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Πεξίιεςε 

Κε ηελ είζνδν ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο  αιιά θπξίσο κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 
σο ελαιιαθηηθνχ κέζνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ, λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο 

ζηξάθεθαλ πξνο ηε λέα ειεθηξνληθή βηνκεραλία. ιν ην παξαπάλσ έρεη σο ζηφρν ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ςεθηαθή ζχλδεζε ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ν ρψξνο ηνπ E-Business αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθά θαη 
απνηειεί ζεκαληηθφ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ. Ρν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ απμεκέλε 

δήηεζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηεο ζην Γηαδίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ην ινγηζκηθφ ηεο SAP. 

Ζ SAP, αμηνινγψληαο ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, δεκηνχξγεζε ιχζεηο κέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κηαο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. Νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ επνπηεία, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φιεο ηεο 

αιπζίδαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, απφ ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή έσο 
θαη ηελ πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κέζσ ηνπ Web browser απφ φπνπ θαη εάλ βξίζθνληαη. 

Κέζσ «έμππλσλ» θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη ηακπιέηεο, θάζε 
επηρεηξεκαηίαο ή εξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο 

ηνπ, αθφκε θαη εάλ δέρεηαη ζηνηρεία απφ δηεζπαξκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

Internet. 
 

Κε φια ηα παξαπάλσ, γελλήζεθε ε αλάγθε κειέηεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ SAP γηα ηηο 
εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδεη κέζσ δηαδηθηχνπ. Ζ ρξήζε ησλ πεξεζηψλ Ηζηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ρξήζε «έμππλσλ» ζπζθεπψλ, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πέξα 
απφ ηα φξηα ηνπ γξαθείνπ, ρξήδεη κεγάινπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δνκείηαη ζε ηέζζεξα κέξε-θεθάιαηα, φπνπ ην 
αληηθείκελν ηνπο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 
o Κεθάιαην 1: Ξαξνπζίαζε κηαο ζχληνκεο Ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο SAP, 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θαζψο θαη ηελ δηαδξνκήο ησλ Δθαξκνγψλ Γηαδηθηχνπ ηνπ SAP 

απφ ηηο αξρέο ηνπ ΄80 κέρξη ζήκεξα. 

o Κεθάιαην 2: Ξαξνπζίαζε ηεο ηερλνινγίαο Internet Transaction Server (ITS) θαη 

ITSmobile, ππεχζπλεο γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ SAP ζε web πεξηβάιινλ θαη ζε θνξεηέο 

ζπζθεπέο αληίζηνηρα. 

o Κεθάιαην 3: Κειέηε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ITS, πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

αθεξαηφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο. 

o Κεθάιαην 4: ινπνίεζε δχν πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ Web εθαξκνγψλ ηνπ SAP. Ζ 

πξψηε εθαξκνγή είλαη κηα ηππηθή web ζειίδα απεηθφληζεο δεδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε είλαη 

κία Web εθαξκνγή θνξεηήο ζπζθεπήο  ξαδηνζπρλνηήησλ (RF). 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 
 

Αλαζθφπεζε ζην SAP θαη δεκηνπξγία ησλ πξψησλ Web εθαξκνγψλ 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζην SAP 

 

Ζ SAP ("Δηαηξία Ππζηεκάησλ, Δθαξκνγψλ θαη Ξξντφλησλ Ξιεξνθνξηθήο"), πνπ ηδξχζεθε 

ην 1972, έρεη πινχζην ηζηνξηθφ ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ.  
Πήκεξα, δηαζέηεη ηκήκαηα πσιήζεσλ θαη αλάπηπμεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο ζε φινλ ηνλ 

θφζκν. Νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 109.000 

επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο λα ιεηηνπξγήζνπλ αξκνληθά, λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο θαη λα 
αλαπηχζζνληαη δπλακηθά.  

Ρν SAP είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ινγηζκηθφ ζηελ θαηεγνξία ησλ ERP (Enterprise Resource 
Planning) πνπ θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηνρέο: Νηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (FI), Διεγθηηθή (CO), Γηαρείξηζε 

ιηθψλ (MM), Ξσιήζεηο θαη Γηαλνκή (SD), Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο (PP), Γηαρείξηζε Έξγσλ 
(PS), Ππληήξεζε Δγθαηαζηάζεσλ (PM), Ξνηνηηθφο Έιεγρνο (QM), Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (HCM). Απαξηίδεηαη απφ πνηθίιεο πιαηθφξκεο πιηθνχ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ππνζηεξίδεη εθαηνληάδεο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ξεξηιακβάλνληαη 
ηερλνινγηθέο ιχζεηο φπσο: πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ζε ABAP/4 (γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

SAP) θαη Java, BW (ζχζηεκα δεδνκέλσλ απνζήθεο), Enterprise Portal (Γηαδηθηπαθή Ξχιε γηα 
Δηαηξείεο) θαη εθαξκνγή δηαζχλδεζεο (ΣΗ).  Ξέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζηε ζνπίηα πεξηιακβάλνληαη 

αθφκε εθαξκνγέο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Πρέζεσλ κε ηνπο Ξειάηεο (Customer Relationship 

Management), Γηαρείξηζε Πρέζεσλ κε ηνπο Ξξνκεζεπηέο (Supplier Relationship Management),  
θαη ην Δξγαιείν Βέιηηζηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (Advanced Planner 

and Optimiser).   

Ππλεπψο, απφ ην ηκήκα ππνζηήξημεο κέρξη ηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ, απφ ηελ απνζήθε 

κέρξη ην θαηάζηεκα, απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κέρξη ην θηλεηφ, ε SAP παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηα άηνκα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δηνξαηηθφηεηα πην απνδνηηθά. Απηφ επηηπγράλεηαη δηεπξχλνληαο ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε φιε ηελ επηρείξεζε, αλαπηχζζνληαο ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγψληαο ινγηζκηθφ γηα θηλεηά ηειέθσλα κηαο θαη νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ζην SAP κέζσ Web Browser, κέζσ θάπνηνπ θνξεηνχ ηεξκαηηθνχ ή κέζσ 
ηνπ SAPGUI εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ ιχζε ηνπ SAP επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ησλ παξαδνζηαθψλ πινπνηήζεσλ ERP, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια φια ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ζχγρξνλεο, πεξηεθηηθήο ιχζεο ινγηζκηθνχ. 
Έηζη, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο, απμάλνληαο ην βαζκφ 

παξαγσγηθφηεηαο βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο: 

 Λνγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε: πνζηήξημε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε κηαο εηαηξείαο. 
 Πσιήζεηο θαη δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο: Γηαρείξηζε νιφθιεξεο ηεο 

αιπζίδαο πσιήζεσλ απφ ηελ πξψηε επαθή θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ κε ηνλ πειάηε, 
έσο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε. 

 Αγνξά θαη δηαρείξηζε πξνκεζεηώλ:  Νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην 
κέγηζην βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο πξνκεζεηψλ, κε βάζε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηε βέιηηζηε ξνή ησλ logistics θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ δηαλνκήο: Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κηαο απνζήθεο, έσο θαη ηε 
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κεηαθίλεζε αγαζψλ, ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνζηνιή εκπνξεπκάησλ. Ξαξάιιεια, 

εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 ύληαμε αλαθνξώλ θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ζ ιχζε πξνζθέξεη εξγαιεία 

ζχληαμεο αλαθνξψλ κε βάζε ηα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα, εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα επί 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

1.2 Αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP 

 

Ζ SAP παξνπζίαζε πξψηε θνξά ινγηζκηθφ ινγηζηηθνχ ραξαθηήξα, ην System RF, ην 1973. 

Γηα απηή ηελ θαηλνηνκία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάηξεηεο θάξηεο θαη φπσο καξηπξνχλ φια ζήκεξα, 
ήηαλ ε αξρή ηεο  ίδξπζεο κηαο ζπλερφκελεο αλάπηπμεο. Απφ ηηο θιαζζηθέο εθαξκνγέο 

ινγηζηεξίνπ, γξήγνξα επεθηάζεθε θαη ζε άιια ηκήκαηα φπσο  ζηε ινγηζηηθή ελεξγεηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ηεο ειεγθηηθήο. Ρν ινγηζκηθφ πνπ θάιππηε απηέο ηηο εθαξκνγέο νλνκάζηεθε SAP 

R/1 φπνπ κέρξη ηφηε ππνζηεξηδφηαλ ζε mainframe ππνινγηζηέο θαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
DOS ηεο IBM. 

 

 

Δηθόλα 1: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP R/1 

 

Απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ΄80, νη ΗΒΚ mainframe ππνινγηζηέο είραλ λα 
αληηκεησπίζνπλ έλαλ αληίπαιν, ηνπο νηθνλνκηθνχο UNIX Servers. ιν θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαζθεπαζηέο πιηθνχ (Siemens, DEC, θα) εηζήιζαλ ζηελ αγνξά θαη απηφο ήηαλ έλαο αθφκε 
ιφγνο πνπ νδήγεζε  ηε SAP λα επαλαζρεδηάζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο. Αληί λα 

πξνζδηνξίδνπλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκβαηέο πιαηθφξκεο πιηθνχ, ηα ινγηζκηθά 

ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα ήηαλ πην επέιηθηα θαη ζπκβαηά ζε mainframe θαη UNIX ζπζηήκαηα. Απηά 
ηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα ρεηξηζηνχλ φινη νη ρξήζηεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ SAP. 

Πε νπηηθά κέζα & ζθιεξνχο δίζθνπο απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ελψ ρξήζηεο θαη 
πξνγξακκαηηζηέο δεκηνχξγεζαλ νζφλεο (screens) θαη πιήθηξα. Ρα πξνγξάκκαηα θαη νη δηεπαθέο 

ηνπο (UI) ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηνλ θεληξηθφ server πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κία ηεξαξρηθή βάζε 

δεδνκέλσλ (hierarchical database). Απηφ απνηεινχληαλ απφ δχν επίπεδα: ηνλ server θαη ηε βάζε, 
ζηνηρείν πνπ έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP ην 1981, ην επνλνκαδφκελν 

SAP R/2.  

Ρν θχξην ζηνηρείν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ SAP R/2 ήηαλ ην SAP Basis, ην νπνίν παξείρε 

έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο εθαξκνγέο ζηνλ θεληξηθφ server θαη πξνζηαζία απφ 
δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο. Ν πξνγξακκαηηζκφο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ 

γηλφηαλ κε κία γιψζζα ζαλ ηελ γιψζζα κεραλήο πνπ εμππεξεηνχζε ζθνπνχο εγγξαθήο ζηε 

βάζε. Ξαξάιιεια, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη άιιε κία γιψζζα πςεινχ κε ηα γεξκαληθά αξρηθά ABAP. 
Ζ ABAP επέηξεπε ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ηελ επειημία λα δεκηνπξγεί εθαξκνγέο απφ απηά 

ζε κνξθή ιίζηαο. Κε ηηο δπλαηφηεηεο απηέο, εμππεξεηνχζε ηνπο πειάηεο ηεο παξέρνληαο 
παξακεηξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 
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Δηθόλα 2: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP R/2 

 

Πηηο αξρέο ηνπ 1990, ε SAP μεθίλεζε λα κεηαθηλείηαη ζε κία λέα αξρηηεθηνληθή κε 

ειάρηζηεο ζπκβαηέο ιεηηνπξγίεο κε ην πξνεγνχκελε έθδνζε SAP R/2. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ SAP, ε παξνπζία ζε δηθηπαθνχο 

ππνινγηζηέο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ (GUI) απαηηνχζαλ αλαθαηαλνκή ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ. Ρν λέν ινγηζκηθφ νλνκάζηεθε SAP R/3 ιφγσ 
ησλ ηξηψλ επηπέδσλ πνπ δηαζέηεη: επίπεδν client, server θαη βάζεο. Ρν φλνκα απηφ δφζεθε θαη 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζηέζεθαλ, γλσζηά θαη σο Business Modules. Ρα πην 
γλσζηά modules ηνπ SAP είλαη ηα Sales & Distribution (SD), Finance (FI), Controlling (CO), 

Human Resources (HR) θαη Production Planning (PP). 

 

 
Δηθόλα 3: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP R/3 

 

Ρν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ SAP R/3 είλαη ν SAP Application Server 

γλσζηφο θαη σο SAP Basis system. Δίλαη πινπνηεκέλνο ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C θαη είλαη 
ζπκβαηφο κε πνηθίιεο πιαηθφξκεο φπσο UNIX, OS/400, Windows ελψ ππνζηεξίδεη ABAP 

εθαξκνγέο ζηε βάζε ηνπ. ινο ν πεγαίνο θψδηθαο θάζε πξνγξάκκαηνο ηνπ SAP απνζεθεχεηαη 
ζηε βάζε ηνπ. Ρν 1993 ε δηεζλήο πίεζε νδήγεζε ηε SAP λα αιιάμεη ην φλνκα ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ABAP ζε ABAP/4, απφ ηα αξρηθά ηνπ Advance Business Application 

Programming Language/4 φπνπ ην  4 ζεκαίλεη φηη είλαη γιψζζα ηέηαξηεο γεληάο (4GL). 
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Πην κεζνδηάζηεκα ηνπ 1999 έσο 2002, ε SAP αλέιαβε λα πινπνηήζεη ηελ κεγαιχηεξε 

αιιαγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο , ζπκβαηή 100% κε ην R/3 ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο κία επέθηαζε 
πνπ ππνζηήξηδε ζεκαληηθέο Internet θαη Java Ρερλνινγίεο. Απφ ηφηε, ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε 

ζην SAP απφ έλαλ Ξεξηεγεηή Γηαδηθηχνπ (Web Browser). Ν ηδησηηθφο SAP Web Server πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε, ππνζηήξηδε ζεκαληηθά πξσηφθνιια δηαδηθηχνπ θαη δεκηνχξγεζε δηαδηθηπαθέο 

πχιεο θαη ελδηάκεζα ζηνηρεία γηα λα κπνξεί λα αιιειεπηδξά ζε κία εληαία θφξκα. Έηζη κε ην 

mysap.com δεκηνχξγεζε άιιε κία αξρηηεθηνληθή. 

Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2001, ε SAP εηζήιζε επίζεκα ζηελ αγνξά ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ, πξψηα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ mySAP θαη απφ ην 2005 κε ην SAP NetWeaver, ελψ 
ην 2003 άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε mySAP Business Suite. Ρν 2000 ην θχξην ζηνηρείν ηνπ SAP 

Netweaver ήηαλ ν SAP Web Application Server, πνπ απνδεηθλχεη γηα αθφκα κηα θνξά ηηο 
πξνζπάζεηεο γηα ελνπνίεζε κε ηηο πεξεζίεο Ηζηνχ. Πην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε νλνκαζία 

«Ξξνγξακκαηηζκφο SAP» (SAP Programming) εμειίρζεθε ζε «Αληηθείκελα ABAP» (ABAP Objects) 

απφ ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο πξνζεγγίζεηο θαη ε γιψζζα παξνκνηάζηεθε κε ηελ C++ θαη ηε Java. 
Κέρξη ζήκεξα, ζηελ ABAP δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί κεγάιεο αιιαγέο. Ν πεγαίνο θψδηθαο 

κεηαθξάδεηαη ζε έλαλ ελδηάκεζν θψδηθα θαη εθηειείηαη ζε κία εηδηθή πεξηνρή ζην SAP Web 
Application Server, ηελ ABAP Runtime Environment. 

 

Δηθόλα 4 : Η αξρηηεθηνληθή ηνπ SAP NetWeaver 

 

1.3 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ζηηο Web Δθαξκνγέο ηνπ SAP 

 
 

Νη πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ SAP γηα ην Γηαδίθηπν (SAP Web Applications) ην 1996 ήηαλ 
βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία ηνπ ITS (Internet Transaction Server) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην R/3 (backend). Νπζηαζηηθά, κηα ηερλνινγία ιεηηνπξγνχζε 

σο ελδηάκεζν ζηνηρείν (middleware) κεηαμχ ηνπ R/3 σο frontend, θαη ηνπ browser πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ζειίδεο HTML γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο. Πην παξαπάλσ ζρήκα, ε 

ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε ην SAP είλαη επηηξεπηή κέζσ SAPGUI.  

Αξρηθά, νη νζφλεο αλαπηχρζεθαλ κε ην πξφγξακκα ηνπ SAP R/3, Screen Painter θαη 

αξγφηεξα εληζρχζεθαλ κε ηε ρξήζε πξνηχπσλ (templates). Ζ ηερλνινγία R/3 dynpro 
πξνζδηνξίδεη ηα αξρηθά ζηνηρεία (elements) ηεο νζφλεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζε κηα ζειίδα. Δίλαη ε 

πξψηε θνξά πνπ νη πξνγξακκαηηζηέο ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξέζνπλ θαη λα αλαδηαηάμνπλ 

ζηνηρεία, θαζψο θαη λα πξνζζέζνπλ γξαθηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζην πξφηππν ηεο ζειίδαο. 
Ρα πξφηππα ζειίδαο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ Business HTML, κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

καθξνεληνιψλ ηεο SAP. Απηή ε γιψζζα πξνζέθεξε βξφγρνπο θαη ζπλζήθεο θξνληίδνληαο 
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παξάιιεια γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ dynpro θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο HTML. Ν ξφινο ηνπ 

ITS ήηαλ λα κεηαηξαπεί Business HTML ζε απιή HTML γηα λα είλαη απνδεθηή απφ ηνπο browsers. 

Ρελ πξψηε εθαξκνγή, κε ην φλνκα  "ides design" ή "Pittsburgh Steel" δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνλ Kai Vermehr, ν νπνίνο ζρεδίαζε επίζεο ηηο πξψηεο εηθφλεο ηνπ SAP, πξνζαξκνζκέλεο 
θεθαιίδεο θαη θνπκπηά. Νη ηφηε λέεο Web εθαξκνγέο απνηεινχληαλ απφ ηα πιαίζηα, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5. 

 

Δηθόλα  5: Μία ηππηθή όςε πξώηεο γεληάο "ides" Web εθαξκνγώλ 

 

Palo Alto Designs - Blue Stripe 

 

Νη δεχηεξεο γεληάο Web εθαξκνγέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην εξγαζηήξην ηεο SAP, ην Palo 
Alto. Δθεί αλαπηχρζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ITS θαη δεκηνπξγήζεθε ην λέν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο, ην  Web Studio. Ζ εθαξκνγή Palo Alto design (εθδφζεηο 3.1, 4.0 Α θαη Β) είρε ην 
φλνκα «Blue Stripe», ιφγσ ηεο κπιε ισξίδαο πνπ δηέζεηε ζηα αξηζηεξά. Ρν 1997, κε βειηησκέλε 

ηερληθή βάζε, πήξε ην φλνκα SAPPHIRE.  
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Δηθόλα  6: ην  "blue stripe" (SAPPHIRE, SAPCOE, 4.0 A) 

 

Αμίδεη λα δνχκε ην απνηέιεζκα ηνπ «Blue Stripe» ζε κία εηαηξηθή εθαξκνγή γηα ην ηκήκα 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ππγθεθξηκέλα, παξαζέηνπκε ηέζζεξηο εηθφλεο απφ ηηο βαζηθέο νζφλεο 
ηεο Web εθαξκνγήο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ εχξεζε ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ κηαο εηαηξίαο κε ηε 

κέζνδν ηεο αλαδήηεζεο θαη πξνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πξνεπηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. Σαξαθηεξηζηηθφ 
ηεο εθαξκνγήο είλαη ην κπιε ρξψκα πνπ θπξηαξρεί, πνπ πεγάδεη απφ ην φλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 
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Δηθόλεο 7α-δ: Web εθαξκνγέο κε "blue stripe" design 

 

Πηελ πνξεία ν ζρεδηαζκφο άιιαμε κε απνηέιεζκα λα γίλεη πην επέιηθηνο θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ξξνζηέζεθε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη λέα ζρεδηαζηηθά 

κνληέια γηα νκνηφκνξθν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ ζειίδσλ. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη 
παξαθάησ εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηηο δχν εθδφζεηο κίαο ίδηαο Web εθαξκνγήο. Ζ πξψηε απφ 

αξηζηεξά δείρλεη ην απνηέιεζκα ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ ζε ζρέζε κε απηή ηεο πξνεγνχκελεο 
έθδνζεο. 

 

  

Δηθόλεο 8α-β: Γύν εθδόζεηο από ηελ ίδηα Web εθαξκνγή 

New Design 

Ρν “Blue Stripe” αθνινχζεζε κηα πην ζπκπαγή κνξθή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1998. Ρν 

φλνκά ηνπ “New Design” θαη αληαπνθξηλφηαλ ζηελ SAP R/3 έθδνζε 4.5. πήξμαλ αξθεηέο 
ηερληθέο βειηηψζεηο απφ ηηο πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο, κε ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο λα είλαη ε βαζηθή 

ππνζηήξημε ηνπ CSS θαη ε ρξήζε ηνπ Javascript γηα επηθχξσζε δεδνκέλσλ. πνζηήξηδε ηελ HTML 
3.2 θαη ηνπο browsers Netscape 4.x, θαζψο θαη MSIE 3.0 θαη 4.0. Νη λέεο δπλαηφηεηεο ήηαλ 

θαζνξηζηηθέο αθνχ έθεξαλ λέεο, αλαλεσκέλεο ζρεδηαζηηθέο ζπλήζεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ SAP 

θαη απνηέιεζαλ ηνλ πξφγνλν ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ αθνινχζεζαλ. 

 

  

Δηθόλα 9 α-β: Οζόλεο εληνιώλ αγνξάο ζην New design 
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SAP Retail Store 

Κε ηελ ρξήζε ηνπ “New Design”, πνιιέο SAP Web εθαξκνγέο δελ αθνινχζεζαλ ηα 

ζπλεζηζκέλα ζρέδηα. Ζ SAP Retail Store είλαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα κηαο θαη είλαη έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο. Σάξαμε ην πιήξεο ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πνηθίιεο κνξθέο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κε γλψκνλα ηηο 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. Ξαξείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα 
ηε κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα θαηάζηεκα ιηαληθήο ηεο εηαηξείαο. Κε 

ην SAP Retail, ε SAP πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη ηελ πιήξε «αιπζίδα αμίαο», φισλ ησλ θξίθσλ 
ηνπ εθνδηαζηηθνχ αγσγνχ - απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηνπο θαηαλαισηέο. Νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ έηζη φιν ην θάζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ηνπ ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ πσιεηψλ ιηαληθήο θαη ησλ θαηαλαισηψλ. ια απηά βξίζθνληαλ ζε έλα επέιηθην Web 

πεξηβάιινλ πνπ απηνκάησο έθαλε ηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πην εχθνιεο. 

 

  

  
 

Δηθόλα 10 α-δ: SAP Retail Store  

  

ESS and B2B Δθαξκνγέο (frogdesign) 

Πηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ην Portal Employee Self-Service (EP-ESS), εθαξκνγέο πνπ 
μεθίλεζαλ κε ην "Pittsburgh Steel". Ρν Portal Employee Self-Service (EP-ESS) ήηαλ κέξνο ηεο 

ζνπίηαο εθαξκνγψλ ηνπ SAP NetWeaver Portal. Ζ ζνπίηα απνηειείηαη απφ δχν πεξηπηψζεηο 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηελ αγνξά, νη νπνίεο επηηξέπνπλ 
θαη ππνζηεξίδνπλ κεγάιν αξηζκφ ηαπηφρξνλσλ ρξεζηψλ ζηε δηθηπαθή πχιε. Ρν γξαθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ εμειίρζεθε απφ ηελ Frogdesign ε νπνία ζπκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ 
Web πνπ βαζίδνληαη ζηελ γιψζζα HTML Business πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. Σαξαθηεξηζηηθφ 
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απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ νλνκάδεηαη 4.6A, είλαη νη θνξλίδεο (ηξηζδηάζηαηα δηαρσξηζηηθά) θαη 

έλα ρψξνο βνήζεηαο ζηα δεμηά. 

  

  

Δηθόλα 11 α-δ: Η εμέιημε ησλ νζνλώλ ηνπ ESS από ην 4.5A , ζην 4.5B  θαη ζην 4.6A 

 
Απηφ ην ζρέδην πηνζεηήζεθε απφ κεξηθά άιια παθέηα εθαξκνγψλ αιιάδνληαο ειαθξψο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ε B2B ζνπίηα εθαξκνγψλ. Ζ 
ζνπίηα απηή είλαη κία ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ θαιχπηεη έλα κέξνο ηνπ SAP Customer 

Relationship Management (SAP CRM). Δπηθεληξψλεηαη ζε ηππηθέο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαιφγνπ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο θαη αληηθαζηζηά ην online 
θαηάζηεκα. Κε επίθεληξν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ην ζελάξην απηφ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή πεξηεγεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ρακειή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγγειηψλ, φπσο 
θαίλεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο πεξηεγήζεηο ζε έλαλ θαηάινγν. 

 

Δηθόλα 12 α-β: SAP B2B Procurement ζε δύν δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο 
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Ξαξάιιεια, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην Online Store, κία απφ ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο 

ηνπ SAP γηα ην Web, κε κηθξέο παξαιιαγέο ζηελ ζρεδηαζηηθή ηνπ δηεπαθή. Ρν Online Store είλαη 
έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 

πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη 
φηη είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλν κε ην ζχζηεκα R/3, θαη πιεξνθνξίεο φπσο πειάηεο, θαηάινγνη 

θαη άιια δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ρσξίο απψιεηεο θαη δαπαλεξφ εμνπιηζκφ. 

 

Δηθόλα 13: Σν Online Store εκθαλίζηεθε κε όςε frogdesign 

  

EWTs, IACs, Web GUI 

Ρν 1999 ε SAP απνθάζηζε λα εζηηάζεη απφ ην R/3, ζηηο εθαξκνγέο Web. Ξξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, δεκηνπξγήζεθε κηα ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ηξηψλ επηπέδσλ: ηα EWT, 
ηα IAC θαη ην WebGUI φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη αλαιχνληαη εθηελψο ζην 

δεχηεξν θεθάιαην. Ζ SAP άξρηζε λα πξνζθέξεη κηα ζεηξά λέσλ, εχθνισλ ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ 

Web, ηηο ιεγφκελεο Easy Web Transactions (EWTs). Ζ πιεηνςεθία ησλ λέσλ εθαξκνγψλ Web 
ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν ηνπ R/3, ην Screen Painter, ην 

νπνίν κεηαηξάπεθε ζε έλα ελαιιαθηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Web, ην Web Studio. 
Νη εθαξκνγέο απηέο κεηαθξάδνληαη απηφκαηα ζε HTML κε ην ITS θαη κε ην Web GUI, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε γλψζε ηεο γιψζζαο HTML. Γηα φζεο εθαξκνγέο απαηηείηαη ζρεδηαζκφο Web, ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ησλ πξνηχπσλ (templates), 
αξρίδνληαο κε ην R/3 θαη ην dynpro. Δθαξκνγέο κε αθφκε πςειφηεξεο απαηηήζεηο δηεπαθήο 

ρξήζηε ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο «Ρνήο δηαδηθαζίαο» 
(flow logic), έλα κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαιχνπκε ζην θεθάιαην 2. Πε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ηα dynpros δελ εκπιέθνληαη πιένλ. 
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Δηθόλα 14: Οη ηξεηο ηύπνη  ησλ Web εθαξκνγώλ ηνπ SAP ην 1999 

Κέρξη ην ζεκείν πνπ εμεηάδνπκε ηψξα, ζα ππέζεηε θαλείο φηη φιεο νη Web εθαξκνγέο ηνπ 
SAP (φπσο θαη ην ίδην ην SAP) ζα έπξεπε λα κνηάδνπλ ην ίδην. Νη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

flow logic, σζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα κελ δηαζέηνπλ θακία νκνηφηεηα 

κε ηππηθέο εθαξκνγέο Web ηνπ SAP. Γηα λα απνδεηρζεί ε ηθαλφηεηα απηή ε frogdesign 
δεκηνχξγεζε έλα πξφηππν θαηάζηεκα επίπισλ ζην Web κε βάζε ην SAP Online Store: 

 

 

      

 

Δηθόλεο 15 α-β: SAP Online Store, κία ξνή δηαδηθαζίαο βαζηζκέλε ζε Web εθαξκνγή 

 HTML Business 

πσο κειεηήζακε θαη παξαπάλσ, ε γιψζζα HTML Business αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ frogdesign. Απνηειείηαη απφ κηα βηβιηνζήθε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο πνπ ήηαλ 
εκπλεπζκέλε απφ ην Enjoy GUI ηνπ R/3. Ρν ζχλζεκα απηή ηε θνξά ήηαλ φηη φιεο νη R/3 

εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, θαη λα έρνπλ εληαίν χθνο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηερλνινγία ηνπο.  Ήηαλ ε αθνξκή γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηεπαθψλ ηνπ SAP κε ηηο αληίζηνηρεο 
Web εθαξκνγέο. Ξαξά ηηο δηαθνξέο ζηελ ηερλνινγία, ζηαδηαθά φια ηα πξντφληα ηνπ SAP  

απνθηνχλ κία θνηλή ζρεδηαζηηθή ππνγξαθή. Νη ρξήζηεο γλσξίδνληαο ην SAP ζα κεηαβαίλνπλ 
εχθνια θαη ρσξίο πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο Web πεξηβάιινληνο ελψ 

ηαπηφρξνλα ε εηαηξία ζα δίλεη ην αίζζεκα νκνηνκνξθίαο θαη νκνηνγέλεηαο ζε φιε ηε γθάκα ησλ 

πξντφλησλ ηεο. 
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Δηθόλα 16: Σππηθή νζόλε θαηαζθεπαζκέλε από ηελ HTML Business 

 

 

Δηθόλα 17 α-β: HTML Business elements 

 

Web GUI γηα ην R/3 

Αθνινπζψληαο ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο, ε SAP απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ζε φιν ην R/3 

ζχζηεκα έλα νινθιεξσκέλν Web πεξηβάιινλ. Απηφ νλνκάζηεθε SAP Web GUI ή αιιηψο “SAP 

GUI HTML”. Απνηειεί κία ηερλνινγία πεξηβάιινληνο ρξήζηε βαζηζκέλε ζηνλ ITS πνπ αλαπαξηζηά 
δεδνκέλα θαη νζφλεο ηνπ SAP ζε έλαλ browser. Νπζηαζηηθά, ν ξφινο ηεο είλαη λα παξάγεη HTML 

ζειίδεο γηα θάζε νζφλε ηνπ SAP. Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηερλνινγία αλαθέξνπκε ζην 
επφκελν θεθάιαην 2. 
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Δηθόλεο 17 α-β: R/3 εθαξκνγή θαη Web GUI εθαξκνγή 

 

Γεύηεξεο γεληάο EWT - IACs  

Θαηά ηελ πεξίνδν 1999/2000 ηα Easy Web Transactions (EWT) κεηνλνκάζηεθαλ ζε 
Internet Application Components (IAC) ηα νπνία είραλ ήδε ην φλνκα ησλ πξψησλ Web 

εθαξκνγψλ ηεο SAP. Ρα IAC δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο απιέο R/3 

εθαξκνγέο. Παλ Web εθαξκνγέο είλαη πνιχ εχθνια ζηε ρξήζε αθνχ δηαζέηνπλ ιηγφηεξα πεδία 
γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη δεδνκέλα. Ξαξάιιεια, πξνζηέζεθαλ κηθξά κελνχ 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πινήγεζε ζηε ζειίδα. Ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα πξνζθέξνπλ έλα αίζζεκα 
θαηαλφεζεο ηεο ηερλνινγίαο εζηηάδνληαο ζηνπο αξράξηνπο θαη ζηνπο πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο 

ζέινληαο λα ηνπο θάλνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηζζεηηθά. Νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηηο 
αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηνπ R/3 είλαη λα εληζρχνπλ ηελ παξάιιειε εξγαζία κηαο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο νζφλεο ζε κία ζειίδα κε ηε κνξθή παξαζχξσλ. Κελνχ θαη εξγαιεία 

αθαηξέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πεξ-ζπλδέζεηο ζε πίλαθεο θαη θείκελα. Νη δηεπαθέο ηνπ 
θαη ε ηερλνινγία ησλ IAC πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην θεθάιαην 2. Σαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη νη δχν νζφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο δηεπαθήο ηεο 
ίδηαο εθαξκνγήο. Πηελ δεχηεξε εηθφλα παξαηεξνχκε πσο ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη είλαη 

δνκεκέλε, ρσξηζκέλε ζε επδηάθξηηα κέξε θαη απαιιαγκέλε απφ ηα πνιιά πεδία ηεο 

πξνεγνχκελεο έθδνζεο.  

 

 

 

      

 

Δηθόλεο 18 α-β: Δμέιημε ησλ IACs 
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MiniApps 

Κεηά ηα EWT θαη ηα IACs αθνινχζεζε ην mySAP.com κε ηα MiniApps. Ρν MiniApp είλαη 

θάζε είδνπο εθαξκνγή, πιεξνθνξία ή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε έλα πξφγξακκα 
πεξηήγεζεο ζην Web. Ρν ζχλνιν ηνπο παξέρνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο mySAP.com θαη εμαξηψληαη 

απφ ην ξφιν ηνπ ρξήζηε. Κπνξεί λα είλαη απηφλνκα έγγξαθα Ηζηνχ πνπ παξέρνληαη κέζσ 
Uniform Resource Locator (URL) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ mySAP.com Workplace server. 

Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη εθαξκνγέο ππελζπκίζεσλ, εκεξνιφγηα θαη άιια. 

 

       

 

Δηθόλεο 19 α-β: MiniApps βαζηζκέλεο ζηελ HTML Business 

  

HTMLB Library – iViews 

Ρν 2001/2002, ε HTML Business βηβιηνζήθε αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα απινχζηεξν 

πξφηππν δηεπαθήο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ θαζφινπ γξαθηθά ζηνηρεία θαη θάλεη εθηεηακέλε 
ρξήζε ησλ CSS κε βάζε ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ζειίδαο. Απηφ ην λέν ζρέδην έρεη νινθιεξσζεί, 

σο βηβιηνζήθε HTMLB. Κέρξη ηφηε, ε HTMLB ρξεζηκνπνηείην θπξίσο γηα εθαξκνγέο ζην portal 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο SAP. Κε ηελ έιεπζε ηνπ Portal, ηα miniApps κεηνλνκάζηεθαλ ζε iViews. 
Ρα iViews δελ είλαη απιά έλα ζεκείν ή κηα κάζθα εηζφδνπ πνπ νδεγεί απεπζείαο ζε κηα 

ηζηνζειίδα. Ξξνζθέξνπλ θάπνην πεξηερφκελν γηα ηνπο ρξήζηεο ζην ρψξν πνπ δηαζέηνπλ. 
Ξξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ iViews, κπνξνχλ 

λα πξνζθεξζνχλ κέζσ ζπλδέζκσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο 

ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη κηα ιέμε ζε έλα ιεμηθφ iView, ν νξηζκφο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κέζα 
ζηελ πεξηνρή ηνπ iView. Έλαο  ζχλδεζκνο κε παξαδείγκαηα ρξήζεο, παξφκνηεο ιέμεηο θαη άιια ζα 

κπνξνχζε λα παξαζρεζεί γηα πεξαηηέξσ εξεπλά ηνπ ρξήζηε θαη εμνηθνλφκεζε ρψξνπ. πάξρνπλ 
κφλν κηθξέο νπηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηήο ηεο πξψηεο έθδνζεο θαη ηελ ηειηθή HTMLB κε βάζε 

ηα παξαδείγκαηα πνπ θαίλνληαη παξαθάησ.  

 

 

      

 

Δηθόλεο 20 α-β: iViews ρξεζηκνπνηώληαο HTMLB 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 
 

H Ρερλνινγία πίζσ απφ ηηο Web εθαξκνγέο θαη ην SAP ζε θνξεηέο ζπζθεπέο 

Δηζαγσγή 

Πηηο κέξεο καο έρεη αλαγλσξηζηεί, πσο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη αλνίμεη 
λένπο νξίδνληεο ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο ιχζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Νη λέεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαιακβάλνληαη ζην Web είλαη ν ιφγνο πνπ πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 
ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη φζνλ αθνξά ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο. Ρα ίδηα θίλεηξα νδήγεζαλ θαη ηελ εηαηξία SAP ζε έλαλ 

κνλαδηθφ ηξφπν επέθηαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ 
ρξεζηψλ. Νη παξαπάλσ ιφγνη καο ψζεζαλ ζηελ κειέηε ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απεηθφληζε ηνπ SAP ζε Web Ξεξηβάιινλ. 

 Πην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet Transaction Server 

(ITS) θαζψο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ξαξάιιεια, ζα κειεηήζνπκε ηελ 

ηνπνινγία ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 
κεηαμχ ηνπο. Ξξνο ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα θάλνπκε αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο ηζηνχ ηνπ SAP, 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ζα κειεηήζνπκε ηα πην βαζηθά ηερλνινγηθά ηεο ζηνηρεία. 

 

 

2.1 SAP Internet Transaction Server 

 

Ζ ζπκβαηηθή κέζνδνο πξφζβαζεο ζην SAP ζχζηεκα είλαη κε ηε ρξήζε ηνπ SAPGUI, ην  
πξσηφθνιιν / εθαξκνγή, ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξά άκεζα κε απηφ δίλνληαο 

πξφζβαζε ζε φιεο ζπλαιιαγέο ηνπ.  

 Ρν SAPGUI είλαη ε εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή ηνπ SAP ε νπνία  επηθνηλσλεί κε ηελ βάζε 

ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθφ πξσηφθνιιν βαζηζκέλν ζην TCP / IP  θαη έρεη άκεζε ζχλδεζε 

ζηνλ SAP Application Server κέζσ ηνπηθνχ ή επξείαο πεξηνρήο δηθηχνπ. Γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 
θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ππφινηπσλ πξνγξακκάησλ κε ην SAP , κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

εηδηθφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SAP RFC (Remote Function Call). Νη Απνκαθξπζκέλεο θιήζεηο 
(Remote Function Call) είλαη κία δηεπαθή ηνπ SAP γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο ζπζηήκαηνο 

SAP θαη άιισλ SAP ή κε ζπζηεκάησλ,  κέζσ TCP / IP ή CPI-C ζπλδέζεσλ. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπο 

είλαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ 
αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ζχλδεζεο ζην SAP είλαη κέζσ Web browsers. Γηα λα επηηεπρζεί 
απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην ελδηάκεζν ζχζηεκα (Middleware) ην νπνίν ζα ζπλδέζεη ηελ  

SAP ηερλνινγία (SAP Application Servers θαη SAPGUI) θαη ηελ Web ηερλνινγία (Web servers θαη 

browsers). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην SAP Internet Transaction Server (ITS). 

Ππγθεθξηκέλα, ην SAP Internet Transaction Server (ITS) είλαη ε πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ 

SAP κε ζθνπφ λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζε έλα Web browser ή λα κεηαηξέςεη 
ηελ θιαζηθή ηνπ νζφλε ζε HTML κνξθή, κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο θαη 

πεξηζζφηεξν θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ. Ξξνζθέξεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ελφο Web 
Application Server θαη έλα ελδηάκεζνπ ζπζηαηηθνχ (middleware component) γηα ηα παθέηα 

SAP ERP, SAP Supplier Relationship Management (SRM), SAP Employee Self Services (ESS) θαη 

SAP Enterprise Buyer Professional (EBP).  

 Ζ ζρέζε απηή θαίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε γξαθηθή εηθφλα: 
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Δηθόλεο 21: Η ηερλνινγία ηνπ ITS 

 

2.2 ITS ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ρα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη:  

 Δπεθηαζηκφηεηα 
 Ν ρεηξηζκφο ηεο ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα SAP 
 Ζ ζπλέπεηα ησλ Web εθαξκνγψλ 
 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιψλ γισζζψλ 
 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ κε αζθαιέο κνληέιν εμνπζηνδφηεζεο  
 Ζ πιήξεο ελνπνίεζε κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ABAP 

 

 

2.3 Αξρηηεθηνληθή ITS 

 

Ν Internet Transaction Server είλαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Web θαη ηνπ SAP. Απνηειείηαη 

απφ δχν μερσξηζηά πξνγξάκκαηα-πχιεο: ηελ WGate (Web Gateway) θαη ηελ AGate (Application 

Gateway), νη νπνίεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο θαη 
ζπλδένληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ TCP/IP. Δπεηδή ιεηηνπξγεί ζαλ ελδηάκεζν ζηνηρείν, ιακβάλεη ηα 

HTTP αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ Web Browser θαη ηα δηαβηβάδεη πξνο ηελ WGate. Απηή κε 
ηε ζεηξά ηεο κέζα απφ ηηο ππνζηεξηδφκελεο δηαζπλδέζεηο, επηθνηλσλεί κε ην SAP ζχζηεκα θαη 

θξνληίδεη λα κεηαδίδεη δπλακηθά ηηο παξαγφκελεο ζειίδεο HTML πίζσ ζηνλ ρξήζηε-client. ιε ε 
επηθνηλσλία ζην SAP ζχζηεκα γίλεηαη κέζσ ηζρπξψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ ζα εμεηάζνπκε 

παξαθάησ. Ρν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπ 

ITS.  
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Δηθόλεο 22: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ITS 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο θαιχηεξα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ITS, αμίδεη 

λα παξαζέζνπκε ηνπο ξφινπο ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ ηεο μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 

 

Ο Web Browser 
πσο πξναλαθέξζεθε, ν ξφινο ηνπ είλαη λα δέρεηαη ηα αηηήκαηα  ησλ ρξεζηψλ. Νη 

πεξηζζφηεξνη Web browsers ζήκεξα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα SAP Internet Application 
Components (IACs), ππνζηεξίδνληαο ηελ έθδνζε HTML 3.0 θαη άλσ. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ITS πνπ ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαζέηνληαη 

αλαιπηηθφηεξα. Κεξηθά απφ ηα SAP IACs ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην Java 
applets ή "Dynamic HTML" πνπ κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο browsers. 

 
Ο Web Server 

Ν  Web server είλαη ε δηεπαθή κεηαμχ ηνπ Internet/Intranet θαη ηνπ ITS. Νη αξκνδηφηεηέο 

ηνπ είλαη λα δέρεηαη HTTP πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο browsers ησλ ρξεζηψλ (client browsers), 
λα πξνσζεί ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα ζηελ WGate κέζσ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ πξσηνθφιισλ θαη 

λα κεηαδίδεη ηηο δπλακηθά παξαγφκελεο ζειίδεο HTML πίζσ ζηνλ ρξήζηε. Ξαξάιιεια, παξέρεη 
ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο εηθφλεο ελζσκαησκέλεο ζε ζειίδεο HTML, απεπζείαο απφ ην 

ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ Web server. Ν Web server θνξηψλεη απηφκαηα ηελ WGate φηαλ θαιείηαη 
έλα ζπγθεθξηκέλν URL. Ρν URL έρεη ηε κνξθή http://<server>/<path-to-

wgate>/wgate/<service>/!, γηα παξάδεηγκα http://www.flexicorp.com/scripts/wgate/va01/!. Δδψ 

ηα ζελάξηα θαηαιφγνπ (directory scripts) είλαη έλαο εηθνληθφο θαηάινγνο ηνπ Web server πνπ 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ CGI πξνγξακκάησλ ή ησλ DLL αξρείσλ ηνπ Server. 

 
Η WGate 

Ζ WGate (Web Gateway) βξίζθεηαη πάληα ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε ηνλ Web server θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ITS κε απηφλ. Ν ξφινο ηεο είλαη λα ιακβάλεη αηηήζεηο απφ ηνλ 
Web server, λα δεκηνπξγεί κηα ζχλδεζε κε ηελ AGate θαη λα πξνσζεί ηα αηηήκαηα. Ππλήζσο ζε 

απηήλ δελ γίλεηαη θακία επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εθηφο εάλ ζπκβεί θάπνην ιάζνο ζηελ επηθνηλσλία 
κε ηελ AGate. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε WGate δεκηνπξγεί έλα κήλπκα ζθάικαηνο γηα λα 

απνθεπρζεί ε επεμεξγαζία. Θάζε πχιε WGate έρεη παξακεηξνπνηεζεί γηα λα επηθνηλσλεί κε 

αθξηβψο έλα AGate - γηα απηφ ην ιφγν θάζε WGate έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα ην νπνίν είλαη ην ίδην 
κε ην φλνκα ηνπ αληίζηνηρνπ AGate. Ρέινο, ππνζηεξίδνληαη ηα αθφινπζα πξφηππα Web server 
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interfaces: Microsoft Information Server API (ISAPI) ζηα Windows NT, Netscape Server API 

(NSAPI) ζηα Windows NT θαη Common Gateway Interface (CGI) ζε Windows NT, UNIX θαη 
AS/400. 

 

Δηθόλεο 23: Αξρηηεθηνληθή ηεο WGate 

 

 

Η  AGate 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε AGate (Application gateway) έρεη πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο κε 

ζεκαληηθφηεξε ηε δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ θαη πξνο ην SAP. Κεηαμχ ησλ άιισλ 
εμαζθαιίδεη ηελ ζχλδεζε κε ηε ρξήζε SAPGUI ή κε ην πξσηφθνιιν RFC . Ξαξάιιεια, δεκηνπξγεί 

HTML ζειίδεο γηα ηηο SAP εθαξκνγέο ππνζηεξίδνληαο ηεο εζληθή γιψζζα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί. 

Ρέινο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ 
έλαξμε θαη ιήμε ζπλεδξίαο ζην ζχζηεκα. ζνλ αλαθνξά ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, αλ θαη ε AGate 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε ηελ WGate, πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ νη δχν πχιεο 
ζε δχν δηαθνξεηηθέο κεραλέο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε. Δπηπξνζζέησο, πνιιαπιέο πχιεο 

AGate κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ κνλαδηθά νλφκαηα. Δπεηδή ε AGate πινπνηείηαη σο κηα ππεξεζία ησλ Windows NT, 
ππνζηεξίδεηαη κφλν ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows NT 4.0 θαη φζνλ αθνξά ην πιηθφ ηνπ 

απαηηείηαη επεμεξγαζηήο Intel. 
 

Σν ζύζηεκα SAP  
Ρν ITS απνθηά πξφζβαζε ζην ζχζηεκα SAP φπσο αθξηβψο ζα απνθηνχζε έλα 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ρξήζηε κε SAPGUI ή RFC. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα SAP γηα δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο Web (Web services). Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ εηδηθέο 
ηερληθέο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζχζηεκα SAP ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη IACs. 

 

2.4  Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ITS  

 

Ν ITS δηαζέηεη έλα HTML εξγαιείν δηαρείξηζεο πνπ επηηξέπεη ηελ ξχζκηζε, ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε 

γηα: 

 Ξαξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ITS, είηε κεκνλσκέλα είηε φια καδί 

 Ξαξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ITS  
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 Έλαξμε ή δηαθνπή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ITS  

 Οχζκηζε ησλ παξακέηξσλ αζθαιείαο ηνπ ITS  

 Ξξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ αξρείνπ ηνπ ITS (service file) 

 Ξξνβνιή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ κεηξψνπ (View registry settings) 

 Ξξνβνιή πιεξνθνξηψλ ππνζηήξημεο ηεο εζληθήο γιψζζαο 

 

 
Δπηινγέο εγθαηάζηαζεο ITS (Installation Options) 

 
Ρα δχν ζηνηρεία ηνπ ITS, AGate θαη WGate, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ίδην 

ππνινγηζηή (single-host installation) ή ζε δχν δηαθνξεηηθνχο (dual-host installation). Ξαξάιιεια, 
ζε έλαλ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ πνιιαπιά ITS, φπσο θαη πνιιά ζηνηρεία SAP. 

Απηέο νη επηινγέο εμεγνχληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

 

Single Host θαη Dual Host Installation 

 
Ζ πην απιή ξχζκηζε είλαη λα εγθαηαζηαζεί ν Web server, ε WGate θαη ε AGate ζε έλαλ 

ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows NT 4.0 κε επεμεξγαζηή Intel. Απηή ε εγθαηάζηαζε 

είλαη επαξθήο γηα δνθηκαζηηθνχο ζθνπνχο αιιά φρη γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
Γηα λα εθηειεζηνχλ πεξηζζφηεξεο δηεξγαζίεο κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα, απαηηείηαη  ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ δχν ππνινγηζηψλ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξείηαη ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ITS ζε μερσξηζηνχο ππνινγηζηέο ηνπ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

εξγαδφκαζηε. Ππλνπηηθά πεξηγξάθνληαο, ζεσξείηαη ζσζηφ, ν πξψηνο ππνινγηζηήο λα εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Web Server θαη ηεο WGate έρνληαο πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ client (Internet θαη / 
ή intranet). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δεχηεξνο ππνινγηζηήο εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο AGate, ε 

νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην WGate κέζσ δηθηχνπ TCP/IP θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 
επηθνηλσλία ηεο κε ην ζχζηεκα SAP. Ρν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη ηελ εγθαηάζηαζε ζε έλα ή ζε 

δχν ππνινγηζηέο (single θαη dual-host installation). 

 

 

Δηθόλεο 24 α-β: Single Host θαη Dual Host Installation 
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ηνηρεία ITS  

 
πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ παξαπάλσ απφ έλα ζηνηρεία 

ITS (ITS instances) ζε έλαλ κφλν ππνινγηζηή. Θάζε εγθαηάζηαζε έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα θαη 

ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή ππεξεζία ησλ Windows NT. Ρα εθηειέζηκα αξρεία κνηξάδνληαη απφ 
θνηλνχ φινπο ηνπο AGates ζε έλαλ ππνινγηζηή, επηηξέπνληαο κφλν κία έθδνζε ηνπ ITS λα 

εγθαηαζηαζεί ζε έλαλ ππνινγηζηή. Νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξηδφκελνη Web servers επηηξέπνπλ 
πνιινχο εηθνληθνχο Web servers ζε έλαλ ππνινγηζηή νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθά νλφκαηα κε ηα 

νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ. πάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ  Web servers πνπ βξίζθνληαη ζε έλαλ ππνινγηζηή: 

 

 Ο ππνινγηζηήο έρεη πνιιέο δηεπζύλζεηο IP. Νη δηεπζχλζεηο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ 

ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Network Interface Cards (NICs). 
 Οη Web servers ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ζύξεο TCP. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

server κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηππηθή ζχξα 80 ελψ θάπνηνο άιινο server ηε ζχξα 

αξηζκφ 1080. 
 Σν πεδίν "Host" ζηελ HTTP θεθαιίδα. Πηελ πεξίπησζε απηή ε κνλαδηθή δηεχζπλζε 

IP ηνπ Web server έρεη πνιιαπιά νλφκαηα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φια ηα αηηήκαηα κε ηα δηαθνξεηηθά νλφκαηα Web server θηάλνπλ ζηνλ 

ίδην ππνινγηζηή. Ν Web server κπνξεί λα δηαθξίλεη αθφκα ηα αηηήκαηα κε ηε βνήζεηα ελφο 
πεδίνπ ζηελ αίηεζε HTTP πνπ θαζνξίδεη ην φλνκα ηνπ server απφ ηνλ νπνίν απνζηάιζεθε 

ε αίηεζε. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη κέξνο ηεο HTTP έθδνζεο 1.1. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη 
browsers δελ εθαξκφδνπλ πιήξσο απηφ ην πξφηππν, ην πεδίν Host ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο, αθφκε θαη ζε παιαηφηεξεο εθδφζεηο (Internet 
Explorer, Netscape Navigator θαη Opera εθδφζεηο 3.0 ή πςειφηεξε). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο απηή ε δπλαηφηεηα δελ ιεηηνπξγεί κε SSL θξππηνγξάθεζε. 

 

 

Δηθόλεο 25: Single Host θαη Dual Host Installation 
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2.5 Σερλνινγία Internet Application Components  

 
Ν Internet Transaction Server (ITS) επηηξέπεη ζηνπο Internet θαη Intranet ρξήζηεο λα 

εθηεινχλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ζην ζχζηεκα SAP κε ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ Internet 

Application Components (IACs) απφ έλαλ Web browser. πσο φιεο νη ζπλαιιαγέο, ηα IACs 

αλαπηχζζνληαη ζην ζχζηεκα SAP, ρξεζηκνπνηψληαο ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο , ην 
Workbench ABAP, κε ηε δηαθνξά φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ γηα Internet ή Intranet 

ζελάξηα. Κεξηθά απφ πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη πσο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθά σο πξνο ηνλ ρξήζηε, φηη 
είλαη επέιηθηα ζηελ παξακεηξνπνίεζε, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ αζθάιεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ 

ππνζηεξίδνληαο ην https πξσηφθνιιν. 

Ζ αλαπαξάζηαζε ελφο Internet Application Component (IAC) ζην ITS νλνκάδεηαη  
«ππεξεζία» (service). Απνηειείηαη απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απηήο 

ηεο εθαξκνγήο, φπσο πξφηππα, γιψζζα, πφξνπο, γξαθηθά θνθ. Θάζε ππεξεζία έρεη επίζεο έλα 
αξρείν "service file" πνπ πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα 

SAP, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη έλα φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ 
πξφζβαζεο SAP. Αλ απηά ιείπνπλ, ην ITS δεκηνπξγεί έλα παξάζπξν ζχλδεζεο πξηλ λα μεθηλήζεη 

ην IAC.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα service files αμίδεη λα παξαζέζνπκε έλα παξάδεηγκα. 
Αο ππνζέζνπκε πσο ζέινπκε λα μεθηλήζνπκε κία ππεξεζία κε ηελ νλνκαζία «ζπλαιιαγή» απφ 

ηνλ Web browser καο. Δθείλε ηε ζηηγκή ζηέιλνπκε ζηνλ web server: ”www.mysite.com” ην url 
http://www.mysite.com/scripts/wgate/purchase/! 

 

 

Δηθόλεο 26: Service files 

O Web Server θαιεί ηελ WGate φπνπ κε ηελ ζεηξά ηεο θαζηεξψλεη ηε ζχλδεζε θαη 
πξνσζεί ηελ πιεξνθνξία ζηελ AGate. Έπεηηα, ε AGate αξρίδεη θαη θνξηψλεη έλα service file. 

Κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε παξακέηξνπο γηα έλα service file ή έλα θεληξηθφ service file πνπ 

δηαζέηεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε φια ηα services (global.sevc). Πην 
παξάδεηγκά καο, ε AGate δηαζέηεη ην Purchase.srvc service file. Πε θάζε πεξίπησζε, ην service file 

πξνζδηνξίδεη πνηα εθαξκνγή ηνπ SAP ζα μεθηλήζεη ηελ ζπλαιιαγή. Πηε ζπλέρεηα, ε AGate αλνίγεη 
ην SAPGUI πνπ ζπλδέεηαη κε ην R/3 φπσο ππνδειψλεη ην ζχκβνιν ! ζην URL. Ρν ITS 
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πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλεδξίεο (session) απφ ηνλ θσδηθφ ηνπο (session id). Ν θσδηθφο απηφο 

επηζηξέθεηαη πάλσ ζην URL απφ ηνλ server ή απφ έλα cookie. Πηε ζπλέρεηα, ην SAP R/3 μεθηλά 
ηελ ζπλαιιαγή θαη ζηέιλεη ηελ αξρηθή νζφλε ζηελ AGate. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο βξίζθεη ην 

αληίζηνηρν template, δεκηνπξγεί ηε δπλακηθή Web ζειίδα θαη ηελ πξνσζεί κέζσ ηνπ WGate ζηνλ 
Web Server θαη απηφο ζηνλ Web Browser. 

 

Δηθόλεο 27: Απεηθόληζε ηεο θιήζεο ησλ Web νζνλώλ 

 

2.6 Μνληέια πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ITS 

Γηα ηελ πινπνίεζε Internet θαη Web εθαξκνγψλ ην ITS πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ πέληε 

ηερλνινγίεο πξνγξακκαηηζηηθψλ κνληέισλ: ην SAPGUI γηα HTML, ην ITS Flow Logic, ηα 

WebTransactions , ην WebRFC θαη ην WebReporting. 

Ρν SAP GUI γηα Html είλαη νη νζφλεο-θηλήζεηο ηνπ SAP πνπ δπλακηθά κεηαηξέπνληαη ζε 

HTML ζειίδεο. Σξεζηκνπνηεί ηνλ SAP Internet Transaction Server (ITS) (εθδφζεσλ 4.6DC4 θαη 
πάλσ) ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ Web browser. Ρν παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηα γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη φηαλ γίλεηαη έλα αίηεκα κέζσ SAP GUI γηα HTML: 
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Δηθόλα 28: SAP GUI for HTML θύθινο αίηεκα-απάληεζε 

 

Ν ρξήζηεο μεθηλά λα ρξεζηκνπνηεί ην SAP GUI απφ έλαλ Web browser θαη απηφο 

κεηαβηβάδεη ην αίηεκα ζηνλ Web server. Ν Web server ην απνζηέιιεη ζηελ WGate (Web 

gateway), πνπ απνηειεί ηε ζχλδεζε κε ηνλ ITS . Κε ηε ζεηξά ηνπ ε WGate ζηέιλεη ην αίηεκα 
κέζσ TCP/IP ζηελ AGate (Application gateway), πνπ είλαη ην θχξην ζηνηρείν ηνπ ITS . Ζ AGate 

θνξηψλεη ην θαηάιιειν service file θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία ηνπ γηα λα εδξαηψζεη ηε 
ζχλδεζε κε ην SAP R/3 ζχζηεκα. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απαληά ζηελ AGate, ζηέιλνληαο ηελ 

νζφλε ζχλδεζεο ζην SAP. Ζ AGate ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα styles ή πξφηππα γηα λα 

παξάγεη ηελ HTML ζειίδα θαη ηελ πξνσζεί πίζσ ζηελ WGate, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ 
απνζηέιιεη ζηνλ Web server. Ρέινο ν Web server κεηαβηβάδεη ηε ζειίδα ζηνλ Web browser, ν 

νπνίνο θαη ηελ αλαπαξηζηά ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

 

 

Δηθόλα 29:Σερλνινγία παξαγσγήο HTML ζειίδσλ 
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Ζ επηθνηλσλία κε ην R/3 ζχζηεκα γίλεηαη απφ ην πξσηφθνιιν DIAG, ην νπνίν παξέρεη 

C++ αληηθείκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αληηθείκελν δηαιφγνπ ζηελ νζφλε. Ρα C++ 
αληηθείκελα είλαη νξγαλσκέλα κε δηάηαμε δέληξνπ. Θάζε θαηεγνξία C++ παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα 

ηελ πξφζβαζε θαη αιιαγή εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ δηαιφγνπ. Ζ 
SAP GUI γηα HTML αλαθηά φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ζε HTML κνξθή. Νη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ αλαπαξίζηαληαη ζε HTML πξφηππα 

θαη ζηπι, κε ηε κνξθή <object>. <attribute>. 

 

 

Δηθόλα 30: δόκεζε HTML ζειίδσλ από ην Dialog Object Tree 

 

Ν ειεγθηήο (controller) ηνπ SAP GUI HTML δηαβάδεη ην δέληξν αληηθείκελσλ απφ ην 

πξσηφθνιιν DIAG. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, εθαξκφδεη HTML ζηπι γηα θάζε 
αληηθείκελν γηα λα κεηαηξέςεη ηελ νζφλε R/3 ζε κηα ζειίδα HTML. Απηά ηα ζηπι δνκνχληαη απφ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ  HTMLBusiness γηα θάζε ζηνηρείν ηεο νζφλεο. Ν ειεγθηήο επηιέγεη έλα ζηπι 
HTML (ιεηηνπξγία HTMLBusiness), είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ 

ηνπ δηαιφγνπ αληηθεηκέλσλ ζηε ζειίδα HTML ψζηε λα είλαη ηα ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε νζφλε ηνπ 

R/3 θαη ηέινο δηαβάδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. φλνκα, κέγεζνο, ζέζε, αμία) θαη ηα 
δηαβηβάδεη ζην HTML ζηπι. 

Ρν ITS Flow Logic ρεηξίδεηαη γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηξφπνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ινγηθήο κηαο Web εθαξκνγήο ζε "αξρεία ξνήο" ζην 

SAP ITS. Ρν κνληέιν απηφ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Internet, ηα νπνία απνηεινχληαη 
απφ ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο HTML ζειίδεο, αλαθηψληαο δεδνκέλα απφ ην R/3 ζχζηεκα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν εμσηεξηθφ. Ζ ξνή ηνπ δηαιφγνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο 

κπνξεί λα πεξηεγεζεί ειεχζεξα κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε ξνή ηνπ δηαιφγνπ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, πνιιά εμαξηψληαη απφ ην ηη ν ρξήζηεο απνθαζίδεη λα θάλεη. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ξνή ηνπ δηαιφγνπ ζε άιια επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα, φπνπ ε 
επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή κπνξεί λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην πψο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

πεξηεγεζνχλ. Ρν παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηε βαζηθή ηδέα: 
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Δηθόλα 31: δόκεζε ησλ flow logic 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηερλνινγία ITS Flow Logic, απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ITS, ηνπ εξγαιείνπ SAP@Web Studio γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 
απαξαηηήησλ γηα ην ITS θαη ην ζχζηεκα SAP. Ρν ITS Flow Logic είλαη θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο 

πνπ δηαζέηνπλ κεξηθά απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:    

 Ξνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ζε κία ζειίδα 

 Point-and-click πεξηβάιινλ 

 Ξεξηνξηζκέλε είζνδνο έιεγρνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη κνξθνπνίεζεο 

 Ονή δηαιφγνπ νξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε 

 

Παξάδεηγκα ηνπ θύθινπ αίηεζεο/απάληεζεο   

Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη κηα δηαδηθαζία αίηεζεο / απάληεζεο  απφ ηνλ Web browser 
ηνπ ρξήζηε ζηνλ SAP application server ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ITS θαη ηελ ηερλνινγία ησλ flow 

logic. 
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Δηθόλα 32: Flow Logic Κύθινπ αίηεζεο/απάληεζεο 

 

ηαλ ν ρξήζηεο μεθηλά κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζηελ ξνή ινγηθήο (flow logic), εθηειεί 

κηα ελέξγεηα ζηνλ Web browser θάλνληαο θιηθ ζε κηα ππεξ-ζχλδεζε ή εηζάγνληαο δεδνκέλα ζε 

κηα θφξκα HTML. Ν Web browser κεηαβηβάδεη ηελ αίηεζε σο έλα ζχλνιν πνπ πεξηιακβάλεη ην 
φλνκα θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ αηηήκαηνο, είηε θαζνξίδνληαο ηελ ππεξ-ζχλδεζε ή ηελ HTML κνξθή, 

ζηνλ Web Server κέζσ HTTP. Απηφ ην ζχλνιν νλφκαηνο θαη θσδηθνχ αηηήκαηνο είλαη γλσζηφ σο 
«πιαίζην αηηήκαηνο». Κε ηε ζεηξά ηνπ, ν Web server κεηαβηβάδεη ην αίηεκα ζηελ WGate, ε 

νπνία ην απνζηέιιεη ζηελ AGate κέζσ TCP/IP. πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 

θνξηψλεη ην θαηάιιειν service file θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία γηα λα 
εδξαηψζεη κε ην SAP ζχζηεκα. Απφ κφλε ηεο ε AGate δελ κπνξεί λα εθηειέζεη θακία 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ηνλ ξφιν απηφλ ηνλ αλαιακβάλεη ην SAP. Έηζη, κεηαβηβάδεη ηελ αίηεζε 
σο έλα ζχλνιν παξακέηξσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην ζχζηεκα SAP κέζσ ηνπ  Module 

Provider Interface. Νη παξάκεηξνη πεξλάλε ζηηο ελφηεηεο βξίζθνληαο πεδία ζην πιαίζην αίηεζεο 
κε ηα ίδηα νλφκαηα. Νη ελφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  κπνξεί λα είλαη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο  

APIs (BAPIs) ή πξφηππν απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίαο. Ρν SAP εθηειεί  ηηο ελφηεηεο θαη 

επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα ζηελ AGate. Ζ ηειεπηαία, ελψλεη ην ζχλνιν ηνπ νλφκαηνο θαη αμίαο 
ηνπ αηηήκαηνο  ζε έλα αίηεκα θαη ηα δηνρεηεχεη ζε έλα πξφηππν HTML ην νπνίν θαη ζα πξνβιεζεί 

ζηνλ Web browser ηνπ ρξήζηε. 

Ρα WebTransactions είλαη νη θιαζζηθέο θηλήζεηο ηνπ SAP ζε Web πεξηβάιινλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη ζπλήζσο ζηαηηθά κηαο θαη ν SAP Application Server θαηέρεη κλήκε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. πσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο θιαζζηθήο θίλεζεο 
ζε θαλνληθφ πεξηβάιινλ SAP, έηζη θαη εδψ, κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

δηεξγαζηψλ, ε ζπλαιιαγή ηεξκαηίδεηαη πξαγκαηνπνηψληαο εγγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ή απνξξίπηνληαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ κέρξη ηψξα. Ζ θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

αίηεζεο παξακέλνπλ ζην ζχζηεκα αιιά ν ITS πξέπεη λα θξαηήζεη κφλν ηελ έθδνζε ηεο 
θιαζζηθήο θίλεζεο SAP κε ζθνπφ ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο Web ζειίδεο. 

Νπζηαζηηθά, απηφ ζπκβαίλεη δηφηη παξάγεη κηα λέα  Web ζειίδα δπλακηθά γηα θάζε θίλεζε ηνπ SAP 

κε ηε βνήζεηα templates ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 
πνπ νλνκάδεηαη "HTML Business". Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη πψο ηα ζηνηρεία ηνπ IAC ζπλζέηνπλ 

κία WebTransaction:  

 

 

Δηθόλα 33: WebTransactions 

 

Ρα WebRFC επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ABAP function modules θαη ζεσξνχληαη 

πξνγξακκαηηζηηθά σο ρακεινχ επηπέδνπ δπζθνιίαο. Θαηά βάζε, ηα function modules ιεηηνπξγνχλ 
σο CGI scripts κε ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ 
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ηζηνζειίδσλ. Ν ξφινο ηνπο είλαη λα αμηνινγνχλ ηα Web αηηήκαηα, λα εθηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο 

επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, λα δεκηνπξγνχλ έλαλ εζσηεξηθφ πίλαθα πνπ λα πεξηέρεη ηε ζειίδα 
HTML θαη ηέινο λα ηελ απνζηέιινπλ πίζσ ζηνλ browser. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

έλα δπαδηθφ αληηθείκελν MIME θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζηέιιεηαη πάιη πίζσ ζηνλ browser. Ρα 
αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα είλαη γηα παξάδεηγκα, έλα γξαθηθφ ή έλα γξάθεκα ηνπ Excel. 

Ξαξάιιεια, δηαηεξείηαη ηζηνξηθφ ζθαικάησλ θαη ησλ ζπλζήθψλ πνπ ην πξνθάιεζαλ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα κειινληηθή ρξήζε. Ρν παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία 
ηνπ WebRFC: 

 

 

Δηθόλα 34: WebRFC 

 

Ρα WebReporting επηηξέπνπλ ηελ θιήζε νπνηνπδήπνηε ζρεδφλ ABAP πξνγξάκκαηνο ή 

ιίζηαο απφ ην δηαδίθηπν θαη είλαη βαζηζκέλα ζηα WebRFC πνπ κφιηο πεξηγξάςακε. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ν ITS θάλεη θιήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ABAP function module γηα λα εθηειέζεη 

ην πξφγξακκα ην νπνίν θαη παξάγεη απηφκαηα ηηο αληίζηνηρεο Web ζειίδεο. Πηε ζπλέρεηα θαιεί ην 

πξφγξακκα, κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα εμφδνπ ζε κνξθή HTML θαη επηζηξέθεη ζην ITS 
ρξεζηκνπνηψληαο HTTP πξσηφθνιιν πξνβάιινληαο ηελ ζειίδα ζηνλ Web browser.  Ππλνπηηθά , ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαπαξίζηαληαη γξαθηθά ζην παξαθάησ ζρήκα:  
 

 

Δηθόλα 35: WebReporting 
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2.7 Γηθηπαθή ύλδεζε ηνπ ITS 

 
Γηα λα κειεηήζνπκε θαιχηεξα ηελ ηερλνινγία ηνπ ITS, αμίδεη λα παξαζέζνπκε θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ηα ζηνηρεία ηνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, φια 
ηα ζηνηρεία ηνπ ITS ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ δηθηχσλ TCP/IP. Θεσξνχκε ζθφπηκν λα 

κειεηήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπο θαηά δπάδεο γηα λα πεξηγξάςνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 
ησλ δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο φζν θαιχηεξα γίλεηαη. Έηζη, νη δηθηπαθέο 

ζρέζεηο πνπ ζα αλαιχζνπκε μεθηλνχλ απφ ηνλ Web browser, ζπλερίδνπλ ζηνλ Web Server, 

δηαζρίδνπλ ηηο WGate θαη AGate θαη θαηαιήγνπλ ζην SAP ζχζηεκα.  
 

Web Browser – Web Server 
Ν Web browser θαη ν Web server ρξεζηκνπνηνχλ ηελ TCP/IP ζχλδεζε γηα λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο, γηα παξάδεηγκα ην Internet ή έλα εηαηξηθφ intranet, κέζσ ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ. 

Γελ είλαη αλαγθαίν θαλέλα πξφζζεην θαλάιη επηθνηλσλίαο ή θάπνην ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ IACs πνπ παξέρνληαη απφ ην SAP. Ρν κφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ Web 

server, είλαη κία TCP ππεξεζία. Ν αξηζκφο ηεο ζχξαο 80 είλαη απνθιεηζηηθά γηα HTTP θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ πξνεπηινγή απφ φινπο ηνπο servers θαη browsers. Αλ ρξεηαζηεί έλαο 

δηαθνξεηηθφο αξηζκφο ζχξαο, κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ νη ζχξεο ηνπ Web server. Δάλ ζπκβεί απηφ, 
ε δηεχζπλζε URL πξέπεη λα πεξηέρεη ηνλ αληίζηνηρφ αξηζκφ. Έζησ ζηελ πεξίπησζε απηή, φηη ν 

αξηζκφο ζχξαο είλαη ν 1080, ηφηε ε κνξθή ηνπ URL είλαη ε παξαθάησ 

http://server.mycorp.com:1080/index.html. Δάλ ε απηή επηθνηλσλία είλαη θξππηνγξαθεκέλε κε ην 
SSL, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο δηαθνξεηηθφο αξηζκφο. Ν πξνεπηιεγκέλνο είλαη ν 443 θαη ην URL γηα έλα 

αίηεκα HTTP πάλσ ζε  SSL έρεη ηε κνξθή: https://secureserver.mycorp.com/index.html 
 

WGate – AGate 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ WGate θαη AGate γίλεηαη κέζσ κηαο ζχλδεζε TCP/IP. Ζ 
WGate αλνίγεη κηα λέα ζχλδεζε κε ηελ AGate γηα θάζε εηζεξρφκελε αίηεζε. Ζ ζχλδεζε απηή 

ρξεζηκνπνηεί ην SAP Network Interface (NI) πνπ πξφθεηηαη γηα έλα πξφζζεην πξσηφθνιιν 

επηπέδνπ πάλσ απφ ην TCP.  Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα κεηαδνζεί 
κέζσ SAProuter θαη φηη κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί ε SAP SNC θξππηνγξάθεζε γηα πςειέο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο. Ζ SCN απνηειεί κία κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο ηνπ SAP φπνπ θάλνπκε ζρνιαζηηθή 
αλαθνξά ζην θεθάιαην 3. 

Ρα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη κεηαμχ ηνπ WGate θαη AGate είλαη ζε κνξθή απινχ 

θεηκέλνπ. Κπνξεί λα επηιερζεί έλα δηαθνξεηηθφο ηχπνο ζχλδεζεο πνπ θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα 
κε έλαλ αιγφξηζκν DES θαη έλα ζηαηηθφ θιεηδί. Απηφ ην θιεηδί δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Ωο εθ 

ηνχηνπ, απηή ε θξππηνγξάθεζε παξέρεη πξνζηαζία κφλν θαηά ηπραία αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ, 
φρη φκσο έλαληη ησλ ζνβαξψλ επηζέζεσλ. Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αζθάιεηαο εμεηάδνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην. 

Ζ WGate αλνίγεη ηε ζχλδεζε ζηηο ππεξεζίεο απνζηνιήο ηεο AGate. Ρν φλνκά ηνπο είλαη 

sapavw00_INST, φπνπ INST είλαη ην φλνκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ITS. Ρν αξρείν \ WINNT \ 

System32 \ Drivers \ etc \ Services (/ etc / services ζην UNIX) θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ζχξαο πνπ 
αληηζηνηρεί κε ην φλνκα ηεο ππεξεζίαο. Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ITS, 10 ζχξεο 

ππεξεζηψλ (service ports) πξνζηίζεληαη απηφκαηα ζην αξρείν etc\services: 
sapavw00_INST tcp/3900 

sapavw01_INST tcp/3901 

…………… 

sapavw08_INST tcp/3908 

sapavwmm_INST tcp/3909 
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Γηα ηηα απιέο ITS εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη κφλν ε ζχξα sapavw00_INST ελψ νη ππφινηπεο 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ απφ ην etc\services. Ρν πξφγξακκα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ITS πξνζπαζεί λα βξεη κία ζεηξά απφ 10 κε ρξεζηκνπνηεκέλεο ζχξεο 
μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 3900. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ππνινγηζηή φπνπ 

έλα ITS ζηνηρείν είλαη εγθαηεζηεκέλν. Ωο απνηέιεζκα, ν αξηζκφο ζχξαο sapavw00_INST κπνξεί 

λα πνηθίιεη γηα δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  
 

Web Server θαη ISP 

Κηα ππεξεζία παξνρήο Internet (Internet service provider - ISP) είλαη απαξαίηεηε, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ Web services απφ ην SAP πξνο ην Internet θαη αληίζηξνθα. Νξηζκέλνη 

ISPs πξνζθέξνπλ επηπιένλ ππεξεζίεο, φπσο ε θηινμελία φινπ ηνπ Web server ζε έλαλ απφ ηνπο 
ππνινγηζηέο ηνπο. Κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη ππεξεζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ITS. Απηφ ζα κεηψζεη ηελ ηερληθή πξνζπάζεηα θαη ην εχξνο δψλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε 
κεηαμχ ηνπ ISP θαη ηεο ππνζηεξηδφκελεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο επεηδή φιεο νη εηθφλεο 

θνξηψλνληαη απεπζείαο απφ ην Web server. Ζ WGate βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ISP θαη 

κφλν ε ζχλδεζε WGate-AGate πξέπεη λα δξνκνινγεζεί  ζην εηαηξηθφ δίθηπν. Δδψ έλα SAProuter 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν παξαθάησ γξάθεκα 

δείρλεη κηα πηζαλή εγθαηάζηαζε: 

 

  
Δηθόλα 36: Παξάδεηγκα εγθαηάζηαζεο ηνπνινγίαο ηνπ ITS ζε ISP 

 

Ζ ππνδνκή ηνπ ISP πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 Ν Web server πξέπεη λα εθηειείηαη ζε κηα απφ ηηο πιαηθφξκεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

ITS.  

 Ρα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. 

 Νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα IACs βξίζθνληαη ζηνλ Web server. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ελεκεξσκέλεο 

εθδφζεηο θαη ζπληήξεζε. 
 Ζ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ππνινγηζηή είλαη πξνηηκφηεξε γηα ηελ WGate 

 Δπεηδή δελ ππάξρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή WGate, ε αζθάιεηα δελ είλαη 

ζπλήζσο θξίζηκε. 

Ζ αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ WGate θαη ην AGate κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε 
θξππηνγξάθεζε, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φκσο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δίλνληαη ζην ηξίην 

θεθάιαην. 

 
AGate – SAP ζύζηεκα 

Νη παξάκεηξνη ζχλδεζεο ζην SAP άξρηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ITS. 
Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζην αξρείν ππεξεζίαο (service file), ην νπνίν θαη 
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κπνξεί λα αιιαρζεί αλά πάζα ζηηγκή. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ AGate θαη SAP ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη 

απφ ην κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ππγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ησλ 
WebTransactions, δεδνκέλνπ φηη ε AGate ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβψο φπσο έλα SAPGUI, θαηέρεη κηα 

TCP ζπλεδξία γηα θάζε ζπλεδξία ρξήζηε. Ρα WebTransactions θξαηνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ SAP ζχζηεκα. Πρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ WebRFC θαη 

WebReporting, ζπλήζσο θάζε αίηεζε αλνίγεη κηα λέα RFC ζχλδεζε κε ην SAP ζχζηεκα. Ρα 

ζηνηρεία ζχλδεζεο είλαη απνζεθεπκέλα ζην ITS, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα ην 
πιεθηξνινγήζεη εθ λένπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεδξηψλ ησλ ρξεζηψλ, ην ITS βαζίδεηαη ζε 

έλα κνλαδηθφ θσδηθφ ζπλεδξίαο πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλνο ζε θάζε αίηεζε ζην Web. Πε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κία RFC ζπλεδξία γηα πνιιαπιέο αηηήζεηο Web. ιεο 

νη ζπλδέζεηο  αλνίγνληαη κε ηελ AGate ζηνλ SAP application server θαη ζηνλ message server. Ρν 
θαλάιη επηθνηλσλίαο είλαη ηαπηφζεκν κε ην SAPGUI θαη ηα RFC. Νη ππεξεζίεο TCP πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 WebTransactions: Θχξα sapdpXX γηα ηνλ SAP dispatcher (XX = αξηζκφο SAP instance) 

 WebRFC θαη WebReporting: Θχξα sapgwXX γηα ηνλ SAP gateway (XX = αξηζκφο SAP) 

 Port sapmsSID γηα ηνλ message server (SID = φλνκα ηνπ SAP System) 

 

 
 

2.8 SAP θαη θνξεηέο ζπζθεπέο 

H SAP ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα ζηξέθεηαη πξνο ηηο Web εθαξκνγέο κέζσ θνξεηψλ 
ζπζθεπψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο. Πηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, παξείρε θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηελ νξγάλσζε 
ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ήηαλ θηλεηή 

ζπζθεπή πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ απνζήθε κέρξη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 
θαη ηκήκα αγνξψλ. Κε ηελ ρξήζε ησλ RFID (radio frequency identification), ε απνζήθε 

νξγαλψζεθε θαιχηεξα. Ζ επηρείξεζε αλά πάζα ζηηγκή γλσξίδεη ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο, 

ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ζηνπο δηαδξφκνπο ηεο απνζήθεο θαη θαζψο φια απηά είλαη νξγαλσκέλα 
θάησ απφ ην SAP ERP, κπνξεί απηφκαηα λα κεηαθξαζηεί ζε ηδίξν γηα ηνλ θαιχηεξν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο.  
 

 
Δηθόλα37: Ρνή δηαδηθαζηώλ απνζήθεο κε ηε ρξήζε RFID 
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Δηθόλεο 38α-β: RFID θαη RFID ζπζθεπή 

 

 

 
Πηα επφκελα ρξφληα, νη εθαξκνγέο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, επεθηάζεθαλ θαη ζε άιινπο 

ηνκείο φπσο ε πγεία. Νη ηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά 
ηνπο αξρεία αλά πάζα ζηηγκή, φπνπ θαη εάλ βξίζθνληαη, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. Ρν 

ηζηνξηθφ ηνπ αζζελή απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ιακβάλεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απηφλ ζε πεξίπησζε λνζειείαο θαη νη δηαγλψζεηο επθνιφηεξεο. Δπίζεο, 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ, φπσο ηαηξηθά έγγξαθα, αθηηλνγξαθίεο θαη 

απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Νη δηαδηθαζίεο κεηψλνληαη κε ζηφρν ηελ ηφλσζε 
ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ιεο νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο έρνπλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
 

 

 

 
Δηθόλεο 39: SAP Δθαξκνγέο Ιζηνύ ζηελ Ιαηξηθή 

 

Πηα κέζα ηνπ 2011, ε SAP αλαθνηλψζε ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο θηλεηψλ εθαξκνγψλ 
ξνήο εξγαζίαο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη 

εθαξκνγέο πνίθηιαλ απφ ηελ έγθξηζε εκεξεζίσλ  δαπαλψλ, έγθξηζε ή απφξξηςε εληνιψλ αγνξάο, 

πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη πνιιά άιια. Ζ εθαξκνγή πνπ ππνζηήξηδε 
ηα παξαπάλσ νλνκάζηεθε Sybase Mobile Sales γηα ην SAP CRM θαη γηα ην Retail Execution θαη 

ζρεδηάζηεθε γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην γξαθείν γηα εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Νη εθαξκνγέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη απφ ην έμππλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κέζσ θηλεηψλ 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 



 

37 

 

Πηα κέζα ηνπ 2011, ε SAP αλαθνηλψζε ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο θηλεηψλ εθαξκνγψλ 

ξνήο εξγαζίαο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη 
εθαξκνγέο πνίθηιαλ απφ ηελ έγθξηζε εκεξεζίσλ  δαπαλψλ, έγθξηζε ή απφξξηςε εληνιψλ αγνξάο, 

πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη πνιιά άιια. Ζ εθαξκνγή πνπ ππνζηήξηδε 
ηα παξαπάλσ νλνκάζηεθε Sybase Mobile Sales γηα ην SAP CRM θαη γηα ην Retail Execution θαη 

ζρεδηάζηεθε γηα ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην γξαθείν γηα εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Νη εθαξκνγέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη απφ ην έμππλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κέζσ θηλεηψλ 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  Ξιένλ, ην SAP είλαη ζπκβαηφ ζε 
φια ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα «Έμππλσλ» θηλεηψλ θαη άιισλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Γελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο φηη νη εξγαδφκελνη θάζνληαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο 
θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ή ηακπιέηεο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο παξαγσγηθφηεηαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ειέγρνπλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ ηερλνινγία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα λα θάλεη πξάμε φια ηα 
παξαπάλσ νλνκάδεηαη  ITSmobile (Internet Transaction Server Mobile).  Ξαξαθάησ ζα 

παξνπζηάζνπκε κε ιίγα ιφγηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ελψ 
ζην ηέηαξην θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη θαη έλα απιφ παξάδεηγκα θαηαζθεπήο κηαο Web 

εθαξκνγήο πνπ πξννξίδεηαη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.  

 

 
Δηθόλεο 40: SAP Δθαξκνγέο Ιζηνύ ζε «έμππλα» θηλεηά 

 

2.8.1 Ση είλαη ην  ITSmobile 

 

Ρν ITSmobile (Internet Transaction Server for Mobile) παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 2007 θαη είλαη βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ηνπ ITS ζε έλαλ SAP Netweaver Web 

Application Server. Ππκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία Web εθαξκνγψλ ηνπ SAP, πξνζβάζηκεο απφ 
θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο θηλεηά ηειέθσλα, αλαγλψζηεο Barcodes θαη ζαξσηέο (scanners). 

Νπζηαζηηθά, είλαη ε ζχλδεζε κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο κε ην ζχζηεκα SAP, πξνθεηκέλνπ λα 
εθηειεζηνχλ Web εθαξκνγέο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο είλαη φηη είλαη βαζηζκέλε ζε πξφηππα (templates). Ρα 

εξγαιεία ζρεδηαζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο 
είλαη κία εθαξκνγή Web Builder πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ δεκηνπξγφ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ θαη 

κία γελλήηξηα πξνηχπνπ HTML.  

Ρα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ 

δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ελδηάκεζνπ ζπζηήκαηνο (Middleware) θαη μερσξηζηνχ server. Δπηπιένλ, ε 
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ρξήζε ηεο JavaScript επηηξέπεη κεγαιχηεξε επειημία γηα ηε δεκηνπξγία πξνεγκέλσλ ιχζεσλ θαη 

είλαη θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο RFID. 

 

     2.8.2 Τπνζηήξημε ζπζθεπώλ 

 

Ρερληθά, ε ITSmobile ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ηθαλή λα ιεηηνπξγεί έλαλ web 

browser κε ππνζηήξημε JavaScript. Ωζηφζν, θάζε ηχπνο ζπζθεπήο πξέπεη λα ειέγρεηαη, δηφηη νη 
web εθαξκνγέο έρνπλ κηα ηάζε λα κελ ιεηηνπξγνχλ νκνηφκνξθα ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο. 

Θαηά ηελ επηινγή κηαο ζπζθεπήο, ηίζεληαη ηξία βαζηθά δεηήκαηα: 

 Σαρύηεηα Δπεμεξγαζηή: Κηα θαζπζηέξεζε ηεο ηάμεο ηνπ ελφο θιάζκαηνο ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ γηα ηελ αλαλέσζεο ηεο ζειίδαο, φηαλ ζπλδπάδεηαη εθαηνληάδεο θνξέο ηελ εκέξα, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα κεηξήζηκε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Έλαο PXA 320 επεμεξγαζηήο 
ζπγρξνληζκφο ζηα 800 MHz έρεη δνθηκαζηεί ζε web εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη έρεη 

απνδεηρηεί πσο κπνξεί λα πξνζθέξεη γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα αλαλέσζεο ηεο νζφλεο-ζειίδαο. 
 Αλζεθηηθόηεηα: Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρεη ηε θζνξά απφ ηε 

βηνκεραληθή ρξήζε. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε, εάλ ε ρξήζε ηεο πξννξίδεηαη γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή γηα δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη νη βαζκνί 

Ξξνζηαζίαο Δηζφδνπ (ΗΟ - Ingress Protection) ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ. Απηή ε θιίκαθα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε απφ ην Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθψλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζην πεξίβιεκα ησλ ζπζθεπψλ. Έηζη, κηα ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη IP βαζκνινγία 

άλσ ησλ 65 γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο «ηξαρηά», πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα αληέμεη έλα 
ζθνληζκέλν πεξηβάιινλ, ςεθαζκφ κε λεξφ θαη ρηππήκαηα. 

 Web ζπλδεζηκόηεηα: Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ 802.11 

a/b/g/n θαη WWAN πξσηνθφιισλ επηθνηλσληψλ. Νη κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη έξγα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ζπλδεζηκφηεηα Wi-Fi. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κηα ζπζθεπή πνπ ππνζηεξίδεη WWAN κπνξεί λα 
είλαη επσθειήο. 

 

 

Δηθόλα 41: Δθαξκνγή εληνιήο αγνξάο ζε θηλεηή ζπζθεπή 
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2.8.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο 

 

Ζ ITSmobile είλαη κηα αξθεηά λέα ηερλνινγία, κε ηελ αλάπηπμή ηεο αθφκε ζε εμέιημε. Ζ 

βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
απαηηεί ε θάζε επηρείξεζε. Πε απηφ ην ηκήκα, ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδεη αιιά θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη. 

 Παξαγσγή ζειίδσλ HTML 

Γηα λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ITSmobile πξνζθέξεηαη κηα λέα γελλήηξηα παξαγσγήο 
HTML ζειίδσλ. Ρα πξφηππα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε λέα ηερλνινγία δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

αξγή δνκή ηνπ πίλαθα (Δληνιή tables ζηελ HTML) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζειίδαο. Ξαξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηηο ηερλνινγίεο CSS θαη Javascript κε ηελ ρξήζε ησλ 
παξακέηξσλ ~itsmobileCssInclude θαη ~itsmobileJsInclude  αληίζηνηρα. 

 Τπνζηήξημε ηεο λέαο γεληάο barcode RFID 

Δθηφο απφ ηα κνλνδηάζηαηα Barcodes, ην ITSmobile ππνζηεξίδεη ηελ κεηεμέιημε ηνπο 
δειαδή ηα RFID. Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη θακία ηππηθή δηεπαθή RFID πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζπλδένπλ φιεο ηηο ζπζθεπέο ρεηξφο RFID δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Γηα  απηφ ην 

ιφγν, ε ζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζπζθεπψλ ζηελ ITSmobile βαζίδεηαη ζε JavaScript. 
Ππλεπψο, είλαη δπλαηφ λα ζπλδεζεί νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ηεο νπνίαο νη RFID ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κε ηε ρξήζε JavaScript. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν θαηαζθεπαζηήο 
ηεο ζπζθεπήο παξέρεη έλα ζηνηρείν ειέγρνπ ActiveX ή παξφκνην αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο (browser) κε JavaScript. Δπίζεο, νη εθαξκνγέο 
δηαζέηνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε κηα δηεπαθή RFID (φπσο αλάγλσζε, εγγξαθή, 

δηαγξαθή ησλ εηηθεηψλ RFID). Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ απηέο νη απαηηήζεηο, ε ITSmobile παξέρεη ην 

επεθηάζηκν ABAP αληηθείκελν, ην RFID. Έηζη, νξίδνληαο ηα δεδνκέλα RFID πνπ απαηηνχληαη γηα 
θάζε εθαξκνγή, δεκηνπξγνχληαη θαη νη αληίζηνηρεο εληνιέο RFID. 

 Μήλπκα κε ππνζηήξημε ήρνπ  

Ν ITSmobile ππνζηεξίδεη κελχκαηα ήρνπ. Ππγθεθξηκέλα, κε ηε λέα παξάκεηξν ηνπ 
ITSmobile, ~ ITSMOBILEMSGSOUND κε αμία "1" έλα αξρείν ήρνπ (κε θαηάιεμε .wav) ζα 

αλαπαξάγεηαη φηαλ έλα κήλπκα θηάλεη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser). Ρν αξρείν ήρνπ 

έρεη νξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή ηεο HTML <bgsound> κεηά απφ ηελ εληνιή <body>. 
Ξαξάιιεια, γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν browser πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ 

εηηθέηα HTML αιιηψο ην αξρείν ήρνπ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο, ν ITSmobile δεκηνπξγεί 
δηαθνξεηηθά αξρεία ήρνπ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κελπκάησλ γηα λα επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα 

πξνζδηνξίζεη ηε ζεκαζία ηνπ. 

 Τπνζηήξημε αλαδπόκελσλ παξάζπξσλ - Application popups (~POPUPS) 

Κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ ITSmobile, ηα αλαδπφκελα παξάζπξα (popups) ηεο 
εθαξκνγήο δελ είλαη νξαηά. Ζ ITS ππνβάιιεη απηφκαηα κηα εληνιή <ENTER> ζην backend ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα λα ηα δεζκεχεη. Πηελ πξάμε, αλ ε αίηεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, 
απαηηεί αλαδπφκελα παξάζπξα, γηα παξάδεηγκα κία νζφλε απνζχλδεζεο πνπ πεξηέρεη κήλπκα 

πξνηξνπήο θαη απφξξηςεο, ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ε παξάκεηξνο ~ popups αμίαο "1" γηα λα 
κπνξεί ην αλαδπφκελν παξάζπξν λα απεηθνληζηεί.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

 

H αζθάιεηα ζην ITS 

 

Δηζαγσγή  

Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη θαλφλεο αζθαιείαο ηνπ ITS 

(SAP Internet Transaction Server) θάλνληαο κία κηθξή αλαζθφπεζε ζηελ αζθάιεηα ηεο 
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ δηθηχσλ. Θεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε βαζηθνχο 

νξηζκνχο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο επηζέζεηο 
πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ αζθάιεηαο ηνπ 

ITS. 

3.1  Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο αζθάιεηαο δηθηχσλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί νξίδνληαο ηα δχν 
ζπζηαηηθά ηνπ: αζθάιεηα θαη δίθηπα. Παλ αζθάιεηα κπνξεί λα δνζεί έλα πιήζνο νξηζκψλ. 

Πχκθσλα κε ην ιεμηθφ Oxford, αζθάιεηα είλαη «ε ειεπζεξία απφ ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλεζπρία». 
Ζ αζθάιεηα κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί ζαλ: 

 Κία θαηάζηαζε ρσξίο θίλδπλν, ρσξίο θακία αίζζεζε απεηιήο 
 Ζ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο απεηιήο 

 Ζ εγγχεζε ηεο αίζζεζεο εκπηζηνζχλεο θαη βεβαηφηεηαο. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο, ε αζθάιεηα πεξηγξάθεηαη δηακέζνπ ηεο 
επηηπρίαο κεξηθψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο, φπσο είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη 

δηαζεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. 

Δκπηζηεπηηθόηεηα (confidentiality), είλαη ε ηδηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρεη εγθξίλεη ν λφκηκνο θάηνρνο 

ηεο πιεξνθνξίαο. Νη κε εγθεθξηκέλνη ρξήζηεο ζπλήζσο θαινχληαη κε εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο. 
Άιινη φξνη, φπσο ε ηδησηηθφηεηα (privacy), ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζπλψλπκα κε ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα. Ξαξφια απηά, ν φξνο ηδησηηθφηεηα αλαπαξηζηά κία αλζξψπηλε ηδηφηεηα (θαη φρη 
κία ηδηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο) ε νπνία ζπλήζσο δελ είλαη εχθνια κεηξήζηκε.  

Αθεξαηόηεηα (integrity) είλαη ε ηδηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.  

Γηαζεζηκόηεηα (availability) είλαη ε ηδηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε, πξνζσξηλή ή κφληκε, παξαθξάηεζή ηεο. 

πσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, έηζη θαη ζην SAP θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζην ITS, νη ηξεηο παξαπάλσ έλλνηεο πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Έηζη, ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 
αθνινπζνχλ ζα πεξηγξάςνπκε ηηο βαζηθέο πηπρέο αζθάιεηαο γηα ηηο Web εθαξκνγέο ηνπ SAP  

επηθεληξψλνληαο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ηνπο Web servers θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

θξππηνγξάθεζεο ηεο επηθνηλσλίαο.  
Κε ηε ζχλδεζε ζην Internet, ην ζχζηεκά καο είλαη εθηεζεηκέλν απφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξνζβάζεηο θαη άιινπο θαθφβνπινπο εηζβνιείο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ζε φιε ηε κειέηε, 



 

41 

 

αλαθεξφκαζηε ζην Internet θαη ζηηο Intranet εθαξκνγέο απαηηείηαη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο 

πξνζηαζίαο. Νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ ζα παξαζέζνπκε ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.  
 

3.2  Τπεξεζίεο Αζθάιεηαο θαη Μεραληζκνί Αζθάιεηαο 

 

πσο πεξηγξάθεηαη ζηα πξφηππα νη βαζηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο ζηηο επηθνηλσλίεο 
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Απζεληηθνπνίεζε (Authentication). Απηή ε ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία 

νληφηεηα ηνπ δηθηχνπ, α) είηε σο απζεληηθνπνίεζε νληφηεηαο (peer entity authentication), ψζηε 
λα απνδείμεη κία νληφηεηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, είηε β) σο απζεληηθνπνίεζε 

πεγήο δεδνκέλσλ (data origin authentication), ψζηε λα απνδείμεη κία νληφηεηα ηελ εγθπξφηεηα 
ηε πεγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

2. Έιεγρνο πξόζβαζεο (Access Control). Απηή ε ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηα πιεξνθνξηαθά αγαζά θαη ηνπο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη κέζσ ηνπ δηθηχνπ 
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα δηάθνξνπο ηχπνπο 

πξφζβαζεο φπσο πξνζπέιαζε αλάγλσζεο, εγγξαθήο, εθηέιεζεο ή νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ 
ησλ αλσηέξσ. Ζ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο κπνξεί λα ειεγρζεί κέζσ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ 

πξφζβαζεο, φπσο είλαη νη πνιηηηθέο θαλφλσλ (rule-based policies) ή νη πνιηηηθέο ηαπηφηεηαο 
(identity-based policies). Νη ππεξεζίεο ειέγρνπ πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο, εθφζνλ ε ρνξήγεζε ηεο πξφζβαζεο ζε θάπνην πιεξνθνξηαθφ πφξν 

απαηηεί ηελ πξνγελέζηεξε απζεληηθνπνίεζε ηεο νληφηεηαο πνπ δεηά ηελ πξφζβαζε. 

3. Δκπηζηεπηηθόηεηα Γεδνκέλσλ (Data Confidentiality). Απηή ε ππεξεζία πξνζηαηεχεη ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ απνθάιπςή ηνπο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο. Πχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 
X.800, παξαιιαγέο απηήο ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ζχλδεζεο 
(connection confidentiality), φηαλ ε ππεξεζία παξέρεηαη ζε φια ηα επίπεδα (layers) ηεο 

επηθνηλσλίαο, β) ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ρσξίο ζχλδεζε (connectionless confidentiality), φηαλ ε 
εκπηζηεπηηθφηεηα παξέρεηαη κφλν ζε έλα επίπεδν, γ) ηελ επηιεθηηθή εκπηζηεπηηθφηεηα (selective 
field confidentiality), φηαλ πξνζηαηεχεη κφλν νξηζκέλα πεδία ησλ δεδνκέλσλ, θαη δ) ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα θπθινθνξηαθήο ξνήο (traffic flow confidentiality), φηαλ πξνζηαηεχεη ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο θπθινθνξηαθήο 
ξνήο ησλ δεδνκέλσλ. 

4. Αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ (Data Integrity). Απηή ε ππεξεζία εμαζθαιίδεη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάδνζήο ηνπο ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο 
νληφηεηεο. Απηή ε ππεξεζία κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο: α) Ζ αθεξαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

απνθαηάζηαζε (connection integrity with recovery) παξέρεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη 
επίζεο αληρλεχεη πηζαλή ηξνπνπνίεζε, εηζαγσγή, δηαγξαθή ή επαλάιεςε ησλ δεδνκέλσλ. β) Ζ 

αθεξαηφηεηα ζχλδεζεο ρσξίο απνθαηάζηαζε (connection integrity without recovery), ζε αληίζεζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, δελ πξνζπαζεί ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο. γ) Ζ 
επηιεθηηθή αθεξαηφηεηα ζχλδεζεο (connection field integrity) παξέρεη αθεξαηφηεηα γηα κφλν ζε 

νξηζκέλα πεδία δεδνκέλσλ ζε κηα ζχλδεζε. Αληίζηνηρα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη 
ρσξίο ζχλδεζε εθδφζεηο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ. 

 
5. Με απνπνίεζε (non-repudiation). Απηή ε ππεξεζία εμαζθαιίδεη φηη κία νληφηεηα δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί ηε κεηάδνζε ή ε παξαιαβή ελφο κελχκαηνο. Κπνξεί λα πάξεη ηε κία ή θαη ηηο 

δχν απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο. α) Κε ηελ κε απνπνίεζε κε απφδεημε πξνέιεπζεο (non-
repudiation with proof of origin) παξέρεηαη ζηνλ παξαιήπηε ησλ δεδνκέλσλ κία απφδεημε ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο, έηζη ψζηε ν απνζηνιέαο δελ κπνξεί αξγφηεξα λα αξλεζεί φηη απέζηεηιε ηα 
ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Κε ηελ κε απνπνίεζε κε απφδεημε παξάδνζεο (non-repudiation with 
proof of delivery) παξέρεηαη ζηνλ απνζηνιέα ησλ δεδνκέλσλ κία απφδεημε ηεο παξάδνζήο ηνπο, 
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έηζη ψζηε ν παξαιήπηεο δελ κπνξεί αξγφηεξα λα αξλεζεί ηελ ιήςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ. 

 
Ζ εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο παξέρεηαη κέζσ ησλ κεραληζκψλ αζθάιεηαο. Απηνί 
κπνξνχλ επίζεο λα δηαηξεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Μεραληζκνί Κξππηνγξάθεζεο (Encipherment Mechanisms). Απηνί νη κεραληζκνί 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο δεδνκέλσλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ηα δεδνκέλα ζε 
κνξθέο νη νπνίεο δελ είλαη αλαγλψζηκεο απφ ηηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο. Νη κεραληζκνί 

θξππηνγξάθεζεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν άιισλ 
κεραληζκψλ αζθάιεηαο. Νη αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο δηαθξίλνληαη: α) ζηνπο ζπκκεηξηθνχο ή 

κπζηηθνχ θιεηδηνχ (symmetric or secret-key encipherment), φπνπ ην ίδην κπζηηθφ θιεηδί 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα θξππηνγξάθεζε θαη γηα απνθξππηνγξάθεζε, θαη β) ζηνπο αζχκκεηξνπο ή 
δεκφζηνπ θιεηδηνχ (asymmetric or public-key encipherement), φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θιεηδηά 

ηα νπνία ζπλδένληαη κε θάπνηα καζεκαηηθή ζρέζε. Ρν κπζηηθφ θιεηδί (secret key) ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ην δεκφζην θιεηδί (public key) γηα απνθξππηνγξάθεζε. Ζ γλψζε ηνπ 

δεκφζηνπ θιεηδηνχ δελ νδεγεί ζηε γλψζε ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ. Θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο 
αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο ππάξρνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ. 

Ξαξαδείγκαηα αιγνξίζκσλ ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο είλαη νη αιγφξηζκνη AES, Twofish, θαη 

RC5, ελψ παξαδείγκαηα αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο είλαη νη αιγφξηζκνη RSA θαη ElGamal. 
Ξνιιά δηαδεδνκέλα πξσηφθνιια αζθάιεηαο δηθηχσλ φπσο ην SSL (Secure Socket Layer), ην TLS 

(Transport Layer Security) θαη ην IPSec, θαζψο επίζεο θαη κεραληζκνχο αζθάιεηαο φπσο ηα ηδεαηά 
ηδησηηθά δίθηπα (Virtual Private Networks - VPNs) επίζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο 

θξππηνγξάθεζεο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

2. Φεθηαθέο ππνγξαθέο (Digital Signatures). Νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη ην ειεθηξνληθφ 

αληίζηνηρν ησλ ζπλεζηζκέλσλ ππνγξαθψλ γηα ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα. Νη κεραληζκνί απηνί 

θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεινπο αιγφξηζκνπο αζχκκεηξεο 
θξππηνγξάθεζεο. Ζ απνθξππηνγξάθεζε κηαο αθνινπζίαο δεδνκέλσλ κε ην ηδησηηθφ θιεηδί κηαο 

νληφηεηαο αληηζηνηρεί ζηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ. Ρν απνηέιεζκα είλαη ε 
ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίαο δεδνκέλσλ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ θάηνρν 

ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. Ζ θξππηνγξάθεζε ηεο παξαγφκελεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο κε ην 
αληίζηνηρν δεκφζην θιεηδί ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο απνηειεί ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο 

ππνγξαθήο (signature verification). Νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

παξέρνπλ απζεληηθνπνίεζε ηαπηφηεηαο θαη απζεληηθνπνίεζε πεγήο δεδνκέλσλ, αθεξαηφηεηα 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο κε απνπνίεζεο. Νη αιγφξηζκνη RSA, ElGamal, θαη DSA είλαη 

παξαδείγκαηα αιγνξίζκσλ ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

3. Μεραληζκνί Διέγρνπ Πξόζβαζεο (Access Control Mechanisms). Νη κεραληζκνί ειέγρνπ 

πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ειέγρνπ πξφζβαζεο. 

Απηνί νη κεραληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηθπξσκέλε ηαπηφηεηα κηαο νληφηεηαο 
απφ θάπνηα ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ κηα νληφηεηα π.ρ., 

ηδηφηεηα κέινπο (group membership), δηθαηψκαηα (permissions) ή ηθαλφηεηεο ηεο νληφηεηαο 
(capabilities), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ θαη λα επηβιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηεο 

νληφηεηαο. Νη κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο κπνξνχλ επίζεο λα αλαθέξνπλ πξνζπάζεηεο κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Ξαξαδείγκαηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο είλαη ηα Ρείρε 

Ξξνζηαζίαο (Firewalls) θαη ηα πξνλφκηα πξφζβαζεο ρξεζηψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
4. Μεραληζκνί Αθεξαηόηεηαο Γεδνκέλσλ (Integrity Mechanisms). Απηνί νη κεραληζκνί 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ, επηζπλάπηνληαο θάπνηα αζξνίζκαηα ειέγρνπ 
κλήκεο (checksums) ζηα δεδνκέλα ηα νπνία θαη κπνξνχλ λα απνδείμνπλ πηζαλή ηξνπνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ κπνξεί λα αθνξά κηα εληαία κνλάδα, έλα πεδίν δεδνκέλσλ, 

κία ξνή δεδνκέλσλ ή πεδίσλ δεδνκέλσλ. Γεληθά, ε παξνρή αθεξαηφηεηαο ζε κία ξνή δεδνκέλσλ, 
πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή αθεξαηφηεηαο ζε θάζε κεκνλσκέλν πεδίν ή ηκήκα δεδνκέλσλ. Νη 
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θψδηθεο απζεληηθνπνίεζεο κελχκαηνο (Message Authentication Codes – MACs) θαη νη ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεραληζκνί αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ. 
 

5. Μεραληζκνί Απζεληηθνπνίεζεο (Authentication Mechanisms). Απηνί νη κεραληζκνί 
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο κίαο νληφηεηαο. Νη κεραληζκνί 

απζεληηθνπνίεζεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο, θξππηνγξαθηθψλ 

ηερληθψλ (π.ρ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ) ή βηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Νη θξππηνγξαθηθνί 
κεραληζκνί απζεληηθνπνίεζεο κπνξνχλ επίζεο λα ζηεξίδνληαη ζε ππνδνκέο εκπηζηνζχλεο φπσο 

είλαη νη πνδνκέο Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ (Public Key Infrastructures – PKI). 
 

6. Μεραληζκνί Πξνζηαζίαο Κίλεζεο (Traffic-Padding). Απηνί νη κεραληζκνί παξέρνπλ 
πξνζηαζία απφ επηζέζεηο αλάιπζεο θίλεζεο. Γηάθνξα πξσηφθνιια δηθηχσλ θαη κεραληζκνί 

αζθάιεηαο πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο πξνζηαζίαο θίλεζεο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί νη κεραληζκνί πξνζηαζίαο θίλεζεο απαηηείηαη ζπλήζσο ε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 
7. Μεραληζκνί Διέγρνπ Γξνκνιόγεζεο (Routing Control Mechanisms). Απηνί νη 

κεραληζκνί επηηξέπνπλ ηελ επηινγή κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο γηα ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο, 

είηε δπλακηθά είηε ζηαηηθά κέζσ πξνζρεδηαζκέλσλ δηαδξνκψλ. Δπηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή 
θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο, ηα δεδνκέλα ηα νπνία θέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο 

αζθάιεηαο (security labels) κπνξνχλ λα δξνκνινγεζνχλ δηακέζνπ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδηθηχσλ, 
αλακεηαδφζεσλ ή ζπλδέζεσλ. Ρα αδχλακα ζεκεία ησλ πξσηνθφιισλ δξνκνιφγεζεο γίλνληαη 

ζπρλά ζηφρνο ηψλ θαη άιισλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ 
επηζέζεηο αζθάιεηαο δηθηχσλ.  

 

8. Μεραληζκνί «πκβνιαηνγξάθνπ» (Notarization Mechanisms). Ρέινο, νη κεραληζκνί 
«ζπκβνιαηνγξάθνπ» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο πεγήο ή ηνπ 

πξννξηζκνχ, θαη ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ή παξάδνζεο ησλ κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ. Ρέηνηνη 
κεραληζκνί κπνξνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ησλ πξσηνθφιισλ δηθηχσζεο ή λα παξέρνληαη απφ κία 

έκπηζηε ηξίηε νληφηεηα ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βεβαηψζεη ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ 

κε απνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Ν κεραληζκφο «ζπκβνιαηνγξάθνπ» κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε 
άιινπο κεραληζκνχο φπσο νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ε θξππηνγξάθεζε ή νη κεραληζκνί 

αθεξαηφηεηαο. 
 

3.3 Δπηζέζεηο Αζθάιεηαο Γηθηύνπ 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη επηζέζεηο θαη νη απεηιέο αζθάιεηαο κπνξνχλ λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε 

επίπεδν δηθηχνπ, απφ ην θπζηθφ επίπεδν κέρξη ην επίπεδν εθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, είλαη πηζαλφ 
κηα επηηπρήο επίζεζε ε νπνία εθδειψζεθε ζε έλα δηθηπαθφ επίπεδν λα παξαθάκςεη ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ ιακβάλνληαη ζηα άιια επίπεδα. Κεξηθέο βαζηθέο επηζέζεηο αζθάιεηαο δηθηχσλ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
• Δπηζέζεηο Χηαθνπζηή (Eavesdropping Attacks). Νη επηζέζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνπζηνδνηεκέλε ππνθινπή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ απνθάιπςε ηεο 

αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο. Ρέηνηεο επηζέζεηο κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Γηα 
παξάδεηγκα, ζην επίπεδν δηθηχνπ κέζσ ηεο ππνθινπήο (sniffing) ησλ αληαιιαζζφκελσλ παθέησλ, 

ή ζην θπζηθφ ζηξψκα κε θπζηθή παγίδεπζε (wiretapping) ηνπ ελζχξκαηνπ κέζνπ πξφζβαζεο. 
 

• Δπηζέζεηο Δμαπάηεζεο (Spoofing Attacks). Ζ επίζεζε εμαπάηεζεο αθνξά ηελ πεξίπησζε 

φπνπ κία νληφηεηα απνθηά παξάλνκα κία ηαπηφηεηα (π.ρ. φλνκα ρξήζηε, username δηεχζπλζε 
ΗΟ, θηι), γηα ηελ νπνία δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ρξήζεο. Κηα απιή πεξίπησζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 
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επηζέζεσλ είλαη ην IP spoofing, θαηά ηελ νπνία κία δηθηπαθή νληφηεηα εμαπαηάηαη ψζηε λα 

ζεσξεί φηη επηθνηλσλεί κε κία γλσζηή νληφηεηα. Ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη έλα παθέην 
ηξνπνπνηψληαο ην πεδίν ηεο IP δηεχζπλζεο πξνέιεπζεο (source IP address) ζην επίπεδν 

κεηαθνξάο (transport layer). Ν παξαιήπηεο κπνξεί λα εμαπαηεζεί θαη λα δερηεί ην 
ηξνπνπνηεκέλν παθέην φπσο έγθπξν. 

 

• Δπηζέζεηο Δηζβνιήο (Intrusion Attacks). Απηνί νη ηχπνη επηζέζεσλ αθνξνχλ ηελ κε 
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ ζε έλα δίθηπν. Κηα ηέηνηα επίζεζε 

εθκεηαιιεχεηαη ζπλήζσο γλσζηέο εππάζεηεο ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα 
ραξαθηεξηζηηθή επίζεζε εηζβνιήο ζην δηαδίθηπν είλαη ε επίζεζε ππεξρείιηζεο ελδηάκεζεο κλήκεο 

(buffer overflow attack), ε νπνία εκθαλίδεηαη φηαλ κηα ππεξεζία Ηζηνχ ιακβάλεη πεξηζζφηεξα 
δεδνκέλα απφ φζα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα ρεηξηζηεί θαη ζπλεπψο αληηδξά κε απξφβιεπηνπο 

θαη κε αλακελφκελνπο ηξφπνπο. 

 
• Δπηζέζεηο Πεηξαηείαο (Hijacking Attacks). Απηέο νη επηζέζεηο πεξηιακβάλνπλ πξνζπάζεηεο 

αλάθηεζεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε έλα ζχζηεκα, κε ηελ ρξήζε κίαο ήδε 
ππάξρνπζαο ζχλδεζεο απφ θάπνηα εμνπζηνδνηεκέλε νληφηεηα. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην επίπεδν 

ζπλφδνπ (session layer), εάλ έλαο ρξήζηεο εγθαηαιείςεη αλνηθηή κία ζχλνδν, απηή κπνξεί λα 

ππνπέζεη ζχκα πεηξαηείαο απφ έλαλ επηηηζέκελν. Έλα παξάδεηγκα ηεο πεηξαηείαο ζπλφδνπ είλαη ε 
επίζεζε αθνινπζίαο αξηζκνχ TCP (TCP sequence number attack). Απηή ε επίζεζε εθκεηαιιεχεηαη 

ηε ζχλνδν επηθνηλσλίαο πνπ θαζηεξψζεθε κεηαμχ ελφο εμππεξεηεηή-ζηφρνπ θαη κίαο λφκηκεο 
νληφηεηαο πνπ εθθίλεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζχλνδν. Ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα ππνθιέςεη ηε ζχλνδν 

ηνπ λφκηκνπ νηθνδεζπφηε, εθφζνλ πξνβιέςεη ηνλ αξηζκφ αθνινπζίαο TCP πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 
λφκηκνο νηθνδεζπφηεο. 

 

• Δπηζέζεηο Καηάρξεζεο ύλδεζεο (Logon Abuse Attacks). Κηα επηηπρήο επίζεζε 
θαηάρξεζεο ζχλδεζεο αθνξά ηελ ρξήζε κίαο ελεξγήο δηθηπαθήο ζχλδεζεο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί 

κε λνκφηππν ηξφπν κεηαμχ δχν νληνηήησλ απφ θάπνηνλ κε εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. Κε απηφ 
ηνλ ηξφπν ζα παξέθακπηε ηνπο κεραληζκνχο απζεληηθνπνίεζεο θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο. 

 

• Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο (Denial-of-Service – DOS). Απηέο νη επηζέζεηο 
πξνζπαζνχλ λα εμαληιήζνπλ ην δίθηπν ή ηνπο πφξνπο εμππεξεηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ. Κία πην εμειηγκέλε κνξθή είλαη νη 
θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηψλ (Distributed DoS), φπνπ ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο πφξνπο απφ έλα θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ ελάληηα ζε έλαλ εμππεξεηεηή ζηφρν. Κεξηθνί 

γλσζηνί ηχπνη επηζέζεσλ DOS είλαη νη αθφινπζεο: 
 Ping ζαλάηνπ (Ping of Death). Απνηειεί κία πξψηκε επίζεζε ηχπνπ DOS ζηελ νπνία 

έλαο επηηηζέκελνο ζηέιλεη έλα αίηεκα ping πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 65.536 bytes, ην 
νπνίν είλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο γηα ην πξσηφθνιιν IP. Απηφ πξνθαινχζε 

θαηάξξεπζε ή επαλέλαξμε ζην ζχζηεκα. Ρέηνηεο επηζέζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, 
δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εθαξκφζεη θαηάιιεια 

κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Δπίζεζε SYN (SYN Attack). Πε κηα επίζεζε SYN, ν επηηηζέκελνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ 
αδπλακία κίαο δηεξγαζίαο ελφο εμππεξεηεηή λα δηαρεηξηζηεί ηα κε νινθιεξσκέλα 

αηηήκαηα ζχλδεζεο. Ν επηηηζέκελνο ππεξρεηιίδεη ηελ δηεξγαζία ηνπ εμππεξεηεηή κε 
αηηήκαηα ζχλδεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα δελ απνθξίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο (ACK) 

ησλ αηηεκάησλ SYN. Απηφ νδεγεί ηνλ εμππεξεηεηή ζε θαηάξξεπζε, θαηά ηελ αλακνλή 

κεγάινπ αξηζκνχ απαληήζεσλ ACK ησλ αξρηθψλ αηηεκάησλ. 
 

• Δπηζέζεηο ζην Δπίπεδν Δθαξκνγήο (Application-Level Attacks). Απηέο νη επηζέζεηο 
αζρνινχληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε αδπλακηψλ ζην επίπεδν εθαξκνγήο θαη θπξίσο πεξηιακβάλνπλ 

επηζέζεηο εηζβνιήο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα εθκεηαιιεχνληαη αδπλακίεο ηνπ εμππεξεηεηή 
δηαδηθηχνπ (web server), αδπλακίεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη, 
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αδπλακίεο αζθάιεηαο ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή δηθηχνπ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλαλ ηζηνρψξν, ή ειιηπείο ειέγρνπο θηιηξαξίζκαηνο (filtering) ζηα νξίζκαηα 
εηζφδνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή. Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ επηζέζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

θαθφβνπιεο επηζέζεηο ινγηζκηθνχ (ηνί, Γνχξεηνη Ίππνη, θηι), επηζέζεηο θαηά ησλ εμππεξεηεηψλ 
δηαδηθηχνπ (web server attacks), απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε εληνιήο (remote command 

execution), έγρπζε εξσηεκάησλ SQL (SQL injection) θαη επηζέζεηο cross-site scripting (XSS). 

 
 

3.4 Γνκή ελόο Αζθαινύο Γηθηύνπ γηα ην ITS 

       Α. Αθεξαηόηεηα 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Internet Transaction Server ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο 
ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο. Κία απφ απηέο είλαη λα θηινμελεί μερσξηζηά ηα WGate θαη 

AGate πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ. Απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηφηη ε WGate ζπλήζσο δελ 
πεξηέρεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε αληίζεζε κε ηελ AGate  πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο, 

φπσο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο SAP νη νπνίνη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Έηζη, ζπλίζηαηαη 

ε δεκηνπξγία κηαο ππνδνκήο δηθηύνπ πνπ θάλεη ρξήζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα ειέγρνπο 
πξφζβαζεο απφ ην Internet ζε επαίζζεηα ζηνηρεία θαη ζε εζσηεξηθά δίθηπα. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη 

ηέηνην, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ αζθαιείαο, φπσο firewalls, θίιηξα 
παθέησλ (packet filters) θαη SAP Routers πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ ελφο δηθηχνπ απφ ην άιιν. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε 
πεξηνξίδεηαη ζε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα 

εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο SAP. Ρν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη κεξηθά απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νηθνδφκεζε κηα αζθαινχο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 
δηθηχνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ITS. 

 

 

Δηθόλα 42: Παξάδεηγκα εγθαηάζηαζεο αζθαιήο ηνπνινγίαο ηνπ ITS 

 

Ππγθεθξηκέλα, κεηαμχ ηνπ Web browser θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο SAP, 
παξεκβάιινληαη ηξία firewall. Ρν πξψην απνηειεί ην πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο SSL ζε 

επίπεδν Browser θαη ηα άιια δχν παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ WGate θαη AGate κε ηελ SCN 
θξππηνγξάθεζε ηνπ SAP, κία θξππηνγξαθηθή κέζνδνο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 
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πσο βιέπνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή, ηα Firewalls ιεηηνπξγνχλ σο  

απηφλνκα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. Βεβαία, ν φξνο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επξχηεξε δπλαηή 
έλλνηα κηαο θαη κπνξεί λα είλαη έλα νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ πξντφλ firewall ζε έλα IP router πνπ 

έρεη ξπζκηζηεί κε θαλφλεο θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ.  

Ν Web Server πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ελάληηα απφ θάζε είδνπο παθέησλ δηθηχνπ πνπ 

δελ είλαη απαξαίηεηα ζηελ HTTP επηθνηλσλία. Πηελ πεξίπησζε καο, πξνζηαηεχεηαη απφ ην πξψην 

firewall. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ην router ψζηε λα πεξάζνπλ ηα παθέηα 
κε ζηελ αληίζηνηρε TCP ζχξα θαη κφλν. Δπηπιένλ, γηα λα εληζρχζνπκε ηα επίπεδα αζθάιεηαο, ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ Web Server ζα πξέπεη θιεηζηφ θαη φζν ην δπλαηφ πεξηνξηζκέλν κε 
απελεξγνπνηεκέλεο πεξηηηέο ππεξεζίεο δηθηχνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη 

ηνπ AGate, ζπλίζηαηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ Web Server απφ εζσηεξηθφ εηαηξηθφ δίθηπν κε ηε 
ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ firewall, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ή/θαη ελφο SAProuter. Απηφ απνηξέπεη 

πξφζζεηεο επηζέζεηο, εάλ θάπνηνο εηζβνιέαο θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ Web Server. 

Ρέινο, ζε πνιχ πςειέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη γηα λα απνθεπρζεί ε κε εμνπζηνδνηεκέλε 
είζνδνο ζην ζχζηεκα, ν SAP Server πξνζηαηεχεηαη θαη απφ έλα ηξίην εζσηεξηθφ Firewall. 

 

Δηθόλα 43 : SAP θαη Web 

Παξάδεηγκα Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Γηθηύνπ 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα πψο κπνξνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε ην ζχζηεκά καο, 

αμίδεη λα παξαζέζνπκε έλα παξάδεηγκα, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ην παξαθάησ γξάθεκα. Αο 

ππνζέζνπκε πσο δηαζέηνπκε κία ππνδνκή δηθηχνπ αζθαιείαο θαηάιιειν γηα πξφζβαζε ζην 
Internet ρξεζηκνπνηψληαο ην SAP Internet Transaction Server. 
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Δηθόλα 44: παξάδεηγκα ηνπνινγίαο δηθηύνπ ITS 

πσο παξαηεξνχκε, ην δίθηπφ καο απνηειείηαη απφ ηνλ ITS Server AGate, ηνλ SAP 

Application Server θαη ηνπο clients. Γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ ITS απφ ηα αηηήκαηα ησλ 
ρξεζηψλ κέζσ Internet ηίζεηαη ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο ελφο firewall πνπ ζσξαθίδεη ηελ πεξηνρή. 

Απηφ απνηειείηαη απφ ηνλ Web Server WGate, δχν Router θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ θαη έλαλ 
SAPRouter. Γηαπηζηψλνπκε έηζη, πσο ε αζθάιεηα ησλ δσλψλ ηνπ δηθηχνπ απμάλεηαη απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά. Ρν πξψην router θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ επηηξέπεη άκεζε πξφζβαζε απφ ην 

Internet ζηηο TCP ζχξεο ηνπ Web server θαη κφλν. Γελ δξνκνινγεί νπνηνδήπνηε παθέην απεπζείαο 
ζην δεχηεξν router, εμαζθαιίδνληαο φηη θαλέλα απφ απηά δελ ζα πεξάζεη απεπζείαο απφ ην 

Internet ζην εζσηεξηθφ δίθηπν. Γη' απηφ ην ιφγν ην δίθηπν ηνπ Web Server θαιείηαη αιιηψο θαη 
απνζηξαηηθνπνηεκέλε δώλε. Ρν δεχηεξν router θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ έρεη ξπζκηζηεί ψζηε 

λα αξλεζεί νπνηαδήπνηε άκεζε πξφζβαζε απφ ην δίθηπν ηνπ Web server ζε νπνηνδήπνηε 

ππνινγηζηή ζην εηαηξηθφ δίθηπν εθηφο απφ ην SAProuter (ζχξα TCP θαη ππνδνρήο). Ωο εθ ηνχηνπ, 
ηε ζχλδεζε απφ ην WGate ζην AGate κπνξεί λα κεηαδνζεί κφλν κέζσ ηνπ SAProuter, κηαο θαη 

ζην παξάδεηγκά καο ε AGate βξίζθεηαη ζην δίθηπν ηνπ SAP server. Ρν δίθηπν ηνπ server είλαη 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν ησλ client κέζσ ελφο router πνπ κπνξεί λα παξέρεη πξφζβαζε κε 

πεξηνξηζκνχο. Ξξναηξεηηθά, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο επηπιένλ router θηιηξαξίζκαηνο 
παθέησλ κεηαμχ ηνπ AGate θαη ν SAP Application Server γηα λα παξέρεη πξφζζεηε πξνζηαζία απφ 

εηζβνιείο πνπ  θαηαθέξνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νπνηνδήπνηε θελφ αζθαιείαο ηνπ AGate. 

Ξαξάιιεια, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αζθαιή επηθνηλσλία, κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θξππηνγξαθηθέο κεζφδνπο γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο δηθηχνπ ηνπ ITS. 

Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ Web Browser γηα λα ζπλδεζνχκε ζην Internet,  φια ηα 
δεδνκέλα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο) κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ρσξίο λα είλαη θξππηνγξαθεκέλα. Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα κπνξνχκε λα 

θξππηνγξαθήζνπκε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Web server θαη ηνπ Web Browser. Νη 
ππνζηεξηδφκελνη SAP Web servers θαη φινη νη ζχγρξνλνη Web  Browsers ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θξππηνγξάθεζε γηα ηε ξνή δεδνκέλσλ κέζσ HTTP ρξεζηκνπνηψληαο ην Secure Sockets Layer 
Protocol (SSL), γλσζηή θαη σο HTTPS. Ρν πξσηφθνιιν HTTPS είλαη πιήξσο αζθαιέο γηα ην ITS 

αιιά εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ Web server. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 
SSL θξππηνγξάθεζε, ν Web server πξέπεη λα ιάβεη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

γλσζηφ θαη σο server certificate. Απηφ εθδίδεηαη απφ κηα Αξρή Ξηζηνπνίεζεο (CA) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Web Browser γηα ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο ηνπ server. Δάλ ν browser 
ιακβάλεη έλα server certificate πνπ εθδίδεηαη απφ κηα αμηφπηζηε CA, ηφηε κπνξεί λα επαιεζεχζεη 

φηη είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ επηδησθφκελν server. Απηή είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθαιή 
ζχλδεζε. Ξξνυπφζεζε γηα κηα αζθαιή ππεξεζία πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη 

ην server certificate λα έρεη εθδνζεί απφ επίζεκε αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ εκπηζηεχνληαη νη 



 

48 

 

πεξηζζφηεξνη Web Browsers. Γηα ηνπο ρξήζηεο ελφο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

κηα εηαηξηθή CA θαη λα ξπζκηζηνχλ νη αληίζηνηρνη browsers ψζηε λα ηελ εκπηζηεχνληαη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη κεηαμχ WGate θαη ε AGate έρνπλ 

ηελ κνξθή απινχ θεηκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξεί λα επηιερζεί δηαθνξεηηθφο ηχπνο ζχλδεζεο 
πνπ θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα. Έλαο απφ απηνχο είλαη ν αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο DES 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηαηηθφ θιεηδί. Απηφ ην θιεηδί δελ κπνξεί λα αιιάμεη, σο εθ ηνχηνπ φκσο 

απηή ε θξππηνγξάθεζε παξέρεη πξνζηαζία κφλν απφ ηπραία αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ, φρη φκσο 
έλαληη ζνβαξψλ επηζέζεσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία κεηαμχ ηεο WGate θαη AGate, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ηεο SAP (SNC). Ρν SNC ρξεζηκνπνηεί κηα εμσηεξηθή 
ζπζθεπή αζθαιείαο-θξππηνγξάθεζεο γηα ηηο ζπλδέζεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εμαξηεκάησλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζηαζίαο, αλάινγα κε ην 
θξππηνγξαθηθφ εκπνξηθφ πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηεζεί.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ AGate θαη SAP Ππζηήκαηνο κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί απφ ην SNC. Σν 

Secure Network Communications (SNC) είλαη έλα επίπεδν ινγηζκηθνχ ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ηνπ ζπζηήκαηνο SAP πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ ηζρπξφηεξσλ θαλφλσλ ηαπηνπνίεζεο, 

θξππηνγξάθεζεο θαη single sign-on κεραληζκψλ. Ρν SAP παξέρεη ην SNC γηα server-to-server 
επηθνηλσλία κφλν. Ρξίηα κέξε παξέρνπλ ηελ SNC ηερλνινγία γηα ηελ πξφζβαζε ζε client. Ρν SAP 

δηαζέηεη βαζηθά κέηξα αζθάιεηαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην κνληέιν εμνπζηνδόηεζεο (SAP 

authorization concept) θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο. Κε ηε 
ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο νη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα SAP κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο πέξα απφ απηά ηα βαζηθά κέηξα γηα ηελ έληαμε ηεο 
πξφζζεηεο πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηζρπξφηεξεο κέζνδνη ειέγρνπ ηαπηφηεηαο, κε 

θξππηνγξάθεζε θαη κε single sign-on. Απηφ ην εξγαιείν είλαη δηαζέζηκν γηα Windows, 
UNIX/LINUX ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα θαη απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κε SAP servers. 

 

Δηθόλα 45: Μέζνδνο θξππηνγξάθεζεο SNC 

 

Ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο SAP ρξεζηκνπνηψληαο 

πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο πνπ παξέρνληαη απφ έλα εμσηεξηθφ πξντφλ πνπ δελ είλαη άκεζα 

δηαζέζηκεο ζην SAP ζχζηεκα. Ξαξάιιεια, πξνζηαηεχεη ηα κνλνπάηηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο SAP κε ηε ρξήζε θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ 

γηα απμεκέλε πξνζηαζία. Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε SNC ζηηο εθαξκνγέο είλαη ηα εμήο: 
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 Δμαζθαιίδεηαη ε application-level θαη end-to-end αζθάιεηα (γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ ηνπ 

SAP GUI θαη ελφο ζπζηήκαηνο SAP Application Server) 
 Σξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ ην ζχζηεκα SAP δελ παξέρεη 

άκεζα (γηα παξάδεηγκα Single Sign-On ή ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ) 
 Ζ αιιαγή ηνπ πξντφληνο αζθαιείαο γίλεηαη αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη  

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο 

Νη ιεηηνπξγίεο ηνπ SNC ελζσκαηψλνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο SAP (γηα 
παξάδεηγκα, ζηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο AS ABAP, ηνπ SAP GUI ή ηεο RFC βηβιηνζήθεο) σο έλα 

ζηξψκα κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηεο βηβιηνζήθεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ 
πξντφληνο. 

 
 

 

 

 

 

Δηθόλα 46: Αξρηηεθηνληθή ηνπ SNC 

 

Αξρηθά, κε ηελ εθαξκνγή SNC, ην ζχζηεκα θνξηψλεη δπλακηθά φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή βηβιηνζήθε. Πηε ζπλέρεηα, φηαλ δχν ζπζηαηηθά επηθνηλσλνχλ κε 

ην SNC εθηεινχλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:  

α. Ρν ζηξψκα ηνπ SNC επεμεξγάδεηαη ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη.  

β. Δθαξκφδεη ηηο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο ζηα κελχκαηα. Θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 
βήκαηνο, ην ζηξψκα ηνπ SNC ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εμσηεξηθή 

βηβιηνζήθε γηα λα επεμεξγαζηεί ηα κελχκαηα (φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θξππηνγξάθεζε). Ρέινο 

έρεη πξφζβαζε ζηελ εμσηεξηθή βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηψληαο ην GSS-API interface V2. 

 γ. Κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ, ην ζχζηεκα ηα απνζηέιιεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

δηαζχλδεζεο SAP κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν. 

δ. Θαηά ηελ παξαιαβή, ην SAP ιακβάλεη ηα κελχκαηα αιιά αληηζηξέθεη ηε δηαδηθαζία 

(φπσο γηα παξάδεηγκα εθαξκφδεη κεζφδνπο απνθξππηνγξάθεζεο). 
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Β. Δκπηζηεπηηθόηεηα  

Ξαξαπάλσ, αλαθέξακε πσο γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηα ζην ζχζηεκά καο, ζα 

πξέπεη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη λα γίλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη κφλν. 
Πην ζχζηεκα SAP επηηπγράλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: πεξεζηαθνχο Σξήζηεο, Νλνκαζηηθνχο 

Σξήζηεο θαη Νλνκαζηηθνχο Σξήζηεο κε Ξηζηνπνηεηηθά. 

 

Ι. Τπεξεζηαθνί Υξήζηεο (Authenticating Users - Service Users) 

Πην ζελάξην ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ κειεηάκε, δελ είλαη αλάγθε λα γλσξίδνπκε πνηνη ρξήζηεο 

επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή δεδνκέλσλ (application data) ζην ζχζηεκα SAP. 
Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη δχζθνιν λα 

δεκηνπξγεζεί έλα μερσξηζηφο ινγαξηαζκφο γηα θάζε ρξήζηε. Πε απηνχο ηνπο ρξήζηεο δίλνληαη 

κφλν ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή (φπσο γηα παξάδεηγκα, 
πιεξνθνξίεο γηα έλαλ κφλν θαηάινγν πξντφλησλ). Γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν (service file), ην φπνην φπσο πεξηγξάςακε θαη ζην 
πξνεγνχκελν θεθάιαην, βξίζθεηαη ζηελ AGate. Απηφ ην αξρείν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή (γηα παξάδεηγκα, ηελ θίλεζε SAP γηα λα μεθηλήζεη ν πειάηεο ηεο SAP, 
ππεξεζίεο νλφκαηνο θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηνλ ρξήζηε). Ν ITS ρξεηάδεηαη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα εθηειέζνπκε ηελ εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ν θσδηθφο πξφζβαζεο δελ εκθαλίδεηαη 

σο απιφ θείκελν ζην αξρείν ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θξππηνγξαθείηαη κε έλα ζηαηηθφ θιεηδί.  

 

ΙΙ. Ολνκαζηηθνί Υξήζηεο (Named Users) 

Πε έλα ζελάξην Intranet ή Extranet, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην SAP κέζσ ηνπ 

ITS κε φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην SAP. Πε απηή 
ηελ πεξίπησζε νλφκαηα ρξεζηψλ θαη θσδηθνί πξφζβαζεο δελ απνζεθεχνληαη κφληκα ζην ITS. Ν 

έιεγρνο ηαπηφηεηαο ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην ζχζηεκα SAP ρξεζηκνπνηψληαο 
ην Μνληέιν εμνπζηνδόηεζεο (authorization model). 

Θάζε επηρεηξεκαηηθφ ινγηζκηθφ παξάγεη δεδνκέλα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί. Θαζέλα απφ απηά πξνηείλεη θαη ηε δηθή ηνπ κέζνδν πξνζηαζίαο ηεο 
επαίζζεηεο πιεξνθνξίαο φπνπ ε πξφζβαζε ζε απηήλ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο. Ρν SAP R/3 δηαζέηεη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ελζσκαησκέλεο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ 
απαξηίδνπλ ην επνλνκαδφκελν κνληέιν «SAP Authorization Model». Ζ αλάγθε απηή πξνέθπςε 

απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ πηλάθσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ SAP θαη ηηο επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ. Ρν κνληέιν απηφ θαζνξίδεη πνηνο ρξήζηεο 
έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα γηα δεη ή λα παξαπνηήζεη θαη λα αιιάμεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

Αλάινγα ηηο εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο, επηηξέπεηαη ή κε ε πξφζβαζε 
ζε απηνχο. Βέβαηα, ην είδνο θαη ηα επίπεδα ηεο αζθάιεηαο ηνπ κνληέινπ επηιέγνληαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Ζ βαζηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ή φρη ε πξφζβαζε ελφο ρξήζηε ζε 

αληηθείκελα-θιάζεο ηνπ SAP ζπζηήκαηνο, νλνκάδεηαη έιεγρνο εμνπζηνδφηεζεο. Θάζε ρξήζηεο 

πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο, αληηθείκελα 
θαη πξνγξάκκαηα. Δθηφο απφ απηφ, ην ζχζηεκα επηηξέπεη έλαλ αθφκα έιεγρν, αλσηέξνπ επηπέδνπ 

απηή ηε θνξά. Θαζνξίδεη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ εάλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ν ρξήζηεο γηα λα 
εθηειέζεη έλα πξφγξακκα. Ν επηπιένλ απηφο έιεγρνο εμαζθαιίδεη φηη κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 

δελ ζα απνθηήζνπλ πνηέ ηνλ έιεγρν πξνγξάκκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

θαη επαίζζεηα δεδνκέλα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα SAP κε ην 
φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κία εγγξαθή ζηελ θχξηα κλήκε ηνπ SAP 

Server (user master record). Ζ εγγξαθή απηή πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ πιεξνθνξίεο ρξνληθήο 
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εηζφδνπ ζην ζχζηεκα, θαη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο-εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ ρξήζηε πνπ ηνλ δηέπνπλ. 

Ππλεπψο, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο δεηά πξφζβαζε ζε πξφγξακκα ή πίλαθα ηεο βάζεο, ην 
ζχζηεκα ειέγρεη εάλ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη αλάινγα ηνπ επηηξέπεηαη ή φρη ε 

πξφζβαζε ζε απηά, ζπλνδεπφκελν κε ην αληίζηνηρν κήλπκα πξνηξνπήο ή απαγφξεπζεο. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα γηα ην εάλ έλαο ρξήζηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεη εληνιέο 

αγνξάο ελφο κφλν ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

θνκκάηη θψδηθα:  

 

AUTHORITY-CHECK OBJECT 'M_RECH_EKG' 

         ID 'ACTVT' FIELD '02'  "Display 

         ID 'EKGRP' FIELD 'ZZ'. "Purchasing group 

IF SY-SUBRC = 0. 

ENDIF. 

 

Δάλ ε επηζηξεθφκελε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο sy-subrc είλαη ίζε κε ην κεδέλ ζεκαίλεη πσο ν 

ρξήζηεο δηαζέηεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα ζην πξνθίι αζθαιείαο ηνπ. Κε ηνλ φξν πξνθίι 
αζθαιείαο νλνκάδνπκε ην ζχλνιν φισλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο, 

ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Ρν πξνθίι αζθαιείαο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ην ξφιν ηνπ ρξήζηε 

ζην εθάζηνηε ζχζηεκα. Κία ζχληνκε γξαθηθή απεηθφληζε πνπ αλαπαξηζηά ηε ζρέζε ηνπ master 
record πνπ πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο θαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 47: 

 

Δηθόλα 47: ρέζεηο ηνπ SAP Authorization Model  
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Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ πψο ην κνληέιν εμνπζηνδφηεζεο ηεο SAP ιεηηνπξγεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αμίδεη λα παξαηεζεί ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Πην ζρήκα 48 βιέπνπκε κία 
αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνθίι αζθαιείαο ελφο πξαγκαηηθνχ ρξήζηε ζην ζχζηεκα SAP.  Ξην 

αλαιπηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο δηαζέηεη ηξεηο βαζηθέο εμνπζηνδνηήζεηο ζε θηλήζεηο ηνπ 
γεληθνχ ινγηζηεξίνπ ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδεηαη: Fixed Asset Accountant, Asset Accounting θαη 

Asset Postings. Πην πξψην επίπεδν, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ινγηζηεξίνπ κε θσδηθνχο θίλεζεο: ΑΒ02, ΑΒ03, ΑΒΑΝΛ, ΑΒΑΛV, ABT1N, 
ABUMN θαη ΑΒΕΝΛ. Πην δεχηεξν ηκήκα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Asset 

Accounting ρσξίο λα έρεη δηθαηψκαηα αιιαγήο θαη παξαπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ελψ ζην ηξίην 
ηκήκα Asset Postings έρεη δηθαηψκαηα θαη γηα ηα δχν. 

 

Δηθόλα 48: Security Profile ρξήζηε 

  

ΙΙΙ. Ολνκαζηηθνί Υξήζηεο κε Πηζηνπνηεηηθά (Named Users with Browser 

Certificates) 

Ρν ζχζηεκα SAP (ησλ εθδφζεσλ R/3 4.5 ή πςειφηεξσλ) έρεη ηε δπλαηφηεηα 
αλαγλψξηζεο ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ (Browser Certificates). Ρν πηζηνπνηεηηθφ 

πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ρξήζηεο ζηνλ νπνίν 
αλαθέξεηαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο. Ρν γεγνλφο απηφ εμαιείθεη επίζεο ηελ αλάγθε γηα ην ρξήζηε 

λα πιεθηξνινγήζεη έλα φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. Ξαξαθάησ 

δίλνπκε κία κηθξή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηερλνινγίαο.  

πσο γλσξίδνπκε, ε πιεηνςεθία ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν X.509. 

Ρα πηζηνπνηεηηθά  εθδίδνληαη απφ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο (CA) θαη εγθαζίζηαηαη ζηνλ browser. Πε κία 
γεληθή έλλνηα, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, ιεηηνπξγεί ζαλ κία νληφηεηα ηελ νπνία εκπηζηεχνληαη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (γηα 
παξάδεηγκα, ε Verisign Inc). Ν Web server επαιεζεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπ 

θαη ηνπ απνζπά ην φλνκα ρξήζηε (πνπ νλνκάδεηαη DN) θαη ην πξνσζεί ζηελ WGate. Απηφ κε ηε 
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ζεηξά ηνπ ην ζηέιλεη ζηελ AGate ρξεζηκνπνηψληαο SNC θξππηνγξάθεζε. Πηε ζπλέρεηα, ην 

πηζηνπνηεηηθφ δηνρεηεχεηαη ζην ζχζηεκα SAP πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε, ρσξίο λα 
ειέγμεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην DN κπνξεί λα ην εκπηζηεπζεί, 

αζθαιείο ζπλδέζεηο δηθηχνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

 

Δηθόλα 49: Browser Certificates 

 

Νη Web servers κπνξεί λα ξπζκηζηνχλ ψζηε λα δέρνληαη κφλν ηηο ζπλδέζεηο πνπ 
παξνπζηάδνπλ έγθπξα πηζηνπνηεηηθά. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεραληζκφο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο, ηδίσο εάλ επηηξέπνληαη κφλν ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ έλα νξηζκέλν CA. 

 

Γ. Αθεξαηόηεηα 

πσο αλαθέξζεθε αξρηθά, δελ αξθεί κφλν ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζην ζχζηεκά καο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 
αθεξαηφηεηα, ε δηαηήξεζε δειαδή ησλ δεδνκέλσλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα 

γλσζηή θαηάζηαζε ρσξίο αλεπηζχκεηεο ηξνπνπνηήζεηο, αθαηξέζεηο ή πξνζζήθεο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, θαζψο θαη ε απνηξνπή ηεο πξφζβαζεο ή/θαη ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ 
θαη δηθηχσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άηνκα ρσξίο άδεηα. Πην SAP ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ 

ηξεηο κέζνδνη: 

 

Ι. Tαπηνπνίεζε πλεδξίαο (Session Identifier) 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζε πνιιαπιά βήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηεί 

IACs, ην ITS δεηά κηα κνλαδηθή ζπλεδξία, φηαλ ε πξψηε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 
Απηφο ν θσδηθφο ζπλεδξίαο (ID) απνζηέιιεηαη ζηνλ browser κε ηελ πξψηε ζειίδα HTML. Ξξέπεη 

λα πεξάζεη πίζσ ζην ITS κε φιεο ηηο δηαδνρηθέο αηηήζεηο. Ρν ID ηεο ζπλεδξίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνλ ITS ψζηε λα εληνπίδεη ην ζσζηφ πιαίζην ζπλεδξίαο. Δμαζθαιίδεη, επίζεο, φηη έλαο άιινο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ρξήζηεο δελ κπνξεί εχθνια λα θαηαιάβεη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη θαη‟ επέθηαζε δελ κπνξεί λα 

αιινηψζεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ήδε εθηεινχληαη. Γηα ηζρπξφηεξε πξνζηαζία  ησλ 
ζπλεδξηψλ ησλ ρξεζηψλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ HTTPS. 

ΙΙ. IP Γηεπζύλζεηο Υξεζηώλ (Client IP Addresses) 

Ωο πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ αζθαιείαο, ην ΗTS απνζεθεχεη ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ρξήζηε 

καδί κε ην ID ηεο ζπλεδξίαο. Έλαο σηαθνπζηήο πνπ παξαθνινπζεί ηε ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ, 
απνθηά ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ κπνξεί λα ξπζκηζηεί ν αξηζκφο ησλ 

ζεκαληηθψλ byte πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχγθξηζε δηεχζπλζε δηθηχνπ. Πηελ AGate, ην 
αθφινπζν θιεηδί κεηξψνπ θαζνξίδεη κηα κάζθα ησλ ζεκαληηθψλ bits ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθηχνπ:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\ITS\2.0\<INST>\Connects\IPChecking. 

Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 255.255.255.255, ε νπνία νξίδεη φηη ην ζχλνιν ηεο δηεχζπλζεο 
πξέπεη λα ζπγθξηζεί. Γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπλίζηαηαη ε εηζαγσγή ηεο ηηκήο ηνπ 

255.255.0.0. 
 

ΙΙΙ. Ρνκπνηηθόο Απνθιεηζκόο (Robot Exclusion)  

Νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα θάζε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Καο 

επηηξέπνπλ λα αλαδεηήζνπκε ζε έλα κεγάιν κέξνο ηζηνζειίδσλ γηα ηηο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 
ελδηαθεξφκαζηε λα βξνχκε πιεξνθνξίεο. Ξξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη δείθηεο ηνπο, νη 

πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο δηαζρίδνπλ ηνλ Ξαγθφζκην Ηζηφ αθνινπζψληαο φινπο ηνπο 
ζπλδέζκνπο ζε φιεο ηηο νη ηζηνζειίδεο πνπ βξίζθνπλ. Ρν πξφγξακκα πνπ θάλεη απηή ηελ δνπιεηά 

θαιείηαη «αληρλεπηήο» ή γεληθφηεξα «ξνκπφη». Ζ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθή, αιιά ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Αλ έλαο ζχλδεζκνο θαηεπζχλεη ην ξνκπφη 
ζε κία απφ ηηο εθαξκνγέο ζαο ζην Internet, ην ξνκπφη αθνινπζεί φιεο ηηο ζπλδέζεηο ζηελ 

εθαξκνγή. Γεδνκέλνπ φηη ε πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά, δελ είλαη θαηάιιειεο γηα 
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε ζηαηηθφ δείθηε. Δπίζεο, ηα αηηήκαηα ησλ ξνκπφη επηβάιινπλ πξφζζεην 

θνξηίν ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή καο. Ρν πξφηππν ηνπ Ρνκπνηηθνύ Απνθιεηζκνύ (Standard 

for Robot Exclusion - SRE), παξέρεη κηα κέζνδν γηα λα απνθιεηζηνχλ ηα ξνκπφη απφ νξηζκέλα 
ηκήκαηα ή απφ ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ησλ πφξσλ ησλ servers. Γελ ππάξρεη εχθνινο ηξφπνο λα 

απνηξαπεί απηφ. Ξξηλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε κηα ηνπνζεζία, ην SRE ειέγρεη ην αξρείν robots.txt 
ζηνλ θαηάινγν ηνπ server (γηα παξάδεηγκα, http://www.yourcompany.com/robots.txt). Απηφ ην 

αξρείν πεξηέρεη θαλφλεο πνπ ππαγνξεχεη ζην ξνκπφη πνηα κέξε ηνπ server είλαη πξνζηηά θαη πνηα 
φρη. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν SAP ITS, ην αξρείν robots.txt πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο γξακκέο: 

User-agent: * 

Disallow: /scripts 

 
Κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ξνκπφη παξακέλεη καθξηά απφ ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Internet 

ζηνλ server. Θα κπνξνχζε λα κελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε νιφθιεξν ην server κε ηελ έλδεημε 

"Disallow: /". Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ξνκπφη δελ απνηεινχλ κείδνλ δήηεκα ζε εθαξκνγέο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν, αιιά θαη ζε εηαηξηθά intranets δίθηπα, φπνπ ε έξεπλα ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα ρηηζηεί έλα επξεηήξην εηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

 

Ξξαθηηθά παξαδείγκαηα Web εθαξκνγψλ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε ηα φζα αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζα δψζνπκε δχν παξαδείγκαηα Web εθαξκνγψλ, ε κία γηα 
πξφζβαζε ζην SAP κέζσ Browser θαη ε άιιε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

  

4.1 ειίδα ALV κε ηε ρξήζε ηνπ Web Dynpro ηεο ABAP 

Πε απηφ ην ζεκείν ζα παξαδψζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα κηαο Web ζειίδαο ζην νπνίν 

απεηθνλίδνληαη φιεο νη πηήζεηο κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξγαιείν ηεο 
SAP, ην Web Dynpro κε ηα αληηθείκελα ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ ABAP. Πηελ ζειίδα 

πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε, κπνξνχκε λα θάλνπκε αλαδήηεζε εηδηθψλ πηήζεσλ θαη λα δνχκε 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πηήζε πνπ έρνπκε επηιέμεη. Ζ δηαδηθαζία απεηθφληζεο ησλ 
δεδνκέλσλ ζε κνξθή ιίζηαο νλνκάδεηαη κνληέιν δηακόξθσζεο ALV. Ρν κνληέιν ηνπ ALV είλαη 

κία κνξθή αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ ζε κνξθή ιίζηαο, ε πην γλσζηή θαη ε πην ρξεζηκνπνηεκέλε 
κέζνδνο ζην ζχζηεκα SAP. Ππγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε έλαλ εζσηεξηθφ πίλαθα κε 

ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, επεμεξγάδνληαη θαη αλαπαξίζηαληαη ζε κία νζφλε.  

Μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ αληηγξαθή ελφο ππάξρνληνο Web Dynpro ζηνηρείνπ. Κέζα 

ζην ζχζηεκα (ζπλαιιαγή SAP:se80) ππάξρνπλ έηνηκα ζηνηρεία πξνεπηιεγκέλα απφ ηε SAP. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ παξαδείγκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηνηρείν WDT_FLIGHTLIST_SIMPLE.  

Πηε ζπλέρεηα, ην αληηθείκελν πνπ έρνπκε αληηγξάςεη, ην κεηνλνκάδνπκε ζε 

Z00_WDT_FLIGHTLIST_CONFIG. Δπεηδή αλαπηχζζνπκε δηθή καο εθαξκνγή, ε SAP καο ην 
επηηξέπεη κφλν εάλ ην αξρείν ή ην αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγνχκε μεθηλάεη κε ην γξάκκα Z ηνπ 

ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Θα δεκηνπξγήζνπκε κία πξνβνιή (View) κε ην φλνκα RESULTVIEW γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα ζηελ κνξθή ALV πίλαθα. Ρα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα 
παξαθάησ: 

 Αληηγξάθνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ θφκβνπ NODE_FLIGHTTAB απφ ην component 

controller context ζην πεξηερφκελν ηνπ view RESULTVIEW. 
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Πην πεξηβάιινλ ηνπ view RESULTVIEW δεκηνπξγνχκε έλα ViewContainerUIElement θαη ην 
νλνκάδνπκε CONTAINER. 

 

 

 

Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ALV component model κέζα ζην view 

RESULTVIEW είλαη απαξαίηεην λα δειψζνπκε ηε ρξήζε ηνπ component SALV_WD_TABLE ζην 

view. Ξινεγνχκαζηε ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ RESULTVIEW, παηάκε ην θνπκπί ηεο δεκηνπξγίαο  

(Create Controller Usage) θαη επηιέγνπκε ηελ αθφινπζε εγγξαθή απφ ηη ιίζηα ηνπ αλαδπφκελνπ 
παξαζχξνπ: 
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Παξακεηξνπνίεζε ηνπ ALV ζην ResultView  

Αθνχ παξακεηξνπνηήζακε ην κνληέιν, ζα θάλνπκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο ζηελ θιαζζηθή 

κνξθή ηνπ κνληέινπ ALV, γηα ηελ θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ:  

 Θα αλαπαξαζηήζνπκε 5 γξακκέο αλά ζειίδα ζε αληίζεζε κε ηηο 10 πνπ δηαζέηεη 

ην κνληέιν απφ πξνεπηινγή.  

 Θα εκθαλίζνπκε εηθνλίδηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πηήζεσλ 

(πξάζηλε εηθφλα γηα πιήξε δηαζεζηκφηεηα, θίηξηλε εηθφλα γηα κεζαία 
δηαζεζηκφηεηα θαη θφθθηλε εηθφλα γηα κε δηαζεζηκφηεηα) 

 Γπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα κε βάζε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ 

Γηαδηθαζία  

Α. Αξρηθνπνίεζε ALV component 

 
Ρν πξψην βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζηηγκηφηππν ηνπ ALV component. Απηφ 

επηηπγράλεηαη εχθνια κε ηε βνήζεηα ελφο Web Dynpro wizard. 

 

 

WDDOINIT() 
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METHOD wddoinit .  
* Create component usage for alv component  
DATA: l_ref_cmp_usage TYPE REF TO if_wd_component_usage.  
l_ref_cmp_usage = wd_this->wd_cpuse_alv( ).  
IF l_ref_cmp_usage->has_active_component( ) IS INITIAL.  
l_ref_cmp_usage->create_component( ).  
ENDIF.  
[…]  

Κιήζε ηεο κεζόδνπ GET_MODEL( ).  

Ρν επφκελν βήκα είλαη λα παξακεηξνπνίεζνπκε ην κνληέιν ηνπ ALV, θαιψληαο ηε 

ζπλάξηεζε GET_MODEL. 

 

WDDOINIT()  

[…]  
* Get config model  
DATA: l_ref_interfacecontroller TYPE REF TO iwci_salv_wd_table .  
l_ref_interfacecontroller = wd_this->wd_cpifc_alv( ).  
DATA: l_value TYPE REF TO cl_salv_wd_config_table.  
l_value = l_ref_interfacecontroller->get_model( ).  
[…]  

Β. Παξακεηξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ALV 

Μεθηλάκε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ ηεο παξακεηξνπνίεζεο πνπ ππνζέζακε 

παξαπάλσ, δειαδή λα επηηξέςνπκε ηελ εκθάληζε 5 γξακκψλ ηεο web ζειίδαο αληί γηα 10 ηνπ 
θιαζζηθνχ κνληέινπ. 
WDDOINIT()  

[…]  
* set visible row count  

l_value->if_salv_wd_table_settings~set_visible_row_count( '5' ).  

[…]  

 

Γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ, ζα 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα: 

WDDOINIT()  

[…]  
* Sort rows by seatsocc descending  
DATA: lr_field TYPE REF TO cl_salv_wd_field.  
lr_field =  
l_value->if_salv_wd_field_settings~get_field( 'SEATSOCC' ).  
lr_field->if_salv_wd_sort~create_sort_rule( sort_order =  
if_salv_wd_c_sort=>sort_order_descending ).  
[…]  

Πηνλ θφκβν NODE_FLIFGTAB, δειψλνπκε ηηο ζηήιεο-πεδία ηνπ εζσηεξηθνχ πίλαθα. Κέρξη 

ζηηγκήο, ν πίλαθάο καο πεξηιακβάλεη ηηο ζηήιεο CARRID, CONNID, FLDATE, PRICE, CURRENCY, 

PLANETYPE, SEAYSMAX, SEATSOCC θαη PAYMENTSUM. Γηα λα πξνζζέζνπκε ηελ εηθφλα πνπ 
δείρλεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ ζηελ ζηήιε «SEATSOCC» ηνπ πίλαθα, απαηηείηαη ε 

πξνζζήθε κηαο λέαο ζηήιε πνπ ζα θξαηά ην φλνκα ηεο εηθφλαο πνπ πξφθεηηαη λα απνηππσζεί. 
Έηζη, πξνζζέηνπκε έλα λέν πεδίν ζηνλ θφκβν NODE_FLIGHTTAB ηνπ component controller. Ρν 

φλνκα ηνπ λένπ πεδίνπ είλαη ην STATUS θαη ν ηχπνο ηνπ ζπκβνινζεηξά (STRING). 



 

59 

 

 

 

Πηνλ θφκβν FILL_FLIGHTTAB, ζα πξέπεη λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηηο ζπλζήθεο έηζη ψζηε 

λα ζπκπεξηιάβνπκε ην λέν πεδίν STATUS κέζα ζηνλ εζσηεξηθφ πίλαθα lt_flights. Δάλ δελ ππάξρεη 

θακία θελή ζέζε, εκθαλίδεηαη ε θφθθηλε έθδνζε ηεο εηθφλαο. Δάλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ 
είλαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1 έσο 50, εκθαλίδεηαη ε θίηξηλε έθδνζε ηεο εηθφλαο θαη ηέινο γηα πάλσ 

απφ 50 ζέζεηο, εκθαλίδεηαη ε πξάζηλε εηθφλα. 

 

FILL_FLIGHTTAB()  

[…]  
Data:  
lt_flights TYPE if_componentcontroller=>Elements_Node_Flighttab,  
ls_flights type if_componentcontroller=>Element_Node_Flighttab,  
lv_seatsfree type i.  
* read data  
select * from sflight into corresponding fields of table lt_flights  
WHERE (lt_where).  
* fill column STATUS  
LOOP AT lt_flights INTO ls_flights.  

lv_seatsfree = ls_flights-seatsmax - ls_flights-seatsocc.  

IF lv_seatsfree = 0.  

ls_flights-status = 'ICON_RED_LIGHT'.  

ELSEIF lv_seatsfree <= 50.  

ls_flights-status = 'ICON_YELLOW_LIGHT'.  

ELSE.  

ls_flights-status = 'ICON_GREEN_LIGHT'.  

ENDIF.  

modify lt_flights from ls_flights transporting status.  

ENDLOOP.  

* navigate from <CONTEXT> to <NODE_FLIGHT> via lead selection  

node_node_flighttab = wd_context->get_child_node( name = `NODE_FLIGHTTAB` ).  

* fill context node  

node_node_flighttab->bind_table( lt_flights ).  
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endmethod.  

Ρν επφκελν βήκα είλαη λα αλαλεψζνπκε ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ view RESULTVIEW. 

 

Πην ζεκείν απηφ ζα παξακεηξνπνηήζνπκε ην κνληέιν γηα ηελ εκθάληζε ησλ ηξηψλ 
δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ ζηελ κέζνδν WODOINIT ηνπ view RESULTVIEW: 

 

WDDOINIT()  

[…]  
* Display icon in column seatsocc  
DATA: lr_column TYPE REF TO cl_salv_wd_column,  
lr_image TYPE REF TO cl_salv_wd_uie_image,  
lv_icon TYPE string.  
lr_column = l_value->if_salv_wd_column_settings~get_column( 
'SEATSOCC' ).  
CREATE OBJECT lr_image.  
lr_image->SET_SOURCE_FIELDNAME( 'STATUS' ).  
lr_column->set_cell_editor( lr_image ). "Display traffic light 
images in column 'SEATSOCCC'  
[…]  

 

Ζ ζηήιε STATUS είλαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απεηθφληζεο ησλ εηθφλσλ θαη δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη νξαηή ζηνλ ALV πίλαθα. Ζ δηαγξαθή ηεο ζηήιεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
παξαθάησ γξακκή θψδηθα: 

 

WDDOINIT()  

[…]  
* delete column STATUS  
l_value->if_salv_wd_column_settings~delete_column( 'STATUS' ).  
ENDMETHOD.  

 

Γηα λα απεηθνληζηεί ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ζειίδαο ζε έλαλ Web browser, 

απαηηείηαη ε θαηαζθεπή κηαο Web Dynpro εθαξκνγήο πνπ ζα θαιέζεη ην ζηνηρείν πνπ έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη. Κε απιά βήκαηα, δεκηνπξγνχκε κία εθαξκνγή Web Dynpro ζπκπιεξψλνληαο ηελ  
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πεξηγξαθή ηεο, ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δψζακε παξαπάλσ, ην φλνκα ηεο δηεπαθήο θαη 

παηάκε «εθηέιεζε». 

 

Έλαο Web browser θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ απεηθνλίδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί 
ζε κνξθή ιίζηαο ALV. Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Δηθόλα 50: Web ζειίδα κε ην κνληέιν ALV 

 

 

 

4.2 Γεκηνπξγία κηαο Web εθαξκνγήο γηα RF ζπζθεπέο 

Νη ζπλαιιαγέο SAP πνπ γίλνληαη κε εμνπιηζκφ ξαδηνζπρλνηήησλ, φπσο ζπζθεπέο ρεηξφο, 
ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην SAP R/3, ρσξίο θάπνην ελδηάκεζν ζηνηρείν (middleware). Ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ηεο νζφλεο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ RF (Radio Frequency), ε SAP έρεη 
αλαπηχμεη εηδηθέο ζπλαιιαγέο κε πνιχ εχθνιε ζηε ρξήζε ινγηθή. Δζηηάδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ κέζσ ησλ RF ζπζθεπψλ ζάξσζεο. Ζ δεκηνπξγία κηαο 

ηερλνινγίαο ITSmobile γηα ζπζθεπέο RF πεξηιακβάλεη ηε ιήςε κηα δέζκεο ησλ RF ζπλαιιαγψλ 
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζχζηεκα SAP, κεηαηξέπνληάο ηα ζε ITSmobile πεξεζίεο 

Γηαδηθηχνπ. Ρν δχζθνιν θνκκάηη είλαη φηη νη RF ζπλαιιαγέο δελ ιεηηνπξγνχλ ην ίδην απνδνηηθά ζε 
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φιεο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. πάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Κεξηθνί απφ 

απηνχο είλαη φηη νη browsers ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά ζε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή απφ κία 
θνξεηή ζπζθεπή, ε αδξαλνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ κεηά απφ θάπνηα ιεπηά κε ιεηηνπξγίαο 

νδεγνχλ ζε απνζχλδεζε κε ηνλ web server, ην πξσηφθνιιν SSL θαη HTTPS, θπζηθά ιάζε πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζηνλ web server θαη ηέινο ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία web εθαξκνγψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ITSmobile απαηηνχληαη ηξία βήκαηα: Ξξψηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ππεξεζία ζην 
δηαδίθηπν γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηεο ζειίδαο (HTML Template). ιε ε 

δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηελ ζπλαιιαγή ζην SAP, SE80, φπνπ πξνζθέξνληαη ηξία δηαθνξεηηθά 
πξφηππα γηα λα επηιέμνπκε (ITSGENMOBILE, ITSGENMOBILE4 θαη ITSGENMOBILEXV). 

Γεχηεξνλ, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κηαο ICF ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ 
SAP, SICF. Ζ ππεξεζία ICF είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζχλδεζε ηεο ππεξεζίαο Γηαδηθηχνπ κε κία 

δηαδξνκή πξφζβαζεο ζε HTTP. Κε ηα παξαπάλσ βήκαηα, εκθαλίδεηαη ε πεξεζία Γηαδηθηχνπ ζε 

έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser) ζε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή ή ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο αλ γηα παξάδεηγκα δελ 

καο θαιχπηεη ην πξφηππν ζρεδηαζκνχ, αθνινπζεί ην ηξίην βήκα. Ξξαγκαηνπνηνχκε ρεηξνθίλεηεο 
πξνζαξκνγέο ησλ πξνηύπσλ κέζσ ηεο ζπλαιιαγήο SE80, ή ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα λέν 

αξρείν CSS ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ζην πξφηππν ηεο ζειίδαο. 

Νη παξάγξαθνη πνπ αθνινπζνχλ δείρλνπλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο web εθαξκνγήο, μεθηλψληαο ηελ δεκνζίεπζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ITSMobile κέρξη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο. 
 

1. Γεκνζίεπζε ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ITSMOBILE  
 

Ρν ITSmobile παξέρεη πνιπάξηζκα πξφηππα νζνλψλ θαη αληηθεηκέλσλ (CSS, JavaScript, 

θα) ηα νπνία παξαδίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξεο πεξεζίεο Γηαδηθηχνπ. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
ζσζηά ζα πξέπεη λα γίλεη δεκνζίεπζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ζπλαιιαγήο SE80 θαη 

επηιέγνληαο απφ ην κελνχ “Internet Service“. 

 

Δηθόλα 51: Internet Service ZLM01 
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2. Παξαγσγή ησλ πξνηύπσλ νζνλώλ γηα ην πξόγξακκα RLMENU 

 

Δηθόλα 52: Παξαγσγή πξνηύπσλ νζόλεο RLMENU 

Δθηεινχκε ην πξφγξακκα RLMENU (ην πξφγξακκα ηεο θίλεζεο) θαη επηιέγνπκε ην 

πξφηππν πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη παηψληαο ην “create template”. Ξιεθηξνινγνχκε ην φλνκα ηεο 

πεξεζίαο Γηαδηθηχνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην πξψην βήκα, ηνλ αξηζκφ 99 σο ζέκα πνπ 
είλαη ην πξνεπηιεγκέλν θαη έπεηηα επηιέγνπκε ην επηζπκεηφ πξφηππν. 
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Δηθόλα 53: ZLM01 ππεξεζία κεηά ηελ παξαγσγή ησλ πξνηύπσλ 

Πηε ζπλέρεηα, ηα πξφηππα ησλ ζειίδσλ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ (δειαδή λα 

δεκνζηεπζνχλ ζηνλ ITSmobile). Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δεκνζίεπζε επηιέγνπκε “Publish 
‐> Complete Service” (πνπ ζεκαίλεη φια ηα πξφηππα ηεο νζφλεο ζηελ ππεξεζία ζα 

δεκνζηεπζνχλ). 

 

Δηθόλα 54: RLMENU πξόηππα‐ δεκνζίεπζε ζε εζσηεξηθή ηνπνζεζία 

Απφ απηή ηε ζηηγκή, ηα πξφηππα ζειίδσλ δείρλνπλ φηη έρνπλ απνζεθεπηεί θαη 

δεκνζηεπζεί. Έλα κήλπκα ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο δείρλεη αλ ε 
δεκνζίεπζε ζηελ εζσηεξηθή ηνπνζεζία ήηαλ επηηπρήο. ια ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεχνληαη ζε κία εζσηεξηθή ηνπνζεζία ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην κελνχ SE80. 
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ην ITS δηαζέηεη πεξηβάιινλ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ζειίδσλ 

(caches), ην νπνίν εμαζθαιίδεη φηη πξφζθαηα άιιαμε ε ζειίδα θαη φηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

θάζε ρξήζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ην δεηήζνπλ. Ζ ζπλαιιαγή ηνπ SAP γηα ηελ αλαλέσζε 
ηεο κλήκεο cache είλαη ε SITSPMON. Ρν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο θίλεζεο είλαη φηη δελ κπνξνχκε 

λα επηιέμνπκε ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο πνπ ζα  αλαλεψζνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά γίλεηαη 
καδηθά γηα θάζε ζπλαιιαγή.  
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Δηθόλα 55: Αλαλέσζε ηεο κλήκεο Cache feature κε ηελ ζπλαιιαγή SITSPMON 

 

3. Γεκηνπξγία κηαο ππεξεζίαο ICF γηα ηελ ζπλαιιαγή LM01  
Δθηεινχκε ηελ θίλεζε SICF θαη πινεγνχκαζηε ζηνλ θφκβν ηνπ SAP γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε κία λέα ππεξεζία δίλνληαο ηεο θαηάιιειε νλνκαζία. Πην παξάδεηγκά καο ην 

έρνπκε νλνκάζεη ZLM01. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ  ην φλνκα πνπ ζα δψζνπκε λα ηαηξηάδεη απφιπηα 
κε ην απηφ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ βήκαηνο 1, αιιηψο νη παξάκεηξνη ηνπ ITSmobile ICF δελ ζα 

ιεηηνπξγνχλ. Πηε ζπλέρεηα γηα λα ειέγμνπκε ηελ  ππεξεζία, εθηεινχκε ηελ θίλεζε LM02 απφ έλαλ 
browser. 
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Δηθόλα 56 ‐ SICF ‐ αλαπαξηζηώληαο ηελ ππεξεζία  ZLM01 ζε κνξθή δέληξνπ 

Πην κελνχ πνπ βξηζθφκαζηε, ζηελ θαξηέια Service Data, ζέηνπκε ην GUI Link ζε “Λαη” θαη 

επηιέγνπκε ην “GUI configuration”. 

 



 

67 

 

Δηθόλα 57: SICF ‐ Γεκηνπξγία Τπεξεζίαο 

 

Δηθόλα 58: νζόλε ηνπ GUI Configuration 

Κία ππεξεζία γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο 
παξακέηξνπο: 

Παξάκεηξνο Αμία ρόιην 

~ITSmobile 1 Ξξέπεη λα έρεη πάληα ηελ ηηκή  „1‟ 

~THEME 99 Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο πεξεζίαο 

Γηαδηθηχνπ κε πξνεπηιεγκέλε ηηκή ην „99‟. 

~TRANSACTION LM01 LM01 είλαη ην RF menu. Κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλα άιιν 
παξακεηξνπνηεκέλν 

~SOURCES ZLM01, ITSmobile Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα 

ηεο πεξεζίαο Γηαδηθηχνπ θαη ην ITSmobile 

~POPUPS            1 Ξξέπεη λα είλαη „1‟  γηα λα επηηξέπεη 

ην F8-Logoff γηα ηελ εξγαζία ζην RF Menu 

~ITSmobileSOUND 1 Ξξέπεη λα είλαη „1‟ γηα επηηξέπνληαη 

ηα ερεηηθά κελχκαηα 

Ζ παξάκεηξνο ~SOURCES δείρλεη ζηνλ ITS πνχ κπνξεί λα βξεη ηα πξφηππα ησλ ζειίδσλ, κηαο θαη 

κεξηθέο απφ ηηο ζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ αληηθείκελα, φπσο εηθφλεο, JavaScript θ.α., απφ ηελ 

πξνεπηιεγκέλε κνξθή ηεο πεξεζίαο Γηαδηθηχνπ ηνπ ITSmobile. Κεηά ηηο παξακεηξνπνηήζεηο, 

απνζεθεχνπκε ηηο αιιαγέο.  Πηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ηελ Handler θαξηέια ζέηνληαο ηελ ηηκή 
CL_HTTP_EXT_ITS handler φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Έπεηηα, επηιέγνπκε ηελ θαξηέια “Error Pages”. Δπηιέγνπκε ην “System Logon” θαη ην θνπκπί ηνπ  
Configuration. 
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Δηθόλα 59 : SICF ‐ παξακεηξνπνίεζε νζόλεο ζύλδεζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο 

Πηελ ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ην “Define Service - Specific Settings”, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ πεδίσλ. πσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα 54, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

«Select display», επηιέγνπκε πνηα πεδία ζέινπκε λα δνχκε ζηελ νζφλε ζχλδεζεο. Κία ζσζηή 
πξαθηηθή είλαη λα ελεξγνπνηήζνπκε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα. Πην κελνχ «Actions During Logon», 

δηαιέγνπκε ην “Do Not Switch” πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε κε ην πξσηφθνιιν HTTP (ην SSL θαη 

HTTPS ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο). Έπεηηα, ζηελ πεξηνρή «Default», πιεθηξνινγνχκε 
ηνλ αξηζκφ ηνπ client θαη ηέινο ζηελ πεξηνρή “Logon Layout and Procedure”, πιεθηξνινγνχκε 

ηελ θιάζε CL_MOBILE_SYSTEM_LOGIN κε επηιεγκέλε ηελ επηινγή “User Specific”. Ρειεηψλνληαο 
ηελ παξακεηξνπνίεζε, έρνπκε ην απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο 54, απνζεθεχνπκε θαη επηζηξέθνπκε 

ζην αξρηθφ κελνχ. Πηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ θαξηέια “Logon Data” θαη ζην πεδίν “Procedure”, 
επηιέγνπκε “Alternative Logon Procedure” απφ ηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη. 
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Δηθόλα 60: SICF ‐ Logon Data Screen 

Πηελ ιίζηα “Login Procedure” αθαηξνχκε φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη εθηφο απφ ηελ 
“fields authentication”.  Απηή επηηξέπεη ζηελ νζφλε ζχλδεζεο λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ή κε ρξήζηεο επηηξέπνληαο ηνπο ή φρη ηε ζχλδεζε κε ην SAP ζχζηεκα.  
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Δηθόλα 61: SICF ‐  Logon Procedure 

Πηε ζπλέρεηα απνζεθεχνπκε ηελ ππεξεζία θαη επηζηξέθνπκε ζηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ SICF γηα 

λα ηελ ελεξγνπνηήζνπκε θαη λα ηελ ειέγμνπκε. Δπηιέγνληαο δεμί θιηθ ζηελ ππεξεζία ZLM01 θαη 
“Test Service” αξρίδεη ν έιεγρνο. Κία λέα νζφλε web browser αλνίγεη πνπ απεηθνλίδεη κία νζφλε 

ζχλδεζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 
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Δηθόλα 62:  ZLM01 Τπεξεζία Οζόλεο ύλδεζεο 

Έπεηηα, θάλνπκε ζχλδεζε κε ην ίδην φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζην SAP 
ζχζηεκα. Ζ εηθφλα 58 δείρλεη ηελ νζφλε ιάζνπο πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην SAP δελ βξίζθεη ην 

πξφηππν ηεο ζειίδαο. Ξην αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ηα κελχκαηα ιάζνπο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ζπλαιιαγή ST22. 

 

Δηθόλα 58: RABAX_STATE Termination Error 
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Δηθόλα 63: LM01 ρξεζηκνπνηώληαο ITSmobile 
 
 

Πε απηφ ην ζεκείν, θάζε ζπλαιιαγή κπνξεί λα έρεη ηα πξφηππα νζνλψλ θαη λα 

πξνζηεζνχλ ζηελ ππεξεζία δηαδηθηχνπ ZLM01, αλαπηχζζνληαο θαη εμειίζζνληαο ηηο RF 
ζπλαιιαγέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζειίδσλ γηα θάζε 

RF κελνχ αιιηψο ζα καο επηζηξαθεί εηθφλα ιάζνπο. 
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Δπίινγνο θαη αλνηρηά ζέκαηα 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πεξεζηψλ Ηζηνχ νξηνζεηεί έλα λέν πιαίζην επθαηξηψλ 
ζηα παξαδνζηαθά ERP. Δληνχηνηο, νη ειεθηξνληθέο επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ε αλάπηπμε θαη 

ε επέθηαζε ησλ ιχζεσλ Ηζηνχ είλαη δαπαλεξέο. Ν εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο φπσο servers, 
ηεξκαηηθά, θνξεηέο ζπζθεπέο απμάλνπλ ην θφζηνο πινπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο.  

πσο παξνπζηάζακε θαη ζην ηξίην θεθάιαην, νη δηθιείδεο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο SAP 

δελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ εχθνια. Σξεζηκνπνηείηαη κνληέιν εμνπζηνδφηεζεο ησλ ρξεζηψλ, 
ηεξνχληαη κεραληζκνί αζθαιείαο θαη κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

ζέκαηα παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ θαθφβνπισλ επηζέζεσλ, ε ίδηα ε SAP 
πξνηείλεη κία ιίζηα κε εηαηξίεο θαηαζθεπήο πιηθνχ πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε απηήλ. Ζ κε 

ηήξεζή ηεο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ. 

Δθηφο απφ ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ SAP, απαηηείηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηφζν ζε 
επίπεδν πιηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ. Ιφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ πιηθνχ 

θαη ηεο δπζθνιίαο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε απφ άηνκα 
θαηαξηηζκέλα ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ERP. Γηα απηφ ην ιφγν ην θφζηνο απηήο ηεο 

γλψζεο γίλεηαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθφ. 

Έλα άιιν θαίξην δήηεκα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ERP είλαη ε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο 
ρξήζηεο ηεο επηρείξεζεο. Ξξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κία 

κειέηε γηα ηελ δηεπαθή ηνπ. Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη επξσπατθνί ζρεδηαζηηθνί θαλφλεο ISO ησλ 
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα είλαη ηθαλφ θαη λα απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ 

θαη φισλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ. Άιισζηε δελ πθίζηαηαη ERP ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ρξεζηψλ. Ζ SAP παξέρεη επηπιένλ ιχζεηο γηα ηηο δηεπαθέο ησλ ρξεζηψλ. Ζ θιαζζηθή νζφλε 

κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί, λα πξνζηεζνχλ λέα πεδία πιεξνθνξηψλ θαη ππνθξπθζνχλ άιια. 

Γπζηπρψο φκσο, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλα 
δχζρξεζην εξγαιείν, κε απζηεξέο γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεδηαζηηθά εηεξνρξνληζκέλν. 

Θα ζέιακε λα δνχκε κία πιήξσο αλαλεσκέλε δηεπαθή ρξεζηψλ κε πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο 
παξακεηξνπνίεζεο σο πξνο ηελ εηθφλα πνπ πξνζθέξεη. Πηηο κέξεο καο νη ρξήζηεο κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ηξηβή κε ην δηαδίθηπν, είλαη πεξηζζφηεξν εθπαηδεπκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο 

παιαηφηεξεο γεληέο. Κηα ζρεδηαζηηθή αιιαγή ζα έθαλε ην SAP πην εχρξεζην θαη πηζηεχεηαη πσο ζα 
έδηλε ψζεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

Ζ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ησλ αγνξψλ θαη ε δπζπηζηία ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ επέλδπζε ησλ Web εθαξκνγψλ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη άιινη δχν 

παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο είλαη 
ρξνλνβφξεο θαη εηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ νη πειάηεο ησλ ππεξεζηψλ ρξεηάδνληαη πεγέο θαη ιχζεηο 

φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ κέζσ 

απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ ζεκαζία ηεο επέλδπζεο ζε 
απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη ηα ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηέιεζκα ησλ εηαηξηψλ πνπ ήδε έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο ηζηνχ ζην ERP ηνπο. 
 Νη πεξηζζφηεξνη ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ζήκεξα ν αληαγσληζκφο είλαη πην έληνλνο απφ 

πνηέ. Λέεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ δεκηνπξγνχληαη θαη ππφζρνληαη θεξδνθνξία θαη αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο κε κία επηηπρή εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. Διπίδνπκε, πσο ε θηλεηηθφηεηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζα δψζεη πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο φζν θαη ηεο επηζηήκεο 

ηεο Ξιεξνθνξηθήο.  
Κέζα ζηα επφκελα ρξφληα σζηφζν, πξνζδνθνχκε φηη νη Web εθαξκνγέο ηνπ SAP ζα 

απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ζχζηεκα SAP ζαλ ERP. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ θάπνην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ζα ζηξαθνχλ πξνο ηηο Web εθαξκνγέο ζε κία πξνζπάζεηα λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο.  
Ξηζηεχνπκε φηη ζηαδηαθά, φινη νη παξάγνληεο πνπ απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Web εθαξκνγψλ ζα αξρίζνπλ λα εθιείπνπλ, θαζψο ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 
γίλεηαη νινέλα θαη πην πξνζηηφ θαη ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ φιν θαη πην θηιηθφ πξνο ηνλ κέζν 
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ρξήζηε. Κέρξη ηψξα, νη web εθαξκνγέο ήηαλ έλα κηθξφ θνκκάηη ησλ νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ 

πνπ παξέρεη ην SAP. Θεσξνχκε πσο κε φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζα θαηαθηήζεη 
κεγαιχηεξν έδαθνο πξνζθέξνληαο ηελ επειημία, ηελ απηνλνκία θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα πνπ 

ππφζρεηαη.  
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