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Περίληψη 
 
Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η διεξαγωγή µίας συνολικής µελέτης όσον αφορά 

την δυνατότητα διασύνδεσης επιχειρηµατικών συστηµάτων και επικοινωνίας δεδοµένων, καθώς 

και η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός ενός πρότυπου συστήµατος ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Ένα κύριο πρόβληµα πού αντιµετωπίζουν οι σηµερινές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός 

περιβάλλοντος ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η ανοµοιογένεια µεταξύ των διαφόρων εταιρικών 

πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογών λογισµικού και αποθηκευτικών µέσων δεδοµένων που 

χρησιµοποιούν και τα οποία δεν παρέχουν δυνατότητες άµεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας 

µεταξύ τους.To πρότυπο σύστηµα που δηµιουργήθηκε στοχεύει ακριβώς στην αντιµετώπιση 

αυτού του προβλήµατος. 

Το σύστηµα που υλοποιήθηκε περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός στρώµατος διαδικτυακών 

υπηρεσιών για την µεταφορά, ανάκτηση και αποθήκευση των ανταλλασσόµενων δεδοµένων και 

εγγράφων. Το στρώµα αυτό των διαδικτυακών υπηρεσιών έιναι εγκατεστηµένο στον εξυπηρετητή 

του συστήµατος και παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που είναι καταχωρηµένες στη βάση του. 

Οι εικονικές επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν θα ενσωµατώσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες 

στα πληροφοριακά τους σύστήµατα κάνοντας χρήση των µεθόδων που περιγράφονται στα αρχεία 

WSDL. Για τις επιχειρήσεις αυτές υλοποιήθηκαν δύο πανοµοιότυπα προγράµµατα πελάτη. Τα 

προγράµµατα αυτά, εκτός από τη διεπαφή χρήστη που διαθέτουν για την χρήση των υπηρεσιών 

που προσφέρει ο εξυπηρετητής, παρέχουν και τη δυνατότητα µετασχηµατισµού των 

επιχειρησιακών εγγράφων που αποστέλλει η επιχείρηση προκειµένου να είναι συµβατά µε το 

πληροφοριακό σύστηµα του παραλήπτη. 

Για την υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα προγραµµατισµού 

Microsoft Visual Studio 2005, το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) Microsoft 

SQL Server Professional Edition και ως server ο IIS (Internet Information Services). 

 

Λέξεις Κλειδιά : ηλεκτρονικό επιχειρείν,Β2Β,διασύνδεση, διαλειτουργικότητα, διαδικτυακές 

υπηρεσίες, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, επιχειρησιακά έγγραφα, πρότυπα µοντελοποίησης 

επιχειρησιακών εγγράφων, αντιστοίχηση,UBL, eBIS-XML, .ΝET, Visual Studio 2005 
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Abstract 

The objective of this diploma thesis is the in-depth study of the possible Enterprise 

Application Integration and Data Communication and the design and development of a 

prototype system for e-transactions. 

A main problem the contemporary enterprises confront in order to implement their 

transactions in an e-business environment is the differences presented among Informarion 

Systems, software applications and means for data storage. The implemented prototype 

system aims to address exactly this kind of problem. 

The implemented system includes the development of a Web-Services tier for data and 

document transportation, restore and storage. This tier of Web-Services is settled on the 

system’s server and provides with services all the enterprises which are registered in the 

server’s database. The virtual enterprises that were implemented will incorporate the Web-

Services to their Information Systems by using the functions that are described in the 

WSDL files. For these enterprises, two client applications were implemented. These 

applications offer,  except for the user’s interface, the possibility to transform the 

business documents the enterprise sends to its partners in order to make the documents 

compatible with the partner’s Information System. 

Putting the system into effect required the use of the programming platform Microsoft 

Visual Studio 2005, of the Database Management System Microsoft SQL Server 

Professional Edition and of the server Internet Information Services (IIS). 

 

 

Keywords : e-business,B2B,interconnection, interoperability,Web-Services, Service 

Orientated Architecture, Business Documents, Business Documents Modelling Standards, 

mapping, UBL, eBIS-XML, .ΝET, Visual Studio 2005 
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1 Εισαγωγή 

Το τελευταία χρόνια υπήρξε µεγάλη τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (e-business) τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσµίως. Παρ’ όλη όµως την 

εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών που ήταν βασισµένες 

στο Internet, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, είναι περιορισµένη, ιδίως σε χώρες όπου η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκουν στις µικρές και µεσαίες (SMEs) ή στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις(VSEs) και επίσης στις νέες υποψήφιες για ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της ∆ιπλωµατικής είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήµατος το οποίο θα επιτρέψει 

σε µία συνηθισµένη, συνήθως µικρή ή µεσαία επιχείρηση να διεξάγει τις επιχειρησιακές της 

συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου, διασυνδέοντας τις εφαρµογές λογισµικού που διαθέτει µε 

αυτές των επιχειρησιακών συνεργατών της. 

H διασύνδεση των εφαρµογών λογισµικού διαφορετικών επιχειρήσεων έγινε χάρη στο σχεδιασµό 

και στην ανάπτυξη µιας υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής η οποία βασίζεται πάνω σε 

διαδικτυακές υπηρεσίες. Γι’ αυτό το λόγο, το πρώτο µέρος αυτής της διπλωµατικής ασχολείται µε 

τη µελέτη του θεωρητικού υπόβαθρου που αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις 

τεχνολογίες πάνω στις οποίες αυτές βασίζονται. 

 

1.1 To ∆ιαδίκτυο 

 

Χωρίς αµφιβολία το διαδίκτυο(Internet) αποτελεί ένα επαναστατικό φαινόµενο το οποίο άλλαξε 

εντελώς τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν τους υπολογιστές τόσο οι άνθρωποι µεµονωµένα, 

όσο και οι επιχειρήσεις. Το κυριότερο πλεονέκτηµα που προσφέρει το διαδίκτυο είναι η εύκολη 

διασύνδεση. Οποιοσδήποτε διαθέτει έναν υπολογιστή µπορεί να συνδεθεί στο Internet και 

πιθανόν ο καθένας να  µπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σ’ αυτόν 

τον υπολογιστή. Η εύκολη πρόσβαση προσέλκυσε ένα πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων και 

επιχειρήσεων και τους έπεισε ν’ αποκτήσουν και οι ίδιοι σύνδεση στο διαδίκτυο. Εν τω µεταξύ 
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όσο περισσότεροι άνθρωποι και πηγές συνδέονται στο διαδίκτυο τόσο µεγαλύτερη αξία αποκτά η 

χρήση του, καθώς πλέον ένας σηµαντικός αριθµός εργασιών µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσα 

απ’ αυτό.  

Το ∆ιαδίκτυο είναι µοναδικό και πολύ διαφορετικό απ’ οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία 

διαδικτύωσης αναπτύχθηκε στο παρελθόν. Τα χαρακτηριστικά αυτά που καθιστούν το ∆ιαδίκτυο 

µοναδικό και συνεισφέρουν σηµαντικά, µε διάφορους τρόπους, στην αύξηση του κέρδους όλων 

των επιχειρήσεων που το χρησιµοποιούν -µικρών και µεγάλων-  είναι τα εξής: 

 Η Εύκολη Πρόσβαση: οι τεχνολογίες του Web και του ∆ιαδικτύου είναι διαθέσιµες 

παντού από το σπίτι, το γραφείο και οπουδήποτε αλλού οποιαδήποτε ώρα 

χρησιµοποιώντας Laptop και ασύρµατο Internet.  Αυτό είχε ως συνέπεια την επέκταση 

της αγοράς πέρα από τα παραδοσιακά, τοπικά όρια µιας επιχείρησης. Η αγορά ενός 

προϊόντος µπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε ενώ η ευκολία του πελάτη αυξάνεται και τα 

έξοδα αγοράς µειώνονται 

 Παγκόσµια Εµβέλεια: Η τεχνολογία φτάνει πέρα από τα παραδοσιακά σύνορα σε όλη την 

υφήλιο. Έτσι το εµπόριο διεξάγεται και  πέρα από τα εθνικά σύνορα µε τον ίδιο σχεδόν 

τρόπο και χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις 

 Παγκόσµια πρότυπα: υπάρχει µόνο ένα σύνολο προτύπων για το ∆ιαδίκτυο σε όλο τον 

κόσµο 

 Πλούτος: είναι δυνατόν να ανταλλαχθούν µηνύµατα κειµένου, ήχου αλλά και εικόνας. 

Επιπλέον όλα αυτά τα είδη πληροφορίας(εικόνα, ήχος, κείµενο) είναι δυνατόν να 

συµπεριληφθούν στο ίδιο διαφηµιστικό µήνυµα. 

 ∆ιαδραστικότητα: η τεχνολογία λειτουργεί αλληλεπιδρώντας µε τον χρήστη. Έτσι οι 

επιχειρήσεις µπορούν να εµπλέξουν τον καταναλωτή σε µια συναλλαγή η οποία 

προσαρµόζεται δυναµικά για κάθε έναν ξεχωριστά. 

 Πυκνότητα Πληροφορίας: Το διαδίκτυο µειώνει το κόστος πληροφόρησης και αυξάνει 

την ποιότητα της πληροφόρησης. Η επεξεργασία και αποθήκευση της πληροφορίας και το 

κόστος επικοινωνίας µειώνονται δραµατικά ενώ η ακρίβεια και ο συγχρονισµός 

βελτιώνεται σηµαντικά. Η πληροφορία εµπλουτίζεται ενώ γίνεται φθηνότερη και πιο 

ακριβής 
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 Προσαρµογή/Υποστήριξη Πελάτη: Οι επιχειρήσεις µε τη βοήθεια της τεχνολογίας 

µπορούν να εξατοµικεύσουν τα διαφηµιστικά µηνύµατα που στέλνουν ή ακόµη και να 

προσαρµόσουν τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες µε βάση τις ατοµικές ανάγκες και 

προτιµήσεις του καταναλωτή. 

Επιπρόσθετα το ∆ιαδίκτυο εκτός του να µειώνει τα έξοδα συναλλαγών και µεσαζόντων, 

δηµιουργεί κέρδος στις επιχειρήσεις µε το να επιτρέπει τη δηµιουργία ψηφιακών αγορών οι 

οποίες και είναι περισσότερο αποτελεσµατικές από τις παραδοσιακές αγορές. Στις ψηφιακές 

αγορές οι επιχειρήσεις µπορούν να συνδιαλλάσσονται άµεσα µε τους πελάτες, δηµιουργώντας την 

δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή ακόµα τα υπάρχοντα προϊόντα να 

προσαρµοστούν στις ανάγκες του πελάτη. Οι εταιρείες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο(e-mail), το chat, την άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων, και τις 

ηλεκτρονικές οµάδες συζήτησης για να είναι σε συνεχή διαπραγµάτευση µε τους πελάτες τους και 

για να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν προκειµένου να προσαρµόσουν 

επακριβώς τα προϊόντα τους στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για όλους αυτούς τους λόγους το 

Internet και οι τεχνολογίες Internet έχουν γίνει η βασική υποδοµή για την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν(e-business), του ηλεκτρονικού εµπορίου(e-commerce) και της 

ψηφιακής επιχείρησης. 

 

1.1.1 Η Ιστορία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια και περισσότερο, η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic 

Data Interchange-EDI) έχει δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να µειώσουν σηµαντικά 

των αριθµό των πραγµατικών εγγράφων που χρησιµοποιούν, να µειώσουν το κόστος και ν’ 

αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των συναλλαγών τους, ανταλλάσσοντας επιχειρησιακά 

έγγραφα και δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή.  
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Ιδανικά, όλες οι επιχειρήσεις θα είχαν τη δυνατότητα ανταλλαγής εγγράφων µ’ ένα πλήρη ad hoc 

τρόπο, χωρίς κανενός είδους προηγούµενη συµφωνία. Στην πραγµατικότητα αυτό δεν 

υλοποιήθηκε µε το EDI.   

Για πολλά χρόνια οι εταιρίες χρησιµοποιούσαν ιδιόκτητα συστήµατα και δίκτυα για να 

ολοκληρώσουν την πληροφορία από τα εσωτερικά τους συστήµατα και για να συνδεθούν µε τους 

πελάτες και τους εµπορικούς τους συνεργάτες. Όµως τέτοιου είδους συστήµατα ήταν ακριβά και 

βασισµένα σε τεχνολογικά πρότυπα που µόνο µεγάλες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα να 

υλοποιήσουν. Έτσι οι µικρότερες επιχειρήσεις συνήθως αναγκάζονταν να προσαρµοστούν στις 

συγκεκριµένες απαιτήσεις που επέβαλλε µια µεγαλύτερη κυρίαρχη επιχείρηση ενώ το αρχικό 

κόστος που απαιτούσε η εγκατάσταση των συστηµάτων, η προσαρµογή τους καθώς και η 

εκπαίδευση του προσωπικού σ’ αυτά ήταν αρκετά αποθαρρυντικό για πολλές απ’ αυτές. 

Αντιθέτως, το διαδίκτυο, αναδεικνύεται ως µια άριστη υποδοµή για τη διενέργεια του 

ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν εύκολο τρόπο να συνδεθούν µε 

άλλες επιχειρήσεις και µεµονωµένα άτοµα µε πολύ χαµηλό κόστος. Παρέχει ένα 

παγκοσµιοποιηµένο και εύκολο στη χρήση του σύνολο τεχνολογιών και τεχνολογικών προτύπων 

για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το ποιο είδος τεχνολογικών υποδοµών χρησιµοποιούν. 

Έτσι, παρ’ όλο που πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ακόµη ιδιωτικά δίκτυα για τη ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων (περίπου το 80% του Β2Β ηλεκτρονικού εµπορίου για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων είναι βασισµένο σε ιδιόκτητα συστήµατα[2]), ολοένα και περισσότερες 

στρέφονται στο διαδίκτυο γι’ αυτό το σκοπό καθώς παρέχει ένα πολύ πιο ευέλικτο και χαµηλού 

κόστους τρόπο για τη διασύνδεση µε άλλες επιχειρήσεις. Χρησιµοποιώντας το Internet οι 

επιχειρήσεις µπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να διευρύνουν τον κύκλο των 

εµπορικών συνεργατών τους 

 

1.1.2 Επιπλέον Απαιτήσεις 

 

Παρ’ όλ’ αυτά το διαδίκτυο από µόνο του δεν επαρκεί για να επιτευχθεί η ανταλλαγή εγγράφων 

µεταξύ των επιχειρήσεων χωρίς κανενός είδους προηγούµενη συµφωνία[1]. Τα κύρια 
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προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις µεταξύ τους συναλλαγές µέσω διαδικτύου 

είναι τα εξής 

 ∆ιασύνδεση Εφαρµογών (Application Integration): To διαδίκτυο καθιστά δυνατή τη 

φυσική διασύνδεση επιχειρησιακών εφαρµογών που αφορούν διαδικασίες όπως η 

διαχείριση λογιστηρίου, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και η κατασκευή επιχειρησιακού 

πλάνου. ∆υστυχώς χωρίς την ύπαρξη λογισµικού εκτενούς µετάφρασης η µία εφαρµογή 

δεν µπορεί να ερµηνεύσει τα δεδοµένα της άλλης 

 Ολοκλήρωση ∆εδοµένων (Data Integration): Καθώς οι οργανισµοί εξελίχθηκαν µε τα 

χρόνια ανέπτυξαν έναν αριθµό διαφορετικών Βάσεων ∆εδοµένων για να υποστηρίξουν 

διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες. Όλες µαζί αυτές οι Βάσεις ∆εδοµένων αποτελούν 

µία ανεκτίµητη πηγή πληροφορίας. Το διαδίκτυο καθιστά δυνατή την φυσική πρόσβαση σ’ 

αυτές τις βάσεις, αλλά συχνά κάθε βάση έχει το δικό της τρόπο ν’ αναπαριστά τα 

δεδοµένα κάνοντας αδύνατη την παρουσίαση ενός κατανοητού συνόλου δεδοµένων στους 

τελικούς χρήστες 

 Ανταλλαγή Αρχείων (Interchangeable Files).  Η ευκολία µε την οποία µπορούν να 

συνδεθούν στο Internet τόσο τα µεµονωµένα άτοµα όσο και οι επιχειρήσεις συνήθως 

παρακινεί τους ανθρώπους να θέλουν να µοιραστούν την πληροφορία που έχουν 

δηµιουργήσει µε τη µορφή αρχείων. Όµως η ύπαρξη πολλών ειδών αρχείων, έχει ως 

αποτέλεσµα, πολλές φορές ο τελικός χρήστης να µην είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει το 

αρχείο που δηµιουργήθηκε µ’ ένα συγκεκριµένο εργαλείο λογισµικού. 

 

Ενώ οι κλασικές τεχνολογίες Internet δεν µπορούν να λύσουν αυτού του είδους τα προβλήµατα 

που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν στις µεταξύ τους ηλεκτρονικές συναλλαγές, η 

ΧML(Extensible Markup Language) µπορεί. Γι’ αυτό και  τα τελευταία χρόνια η XML 

αναδείχθηκε ταχύτατα ως η πρώτη επιλογή για να οριστούν πρότυπα ανταλλαγής δεδοµένων σε 

νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω Internet. Παρ’ όλ’ αυτά είναι αλήθεια ότι οι υλοποιήσεις 

του EDI και οι Βάσεις ∆εδοµένων που αυτό χρησιµοποιούσε περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες 

όσον αφορά τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και εποµένως οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει 

µεγάλες επενδύσεις σε τέτοιου είδους συστήµατα δεν θα τα εγκαταλείψουν εύκολα. Σαν 

αποτέλεσµα, οι εξειδικεύσεις της ΧΜL για το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να παρέχουν ένα 

πλαίσιο µέσα στο οποίο και οι επενδύσεις σε συστήµατα EDI θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, 
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αλλά και θα εκµεταλλευόµαστε τις επιπλέον δυνατότητες της ΧΜL έτσι ώστε να επιτύχουµε την 

όσο δυνατόν καλύτερη διασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων και ανταλλαγή δεδοµένων. 

 

1.2 HTTP 
 

Το πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπέρ-κειµένου HTTP (HyperText Transfer Protocol) είναι το 

στάνταρ πρωτόκολλο µεταφοράς στον Παγκόσµιο Ιστό. Κάθε ανταλλαγή πληροφορίας συνίσταται 

από µια αίτηση ASCII, ακολουθούµενη από µία απόκριση RFC 822 τύπου MIME, η οποία 

αποτελεί το de facto πρότυπο µορφής µηνύµατος για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Παρά το 

γεγονός ότι είναι σύνηθες να χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς TCP 

(Transmission Control Protocol) για τη σύνδεση µεταφοράς, δεν απαιτείται επίσηµα από το 

πρότυπο. 

 

1.3 Extensible Markup Language (XML) 

 

 

Η ΧΜL(Extensible Markup Language) είναι µία γενικού σκοπού δηλωτική γλώσσα, η οποία 

αναπτύχθηκε το 1996 από το W3C και προτείνεται για την σύνταξη άλλων εξειδικευµένων 

γλωσσών ικανών να περιγράψουν πολλά διαφορετικά είδη δεδοµένων. Με άλλα λόγια η XML είναι 

ένας τρόπος να περιγράψουµε δεδοµένα. Ένα XML αρχείο µπορεί να περιέχει δοµηµένα δεδοµένα 

όπως µια Βάση ∆εδοµένων, εποµένως η XML µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την 

επεξεργασία, όσο και για την αποθήκευση δεδοµένων. Είναι ένα απλοποιηµένο υποσύνολο της 

SGML (Standard Generalized Markup Language) από την οποία και προέρχεται. Ο 

πρωταρχικός της στόχος είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων διαµέσου του διαδικτύου. 

 

1.3.1 Χαρακτηριστικά της ΧΜL 
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Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της XML τα οποία την καθιστούν κατάλληλη για την 

επεξεργασία, αποθήκευση και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων είναι τα 

εξής 

 

• Είναι εύκολα αναγνώσιµη, τόσο από τους ανθρώπους, όσο και από τους υπολογιστές. 

• Υποστηρίζει Unicode και εποµένως είναι κατάλληλη για την επεξεργασία και αποθήκευση 

πληροφορίας που είναι γραµµένη σε οποιαδήποτε ανθρώπινη γλώσσα 

• Έχει την ικανότητα να αναπαριστά τις πιο βασικές δοµές της επιστήµης της 

πληροφορικής: εγγραφές, λίστες και δένδρα 

• Είναι µια ευέλικτη δηλωτική γλώσσα και γι’ αυτό µπορεί να περιγράψει εύκολα τόσο 

ονόµατα απλών πεδίων και τιµές, όσο και πολύπλοκες δοµές,  

• Οι αυστηρές απαιτήσεις για τη συντακτική ορθότητα (well-formness) ενός εγγράφου 

XML επιτρέπουν στους αλγορίθµους αναζήτησης να παραµείνουν απλοί, αποτελεσµατικοί 

και συνεπείς. 

• Η ιεραρχική δοµή ενός εγγράφου XML είναι κατάλληλη για την αναπαράσταση των 

περισσότερων τύπων εγγράφων. 

• Είναι επεκτάσιµη, καθώς ενώ υπάρχει ακριβής περιγραφή για τη σύνταξη της γλώσσας 

δεν υπάρχει κανένας περιορισµός για το τι είδους στοιχεία µπορούν να περιέχονται σ’ 

ένα XML αρχείο και εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σχεδόν κάθε είδους 

έγγραφο. 

• Είναι ανεξάρτητη από πλατφόρµες, καθώς δεν υπάρχει τίποτα στον ορισµό της ΧΜL που 

να ευνοεί τη χρήση µιας πλατφόρµας σε σχέση µε κάποια άλλη. Γι αυτό µπορεί να 

προσαρµοστεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας. 

• Υποστηρίζει το διαχωρισµό των δεδοµένων από τον τρόπο εµφάνισής του γεγονός που 

διευκολύνει την επεξεργασία τους. 

 

1.3.2 ∆οµή ενός XML εγγράφου 

 



 24

Στα XML έγγραφα, τα δεδοµένα περιέχονται σαν string κειµένου. Η περιγραφή και ο 

προσδιορισµός των δεδοµένων (mark-up) γίνεται µε τη βοήθεια κειµένου που περικλείεται µεσα 

σε tags < > και ονοµάζεται ετικέτα (label). Η βασική µονάδα δεδοµένων και ετικετών ονοµάζεται 

στοιχείο (element). Οι προδιαγραφές της XML καθορίζουν επακριβώς την σύνταξη που θα 

πρέπει να ακολουθεί το περιγραφικό κείµενο. 

Η βασική σύνταξη ενός στοιχείου XML είναι: 

<name attribute=”value”>content</name> 

Όπου name, το όνοµα της ετικέτας που χρησιµοποιήσαµε, και content, τα δεδοµένα που θέλουµε 

να περιγράψουµε. 

Εδώ παραθέτουµε ένα απλό κατάλογο διευθύνσεων εκφρασµένο σε ΧΜL: 

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

<addressbook> 

  <contact> 

    <name>Bob Rizzo</name>     

    <city>New York</city> 

    <address>1212 W 304th Street</address> 

    <state>New York</state> 

    <zip>10011</zip> 

    <phone> 

      <voice>212-555-1212</voice> 

      <fax/> 

    </phone> 

    <email>frizzo@fruity.com</email> 

    <web>http://www.fruity.com/rizzo</web> 

    <company>Bob&apos;s Ratchet Service</company> 

  </contact> 

  <contact> 
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    <name>Peter Rosenberg</name> 

    <address>1162 E 412th Street</address> 

    <city>New York</city> 

    <state>New York</state> 

    <zip>10011</zip> 

    <phone> 

      <voice>212-555-1818</voice> 

      <fax>212-555-1819</fax> 

    </phone> 

    <email>srosenberg@fruity.com</email> 

    <web>http://www.fruity.com/rosenberg</web> 

    <company>Rosenberg&apos;s Shoes &amp; Glasses</company> 

  </contact> 

</addressbook> 

 

 

Η πρώτη γραµµή είναι η δήλωση XML: πρόκειται για µια προαιρετική γραµµή που δηλώνει ποια 

έκδοση XML χρησιµοποιείται (συνήθως η έκδοση 1.0) και µπορεί επίσης να περιέχει 

πληροφορίες για την κωδικοποίηση των χαρακτήρων καθώς και για εξωτερικές εξαρτήσεις. 

Το υπόλοιπο αυτού του εγγράφου αποτελείται από φωλιασµένα στοιχεία (elements), ορισµένα εκ 

των οποίων διαθέτουν ιδιότητες (attributes) και περιεχόµενο (content). Ένα στοιχείο 

(element) τυπικά αποτελείται από δύο tags, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος το οποίο πιθανόν 

να περιλαµβάνει κείµενο ή και άλλα στοιχεία. Τo πρώτο στοιχείο ενός XML εγγράφου καλείται 

ρίζα (root element) του εγγράφου. Στην προκειµένη περίπτωση root element του εγγράφου 

είναι το addressbook. 

Το περιεχόµενο ενός στοιχείου(element) µπορεί να είναι είτε άλλα φωλιασµένα στοιχεία τα 

οποία καλούντα στοιχεία-παιδιά του στοιχείου (child elements), είτε κείµενο, είτε και τα δύο 

οπότε λέµε ότι το στοιχείο έχει µεικτό περιεχόµενο (mixed content). 
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1.3.3 Ορθότητα ενός XML εγγράφου 

 

Για να είναι ένα έγγραφο XML ορθό θα πρέπει να είναι: 

• Ορθό συντακτικά, δηλαδή να υπακούει σε όλους τους συντακτικούς κανόνες που 

αφορούν την XML. Για παράδειγµα, αν ένα όχι-κενό στοιχείο έχει ένα tag αρχής αλλά 

όχι ένα tag στο τέλος τότε δεν είναι ορθό συντακτικά. Ένα µη ορθό έγγραφο δεν 

θεωρείται XML έγγραφο 

• Έγκυρο. Ένα έγκυρο ΧΜL έγγραφο έχει δεδοµένα που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο 

σύνολο κανόνων καθορισµένο απ’ το χρήστη ή schemas τα οποία περιγράφουν τι τιµές 

µπορούν να πάρουν τα δεδοµένα και που µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στο έγγραφο. 

Για παράδειγµα, αν ένα στοιχείο σ’ ένα έγγραφο πρέπει να περιέχει κείµενο το οποίο θα 

πρέπει να ερµηνευτεί ως ένας ακέραιος αριθµός και αντί γι’ αυτό το κείµενο λέει 

«καληµέρα» τότε αυτού του είδους το έγγραφο είναι µη έγκυρο. 

1.3.4 Συντακτικά Ορθό Έγγραφο 

Ένα XML έγγραφο είναι κείµενο το οποίο είναι µια ακολουθία χαρακτήρων. Ο ορισµός της XML 

απαιτεί υποστήριξη για Unicode κωδικοποιήσεις UTF-8 και UTF-16 (η υποστήριξη του UTF-32 

δεν είναι υποχρεωτική). 

Ένα XML έγγραφο για να είναι συντακτικά ορθό θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους εξής 

κανόνες ανάµεσα σε πολλούς άλλους: 

• Μία και µόνο ρίζα υπάρχει για ένα έγγραφο. Παρ’ όλ’ αυτά η γραµµή δήλωσης XML, 

εντολές επεξεργασίας και σχόλια µπορούν να προηγούνται της ρίζας 

• Τα κενά στοιχεία πρέπει να έχουν tag αρχής και τέλους 

• Τα κενά στοιχεία µπορούν να προσδιορίζονται και ως εξής <Empty/> το οποίο και είναι 

ισοδύναµο µε το <Empty></Empty> 

• Οι τιµές των ιδιοτήτων µπορούν να περιλαµβάνονται είτε σε µονά είτε σε διπλά 

εισαγωγικά 
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• Τα tags µπορεί να είναι φωλιασµένα αλλά δεν µπορούν να αλληλεπικαλύπτονται. 

Οποιοδήποτε στοιχείο (εκτός της ρίζας) θα πρέπει να περιλαµβάνεται πλήρως σ’ ένα 

άλλο στοιχείο. 

• Το έγγραφο συµµορφώνεται πλήρως µε το σύνολο χαρακτήρων που υποστηρίζει. Το 

σύνολο χαρακτήρων συνήθως ορίζεται στη πρώτη γραµµή του ορισµού XML αλλά µπορεί 

επίσης να παρέχεται από το πρωτόκολλο µεταφοράς όπως για παράδειγµα το HTTP. Αν 

κανένα σύνολο χαρακτήρων δεν έχει ορισθεί, συµπεραίνεται η χρήση κωδικοποίησης 

Unicode. H UTF-8 είναι η προεπιλεγµένη. 

• Τα ονόµατα των στοιχείων είναι case-sensitive. Έτσι αυτό το παρακάτω ζευγάρι 

<Pair>…</pair> δεν αποτελεί ζευγάρι ΧΜL στοιχείων. 

Η προσεκτική επιλογή ονοµάτων για τα στοιχεία (elements) συνήθως αποκαλύπτει το νόηµα των 

δεδοµένων τα οποία περιλαµβάνονται σ’ ένα XML έγγραφο. Αυτό αυξάνει την αναγνωσιµότητα 

των δεδοµένων από ανθρώπους, διατηρώντας παράλληλα την αυστηρότητα που χρειάζεται για 

την επεξεργασία από λογισµικό. Η επιλογή ονοµάτων µε νόηµα ουσιαστικά υποδεικνύει στους 

αναγνώστες τη σηµασία των στοιχείων (elements) και των ιδιοτήτων (attributes) χωρίς την 

ανάγκη ύπαρξης επιπλέον εγγράφων.  

1.3.5 Έγκυρο Έγγραφο 

Ένα συντακτικώς ορθό XML έγγραφο το οποίο συµµορφώνεται µ’ ένα συγκεκριµένο schema 

θεωρείται έγκυρο.   

Ένα schema είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει την επίσηµη περιγραφή ενός τύπου XML 

εγγράφου. Εκτός από τους περιορισµούς που επιβάλλονται από την ίδια την XML, το αρχείο αυτό 

περιέχει επιπλέον περιορισµούς όσον αφορά την δοµή και το περιεχόµενο των εγγράφων αυτού 

του τύπου. Ένας αριθµός προτυποποιηµένων και ιδιόκτητων XML schema γλωσσών 

δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη να εκφραστούν µε τυποποιηµένο τρόπο αυτά τα schemas και 

ορισµένες από αυτές τις γλώσσες είναι και οι ίδιες βασισµένες στην XML. 

Πριν την ανακάλυψη γενικευµένων γλωσσών περιγραφής δεδοµένων όπως η SGML και η XML, οι 

σχεδιαστές λογισµικού έπρεπε να ορίσουν ειδικούς τύπους αρχείων, ή ακόµη και µικρές γλώσσες 
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προγραµµατισµού, προκειµένου να µοιραστούν δεδοµένα µεταξύ των προγραµµάτων. Αυτό 

απαιτούσε να γράφονται λεπτοµερείς εξειδικεύσεις και αναλυτές (parsers) ειδικού σκοπού. 

Η κανονική δοµή της XML και οι αυστηροί συντακτικοί κανόνες στους οποίους πρέπει να 

υπακούει ένα XML έγγραφο, επιτρέπουν στους σχεδιαστές της ΧΜL ν’ αφήσουν το parsing να 

γίνεται από κάποια εργαλεία γενικής χρήσης και αφού η XML παρέχει ένα γενικό, 

προσανατολισµένο προς τα δεδοµένα πλαίσιο για την ανάπτυξη συγκεκριµένων γλωσσών, οι 

σχεδιαστές λογισµικού αρκεί µόνο να επικεντρωθούν στην δηµιουργία των κανόνων που θα 

πρέπει ν’ ακολουθούν τα δεδοµένα τους, σ’ ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας. 

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα ενός XML εγγράφου σε σχέση 

µε κάποιο σχήµα. Ορισµένα από αυτά τα εργαλεία περιλαµβάνονται στους XML parsers, άλλα όχι. 

Μια άλλη χρήση των schemas εκτός από τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός ΧΜL εγγράφου είναι 

η εξής: οι συντάκτες (editors) ΧΜL µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν για να υποστηρίξουν τη 

διαδικασία σύνταξης XML εγγράφων. Αυτή είναι και η χρήση των schemas που θα µας 

απασχολήσει περισσότερο κατά την ανάπτυξη του πρωτοτύπου µας.  

1.3.6 DTD 

Τo παλαιότερο είδος schema για XML είναι ο Ορισµός Τύπου Εγγράφου (Document Type 

Definition-DTD), το οποίο κληρονοµήθηκε από τη SGML. Η DTD παρέχει τη δυνατότητα να 

γίνει ο έλεγχος εγκυρότητας για τα εξής χαρακτηριστικά µέσα σ’ ένα XML έγγραφο: 

• Φώλιασµα στοιχείων 

• Περιορισµοί στην παρουσία ή όχι στοιχείων σε µία συγκεκριµένη θέση 

• Επιτρεπόµενες ιδιότητες 

• Τύποι ιδιοτήτων και προκαθορισµένες τιµές 

Ενώ η υποστήριξη για την DTD είναι αυτονόητη λόγω της συµπερίληψής της στον ορισµό του 

προτύπου XML 1.0, η αποτελεσµατικότητα της DTD θεωρείται περιορισµένη εξαιτίας των 

παρακάτω λόγων: 
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• ∆εν παρέχει κανενός είδους υποστήριξη για νεότερα χαρακτηριστικά της XML, και 

κυριότερα για τα πεδία ονοµάτων (namespaces). 

• ∆εν παρέχει κανενός είδους περιορισµό για τη µορφή και των τύπο δεδοµένων των 

τιµών των στοιχείων και των ιδιοτήτων. Εκτός από συγκεκριµένους τύπους ιδιοτήτων 

(ΙD, IDREF, ENTITY, NMTOKEN, κ.ο.κ.), από τη στιγµή που η ιδιότητα ενός στοιχείου 

έχει ορισθεί ότι δέχεται δεδοµένα χαρακτήρα, κανένας περιορισµός δεν µπορεί να 

υπεισέλθει για το µήκος, τη µορφή ή τον τύπο αυτού του περιεχοµένου.  

• Της λείπει η εκφραστικότητα. Ορισµένες πλευρές ενός XML εγγράφου δεν µπορούν ν’ 

αποδοθούν από ένα DTD. 

• Χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο συντακτικό το οποίο δεν είναι σε XML αλλά κληρονοµεί 

από τη SGML για να περιγράψει τον τύπο του εγγράφου. 

Για αφηγητικά έγγραφα, όπως ιστοσελίδες και κεφάλαια βιβλίων, το επίπεδο ελέγχου που 

προσφέρει η DTD κρίνεται κατάλληλο. Όµως καθώς η XML επεκτείνεται σε εφαρµογές όπως 

αποµακρυσµένες κλήσεις συναρτήσεων και σειριοποίηση αντικειµένων, ο περισσότερο σαφής και 

αυστηρός έλεγχος των περιεχοµένων του εγγράφου και των ιδιοτήτων του γίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντικός. 

1.3.7 XML Schema 

Μία νεότερη γλώσσα για schemas που έχει περιγραφεί από το W3C ως ο διάδοχος της DTD 

είναι η ΧΜL schema ή αλλιώς πιο ανεπίσηµα Ορισµός ΧΜL schema (ΧΜL Schema Definition 

– XSD). Τa XSD είναι πολύ περισσότερο ικανά από τα DTD’ s στο να περιγράψουν έγγραφα 

XML. Χρησιµοποιούν ένα πλούσιο σύστηµα δήλωσης δεδοµένων, επιτρέπουν περισσότερο 

αυστηρούς περιορισµούς στη λογική δοµή ενός ΧML εγγράφου και χρησιµοποιούν ένα πολύ πιο 

αυστηρό πλαίσιο για να ελέγξουν την εγκυρότητα των XML εγγράφων.  

Το πρότυπο που προτείνεται από το W3C για τα XML schemas περιλαµβάνει εκτός των άλλων 

και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Απλούς και σύνθετους τύπους δεδοµένων 

• Παραγωγή τύπων και κληρονοµικότητα 
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• Περιορισµούς στην παρουσία των στοιχείων 

• ∆ηλώσεις στοιχείων και ιδιοτήτων που λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τα πεδία ονοµάτων 

(namespaces) 

 

Το πιο σηµαντικό απ’ όλ’ αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι η ΧΜL schema µπορεί να επιβάλλει 

πολύ πιο συγκεκριµένους περιορισµούς πάνω στους τύπους των περιεχοµένων που ένα XML 

έγγραφο µπορεί να περιλαµβάνει. Επιπρόσθετα των ενσωµατωµένων απλών τύπων όπως string, 

integer, decimal και dateTime, µέσα σ’ ένα νέο αρχείο XSD, µπορεί να επιτραπεί η δήλωση 

νέων τύπων δεδοµένων που προέρχονται από τους παλιούς, και η επαναχρησιµοποίηση τύπων 

από άλλα XSD. 

Εκτός από τους τύπους δεδοµένων, τα XSD µπορούν να επιβάλλουν περισσότερο σαφείς και 

αυστηρούς περιορισµούς όσον αφορά τον αριθµό και την σειρά των στοιχείων-παιδιών που 

µπορούν να προκύψουν σε µια συγκεκριµένη θέση. Αυτό µπορεί να ισχύσει ακόµη και όταν τα 

στοιχεία περιλαµβάνουν µικτό περιεχόµενο δηλαδή άλλα φωλιασµένα στοιχεία αλλά και κείµενο. 

Όλες αυτές οι ιδιότητες των XML schemas τα καθιστούν πολύ πιο ικανά να περιγράψουν XML 

έγγραφα απ’ ότι τα DTD αρχεία. 

 

1.4 Πρότυπα Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Στον τοµέα µοντελοποίησης δεδοµένων και πληροφορίας υπάρχει ήδη µια σηµαντική ποσότητα 

γνώσεων τόσο στον τοµέα των τεχνολογιών µοντελοποίησης δεδοµένων όσο και στον τοµέα της 

ανάπτυξης προτύπων ειδικά για τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Για την 

µοντελοποίηση των δεδοµένων, η µόνη τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην πράξη είναι η XML 

εξαιτίας της ευελιξίας της, της εκφραστικής της δυνατότητας και της διαλειτουργικότητας που 

µπορεί να υποστηρίξει. Επιπρόσθετα, η καθολική αποδοχή της XML από την επιστηµονική και 

επιχειρηµατική κοινότητα, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ενός αριθµού τεχνολογιών που τη 

συνοδεύουν (όπως XML Schema, DTD, DOM, XSL, XSLT, Xlink, Xquery κλπ.) αλλά και η 
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ενσωµάτωσή της ΧML στον πυρήνα των πιο συνηθισµένων πλατφόρµων ανάπτυξης λογισµικού 

(π.χ. J2EE και .ΝΕΤ) κάνουν την XML µια ιδανική τεχνολογική λύση για την µοντελοποίηση 

δεδοµένων ανεξάρτητα από εξειδικευµένες ανάγκες. Επιπλέον, στον τοµέα της ανάπτυξης 

έτοιµων προς χρήση επιχειρησιακών προτύπων υπάρχει επίσης ένας σηµαντικός αριθµός 

γνώσεων, ενώ τα περισσότερα από αυτά τα επιχειρησιακά πρότυπα υποστηρίζονται ήδη από 

µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τεχνολογιών Internet. Συνοπτικά, τα πιο 

γνωστά από αυτά τα πρότυπα είναι τα εξής: 

• ebXML, το οποίο έχει εγκριθεί από το σώµα για τη ∆ιευκόλυνση του Εµπορίου και 

Ηλεκτρονικών Επιχειρησιακών Προτύπων των Ηνωµένων Εθνών (UN/CEFACT) καθώς 

κα από τον Οργανισµό και την Εξέλιξη ∆οµηµένων Προτύπων Πληροφορίας 

(OASIS).[8] 

 

• UBL, πρόκειται για την Παγκόσµια Επιχειρησιακή Γλώσσα (Unified Business Language) 

η οποία είναι το προϊόν µιας παγκόσµιας προσπάθειας να αναπτυχθεί µία βιβλιοθήκη από 

κοινά επιχειρησιακά XML έγγραφα όπως είναι οι εντολές αγορών και τα τιµολόγια, και 

της οποίας η διάθεση είναι δωρεάν. Αναπτύχθηκε από τον οργανισµό OASIS.[9] 

 

• eBIS-XML, το οποίο είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη BASDA και το οποίο 

επιτρέπει την ανταλλαγή παραγγελιών, τιµολογίων και άλλων εµπορικών εγγράφων.[10] 

 

• xCBL, το οποίο είναι ένα ευρύ σύνολο από XML δοµικά στοιχεία και ένα πλαίσιο 

ανάπτυξης καλά δοµηµένων, επαναχρησιµοποιήσιµων XML εγγράφων για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο.[11] 
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• cXML, το οποίο είναι ένα πρότυπο για την άµεση online ανταλλαγή πληροφορίας 

επιχειρηµατικών συναλλαγών το οποίο αναπτύχθηκε από την Ariba µε τη βοήθεια 

περισσότερων από σαράντα εταιριών, συµπεριλαµβανοµένου της Hewlett-Packard και 

της Microsoft. Το cXML είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο διατίθεται δωρεάν µαζί µε τα 

DTD του στο διαδίκτυο.[12] 

 

• xBRL, είναι ένα συνεχώς εξελισσόµενο πρότυπο XML το οποίο έχει ως στόχο τον 

ορισµό και την ανταλλαγή επιχειρησιακών και οικονοµικών πληροφοριών. To πρότυπο 

αναπτύσσεται από µία µη κερδοσκοπική παγκόσµια οργάνωση (XBRL International 

Incorporated) από περίπου 450 οργανισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται 

κυβερνητικές οµάδες, ρυθµιστές και εταιρίες πώλησης λογισµικού.[13] 

 

1.4.1 Electronic Business using eXtensible Markup Language – 
ebXML 

Το πρότυπο ebXML ορίζει ένα σύνολο από προδιαγραφές οι οποίες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από το µέγεθος τους και την γεωγραφική τους τοποθεσία, να πραγµατοποιούν 

συναλλαγές µέσω διαδικτύου. Χρησιµοποιώντας το πρότυπο ebXML, οι εταιρίες έχουν τώρα ένα 

συγκεκριµένο τρόπο, έτσι ώστε ν’ ανταλλάσσουν µηνύµατα µε τους εµπορικούς τους συνεργάτες, 

να διακινούν την πληροφορία και να παίρνουν µέρος σε επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

 Η αξία του προτύπου ebXML 

o Παρέχει το µόνο παγκόσµια ανεπτυγµένο XML πρότυπο ανοιχτού κώδικα το 

οποίο βασίζεται στην πλούσια εµπειρία που προέρχεται από το χώρο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

o Οδηγεί στη δηµιουργία µίας και µόνο Παγκόσµιας Αγοράς Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

µεγέθους να πάρουν µέρος στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 



 33

o Παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συµπληρώσουν και να επεκτείνουν 

τις τρέχουσες επενδύσεις τους στα πρότυπα EC/EDI και να επεκτείνουν την 

ηλεκτρονική επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε νέους και υπάρχοντες 

εµπορικούς συνεργάτες. 

o ∆ιευκολύνει τη σύγκλιση µεταξύ υπαρχόντων και ανακυπτόντων XML 

προτύπων. 

Η ebXML δηµιουργήθηκε το 1999 σαν µια πρωτοβουλία της OASIS και του σώµατος CEFACT 

των Ηνωµένων Εθνών (UN/CEFACT). Το αρχικό σχέδιο περιλάµβανε πέντε επίπεδα ορισµού 

δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένου και ΧΜL προτύπων για τους εξής σκοπούς: 

• Επιχειρηµατικές ∆ιαδικασίες 

• Κύριες δοµές δεδοµένων 

• Συµφωνία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

• Ανταλλαγή Μηνυµάτων 

• Βάσεις και Αποθήκες ∆εδοµένων 

Το Νοέµβριο του 2004 η ΟΑSIS ανακοίνωσε ότι τα µέλη της ενέκριναν την πρώτη έκδοση της 

Παγκόσµιας Επιχειρηµατικής Γλώσσας (Universal Business Language-UBL). Ανεπτυγµένη 

µέσω µιας ανοικτής διαδικασίας, η UBL, ορίζει µια κοινή ΧΜL βιβλιοθήκη από επιχειρησιακά 

έγγραφα, όπως είναι τα τιµολόγια και οι παραγγελίες, αλλά και µία βιβλιοθήκη από 

επαναχρησιµοποιήσιµες ΧΜL δοµές δεδοµένων από τις οποίες µπορεί να δηµιουργηθεί ένας 

απεριόριστος αριθµός άλλων εγγράφων. Η UBL είναι η πρώτη υλοποίηση του Τεχνικού Ορισµού 

Βασικών Στοιχείων του ebXML. 

 

1.4.2 Universal Business Language-UBL 

Από την πρώτη στιγµή της έγκρισής της από το W3C το 1998, η XML υιοθετήθηκε από έναν 

αριθµό εταιριών σαν ένα πλαίσιο για τον ορισµό των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται για τη 

διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η εξαπλωµένη χρήση της XML, οδήγησε στην ανάπτυξη 
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πολλών, εξειδικευµένων για την κάθε επιχείρηση, προτύπων βασικών εγγράφων όπως οι 

παραγγελίες αγορών, σηµειώµατα αποστολής, τιµολόγια κλπ. 

Ενώ τα εξειδικευµένα για την κάθε επιχείρηση πρότυπα δεδοµένων, έχουν το πλεονέκτηµα της 

µέγιστης βελτιστοποίησης όσον αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο για το οποίο δηµιουργήθηκαν, η 

ύπαρξη διαφορετικών προτύπων για τον ίδιο σκοπό σε διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης έχει 

σαν επακόλουθο έναν αριθµό µειονεκτηµάτων. 

 Η ανάπτυξη και η συντήρηση πολλαπλών εκδόσεων κοινών επιχειρησιακών εγγράφων, 

όπως είναι οι παραγγελίες και τα τιµολόγια, απαιτεί διπλασιασµό της προσπάθειας. 

 Η δηµιουργία και η διατήρηση πολλαπλών προσαρµογέων προκειµένου να γίνει δυνατή η 

ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης, απαιτεί 

ακόµη µεγαλύτερη προσπάθεια. 

 Η ύπαρξη πολλαπλών προτύπων XML εγγράφων κάνει πολύ δυσκολότερη την 

ολοκλήρωση των µηνυµάτων XML µε τα συστήµατα εφαρµογών που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση. 

 Η ανάγκη υποστήριξης ενός αυθαίρετου αριθµού XML προτύπων ανεβάζει το κόστος 

των διαφόρων εργαλείων λογισµικού και δυσκολεύει την ανεύρεση εκπαιδευµένων 

υπαλλήλων. 

 

Η Παγκόσµια Επιχειρηµατική Γλώσσα (UBL – Universal Business Language) που 

αναπτύχθηκε από την OASIS, έχει σαν στόχο να βοηθήσει ώστε να λυθούν αυτού του είδους τα 

προβλήµατα ορίζοντας ένα γενικευµένο σύνολο προτύπων XML για επιχειρησιακά έγγραφα, το 

οποίο µπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριµένων εταιριών. Ειδικότερα, η 

UBL παρέχει τα ακόλουθα: 

 Μία βιβλιοθήκη XML schemas για την αποθήκευση επαναχρησιµοποιήσιµων στοιχείων 

δεδοµένων όπως η ∆ιεύθυνση, το Τεµάχιο και η Πληρωµή τα οποίο αποτελούν 

συνηθισµένα συστατικά των καθηµερινών συναλλαγών. 
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 Ένα σύνολο από XML schemas για κοινά επιχειρησιακά έγγραφα όπως η Παραγγελία, οι 

Ειδοποιήσεις Παράδοσης και το Τιµολόγιο· αυτά δηµιουργούνται από τα στοιχεία που 

απαρτίζουν τη βιβλιοθήκη των ΧML schemas και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 

πλαίσια συναλλαγών προµήθειας ή µεταφοράς. 

 

Μία πρότυπη βάση για επιχειρησιακά XML schemas αναµένεται να παρέχει τα εξής 

πλεονεκτήµατα: 

 Χαµηλότερο κόστος ολοκλήρωσης δεδοµένων τόσο µέσα στις επιχειρήσεις όσο και 

µεταξύ των επιχειρήσεων εξαιτίας της επαναχρησιµοποίησης κοινών δοµών 

δεδοµένων. 

 Χαµηλότερο κόστος λογισµικού συναλλαγών, επειδή το λογισµικό το οποίο γράφεται 

για να επεξεργαστεί ένα δοσµένο στοιχείο XML είναι πολύ πιο εύκολο ν’ αναπτυχθεί 

απ’ ότι το λογισµικό το οποίο µπορεί να επεξεργαστεί έναν απεριόριστο αριθµό 

δεδοµένων. 

 Μια καλύτερη γραµµή µάθησης, επειδή οι χρήστες χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ 

καλά µία και µόνο βιβλιοθήκη. 

 Μικρότερο κόστος εισαγωγής και συνεπακόλουθα γρηγορότερη υϊοθέτηση από µικρές 

και µεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). 

 Προτυποποιηµένη εκπαίδευση που καταλήγει σ’ ένα µεγάλο αριθµό ικανών 

υπαλλήλων. 

 Ένα παγκοσµίως διαθέσιµο σύνολο ολοκληρωµένων συστηµάτων. 

 Προτυποποιηµένα, φτηνά εργαλεία εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων. 

 Ένα συγκεκριµένο στόχο για την ανάπτυξη φτηνού λογισµικού. 

Η UBL έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα παγκοσµίως αναγνωρισµένο και κατανοητό εµπορικό 

συντακτικό, για να συνδέσει νοµικώς επιχειρησιακά έγγραφα, και να λειτουργήσει µέσα σ’ ένα 

πρότυπο επιχειρησιακό πλαίσιο όπως το ISO 15000 (ebXML), έτσι ώστε να παρέχει µία 

ολοκληρωµένη, βασισµένη σε πρότυπα υποδοµή η οποία µπορεί να επεκτείνει τα πλεονεκτήµατα 
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από τα υπάρχοντα συστήµατα EDI σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους. H UBL είναι διαθέσιµη 

δωρεάν στον καθένα χωρίς καµία νοµική υποχρέωση ή έξοδα συµβολαίου. 

 

1.4.3 BASDA’s eBIS-XML 

Το πρότυπο της BASDA (Business Application Software Developers Association)  έχει 

αναδειχθεί σ’ ένα από τα σηµαντικότερα πρότυπα παγκοσµίως για το ηλεκτρονικό εµπόριο, το 

οποίο επιτρέπει σε παραγγελίες και τιµολόγια να ανταλλάσσονται άµεσα ανάµεσα σε διαφορετικές 

εφαρµογές. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού υποστηρίζουν 

τη BASDA και έχουν συµπεριλάβει τη διεπαφή eBIS-XML στα προϊόντα τους. Ένας µεγάλος 

αριθµός πακέτων λογισµικού έχει πιστοποιηθεί ότι χρησιµοποιούν το πρότυπο eBIS-XML. 

Η πρωτοβουλία eBIS-XML καθιστά δυνατή την άµεση ανταλλαγή επιχειρησιακών εγγράφων 

µεταξύ διαφορετικών πακέτων λογισµικού, µέσω e-mail και µέσω διαδικτύου, χωρίς την ανάγκη 

χρήσης ΕDI (Electronic Data Interchange) ως ενδιάµεσου στρώµατος ή χρήσης ∆ικτύων 

Προστιθέµενης Αξίας. 

Οι απαιτήσεις µε τις οποίες συµβαδίζουν τα πακέτα της BASDA και τα τεστ τα οποία πέρασαν 

προκειµένου να λάβουν πιστοποίηση είναι τα εξής: 

• Η χρήση έγκυρων και συντακτικά ορθών XML µηνυµάτων 

• Πέρασαν µία σειρά δοκιµασιών για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στάδια 

o Παραγγελία µέσω διαδικτύου 

o Επεξεργασία εντολής πώλησης 

o Επεξεργασία εντολής αγοράς 

o Τιµολόγηση 

o Ειδοποιήσεις Παράδοσης 

o Παραστατικά Πληρωµών 

• Η χρήση µηνυµάτων ικανών να δροµολογούνται µέσω προτυποποιηµένων πακέτων 

• Η δυνατότητα εµφάνισης του µηνύµατος ως εγγράφου, µε τη χρήση stylesheet. 



 37

1.4.4 xCBL-eXtensible Common Business Library 
 

H xCBL είναι ένα σύνολο από XML επιχειρησιακά έγγραφα και των στοιχείων που τα απαρτίζουν, 

το οποίο διανέµεται δωρεάν. 

H xCBL ονοµαζόταν αρχικά Κοινή Επιχειρησιακή Βιβλιοθήκη (Common Business Library-CBL). 

Η προτυποποίηση της xCBL ξεκίνησε το 1997. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία της xCBL 2.0 που 

κάλυψε 12 διαφορετικούς ορισµούς επιχειρησιακών εγγράφων, κυρίως προορισµένων να 

χρησιµοποιηθούν στην Β2Β συναλλαγές µε τους προµηθευτές. Η xCBL βασίστηκε κυρίως στα 

πρότυπα της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων (ΕDI). 

 

Η xCBL είναι διαθέσιµη σε διάφορες εκδόσεις όπως η xCBL 3.0, η xCBL 3.5 (Οκτώβριος 2001) 

και η xCBL 4.0 (Μάρτιος 2003). Από αυτές, η xCBL 4.0 βασίζεται στο W3C XML schema και 

µόνο. 

1.4.5 cXML-Commerce XML Resources 
 

H cXML είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο προορίζεται για την ανταλλαγή επιχειρησιακών 

εγγράφων µεταξύ εφαρµογών που εκτελούν την προµήθεια των εµπορευµάτων και διεξάγουν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Η cXML βασίζεται στην XML και παρέχει επίσηµα XML schemas για 

προτυποποιηµένες επιχειρησιακές συναλλαγές, επιτρέποντας στα προγράµµατα να 

τροποποιήσουν και να επικυρώσουν τα έγγραφα χωρίς προηγούµενη γνώση της µορφής τους. Το 

πρωτόκολλο δεν περιλαµβάνει τον πλήρη κατάλογο των πληροφοριών που πιθανόν ορισµένες 

επιχειρήσεις να θέλουν να ανταλλάξουν. Παρ’ όλ’ αυτά παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης 

προκειµένου να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους απαιτήσεις. 

Η cXML δηµιουργείται βασιζόµενη σε πληροφορίες που προέρχονται από πολλές επιχειρήσεις. Η 

cXML είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο διανέµεται δωρεάν στο διαδίκτυο µαζί µε τα αρχεία DTD 

που το συνοδεύουν από το Φεβρουάριο του 1999. 



 38

 

1.4.6 xBRL-eXtensible Business Reporting Language 
 

Η xBRL είναι µια γλώσσα  για την ηλεκτρονική ανταλλαγή επιχειρησιακών και οικονοµικών 

δεδοµένων που εκσυγχρονίζει τις επιχειρησιακές αναφορές σε όλο τον κόσµο. Παρέχει 

σηµαντικά οφέλη στην προετοιµασία, ανάλυση και ανταλλαγή επιχειρησιακής πληροφορίας. 

Προσφέρει µείωση του κόστους και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία για 

όλους όσους εµπλέκονται στο να παρέχουν ή να χρησιµοποιούν οικονοµικά δεδοµένα. 

Η xBRL προκύπτει από τα αρχικά της Επεκτάσιµης Επιχειρησιακής Γλώσσας Αναφορών 

(eXtensible Business Reporting Language). Ανήκει στην οικογένεια των XML γλωσσών και 

είναι πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. 

Η xBRL αναπτύσσεται από έναν παγκόσµιο µη κερδοσκοπικό οργανισµό που αποτελείται από 450 

εταιρίες, οργανισµούς και κυβερνητικές οµάδες. Είναι ένα πρότυπο ανοιχτού – κώδικα το οποίο 

δατίθεται δωρεάν. Χρησιµοποιείται ήδη από έναν σηµαντικό αριθµό χωρών και οι υλοποιήσεις 

του xBRL σε όλο τον κόσµο αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς. 

 

1.5 Λογισµικό για τη ∆ιασύνδεση Επιχειρησιακών Συστηµάτων 

 

Χωρίς αµφιβολία, η πιο επείγουσα προτεραιότητα στην ανάπτυξη λογισµικού για τις επιχειρήσεις, 

είναι η διασύνδεση των υπαρχόντων εφαρµογών λογισµικού σ’ ένα και µόνο σύστηµα το οποίο θα 

µπορούµε να διαχειριζόµαστε µ’ ένα λογικό και απλό τρόπο µε την βοήθεια διαδικτυακών 

υπηρεσιών.  Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις συνήθως δηµιουργούσαν το δικό τους λογισµικό και 

έκαναν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά την πλατφόρµα λογισµικού που θα χρησιµοποιούσαν. 

Αυτή η στρατηγική παρήγαγε εκατοντάδες χιλιάδες προγράµµατα τα οποία συχνά δεν µπορούσαν 

να επικοινωνήσουν το ένα µε το άλλο, ήταν δύσκολο και ακριβό να διατηρηθούν, και ήταν σχεδόν 

αδύνατο ν’ αλλάξουν τόσο συχνά όσο άλλαζαν τα επιχειρησιακά µοντέλα. 
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Μία λύση ήταν να αντικατασταθούν όλα τα αποµονωµένα προγράµµατα τα οποία δεν µπορούσαν 

να επικοινωνήσουν µε τα υπόλοιπα, µε επιχειρησιακές εφαρµογές οι οποίες ενσωµάτωναν 

πολλαπλές επιχειρησιακές διαδικασίες. 

Όµως προφανώς, δεν µπορούν όλες οι επιχειρήσεις να υποστηρίξουν αυτή τη λύση 

εγκαταλείποντας τα προγράµµατα που ήδη έχουν και υιοθετώντας νέες πιο ολοκληρωµένες 

εφαρµογές. Αυτά τα υπάρχοντα συστήµατα χρησιµοποιούνται στις καθηµερινές συναλλαγές των 

επιχειρήσεων και θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο ν’ αλλάξουν, αλλά θα γινόταν πολύ πιο χρήσιµα αν 

υπήρχε κάποιος τρόπος ώστε οι πληροφορίες που χρησιµοποιούν και η επιχειρησιακή τους 

λογική να µπορούσε να διασυνδεθεί µε άλλες εφαρµογές. 

Κάποιου είδους διασύνδεση µπορεί να επιτευχθεί µέσω της χρησιµοποίησης ειδικού λογισµικού 

το οποίο καλείται ενδιάµεσο στρώµα (middleware) για να δηµιουργηθεί µία γέφυρα µεταξύ δύο 

διαφορετικών συστηµάτων. Τo ενδιάµεσο στρώµα είναι λογισµικό το οποίο συνδέει δύο 

διαφορετικές εφαρµογές καθιστώντας δυνατή την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδοµένων 

µεταξύ τους. 

Οι εταιρίες µπορεί να επιλέξουν να δηµιουργήσουν το δικό τους λογισµικό προκειµένου να 

συνδέσουν τη µία εφαρµογή µε µια άλλη αλλά πλέον ολοένα και περισσότερο επιλέγουν ν’ 

αγοράσουν πακέτα λογισµικού διασύνδεσης εφαρµογών (Enterprise Application Integration-

EAI packages). Αυτού του είδους το λογισµικό επιτρέπει σε διαφορετικά συστήµατα ν’ 

ανταλλάσσουν δεδοµένα µέσω ενός και µόνο κόµβου λογισµικού αντί να κατασκευάζουν αµέτρητες 

διεπαφές λογισµικού για να συνδέσουν το ένα σύστηµα µε το άλλο. 

 

1.6 Web Services 

 

Τα εργαλεία διασύνδεσης λογισµικού είναι εξειδικευµένα πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να 

λειτουργήσουν µ’ ένα µόνο συγκεκριµένο είδος εφαρµογών και λειτουργικών συστηµάτων. Για 

παράδειγµα, το σύστηµα διασύνδεσης λογισµικού ενός πωλητή είναι δυνατόν να µη µπορεί να 

επικοινωνήσει µε αυτό ενός άλλου πωλητή. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) είναι 
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µια τυποποιηµένη εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση αυτής της διασύνδεσης. Μπορούν να 

ανταλλάσσουν δεδοµένα µεταξύ δύο διαφορετικών συστηµάτων ανεξάρτητα από τα λειτουργικά 

συστήµατα ή  τις γλώσσες προγραµµατισµού στις οποίες βασίζονται αυτά τα συστήµατα. 

Μία διαδικτυακή υπηρεσία είναι µία µέθοδος ή ένα σύνολο µεθόδων που µπορούν να 

προσπελαστούν µέσα από το Internet χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό της XML και του HTTP 

για την αναπαράσταση των δεδοµένων και για τη µεταφορά τους, αντίστοιχα. Οι µέθοδοι των 

Web Services είναι παρόµοιες µε τα στοιχεία του COM ή του .ΝΕΤ, τα οποία εκθέτουν 

µεθόδους και ιδιότητες σ’ ένα µαύρο κουτί. O καταναλωτής (consumer) είναι µια εφαρµογή 

πελάτη (client application) η οποία καλεί την µέθοδο του Web Service. Γι’ αυτό το λόγο και τα 

Web Services ταιριάζουν πολύ καλά στο µοντέλο Ν-tier ως ένα επιπλέον στρώµα. 

Τα Web Services εισαγάγουν έναν νέο τρόπο σκέψης. Ιστορικά, οι εφαρµογές δηµιουργούνταν 

και διανέµονταν σαν αυτόνοµα προϊόντα. Αν κάποιος ήθελε να διαθέσει στο διαδίκτυο µία βάση 

δεδοµένων σαν µία εφαρµοσµένη υπηρεσία, δεν χρειαζόταν να διαθέσει µόνο τα δεδοµένα της 

Βάσης, αλλά χρειαζόταν επίσης όλη τη λειτουργικότητα που οι εφαρµογές παρέχουν συνήθως, 

συµπεριλαµβανοµένης της διεπαφής χρήστη (user interface), µεθόδους προσπέλασης των 

δεδοµένων της Βάσης, πλοήγηση, και διαχείριση της κατάστασης της εφαρµογής. Σαν αποτέλεσµα 

χρειαζόταν διπλάσια δουλειά. 

Τα Web Services παρέχουν λειτουργικότητα χωρίς να είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί 

ολόκληρη η εφαρµογή. Ένας προγραµµατιστής που δηµιουργεί την εφαρµογή πελάτη µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ένα ή και περισσότερα Web Services για να δηµιουργήσει εκ νέου µία εφαρµογή 

ή να ολοκληρώσει µία ήδη υπάρχουσα. 

1.6.1 Η σηµασία των Web Services 

Γιατί όµως ενδιαφέρουν τα Web Services ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο DCOM 

(Distributed Component Object Model) µία λύση που προτείνεται από τη Microsoft για την 

κλήση αποµακρυσµένων µεθόδων; Η απάντηση είναι ότι τα Web Services είναι ανεξάρτητα από 

την πλατφόρµα που χρησιµοποιείται ενώ το DCOM, αν και λύνει πολλά προβλήµατα που αφορούν 

τη διανοµή της εφαρµογής και τη scalability, είναι εξαρτώµενο από τη πλατφόρµα. Παρ’ όλο που 
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αυτή η εξάρτηση ήταν κάποτε λογική σήµερα όχι µόνο δεν είναι απαραίτητη αλλά εµποδίζει την 

διασύνδεση διαφορετικών συστηµάτων µεταξύ τους. Αντιθέτως, οι σύγχρονες τεχνολογίες όπως 

το HTTP, η XML, το SOAP και το ΑSP.NET γεφυρώνουν το χάσµα ανάµεσα στις διαφορετικές 

πλατφόρµες. 

Τεχνολογίες όπως το RPC (Remote Procedure Call), το DCOM, και το MSMQ (Microsoft 

Message Queue Server) προσπάθησαν να γεφυρώσουν το χάσµα του Internet και ενώ ήταν 

επιτυχείς όσον αφορά την πλατφόρµα της Microsoft, απέτυχαν στο να γεφυρώσουν το χάσµα 

µεταξύ των διαφορετικών πλατφόρµων. Σ’ αυτού του είδους τις τεχνολογίες, κάθε αρχιτεκτονική 

διαθέτει το δικό της RPC πρωτόκολλο, το δικό της format µηνυµάτων, και τη δική της γλώσσα 

περιγραφής µηνυµάτων. Έτσι, µια εφαρµογή γραµµένη σε CORBA δεν µπορεί ούτε να συνεργαστεί 

αλλά ούτε και να επικοινωνήσει µε µια εφαρµογή γραµµένη σε DCOM ή Java RMI σε ένα άλλο 

µηχάνηµα. Επιπλέον, οι αρχικοποιήσεις των δύο µηχανηµάτων θα έπρεπε να είναι σχεδόν 

ταυτόσηµες για να λειτουργήσει µια κατανεµηµένη εφαρµογή. Τα Web Services, όχι µόνο 

πέτυχαν στο να γεφυρώσουν αυτό το χάσµα µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων, αλλά έκαναν 

τα δεδοµένα εύκολα και γρήγορα προσπελάσιµα, µείωσαν την προγραµµατιστική δουλειά, και 

ενίσχυσαν την εµπειρία του τελικού χρήστη. 

 

1.6.2 Τεχνολογίες για την υλοποίηση των Web Services 

Για την υλοποίηση των Web Services ήταν απαραίτητα τα εξής: 

• Μία γλώσσα ανεξάρτητη από πλατφόρµες για την περιγραφή των δεδοµένων που 

ανταλλάσσονται µεταξύ των συστηµάτων. 

• Ένας τρόπος να περιγραφεί η δοµή των δεδοµένων που ανταλλάσονται. 

• Μία τυποποιηµένη µέθοδος για να πακεταριστούν τα δεδοµένα που προορίζονται για 

µετάδοση µέσω ∆ιαδικτύου. 

• Ένας τρόπος ώστε τα Web Services να είναι σε θέση να περιγράψουν τη δηµόσια 

διεπαφή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους στους πελάτες. 
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• Ένα πλαίσιο για να µπορούν να εντοπιστούν µε προγραµµατιστικό τρόπο τα Web 

Services µέσω των δυνατοτήτων τους ή της περιγραφής τους. 

Το µοντέλο ήταν προφανές, αλλά βέβαια µεγάλα κοµµάτια αυτής της αρχιτεκτονικής δεν υπήρχαν 

ακόµη. Οι προγραµµατιστές είχαν ήδη στη διάθεσή τους την XML και τα XML schemas για την 

µετάδοση και την περιγραφή των δεδοµένων, και υπήρχε ήδη και το πρωτόκολλο HTTP για τη 

µεταφορά δεδοµένων. Όλ’ αυτά ήταν κοινά για όλα τα συστήµατα αλλά πως θα µετέτρεπαν τις 

κλήσεις RPC σε κάτι που κάθε σύστηµα θα µπορούσε να παραλάβει και να καταλάβει? 

 

1.6.3 SOAP 

H απάντηση που δόθηκε στο παραπάνω ερώτηµα ήταν για ακόµη µία φορά να χρησιµοποιηθεί η 

XML και το 1999 η πρώτη έκδοση του Simple Object Access Protocol (SOAP) δηµοσιεύτηκε 

από τον Don Box, τον Tim Ewald και µερικούς ακόµη. Σήµερα, στη έκδοση 1.2, το SOAP 

περιγράφει τα µηνύµατα που χρησιµοποιούνται για να κληθεί µια µέθοδος σ’ ένα αποµακρυσµένο 

µηχάνηµα και για να σταλεί πίσω η απάντηση στο αρχικό µηχάνηµα από το οποίο έγινε η κλήση. 

Τα µηνύµατα αυτά στέλνονται µε τον ίδιο τρόπο που στέλνονται και οι κλήσεις RPC αλλά 

τυποποιηµένα σαν XML ρεύµα δεδοµένων αντί για δυαδικά δεδοµένα. Ένα µήνυµα SOAP, είτε 

είναι αίτηση, είτε είναι απάντηση, είναι γραµµένο σε απλή XML και συµµορφώνεται µε το πρότυπο 

του SOAP έτσι ώστε κάθε σύστηµα να είναι σε θέση να καταλάβει το περιεχόµενο του µηνύµατος 

και να πράξει αναλόγως. Η έκδοση 1.2 του SOAP αντιµετωπίζει επιπλέον και τη σειριοποίηση 

σύνθετων αντικειµένων σε κείµενο µορφής XSD το οποίο περιέχει τις ιδιότητές τους. Έτσι 

µπορούµε να κάνουµε κλήσεις µε το SOAP σε κάθε αποµακρυσµένη µέθοδο ανεξάρτητα από την 

πολυπλοκότητα των παραµέτρων της µεθόδου ή του τύπου που επιστρέφεται. 

Το SOAP αναπτύχθηκε µάλλον γρήγορα από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αλλά 

«κόλλησε» σ’ έναν από τους κύριους σκοπούς του: στο να κρατήσει τα πράγµατα απλά. 
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1.6.4 WSDL και UDDI 

Έχοντας πλέον στην κατοχή µας ένα τρόπο έτσι ώστε να µετατρέπονται και να ανταλλάσσονται 

δεδοµένα µεταξύ client και server, το επόµενο λογικό ερώτηµα ήταν πώς θα περιγραφεί η 

διεπαφή µεταξύ των δύο, και τί θα χρειαζόταν για να γίνει αυτό: το είδος και η δοµή των 

κλήσεων, οι απαιτούµενες παράµετροι, οι επιστρεφόµενες τιµές, οι συνδέσεις µεταξύ των 

πρωτοκόλλων κ.ο.κ. Ακόµη µία γραµµατική, βασισµένη σε XML, µε το όνοµα Γλώσσα Περιγραφής 

∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services Description Language) αναπτύχθηκε γι’ αυτό το 

σκοπό. Ωστόσο, αντίθετα µε το SOAP, η WSDL δεν είναι τόσο απλή ώστε να µπορεί κάποιος να 

γράψει ένα WSDL µε τη βοήθεια ενός συντάκτη κειµένου. Αντί γι’ αυτό, οι περισσότερες 

εργαλειοθήκες για την υλοποίηση Web Services, περιέχουν ένα εργαλείο το οποίο παράγει την 

WSDL περιγραφή µιας υπηρεσίας και των µεθόδων της. Η WSDL επιτελεί τον σκοπό για τον 

οποίο σχεδιάστηκε αλλά ακόµη εξελίσσεται και γίνεται ολοένα και πιο εύκολη στη χρήση της. 

Με τη WSDL ικανή να περιγράψει µια υπηρεσία στους πιθανούς της πελάτες, αυτό που 

χρειαζόµασταν επιπλέον ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψουµε αυτή την περιγραφή από τη στιγµή 

που η υπηρεσία είχε κοινοποιηθεί. Με άλλα λόγια, χρειαζόµασταν µηχανές αναζήτησης για Web 

Services προσαρµοσµένες ειδικά έτσι ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν υπηρεσίες και το 

απαιτούµενο WSDL τους. Ο τρόπος για να δηµιουργηθούν ήρθε µε τη µορφή της Παγκόσµιας 

Περιγραφής, Αναζήτησης και Ολοκλήρωσης (Universal Description, Discovery and 

Integration-UDDI). 

Το UDDI αποτελεί το πρότυπο για την δηµιουργία καταλόγου για Web Services. Παρόµοια µ’ 

ένα κατάλογο µιας επιχείρησης, ένας UDDI server µας επιτρέπει ν’ αποθηκεύσουµε τις 

τοποθεσίες διασύνδεσης για τις διαδικτυακές µας υπηρεσίες, µία ευρεία περιγραφή του σκοπού 

της διαδικτυακής υπηρεσίας, και την τοποθεσία των αρχείων WSDL της υπηρεσίας. Για 

παράδειγµα, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία Web Service προκειµένου να επιστρέφονται τα 

έξοδα αποστολής για DVD,  να επιστρέφεται ένα δελτίο καιρού ή το κείµενο “Hello World”. 

Έπειτα µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία εγγραφή σ’ έναν UDDI server προκειµένου να 

κοινοποιήσουµε την ύπαρξη της υπηρεσίας µας. 
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Οι προγραµµατιστές οι οποίοι αναζητούν µια υπηρεσία µε µια ορισµένη λειτουργικότητα µπορούν 

επίσης να ψάξουν στους UDDI servers προκειµένου να βρουν αυτό που ψάχνουν. Γι’ αυτού του 

είδους τους πελάτες οι εξυπηρετητές λειτουργούν σαν ένας ανοιχτός κατάλογος που υποστηρίζει 

τη συνεχή αναζήτηση και τις κατευθυνόµενες αναζητήσεις µε βάση το όνοµα, το είδος της 

επιχείρησης ή το είδος της διασύνδεσης. Αν ο προγραµµατιστής βρει µια αντίστοιχη υπηρεσία, 

µπορεί ν’ ακολουθήσει το σύνδεσµο για το WSDL αρχείο της υπηρεσίας για περισσότερες 

πληροφορίες. 

1.6.5 Υφιστάµενο Επίπεδο Χρήσης Web Services 

Σήµερα, κάθε πλατφόρµα και γλώσσα προγραµµατισµού προσπαθεί να ενσωµατώσει τεχνολογίες 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί Web Services. ∆εν ήταν δύσκολο να προβλεφτεί ότι 

οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα επηρέαζαν πολύ, τα περισσότερα συστήµατα είτε αυτά ήταν 

διασυνδεδεµένα µέσω Internet είτε µέσω Intranet είτε µέσω Extranet. Οι εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται σήµερα δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή απλής πληροφορίας ούτε στην 

εκτέλεση απλών συναρτήσεων όπως µπορούµε να δούµε και στο Σχήµα 1-1 

 

Εικόνα 1-1: Οι διαδικτυακές υπηρεσίες στο κέντρο των πάντων 
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Η συνεχής αύξηση του διαθέσιµου εύρους ζώνης και της ταχύτητας διάδοσης µέσω δικτύων 

LAN, WAN αλλά και του Internet σηµαίνει ότι οι κλήσεις προς τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν 

χρειάζονται πολύ χρόνο για να διεκπεραιωθούν. Τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα δεδοµένων 

µπορούν να διασυνδεθούν στα τοπικά δίκτυα των επιχειρήσεων µε πολύ λιγότερο κόστος απ’ ότι 

αν µετέφεραν τα δεδοµένα τους σ’ ένα πιο σύγχρονο σύστηµα. Οι επιχειρήσεις, µπορούν να 

διαθέσουν τα δεδοµένα τους και τα εξειδικευµένα συστήµατά τους στο κοινό και σε άλλες 

εταιρίες και µπορούν επίσης να παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα ως δικτυακές υπηρεσίες. Οι 

υπάλληλοι που δουλεύουν εκτός γραφείου µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα της εταιρίας 

τους µέσω της διεπαφής χρήστη που παρέχει µια διαδικτυακή υπηρεσία. Όταν µία υπηρεσία 

εκσυγχρονίζει το σύστηµά της οι πελάτες που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της µπορούν να 

κάνουν χρήση των νέων χαρακτηριστικών αυτόµατα. Αντίθετα από τις εφαρµογές σε DCOM, οι 

οποίες επικοινωνούν η µία µε την άλλη µέσα από καλώδιο και τίποτα περισσότερο, οι δικτυακές 

υπηρεσίες ακολουθούν το δρόµο των παρόχων υπηρεσιών, των κατανεµηµένων εφαρµογών, του 

ανοιχτού κώδικα και της ανεξαρτησίας πλατφόρµας. Εν συντοµία, οι διαδικτυακές υπηρεσίες 

παρέχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο σκεφτόµαστε και αναπτύσσουµε τις 

εφαρµογές. 

Με το υπόβαθρο (XML, SOAP, WSDL, UDDI, HTTP) περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωµένο, η 

παγκόσµια υιοθέτηση των Web Services είναι εξασφαλισµένη όσο αυτοί που αναπτύσσουν τις 

εφαρµογές τηρούν τους εξής κανόνες: 

• Τα συστήµατα είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους χαλαρά, µε τίποτα περισσότερο από 

SOAP µηνύµατα που µεταδίδονται πάνω από HTTP ή κάποιο άλλο πρωτόκολλο 

µεταφοράς (όπως το TCP ή το SMTP). 

• Μία υπηρεσία πρέπει να περιγράφεται µε µία ευρέως υποστηριζόµενη, ανοικτή γλώσσα 

όπως η WSDL. 

• Αν µια υπηρεσία κι ένας πελάτης πρέπει ν’ ανταλλάξουν δεδοµένα, η ανταλλαγή πρέπει 

να γίνει σ’ ένα παγκοσµιοποιηµένο πρότυπο δεδοµένων, βάση συµφωνιών για το πώς 

σειριοποιούνται τα δεδοµένα (για παράδειγµα µε τη χρήση XML και XML Schemas). 
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1.7 .NET 

 

Όταν η Microsoft δηµοσίευσε το .NET ως το υποκατάστατο των COM και DCOM, το νέο 

χαρακτηριστικό που προέβαλε ήταν η πολύ καλή υποστήριξη για διαδικτυακές υπηρεσίες. Ενώ η 

εργαλειοθήκη του SOAP έδινε στους προγραµµατιστές COM την ικανότητα να δηµιουργήσουν και 

να καταναλώσουν διαδικτυακές υπηρεσίες, το πλαίσιο εργασίας της .ΝΕΤ και το Visual Studio 

κατέστησαν σηµαντικά ευκολότερο το να κάνει κανείς και τα δύο. Η δηµιουργία και η µετάδοση 

µιας κλήσης σε µια διαδικτυακή υπηρεσία ελαττώθηκε σε µία απλή κλήση µεθόδου. Επιπλέον, οι 

κλάσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών του .NET είναι αρκετά ανοικτές ώστε να µπορεί κάποιος ν’ 

αλλάξει οποιαδήποτε πλευρά της κλήσης ή της XML θέλει. 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι απλώς ένα µέρος του .ΝΕΤ⋅ βρίσκονται στην καρδιά της 

στρατηγικής της Microsoft για την µελλοντική ανάπτυξη εφαρµογών. Ο σχεδιασµός n-επιπέδων 

της Microsoft για τις επιχειρησιακές εφαρµογές δεν άλλαξε των διαχωρισµό µεταξύ επιπέδου 

δεδοµένων, επιχειρησιακού επιπέδου και επιπέδου παρουσίασης, αλλά εκλέπτυνε την 

κατηγοριοποίηση των επιπέδων σε εφτά επίπεδα υπηρεσιών. Το σχήµα 1-4 δείχνει το µοντέλο 

της .ΝΕΤ για µια κατανεµηµένη επιχειρησιακή εφαρµογή. 
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Εικόνα 1-2 : Το µοντέλο µιας κατανεµηµένης επιχειρησιακής εφαρµογής σε .ΝΕΤ 

Σ’ αυτό το µοντέλο, το στρώµα των διαδικτυακών υπηρεσιών λειτουργεί ως ένας µεσάζοντας 

µεταξύ του επιχειρησιακού επιπέδου και του επιπέδου παρουσίασης, λαµβάνοντας και 

επιστρέφοντας είσοδο και δεδοµένα από τους πελάτες και λειτουργώντας αναλόγως. Φυσικά, 

αυτό προϋποθέτει ότι τα επίπεδα παρουσίασης και επιχειρησιακής λογικής βρίσκονται σε 

διαφορετικά µηχανήµατα τα οποία είναι συνδεδεµένα µε κάποιου είδους δίκτυο. Αν βρίσκονται και 

τα δύο στο ίδιο µηχάνηµα, το στρώµα επιχειρησιακής λογικής αναλαµβάνει το ρόλο του 

µεσάζοντα. 

 

1.8 Service Orientated Architecture  

 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (Service Orientated Architecture) είναι ένα σύνολο 

υπηρεσιών που επικοινωνούν η µία µε την άλλη. Αυτή η επικοινωνία µπορεί να περιλαµβάνει είτε 

απλή µεταφορά δεδοµένων είτε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες οι οποίες συντονίζουν κάποια 

περίπλοκη διεργασία. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες βασισµένες σε SOAP (SOAP-based Web 

Services) γίνονται η πιο συνηθισµένη υλοποίηση της Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής. Οι 

∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) παρέχουν έναν πρότυπο τρόπο για τη διασύνδεση 

µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών λογισµικού, που εκτελούνται σε διάφορες πλατφόρµες. ∆ηλαδή, 
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οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποτελούν µία αρχιτεκτονική που διευκολύνει σαφώς τη 

διαλειτουργικότητα. Η αρχιτεκτονική των διαδικτυακών υπηρεσιών ορίζει ένα σύνολο επιπέδων 

για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία, καθώς και ένα σύνολο πρωτοκόλλων και διαδικασιών που 

αφορούν το κάθε επίπεδο. Το σύνολο αυτό περιλαµβάνει τεχνολογίες για την ανεύρεση των 

διαδικτυακών υπηρεσιών όπως το UDDI, τεχνολογίες για την περιγραφή των διαδικτυακών 

υπηρεσιών όπως το WSDL, πρωτόκολλα για την δηµιουργία µηνυµάτων όπως το SOAP, και 

τέλος πρωτόκολλα για την µεταφορά δεδοµένων όπως το HTTP, το HTTPS, το SMTP κλπ. 
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2 Περιγραφή Προβλήµατος ∆ιπλωµατικής 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε µεγάλη τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (e-business) τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσµίως. Παρ’ όλη όµως την 

εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών που ήταν βασισµένες 

στο Internet στο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι περιορισµένη, ιδίως σε χώρες όπου η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκουν στις µικρές και µεσαίες (SMEs) ή στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις(VSEs) και επίσης στις νέες υποψήφιες για ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, οι µέχρι σήµερα προσπάθειες να αναπτυχθούν και να υϊοθετηθούν επιχειρηµατικές 

ηλεκτρονικές λύσεις στοχεύουν περισσότερο προς το πεδίο συναλλαγών της Επιχείρησης µε τον 

Πελάτη (Business-to- Consumer, B2C) και µόνο σποραδικά αγγίζουν την πραγµατική διασύνδεση 

και διαλειτουργικότητα εφαρµογών (Application-to-Application, A2A), ένα πεδίο το οποίο 

µπορεί να βοηθήσει στην ταχύτητα, ασφάλεια, ορθότητα και τελική υϊοθέτηση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

Η τελευταία αναφορά που ήλθε από το eEurope+ (σχήµα ) αναφέρει ότι όχι περισσότερο από το 

9% κατά µέσο όρο τον συστηµάτων που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις διασυνδέονται αυτόµατα 

µέσω διαδικτύου στις χώρες τις κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης-πολύ πιο κάτω από το 26% 

του µέσου όρου των EU15. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι για τις µικρές (SMEs) και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις (VSEs) το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά µικρότερο. 
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Εικόνα 2-1 : Αναφορά του eEurope+ 

 

Σήµερα, οι συναλλαγές µιας τυπικής µικρής επιχείρησης, οι οποίες µπορεί να φτάσουν και τις 

100 ηµερησίως, διεξάγονται µε έναν χειροκίνητο τρόπο: η πληροφορία τυπώνεται από µία 

οικονοµική εφαρµογή και µετά επανεισάγεται σε µία άλλη εφαρµογή στο άλλο άκρο. Τα 

µειονεκτήµατα αυτής της διαδικασίας για τις B2B συναλλαγές είναι προφανή: 

• Μία σηµαντική προσπάθεια απαιτείται για την είσοδο των δεδοµένων στις διάφορες 

εφαρµογές, τόσο µέσα σε µία µικρή επιχείρηση όσο και στους Κυβερνητικούς 

Οργανισµούς και Μεσάζοντες. Για µία τυπική µικρή επιχείρηση, χιλιάδες εργατοώρες 

το χρόνο απαιτούνται µόνο για την εκτύπωση, την αποστολή fax ή e-mail, την 

αποστολή και λήψη διαδικαστικής πληροφορίας. 
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• Η εγκυρότητα της ανταλλασσόµενης πληροφορίας είναι ένα πρόβληµα, καθώς λάθη 

προκύπτουν συχνά στις χειροκίνητες λειτουργίες. 

• Η διασύνδεση µε εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι ένα δύσκολο θέµα καθώς 

απαιτεί επίσης ένα είδος διασύνδεσης  Α2Α (το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 

χειροκίνητη υποστήριξη των συστηµάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν) 

Η εφαρµογή-προς-εφαρµογή (Application-to-Application, Α2Α) διασύνδεση είναι ένα στοιχείο 

κλειδί για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αφού υποστηρίζει την υλοποίηση των 

καθηµερινών συναλλαγών µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και τη µέγιστη αξιοπιστία και 

ασφάλεια. Το πλαίσιο ενός τέτοιου διεπιχειρησιακού κατορθώµατος είναι ανύπαρκτο σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα. Όπως δείχνει η PWC αναφορά για ηλεκτρονική 

τιµολόγηση στο παρακάτω σχήµα, το ισχύον νοµικό καθεστώς δεν επιτρέπει την πλήρη 

ηλεκτρονική διανοµή ηλεκτρονικών τιµολογίων, ακόµη και στις πιο αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης. 

 

 

Εικόνα 2-2 : Αποστολή τιµολογίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Στόχος της παρούσας ∆ιπλωµατικής είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήµατος το οποίο 

θα επιτρέψει σε µία συνηθισµένη, συνήθως µικρή ή µεσαία επιχείρηση της Ευρώπης να διεξάγει 

τις επιχειρησιακές της συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου, διασυνδέοντας τις εφαρµογές 

λογισµικού που διαθέτει µε αυτές των επιχειρησιακών συνεργατών της. 

Ειδικότερα, η ∆ιπλωµατική ασχολείται µε το εξής: η επιχείρηση θα παράγει επιχειρησιακά 

έγγραφα µέσω της υπάρχουσας ΕRP εφαρµογής της ή µέσω ενός Web Browser, αν δεν υπάρχει 

διαθέσιµη ERP εφαρµογή, µε στόχο να τα υποβάλλει σε µία άλλη επιχείρηση µε την οποία 

συνεργάζεται. Μέσω ενός εξυπηρετητή που πραγµατοποιήθηκε το έγγραφο θα αποθηκεύεται και 

θα προωθείται στον τελικό παραλήπτη. Ο παραλήπτης θα ανακτά το έγγραφο και θα το 

ενσωµατώνει αυτόµατα στην εφαρµογή που χρησιµοποιεί. 

Για την διεκπεραίωση της διπλωµατικής το είδος του εγγράφου που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα 

τιµολόγιο. Επειδή τα πρότυπα περιγραφής επιχειρησιακών εγγράφων που χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις ποικίλουν όπως είδαµε και στην ενότητα 1.3, απαιτήθηκε επιπλέον, η δηµιουργία 

ενός συνόλου κλάσεων, οι οποίες θα ήταν σε θέση να µετατρέπουν ένα επιχειρησιακό έγγραφο το 

οποίο ακολουθεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο (π.χ. UBL) σ’ ένα ισοδύναµο επιχειρησιακό έγγραφο 

γραµµένο σύµφωνα µε κάποιο άλλο από τα υπάρχοντα πρότυπα(π.χ. eBIS-XML). 
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3 Αρχιτεκτονική 
 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει ένα απλό σενάριο κατά το οποίο δύο εµπορικοί συνεργάτες, αφού 

πρώτα προσαρµοστούν ο ένας στις απαιτήσεις του άλλου, εµπλέκονται σε µια επιχειρησιακή 

συναλλαγή. Αυτό το µοντέλο παρέχεται ως ένα γενικό παράδειγµα των επιχειρησιακών 

διαδικασιών.  

 

Εικόνα 3-1: Πρότυπη Αρχιτεκτονική του Συστήµατος 

 

Η λίστα των προκαταρτικών ενεργειών που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µ’ αυτό το σενάριο είναι 

η εξής: 

 

1. Κατάθεση των ΧΜL schemas: O διαχειριστής του συστήµατος εισάγει τα απαραίτητα  

schema έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε ένα επιχειρησιακό πρωτόκολλο στη 

Βάση ∆εδοµένων του Server. 

2. Υποβολή των εγγράφων περιγραφής των επιχειρηµατικών διαδικασιών: Ο διαχειριστής 

του συστήµατος υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα περιγραφής επιχειρησιακών 

Collaboration 
Protocol Profile
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διαδικασιών τα οποία ζητούνται από το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρωτόκολλο, στη 

Βάση ∆εδοµένων του Server. 

3. Υποβολή του Προφίλ του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Πωλητή (CPP): Ο πωλητής 

υποβάλλει το CPP του στη Βάση ∆εδοµένων του Server. Το CPP περιγράφει τον πωλητή, 

το ρόλο που παίζει, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τις τεχνικές λεπτοµέρειες για το 

πώς αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να προσπελαστούν. 

4. Ο Αγοραστής ανακαλύπτει τον Πωλητή: Ο πωλητής εκδίδει το CPP του και ψάχνει τη 

Βάση ∆εδοµένων του Server χρησιµοποιώντας το λογισµικό της εφαρµογής πελάτη 

(client interface) που διαθέτει. Για παράδειγµα, ο αγοραστής µπορεί ν’ αναζητήσει όλες 

τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Βιοµηχανία Αυτοκινήτων, παίζουν το ρόλο του 

πωλητή, υποστηρίζουν µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική διαδικασία (π.χ. RosettaNet 

PIP3A4) και πωλούν στερεοφωνικά για αυτοκίνητα. Ο αγοραστής ανακαλύπτει το CPP 

του πωλητή και αποφασίζει να εµπλακεί σε µία συνεργασία µε τον πωλητή. 

5. Καθιέρωση του CPA: Ο αγοραστής ζητά την δηµιουργία της Συµφωνίας Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας (Collaboration Protocol Agreement – CPA) η οποία θα χρησιµοποιηθεί για 

τη συναλλαγή µεταξύ πωλητή και αγοραστή χρησιµοποιώντας σαν είσοδο τα CPP του 

αγοραστή και του πωλητή. Ο αγοραστής προτείνει έναν τρόπο συνεργασίας στον πωλητή 

χρησιµοποιώντας ένα µη επίσηµο CPA. Ο αγοραστής δέχεται το προτεινόµενο CPA και η 

συνεργασία µεταξύ των δύο εγκαθιδρύεται. 

6. Ο αγοραστής και ο πωλητής ξεκινούν τις Β2Β συναλλαγές τους χρησιµοποιώντας: 

a. Τις επιχειρησιακές εφαρµογές τους (ERP συστήµατα) προκειµένου να παράγουν 

τα επιχειρησιακά τους έγγραφα. 

b. Τις εφαρµογές client που τους παρέχονται προκειµένου να µεταφράσουν τα 

επιχειρησιακά τους έγγραφα στο πρότυπο το οποίο χρησιµοποιούν ή στο 

πρότυπο το οποίο χρησιµοποιεί ο εµπορικός τους συνεργάτης και για να στείλουν 

ή να παραλάβουν τα έγγραφά τους από το συνεργάτη τους 

c. Τον εξυπηρετητή (Server) ως ένα µηχανισµό προώθησης και αποθήκευσης 

εγγράφων(store and forward) 
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Για την προσέγγιση αυτού του εξιδανικευµένου σεναρίου στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής οι 

αρχιτεκτονικές που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν ήταν κατά βάση δύο. Επειδή όµως, όπως 

προαναφέρθηκε, στα πλαίσια της διπλωµατικής θα υλοποιηθεί µόνο η περίπτωση αποστολής ενός 

τιµολογίου (invoice) από τον πωλητή στον αγοραστή, θα υποτεθεί ότι η παραγγελία και η αγορά 

των προϊόντων έχει προηγηθεί µε κάποιο τρόπο και γι’ αυτό η εγκαθίδρυση της συναλλαγής θα 

ξεκινήσει από τον πωλητή και όχι από τον αγοραστή όπως στο προηγούµενο παράδειγµα.  

 

Άλλες σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε την παραπάνω αρχιτεκτονική αφορούν στην ύπαρξη των 

εγγράφων CPP και CPA. Στην εφαρµογή που δηµιουργήσαµε η συµφωνία µεταξύ των 

συναλλασσόµενων περιορίζεται στην ύπαρξη ενός αρχείου (mapping file) που καθορίζει τις 

αντιστοιχίσεις µεταξύ της µορφής τιµολογίου που χρησιµοποιεί η µία επιχείρηση προς τη µορφή 

που χρησιµοποιεί η άλλη. Αυτό το mapping file χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα schema 

documents  (έγγραφα που περιγράφουν τη µορφή που πρέπει να έχει ένα τιµολόγιο για να είναι 

έγκυρο σύµφωνα µε το πρότυπο που χρησιµοποιεί ο παραλήπτης), για την δηµιουργία του τελικού 

τιµολογίου σε µια µορφή που να είναι κατανοητή από το σύστηµα του παραλήπτη. 

 

 

3.1 Πρώτη Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική Πρότυπου Συστήµατος  

 

Σύµφωνα µε την πρώτη αρχιτεκτονική η εκτέλεση της αντιστοίχησης του τιµολογίου από το 

πρότυπο που χρησιµοποιεί ο πωλητής σε αυτό που χρησιµοποιεί ο αγοραστής γίνεται στον 

Server. Ο πωλητής στέλνει το τιµολόγιο στη µορφή µε την οποία το εκδίδει το ERP του (δηλαδή 

η εφαρµογή του συστήµατός του) και ο Server αφού εκτελέσει την αντιστοίχιση µεταξύ των δύο 

προτύπων που χρησιµοποιούν οι εµπλεκόµενοι στη συναλλαγή, το αποθηκεύει σ’ ένα φάκελο στον 

οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο παραλήπτης του τιµολογίου. 
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Εικόνα 3-2: Πρώτη Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική του Συστήµατος 

 

1. Κατάθεση των schema docements: Ο διαχειριστής του συστήµατος εισάγει τα schemas 

τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε ένα από τα πρότυπα περιγραφής επιχειρησιακών 

εγγράφων. 

2. Κατάθεση των mapping files: Ο διαχειριστής του συστήµατος εισάγει τα έγγραφα τα 

οποία ορίζουν τις αντιστοιχίσεις µεταξύ διαφορετικών προτύπων περιγραφής 

επιχειρησιακών εγγράφων (mapping files) 

3. Αποστολή του τιµολογίου στη µορφή που υποστηρίζει το σύστηµα του πωλητή. 

Μετατροπή του τιµολογίου στη µορφή που υποστηρίζει το σύστηµα του αγοραστή από το 

Server. Αποθήκευση του τελικού τιµολογίου στο Server 

4. Ο αγοραστής παραλαµβάνει το τιµολόγιο σε µορφή η οποία είναι αναγνώσιµη από την 

εφαρµογή του συστήµατός του. 
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3.2 ∆εύτερη Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική Πρότυπου Συστήµατος 

 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχιτεκτονική που σκεφτήκαµε ν’ ακολουθήσουµε η εφαρµογή η οποία 

εκτελεί την αντιστοίχηση µεταξύ των προτύπων είναι εγκατεστηµένη στην εφαρµογή που 

χρησιµοποιεί ο client. Έτσι, επειδή η µετατροπή του τιµολογίου γίνεται στον πωλητή, πριν αυτός 

στείλει το τιµολόγιο στον Server, είναι απαραίτητο να ελέγξει αν διαθέτει τα κατάλληλα αρχεία 

έτσι ώστε να παράγει το αρχείο στην τελική του µορφή. Αν όχι, θα πρέπει να ζητήσει τα 

συγκεκριµένα έγγραφα από το Server έτσι ώστε να ξεκινήσει η αντιστοίχηση του αρχείου. 

 

Εικόνα 3-3: ∆εύτερη Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική του Συστήµατος 

 

1. Κατάθεση των schema docements: Ο διαχειριστής του συστήµατος εισάγει τα schemas 

τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε ένα από τα πρότυπα περιγραφής επιχειρησιακών 

εγγράφων. 

2. Κατάθεση των mapping files: Ο διαχειριστής του συστήµατος εισάγει τα έγγραφα τα 

οποία ορίζουν τις αντιστοιχίσεις µεταξύ διαφορετικών προτύπων περιγραφής 

επιχειρησιακών εγγράφων (mapping files) 
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3. Ο πωλητής ανακαλύπτει τoν αγοραστή µέσα από τη Βάση ∆εδοµένων του Server στην 

οποία είναι καταχωρηµένες όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν µέρος στο project. 

Ο πωλητής ζητά από το Server τα schemas (schemas documents) τα οποία 

περιγράφουν το πρότυπο που χρησιµοποιεί ο αγοραστής (π.χ. eBIS-XML) 

4. Ο πωλητής ζητά και παραλαµβάνει από το Server το αρχείο (mapping file) που 

περιγράφει τις αντιστοιχήσεις που αφορούν το πρότυπο που ακολουθεί το δικό του 

τιµολόγιο σε σχέση µε το πρότυπο που χρησιµοποιεί ο αγοραστής. Η µετατροπή του 

τιµολογίου στην τελική του µορφή γίνεται από την εφαρµογή του πωλητή. 

5. Το τιµολόγιο στην τελική του µορφή στέλνεται στον Server όπου και αποθηκεύεται σε 

φάκελο στον οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο τελικός παραλήπτης του τιµολογίου. 

6. Ο αγοραστής συνδέεται στο διαδίκτυο και κατεβάζει το τιµολόγιο από τον Server σε 

µορφή που είναι συµβατή µε τα τιµολόγια που δηµιουργεί το δικό του σύστηµα. 

 

3.3 Επιλογή Αρχιτεκτονικής 
 

Η ουσιαστική διαφορά που παρουσιάζουν οι δύο αρχιτεκτονικές που προτάθηκαν είναι το πού 

γίνεται ο µετασχηµατισµός του τελικού εγγράφου. 

Αν βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν να εκτελούν τους µετασχηµατισµούς 

χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν οι ίδιες κάποια ιδιαίτερη προγραµµατιστική προσπάθεια 

ούτε κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής client ούτε στη συνέχεια για την ενηµέρωσή της, είναι 

φανερό ότι η δεύτερη αρχιτεκτονική υπερτερεί σε σχέση µε την πρώτη. Οι λόγοι για τους 

οποίους συµβαίνει αυτό είναι οι εξής: 

• H διεξαγωγή του µετασχηµατισµού από την εφαρµογή-client και όχι από τον 

εξυπηρετητή κάνει δυνατό τον έλεγχο του τελικού εγγράφου και τη διόρθωση τυχόν 

λαθών πρίν από την αποστολή του στο Server. Έτσι, αν για παράδειγµα, διαπιστωθεί ότι 

κάποιο υποχρεωτικό πεδίο λείπει από το τελικό έγγραφο η τιµή του µπορεί να ζητηθεί 

άµεσα από το χρήστη. 

• Μπορεί η δεύτερη αρχιτεκτονική ν’ απαιτεί την επιπλέον αποστολή κάποιον εγγράφων 

(mapping documents), όµως είναι πιο ασφαλής. Το τιµολόγιο στέλνεται  µε την τελική 
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του µορφή στον Server και στην συνέχεια προωθείται στον παραλήπτη-αγοραστή όταν 

αυτός συνδεθεί στο Internet χωρίς να χρειάζεται να «ανοιχθεί» στον Server για 

περαιτέρω επεξεργασία.  

Αυτά τα δύο σε συνδυασµό µε το ότι ο µετασχηµατισµός των εγγράφων µπορεί να υλοποιηθεί από 

την εφαρµογή πελάτη µε την απλή χρήση µιας βιβλιοθήκης κλάσεων και τη λήψη κοινών αρχείων 

XML από τον εξυπηρετητή, ήταν οι λόγοι που επιλέξαµε την δεύτερη αρχιτεκτονική σε βάρος 

της πρώτης. 

 

3.4 Τεχνικοί Στόχοι της Επιλεγµένης Αρχιτεκτονικής 

 

Από την αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε µπορούν να εξαχθούν οι τεχνικοί στόχοι τους οποίους 

θα πρέπει να πληροί το σύστηµα: 

1. Ο Εξυπηρετητής (Server) θα πρέπει να παρέχει µία Βάση ∆εδοµένων στην οποία να 

αποθηκεύονται πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο project. Οι 

πληροφορίες αυτές πρέπει να έχουν σχέση µε τα Πρότυπα Περιγραφής Επιχειρησιακών 

Εγγράφων που χρησιµοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις, τους φακέλους οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη των εγγράφων που αποστέλλονται προς τις 

επιχειρήσεις, κλπ 

 

2. Ο Πελάτης (Client) θα πρέπει να έχει µία εφαρµογή ικανή τόσο να µετατρέπει τα 

έγγραφα από τη µία µορφή στην άλλη, όσο και να αποστέλλει αυτά τα έγγραφα στον 

Server για να αποθηκευτούν και να προωθηθούν στον παραλήπτη. 

 

3. Έγγραφα που αφορούν διάφορα Πρότυπα Περιγραφής Επιχειρησιακών Εγγράφων θα 

πρέπει να εισάγονται στη Βάση ∆εδοµένων του Εξυπηρετητή. 
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4. ∆υνατότητα Αποθήκευσης και Προώθησης Εγγράφων του Εξυπηρετητή. Αυτή η 

απαίτηση είναι απαραίτητη καθώς δεν µπορούµε να περιµένουµε από µία µικρή 

επιχείρηση να έχει συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο. Γι αυτό η δυνατότητα αποθήκευσης 

και προώθησης των εγγράφων στον εξυπηρετητή είναι απαραίτητη προκειµένου να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία. 

 

5. Να κρατά ίσες αποστάσεις απ’ όλες τις ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει 

γιατί θέλουµε να απευθυνθούµε σε όσο περισσότερες εταιρίες είναι δυνατόν και να 

αποφύγουµε να αποκλείσουµε ή να ευνοήσουµε κάποιες που χρησιµοποιούν κάποιο 

συγκεκριµένο προϊόν ή τεχνολογία (για παράδειγµα .ΝΕΤ σε σχέση µε Java). 

 

6. Ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση: Το σύστηµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να 

επιτρέπει σε µικρές επιχειρήσεις (SMEs) να µπορούν να ξεκινήσουν να χρησιµοποιούν 

τις υπηρεσίες τους µε το µικρότερο δυνατό κόστος και σταδιακά να αυξήσουν την 

επένδυσή τους καθώς αντιλαµβάνονται τις εµπορικές δυνατότητες του συστήµατος. Οι 

χρήστες του συστήµατος θα ποικίλουν από µικρές επιχειρήσεις (SMEs)  µε απλή 

σύνδεση στο διαδίκτυο σε µικρές επιχειρήσεις (SMEs) που διαθέτουν µία εφαρµογή 

επιχειρηµατικού αυτοµατισµού και έναν συµβατό client. 
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4 Σχεδιασµός και Ανάλυση του Συστήµατος 
 
 

Ο σχεδιασµός και η ανάλυση του συστήµατος που δηµιουργήθηκε θα χωριστεί σε δύο επιµέρους 

υποενότητες. Το πρώτο µέρος ασχολείται µε την υλοποίηση του Εξυπηρετητή, των Βάσεων 

∆εδοµένων που τον απαρτίζουν, µε τις διαδικασίες αποστολής και λήψης εγγράφων που παρέχει 

ο Server, καθώς και µε την δηµιουργία µιας εφαρµογής πελάτη που θα χρησιµοποιεί τις 

διαδικασίες που προσφέρει ο Εξυπηρετητής. Το δεύτερο µέρος µελετά τα αρχεία που είναι 

απαραίτητο να διαθέτει ο client για να εκτελέσει την µετατροπή του τιµολογίου από τη µια µορφή 

στην άλλη, καθώς και τις κλάσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση αυτής της 

µετατροπής. 

4.1 Γενικές Σχεδιαστικές Αποφάσεις 

Οι σχεδιαστικές αποφάσεις που πάρθηκαν για την υλοποίηση του πρότυπου συστήµατος ήταν οι 

εξής: 

• Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο εξυπηρετητής (Server) στις επιχειρήσεις  (δηλαδή τη 

δυνατότητα αποθήκευσης και προώθησης επιχειρησιακών εγγράφων, schemas και 

αρχείων αντιστοίχησης) είναι προσβάσιµες µέσω ενός συνόλου διαδικτυακών υπηρεσιών 

(Web Services). 

 

• Χρήση της πλατφόρµας .ΝΕΤ για την υλοποίηση του συστήµατος. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει το χαρακτηριστικό της πλατφόρµας .NET είναι η πολύ καλή υποστήριξη για 

διαδικτυακές υπηρεσίες καθώς η δηµιουργία και η µετάδοση µιας κλήσης σε µια 

διαδικτυακή υπηρεσία ελαττώθηκε σε µία απλή κλήση µεθόδου 

 

• Χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Visual Basic .NET για την δηµιουργία του κώδικα 

της εφαρµογής µας. 
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• ∆ηµιουργία client εφαρµογής υπεύθυνης για την αποστολή και λήψη εγγράφων καθώς 

και για τη δηµιουργία του τελικού εγγράφου στην επιθυµητή µορφή. Ο κώδικας της 

εφαρµογής client είναι κι αυτός γραµµένος σε Visual Basic .NET. Στο πρότυπο 

προτιµήθηκε η δηµιουργία ενός τύπου “fat” client o oποίος θα έχει ο ίδιος τη 

δυνατότητα µετατροπής του τιµολογίου που εκδίδει το ERP της επιχείρησης. 

 

• Χρήση του SQL Server για την υλοποίηση της Βάσης ∆εδοµένων Registry που είναι 

εγκατεστηµένη στον Εξυπηρετητή. 

 

• Χρήση µηνυµάτων SOAP για την επικοινωνία των εταιριών µε τον Εξυπηρετητή. 

Επιπλέον πληροφορίες για τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη των µηνυµάτων 

δίνονται µέσω των επικεφαλίδων των µηνυµάτων SOAP (SOAP headers). 

 

• Χρήση των προτύπων UBL και eBIS-XML για την υλοποίηση δύο αρχείων αντιστοίχησης 

(mapping files). Το ένα αρχείο ορίζει την αντιστοίχιση από το πρότυπο UBL προς το 

πρότυπο eBIS-XML ενώ το άλλο την αντιστοίχιση από το eBIS-XML προς το UBL. 

 
• Χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML) για την απεικόνιση, 

προδιαγραφή, τεκµηρίωση και κατασκευή των προϊόντων της διαδικασίας ανάπτυξης του 

συστήµατός.  

 

4.2 Visual Basic 2005 

 

Η Visual Basic 2005 είναι η τελευταία έκδοση της Microsoft, της πολύ δηµοφιλούς γλώσσας 

προγραµµατισµού Visual Basic .NET, µίας από τις πολλές γλώσσες που υποστηρίζονται από το 

Visual Studio 2005. Η δύναµη της Visual Basic 2005 στηρίζεται στην εύκολη χρήση της και 

στην ευκολία µε την οποία µπορούν να δηµιουργηθούν εφαρµογές Windows, εφαρµογές Web, 

εφαρµογές για τον προγραµµατισµό συσκευών κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακών υπηρεσιών. 
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Η πλατφόρµα της Microsoft .NET παρέχει στους προγραµµατιστές της Visual Basic 2005 τη 

δυνατότητα δηµιουργία πλήρως αντικειµενοστραφών προγραµµάτων όπως αυτά που 

δηµιουργούνται µε τη χρήση της C# ή της C++. Το πλαίσιο εργασίας της .NET παρέχει ένα 

σύνολο βασικών κλάσεων οι οποίες είναι ίδιες για όλες τις γλώσσες προγραµµατισµού που 

υπάρχουν στο  Visual Studio 2005 τα οποία παρέχουν την ίδια δυνατότητα δηµιουργίας 

αντικειµενοστραφών προγραµµάτων όπως η C# ή η C++. 

 

4.3 SQL Server 2005 
 

O SQL Server είναι µία σχεσιακή βάση δεδοµένων η οποία αποτελείται από πολλά στοιχεία, το 

καθένα από τα οποία περιέχει πολλαπλά αντικείµενα. Ο SQL Server υπάρχει σε διάφορες 

εκδόσεις µερικές από τις οποίες είναι Microsoft SQL Server 2005 Express, Standard και 

Enterprise Edition. Παρ’ όλ’ αυτά τα στοιχεία τα οποία αποτελούν µια βάση SQL Server είναι 

εικονικά τα ίδια για όλες τις εκδόσεις. Για τις ανάγκες της διπλωµατικής χρησιµοποιήθηκε η 

έκδοση Microsoft SQL Server 2005 Professional Edition. 

 

4.4 UML 
 

H Unified Modeling Language (UML) η αλλιώς Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης είναι µία 

γλώσσα που χρησιµοποιείται για την εννοιολογική (conceptual) και τη φυσική (physical) 

αναπαράσταση ενός συστήµατος. H UML αναφέρεται στο πως δηµιουργούνται και διαβάζονται 

καλά ορισµένα µοντέλα αλλά δεν αναφέρεται στο ποια µοντέλα πρέπει να δηµιουργηθούν για ένα 

σύστηµα και πότε. Αυτό καθορίζεται από τη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού που 

χρησιµοποιείται. H Unified Modeling Language (UML) αποτελεί µια τυποποιηµένη γλώσσα για 

την απεικόνιση (visualizing), τον προσδιορισµό (specifying), την κατασκευή (constructing) και 

την τεκµηρίωση (documenting) των συστατικών (artifacts) των πληροφοριακών συστηµάτων.. 
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Τον καθορισµό της γλώσσας UML διαχειρίζεται µια µη κερδοσκοπική οµάδα, η Object 

Management Group (OMG) 

 

4.5 Επικεφαλίδα Μηνυµάτων Soap 
 
 

Κατά την αποστολή ενός XML εγγράφου στον εξυπηρετητή µε τη βοήθεια ενός µηνύµατος SOAP,  

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη µιας επικεφαλίδας που θα καθορίζει κάποιες βασικές παραµέτρους 

όπως, τον παραλήπτη του τελικού εγγράφου, τον αποστολέα, την ώρα αποστολής κλπ. Με βάση 

τις παραµέτρους αυτές, θα γίνεται η αρχειοθέτηση του εγγράφου στον εξυπηρετητή και η 

αποστολή του στον παραλήπτη. Η επικεφαλίδα των µηνυµάτων Soap που αποστέλλονται από µία 

επιχείρηση στον Server ακολουθεί κατά το περισσότερο δυνατόν τη δοµή της επικεφαλίδας των 

ebXML µηνυµάτων. 

 

4.5.1 Η κλάση SoapMessageHeader 
 

Για την υλοποίηση της επικεφαλίδας των µηνυµάτων δηµιουργήθηκε η κλάση 

SoapMessageHeader η οποία περιλαµβάνει τα εξής πεδία. 

• Version: Αυτό το πεδίο έχει ως στόχο να υποδείξει την έκδοση του 

SoapMessageHeader την οποία υποστηρίζουν τα µηνύµατα Soap που ανταλλάσσονται. Ο 

σκοπός του είναι να παρέχει µελλοντικά, τη δυνατότητα δηµιουργίας και άλλων εκδόσεων 

πλην αυτής. 

 

• CPAId: Το στοιχείο αυτό είναι ένα string το οποίο υποδεικνύει τις παραµέτρους της 

ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ των δύο µερών. Ο παραλήπτης πρέπει να είναι σε θέση να 

επιλύσει το CPAId σε ένα µοναδικό σύνολο παραµέτρων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον 

αποστολέα του µηνύµατος. 
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• ConversationId: Αυτό το πεδίο είναι ένα string το οποίο ορίζει ένα σύνολο από 

συσχετιζόµενα έγγραφα που επιτελούν τη συναλλαγή µεταξύ των δύο µερών. Πρέπει να 

είναι µοναδικό σε σχέση µε το γενικό πλαίσιο που ορίζει το CPAId. Η επιχείρηση η οποία 

ξεκινά τη συναλλαγή καθορίζει και την τιµή του ConversationId 

 

• ServiceType: Το στοιχείο ServiceType, υποδηλώνει την υπηρεσία η οποία επιτελείται 

µέσα από ένα µήνυµα, και καθορίζεται από το σχεδιαστή της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή 

µπορεί να υποδηλώνει µια επιχειρηµατική διαδικασία όπως µία πώληση ή µία παραγγελία. 

 

• Timestamp: Το στοιχείο Timestamp είναι µία τιµή που αναπαριστά την ώρα και την 

ηµεροµηνία που η επικεφαλίδα δηµιουργήθηκε. Ο τύπος που πρέπει να ακολουθεί η τιµή 

αυτού του πεδίου είναι DateTime. 

 

• From: To πεδίο From καθορίζει το όνοµα του αποστολέα ενός εγγράφου µε βάση το πώς 

είναι αυτό καταχωρηµένο στη Βάση ∆εδοµένων του Εξυπηρετητή. 

 

• Towards: To πεδίο Towards είναι ένα string που δηλώνει το όνοµα του παραλήπτη του 

εγγράφου (µε βάση και πάλι το όνοµα µε το οποίο αυτός είναι καταχωρηµένος στη Βάση 

∆εδοµένων Registry του Εξυπηρετητή) και καθορίζει το φάκελο στον οποίο θα 

αποθηκευτεί το αποστελλόµενο έγγραφο. 

 

• StandardUsed: Υποδηλώνει το πρότυπο περιγραφής επιχειρησιακών εγγράφων το 

οποίο χρησιµοποιεί ο αποστολέας του εγγράφου. Σε συνδυασµό µε το πρότυπο που 

χρησιµοποιεί ο παραλήπτης θα χρησιµοποιηθεί για την ανεύρεση των παραµέτρων και 

των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την µετατροπή του εγγράφου στην τελική του 

µορφή. 

 

Στην εφαρµογή µας, τα  πεδία CPAId, ConversationId και Service αφέθηκαν κενά για να 

αποφευχθεί η πολυπλοκότητα για µια τόσο απλή συναλλαγή όπως η αποστολή ενός τιµολογίου. 
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Εξάλλου θεωρήθηκε ότι από τη στιγµή που το έγγραφο φτάνει στον παραλήπτη και αυτός είναι σε 

θέση να το διαβάσει, κάθε επιπλέον πληροφορία που θα µπορούσε να του είναι χρήσιµη, 

περιέχεται στο έγγραφο που παραλαµβάνει. Παρ’ όλ’ αυτά, τα πεδία συµπεριλήφθηκαν στον 

ορισµό της κλάσης SoapMessageHeader, σε περίπτωση που χρειαστεί επέκταση της εφαρµογής 

µας σε περισσότερο πολύπλοκες συναλλαγές. 

Ο κώδικας που δείχνει την υλοποίηση της κλάσης SoapMessageHeader είναι ο εξής: 

Imports Microsoft.VisualBasic 

Imports System.Web.Services.Protocols 

Namespace EnterpriseServer 

    Public Class SoapMessageHeader 

        Inherits System.Web.Services.Protocols.SoapHeader 

        Public Version As String 

        Public CPAID As String 

        Public ConversationID As String 

        Public ServiceType As String 

        Public Timestamp As DateTime 

        Public From As String 

        Public Towards As String 

        Public StandardUsed As String 

    End Class 

End Namespace 

Όπως είναι φανερό, η κλάση SoapMessageHeader κληρονοµεί από την κλάση 

System.Web.Services.Protocols προκειµένου να ενσωµατώσει τη λειτουργικότητα εκείνη που 

χρειάζεται ώστε να οριστεί ως επικεφαλίδα των Soap µηνυµάτων που αποστέλλονται. 

 

4.6 Υλοποίηση των υπηρεσιών του Εξυπηρετητή 

 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο Εξυπηρετητής (Server) που δηµιουργήθηκε πρέπει πρωτίστως 

να παρέχει ένα µηχανισµό store and forward δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής, 
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λήψης και αποθήκευσης εγγράφων. Παράλληλα όµως, θα πρέπει να παρέχει και ένα τρόπο 

ανεύρεσης των ονοµάτων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο σύστηµα καθώς και ένα 

µηχανισµό ανάκτησης και αποστολής των εγγράφων και των παραµέτρων που είναι απαραίτητα 

ώστε η εφαρµογή του πελάτη να µπορεί να κάνει τη µετατροπή των τιµολογίων από το ένα 

πρότυπο στο άλλο.  

Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του εξυπηρετητή και η λειτουργικότητα που αυτός 

παρέχει στους χρήστες αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. 

 

4.6.1 UML διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης της διαδικτυακής 
υπηρεσίας 

 

Η υπηρεσιακή όψη περιγράφει επακριβώς τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο εξυπηρετητής και 

σε ποιούς χρήστες. Η περιγραφή της αρχιτεκτονικής όψης των διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται 

µε διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) της UML. Οι υπηρεσίες αυτές 

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 
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Get Company
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Εικόνα 4-1: ∆ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας 

Αναλυτικότερα ο Εξυπηρετητής πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις εξής µεθόδους: 

• GetCompanyNames : Πρόκειται για µία δηµόσια µέθοδο η οποία επιστρέφει ως 

αποτέλεσµα έναν πίνακα String µε τα ονόµατα των επιχειρήσεων που λαµβάνουν µέρος 

στο πρότυπο σύστηµα. Τα ονόµατα αυτών των επιχειρήσεων είναι αποθηκευµένα σ’ ένα 

πίνακα Company, της Βάσης ∆εδοµένων Registry. 
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• SendXml : Πρόκειται για µια µέθοδο που δέχεται ως όρισµα µία δοµή της µορφής 

FileStructure η οποία χρησιµεύει για την αποθήκευση κάποιων παραµέτρων ενός 

αρχείου. Η δοµή FileStructure έχει ένα πεδίο string για την αποθήκευση του ονόµατος 

του αρχείου και ένα πεδίο για την αποθήκευση των περιεχοµένων του αρχείου µε την 

µορφή ενός πίνακα Bytes(). Η δοµή αυτή θα µελετηθεί διεξοδικά παρακάτω. Η κλήση της 

µεθόδου SendXml από τον client, προκαλεί την αποστολή του εγγράφου στον Server µε 

τη βοήθεια του FileStructure.  Το έγγραφο αυτό αποθηκεύεται σε ένα φάκελο µε βάση 

τον τελικό παραλήπτη του εγγράφου. To path του φακέλου βρίσκεται µε βάση το πεδίο 

FolderPath του πίνακα Company και υποδεικνύει την πλήρη διαδροµή του φακέλου στον 

οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα προς την επιχείρηση-παραλήπτη. 

 

• GetEntDocs : Με τη µέθοδο αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε µία επιχείρηση να 

παραλάβει όλα τα έγγραφα τα οποία της έχουν στείλει άλλες επιχειρήσεις. Τα έγγραφα 

αυτά αποστέλλονται στην επιχείρηση µε τη µορφή ενός πίνακα δοµών FileStructure. 

Μετά την αποστολή τους στην επιχείρηση τα έγγραφα διαγράφονται από τους φακέλους 

του Server. Για να εντοπιστεί ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα της 

επιχείρησης χρησιµοποιείται το πεδίο From της επικεφαλίδας του SOAP µηνύµατος που 

µεταφέρει την κλήση της µεθόδου GetEntDocs().  Το πεδίο From περιέχει το όνοµα της 

εταιρίας που έκανε την αίτηση λήψης αρχείων. Έτσι, όταν η µέθοδος GetEntDocs() 

κληθεί από µία επιχείρηση Α, αυτή καλεί µε τη σειρά της τη GetFolderFiles µε όρισµα το 

όνοµα Α της επιχείρησης. Η µέθοδος GetFolderFiles επιστρέφει ένα πίνακα δοµών 

FileStructure ο οποίος περιέχει τα ονόµατα και τα περιεχόµενα όλων των αρχείων που 

υπάρχουν στο φάκελο της επιχείρησης. Τα πραγµατικά αρχεία διαγράφονται όταν η 

µέθοδος GetEntDocs() καλέσει την DeleteFolderFiles ενώ ο πίνακας FileStructure 

αποστέλλεται πίσω στην επιχείρηση. 

 

• FindMappingDocuments : Πρόκειται για µία διαδικασία η οποία, έχοντας δεδοµένα τα 

ονόµατα των προτύπων µοντελοποίησης επιχειρησιακών εγγράφων που χρησιµοποιούν ο 
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αποστολέας (περιέχεται στο πεδίο StandardUsed της επικεφαλίδας του µηνύµατος) και 

ο παραλήπτης (µέσω αναζήτησης του πεδίου Standard στον Πίνακα Company µε βάση 

το όνοµα της επιχείρησης), βρίσκει τα ονόµατα των  αρχείων και εγγράφων που είναι 

απαραίτητα, προκειµένου να γίνει ο µετασχηµατισµός του εγγράφου σε µία µορφή που να 

υποστηρίζει ο παραλήπτης. Τα ονόµατα αυτών των αρχείων αποστέλλονται µε µια δοµή 

MappingDocument την οποία εξετάζουµε παρακάτω. 

 

• GetSchemaDocs : Η µέθοδος αυτή βρίσκει µε βάση το όνοµα του προτύπου που 

χρησιµοποιεί ο αποστολέας και το όνοµα του προτύπου που χρησιµοποιεί ο παραλήπτης 

όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την µετατροπή του τιµολογίου στην τελική 

µορφή. Η κλήση αυτής της µεθόδου προκαλεί την αποστολή των εγγράφων αυτών στον 

παραλήπτη µε τη µορφή ενός πίνακα δοµών FileStructure. 

 

• FindFinalFileCreatorParameters: Η κλήση αυτής της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την 

επιστροφή στον client ενός στιγµιότυπου της κλάσης FinalFileCreator µε 

αρχικοποιηµένες κάποιες από τις παραµέτρους της. Αυτή η κλάση, η οποία ανήκει στο 

DocsMapping.dll, είναι εκείνη από την οποία ξεκινά η δηµιουργία του τιµολογίου στην 

τελική του µορφή και η αρχικοποίηση αυτών των παραµέτρων είναι απαραίτητη ώστε να 

µπορεί να γίνει η παραγωγή του τελικού εγγράφου.  

 

Για την λειτουργία αυτών των µεθόδων εκτός από τις δοµές FileStructure, MappingDocuments, 

τη βιβλιοθήκη των κλάσεων DocsMapping και τη Βάση ∆εδοµένων Registry, τις οποίες θα 

αναλύσουµε παρακάτω, είναι απαραίτητη και η ύπαρξη κάποιων ακόµη µεθόδων οι οποίες όµως 

δεν είναι δηµόσιες και δεν είναι στη διάθεση του αποµακρυσµένου χρήστη. Αυτές οι µέθοδοι είναι 

οι: 
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• GetFolderFiles : H µέθοδος αυτή βρίσκει το φάκελο στον οποίο καταχωρούνται τα 

αρχεία µιας επιχείρησης µε βάση το όνοµα της επιχείρησης. Επιστρέφει έναν πίνακα 

δοµών FileStructure. 

 

• DeleteFolderFiles : H µέθοδος αυτή βρίσκει το φάκελο στον οποίο καταχωρούνται τα 

αρχεία τα οποία αποστέλλονται προς µία επιχείρηση, µε βάση το όνοµα της επιχείρησης, 

και διαγράφει όλα τα αρχεία που υπάρχουν µέσα σ’ αυτόν. 

 

• GetFileContent : Η µέθοδος αυτή βρίσκει ένα συγκεκριµένο αρχείο µε βάση τη πλήρη 

διαδροµή προς το αρχείο αυτό, και επιστρέφει ένα πίνακα Bytes µε τα δεδοµένα αυτού 

του αρχείου. 

 

4.7 H ∆οµή FileStructure 

 

Η δοµή FileStructure χρησιµοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν σχέση µε το 

όνοµα και τα περιεχόµενα ενός αρχείου. 

Μία δοµή FileStructure περιέχει τα εξής πεδία:  

• Ένα πεδίο µε το όνοµα fileName το οποίο παίρνει τιµές string και χρησιµοποιείται για 

την αποθήκευση του ονόµατος του αρχείου. 

• Ένα πεδίο µε το όνοµα fileContent το οποίο χρησιµοποιείται για τη φύλαξη των 

περιεχοµένων ενός αρχείου. Τα περιεχόµενα του αρχείου φυλάσσονται µε τη µορφή ενός 

πίνακα Byte. 

Ο κώδικας που µας δίνει την δοµή FileStructure παρουσιάζεται παρακάτω: 

Imports Microsoft.VisualBasic 
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Imports System.Xml 

 

Namespace EnterpriseServer 

    Public Structure FileStructure 

        Public fileName As String 

        Public fileContent As Byte() 

    End Structure 

End Namespace 

 

 

4.8 H ∆οµή MappingDocuments 

 

Η δοµή MappingDocuments χρησιµοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν να 

κάνουν µε το πρότυπο περιγραφής εγγράφων που χρησιµοποιεί ο παραλήπτης του τιµολογίου, 

καθώς και µε τα αρχεία που είναι απαραίτητο να διαθέτει η εφαρµογή του αποστολέα 

προκειµένου να υλοποιήσει την µετατροπή του τιµολογίου που εκδίδει το ERP, σε µία µορφή που 

να την υποστηρίζει το σύστηµα του παραλήπτη. 

Μία δοµή MappingDocuments περιέχει τα εξής πεδία: 

• Ένα πεδίο µε το όνοµα standard το οποίο δηλώνει το όνοµα του προτύπου που 

χρησιµοποιεί ο τελικός παραλήπτης του τιµολογίου. Το πεδίο αυτό παίρνει τιµές string. 

• Ένα πεδίο µε το όνοµα packageName το οποίο δηλώνει το όνοµα του συµπιεσµένου 

αρχείου που περιλαµβάνει τα schema documents τα οποία είναι απαραίτητα για να 

δηµιουργηθεί το αρχείο στην τελική του µορφή.  

• Ένα πεδίο string µε το όνοµα mappingFileName που περιέχει το όνοµα του αρχείου που 

ορίζει τις αντιστοιχήσεις µεταξύ των δύο προτύπων. 

 

Ο αντίστοιχος κώδικας σε Visual Basic 2005 που κατασκευάζει τη συγκεκριµένη δοµή, είναι ο 

εξής: 
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Imports Microsoft.VisualBasic 

 

Public Structure MappingDocuments 

    Public standard As String 

    Public packageName As String 

    Public mappingFileName As String 

End Structure 

 

4.9 H Βάση ∆εδοµένων Registry 

 

Για την υλοποίηση του εξυπηρετητή, εκτός από την ύπαρξη των µεθόδων και των κλάσεων που 

προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητη και η ύπαρξη µίας βάσης δεδοµένων ικανής να αποθηκεύει 

στοιχεία για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν, αλλά και πληροφορίες για τα αρχεία (mapping 

documents) που εισάγει ο διαχειριστής του συστήµατος στην αρχή της λειτουργίας του. Αυτά τα 

αρχεία όπως ειπώθηκε και κατά την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του συστήµατος είναι schema 

documents και mapping files και είναι απαραίτητα για να µπορεί η εφαρµογή του client να κάνει 

την µετατροπή ενός τιµολογίου από ένα πρότυπο σ’ ένα άλλο. 

Η Βάση ∆εδοµένων Registry που δηµιουργήθηκε περιέχει τρεις πίνακες. Έναν πίνακα Company 

για την αποθήκευση των ονοµάτων των επιχειρήσεων και πληροφοριών που τις αφορούν, έναν 

πίνακα Standard για την αποθήκευση στοιχείων για διάφορα Πρότυπα Περιγραφής 

Επιχειρησιακών Εγγράφων, και έναν πίνακα MappingTable µε τη βοήθεια του οποίου 

αποθηκεύεται η θέση των αρχείων που ορίζουν την αντιστοίχηση µεταξύ δύο προτύπων. 

Αναλυτικότερα οι πίνακες της Βάσης ∆εδοµένων φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα 
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4.9.1 O Πίνακας Company 

 

Column Name Data Type Allow Nulls Key 

Name nvarchar(50) No Primary 

Standard nvarchar(10) No Foreign Key To 
Standard.Name 

FolderPath nvarchar(50) No Unique 

Πίνακας 4-1: Ο Πίνακας Company 

Πρόκειται για έναν πίνακα αποθήκευσης πληροφοριών σχετικών µε τις επιχειρήσεις που είναι 

καταχωρηµένες στη Βάση. Τα πεδία που περιλαµβάνει είναι τα εξής: 

• Name: Πεδίο για την αποθήκευση του ονόµατος της επιχείρησης. Οι τιµές που µπορεί 

να λάβει είναι string µεταβλητού µήκους έως και 50 χαρακτήρων. Επειδή υποθέτουµε 

ότι δεν µπορεί να υπάρξουν δύο επιχειρήσεις µε το ίδιο όνοµα ορίζουµε το πεδίο αυτό 

του πίνακα ως πρωτεύον κλειδί. 

• Standard: Σ’ αυτό το πεδίο καταχωρείται το όνοµα του προτύπου περιγραφής 

επιχειρησιακών εγγράφων που χρησιµοποιεί η επιχείρηση (π.χ. ebXML, eBIS-XML, 

xCBL, κλπ). Το όνοµα του προτύπου είναι ένα string µεταβλητού µήκους έως 10 

χαρακτήρων και έχει οριστεί ως ξένο κλειδί που αναφέρεται στον πίνακα Standard, 

γεγονός που σηµαίνει ότι οι τιµές που µπορεί να πάρει το πεδίο πρέπει να είναι ανάµεσα 

στις τιµές που υπάρχουν για το πεδίο Name του πίνακα Standard. 

•  FolderPath: Το πεδίο αυτό περιέχει την πλήρη διαδροµή του φακέλου στον οποίο 

αποθηκεύονται τα έγγραφα τα οποία αποστέλλουν οι εµπορικοί συνεργάτες της 

επιχείρησης προς την επιχείρηση. Οι τιµές που µπορεί να πάρει το πεδίο αυτό είναι 

string µεταβλητού µήκους έως και πενήντα χαρακτήρων. Η τιµή αυτού του πεδίου είναι 

µοναδική καθώς δύο επιχειρήσεις δεν µπορούν να µοιράζονται τον ίδιο φάκελο και να 

έχουν πρόσβαση η µια στα δεδοµένα της άλλης. 

Κανένα από τα τρία πεδία δεν µπορεί να είναι κενό .  
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4.9.2 Ο Πίνακας Standard 

 

Column Name Data Type Allow Nulls Key 

Name nvarchar(10) No Primary 

PackageName nvarchar(20) Yes Unique 

PackagePath nvarchar(MAX) Yes Unique 

XmlSchemaLocation nvarchar(MAX) Yes Unique 

qname nvarchar(10) Yes   

qnamespace nvarchar(MAX) Yes Unique 

Πίνακας 4-2: O Πίνακας Standard 

Ο πίνακας Standard χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των πληροφοριών που σχετίζονται µε 

τα πρότυπα περιγραφής επιχειρησιακών εγγράφων. Εκτός από το όνοµα των προτύπων και 

πληροφορίες σχετικές µε τα schema documents και πού αυτά βρίσκονται, στον πίνακα αυτό 

βρίσκονται αποθηκευµένες και πληροφορίες που αφορούν το είδος του εγγράφου στο οποίο 

αναφερόµαστε, το όνοµα το στοιχείου ρίζας που βρίσκεται στην κορυφή του εγγράφου καθώς και 

το namespace το οποίο έχουµε δηλώσει για το συγκεκριµένο έγγραφο. Μια αναλυτικότερη 

περιγραφή των πεδίων του πίνακα παρουσιάζεται παρακάτω. 

• Name : To όνοµα του προτύπου στο οποίο αναφερόµαστε. Οι τιµές που µπορεί να πάρει 

αυτό το πεδίο είναι της µορφής ενός string µεταβλητού µήκους έως και δέκα 

χαρακτήρων το πολύ.  

• PackageName : Το όνοµα του συµπιεσµένου αρχείου µέσα στο οποία περιέχονται τα 

schema documents για την περιγραφή της µορφής που µπορούν να πάρουν τα 

επιχειρησιακά έγγραφα µιας επιχείρησης, προκειµένου να συµµορφώνονται µε το 

συγκεκριµένο πρότυπο. Το όνοµα αυτό είναι της µορφής string µεταβλητού µήκους µε 

µέγιστο αριθµό χαρακτήρων τους 20. Το όνοµα αυτού του αρχείου για το κάθε πρότυπο 

είναι µοναδικό. 
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• PackagePath : To πλήρες όνοµα του προηγούµενου αρχείου. Το πλήρες όνοµα 

συµπεριλαµβάνει εκτός από το όνοµα του αρχείου και την ακριβή του θέση.  Το πεδίο 

αυτό έχει την µορφή string µεταβλητού µήκους µε το µέγιστο αριθµό χαρακτήρων. 

Επειδή το προηγούµενο πεδίο PackageName έχει µοναδική τιµή για το κάθε πρότυπο, 

συνεπακόλουθα και αυτό το πεδίο που προέρχεται από το προηγούµενο είναι πεδίο 

τύπου Unique. 

• XmlSchemaLocation: To πεδίο αυτό δηλώνει τη σχετική θέση στην οποία πρέπει να 

είναι αποθηκευµένο το αρχείο XSD (schema document), σε σχέση µε την θέση στην 

οποία τρέχει η εφαρµογή η οποία εκτελεί την αντιστοίχηση. Για παράδειγµα αν η µέθοδος 

που κατασκευάζει το τελικό τιµολόγιο τρέχει από έναν φάκελο µε το όνοµα C:\Visual 

Studio 2005\Projects\Client\bin\Debug τότε το πεδίο XmlSchemaLocation καθορίζει 

τη θέση στην οποία θα βρει η µέθοδος αυτή το αρχείο .XSD, σε σχέση µε αυτό το 

φάκελο. 

• qname: Πρόκειται για το τοπικό όνοµα (local name) του στοιχείου ρίζας του εγγράφου 

.XSD που περιγράφει την τελική µορφή που θα πρέπει να έχει το τιµολόγιο. Οι τιµές που 

λαµβάνει αυτό το πεδίο έχουν τη µορφή string µεταβλητού µήκους µε µέγιστο αριθµό 

χαρακτήρων τους δέκα. 

• qnamespace : Ορίζει το namespace το οποίο έχει δηλωθεί για το συγκεκριµένο .XSD. 

Κάθε ένα από τα πρότυπα ορίζει τα δικά του namespaace γι’ αυτό και το πεδίο 

χαρακτηρίζεται ως unique. Οι τιµές που µπορεί να λάβει είναι και αυτές τύπου string 

όπως και στην περίπτωση του PackagePath. 

Ta τελευταία τρία πεδία περιέχουν τις παραµέτρους που είναι απαραίτητες για την κλήση της 

µεθόδου που οδηγεί στην µετατροπή ενός τιµολογίου από το ένα πρότυπο στο άλλο. 

Επειδή στα πλαίσια της διπλωµατικής, εξετάστηκε µόνο η περίπτωση ανταλλαγής τιµολογίων και 

καθένα από τα καταχωρηµένα πρότυπα περιέχει ένα µόνο σχήµα το οποίο περιγράφει ένα 

έγγραφο τιµολογίου, αρκεί να οριστεί σαν πρωτεύον κλειδί του συγκεκριµένου πίνακα το πεδίο 

Name που περιέχει το όνοµα του προτύπου.  

Κανονικά, επειδή το κάθε πρότυπο περιλαµβάνει περιγραφές για πολλά είδη κοινών 

επιχειρησιακών εγγράφων (τιµολόγια, παραγγελίες, παραστατικά πληρωµών κλπ), θα έπρεπε τα 
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πεδία qname, qnamespace, XmlSchemaLocation, καθώς και ένα πεδίο που θα υποδηλώνει το 

πρότυπο, να περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό πίνακα. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η επανάληψη πληροφορίας που αφορά στα περιεχόµενα των πεδίων PackageName 

και PackagePath, κάθε φορά που προστίθεται µία εγγραφή. Για παράδειγµα, αν στον πίνακα 

Standard υπάρχει ήδη µία εγγραφή που αφορά σε ένα schema document ενός τιµολογίου του 

προτύπου UBL, η προσθήκη µιας εγγραφής για ένα έγγραφο παραγγελίας του ίδιου προτύπου θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα στην επανάληψη της πληροφορίας που περιέχεται στο δεύτερο και στο 

τρίτο πεδίο του πίνακα. Γι’ αυτό και σ’ αυτή την περίπτωση, θα ήταν χρήσιµο στη θέση αυτού του 

πίνακα να δηµιουργηθούν δύο υποπίνακες που ο καθένας θα περιλαµβάνει αντίστοιχα τα πεδία 

(Name, PackageName, PackagePath) και (Name, XmlSchemaLocation, qname, qnamespace).  

Στο πλαίσιο όµως της διπλωµατικής, δεν υφίσταται τέτοιο θέµα, καθώς το µόνο έγγραφο που 

ανταλλάσσεται είναι το τιµολόγιο. 

 

4.9.3 O Πίνακας MappingTable 

 

Column Name Data Type Allow Nulls Key 

FromStandard nvarchar(10) No 
Primary Key, 
Foreign Key To 
Standard.Name 

ToStandard nvarchar(10) No 
Primary Key, 
Foreign Key To 
Standard.Name 

MappingFileName nvarchar(50) Yes Unique 

MappingFilePath nvarchar(MAX) Yes Unique 

Πίνακας 4-3: O Πίνακας MappingTable 

 

Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται για να αποθηκευτεί το όνοµα και η θέση ενός εγγράφου που 

ορίζει τις αντιστοιχίσεις από ένα τιµολόγιο του ενός προτύπου σ’ ένα τιµολόγιο ενός άλλου 
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προτύπου. Σε περίπτωση που ανταλλάσσονταν και άλλα έγγραφα εκτός τιµολογίων θα έπρεπε να 

προστεθεί ακόµη ένα πεδίο που να καθορίζει το είδος του επιχειρησιακού εγγράφου στο οποίο 

αναφέρεται το αρχείο αντιστοίχησης. Τα πεδία του πίνακα αυτού αναλυτικότερα είναι: 

• FromStandard: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του ονόµατος του προτύπου το 

οποίο χρησιµοποιεί το ERP της επιχείρησης που εκδίδει το αρχικό τιµολόγιο. Οι τιµές 

που µπορεί να πάρει αυτό το πεδίο καθορίζονται από τα ονόµατα των προτύπων που 

έχουν εισαχθεί στον πίνακα Standard και η µορφή των τιµών είναι string µεταβλητού 

µήκους µε µέγιστο αριθµό χαρακτήρων 10 

• ToStandard: Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του ονόµατος του προτύπου που 

χρησιµοποιεί το σύστηµα του παραλήπτη του τελικού εγγράφου. Οι τιµές που µπορεί να 

πάρει είναι όπως και προηγουµένως. 

• MappingFileName: Το όνοµα του αρχείου που ορίζει τις αντιστοιχίσεις από το ένα 

πρότυπο στο άλλο. Τιµές της µορφής string µεταβλητού µήκους µε µέγιστο αριθµό 

χαρακτήρων 50. 

• MappingFilePath: Το πλήρες όνοµα του παραπάνω αρχείου. Ορίζει και τη διαδροµή στο 

δίσκο του Server που πρέπει ν’ ακολουθήσουµε για την ανεύρεση του αρχείου. 

Ως πρωτεύον κλειδί του παραπάνω πίνακα ορίστηκε ο συνδυασµός των πεδίων FromStandard 

και ToStandard γιατί αυτά τα δύο καθορίζουν µε µοναδικό τρόπο το αρχείο mapping που θα 

πρέπει να αναζητηθεί. 

 

4.10 Ε-R διάγραµµα της Βάσης ∆εδοµένων Registry 
 
 

Το διάγραµµα Entity-Relationship της Βάσης ∆εδοµένων που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της 

διπλωµατικής είναι το παρακάτω: 
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Company

Name FolderPath

Standard

Standard

Name
PackagePath

PackageName

Follows

Maps To

MappingFile
Path

MappingFile
Name

XmlSchema
Location

qname

qnamespace

 
Εικόνα 4-2: Ε-R ∆ιάγραµµα Βάσης ∆εδοµένων Registry 

 
 

4.11  SQL Queries 

Μία ερώτηση σε µία Βάση ∆εδοµένων (SQL query) είναι ένα σύνολο εντολών SQL οι οποίες  

επιτρέπουν την ανάκτηση και την ενηµέρωση των δεδοµένων µίας Βάσης. Τα ερωτήµατα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για να επιλεχθούν ή να ενηµερωθούν όλα τα δεδοµένα σε έναν ή 

περισσότερους πίνακες ή να επιλεχθούν ή να ενηµερωθούν συγκεκριµένα δεδοµένα σε έναν ή και 

περισσότερους πίνακες. 

Τα SQL ερωτήµατα που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να ανακτηθούν τα δεδοµένα της δικής 

µας Βάσης ∆εδοµένων και τα οποία συµπεριλήφθηκαν στον κώδικα που χρησιµοποιήθηκε για τη 

δηµιουργία των µεθόδων που δηµοσιεύτηκαν από τον εξυπηρετητή ήταν τα εξής: 

1. SELECT * FROM Company  

Αυτό το ερώτηµα επιστρέφει όλες τις εγγραφές που είναι καταχωρηµένες στον πίνακα 

Company. Χρησιµοποιείται από την µέθοδο GetCompanyNames η οποία αφού υποβάλλει το 
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ερώτηµα στη βάση αποµονώνει το πεδίο Name το οποίο και περιέχει τα ονόµατα των 

επιχειρήσεων. 

2. SELECT Standard FROM Company WHERE Name='MessageHeader.Towards' 

Αυτό το ερώτηµα επιστρέφει το όνοµα του προτύπου που χρησιµοποιεί η επιχείρηση µε το 

συγκεκριµένο όνοµα. Χρησιµοποιείται από τις µεθόδους GetSchemaDocs και 

FindMappingDocuments προκειµένου να βρεθεί το όνοµα του προτύπου που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση προς την οποία στέλνεται το τιµολόγιο. Το όνοµα της επιχείρησης σύµφωνα µε το 

οποίο γίνεται η αναζήτηση στον πίνακα Company περιέχεται στο πεδίο Towards της 

επικεφαλίδας του µηνύµατος που λαµβάνει ο Server από την επιχείρηση αποστολέα. 

 

3. SELECT FolderPath FROM Company WHERE Name='Name' 

Αυτό το ερώτηµα επιστρέφει το πεδίο FolderPath του πίνακα Company για την επιχείρηση 

εκείνη της οποίας το όνοµα είναι ‘Name’.  Στην ουσία επιστρέφει ένα string το οποίο 

δηλώνει τη διαδροµή στο Server του φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα που 

αποστέλλονται προς την επιχείρηση µε το όνοµα ‘Name’. Χρησιµοποιείται από τις µεθόδους 

GetFolderFiles και DeleteFolderFiles προκειµένου να βρεθεί ο φάκελος στον οποίο 

υπάρχουν καταχωρηµένα αρχεία για την επιχείρηση αλλά και στη µέθοδο SendXml 

προκειµένου να βρεθεί ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευτεί το τιµολόγιο που λαµβάνει ο 

Server. Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση, ο φάκελος αυτός, είναι ο προορισµένος για την 

επιχείρηση που θα παραλάβει το τιµολόγιο φάκελος, ενώ το όνοµα της επιχείρησης βρίσκεται 

από το πεδίο Towards της επικεφαλίδας. 

4. SELECT * FROM Standard WHERE Name='standard' 

Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει µια ολόκληρη εγγραφή του πίνακα standard για την οποία το 

πεδίο Name του πίνακα έχει την τιµή ‘standard’. Επειδή ο πίνακας Standard περιέχει 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την δηµιουργία ενός αρχείου από την κλάση 

FinalFileCreator, το ερώτηµα αυτό χρησιµοποιείται από την µέθοδο 

FindFinalFileCreatorParameters η οποία και αποµονώνει τα πεδία που την ενδιαφέρουν.  
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5. SELECT PackageName FROM Standard WHERE Name='standard' 

Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει το όνοµα του συµπιεσµένου αρχείου το οποίο χρησιµοποιείται 

για την αποθήκευση των schema documents που αφορούν ένα πρότυπο µε το όνοµα 

‘standard’. Αφού γίνει αναζήτηση στον πίνακα Standard επιστρέφεται το όνοµα αυτού του 

αρχείου της εγγραφής που έχει πεδίο Name µε την τιµή standard.   

6. SELECT PackageName, PackagePath FROM Standard WHERE 

Name='standard' 

Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει όχι µόνο το όνοµα του συµπιεσµένου αρχείου το οποίο 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των schema documents που αφορούν ένα πρότυπο µε 

το όνοµα ‘standard’ αλλά και την διαδροµή προς αυτό το αρχείο 

7. SELECT MappingFileName FROM MappingTable WHERE 

FromStandard='MessageHeader.StandardUsed' AND 

ToStandard='standard' 

Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει το όνοµα του αρχείου το οποίο ορίζει την αντιστοίχιση των 

πεδίων ενός τιµολογίου που ακολουθεί το πρότυπο ‘MessageHeader.StandardUsed’ προς 

τα πεδία ενός τιµολογίου το οποίο συµµορφώνεται µε το πρότυπο ‘standard’. Για το σκοπό 

αυτό εκτελείται αναζήτηση στον πίνακα MappingTable και επιστρέφεται το όνοµα του 

αρχείου mapping που αντιστοιχεί σε µία εγγραφή της οποίας το πεδίο FromStandard παίρνει 

την τιµή ‘MessageHeader.StandardUsed’ και το πεδίο ToStandard έχει την τιµή ‘standard’ 

8. SELECT MappingFileName, MappingFilePath FROM MappingTable WHERE 

FromStandard='MessageHeader.StandardUsed' AND 

ToStandard='standard' 

Το ερώτηµα επιστρέφει τα ίδια αποτελέσµατα όπως προηγουµένως µε τη µόνη διαφορά ότι 

εκτός από το απλό όνοµα του αρχείου αντιστοιχίσεων επιστρέφει και το πλήρες όνοµά του 

που δηλώνει τη θέση του αρχείου στο δίσκο. 
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4.12  ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριοτήτων – Activity Diagram 
 
 
 
Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων (Activity diagrams) αναπαριστούν τη ροή εργασίας ενός 

συστήµατος και την κατάσταση των δραστηριοτήτων, δείχνοντας την ακολουθία των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται. Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων αναπαριστούν 

δραστηριότητες που εκτελούνται παράλληλα ή σύµφωνα µε τις συνθήκες που ικανοποιούνται. 

 

4.12.1 ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας Αποστολής Τιµολογίου 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων το οποίο απεικονίζει τη σειρά των 

ενεργειών που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία αποστολής ενός τιµολογίου.  
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Εικόνα 4-3 :UML ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για την Αποστολή Τιµολογίου 
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 Συνοπτικά, απ’ όσο φαίνεται και στο διάγραµµα, η αλληλουχία των ενεργειών που ακολουθούνται 

από την πλευρά της επιχείρησης (client) κατά την αποστολή ενός τιµολογίου είναι η εξής: 

1. ∆ηµιουργία του τιµολογίου από το ERP της επιχείρησης. 

2. Σύνδεση της επιχείρησης µε τον Εξυπηρετητή. 

3. Λήψη των ονοµάτων των επιχειρήσεων που υπάρχουν καταχωρηµένες στη Βάση 

∆εδοµένων του Εξυπηρετητή. 

4. Επιλογή της επιχείρησης η οποία θα παραλάβει το τιµολόγιο. 

5. Λήψη του ονόµατος του προτύπου το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση που θα παραλάβει 

το Τιµολόγιο καθώς και των ονοµάτων των αρχείων που είναι απαραίτητα για να γίνει η 

αντιστοίχηση από το πρότυπο της µίας επιχείρησης σε αυτό της άλλης. 

6. Αν η επιχείρηση παραλήπτης χρησιµοποιεί διαφορετικό πρότυπο από την επιχείρηση 

αποστολέα τότε γίνεται έλεγχος αν τα απαραίτητα αρχεία για την αντιστοίχηση υπάρχουν 

ήδη στο σύστηµα της επιχείρησης αποστολέα (π.χ. από προηγούµενη συναλλαγή µε την 

επιχείρηση παραλήπτη). 

7. Αν τα αρχεία αυτά δεν υπάρχουν, λήψη των αρχείων από την εφαρµογή της επιχείρησης. 

8. Μετατροπή του αρχικού τιµολογίου σε µορφή αναγνώσιµη από το σύστηµα του 

παραλήπτη. 

9. Αποστολή του τιµολογίου στον Εξυπηρετητή όπου γίνεται προσωρινά η αποθήκευσή του 

και µετέπειτα, η προώθηση του στην επιχείρηση παραλήπτη. 

 

Αν οι δύο επιχειρήσεις (αποστολέας και παραλήπτης) χρησιµοποιούν και οι δύο το ίδιο πρότυπο 

τότε η ροή του προγράµµατος µεταφέρεται αυτόµατα στο βήµα 9. Οµοίως, αν τα επιπλέον αρχεία 

υπάρχουν ήδη στο σύστηµα του αποστολέα από κάποια προηγούµενη συναλλαγή µε τον 

παραλήπτη, τότε η µετατροπή του τιµολογίου µπορεί ν’ αρχίσει άµεσα χωρίς να χρειαστεί η λήψη 

των επιπλέον αρχείων. Έτσι ο έλεγχος µεταφέρεται αυτόµατα από το βήµα 6 στο βήµα 8 

παραλείποντας εντελώς το έβδοµο βήµα. 

Η εφαρµογή πελάτη που δηµιουργήθηκε, χρησιµοποιεί µε τέτοιο τρόπο τις διαδικτυακές 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Server, ώστε το µόνο πράγµα που χρειάζεται ο χρήστης να γνωρίζει 
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πριν την αποστολή του τιµολογίου είναι το όνοµα του παραλήπτη του τιµολογίου το οποίο και 

διαλέγει µέσα από µία λίστα ονοµάτων την οποία του παρέχει ο Server. Η ανάγκη ή όχι 

µετατροπής του εγγράφου που προέρχεται από το ERP της επιχείρησης σε άλλη µορφή και η 

ανάγκη ή όχι λήψης επιπλέον αρχείων καθορίζεται αυτόµατα και οι ανάλογες ενέργειες 

(µετατροπή εγγράφου και λήψη αρχείων) γίνονται σχεδόν µε µηδενική παρέµβαση του χρήστη.  

 

4.12.2 ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας Λήψης Αρχείων 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων το οποίο απεικονίζει τη σειρά των 

ενεργειών που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία λήψης εγγράφων από µία επιχείρηση.  
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Enterpise Server

Request Files Find Enterprise's Files

Delete Files From Server

Store files into a structure

Send Files(structure)Receive Files(structure)

 

Εικόνα 4-4 : UML ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας Για την Λήψη Αρχείων 

Όπως παρατηρούµε, η διαδικασία ξεκινά και τελειώνει στην επιχείρηση. Περιληπτικά, η 

αλληλουχία των ενεργειών που συµβαίνουν είναι η εξής: 

1. Η επιχείρηση ζητά τη λήψη των αρχείων που της έχουν αποσταλεί από άλλες 

επιχειρήσεις. 

2. Ο εξυπηρετητής βρίσκει τα αρχεία τα οποία είναι αποθηκευµένα σε κάποιο φάκελο 

ειδικά αφιερωµένο για την αποθήκευση αρχείων που προορίζονται για την επιχείρηση. 
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3. Ο εξυπηρετητής αποθηκεύει σ’ ένα πίνακα δοµών FileStructure το όνοµα του κάθε 

αρχείου καθώς και τα περιεχόµενά του µε τη µορφή ενός πίνακα Bytes. 

4. Ο εξυπηρετητής διαγράφει τα αρχεία από το δίσκο. 

5. Ο εξυπηρετητής στέλνει πίσω στην επιχείρηση τον πίνακα που περιέχει τις δοµές 

FileStructure. 

6. H επιχείρηση λαµβάνει τον πίνακα και γράφει τα περιεχόµενα των αρχείων σε ένα νέο 

αρχείο που δηµιουργεί. 

 

 

4.13  H Client Εφαρµογή 
 

Η εφαρµογή πελάτη που δηµιουργήθηκε, χρησιµοποιεί µε τέτοιο τρόπο τις διαδικτυακές 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Server, ώστε το µόνο πράγµα που χρειάζεται ο χρήστης να γνωρίζει 

πριν από την αποστολή του τιµολογίου, είναι το όνοµα του παραλήπτη του τιµολογίου, το οποίο 

και διαλέγει µέσα από µία λίστα ονοµάτων την οποία του παρέχει ο Server. Η ανάγκη ή όχι 

µετατροπής του εγγράφου που προέρχεται από το ERP της επιχείρησης σε άλλη µορφή, και η 

ανάγκη ή όχι λήψης επιπλέον αρχείων, καθορίζεται αυτόµατα, και οι ανάλογες ενέργειες 

(µετατροπή εγγράφου και λήψη αρχείων) γίνονται σχεδόν µε µηδενική παρέµβαση του χρήστη.  

Η Χρηστική Όψη της εφαρµογής πελάτη που δηµιουργήθηκε είναι η εξής: 
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Εικόνα 4-5 : Όψη της εφαρµογής client 

 

Όπως φαίνεται, υπάρχουν δύο βασικά κουµπιά ελέγχου, µε τα ονόµατα Send και Download, 

καθώς και µία πτυσσόµενη λίστα η οποία περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των καταχωρηµένων 

επιχειρήσεων. Επίσης παρατηρούµε ότι στο κάτω µέρος του παραθύρου υπάρχει µία γραµµή 

κατάστασης στην οποία υπάρχει γραµµένο κείµενο για την ενηµέρωση του χρήστη σχετικά µε την 

κατάσταση της εφαρµογής και την εξέλιξη των ενεργειών που αυτός εκτελεί. 

 

 Σενάριο 1: Αποστολή τιµολογίου στην επιχείρηση EnterpriseB 
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Εικόνα 4-6 : Όψη της εφαρµογής client κατά την ολοκλήρωση της αποστολής τιµολογίου 

 

 
Εικόνα 4-7: Όψη της εφαρµογής client µετά την ολοκλήρωση αποστολής τιµολογίου 
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Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα το όνοµα της επιχείρησης EnterpriseB, και πατά το πλήκτρο 

Send προκειµένου να στείλει το τιµολόγιo. Αν δεν χρειάζεται µετατροπή του τιµολογίου, ή η 

εφαρµογή της επιχείρησης διαθέτει ήδη ότι χρειάζεται για να κάνει τη µετατροπή του τιµολογίου 

από τη µορφή που υποστηρίζει η επιχείρηση αποστολέας σε αυτή που υποστηρίζει η επιχείρηση 

παραλήπτης, ο χρήστης της εφαρµογής απλώς παρακολουθεί την εξέλιξη της αποστολής και 

ενηµερώνεται για το τέλος της διαδικασίας από την γραµµή κατάστασης. Ο χρήστης µπορεί να 

βρει αντίγραφο του αρχείου που αποστάλθηκε τόσο στο φάκελο από τον οποίο τρέχει η εφαρµογή 

του όσο και από έναν φάκελο Uploads στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα αρχεία που ο client 

στέλνει σε άλλες επιχειρήσεις µέσω του Server. 

 

Σε περίπτωση που χρειάζεται µετατροπή του τιµολογίου πριν από την αποστολή του, και η 

εφαρµογή της επιχείρησης δεν διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα προκειµένου να κάνει τη 

µετατροπή, η εφαρµογή του Client ζητά από τον Server να της αποσταλούν αυτά τα αρχεία. 

Επειδή το αρχείο που περιλαµβάνει τα schema documents είναι σε συµπιεσµένη µορφή ο 

χρήστης ενηµερώνεται για το που θα πρέπει να εξαγάγει τον αποσυµπιεσµένο φάκελο, µέσα από 

ένα παράθυρο διαλόγου. 
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Εικόνα 4-8: Οδηγίες για τον χρήστη σε περίπτωση λήψης συµπιεσµένων αρχείων 

 
 

Μετά το παράθυρο διαλόγου που ενηµερώνει το χρήστη, «ανοίγει» ένα πρόγραµµα για την 

αποσυµπίεση των αρχείων µε τη βοήθεια του οποίου ο χρήστης µπορεί να εξαγάγει τα αρχεία 

στον φάκελο που του υποδείχθηκε. Στο παράδειγµα που φαίνεται από το παρακάτω screenshot 

το αρχείο που κατεβάσαµε ήταν το eBIS-XML-3.09.zip. Η εκτέλεση του προγράµµατος δεν 

συνεχίζει έως ότου ο χρήστης να εξαγάγει τα αρχεία και να κλείσει το πρόγραµµα. 
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Εικόνα 4-9: Άνοιγµα του προγράµµατος για την αποσυµπίεση των αρχείων 

 
 
 

 Σενάριο 2: Λήψη των αρχείων που έχουν σταλεί προς την επιχείρησή του από 

επιχειρήσεις-συνεργάτες.  

Για να ξεκινήσει η λήψη των αρχείων αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο Download. 
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Εικόνα 4-10 : Όψη της εφαρµογής client µετά την ολοκλήρωση λήψης των αρχείων 

 

To τέλος της µεθόδου που ξεκινά µε το πάτηµα του κουµπιού Download, σηµατοδοτείται από το 

κείµενο που υπάρχει στην γραµµή κατάστασης του παραθύρου. Τα ειληµµένα αρχεία µπορούν να 

βρεθούν στο φάκελο Downloads της επιχείρησης στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα 

επιχειρησιακά έγγραφα που λαµβάνει η επιχείρηση από τους εµπορικούς της συνεργάτες µέσω 

του εξυπηρετητή. 

 

4.14 Βασικές µέθοδοι της client εφαρµογής 
 
 

Οι βασικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή client για την υλοποίηση της 

αποστολής και λήψης µηνυµάτων είναι οι εξής: 

• Form_Load : Η µέθοδος αυτή καλείται µε το άνοιγµα της εφαρµογής κατά το 

«φόρτωµα» της φόρµας της εφαρµογής. Κύριος σκοπός της είναι η αρχικοποίηση 

κάποιων παραµέτρων που αφορούν την φόρµα, καθώς και η αρχικοποίηση των πεδίων 
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From και StandardUsed της επικεφαλίδας των µηνυµάτων που θα στέλνονται από την 

επιχείρηση στον εξυπηρετητή. Η αρχικοποίηση της πτυσσόµενης λίστας µε τα ονόµατα 

των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή, γίνεται µέσω 

της κλήσης της δηµοσίας µεθόδου GetCompanyNames(). 

 

• btnDownload_Click : Η µέθοδος αυτή καλείται όταν πατηθεί το κουµπί Download. Καλεί 

την µέθοδο GetEntDocs() που έχει δηµοσιευτεί στον Server και αποθηκεύει τα 

λαµβανόµενα αρχεία σε ένα φάκελο Download. 

 

• btnSend_Click : Η µέθοδος αυτή καλείται όταν πατηθεί το κουµπί Send και το πρώτο 

πράγµα που κάνει είναι να αρχικοποιήσει το πεδίο Towards της επικεφαλίδας των Soap 

µηνυµάτων σύµφωνα µε το όνοµα που είναι επιλεγµένο στην πτυσσόµενη λίστα µε τα 

ονόµατα των επιχειρήσεων. Αµέσως µετά, η btnSend_Click καλεί τη δηµόσια µέθοδο 

FindMappingDocuments(). Στην ουσία, ζητά από το Server να της επιστρέψει µία δοµή 

MappingDocuments, προκειµένου να µάθει το πρότυπο που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

στην οποία θέλει να στείλει το τιµολόγιο και τα ονόµατα των αρχείων που απαιτούνται 

για την µετατροπή του τιµολογίου στην τελική του µορφή. Αν οι δύο επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν το ίδιο πρότυπο τότε το αρχείο στέλνεται όπως είναι και η διαδικασία 

σταµατά εκεί. ∆ιαφορετικά, η εφαρµογή ελέγχει αν τα απαιτούµενα για τη µετατροπή 

αρχεία υπάρχουν ήδη στο φάκελό της µε τη βοήθεια της µεθόδου ExistMapDoc. Αν δεν 

υπάρχουν καλείται η µέθοδος DownloadMapDoc η οποία αναλαµβάνει τη λήψη αυτών των 

αρχείων. Από εκεί και πέρα καλείται η κλάση FinalFileCreator της βιβλιοθήκης 

DocsMapping.dll η οποία µαζί µε άλλες συνεργαζόµενες κλάσεις αναλαµβάνουν τη 

δηµιουργία ενός νέου τιµολογίου, κατά το δυνατόν ισοδύναµου µε το αρχικό, το οποίο 

συµµορφώνεται µε το πρότυπο της επιχείρησης η οποία θα λάβει το τιµολόγιο. Το νέο 

τιµολόγιο αποστέλλεται στον εξυπηρετητή µε την κλήση της δηµόσιας µεθόδου SendXml 

για αποθήκευση και περαιτέρω προώθηση στον τελικό παραλήπτη. 
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• ExistMapDoc : Η µέθοδος ExistMapDoc δέχεται σαν όρισµα ένα αντικείµενο της 

κλάσης MappingDocuments και ψάχνει να βρει αν στο φάκελο από τον οποίο τρέχει η 

εφαρµογή Client υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα αρχεία τα ονόµατα των οποίων δίνονται 

από τη δοµή MappingDocument. Αν υπάρχουν όλα, η µέθοδος επιστρέφει true, 

διαφορετικά, επιστρέφει false. 

 

• DownloadMapDoc : Η µέθοδος DownloadMapDoc, αναλαµβάνει να καλέσει την 

αντίστοιχη δηµόσια µέθοδο GetSchemaDocs που υπάρχει στον εξυπηρετητή, 

προκειµένου να λάβει τα απαιτούµενα αρχεία και να τα αποθηκεύσει στο φάκελο της 

εφαρµογής. Αν κάποιο από τα λαµβανόµενα αρχεία είναι συµπιεσµένο η µέθοδος ανοίγει 

ένα πρόγραµµα για την αποσυµπίεσή του και υποδεικνύει στον χρήστη σε ποιον φάκελο 

πρέπει να εξαγάγει τα συγκεκριµένα αρχεία ώστε να µπορεί να συνεχιστεί η εκτέλεση 

της εφαρµογής. 
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5 Αντιστοίχηση Μεταξύ Αρχείων 
 
 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής το κύριο θέµα που εξετάστηκε ήταν το κατά πόσο µικρές 

επιχειρήσεις µπορούν να διεξάγουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους µέσω διαδικτύου, µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος, και ανεξαρτήτως των εφαρµογών λογισµικού και της µορφής 

ηλεκτρονικών εγγράφων που αυτές χρησιµοποιούν. Το πρόβληµα της ανεξαρτησίας από 

πλατφόρµες και από εφαρµογές λογισµικού λύθηκε µε τη χρήση της υπηρεσιοστρεφούς 

αρχιτεκτονικής και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν που έµεινε να αντιµετωπιστεί 

είναι ένας τρόπος ώστε τα πρότυπα περιγραφής επιχειρησιακών εγγράφων που κάθε επιχείρηση 

χρησιµοποιεί, να µην την περιορίζουν στην επιλογή των επιχειρήσεων µε τις οποίες µπορεί να 

συναλλαχθεί µέσω διαδικτύου. 

Η λύση αυτού του προβλήµατος ήταν η µετατροπή των εγγράφων µιας επιχείρησης έτσι ώστε να 

συµµορφώνονται µε το πρότυπο που χρησιµοποιεί το σύστηµα της επιχείρησης που θα παραλάβει 

τα έγγραφα. Έτσι, αυτοµάτως, το είδος των εγγράφων XML που δηµιουργεί το ERP µιας 

επιχείρησης παύει να είναι δεσµευτικό γι’ αυτήν, αφού τα έγγραφά της µπορούν να µετατραπούν 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αναγνώσιµα από το σύστηµα του παραλήπτη. Σύµφωνα µε το είδος 

της αρχιτεκτονικής που επιλέχθηκε στο κεφάλαιο 3, η µετατροπή του εγγράφου πρέπει να 

εκτελείται από την εφαρµογή client της επιχείρησης που θέλει να στείλει το έγγραφο. 

Για να υλοποιηθεί η µετατροπή των εγγράφων, δηµιουργήθηκαν διάφορες συνεργαζόµενες 

κλάσεις οι οποίες ενσωµατώθηκαν σε µία βιβλιοθήκη κλάσεων µε το όνοµα DocsMapping.dll. Η 

ενσωµάτωση των κλάσεων αυτών σε βιβλιοθήκη παρέχει κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 

1. Για να χρησιµοποιηθούν οι κλάσεις, δεν χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο αρχείο 

που περιέχει τον πηγαίο κώδικα αυτών των κλάσεων. Το µόνο που πρέπει να γίνει 

είναι να προστεθεί στην εφαρµογή του πελάτη µία αναφορά στο αρχείο .dll, στο οποίο 

µεταφράζονται οι συγκεκριµένες κλάσεις, και να προστεθεί και µία δήλωση import 

έτσι ώστε να γίνουν οι κλάσεις ορατές από τον κώδικα της εφαρµογής client. Το 

αρχείο .dll συµπεριφέρεται σαν ένα µαύρο κουτί και εποµένως ο προγραµµατιστής 
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που θα αναπτύξει τον κώδικα της εφαρµογής του πελάτη δεν χρειάζεται να ξέρει 

πως λειτουργεί ο κώδικας αυτών των κλάσεων. 

2. Οι κλάσεις που βρίσκονται ενσωµατωµένες σε κάποια βιβλιοθήκη κλάσεων δεν 

απαιτούν compile κάθε φορά που τις χρησιµοποιεί η εφαρµογή του πελάτη, αντίθετα 

µε ό, τι συµβαίνει µε τις κλάσεις που απαρτίζουν την εφαρµογή. 

3. Αν  γίνει κάποια αλλαγή σε κάποια από τις κλάσεις που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη 

αυτή, η αλλαγή είναι πολύ εύκολο να ενσωµατωθεί απ’  όλες τις εφαρµογές που 

χρησιµοποιούν την κλάση. 

 

Ο πηγαίος κώδικας των κλάσεων της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll είναι ανεξάρτητος, τόσο από 

το είδος του εγγράφου που ανταλλάσσεται, όσο και από τα πρότυπα τα οποία ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο κώδικας είναι σε θέση να µετατρέψει ένα αρχείο από 

το ένα πρότυπο στο άλλο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έγγραφο τιµολογίου ή έγγραφο 

παραγγελίας και ανεξάρτητα από το είδος των προτύπων για τα οποία θα γίνει η αντιστοίχιση. Οι 

µόνοι λογικοί περιορισµοί που προκύπτουν στην επιλογή αρχείων και προτύπων µε βάση τον 

τρόπο που λειτουργεί ο κώδικας είναι οι εξής: 

1. Τα εν λόγω επιχειρησιακά έγγραφα πρέπει να είναι αρχεία XML. 

2. Τα Πρότυπα Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Εγγράφων πρέπει να χρησιµοποιούν την 

σύσταση του W3C, δηλαδή την XML Schema Definition, για την επίσηµη περιγραφή του 

προτύπου µε το οποίο θα συµµορφώνονται τα επιχειρησιακά έγγραφα. 

 

Οι τελευταίες εκδόσεις των περισσοτέρων από τα υπάρχοντα Πρότυπα Μοντελοποίησης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων πληρούν και τους δύο παραπάνω όρους και εποµένως µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της µετατροπής. 

Όµως, οι κλάσεις που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη κλάσεων DocsMapping.dll, για να είναι σε θέση 

να εκτελέσουν τη µετατροπή ενός εγγράφου από ένα πρότυπο σε κάποιο άλλο, πρέπει να έχουν 

στην διάθεση τους κάποια αρχεία XML τα οποία θα τους υποδείξουν πώς να κάνουν αυτή τη 
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µετατροπή. Το περιεχόµενο και το είδος αυτών των αρχείων εξαρτάται τόσο από το είδος των 

εγγράφων που ανταλλάσσονται, όσο και από το είδος των προτύπων που χρησιµοποιούνται. 

Προκειµένου λοιπόν να δηµιουργηθούν αυτά τα έγγραφα και να γίνει δυνατή η εκτέλεση της 

µετατροπής, επιλέχθηκε το είδος του εγγράφου να είναι το τιµολόγιο και τα Πρότυπα 

Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Εγγράφων που θα χρησιµοποιούν οι δύο επιχειρήσεις να είναι 

το UBL και το eBIS-XML. 

Στη συνέχεια της διπλωµατικής, πρώτα θα µελετηθούν τα έγγραφα αντιστοίχησης (mapping 

documents) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην περίπτωση του τιµολογίου και των προτύπων UBL 

και eBIS-XML, και έπειτα θα εξεταστούν οι κλάσεις της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll.  

 

5.1 Έγγραφα Απαραίτητα για την Μετατροπή του Εγγράφου 

 

Για να µπορέσουν οι κλάσεις της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll να δηµιουργήσουν ένα νέο 

τιµολόγιο που θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης που θα το λάβει, θα πρέπει 

να έχουν στην κατοχή τους τρία βασικά έγγραφα: 

1. Το αρχικό τιµολόγιο στην µορφή µε την οποία εκδίδεται από το ERP του συστήµατος της 

επιχείρησης. Πρόκειται για ένα έγγραφο XML το οποίο συµµορφώνεται µε ένα ΧΜL 

schema σύµφωνα µ’ ένα από τα πρότυπα UBL και eBIS-XML. 

 

2. Το schema document που ορίζει τη µορφή του τιµολογίου που θα σταλεί προς την 

επιχείρηση-συνεργάτη. Πρόκειται για ένα αρχείο XSD το οποίο περιλαµβάνεται ανάµεσα 

στα αρχεία που καθορίζουν το πρότυπο που χρησιµοποιεί η επιχείρηση-παραλήπτης. 
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3. Το mapping file που ορίζει τις αντιστοιχίσεις µεταξύ του schema του αρχικού εγγράφου 

και του schema του τελικού εγγράφου. Αυτό το είδος αρχείου δηµιουργήθηκε για τις 

ανάγκες της διπλωµατικής προκειµένου να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αντιστοιχισθούν 

εννοιολογικά τα πεδία ενός τιµολογίου UBL µε αυτά ενός τιµολογίου eBIS-XML και 

αντίστροφα. 

 

5.2 Mapping Files 
 

Τα αρχεία αντιστοίχησης (mapping files) είναι τα αρχεία εκείνα που δηµιουργήθηκαν 

προκειµένου να οριστεί η εννοιολογική αντιστοίχηση µεταξύ των πεδίων που αντιστοιχούν σε 

έγγραφα δύο διαφορετικών προτύπων.  

Ένα επιχειρησιακό έγγραφο όπως είναι το τιµολόγιο, αποτελείται από στοιχεία τα οποία είναι 

δοµηµένα σε δοµές µε συγκεκριµένη εννοιολογική σηµασία. Κάποιες από τις δοµές αυτές είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµες, και γι αυτό το λόγο επαναλαµβάνονται όχι µόνο µέσα στο ίδιο έγγραφο, 

αλλά και πολλές φορές µέσα σε άλλου είδους επιχειρησιακά έγγραφα του ίδιου προτύπου. 

Τέτοιου είδους δοµές που αποτελούνται από άλλα στοιχεία και χρησιµοποιούνται επαναληπτικά 

για την σύνθεση επιχειρησιακών εγγράφων ονοµάζονται Common Core Components. 

Παραδείγµατα τέτοιων επαναλαµβανόµενων δοµών είναι η διεύθυνση, το προϊόν, ο τραπεζικός 

λογαριασµός κ.α.  

∆ύο τιµολόγια διαφορετικών προτύπων συνήθως περιέχουν δοµές που εννοιολογικά έχουν την 

ίδια σηµασία και στα δύο πρότυπα. Αυτές οι δοµές λέµε ότι είναι κοινές µεταξύ των δύο 

προτύπων και η αντιστοίχηση µεταξύ τους είναι καταχωρηµένη στο αρχείο mapping. Βέβαια, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δοµές που συνθέτουν ένα επιχειρησιακό έγγραφο αποτελούνται και 

αυτές µε τη σειρά τους από άλλες δοµές ή πεδία. Ακόµη και αν δύο δοµές είναι κοινές µεταξύ δύο 

διαφορετικών επιχειρησιακών προτύπων αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως όλα τα στοιχεία που 

τις απαρτίζουν είναι ισοδύναµα µεταξύ τους. Γενικά, υπάρχουν πεδία σ’ ένα πρότυπο για τα οποία 

δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο στο άλλο πρότυπο.  
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Η παραδοχή αυτού του γεγονότος σηµαίνει αυτόµατα πως κατά την µετατροπή ενός τιµολογίου 

από το ένα πρότυπο στο άλλο µπορούν να συµβούν δύο τινά: 

1. Θα υπάρξει κάποια ποσότητα πληροφορίας του αρχικού τιµολογίου που θα χαθεί γιατί το 

πεδίο που περιείχε αυτή την πληροφορία δεν έχει αντίστοιχο πεδίο στο άλλο πρότυπο. 

2. Κάποια από τα πεδία του τελικού εγγράφου θα µείνουν κενά, καθώς η αντίστοιχη 

πληροφορία που χρειάζεται για να γεµίσουν, δεν είναι διαθέσιµη από τα στοιχεία του 

αρχικού τιµολογίου. 

Η απώλεια πληροφορίας κατά την µετατροπή του τιµολογίου µπορεί να είναι δυσάρεστη, δεν είναι 

όµως και τόσο σηµαντική. Στην πράξη, το ότι χάθηκε κάποιου είδους πληροφορία και δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο τελικό έγγραφο, σηµαίνει ότι η ύπαρξη της δεν είναι απαραίτητη για την 

εγκυρότητα του εγγράφου σύµφωνα µε το πρότυπο που χρησιµοποιεί ο τελικός παραλήπτης του 

εγγράφου. Αντίθετα, το ότι κάποια πεδία του τελικού τιµολογίου έµειναν κενά µπορεί να αποβεί 

µοιραίο για την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητα του τελικού τιµολογίου από το σύστηµα του 

παραλήπτη. 

Ας υποθέσουµε πως θέλουµε να µελετήσουµε την περίπτωση που µία επιχείρηση που 

χρησιµοποιεί το πρότυπο Α θέλει να στείλει ένα τιµολόγιο στην επιχείρηση που χρησιµοποιεί το 

πρότυπο Β.  

Για να γίνει η µετατροπή του τιµολογίου από την µορφή που ορίζει το πρότυπο Α, στην µορφή 

που ορίζει το πρότυπο Β, απαιτείται, έκτος του αρχικού τιµολογίου InvoiceA.xml που εκδίδει το 

ERP της επιχείρησης αποστολέα και του αρχείου InvoiceB.xsd που ορίζει τη µορφή που θα πάρει 

το τελικό τιµολόγιο, και ένα αρχείο αντιστοιχήσεων, έστω Α2Β.xml, το οποίο να ορίζει τις 

αντιστοιχίσεις πεδίων µεταξύ των προτύπων Α και Β. 

Για να είναι το τελικό αρχείο InvoiceB.xml που θα προκύψει έγκυρο σύµφωνα µε το .XSD που 

ορίζει το πρότυπο Β και να «χάνει» κατά το δυνατόν λιγότερη πληροφορία, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εκτός από όλα τα κοινά στοιχεία µεταξύ των αρχείων InvoiceA.xsd και 

ΙnvoiceB.xsd και όλα τα υποχρεωτικά πεδία που ορίζονται από το αρχείο ΙnvoiceB.xsd.  



 102

Υποχρεωτικά πεδία (mandatory fields) ενός XML εγγράφου θεωρούνται τα πεδία των οποίων 

η παρουσία σε µια συγκεκριµένη θέση είναι υποχρεωτική προκειµένου το έγγραφο να είναι 

έγκυρο σύµφωνα µε το schema που αυτό ακολουθεί.  

Η σχέση που ορίζει ποια από τα στοιχεία(elements) των δύο schema documents, πρέπει να 

υπάρχουν στο αρχείο αντιστοίχησης σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν παραπάνω, είναι η εξής: 

MappingFile(A →B) = A ∩ B + Mandatory(B) 

 

5.3 Μορφή Mapping Files 
 

H µορφή του mapping file Α2Β.xml που ορίζει τις αντιστοιχίσεις από το πρότυπο Α προς το 

πρότυπο Β καθορίστηκε µε βάση την ευκολία ανάγνωσης του αρχείου αυτού από τις κλάσεις που 

θα εκτελέσουν τη µετατροπή. Έτσι οι αποφάσεις που πάρθηκαν σχετικά µε τη µορφή αυτού του 

αρχείου ήταν οι εξής: 

1. Το αρχείο mapping file είναι ένα αρχείο ΧΜL. Η επιλογή της XML ως γλώσσας 

συγγραφής του αρχείου έγινε κυρίως για τους δύο λόγους: 

 

a. Η XML καθιστά τα αρχεία εύκολα αναγνώσιµα τόσο από τους ανθρώπους όσο 

και από τους υπολογιστές. Επειδή το αρχείο αντιστοίχησης χρησιµοποιείται από 

τις κλάσεις της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll ως είσοδος, η εύκολη ανάγνωσή 

του από τους υπολογιστές είναι µεγάλης σηµασίας. 

 

b. Η πλατφόρµα .NET διαθέτει πολλά εργαλεία που καθιστούν πολύ εύκολη την 

αναζήτηση στοιχείων που βρίσκονται σε ένα αρχείο XML. Πιο συγκεκριµένα, για 

την αναζήτηση στοιχείων µέσα σ’ ένα έγγραφο XML, διατίθενται τέσσερις κυρίως 
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κλάσεις. Αυτές είναι οι XPathNavigator, XmlReader, XmlWriter και 

XmlDocument και µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι τέσσερις, κατά περίσταση, 

για την πλοήγηση µέσα σ’ ένα XML document. 

 

2. Στο αρχείο mapping αποφεύχθηκε επιµελώς το φώλιασµα των στοιχείων. Έτσι εκτός 

από το στοιχείο ρίζας <Mappings> κανένα άλλο στοιχείο δεν περιέχει άλλα φωλιασµένα 

στοιχεία. 

 

3. Τα στοιχεία παιδιά του στοιχείου <Mappings> δεν έχουν καµία τιµή, δηλαδή είναι κενά. 

 

4. Κάθε στοιχείο που υπάρχει στο αρχείο mapping, εκτός από το στοιχείο ρίζας, 

υποδηλώνει ένα στοιχείο ή ιδιότητα που µπορεί να υπάρχει στο τελικό έγγραφο 

(τιµολόγιο). Έτσι για κάθε πιθανό στοιχείο ή ιδιότητα Α του τελικού τιµολογίου υπάρχει 

ένα αντίστοιχο στοιχείο Α’ στο αρχείο mapping. 

 

5. Το όνοµα ενός στοιχείου A’ του αρχείου mapping προέρχεται από το όνοµα ενός 

στοιχείου ή ιδιότητας A που πιθανόν να υπάρχει στο τελικό τιµολόγιο, µε την προσθήκη 

των ονοµάτων όλων των προγόνων του. Για παράδειγµα, έστω ένα στοιχείο του τελικού 

τιµολογίου µε το όνοµα Schema. Αν το Schema είναι παιδί ενός στοιχείου (element) µε 

το όνοµα InvoiceHead το οποίο µε τη σειρά του έχει γονέα το στοιχείο Invoice, το 

στοιχείο Schema θα αναπαρίσταται στο αρχείο Mappings ως το στοιχείο µε το όνοµα 

“Invoice-InvoiceHead-Schema”. Αν το εν λόγω πεδίο Α του τελικού τιµολογίου δεν 

είναι στοιχείο, αλλά ιδιότητα, τότε το όνοµα του στοιχείου Α’ του αρχείου mappings, έχει 

µορφή παρόµοια µ’ αυτή του παρακάτω παραδείγµατος:  “Invoice-InvoiceLine-LineTax-
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TaxRate-attr-Code”. Το attr χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι το Code είναι µια 

ιδιότητα του στοιχείου TaxRate. 

 

6. Η αντιστοιχία ενός στοιχείου του τελικού εγγράφου A, µε ένα στοιχείο B του αρχικού 

εγγράφου, δηλώνεται µέσα από την ιδιότητα  equivalentTo του στοιχείου Α’ του αρχείου 

αντιστοίχησης. Η τιµή της ιδιότητας equivalentTo προέρχεται από τη σύνθεση του 

ονόµατος του στοιχείου Β µε τα ονόµατα των στοιχείων προγόνων του. Η τιµή της 

ιδιότητας equiνalentTo, όπως θα δειχθεί και παρακάτω, ουσιαστικά υποδεικνύει στη 

µέθοδο που εκτελεί την πλοήγηση µέσα στο αρχικό έγγραφο, την ακριβή θέση του 

στοιχείου. Επειδή κατά την αναζήτηση ενός στοιχείου µέσα σ’ ένα έγγραφο λαµβάνεται 

υπ’ όψιν και το namespace του ονόµατος, για τη σύνθεση της τιµής της ιδιότητας 

equivalentTo χρησιµοποιήθηκαν εκτός από τα τοπικά ονόµατα των στοιχείων, και τα 

prefix τα οποία δηλώνουν σε ποιο namespace αυτά ανήκουν. Η αντιστοίχηση µεταξύ των 

namespace και των prefix δίνεται µέσα στο αρχικό XML αρχείο. Αν όλα τα στοιχεία του 

αρχείου ανήκουν στο ίδιο namespace είναι πολύ πιθανόν να µην υπάρχει δηλωµένο 

κάποιο prefix οπότε και τα ονόµατα δηµιουργούνται όπως και προηγουµένως. Ένα 

παράδειγµα µιας τιµής που µπορεί να πάρει η ιδιότητα equivalentTo είναι "Invoice-

cac:PaymentMeans-cbc:PaymentDueDate", όπου cac και cbc, τα prefix που 

αντιστοιχούν σε κάποιο namespace. Αν το στοιχείο Α του τελικού εγγράφου, αντιστοιχεί 

σε µία ιδιότητα B του αρχικού εγγράφου τότε η τιµή της ιδιότητας equivalentTo για το 

στοιχείο Α’ του mapping file, µπορεί να έχει την εξής µορφή: "Invoice-InvoiceHead-

InvoiceCurrency-Currency-attr-Code". To attr δηλώνει όπως και προηγουµένως ότι το 

Code είναι µια ιδιότητα του στοιχείου Currency. Επιπλέον σ’ αυτό το παράδειγµα δεν 

χρησιµοποιήθηκαν prefixes επειδή για το συγκεκριµένο namespace δεν είχε δηλωθεί 

κανένα prefix. 

 

7. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του αρχείου mapping, αντιστοιχεί σε κάποιο Core 

Component που είναι κοινό και στα δύο πρότυπα, το γεγονός αυτό δηλώνεται µε την 
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προσθήκη στο στοιχείο του αρχείου αντιστοίχησης µίας ακόµη ιδιότητας. Αυτή η νέα 

ιδιότητα του στοιχείου έχει το  όνοµα type. Η τιµή της ιδιότητας αυτής ισοδυναµεί µε το 

όνοµα της επαναλαµβανόµενης δοµής Core Component στην οποία αντιστοιχεί το 

στοιχείο. Ένα στοιχείο Α, του τελικού εγγράφου, που ανήκει σε µία επαναλαµβανόµενη 

δοµή, δηλώνεται στο αρχείο mapping µε ένα όνοµα το οποίο συντίθεται από το όνοµα του 

στοιχείου Α και των προγόνων του. Η διαφορά σε σχέση µε προηγουµένως έγκειται στο 

γεγονός, ότι στη σύνθεση του ονόµατος δεν λαµβάνουν µέρος όλοι οι πρόγονοι του 

στοιχείου, αλλά µόνο αυτοί που συναντώνται στη διαδροµή από το στοιχείο έως και το 

όνοµα της δοµής. Έτσι, ένα στοιχείο StreetName το οποίο κανονικά θα αντιστοιχούσε 

σε ένα στοιχείο του αρχείου mapping µε το όνοµα “Invoice-DebtorCustomerParty-

Party-Address-StreetName”,  στην προκειµένη περίπτωση αντιστοιχεί στο “Address-

StreetName” , γιατί Αddress είναι το όνοµα µιας δοµής (είναι ένα Core Component). Το 

ίδιο ισχύει και για την τιµή της ιδιότητας equivalentTo. Ενώ κανονικά το στοιχείο µε το 

όνοµα “Address-StreetName”  θα είχε µια ιδιότητα equivalentTo µε την τιµή “Invoice-

InvoiceTo-Address-Street” τώρα έχει την “Address-Street”. Μ’ αυτό τον τρόπο 

αποφεύγουµε την επανάληψη αφού για όλα τα στοιχεία Street που ανήκουν σε µία 

επαναλµβανόµενη δοµή Address υπάρχει µόνο µία καταχώρηση στο αρχείο mapping, 

ανεξάρτητα από το πόσες φορές η δοµή Address µπορεί να επαναλαµβάνεται στο τελικό 

αρχείο. 

 

Παρακάτω παραθέτουµε τα δύο αρχεία αντιστοίχησης που δηµιουργήθηκαν προκειµένου να 

µπορέσουµε να µετατρέψουµε ένα τιµολόγιο από το πρότυπο UBL στο πρότυπο eBIS-XML και 

αντιστρόφως. 

 

5.4 UBL2ebisXML 
 
 
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Mappings> 
  <Invoice equivalentTo="Invoice" /> 
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  <Invoice-InvoiceHead equivalentTo="Invoice-cbc:DocumentCurrencyCode" 
/> 
  <Invoice-InvoiceReferences equivalentTo="Invoice-cbc:ID" /> 
  <Invoice-InvoiceDate equivalentTo="Invoice-cbc:IssueDate" /> 
  <Invoice-TypeOfSupply equivalentTo="Invoice-cbc:InvoiceTypeCode" /> 
  <Invoice-OriginalOrderDate equivalentTo="Invoice-cac:OrderReference-
cbc:IssueDate" /> 
  <Invoice-OrderGloballyUniqueID equivalentTo="Invoice-
cac:OrderReference-cbc:GUID" /> 
  <Invoice-TaxPointDate equivalentTo="Invoice-cbc:TaxPointDate" /> 
  <Invoice-Supplier equivalentTo="Invoice-cac:CreditorSupplierParty" /> 
  <Invoice-Buyer equivalentTo="Invoice-cac:BuyerCustomerParty" /> 
  <Invoice-Delivery equivalentTo="Invoice-cac:Delivery" type="Delivery" 
/> 
  <Invoice-InvoiceTo equivalentTo="Invoice-cac:DebtorCustomerParty" /> 
  <Invoice-InvoiceLine equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine" /> 
  <Invoice-PercentDiscount equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge" 
/> 
  <Invoice-AmountDiscount equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge" /> 
  <Invoice-Settlement equivalentTo="Invoice-cac:PaymentMeans" /> 
  <Invoice-Settlement equivalentTo="Invoice-cac:PaymentTerms" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal equivalentTo="Invoice-cac:TaxTotal" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal equivalentTo="Invoice-cac:LegalTotal" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-InvoiceHead-Schema-Version equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-Parameters equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-Parameters-Language equivalentTo="Invoice-
cbc:DocumentCurrencyCode-attr-languageID" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-Parameters-DecimalSeperator equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-Parameters-Precision equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-InvoiceType equivalentTo="Invoice-
cbc:InvoiceTypeCode" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-InvoiceType-attr-Code equivalentTo="Invoice-
cbc:InvoiceTypeCode" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency equivalentTo="Invoice-
cbc:DocumentCurrencyCode" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency equivalentTo="Invoice-
cbc:DocumentCurrencyCode" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code 
equivalentTo="Invoice-cbc:DocumentCurrencyCode" /> 
  <Invoice-InvoiceHead-Checksum equivalentTo="" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-InvoiceReferences-BuyersInvoiceNumber equivalentTo="Invoice-
cac:OrderReference-cbc:ID" /> 
  <Invoice-InvoiceReferences-SuppliersInvoiceNumber 
equivalentTo="Invoice-cbc:ID" /> 
  <Invoice-InvoiceReferences-GloballyUniqueID equivalentTo="Invoice-
cbc:GUID" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Invoice-Supplier-SupplierReferences equivalentTo="Invoice-
cac:CreditorSupplierParty-cbc:CustomerAssignedAccountID" /> 
  <Invoice-Supplier-SupplierReferences-BuyersCodeForSupplier 
equivalentTo="Invoice-cac:CreditorSupplierParty-
cbc:CustomerAssignedAccountID" /> 
  <Invoice-Supplier-SupplierReferences-TaxNumber equivalentTo="Invoice-
cac:CreditorSupplierParty-cac:Party-cac:PartyTaxScheme-cac:TaxScheme-
cbc:TaxTypeCode" /> 
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  <Invoice-Supplier-Party equivalentTo="Invoice-
cac:CreditorSupplierParty-cac:Party-cac:PartyName-cbc:Name" /> 
  <Invoice-Supplier-Address equivalentTo="Invoice-
cac:CreditorSupplierParty-cac:Party-cac:Address" type="Address" /> 
  <Invoice-Supplier-Contact equivalentTo="Invoice-
cac:CreditorSupplierParty-cac:Party-cac:Contact" type="Contact" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-Buyer-BuyerReferences-SuppliersCodeForBuyer 
equivalentTo="Invoice-cac:BuyerCustomerParty-
cbc:SupplierAssignedAccountID" /> 
  <Invoice-Buyer-BuyerReferences-TaxNumber equivalentTo="Invoice-
cac:BuyerCustomerParty-cac:Party-cac:PartyTaxScheme-cac:TaxScheme-
cbc:TaxTypeCode" /> 
  <Invoice-Buyer-Party equivalentTo="Invoice-cac:BuyerCustomerParty-
cac:Party-cac:PartyName-cbc:Name" /> 
  <Invoice-Buyer-Address equivalentTo="Invoice-cac:BuyerCustomerParty-
cac:Party-cac:Address" type="Address" /> 
  <Invoice-Buyer-Contact equivalentTo="Invoice-cac:BuyerCustomerParty-
cac:Party-cac:Contact" type="Contact" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Delivery-DeliverTo equivalentTo="cac:Delivery-cac:DeliveryAddress" 
/> 
  <Delivery-DeliverTo equivalentTo="cac:Delivery-cac:Contact" /> 
  <Delivery-DeliverTo-Party equivalentTo="cac:DebtorCustomerParty-
cac:Party-cac:PartyName-cbc:Name" /> 
  <Delivery-DeliverTo-Address equivalentTo="cac:Delivery-
cac:DeliveryAddress" type="Address" /> 
  <Delivery-DeliverTo-Contact equivalentTo="cac:Delivery-cac:Contact" 
/> 
  <Delivery-DeliverFrom equivalentTo="cac:Delivery-cac:OriginatorParty" 
/> 
  <Delivery-DeliverFrom-Party equivalentTo="cac:Delivery-
cac:OriginatorParty-cac:Party-cac:PartyName-cbc:Name" /> 
  <Delivery-Quantity equivalentTo="cac:Delivery-cbc:Quantity" /> 
  <Delivery-Quantity-Amount equivalentTo="cac:Delivery-cbc:Quantity" /> 
  <Delivery-Quantity-Packsize equivalentTo="cac:Delivery-cbc:Quantity-
attr-unitCode" /> 
  <Delivery-EarliestAcceptableDate equivalentTo="cac:Delivery-
cbc:RequestedDeliveryDateTime" /> 
  <Delivery-LatestAcceptableDate equivalentTo="cac:Delivery-
cbc:LatestAcceptableDateTime" /> 
  <Delivery-PreferredDate equivalentTo="cac:Delivery-
cbc:PromisedDeliveryDateTime" /> 
  <Delivery-ActualDeliveryDate equivalentTo="cac:Delivery-
cbc:ActualDeliveryDateTime" /> 
  <Delivery-ExpectedDeliveryDate equivalentTo="cac:Delivery-
cbc:EstimatedDeliveryDateTime" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-SuppliersCodeForInvoiceTo 
equivalentTo="Invoice-cac:DebtorCustomerParty-
cbc:SupplierAssignedAccountID" /> 
  <Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-BuyersCodeForInvoiceTo 
equivalentTo="Invoice-cac:DebtorCustomerParty-
cbc:CustomerAssignedAccountID" /> 
  <Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-TaxNumber 
equivalentTo="Invoice-cac:DebtorCustomerParty-cac:Party-
cac:PartyTaxScheme-cac:TaxScheme-cbc:TaxTypeCode" /> 
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  <Invoice-InvoiceTo-Party equivalentTo="Invoice-
cac:DebtorCustomerParty-cac:Party-cac:PartyName-cbc:Name" /> 
  <Invoice-InvoiceTo-Address equivalentTo="Invoice-
cac:DebtorCustomerParty-cac:Party-cac:Address" type="Address" /> 
  <Invoice-InvoiceTo-Contact equivalentTo="Invoice-
cac:DebtorCustomerParty-cac:Party-cac:Contact" type="Contact" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineNumber equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cbc:ID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-BuyersOrderNumber 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference-
cac:OrderReference-cbc:SalesOrderID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OriginalOrderDate 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference-
cac:OrderReference-cbc:IssueDate" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OrderLineNumber 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference-
cbc:LineID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OrderGloballyUniqueID 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference-cbc:GUID" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-BuyersOrderLineReference 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:OrderLineReference-
cbc:SalesOrderLineID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Product equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-
cac:Item" type="Product" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Quantity equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-
cbc:InvoicedQuantity" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Quantity-Amount equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cbc:InvoicedQuantity" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Price equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-
cac:BasePrice" type="Price" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-PercentDiscount equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:AllowanceCharge-cbc:MultiplierFactorNumeric" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-PercentDiscount-Percentage 
equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-cac:AllowanceCharge-
cbc:MultiplierFactorNumeric" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-AmountDiscount equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-AmountDiscount-Amount equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineTax equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-
cac:TaxTotal" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxRate equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:TaxTotal-cac:TaxSubTotal-cbc:Percent" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxRate-attr-Code equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:TaxTotal-cac:TaxSubTotal-cac:TaxCategory-cbc:ID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxValue equivalentTo="Invoice-
cac:InvoiceLine-cac:TaxTotal-cbc:TaxAmount" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Delivery equivalentTo="Invoice-cac:InvoiceLine-
cac:Delivery" type="Delivery" /> 
<!--==============================================================-->  
<Invoice-Settlement-SettlementTerms equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentTerms" /> 
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  <Invoice-Settlement-SettlementTerms-PayByDate equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentMeans-cbc:PaymentDueDate" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementTerms-DaysFromInvoice 
equivalentTo="Invoice-cac:PaymentTerms-cac:SettlementPeriod-
cbc:DurationMeasure" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementTerms-PaidDate equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentMeans-cac:Payment-cbc:PaidDateTime" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementMethod equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentTerms-cbc:Note" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementMethod-attr-Code equivalent="Invoice-
cac:PaymentMeans-cbc:PaymentMeansCode" /> 
  <Invoice-Settlement-BankDetails equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentMeans-cac:PayeeFinancialAccount" type="BankDetails" /> 
  <Invoice-Settlement-CardDetails equivalentTo="Invoice-
cac:PaymentMeans-cac:CardAccount" type="CardDetails" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementDiscount equivalentTo="Invoice-
cac:AllowanceCharge" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementDiscount-PercentDiscount 
equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge-cbc:MultiplierFactorNumeric" 
/> 
  <Invoice-Settlement-SettlementDiscount-PercentDiscount-Percentage 
equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge-cbc:MultiplierFactorNumeric" 
/> 
  <Invoice-Settlement-SettlementDiscount-AmountDiscoount 
equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
  <Invoice-Settlement-SettlementDiscount-AmountDiscount-Amount 
equivalentTo="Invoice-cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Invoice-TaxSubTotal-NumberOfLinesAtRate equivalentTo="" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TotalValueAtRate equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:LineExtensionAmount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-SettlementDiscountAtRate equivalentTo="Invoice-
cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TaxableValueAtRate equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxExclusiveAmount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TaxAtRate equivalentTo="Invoice-cac:TaxTotal-
cbc:TaxAmount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-NetPaymentAtRate equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxInclusiveAmount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-GrossPaymentAtRate equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:ToBePaidAmount" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TaxCurrency equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxInclusiveAmount-attr-currencyID" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TaxCurrency-Currency equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxInclusiveAmount-attr-currencyID" /> 
  <Invoice-TaxSubTotal-TaxCurrency-Currency-attr-Code 
equivalentTo="Invoice-cac:LegalTotal-cbc:TaxInclusiveAmount-attr-
currencyID" /> 
<!--==============================================================-->  
<Invoice-InvoiceTotal-NumberOfLines equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-NumberOfTaxRates equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-LineValueTotal equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:LineExtensionAmount" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-SettlementDiscountTotal equivalentTo="Invoice-
cac:AllowanceCharge-cbc:Amount" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-TaxableTotal equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxExclusiveAmount" /> 
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  <Invoice-InvoiceTotal-TaxTotal equivalentTo="Invoice-cac:TaxTotal-
cbc:TaxAmount" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-NetPaymentTotal equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:TaxInclusiveAmount" /> 
  <Invoice-InvoiceTotal-GrossPaymentTotal equivalentTo="Invoice-
cac:LegalTotal-cbc:ToBePaidAmount" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Address-AddressLine equivalentTo="cac:Address-cac:AddressLine-
cbc:Line" /> 
  <Address-Street equivalentTo="cac:Address-cbc:StreetName" /> 
  <Address-City equivalentTo="cac:Address-cbc:CityName" /> 
  <Address-State equivalentTo="cac:Address-cbc:Region" /> 
  <Address-PostCode equivalentTo="cac:Address-cbc:Postbox" /> 
  <Address-Country equivalentTo="cac:Address-cac:Country" 
type="Country" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Country equivalentTo="cac:Country" /> 
  <Country-attr-Code equivalentTo="cac:Country-cbc:IdentificationCode" 
/> 
  <!--==============================================================--> 
  <Contact-Name equivalentTo="cac:Contact-cbc:Name" /> 
  <Contact-Switchboard equivalentTo="cac:Contact-cbc:Telephone" /> 
  <Contact-Fax equivalentTo="cac:Contact-cbc:Telefax" /> 
  <Contact-Email equivalentTo="cac:Contact-cbc:ElectronicMail" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Product-SuppliersProductCode equivalentTo="cac:Item-
cac:SellersItemIdentification-cbc:ID" /> 
  <Product-BuyersProductCode equivalentTo="cac:Item-
cac:BuyersItemIdentification-cbc:ID" /> 
  <Product-OtherProductCode equivalentTo="cac:Item-
cac:AdditionalItemIdentification-cbc:ID" /> 
  <Product-TradedUnitCode equivalentTo="cac:Item-
cac:ManufacturersItemIdentification-cbc:ID" /> 
  <Product-ConsumerUnitCode equivalentTo="cac:Item-
cac:StandadItemIdentification-cbc:ID" /> 
  <Product-Description equivalentTo="cac:Item-cbc:Description" /> 
  <Product-Properties equivalentTo="cac:Item-cbc:PackQuantity" /> 
  <Product-Properties-Quantity equivalentTo="cac:Item-cbc:PackQuantity" 
/> 
  <Product-Properties-Quantity-Amount equivalentTo="cac:Item-
cbc:PackQuantity" /> 
  <Product-Properties-Quantity-Packsize equivalentTo="cac:Item-
cbc:PackSizeNumeric" /> 
  <Product-Properties-Other equivalent="" To="cac:Item-
cbc:HazardousRiskIndicator" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Price-attr-UOMCode equivalentTo="cac:BasePrice-cbc:BaseQuantity-
attr-unitCode" /> 
  <Price-Units equivalentTo="cac:BasePrice-cbc:BaseQuantity" /> 
  <Price-UnitPrice equivalentTo="cac:BasePrice-cbc:PriceAmount" /> 
  <Price-SpecialPriceDescription equivalentTo="cac:BasePrice-
cbc:PriceType" /> 
<!--==============================================================--> 
  <BankDetails-BankCode equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cac:FinancialInstitutionBranch-cbc:ID" /> 
  <BankDetails-BankReference equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cbc:ID" /> 
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  <BankDetails-BankName equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cac:FinancialInstitutionBranch-cac:FinancialInstitution-cbc:Name" /> 
  <BankDetails-AccountName equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cbc:Name" /> 
  <BankDetails-GLN equivalentTo="" /> 
  <BankDetails-DUNS equivalentTo="" /> 
  <BankDetails-Address equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cac:FinancialInstitutionBranch-cac:FinancialInstitution-cac:Address" 
type="Address" /> 
  <BankDetails-Contact equivalentTo="cac:PayeeFinancialAccount-
cac:FinancialInstitutionBranch-cac:FinancialInstitution-cac:Contact" 
type="Contact" /> 
<!--==============================================================--> 
  <CardDetails-Issuer equivalentTo="cac:CardAccount-cbc:IssuerID" /> 
  <CardDetails-Party equivalentTo="cac:CardAccount-cbc:NetworkID" /> 
    <CardDetails-ValidFrom equivalentTo="cac:CardAccount-
cbc:ValidityStartDate" /> 
  <CardDetails-IssueDate equivalentTo="cac:CardAccount-
cbc:ValidityStartDate" /> 
  <CardDetails-ExpiresEnd equivalentTo="cac:CardAccount-cbc:ExpiryDate" 
/> 
  <CardDetails-ExpiryDate equivalentTo="cac:CardAccount-cbc:ExpiryDate" 
/> 
  <CardDetails-IssueNumber equivalentTo="cac:CardAccount-
cbc:IssueNumberID" /> 
  <CardDetails-CardNumber equivalentTo="cac:CardAccount-
cbc:PrimaryAccountNumberID" /> 
  <CardDetails-AuthorisationCode equivalentTo="" /> 
  <CardDetails-SecurityCode equivalentTo="" /> 
  <CardDetails-CRI equivalentTo="cac:CardAccount-cbc:CV2ID" /> 
  <CardDetails-attr-CardType equivalentTo="cac:CardAccount-
cbc:CardTypeCode" /> 
</Mappings>                                                          

Το αρχείο UBL2ebisXML.xml ορίζει την εννοιολογική αντιστοίχιση από το πρότυπο UBL στο 

πρότυπο eBIS-XML. Όπως είναι εµφανές, τα  ονόµατα των στοιχείων του αρχείου αυτού 

αντιστοιχούν σε στοιχεία που πιθανόν να υπάρξουν στο νέο eBIS-XML τιµολόγιο που θα 

δηµιουργηθεί. Επιπλέον, οι τιµές της ιδιότητας equivalentTo ορίζουν την αντιστοίχιση των 

στοιχείων του eBIS-XML τιµολογίου που θα δηµιουργηθεί, µε αυτά που ορίζονται από το xsd 

που ακολουθεί το αρχικό UBL τιµολόγιο. 

 

5.5 ebisXML2UBL 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Mappings> 
  <Invoice equivalentTo="Invoice" /> 



 112

  <Invoice-ID equivalentTo="Invoice-InvoiceReferences-
SuppliersInvoiceNumber" /> 
  <Invoice-CopyIndicator equivalentTo="" /> 
  <Invoice-GUID equivalentTo="Invoice-InvoiceReferences-
GloballyUniqueID" /> 
  <Invoice-IssueDate equivalentTo="Invoice-InvoiceDate" /> 
  <Invoice-InvoiceTypeCode equivalentTo="Invoice-TypeOfSupply" /> 
  <Invoice-TaxPointDate equivalentTo="Invoice-TaxPointDate" /> 
  <Invoice-DocumentCurrencyCode equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-
InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" /> 
  <Invoice-OrderReference equivalentTo="Invoice-InvoiceReferences" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty equivalentTo="Invoice-Supplier" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty equivalentTo="Invoice-InvoiceTo" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty equivalentTo="Invoice-Buyer" /> 
  <Invoice-Delivery equivalentTo="Invoice-Delivery" type="Delivery" /> 
  <Invoice-DeliveryTerms equivalentTo="Invoice-Delivery" /> 
  <Invoice-PaymentMeans equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementMethod-attr-Code" /> 
  <Invoice-PaymentTerms equivalentTo="Invoice-Settlement" /> 
  <Invoice-AllowanceCharge equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementDiscount" /> 
  <Invoice-TaxTotal equivalentTo="Invoice-TaxSubTotal" /> 
  <Invoice-LegalTotal equivalentTo="Invoice-InvoiceTotal" /> 
  <Invoice-InvoiceLine equivalentTo="Invoice-InvoiceLine" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-OrderReference-ID equivalentTo="Invoice-InvoiceReferences-
BuyersOrderNumber" /> 
  <Invoice-OrderReference-SalesOrderID equivalentTo="Invoice-
InvoiceReferences-SuppliersOrderReference" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-CustomerAssignedAccountID 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-
BuyersCodeForSupplier" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party equivalentTo="Invoice-Supplier" 
/> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyName equivalentTo="Invoice-
Supplier-Party" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyName-Name 
equivalentTo="Invoice-Supplier-Party" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-Address equivalentTo="Invoice-
Supplier-Address" type="Address" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-Contact equivalentTo="Invoice-
Supplier-Contact" type="Contact" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationName 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-RegistrationNumber" 
/> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-
RegistrationAddress equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-
RegisteredIn" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-
RegistrationAddress-AddressLine equivalentTo="Invoice-Supplier-
SupplierReferences-RegisteredIn" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-
RegistrationAddress-AddressLine-Line equivalentTo="Invoice-Supplier-
SupplierReferences-RegisteredIn" /> 
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  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-TaxNumber" /> 
  <Invoice-CreditorSupplierParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme-
TaxTypeCode equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-
TaxNumber" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-CustomerAssignedAccountID 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-BuyersCodeForBuyer" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-SupplierAssignedAccountID 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-SuppliersCodeForBuyer" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party equivalentTo="Invoice-Buyer" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyName equivalentTo="Invoice-
Buyer-Party" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyName-Name 
equivalentTo="Invoice-Buyer-Party" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-Address equivalentTo="Invoice-
Buyer-Address" type="Address" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-Contact equivalentTo="Invoice-
Buyer-Contact" type="Contact" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationName 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-RegistrationNumber" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationAddress 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-RegisteredIn" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationAddress-
AddressLine equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-RegisteredIn" 
/> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationAddress-
AddressLine-Line equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-
RegisteredIn" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme 
equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-TaxNumber" /> 
  <Invoice-BuyerCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme-
TaxTypeCode equivalentTo="Invoice-Buyer-BuyerReferences-TaxNumber" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-CustomerAssignedAccountID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-
BuyersCodeForInvoiceTo" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-SupplierAssignedAccountID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-
SuppliersCodeForInvoiceTo" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party equivalentTo="Invoice-InvoiceTo" 
/> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyName equivalentTo="Invoice-
InvoiceTo-Party" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyName-Name 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-Party" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-Address equivalentTo="Invoice-
InvoiceTo-Address" type="Address" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-Contact equivalentTo="Invoice-
InvoiceTo-Contact" type="Contact" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationName 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-RegistrationNumber" 
/> 



 114

  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-RegistrationAddress 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-RegisteredIn" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-
RegistrationAddress-AddressLine equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-
InvoiceToReferences-RegisteredIn" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-
RegistrationAddress-AddressLine-Line equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-
InvoiceToReferences-RegisteredIn" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme 
equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-TaxNumber" /> 
  <Invoice-DebtorCustomerParty-Party-PartyTaxScheme-TaxScheme-
TaxTypeCode equivalentTo="Invoice-InvoiceTo-InvoiceToReferences-
TaxNumber" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-DeliveryTerms-SpecialTerms equivalentTo="Invoice-Delivery-
SpecialInstructions" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Address-PostBox equivalentTo="Address-PostCode" /> 
  <Address-StreetName equivalentTo="Address-Street" /> 
  <Address-CityName equivalentTo="Address-City" /> 
  <Address-Region equivalentTo="Address-State" /> 
  <Address-Country equivalentTo="Address-Country" type="Country" /> 
  <Address-AddressLine equivalentTo="Address-AddressLine" /> 
  <Address-AddressLine-Line equivalentTo="Address-AddressLine" /> 
<!--==============================================================--> 
  <Country-Name equivalentTo="Country" /> 
  <Country-IdentificationCode equivalentTo="Country-attr-Code" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Contact-Name equivalentTo="Contact-Name" /> 
  <Contact-Telephone equivalentTo="Contact-Switchboard" /> 
  <Contact-Telefax equivalentTo="Contact-Fax" /> 
  <Contact-Telefax equivalentTo="Contact-Telex" /> 
  <Contact-ElectronicMail equivalentTo="Contact-Email" /> 
  <Contact-OtherCommunication equivalentTo="Contact-Mobile" /> 
  <Contact-OtherCommunication-Value equivalentTo="Contact-Mobile" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Delivery-Quantity equivalentTo="Delivery-Quantity-Amount" /> 
  <Delivery-Quantity-attr-UnitCode equivalentTo="Delivery-Quantity-
PackSize" /> 
  <Delivery-RequestedDeliveryDateTime equivalentTo="Delivery-
EarliestAcceptableDate" /> 
  <Delivery-PromisedDeliveryDateTime equivalentTo="Delivery-
PreferredDate" /> 
  <Delivery-EstimatedDeliveryDateTime equivalentTo="Delivery-
ExpectedDeliveryDate" /> 
  <Delivery-ActualDeliveryDateTime equivalentTo="Delivery-
ActualDeliveryDate" /> 
  <Delivery-LatestDeliveryDateTime equivalentTo="Delivery-
LatestAcceptableDate" /> 
  <Delivery-Address equivalentTo="Delivery-DeliverTo-Address" 
type="Address" /> 
  <Delivery-Contact equivalentTo="Delivery-DeliverTo-Contact" 
type="Contact" /> 
  <Delivery-OriginatorParty equivalentTo="Delivery-DeliverFrom" /> 
  <Delivery-OriginatorParty-PartyName equivalentTo="Delivery-
DeliverFrom" /> 
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  <Delivery-OriginatorParty-PartyName-Name equivalentTo="Delivery-
DeliverFrom-Party" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-PaymentMeans-PaymentsMeansCode equivalentTo="Invoice-
Settlement-SettlementMethod-attr-Code" /> 
  <Invoice-PaymentMeans-PaymentDueDate equivalentTo="Invoice-
Settlement-SettlementTerms-PayByDate" /> 
  <Invoice-PaymentMeans-CardAccount equivalentTo="Invoice-Settlemlent-
CardDetails" type="CardAccount" /> 
  <Invoice-PaymentMeans-PayeeFinancialAccount equivalentTo="Invoice-
Settlement-BankDetails" type="BankDetails" /> 
  <Invoice-PaymentMeans-Payment equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementTerms-PaidDate" /> 
  <Invoice-PaymentMeans-Payment-PaidDateTime equivalentTo="Invoice-
Settlement-SettlementTerms-PaidDate" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-PaymentTerms-SettlementPeriod equivalentTo="Invoice-
Settlement-SettlementTerms-DaysFromInvoice" /> 
  <Invoice-PaymentTerms-SettlementPeriod-DurationMeasure 
equivalentTo="Invoice-Settlement-SettlementTerms-DaysFromInvoice" /> 
  <Invoice-PaymentTerms-Amount equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementDiscount-AmountDiscount-Amount" /> 
  <Invoice-PaymentTerms-Amount-attr-currencyID equivalentTo="Invoice-
InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" /> 
  <Invoice-PaymentTerms-SettlementDiscountPercent 
equivalentTo="Invoice-Settlement-SettlementDiscount-PercentDiscount-
Percentage" /> 
  <Invoice-PaymentTerms-Note equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementDiscount-AmountDiscount-Type" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-AllowanceCharge-ChargeIndicator equivalentTo="Invoice-
Settlement-SettlementDiscount" /> 
  <Invoice-AllowanceCharge-ReasonCode equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementDiscount-AmountDiscount-Type-attr-Code" /> 
  <Invoice-AllowanceCharge-MultiplierFactorNumeric 
equivalentTo="Invoice-Settlement-SettlementDiscount-PercentDiscount-
Perceentage" /> 
  <Invoice-AllowanceCharge-Amount equivalentTo="Invoice-Settlement-
SettlementDiscount-AmountDiscount-Amount" /> 
  <Invoice-AllowanceCharge-Amount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxAmount equivalentTo="Invoice-InvoiceTotal-
TaxTotal" /> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxAmount-attr-currencyID equivalentTo="Invoice-
TaxSubTotal-TaxCurrency-Currency-attr-Code" /> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxEvidenceIndicator equivalentTo="" /> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxSubTotal equivalentTo="Invoice-TaxSubTotal" 
type="TaxSubTotal" /> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxCategory-TaxScheme 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-TaxNumber" /> 
  <Invoice-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxCategory-TaxScheme-TaxTypeCode 
equivalentTo="Invoice-Supplier-SupplierReferences-TaxNumber" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <TaxSubTotal-TaxAmount equivalentTo="TaxSubTotal-TaxAtRate" /> 
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  <TaxSubTotal-TaxAmount-attr-currencyID equivalentTo="TaxSubTotal-
TaxCurrency-Currency-attr-Code" /> 
  <TaxSubTotal-TaxableAmount equivalentTo="TaxSubTotal-
TaxableValueAtRate" /> 
  <TaxSubTotal-TaxableAmount-attr-currencyID equivalentTo="TaxSubTotal-
TaxCurrency-Currency-attr-Code" /> 
  <TaxSubTotal-Percent equivalentTo="TaxSubTotal-TaxRate" /> 
  <TaxSubTotal-TaxCategory equivalentTo="TaxSubTotal-TaxRate-attr-Code" 
/> 
  <TaxSubTotal-TaxCategory-ID equivalentTo="TaxSubTotal-TaxRate-attr-
Code" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Invoice-LegalTotal-LineExtensionAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceTotal-LineValueTotal" /> 
  <Invoice-LegalTotal-LineExtensionAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-LegalTotal-TaxExclusiveAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceTotal-TaxableTotal" /> 
  <Invoice-LegalTotal-TaxExclusiveAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-LegalTotal-TaxInclusiveAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceTotal-GrossPaymentTotal" /> 
  <Invoice-LegalTotal-TaxInclusiveAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-LegalTotal-PrepaidAmount equivalentTo="Invoice-InvoiceTotal-
AmountPaid" /> 
  <Invoice-LegalTotal-PrepaidAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-LegalTotal-ToBePaidAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceTotal-GrossPaymentTotal" /> 
  <Invoice-LegalTotal-ToBePaidAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
<!--==============================================================--> 
  <Invoice-InvoiceLine-ID equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-LineNumber" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-GUID equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-
InvoiceLineReferences-GeneralLedgerCode" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Note equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-
Narrative" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoicedQuantity equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-Quantity-Amount" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-InvoicedQuantity-attr-unitCode 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-Quantity-Packsize" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineExtensionAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-NetLineTotal" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-LineExtensionAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxPointDate equivalentTo="Invoice-TaxPointDate" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-OrderLineReference equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OrderLineNumber" /> 
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  <Invoice-InvoiceLine-OrderLineReference-ID equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OrderLineNumber" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-OrderLineReference-SalesOrderLineID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-InvoiceLineReferences-
BuyersOrderLineReference" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-OrderLineReference-GUID equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-InvoiceLineReferences-OrderGloballyUniqueID" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Delivery equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-
Delivery" type="Delivery" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-
LineTax" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxAmount equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-LineTax-TaxValue" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxEvidenceIndicator equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal equivalentTo="Invoice-
InvoiceLine-LineTax" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxAmount 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxValue" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-Percent 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxRate" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxCategory 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxRate-attr-Code" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxCategory-ID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-LineTax-TaxRate-attr-Code" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-TaxTotal-TaxSubTotal-TaxCategory-TaxScheme 
equivalentTo="" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-Item equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-Product" 
type="Item" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-BasePrice equivalentTo="Invoice-InvoiceLine-
Price" type="BasePrice" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <Item-Description equivalentTo="Product-Description" /> 
  <Item-PackQuantity equivalentTo="Product-Properties-Quantity-Amount" 
/> 
  <Item-PackQuantity-attr-unitCode equivalentTo="Product-Properties-
Quantity-Packsize" /> 
  <Item-Name equivalentTo="Product-Description" /> 
  <Item-HazardousRiskIndicator equivalentTo="" /> 
  <Item-BuyersItemIdentification equivalentTo="Product-
BuyersProductCode" /> 
  <Item-BuyersItemIdentification-ID equivalentTo="Product-
BuyersProductCode" /> 
  <Item-SellersItemIdentification equivalentTo="Product-
SellersProductCode" /> 
  <Item-SellersItemIdentification-ID equivalentTo="Product-
SellersProductCode" /> 
  <Item-ManufacturersItemIdentification equivalentTo="Product-
TradedUnitCode" /> 
  <Item-ManufacturersItemIdentification-ID equivalentTo="Product-
TradedUnitCode" /> 
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  <Item-StandardItemIdentification equivalentTo="Product-
ConsumerUnitCode" /> 
  <Item-StandardItemIdentification-ID equivalentTo="Product-
ConsumerUnitCode" /> 
  <!--==============================================================--> 
  <BasePrice-PriceAmount equivalentTo="Price-UnitPrice" /> 
  <BasePrice-BaseQuantity equivalentTo="Price-Units" /> 
  <BasePrice-BaseQuantity-attr-unitCode equivalentTo="Price-attr-
UOMCode" /> 
  <Invoice-InvoiceLine-BasePrice-PriceAmount-attr-currencyID 
equivalentTo="Invoice-InvoiceHead-InvoiceCurrency-Currency-attr-Code" 
/> 
</Mappings> 
 

 

Το αρχείο ebisXML2UBL.xml ορίζει την εννοιολογική αντιστοίχιση από το πρότυπο eBIS-XML, 

στο πρότυπο UBL. Όπως είναι εµφανές, τα  ονόµατα των στοιχείων του αρχείου αντιστοιχούν σε 

στοιχεία που πιθανόν να υπάρξουν στο νέο UBL τιµολόγιο που θα δηµιουργηθεί. Επιπλέον, οι 

τιµές της ιδιότητας equivalentTo ορίζουν την αντιστοίχιση των στοιχείων του UBL τιµολογίου 

που θα δηµιουργηθεί, µε αυτά που ορίζονται από το xsd που ακολουθεί το αρχικό eBIS-XML 

τιµολόγιο. 

 

5.6 Μετατροπή Τιµολογίου 
 
 

Η µετατροπή ενός τιµολογίου από ένα πρότυπο Α σ’ ένα πρότυπο Β περιλαµβάνει χονδρικά τις 

εξής ενέργειες : 

a. Ανάγνωση του αρχείου InvoiceB.xsd που ορίζει την µορφή που πρέπει να έχει ένα 

τιµολόγιο σύµφωνα µε το πρότυπο Β.  

b. Για κάθε ένα από τα στοιχεία ή τις ιδιότητες που συναντώνται κατά την ανάγνωση του 

αρχείου InvoiceB.xsd, εύρεση του ονόµατος του αντίστοιχου στοιχείου που υπάρχει στο 

αρχείο mappings. 

c. Αναζήτηση από το αρχείο mappings Α2Β.xml, του στοιχείου µε το συγκεκριµένο όνοµα, 

και ανάγνωση της τιµής της ιδιότητας equivalentTo του στοιχείου αυτού. 
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d. Αναζήτηση στο αρχικό τιµολόγιo InvoiceA.xml του στοιχείου που αντιστοιχεί στη θέση 

που υποδεικνύεται από το πεδίο equivalentTo, και λήψη του περιεχοµένου του στοιχείου 

αυτού. 

e. ∆ηµιουργία µιας δοµής που να περιλαµβάνει τα στοιχεία που συναντώνται στο αρχείο 

InvoiceB.xsd. Οι τιµές των στοιχείων της δοµής να έχουν περιεχόµενο που λαµβάνεται 

από τα αντίστοιχα στοιχεία του αρχικού τιµολογίου InvoiceA.xml 

Και τέλος, 

f. ∆ηµιουργία του τελικού τιµολογίου InvoiceB.xml 

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από τις κλάσεις της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll και κυρίως 

από την κλάση XmlGenerator. Στην ουσία, αυτό που θα µπορούσαµε να πούµε µε λίγα λόγια ότι 

γίνεται είναι ότι, αφού το σχήµα InvoiceB.xsd φορτωθεί σ’ ένα αντικείµενο της κλάσης 

XmlSchemaSet, το τελικό Xml έγγραφο δηµιουργείται διαβάζοντας το περιεχόµενο του κάθε 

στοιχείου του αντικειµένου XmlSchemaSet ξεκινώντας από το στοιχείο ρίζας. Καθώς 

διαβάζεται η δενδροειδής δοµή του XmlSchemaSet δηµιουργείται παράλληλα ένα αντίστοιχο 

στιγµιαίο δένδρο (Instance Tree). Οι κόµβοι του στιγµιαίου αυτού δένδρου περιέχουν και 

πληροφορίες που αφορούν τα περιεχόµενα των στοιχείων(elements) του αρχικού τιµολογίου, στα 

οποία αντιστοιχούν. Τα περιεχόµενα των κόµβων βρίσκονται από την πλοήγηση µέσα στο αρχικό 

τιµολόγιο InvoiceA.xml και µε τη βοήθεια των αντιστοιχίσεων που ορίζονται από το αρχείο 

mapping. Το δένδρο αυτό εγγράφεται σ’ ένα αρχείο InvoiceB.xml µε τη βοήθεια του XmlWriter. 

 

5.7 Οι κλάσεις της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll 
 
 

Η βιβλιοθήκη DocsMapping.dll περιλαµβάνει όλες εκείνες τις κλάσεις οι οποίες έχοντας σαν 

είσοδο τα αρχεία  που προαναφέρθηκαν, µετασχηµατίζουν ένα ΧΜL έγγραφο από το ένα πρότυπο 

στο άλλο. Ο µηχανισµός αυτών των κλάσεων είναι abstract, δηλαδή αφηρηµένος. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι το σύστηµα λειτουργεί σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε XΜL έγγραφο, αρκεί 
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να εισαχθεί το αρχείο mappings και το αρχείο XSD που περιγράφει την τελική µορφή του 

εγγράφου. 

Αναλυτικότερα, οι κλάσεις οι οποίες απαρτίζουν την βιβλιοθήκη DocsMapping είναι οι εξής: 

• InstanceObject 

• InstanceGroup 

• InstanceElement 

• InstanceAttribute 

• XmlGenerator 

• FinalFileCreator 

Οι κλάσεις InstanceObject, InstanceGroup, InstanceElement και InstanceAttribute 

χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία των στοιχείων εκείνων που θα απαρτίσουν τη προσωρινή 

δενδροειδή δοµή(Instance Tree) του τελικού εγγράφου InvoiceB.xml. Η κλάση XmlGenerator, η 

οποία είναι και η βασικότερη κλάση, αναλαµβάνει το διάβασµα του αντικειµένου XmlSchemaSet, 

τη δηµιουργία του InstanceTree, και την εύρεση των τιµών των στοιχείων που το απαρτίζουν. 

Τέλος, η κλάση FinalFileCreator χρησιµοποιείται για την κλήση της κλάσης XmlGenerator και 

την αρχικοποίηση κάποιων παραµέτρων όπως η θέση των αρχείων InvoiceB.xsd , A2B.xml και 

ΙnvoiceA.xml, το όνοµα του αρχείου που θα περιλαµβάνει το τελικό τιµολόγιο, και το όνοµα του 

στοιχείου ρίζας από το οποίο θα αρχίσει η ανάγνωση του XmlSchemaSet. 

  

5.7.1 Η κλάση InstanceObject 
 

Πρόκειται για µια αφηρηµένη κλάση η οποία περιέχει κοινές ιδιότητες που µπορούν να 

περιγράψουν όλα τα αντικείµενα που απαρτίζουν ένα έγγραφο XML είτε πρόκειται για στοιχεία, 

είτε για ιδιότητες κλπ. 

Οι πιο σηµαντικές ιδιότητες (properties) που διαθέτει είναι οι  : 
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• QualifiedName() : η οποία χρησιµοποιείται για τη φύλαξη του πλήρους ονόµατος 

(τοπικό όνοµα-local name και namespace) ενός αντικειµένου που ανήκει στο Xml 

έγγραφο.  

• Values() : πρόκειται για ένα string που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη των 

περιεχοµένων ενός αντικειµένου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για µία κλάση που χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει τα κοινά 

γνωρίσµατα όλων των στοιχείων ενός InstanceTree, γι’ αυτό και από αυτή την κλάση 

κληρονοµούν οι κλάσεις InstanceGroup και ΙnstanceAttribute αλλά και η InstanceElement (η 

οποία κληρονοµεί την InstanceGroup). 

 

5.7.2 Η κλάση InstanceGroup 
 

Πρόκειται για µία κλάση η οποία έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση της διάρθρωσης του 

Instance Tree. ∆ιαθέτει τρεις κύριες ιδιότητες και δύο µεθόδους: 

• Parent() : Πρόκειται για µία ιδιότητα που επιστρέφει ένα InstanceGroup το οποίο 

υποδηλώνει το στοιχείο-πατέρα του συγκεκριµένου στοιχείου 

• Child() : Πρόκειται για µία ιδιότητα που επιστρέφει ένα InstanceGroup το οποίο 

υποδηλώνει ένα παιδί του συγκεκριµένου στοιχείου 

• Sibling() : Πρόκειται για µία ιδιότητα που επιστρέφει ένα InstanceGroup το οποίο 

υποδηλώνει έναν κόµβο ο οποίος έχει κοινό πατέρα µε το συγκεκριµένο κόµβο. Η 

ιδιότητα αυτή στοχεύει στη διατήρηση ενός είδους συνδεδεµένης λίστας η οποία 

επιτρέπει το εύκολο πέρασµα από το ένα παιδί ενός κόµβου σ’ ένα άλλο.  

• AddChild() : Πρόκειται για µία µέθοδο η οποία προσθέτει ένα ακόµη παιδί στο 

συγκεκριµένο κόµβο. Το παιδί αυτό προστίθεται ως το τελευταίο παιδί της συνδεδεµένης 

λίστας. 

• GetChild() : Πρόκειται για µία µέθοδο η οποία επιστρέφει ένα συγκεκριµένο παιδί του 

κόµβου. Το παιδί αυτό καθορίζεται από έναν δείκτη ο οποίος περνάει σαν όρισµα της 

µεθόδου. 
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• New() : Πρόκειται για µία µέθοδο constructor η οποία δεν δέχεται κανένα όρισµα 

Από την κλάση InstanceGroup κληρονοµεί και η κλάση InstanceElement. 

 

5.7.3 Η κλάση InstanceAttribute 

 

Η κλάση InstanceAttribute χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει τις ιδιότητες των στοιχείων 

που θα συµπεριληφθούν στο τελικό έγγραφο. Κληρονοµεί από το InstanceObject και οι κύριες 

ιδιότητες που περιλαµβάνει είναι οι εξής: 

• AttrUse(): Καθορίζει το αν η ύπαρξη µιας ιδιότητας είναι προαιρετική, υποχρεωτική, 

απαγορευµένη ή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος περιορισµός σχετικά µε αυτό. 

• NextAttribute(): ∆είχνει την επόµενη ιδιότητα του κόµβου. Χρησιµοποιείται κυρίως 

προκειµένου να διευκολυνθεί η εύρεση των ιδιοτήτων ενός κόµβου. 

 

Περιλαµβάνει επίσης την εξής µέθοδο: 

• New() : Πρόκειται για µία µέθοδο constructor η οποία δέχεται σαν όρισµα το όνοµα 

QualifiedName της ιδιότητας InstanceAttribute που πρόκειται να δηµιουργηθεί. 

 

5.7.4 Η κλάση InstanceElement 
 

Η κλάση InstanceElement είναι εκείνη που χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον για τη 

δηµιουργία των κόµβων εκείνων του δένδρου InstanceTree από το οποίο θα παραχθούν τα 

στοιχεία (elements) του τελικού XML εγγράφου. Οι ιδιότητες (properties) της κλάσης αυτής οι 

οποίες κρίνονται ως οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής: 
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• FirstAttribute(): Πρόκειται για την ιδιότητα εκείνη που υποδεικνύει την πρώτη 

ιδιότητα ενός στοιχείου. Το «πέρασµα» στις υπόλοιπες ιδιότητες µπορεί να γίνει µε τη 

βοήθεια της ιδιότητας ΝextAttribute() 

• Path():  Πρόκειται για µια ιδιότητα string η οποία µας δίνει την αλληλουχία των 

προγόνων ενός στοιχείου έως και αυτό το ίδιο το στοιχείο. Η ιδιότητα Path() θα 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου ν’ αντιστοιχισθεί η δήλωση ενός στοιχείου που συναντάµε 

στο αρχείο XSD µε το αντίστοιχο στοιχείο που βρίσκεται στο αρχείο mapping. 

• OriginalPath(): Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου να αποθηκευτεί η 

αλληλουχία των προγόνων ενός στοιχείου του αρχικού εγγράφου. Η τιµή αυτής της 

αλληλουχίας µπορεί να βρεθεί µέσω της ιδιότητας equivalentTo του αντίστοιχου 

στοιχείου στο τελικό έγγραφο έτσι όπως αυτή συνανάται στο αρχείο mappings. 

• Seq(): Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται στην περίπτωση που ένα XmlSchemaElement 

που συναντάµε στο αρχείο InvoiceB.xsd έχει ένα αντίστοιχο στοιχείο στο αρχικό 

τιµολόγιο InvoiceA.xml, το οποίο προκύπτει περισσότερες από µία φορές. Η ιδιότητα 

Seq βοηθά στο διαχωρισµό για το ποια εµφάνιση του στοιχείου πρόκειται. 

• PathNode(): Όπως το όνοµα QualifiedName ενός InstanceElement δεν αποκαλύπτει 

από µόνο του για ποιο στοιχείο πρόκειται αλλά απαιτείται επιπλέον η ύπαρξη ενός 

αριθµού Seq(), έτσι και η ιδιότητα Path() δεν µπορεί να µας αποκαλύψει από µόνη της 

την ακριβή διαδροµή που θα ακολουθήσουµε προκειµένου να βρούµε ένα στοιχείο. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση που κάποιο στοιχείο V του InvoiceA.xml εµφανίζεται δύο 

φορές, το αντίστοιχο στοιχείο του αρχείου InvoiceB.xml µε το όνοµα U, θα πρέπει 

επίσης να εµφανίζεται δύο φορές στο InvoiceB.xml. Έτσι, για τα παιδιά του στοιχείου U, 

µία διαδροµή του τύπου “X-Y-U-Z” όπου Χ,Υ τα ονόµατα των προγόνων του στοιχείου 

U, και Ζ, το παιδί του στοιχείου U, δεν είναι ενδεικτική της διαδροµής που θα 

ακολουθηθεί προκειµένου να βρεθούν τα στοιχεία Ζ του τιµολογίου InvoiceB.xml. Αυτό 

συµβαίνει γιατί υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία µε το όνοµα U. Για να λυθεί 

αυτό το λεπτό σηµείο χρησιµοποιείται παράλληλα µε την ιδιότητα Path () και η ιδιότητα 

PathNode(). Η ιδιότητα PathNode() είναι ένα string το οποίο συντίθεται από τους 

αριθµούς Seq() όλων των προγόνων ενός στοιχείου. Έτσι ένα στοιχείο 

InstanceElement µε Path = “X-Y-U-Z” έχει PathNode=”1-1-1” αν πρόκειται για παιδί 

της πρώτης εµφάνισης του U, ενώ έχει PathNode=”1-1-2” αν πρόκειται για παιδί της 
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δεύτερης εµφάνισης του U. Στην πράξη, η χρησιµότητα της ιδιότητας PathNode() είναι 

να βρεθεί η αντίστοιχη OriginalPathNode(). 

• OriginalPathNode(): Κάτι ανάλογο µε το PathNode() είναι και το OriginalPathNode(). 

Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η ιδιότητα PathNode() αναφέρεται σ’ ένα 

στοιχείο του τελικού εγγράφου InvoiceB.xml, ενώ η ιδιότητα OriginalPathNode() 

αναφέρεται στο αντίστοιχο στοιχείο του αρχικού εγγράφου InvoiceA.xml που εξάγεται 

από το ΕRP. Αυτή η ιδιότητα µας επιτρέπει να εντοπίσουµε ακριβώς το περιεχόµενο 

ενός στοιχείου W του αρχικού εγγράφου ανάλογα από το αν πρόκειται για στοιχείο-παιδί 

της πρώτης ή της δεύτερης εµφάνισης ενός στοιχείου V. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι µέθοδοι: 

• New() : Πρόκειται για δύο µεθόδους constructor. Η µία εξ’ αυτών δεν δέχεται κανένα 

όρισµα ενώ η άλλη δέχεται δύο ορίσµατα: το όνοµα XmlQualifiedName του στοιχείου 

InstanceElement που πρόκειται να δηµιουργηθεί και το δείκτη Seq που δείχνει για ποια 

εµφάνιση του συγκεκριµένου στοιχείου πρόκειται. 

 

5.7.5 UML Αναπαράσταση των κλάσεων 

 

Ένα διάγραµµα κλάσεων αποτελείται από οµάδες κλάσεων και διεπαφών (interfaces) που 

αναπαριστούν σηµαντικές οντότητες της περιοχής του συστήµατος υπό µελέτη που 

µοντελοποιείται καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους.  

Οι κλάσεις σε ένα διάγραµµα κλάσεων διασυνδέονται ιεραρχικά. ∆ηλαδή,  υπάρχουν οι γονικές 

(parent) κλάσεις και οι απογονικές (child) κλάσεις κάτω από τις γονικές. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραµµα των κλάσεων που αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής και οι 

µεταξύ τους σχέσεις.  
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InstanceObject
{abs tract}

InsanceGroup

InstanceElement

InstanceAttribute

 
Εικόνα 5-1 : UML διάγραµµα κλάσεων 

 

5.8 Η κλάση XmlGenerator 
 
 

Η κλάση XmlGenerator είναι η βασική κλάση η οποία ενσωµατώνει όλη τη λειτουργικότητα η 

οποία απαιτείται προκειµένου να γίνει ο µετασχηµατισµός ενός εγγράφου. Οι λειτουργίες της 

κλάσης αυτής µπορούν συνοπτικά να περιγραφούν ως εξής: 

1. Αποθήκευση του σχήµατος που περιγράφει την µορφή ενός τελικού εγγράφου σ’ ένα 

αντικείµενο της κλάσης XmlSchemaSet. 

2. Ανάγνωση του µοντέλου περιεχοµένου κάθε στοιχείου που περιλαµβάνεται στο 

XmlSchemaSet. 
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3. ∆ηµιουργία ενός στιγµιαίου δένδρου ανάλογου του δένδρου το οποίο περιγράφεται από το 

αντικείµενο XmlSchemaSet. Οι τιµές των κόµβων που συνθέτουν το στιγµιαίο αυτό 

δένδρο αντιστοιχούν στα περιεχόµενα των στοιχείων που υπάρχουν στο αρχικό 

τιµολόγιο. Για να βρεθούν οι τιµές των στοιχείων του δένδρου απαιτείται να γίνει 

πλοήγηση τόσο στο αρχικό τιµολόγιο όσο και στο αρχείο αντιστοίχησης (mapping file). Η 

πλοήγηση µέσα στα αρχεία αυτά γίνεται µε τη βοήθεια ενός XPathNavigator. 

4. Εγγραφή αυτού του δένδρου σ’ ένα XML αρχείο µε τη βοήθεια ενός XmlWriter. 

 

Οι κανόνες µε βάση τους οποίους γίνεται η δηµιουργία των στοιχείων του τελικού XML εγγράφου 

είναι οι εξής: 

1. Κατά την ανάγνωση των στοιχείων του αντικειµένoυ XmlSchemaSet γίνεται η 

δηµιουργία όλων εκείνων των στοιχείων για τα οποία υπάρχει κάποιο αντίστοιχο 

στοιχείο στο αρχικό XML έγγραφο. Αυτό ισχύει τόσο για τα στοιχεία-παιδιά όσο και για 

τις ιδιότητες. 

2. Κάθε στοιχείο Β του τελικού τιµολογίου δηµιουργείται τόσες φορές όσες εµφανίζεται το 

αντίστοιχο  στοιχείο Α στο αρχικό τιµολόγιο. 

3. Αν ένα πιθανό στοιχείο Β του τελικού εγγράφου δεν έχει αντίστοιχο στοιχείο Α στο 

αρχικό τιµολόγιο τότε δύο ενδεχόµενα µπορούν να συµβούν: 

a. Το στοιχείο Β δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο του τελικού εγγράφου οπότε και 

το στοιχείο αυτό δεν συµπεριλαµβάνεται στο τελικό έγγραφο. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η αντιστοίχηση του στοιχείου Β σε κάποιο στοιχείο Α του αρχικού 

εγγράφου µπορεί να µην υπάρχει καθόλου, οπότε και δεν αναφέρεται στο αρχείο 

αντιστοίχησης, ή ακόµη και αν υπάρχει η αντιστοίχηση το στοιχείο Α απουσιάζει 

από το αρχικό τιµολόγιο. 

b. Το στοιχείο Β είναι υποχρεωτικό στοιχείο του τελικού τιµολογίου και η απουσία 

του οδηγεί σε µη εγκυρότητα του εγγράφου. Τότε, τόσο το στοιχείο Β, όσο και 

όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία παιδιά του, δηµιουργούνται και 

συµπεριλαµβάνονται στο τελικό έγγραφο, παρ’ όλο που µπορεί να απουσιάζουν τα 

αντίστοιχα στοιχεία τους του αρχικού εγγράφου. 



 127

4. Αν µία πιθανή ιδιότητα ενός στοιχείου Β του τελικού εγγράφου δεν έχει αντίστοιχη τιµή 

στο αρχικό έγγραφο τότε: 

a. Αν η παρουσία της ιδιότητας είναι υποχρεωτική τότε η ιδιότητα αυτή 

δηµιουργείται και παίρνει την τιµή “DUMMY” 

b. Αν η παρουσία της ιδιότητας αυτής είναι προαιρετική τότε η ιδιότητα 

παραλείπεται εντελώς από το τελικό έγγραφο. 

Για να µελετήσουµε τις µεθόδους οι οποίες απαρτίζουν την κλάση XmlGenerator και της δίνουν 

αυτή τη λειτουργικότητα θα τις χωρίσουµε σε κατηγορίες: 

1. Μέθοδοι constructor 

2. Μέθοδος WriteXml() 

3. Μέθοδος ProcessSchemaSet() 

4. Μέθοδος ProcessComplexType() 

5. Μέθοδοι GenerateSomething όπου Something = {Element, Attribute, Particle, etc} 

6. Μέθοδος ProcessInstanceTree() 

7. Μέθοδοι ProcessSomething όπου Something = {Group, Element, ElementAttrs, 

ChoiceGroup} 

8. Μέθοδοι GetSomething όπου Something = {ParentSchema, ParentInstanceElement, 

DerivedType}, µε πιο ενδιαφέρουσα την GetParentInstance 

9. Μέθοδοι FindSomething όπου Something = {Path, OriginalPath, OriginalPathNode} 

 

5.8.1 Μέθοδοι constructor 
 

Από τις δύο µεθόδους constructor που υπάρχουν για την κλάση XmlGenerator η πιο 

ενδιαφέρουσα και αυτή που χρησιµοποιούµε είναι η: 

New(ByVal schemaFile As String, ByVal OriginFile As String, ByVal MappingFile As String, ByVal rootElem 

As System.Xml.XmlQualifiedName) 

Όπου: 
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• SchemaFile : το όνοµα του αρχείου .xsd στο οποίο υπάρχει το σχήµα µε το οποίο πρέπει 

να συµµορφώνεται το τελικό Xml αρχείο. 

• OriginFile : το όνοµα του αρχείου το οποίο περιλαµβάνει το αρχικό τιµολόγιο (original). 

• MappingFile : το όνοµα του αρχείο το οποίο περιλαµβάνει τις αντιστοιχήσεις από το ένα 

πρότυπο στο άλλο. 

• rootElem : το XmlQualifiedName του στοιχείου ρίζας του αρχείου .xsd. 

 

Η άλλη µέθοδος δηµιουργός είναι σχεδόν ίδια µε τη µόνη διαφορά ότι αντί για το όνοµα του 

αρχείου XSD, δέχεται απ’ ευθείας ένα αντικείµενο XmlSchemaSet. 

Κατά την αρχικοποίηση ενός αντικειµένου της κλάσης XmlGenerator, το XSD σχήµα 

αποθηκεύεται σ’ ένα αντικείµενο της κλάσης XmlSchemaSet και δηµιουργούνται δύο αντικείµενα 

πλοήγησης XpathNavigator, ένα για το originalFile και ένα για το mappingFile. 

 

5.8.2 Μέθοδος WriteXml() 
 

Η µέθοδος  

Public Sub WriteXml(ByVal writer As System.Xml.XmlWriter) 

της κλάσης ΧmlGenerator, δέχεται ως όρισµα ένα αντικείµενο XmlWriter προκειµένου να 

αρχίσει η εγγραφή του τελικού Xml αρχείου. Η µέθοδος αυτή καλεί µε τη σειρά της τη µέθοδο 

ProcessSchemaSet() και αφού διασφαλίσει ότι η µέθοδος ProcessSchemaSet() επέστρεψε 

επιτυχώς, καλεί την ProcessInstanceTree(). Όταν επιστρέψει και η µέθοδος 

ProcessInstanceTree(), η WriteXml() αδειάζει το buffer του XmlWriter. Η εγγραφή του 

τελικού αρχείου Xml έχει τελειώσει. 
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5.8.3 Μέθοδος ProcessSchemaSet() 
 

Η µέθοδος 

Private Function ProcessSchemaSet() As Boolean 

αρχίζει τη διαδικασία ανάγνωσης του αντικειµένου XmlSchemaSet. Αφού βρει όλα τα στοιχεία 

που το απαρτίζουν, επιλέγει τη ρίζα του εγγράφου σύµφωνα µε το rootElement και καλεί τη 

διαδικασία δηµιουργίας στοιχείων, GenerateElement. 

 

5.8.4 Μέθοδοι GenerateSomething όπου Something={All, 
Attribute,GroupBase,Element,Particle} 

 

Οι µέθοδοι αυτοί αναλαµβάνουν τη δηµιουργία των InstanceObject που θα συµπεριληφθούν στο 

InstanceTree. Γενικά, η µέθοδος GenerateElement δηµιουργεί ένα ή περισσότερα αντικείµενα 

ΙnstanceElement τα οποία αντιστοιχούν σ’ ένα αντικείµενο XmlSchemaElement του 

αντικειµένου XmlSchemaSet και η µέθοδος GenerateAttribute δηµιουργεί µία ή περισσότερες 

ιδιότητες InstanceAttribute ενός στοιχείου InstanceElement. Τέλος, η µέθοδος 

GenerateParticle, δηµιουργεί ένα αντικείµενο InstanceGroup το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο 

αντικείµενο XmlSchemaSequence ή XmlSchemaChoice ή XmlSchemaAll  του αντικειµένου 

XmlSchemaSet. 

 Η κλήση των διαδικασιών αυτών ξεκινά µε τη κλήση της διαδικασίας GenerateElement για το 

στοιχείο ρίζας. Η διαδικασία αυτή αφού δηµιουργήσει ένα αντικείµενο της κλάσης 

InstanceElement µε όνοµα το XmlQualifiedName της ρίζας και Seq ίσο µε 1 (το στοιχείο ρίζας 

είναι µοναδικό) εξετάζει τα περιεχόµενα που µπορεί  αυτό να πάρει. Ανάλογα µε το αν το 

περιεχόµενο του στοιχείου είναι simple ή complex καλείται είτε η µέθοδος GenerateElement 

ξανά, είτε η µέθοδος ProcessComplexType().  
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5.8.5 Μέθοδος ProcessComplexType() 
 

Η µέθοδος 

Private Function ProcessComplexType(ByVal ct As System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType, 
ByVal elem As DocsMapping.InstanceElement) As Boolean 

αναλαµβάνει την επεξεργασία ενός στοιχείου µε πολύπλοκο τύπο δεδοµένων και διακρίνει αν το 

στοιχείο αυτό µπορεί να έχει κάποια ιδιότητα. Σε αυτή τη περίπτωση καλεί τη µέθοδο 

GenerateAttribute που είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία αντικειµένων InstanceAttribute. Αν 

το υπ’ όψιν στοιχείο είναι ένα στοιχείο µε περιεχόµενο SimpleContent το οποίο απλώς είχε µία 

ιδιότητα, τότε δεν γίνεται τίποτα περισσότερο. Αν όµως, το στοιχείο αυτό, έχει περιεχόµενο 

ComplexContent τότε καλείται η µέθοδος GenerateParticle προκειµένου να διευκρινιστεί το 

είδος του πολύπλοκου περιεχοµένου (XmlSchemaSequence, XmlSchemaChoice, 

XmlSchemaAll) και να πραχθεί αναλόγως. 

 

5.8.6 Μέθοδος ProcessInstanceTree() 
 

Η µέθοδος  

Private Sub ProcessInstanceTree(ByVal rootElement As DocsMapping.InstanceElement), 

καλείται από τη µέθοδο WriteXml() µετά το πέρας της µεθόδου ProcessSchemaSet και τη 

δηµιουργία του στιγµιαίου δένδρου InstanceTree. H µέθοδος αυτή είναι εκείνη από την οποία 

ξεκινά η εγγραφή του InstanceTree σ’ ένα πραγµατικό Xml αρχείο. ∆έχεται σαν όρισµα το 

InstaceElement που αντιστοιχεί στο στοιχείο ρίζας του τελικού εγγράφου και αφού δηµιουργήσει 

το starting tag του στοιχείου ρίζας καλεί τη διαδικασία ProcessGroup. Όταν αυτή η διαδικασία 

επιστρέψει τότε γράφεται και το ending tag της ρίζας. 
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5.8.7 Μέθοδοι ProcessSomething όπου Something = {Group, 
Element, ElementAttrs, ChoiceGroup} 

 

Η κλήση αυτού του συνόλου µεθόδων ξεκινά όταν η µέθοδος ProcessInstanceTree() καλέσει τη 

µέθοδο ProcessGroup() µε όρισµα το παιδί του InstanceElement του στοιχείου ρίζας. Η 

διαδικασία ProcessGroup ελέγχει αν το παιδί της ρίζας είναι αντικείµενο της κλάσης 

InstanceElement ή της κλάσης InstanceGroup και ανάλογα µε την περίπτωση είτε καλεί την 

ProcessElement είτε ξανά την ProcessGroup. Όταν κληθεί η διαδικασία ProcessElement το 

πρώτο πράγµα που γίνεται είναι να γραφεί στο Xml αρχείο το starting tag του συγκεκριµένου 

στοιχείου. Έπειτα καλείται η µέθοδος ProcessElementAttrs προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

ιδιότητες του στοιχείου εάν υπάρχουν. Μετά ελέγχεται αν τα περιεχόµενα του στοιχείου είναι 

άλλα στοιχεία οπότε και καλείται ξανά η µέθοδος ProcessGroup ή τα περιεχόµενα του στοιχείου 

έχουν κάποια συγκεκριµένη τιµή. Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση αυτή η τιµή γράφεται στο 

τελικό έγγραφο, δηµιουργείται το ending tag και η µέθοδος ProcessElement επιστρέφει. 

 

5.8.8 Μέθοδοι GetSomething όπου Something = {ParentSchema, 
ParentInstanceElement, DerivedType} 

 

Από αυτές τις µεθόδους αυτή που παρουσιάζει το περισσότερο ενδιαφέρον οπότε και θα 

εξεταστεί παρακάτω είναι η ParentInstanceElement. Η διαδικασία  

Private Function GetParentInstanceElement(ByVal grp As DocsMapping.InstanceGroup) As 

DocsMapping.InstanceElement  

δέχεται ως όρισµα ένα InstanceGroup και αφού βρει τον πατέρα του εξετάζει αν πρόκειται για 

αντικείµενο InstanceElement ή InstanceGroup. Αν πρόκειται για αντικείµενο InstanceElement 

η διαδικασία σταµατά εκεί, διαφορετικά η GetParentInstanceElement ξανακαλείται µε όρισµα 

αυτή τη φορά τον πατέρα. Όταν βρεθεί ο πρώτος πατέρας που είναι αντικείµενο της κλάσης 

InstanceElement η διαδικασία σταµατά και το InstanceElement επιστρέφεται στη διαδικασία 

που κάλεσε την GetParentInstanceElement.  
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Η διαδικασία αυτή, χρησιµοποιείται προκειµένου να βρεθεί ένα string κειµένου το οποίο θα 

προσδιορίζει τα ονόµατα όλων των προγόνων ενός στοιχείου Β του τελικού εγγράφου έως και το 

στοιχείο ρίζας. Αυτό το string είναι απαραίτητο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκειµένου να 

αντιστοιχισθεί ένα στοιχείο Β του τελικού εγγράφου µ’ ένα στοιχείο Β’ του αρχείου 

αντιστοίχησης. 

 

5.8.9 Μέθοδοι FindSomething όπου Something = {Path, OriginalPath, 
OriginalPathNode} 

 

Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούνται προκειµένου να βρεθεί η τιµή Values() ενός 

InstanceElement του στιγµιαίου δένδρου InstanceTree. Η µέθοδος 

Private Sub FindPath(ByVal e As DocsMapping.InstanceElement, ByVal parentElem As 

DocsMapping.InstanceGroup, ByVal root As Boolean) 

αρχικοποιεί τις ιδιότητες Path() και PathNode() του αντικειµένου InstanceElement. Η τιµή που 

θα πάρει η ιδιότητα Path() βρίσκεται µε τη βοήθεια της µεθόδου GetParentInstanceElement η 

οποία και καλείται µέχρι να βρούµε όλους τους προγόνους του στοιχείου e. Από τα ονόµατα των 

προγόνων του στοιχείου e θα προκύψει και η τιµή της ιδιότητας Path(). H τιµή της ιδιότητας 

PathNode() βρίσκεται και πάλι µε τη βοήθεια της µεθόδου  GetParentInstanceElement αλλά 

αυτή τη φορά αντί να χρησιµοποιηθούν τα ονόµατα QualifiedName των στοιχείων-προγόνων 

χρησιµοποιούνται οι τιµές της ιδιότητας Seq(). H µέθοδος 

Private Function FindOriginalPath(ByVal path As String) As String 

δέχεται σαν όρισµα την τιµή της ιδιότητας Path() ενός στοιχείου InstanceElement Α και 

αναζητά το στοιχείο Α’ του εγγράφου mappingFile το οποίο έχει όνοµα ίδιο µε την τιµή της 

ιδιότητας Α.Path. Η τιµή της ιδιότητας equivalentTo του στοιχείου Α’ του mapping file 

επιστρέφεται από την µέθοδο και χρησιµοποιείται για να αρχικοποιηθεί η ιδιότητα OriginalPath() 

του στοιχείου Α. Παροµοίως  η µέθοδος 
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Private Function FindOriginalPathNode(ByVal pathNode As String, ByVal path As String, ByVal 

originalPath As String, ByVal position As Integer) As String 

επιστρέφει την τιµή εκείνη που θα αρχικοποιήσει την ιδιότητα OriginalPathNode() ενός 

InstanceElement A. ∆έχεται σαν ορίσµατα τις ιδιότητες PathNode(), Path() και OriginalPath() 

ενός ΙnstanceElement. Η παράµετρος position στην πρώτη κλήση της µεθόδου για ένα 

συγκεκριµένο στοιχείο Α έχει την τιµή –1 και αποτελεί ένα δείκτη που δείχνει σε πιο σηµείο της 

διαδροµής από το InstanceElement Α προς τη ρίζα, συναντάµε κάποιο InstanceElement το 

οποίο έχει τιµή Seq() διάφορης του 1. Τέλος, η µέθοδος, 

Private Function FindOriginalElements(ByVal path As String, ByVal pathNode As String) As 

System.Collections.Hashtable 

δέχεται σαν ορίσµατα τις ιδιότητες OriginalPath και OriginalPathNode ενός InstanceElement 

και µετά από πλοήγηση στο αρχικό XML έγγραφο βρίσκει τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην 

συγκεκριµένη διαδροµή που υποδεικνύεται από τα ορίσµατα. Η πλοήγηση γίνεται µε τη βοήθεια 

ενός αντικειµένου XPathNavigator το οποίο διασχίζει το αρχικό XML έγγραφο από τη ρίζα στα 

παιδιά ανάλογα µε το τι υποδεικνύουν οι ιδιότητες OriginalPath και OriginalPathNode του 

στοιχείου. Η µέθοδος αυτή επιστρέφει ένα πίνακα Hashtable H, ο οποίος έχει τόσα στοιχεία 

όσες ήταν οι φορές που συνάντησε ο XPathNavigator το συγκεκριµένο στοιχείο του αρχικού 

εγγράφου, και σε κάθε στοιχείο του πίνακα αντιστοιχεί ένα string που περιέχει το περιεχόµενο 

της κάθε εµφάνισης. Η τιµή του στοιχείου H(0) του πίνακα Hashtable αποθηκεύεται στο πεδίο 

Value του InstanceElement  για το οποίο έγινε η αναζήτηση, ενώ για καθένα από τα άλλα 

στοιχεία του πίνακα δηµιουργείται ένα νέο στοιχείο InstanceElement µε QualifiedName, Path, 

PathNode, OriginalPath και OriginalPathNode όπως και αυτά του αρχικού στοιχείου 

InstanceElement. Το Seq του νέου αυτού στοιχείου InstanceElement είναι ίσο µε το δείκτη  k 

του στοιχείου του πίνακα που του αντιστοιχεί προσαυξηµένο κατά ένα (άρα k+1), και η τιµή του 

πεδίου Values του στοιχείου InstanceElement έχει την τιµή που αντιστοιχεί στα περιεχόµενα 

του στοιχείου H(k) του πίνακα. 
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5.9 Κλάση FinalFileCreator 
 

Η κλάση FinalFileCreator είναι µια κλάση η οποία αρχικοποιεί τις κατάλληλες παραµέτρους ώστε 

να µπορέσει να δηµιουργήσει ένα νέο αντικείµενο της κλάσης XmlGenerator και έπειτα να 

καλέσει τη µέθοδο WriteXml αυτού, µέσα από τη µέθοδό της CreateNewFile. Η κλάση 

FinalFileCreator και η µέθοδός της CreateNewFile είναι αυτές οι οποίες καλούνται από την 

εφαρµογή πελάτη της επιχείρησης και προκαλούν τη δηµιουργία ενός τελικού XML τιµολογίου 

που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήµατος του παραλήπτη. 

 

5.10 Αποτελέσµατα 
 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του κώδικα µετασχηµατισµού αρχείων για τις δύο 

περιπτώσεις µετατροπής τιµολογίου που εξετάστηκαν. 

 

5.10.1 Μετατροπή από UBL σε eBIS-XML 
 

5.10.1.1 Αρχικό Τιµολόγιο σε UBL 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Invoice  
 xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:Invoice-2"  
 xmlns:cac="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateCo
mponents-2"  
 xmlns:cbc="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicCompon
ents-2"  
 xmlns:ccts="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CoreComponentPar
ameters-2"  
 xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:draft:5639:1988"  
 xmlns:cur="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CurrencyC
ode-1.0"  
 xmlns:sdt="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:SpecializedDataty
pes-2"  
 xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesS
chemaModule:2"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:Invoice-
2 .\prd-UBL-2.0\xsd\maindoc\UBL-Invoice-2.xsd"> 
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 <cbc:ID>A00095678</cbc:ID> 
 <cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator> 
 <cbc:GUID>849FBBCE-E081-40B4-906C-94C5FF9D1AC3</cbc:GUID> 
 <cbc:IssueDate>2005-06-21</cbc:IssueDate> 
 <cbc:InvoiceTypeCode>SalesInvoice</cbc:InvoiceTypeCode> 
 <cbc:Note>sample</cbc:Note> 
 <cbc:TaxPointDate>2005-06-21</cbc:TaxPointDate> 
 <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" 
listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for 
Europe" listName="Currency" listVersionID="0.3" name="name1" 
languageID="en" listURI="http://www.bsi-
global.com/Technical%2BInformation/Publications/_Publications/tig90x.do
c" 
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CurrencyCod
e-1.0" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">DocumentCurrencyCode1</cbc:DocumentCurrencyCode> 
 <cac:OrderReference> 
 <cbc:ID>AEG012345</cbc:ID> 
  <cbc:SalesOrderID>CON0095678</cbc:SalesOrderID> 
  <cbc:GUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B1</cbc:GUID> 
  <cbc:IssueDate>2005-06-20</cbc:IssueDate> 
 </cac:OrderReference> 
 <cac:CreditorSupplierParty> 
 
 <cbc:CustomerAssignedAccountID>CO001</cbc:CustomerAssignedAccount
ID> 
 
 <cbc:SupplierAssignedAccountID>XCVb10009</cbc:SupplierAssignedAcc
ountID> 
  <cac:Party> 
   <cac:PartyName> 
    <cbc:Name>Consortial</cbc:Name> 
   </cac:PartyName> 
   <cac:Address> 
    <cbc:StreetName>Busy Street</cbc:StreetName> 
   
 <cbc:BuildingName>Thereabouts</cbc:BuildingName> 
    <cbc:BuildingNumber>56A</cbc:BuildingNumber> 
    <cbc:CityName>Farthing</cbc:CityName> 
    <cbc:PostalZone>AA99 1BB</cbc:PostalZone> 
   
 <cbc:CountrySubentity>Heremouthshire</cbc:CountrySubentity> 
    <cac:AddressLine> 
     <cbc:Line>The Roundabout</cbc:Line> 
    </cac:AddressLine> 
    <cac:Country> 
    
 <cbc:IdentificationCode>GB</cbc:IdentificationCode> 
    </cac:Country> 
   </cac:Address> 
   <cac:PartyTaxScheme> 
    <cbc:RegistrationName>Farthing Purchasing 
Consortia</cbc:RegistrationName> 
    <cbc:ExemptionReason>N/A</cbc:ExemptionReason> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
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     <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:PartyTaxScheme> 
   <cac:Contact> 
    <cbc:Name>Mrs Bouquet</cbc:Name> 
    <cbc:Telephone>0158 1233714</cbc:Telephone> 
    <cbc:Telefax>0158 1233856</cbc:Telefax> 
   
 <cbc:ElectronicMail>bouquet@fpconsortial.co.uk</cbc:ElectronicMai
l> 
   </cac:Contact> 
  </cac:Party> 
 </cac:CreditorSupplierParty> 
 <cac:DebtorCustomerParty> 
 
 <cbc:CustomerAssignedAccountID>XFB01</cbc:CustomerAssignedAccount
ID> 
 
 <cbc:SupplierAssignedAccountID>GT00978567</cbc:SupplierAssignedAc
countID> 
  <cac:Party> 
   <cac:PartyName> 
    <cbc:Name>IYT Corporation</cbc:Name> 
   </cac:PartyName> 
   <cac:Address> 
    <cbc:StreetName>Avon Way</cbc:StreetName> 
   
 <cbc:BuildingName>Thereabouts</cbc:BuildingName> 
    <cbc:BuildingNumber>56A</cbc:BuildingNumber> 
    <cbc:CityName>Bridgtow</cbc:CityName> 
    <cbc:PostalZone>ZZ99 1ZZ</cbc:PostalZone> 
   
 <cbc:CountrySubentity>Avon</cbc:CountrySubentity> 
    <cac:AddressLine> 
     <cbc:Line>3rd Floor, Room 5</cbc:Line> 
    </cac:AddressLine> 
    <cac:Country> 
    
 <cbc:IdentificationCode>GB</cbc:IdentificationCode> 
    </cac:Country> 
   </cac:Address> 
   <cac:PartyTaxScheme> 
    <cbc:RegistrationName>Bridgtow District 
Council</cbc:RegistrationName> 
    <cbc:ExemptionReason>Local 
Authority</cbc:ExemptionReason> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>UK VAT</cbc:ID> 
     <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:PartyTaxScheme> 
   <cac:Contact> 
    <cbc:Name>Mr Fred Churchill</cbc:Name> 
    <cbc:Telephone>0127 2653214</cbc:Telephone> 
    <cbc:Telefax>0127 2653215</cbc:Telefax> 
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 <cbc:ElectronicMail>fred@iytcorporation.gov.uk</cbc:ElectronicMai
l> 
   </cac:Contact> 
  </cac:Party> 
 </cac:DebtorCustomerParty> 
 <cac:Delivery> 
  <cbc:Quantity unitCode="05">4</cbc:Quantity> 
  <cbc:ActualDeliveryDateTime>2005-06-
29T09:30:46.0Z</cbc:ActualDeliveryDateTime> 
  <cac:DeliveryAddress> 
   <cbc:StreetName>Avon Way</cbc:StreetName> 
   <cbc:BuildingName>Thereabouts</cbc:BuildingName> 
   <cbc:BuildingNumber>56A</cbc:BuildingNumber> 
   <cbc:CityName>Bridgtow</cbc:CityName> 
   <cbc:PostalZone>ZZ99 1ZZ</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>Avon</cbc:CountrySubentity> 
   <cac:AddressLine> 
    <cbc:Line>3rd Floor, Room 5</cbc:Line> 
   </cac:AddressLine> 
   <cac:Country> 
   
 <cbc:IdentificationCode>GB</cbc:IdentificationCode> 
   </cac:Country> 
  </cac:DeliveryAddress> 
 </cac:Delivery> 
 <cac:PaymentMeans> 
  <cbc:PaymentMeansCode languageID="en-us" 
listURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred4461.htm" 
listID="UN/ECE 4461" listVersionID="D03A" 
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:PaymentMean
sCode-1.0" name="Cheque" listAgencyName="United Nations Economic 
Commission for Europe" listName="Payment Means" 
listAgencyID="6">20</cbc:PaymentMeansCode> 
  <cbc:PaymentDueDate>2005-07-21</cbc:PaymentDueDate> 
  <cac:PayeeFinancialAccount> 
   <cbc:ID>12345678</cbc:ID> 
   <cbc:Name>Farthing Purchasing Consortia</cbc:Name> 
   <cbc:AccountTypeCode>Current</cbc:AccountTypeCode> 
   <cbc:CurrencyCode>GBP</cbc:CurrencyCode> 
   <cac:FinancialInstitutionBranch> 
    <cbc:ID>10-26-58</cbc:ID> 
    <cbc:Name>Open Bank Ltd, Bridgstow Branch 
</cbc:Name> 
    <cac:FinancialInstitution> 
     <cbc:ID>10-26-58</cbc:ID> 
     <cbc:Name>Open Bank Ltd</cbc:Name> 
     <cac:Address> 
      <cbc:StreetName>City 
Road</cbc:StreetName> 
      <cbc:BuildingName>Banking 
House</cbc:BuildingName> 
     
 <cbc:BuildingNumber>12</cbc:BuildingNumber> 
      <cbc:CityName>London</cbc:CityName> 
      <cbc:PostalZone>AQ1 
6TH</cbc:PostalZone> 
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 <cbc:CountrySubentity>London</cbc:CountrySubentity> 
      <cac:AddressLine> 
       <cbc:Line>5th 
Floor</cbc:Line> 
      </cac:AddressLine> 
      <cac:Country> 
      
 <cbc:IdentificationCode>GB</cbc:IdentificationCode> 
      </cac:Country> 
     </cac:Address> 
    </cac:FinancialInstitution> 
    <cac:Address> 
     <cbc:StreetName>Busy 
Street</cbc:StreetName> 
     <cbc:BuildingName>The 
Mall</cbc:BuildingName> 
    
 <cbc:BuildingNumber>152</cbc:BuildingNumber> 
     <cbc:CityName>Farthing</cbc:CityName> 
     <cbc:PostalZone>AA99 1BB</cbc:PostalZone> 
    
 <cbc:CountrySubentity>Heremouthshire</cbc:CountrySubentity> 
     <cac:AddressLine> 
      <cbc:Line>West Wing</cbc:Line> 
     </cac:AddressLine> 
     <cac:Country> 
     
 <cbc:IdentificationCode>GB</cbc:IdentificationCode> 
     </cac:Country> 
    </cac:Address> 
   </cac:FinancialInstitutionBranch> 
   <cac:Country> 
    <cbc:IdentificationCode languageID="en" 
listURI="http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-
code-lists/list-en1-semic.txt " listID="ISO3166-1" listVersionID="0.3" 
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CountryIden
tificationCode-1.0" name="UNITED KINGDOM" listAgencyName="United 
Nations Economic Commission for Europe" listName="Country" 
listAgencyID="6">GB</cbc:IdentificationCode> 
   </cac:Country> 
  </cac:PayeeFinancialAccount> 
 </cac:PaymentMeans> 
 <cac:PaymentTerms> 
  <cbc:Note>Payable within 1 calendar month from the invoice 
date</cbc:Note> 
 </cac:PaymentTerms> 
 <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> 
  <cbc:ReasonCode languageID="en-us" 
listURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d03a/tred/tred4465.htm" 
listID="UN/ECE 4465" listVersionID="D03A" 
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AllowanceCh
argeReasonCode-1.0" name="Transport damage" listAgencyName="United 
Nations Economic Commission for Europe" listName="Adjustment Reason 
Description" listAgencyID="6">17</cbc:ReasonCode> 
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 <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.10</cbc:MultiplierFactorNumeric> 
  <cbc:Amount currencyID="GBP">10.00</cbc:Amount> 
 </cac:AllowanceCharge> 
 <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="GBP">17.50</cbc:TaxAmount> 
  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> 
  <cac:TaxSubTotal> 
   <cbc:TaxableAmount 
currencyID="GBP">100.00</cbc:TaxableAmount> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="GBP">17.50</cbc:TaxAmount> 
   <cac:TaxCategory> 
    <cbc:ID>A</cbc:ID> 
    <cac:TaxScheme> 
     <cbc:ID>UK VAT</cbc:ID> 
     <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode> 
    </cac:TaxScheme> 
   </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubTotal> 
 </cac:TaxTotal> 
 <cac:LegalTotal> 
  <cbc:LineExtensionAmount 
currencyID="GBP">100.00</cbc:LineExtensionAmount> 
  <cbc:TaxExclusiveAmount 
currencyID="GBP">90.00</cbc:TaxExclusiveAmount> 
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="GBP" 
>107.50</cbc:TaxInclusiveAmount> 
  <cbc:ToBePaidAmount 
currencyID="GBP">107.50</cbc:ToBePaidAmount> 
 </cac:LegalTotal> 
 <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>A</cbc:ID> 
  <cbc:InvoicedQuantity 
unitCode="KGM">100</cbc:InvoicedQuantity> 
  <cbc:LineExtensionAmount 
currencyID="GBP">100.00</cbc:LineExtensionAmount> 
  <cac:OrderLineReference> 
   <cbc:LineID>1</cbc:LineID> 
   <cbc:SalesOrderLineID>A</cbc:SalesOrderLineID> 
   <cbc:LineStatusCode languageID="en" listID="Line 
Status" listVersionID="1.0" 
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:LineStatusC
ode-1.0" listAgencyName="OASIS Universal Business Language" 
listName="Line Status" listAgencyID="UBL">NoStatus</cbc:LineStatusCode> 
   <cac:OrderReference> 
    <cbc:ID>AEG012345</cbc:ID> 
    <cbc:SalesOrderID>CON0095678</cbc:SalesOrderID> 
    <cbc:GUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-
7CCAC7F4E3B1</cbc:GUID> 
    <cbc:IssueDate>2005-06-20</cbc:IssueDate> 
   </cac:OrderReference> 
  </cac:OrderLineReference> 
  <cac:TaxTotal> 
   <cbc:TaxAmount currencyID="GBP">17.50</cbc:TaxAmount> 
  
 <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator> 
   <cac:TaxSubTotal> 
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    <cbc:TaxableAmount 
currencyID="GBP">100.00</cbc:TaxableAmount> 
    <cbc:TaxAmount 
currencyID="GBP">17.50</cbc:TaxAmount> 
    <cac:TaxCategory> 
     <cbc:ID>A</cbc:ID> 
     <cbc:Percent>17.5</cbc:Percent> 
     <cac:TaxScheme> 
      <cbc:ID>UK VAT</cbc:ID> 
     
 <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode> 
     </cac:TaxScheme> 
    </cac:TaxCategory> 
   </cac:TaxSubTotal> 
  </cac:TaxTotal> 
  <cac:Item> 
   <cbc:Description>Acme beeswax</cbc:Description> 
  
 <cbc:HazardousRiskIndicator>false</cbc:HazardousRiskIndicator> 
   <cac:SellersItemIdentification> 
    <cbc:ID>17589683</cbc:ID> 
   </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
  <cac:BasePrice> 
   <cbc:PriceAmount 
currencyID="GBP">100</cbc:PriceAmount> 
  </cac:BasePrice> 
 </cac:InvoiceLine> 
</Invoice> 

5.10.1.2 Τελικό Τιµολόγιο σε eBIS-XML 
<Invoice xmlns="urn:schemas-basda-org:2000:salesInvoice:xdr:3.01"> 
 <InvoiceHead> 
  <Schema> 
   <Version /> 
  </Schema> 
  <Parameters> 
   <Language>en</Language> 
   <DecimalSeparator /> 
   <Precision /> 
  </Parameters> 
  <InvoiceType Code="SalesInvoice">SalesInvoice</InvoiceType> 
  <InvoiceCurrency> 
   <Currency 
Code="DocumentCurrencyCode1">DocumentCurrencyCode1</Currency> 
  </InvoiceCurrency> 
  <Checksum /> 
 </InvoiceHead> 
 <InvoiceReferences> 
  <SuppliersInvoiceNumber>A00095678</SuppliersInvoiceNumber> 
 </InvoiceReferences> 
 <InvoiceDate>2005-06-21</InvoiceDate> 
 <OriginalOrderDate>2005-06-20</OriginalOrderDate> 
 <OrderGloballyUniqueID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-
7CCAC7F4E3B1</OrderGloballyUniqueID> 
 <TypeOfSupply>SalesInvoice</TypeOfSupply> 
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 <TaxPointDate>2005-06-21</TaxPointDate> 
 <Supplier> 
  <SupplierReferences> 
   <BuyersCodeForSupplier>CO001</BuyersCodeForSupplier> 
   <TaxNumber>VAT</TaxNumber> 
  </SupplierReferences> 
  <Party>Consortial</Party> 
  <Address> 
   <AddressLine>The Roundabout</AddressLine> 
   <Street>Busy Street</Street> 
   <City>Farthing</City> 
   <Country Code="GB">GB</Country> 
  </Address> 
  <Contact> 
   <Name>Mrs Bouquet</Name> 
   <Switchboard>0158 1233714</Switchboard> 
   <Fax>0158 1233856</Fax> 
   <Email>bouquet@fpconsortial.co.uk</Email> 
  </Contact> 
 </Supplier> 
 <Delivery> 
  <DeliverTo> 
   <Party /> 
   <Address> 
    <AddressLine>3rd Floor, Room 5</AddressLine> 
    <Street>Avon Way</Street> 
    <City>Bridgtow</City> 
    <Country Code="GB">GB</Country> 
   </Address> 
  </DeliverTo> 
  <Quantity> 
   <Packsize>05</Packsize> 
   <Amount>4</Amount> 
  </Quantity> 
  <ActualDeliveryDate>2005-06-
29T09:30:46.0Z</ActualDeliveryDate> 
 </Delivery> 
 <InvoiceTo> 
  <Party>IYT Corporation</Party> 
  <Address> 
   <AddressLine>3rd Floor, Room 5</AddressLine> 
   <Street>Avon Way</Street> 
   <City>Bridgtow</City> 
   <Country Code="GB">GB</Country> 
  </Address> 
  <Contact> 
   <Name>Mr Fred Churchill</Name> 
   <Switchboard>0127 2653214</Switchboard> 
   <Fax>0127 2653215</Fax> 
   <Email>fred@iytcorporation.gov.uk</Email> 
  </Contact> 
 </InvoiceTo> 
 <InvoiceLine> 
  <LineNumber>A</LineNumber> 
  <InvoiceLineReferences> 
   <BuyersOrderNumber>CON0095678</BuyersOrderNumber> 
   <OriginalOrderDate>2005-06-20</OriginalOrderDate> 
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   <OrderLineNumber>1</OrderLineNumber> 
  
 <BuyersOrderLineReference>A</BuyersOrderLineReference> 
  </InvoiceLineReferences> 
  <Product> 
   <SuppliersProductCode>17589683</SuppliersProductCode> 
   <Description>Acme beeswax</Description> 
  </Product> 
  <Quantity> 
   <Amount>100</Amount> 
  </Quantity> 
  <Price> 
   <UnitPrice>100</UnitPrice> 
  </Price> 
  <LineTax> 
   <TaxRate Code="A" /> 
   <TaxValue>17.50</TaxValue> 
  </LineTax> 
 </InvoiceLine> 
 <PercentDiscount> 
  <Percentage /> 
 </PercentDiscount> 
 <AmountDiscount> 
  <Amount /> 
 </AmountDiscount> 
 <Settlement> 
  <SettlementTerms> 
   <PayByDate>2005-07-21</PayByDate> 
  </SettlementTerms> 
  <SettlementMethod>Payable within 1 calendar month from the 
invoice date</SettlementMethod> 
  <BankDetails> 
   <BankCode>10-26-58</BankCode> 
   <BankReference>12345678</BankReference> 
   <BankName>Open Bank Ltd</BankName> 
   <AccountName>Farthing Purchasing 
Consortia</AccountName> 
   <Address> 
    <AddressLine>5th Floor</AddressLine> 
    <Street>City Road</Street> 
    <City>London</City> 
    <Country Code="GB">GB</Country> 
   </Address> 
  </BankDetails> 
  <SettlementDiscount> 
   <PercentDiscount> 
    <Percentage>0.10</Percentage> 
   </PercentDiscount> 
   <AmountDiscount> 
    <Amount>10.00</Amount> 
   </AmountDiscount> 
  </SettlementDiscount> 
 </Settlement> 
 <TaxSubTotal> 
  <NumberOfLinesAtRate /> 
  <TotalValueAtRate>100.00</TotalValueAtRate> 
  <SettlementDiscountAtRate>10.00</SettlementDiscountAtRate> 
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  <TaxableValueAtRate>90.00</TaxableValueAtRate> 
  <TaxAtRate>17.50</TaxAtRate> 
  <NetPaymentAtRate>107.50</NetPaymentAtRate> 
  <GrossPaymentAtRate>107.50</GrossPaymentAtRate> 
  <TaxCurrency> 
   <Currency Code="GBP">GBP</Currency> 
  </TaxCurrency> 
 </TaxSubTotal> 
 <InvoiceTotal> 
  <NumberOfLines /> 
  <NumberOfTaxRates /> 
  <LineValueTotal>100.00</LineValueTotal> 
  <SettlementDiscountTotal>10.00</SettlementDiscountTotal> 
  <TaxableTotal>90.00</TaxableTotal> 
  <TaxTotal>17.50</TaxTotal> 
  <NetPaymentTotal>107.50</NetPaymentTotal> 
  <GrossPaymentTotal>107.50</GrossPaymentTotal> 
 </InvoiceTotal> 
</Invoice> 
 
 
 

5.10.2 Μετατροπή από eBIS-XML σε UBL 
 

5.10.2.1 Αρχικό Τιµολόγιο σε eBIS-XML 
<?xml version="1.0"?> 
<Invoice xmlns='urn:schemas-basda-org:2000:salesInvoice:xdr:3.01'> 
  <InvoiceHead> 
    <Schema> 
      <Version>3.05</Version> 
    </Schema> 
    <Stylesheet> 
      <StylesheetOwner>BASDA</StylesheetOwner> 
      <StylesheetName>eBIS-XML_simple.xsl</StylesheetName> 
      <Version>3</Version> 
      <StylesheetType>XSL</StylesheetType> 
    </Stylesheet> 
    <Parameters> 
      <Language>en-GB</Language> 
      <DecimalSeparator>.</DecimalSeparator> 
      <Precision>10.3</Precision> 
    </Parameters> 
    <OriginatingSoftware> 
      <SoftwareManufacturer>BASDA</SoftwareManufacturer> 
      <SoftwareProduct>eBIS-XML</SoftwareProduct> 
      <SoftwareVersion>3.0</SoftwareVersion> 
    </OriginatingSoftware> 
    <TestFlag TestReference='Complex'>1 
      <Test ExpectedReply='Fail' Mode='Manual' /> 
    </TestFlag> 
    <InvoiceType Code='INV'>Commercial Invoice</InvoiceType> 
    <Function Code='PVI'>Provisional Invoice</Function> 
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    <InvoiceCurrency> 
      <Currency Code='GBP'>GB Pounds Sterling</Currency> 
      <AlternateCurrency Code='USD'>US Dollar</AlternateCurrency> 
      <Rate CalculationType='M'>1.6</Rate> 
    </InvoiceCurrency> 
    <Checksum>35441</Checksum> 
  </InvoiceHead> 
  <InvoiceReferences> 
    <ContractOrderReference>Complex5</ContractOrderReference> 
    <CostCentre>Overheads</CostCentre> 
    <BuyersOrderNumber Preserve='true'>ebis5</BuyersOrderNumber> 
    <Department>Despatch</Department> 
    <GeneralLedgerCode>123-456</GeneralLedgerCode> 
    <ProjectCode Preserve='true'>EB5</ProjectCode> 
    <ProjectAnalysisCode Preserve='true'>Office</ProjectAnalysisCode> 
    <SuppliersInvoiceNumber 
Preserve='true'>123456/1</SuppliersInvoiceNumber> 
  </InvoiceReferences> 
  <InvoiceDate>2002-09-27</InvoiceDate> 
  <TypeOfSupply>Sale</TypeOfSupply> 
  <TaxPointDate>2002-09-27</TaxPointDate> 
  <Supplier> 
    <SupplierReferences> 
      <BuyersCodeForSupplier>12345678912345</BuyersCodeForSupplier> 
      <TaxNumber>GB123456789</TaxNumber> 
      <GLN>12345678901234</GLN> 
    </SupplierReferences> 
    <Party>Solid Oak Timber Co</Party> 
    <Address> 
      <AddressLine>The Woodyard</AddressLine> 
      <Street>1 The Cut</Street> 
      <City>Reading</City> 
      <State>Berks</State> 
      <PostCode>RG1 1XX</PostCode> 
      <Country Code='GBR'>United Kingdom</Country> 
    </Address> 
    <Contact> 
      <Name>Fred Smith</Name> 
      <Department>Despatch</Department> 
      <InternalAddress>Office E2</InternalAddress> 
      <DDI>01632 960005</DDI> 
      <Switchboard>01632 960000</Switchboard> 
      <Fax>01632 960001</Fax> 
      <Telex>3456</Telex> 
      <Email>fred@timber.co.uk</Email> 
      <Mobile>07700 900008</Mobile> 
    </Contact> 
  </Supplier> 
  <Buyer> 
    <BuyerReferences> 
      <SuppliersCodeForBuyer>BAS5</SuppliersCodeForBuyer> 
      <BuyersCodeForBuyer>BASDA</BuyersCodeForBuyer> 
      <TaxNumber>GB987654321</TaxNumber> 
      <GLN>8765432101234</GLN> 
      <Organisation>Basda Ltd</Organisation> 
    </BuyerReferences> 
    <Party>BASDA Ltd</Party> 
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    <Address> 
      <AddressLine>The Linen Hall</AddressLine> 
      <Street>162 - 168 Regent Street</Street> 
      <City>London</City> 
      <State>SE England</State> 
      <PostCode>W1R 5TB</PostCode> 
      <Country Code='GBR'>United Kingdom</Country> 
    </Address> 
    <Contact> 
      <Name>Dennis Keeling</Name> 
      <Department>Directors</Department> 
      <Section>Top-Level</Section> 
      <InternalAddress>Room 2</InternalAddress> 
      <DDI>020 79460009</DDI> 
      <Switchboard>020 79460001</Switchboard> 
      <Fax>020 79460002</Fax> 
      <Email>dkeeling@basda.org</Email> 
      <Mobile>07700900005</Mobile> 
    </Contact> 
  </Buyer> 
  <Delivery> 
    <DeliverTo> 
      <DeliverToReferences> 
        <BuyersCodeForDelivery 
Preserve='true'>BAS5.1</BuyersCodeForDelivery> 
        <BuyersCodeForLocation>Technical</BuyersCodeForLocation> 
        <GLN>12345678912345</GLN> 
      </DeliverToReferences> 
      <Party>Stephen Griffiths</Party> 
      <Address> 
        <AddressLine>Room 530</AddressLine> 
        <AddressLine>The Linen Hall</AddressLine> 
        <Street>162-168 Regent Street</Street> 
        <City>London</City> 
        <State>SE England</State> 
        <PostCode>W1R 5TB</PostCode> 
        <Country Code='GBR'>United Kingdom</Country> 
      </Address> 
      <Location>Back Room</Location> 
      <Contact> 
        <Name>Stephen Griffiths</Name> 
        <Department>Technical</Department> 
        <InternalAddress>Back Office</InternalAddress> 
        <DDI>>020 79460008</DDI> 
        <Switchboard>>020 79460001</Switchboard> 
        <Fax>>020 79460002</Fax> 
        <Email>sgriffiths@basda.org</Email> 
        <Mobile>07700900001</Mobile> 
      </Contact> 
    </DeliverTo> 
    <DeliverFrom> 
      <DeliverFromReferences> 
        <SuppliersCodeForLocation>Feltham</SuppliersCodeForLocation> 
        <BuyersCodeForLocation>West London 
Depot</BuyersCodeForLocation> 
      </DeliverFromReferences> 
      <Party>John Trenchard</Party> 
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      <Address> 
        <AddressLine>Units 20-28</AddressLine> 
        <Street>Feltham Ind'l Estate</Street> 
        <City>London</City> 
        <State>Middlesex</State> 
        <PostCode>TW13 4AA</PostCode> 
        <Country Code='GBR'>GB</Country> 
      </Address> 
    </DeliverFrom> 
    <Carrier> 
      <CarrierReferences> 
        <BuyersCodeForCarrier>PE-W1</BuyersCodeForCarrier> 
        <GLN>12345678912345</GLN> 
      </CarrierReferences> 
      <Party>Pony Express</Party> 
      <Address> 
        <AddressLine>The Corral</AddressLine> 
        <Street>1 Southfork</Street> 
        <City>Dallas</City> 
        <State>Texas</State> 
        <PostCode>DA1234</PostCode> 
        <Country Code='USA'>USA</Country> 
      </Address> 
      <Contact> 
        <Name>Bobby Ewing</Name> 
        <Department>Despatch</Department> 
        <InternalAddress>EW1</InternalAddress> 
        <DDI>673456</DDI> 
        <Switchboard>+1 555 345677</Switchboard> 
        <Fax>+1 555 345678</Fax> 
        <Email>bewing@pe.com</Email> 
      </Contact> 
    </Carrier> 
    <EarliestAcceptableDate /> 
    <LatestAcceptableDate /> 
    <PreferredDate>2002-09-27</PreferredDate> 
    <SpecialInstructions>On pallets</SpecialInstructions> 
    <DeliveryInformation>After 8.00</DeliveryInformation> 
    <Narrative>Parking Problems in Regent Street after 
10.00</Narrative> 
  </Delivery> 
  <InvoiceTo> 
    <InvoiceToReferences> 
      <GLN>12345678912345</GLN> 
    </InvoiceToReferences> 
    <Party>BASDA Business Services Ltd</Party> 
    <Address> 
      <AddressLine>The Linen Hall</AddressLine> 
      <Street>162-168 Regent Street</Street> 
      <City>London</City> 
      <PostCode>W1R 5TB</PostCode> 
      <Country Code='GBR'>United Kingdom</Country> 
    </Address> 
    <Contact> 
      <Name>James Fowler</Name> 
      <Department>Admin</Department> 
      <Section>Bottom-Level</Section> 
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      <InternalAddress>Side Office</InternalAddress> 
      <DDI>20 79460001</DDI> 
      <Switchboard>020 79460001</Switchboard> 
      <Fax>020 79460002</Fax> 
      <Email>jfowler@basda.org</Email> 
    </Contact> 
  </InvoiceTo> 
  <InvoiceLine Action='Add' TypeCode='GDS' TypeDescription='Goods &amp; 
Services'> 
    <LineNumber Preserve='true'>1</LineNumber> 
    <InvoiceLineReferences> 
      <ContractOrderReference>BAS1</ContractOrderReference> 
      <CostCentre>Overheads</CostCentre> 
      <GeneralLedgerCode>1234-5678</GeneralLedgerCode> 
      <ProjectCode Preserve='true'>ebis</ProjectCode> 
      <ProjectAnalysisCode Preserve='true'>ebis-1</ProjectAnalysisCode> 
      <BuyersOrderNumber Preserve='true'>ebis5</BuyersOrderNumber> 
      <OrderLineNumber>1</OrderLineNumber> 
      <BuyersOrderLineReference Preserve='true'>ebis5-
1</BuyersOrderLineReference> 
      <DeliveryNoteNumber>LO-134</DeliveryNoteNumber> 
      <DeliveryNoteLineNumber>3</DeliveryNoteLineNumber> 
    </InvoiceLineReferences> 
    <Product> 
      <SuppliersProductCode>12345678912345</SuppliersProductCode> 
      <BuyersProductCode>12345678912345</BuyersProductCode> 
      <TradedUnitCode>12345678912345</TradedUnitCode> 
      <ConsumerUnitCode>12345678912345</ConsumerUnitCode> 
      <Description>A beautiful oak shelf comprising horizontal mount 
with decorated vertical bracket attachments</Description> 
      <Properties> 
        <Length UOMCode='MTR' UOMDescription='Metre'>2</Length> 
        <Width UOMCode='CMT' UOMDescription='Centimeters'>50</Width> 
        <Depth UOMCode='MMT' UOMDescription='Millimeters'>20</Depth> 
      </Properties> 
    </Product> 
    <Quantity> 
      <Packsize>Pack of 10</Packsize> 
      <Amount>1</Amount> 
    </Quantity> 
    <Price UOMCode='PCE' UOMDescription='Piece'> 
      <Units>10</Units> 
      <UnitPrice>365.99</UnitPrice> 
      <SpecialPriceDescription>Bulk discount</SpecialPriceDescription> 
    </Price> 
    <LineTax> 
      <MixedRateIndicator>0</MixedRateIndicator> 
      <TaxRate Code='S'>17.5</TaxRate> 
      <TaxValue>64.05</TaxValue> 
    </LineTax> 
 <NetLineTotal>365.99</NetLineTotal> 
    <LineTotal>430.04</LineTotal> 
    <Delivery> 
      <DeliverTo> 
        <DeliverToReferences> 
          <BuyersCodeForDelivery 
Preserve='true'>BAS1</BuyersCodeForDelivery> 
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          <BuyersCodeForLocation>Back Office</BuyersCodeForLocation> 
          <GLN>3456789</GLN> 
        </DeliverToReferences> 
        <Party>John Sheldrake</Party> 
        <Address> 
          <AddressLine>Technical Office</AddressLine> 
        </Address> 
      </DeliverTo> 
      <DeliverFrom> 
        <Party>John Trenchard</Party> 
      </DeliverFrom> 
    </Delivery> 
    <InvoiceLineInformation>Colour code 12345</InvoiceLineInformation> 
    <ExtendedDescription>Light Oak with melamine finish - hardwood 
noses - each side - plastic covers at each end - bubble 
wrapped</ExtendedDescription> 
  </InvoiceLine> 
  <InvoiceLine Action='Add' TypeCode='GDS' TypeDescription='Goods &amp; 
Services'> 
    <LineNumber Preserve='true'>2</LineNumber> 
    <InvoiceLineReferences> 
      <ContractOrderReference>BAS1</ContractOrderReference> 
      <CostCentre>Overheads</CostCentre> 
      <GeneralLedgerCode>1234-5678</GeneralLedgerCode> 
      <ProjectCode Preserve='true'>ebis</ProjectCode> 
      <ProjectAnalysisCode Preserve='true'>ebis-2</ProjectAnalysisCode> 
      <BuyersOrderNumber Preserve='true'>ebis5</BuyersOrderNumber> 
      <OrderLineNumber>2</OrderLineNumber> 
      <BuyersOrderLineReference Preserve='true'>eBIS5-
2</BuyersOrderLineReference> 
      <DeliveryNoteNumber>LO-134</DeliveryNoteNumber> 
      <DeliveryNoteLineNumber>2</DeliveryNoteLineNumber> 
    </InvoiceLineReferences> 
    <Product> 
      <SuppliersProductCode>BKT</SuppliersProductCode> 
      <BuyersProductCode>Bracket1</BuyersProductCode> 
      <TradedUnitCode>1234567</TradedUnitCode> 
      <ConsumerUnitCode>2345678</ConsumerUnitCode> 
      <Description>Shelf Brackets</Description> 
    </Product> 
    <Quantity> 
      <Packsize>Pack of 5</Packsize> 
      <Amount>4</Amount> 
    </Quantity> 
    <Price UOMCode='PCE' UOMDescription='Piece'> 
      <Units>5</Units> 
      <UnitPrice>169.99</UnitPrice> 
    </Price> 
    <LineTax> 
      <MixedRateIndicator>0</MixedRateIndicator> 
      <TaxRate Code='S'>17.5</TaxRate> 
      <TaxValue>29.75</TaxValue> 
    </LineTax> 
    <LineTotal>199.74</LineTotal> 
    <InvoiceLineInformation>Colour code 3456</InvoiceLineInformation> 
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    <ExtendedDescription>Upright slotted brackets in Dove Grey - 20 
slots per inch - recessed screw holes - edges trimmed and de-burred - 
bubblewrap with plastic end covers.</ExtendedDescription> 
    <Narrative>Large brackets for heavy loads</Narrative> 
  </InvoiceLine> 
  <Settlement> 
    <SettlementDiscount> 
      <AmountDiscount> 
        <Type Code='20I'>Settlement withing 20 days of invoice</Type> 
        <Amount>20.00</Amount> 
      </AmountDiscount> 
    </SettlementDiscount> 
  </Settlement> 
  <TaxSubTotal> 
    <TaxRate Code='S'>17.5</TaxRate> 
    <NumberOfLinesAtRate>2</NumberOfLinesAtRate> 
    <TotalValueAtRate>535.98</TotalValueAtRate> 
    <SettlementDiscountAtRate>20.00</SettlementDiscountAtRate> 
    <TaxableValueAtRate>515.98</TaxableValueAtRate> 
    <TaxAtRate>161.69</TaxAtRate> 
    <NetPaymentAtRate /> 
    <GrossPaymentAtRate>697.67</GrossPaymentAtRate> 
    <TaxCurrency> 
      <Currency Code='GBP'>Great Britain Pounds Sterling</Currency> 
    </TaxCurrency> 
  </TaxSubTotal> 
  <InvoiceTotal> 
    <NumberOfLines>2</NumberOfLines> 
    <NumberOfTaxRates>1</NumberOfTaxRates> 
    <LineValueTotal>535.98</LineValueTotal> 
    <SettlementDiscountTotal>20.00</SettlementDiscountTotal> 
    <TaxableTotal>515.98</TaxableTotal> 
    <TaxTotal>161.69</TaxTotal> 
    <NetPaymentTotal /> 
    <GrossPaymentTotal>697.67</GrossPaymentTotal> 
  </InvoiceTotal> 
</Invoice> 

5.10.2.2 Τελικό Τιµολόγιο σε UBL 
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:Invoice-2"> 
  <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">123456/1</ID> 
  <CopyIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
  <IssueDate 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2002-09-27</IssueDate> 
  <InvoiceTypeCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Sale</InvoiceTypeCode> 
  <TaxPointDate 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2002-09-27</TaxPointDate> 
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  <DocumentCurrencyCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GBP</DocumentCurrencyCode> 
  <OrderReference 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">ebis5</ID> 
  </OrderReference> 
  <CreditorSupplierParty 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <CustomerAssignedAccountID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">12345678912345</CustomerAssignedAccountID> 
    <Party> 
      <PartyName> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Solid Oak Timber Co</Name> 
      </PartyName> 
      <Address> 
        <StreetName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">1 
The Cut</StreetName> 
        <CityName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Reading</CityName> 
        <Region 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Berks</Region> 
        <AddressLine> 
          <Line 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">The Woodyard</Line> 
        </AddressLine> 
        <Country> 
          <IdentificationCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GBR</IdentificationCode> 
          <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">United Kingdom</Name> 
        </Country> 
      </Address> 
      <PartyTaxScheme> 
        <TaxScheme> 
          <TaxTypeCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GB123456789</TaxTypeCode> 
        </TaxScheme> 
      </PartyTaxScheme> 
      <Contact> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Fred Smith</Name> 
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        <Telephone 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">01632 960000</Telephone> 
        <Telefax 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">01632 960001</Telefax> 
        <ElectronicMail 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">fred@timber.co.uk</ElectronicMail> 
        <OtherCommunication> 
          <ChannelCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
          <Value 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">07700 900008</Value> 
        </OtherCommunication> 
      </Contact> 
    </Party> 
  </CreditorSupplierParty> 
  <DebtorCustomerParty 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <Party> 
      <PartyName> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">BASDA Business Services Ltd</Name> 
      </PartyName> 
      <Address> 
        <StreetName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">162-168 Regent Street</StreetName> 
        <CityName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">London</CityName> 
        <AddressLine> 
          <Line 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">The Linen Hall</Line> 
        </AddressLine> 
        <Country> 
          <IdentificationCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GBR</IdentificationCode> 
          <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">United Kingdom</Name> 
        </Country> 
      </Address> 
      <PartyTaxScheme> 
        <TaxScheme /> 
      </PartyTaxScheme> 
      <Contact> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">James Fowler</Name> 
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        <Telephone 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">020 79460001</Telephone> 
        <Telefax 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">020 79460002</Telefax> 
        <ElectronicMail 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">jfowler@basda.org</ElectronicMail> 
      </Contact> 
    </Party> 
  </DebtorCustomerParty> 
  <BuyerCustomerParty 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <CustomerAssignedAccountID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">BASDA</CustomerAssignedAccountID> 
    <SupplierAssignedAccountID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">BAS5</SupplierAssignedAccountID> 
    <Party> 
      <PartyName> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">BASDA Ltd</Name> 
      </PartyName> 
      <Address> 
        <StreetName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">162 - 168 Regent Street</StreetName> 
        <CityName 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">London</CityName> 
        <Region 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">SE 
England</Region> 
        <AddressLine> 
          <Line 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">The Linen Hall</Line> 
        </AddressLine> 
        <Country> 
          <IdentificationCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GBR</IdentificationCode> 
          <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">United Kingdom</Name> 
        </Country> 
      </Address> 
      <PartyTaxScheme> 
        <TaxScheme> 
          <TaxTypeCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GB987654321</TaxTypeCode> 
        </TaxScheme> 
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      </PartyTaxScheme> 
      <Contact> 
        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Dennis Keeling</Name> 
        <Telephone 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">020 79460001</Telephone> 
        <Telefax 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">020 79460002</Telefax> 
        <ElectronicMail 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">dkeeling@basda.org</ElectronicMail> 
        <OtherCommunication> 
          <ChannelCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
          <Value 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">07700900005</Value> 
        </OtherCommunication> 
      </Contact> 
    </Party> 
  </BuyerCustomerParty> 
  <Delivery 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <RequestedDeliveryDateTime 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
    <PromisedDeliveryDateTime 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2002-09-27</PromisedDeliveryDateTime> 
    <LatestDeliveryDateTime 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
    <Contact> 
      <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Stephen Griffiths</Name> 
      <Telephone 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">&gt;020 79460001</Telephone> 
      <Telefax 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">&gt;020 79460002</Telefax> 
      <ElectronicMail 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">sgriffiths@basda.org</ElectronicMail> 
      <OtherCommunication> 
        <ChannelCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
        <Value 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">07700900001</Value> 
      </OtherCommunication> 
    </Contact> 
    <OriginatorParty> 
      <PartyName> 
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        <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">John Trenchard</Name> 
      </PartyName> 
    </OriginatorParty> 
  </Delivery> 
  <DeliveryTerms 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <SpecialTerms 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">On 
pallets</SpecialTerms> 
  </DeliveryTerms> 
  <PaymentTerms 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <Note 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Settlement withing 20 days of invoice</Note> 
    <Amount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">20.00</Amount> 
  </PaymentTerms> 
  <AllowanceCharge 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <ChargeIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Settlement withing 20 days of invoice20.00</ChargeIndicator> 
    <ReasonCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">20I</ReasonCode> 
    <Amount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">20.00</Amount> 
  </AllowanceCharge> 
  <TaxTotal 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">161.69</TaxAmount> 
    <TaxEvidenceIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
    <TaxSubTotal> 
      <TaxableAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">515.98</TaxableAmount> 
      <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">161.69</TaxAmount> 
      <Percent 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">17.5</Percent> 
      <TaxCategory> 
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        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">S</ID> 
        <TaxScheme> 
          <TaxTypeCode 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">GB123456789</TaxTypeCode> 
        </TaxScheme> 
      </TaxCategory> 
    </TaxSubTotal> 
  </TaxTotal> 
  <LegalTotal 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <LineExtensionAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">535.98</LineExtensionAmount> 
    <TaxExclusiveAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">515.98</TaxExclusiveAmount> 
    <TaxInclusiveAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">697.67</TaxInclusiveAmount> 
    <ToBePaidAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">697.67</ToBePaidAmount> 
  </LegalTotal> 
  <InvoiceLine 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">1</ID> 
    <GUID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">1234-5678</GUID> 
    <InvoicedQuantity unitCode="Pack of 10" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">1</InvoicedQuantity> 
    <LineExtensionAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">365.99</LineExtensionAmount> 
    <TaxPointDate 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2002-09-27</TaxPointDate> 
    <OrderLineReference> 
      <LineID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <SalesOrderLineID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">ebis5-1</SalesOrderLineID> 
    </OrderLineReference> 
    <Delivery> 
      <OriginatorParty> 
        <PartyName> 
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          <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">John Trenchard</Name> 
        </PartyName> 
      </OriginatorParty> 
    </Delivery> 
    <TaxTotal> 
      <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">64.05</TaxAmount> 
      <TaxEvidenceIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <TaxSubTotal> 
        <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">64.05</TaxAmount> 
        <Percent 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">17.5</Percent> 
        <TaxCategory> 
          <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">S</ID> 
          <TaxScheme /> 
        </TaxCategory> 
      </TaxSubTotal> 
    </TaxTotal> 
    <Item> 
      <Description 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">A 
beautiful oak shelf comprising horizontal mount with decorated vertical 
bracket attachments</Description> 
      <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">A 
beautiful oak shelf comprising horizontal mount with decorated vertical 
bracket attachments</Name> 
      <HazardousRiskIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <BuyersItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">12345678912345</ID> 
      </BuyersItemIdentification> 
      <ManufacturersItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">12345678912345</ID> 
      </ManufacturersItemIdentification> 
      <StandardItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">12345678912345</ID> 
      </StandardItemIdentification> 
    </Item> 
    <BasePrice> 
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      <PriceAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">365.99</PriceAmount> 
      <BaseQuantity unitCode="PCE" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">10</BaseQuantity> 
    </BasePrice> 
  </InvoiceLine> 
  <InvoiceLine 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-
2"> 
    <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2</ID> 
    <GUID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">1234-5678</GUID> 
    <Note 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Large brackets for heavy loads</Note> 
    <InvoicedQuantity unitCode="Pack of 5" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">4</InvoicedQuantity> 
    <LineExtensionAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
    <TaxPointDate 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2002-09-27</TaxPointDate> 
    <OrderLineReference> 
      <LineID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <SalesOrderLineID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">eBIS5-2</SalesOrderLineID> 
    </OrderLineReference> 
    <TaxTotal> 
      <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">29.75</TaxAmount> 
      <TaxEvidenceIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <TaxSubTotal> 
        <TaxAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">29.75</TaxAmount> 
        <Percent 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">17.5</Percent> 
        <TaxCategory> 
          <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">S</ID> 
          <TaxScheme /> 
        </TaxCategory> 
      </TaxSubTotal> 
    </TaxTotal> 
    <Item> 
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      <Description 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Shelf Brackets</Description> 
      <Name 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Shelf Brackets</Name> 
      <HazardousRiskIndicator 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" /> 
      <BuyersItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">Bracket1</ID> 
      </BuyersItemIdentification> 
      <ManufacturersItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">1234567</ID> 
      </ManufacturersItemIdentification> 
      <StandardItemIdentification> 
        <ID 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">2345678</ID> 
      </StandardItemIdentification> 
    </Item> 
    <BasePrice> 
      <PriceAmount currencyID="GBP" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">169.99</PriceAmount> 
      <BaseQuantity unitCode="PCE" 
xmlns="urn:oasis:names:draft:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">5</BaseQuantity> 
    </BasePrice> 
  </InvoiceLine> 
</Invoice>  
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6 Επίλογος 
 
 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της διπλωµατικής εργασίας. Ξεκινά µε την 

ανακεφαλαίωση της εργασίας, συνεχίζει µε την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων έτσι όπως 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, και καταλήγει µε τη διατύπωση 

ενδεχόµενων µελλοντικών επεκτάσεων του συστήµατος που δηµιουργήθηκε. 

 

6.1 Σύνοψη 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε η µελέτη της δυνατότητας 

διασύνδεσης επιχειρησιακών συστηµάτων και επικοινωνίας δεδοµένων καθώς και ο σχεδιασµός, 

η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση ενός πρότυπου συστήµατος για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.   

Το σύστηµα που δηµιουργήθηκε περιλάµβανε την υλοποίηση των εξής: 

• Μίας διαδικτυακής υπηρεσίας (Web Service) που υλοποιεί την ανάκτηση, αποθήκευση 

και µεταφορά επιχειρησιακών εγγράφων. Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες 

εγκαθίστανται στον εξυπηρετητή (Server) του συστήµατος. 

• Μίας ενδεικτικής Βάσης ∆εδοµένων για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών µε τις 

επιχειρήσεις που λαµβάνουν µέρος στο σύστηµα καθώς και µε τα Πρότυπα 

Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Εγγράφων που οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν. Η Βάση 

αυτή διασυνδέεται µε τον εξυπηρετητή του συστήµατος απ’ όπου και της υποβάλλονται 

ερωτήµατα αναζήτησης δεδοµένων. 

• ∆ύο πανοµοιότυπα προγράµµατα πελάτες (client) τα οποία εγκαθίστανται σε δύο 

επιχειρήσεις µε τα ονόµατα EnterpriseA και ΕnterpriseB.  Οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν η µία το Πρότυπο Περιγραφής Επιχειρησιακών Εγγράφων UBL και η άλλη  

το eBIS-XML. Η πληροφορία αυτή είναι καταχωρηµένη στη βάση δεδοµένων. Και τα δύο 

περιέχουν µια διεπαφή χρήστη (user interface) απ’ όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 

το είδος της υπηρεσίας που επιθυµεί (Λήψη ή αποστολή αρχείων). Τα προγράµµατα 
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πελάτες διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα µετασχηµατισµού ενός εγγράφου πριν από την 

αποστολή του αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αυτή η δυνατότητα δίνεται µέσα από τη 

χρήση µιας βιβλιοθήκης κλάσεων της DocsMapping.dll που δηµιουργήθηκε για τις 

ανάγκες του συστήµατος. 

• Μία βιβλιοθήκη κλάσεων που αναλαµβάνει τον µετασχηµατισµό επιχειρησιακών 

εγγράφων από ένα πρότυπο σ’ ένα άλλο προκειµένου να µπορέσει να υλοποιηθεί η 

διασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων και η επικοινωνία των δεδοµένων. Η 

λειτουργία αυτών των κλάσεων είναι abstract δηλαδή ο µετασχηµατισµός ενός εγγράφου 

µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το είδος του εγγράφου και των προτύπων που 

χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις. 

• Για την λειτουργία αυτών των κλάσεων κρίθηκε απαραίτητη η δηµιουργία δύο αρχείων 

αντιστοίχησης (mapping files) τα οποία περιέχουν τις αντιστοιχήσεις από το ένα 

πρότυπο στο άλλο. Τα ονόµατα αυτών των αρχείων είναι UBL2ebisXML.xml και 

ebisXML2UBL.xml. 

 

6.2 Συµπεράσµατα 
 

Από την υλοποίηση του παραπάνω συστήµατος επιτυγχάνονται τα εξής: 

• Τα έγγραφα είναι διαθέσιµα και διακινούνται σε ηλεκτρονική µορφή χωρίς να απαιτείται η 

χειροκίνητη διαµεσολάβηση κάποιου χρήστη. Αρκεί να κληθεί η εφαρµογή πελάτη και το 

τιµολόγιο το οποίο εκδίδει το ERP της επιχείρησης αποστέλλεται αυτόµατα στον 

εξυπηρετητή και από κει στον τελικό παραλήπτη 

• Επιτυγχάνεται η διασύνδεση διαφορετικών επιχειρηµατικών συστηµάτων µέσω της 

χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και της πλατφόρµας .ΝΕΤ 

• Επιτυγχάνεται η επικοινωνία διαφορετικών επιχειρησιακών εγγράφων µέσα από τη 

χρήση των κλάσεων της βιβλιοθήκης DocsMapping.dll. Το Πρότυπο Μοντελοποίησης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων που χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση παύει να αποτελεί 

εµπόδιο στην επιλογή των εµπορικών της συνεργατών µέσω διαδικτύου αφού το κάθε 
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έγγραφο µπορεί να µετασχηµατιστεί σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο προκειµένου να είναι 

κατανοητό από το σύστηµα του παραλήπτη του. 

• Μέσω του µηχανισµού προώθησης και αποθήκευσης (store-and-forward) που διαθέτει 

ο εξυπηρετητής οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να στέλνουν και να παραλαµβάνουν 

έγγραφα χωρίς να είναι υποχρεωµένες να είναι διαρκώς συνδεδεµένες στο διαδίκτυο – 

κάτι που ούτως ή άλλως είναι ανέφικτο γι αυτές. 

 

Το πρότυπο σύστηµα που δηµιουργήθηκε δεν βρίσκει εφαρµογή µόνο στις συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υπόδειγµα για αντίστοιχες περιπτώσεις 

ανταλλαγής εγγράφων µεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών µηχανισµών, επιχειρήσεων και 

τραπεζών κλπ. 

 

6.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 

Το σύστηµα το οποίο υλοποιήθηκε µπορεί να χαρακτηριστεί ως µικρογραφία ενός πραγµατικού 

συστήµατος καθώς υλοποιεί την αποστολή και λήψη των τιµολογίων που ανταλλάσσουν οι 

επιχειρήσεις στηριζόµενο σε πραγµατικά πρότυπα (eBIS-XML και UBL) και µετασχηµατίζοντας 

τα τιµολόγια από το ένα πρότυπο στο άλλο µε σηµαντική ακρίβεια. Μελλοντικές επεκτάσεις του 

συστήµατος θα µπορούσαν να είναι οι εξής: 

• ∆ηµιουργία µίας εφαρµογής αυτοµατοποίησης του τρόπου δηµιουργίας των αρχείων 

αντιστοιχησης. H εφαρµογή αυτή θα καλείται από τον εξυπηρετητή του συστήµατος. 

• ∆ηµιουργία των αρχείων αντιστοίχησης και για τα υπόλοιπα πρότυπα µοντελοποίησης 

επιχειρησιακών εγγράφων που υπάρχουν (cXML,xCBL.,κλπ) καθώς και για άλλα είδη 

εγγράφων εκτός του τιµολογίου (παραγγελιών, καταλόγων κλπ). 

• Ενσωµάτωση στα αρχεία αντιστοίχησης των επιχειρησιακών κανόνων (business rules) 

που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 



 162

• Ανακατασκευή της Βάσης ∆εδοµένων που δηµιουργήθηκε προκειµένου να ληφθούν υπ’ 

όψιν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις, τα πρότυπα, τα επιχειρησιακά 

έγγραφα και τα αρχεία αντιστοίχησης. 

• Εκτεταµένη χρήση των επικεφαλίδων των µηνυµάτων SOAP που ανταλλάσσονται 

προκειµένου να ρυθµιστούν ανταλλαγές εγγράφων και συναλλαγές πολυπλοκότερες της 

αποστολής τιµολογίου. 

• ∆ηµιουργία προύποθέσεων ασφάλειας και καταγραφής γεγονότων. 
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