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Περίληψη  

 

τόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ περιγραφι , θ ανάλυςθ , θ ςχεδίαςθ 

και τελικά θ υλοποίθςθ ενόσ γραφικοφ περιβάλλοντοσ διεπαφισ χριςτθ για τθν ευκολθ 

διεκπεραίωςθ των λειτουργιϊν που περιγράφονται από το ζργο Irmos. Για να γίνουν πλιρωσ 

κατανοθτζσ οι ζννοιεσ πίςω από το ζργο Irmos πρϊτα ορίηονται και περιγράφονται οι τεχνολογίεσ 

που το απαρτίηουν. Γίνεται αναφορά και ορίηεται το Grid(Τπολογιςτικό Πλζγμα) κακϊσ και τα 

ςτοιχεία που το αποτελοφν.Παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςυςτιματα Grid που λειτουργοφν ςιμερα. 

Επίςθσ αναλφονται οι Τπθρεςίεσ Διαδικτφου και οι λειτουργίεσ που προςφζρουν και γιατί είναι 

τόςο ςθμαντικζσ για το Grid. Όμωσ οι απλζσ Τπθρεςίεσ διαδικτφου κρίνονται ανεπαρκείσ για τθν 

χριςθ με εφαρμογζσ Grid και για τον λόγο αυτό δθμιουργικθκε το WSRF , που δίνει ςτισ 

υπθρεςίεσ αυτζσ επιπλζον δυνατότθτεσ και βελτιϊνει αρκετζσ από τισ παραμζτρουσ 

τουσ.Αναλφετε το ζργο Irmos και οι καινοτομίεσ που προςφζρει ςτο χϊρο των Grid εφαρμογϊν 

όπωσ θ εκτελεςθ εφαρμογϊν πραγματικοφ χρόνου πανω ςε μια Τποδομθ προςανατολιςμζνθ ςτθν 

Τπθρεςία και θ εφαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ τθσ Τπθρεςίασ. το δευτερο μζροσ τθσ διπλωματικισ 

αυτισ παρουςιάηεται θ εφαρμογι που αναπτφχκθκε για το ζργο Irmos. Αναλφεται και ςχεδιάηετε 

θ εφαρμογι με χριςθ διαγραμμάτων περιπτϊςεων χριςθσ και ακολουκιακϊν διαγραμμάτων. 

τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται οι τεχνολογίεσ πάνω ςτισ οποίεσ ζγινε θ υλοποίθςθ και 

δικαιολογείτε θ χριςθ τουσ. Σζλοσ και πιο ςθμαντικα αναλφεται θ ίδια θ υλοποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ παρουςιάηονται και επεξθγϊντασ τα κυριότερα ςθμεία του κϊδικα που τθν 

αποτελοφν. 
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Πραγματικόσ χρόνοσ ,  Τποδομι προςανατολιςμζνθ ςτθν Τπθρεςία, SOI,  Java , γραφικό 

περιβάλλον , JSP , HTML , CSS , Apache Tomcat.
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Abstract 

The objective of  this diplwma thesis is  the  description,  analysis,  

design and implementation of  a  graphic  user  interface environment for the 

conduct of operations described by  the  Irmos projec t.  In order  for  the  

concepts  behind the project  I rmos to  be ful ly  understood f i rs t  the  

composed technologies are  defined and described.  Grid Computing is  

defined along  with  the  components  i t consists of .  Also  elaborates on the  

Web Services  and their  of fered functions  and why they  are so important for 

Grid Computing.  But  the  simple Web services  appear  inadequate  for  use  

with grid appl ications,  and that ’s  the  reason behind the creation  of  WSRF, 

which gives extra features and enhances many of  the ir  parameters.  

Consequently  the  project I rmos  is  analyzed and i ts  innovations  in the area 

of Grid  appl ications  such as real - time execut ion of  appl ications  in a  Service -

oriented Infrastructure  and assurances of Qual i ty of Service .  In  the  second 

part  of  the  diplwma thesis  the actual  appl ication  for the  Irmos project  is  

developed.  The appl ication  is  analyzed and designed using use  cases and 

sequence  diagrams.  Then we discuss  the  technologies on which i t  was 

implemented and justi fy their use .  Final ly, and most im portant is  the  

completion of  the appl ication  and main  portions of the source code  are  

presented and explained.  

Keywords:  Grid ,  OGSA , Web Services , WSRF , Web Services Resource Framework , 

GLOBUS ,  Irmos Project , Real time ,  Service Oriented Infrastracture, SOI,  Java , Graphic 

User Interface , JSP , HTML , CSS , Apache Tomcat. 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Περιεχόμενα 

1 Σο GRID ............................................................................................................ 13 

1.1 Γενικά για το GRID .................................................................................... 13 

1.1.1 Οριςμόσ .............................................................................................. 13 

1.1.2 Ζνασ πιο τυπικόσ οριςμόσ .................................................................... 14 

1.1.3 Παραδείγματα ςυςτθμάτων Grid ........................................................ 15 

1.2 Κατθγοριοποίθςθ υςτθμάτων Grid ......................................................... 16 

1.3 φγκριςθ με άλλεσ τεχνολογίεσ ................................................................ 18 

1.4 Ιςτορία του Grid ....................................................................................... 19 

1.5 Αρχιτεκτονικζσ υςτθμάτων Grid .............................................................. 21 

2 OGSA (The Open Grid Services Architecture) .................................................... 23 

3 Web Services ................................................................................................... 31 

3.1 Ειςαγωγι ςτα Web Services ..................................................................... 31 

3.1.1 Πλεονεκτιματα ................................................................................... 32 

3.1.2 Μειονεκτιματα ................................................................................... 33 

3.2 τοίβα των Web Services .......................................................................... 34 

3.2.1 ΗΣΣΡ.................................................................................................... 34 

3.2.2 SOAP ................................................................................................... 34 

3.2.3 WSDL................................................................................................... 34 

3.2.4 UDDI.................................................................................................... 34 

3.2.5 WS-Security ......................................................................................... 35 

3.3 Η αρχιτεκτονικι των Web Services ........................................................... 35 

3.4 Ζνα τυπικό παράδειγμα κλιςθσ Web Service ........................................... 36 



 

10 

 

3.5 Ζνα τυπικό παράδειγμα κλιςθσ Web Service (Ανάλυςθ) .......................... 38 

3.5.1 O Εξυπθρετθτισ .................................................................................. 39 

3.6 Ζνα πρακτικό ηιτθμα ................................................................................ 40 

4 WSRF - Web Services Resource Framework ...................................................... 43 

4.1 Γενικά....................................................................................................... 43 

4.2 Stateless – Statefull Web Services ςτο Globus Toolkit ............................... 44 

4.2.1 Προδιαγραφζσ του Web Services Resources Framework ..................... 50 

4.2.2 Επιπλζον Προδιαγραφζσ ..................................................................... 51 

5 Irmos Project (Interactive Realtime Multimedia Applications on Service Oriented 

Infrastructures) ................................................................................................................... 54 

5.1 Λίγα λόγια για το ζργο ............................................................................. 54 

5.2 Ζννοια και ςτόχοι του ζργου .................................................................... 55 

5.2.1 Γιατί να χρθςιμοποιιςουμε τθν λφςθ που παρζχει το Irmos; .............. 58 

5.2.2 Γιατί προςανατολιςμόσ ςτθν Τπθρεςία ; ............................................. 59 

5.2.3 Γιατί πραγματικόσ χρόνοσ ; .................................................................. 60 

5.2.4 Πραγματικόσ Χρόνοσ: Μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςχεδίαςθσ ..... 61 

5.3 Κίνθτρο πίςω από τισ επιλεγμζνεσ εφαρμογζσ ......................................... 62 

6 Ανάλυςθ και χεδίαςθ του υςτιματοσ  - Προςδιοριςμόσ απαιτιςεων ........... 66 

6.1 Λειτουργικζσ και μθ λειτουργικζσ Απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ .................. 66 

6.2 Περιοριςμοί ............................................................................................. 70 

6.3 Μοντζλο Περιπτϊςεων Χριςθσ ................................................................ 70 

6.3.1 Περίπτωςθ Χριςθσ  1 Negotiation – Reservation ................................. 70 

6.3.2 Περιπτωςθ Χριςθσ 2 Ζλεγχοσ(Monitoring) .......................................... 74 

6.3.3 Περίπτωςθ Χριςθσ 3 Eκτζλεςθ (Execution) ......................................... 76 

6.4 Γιατί Java Server Pages ............................................................................. 78 



 

11 

 

7 Σεχνολογίεσ ..................................................................................................... 82 

7.1 Java Server Pages (JSP) ............................................................................. 82 

7.2 Apache Tomcat ........................................................................................ 82 

7.3 Netbeans και Globus Toolkit 4.2.1 ............................................................ 83 

8 Περιγραφι τθσ Τλοποίθςθσ ............................................................................. 86 

8.1 Login.jsp ................................................................................................... 87 

8.2 Index.jsp, Navbar.html, Footer.jsp και newcss.css .................................... 89 

8.3 Monitoring.jsp .......................................................................................... 92 

8.4 Negotiate1.jsp .......................................................................................... 96 

8.4.1 ServiceURI.java .................................................................................... 98 

8.5 Negotiate2.jsp ........................................................................................ 102 

8.5.1 Component.java ................................................................................ 103 

8.5.2 Parameter.java .................................................................................. 103 

8.6 Process.jsp ............................................................................................. 106 

8.7 ReservationInit.jsp .................................................................................. 108 

8.8 Reservation2.jsp ..................................................................................... 109 

9 Βιβλιογραφία ................................................................................................. 114 

Παράρτθμα Α ....................................................................................................... 116 

Πθγαίοσ κϊδικασ προγράμματοσ ...................................................................... 116 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 



 

13 

 

1 Σο GRID 

1.1 Γενικά για το GRID 

1.1.1 Οριςμόσ 

Σο Grid (Δίκτυο Κατανεμθμζνθσ Υπζρ-υπολογιςτικισ Ιςχφοσ) είναι μια αρχιτεκτονικι 

διαμοιραςμοφ εφαρμογϊν/πόρων που δίνει τθν ικανότθτα ςε ςυνδεδεμζνα ετερογενι 

ςυςτιματα και εφαρμογζσ να μοιράηονται υπολογιςτικοφσ και αποκθκευτικοφσ πόρουσ. 

τόχοσ αυτισ τθσ αρχιτεκτονικισ είναι από μεγάλο αρικμό διαφορετικϊν 

ςυςτθμάτων που ςυνδζονται μεταξφ τουσ πάνω από προθγμζνα δίκτυα , να δθμιουργθκεί 

ζνα απλό, εικονικό, ενοποιθμζνο ςφςτθμα. Σο εικονικό, ενιαίο αυτό ςφςτθμα δίνει ςε 

χριςτεσ και εφαρμογζσ πρόςβαςθ ςε υπολογιςτικοφσ πόρουσ, ςυςκευζσ και υπθρεςίεσ. Οι 

πόροι που διαμοιράηονται ςε μια αρχιτεκτονικι Grid μποροφν να είναι ετερογενείσ(να 

ζχουν υλοποιθκεί ςε διαφορετικζσ πλατφόρμεσ, αρχιτεκτονικζσ υλικοφ/λογιςμικοφ, 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ ). Μπορεί να βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά 

τοποκεςίεσ και να ανικουν ςε διαφορετικζσ διαχειριςτικζσ περιοχζσ (administrative 

domains). ε ςφγκριςθ με τον Παγκόςμιο Ιςτό που είναι μια υπθρεςία για τθ διανομι 

πλθροφοριϊν μζςω του Διαδικτφου, κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ότι το Grid είναι μια 

υπθρεςία για τθ διανομι υπολογιςτικισ δφναμθσ, αποκθκευτικϊν χϊρων και άλλων πόρων 

μζςω του Διαδικτφου. 
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Εικόνα 1.1 Υπολογιςτικό Πλζγμα 

1.1.2 Ένασ πιο τυπικόσ οριςμόσ 

Δυςτυχϊσ, οι τυπικοί οριςμοί του Grid computing είναι όπωσ οι πόροι ςε ζνα 

πλζγμα: πολυάρικμοι και ετερογενισ.  Ζνασ από τουσ καλφτερουσ οριςμοφσ είναι του Ian 

Foster ςτο βιβλίο του WHAT IS THE GRID? A THREE POINT CHECKLIST [1]. Μολονότι, όπωσ 

επιςθμαίνει και ο ίδιοσ, θ λίςτα ελζγχου εξακολουκεί να αφινει περικϊρια για ςυηιτθςθ, 

παρζχει ωςτόςο ζναν απλό και περιεκτικό οριςμό. Παρακζτεται παρακάτω επακριβϊσ  ο 

τυπικόσ οριςμόσ από τθ λίςτα ελζγχου: 

«Το πλζγμα είναι ζνα ςφςτθμα που:  

1. ςυντονίηει πόρουσ που δεν υπόκεινται ςε κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου...  

2. .. .χρθςιμοποιώντασ τυποποιθμζνα, ανοικτά, γενικισ χριςθσ πρωτόκολλα και 

διαςυνδζςεισ...  

3. .. .ώςτε να παρζχει μθ ςτοιχειώδθσ(προχωρθμζνθ)  Ποιότθτα Υπθρεςίασ 

(QoS)» 
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Mια πιο προςεκτικι ματιά ςτα πρϊτα δφο ςθμεία:  

1. υντονίηει πόρουσ που δεν υπόκεινται ςε κεντρικό ζλεγχο  

Αυτό αναφζρεται ςτθν ζννοια τθσ «Χριςθσ πόρων από πολλοφσ 

οργανιςμοφσ». αφζςτερα, αναφζρεται ςτθν  «ενςωμάτωςθ και τον ςυντονιςμό 

πόρων και χρθςτϊν που ςυνυπάρχουν ςε διαφορετικοφσ τομείσ  ελζγχου(control 

domain)».  Αυτοί οι «τομείσ ελζγχου» κα μποροφςε να είναι διαφορετικζσ διοικθτικζσ 

μονάδεσ μζςα ςε μια εταιρεία.  

2. Χρθςιμοποιεί τυποποιθμζνα, ανοικτά, γενικισ χριςθσ πρωτόκολλα και 

διαςυνδζςεισ 

 Οι πόροι ςε ζνα πλζγμα είναι προφανϊσ ετερογενισ. ε ζνα ςφςτθμα 

πλζγματοσ, κα πρζπει με κάποιο τρόπο να πάρουμε ζνα ςφνολο από  διαφορετικοφσ 

μεταξφ τουσ πόρουσ (ανεξάρτθτουσ υπολογιςτζσ, ςυμπλζγματα υπολογιςτϊν , υπζρ-

υπολογιςτζσ, αποκθκευτικοί πόροι, κ.λπ.) που χρθςιμοποιοφν μια μεγάλθ ποικιλία 

από λειτουργικά ςυςτιματα και αρχιτεκτονικζσ, και με κάποιον τρόπο να 

ςυνεργαςτοφν  για τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν εργαςιϊν. Ο μόνοσ τρόποσ για να 

επιτευχκεί αυτό είναι με χριςθ «τυποποιθμζνων, ανοικτϊν, γενικισ χριςθσ 

πρωτόκολλων και διαςυνδζςεων» παρζχοντασ μια «κοινι γλϊςςα» που όςοι 

βρίςκονται ςτο πλζγμα μποροφν να κατανοιςουν. Η προςζγγιςθ με βάςθ το 

πρωτόκολλο επιτρζπει τθν ετερογζνεια των πόρων και το γεγονόσ ότι βαςίηεται ςε 

πρότυπα προωκεί τθ διαλειτουργικότθτα.  

Και πάλι, υπάρχουν μεγάλα περικϊρια για βελτίωςθ, αλλά ο τυπικόσ αυτόσ οριςμόσ 

είναι ζνα ςτακερό ςθμείο εκκίνθςθσ.  

1.1.3 Παραδείγματα ςυςτημάτων Grid 

 EGEE: Enabling Grids for E-Science in Europe (http://public.eu-egee.org/):  Ζνα 

φιλόδοξο ζργο που δίνει ςτου επιςτιμονεσ τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

υπολογιςτικοφσ πόρουσ 27 χωρϊν. Σο EGGE είναι επίςθσ υπευκυνο για τθν υπολογιςτι 

ιςχφ του επιταχυντι LHC. 

 NEESit (http://it.nees.org/): Παρζχει μια εκτεταμζνθ υποδομι για τον NEES(Network for 

Earthquake Engineering Simulation – δίκτυο για τθν εξομοίωςθ ςειςμϊν) και ςυνδζει 

μεταξφ τουσ ερευνθτικά κζντρα ςειςμϊν ςε όλεσ τθσ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ. 
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 TeraGrid (http://www.teragrid.org/):  Ζνα ςφςτθμα Grid που παρζχει μια δυνατι 

υποδομι για ανοικτι επιςτθμονικι ερευνά. Από το 2004 το TeraGrid αποδίδει 20 

teraflops υπολογιςτισ δφναμθσ και μπορεί να αποκθκεφςει 1 petabyte ςε 

διανεμθμζνουσ αποκθκευτικοφσ πόρουσ.  

 Access Grid (http://www.accessgrid.org/):  Ζνα ςφςτθμα Grid που χρθςιμοποιείται για 

τθν περαίωςθ  «μεγάλθσ κλίμακασ διανεμθμζνων ςυναντιςεων , ςυνεργαςίεσ εργαςίασ 

, ςεμινάρια , μακιματα  και εκπαίδευςθ». 

 eDiaMoND (http://www.ediamond.ox.ac.uk/):  Σο ζργο eDiaMoND είναι ζνα καλό 

παράδειγμα χριςθσ των τεχνολογιϊν Grid  για τθν υγεία. Σο ζργο αυτό «ςυγκεντρϊνει 

και διανζμει πλθροφορίεσ για τθν κεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ, επιτρζπει τθν 

ζγκαιρθ εξζταςθ και διάγνωςθ και παρζχει ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ εργαλεία και 

πλθροφορίεσ για τθν κεραπεία τθσ αςκζνειασ αυτισ. 

Για πλθρζςτερθ λίςτα των τρεχουςϊν εφαρμογϊν Grid απευκυνκείτε ςτθν  

Βιβλιογραφία.  

1.2 Κατηγοριοποίηςη υςτημάτων Grid 

Ο όροσ Grid αναφζρεται ςε ζνα ςφνολο από υπολογιςτικοφσ πόρουσ οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να εκτελζςουν διεργαςίεσ. Ζτςι ςτα μάτια του χριςτθ φαίνεται ζνασ απλόσ 

υπολογιςτικόσ  πόροσ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα υπάρχει ζνα πολυδφναμο κατανεμθμζνο 

πλζγμα από υπολογιςτικοφσ πόρουσ. Ο διαχειριςτισ υπολογιςτικϊν πόρων αναλαμβάνει 

εργαςίεσ που υποβάλουν οι χριςτεσ και τισ δρομολογεί ανάλογα για εκτζλεςθ ςτο Πλζγμα. 

Ζτςι ο κάκε χριςτθσ μπορεί να υποβάλει ζνα μεγάλο αρικμό εργαςιϊν χωρίσ να τον 

απαςχολεί ποφ κα εκτελεςτοφν. 

Η τεχνολογία Πλζγματοσ αναπτφχκθκε γιατί ζγινε πλζον αποδεκτό ςτθν 

επιχειρθματικι κοινότθτα θ βαρφτθτα των κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων ςε εφαρμογζσ 

όπωσ θ οικονομικι μοντελοποίθςθ και θ ανάςυρςθ δεδομζνων. Ζτςι μζςα ςε ζνα Grid 

υπολογιςτζσ, servers, αποκθκευτικά μζςα, βάςεισ δεδομζνων μποροφν να ςυνδυαςτοφν 

ϊςτε να δθμιουργιςουν μαηικι υπολογιςτικι ιςχφ. Η αφομοίωςθ τθσ τεχνολογίασ Grid 

γίνεται με πολφ υψθλοφσ ρυκμοφσ.  

Η τεχνολογία Grid μπορεί να κατανεμθκεί ςε 3 μεγάλα μζρθ: Cluster, Enterprise και 

Global: 
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1. Cluster Grids : ιμερα τα Cluster Grids αποτελοφν τθν πιο διαδεδομζνθ και απλι 

μορφι Grid. Προςπακϊντασ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ των περιςςότερων 

οργανιςμϊν, τα Cluster Grids αποτελοφνται από ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα τα 

οποία ςυνεργάηονται για να παράγουν προσ το χριςτθ ζνα ςθμείο πρόςβαςθσ. Σα 

Cluster Grids απαςχολοφν ζνα μικρό αρικμό χρθςτϊν οι οποίοι βρίςκονται ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο project ι τμιμα μιασ επιχείρθςθσ προςφζροντασ υποςτιριξθ ςε 

εργαςίεσ που απαιτοφν υψθλζσ απαιτιςεισ και υψθλι υπολογιςτικι ιςχφ. Οι πόροι 

ενόσ Grid μπορεί να εςτιαςτοφν είτε ςε ζνα ςφνολο επαναλαμβανόμενων εργαςιϊν, 

ι ςε εργαςίεσ που υποςτθρίηουν παράλλθλθ εκτζλεςθ. Ζτςι ζνα Grid μπορεί να 

αναλάβει τθ διεκπεραίωςθ εργαςιϊν ανεξαρτιτων μεταξφ τουσ, αλλά και τθν 

ολοκλιρωςθ εργαςιϊν που εκτελοφνται ςε διαφορετικζσ υπολογιςτικζσ μονάδεσ 

αλλά επικοινωνοφν ωςτόςο μεταξφ τουσ για τθν επίλυςθ ενόσ ςυνόλου 

προβλθμάτων. 

 

2. Enterprise Grids : Κακϊσ οι ανάγκεσ για εξοικονόμθςθ χωρθτικότθτασ ςυνεχϊσ 

αυξάνονται , οι οργανιςμοί ςυνδυάηουν Cluster Grids ςχθματίηοντασ Enterprise 

Grids. Σα Enterprise Grids επιτρζπουν ςε πολλαπλά project ι τμιματα μιασ 

υπθρεςίασ να μοιράηονται υπολογιςτικζσ πθγζσ. 

Σα Enterprise Grids αποτελοφνται από ζνα εξαπλωμζνο ςφνολο από servers 

οι οποίοι μπορεί να είναι ςε διάφορα μζρθ μιασ επιχείρθςθσ ωςτόςο 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Μια επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί τα Enterprise Grid για να 

διαχειριςτεί μια μεγάλθ ποικιλία εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του  data 

mining,τθσ  επεξεργαςία frames για animation, απορρόφθςθ μεγάλου φόρτου 

εργαςίασ κατά περιόδουσ ςε μια επιχείρθςθ και πολλά άλλα. 

 

3. Global Grids : Όταν ζνα Enterprise Grid δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ μιασ εφαρμογισ, μια επιχείρθςθ μπορεί να αναηθτιςει διακζςιμουσ 

υπολογιςτικοφσ πόρουσ μζςω ενόσ Global Grid. χεδιαςμζνα για τισ ανάγκεσ 

εφαρμογϊν που απαιτοφν πολλοφσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ τα Global Grids 

παρζχουν τθν ιςχφ των κατανεμθμζνων πόρων ςε χριςτεσ παντοφ ςτον κόςμο. Σα 

Global Grids είναι ζνα ςφνολο από Enterprise Grids , τα οποία προορίηονται για 

παγκόςμια χριςθ. Οι υπολογιςτικοί πόροι ενδζχεται να είναι γεωγραφικά 

διαςκορπιςμζνοι, ωςτόςο είναι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ. Μποροφν να 
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χρθςιμοποιθκοφν από κάκε χριςτθ ανεξάρτθτα, από επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, 

ανταποκρινόμενα ςε βαρφ φόρτο εργαςίασ. 

 

 

Εικόνα 1.2 Η δφναμη του Grid 

1.3 ύγκριςη με άλλεσ τεχνολογίεσ 

 τθν πραγματικότθτα το Grid αποτελεί τθν τελευταία και ποιο ολοκλθρωμζνθ 

εξζλιξθ πιο γνωςτϊν τεχνολογιϊν, όπωσ το distributed computing(διανεμθμζνα 

υπολογιςτικά ςυςτιματα), το διαδίκτυο, και τα δίκτυα P2P( peer-to-peer). 

Όπωσ το διαδίκτυο, το Grid κρφβει τθν πολυπλοκότθτα που υπάρχει πίςω από τθν 

τεχνολογία. Πολλοί χριςτεσ απολαμβάνουν μία μοναδικι, ενοποιθμζνθ εμπειρία. Αντίκετα 

με το διαδίκτυο, το οποίο κυρίωσ επιτρζπει τθν επικοινωνία,  το Grid επιτρζπει τθν πλιρθ 

ςυνεργαςία για τθν υλοποίθςθ κοινϊν επαγγελματικϊν ςτόχων. 

Όπωσ τα δίκτυα peer-to-peer, το Grid επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να μοιράηονται 

αρχεία. Αντίκετα με τα δίκτυα peer-to-peer, το Grid επιτρζπει ανάμεςα ςε πολλοφσ 

χριςτεσ όχι μόνο τον διαμοιραςμό αρχείων, αλλά και άλλων πόρων όπωσ υπολογιςτικοφσ 

κφκλουσ , μνιμθ κ.α. 
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Όπωσ τα clusters και το distributed computing, το Grid ενοποιεί υπολογιςτικοφσ 

πόρουσ. Αντίκετα με τα clusters και distributed computing, τα οποία χρειάηονται φυςικι 

γειτνίαςθ και υπολογιςτικι ομοιογζνεια, τα Grid μποροφν να είναι γεωγραφικά 

κατανεμθμζνα και ετερογενι. 

 Όπωσ οι τεχνολογίεσ virtualization, το Grid επιτρζπει τθ εικονοποίθςθ IT 

(Infornation Technology) πόρων. Αντίκετα με τισ τεχνολογίεσ virtualization, οι οποίεσ  

εικονοποιοφν ζνα μοναδικό ςφςτθμα, το Grid επιτρζπει τθν εικονοποίθςθ αχανϊν και 

διάςπαρτων IT πόρων. 

1.4 Ιςτορία του Grid 

Σο ιςτορικό των τεχνολογιϊν διαςφνδεςθσ των υπολογιςτϊν αρχίηει ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 70 ςτθν Αμερικι από τθν ερευνθτικι ομάδα ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) που είχε δθμιουργθκεί από τθν κυβζρνθςθ για ςτρατιωτικοφσ ςκοποφσ. 

Από τθν ομάδα αυτι αναπτφχκθκαν πολλά ςθμαντικά πρωτόκολλα και τεχνολογίεσ όπωσ το 

TCP/IP.Τπό τθν κακοδιγθςθ του Dr. J.C.R. Licklider και τθν ςυμβολι ερευνθτϊν από 

διάφορα πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ θ ζρευνα κατζλθξε ςτθ δθμιουργία του πρϊτου δικτφου 

υπολογιςτϊν, προάγγελο του Internet, γνωςτό ωσ ARPANET, ςτα 50 kbps. Η ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα ςτον τομζα των δικτφων υπολογιςτϊν ςυνεχίςτθκε, με αποτζλεςμα τθν 

δθμιουργία του NSFNET *1986+, δικτφου ςτα 56Kbps που ςυνζδεε τα πζντε NSF κζντρα 

υπερ-υπολογιςτϊν. 

Ωσ ςυνζχεια και εξζλιξθ αυτϊν των τεχνολογιϊν μποροφμε να κεωριςουμε το 

πρόγραμμα Condor *1988+ του πανεπιςτθμίου του Wisconsin. Σο ςφςτθμα αυτό είναι ζνασ 

«διαχειριςτισ φόρτου εργαςίασ» (workload manager), με δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ 

και διαχείριςθσ πόρων, δρομολόγθςθσ εργαςιϊν και αποτελεί το πρϊτο πρόγραμμα με 

κατεφκυνςθ προσ τθν αξιοποίθςθ των Grid υπθρεςιϊν. 

Η ανάπτυξθ δικτφων υψθλϊν ταχυτιτων και θ ανάγκθ για μεγάλθ επεξεργαςτικι 

ιςχφ οδιγθςε ςε ζντονθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα των Grid τεχνολογιϊν. Η 

ζρευνα αυτι κατζλθξε ςε ενδιαφζροντα αποτελζςματα με πιο ςθμαντικά τα προγράμματα 

LEGION *1993+, SRB *1997+, GLOBUS *1998+. Σο πρϊτο βαςίηεται ςτθν ιδζα του εικονικοφ 

υπολογιςτι (virtual computer) : όλοι οι πόροι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ, εμφανίηονται 

ςτον χριςτθ ωσ μία εικονικι μθχανι, με αρκετά μειονεκτιματα όμωσ, όπωσ θ πολφπλοκθ 
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υλοποίθςθ και θ μικρι αποδοτικότθτα. Σο SRB (Storage Resource Broker) ιταν μια 

πλατφόρμα διαχείριςθσ αποκθκευτικϊν πόρων που βοικθςε πολφ ςτθν ανάπτυξθ των Grid 

τεχνολογιϊν, αφοφ αντιμετϊπιςε τα προβλιματα μεταφοράσ δεδομζνων ςε Grid 

περιβάλλον.  

Σζλοσ, το πιο διαδεδομζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ Grid υπθρεςιϊν είναι το GLOBUS, 

που αναπτφχκθκε ςτο Argonne National Lab ςτο πανεπιςτιμιο του Berkeley. Σο GLOBUS 

προςωποποίθςε πρωτοκόλλα για τθ αςφάλεια, μεταφορά δεδομζνων, ανακάλυψθ πόρων 

και εκτζλεςθ εργαςιϊν. Λειτουργεί ςε χαμθλό επίπεδο και είναι ανεπτυγμζνο ςε επίπεδα 

υπθρεςιϊν: 

 

 

Εικόνα 1.3 Βαςική Grid Αρχιτεκτονική 

Η ςυνζχεια γίνεται με τθν ανάπτυξθ των Web Services *2001+ , υπθρεςιϊν που είναι 

προςβάςιμεσ μζςω του διαδικτφου και χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα 

περιγραφισ ( XML, SOAP, WSDL) και τζλοσ με τθν εγκακίδρυςθ του OGSA (Open Grid 

Service Architecture) *2002+ ωσ κφριασ αρχιτεκτονικι τθσ Grid τεχνολογίασ. Σο πρότυπο 

αυτό είναι το πιο ςθμαντικό για τισ τεχνολογίεσ του Grid, αφοφ περιγράφει τισ δυνατότθτεσ 

του ςυςτιματοσ αυτοφ να αναλφςει τθν λειτουργία του ςε όλα τα επίπεδά του. 
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1.5 Αρχιτεκτονικέσ υςτημάτων Grid 

Τπάρχουν δφο βαςικζσ αρχιτεκτονικζσ πίςω από τθν οικοδόμθςθ κλιμακωτϊν 

(scalable) Grid ςυςτθμάτων : 

 Service-Oriented Architecture (SOA) ι αλλιϊσ Αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςε 

Τπθρεςίεσ. Η αρχιτεκτονικι αυτι ςυνίςταται ςτθν ςυνάκροιςθ( aggregation) 

επαναχρθςιμοποιιςιμων προγραμμάτων, τα οποία ονομάηουμε Τπθρεςίεσ (services). 

Σα services καλοφνται από απομακρυςμζνουσ πελάτεσ , πάνω από κάποιο δίκτυο κατά 

τρόπο ανεξάρτθτου πλατφόρμασ ι γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

 Peer to peer (P2P) Με τον όρο αυτό εννοοφμε μια ςυνάκροιςθ ιςοδφναμων 

προγραμμάτων , τα οποία παρζχουν κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα και ζχουν 

τθν δυνατότθτα να δανείηουν και να δανείηονται διάφορουσ πόρουσ του δικτφου. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το εφροσ ηϊνθσ , υπολογιςτικι ιςχφσ, ικανότθτα 

αποκικευςθσ κτλ. Μεγάλα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αρχιτεκτονικισ είναι ο 

μεγάλοσ βακμόσ κλιμάκωςθσ (scalability) και θ μεγάλθ αντοχι ςτα λάκθ ( fault 

tolerance ). 

Παρόλα τα πλεονεκτιματα τθσ p2p αρχιτεκτονικισ , ςε Grid ςυςτιματα ςυνθκίηεται 

να ακολουκοφμε αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςε Τπθρεςίεσ . Οι βαςικότεροι λόγοι γι’ 

αυτό είναι: 

 Οι πελάτεσ είναι απλοφςτεροι (light-weight) , το οποίο ςθμαίνει ότι μποροφν  να 

εγκαταςτακοφν και να ςυντθρθκοφν και από μθ ζμπειρουσ χριςτεσ, «κρφβοντασ» 

ουςιαςτικά τθν πικανϊσ περίπλοκθ υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. Οι πελάτεσ δεν είναι 

τόςο ιςχυρά ςυνδεδεμζνοι με το υπόλοιπο ςφςτθμα, πράγμα που δίνει τθν δυνατότθτα 

ςτουσ χριςτεσ να κινοφνται, να μοιράηονται και να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ από 

διαφορετικζσ περιοχζσ. Ενιςχφεται θ διαλειτουργικότθτα (interoperability) , 

δθμιουργϊντασ πρότυπα καλϊσ οριςμζνα για τθν επικοινωνία με απομακρυςμζνεσ 

υπθρεςίεσ. 

 Διευκολφνεται θ ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων. 
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2 OGSA (The Open Grid Services 

Architecture) 

Ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα είναι λογικό ότι χρειάηεται να ζχει μια αρχιτεκτονικι θ 

οποία να επιτρζπει τον ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ του κατά το δυνατόν καλφτερο τρόπο. 

Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα ςφςτθμα Grid χωρίηεται ςε μικρότερεσ και διαφορετικζσ μονάδεσ οι 

οποίεσ διακζτουν διαφορετικό ρόλο για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ χρόνου και πόρων κατά 

τθ διάρκεια μιασ ι και πολλϊν εργαςιϊν[2] . Ζνα ςφςτθμα Grid αποτελείται ςυνικωσ από 

διαφορετικζσ υπολογιςτικζσ μονάδεσ. 

 

 

Εικόνα 2.1 Ζνασ οργανιςμόσ και οι πόροι του 

 

Εικόνα 2.2  Ζνασ Εικόνικόσ Οργανιςμόσ 
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 Τπθρεςία διαχείριςθσ VO (Εικονικοφ Οργανιςμοφ ):  Ζχει ωσ ρόλο τθν διαχείριςθ των 

κόμβων και χρθςτϊν που αποτελοφν μζλθ του Εικονικοφ Οργανιςμοφ. 

 Τπθρεςία Αναηιτθςθσ και Διαχείριςθσ Πόρων:  Με αυτό τον τρόπο οι εφαρμογζσ Grid 

κα ηθτοφν πόρουσ που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τουσ και ζπειτα κα τουσ 

διαχειρίηονται. 

 Τπθρεςία διαχείριςθσ εργαςιϊν: Ο κάκε χριςτθσ μπορεί να υποβάλει εργαςίεσ προσ 

το Grid. 

 Άλλεσ υπθρεςίεσ που ζχουν να κάνουν με τθν αςφάλεια, με τθν διαχείριςθ δεδομζνων 

κτλ. 

 

Εικόνα 2.3 Σσέζη μεηαξύ OGSA, WSRF και Web Services 

Όλεσ αυτζσ οι υπθρεςίεσ αλλθλεπιδροφν ςυνεχϊσ. Για παράδειγμα θ υπθρεςία 

Διαχείριςθσ Εργαςιϊν μπορεί να ςυμβουλευτεί τθν υπθρεςία Αναηιτθςθσ Πόρων για να 

βρει υπολογιςτικοφσ πόρουσ που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τισ τρζχουςασ εργαςίασ. 

Ζνα τόςο μεγάλο πλικοσ υπθρεςιϊν δε κα ιταν δφςκολο να προκαλζςει χάοσ. Ο κάκε 

πάροχοσ τζτοιων υπθρεςιϊν κα μποροφςε να υλοποιιςει δικζσ του υπθρεςίεσ με τα ίδια 

κακικοντα , αλλά με διαφορετικό τρόπο, παρζχοντασ με αυτόν τον τρόπο διαφορετικζσ 

λειτουργίεσ. Κάτι τζτοιο κα αποτελοφςε αναςταλτικό παράγοντα ςτθν ςυνεργαςία ενόσ 

μεγάλου αρικμοφ υπθρεςιϊν με διαφορετικζσ υλοποιιςεισ. 
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Η λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα είναι ςτο να υπάρχει ζνα κοινό πρότυπο για κάκε 

τφπο υπθρεςίασ, μία βάςθ που κα εξυπθρετοφςε ςτθν υλοποίθςθ υπθρεςιϊν με κανόνεσ 

τουσ κανόνεσ τθσ βάςθσ αυτισ. Αναφζροντασ ωσ παράδειγμα τον Παγκόςμιο Ιςτό (World 

Wide Web) γίνεται ξεκάκαρθ θ πολυτιμότθτα των προτφπων για εφαρμογζσ προσ ευρεία 

χριςθ. Ζνασ από τουσ λόγουσ που κακιζρωςε τον Παγκόςμιο Ιςτό (World Wide Web) προσ 

τον περιςςότερο κόςμο είναι το γεγονόσ ότι βαςίηεται ςε πρότυπα (HTML , HTTP κτλ ) τα 

οποία ακολουκοφν όλοι οι καταςκευαςτζσ των Internet Browsers (Microsoft, Mozilla , κτλ) . 

Ζτςι ζχοντασ ζνα Internet Browser ο οποίοσ ακολουκεί αυτά τα πρότυπα είμαςτε ςε κζςθ 

να ζχουμε πρόςβαςθ ςτα περιςςότερα websites ανεξάρτθτα από το τι τεχνολογία 

χρθςιμοποιοφν. 

Σο OGSA, υλοποιικθκε από το Global Grid Forum ϊςτε να κζςει ζνα κοινό πρότυπο 

για τισ εφαρμογζσ που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία Grid. Ο ςτόχοσ του OGSA είναι να ορίςει 

πρακτικά ζνα κοινό πρότυπο για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που είναι διακζςιμεσ ςε ζνα Grid 

ςφςτθμα (Τπθρεςία διαχείριςθσ εργαςιϊν, Τπθρεςία Αναηιτθςθσ και Διαχείριςθσ Πόρων, 

υπθρεςίεσ αςφαλείασ, κτλ) υλοποιϊντασ ζνα ςφνολο από interfaces για τισ υπθρεςίεσ 

αυτζσ. Σο OGSA ζχει κζςει τα πρότυπα για τισ πιο ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ που κα ςυναντιςει 

κάποιοσ ςε ζνα Grid ςφςτθμα και που θ μοντελοποίθςθ τουσ κα αποφζρει μεγάλα οφζλθ. 

Από τθ ςτιγμι που είχε ςχεδιαςτεί θ αρχιτεκτονικι αυτι, ζγινε αιςκθτι θ ανάγκθ 

για ζνα κατανεμθμζνο middleware , ςτο οποίο κα βαςιηόταν θ αρχιτεκτονικι αυτι. Σο 

middleware αυτό κα είχε ωσ ςτόχο τον κοινό τρόπο κλιςθσ λειτουργιϊν , από τθ ςτιγμι που 

θ αρχιτεκτονικι αυτι ζπρεπε να ζχει ευρεία χριςθ από επιχειριςεισ και όχι μόνο. 

Τπάρχουν πολλά κατανεμθμζνα middleware τα οποία είναι ςε κζςθ να αποτελζςουν τθν 

βάςθ αυτι τθσ αρχιτεκτονικισ (CORBA, RMI, RPC), ωςτόςο προτιμικθκε θ λφςθ των Web 

Services, για λόγουσ που διευκρινίηονται παρακάτω ςτθν ανάλυςθ τουσ. 

Αν και θ λφςθ των Web Services ιταν θ ιδανικι λφςθ, δεν υποςτιριηαν μια βαςικι 

απαίτθςθ του OGSA το οποίο ιταν ότι το middleware ζπρεπε να υποςτθρίηει stateful 

ιδιότθτεσ, δθλαδι να είναι ςε κζςθ να ςυγκρατεί πλθροφορία ςε κάποιο state. Ωςτόςο τα 

Web Services ενϊ ςτθν κεωρία μποροφν να είναι είτε stateless είτε stateful, ςτθν πράξθ 

χρθςιμοποιοφνται ωσ stateless. 

ε αυτό το ςθμείο τθ λφςθ ζρχεται να δϊςει το WSRF (The Web Services Resource 

Framework). Σο WSRF κακορίηει πωσ τα Web Services μποροφν να ςυμπεριφζρονται ωσ 
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stateful και τουσ προςδίδουνε τζτοια ςυμπεριφορά, ςυμπεριλαμβάνοντασ και άλλα 

επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά. Ζτςι λοιπόν ςχθματίηεται μια ςχζςθ μεταξφ OGSA και WSRF, 

το OGSA είναι θ αρχιτεκτονικι και το WSRF είναι θ υποδομι πάνω ςτθν οποία ζχει κτιςτεί θ 

αρχιτεκτονικι αυτι. 

Εκτόσ τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ και τθσ υποδομισ τθσ , απαραίτθτθ κρίνεται θ 

φπαρξθ ενόσ λογιςμικοφ το οποίο κα είναι αρμόδιο για τθ δθμιουργία Grid ςυςτθμάτων. 

Ζνα τζτοιο λογιςμικό είναι το Globus . Σο Globus περιλαμβάνει υπθρεςίεσ υψθλοφ 

επιπζδου οι οποίεσ με κατάλλθλθ χριςθ είναι ικανζσ για τθ βοικεια ςτθ δθμιουργία ενόσ 

Grid ςυςτιματοσ. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ, ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ που κζτει το OGSA. 

Ζτςι κάποιεσ λειτουργίεσ του Globus είναι , παρακολοφκθςθ πόρων, υπθρεςία αναηιτθςθσ, 

υποδομι υποβολισ εργαςιϊν, υποδομι αςφαλείασ, και υπθρεςία διαχείριςθσ δεδομζνων. 

Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ υλοποιοφνται πλιρωσ πάνω ςε ιδθ υπάρχουςεσ 

υπθρεςίεσ του WSRF . Αυτό γίνεται πιο κατανοθτό μελετϊντασ το επόμενο ςχιμα. 
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Εικόνα 2.4 Η ςχζςη μεταξφ των OGSA,GT4,WSRF και Web Services 

 

Εικόνα 2.5 Τμηματικό διάγραμμα των OGSA,GT4,WSRF και Web Services 

2.1.1.1 Ποιοι είναι οι ςτόχοι του OGSΑ; 

Οι κφριοι ςτόχοι του OGSA είναι : 

 να διαχειρίηεται πόρουσ απομακρυςμζνων ετερογενϊν ςυςτθμάτων 

 να αποδίδει ςθμαντικι ποιότθτα ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχει (QoS) 

 να παρζχει τισ βάςεισ για αυτόνομεσ λφςεισ διαχείριςθσ. Η διαφορετικότθτα τωνν 

πόρων που ςυμμετζχουν ςε ζνα Grid και ο δυναμικόσ τρόποσ ςυνεργαςίασ τουσ απαιτεί 

ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ που κα προςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. 

 Να κακορίηει γνωςτά πρότυπα και πρωτόκολλα λειτουργίασ. Η δυναμικι ειςαγωγι και 

ςυνεργαςία ετερογενϊν ςυςτθμάτων ςτο δίκτυο του Grid, βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ 

γνωςτϊν, ευρείασ χριςθσ προτφπων. 

 Να εκμεταλλεφεται υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ και να τισ προςαρμόηει ςτο Grid, αν είναι 

εφικτό. Σο OGSA βαςίηεται ςτθ τεχνολογία των Web Services ( υπθρεςίεσ διαδικτφου). 

2.1.1.2 Η αρχιτεκτονική του OGSA 
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Εικόνα 2.6 : OGSA Αρχιτεκτονική 

Σο OGSA αποτελείται από τζςςερα βαςικά επίπεδα : 

 τουσ πόρουσ ( φυςικοφσ και λογικοφσ) 

 τισ Web Services ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ OGSI υποδομισ που ζχει άμεςθ ςχζςθ 

με τισ υπθρεςίεσ 

 τισ υπθρεςίεσ ςχεδιαςμζνεσ από το OGSA 

 τισ Grid εφαρμογζσ 

2.1.1.3 Επίπεδο φυςικών και λογικών πόρων 

Αυτό είναι το πιο χαμθλό επίπεδο από τα τζςςερα και ζχει να κάνει με τουσ πόρουσ 

που ςυμμετζχουν ςτο Grid. Η ζννοια του «πόρου» ςτο OGSA είναι πολφ ςθμαντικι και δεν 

είναι ςυγκεκριμζνθ. Ωσ πόροσ (resource) ςε ζνα Grid μπορεί να κεωρθκεί από τον 

επεξεργαςτι ενόσ υπολογιςτι, μζχρι το τμιμα υπολογιςτϊν μιασ μεγάλθσ εταιρίασ. Επίςθσ 

εκτόσ από υπολογιςτικζσ μονάδεσ, ςυμμετζχουν και μονάδεσ αποκικευςθσ, βάςεισ 

δεδομζνων, δικτυακζσ υποδομζσ κλπ. Αυτά που αναφζρκθκαν παραπάνω είναι κυρίωσ οι 

φυςικοί πόροι. 
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Εκτόσ από αυτοφσ ζχουμε και τουσ λογικοφσ, κάποια ενδιάμεςα ςυςτιματα 

(middleware) που χρθςιμοποιϊντασ τουσ φυςικοφσ πόρουσ, προςφζρουν ςτοιχειϊδεισ 

υπθρεςίεσ, όπωσ διαχείριςθ αρχείων ι βάςεων δεδομζνων, ςτο παραπάνω επίπεδο. 

2.1.1.4 Επίπεδο υπηρεςιών διαδικτύου (Web Services)  

Μία πολφ βαςικι κεϊρθςθ του OGSA είναι ότι όλοι οι πόροι του ςυςτιματοσ 

αντιςτοιχίηονται με υπθρεςίεσ. Ζτςι θ OGSI υποδομι (Open Grid Services Infrastructure) 

χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνεσ, γνωςτζσ υπθρεςίεσ δικτφου και πρωτόκολλα όπωσ XML και 

WSDL για να δθμιουργιςει επαφζσ και διαςυνδζςεισ κάκε Grid υπθρεςίασ με τουσ πόρουσ 

του ςυςτιματοσ. Η OGSI επεκτείνει τισ δυνατότθτεσ των δικτυακϊν υπθρεςιϊν ζτςι ϊςτε να 

παρζχει δυναμικζσ και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ όπωσ απαιτείται για τθ μοντελοποίθςθ των 

πόρων. 

2.1.1.5 Επίπεδο Grid υπηρεςιών 

Οι υπθρεςίεσ διαδικτφου και οι δυνατότθτεσ του OGSI παρζχουν τθ βαςικι 

υποδομι για το επόμενο επίπεδο, των Grid υπθρεςιϊν. Αυτι τθν εποχι υπάρχει μεγάλθ 

δραςτθριότθτα προσ τθν κατεφκυνςθ προςδιοριςμοφ και προτυποποίθςθσ τζτοιων 

υπθρεςιϊν, όπωσ υπθρεςίεσ Τπολογιςμοφ. 
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3 Web Services 

3.1 Ειςαγωγή ςτα Web Services 

Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτισ τεχνολογίεσ πλζγματοσ δεικτοδοτοφν τθν αξιοποίθςθ 

τεχνολογιϊν από το χϊρο των υπθρεςιϊν διαδικτφου (Web Services) για τθν υλοποίθςθ 

ςυςτθμάτων Grid. Η τάςθ αυτι ενιςχφεται ακόμα περιςςότερο από τθ δυνατότθτα που 

παρζχουν οι τεχνολογίεσ Τπθρεςιϊν Διαδικτφου για λειτουργικότθτα, ευχρθςτία, απόδοςθ 

και κλιμάκωςθ. 

Κακϊσ προχωρά ο χρόνοσ θ τεχνολογία των Web Services γίνεται όλο και πιο 

απαραίτθτθ και ςθμαντικι ςτουσ τομείσ του web development και intergration. Σα Web 

Services επιτρζπουν ςε web based εφαρμογζσ να επικοινωνοφν με μθνφματα XML και να 

ςχθματίηουν κατανεμθμζνα ςυςτιματα ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. Αναφερόμενοσ 

κάποιοσ ςε Web Services εννοεί αυτόνομα προγράμματα τα οποία είναι διακζςιμα ςτο 

Internet και μποροφν να αλλθλεπιδροφν το ζνα με το άλλο με μθνφματα μορφισ XML . 

Είναι αυτοπεριγραφόμενα , κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι το public interface ενόσ Web Service, 

αποτελοφμενο από public μεκόδουσ και παραμζτρουσ πρζπει να ςυνοδεφει το service. 

Σα Web Services λοιπόν αποτελοφν ζνα ιδιαίτερα χριςιμο μζςο επικοινωνίασ για 

εφαρμογζσ τφπου client / server [2] . Σα κφρια ςτοιχεία ενόσ Web Service είναι το service 

request το οποίο ηθτά μια πλθροφορία και το service response το οποίο αποςτζλει τθν 

πλθροφορία για το response που τθ ηιτθςε. Ζςτω λοιπόν ότι κζλει κάποιοσ να γνωρίςει τον 

καιρό μζςω μιασ εφαρμογισ που προςφζρει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και το μζςο μετάδοςθσ 

είναι τα web services , ζνα απλό ςχιμα που περιγράφει τθν ιδζα ενόσ web service φαίνεται 

παρακάτω. 

 



 

32 

 

 

Εικόνα 3.1: Web Services 

Ωςτόςο θ χριςθ Web Services είναι κάτι το οποίο πρζπει να γίνεται λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα πλεονεκτιματα αλλά και τα μειονεκτιματα τουσ, τα οποία και παρακζτονται . 

Σα βαςικά χαρακτθριςτικά των Web services ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα: 

 Είναι αυτόνομα components, τα οποία επεξεργάηονται καλϊσ οριςμζνα XML μθνφματα. 

Παρζχουν ζνα καλϊσ οριςμζνο interface, το οποίο περιγράφεται από ζνα XML ζγγραφο, 

με τθ χριςθ τθσ WSDL (Web Services Description Language). Σο ζγγραφο αυτό καλείται 

WSDL ςυμβόλαιο (contract) και περιγράφει τισ μεκόδουσ τισ οποίεσ υποςτθρίηει θ 

εκάςτοτε υπθρεςία , του τφπουσ των δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται και τον τρόπο 

με τον οποίο ζνασ πελάτθσ μπορεί να επικοινωνιςει με αυτζσ. 

 Παρζχουν endpoints, ςτα οποία πελάτεσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ μποροφν να ςυνδεκοφν. Η 

πλθροφορία αυτι δίνεται μζςω τθσ διεφκυνςθσ τθσ υπθρεςίασ , το οποίο είναι 

ςυνικωσ ζνα URL. 

3.1.1 Πλεονεκτήματα 

Σα Web Services είναι platform-independent και language-independent , λόγω τθσ 

χριςθσ τθσ γλϊςςασ XML. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνα πρόγραμμα client ενδζχεται να ζχει 

υλοποιθκεί ςε C++ και να εκτελείται ςε περιβάλλον Windows, ενϊ το Web Service είναι 

προγραμματιςμζνο ςε Java και εκτελείται ςε περιβάλλον Linux. 

Σα περιςςότερα Web Services χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο HTTP για τθν 

μετάδοςθ μθνυμάτων (όπωσ τα service request και service response). Αυτό αποτελεί 

μεγάλο πλεονζκτθμα για όςουσ κζλουνε να αναπτφξουν μια Internet εφαρμογι και κζλει 

να αποφφγει επιπλοκζσ με Internet proxies και Firewalls αφοφ τα ίδια δεν είναι υπεφκυνα 

για τον ζλεγχο μεταφοράσ δεδομζνων μζςω HTTP. 
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Σα Web services είναι ανάλογα με τα παραδοςιακά αντικειμενοςτρεφι 

components, ςτο ςθμείο ότι ζχουν ζνα καλϊσ οριςμζνο interface και παρζχουν πρόςβαςθ 

ςε μία ι περιςςότερεσ μεκόδουσ. Η κφρια διαφορά τουσ ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι τα Web 

services είναι πιο χαλαρά ςυνδεδεμζνοι με τουσ πελάτεσ τουσ, απ’ ότι τα παραδοςιακά 

αντικειμενοςτρεφι ( Οbject Oriented - OO ) components. Για παράδειγμα, μια αλλαγι ςτο 

interface ενόσ παραδοςιακοφ component, κα προκαλζςει το χτίςιμο του πελάτθ τθσ 

υπθρεςίασ από τθν αρχι, κακϊσ είναι ιςχυρά ςυηευγμζνα. Αντίκετα , ςτο περιβάλλον των 

Web services, ο πελάτθσ μπορεί εφκολα και γριγορα να «αναγεννιςει» τον πελάτθ τθσ 

αντίςτοιχθσ Τπθρεςίασ , μζςω του WSDL εγγράφου, μιασ και αυτό το ζγγραφο περιγράφει 

πλιρωσ τθν υπθρεςία. Η ιδιότθτα αυτι καλείται χαλαρι ςφηευξθ (loose coupling) . 

Ζνα ακόμα μεγάλο πλεονζκτθμα , όςον αφορά τα Web Services, είναι θ εφκολθ 

επεκταςιμότθτα τουσ, πράγμα που οφείλεται ςτο WSDL ζγγραφο. Ζνα πρακτικό 

παράδειγμα φαίνεται ςτθν περίπτωςθ τθσ υιοκζτθςθσ κάποιασ πολιτικισ αςφαλείασ για 

κάποια υπθρεςία. Αν και το SOAP, από μόνο του δεν μπορεί να διατθριςει κατάςταςθ 

(stateless), με τισ κατάλλθλεσ επεκτάςεισ ςτο WSDL ςυμβόλαιο, μποροφμε να 

διαμορφϊςουμε το SOAP ζτςι ϊςτε να μεταφζρει επιπλζον πλθροφορίεσ (enhancements), 

για τθν απ’ άκρου ςε άκρο αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι 

το είδοσ κρυπτογράφθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί , θ πολιτικι αςφαλείασ που ζχει οριςτεί 

και άλλα. 

3.1.2 Μειονεκτήματα 

 Δθμιουργοφν ιδιαίτερο βάροσ ςτθν μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ. Η μετάδοςθ όλων των 

δεδομζνων με τθ μορφι XML είναι λιγότερο αποδοτικό από τθν μετάδοςθ δεδομζνων 

με δυαδικι μορφι. Σο κζρδοσ ςε φορθτότθτα που προςφζρει το XML , χάνεται ςε 

απόδοςθ. Ακόμα και ζτςι, αυτό το overhead είναι αποδεκτό από τισ περιςςότερεσ 

εφαρμογζσ. 

 Είναι ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο. Σα Web Services είναι ςχετικά νζα τεχνολογία, ακόμα 

και αν χρθςιμοποιοφν γλϊςςεσ όπωσ XML, WSDL και πρωτόκολλα όπωσ HTTP, SOAP τα 

οποία είναι ιδιαίτερα ςτακερά. Ο ρυκμόσ εξζλιξισ τουσ παρόλο το ότι βρίςκονται ςε 

πρϊιμο ςτάδιο είναι ιδιαίτερα γριγοροσ. 
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3.2 τοίβα των Web Services 

Σο κλειδί για τθν διαλειτουργικότθτα , που είναι βαςικό χαρακτθριςτικό των Web 

services είναι μια 3-επιπζδων ςτοίβα προτφπων, όπωσ εξθγείται παρακάτω. 

3.2.1 ΗΣΣΡ 

Σο ΗΣΣΡ ( Hyper Text Transfer Protocol ) είναι το πιο ςυνθκιςμζνο πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ ςτα Web services αλλά και γενικότερα ςτο Web, για τθν επικοινωνία πάνω 

από το TCP/IP . Μπορεί να προςφζρει αναβακμιςμζνθ αςφάλεια , αφοφ μπορεί να 

δουλζψει πάνω και από TLS/SSL. 

3.2.2 SOAP 

Σο SOAP ( Simple Object Access Protocol ) είναι ζνα XML πρότυπο, το οποίο ορίηει 

τθν δομι των μθνυμάτων, που ανταλλάςςονται μεταξφ απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν. Σο 

SOAP ζχει τθν ευελιξία να υποςτθριχκεί και από πρωτόκολλα πζραν του HTTP, όπωσ είναι 

το FTP, το SMTP και άλλα. Παρόλα αυτά, αν και φαίνεται περίεργο , τα Web services, δεν 

απαιτοφν τθν χριςθ του SOAP για τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία , αν και είναι ευκολότερθ με 

αυτόν τον τρόπο. 

3.2.3 WSDL 

Σο WSDL ( Web Service Description Language ) είναι ζνα ΧML πρότυπο , μζςω του 

οποίου περιγράφονται με ακρίβεια τo interface ενόσ service. Η φπαρξθ του , είναι 

πρωτεφουςασ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςτο περιβάλλον των Web 

services, γι’ αυτό το λόγο θ δομι του αναλφεται περαιτζρω παρακάτω. 

3.2.4 UDDI 

Σο UDDI (Universal Description, Discovery and Integration ) είναι ζνα specification, 

το οποίο ορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και αποκικευςθσ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με 

επαγγελματικζσ Web services, ςε κατανεμθμζνουσ καταλόγουσ (registries). Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ ςυνικωσ αφοροφν το WSDL ζγγραφο και τθν URL διεφκυνςθ κάκε, υποψιφιασ προσ 



 

35 

 

καταχϊρθςθ, Τπθρεςίασ . Μζςω του UDDI, οι Τπθρεςίεσ αυτζσ δθμοςιοποιοφνται ϊςτε να 

μποροφν να γίνουν προςβάςιμεσ . 

3.2.5 WS-Security 

Σο WS-Security είναι ζνα specification, το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

μποροφμε να «ενιςχφςουμε» ζνα SOAP μινυμα , ϊςτε αυτό να προςφζρει μεγαλφτερθ 

αςφάλεια . Μποροφμε δθλαδι να διαςφαλίςουμε τθν ακεραιότθτα των μθνυμάτων αυτϊν 

μζςω τθσ ψθφιακισ υπογραφισ (ΧΜL Digital Signature) ι να προςτατεφςουμε τθν 

εμπιςτευτικότθτα των μθνυμάτων μζςω κρυπτογράφθςθσ. Οι μθχανιςμοί αυτοί μποροφν 

να εφαρμοςτοφν ςε οποιοδιποτε μοντζλο αςφάλειασ , όπωσ το PKI ( Public Key Interface). 

Οι πολιτικζσ αςφαλείασ μποροφν να εφαρμοςτοφν τόςο ςε επίπεδο δικτφου (TLS/SSL ), όςο 

και ςε επίπεδο μθνφματοσ (WS-Security).  

3.3 Η αρχιτεκτονική των Web Services 

ε αυτό το κομμάτι κα αναλυκεί θ αρχιτεκτονικι ενόσ Web Service, δίνοντασ 

περιςςότερο φωσ ςτισ ζννοιεσ SOAP και WSDL. Σα βαςικά ςτοιχεία ενόσ Web Service 

δίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

Εικόνα 3.2 Globus Toolkit 4 

 

 Διεργαςίεσ του Web Service (Service Processes): Σο μζροσ αυτό τθσ αρχιτεκτονικισ ζχει 

να κάνει με περιςςότερα από ζνα Web Service. Παραδείγματοσ χάρθ θ αναηιτθςθ ενόσ 
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Web Service μασ επιτρζπει τθν αναηιτθςθ ενοσ ςυγκεκριμζνου Web Service μζςα ςε 

ζνα πλικοσ από Web Services. 

 Αυτοπεριγραφι του Web Service (Service Description): Ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα 

προςόντα των Web Services είναι ότι είναι αυτοπεριγραφόμενα. Αυτό ςθμαίνει ότι, 

όταν ζχει εντοπίςει κάποιοσ ζνα Web Service, είναι ςε κζςθ να ηθτιςει τθν 

αυτοπεριγραφι   του μεταδίδοντασ με αυτόν τον τρόπο προσ τον ενδιαφερόμενο , τισ 

λειτουργίεσ που υποςτθρίηει και τον τρόπο κλιςθσ του. Αυτό το ελζγχει θ περιγραφικι 

γλϊςςα του Web Service (Web Services Description Language -WSDL). 

 Κλιςθ του Web Service (Service Invocation): Η κλιςθ ενόσ Web Service (και γενικά 

κάκε είδουσ κλιςθ ςε ζνα κατανεμθμζνο service όπωσ για παράδειγμα τα Enterprise 

Java Beans ) περιλαμβάνει τθν μετάδοςθ μθνυμάτων μεταξφ client και server. Σο SOAP 

(Simple Object Access Protocol) δθλϊνει τον τρόπου που πρζπει να ζχει θ μορφι τθσ 

αίτθςθσ προσ τον server κακϊσ και τον τρόπο που ο server κα πρζπει να μορφοποιεί 

τθσ απαντιςεισ του. 

 Μετάδοςθ (Transport): Όλα αυτά τα μθνφματα πρζπει να μεταδοκοφν με ζνα τρόπο 

μεταξφ του client και του server. Σο κομμάτι αυτό τθσ αρχιτεκτονικισ καλφπτεται με τθ 

χριςθ του πρωτόκολλου HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), το ίδιο δθλαδι 

πρωτόκολλο που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ των ιςτοςελίδων ςτο Internet. 

 

 

3.4 Ένα τυπικό παράδειγμα κλήςησ Web Service 

1. Ζνασ Client ενδζχεται να μθν ζχει γνϊςθ για το ποιο Web Service κα καλζςει. Ζτςι 

ςαν πρϊτο βιμα πρζπει να ερευνθκεί αν το Web Service είναι ςυμβατό με τισ 

απαιτιςεισ μασ. Θα χρθςιμοποιθκεί πάλι το παράδειγμα τθσ αίτθςθσ για 

πλθροφορία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε μια περιοχι. Αυτό 

επιχειρείται με κλιςθ ενόσ διερευνθτικοφ Web Service. 
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Εικόνα 3.3  Τυπικό παράδειγμα κλήςησ Web Service 

 

2. Αυτό το διερευνθτικό Web Service κα ςτείλει μια απάντθςθ για το αν το Web 

Service ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του client. Είναι πλζον γνωςτι θ τοποκεςία 

του Web Service, αλλά δεν είναι γνωςτό προσ το παρόν ο τρόποσ κλιςθσ του. 

Μπορεί είναι γνωςτό ότι κα μασ δϊςει τα προγνωςτικά καιροφ για τθν τοποκεςία 

που κζλουμε, ωςτόςο ο τρόποσ κλιςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ παραμζνει κάτι 

άγνωςτο. Κςωσ θ μζκοδοσ να ζχει τθν ονομαςία String getCityForecast(int 

CityPostalCode) ι ακόμα και τθν ονομαςία  getUSCityWeather(String 

cityName, bool isFarenheit). Για αυτόν τον λόγο πρζπει να γίνει μια αίτθςθ 

προσ το Web Service για τθν αυτοπεριγραφι του. 

3. Η απάντθςθ του Web Service είναι ςε γλϊςςα WSDL. 

4. Σελικά γίνεται γνωςτό προσ τον Client θ τοποκεςία του Web Service κακϊσ και ο 

τρόποσ κλιςθσ του. Η κλιςθ ενόσ Web Service είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με τθ 

γλϊςςα SOAP. Για αυτό το λόγω αποςτζλλεται πρϊτα μια ερϊτθςθ SOAP θ οποία 

ηθτά πλθροφορία για τα προγνωςτικά καιροφ μιασ τοποκεςίασ.  
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5. Σο Web Service κα αποςτείλει μια απάντθςθ SOAP θ οποία κα περιλαμβάνει τθν 

πλθροφορία που ηθτικθκε, ι ζνα μινυμα λάκουσ άν θ ερϊτθςθ SOAP ιταν 

λανκαςμζνθ. 

3.5 Ένα τυπικό παράδειγμα κλήςησ Web Service 

(Ανάλυςη) 

Λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι το Web Service ζχει εντοπιςτεί και ο Client είναι 

ζτοιμοσ για κλιςθ του, παρακζτονται τα βιματα τα οποία ακολουκοφνται μζχρι να ζρκει ςε 

πζρασ θ διαδικαςία αυτι. 

 

 

Εικόνα 3.4 Τυπικό παράδειγμα κλήςησ Web Service Invocation (πιο λεπτομερζσ) 

 

1. Όταν θ εφαρμογι του Client επικυμεί τθν κλιςθ του Web Service, κα 

μορφοποιιςει κατάλλθλα τθν αίτθςθ του ςφμφωνα με το πρότυπο που επιβάλει 

το SOAP. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται ωσ διαδικαςία marshalling ι serializing. 

2. Η αίτθςθ SOAP αποςτζλλεται μζςω του HTTP. Ο server λαμβάνει τθν αίτθςθ SOAP 

και τθν τροποποιεί ςε κατάλλθλθ μορφι ϊςτε να μπορεί να αποδζςμευςθ τθν 

αίτθςθ τθσ εφαρμογισ του client. 

3. Όταν επζλκει θ αίτθςθ του client ςτθν κατάλλθλθ μορφι τότε ο server εκτελεί τθν 

αντίςτοιχθ μζκοδο προσ τθν αίτθςθ του client. 

4. Σο αποτζλεςμα τθσ μεκόδου αυτισ τροποποιείται κατάλλθλα ϊςτε να είναι 

ςυμβατι με μια απάντθςθ SOAP. 

5. Η απάντθςθ SOAP αποςτζλλεται μζςω HTTP. Ο client λαμβάνει τθν απάντθςθ 

από τον server και τθν τροποποιεί κατάλλθλά ϊςτε να αποδζςμευςθ τθν 

απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν εφαρμογι που κάλεςε το Web Service. 



 

39 

 

6. Σελικά ο client λαμβάνει τθν πλθροφορία και τθν χρθςιμοποιεί για τουσ δικοφσ 

τουσ ςκοποφσ. 

3.5.1 O Εξυπηρετητήσ 

ε αυτό το μζροσ γίνεται μια ανάλυςθ για τθ δομι που ζχει ζνασ εξυπθρετθτισ 

(server) για Web Service. 

 

Εικόνα 3.5 Μορφή μιασ εφαρμογήσ Web Service από το μζροσ του Server 

 Web Service: Σο Web Service είναι και το πρωταρχικό ςτοιχείο. Είναι πλζον γνωςτό ότι 

ζνα Web Service είναι μια εφαρμογι λογιςμικοφ που περιζχει ζνα ςφνολο λειτουργιών. 

Αν το Web Service ιταν υλοποιθμζνο με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java , τότε κα 

ιταν μια κλάςθ τφπου Java και οι λειτουργίεσ του κα ιταν Java μζκοδοι) . Προφανϊσ, 

χρειάηεται ζνα ςφνολο clients ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κλθκοφν όλεσ αυτζσ τισ 

λειτουργίεσ. Ωςτόςο δεν είναι αρμοδιότθτα του Web Service θ μετατροπι των SOAP 

αιτιςεων, οφτε τθ δθμιουργία SOAP απαντιςεων. Αυτι είναι αρμοδιότθτα του SOAP 

engine. 

 Soap Engine: Πρόκειται για εκείνο το κομμάτι λογιςμικοφ που διαχειρίηεται τισ αιτιςεισ 

και τθσ απαντιςεισ SOAP. Ζνα πολφ καλό παράδειγμα Soap Engine είναι το Apache Axis. 

Ωςτόςο θ λειτουργία ενόσ Soap Engine περιορίηεται ςτθν διαχείρθςθ του SOAP. Για να 

μπορζςει να λειτουργιςει ωσ ζνασ server ο οποίοσ να λαμβάνει αιτιςεισ από 
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διαφορετικοφσ clients, το Soap Engine πρζπει να λειτουργιςει εντόσ ενόσ Application 

Server. 

 Application Server: Πρόκειται για το μζροσ του server το οποίο επιτρζπει ςτισ 

εφαρμογζσ να απαςχολοφνται από διαφορετικοφσ χριςτεσ. Σο Soap Engine εκτελείται 

ωσ μια εφαρμογι εντόσ του Application Server . Ζνα καλό παράδειγμα είναι o server 

Jakarta Tomcat, ζνα container για Java Servlets και Java Server Pages του οποίου θ 

χριςθ ςυνδυάηεται μαηί με τον Apache Axis. Οι περιςςότεροι application servers 

διακζτουν λειτουργίεσ HTTP, οπότε μποροφμε να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ 

εγκακιςτϊντασ ζνα Soap Engine και ζνα Application Server. Αν όμωσ ο Application 

Server δεν υποςτθρίηει λειτουργικότθτα HTTP τότε χρειαηόμαςτε ζνα HTTP Server. 

 HTTP Server: O HTTP Server καλείται πολφ ςυχνά και ωσ Web Server. Πρόκειται για ζνα 

server ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθ διαχείριςθ των HTTP μθνυμάτων. Ζνα καλό 

παράδειγμα είναι ο Apache HTTP Server, ζνασ από τουσ πιο διάςθμουσ Web Servers ςτο 

Internet. 

3.6 Ένα πρακτικό ζήτημα 

τον προγραμματιςμό Web Services υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα και γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν , αλλά οι προγραμματιςτζσ ςυνικωσ 

προγραμματίηουν ςτθν αγαπθμζνθ τουσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και ίςωσ να χρειαςτεί 

να γράψουν  κάποια WSDL ςε μερικζσ περιπτϊςεισ. Ο κϊδικασ του SOAP , από τθν άλλθ 

μεριά πάντα παράγεται και μεταφράηετε αυτόματα . Όταν φτάςουμε ςτο 

προγραμματιςτικό ςθμείο όπου θ εφαρμογι μασ κζλει να καλζςει μια Web Service , 

παραχωροφμε τθν εκτζλεςθ αυτι ςε ζνα κομμάτι κϊδικα που ονομάηεται stub και το οποίο 

είναι ςε κζςθ να μεταφράηει τισ κλιςεισ μασ από και προσ τον SOAP. Τπάρχουν πάρα πολλά 

εργαλεία διακζςιμα που κα παράγουν τα stubs για εμάσ  τα οποία ςυνικωσ βαςίηονται 

ςτθν περιγραφι WSDL τθσ Web Service. 

Η χριςθ των stubs απλοποιεί τισ εφαρμογζσ-πελάτεσ ςε τεράςτιο βακμό. Δεν 

χρειάηεται να γραφεί πολφπλοκοσ κϊδικασ για τα προγράμματα-πελάτεσ που παράγει 

δυναμικά τισ αιτιςεισ SOAP και μεταγλωττίηει τισ απαντιςεισ SOAP(και το ίδιο ακριβϊσ 

ςυμβαίνει και ςτθν πλευρά του εξυπθρετθτι). Όποτε απαιτείται μόνο θ παραγωγι κϊδικα 

για το πρόγραμμα-πελάτθ με τισ λειτουργίεσ που απαιτοφνται και θ λειτουργία τθσ 
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επικοινωνίασ αφινεται ςτα stubs ( τα όποια και δεν πρζπει να γραφοφν αφοφ παράγονται 

μόνα τουσ από τθν WSDL περιγραφι τθσ υπθρεςίασ). 

 

Εικόνα 3.6 Τα stubs για τον Client και τον Server παράγονται από το αρχείο WSDL 

Σα stubs γενικά παράγονται μόνο μια φορά ζτςι δεν χρειάηεται να περάςουμε από 

τθν διαδικαςία ανακάλυψθσ των Web Services κάκε φορά που χρειάηεται να καλζςουμε 

μια Web Service και να παράγουμε τα Client stubs κάκε φορά που καλοφμε μια υπθρεςία. 

Κατά βάςθ κα χρειαςτεί να περάςουμε τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ μία φορά , μετά να γίνει 

θ παραγωγι των stubs μία φορά(βαςιςμζνθ ςτο WSDL τθσ υπθρεςίασ που ανακαλφψαμε) 

και μετά μποροφμε να επαναχρθςιμοποιιςουμε τα stubs όςεσ φορζσ χρειαςτεί(εκτόσ και αν 

ο ςυντονιςτισ τθσ υπθρεςίασ αλλάξει το interface τθσ υπθρεςίασ και κατά ςυνζπεια τθν 

WSDL περιγραφι τθσ). τθν πραγματικότθτα τα ςενάρια κλιςθσ μιασ Web Service ενδζχεται 

να γίνουν πολφ πιο πολφπλοκα από αυτό το απλό παράδειγμα. 
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4 WSRF - Web Services Resource 

Framework  

4.1 Γενικά 

Σο 2002-2003, το OGSI (Open Grid Service Architecture) κάτω από τθν γενικότερθ 

επίβλεψθ του OGSA, προςπάκθςε να ςυνδυάςει “παραδοςιακζσ” πλατφόρμεσ για τθν 

υλοποίθςθ του Grid Computing, όπωσ το Globus και το Legion, με τθν αναδυόμενθ 

τεχνολογία των Web Services. Σο OGSI προςπάκθςε να εκμεταλλευτεί τα XML πρωτόκολλα, 

που ςυναντάμε ςτα Web Services. 

  Σο OGSI εμφανίςτθκε το 2003 αλλά γριγορα αντικαταςτάκθκε από το WSRF.Ο 

λόγοσ τθσ αποτυχίασ βριςκόταν ςτο γεγονόσ , ότι τα Grid services που μποροφςαν να 

δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο του OGSI δεν ιταν «κακαρά» Web Services, ι για να είμαςτε 

πιο ακριβείσ δεν ιταν υποςφνολο των Web Services. Με άλλα λόγια, μια OGSI-ςυμβατι 

service δεν μποροφςε να επικοινωνιςει με ζνα μθ-ςυμβατό OGSI service. Σο OGSI 

απαιτοφςε τροποποίθςθ του WSDL, το οποίο μετονομαηόταν ςε Grid-WSDL (GWSDL). Γι’ 

αυτό το λόγο, κάποια εμπορικά και μθ εργαλεία, που χρθςιμοποιοφνταν για τα Web 

services, δεν ιταν πλζον ςυμβατά και ζπρεπε να δθμιουργθκοφν άλλα από τθν αρχι. 

Σον Ιανουάριο του 2004, μια ομάδα από τθν ΙΒΜ και τθν Globus Alliance ειςιγαγε 

το Web Services Resource Framework (WSRF), ςαν μια προςπάκεια να 

επαναπροςδιοριςτοφν κάποιεσ προδιαγραφζσ του OGSI, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τθν 

πραγματικότθτα , των αναδυόμενων τότε, Web Services. Ο βαςικόσ ςτόχοσ πίςω από το 

WSRF, ιταν θ διατιρθςθ τθσ κατάςταςθσ. το περιβάλλον των απλϊν Web Services, θ 

κατάςταςθ δεν διατθρείται ι αν χρειάηεται να γίνει κάτι τζτοιο, τότε αυτό γίνεται ςε 

ανϊτερο επίπεδο όπωσ το επίπεδο Εφαρμογισ. Η βαςικι διαφορά, δθλαδι, WSRF και OGSI 

, βρίςκεται ςτο ότι το WSRF δεν απαιτεί τροποποίθςθ των ιδθ υπαρχόντων εργαλείων των 

Web Services ςε αντίκεςθ με το OGSI, όπωσ αναφζρκθκε πριν. Σα Grid services, που 
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δθμιουργοφνται με το WSRF, είναι Web Services, με κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά, ϊςτε 

να μπορεί να διατθρείται θ κατάςταςθ. 

 

4.2 Stateless – Statefull Web Services ςτο Globus 

Toolkit 

Γνωρίςαμε προθγουμζνωσ τα Web Services και τθ ςθμαντικότθτα που κατζχουν ωσ 

επιλογι για Internet εφαρμογζσ με loosely coupled client και servers. Σο γεγονόσ αυτό 

κακιερϊνει τα Web Services ωσ τθν φυςικι επιλογι για τθν επόμενθ γενιά των Grid 

εφαρμογϊν. Ωςτόςο δεν πρζπει να παραλθφκεί ότι τα Web Services ζρχονται μαηί με 

κάποιουσ περιοριςμοφσ. Ουςιαςτικά τα απλά Web Services όπωσ ζχουν κακοριςτεί από το 

W3C χαρακτθρίηονται ανεπαρκείσ για τθν καταςκευι μιασ Grid εφαρμογισ. Αυτόσ είναι και 

ο λόγοσ φπαρξθσ του WSRF, θ βελτίωςθ αρκετϊν παραμζτρων των Web Services 

κακιςτϊντασ τα ικανά για τθν καταςκευι και χριςθ εφαρμογϊν Grid. 

Σα απλά Web Services είναι stateless (ζςτω και αν κεωρθτικά, δεν υπάρχει 

αρχιτεκτονικι για Web Services θ οποία να διευκρινίηει να είναι stateful). Ο όροσ stateless 

ςθμαίνει ότι το Web Service δεν είναι ςε κζςθ να κρατά ςε μνιμθ πλθροφορίεσ, από τθν 

μια κλιςθ ςτθν άλλθ. Για να γίνει πιο ξεκάκαρθ θ ζννοια του όρου stateless ασ ςκεφτεί 

κάποιοσ ζνα πολφ απλό Web Service, του οποίου θ λειτουργία του είναι ακροιςτισ 

ακεραίων. Αυτόσ ο ακροιςτισ αρχικοποιείται ςτο μθδζν και ηθτοφμενο είναι να ακροίςουμε 

αρικμοφσ με αυτόν. 
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Εικόνα 4.1 Κλήζη Stateless Web Service 

 

Τποκζτοντασ ότι ζχουμε τθν πράξθ τθσ πρόςκεςθσ θ οποία λαμβάνει τθν τιμι που 

κζλουμε να προςκζςουμε και κατόπιν τθσ πράξθσ επιςτρζφει τθν τιμι που προκφπτει από 

τον ακροιςτι. Παρατθρϊντασ το παρακάτω ςχιμα κάτι τζτοιο φαίνεται να λειτουργεί ςτθν 

πρϊτθ κλιςθ του Web Service. Όμωσ λαμβάνοντασ υπόψιν ότι το Web Service είναι 

stateless , ςτισ επόμενεσ κλιςεισ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τα αποτελζςματα 

προθγουμζνων κλιςεων. Για αυτόν τον λόγο ςτθν δεφτερθ κλιςθ που προςτίκεται το 6, 

λαμβάνεται ωσ απάντθςθ του Web Service προσ τον client το 6, αντί του 11 ( το οποίο κα 

ιταν και το αναμενόμενο αν το Web Service ιταν stateful ). 

Σο γεγονόσ ότι τα Web Services είναι stateless δεν είναι απαραίτθτα ζνα ςθμαντικό 

μειονζκτθμα. Τπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει λόγοσ για τθν φπαρξθ 

ενόσ stateful Web Service. Ζνα Web Service για προγνωςτικά καιροφ, είναι ζνα καλό 

παράδειγμα ςτο οποίο δεν υπάρχει λόγοσ φπαρξθσ stateful Web Service. 
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Όςον αφορά τισ Grid εφαρμογζσ όμωσ θ χριςθ stateful Web Services κρίνεται 

απαραίτθτθ. Επικυμθτό κρίνεται για τα Web Services, με βάςθ τον παραπάνω ςυλλογιςμό 

να ςυγκρατοφν με κάποιο τρόπο πλθροφορία. Αυτό ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με το γεγονόσ 

ότι τα Web Services είναι stateless. Προςδίδοντασ τθν ιδιότθτα ςτα Web Services να 

ςυγκρατοφν πλθροφορία ςε κάποιο state ενϊ παράλλθλα πρζπει να είναι stateless, 

αποτελεί ζνα περίπλοκο πρόβλθμα. Η λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα δίνεται αν κρατιςουμε τα 

Web Services από τθν πλθροφορία που φυλάςςεται ςε κάποιο state ςε δφο εντελϊσ 

ανεξάρτθτα επίπεδα. Ζτςι αντί να εμπλουτίςουμε ζνα Web Service με το state, κάτι το 

οποίο μετατρζπει το Web Service ςε stateful, κα κρατιςουμε τθν πλθροφορία ςε ζνα 

αποκθκευτικό πόρο. Κάκε αποκθκευτικόσ πόροσ κα ζχει ζνα μοναδικό κλειδί με το οποίο 

κα ξεχωρίηει από τουσ υπόλοιπουσ, ζτςι δίνουμε τθν ιδιότθτα stateful ςτα Web Services τα 

οποία κα ανατρζξουν για κάποια πλθροφορία που πρζπει να αποκθκευτεί όχι ςε κάποιο 

state εντόσ του Web Service, αλλά ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αποκθκευτικό πόρο εκτόσ του. 

 

 

Εικόνα 4.2 Κλήζη Web Service ηύπος statefull 



 

47 

 

 

το προθγοφμενο παράδειγμα του ακροιςτι, το Web Service μπορεί να ζχει ςτθ 

διάκεςθ του τρεισ διαφορετικοφσ αποκθκευτικοφσ πόρουσ. Ζτςι ανάλογα με το ποιόσ καλεί 

το Web Service, κα καλείται ο ανάλογοσ αποκθκευτικόσ πόροσ που κα ανταποκρίνεται ςτα 

ηθτοφμενα του client. το παρακάτω ςχιμα φαίνεται πωσ ο client ηθτά τθν κλιςθ τθσ 

πρόςκεςθσ ςυγκρατϊντασ πλθροφορίεσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αποκθκευτικό πόρο τον 

οποίο ονομάηουμε Α. Όταν το Web Service λάβει μια αίτθςθ για πρόςκεςθ, ανατρζχει ςτον 

πόρο Α, ϊςτε να πραγματοποιιςει τθν πρόςκεςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υπάρχουςα 

πλθροφορία που ζχει καταχωρθκεί ςτον Α. Οι αποκθκευτικοί πόροι μπορεί να είναι μνιμθ, 

ςκλθρόσ δίςκοσ, ι ακόμα και βάςθ δεδομζνων. Αξιοςθμείωτο είναι ότι ζνα Web Service 

μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε παραπάνω από ζνα πόρουσ. 

Ερϊτθμα αποτελεί ο τρόποσ που ζνασ client κακορίηει τον αποκθκευτικό πόρο που 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. Σο ταίριαςμα ενόσ Web Service με ζνα αποκθκευτικό πόρο 

ονομάηεται WSResource . Άρα αυτό το οποίο είναι το ηθτοφμενο είναι πωσ κατευκφνουμε 

τα Web Services προσ τα WS-Resources. Ο πλζον ιδανικόσ τρόποσ ονομάηεται WS-

Addressing ο οποίοσ προςφζρει ζνα πιο ευζλικτο τρόπο διευκυνςιοδότθςθσ Web Services. 

 

Εικόνα 4.3 Κατανομή πόρων ςε statefull εφαρμογζσ 
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Εικόνα 4.4  A Web Service με διάθοπερ πηγέρ 

 

Εικόνα 4.5 WS-Resource 
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Εικόνα 4.6 Endpoint – reference 

Σο WS-Addressing κακορίηει μια δομι με τθν ονομαςία endpoint – reference θ 

οποία επιτρζπει να κακορίςουμε μια διεφκυνςθ προσ το Web Service. Σο παραπάνω ςχιμα 

δίνει μια καλφτερθ εικόνα για τθν ζννοια του endpoint – reference. 

Σο ερϊτθμα για το πωσ ζνα Web Service αναηθτά το κατάλλθλο αποκθκευτικό πόρο 

παραμζνει αναπάντθτο. Σθ λφςθ δίνει το endpoint – reference το οποίο είναι ςε κζςθ να 

ςυμπεριλάβει και άλλεσ πλθροφορίεσ εκτόσ του URI, όπωσ και τον τρόπο αναγνϊριςθσ 

πόρων. Ζνα τζτοιο endpoint – reference ονομάηεται ωσ WS-Resource-qualified endpoint 

reference και φαίνεται καλφτερα ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

Εικόνα 4.7 WS-Resource ζε ζύνδεζη με endpoint reference 

Ουςιαςτικά ζνα endpoint reference (ERP, για ςυντομία) είναι ζνασ δείκτθσ ςε ζνα 

WSResource. Για τουσ καταςκευαςτζσ ενόσ Web Service, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουνε τθ 

δομι ενόσ ERP. Ωςτόςο για τισ εφαρμογζσ του client τα ERP πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ωσ 

ζχουν, χωρίσ καμία επζμβαςθ ςτθ δομι τουσ, οφτε χρειάηεται ο χριςτθσ να γνωρίηει 

οτιδιποτε για τθν υλοποίθςθ των ERP. 

<ns1:ASLAResourceReference xsi:type="ns2:EndpointReferenceType" 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/irmos/asla/ASLAService" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

<ns2:Address 
xsi:type="ns2:AttributedURI">http://192.108.38.54:8080/wsrf/services
/irmos/asla/factory/ASLAService</ns2:Address> 
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<ns2:ReferenceParameters 
xsi:type="ns2:ReferenceParametersType"> 

<ns1:ASLAResourceKey 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/irmos/asla/factory">1632
5775</ns1:ASLAResourceKey> 

</ns2:ReferenceParameters> 
</ns1:ASLAResourceReference> 

Κϊδικασ  1 : Παράδειγμα αρχείου endpoint reference  (EPR) 

Όςον αφορά τουσ αποκθκευτικοφσ πόρουσ, τα δεδομζνα μζςα ςε αυτοφσ 

ονομάηονται resource properties και μασ παρζχουν μια όψθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ του 

αποκθκευτικοφ πόρου. Για παράδειγμα τρεισ παράμετροι των resource properties είναι το 

όνομα του αρχείου, το μζγεκοσ και θ περιγραφι του. Σα resource properties χρθςιμεφουν 

για τθν αποκικευςθ των παρακάτω πλθροφοριϊν: 

 Δεδομζνα για το Service: Παροχι πλθροφοριϊν για τθν παροφςα κατάςταςθ του Web 

Service, όπωσ αποτελζςματα από λειτουργίεσ του service, ενδιάμεςα αποτελζςματα, 

πλθροφορίεσ κατά τθν εκτζλεςθ κτλ. Όνομα του αρχείου, το μζγεκοσ και θ περιγραφι 

του είναι κάποια από αυτά τα δεδομζνα. 

 Πλθροφορίεσ για τα δεδομζνα του Web Service (Metadata): Πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τα δεδομζνα του Web Service, όπωσ για παράδειγμα τθν θμερομθνία αλλαγισ ενόσ 

αρχείου ι τον χριςτθ που το άλλαξε. 

 Πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ του Service: Είναι 

ζνασ τφποσ πλθροφορίασ παρόμοιοσ με τα metadata, αλλά αναφζρεται ςτον 

αποκθκευτικό πόρο ωσ ςφνολο. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι ο χρόνοσ λιξθσ του 

resource , κάτι που ςθμαίνει μια παράμετρο που δείχνει πότε ζνασ πόροσ ζχει 

τερματίςει τθν λειτουργία του. 

4.2.1 Προδιαγραφέσ του Web Services Resources Framework 

Σο Web Services Resources Framework είναι μια ςυλλογι τεςςάρων διαφορετικϊν 

προδιαγραφϊν , όλεσ εκ των οποίων ςχετίηονται , με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο , με τθν 

διαχείριςθ των WS-Resources. 

WS-ResourceProperties 

Η προδιαγραφι αυτι παρζχει τα interfaces που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ τθν 

πρόςβαςθ , τθν δυνατότθτα αλλαγϊν και επερωτιςεων πάνω ςτα Resource Properties. 
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WS-ResourceLifetime 

 Οι πόροι δεν ζχουν τετριμμζνο κφκλο ηωισ. Με άλλα λόγια δεν είναι ςτατικζσ 

οντότθτεσ που δθμιουργοφνται κατά τθν εκκίνθςθ του Server και καταςτρζφονται όταν 

αυτόσ τερματίςει. Οι πόροι μποροφν να δθμιουργθκοφν και να καταςτραφοφν οποιαδιποτε 

ςτιγμι.  Σο WS-ResourceLifetime παρζχει βαςικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν διαχείριςθ του 

κφκλου ηωισ των Resources. 

WS-ServiceGroup 

Πολλζσ φορζσ ενδιαφερόμαςτε να διαχειριςτοφμε ομάδεσ από Web Services ι 

ομάδεσ από WS-Resources , και θ εκτζλεςθ εργαςιϊν όπωσ θ  «προςκικθ υπθρεςίασ ςτθν 

ομάδα» , θ «αφαίρεςθ υπθρεςίασ από τθν ομάδα» και (πιο ςθμαντικι) θ «εφρεςθ 

υπθρεςίασ ςτθν ομάδα που πλθροί τισ τάδε προχποκζςεισ». Σο WS-ServiceGroup 

προδιαγράφει επακριβϊσ πϊσ να ομαδοποιθκοφν οι υπθρεςίεσ ι οι WS-Resources. Παρόλο 

που οι λειτουργίεσ που περιγράφει αυτι θ προδιαγραφι είναι εντελϊσ βαςικζσ , αποτελοφν 

τθν βάςθ για πιο προχωρθμζνεσ υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ (όπωσ θ IndexService του Globus 

Toolkit 4) που μασ επιτρζπουν να ομαδοποιιςουμε διαφορετικζσ υπθρεςίεσ και να τισ 

αναηθτιςουμε από ζνα ςθμείο ειςόδου (Σθν ομάδα υπθρεςιϊν-ServiceGroup). 

WS-BaseFaults 

 Η προδιαγραφι αυτι παρζχει ζναν κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναπαράςταςθ των 

λακϊν που ςυμβαίνουν κατά τθν κλιςθ των WS-Service. 

4.2.2 Επιπλέον Προδιαγραφέσ 

WS-Notification 

Σο WS-Notification είναι μια άλλθ ςυλλογι προδιαγραφϊν που, αν και δεν είναι 

μζροσ του WSRF, ςυνδζεται ςτενά με αυτό. Αυτι θ προδιαγραφι επιτρζπει ςε μια 

υπθρεςία Web να είναι ρυκμιςμζνθ ωσ ζνασ notification producer, και οριςμζνα 

προγράμματα-πελάτεσ να είναι notification consumers (ι ςυνδρομθτζσ). Αυτό ςθμαίνει ότι 

εάν προκφψει μια αλλαγι ςτθν υπθρεςία Web (ι, πιο ςυγκεκριμζνα, ςε ζναν από τουσ 

WSResources), αυτι θ αλλαγι κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ (δεν 

κοινοποιοφνται όλεσ οι αλλαγζσ ,αλλά μόνο εκείνεσ που ο προγραμματιςτισ  τθσ Web 

Service κζλει). 
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WS-Addressing 

Σο WS-Addressing παρζχει μθχανιςμοφσ για να διευκυνςιοδοτιςουμε μια Web 

Service με τρόπουσ πιο ευζλικτουσ από το απλό URI. υγκεκριμζνα μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε το WS-Addressing για να δϊςουμε μια διεφκυνςθ ςε μια Web Service 

και ζναν πόρο (WS-Resource).    

 

Εικόνα 4.1.7 Globus Toolkit 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

5 Irmos Project (Interactive Realtime 

Multimedia Applications on Service Oriented 

Infrastructures) 

5.1 Λίγα λόγια για το έργο

What Makes IRMOS Unique?
Single Cross-organisational infrastructure 

with real-time attributes at all levels
Providing Quality of Service guarantees
Allowing for Business Processes Automation

IRMOS is established by a European-level highly motivated consortium with partners providing their area of excellence in
the European dimension. This ensures that the project technical results will be of significant value and that the project
will receive the maximum possible awareness on the European level.

IRMOS is partially funded by the EC Seventh Framework Programme FP7/2007-2011 under grant agreement n° 214777.

http://www.irmosproject.eu 

To enable real-time interaction between people and applications 

over a Service Oriented Infrastructure

Expected Impact
Enables real-time applications over SOI
Increased SME participation in the ‘Internet 

of Services’
Advancements in the State of the Art locked 

into International Standards
Increased Resiliency of applications in SOI

Innovations
Real-time capable SOI
Network Intelligent and QoS-aware

Infrastructure delivering automated SLAs
Real-time SOI Application development 

environment

Digital Film Postproduction

Interactive Real-time eLearning

Virtual and Augmented Reality
IRMOS Platform Architecture
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Εικόνα 5.1.1 Irmos Project 

To Irmos Project είναι ζνα ζργο τθσ τεχνολογίασ Grid  που προςπακεί να επιτφχει 

τθν αλλθλεπίδραςθ ςε πραγματικό χρόνο μεταξφ ανκρϊπων και εφαρμογϊν πάνω ςε μια 

Τποδομι προςανατολιςμζνθ ςτθν Τπθρεςία(Service Oriented Infrastracture). 

To Irmos Project ξεχωρίηει γιατί παρζχει μια ενοποιθμζνθ Τποδομι ςε πολλοφσ 

οργανιςμοφσ με ιδιότθτεσ πραγματικοφ χρόνου ςε όλα τα επίπεδα τθσ, εξαςφαλίηει τθν 

Ποιότθτα τθσ Τπθρεςίασ και επιτρζπει τθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν των επιχειριςεων. 

Επίςθσ καινοτομεί γιατι παρζχει μια Τποδομι προςανατολιςμζνθ ςτθν Τπθρεςία με 

δυνατότθτεσ πραγματικοφ χρόνου,θ οποία χρθςιμοποιεί τουσ πόρουσ του δικτφου ζξυπνα 

και βάςθ τθσ παρεχόμενθσ Ποιότθτασ Τπθρεςίασ, και  παρζχει ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν SOI πραγματικοφ χρόνου.  

5.2 Έννοια και ςτόχοι του έργου 

Ο απϊτεροσ ςτόχοσ του Irmos είναι να επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ ςε 

«πραγματικό χρόνο» μεταξφ των ανκρϊπων και των εφαρμογϊν ςε μια υποδομι 

λογιςμικοφ προςανατολιςμζνθ ςτισ Τπθρεςίεσ , όπου θ αποκικευςθ , ι επεξεργαςία και οι 

δικτυακζσ ανάγκεσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν και να παραδοκοφν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ 

ςε ζνα εγγυθμζνο επίπεδο ποιότθτασ. 

Παραδοςιακά , ο όροσ «πραγματικόσ χρόνοσ» αναφζρεται ςτα «ςκλθρά» 

ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου, όπου και μία απλι παραβίαςθ τθσ θκελθμζνθσ χρονικισ 

ςυμπεριφοράσ κεωρείται απαράδεκτθ, παραδείγματοσ χάριν επειδι οδθγεί ςε ολικι 

αποτυχία , πικανότατα κοςτίηοντασ και ανκρϊπινεσ ηωζσ. Ωςτόςο, υπάρχει και ζνα μεγάλο 

φάςμα εφαρμογϊν που επίςθσ ζχουν πιεςτικζσ και αυςτθρζσ ανάγκεσ χρονιςμοφ και 

απόδοςθσ , αλλά κάποιεσ μικρζσ αποκλίςεισ ςτθν Ποιότθτα τθσ Τπθρεςίασ(Quality of 

Service-QoS) είναι αποδεκτζσ , δεδομζνου ότι αυτζσ είναι κατανοθτζσ και διαχειρίηονται 

προςεκτικά. Αυτά είναι τα «μαλακά» ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου και περιλαμβάνουν 

ευρεία γκάμα αλλθλεπιδραςτικϊν και ςυνεργατικϊν εργαλείων και περιβαλλόντων, όπωσ θ 

ταυτόχρονθ ςχεδίαςθ και απεικόνιςθ ςτον τομζα των μθχανικϊν , θ παραγωγι ταινιϊν 

ςτθν δθμιουργικι βιομθχανία , και το περιβάλλον πολλϊν χρθςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τα 

θλεκτρονικά παιχνίδια. υγκεκριμζνα το Irmos εςτιάηει ςτισ αλλθλεπιδραςτικζσ μαλακζσ 
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εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου όπου ζνασ ι περιςςότεροι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν με τθν 

εφαρμογι και μεταξφ τουσ. 

Οι μαλακζσ εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου παραδοςιακά αναπτφςςονται χωρίσ 

καμία μεκοδολογία πραγματικοφ χρόνου ι χωρίσ καμία υποςτιριξθ χρόνου εκτζλεςθσ από 

τθν υποδομι ςτθν οποία εκτελοφνται. Σο αποτζλεςμα είναι είτε ακριβό και εξειδικευμζνο 

υλικό που πρζπει να αγοραςτεί ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ζνα καλό επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ 

και απόδοςθσ , ι χρθςιμοποιοφνται πόροι γενικισ χριςθσ ςαν ςυμβιβαςτικι λφςθ και δεν 

υπάρχει τρόποσ να εγγυθκεί ι να ελεγχκεί θ ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ.  

Σο Irmos ςτοχεφει να ςπάςει αυτι τθν πρακτικι επιτρζποντασ ςτθσ μαλακζσ 

εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου να παρζχονται μζςα από αγορζσ που περνάνε τα ςφνορα 

των οργανιςμϊν με μια υποδομι βαςιςμζνθ ςτθν Τπθρεςία που επιτρζπει τθν 

αλλθλεπίδραςθ ςε πραγματικό χρόνο ενόσ διαμεριςμζνου(γεωγραφικά) ςυνόλου 

ανκρϊπων και πόρων. 

Σο Irmos ξεχωρίηει από τα ςθμερινά ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτθν Τπθρεςία λόγω 

των ακόλουκων  χαρακτθριςτικϊν κλειδιά: 

i. Σο Irmos κα επιτρζπει τον διαμοιραςμό των αλλθλεπιδραςτικϊν εφαρμογϊν 

πραγματικοφ χρόνου πζρα από τα ςφνορα των οργανιςμϊν , αντί τθσ χριςθσ ενόσ 

εξειδικευμζνου , ακριβοφ υλικοφ που βρίςκεται ςε ζναν χϊρο. 

i. Οι επιχειριςεισ κα μποροφν να ζρχονται ςε επαφι αποδοτικά και γριγορα 

χρθςιμοποιϊντασ το Irmos για να ταυτοποιιςεων , να ςυμφωνιςουν και να 

παρζχουν εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου αποφεφγοντασ παρατεταμζνεσ 

διαπραγματεφςεισ ι  ριτρεσ υπθρεςιϊν. 

ii. Οι πάροχοι κα είναι ςε κζςθ να παρζχουν υπθρεςίεσ που είναι αποδοτικζσ ωσ προσ 

το κόςτοσ και ζχουν εγγυθμζνθ ποιότθτα Τπθρεςίασ χρθςιμοποιϊντασ το Irmos 

που κα τουσ παρζχει πλιρθ ζλεγχο ςτουσ πόρουσ τουσ. 

iii. Σο Irmos δίνει ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ δια-οργανικζσ αγορζσ που 

περιλαμβάνουν τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και τουσ καταναλωτζσ τθν πεποίκθςθ 

ότι οι διαδραςτικζσ εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου κα παρζχονται ςε ζνα 

προβλεπόμενο, αξιόπιςτο και αποδοτικό τρόπο. 

iv. Σο Irmos παρζχει μια εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ που απευκφνεται ςτον πραγματικό 

χρόνο ςε όλα τα επίπεδα(δίκτυο, επεξεργαςία δεδομζνων , αποκικευςθ , 
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εφαρμογι , ροι εργαςιϊν και επιχειριςεισ) ϊςτε να επιτρζπει  τθν καταςκευι 

ολοκλθρωμζνων και από άκρθ ςε άκρθ λφςεων  χρθςιμοποιϊντασ μία και μοναδικι 

υποδομι. 

Σο Irmos project κα εφαρμόςει μεκοδολογίεσ πραγματικοφ χρόνου και τεχνολογίεσ 

που είναι κατάλλθλεσ για ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου ςτο πλαίςιο των Τποδομϊν 

προςανατολιςμζνεσ ςτθν Τπθρεςία(Service Oriented Infrastacture-SOI). Θα δθμιουργθκοφν 

οι κεμζλιεσ δομζσ για τισ επόμενεσ γενιζσ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν  πραγματικοφ χρόνου 

που κα επωφελοφνται τόςο από τθν ανεξαρτθςία του χϊρου όςο και από τθν ελαςτικότθτα 

που τυπικά ζχουν όλεσ οι SOI εφαρμογζσ κακϊσ και από τθν προβλεπόμενθ χρονικι 

ςυμπεριφορά(διαδραςτικότθτα και χρόνοσ απόκριςθσ, κζρδοσ) που τυπικά παρουςιάηουν 

τα μαλακά ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου. 

Οι ιδιότθτεσ πραγματικοφ χρόνου ςτα SOI απαιτοφν τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε 

περιοριςμζνα χρονικά πλαίςια, τόςο για να καλφψουν τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν που ζχουν τεκεί από τουσ χριςτεσ όςο και για τθν διατιρθςθ τθσ αναμενόμενθσ 

απόδοςθσ. υγκεκριμζνα , αυτζσ οι χρονικά κρίςιμεσ διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν ςφγχρονεσ 

επικοινωνίεσ μεταξφ των υπθρεςιϊν , κάτι που ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθν μελζτθ ,ςτθν 

υλοποίθςθ και τθν ενςωμάτωςθ των Τποδομϊν προςανατολιςμζνεσ ςτισ Τπθρεςίεσ. 

Σο πιο δφςκολο κομμάτι είναι θ ενςωμάτωςθ των ιδιοτιτων πραγματικοφ χρόνου 

ςε όλα τα επίπεδα των ςυςτθμάτων προςανατολιςμζνα ςτθν Τπθρεςία. Η προςζγγιςθ του 

Irmos Project είναι να εςτιάςει ςτθν ανάγκθ για μεκοδολογίεσ , εργαλεία και αρχιτεκτονικζσ 

για περίπλοκα διανεμθμζνα ςυςτιματα που αντιμετωπίηουν τα πρακτικά ηθτιματα για τθν 

εγγφθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ οριςμζνθσ χρονικά εκτζλεςθσ , τθσ διαχείριςθσ των πόρων  ςε 

πραγματικό χρόνο , τθσ ςφγχρονθσ επικοινωνίασ κάτω από διάφορεσ ςυνκικεσ φόρτου , τθν 

ικανοποίθςθ των περιοριςμϊν τθσ Ποιότθτασ τθσ Τπθρεςίασ(QoS) κακϊσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ των αμοιβαίων ςυγκροφςεων που προκφπτουν από αυτά τα ηθτιματα. 

Η Τποδομι του Irmos κα ενςωματϊςει διάφορα αποτελζςματα ερευνϊν και 

τεχνολογιϊν χρθςιμοποιϊντασ ςτο ζπακρο τα πλεονεκτιματα των υπθρεςιϊν βαςιςμζνεσ 

ςε Grid, και των υπαρχόντων ςυςτθμάτων ριτρασ όπωσ τα IP Multimedia Subsystem (IMS). 
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5.2.1 Γιατί να χρηςιμοποιήςουμε την λύςη που παρέχει το Irmos; 

Ο απϊτεροσ ςτόχοσ των Τποδομϊν προςανατολιςμζνεσ ςτθν Τπθρεςία (SOI) μπορεί 

να γίνει πραγματικότθτα μόνο εάν θ αξιοπιςτία και θ ευελιξία των διακζςιμοσ βοθκθτικϊν 

προγραμμάτων είναι ςυγκρίςιμθσ ποιότθτασ με τισ εςωτερικζσ ρυκμίςεισ. Καμία εταιρεία 

δεν κα ανακζςει ςε εξωτερικζσ πθγζσ τμιμα τθσ ροισ τθσ εργαςίασ τθσ αν δεν πλθρείται 

ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο ποιότθτασ τθσ εκτζλεςθσ ι αν θ υποδομι δεν είναι ςε κζςθ να 

αντιδράςει δυναμικά ςτισ εναλλαςςόμενεσ ςυνκικεσ και να προςαρμοςτεί ςε αυτζσ 

ταχφτατα. Η βαςικι διαφοροποίθςθ του Irmos είναι θ υπόκεςθ ότι θ υλοποίθςθ μιασ 

τζτοιασ υποδομισ είναι εφικτι μόνο επεκτείνοντασ το παράδειγμα των SOA με δυνατότθτεσ 

πραγματικοφ χρόνου. Η υπόκεςθ αυτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι κάκε SOI, παρά τισ πολλζσ 

εικονικοποιιςεισ (virtualizations) , ςτθν βάςθ του αποτελείται από διάφορα δίκτυα και ζνα 

μεγάλο αρικμό υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν εφαρμογισ που πρζπει να 

ςυντονίηονται και να κακοδθγοφνται από τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ ϊςτε να 

ενεργοποιθκεί θ ανάπτυξθ προχωρθμζνων και εμπορικά βιϊςιμων εφαρμογϊν . 

Η μεγάλθ καινοτομία που προςφζρεται από το  ζργο Irmos είναι το πλαίςιο που 

επιτρζπει τθν δθμιουργία εφαρμογϊν πραγματικοφ χρόνου που επεκτείνονται εκτόσ των 

ορίων των οργανιςμϊν. Οι επιλεγμζνεσ εφαρμογζσ του Irmos εκτείνονται από εφαρμογζσ 

επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ υψθλοφ προφίλ μζχρι εφαρμογζσ που αφοροφν πολλοφσ 

τελικοφσ χριςτεσ. Όλοι τουσ ζχουν ςθμαντικζσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν επεξεργαςία, τθν 

αποκικευςθ και τθν δικτυακζσ ικανότθτεσ. 

Ειςάγοντασ τισ δυνατότθτεσ πραγματικοφ χρόνου ςε ζνα SOI μασ επιτρζπει τθν 

χρονικά περιοριςμζνθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν , ςτοχεφοντασ ςτθν ικανοποίθςθ των 

προκεςμιϊν των εκτελοφντων εργαςιϊν όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τουσ χριςτεσ. Αυτζσ οι 

χρονικά περιοριςμζνεσ εργαςίεσ περιζχουν εκτόσ άλλων μια ςφγχρονθ λειτουργία 

επικοινωνίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτο ςχεδιαςμό , τθν 

υλοποίθςθ και τθν ενςωμάτωςθ των υπθρεςιϊν ςτισ υποδομζσ αυτζσ. 

Σο να καταςτιςουμε το SOA μια επιχειρθματικι πρόταςθ είναι μεγάλθ πρόκλθςθ 

και ζνα βαςικό ςυςτατικό για τθν επζκταςθ τθσ βάςθσ των χρθςτϊν , επεκτείνοντασ τα SOA 

ςυςτιματα (απλά αςφγχρονα , δεν κακορίηονται από τθν απόδοςθ, υποδομι επικοινωνίασ 

βαςιςμζνθ ςτο γεγονόσ-event based messaging infrastructure) όπωσ πραγματοποιοφνται 
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από το SOAP(Simple Object Access Protocol) και τισ Τπθρεςίεσ Δικτφου(Web Services)  ςε 

μια πιο ολοκλθρωμζνθ υποδομι με ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ πραγματικοφ χρόνου και 

ςφγχρονθσ επικοινωνίασ. 

ε μια τζτοια προςζγγιςθ εςτιάηουμε κυρίωσ ςτθν αρχιτεκτονικι τζτοιων 

πολφπλοκϊν διανεμθμζνων ςυςτθμάτων τα οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίηουν πρακτικά  

ηθτιματα για τθν διαςφάλιςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ (χρονομετρθμζνθ εκτζλεςθ 

διαχείριςθσ πόρων, ςυγχρονιςμζνθ επικοινωνία υπό διάφορεσ ςυνκικεσ φόρτιςθσ, 

ικανοποίθςθ των  περιοριςμϊν QoS), κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ των αμοιβαίων 

ςυγκροφςεων που προκφπτουν από αυτά τα ηθτιματα. 

Η Τποδομι του Irmos κα ενςωματϊςει διάφορα αποτελζςματα ερευνϊν και 

τεχνολογιϊν χρθςιμοποιϊντασ ςτο ζπακρο τα πλεονεκτιματα των υπθρεςιϊν βαςιςμζνεσ 

ςε Grid, και των υπαρχόντων ςυςτθμάτων Multimedia provisioning όπωσ το IMS και των 

υπαρχόντων και εξελιςςόμενων  ςτάνταρτ γφρω από το παράδειγμα των SOA. 

5.2.2 Γιατί προςανατολιςμόσ ςτην Τπηρεςία ; 

Μια Αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςτισ Υπθρεςίεσ(SOA) είναι μια ςυλλογι 

υπθρεςιϊν που ςτοχεφουν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Η επικοινωνίασ αυτι μπορεί να 

περιζχει είτε ανταλλαγι δεδομζνων είτε να εμπεριζχει περιςςότερεσ υπθρεςίεσ που 

διαχειρίηονται μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. το πλαίςιο αυτό, μια υπθρεςία είναι μια 

λειτουργία που είναι καλϊσ οριςμζνθ, αυτό-περιεχόμενθ , και δεν εξαρτάται από το 

πλαίςιο ι τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται άλλεσ υπθρεςίεσ. 

Σο SOA προςφζρει πολλά πλεονεκτιματα ζναντι των παραδοςιακϊν διανεμθμζνων 

ςυςτθμάτων και για τον λόγο αυτό τείνουν να αντικακιςτοφν τισ πλατφόρμεσ πάνω ςτισ 

οποίεσ οι επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ προςφζρονται ςτουσ πελάτεσ. Παρζχουν  γεωγραφικι 

ανεξαρτθςία των υπθρεςιϊν , κάτι που ςθμαίνει ότι οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν χρειάηεται να 

βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ι ςε ςυγκεκριμζνο δίκτυο. Η αναηιτθςθ και ςφνδεςθ 

ςε κάκε υπθρεςία μπορεί να είναι δυναμικι και να ακολουκεί μια χαλαρά ςυηευγμζνθ 

προςζγγιςθ επιτρζποντασ τον ςχθματιςμό υποδομϊν παροχισ υπθρεςιϊν γενικισ χριςθσ 

που κα λειτουργοφν για μεγάλο ςφνολο τεχνολογιϊν και επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. 
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Άλλα πλεονεκτιματα τθσ SOAs είναι θ  ικανότθτά τουσ για να δθμιουργοφν 

ςφνκετεσ εφαρμογζσ μειϊνοντασ ταυτόχρονα το κόςτοσ διαχείριςθσ και το κόςτοσ που 

ςυνδζεται με τθν απόκτθςθ και τθν ςυντιρθςθ τθσ τεχνολογίασ  και επιτρζπουν τθν 

δθμιουργία υποδομϊν που είναι επεκτάςιμεσ και των οποίων θ απόδοςθ είναι ςφμφωνθ με 

τισ επιχειρθματικζσ απαιτιςεισ.  

 

5.2.3 Γιατί πραγματικόσ χρόνοσ ; 

Ζνα ςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου είναι ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα του οποίου θ 

ορκι ςυμπεριφορά εξαρτάται τόςο από το αποτζλεςμα τθσ εξόδου του όςο και από τον 

χρόνο που απαιτείται για να υπολογίςουν το αποτζλεςμα αυτό. Παραδοςιακά ο όροσ αυτόσ 

αναφζρεται ςτα «ςκλθρά» ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου , για τα οποία ακόμα και μία 

παραβίαςθ τθσ προςχεδιαςμζνθσ χρονικισ ςυμπεριφοράσ δεν είναι αποδεκτι , επειδι 

μπορεί να οδθγιςει ςε ολικι κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ , κοςτίηοντασ πικανϊσ και 

ανκρϊπινεσ ηωζσ. Ωςτόςο μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν με χρονικζσ απαιτιςεισ αποκτοφν 

ορμι τον τελευταίο καιρό , για τισ οποίεσ μερικζσ παραβιάςεισ των προςχεδιαςμζνων 

χρονικϊν απαιτιςεων  μπορεί να είναι αποδεκτζσ , δεδομζνου ότι θ ςυχνότθτα τουσ και θ 

ςπουδαιότθτα τουσ διατθροφνται εντόσ ελζγχου. Αυτά είναι τα «μαλακά» ςυςτιματα 

πραγματικοφ χρόνου , και παραδοςιακά αναπτφςςονται χωρίσ τθν χριςθ μεκοδολογίασ 

πραγματικοφ χρόνου ι υποςτιριξθσ χρόνου εκτζλεςθσ από το λειτουργικό ςφςτθμα. Σο 

αποτζλεςμα είναι οι εφαρμογζσ αυτζσ να εκτελοφνται ςε ακριβά και εξειδικευμζνα 

ςυςτιματα με καλά επίπεδα αποκριςιμότθτασ και απόδοςθσ ι να εκτελοφνται ςε υλικό και 

λειτουργικά ςυςτιματα γενικισ χριςθσ χωρίσ τα παραπάνω επίπεδα αποκριςιμότθτασ και 

απόδοςθσ , λόγω τθσ αδυναμίασ ελζγχου όλων των παρεμβολϊν με τισ άλλεσ εφαρμογζσ 

και υπθρεςίεσ που εκτελοφνται ςτουσ ίδιουσ κόμβουσ. 

Σο ζργο Irmos κα εφαρμόςει τισ αναδυόμενεσ μεκοδολογίεσ πραγματικοφ χρόνου 

και τεχνολογίεσ που είναι κατάλλθλεσ για ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου μζςα ςτο 

πλαίςιο των SOI ςυςτθμάτων , με ςκοπό τθν καταςκευι των κεμελιωδϊν δομϊν για τισ 

εφαρμογζσ επόμενθσ γενιάσ που κα επωφελοφνται τόςο από τθν γεωγραφικι ανεξαρτθςία 

και τθν ευρωςτία που χαρακτθρίηει τυπικά τα SOI , όςο και από τθν προβλεψιμότθτα ςτθν 
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χρονικι ςυμπεριφορά (αλλθλεπίδραςθ και χρόνοσ απόκριςθσ , απόδοςθ) που χαρακτθρίηει 

τυπικά τα «μαλακά» ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου. 
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Εικόνα 10: «κλθρζσ» και «Μαλακζσ» προκεςμίεσ 

Η εικόνα 10 δείχνει τισ διαφορζσ μεταξφ των ςκλθρϊν και των μαλακϊν 

περιοριςμϊν πραγματικοφ χρόνου. τθν παρουςία τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ , θ 

παρεχόμενθ υπθρεςία 1 μπορεί να κεωρθκεί  ότι ςυναντά ζνα ςκλθρό χρονικό περιοριςμό 

αφοφ είναι θ μόνθ που παρζχει περιςςότερα από όςα τθσ ηθτικθκαν.  Η παρεχόμενθ 

υπθρεςία 1 και θ παρεχόμενθ υπθρεςία 2 ςυναντάν ζναν μαλακό χρονικό περιοριςμό 

κακϊσ , κατά μζςο όρο , προςφζρουν καλφτερθ υπθρεςία από ότι ηθτικθκε. Η παρεχόμενθ 

υπθρεςία 3 αποτυγχάνει τόςο ςτουσ ςκλθροφσ όςο και ςτουσ μαλακοφσ χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ , κακϊσ δεν προςφζρει  υπθρεςία κατά μζςο όρο πάνω το ηθτοφμενο ακόμα 

και αν υπάρχουν χρονικζσ ςτιγμζσ ςτισ οποίεσ προςφζρει επίπεδα υπθρεςίασ πάνω από το 

ηθτοφμενο , ακόμα και μεγαλφτερα επίπεδα από τθν παρεχόμενθ υπθρεςία 2 ςε κάποιεσ 

άλλεσ ςτιγμζσ. 

5.2.4 Πραγματικόσ Χρόνοσ: Μια διεπιςτημονική προςέγγιςη ςχεδίαςησ 

Σα ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου είναι πολφπλοκα και θ ςχεδίαςθ και ανάλυςθ 

τουσ εμπεριζχει πολλζσ από τισ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν και του 

θλεκτρολόγου μθχανικοφ (όπωσ: γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ , μθχανικι λογιςμικοφ, 
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αρχιτεκτονικι υπολογιςτϊν , λειτουργικά ςυςτιματα , κεωρία αναμονισ και 

χρονοδιαγράμματοσ , αλγορίκμουσ κ ι πολυπλοκότθτα κ.α.) .  

Η ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των ςυςτθμάτων πραγματικοφ χρόνου απαιτεί να δοκεί  

προςοχι ςε ζνα μεγάλο ςφνολο διαφορετικϊν κεμάτων όπωσ: 

 Η επιλογι του λογιςμικοφ και του υλικοφ , θ αξιολόγθςθ των αμοιβαίων 

ςυγκρουόμενων ςυμφερόντων που εμφανίηονται προςπακϊντασ να 

ικανοποιιςουμε τόςο τθν απόδοςθ όςο και τθν ποιότθτα των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν , και εμπεριζχει επίςθσ κζματα παραλλθλιςμοφ και ςυγχρονιςμοφ. 

 Οι επιπλοκζσ ςτθν διαδικαςία παραγωγισ του λογιςμικοφ που εμφανίηονται λόγω 

του πραγματικοφ χρόνου(από τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ ζωσ τον κϊδικα 

μθχανισ) 

 Ο εξαντλθτικόσ ζλεγχοσ όλων των ςτοιχείων που αποτελοφν το ζργο με δοκιμζσ πριν 

τθν τελικι τουσ εγκατάςταςθ ςε κανονικι λειτουργία (κυρίωσ μετρϊντασ και 

προβλζποντασ τουσ χρόνουσ απόκριςθσ και μειϊνοντασ τουσ όςο είναι δυνατόν). 

 Μεγιςτοποίθςθ τθσ ανοχισ ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ και τθσ αξιοπιςτίασ μζςω 

προςεκτικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Είναι προφανζσ ότι οι μθχανικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα 

πραγματικοφ χρόνου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν μθχανικι όλων των άλλων τφπων 

ςυςτθμάτων , όπωσ το SOI με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ απόδοςθ και ευςτάκεια. 

5.3 Κίνητρο πίςω από τισ επιλεγμένεσ εφαρμογέσ 

Η κοινοπραξία του Irmos ερεφνθςε εκτεταμζνα για τθν επιλογι των υποψιφιων 

εφαρμογϊν για τθν τελικι ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ και τθν αξιολόγθςθ τθσ κακϊσ και τθν 

αξιολόγθςθ του τελικοφ προϊόντοσ του ζργου Irmos.Οι εφαρμογζσ αυτζσ παρουςιάηουν ζνα 

ςθμαντικό μζροσ των ιδιοτιτων και των απαιτιςεων που τζκθκαν υπόψθ για τθν επίδειξθ 

τθσ προςζγγιςθσ του Irmos. 

Πρϊτα μια ςφνοψθ των χρονικϊν απαιτιςεων και των προβλεπόμενων ιδιοτιτων 

που πρζπει να εμπεριζχονται ςτθν ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ τθσ τελικισ υποδομισ του 

Irmos παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 
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 Real-Time capability that is required 

Application 

candidates 

A

/V 

Streaming 

Com

puting or 

transcoding 

Deskto

p or 

Applic

ation Sharing 

Intera

ction through 

Virtual Reality 

Advanced Virtual 

and Augmented Reality  

X X X X 

Learning and Venue 

Visiting  

X  X X 

Digital Film 

Postproduction  

X X X  

Πίνακασ 1: Απεικόνιςη των εφαρμογϊν του Irmos και των χρονικά κρίςιμων δυνατοτήτων που 

αυτζσ απαιτοφν. 

 

 

Real-Time 

capability 

Min 

computation power 

(wrt P4 Class) 

Min 

Throughput 

M

ax 

Latency 

Jitter 

Tolerance 

Streaming Low-Average Palm: 

5Kb/s DVD: 3-10 

Mb/s HDTV: 

15Mb/s 

1

-way: 

500ms-

2s 

2

-way: 

100-

300ms 

Audio: low 

Video: higher 

Computing or 

transcoding 

High (cluster 

computing) 

Desktop or Low (text, ~Kbps to 7 Average – 



 

64 

 

Application Sharing board) Higher (images) ~Mbps 

 

5-500ms High 

Virtual & 

Augmented Reality 

Medium – High 

(depending on the data 

set) 

10kbps – 

10gbps 

(depending on the 

data set and 

current action) 

~

100 – 

200ms 

for 

interacti

ons and 

frame 

latency 

For a 

short time high, 

but overall low 

jitter is required 

Πινάκασ 2 Οι χρονικζσ απαιτήςεισ για την καλφτερη εμπειρία του χρήςτη ςτισ αναγνωριςμζνεσ 

χρονικά ςημαντικζσ δυνατότητεσ. 

Οι χρονικζσ απαιτιςεισ των παραπάνω εφαρμογϊν είναι πικανόν υπό κανονικζσ 

ςυνκικεσ να μποροφςαν να εκτελεςτοφν ςε ςυςτιματα και δίκτυα γενικισ χριςθσ. Η 

εκτζλεςθ τουσ ςε μια πλατφόρμα που μπορεί να εφαρμόςει ζλεγχο QoS και κατά ςυνζπεια 

να εξαςφαλίςει τθν εκτζλεςθ τουσ ςε «μαλακό» πραγματικό χρόνο κα δείξει ότι θ ςυνολικι 

εμπειρία βελτιϊνεται αιςκθτά.  ( Ο μαλακόσ πραγματικόσ χρόνοσ είναι αρκετόσ αφοφ μια 

μικρι προςωρινι μείωςθ τθσ υπθρεςίασ προκαλεί ςτθν χριςτθ  μια μικρι ενόχλθςθ που 

δεν ζχει μακροπρόκεςμα αποτελζςματα ). 
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6 Ανάλυςη και Σχεδίαςη του Συςτήματοσ  

- Προςδιοριςμόσ απαιτήςεων 

τθν ενότθτα αυτι κα περιγράψουμε τθν εφαρμογι Γραφικοφ περιβάλλοντοσ 

διεπαφισ χριςτθ για το Irmos Project. Θα περιγράψουμε τον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ κακϊσ 

και τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν ανάπτυξθ τθσ . Επίςθσ κα γίνει περιγραφθ 

των προβλθμάτων που παρουςιάςτθκαν κατά τθν φάςθ τθσ υλοποίθςθσ και οι τρόποι με 

τουσ οποίουσ λφκθκαν.Σζλοσ κα γίνει παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ με χριςθ εικόνων, και 

του πθγαίου κϊδικα. 

6.1 Λειτουργικέσ και μη λειτουργικέσ Απαιτήςεισ τησ 

εφαρμογήσ 

Οι λειτουργικζσ απαίτιςεισ τθσ εφαρμογισ είναι θ εκτζλεςθ των βαςικϊν 

ρυκμίςεων του Irmos Project , θ τελικι εκτζλεςθ και ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ 

ςε πραγματικό χρόνο όλα μζςα από ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ.Η ακριβισ 

διαδικαςία που πρζπει να ακολουκεί το γραφικό περιβάλλον είναι αρκετά ςαφισ , καλϊσ 

οριςμζνθ και ςχεδόν μονοδρομικι κατί που κα γίνει πιο ςαφζσ ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

Αναλυτικότερα οι απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφνται από τθν εφαρμογι 

χωρίηονται ςε 4 διακριτζσ φάςεισ. Σθν φαςθ τθσ Διαπραγματευςισ με το ςφςτθμα 

(Negotiation Phase) , τθν φάςθ τθσ Κράτθςθσ (Reservation Phase) , τθν φάςθ τθσ Εκτζλεςθσ 

(Execution Phase)  και τζλοσ τθ φάςθ του ελζγχου (Monitoring Phase).  Αναλυτικότερα θ 

ακριβισ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί φαίνεται ςτο παρακάτω ακολουκιακό 

διάγραμμα. το διάγραμμα αυτό το γραφικό περιβάλλον διαςφνδεςθσ παίηει τον ρόλο του 

«WP4 CLIENT».  ‘Όπωσ είναι εμφανζσ απο το διάγραμμα θ μόνθ ανταλλάγθ μυνθμάτων 

μεταξφ του γραφικοφ περιβάλλοντοσ και του υπόλοιπου ςυςτιματοσ είναι μζςω τθσ Web 

Service με όνομα IrmosPortal. Η υπθρεςία αυτι παίηει τον ρόλο του ενδιάμεςου μεταξυ του 

τελικοφ χριςτθ (που χρθςιμοποιεί το γραφικό περιβάλλον ) και του υπόλοιπου 
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ςυςτιματοσ. Επίςθσ είναι υπευκυνθ για τθν μεταφόρα από και προσ το γραφικό 

περιβάλλον όλων των δεδομζνων που απαιτοφνται. Ζτςι επιτυγχάνεται θ απομϊνοςθ του 

τελικοφ χριςτθ από το υπόλοιπο ςφςτθμα και απόκρφπτονται οι λεπτομζρειεσ τθσ 

υλοποίθςθσ κακϊσ και όλων των διαδικάςιων που εκτελοφνται από τισ ενζργειεσ του 

χριςτθ(κάτι που οφτωσ ι άλλωσ δεν πρζπει να τον ενδιαφζρει).Ζτςι επιτυγχάνεται θ 

απλότθτα ςτθν χριςθ-μια από τισ μθ λειτουργικζσ απαίτθςθσ του ςυςτιματοσ. 

Κατά τθν φάςθ τθσ Διαπραγμάτευςθσ ,όπωσ τθν βλζπουμε και ςτο παρακάτω 

διάγραμμα (Εικ. 6.1) μπορεί να χωριςτεί ςε δφο υπο-φάςεισ .Η υπο-φάςθ του Negotiation 

που διαρκεί από τα βιματα 1 εϊσ 17 από τα οποία τα βιματα 9 εωσ και 17 ςυμβαίνουν 

εςωτερικά του ςυςτιματοσ χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χριςτθ και δεν είναι ορατά από 

αυτόν.  Κατά τθν φάςθ αυτι ο χριςτθσ-πελάτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του 

, ςυγκεκριμζνα ζνα Customer id και ζνα Application id , που πρζπει να είναι γνωςτά εκ των 

προτζρων.  Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά που προωκοφνται περαιτερω ςτο ςφςτθμα πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να ολοκλθρϊςει τθν Διαπραγματευςθ με το ςφςτθμα. Πιο αναλυτικά θ 

διαδικαςία κα αναλυκεί ςτθν επομενθ παράγραφο. 

 Η υπο-φάςθ του Reservation διαρκεί από τα βιματα 18 εϊσ 23 , ςτα οποία θ 

παρζμβαςθ του χριςτθ είναι απαραίτθτθ ςε δφο μόνο ςθμεία , ςτα βιματα 18 και κατά το 

τελικό βιμα. Απαραίτθτθ προυπόκεςθ για τθν υπο-φάςθ του Reservation είναι θ ςωςτι και 

πλιρθσ ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ του Negotiation και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να 

διαχωριςτεί από αυτιν και κεωρείται υποπερίπτωςθ τθσ.  τθν φάςθ αυτι όλεσ οι 

πλθροφορίεσ για τον πελάτθ είναι γνωςτζσ ςτο ςφςτθμα και αυτόσ το μόνο που πρζπει να 

κάνει είναι να δθλϊςει τθν επικυμία του για τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ (παραδείγματοσ 

χάριν με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ).  Επίςθσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να «κατεβάςει» 

ςτον υπολογιςτι του τισ πλθροφορίεσ παραμετροποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ που είναι 

γνωςτζσ ςτο ςφςτθμα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθ του Negotiation(και πάλι με το 

πάτθμα ενόσ κουμπιοφ). 

Η φάςθ του Ελζγχου (Monitoring) είναι πολφ πιο απλι από τθν προθγοφμενθ φάςθ. 

Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί με το πάτθμα μιασ επιλογισ να βλζπει ςτθν οκόνθ του όλεσ 

τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα που προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ τθσ 

εφαρμογισ του ςτο ςφςτθμα. Φυςικά οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα πρζπει να ανανεϊνονται ςε 

τακτά και ςφντομα χρονικά διαςτιματα για να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ οι πιο πρόςφατεσ 
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κάκε φορά. Επίςθσ για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ κα πρζπει οι τιμζσ των δεδομζνων που 

εμφανίηονται ςτθν οκόνθ να ςυγκρίνονται κάκε ςτιγμι με τισ ανεμενόμενεσ τιμζσ που 

πρζπει να ζχουν και όςεσ δεν ςυμφωνοφν να γίνονται ευδιάκριτεσ (παραδείγματοσ χάριν 

αλλάηοντασ χρϊμα ςε κόκκινο) . Αυτό επίςθσ κάνει εμφανι τθν εξαςφαλιςθ τθσ ποιότθτασ 

τθσ υπθρεςίασ (QOS) που προςφζρει το Irmos Project.



 

69 

 

ASLA Negotiation

Discovery & TSLA Negotiation

Reservation & Instantiation

loop

loop

WP4 client T-SLA ManagerPESA-SLA ManagerSLA NegotiatorIRMOS Portal

1. requestASLATemplate(appID, custID)

3. requestASLATemplate(appID)

ISONI SLA Manager

2. Authenticate/Authorize

TIDNTUA NTUA/TIDIT INNTID USTUTT USTUTT

6. negotiation(ASLAoffer, custID)

4. Select A-SLA template

5. Fill A-SLA template

7. Authenticate/Authorize

Discovery

resourceSpec, estimated price

10. Discover ISONI prices, VSND templates

14. CreateResource(TSLA)
15. InvitationToTreat

(VSND)

ASLA-EPR

18. Reserve(ASLA-EPR)

20. Sign(TSLA-EPR)

Phase: Negotiation (v6)

Mode: Online

21. T-SLA Accept 

(within offer expiry,

agree on offer and 

binary submission)

11. EstimateOptimalResource(predictionRequest)

9. CreateResource(ASLAoffer)

[for each ISONI]

13. Sort VSNDs by cost

[over ISONIs

 until successful 

pre-reservation]

TSLA-EPR

ASLA-EPR

ASLA-EPR

Assess

Authenticate/Authorize

19. Reserve(ASLA-EPR)

This info needs discussing 

with ISONI.  What is clear 

is that PES cannot work 

without any price info.

Request contains various 

info extracted from ASLA 

and ISONI provider info.

12. GetVSND(resourceSpec, VSNDtemplate)

17. Update(ASLA-EPR, TSLA-EPR)

May also return 

some info from 

the ASLA or we 

might just request 

the info after 

using the ASLA-

EPR

ASC config info, ASC EPRs

23. Create WfE resource

Create monitoring instance

Calls to two 

different services.  

Need to include 

ASC EPRs

We try each ISONI starting at 

the cheapest until we 

successfully make a

pre-reservation.

8. negotiation(ASLAoffer)

Config infoConfig info

T-SLA Offer

(binding VSND+

Offer expiry+

Binary upload exp.)

Ack(VSND+EPR)

-> valid contract

wait until

binaries rcvd.

16. Reserv. query

Reserv. ack

22. Reservation

 commit

ISONI has a risk in tailoring the 

VMUs and FWS have a risk to 

submit the binaries on time, i.e. 

a trade-off of timing constraints 

for heavy-load operations 

bound to the agreement

Suitable point

to start binary 

upload 

A
vail. C

hk +

D
epend. C

hk

 

Εικόνα 6.1.1 Ακολοθιακό διάγραμμα Negotiation – Reservation 
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Σζλοσ θ φάςθ τθσ Εκτζλεςθσ είναι θ πιο απλι από όλεσ και προυποκζτει τθν 

ολοκλιρωςθ των φάςεων Negotiation και Reservation. Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί με 

το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να δρομολογεί ςτο ςφςτθμα τθν εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ του και 

να επιβεβαιϊνει με απάντθςθ από αυτό ότι δρομολογικθκε ςωςτά. 

6.2 Περιοριςμοί 

 Όλοι οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ πρζπει να διακζτουν Web browser  

 Όλοι οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςυνδζονται με χριςθ username 

και password 

 Σα δεδομζνα του χριςτθ διατθροφνται ςτο ςφςτθμα για όςο διαρκεί θ 

ςυνεδρία(session).Αυτό ορίηεται από το server που βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ 

εφαρμογι. 

6.3 Μοντέλο Περιπτώςεων Χρήςησ 

6.3.1 Περίπτωςη Χρήςησ  1 Negotiation – Reservation 

τα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται αναλυτικά οι περιπτϊςεισ χριςεισ που 

προκφπτουν από τθν φάςθ του Negotiation και του Reservation.Επίςθσ παρουςιάηονται και 

τα ακολουκιακά διαγράμματα των περιπτϊςεων χριςθσ και αναλφεται θ βαςικι και θ 

εναλλακτικι  ροι  αυτϊν.  Όπωσ είναι εμφανζσ θ φάςθ τθσ Διαπραγματευςθσ αποτελείται 

από αρκετζσ περιπτϊςεισ χριςθσ οι οποίεσ όμωσ αλλθλοεξαρτόνται μεταξφ τουσ ςε μεγάλο 

βακμό και δεν μποροφν να υπάρξουν ανεξάρτθτα. Για αυτό το λόγο θ ροι όλων αυτϊν των  

περιπτϊςεων χριςθσ είναι μία. 
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Εικόνα 6.2 Περίπτωςη Χρήςησ 1 Negotiation-Reservation 

Βαςικι Ροι Negotiation 

1. Ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ Username και Password. 

2. τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται το κεντρικό μενοφ με όλεσ τισ επιλογζσ τθσ 

εφαρμογισ 

3. Ο χριςτθσ επιλζγει Negotiation 

4. Εμφανίηεται θ αρχικι ςελίδα του Negotiation που ηθτά από το χριςτθ να ειςάγει το 

Customer id του και το κουμπί Proceed 

5. Ο χριςτθσ ειςάγει το Customer id , πατάει Proceed.Εμφανίηεται πεδίο που ηθτά από 

το χριςτθ να ειςάγει το Application id και το πλικτρο RequestSLA το όποιο και ο 

χριςτθσ πατάει. 

6. Α)  Αν υπάρχουν SLA πρότυπα με βάςθ τα ςτοιχεία του χριςτθ παραλαμβάνονται 

από το ςφςτθμα και εμφανίηονται ςτο χριςτθ με μορφι dropdown Box 

7. Α) O χριςτθσ επιλζγει το πρότυπο τθσ προτίμθςθσ του και πατάει το πλικτρο 

EditSla 
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8. A) τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηονται όλεσ οι παράμετροι που ορίηει το πρότυπο 

και οι προεπιλζγμζνεσ τίμεσ τουσ.Ο χριςτθσ ρυκμίηει όποιεσ παραμζτρουσ επικυμεί 

και πατάει το πλικτρο Submit για να ςυνεχίςει ςτθν φάςθ του Reservation 

Εναλλακτικι ροι Negotiation 

Αν τα ςτοιχεία του χριςτθ δεν είναι ςωςτά ι ςυμβεί κάποιο λάκοσ κατά το χρόνο 

εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ θ ροι αλλάηει. 

6. Β)  τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται θ ςελίδα που τον πλθροφορεί αναλυτικά για 

το ςφάλμα που ςυνζβθ. Ο χριςτθσ πατάει το πλικτρο Return To Negotiation 

7. B) Η ροι μεταφζρεται και πάλι ςτο βιμα 4. 

Βαςικι Ροι Reservation 

1. Σα ςτοιχεία του χριςτθ υπάρχουν ιδθ αποκθκευμζνα ςτισ εςωτερικεσ δομζσ του 

ςυςτιματοσ. Βάςθ αυτϊν παραλαμβάνονται τα ASLA από το υπόλοιπο 

ςφςτθμα.Εμφανίηονται ςτο χριςτθ οι ρυκμίςεισ και οι τιμζσ των παραμζτρων που 

ζχουν οριςτεί μζςω του ASLA(Config Info).Ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να 

επιλζξει να κατεβάςει τον υπολογιςτι του τισ πλθροφόρίεσ αυτζσ ι να τισ 

αποδεχτεί και να ολοκλθρϊςει τθν παραμετροποίθςθ πατϊντασ το πλικτρο 

Configure. 

2. A) Ο χριςτθσ ζχει επιλζξει τθν οριςτικοποίθςθ τθσ παραμετροποίθςθσ. Οι 

πλθροφορίεσ προωκοφνται ςτο ςφςτθμα και όταν είναι ετοίμο εμφανίηεται ςτον 

χριςτθ θ επιλογι για εκκίνθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ του. 

3. Α) Ο χριςτθσ επιλζγει τθν εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ του πατϊντασ το πλικτρο 

Execution. 

Εναλλακτικι ροι Reservation 

2. B)  Ο χριςτθσ επιλζγει το κατζβαςμα των ρυκμίςεων ςτον υπολογιςτι του. 

3. Β) Εμφανίηεται ςτο χριςτθ ζνα παράκυρο αποκθκευςθσ αρχείου , και επιςτρζφει 

ςτθν ίδια ςελίδα. 

4. Β) θ ροι ςυνεχίηεται από το βιμα 1. 
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Εικόνα 6.3 Διάγραμμα Δραςτηριότητασ περιπτωςησ χρήςησ Negotiation 
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Εικόνα 6.4 Διάγραμμα Δραςτηριότητασ περιπτωςησ χρήςησ Reservation 

6.3.2 Περιπτωςη Χρήςησ 2 Έλεγχοσ(Monitoring) 

Η περιπτϊςεισ χριςθσ για τθν φάςθ του Ελζγχου (Monitoring) είναι πιο απλζσ . 

υγκεκριμζνα ο χριςτθσ μπορεί να ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα και βάςθ των ςτοιχείων του να 

ελζγξει τα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ του ςτο ςφςτθμα. 

Σα δεδομζνα αυτά του παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ μορφοποιθμζνα και με χρϊματα βάςθ 

των τιμϊν τουσ όπωσ εξθγικθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο(βλ. Λειτουργικζσ και μθ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογθσ) . Σα δεδομζνα αυτά προκφπτουν με κλιςθ ςτο 

υπόλοιπο ςφςτθμα. Σα δεδομζνα αυτά ανανεϊνονται ςε ςφντομα χρονικά διαςτιματα 

ϊςτε να παρουςιάηονται ςτο χριςτθ κάκε ςτίγμθ τα πιο πρόςφατα. Σζλοσ, παρακάτω  

παρουςιάηονται τα ακολουκιακά διαγράμματα τθσ περίπτωςθσ χριςθσ του Ελζγχου και 

επεξθγείται ι βαςικι ροι αυτισ. 
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Εικόνα 6.5 Περίπτωςη Χρήςησ  Ζλεγχοσ (Monitoring) 

Βαςικι Ροι Monitoring 

1. Ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ Username και Password. 

2. τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται το κεντρικό μενοφ με όλεσ τισ επιλογζσ τθσ 

εφαρμογισ. 

3. Ο χριςτθσ επιλζγει Monitoring. 

4. Σο ςφςτθμα παραλαμβάνει τα πιο πρόςφατα δεδομζνα 

5. Α) τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηονται μορφοποιθμζνα τα τρζχοντα δεδομζνα και 

παράμετροι. 

6. Α) Με το πζρασ οριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ θ ροι επιςτρζφει ςτο βιμα 4 

Εναλλακτικι ροι Monitoring 

Αν δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα ι δεν ζχει ξεκινιςει θ εκτζλεςθ τθσ 

εφαρμογισ του χριςτθ ι ςυμβεί κάποιο ςφάλμα κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ θ 

ροι αλλάηει. 

5. Β) τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται θ ςελίδα που τον πλθροφορεί αναλυτικά για 

το ςφάλμα που ςυνζβθ. Ο χριςτθσ πατάει το πλικτρο Return To Index. 

6. B) Η ροι ςυνεχίηεται από το βιμα 2. 
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Εικόνα 6.6 Διάγραμμα Δραςτηριότητασ Περίπτωςησ Χρήςησ - Ζλεγχοσ (Monitoring) 

 

6.3.3 Περίπτωςη Χρήςησ 3 Eκτέλεςη (Execution) 

Κατά τθν περίπτωςθ χριςθσ τθσ εκτζλεςθσ ο χριςτθσ απλά επιλζγει τθν εκκίνθςθ 

τθσ εφαρμογισ του ςτο ςφςτθμα. Σο γραφικό περιβάλλον ζχει ιδθ όλεσ τισ διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τον χριςτθ-πελάτθ και τισ προωκεί ςτο υπόλοιπο ςφςτθμα.Όπωσ και 

προθγουμζνωσ , παρακάτω παρουςιάηονται το ακολουκιακό διάγραμμα τθσ περιπτωςθσ 

χριςθσ τθσ εκτζλεςθσ και αναλφεται θ βαςικι ροι αυτισ. 
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Εικόνα 6.7 Περίπτωςη Χρήςησ  Εκτζλεςη (Execution) 

Βαςικι Ροι Execution 

1. Ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ Username και Password. 

2. τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται το κεντρικό μενοφ με όλεσ τισ επιλογζσ τθσ 

εφαρμογισ. 

3. Ο χριςτθσ επιλζγει Execution. 

4. Σο ςφςτθμα μεταφζρει τα δεδομζνα και τισ ρυκμίςεισ του χριςτθ ςτο υπόλοιπο 

ςφςτθμα 

5. Α)Η εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ ξεκινά  

6. Β)Η ροι ςυνεχίηεται από το βιμα 2 

Εναλλακτικι ροι Execution 

Αν ςυμβεί κάποιο ςφάλμα κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ θ ροι αλλάηει. 

5. Β) τθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηεται θ ςελίδα που τον πλθροφορεί αναλυτικά για 

το ςφάλμα που ςυνζβθ. Ο χριςτθσ πατάει το πλικτρο Return To Index. 

6. B) Η ροι ςυνεχίηεται από το βιμα 2. 
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Εικόνα 6.8 Διάγραμμα Δραςτηριότητασ Περιπτωςησ Χρήςησ  Eκτζλεςησ (Execution) 

6.4 Γιατί Java Server Pages  

το ςθμείο αυτό κα πρζπει να δικαιολογιςουμε πιο αναλυτικά τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ επιλζχκθκε θ τελικι υλοποίθςθ του γραφικοφ περιβάλλοντοσ να γίνει με 

χριςθ τθσ τεχνολογίασ Java Server Pages ζναντι κάποιασ άλλθσ εναλλακτικισ υλοποίθςθσ ςε 

ςυμβατικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ C,C++ ι ακόμα και απλι εφαρμογι Java(με 

χριςθ παραδείγματοσ χάριν τθσ βιβλιοκικθσ για γραφικά περιβάλλοντα Swing). 

Οι ςθμαντικότεροι λόγοι για τθν επιλογι των Java Server Pages για τθν υλοποίθςθ 

του γραφικοφ περιβάλλοντοσ είναι: 

 Η αςφάλεια 

 Η φορθτότθτα 

 Η ετερογζνεια των ςυςτθμάτων που καλείται να εκτελεςτεί 

 Η γεωγραφικι κατανομι των ςυςτθμάτων  

 Είναι απλι και ςυνεργάηεται με τθν Java  
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Καταρχιν θ ίδια θ φφςθ του ζργου Irmos και θ χριςθ των τεχνολογιϊν Grid είναι 

διανεμθμζνθ και λειτουργεί ςε ςυςτιματα τα οποία είναι εντελϊσ ετερογενι μεταξφ τουσ 

με διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα και υπολογιςτικοφσ πόρουσ και δυνατότθτεσ. Οι 

χριςτεσ αυτοί κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν τθν ίδια εφαρμογι γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ για να αλλθλεπιδράςουν με το ςφςτθμα. Σο γεγονόσ αυτό λοιπόν μασ 

οδθγεί άμεςα ςτο ςυμπζραςμα ότι μια ςυμβατικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ αυτζσ αφοφ απαιτείται μεταγλϊττιςθ του προγράμματοσ 

για κάκε διαφορετικό ςφςτθμα και λειτουργικό ςφςτθμα ακόμα και για διαφορετικζσ 

εκδόςεισ αυτοφ και υπόκειται ςε όλα τα ςφάλματα αςυμβατότθτασ που ενδζχεται να 

προκφψουν από τισ διάφορεσ εκδόςεισ βιβλιοκθκϊν , μεταγλωττιςτϊν και λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων. Γίνεται αντιλθπτό λοιπόν ότι οι «μεταβλθτζσ» που πρζπει να ελεγχκουν για 

τθν ορκι λειτουργία τθσ γραφικισ εφαρμογισ ςε όλα τα ετερογενι ςυςτιματα είναι 

πολλζσ. Από τθν άλλθ με χριςθ των Java Server Pages όλοκλθρθ θ εφαρμογι 

μεταγλωτίηεται ςε ζνα ςφςτθμα με Web Server για ςυγκεκριμζνο λειτουργικό και εκδόςεισ 

βιβλιοκθκϊν ενϊ εκτελείται και ςτο ίδιο ςφςτθμα και ο χριςτθσ βλζπει το τελικό 

παραγϊμενο αποτζλεςμα αρκεί να ζχει ςυμβατο browser.  

Επιπλζον τα ςυςτιματα ςτα οποία καλείτε να εκτελεςτεί θ γραφικι εφαρμογι είναι 

γεωγραφικά κατανεμθμζνα ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ .  Η χριςθ των Jsp και ενόσ 

απλοφ Web Server μασ επιτρζπει να υπάρχει ζνα κεντρικό ςφςτθμα ςτο οποίο όλοι οι 

χριςτεσ του ςυςτιματοσ μποροφν να ςυδεκοφν και να το διαχειριςτοφν. Σο ςφςτθμα αυτό 

μπορεί και να αποκθκευει ρυκμίςεισ και προτιμιςεισ των χρθςτϊν απομακρυςμζνα ϊςτε 

να μθν χρειάηεται να βρίςκονται μπροςτά ςτο ςφςτθμα με το οποίο περάςαν τισ αρχικζσ 

ρυκμίςεισ. 

Οι ςελίδεσ και τα προγράμματα που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία Java Server Pages 

ςφνεργάηονται άψογα με τθν γλϊςςα Java και μποροφν να εκτελοφν κϊδικα τόςο μζςα 

ςτθν ίδια τθν ςελίδα όςο και με χριςθ εξωτερικϊν βιβλιοκθκϊν και πακζτων υποςτιριξθσ. 

Σο γεγονόσ αυτό είναι πολφ ςθμαντικό γιατι απαιτεί προυπόκεςθ για τθν λειτουργία του 

ςυςτιματοσ αφοφ κα πρζπει να μπορεί να καλζςει τόςο βιβλιοκικεσ Java για τθν 

ςυνεργαςία του γραφικοφ περιβάλλοντοσ με το Globus Toolkit και με τα υπόλοιπα μζρθ του 

Irmos Project (κυρίωσ με το IrmosPortalService) . 
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Σζλοσ υπάρχει και το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ. Σο κεντρικό αυτό ςθμείο εκτζλεςθσ 

τθσ εφαρμογισ μπορεί να υπόκειται ςε αυςτθροφσ ζλεγχουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

αςφάλειασ τουσ ςυςτιματοσ τόςο με απλοφσ ελεγχουσ ειςόδου με ονόμα χριςτθ και 

κωδικό (Login Form) όςο και με τθν αςφάλεια του ίδιου του Web Server από επικζςεισ. 
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7 Τεχνολογίεσ 

7.1 Java Server Pages (JSP) 

Η Java είναι μία αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα που αποτελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο 

για δομθμζνο δικτυακό προγραμματιςμό.  Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιιςαμε τθν ζκδοςθ 

Java 1.6.0_14, και τθν τεχνολογία JSPs που παρζχεται μζςω τθσ πλατφόρμασ Java 2 

Enterprise Edition (J2EE 1.4.2), τθν οποία χρθςιμοποιιςαμε για τθν ανάπτυξθ τθσ 

εφαρμογισ μασ ςτον server. Σα JSPs είναι μια τεχνολογία τθσ Java που επιτρζπει ςτουσ 

προγραμματιςτζσ λογιςμικοφ  να δθμιουργοφν δυναμικά-παραγόμενουσ ιςτοχϊρουσ, με 

χριςθ HTML, XML, ι άλλων τφπων εγγράφων, ςε απάντθςθ ενόσ αιτιματοσ πελάτθ του 

παγκόςμιου ιςτοφ. Η τεχνολογία επιτρζπει ςτον κϊδικα τθσ Java και οριςμζνεσ 

προκακοριςμζνεσ ενζργειεσ να ενςωματωκοφν ςε ςτατικό περιεχόμενο. Η ςφνταξθ JSP 

προςκζτει επιπλζον ετικζτεσ παρόμοιεσ με εκείνεσ τθσ ΧML, τισ λεγόμενεσ JSP actions, που 

χρθςιμοποιοφνται για να επικαλεςκοφν τθν ενςωματωμζνθ λειτουργία. Επιπλζον, θ 

τεχνολογία αυτι επιτρζπει τθ δθμιουργία JSP βιβλιοκθκϊν ετικετϊν (tag libraries) που 

λειτουργοφν ωσ επεκτάςεισ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ετικζτεσ HTML ι XML. Οι βιβλιοκικεσ 

ετικετϊν παρζχουν ζναν ανεξάρτθτο από τθν πλατφόρμα ανάπτυξθσ τρόπο για τθν 

επζκταςθ των δυνατοτιτων ενόσ server. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ χρθςιμοποιιςαμε 

τισ Jsp Tags που αφοροφν τθν ανάγνωςθ και επεξεργαςία δεδομζνων XML για τθν προβολι 

τουσ ςτθν ςελίδα κατά τθν φάςθ του Monitoring(http://java.sun.com/jstl/xml). 

7.2 Apache Tomcat 

Ωσ εξυπθρετθτισ του διαδικτφου ςτον οποίο εγκαταςτάκθκε θ web εφαρμογι μασ, 

χρθςιμοποιικθκε ο Apache Tomcat, ςτθν ζκδοςθ 5.5. Η τελευταία ζκδοςθ του tomcat κατά 

τθν ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ  6.0.20 , αλλά δεν χρθςιμοποιικθκε γιατί 

παρουςιάηει αςυμβατότθτεσ και μθ ςωςτι λειτουργία με το Globus Toolkit 4.2.1. Ο Tomcat 

είναι ζνα servlet container ι servlet engine. Τποςτθρίηει servlets και JSPs κακϊσ και 
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ςτατικζσ ςελίδεσ. Αναπτφχκθκε από τθν Apache Software Foundation (www.apache.org) και 

διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. 

7.3 Netbeans και Globus Toolkit 4.2.1 

Ζνα προθγμζνο Ενςωματωμζνο Περιβάλλον Ανάπτυξθσ  (integrated development 

environment –IDE) είναι μια εφαρμογι λογιςμικοφ που παρζχει περιεκτικζσ και πλιρθσ 

δυνατότθτεσ ςτουσ προγραματιςτζσ υπολογιςτϊν για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Ζνα IDE 

τυπικά αποτελείται από : 

 Ζναν επεξεργαςτι πθγαίου κϊδικα 

 Ζναν μεταγλωτιςτι 

 Εργαλεία αυτοματοποίθςθσ του « χτιςίματοσ» τθσ εφαρμογισ 

 Ζναν από-ςφαλματωτι (debugger) 

υνικωσ ςτα πιο ςφγχρονα περιβάλλοντα περιλαμβάνονται και επιπλζον εργαλεία 

όπωσ εργαλεία ελζγχου ζκδοςθσ , εργαλεία διευκόλυνςθσ τθσ καταςκευισ γραφικϊν 

περιβάλλοντων (Visual Editor) κακϊσ επίςθσ και επεξεργαςτι κλάςεων , αντικειμζνων , 

διγραμμάτων κλθρονομικότθτασ κ.α για τθν διευκόλυνςθ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν 

Object Oriented. 

Σο Netbeans IDE είναι ζνα προθγμζνο Ενςωματωμζνο Περιβάλλον Ανάπτυξθσ  που 

λειτουργεί ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ και λειτουργικά ςυςτιματα.  Αποτελείται ζνα IDE 

ανοικτοφ κϊδικα και μια πλατφόρμα εφαρμογϊν που επιτρζπει ςτουσ προγραμματιςτζσ να 

δθμιουργιςουν γριγορα εφαρμογζσ διαδικτφου , επιχειριςεων , desktop και κινιτεσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα τθσ Java , Java FX, PHP, JavaScript, Ajax ,Ruby ,C++ κ.α  Σο 

Netbeans Project υποςτθρίηεται ενεργά και δραςτιρια από τθν κοινότθτα που παρζχουν 

είτε τεκμθρίωςθ και εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ αλλά και μια μεγάλθ ςυλλογι από plugins που 

επεκτείνουν τθν λειτουργία του περιβάλλοντοσ.  

Όλεσ οι παραπάνω δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ υποδεικνφουν τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ το NetBeans IDE είναι ιδανικό για τθν ανάπτυξθ τθσ εν λόγω 

εφαρμογισ.Επίςθσ παρζχει ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ JSP ςε ςυνδυαςμό 

με εργαλεία για τθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν όπωσ θ μεταγλϊτιςθ των ςελιδϊν ςε 

servlet κακϊσ και το deployment ςε server Apache Tomcat.   
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Όμωσ απαραίτθτθ προυπόκεςθ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ είναι θ 

ςυνεργαςία του κϊδικα με το Globus Toolkit . φμφωνα με τθν επίςθμθ τεκμθρίωςθ του 

Globus Toolkit [4] δεν παρζχεται υποςτιριξθ για τθν εκτζλεςθ κϊδικα πελάτθ του Globus 

Σοolkit μζςα από γραφικά περιβάλλοντα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν όπωσ το NetBeans IDE. Η 

εναλλακτικι λφςθ θ μεταγλϊτιςθ και εκτζλεςθ του κϊδικα από γραμμι εντολϊν. Η διανομι 

του Globus Toolkit παρζχει scripts που ρυκμίηουν τισ παραμζτρουσ του ςυςτιματοσ για να 

είναι ςε κζςθ να μεταγλωτίςει και να εκτελζςει κϊδικα Java που χρθςιμοποιεί τισ 

βιβλιοκικεσ του Globus, ςυγκεκριμζνα ορίηουν τθν κακολικι  μεταβλθτι του ςυςτιματοσ 

CLASSPATH. Η διαδικαςία προυποκζτει ότι ζχουμε ορίςει ςωςτά μια κακολικι μεταβλθτι 

του ςυςτιματοσ με όνομα GLOBUS_LOCATION και τιμι ίςθ με το φάκελο που βρίςκετε θ 

εγκατάςταςθ του Globus Toolkit. Ζπειτα θ ρφκμιςθ είναι τόςο απλι όςο θ εκτζλεςθ τθσ 

παρακάτω εντολισ ςε γραμμι εντολϊν ςε Windows , 

%GLOBUS_LOCATION%\etc\globus-devel-env.bat 

ι τισ παρακάτω εντολισ ςε ςυςτθματα Linux.  

 $ . $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-devel-env.sh 

Ζπειτα θ εκτζλεςθ του κϊδικα γίνεται με τθν χριςθ τθσ εντολισ java όπωσ για 

παράδειγμα παρακάτω: 

java -DGLOBUS_LOCATION=%GLOBUS_LOCATION% foo.MyClass 

Σο μεγάλο πρόβλθμα όμωσ είναι πωσ θ παραπάνω λφςθ δεν είναι διακζςιμθ ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ για πολλοφσ λόγουσ. Κατά πρϊτον τα JSP’s απαιτοφν θ μεταγλϊτιςθ 

τουσ να γίνει από τον μεταγλωτιςτι που παρζχει ο ίδιοσ ο server ςτον οποίο τελικά κα 

εγκαταςτακοφν(εν προκειμζνω ο Jakarta). Μαλιςτα θ ίδια θ διαδικαςία τθσ μεταγλϊτιςθσ 

τουσ εμπεριζχει τισ ρυκμίςεισ παρα πολλϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ και τθν φπαρξθ 

επιπροςκετων βιβλιοκθκϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ  ςτο ςφςτθμα,προβλιματα  τα οποία 

αναλαμβάνουν να λφςουν τα Ant scripts που παρζχονται από το ίδιο τον server(Apache 

Tomcat)[21] . Οι ρυκμίςεισ αυτζσ για τθν μεταγλϊτιςθ των JSP αρχικά αγνοοφν εντελϊσ τισ 

ρυκμίςεισ που γίνονται από το script globus-devel-env για το Globus , και ςε περιπτωςθ που 

(βεβιαςμζνα με παρζμβαςθ μασ) τισ λάβουν υπόψθ ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με αποτζλεςμα 

να μθν γίνεται θ μεταγλϊτιςθ.  
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Ο δευτεροσ λόγοσ που δεν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ επίςθμεσ ρυκμίςεισ 

του Globus Toolkit είναι ότι θ εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ γίνεται μζςα ςτο περιβάλλον του 

Server ο οποίοσ επιβάλει τισ δικζσ του ρυκμίςεισ ςυςτιματοσ , και αγνοεί εντελϊσ τισ 

ρυκμίςεισ των scripts του Globus Toolkit. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ακόμα και αν γίνει 

ςωςτά θ μεταγλϊτιςθ των JSP’s εμφανίηονται ςφάλματα κατά τον  χρόνο εκτζλεςθσ (run-

time errors), κυρίωσ ςφάλματα ζλλειψθσ βιβλιοκθκϊν αλλά και αςυμβατότθτεσ με τισ 

εκδόςεισ των βιβλιοκθκϊν(αφοφ αρκετζσ από αυτζσ είναι κοινζσ μεταξφ του Server και του 

Apache Tomcat αλλά ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ)*22+. 

Η λφςθ που τελικά επιλζχκθκε (ελλείψθ και κάποιασ επίςθσ τεκμθρίωςθσ ) είναι 

απλι. Θα γίνει χριςθ του Netbeans IDE για τθν ανάπτυξθ του κϊδικα , τθν ρφκμιςθ όλων 

των απαραίτθτων παραμζτρων για τθν μεταγλϊτιςθ των JSP’s και για τθν εγκατάςταςθ τουσ 

ςτο περιβάλλον του Server(διαδικαςία που είναι αυτοματοποιθμζνθ ςτο Netbeans). Για τθν 

χριςθ του Globus Toolkit αντιγράφουμε όλεσ τισ βιβλιοκικεσ που παρζχονται κατά τθν 

εγκατάςταςθ τουσ ςτο περιβάλλον των JSP’s δθλαδι ςτο φάκελο /WEB-INF/lib 

,διατθρϊντασ τθν ςχετικι τουσ κζςθ(όςεσ βιβλιοκικεσ βριςκόταν αρχίκα ςτο φάκελο libs 

του Globus μεταφζρονται ςτον /WEB-INF/lib , όςεσ βριςκόταν ςτο /libs/common 

μεταφζρονται ςτον /WEB-INF/lib/common).  Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ότι κατά τθν εκτζλεςθ 

κϊδικα του Globus απαιτείται να υπάρχει το αρχείο client-config.wsdd , που βρίςκεται μζςα 

ςτθν εγκατάςταςτθ του Globus Toolkit , ςε κάποιον από τουσ φακζλουσ που ορίηονται ςτο 

classes CLASSPATH δθλαδι κα πρζπει θ εικονικι μθχανι τθσ Java να ζχει ορατότθτα ςτο 

αρχείο αυτό . Για το λόγο αυτό το αρχείο αυτό αντιγράφεται από τθν εγκατάςταςθ του 

Globus Toolkit  ςτο φάκελο /WEB-INF/classes των JSP(είναι φάκελοσ που υπάρχουν τα 

μεταγλωτιςμζνα αρχεία κϊδικα Java που περιζχονται ςτθν εφαρμογι). 
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8 Περιγραφή τησ Υλοποίηςησ 

τθν παράγραφο αυτι κα περιγράψουμε τθν ακριβι υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ για κάκε 

ςελίδα που ζχει δθμιουργθκεί ξεχωριςτά παρουςιάηοντασ επίςθσ και τα κυριότερα 

κομμάτια πθγαίου κϊδικα(για τον πλιρθ κϊδικα βλ. Παραρτθμα Α).  το παρακάτω 

διάγραμμα (Εικ.10)  για λόγουσ ευκολίασ και αναφοράσ παρουςιάηεται ςε μορφι 

διαγράμματοσ ακολουκίασ θ ςυνολικι ροι των ςελίδων ανάλογα με τισ επιλογζσ του 

χριςτθ. Με βάςθ το διάγραμμα αυτό μπορεί να γίνει κατανοθτι θ πορεία του χριςτθ μζςα 

από τισ ςελίδεσ τθσ εφαρμογισ. 

Εικόνα 8.1 Διάγραμμα ακολουθίασ ςελίδων 
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8.1 Login.jsp 

Αυτι είναι θ πρϊτθ ςελίδα που βλζπει ο χριςτθσ κατά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι. 

Επίςθσ θ ςελίδα αυτι εμφανίηεται αυτόματα ςε περίπτωςθ που θ ςφνοδοσ του χριςτθ 

λιξει. Περιλαμβάνει δφο πεδία τα οποία καλείται ο χριςτθσ να ςυμπλθρϊςει με τα 

ςτοιχεία του Username και Password. Η διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ γίνεται μζςω τθσ 

ρφκμιςθσ του Apache Tomcat Server κατά το deployment τθσ εφαρμογισ , ρυκμίηοντασ 

κατάλλθλα το αρχείο web.xml (Context Descriptor για τθν Web Application). Σα ςτοιχεία 

username,password κα πρζπει να υπάρχουν ςτθν λίςτα χρθςτϊν του ApacheTomcat , 

ςυγκεκριμζνα ςτο αρχείο users.xml(ςτο φάκελο του Tomcat) και επίςθσ ζχει οριςτεί ότι για 

ζνα ςωςτό login  ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει ρόλο manager ι user.  Ο κϊδικασ τθσ ςελίδασ 

είναι απλι HMTL φόρμα αλλά για τθν ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν χρθςιμοποιικθκε θ 

μζκοδοσ  j_security_check που παρζχεται από τισ βιβλιοκικεσ του Apache Tomcat. Για τθν 

ορκι χριςθ τθσ μεκόδου αυτισ τα πεδία username και password πρζπει αναγκαςτθκά να 

ονομάηονται j_username και j_password αντίςτοιχα. 

<form name="login" method="POST" action='<%= 
response.encodeURL("j_security_check")%>'> 

…… 
<input type="text" name="j_username"> 
…… 
<input type="password" name="j_ password "> 
……… 
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Εικόνα 8.2 Login.jsp
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8.2 Index.jsp, Navbar.html, Footer.jsp και newcss.css 

Η κεντρικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ ςτθν οποία βρίςκονται όλεσ οι επιλογζσ που 

μπορεί να κάνει ο χριςτθσ είναι θ index.jsp. Η ςελίδα αυτι δίνει και τθν αιςκθτικι τθσ όλθσ 

εφαρμογισ για τθν οποία γίνεται προςπάκεια να διατθρθκεί ςτισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ. 

Ουςιαςτικά χωρίηει το χϊρο ςε πζντε διακριτά μζρθ με χριςθ του HTML tag <div> . Σο πάνω 

μζροσ όπου αναγράφεται με κόκκινα γράμματα ο τίτλοσ τθσ ςελίδασ κάτι που διατθρείται 

και ςτισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ και υπενκυμίηει ςτο χριςτθ ςε ποια λειτουργία 

βρίκεται(Negotiation,Monitoring κτλ.) . Ακριβϊσ από κάτω βρίςκεται θ εικόνα και λογότυπο 

του Irmos Project. Αριςτερά βρίςκεται το κεντρικό μενοφ το οποίο δθμιουργείται 

ςυμπεριλαμβάνοντασ το αρχείο Navbar.html .  

…<jsp:include page="navbar.html"/>  …. 

Ακριβϊσ δεξία από αυτό υπάρχει ο κενόσ χϊροσ ςτον οποίο εμφανίηεται θ φάςθ 

του Monitoring ι το εγχειρίδιο τθσ εφαρμογισ όταν ο χριςτθσ το επιλζξει. Η επιλογι αυτι 

γίνεται με χριςθ παραμζτρων που δζχεται θ ςελίδα από τθν navbar.html και βάςθ τθσ 

επιλογισ του χριςτθ. 

<%if (request.getParameter("monitoring")!=null){%> 
             <jsp:include page="monitoring.jsp" flush="true" /> 
             <%}%> 
             <%if (request.getParameter("Faq")!=null){%> 
               <jsp:include page="Manual.txt" flush="true" /> 
             <%}%> 

Σζλοσ ςτο κάτω μζροσ υπάρχει το υποςζλιδο τθσ ςελίδασ με πλθροφορίεσ και 

επιλογζσ για τθν εφαρμογι όπωσ θ ζκδοςθ του προγράμματοσ και θ αποςτολι mail ςτουσ 

διαχειριςτζσ. Επίςθσ το υποςζλιδο αυτό είναι κάτι που παραμζνει ςτακερό ςε όλθ τθν 

εφαρμογι. Σο υποςζλιδο επίςθσ δθμιουργείται από ξεχωριςτό αρχείο , footer.jsp. 

<jsp:include page="footer.jsp" 

Η ςελίδα Navbar.html είναι μια απλι ςελίδα HTML(χωρίσ δυναμικό κϊδικα) θ 

οποία δθμιουργεί ζνα πίνακα με τα κατάλλθλα links ςτισ ςελίδεσ με τισ υπόλοιπεσ 

λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. 

<tr> 
                  <td><a 

href="negotiate1.jsp?phase=1">Negotiate Phase</a></td> 
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              </tr> 
              <tr> 
                  <td>Execution Phase</td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <td><a href="index.jsp?monitoring">Monitoring 

Phase</a></td> 
              </tr> 

Η ςελίδα footer.jsp είναι επίςθσ πολφ απλι και αποτελείται από δφο HTML tags 

<div> που με χριςθ ρυκμίςεων css βρίςκονται πάντα κολθμμζνα ςτο κάτω μζροσ τθσ 

ςελίδασ. Επίςθσ υπάρχει ζνα απλό mailto: link για τθν αποςτολι email ςτουσ διαχειριςτζσ. 

<div style="position:fixed;bottom:0;left:0;border:1px solid 
black; height:2em;clear:both;font-size:14px;background: 
url(templatemo_footer.jpg) repeat-x;width: 100%;"> 

Σζλοσ θ ςελίδα newcss.css κακορίηει τθν εμφάνιςθ ολόκλθρθσ τθσ εφαρμογισ με 

χριςθ κανόνων css. Ορίηει τισ γραματοςειρζσ που χρθςιμοποιοφνται και το μζγεκοσ τουσ 

κακϊσ και τθν εμφάνιςθ των κουμπιϊν τθσ εφαρμογισ. Η ςελίδα αυτι ςυμπεριλαμβάνεται 

ςε κάκε ςελίδα τθσ εφαρμογισ για να ορίηει τθν εμφάνιςθ τουσ. 
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Εικόνα 8.3 Index.jsp
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8.3 Monitoring.jsp 

Η ςελίδα Monitoring.jsp είναι αυτι που υλοποιεί τθν φάςθ του ελζγχου όπωσ περιγραφθκε 

παραπάνω.  Η ςελίδα ενςωματϊνεται ςτθν κεντρικι ςελίδα με χριςθ τθσ εντολισ <jsp include> , 

αλλάηοντασ και τον κόκκινο τίτλο τθσ ςελίδασ να αντικατοπτρίηει τθν φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο 

χριςτθσ. Η φάςθ του Monitoring διαβάηει ,μορφοποιεί και εμφανίηει δεδομζνα από το Webmds 

που ζχουν τθν παρακάτω μορφι(τα δεδομζνα ςε κόκκινθ γραματοςειρά πρζπεί να 

παραβλζπονται): 

<MonitoringData>  
<VSN_ID>http://irmos.rus.uni-stuttgart.de/550e8400-e29b-11d4-a716-

446655440000</VSN_ID> 
<ASC_ID> dustbuster2</ASC_ID>  
<timestamp>2010-02-02 15:06:13:0499</timestamp> 
  
<MonitoringParameter> 
<Name>state</Name> 
<Value>started</Value> 
<Type>string</Type> 
<Unit>enum</Unit> 
</MonitoringParameter> 
  
<MonitoringParameter> 
<Name>fps</Name> 
<Value>25</Value> 
<Type>float</Type> 
<Unit>frames</Unit> 
</MonitoringParameter> 
  
<WorkfowParameters> 
       <x>10</x> 
</WorkflowParameters> 
  
</MonitoringData> 

Μζςα από το VSN_ID και ςυγκεκριμζνα από το τελευταίο μζροσ του βρίςκουμε το αρχείο 

ASLA από το οποίο προζκυψε θ εφαρμογι που εκτελείται (από τθν οποία προκφπτουν τα δεδομζνα 

που ελζγχουμε) και βάςθ αυτοφ κα πρζπει να ςυγκρίνουμε τισ τιμζσ των παραμζτρων που 

προκφπτουν(από το monitoring) με τισ τιμζσ που αναμζνουμε(ςτο αρχείο ASLA). 

Για τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων XML χρθςιμοποιοφνται τα jsp tags που μασ επιτρζπουν 

να διατρζχουμε το XML δζντρο με χριςθ τθσ τεχνικισ XPATH. Αρχικά ςτον κϊδικα ελζγχεται αν 

υπάρχουν οποιαδιποτε δεδομζνα και αν όχι εμφανίηεται το ςχετικό μινυμα «No Monitoring Data».  

<x:when select="$DOC//MonitoringData"/> 

http://irmos.rus.uni-stuttgart.de/550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
http://irmos.rus.uni-stuttgart.de/550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
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                <x:otherwise><div 
style="clear:both;padding:5em;font-style:italic;color:RED;text-
align:center">No Monitoring Data Available</div></x:otherwise> 

            </x:choose> 

Ζπειτα ξεκινάει ζνασ βρόγχοσ για κάκε MonitoringData που βρίςκουμε ,ςτον οποίο αρχικά 

διαβάηουμε τα VSN_ID , ASC_ID και timestamp. Βάςθ του VSN_ID βρίςκουμε το ASLA αρχείο και (αν 

υπάρχει) το ανοίγουμε και το διαβάηουμε.  

            <x:forEach var="Data" select="$DOC//MonitoringData"> 
… 
            <x:set var="vsnid" select="string($Data/VSN_ID)"/> 
            <x:set var="ascid" select="string($Data/ASC_ID)"/> 
            <c:set var="split" value="${fn:split(vsnid, '/')}" /> 
            <c:set var="datafile" value="${split[fn:length(split)-

1]}"/> 
……… 
 <x:parse doc="${s}" var="sla1"/> 

Αμζςωσ μετά δθμιουργείται ζνασ HTML πίνακασ με επικεφαλίδεσ τα VSN_ID, ASC_ID και 

timestamp που μόλισ διαβάςαμε. το κυρίωσ μζροσ του πίνακα ξεκινάει ζνασ δευτεροσ βρόγχοσ για 

κάκε MonitoringParameter. τον βρόγχο αυτό διαβάηονται οι τιμζσ Name και Value για κάκε 

παράμετρο και εμφανίηονται ςτο κυρίωσ μζροσ του πίνακα. Επίςθσ με χριςθ ενόσ αρκζτα μεγάλου 

XPATH διαβάηεται θ τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ παραμζτρου από το ASLA αρχείο και αν υπάρχει 

ελζγχεται με τθν τιμι που μόλισ διαβάςτθκε από το δεδομζνα ελζγχου.Να ςθμειωκεί ότι θ 

ςυγκριςθ γίνεται αλφαρικμθτικά και ελζγχεται αν είναι ίςα ι διάφορα μόνο(όχι μεγαλφτερο 

μικρότερο).  

table style="…"> 
            <thead> 
<th style="…"><c:out value="${vsnid}"/></th> 
<th style="…"><c:out value="${ascid}"/></th> 
<th style="…"><x:out select="$Data/timestamp"/></th> 
<x:forEach var="MonitoringParameter" 

select="$Data/MonitoringParameter" > 
… 
 <x:set var="Name" select="string($MonitoringParameter/Name)"/> 
 <x:set var="Value" select="string($MonitoringParameter/Value)"/> 
… 
<x:set var="defaultvalue" select="string($sla1//*[local-

name()='components' and @id=$ascid]/parameters[@name=$Name]/*[local-
name()='BasicValue']/@value)"/> 

                         <%   }%> 
                     <tr> 
 <c:if test="${Value!=defaultvalue && !empty defaultvalue}"> 
    <% Color = "RED"; %> 
   </c:if> 
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<td style="…."><c:out value="${Name           </td> 
      <td style="…:<% if(Color.equals("RED")){out.print(Color);}%>"> 
            <c:out value="${Value}"/> 
          <c:if test="${!empty defaultvalue}"> 
       (<c:out value="${defaultvalue}"/>) 
                           </c:if> 
           </td> 
         </tr> 
            </x:forEach> 
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Εικόνα 8.4 Monitoring.jsp Σελίδα φάςησ Monitoring
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8.4 Negotiate1.jsp 

Η ςελίδα Negotiate1.jsp χωρίηεται ςε τρείσ φάςεισ. Οι φάςεισ αυτζσ διαχωρίηονται 

με χριςθ μιασ παρεμζτρου που δζχεται θ ςελίδα με όνομα ”Phase” και τιμι ζναν ακζραιο 

που αντιπροςωπευει τθν φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται(π.χ. Negotiate1.jsp?phase=2). Δεν 

υπάρχουν περικϊρια παραποίθςθσ αυτισ τθσ παραμζτρου αφοφ εςωτερικά γίνονται 

ζλεγχοι με κϊδικα για το ποια φάςθ βρίςκετε θ ςελίδα ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ. Παραποίθςθ τθσ παραμζτρου χρθςιμοποιϊντασ για παράδειγμα String αντί 

ακεραίου επιφζρουν μυνιματα λάκουσ και δεν ςυνεχίηει θ διαδικαςία , αλλά οφτε και 

άλματα φάςθσ με παρζμβαςθ του χριςτθ αφοφ κάκε φάςθ απαιτεί δεδομζνα από τθν 

προθγοφμενθ για να ολοκλθρωκεί. Εμφανιςιακά θ ςελίδα ακολουκεί τθν αιςκθτικι τθσ 

εφαρμογισ όπωσ ζχει οριςτζι και παραπάνω, με κόκκινθ γραμματοςειρά εμφανίηεται πάνω 

αριςτερά θ φάςθ ςτθν οποία βριςκόμαςτε(Negotiation) , δεξιά υπάρχει το λογότυπο του 

IrmosPortal ενϊ ςτο κάτω μζροσ υπάρχει και πάλι το υποςζλιδο. 

τθν ςελίδα αυτι γίνεται και για πρϊτθ φορά θ αρχικοποίθςθ των Jsp Beans που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κακόλθ τθν διάρκεια τθσ εφαρμογισ . Σα Jsp Beans είναι ειδικά 

αντικείμενα τθσ Java(με κϊδικα είτε δικό μασ είτε από τισ βιβλιοκικεσ) τα οποία 

δθμιουργοφνται και καταςτρζφονται αυτόματα από τον Container που εκτελεί τισ ςελίδεσ 

Jsp(εδϊ ο Apache Tomcat). Η δθμιουργία τουσ γίνεται αυτόματα τθν πρϊτθ φορά που τα 

«ενεργοποιιςουμε» με χριςθ τθσ <Jsp:useBean> . Για κάκε Bean ορίηουμε το ευροσ για το 

οποίο αυτά είναι διακζςιμα(scope) το οποίο μπορεί να είναι θ τρζχουςα ςελίδα(page), θ  

τρζχουςα ςυνεδρία(session) ι ολόκλθρθ θ εφαρμογι(application). Όταν περάςει το ευροσ 

που ορίςαμε αυτόματα τα Beans καταςτρζφονται. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

χρθςιμοποιοφμε για ευροσ τθν ςυνεδρία(session) γιατί ςτα Beans αποκθκευουμε 

πλθροφορίεσ που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε και ςτισ παρακάτω ςελίδεσ ενϊ κζλουμε 

ο χριςτθσ να μπορεί να τα αλλάξει αν κζλει (λιγωντασ τθν ςυνεδρία) ι πολλοί χριςτεσ 

ταυτόχρονα να ζχουν διαφορετικά μεταξφ τουσ δεδομζνα. 

  <jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 
class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

  … 
<jsp:useBean id="service" scope="session" 

class="irmosgui.serviceURI" /> 

τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ςελίδασ αυτισ (Phase=1) εμφανίηεται μόνο ζνα πλαίςιο 

κειμζνου ςτο οποίο ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει το Customer id του. Πατϊντασ το πλικτρο 
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Procced προχωρά ςτθν δευτερθ φάςθ τθσ ςελίδασ.Επίςθσ κατά τθν φάςθ αυτι 

καταςτρζφουμε τα Beans που ενδζχεται να ζχουν υπάρξει από προθγοφμενεσ απόπειρεσ 

του χριςτθ ι κάποιο άλλο εςωτερικό ςφάλμα του ςυςτιματοσ για απόλυτθ ςιγουριά ότι 

δεν ζχουμε άκυρα δεδομζνα. 

int phase = 1; 
     if (request.getParameter("phase")!=null) 
      phase = Integer.valueOf(request.getParameter("phase")); 
   
      if (phase==1){ 
      session.removeAttribute("reqsla"); 
      session.removeAttribute("service"); 
      session.removeAttribute("slatemplate"); 
      session.removeAttribute("prtl"); 
      } 

τθν δευτερθ φάςθ τθσ ςελίδασ εμφανίηεται επιπλζον ζνα πλαίςιο κειμζνου που 

ηθτά από τον χριςτθ να ειςάγει το Application id για το οποίο ενδιαφζρεται να 

διαπραγματευτεί. Με το πλικτρο RequestASLA προχωρά ςτθν τρίτθ φάςθ τθσ ςελίδασ. Η 

αλλαγι φάςεων γίνεται μεςα από τθν ίδια φόρμα HTML και για τισ τρείσ φάςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ κϊδικα Java ενςωματωμζνο ςτθν HTML. 

<form name="negid" action="<%if (phase==1){ %> 
negotiate1.jsp?phase=2 <%}else if 
(phase==2){%>negotiate1.jsp?phase=3<%}else{%>negotiate2.jsp<%}%>" 
method="POST"> 

τθν τρίτθ φάςθ που είναι και θ πιο ςθμαντικι γίνεται θ λιψθ των ASLA προτφπων 

μζςω του IrmosPortalService πριν ακόμα ο χριςτθσ δει οτιδιποτε ςτθν οκόνθ του. Η κλιςθ 

γίνεται μζςω τθσ μεκόδου reqslatemplates με παράμετρο ζνα αντικείμενο τφπου 

ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplate το οποίο περιζχει τα 

Customer id και Application id που ο χριςτθσ μόλισ ςυμπλιρωςε. Αν θ κλιςθ αποτφχει τότε 

εμφανίηεται μινυμα λάκουσ μζςω του μθχανιςμοφ των Exceptions. Αν θ κλιςθ είναι 

επιτυχισ τότε δεχόμαςτε ωσ απάντθςθ δφο πίνακεσ από String , ο ζνασ περιζχει τα EPR από 

το οποία μποροφμε να αντλιςουμε τα ASLA πρότυπα (όπωσ κα γίνει ςτθν αμζςωσ επόμενθ 

ςελίδα) ενϊ ο άλλοσ τα ονόματα τουσ. 

if (phase == 3){ 
……… 
….. 

slatemplate = service.getPrtl().requestaslatemplate(reqsla); 
…… 

service.setASLATemplateEPR(slatemplate.getAslaTemplatesEpr()); 
                        

service.setASLATemplateType(slatemplate.getLabel()); 
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…. 

Σζλοσ με βάςθ τον πίνακα με τα ονόματα των EPR που επιςτράφθκαν εμφανίηουμε 

ςτον χριςτθ ζνα dropdown Box που μπορεί να επιλζξει κάποιο αυτά. Πατϊντασ το πλικτρο 

EditSLA ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν επόμενθ ςελίδα , ςτθν οποία περνάμε ωσ παράμετρο 

τον αυξων αρικμό του προτφπου που επζλεξε ο χριςτθσ. 

<select STYLE="width: 10.5em" name="Epr"> 
   <%for (int i=0;i<service.getASLATemplateType().length;i++){ 
      String s = service.getASLATemplateType()[i]; 
      out.println("<option value=\""+Integer.toString(i)+"\">"+ 

s +"</option>"); }%> 
</select> 

8.4.1 ServiceURI.java 

Σο αντικείμενο τφπου ServiceURI είναι πολφ ςθμαντικό για τθν όλθ λειτουργία τθσ 

εφαρμογισ και ςτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να επεξθγθκοφν τα πιο ςθμαντικά κομμάτια του 

κϊδικα του. Ο κφριοσ ςκοπόσ του αντικειμζνου αυτοφ είναι να κρατά πλθροφορίεσ 

απαραίτθτεσ για τθν ορκι λειτουργία τθσ εφαρμογισ και να είναι διακζςιμεσ ςε όλεσ τισ 

ςελίδεσ. Αναλυτικά τα δεδομζνα που αποκθκευονται ςτο αντικείμενο είναι το URI που 

βρίςκουμε το IrmosPortalService, το URI που βρίςκουμε τα δεδομζνα για τθν φάςθ του 

Monitoring, το φάκελο που βρίςκονται τα αρχεία ASLA και τζλοσ ζνα αντικείμενο τφπου 

IrmosPortalPortType που κρατά τθν ςφνδεςθ με το IrmosPortalService. Σα περιςςότερα από 

αυτά διαβάηονται από ζνα αρχείο που περιζχει τισ αρχικζσ τιμζσ τουσ ςτον καταςκευαςτι 

του αντικειμζνου αυτοφ ενϊ τα υπόλοιπα ορίηονται μζςα από τισ ςελίδεσ . Επομζνωσ οι 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ κατά τθν καταςκευι του αντικειμζνου 

(ςυνικωσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ του Negotiation ι κατά τθν φάςθ του Monitoring). 

    public String serviceURI; // Selected ServiceURI 
    public String mdsURI; 
    public String datadir; 

…… 
    IrmosPortalPortType prtl; 

…… 
public serviceURI() {… 
 URL myURL = this.getClass().getResource("conf.properties"); 
            in = myURL.openStream(); 
            Properties p = new Properties(); 
            p.load(in); 
            this.serviceURI = p.getProperty("serviceURI"); 
            this.mdsURI = p.getProperty("mdsURI"); 
            this.datadir = p.getProperty("datadir"); 
            this.datadir1 = p.getProperty("datadir1"); 

…… 
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Εικόνα 8.5 Negotiate1.jsp Phase 1 
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Εικόνα 8.6 Negotiation1 Phase 2 
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Εικόνα 8.7 Negotiate1 Phase 3
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8.5 Negotiate2.jsp 

Η ςελίδα Negotiatiate2.jsp είναι αυτι ςτθν οποία ο χριςτθσ ρυκμίηει τελικά το ASLA 

πρότυπο που επζλεξε ςτθν προθγοφμενθ φάςθ.  Αρχικά θ ςελίδα διαβάηει τθν παράμετρο 

με όνομα Epr και βάςθ αυτισ βρίςκει το όνομα του αρχείου που περιζχει το ASLA πρότυπο 

που ζχει διαλζξει ο χριςτθσ. Σο αρχείο αυτό ανοίγεται και διαβάηεται ωσ XML . 

…. 
int index = Integer.valueOf(request.getParameter("Epr")); 
…. 
String datafile = 

s.getParameters().get_any()[0].getValue().toString(); 
…. 
Document doc = builder.parse(new InputSource(new 

StringReader(ASLATemplate))); 

τθν ςυνζχεια δθμιουργείται ζνασ βρόγχοσ για κάκε αντικείμενο με όνομα 

“app:components” που εμφανίηεται ςτο πρότυπο ASLA. Για κάκε ζνα δθμιουργείται ζνα 

καινοφργιο αντικείμενο τφπου Component, το οποίο αποκθκευεται ςε μια λίςτα για χριςθ 

αργότερα ,και διαβάηονται οι παράμετροι που περιζχει(Ο κϊδικασ για τθν ανάγνωςθ των 

παραμζτρων υπάρχει ςτο Component.java). 

   NodeList app = root.getElementsByTagName("app:components"); 
 
                for (int i=0;i<app.getLength();i++ ) 
                { 
                    Node n = app.item(i); 
                    Component C = new Component(n); 
                    Comp.CompList.add(C); 
                }%>      

Αφοφ ζχουν διαβαςτεί και αποκθκευτει ςε εςωτερικζσ δομζσ όλεσ οι παράμετροι 

που υπάρχουν ςτο πρότυπο ASLA , αυτζσ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςε μορφι λίςτασ 

(διπλόσ βρόγχοσ για κάκε component και για κάκε παράμετρο που αναγνϊςτθκε). Δίπλα 

από κάκε παράμετρο εμφανίηεται θ αρχικι τιμι τθσ όπωσ επίςθσ διαβάςτθκε από το αρχείο 

, τθν οποία ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει. Η εμφάνιςθ κάκε παραμζτρου ςτθν οκόνθ γίνεται 

μζςω τθσ μεκόδου toHTML που ζχουμε δθμιουργιςει (Parameter.java). Η μζκοδοσ αυτι 

για παραμζτρουσ που μποροφν να πάρουν οποιαδιποτε τιμι εμφανίηει ζνα απλό κουτί 

κειμζνου-textbox-(με τθν αρχικι τιμι) ενϊ για παραμετροφσ που μποροφν να πάρουν 

ςυγκεκριμζνεσ τιμεσ από λίςτα εμφανίηει ζνα dropdown box με τισ τιμζσ αυτζσ. 

for (Component C : Comp.CompList)  
…. 
for (Parameter P : C.Pl )  
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…. 
<li style="clear:both;list-style:none;padding-bottom:10px;"> 

<div style="width:140px;float:left;"><%=P.name %></div> 
<%=P.toHTML() %> </li> 

…. 

 

8.5.1 Component.java 

Η ανάγνωςθ των παραμζτρων από το ASLA πρότυπο γίνεται μζςα από τον 

καταςκευαςτι του αντικειμζνου Component. Ο καταςκευαςτισ δζχεται ωσ παράμετρο τον 

ίδιο τον κόμβο του XML αρχείου. Από αυτόν διαβάηει το attribute id και το αποκθκευει ωσ 

όνομα του Component. Ζπειτα ζνασ βρόγχοσ για όλα τα παιδιά του Component ςτο XML 

δζντρο ψάχνει όςα ζχουν όνομα “parameters”. Για κάκε ζνα από αυτά που βρίςκει 

δθμιουργεί ζνα αντικείμενο τφπου Parameter και το βάηει ςε μια λίςτα για περαιτζρω 

χριςθ. 

     public Component(Node n){ 
        name = 

n.getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 
        for(Node 

childNode=n.getFirstChild();childNode!=null;childNode=childNode.getN
extSibling()) 

        { 
         if (childNode.getNodeType()== Node.ELEMENT_NODE && 

childNode.getNodeName().equals("parameters")){ 
                 Parameter p = new Parameter(childNode,this); 
                 Pl.add(p); 
          } 
        } 
 
    } 

 

8.5.2 Parameter.java 

Ο καταςκευαςτισ των αντικειμζνων Parameter που χρθςιμοποιείται μζςα από τον 

καταςκευαςτι του Component παίρνει ωσ παράμετρο τον κόμβο που το ορίηει ςτο XML 

δεντρο του ASLA προτφπου.Διαβάηει το όνομα κάκε παραμζτρου και ελζγχει αν ο κόμβοσ 

ςτο XML δζνδρο ζχει παιδια. Αν ζχει παιδιά αυτό ςθμαίνει πωσ ζχει οριςτεί αρχικι τιμι για 

τθν παράμετρο αυτι θ οποία πρζπει να διαβαςτεί. Επίςθσ ωσ παιδιά ορίηονται και οι 

πικανζσ τιμζσ που μπορεί να πάρει μια παράμετροσ(για παραμζτρουσ που παίρνουν τιμζσ 

απο λίςτα) οι οποίεσ πρζπει να διαβαςτοφν επίςθσ. 
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public class Parameter { 
  public  Parameter(Node n,Component c){ 
      thisNode = n; 
      Parent = c; 
      if (n.hasChildNodes()) 
        setValuesAllowed(); 
 
      name  = 

thisNode.getAttributes().getNamedItem("name").getNodeValue(); 
  }; 
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Εικόνα 8.8 Negotiate2
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8.6 Process.jsp 

Η ςελίδα αυτι δρά ωσ ενδιάμεςθ τθσ φάςθσ του Negotiation και του Reservation. 

Δζχεται ωσ παραμζτρουσ από τθν προθγοφμενθ ςελίδα(Negotiate2.jsp) όλεσ τισ 

παραμζτρουσ που ρφκμιςε ο χριςτθσ βάςθ του προτφπου ASLA. Ο κϊδικασ ξεκινά με 

βρόγχο για όλεσ τισ παραμζτρουσ που δζχκθκε θ ςελίδα. Για κάκε ζναν από αυτοφσ γίνεται 

αναηιτθςθ με βάςθ το όνομα ςτισ υπάρχοντεσ παραμζτρουσ που ζχουν κρατθκεί εςωτερικά 

ςτο ςφςτθμα (μζςα ςτο JSP bean ComponentBean), και όταν βρεκεί αποκθκευεται, επίςθσ 

εςωτερικά , θ τιμι που ζχει ορίςει ο χριςτθσ ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα.  

              Enumeration keys = request.getParameterNames(); 
              while (keys.hasMoreElements() ) 
String value = request.getParameter(key);… 
…… 
…… 
Comp.getComponentByName(CompName).getParameterByName(ParameterN

ame).setValue(value); 
     }%> 

τθν ςυνζχεια δθμιουργοφνται δφο πίνακεσ από String , ο ζνασ περιζχει όλα τα 

ονόματα των παραμζτρων και ο άλλοσ όλεσ τισ τιμζσ. Αυτοί οι πίνακεσ ,μαηί με επιπλζον 

ςτοιχεία όπωσ το Customerid και το Applicationid, δίνονται ωσ παράμετροι ςτθν κλιςθ τθσ 

μεκόδου Negotiation του IrmosPortalService.Ζπειτα πραγματοποιείται  θ κλιςθ τθσ 

μεκόδου Negotiation του IrmosPortalService και αν επιτφχει εμφανίηεται μια HTML φόρμα 

με ζνα κουμπί που μπορεί να πατιςει ο χριςτθσ για να προχωριςει ςτθν φάςθ του 

Reservation. Σζλοσ αποκθκευεται ςτο Jsp Bean με όνομα Exec το τελικό ASLA που ρφκμιςε ο 

χριςτθσ για χριςθ ςτισ παρακάτω ςελίδεσ. 

…… 
                aslaOfferLabel.toArray(Label); 
                aslaOfferValue.toArray(Value); 
         Negotiation neg = new 

Negotiation(Integer.toString(reqsla.getCostumerID()),(service.getASL
ATemplateEPR()[service.getIndex()]),Label,Value); 

         String ASLAEPR = service.getPrtl().negotiation(neg); 
……… 
<form action="ReservationInit.jsp"> 
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Εικόνα 8.9 Process
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8.7 ReservationInit.jsp 

Αρχικά ςτθν ςελίδα αυτι γίνεται κλιςθ τθσ μεκόδου Reservation του 

IrmosPortalService με παράμετρο το ASLA που ρφκμιςε ο χριςτθσ προθγοφμενα. Η κλιςθ 

τθσ μεκόδου αυτισ επιςτρζφει ζνα String με πλθροφορίεσ για τθν ρφκμιςθ του 

ςυςτιματοσ(Config Info). τθν ςυνζχεια οι πλθροφορίεσ αυτζσ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ με 

ζνα textarea και χριςθ ενόσ html link δίνεται ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα να τισ κατεβάςει 

ςτον υπολογιςτι του ςε μορφι αρχείου κειμζνου. Επίςθσ εμφανίηεται ζνα κουμπί με το 

οποίο ο χριςτθσ προχωρά ςτθν επόμενθ ςελίδα. 

String ConfigInfo = 
service.getPrtl().reservation(Exec.getASLA_EPR()); 

… 
<textarea name="ASLA" rows="26" cols="80" 

readonly="readonly"><%out.print(ConfigInfo);%> 
         </textarea> 
         <a href="ReservationInit.jsp?download">Download 

file</a> 
         </div> 
         <form action="Reservation2.jsp" > 
            <input style="margin-left:45%" type="submit" 

value="Configure" name="Configure" /> 
         </form> 
… 

Όπωσ φαίνεται και παραπάνω το link για το κατζβαςμα του αρχείου οδθγεί ςτθν 

ίδια ςελίδα αλλά αποςτζλεται ωσ παράμετροσ το String Download. τθν αρχι τθσ ςελίδασ 

γίνεται ο ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ του String αυτοφ , και όταν βρεκεί αποςτζλει μια HTTP 

request ςτον χριςτθ που ξεκινά το κατζβαςμα των πλθροφοριϊν Config Info ωσ αρχείο 

κειμζνου. 

if (request.getParameter("download")!=null) 
        { 
        ServletOutputStream myOut=null; 
        try{ 
            myOut = response.getOutputStream( ); 
            response.setContentType("text/plain"); 
            response.addHeader("Content-

Disposition","attachment; filename="+"ConfigInfo.txt"); 
            response.setContentLength( (int) 

Exec.getASLA_EPR().toString().length() ); 
            myOut.print(Exec.getASLA_EPR().toString()); 
        } catch (IOException ioe){ 
            throw new ServletException(ioe.getMessage( )); 
             } finally { 
                 if (myOut != null) 
                     myOut.close( ); 
             } 
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            } 

8.8 Reservation2.jsp 

Η ςελίδα Reservation2.jsp απλά καλεί τθν μζκοδο Configuration του 

IrmosPortalService με παράμετρο το ASLA του χριςτθ. Αν θ κλιςθ επιτφχει εμφανίηει μια 

απλι φόρμα με ζνα κουμπί για να προχωριςει ο χριςτθσ ςτθν φάςθ του Execution. 

…. 
service.getPrtl().configuration(Exec.getASLA_EPR()); 
…. 
<form action="Execute.jsp" > 
….. 
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Εικόνα 8.10 ReservationInit Σελίδα φάςησ Reservation 
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Εικόνα 8.11 Σφάλμα Negotiation 
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Εικόνα 8.12 Διαγράμματα κλάςησ για τα JSP Beans 
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Παράρτημα Α 

Πηγαίοσ κώδικασ προγράμματοσ 

Kώδικας 10.1 Login.jsp 

 

<%--  
    Document   : Login.jsp 
    Created on : 14 Ιουλ 2009, 10:33:56 μμ 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Login Page</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    </head> 
  <body > 
      <div style="text-align:center;font-size: 14px;"> 
  <img src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" 

alt="irmoslogo"/> 
  <form name="login" method="POST" action='<%= 

response.encodeURL("j_security_check") %>' > 
     <table border="0" cellspacing="5" style="margin-left:auto; 

margin-right:auto;font-family: 'Segoe UI';"> 
    <tr> 
      <th align="right">User Name:</th> 
      <td align="left"><input type="text" 

name="j_username"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <th align="right">Password:</th> 
      <td align="left"><input type="password" 

name="j_password"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td></td> 
      <td align="left"><input type="submit" value="Login"></td> 
      <!--<td align="right"><input type="reset"></td>--> 
    </tr> 
    </table> 
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    </form> 
      </div> 
     <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
    </body> 
</html> 

Kώδικας 10.2 Logout.jsp 

<%--  
    Document   : Logout 
    Created on : 19 Φεβ 2010, 6:02:36 μμ 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@ page session="true"%> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Logout</title> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
    </head> 
    <body> 
       <div align="center"><img src="irmoslogo.gif" width="286" 

height="214" alt="irmoslogo"/><br> 
       <span style="color:red;font-weight:bold"> 
        User '<%=request.getRemoteUser()%>' has been logged 

out. 
        </span><br> 
        <% session.invalidate(); %> 
       <br/><br/> 
        <a href="index.jsp">Click here to go to index</a> 
        </div> 
    </body> 
</html> 

 

Κώδικας 10.3  Index.jsp 

 

<%--  
    Document   : index 
    Created on : 15 Ιουλ 2009, 3:08:03 μμ 
    Author     : Antreas 
--%> 
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<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Irmos Portal Home Page</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    </head> 
    <body> 
     <div style="color:RED"> 
         <%if 

(request.getParameter("monitoring")!=null){%>Monitoring 
         <%}else{%>Home Page<%}%> </div> 
          <div style="text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/> 
      </div> 
      
    <TABLE WIDTH=100% CELLSPACING=0 CELLPADDING=0> 
            <TR><TD WIDTH="30%"> 
                    <jsp:include page="navbar.html" 

flush="true"/> 
         </TD> 
         <td> 
             <%if (request.getParameter("monitoring")!=null){%> 
             <jsp:include page="monitoring.jsp" flush="true" /> 
             <%}%> 
             <%if (request.getParameter("Faq")!=null){%> 
               <jsp:include page="Manual.txt" flush="true" /> 
             <%}%> 
         </td> 
    </TABLE>      
     <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
    </body> 
</html> 

Κώδικας 10.4  Navbar.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title></title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="newcss.css" /> 
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
  </head> 
  <body> 
      <div > 
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      <table border="0" cellpadding="0"> 
          <tbody> 
              <tr> 
                  <td><a href="index.jsp">Home Page</a></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <td>Account Details</td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <td><a 

href="negotiate1.jsp?phase=1">Negotiate Phase</a></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <td>Execution Phase</td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <td><a href="index.jsp?monitoring">Monitoring 

Phase</a></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                  <!--<td><a href="index.jsp?Faq">Faq</a></td>-

-> 
                  <td>Faq</td> 
              </tr> 
          </tbody> 
      </table> 
      </div> 
  </body> 
</html> 

Κώδικας 10.5  Error.jsp 

 

<%--  
    Document   : Loginerror 
    Created on : 16 Ιουλ 2009, 11:29:41 μμ 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page isErrorPage="true"contentType="text/html" 

pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
    <head> 
        <title>Login Test: Error logging in</title> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
    </head> 
    <body bgcolor="white"> 
        <h1>Error Logging In</h1> 
        <br/> 
    </body> 
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</html> 

Κώδικας 10.6  newcss.css 

 

root {  
    display: block; 
} 
        
        body{ 
        font-family:'Segoe UI',Calibri, fantasy; 
        font-size: 14px; 
        height:100%; 
        } 
         
        input[type="submit"],input[type="reset"] 
        { 
        font-size:18px; 
        /*font-weight:lighter;*/ 
        font-family:'Segoe UI',Calibri, fantasy; 
        /*background: #969696 ;*/      
        color: #eeeeee; 
        border: 1px solid #000000; 
        background-color: #969696; 
        background-repeat: repeat; 
        background-image: url(templatemo_footer.jpg); 
} 
         
        select { 
             font-size:14px; 
        } 
 
        label { 
        /*display: block;*/ 
        /*float: left;*/ 
        margin-right: 0em; 
        text-align: right; 
        width: 12em; 
        } 

Κώδικας 10.7  footer.jsp 

 

<%--  
    Document   : footer 
    Created on : 19 Σεπ 2009, 6:33:17 πμ 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
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<div style="position:fixed;bottom:0;left:0;border:1px solid 
black; height:2em;clear:both;font-size:14px;background: 
url(templatemo_footer.jpg) repeat-x;width: 100%;"> 

    <div style="color: #ccc;position:fixed;bottom:0;left:0;  
width:20%"><a style="color: #ccc;" 
href="mailto:irmos@telecom.ntua.gr">Contact</a></div> 

  <div style="color: 
#ccc;position:fixed;bottom:0;right:0;">Copyright of IRMOS Consortium 
v0.40</div> 

</div> 

Κώδικας 10.8  Negotiate1.jsp 

 

<%--  
    Document   : negotiate1 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="negerror.jsp"%> 
 
<%@ page import="org.globus.axis.message.addressing.Address, 

org.globus.axis.message.addressing.EndpointReferenceType" %> 
<%@ page 

import="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.service.IrmosPort
alServiceAddressingLocator, 
ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.IrmosPortalPortType, 
ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplate,ntua.
irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.RequestaslatemplateResponse" 
%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
  <head> 
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
     <title>Negotiate Phase</title> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="newcss.css" 

/> 
     <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
  </head> 
  <%  int phase = 1; 
     if (request.getParameter("phase")!=null) 
      phase = Integer.valueOf(request.getParameter("phase")); 
   
      if (phase==1){ 
      session.removeAttribute("reqsla"); 
      session.removeAttribute("service"); 
      session.removeAttribute("slatemplate"); 
      session.removeAttribute("prtl"); 
      } 
     %> 
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  <jsp:useBean id="slatemplate" scope="request" 
class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
eResponse"/> 

  <jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 
class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

  <jsp:setProperty name="reqsla" property="*" /> 
  <jsp:useBean id="service" scope="session" 

class="irmosgui.serviceURI" /> 
  <jsp:setProperty name="service" property="*" /> 
  <% 
     String serviceURI = 

"http://192.108.38.51:8080/wsrf/services/irmos/wp5/singleton/IrmosPo
rtalService"; 

        if (phase == 3){ 
            IrmosPortalServiceAddressingLocator locator = new 

IrmosPortalServiceAddressingLocator(); 
           // try { 
             if (service.getServiceURI()!=null) 
                   serviceURI=service.getServiceURI(); 
                        // Creat be endpoint reference to 

service 
                        EndpointReferenceType endpoint = new 

EndpointReferenceType(); 
                        endpoint.setAddress(new 

Address(serviceURI)); 
 
                        

service.setPrtl(locator.getIrmosPortalPortTypePort(endpoint)); 
 
                        // Get PortType 
                         
                        slatemplate = 

service.getPrtl().requestaslatemplate(reqsla); 
                        

//****************************************getPrtl************ 
                        

service.setASLATemplateEPR(slatemplate.getAslaTemplatesEpr()); 
                        

service.setASLATemplateType(slatemplate.getLabel()); 
                        

//**************************************************** 
            }  %> 
 <body bgcolor="white"> 
     <div style="clear:both;"> 
     <span style="color:RED;text-

align:left;float:left;width:10%"> Negotiate Phase </span> 
<%--     <div style="float:left;width:90%;text-align:center"> 
         <form name="service" 

action="negotiate1.jsp?phase=<%=phase%>" method ="post"> 
         <input type="text" name="serviceURI" 

value="<%=service.getServiceURI()%>" style="font-
size:12px;color:RED" size="100"/> 

         <input style="font-size:12px;color:lime" type="submit" 
value="Set" name="set" /> 

       </form> 
         </div>--%> 
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     </div> 
     <div style="clear:both;text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/></div> 
      <div style="width:25em;text-align:right"> 
          <form name="negid" action="<%if (phase==1){ %> 

negotiate1.jsp?phase=2 <%}else if 
(phase==2){%>negotiate1.jsp?phase=3<%}else{%>negotiate2.jsp<%}%>" 
method="POST"> 

               <ul style="border:0; padding:0; list-
style:none;margin-left:auto;margin-right:auto"> 

                   <li> 
                       <label style="<%if (phase!=1) 

{%>color:#C0C0C0<%}%>">Insert your Customer Id:</label> 
                       <input style="<%if (phase!=1) 

{%>color:#C0C0C0<%}%>" type="text" name="costumerID" 
value="<%=reqsla.getCostumerID()%>"/> 

                 </li> 
                    <%if (phase == 1){%> 
                    <li> 
                     <label>&nbsp</label> 
                     <input type="submit" value="Proceed"/> 
                    </li> 
                 <%}%> 
                    <%if (phase!=1) {%> 
                 <li> 
                     <label style="<%if (phase!=2) 

{%>color:#C0C0C0<%}%>">Select Application:</label> 
                     <input style="<%if (phase!=2) 

{%>color:#C0C0C0<%}%>" type="text" name="applicationID" value="<% if 
(reqsla.getApplicationID()!=null){ 
out.println(reqsla.getApplicationID());}%>" /> 

                     </li> 
                    <%if (phase == 2){%> 
                 <li> 
                     <label>&nbsp;</label> <input type="submit" 

value="RequestSla"/> 
                </li> 
                 <%}%> 
                    <%if (phase!=2) {%> 
                 <li> 
                     <label>Select ASLA:</label> 
                     <select STYLE="width: 10.5em" name="Epr"> 
                      <%  
                      for (int 

i=0;i<service.getASLATemplateType().length;i++){ 
                          String s = 

service.getASLATemplateType()[i]; 
                          out.println("<option 

value=\""+Integer.toString(i)+"\">"+ s +"</option>"); 
                      } 
                      %> 
                     </select> 
                     </li> 
                     <%if (phase==3) {%> 
                 <li> 
                     <label>&nbsp</label> 
                     <input type="submit" value="EditSla"/> 
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                 </li> 
                    <%}%> 
                    <%}%> 
                    <%}%> 
               </ul> 
      </form> 
      </div> 
         <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
  </body> 
</html> 

Κώδικας 10.9  Negotiate2.jsp 

<%--  
    Document   : negotiate2 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="negerror.jsp"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<%@page import="org.w3c.dom.Node, org.w3c.dom.Element, 

org.w3c.dom.Document, org.w3c.dom.NodeList,org.w3c.dom.NamedNodeMap, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilder, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory,org.globus.axis.message.add
ressing.EndpointReferenceType" %> 

<%@page import="java.util.* , irmosgui.Component 
,irmosgui.Parameter, java.util.ArrayList"%> 

<%@page import="java.io.StringReader,org.xml.sax.InputSource, 
java.io.*,org.globus.axis.message.addressing.EndpointReferenceType"%
> 

<% 
    if (session.getAttribute("Comp")!=null) 
        session.removeAttribute("Comp"); 
%> 
<jsp:useBean id="Comp" scope="session" 

class="irmosgui.ComponentBean" /> 
<jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 

class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

<jsp:useBean id="service" scope="session" 
class="irmosgui.serviceURI" /> 

<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Negotiate Phase</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    </head> 
 
       <body> 
           <% int index = 

Integer.valueOf(request.getParameter("Epr")); 
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             EndpointReferenceType s = 
service.getASLATemplateEPR()[index]; 

             service.setIndex(index); 
 String datafile = 

s.getParameters().get_any()[0].getValue().toString(); 
           %> 
      <div style="margin: 0 auto 4em;"> 
     <div style="color:RED"> Negotiate Phase </div> 
          <div style="text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/> 
      </div> 
     <div> 
     <span style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">Selected 

Application:</span><span style="color:#C0C0C0;font-
weight:bold;margin-
left:2em"><%=reqsla.getApplicationID()%></span><br> 

     <br> 
     <span style="color:#C0C0C0;font-weight:bold">Selected 

Template:</span>   
         <form style="margin-left:15em" name="form1" 

action="process.jsp" method="POST"> 
          <% 
                FileInputStream fis = null; 
                /* We will store the RPs in these variables */ 
                String ASLATemplate; 
                        /* Open the file */ 
                        

System.out.println((service.getDatadir())+datafile+".data"); 
                         
                        fis = new 

FileInputStream((service.getDatadir())+datafile+".data"); 
                        ObjectInputStream ois = new 

ObjectInputStream(fis); 
 
                        System.out.println("ASLAResource->Just 

before"); 
 
                        /* Read the RPs */ 
                        ASLATemplate = ois.readUTF(); 
                        System.out.println(ASLATemplate); 
                        /* Make sure we clean up, whether the 

load succeeds or not */ 
                        if (fis != null) { 
                           fis.close(); 
                        } 
 
              DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
              DocumentBuilder        builder = 

factory.newDocumentBuilder(); 
              Document doc = builder.parse(new InputSource(new 

StringReader(ASLATemplate))); 
              Element root = doc.getDocumentElement(); 
               Comp.doc = doc; 
   NodeList app = root.getElementsByTagName("app:components"); 
 
                for (int i=0;i<app.getLength();i++ ) 
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                { 
                    Node n = app.item(i); 
                    Component C = new Component(n); 
                    Comp.CompList.add(C); 
                     
                }%>      
                <% for (Component C : Comp.CompList) {%> 
                <fieldset style="float:left;width:410px"> 
                    <legend style="font-

weight:bold"><%=C.name%></legend> 
                <ul style="border:0; margin:0; padding:0; list-

style:none;"> 
                   <% for (Parameter P : C.Pl ) {%> 
                    <li style="clear:both;list-

style:none;padding-bottom:10px;"> <div 
style="width:140px;float:left;"><%=P.name %></div> <%=P.toHTML() %> 
</li> 

                    <% } %> 
                </ul> 
                </fieldset> 
               <% } %> 
               <div style="clear:both;"> 
                <input style="margin-left:20em" type="submit" 

value="Submit" name="submit"/> 
               </div> 
        </form> 
     </div> 
      </div> 
     <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
    </body> 
</html> 

 

Κώδικας 10.10  process.jsp 

 

<%--  
    Document   : process.jsp 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="negerror.jsp"%> 
<%@page import="org.w3c.dom.Node, org.w3c.dom.Element, 

org.w3c.dom.Document, org.w3c.dom.NodeList,org.w3c.dom.NamedNodeMap, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilder, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" %> 

<%@page import="java.util.* , java.util.ArrayList , 
irmosgui.Component ,irmosgui.Parameter, java.util.ArrayList"%> 

<%@page import = 
"ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Negotiation"%> 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
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   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<jsp:useBean id="Comp" scope="session" 

class="irmosgui.ComponentBean" /> 
<jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 

class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

<jsp:useBean id="service" scope="session" 
class="irmosgui.serviceURI" /> 

<jsp:useBean id="Exec" scope="session" 
class="irmosgui.ExecBean" /> 

<% 
              Enumeration keys = request.getParameterNames(); 
              while (keys.hasMoreElements() ) 
               { 
                  String key = (String)keys.nextElement(); 
                  //out.println(key); 
                  int index = key.indexOf(":"); 
                  if (index == -1) 
                      continue; 
                  String CompName = key.substring(0, index) ; 
                  String ParameterName = 

key.substring(index).substring(1); 
 
                   //To retrieve a single value 
                  String value = request.getParameter(key); 
Comp.getComponentByName(CompName).getParameterByName(ParameterN

ame).setValue(value); 
     }%> 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Negotiation Phase</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    </head> 
    <body> 
     <div style="margin: 0 auto 4em;"> 
     <div style="color:RED"> Negotiate Phase </div> 
          <div style="text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/> 
      </div> 
     <div align="center"> 
        <% 
        ArrayList <String> aslaOfferLabel = new 

ArrayList<String>(); 
        ArrayList <String> aslaOfferValue = new 

ArrayList<String>() ; 
        int i=-1; 
             for (Component c: Comp.getCompList()) 
                 for (Parameter p : c.getPl()){ 
                     if (p.getValue() != null) 
                         {i++; 
                          aslaOfferLabel.add( p.name); 
                          aslaOfferValue.add( p.getValue()); 
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                          } 
                } 
                 String [] Label = new 

String[aslaOfferLabel.size()]; 
                 String [] Value = new 

String[aslaOfferValue.size()]; 
                aslaOfferLabel.toArray(Label); 
                aslaOfferValue.toArray(Value); 
         Negotiation neg = new 

Negotiation(Integer.toString(reqsla.getCostumerID()),(service.getASL
ATemplateEPR()[service.getIndex()]),Label,Value); 

         String ASLAEPR = service.getPrtl().negotiation(neg); 
         Exec.setASLA_EPR(ASLAEPR); 
        %> 
        <p style="font-size:18px;">Negotiation Succesfull with 

return value</p> 
        <textarea rows="10" cols="80" 

readonly="readonly"><%=Exec.getASLA_EPR()%></textarea> 
        <form action="ReservationInit.jsp"> 
        <div style="clear:both;"> 
          <input  type="submit" value="Reserve" 

name="reserve"/> 
        </div> 
       </form> 
     </div> 
      </div> 
     <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
    </body> 
</html> 
 

Κώδικας 10.11  negerror.jsp 

<%--  
    Document   : negerror 
        Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page isErrorPage="true" import="java.util.*" 

contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@page import = "java.io.StringWriter,java.io.PrintWriter"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 

class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Negotiation Error</title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    </head> 
    <body bgcolor="white"> 
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        <div align="center"><img src="irmoslogo.gif" 
width="286" height="214" alt="irmoslogo"/><br> 

        <span style="color:red;font-weight:bold">Error 
Negotiating</span><br> 

            <span style="font-weight:bold">OOps! An exception 
occured</span><br> 

        <%=exception.toString()%><br>   
        <textarea wrap="off" name="StackTrace" rows="8" 

cols="80" readonly="readonly"> 
        <% 
        StringWriter sw = new StringWriter(); 
        PrintWriter pw = new PrintWriter(sw); 
        exception.printStackTrace(pw); 
        out.print(sw); 
        sw.close(); 
        pw.close(); 
        %> 
        </textarea> 
      <form name="negid" action="negotiate1.jsp?phase=1" 

method="POST"> 
        <input type="submit" value="Return to Negotiation" 

name="ret" /> 
     </form> 
    </div> 
    </body> 
</html> 

Κώδικας 10.12  ReservationInit.jsp 

 

<%--  
    Document   : executioninit 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="Reservationerror.jsp"%> 
<%@page 

import="java.io.BufferedReader,java.io.FileReader,java.io.InputStrea
mReader"%> 

<%@page import="org.w3c.dom.Node, org.w3c.dom.Element, 
org.w3c.dom.Document, org.w3c.dom.NodeList,org.w3c.dom.NamedNodeMap, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilder, 
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" %> 

<%@page import="java.util.* , irmosgui.Component 
,irmosgui.Parameter, java.util.ArrayList"%> 

<%@page import="java.io.StringReader,org.xml.sax.InputSource"%> 
<%@ page import="org.globus.axis.message.addressing.Address, 

org.globus.axis.message.addressing.EndpointReferenceType" %> 
<%@ page 

import="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.service.IrmosPort
alServiceAddressingLocator, 
ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.IrmosPortalPortType, 
ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplate,ntua.
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irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.RequestaslatemplateResponse" 
%> 

<%@ page import="java.io.IOException, java.io.*" %> 
 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<jsp:useBean id="Exec" scope="session" 

class="irmosgui.ExecBean" /> 
<jsp:useBean id="service" scope="session" 

class="irmosgui.serviceURI" /> 
<jsp:useBean id="slatemplate" scope="request" 

class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
eResponse"/> 

<jsp:useBean id="reqsla" scope="session" 
class="ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.Requestaslatemplat
e" /> 

<jsp:setProperty name="reqsla" property="*" /> 
<jsp:setProperty name="service" property="*" /> 
<% 
if (request.getParameter("download")!=null) 
        { 
        ServletOutputStream myOut=null; 
        try{ 
            myOut = response.getOutputStream( ); 
            response.setContentType("text/plain"); 
            response.addHeader("Content-

Disposition","attachment; filename="+"ConfigInfo.txt"); 
            response.setContentLength( (int) 

Exec.getASLA_EPR().toString().length() ); 
            myOut.print(Exec.getASLA_EPR().toString()); 
        } catch (IOException ioe){ 
            throw new ServletException(ioe.getMessage( )); 
             } finally { 
                 if (myOut != null) 
                     myOut.close( ); 
             } 
            } 
    %> 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Reservation Init</title> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
         <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 
    </head> 
    <body> 
      <div style="margin: 0 auto 3em;"> 
      <div style="color:RED">Reservation Phase</div> 
      <div style="clear:both;text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/></div> 
      <div style="text-align:left"> 
        <p> 
        <% 
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            String ConfigInfo = 
service.getPrtl().reservation(Exec.getASLA_EPR()); 

            if (ConfigInfo==null){ 
                throw new Exception("Config Info is null"); 
                } 
           %> 
       <div style="margin-left:42%"> 
        <span style="font-size:18px;">Config Info:</span> 
      </div> 
        <div align="center"> 
         <textarea name="ASLA" rows="26" cols="80" 

readonly="readonly"><%out.print(ConfigInfo);%> 
         </textarea> 
         <a href="ReservationInit.jsp?download">Download 

file</a> 
         </div> 
         <form action="Reservation2.jsp" > 
            <input style="margin-left:45%" type="submit" 

value="Configure" name="Configure" /> 
         </form> 
        </div> 
        </div> 
      <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
   </body> 
</html> 

Κώδικας 10.13  Reservation2.jsp 

 

 

<%--  
    Document   : execution2 
    Created on : Dec 18, 2009, 9:33:48 PM 
    Author     : Administrator 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="Reservationerror.jsp"%> 
<%@page import="java.util.ArrayList" %> 
<jsp:useBean id="Exec" scope="session" 

class="irmosgui.ExecBean" /> 
<jsp:useBean id="service" scope="page" 

class="irmosgui.serviceURI" /> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
     <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Reservation Page</title> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
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         <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 
    </head> 
    <body> 
      <div style="margin: 0 auto 3em;"> 
      <div style="color:RED">Reservation Phase</div> 
      <div style="clear:both;text-align:right"> <img 

src="irmoslogo.gif" width="286" height="214" alt="irmoslogo"/></div> 
      <div style="text-align:left"> 
        <% 
        service.getPrtl().configuration(Exec.getASLA_EPR()); 
        %> 
         <form action="Execute.jsp" > 
            <input style="margin-left:45%" type="submit" 

value="Execute" name="Execute" /> 
         </form> 
      </div> 
      </div> 
        <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/> 
    </body> 
</html> 

Κώδικας 10.14  ReservationError.jsp 

 

<%-- 
    Document   : Reservationerror 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page isErrorPage="true" import="java.util.*" 

contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@page import = "java.io.StringWriter,java.io.PrintWriter"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Reservation Error</title> 
         <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
    </head> 
   <body bgcolor="white"> 
        <div align="center"><img src="irmoslogo.gif" 

width="286" height="214" alt="irmoslogo"/><br> 
        <span style="color:red;font-weight:bold">Error 

Monitoring</span><br> 
            <span style="font-weight:bold">OOps! An exception 

occured</span><br> 
        <%=exception.toString()%><br> 
        <textarea wrap="off" name="StackTrace" rows="8" 

cols="80" readonly="readonly"> 
        <% 
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        StringWriter sw = new StringWriter(); 
        PrintWriter pw = new PrintWriter(sw); 
        exception.printStackTrace(pw); 
        out.print(sw); 
        sw.close(); 
        pw.close(); 
        %> 
        </textarea> 
      <form name="negid" action="index.jsp" method="POST"> 
        <input type="submit" value="Return to Index" name="ret" 

/> 
     </form> 
    </div> 
    </body> 
</html> 

Κώδικας 10.15  Monitoring.jsp 

 

<%--  
    Document   : monitoring 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" 

errorPage="monerror.jsp"%> 
<%@page import="java.io.StringReader,org.xml.sax.InputSource, 

java.io.*,org.globus.axis.message.addressing.EndpointReferenceType"%
> 

 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml"  prefix="x" 

%> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" 

%> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" 

prefix="fn" %> 
<jsp:useBean id="service" scope="session" 

class="irmosgui.serviceURI" /> 
<jsp:setProperty name="service" property="mdsURI" /> 
<html> 
  <head> 
    <title>Monitoring</title> 
    <meta http-equiv="refresh" content="15"> 
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="newcss.css" /> 
  </head> 
  <body> 
         <c:import url="<%=service.getMdsURI()%>" 

var="inputDoc" /> 
         <x:parse doc="${inputDoc}" var="DOC" /> 
         <%String Color= "#2469b4"; 
           boolean  CheckisOn=false; 
         %> 
          <x:choose > 
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                 <x:when select="$DOC//MonitoringData"/> 
                <x:otherwise><div 

style="clear:both;padding:5em;font-style:italic;color:RED;text-
align:center">No Monitoring Data Available</div></x:otherwise> 

            </x:choose> 
        <div style="text-align: left;"> 
            <x:forEach var="Data" 

select="$DOC//MonitoringData"> 
                <% CheckisOn = false; %> 
            <x:set var="vsnid" select="string($Data/VSN_ID)"/> 
            <x:set var="ascid" select="string($Data/ASC_ID)"/> 
            <c:set var="split" value="${fn:split(vsnid, '/')}" 

/> 
            <c:set var="datafile" 

value="${split[fn:length(split)-1]}"/> 
            <%   String uri =  service.getDatadir(); 
                 

uri+=(String)pageContext.getAttribute("datafile"); 
                 uri+=".data";    
                 FileInputStream fis = null; 
                /* We will store the RPs in these variables */ 
                String ASLATemplate; 
                        /* Open the file */ 
try{ 
                        fis = new FileInputStream(uri); 
                        ObjectInputStream ois = new 

ObjectInputStream(fis); 
                         
                        /* Read the RPs */ 
                        ASLATemplate = ois.readUTF(); 
                        System.out.println(ASLATemplate); 
                        /* Make sure we clean up, whether the 

load succeeds or not */ 
                        if (fis != null) { 
                           fis.close(); 
                        } 
                        StringReader s = new 

StringReader(ASLATemplate); 
                        CheckisOn = true; 
%> 
 
        <x:parse doc="${s}" var="sla1"/> 
       <%   }catch(Exception e){CheckisOn = false;} 
         %> 
            <table 

style="float:left;padding:5px;margin:5px;border: 1px solid gray;"> 
            <thead> 
                <tr style="color:gray;"> 
                        <th style="text-align:center;" 

colspan="2"><c:out value="${vsnid}"/></th> 
                </tr> 
                <tr style="color:gray;"> 
                    <th style="text-align:center;"><c:out 

value="${ascid}"/></th> 
                    <th style="text-align:center;"><x:out 

select="$Data/timestamp"/></th> 
                </tr> 
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                <tr> 
                     <th style="text-

align:center;">Parameter</th> 
                     <th style="text-align:center;">Value</th> 
                 </tr> 
             </thead> 
               <tbody> 
                   <x:forEach var="MonitoringParameter" 

select="$Data/MonitoringParameter" > 
                       <% Color = "#2469b4";%> 
                        <x:set var="Name" 

select="string($MonitoringParameter/Name)"/> 
                        <x:set var="Value" 

select="string($MonitoringParameter/Value)"/> 
                        <% if (CheckisOn){%> 
                        <x:set var="defaultvalue" 

select="string($sla1//*[local-name()='components' and 
@id=$ascid]/parameters[@name=$Name]/*[local-
name()='BasicValue']/@value)"/> 

                         <%   }%> 
                     <tr> 
                          <c:if test="${Value!=defaultvalue && 

!empty defaultvalue}"> 
                            <% Color = "RED"; %> 
                           </c:if> 
                      <td style="font-size: 14px;padding: 

2px;background-color: <%=Color%>;color: #FFFFFF;"> 
                          <c:out value="${Name}"/> 
                         </td> 
                         <td style="text-align:center;font-

size: 12px;color: #000000;background-color:<% if 
(Color.equals("RED")){out.print(Color);}%>"> 

                           <c:out value="${Value}"/> 
                           <c:if test="${!empty defaultvalue}"> 
                            (<c:out value="${defaultvalue}"/>) 
                           </c:if> 
                      </td> 
                    </tr> 
                    </x:forEach> 
                    <% if (CheckisOn){ %> 
                    <tr><td colspan="2"><div style="font-

style:italic;color:green;text-align:center">Data CrossCheck is 
On</div></td> </tr> 

                    <%}else{%> 
                     <tr><td colspan="2"><div style="font-

style:italic;color:red;text-align:center">Data CrossCheck is 
Off</div></td> </tr> 

                     <%}%> 
             </tbody> 
          </table> 
         </x:forEach> 
         </div> 
  </body> 
</html> 
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Κώδικας 10.16  Monerror.jsp 

 

<%--  
    Document   : monerror 
    Author     : Antreas 
--%> 
 
<%@page isErrorPage="true" import="java.util.*" 

contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@page import = "java.io.StringWriter,java.io.PrintWriter"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 
        <title>Monitoring Error</title> 
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="newcss.css" /> 
    </head> 
   <body bgcolor="white"> 
        <div align="center"><img src="irmoslogo.gif" 

width="286" height="214" alt="irmoslogo"/><br> 
        <span style="color:red;font-weight:bold">Error 

Monitoring</span><br> 
            <span style="font-weight:bold">OOps! An exception 

occured</span><br> 
        <%=exception.toString()%><br> 
        <textarea wrap="off" name="StackTrace" rows="8" 

cols="80" readonly="readonly"> 
        <% 
        StringWriter sw = new StringWriter(); 
        PrintWriter pw = new PrintWriter(sw); 
        exception.printStackTrace(pw); 
        out.print(sw); 
        sw.close(); 
        pw.close(); 
        %> 
        </textarea> 
      <form name="negid" action="index.jsp" method="POST"> 
        <input type="submit" value="Return to Index" name="ret" 

/> 
     </form> 
    </div> 
    </body> 
</html> 

Κώδικας 10.17 irmosgui\Component.java 
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package irmosgui; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.w3c.dom.Node; 
 
/** 
 * 
 * @author Antreas 
 */ 
public class Component { 
 
     public Component(Node n){ 
        name = 

n.getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 
        for(Node 

childNode=n.getFirstChild();childNode!=null;childNode=childNode.getN
extSibling()) 

        { 
         if (childNode.getNodeType()== Node.ELEMENT_NODE && 

childNode.getNodeName().equals("parameters")){ 
                 Parameter p = new Parameter(childNode,this); 
                 Pl.add(p); 
          } 
        } 
 
    } 
 
    public ArrayList<Parameter> Pl = new 

ArrayList<Parameter>(); 
 
    public ArrayList<Parameter> getPl() { 
        return Pl; 
    } 
     public String name; 
     public String toHTML(){ 
         String  s= ""; 
         s = "<ul>"; 
         for (Parameter P : Pl) 
         { 
             s += "<li>"+"<div 

style=\"width:30px;\">"+P.thisNode.getAttributes().getNamedItem("nam
e").getNodeValue()+"</div>"+P.toHTML()+"</li>\n"; 

         } 
         s += "</ul>"; 
         return s; 
     } 
     public Parameter getParameterByName(String s) 
     { 
         for (Parameter p: Pl) 
             if 

(p.thisNode.getAttributes().getNamedItem("name").getNodeValue().equa
ls(s)) 

                 return p; 
         return null; 
     } 
 
} 
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Κώδικας 10.18  irmosgui\ComponentBean.java 

 

package irmosgui; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.w3c.dom.Document; 
 
/** 
 * 
 * @author Antreas 
 */ 
public class ComponentBean { 
  public Document doc; 
  
  public ArrayList<Component> CompList = new 

ArrayList<Component>();//Used for Negotiation 
 
    public ArrayList<Component> getCompList() { 
        return CompList; 
    } 
   
  public Component getComponentByName(String s) 
  { 
      for (Component c: CompList) 
         if(c.name.equals(s)) 
             return c; 
      return null; 
  } 
} 

Κώδικας 10.19   irmosgui\ExecBean.java 

package irmosgui; 
 
 
import java.util.ArrayList; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
 
 
/** 
 * 
 * @author Antreas 
 */ 
public class ExecBean { 
    public String ASLA_EPR; 
    public ArrayList<ArrayList<String>> ClientSettings = new 

ArrayList<ArrayList<String>>();//Used for execution 
 
    public String getASLA_EPR() { 
        return ASLA_EPR; 
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    } 
 
    public void setASLA_EPR(String ASLA_EPR) { 
        this.ASLA_EPR = ASLA_EPR; 
    } 
 
    public ExecBean() { 
 
    } 
    public void process(HttpServletRequest req ){ 
        int i=0; 
        if (req.getParameter("Add")!=null){ 
           for (i=0;i<ClientSettings.size();i++) 
           { 
               String name=this.ClientSettings.get(i).get(0); 
               if (name.equals(req.getParameter("Add"))){ 
                   this.ClientSettings.get(i).add(""); 
                    break; 
               } 
           } 
        } 
        for (i=0;i<ClientSettings.size();i++){ 
            for (int j=1;j<ClientSettings.get(i).size();j++){ 
             this.ClientSettings.get(i).remove(j); 
             

this.ClientSettings.get(i).add(j,req.getParameter(this.ClientSetting
s.get(i).get(0) + Integer.toString(j) )); 

           } 
        } 
 
    } 
 
} 

Κώδικας 10.20   irmosgui\Parameter.java 

package irmosgui; 
 
 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Vector; 
import org.w3c.dom.Node; 
 
 
/** 
 * 
 * @author Antreas 
 */ 
 
public class Parameter { 
  public  Parameter(Node n,Component c){ 
      thisNode = n; 
      Parent = c; 
      if (n.hasChildNodes()) 
        setValuesAllowed(); 
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      name  = 
thisNode.getAttributes().getNamedItem("name").getNodeValue(); 

  }; 
  public  Component Parent; 
  public  Node thisNode; 
  public  String name,defaultvalue,value; 
 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public String getValue() { 
        return value; 
    } 
 
    public void setValue(String value) { 
        this.value = value; 
    } 
     
  public  boolean Enabled; 
  public  boolean isDropDown=false; 
  public  Vector<String> valuesAllowed=new Vector<String>(); 
 
  public  void setValuesAllowed(){ 
       for (Node n = 

thisNode.getFirstChild();n!=null;n=n.getNextSibling()){ 
           if (n.getNodeName().equals("valuesAllowed")){ 
               isDropDown=true; 
               valuesAllowed.add(new 

String(n.getAttributes().getNamedItem("value").getNodeValue())); 
           } 
           else if 

(n.getNodeName().equals("speclang:BasicValue")){ 
               defaultvalue = 

n.getAttributes().getNamedItem("value").getNodeValue(); 
           } 
       } 
    } 
  public String toHTML(){ 
      String s; 
       if (isDropDown){ 
           s="<select name=\"" + Parent.name + ":" + 

thisNode.getAttributes().getNamedItem("name").getNodeValue() +"\" >" 
; 

          for (Iterator<String> 
it=valuesAllowed.iterator();it.hasNext(); ) 

           { 
               String a=it.next(); 
               s+="<option>" + a + "</option>"; 
           } 
               s+="</select>"; 
       } 
       else 
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       { 
          s="<input type=\"text\" name=\""+  Parent.name + ":" + 

thisNode.getAttributes().getNamedItem("name").getNodeValue() + "\" 
value=\""+defaultvalue+"\"  size=30/>"; 

       } 
 
      return s; 
  } 
 
 
 
} 

Kώδικας 10.21   irmosgui\ServiceURI.java 

 

package irmosgui; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.net.URL; 
import java.util.Properties; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
 
import 

ntua.irmos.wp5.stubs.singleton.IrmosPortal.IrmosPortalPortType; 
 
/** 
 * 
 * @author Antreas 
 */ 
public class serviceURI { 
    public String serviceURI; // Selected ServiceURI 
    public String mdsURI; 
    public String datadir; 
    public String datadir1; 
    String [] ASLATemplateEPR ;// EPRS retreived 
    String [] ASLATemplateType ;// EPRS retreived 
    int index;  // Selected Index in the ASLATemplate arrays 
    IrmosPortalPortType prtl; 
 
 
    public String getDatadir1() { 
        return datadir1; 
    } 
 
    public void setDatadir1(String datadir1) { 
        this.datadir1 = datadir1; 
    } 
 
    public String getDatadir() { 
        return datadir; 
    } 
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    public void setDatadir(String datadir) { 
        this.datadir = datadir; 
    } 
     
 
    public String getMdsURI() { 
        return mdsURI; 
    } 
 
    public void setMdsURI(String mdsURI) { 
        this.mdsURI = mdsURI; 
    } 
     
 
    public IrmosPortalPortType getPrtl() { 
        return prtl; 
    } 
 
    public void setPrtl(IrmosPortalPortType prtl) { 
        this.prtl = prtl; 
    } 
 
    public int getIndex() { 
        return index; 
    } 
 
    public void setIndex(int index) { 
        this.index = index; 
    } 
 
    public String[] getASLATemplateEPR() { 
        return ASLATemplateEPR; 
    } 
 
    public void setASLATemplateEPR(String[] ASLATemplateEPR) { 
        this.ASLATemplateEPR = ASLATemplateEPR; 
    } 
 
    public String[] getASLATemplateType() { 
        return ASLATemplateType; 
    } 
 
    public void setASLATemplateType(String[] ASLATemplateType) 

{ 
        this.ASLATemplateType = ASLATemplateType; 
    } 
   
    public serviceURI() { 
        InputStream in = null; 
        try { 
            URL myURL = 

this.getClass().getResource("conf.properties"); 
            in = myURL.openStream(); 
            Properties p = new Properties(); 
            p.load(in); 
            this.serviceURI = p.getProperty("serviceURI"); 
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            this.mdsURI = p.getProperty("mdsURI"); 
            this.datadir = p.getProperty("datadir"); 
            this.datadir1 = p.getProperty("datadir1"); 
        } catch (IOException ex) { 
            

Logger.getLogger(serviceURI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } finally { 
            try { 
                in.close(); 
            } catch (IOException ex) { 
                

Logger.getLogger(serviceURI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 

            } 
        } 
       // this.serviceURI = 

"http://147.102.19.104:45000/wsrf/services/irmos/wp5/singleton/Irmos
PortalService"; 

        //this.mdsURI = "webmds.xml"; 
    } 
 
    public String getServiceURI() { 
        return serviceURI; 
    } 
 
    public void setServiceURI(String serviceURI) { 
        this.serviceURI = serviceURI; 
    } 
} 

Kώδικας 10.22   irmosgui\conf.properties 

 

serviceURI = 
http://192.108.38.51:8080/wsrf/services/irmos/wp5/singleton/IrmosPor
talService 

mdsURI = webmds.xml 
datadir = /home/globus/.globus/persisted/192.108.38.54-

8080/ASLAResource/ 
datadir1 = /home/globus/.globus/persisted/192.108.38.54-

8080/ASLAResource/ 

Κώδικας 10.23   Παράδειγμα αρχείου Monitoring webmds.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ns0:IndexRP 

xmlns:ffs="http://www.ntua.gr/namespaces/irmos/wp5/MonitoringService
" xmlns:glue="http://mds.globus.org/glue/ce/1.1" 
xmlns:metric="http://mds.globus.org/metadata/2005/02" 
xmlns:ns0="http://mds.globus.org/index" 
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xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wsrf/sg-2" 
xmlns:ns2="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 
xmlns:ns3="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job" 
xmlns:ns4="http://mds.globus.org/inmemoryservicegroup" 
xmlns:ns44="http://mds.globus.org/aggregator" 
xmlns:ns45="http://mds.globus.org/metrics/2004/09" 
xmlns:ns5="http://mds.globus.org/aggregator/types" 
xmlns:ns52="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" 
xmlns:ns56="http://docs.oasis-open.org/wsrf/rl-2" 
xmlns:ns6="http://www.ntua.gr/namespaces/irmos/wp5/MonitoringService
_instance" xmlns:rft="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft"> 

    <ns1:Entry> 
        <ns1:ServiceGroupEntryEPR> 
            

<ns2:Address>http://192.108.38.52:8080/wsrf/services/DefaultIndexSer
viceEntry</ns2:Address> 

            <ns3:ReferenceParameters 
xmlns:ns3="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns4:ServiceGroupEntryKey> 
                    <ns5:GroupKey>33549034</ns5:GroupKey> 
                    <ns6:EntryKey 

xmlns:ns6="http://mds.globus.org/aggregator/types">4117493</ns6:Entr
yKey> 

                </ns4:ServiceGroupEntryKey> 
            </ns3:ReferenceParameters> 
        </ns1:ServiceGroupEntryEPR> 
        <ns1:MemberServiceEPR> 
            <ns7:Address 

xmlns:ns7="http://www.w3.org/2005/08/addressing">local:/wsrf/service
s/ReliableFileTransferFactoryService</ns7:Address> 

        </ns1:MemberServiceEPR> 
        <ns1:Content> 
            <ns8:AggregatorContent 

xmlns:ns8="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                <ns8:AggregatorConfig> 
                    <agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType 

xmlns:agg="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                        

<agg:PollIntervalMillis>60000</agg:PollIntervalMillis> 
                        

<agg:ResourcePropertyNames>rft:TotalNumberOfBytesTransferred</agg:Re
sourcePropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>rft:TotalNumberOfActiveTransfers</agg:Res
ourcePropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>rft:RFTFactoryStartTime</agg:ResourceProp
ertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>rft:ActiveResourceInstances</agg:Resource
PropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>rft:TotalNumberOfTransfers</agg:ResourceP
ropertyNames> 

                    
</agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType> 

                </ns8:AggregatorConfig> 
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                <ns8:AggregatorData> 
                    <ns1:TotalNumberOfBytesTransferred 

xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft">0</ns1:Tota
lNumberOfBytesTransferred> 

                    <ns2:TotalNumberOfActiveTransfers 
xmlns:ns2="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft">0</ns2:Tota
lNumberOfActiveTransfers> 

                    <ns3:RFTFactoryStartTime 
xmlns:ns3="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft">2009-10-
23T13:55:00.562Z</ns3:RFTFactoryStartTime> 

                    <ns4:ActiveResourceInstances 
xmlns:ns4="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft">0</ns4:Acti
veResourceInstances> 

                    <ns5:TotalNumberOfTransfers 
xmlns:ns5="http://www.globus.org/namespaces/2008/04/rft">0</ns5:Tota
lNumberOfTransfers> 

                </ns8:AggregatorData> 
            </ns8:AggregatorContent> 
        </ns1:Content> 
    </ns1:Entry> 
    <ns9:Entry xmlns:ns9="http://docs.oasis-open.org/wsrf/sg-

2"> 
        <ns9:ServiceGroupEntryEPR> 
            <ns10:Address 

xmlns:ns10="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://192.108.38.
52:8080/wsrf/services/DefaultIndexServiceEntry</ns10:Address> 

            <ns11:ReferenceParameters 
xmlns:ns11="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns12:ServiceGroupEntryKey 
xmlns:ns12="http://mds.globus.org/inmemoryservicegroup"> 

                    <ns13:GroupKey 
xmlns:ns13="http://mds.globus.org/aggregator/types">33549034</ns13:G
roupKey> 

                    <ns14:EntryKey 
xmlns:ns14="http://mds.globus.org/aggregator/types">17330288</ns14:E
ntryKey> 

                </ns12:ServiceGroupEntryKey> 
            </ns11:ReferenceParameters> 
        </ns9:ServiceGroupEntryEPR> 
        <ns9:MemberServiceEPR> 
            <ns15:Address 

xmlns:ns15="http://www.w3.org/2005/08/addressing">local:/wsrf/servic
es/ManagedJobFactoryService</ns15:Address> 

            <ns16:ReferenceParameters 
xmlns:ns16="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns1:ResourceID 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job">Multi<
/ns1:ResourceID> 

            </ns16:ReferenceParameters> 
        </ns9:MemberServiceEPR> 
        <ns9:Content> 
            <ns17:AggregatorContent 

xmlns:ns17="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                <ns17:AggregatorConfig> 
                    <agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType 

xmlns:agg="http://mds.globus.org/aggregator/types" 
xmlns:factory="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job"> 
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<agg:PollIntervalMillis>60000</agg:PollIntervalMillis> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>glue:GLUECE</agg:ResourcePropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>metric:ServiceMetaDataInfo</agg:ResourceP
ropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>factory:localResourceManager</agg:Resourc
ePropertyNames> 

                    
</agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType> 

                </ns17:AggregatorConfig> 
                <ns17:AggregatorData> 
                    <ns1:ServiceMetaDataInfo 

xmlns:ns1="http://mds.globus.org/metadata/2005/02"> 
                        <ns1:startTime>2009-10-

23T13:54:57.399Z</ns1:startTime> 
                        <ns1:version>4.2.1</ns1:version> 
                        

<ns1:serviceTypeName>ManagedJobFactoryService</ns1:serviceTypeName> 
                    </ns1:ServiceMetaDataInfo> 
                    <ns2:localResourceManager 

xmlns:ns2="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job">Multi<
/ns2:localResourceManager> 

                </ns17:AggregatorData> 
            </ns17:AggregatorContent> 
        </ns9:Content> 
    </ns9:Entry> 
    <ns18:Entry xmlns:ns18="http://docs.oasis-open.org/wsrf/sg-

2"> 
        <ns18:ServiceGroupEntryEPR> 
            <ns19:Address 

xmlns:ns19="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://192.108.38.
52:8080/wsrf/services/DefaultIndexServiceEntry</ns19:Address> 

            <ns20:ReferenceParameters 
xmlns:ns20="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns21:ServiceGroupEntryKey 
xmlns:ns21="http://mds.globus.org/inmemoryservicegroup"> 

                    <ns22:GroupKey 
xmlns:ns22="http://mds.globus.org/aggregator/types">33549034</ns22:G
roupKey> 

                    <ns23:EntryKey 
xmlns:ns23="http://mds.globus.org/aggregator/types">12203633</ns23:E
ntryKey> 

                </ns21:ServiceGroupEntryKey> 
            </ns20:ReferenceParameters> 
        </ns18:ServiceGroupEntryEPR> 
        <ns18:MemberServiceEPR> 
            <ns24:Address 

xmlns:ns24="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://127.0.0.1:8
080/wsrf/services/monitoringexec</ns24:Address> 

        </ns18:MemberServiceEPR> 
        <ns18:Content> 
            <ns25:AggregatorContent 

xmlns:ns25="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                <ns25:AggregatorConfig> 
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                    <agg:ExecutionPollType 
xmlns:agg="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 

                        
<agg:PollIntervalMillis>30000</agg:PollIntervalMillis> 

                        
<agg:ProbeName>monitoringexec</agg:ProbeName> 

                    </agg:ExecutionPollType> 
                </ns25:AggregatorConfig> 
                <ns25:AggregatorData> 
                       <MonitoringData> 
                        <ASC_ID>VARServer</ASC_ID> 
                        <timestamp>2009-11-27 

21:29:19</timestamp> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>fps</Name> 
                            <Value>25</Value> 
                            <Unit>int</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>freememory</Name> 
                            <Value>47</Value> 
                            <Unit>byte</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>resolution</Name> 
                            <Value>QVGA</Value> 
                            <Unit>string</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                    </MonitoringData> 
 
                </ns25:AggregatorData> 
            </ns25:AggregatorContent> 
        </ns18:Content> 
    </ns18:Entry> 
    <ns26:Entry xmlns:ns26="http://docs.oasis-open.org/wsrf/sg-

2"> 
        <ns26:ServiceGroupEntryEPR> 
            <ns27:Address 

xmlns:ns27="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://192.108.38.
52:8080/wsrf/services/DefaultIndexServiceEntry</ns27:Address> 

            <ns28:ReferenceParameters 
xmlns:ns28="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns29:ServiceGroupEntryKey 
xmlns:ns29="http://mds.globus.org/inmemoryservicegroup"> 

                    <ns30:GroupKey 
xmlns:ns30="http://mds.globus.org/aggregator/types">33549034</ns30:G
roupKey> 

                    <ns31:EntryKey 
xmlns:ns31="http://mds.globus.org/aggregator/types">30356947</ns31:E
ntryKey> 

                </ns29:ServiceGroupEntryKey> 
            </ns28:ReferenceParameters> 
        </ns26:ServiceGroupEntryEPR> 
        <ns26:MemberServiceEPR> 
            <ns32:Address 

xmlns:ns32="http://www.w3.org/2005/08/addressing">local:/wsrf/servic
es/irmos/wp5/factory/MonitoringService</ns32:Address> 
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            <ns33:ReferenceParameters 
xmlns:ns33="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns1:MonitoringResourceKey 
xmlns:ns1="http://www.ntua.gr/namespaces/irmos/wp5/MonitoringService
_instance">30216727</ns1:MonitoringResourceKey> 

            </ns33:ReferenceParameters> 
        </ns26:MemberServiceEPR> 
        <ns26:Content> 
            <ns34:AggregatorContent 

xmlns:ns34="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                <ns34:AggregatorConfig> 
                    <agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType 

xmlns:agg="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                        

<agg:PollIntervalMillis>20000</agg:PollIntervalMillis> 
                        

<agg:ResourcePropertyNames>ffs:slaviolation</agg:ResourcePropertyNam
es> 

                    
</agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType> 

                </ns34:AggregatorConfig> 
                <ns34:AggregatorData> 
 
                    <MonitoringData> 
                        <ASC_ID>Dustbuster</ASC_ID> 
                        <timestamp>2009-11-27 

21:29:19</timestamp> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>fps</Name> 
                            <Value>25</Value> 
                            <Unit>int</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>freememory</Name> 
                            <Value>77</Value> 
                            <Unit>byte</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                        <MonitoringParameter> 
                            <Name>resolution</Name> 
                            <Value>QVGA</Value> 
                            <Unit>string</Unit> 
                        </MonitoringParameter> 
                    </MonitoringData> 
 
                </ns34:AggregatorData> 
            </ns34:AggregatorContent> 
        </ns26:Content> 
    </ns26:Entry> 
    <ns35:Entry xmlns:ns35="http://docs.oasis-open.org/wsrf/sg-

2"> 
        <ns35:ServiceGroupEntryEPR> 
            <ns36:Address 

xmlns:ns36="http://www.w3.org/2005/08/addressing">http://192.108.38.
52:8080/wsrf/services/DefaultIndexServiceEntry</ns36:Address> 

            <ns37:ReferenceParameters 
xmlns:ns37="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 
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                <ns38:ServiceGroupEntryKey 
xmlns:ns38="http://mds.globus.org/inmemoryservicegroup"> 

                    <ns39:GroupKey 
xmlns:ns39="http://mds.globus.org/aggregator/types">33549034</ns39:G
roupKey> 

                    <ns40:EntryKey 
xmlns:ns40="http://mds.globus.org/aggregator/types">19525584</ns40:E
ntryKey> 

                </ns38:ServiceGroupEntryKey> 
            </ns37:ReferenceParameters> 
        </ns35:ServiceGroupEntryEPR> 
        <ns35:MemberServiceEPR> 
            <ns41:Address 

xmlns:ns41="http://www.w3.org/2005/08/addressing">local:/wsrf/servic
es/ManagedJobFactoryService</ns41:Address> 

            <ns42:ReferenceParameters 
xmlns:ns42="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

                <ns1:ResourceID 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job">Fork</
ns1:ResourceID> 

            </ns42:ReferenceParameters> 
        </ns35:MemberServiceEPR> 
        <ns35:Content> 
            <ns43:AggregatorContent 

xmlns:ns43="http://mds.globus.org/aggregator/types"> 
                <ns43:AggregatorConfig> 
                    <agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType 

xmlns:agg="http://mds.globus.org/aggregator/types" 
xmlns:factory="http://www.globus.org/namespaces/2008/03/gram/job"> 

                        
<agg:PollIntervalMillis>60000</agg:PollIntervalMillis> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>glue:GLUECE</agg:ResourcePropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>metric:ServiceMetaDataInfo</agg:ResourceP
ropertyNames> 

                        
<agg:ResourcePropertyNames>factory:localResourceManager</agg:Resourc
ePropertyNames> 

                    
</agg:GetMultipleResourcePropertiesPollType> 

                </ns43:AggregatorConfig> 
                <ns43:AggregatorData> 
                    <ns1:GLUECE 

xmlns:ns1="http://mds.globus.org/glue/ce/1.1"> 
                        <ns1:ComputingElement 

ns1:Name="default" ns1:UniqueID="default"> 
                            <ns1:Info ns1:GRAMVersion="4.2.1" 

ns1:HostName="ksat116" ns1:LRMSType="Fork" ns1:LRMSVersion="1.0" 
ns1:TotalCPUs="2"/> 

                            <ns1:State 
ns1:EstimatedResponseTime="0" ns1:FreeCPUs="0" ns1:RunningJobs="0" 
ns1:Status="enabled" ns1:TotalJobs="0" ns1:WaitingJobs="0" 
ns1:WorstResponseTime="0"/> 

                            <ns1:Policy ns1:MaxCPUTime="-1" 
ns1:MaxRunningJobs="-1" ns1:MaxTotalJobs="-1" 
ns1:MaxWallClockTime="-1" ns1:Priority="0"/> 
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                        </ns1:ComputingElement> 
                    </ns1:GLUECE> 
                    <ns2:ServiceMetaDataInfo 

xmlns:ns2="http://mds.globus.org/metadata/2005/02"> 
                        <ns2:startTime>2009-10-

23T13:54:57.630Z</ns2:startTime> 
                        <ns2:version>4.2.1</ns2:version> 
                        

<ns2:serviceTypeName>ManagedJobFactoryService</ns2:serviceTypeName> 
                    </ns2:ServiceMetaDataInfo> 
                    

<ns3:localResourceManager>Fork</ns3:localResourceManager> 
                </ns43:AggregatorData> 
            </ns43:AggregatorContent> 
        </ns35:Content> 
    </ns35:Entry> 
    <ns44:RegistrationCount> 
        <ns45:startTime>2009-10-

23T13:55:28.912Z</ns45:startTime> 
        <ns46:lastChange 

xmlns:ns46="http://mds.globus.org/metrics/2004/09">2009-10-
23T14:05:03.021Z</ns46:lastChange> 

        <ns47:total 
xmlns:ns47="http://mds.globus.org/metrics/2004/09">5</ns47:total> 

        <ns48:expRate 
xmlns:ns48="http://mds.globus.org/metrics/2004/09"> 

            <ns48:rate>0.010934136033443877</ns48:rate> 
            <ns48:decay>60</ns48:decay> 
        </ns48:expRate> 
        <ns49:expRate 

xmlns:ns49="http://mds.globus.org/metrics/2004/09"> 
            <ns49:rate>0.001236173112029375</ns49:rate> 
            <ns49:decay>3600</ns49:decay> 
        </ns49:expRate> 
        <ns50:expRate 

xmlns:ns50="http://mds.globus.org/metrics/2004/09"> 
            <ns50:rate>5.758541815183995E-5</ns50:rate> 
            <ns50:decay>86400</ns50:decay> 
        </ns50:expRate> 
    </ns44:RegistrationCount> 
    <ns51:ServiceMetaDataInfo 

xmlns:ns51="http://mds.globus.org/metadata/2005/02"> 
        <ns51:startTime>2009-10-

23T13:55:28.915Z</ns51:startTime> 
        <ns51:version>4.2.1</ns51:version> 
        

<ns51:serviceTypeName>DefaultIndexService</ns51:serviceTypeName> 
    </ns51:ServiceMetaDataInfo> 
    <ns52:FixedTopicSet>false</ns52:FixedTopicSet> 
    <ns54:TopicSet xmlns:ns53="http://docs.oasis-

open.org/wsrf/sg-2" xmlns:ns54="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" 
Dialect="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-
1/TopicExpression/Simple">ns53:Entry</ns54:TopicSet> 

    <ns55:TopicExpressionDialect xmlns:ns55="http://docs.oasis-
open.org/wsn/b-2">http://docs.oasis-open.org/wsn/t-
1/TopicExpression/Simple</ns55:TopicExpressionDialect> 
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    <ns56:TerminationTime 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:nil="true"/> 

    <ns57:CurrentTime xmlns:ns57="http://docs.oasis-
open.org/wsrf/rl-2">2009-10-23T14:05:28.346Z</ns57:CurrentTime> 

</ns0:IndexRP> 

Κώδικας 10.24   Παράδειγμα αρχείου Α-SLA (A-SLA.xml) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<p:Template xmlns:p="http://www.ggf.org/namespaces/ws-

agreement" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.ggf.org/namespaces/ws-agreement 
wsagreement.xsd "> 

  <p:Context> 
        <p:AgreementInitiator> 
                <p:Name>NCName</p:Name></p:AgreementInitiator> 
        <p:AgreementProvider> 
                

<p:Name>NCName</p:Name></p:AgreementProvider></p:Context> 
  <p:Terms> 
        <p:ServiceDescriptionTerm> 
        <app:Application 

binaryUri="http://www.somewhere.com/appURI" 
id="VARLowResApplicaiton" version="0.5" xmlns:app="http://www.irmos-
project.eu/application" xmlns:speclang="http://www.irmos-
project.eu/speclang/1.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:wf="http://www.irmosproject.eu/workflow/1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.irmos-project.eu/application 
application.xsd http://www.irmosproject.eu/workflow/1.0 workflow.xsd 
"> 

          <app:qoS mtbf="1D" mttr="1D"/> 
          <app:appParam name="serverTranscoding" 

paramRef="VarServer.transcoding" value=""/><app:appParam 
name="consumerTranscoding" paramRef="VarClient.transcoding" 
value=""/> 

           <app:components 
binaryUri="http://www.somewhere.com/ascURI" id="Dustbuster" 
version="0.1"> 

                 <parameters name="fps" type="int" 
isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="15"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="resolution" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="QVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="XGA"/> 
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                        <valuesAllowed type="string" 
value="QVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="SVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="VGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="SXGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="UXGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="DV"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="720p"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="1080p"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="storage_size" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="100"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="colordepth" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="24"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="InputType" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Filesytem"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="OutputType" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Filesytem"/> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="metadata_size" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="104"/> 

                 </parameters> 
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                 <parameters name="server_ready" type="boolean" 
isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="true"> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="heart_beat" type="boolean" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="true"> 

                 </parameters> 
                 <parameters name="Transcoding" type="boolean" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                 </parameters> 
          </app:components> 
          <app:components 

binaryUri="http://www.somewhere.com/ascURI" id="VARClient" 
version="0.1"> 

                <parameters name="fps" type="int" 
isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="15"/> 

                </parameters> 
                <parameters name="resolution" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="QVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="XGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="QVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="SVGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="VGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="SXGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="UXGA"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="DV"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="720p"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="1080p"/> 

                </parameters> 
                <parameters name="colordepth" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="24"/> 

                </parameters> 
                <parameters name="storage_size" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="100"/> 
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                </parameters> 
                <parameters name="InputType" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Filesytem"/> 

                </parameters> 
                <parameters name="OutputType" type="string" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Network"/> 

                        <valuesAllowed type="string" 
value="Filesytem"/> 

                </parameters> 
                <parameters name="metadata_size" type="int" 

isWorkload="false" isConfig="false" description="" 
monitorable="false"> 

                        <speclang:BasicValue type="number" 
value="104"/> 

                </parameters> 
          </app:components> 
          <app:components id="VARServiceProvider"/> 
          <app:components id="VARApplicationConsumer"/> 
          <app:links endOne="VARServiceProvider" 

endTwo="VARServer" id="Provider_Server"> 
            <app:QoSParameter bandwidth="0" jitter="0" 

latency="0"/> 
          </app:links> 
          <app:links endOne="VARServer" endTwo="VARClient" 

id="Server_Client"> 
                <app:QoSParameter bandwidth="0" jitter="0" 

latency="0"/> 
          </app:links> 
          <app:links endOne="VARApplicationConsumer" 

endTwo="VarClient" id="Client_Consumer"> 
                <app:QoSParameter bandwidth="0" jitter="0" 

latency="0"/> 
          </app:links> 
          <app:workflow name="VARWorkflow"> 
                <sequence> 
                        <empty/> 
                </sequence></app:workflow> 
        </app:Application> 
        </p:ServiceDescriptionTerm></p:Terms> 
</p:Template> 
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Κώδικας 10.25   Ρυθμίσεις ασφαλείας για τον Τοmcat Server (web.xml) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app version="2.5" 

xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"> 

    <display-name>IrmosPortal Gui</display-name> 
    <session-config> 
        <session-timeout>20</session-timeout> 
    </session-config> 
    <welcome-file-list> 
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
        </welcome-file-list> 
    <security-constraint> 
        <display-name>Userconstraint</display-name> 
        <web-resource-collection> 
            <web-resource-name>secured</web-resource-name> 
            <description/> 
            <url-pattern>/index.jsp</url-pattern> 
            <url-pattern>/negotiate1.jsp</url-pattern> 
            <url-pattern>/negotiate2.jsp</url-pattern> 
            <url-pattern>/monitoring.jsp</url-pattern> 
            <http-method>GET</http-method> 
            <http-method>POST</http-method> 
            <http-method>HEAD</http-method> 
            <http-method>PUT</http-method> 
            <http-method>OPTIONS</http-method> 
            <http-method>TRACE</http-method> 
            <http-method>DELETE</http-method> 
        </web-resource-collection> 
        <auth-constraint> 
            <description/> 
            <role-name>User</role-name> 
            <role-name>manager</role-name> 
            </auth-constraint> 
        </security-constraint> 
    <login-config> 
        <auth-method>FORM</auth-method> 
        <realm-name>file</realm-name> 
        <form-login-config> 
            <form-login-page>/login.jsp</form-login-page> 
            <form-error-page>/error.jsp</form-error-page> 
            </form-login-config> 
        </login-config> 
    <security-role> 
        <description/> 
        <role-name>User</role-name> 
    </security-role> 
    <security-role> 
        <description/> 
        <role-name>manager</role-name> 
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    </security-role> 
    </web-app> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


