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Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Γξ. Αζαλάζην Καξαληδηά 

γηα ηε γλψζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο κνπ θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο κνπ γηα ηελ πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ηνλ θφζκν ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ επηθξαηεί ε αληίιεςε ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ 

εθαξκνγψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξίεο εθζέηνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζην 

Γηαδίθηπν. Μηα αξρηηεθηνληθή πνπ ππνζηεξίδεη απηή ηελ αληίιεςε θαη ρξεζηκνπνηεί ηζρπξέο ηερλνινγίεο 

θαη πξφηππα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο είλαη ε ππεξεζηνζηξαθήο αξρηηεθηνληθή (SOA – Service Oriented 

Architecture), ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ κε ην 

ζσζηφ ηξφπν. 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή γίλεηαη κειέηε ηφζν ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο 

φζν θαη ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ θχξησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA, γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη πιήξσο 

ζηηο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο. Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα επηρείξεζε γηα ηελ απηφκαηε έθδνζε θαη απνζηνιή 

ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ελνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο. 
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ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην, ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the sharing of applications, information and data between modern businesses and companies 

and the integration of separate systems is a great goal to achieve, mainly to reduce costs. For this purpose, 

businesses and companies expose their functionality as services, which are available at specific locations 

in the Internet. An appropriate architecture for this concept is Service Oriented Architecture (SOA), 

which can deliver many benefits to the businesses. 

In this postgraduate thesis, we study the features of Service Oriented Architecture as well as the 

technologies and the standards that this architecture uses. To demonstrate the benefits that occur from the 

use of the latter, we present an electronic invoicing system, which is based entirely on the Service 

Oriented Architecture. Every business can use the electronic invoicing system in order to create and send 

electronic invoices to its clients automatically, in a very short time and with less expense compared with 

the traditional invoicing system. 

 

 

Keywords: Service Oriented Architecture (SOA), interoperability, web services, ESB, business process 

management, BPEL, XML, xCBL, security, digital signatures, electronic invoice, electronic invoicing 

system. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σελ επνρή πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ πξσηνθφιισλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, δηάθνξνη νξγαληζκνί φπσο ν 

W3C (World Wide Web Consortium) θαη ν IETF (Internet Engineering Task Force) πξνζπάζεζαλ πνιχ 

γηα λα θαζηεξψζνπλ πξφηππα θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν πξφβιεκα ηφηε ήηαλ ζηε 

κεηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, σζηφζν, κε ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ην 

πξφβιεκα απηφ άξρηζε λα μεπεξληέηαη. ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξείεο επηζπκνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηηο εθαξκνγέο, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

εμφδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο σο ππεξεζίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη 

θνηλέο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ.  

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA (Service Oriented Architecture) απνηειεί κία εμέιημε ησλ θαηαλεκεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε αίηεζε / απάληεζε γηα ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο εθαξκνγέο. Ζ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ή αθφκα θαη κεκνλσκέλεο ζπλαξηήζεηο κηαο εθαξκνγήο 

παξνπζηάδνληαη σο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο / πειάηεο (clients) ησλ εθαξκνγψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηελ 

αξρηηεθηνληθή SOA είλαη ε ραιαξή ζχλδεζε (loose coupling) απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο ην 

πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ εθαξκνγή. Δπνκέλσο, νη ζρεδηαζηέο ησλ 

εθαξκνγψλ ή ησλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ εθαξκνγέο ζπλζέηνληαο κία ή πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα ζε θάζε επίπεδν ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, φπσο νη ππεξεζίεο ηζηνχ (web services), ε ηερλνινγία ESB (Enterprise Service Bus), ε 

ηερλνινγία BPM (Business Process Management) θαη ην πξφηππν BPEL (Business Process Execution 

Language). 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ απνηεινχλ κηα ηερλνινγία θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

SOA. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαζψο ζπκβάιεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ παξέρνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, 

δεκηνπξγνχληαη κε ηε γιψζζα XML. Δπνκέλσο, φζν ε XML απνηειεί ην νπζηαζηηθφ πξφηππν γηα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, νη ππεξεζίεο ηζηνχ ζα απνηεινχλ ην πξφηππν γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ηερλνινγία ESB απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. Έλα ζχζηεκα ESB 

παξέρεη αζθαιείο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο ηζηνχ θαη άιιεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. Σν ESB παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο 

ραιαξήο ζχλδεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Οη εθαξκνγέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ θιήζεο 

ππεξεζηψλ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. 

Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Management) είλαη έλα απφ ηα πην 

επίθαηξα ζέκαηα ζηνλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θφζκν ηεο επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ ηερλνινγία απηή αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθαξκφδεη θάζε επηρείξεζε κε ζθνπφ λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλεη εξγαιεία ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ, ηα νπνία βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηελ 

επηζπκεηή βειηηζηνπνίεζε. Υάξε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλδέεη ηηο αλζξψπηλεο δξάζεηο κε ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα, ε ηερλνινγία BPM απνδεηθλχεηαη κηα δπλακηθή ιχζε ζε κεξηθά απφ ηα πην απαηηεηηθά 

πξνβιήκαηα ζε επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  

Γεληθφηεξα, ε δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ επηθέξεη κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη απηφ δηφηη κπνξεί λα ελψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα θάζε επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, κε ηε ρξήζε ελφο BPM ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κεησζεί ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θάζε επηρείξεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εληζρχεηαη 

ε εμππεξέηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε BPM ιχζε κπνξεί λα κεηψζεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί, ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθηειεζηεί 

κηα εξγαζία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ πνπ γίλνληαη κέρξη λα εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία. Ζ ηερλνινγία 

BPM κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξσζεί κηα 

εξγαζία, επηηξέπνληαο έηζη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ απηψλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο εηαηξίαο. 
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Οη ππεξεζίεο ηζηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζην Γηαδίθηπν. Γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, απηέο νη ππεξεζίεο ηζηνχ 

ελνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξφηππν BPEL απνηειεί κηα γιψζζα ξνήο εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε απηήο ηεο ελνπνίεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν παξέρεη κηα 

ηζρπξή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελνπνηψληαο επηκέξνπο 

ππεξεζίεο ηζηνχ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ BPEL είλαη ε ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

επηηξέπνληαο ηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Παξάιιεια, 

κε ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ BPEL αιιά θαη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA γεληθφηεξα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ λα 

παξαθνινπζνχλ θάζε ζηηγκή ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα επεκβαίλνπλ φπνηε 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ηελ αλάδεημε 

ησλ θχξησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

κειεηψληαη φιεο νη επηκέξνπο ηερλνινγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξεζηνζηξαθή 

αξρηηεθηνληθή ζε θάζε επίπεδφ ηεο. Μεηά ηε κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ησλ επηκέξνπο 

ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ, αθνινπζεί ε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ην νπνίν 

βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA. Σν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια θαη γξήγνξα ζε θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί 

ηελ απηφκαηε έθδνζε θαη απνζηνιή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζηνπο πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

παξαγγειίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ έθδνζε θαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε παξαγγειίεο γίλεηαη άκεζα, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη κε αζθάιεηα βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηφζν 

ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο πειάηεο. 

Ζ δνκή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην 

πξψην κέξνο γίλεηαη κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ πινπνίεζεο, φπσο 

νη ππεξεζίεο ηζηνχ, ε ηερλνινγία ESB, ε δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ην πξφηππν BPEL. 

ε θάζε ηερλνινγία αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε δνκή, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη αλάιπζε, ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Αξρηθά, γίλεηαη έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, ελ ζπλερεία, γίλεηαη 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο ηερλνινγίεο, ηα 

πξφηππα θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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ΜΕΡΟ Ι: ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΤΠΗΡΕΙΟΣΡΑΥΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή (Service Oriented 

Architecture - SOA), αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 

ηε δνκή ηεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο ηερλνινγίεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA πνπ απνηεινχλ νη ππεξεζίεο ηζηνχ (web services) θαη ε ηερλνινγία ESB (Enterprise 

Service Bus). Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ θαη 

ηα πξφηππα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηά ηνπο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ESB, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φιεο νη επηκέξνπο ηερλνινγίεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

1.1 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ SOA 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο γξήγνξα θαη 

απνδνηηθά. Χζηφζν, πξέπεη επίζεο λα πξνζαξκφδνληαη ζηε γξήγνξε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα 

πεξηζζφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εηεξνγελή θαη πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, ηερλνινγηψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ. Ζ ελνπνίεζε απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο κφλν ηα ελνπνηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ επηρεηξεζηαθέο αμίεο, φπσο απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, καδί κε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ. [1] 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ελνπνίεζε, 

έρνπλ πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο κέζνδνη θαηά θαηξνχο. Ζ ππεξεζηνζηξαθήο αξρηηεθηνληθή 

(Service Oriented Architecture – SOA) είλαη ε παιαηφηεξε αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ελνπνίεζε, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ ζχλζεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA δελ είλαη κηα θαηλνχξηα αξρηηεθηνληθή, αιιά ε εμέιημε γλσζηψλ θαηαλεκεκέλσλ 

αξρηηεθηνληθψλ θαη κεζφδσλ ελνπνίεζεο. Ζ ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ έρεη εμειηρζεί απφ ηηο 

πξψηεο κεζφδνπο ηχπνπ EAI (Enterprise Application Integration). Ζ κέζνδνο EAI αξρηθά επηθέληξσλε 

ζηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ εζσηεξηθά ζηηο επηρεηξήζεηο (intra-EAI). Με απμαλφκελε ηελ αλάγθε 

γηα ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε – Β2Β), ε εζηίαζε ηεο EAI 

επεθηάζεθε ζε inter-EAI. [1] 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA βειηηψλεη θαη επεθηείλεη ηελ επειημία ησλ πξψησλ κεζφδσλ ελνπνίεζεο θαη 

θαηαλεκεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ 

εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ζηε ζχλζεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Άιινο έλαο ζθνπφο ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο 

αξρηηεθηνληθήο είλαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ζην κέιινλ κε ζρεηηθά εχθνιν θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν. 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA απνηειεί έλα επέιηθην ζχλνιν απφ ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ. Έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε απηή ηελ 

αξρηηεθηνληθή δηαζέηεη ιεηηνπξγηθφηεηα σο έλα ζχλνιν απφ δηαιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιιαπιά θαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαθφξσλ επηρεηξεζηαθψλ ηνκέσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθηειέζνπλ 

ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο εθηέιεζεο. 

Δπνκέλσο, ε αξρηηεθηνληθή SOA πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελνπνηνχληαη αλνκνηνγελείο 

εθαξκνγέο κεηαμχ ηνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο ππεξεζίεο απαηηεί ηε ραιαξή ζχλδεζε (loose coupling) 

ησλ ππεξεζηψλ κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη άιιεο ηερλνινγίεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

εθαξκνγψλ. [2] 

Οπζηαζηηθά, ε αξρηηεθηνληθή SOA είλαη κία λέα αξρηηεθηνληθή γηα ηελ αλάπηπμε θαηαλεκεκέλσλ 

εθαξκνγψλ ραιαξήο ζχλδεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κηα ζπιινγή απφ πνιιέο ππεξεζίεο ζην 
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δίθηπν. Απηέο νη ππεξεζίεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη νη επηθνηλσλίεο πεξηιακβάλνπλ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ θαη ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ. Γεληθφηεξα, ε αξρηηεθηνληθή SOA κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 

δχν φξνπο: ππεξεζίεο θαη ζπλδέζεηο. Τπεξεζία είλαη κία θαιψο νξηζκέλε ζπλάξηεζε ή θάπνηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ή ηελ θαηάζηαζε άιισλ ππεξεζηψλ. 

χλδεζε είλαη ην κέζν πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο απηφλνκεο θαηαλεκεκέλεο ππεξεζίεο κεηαμχ ηνπο. [3] 

1.1.1 ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ SOA 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA είλαη θάηη παξαπάλσ απφ έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ. Αλ θαη δε ζρεηίδεηαη απεπζείαο 

κε θακία ηερλνινγία, ζπλδέεηαη πην ζπρλά κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ (web services). Οπζηαζηηθά, ε 

ζρεδηαζηηθή θηινζνθία ηεο είλαη ε αλεμαξηεζία απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κεηψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο εθαξκνγήο ζε επίπεδν δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

ππεξεζίεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ κηα γιψζζα πεξηγξαθήο θαη λα έρνπλ δηεπαθέο πνπ λα εθηεινχλ 

ρξήζηκεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. [4] 

Οη πην ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA είλαη νη αθφινπζεο: [2] 

 Τπεξεζίεο: Οη ππεξεζίεο παξέρνπλ επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο κηα εθαξκνγή γηα δάλεηα 

ή κηα εθαξκνγή γηα αγνξέο. Απηέο νη ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνπλ επηρεηξεζηαθή αμία, λα 

θξχβνπλ ιεπηνκέξεηεο εθηέιεζεο θαη λα είλαη απηφλνκεο. 

 Γηεπαθέο: Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο κέζσ ησλ δηεπαθψλ 

ηνπο. Ζ δηεπαθή είλαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, 

ε δηεπαθή δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή, είλαη απηφ-πεξηγξαθφκελε θαη αλεμάξηεηε απφ 

πιαηθφξκεο. Κάζε δηεπαθή νξίδεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο. 

 Μελύκαηα: Οη ιεηηνπξγίεο νξίδνληαη σο έλα ζχλνιν κελπκάησλ. Σα κελχκαηα θαζνξίδνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη θαη ηα πεξηγξάθνπλ κε έλαλ ηξφπν αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκεο 

θαη γιψζζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζρήκαηα. Οη ππεξεζίεο αληαιιάζζνπλ κφλν κελχκαηα, γεγνλφο 

πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο πξνζεγγίζεηο, φπνπ αληαιιάζζεηαη επίζεο 

θψδηθαο πινπνίεζεο. 

 πγρξνληζκόο: Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο κέζσ ελφο δηαχινπ 

ππεξεζηψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχγρξνλνπο θαη αζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο γηα λα θαιέζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππεξεζηψλ. ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, κία 

ιεηηνπξγία ππεξεζίαο επηζηξέθεη κηα απάληεζε ζην ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο κφιηο νινθιεξσζεί ε 

επεμεξγαζία θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα πεξηκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. ηελ αζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε, κηα ιεηηνπξγία ππεξεζίαο δελ επηζηξέθεη κηα απάληεζε ζην ρξήζηε, αλ θαη κπνξεί 

λα ηνπ επηζηξέςεη έλα αλαγλσξηζηηθφ ψζηε ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη φηη ε ιεηηνπξγία έρεη θιεζεί 

κε επηηπρία. Αλ απαηηείηαη κηα απάληεζε, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κηα αλάθιεζε απφ ηελ 

ππεξεζία ζην ρξήζηε. 

 Υαιαξή ζύλδεζε (loose coupling): Μέζσ ησλ απην-πεξηγξαθφκελσλ δηεπαθψλ, ηεο 

αληαιιαγήο δνκψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο, επηηπγράλεηαη ε ραιαξή ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο ραιαξήο ζχλδεζεο 

είλαη ππεξεζίεο πνπ εθζέηνπλ κφλν ηηο απαξαίηεηεο εμαξηήζεηο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ φηαλ 

γίλνληαη ζπρλά αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε πξνσζεί ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη θάλεη ηα ζπζηήκαηα πην αλζεθηηθά ζηηο αιιαγέο. 

 Μεηξώα (registries): Γηα λα απινπνηεζεί θαη λα απηνκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε ηεο 

θαηάιιειεο ππεξεζίαο, νη ππεξεζίεο δηαηεξνχληαη ζε κεηξψα, ηα νπνία ελεξγνχλ σο θαηάινγνη. 

Οη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ δεκνζηεχνπλ ηηο ππεξεζίεο ζηα κεηξψα θαη νη ρξήζηεο αλαδεηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ζε απηά. 

 Πνηόηεηα ππεξεζηώλ (quality of service): Οη ππεξεζίεο έρνπλ ζπλήζσο αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα, 

ηελ αμηφπηζηε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηε ζπλαιιαγή, ηε δηαρείξηζε, πνιηηηθέο θαη άιιεο 

απαηηήζεηο. Ζ ππνδνκή πξέπεη λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηα κεγάια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 ύλζεζε ππεξεζηώλ ζε επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο: Οη ππεξεζίεο ζπληίζεληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη αθνινπζνχλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημε 
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επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε έλαλ επέιηθην θαη ζρεηηθά απιφ ηξφπν. Δπηηξέπεη επίζεο ηε 

γξήγνξε ηξνπνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε γξήγνξε θαη εχθνιε ππνζηήξημε 

ζηηο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ. 

1.1.2 ΤΠΗΡΕΙΕ 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA αλαπαξηζηά έλα εμειηζζφκελν κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε θαηαλεκεκέλσλ 

εθαξκνγψλ. Οη ππεξεζίεο είλαη απηφλνκα ζπζηαηηθά πνπ επεμεξγάδνληαη θαιά νξηζκέλα XML κελχκαηα 

θαη παξέρνπλ κηα θαιά νξηζκέλε δηεπαθή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ έλα έγγξαθν XML πνπ ιέγεηαη WSDL 

(Web Services Description Language) [5]. Δπίζεο, παξέρνπλ ηειηθά ζεκεία κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ νη ρξήζηεο αιιά θαη άιιεο ππεξεζίεο, κε βάζε ηε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα αθφινπζα: [6] 

 Απηνλνκία: ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απνζπληίζεληαη ζε 

απηφλνκεο ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ μαλά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζχλζεηεο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Ζ απηνλνκία 

είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηηξέπεη ζηηο ππεξεζίεο λα εθηεινχληαη, λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα 

ζπληεξνχληαη κεκνλσκέλα. 

 Δλζπιάθσζε (encapsulation): ηηο ππεξεζίεο ππάξρεη απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο 

δηεπαθήο (ηι θάλεη ε ππεξεζία) θαη ηεο εθαξκνγήο (πώρ ην θάλεη). Ζ ελζπιάθσζε θξχβεη ηηο 

εζσηεξηθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο 

δηεπαθήο. 

 Υαιαξή ζύλδεζε (loose coupling): Ζ ζχλδεζε αλαθέξεηαη ζηελ εμάξηεζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ 

θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο ραιαξήο ζχλδεζεο έρνπλ κεξηθέο γλσζηέο 

εμαξηήζεηο. Οη ππεξεζίεο ζηελήο ζχλδεζεο (tightly coupling) έρνπλ πνιιέο γλσζηέο θαη 

άγλσζηεο εμαξηήζεηο. Σν επίπεδν ηεο ζχλδεζεο επηδξά άκεζα ζηελ επειημία θαη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Απνπνίεζε ηεο επζύλεο: Οη ππεξεζίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή γηα ηε 

δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ε απνπνίεζε ηεο επζχλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο ή πιεξνθνξίεο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Απηφ παξέρεη κία (θαη κφλν κία) ζέζε γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 

ζπλάξηεζεο, παξέρνληαο ζπλεθηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηνλ πιενλαζκφ. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε: Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ καδί ζηηο ππεξεζίεο λα 

ζπλδπαζηνχλ ζε πνιιαπιέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ή λα πξνζπειαζηνχλ απφ δηάθνξνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. ηελ νπζία, νη 

ππεξεζίεο δηακνηξάδνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη 

ζχλζεησλ ππεξεζηψλ. 

 Γπλακηθή γλσζηνπνίεζε: Οη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζρεδίαζε κέζσ 

ηεο ρξήζεο ελφο κεηξψνπ ππεξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ 

λα ζπλδεζνχλ δπλακηθά κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαηά ηε ζρεδίαζε. 

 Αλεμαξηεζία από ηελ θαηάζηαζε: Οη ππεξεζίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θαηάζηαζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δε ζπκνχληαη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ηνπο δεηήζεθε νχηε ελδηαθέξνληαη γηα ην 

επφκελν πξάγκα πνπ ζα ηνπο δεηεζεί. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία, 

επεθηαζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

 Απηό-πεξηγξαθή: Οη ππεξεζίεο δηαζέηνπλ κία πιήξε πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο ηνπο, ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζρεκάησλ. Δπίζεο, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλζήθεο θαη νη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 Αλεμαξηεζία από ηελ ηνπνζεζία, ηε γιώζζα θαη ην πξσηόθνιιν: Οη ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη 

έηζη ψζηε λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ ηνπνζεζία, ηα πξσηφθνιια θαη ηηο πιαηθφξκεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο ή πιαηθφξκα απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία κπνξεί 

λα ηηο πξνζπειάζεη. 

 Υξήζε πνιηηηθώλ: Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παξφρσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ δηέπνληαη 

απφ πνιηηηθέο. Οη πνιηηηθέο πεξηγξάθνπλ πψο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ δηαθνξεηηθνί 

ρξήζηεο κε κηα ππεξεζία. 
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1.1.3 ΔΟΜΗ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ SOA 

ε έλα πξφηππν SOA ππάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ξφινη, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.1: [7] 

 Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο (service consumer): Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη κηα εθαξκνγή, 

έλα ινγηζκηθφ ή θάπνηα άιιε ππεξεζία πνπ απαηηεί κηα ππεξεζία. Αξρηθά, αλαδεηά ζην κεηξψν 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ζηε ζπλέρεηα ζπλδέεηαη κε απηήλ θαη ηέινο εθηειεί ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηεπαθή ηεο. 

 Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο (service provider): Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο είλαη κηα εθαξκνγή ή 

ζπζηαηηθφ ινγηζκηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην δίθηπν θαη δέρεηαη θαη εθηειεί αηηήκαηα απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο δεκνζηεχεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζην κεηξψν 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 Μεηξών ππεξεζηώλ (service registry): Σν κεηξψν ππεξεζηψλ είλαη έλα κεηξψν δηαζέζηκν ζην 

δίθηπν, ην νπνίν δέρεηαη θαη απνζεθεχεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ. ηελ νπζία, ην κεηξψν ππεξεζηψλ είλαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε 

θαη ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. 

 

 
Δηθόλα 1.1: Κύξηνη ξόινη ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA. (Patterns: Service-Oriented Architecture and 

Web Services, 2004, σελ. 26) 

 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA είλαη νη αθφινπζεο: [7] 

 Γεκνζίεπζε: Γηα λα είλαη πξνζπειάζηκε, ε πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο πξέπεη λα δεκνζηεπηεί 

έηζη ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο λα ηελ εληνπίζεη θαη λα ηελ θαιέζεη. 

 Δύξεζε: Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο εληνπίδεη ηελ ππεξεζία θάλνληαο αλαδήηεζε ζην κεηξψν 

ππεξεζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

 ύλδεζε θαη Κιήζε: Μεηά ηελ αλάθηεζε ηεο πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο, ν ρξήζηεο ηεο 

ππεξεζίαο πξνρσξά ζηελ θιήζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη κε κελχκαηα XML (eXtensible 

Markup Language) [8] ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα ηεο κνξθήο XSD (XML 

Schema Definition) [9]. Σα κελχκαηα απηά είλαη κεκνλσκέλεο νληφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ, 

λα δξνκνινγεζνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επηρεηξεζηαθήο ξνήο εξγαζίαο. Σα 

XML κελχκαηα εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα, επεηδή κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη 

νη ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα κελχκαηα κπνξνχλ λα πξνζαξηήζνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 
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Δπίζεο, ηα κελχκαηα κπνξνχλ λα κπνπλ ζε αλακνλή ζε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία είλαη πξνζσξηλά κε 

δηαζέζηκε. 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA παξνπζηάδεη κηα πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ, 

ηα νπνία δηαλέκνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ σο ππεξεζίεο ζε άιιεο εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο. 

Ζ Δηθφλα 1.2 δείρλεη ηε δνκή θαη ηα ζπζηαηηθά κηαο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο. 

 

 
Δηθόλα 1.2: πζηαηηθά ηεο δνκήο ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. (Patterns: Service-Oriented Architecture 

and Web Services, 2004, σελ. 25) 

 

Απηή ε δνκή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν αξηζηεξφ κέξνο ζρεηίδεηαη κε ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ην δεμί κέξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Λεηηνπξγίεο (Functions) ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη νη αθφινπζεο: [1, 7] 

 Μεηαθνξά (Transport): Απνηειεί ην κεραληζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

αίηεζεο ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ απάληεζε ηεο 

ππεξεζίαο απφ ηνλ πάξνρν πξνο ην ρξήζηε. 

 Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο Τπεξεζηώλ (Service Communication Protocol): Απνηειεί ην 

κεραληζκφ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. 

 Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο (Service Description): Απνηειεί ηε κνξθή γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ, ηνλ ηξφπν θιήζεο ηνπο θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή θιήζε 

ηνπο. 

 Τπεξεζία (Service): Πεξηγξάθεη κηα πξαγκαηηθή ππεξεζία πνπ είλαη δηαζέζηκε πξνο ρξήζε. 

 Δπηρεηξεζηαθή Γηαδηθαζία (Business Process): Απνηειεί κηα ζπιινγή ππεξεζηψλ πνπ 

θαινχληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Μεηξών Τπεξεζηώλ (Service Registry): Απνηειεί ην ρψξν πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο νη 

ππεξεζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ. 

Σα ζπζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ (quality of service) είλαη ηα 

αθφινπζα: [1, 7] 
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 Πνιηηηθή (Policy): Απνηειεί έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ θαη θαλφλσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

πάξνρνο κηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα ηε δηαζέζεη ζηνπο ρξήζηεο. Τπάξρνπλ πνιηηηθέο πνπ είλαη 

ιεηηνπξγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη γη απηφ ην ιφγν 

ην ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ηεο δνκήο. 

 Αζθάιεηα (Security): Απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο (απζεληηθνπνίεζε, αθεξαηφηεηα, εμνπζηνδφηεζε θιπ.) 

 πληνληζκόο θαη πλαιιαγή (Coordination and Transaction): Απνηειεί έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε κηα νκάδα ππεξεζηψλ γηα λα ππάξμεη έλα 

ζπλεθηηθφ απνηέιεζκα. 

 Γηαρείξηζε (Management): Απνηειεί έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ή θαηαλαιψλνληαη. 

 Αμηνπηζηία Μελπκάησλ (Reliable Messaging): Απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη. 

 ύλδεζε Μελπκάησλ (Message Correlation): Απνηειεί έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ ζεκείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επηθνηλσλία. 

Οη ηερλνινγίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζπζηαηηθφ ηεο δνκήο ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 1.3: Σερλνινγίεο ηεο δνκήο ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. (Patterns: Service-Oriented 

Architecture and Web Services, 2004, σελ. 25) 

1.1.4 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ SOA 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα μεπεξλνχλ 

πνιιέο πξνθιήζεηο ζηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα, φπσο ηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο, ελψ επίζεο επηηξέπεη ηε ρξήζε δηαθφξσλ πιαηθφξκσλ θαη 

πξσηνθφιισλ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε εμάιεηςε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, ψζηε λα ελνπνηνχληαη θαη λα εθηεινχληαη εληαία νη εθαξκνγέο. [4] 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA, έρνληαο έλα κεγάιν ζχλνιν απφ πξφηππα, επηθέξεη κεγαιχηεξε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ επελδχζεσλ κηαο επηρείξεζεο, επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ ζε ζπλέρεηα ησλ ήδε ππαξρνπζψλ εθαξκνγψλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ηε βειηίσζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο δελ είλαη απαξαίηεηε ε επαλεγγξαθή κηαο εθαξκνγήο ή ε δηαηήξεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη πιένλ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ε 
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αξρηηεθηνληθή SOA παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξε επειημία θαηά ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ εθαξκνγψλ γηα ηε ζχλζεζε 

ησλ λέσλ ππεξεζηψλ [10]. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ θαη ην 

πιηθφ ηεο επηινγήο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ εθαξκνγέο ρσξίο λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο. 

πγθεληξσηηθά, ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη ηα αθφινπζα: [7, 11, 

12] 

 Δπειημία: Ζ αξρηηεθηνληθή SOA δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη 

άκεζα ζηηο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο, λα αλαπηχζζνπλ λέεο ηθαλφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο γηα επηπιένλ αλάπηπμε. 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα: Ζ αξρηηεθηνληθή SOA εληζρχεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θαζψο ηφζν ν 

πάξνρνο φζν θαη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ηερλνινγίεο ή ηηο 

πιαηθφξκεο πινπνίεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο γίλεηαη κε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Καιύηεξε απόδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI – Return On Investment): Ζ δεκηνπξγία κηαο 

ηζρπξήο ππεξεζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI) πνπ έγηλε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο 

ήδε ππάξρνληεο πφξνπο. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε: Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο 

αξρηηεθηνληθήο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα θαινχλ δηάθνξεο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα αλαπηχζζεηαη επηπιένλ θψδηθαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πέξα απφ ηε 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ππάξρεη κείσζε ζην ρξφλν θαη ζην θφζηνο πινπνίεζεο. 

 Δπεθηαζηκόηεηα: Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη ε αλεμαξηεζία 

απφ ηελ ηνπνζεζία. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, νη εθαξκνγέο αλαδεηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ζε κεηξψα θαη ζπλδένληαη δπλακηθά κε απηέο θαηά ηε ζρεδίαζε. Απηφ εληζρχεη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα, θαζψο κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιιέο αηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο: Ζ αξρηηεθηνληθή SOA εληζρχεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη κεηψλεη ηα έμνδα αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην 

θαηάιιειεο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αζθάιεηα: Ζ δεκηνπξγία ηνπ επηπέδνπ ηεο ππεξεζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηεπαθήο δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Οη ππεξεζίεο 

πνπ δηακνηξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 

 Φνξεηόηεηα ηνπ θώδηθα: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA νη ππεξεζίεο είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ ηνπνζεζία, είλαη εθηθηή ε θνξεηφηεηα ηνπ θψδηθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη θαη λα ζπλδεζεί δπλακηθά κε κηα ππεξεζία, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ηνπνζεζία. 

 Καιύηεξνο έιεγρνο: Οη ππεξεζίεο έρνπλ δηεπαθέο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε κεηξψα θαη κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ εχθνια απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο κε δνθηκέο. 

 Γηαζεζηκόηεηα: Λφγσ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ηνπνζεζίαο, δηαθνξεηηθνί εμππεξεηεηέο κπνξνχλ 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα κηαο ππεξεζίαο πνπ εθηεινχληαη ζε απηνχο. Απηφ εληζρχεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα, θαζψο ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, είλαη εθηθηή ε 

δξνκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζε άιινπο εμππεξεηεηέο. 

Χζηφζν, ελψ ε αξρηηεθηνληθή SOA γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο, πνιινί εηδηθνί ζεκεηψλνπλ 

νξηζκέλα θχξηα ζεκεία ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή: [13] 

 Ζ αξρηηεθηνληθή SOA είλαη απιψο κηα αξρηηεθηνληθή, έλα ζχλνιν ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ 

θαη φρη κηα ηερλνινγία. 

 Ζ αξρηηεθηνληθή SOA δελ είλαη παλάθεηα. Μπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο, λα 

εληζρχζεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ θαη λα παξέρεη επηρεηξεζηαθή 

δηαθάλεηα. Χζηφζν, αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο, ηφηε ε 

ππεξεζηνζηξαθήο αξρηηεθηνληθή δελ απνηειεί ηελ θαηάιιειε κέζνδν. 
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 Σν πξφβιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη ε νξγάλσζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε πνιηηηθή. Οη 

άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα δερηνχλ ηελ αιιαγή θαη λα θνηλνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο, νχηε λα 

αθνζησζνχλ ζηνπο πφξνπο άιισλ αλζξψπσλ. 

 Ζ κεγαιχηεξε ηερληθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε αξρηηεθηνληθή SOA είλαη ε θαζηέξσζε 

θαη ε ζπληήξεζε ησλ αθεξεκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη ν έιεγρνο, ε πνηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο δε ρξεηάδεηαη επηπιένλ ελδηάκεζν 

ινγηζκηθφ. Οη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο έρνπλ επαξθέο ελδηάκεζν ινγηζκηθφ θαη ε αξρηηεθηνληθή 

SOA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξε θαζνδήγεζή ηνπ θαη φρη γηα ηελ αγνξά ηνπ. 

 Δθαξκνγέο κε απιέο δηαδηθαζίεο δε ρξεηάδνληαη ηελ αξρηηεθηνληθή SOA. Απηφ πνπ ρξεηάδνληαη 

νη επηρεηξήζεηο είλαη κηα ιχζε ζηα επηρεηξεζηαθά πξνβιήκαηα. 

 Ζ αξρηηεθηνληθή SOA δελ έρεη σξηκάζεη αθφκα, θαζψο ζπλερίδεηαη ε αλαδήηεζε ησλ 

θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ θαη ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ. 

1.1.5 ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ SOA 

Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη φηη ε ππνδνκή είλαη εηεξνγελήο κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. Οξηζκέλεο ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ηξέρνπζεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, επνκέλσο ε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ππνδνκήο απφ ηελ αξρή δελ απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο, λα αμηνπνηνχλ ηηο ππάξρνπζεο επελδχζεηο θαη ηελ 

ππνδνκή ησλ εθαξκνγψλ, λα ππνζηεξίδνπλ λέα θαλάιηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλέηαηξνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα δηαζέηνπλ κηα αξρηηεθηνληθή πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ νξγαληθή 

επηρείξεζε. Ζ αξρηηεθηνληθή SOA, κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ραιαξήο ζχλδεζεο (loose coupling), επηηξέπεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο ππεξεζίεο ή λα βειηηψζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπο, παξέρεη ηελ επηινγή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα 

θαη εθζέηεη ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο σο ππεξεζίεο. [10] 

Δηδηθφηεξα, ε αξρηηεθηνληθή SOA είλαη θαηάιιειε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: [13] 

 Πνιχ κεγάιε δηαλνκή δεδνκέλσλ. 

 Αλάγθε γηα κεγάιε δηαζεζηκφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Αλάπηπμε, ζπληήξεζε ή ελεκέξσζε κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ κηαο εθαξκνγήο. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ πνιιέο εθαξκνγέο. 

Χζηφζν, ε αξρηηεθηνληθή SOA δελ πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε εθαξκνγέο φπνπ δελ απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ “αίηεζε / απάληεζε” ή ζε εθαξκνγέο κε κηθξή δηάξθεηα δσήο. Δηδηθφηεξα, ε 

αξρηηεθηνληθή SOA δελ πξνηείλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: [13, 14] 

 Με θαηαλεκεκέλεο, απηφλνκεο (stand-alone) εθαξκνγέο πνπ δελ απαηηνχλ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ή ησλ ζπζηαηηθψλ. 

 Αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ κε κηθξή δηάξθεηα δσήο ή κε πεξηνξηζκέλν πεδίν δξάζεο. 

 Δθαξκνγέο φπνπ ε έλλνηα ηεο ραιαξήο ζχλδεζεο ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε ή αρξείαζηε. 

 Πεξηβάιινληα νκνγελψλ εθαξκνγψλ, φπνπ φιεο νη εθαξκνγέο δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. 

 Δθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη ιεηηνπξγηθφηεηα βαζηζκέλε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε (GUI 

– Graphical User Interface). 
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1.2 ΤΠΗΡΕΙΕ ΙΣΟΤ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services) επεθηείλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, 

θαζψο απμάλεηαη ε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. Απηέο νη 

ππεξεζίεο παξέρνπλ έλαλ πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, πνπ εθηεινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ή πιαίζηα εξγαζίαο. Βαζηθφο ζθνπφο απηήο 

ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο επεθηαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ, πιαηθφξκσλ θαη πιαηζίσλ εξγαζίαο κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη ζχκθσλνο κε 

ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Web. [15] 

Ζ ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ απνηειεί έλαλ πνιχ δεκνθηιή ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη επελδχζεθαλ 

πνιινί νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πηνζέηεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο νη ππεξεζίεο απαηηνχλ πςειφ βαζκφ 

δηαλνκήο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, νη ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ XML θαη νη ππεξεζίεο ηζηνχ 

απνηεινχλ ηελ πην θαηάιιειε επηινγή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ. [16] 

Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο, νη ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη κηα θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή. ην 

παξειζφλ, ππήξραλ ηέηνηα παξαδείγκαηα, φπσο ην DCE (Distributed Computing Environment), ην RPC 

(Remote Procedure Call) θαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κε κελχκαηα (MQ Series, MSMQ θιπ.). ηε 

ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθαλ θαηαλεκεκέλα αληηθείκελα θαη ORB (Object Request Brokers), φπσο ην 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture), ην DCOM (Distributed Component Object 

Model) θαη ην RMI (Remote Method Invocation). Με βάζε απηά ηα παξαδείγκαηα, αλαπηχρζεθαλ 

κνληέια φπσο ην EJB (Enterprise Java Beans), ην COM+ (Component Object Model), ην .NET Enterprise 

Services θαη ην CCM (CORBA Component Model). Σν RPC, ην ORB θαη ηα παξαπάλσ κνληέια 

ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα πξφηππα επηθνηλσλίαο, πνπ βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλεο θιήζεηο ιεηηνπξγηψλ. Σα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κε κελχκαηα βαζίδνληαη ζε πξφηππα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. [1] 

Ζ ηερλνινγία web services είλαη παξφκνηα κε ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο, σζηφζν, δηαθέξεη απφ 

απηέο ζε νξηζκέλα ζεκεία. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη ε πξψηε θαηαλεκεκέλε ηερλνινγία πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ φιεο ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο, είλαη ε πξψηε ηερλνινγία πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ επηζπκία γηα παγθφζκηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ 

πνπ εθηεινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο. 

Απφ αξρηηεθηνληθήο πιεπξάο, νη ππεξεζίεο ηζηνχ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνεγνχκελεο θαηαλεκεκέλεο αξρηηεθηνληθέο. Αξρηθά, ππνζηεξίδνπλ ηε ραιαξή ζχλδεζε κέζσ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ αληαιιάζνπλ κφλν δεδνκέλα. Απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθέξεη απφ ηηο 

άιιεο αξρηηεθηνληθέο, φπνπ αληαιιάζζεηαη επίζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, νη ιεηηνπξγίεο ζηηο 

ππεξεζίεο ηζηνχ βαζίδνληαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ XML θαη ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηηο ζχγρξνλεο φζν 

θαη ηηο αζχγρξνλεο αιιειεπηδξάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο θαηαλεκεκέλεο αξρηηεθηνληθέο. Δπηπιένλ, 

νη ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θαηάζηαζε θαη εηζάγνπλ ηε ινγηθή ησλ ηειηθψλ ζεκείσλ 

θαη ησλ ελδηάκεζσλ. Σέινο, ε ηερλνινγία web services ρξεζηκνπνηεί πξσηφθνιια ηνπ Internet, φπσο ην 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ην SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ην FTP (File Transfer 

Protocol) θαη ην MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), κε απνηέιεζκα ε ζπλδεζηκφηεηα κέζσ 

ηππηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ Internet λα είλαη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή. [1] 

Οπζηαζηηθά κηα ππεξεζία ηζηνχ είλαη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζηηθφ 

(URI – Uniform Resource Identifier), ηεο νπνίαο ε δεκφζηα δηεπαθή θαη νη ζπλδέζεηο θαζνξίδνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο XML. Ζ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ηζηνχ κπνξεί λα εληνπηζηεί 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια. [15] 

1.2.1 ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ απνηεινχλ κηα ηερλνινγία επξείαο απνδνρήο πνπ παξέρεη κηα θαηαλεκεκέλε 

πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε εηεξνγελψλ εθαξκνγψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη πξνδηαγξαθέο 

ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ηειείσο αλεμάξηεηεο απφ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
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θαη πιηθφ ψζηε λα πξνσζνχλ ηε ραιαξή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. 

Μεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ηα αθφινπζα: [7] 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη απην-πεξηερόκελεο (self-contained). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client) δελ απαηηείηαη θαλέλα επηπιένλ ινγηζκηθφ. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ππνζηήξημε απφ XML θαη HTTP αξθεί. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εμππεξεηεηή (server) απαηηνχληαη θπξίσο έλαο Web server θαη κηα κεραλή servlet. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη απην-πεξηγξαθόκελεο (self-described). 

Οχηε ν πειάηεο νχηε ν εμππεξεηεηήο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ θάηη παξαπάλσ πέξα απφ ηε 

δηακφξθσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ηεο αίηεζεο θαη ηεο απάληεζεο. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη εύθνια εθαξκόζηκεο. 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη κηα ηερλνινγία γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ζην Web. Πξφηππα φπσο ην J2EE θαη ην CORBA είλαη απιψο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ κπνξνύλ λα δεκνζηεπζνύλ, λα εληνπηζηνύλ θαη λα θιεζνύλ ζην Web. 

Σα πξφηππα πνπ απαηηνχληαη γη απηφ ην ζθνπφ είλαη ην SOAP, ην WSDL θαη ην UDDI. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη αλεμάξηεηεο από ηε γιώζζα θαη δηαιεηηνπξγηθέο. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε 

λα είλαη αλεμάξηεηε απφ πιαηθφξκεο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε 

απαηηεί έλα έγγξαθν WSDL γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο ηεο ππεξεζίαο, 

θαζψο θαη έλα πξσηφθνιιν κεηαθνξάο (ζπλήζσο HTTP). 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη αλνηρηέο θαη βαζίδνληαη ζε πξόηππα. 

Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ε γιψζζα XML θαη ην πξσηφθνιιν HTTP. 

Δπνκέλσο, έλα κεγάιν θνκκάηη απηήο ηεο ηερλνινγίαο έρεη δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έξγα 

αλνηρηνχ θψδηθα. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ είλαη δπλακηθέο. 

Σν δπλακηθφ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο 

ηζηνχ θαζψο, κε ηα πξφηππα UDDI θαη WSDL, ε πεξηγξαθή θαη ν εληνπηζκφο ησλ ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνύ κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από επηκέξνπο ππεξεζίεο. 

Οη απιέο ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πην 

ζχλζεηεο θαη ρξήζηκεο ππεξεζίεο. 

1.2.2 ΔΟΜΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

Γηα ηελ επηηπρή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε κηαο ππεξεζίαο, ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζε θάζε 

επίπεδν, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.4. Ζ ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ παξέρεη επξεία 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ ρσξίο λα γλσξίδνπλ θακία πιεξνθνξία γηα ηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο, θαη αληηζηξφθσο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε άκεζε θαη δπλακηθή ελνπνίεζε θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. [7] 

χκθσλα κε ηε δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, νη εμππεξεηεηέο ηζηνχ (web servers) δεκνζηεχνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα θαιά νξηζκέλε δηεπαθή θαη επηθνηλσλνχλ κε ηε ρξήζε κελπκάησλ 

SOAP (Simple Object Access Protocol), έλα πξσηφθνιιν κεηαθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα XML 

γηα ηελ απνκαθξπζκέλε θιήζε κεζφδσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν SOAP πάλσ απφ έλα 

πξσηφθνιιν κεηαθνξάο (HTTP), ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ, 

επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηηθά 

κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη φηη ην απνηέιεζκά ηνπο κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή HTML (Hyper Text 

Markup Language), ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ησλ πεξηεγεηψλ ηζηνχ 

(web browsers), ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. [6] 
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Δηθόλα 1.4: Γνκή θαη ηερλνινγίεο ησλ ππεξεζηώλ ηζηνύ. (Judith M. Myerson, Buillder.com, 2002) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή έρεη ηα αθφινπζα πέληε επίπεδα: 

 Μεηαθνξά (HTTP) 

Σν επίπεδν κεηαθνξάο ζρεηίδεηαη κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ αηηήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ απφ ην ρξήζηε πξνο ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη ηε κεηαθνξά 

ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ πάξνρν πξνο ην ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Τπάξρνπλ δηάθνξα 

πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ, αιιά ην πην θνηλφ είλαη ην 

πξσηφθνιιν HTTP [19].  

Σν πξσηφθνιιν HTTP είλαη έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν ην νπνίν είλαη αλνηρηφ 

θαη εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ. Κάζε επηρείξεζε πνπ έρεη έλαλ web 

server, έρεη εθαξκφζεη ην πξσηφθνιιν HTTP θαη θάζε πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ web 

browser ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην HTTP. Χζηφζν, ην πξσηφθνιιν HTTP είλαη έλα ειαθξχ 

πξσηφθνιιν ην νπνίν ζρεδηάζηεθε αξρηθά ψζηε λα κε κεηαθέξεη δεδνκέλα. Δπίζεο, ην HTTP 

είλαη έλα κε αμηφπηζην πξσηφθνιιν. Αλ είλαη απαηηνχκελε ε αμηφπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, 

ηφηε πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα αμηφπηζην πιαίζην εξγαζίαο ή λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πην 

αμηφπηζην πξσηφθνιιν. 

 Κσδηθνπνίεζε (XML) 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη κε ηε γιψζζα XML. H XML είλαη κία γιψζζα 

ζήκαλζεο, πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ [20]. 

Μία γιψζζα ζήκαλζεο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ θαζνξίδεη δνκέο ζε έλα έγγξαθν. Οξίδεηαη, 

θπξίσο, ζηελ πξνδηαγξαθή XML 1.0 (XML 1.0 Specification), πνπ δεκηνχξγεζε ν δηεζλήο 

νξγαληζκφο πξνηχπσλ W3C (World Wide Web Consortium) [8], αιιά θαη ζε δηάθνξεο άιιεο 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο αλνηρηψλ πξνηχπσλ. Ζ XML ζρεδηάζηεθε δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

απιφηεηα, ηε γεληθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν. Δίλαη κία κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

θεηκέλνπ, κε ηζρπξή ππνζηήξημε Unicode γηα φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη ε ζρεδίαζε 

ηεο XML εζηηάδεη ζηα θείκελα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απζαίξεησλ 

δνκψλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ γηα παξάδεηγκα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Τπάξρεη κία πνηθηιία 

δηεπαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο, 

γηα λα πξνζπειαχλνπλ δεδνκέλα XML, αιιά θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα XML ζρεκάησλ, ηα νπνία 

είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα βνεζνχλ ζηνλ νξηζκφ γισζζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ XML [20]. 

Σα XML έγγξαθα δελ είλαη πνιχπινθα, αιιά απιά θαη πνιχ απνηειεζκαηηθά. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.w3.org/TR/REC-xml
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=W3C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1_XML&action=edit&redlink=1
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Οη ππεξεζίεο ηζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ XML γηα ηε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ 

παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Ζ XML είλαη κηα θαιά δνκεκέλε θαη πνιχ επέιηθηε 

γιψζζα ε νπνία αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη επηηξέπεη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ λα 

εθαξκφδνληαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ. Έλα έγγξαθν XML απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο ζηνηρεία, δειαδή ηκήκαηα ελφο θεηκέλνπ πνπ μεθηλνχλ κε κηα εηηθέηα αλνίγκαηνο 

(opening tag) θαη ηειεηψλνπλ κε κηα εηηθέηα θιεηζίκαηνο (closing tag). Ζ πινπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ απαηηεί ηε ρξήζε επηπιένλ ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ ηεο XML, φπσο είλαη ην 

XML Schema [9].  

Σν XML Schema είλαη έλα πξφηππν πνπ επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξή επηθχξσζε ησλ εγγξάθσλ 

XML, φπσο επίζεο θαη ηεο πξνδηαγξαθήο ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ ηεο XML. Παξέρεη έλα 

επέιηθην ζχλνιν απφ δνκέο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ αλαπαξηζηνχλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πιεξνθνξηψλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη γεληθά ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ζπλδπαζκφ 

γξακκαηηθψλ θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ ηε ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ, ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ νξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη γεληθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε 

κνλαδηθφηεηα θαη ηελ αμηφπηζηε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. [21] 

Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο XML είλαη φηη ζπκβάιεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο, είλαη κηα 

γιψζζα απιή, αλνηρηή, επέιηθηε, επεθηάζηκε θαη έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηή γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ. Χζηφζν, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ XML. Ζ XML είλαη κηα 

πνιχ καθξνζθειήο γιψζζα, φπνπ θάζε ζηνηρείν δεδνκέλσλ απαηηεί κηα εηηθέηα αλνίγκαηνο θαη 

κηα εηηθέηα θιεηζίκαηνο, θαηαιήγνληαο νξηζκέλεο θνξέο ζε πνιχ κεγάια κελχκαηα. Οη ζχλζεηνη 

ηχπνη πνπ πεξηέρνπλ πνιιά ζηνηρεία δεδνκέλσλ απαηηνχλ εηηθέηεο ζε θάζε κεκνλσκέλν ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ. Όηαλ έλα έγγξαθν πεξηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία δεδνκέλσλ, ηφηε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ζα είλαη εηηθέηεο αληί γηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ε XML απαηηεί κεγάια πνζά 

επεμεξγαζηηθήο ηζρχο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ XML 

ζχληαμε θαη αληηζηξφθσο. Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ ινγηζκηθφ, γλσζηφ 

σο “parsers”, γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ κε XML εηηθέηεο ή γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

δηακνξθσκέλσλ XML εγγξάθσλ. Όζν πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πεξηέρεη έλα αξρείν XML, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο απαηηεί θαη ηφζν πεξηζζφηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρχο θαη ρξφλνο 

ρξεηάδνληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εγγξάθνπ. [21] 

 Μελύκαηα (SOAP) 

ην επίπεδν ησλ κελπκάησλ, ε ζεκειηψδεο ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην πξφηππν 

SOAP, ην νπνίν επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε λα θαιέζεη έλαλ απνκαθξπζκέλν πάξνρν ππεξεζίαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαζνξίδεη έλαλ απιφ κεραληζκφ ελζπιάθσζεο πνπ απνηειεί ηε βάζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Σν πξφηππν SOAP 

είλαη ην πην δεκνθηιέο πξφηππν γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζην δίθηπν. [24] 

Σα κελχκαηα SOAP βαζίδνληαη ζηελ XML γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο θαη ζε άιια πξσηφθνιια 

επηπέδνπ κεηαθνξάο, φπσο ην HTTP, γηα ην ζπκβηβαζκφ θαη ηε κεηάδνζε ηνπο. Σν πξφηππν 

SOAP παξέρεη έλα ηππηθφ πιαίζην εξγαζίαο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ππεξεζίεο 

ηζηνχ. Δπηπιένλ, απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: έλα θάθειν πνπ νξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ, έλα ζχλνιν θαλφλσλ θσδηθνπνίεζεο γηα ηνλ 

νξηζκφ ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ θαη κηα ζχκβαζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απνκαθξπζκέλσλ 

θιήζεσλ θαη απαληήζεσλ. [25] 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη απιφ θαη επεθηάζηκν. Όια ηα 

κελχκαηα SOAP θσδηθνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ XML. Δπίζεο, παξέρεη έλα πιαίζην 

εξγαζίαο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ θαη έλα πξναηξεηηθφ ζχλνιν 

θαλφλσλ θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε νξηζκέλσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ην 

πξφηππν SOAP είλαη αλεμάξηεην απφ πξσηφθνιια κεηαθνξάο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ή άιιεο ηερλνινγίεο. Λφγσ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, δελ 

έρεη ζεκαζία ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ρξήζηε ή ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, 

θαζψο γίλεηαη αληαιιαγή κελπκάησλ XML. 
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 Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ (WSDL) 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ε ραιαξή ζχλδεζε. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, ν πάξνρνο θαη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην αλεμάξηεηνη. Μηα δνκεκέλε πεξηγξαθή ππεξεζίαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηή 

ηελ αλεμαξηεζία. Οη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη ρσξίο ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο 

θάπνηαο ηδηαίηεξεο πιαηθφξκαο ή γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Ο νξγαληζκφο W3C έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην πξφηππν WSDL (Web Services Description Language) [5] γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Σν πξφηππν WSDL πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο σο έλα ζχλνιν απφ δηθηπαθά ηεξκαηηθά ζεκεία. Γη 

απηφ ην ζθνπφ, θαζνξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππεξεζίαο ηζηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα έγγξαθν XML. ε έλα έγγξαθν WSDL πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν, ε 

ηνπνζεζία θαη ν ηξφπνο θιήζεο ηεο ππεξεζίαο. Έλα πξφγξακκα πνπ ζπλδέεηαη κε κηα ππεξεζία 

ηζηνχ κπνξεί λα δηαβάζεη ην αξρείν WSDL γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνλ εμππεξεηεηή. Κάζε εηδηθφο ηχπνο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζην αξρείν WSDL ζηε θφξκα ηνπ XML ζρήκαηνο. Χζηφζν, έλα έγγξαθν 

WSDL δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, ηνλ ηχπν ηεο 

επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ 

πάξνρν. [7, 26] 

 Μεηξών Τπεξεζηώλ (UDDI) 

Ζ έλλνηα ηνπ κεηξψνπ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Σν πξφηππν 

UDDI (Universal Description Discovery and Integration) [27] είλαη ην πην γλσζηφ πξφηππν γηα 

ηα κεηξψα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν είλαη αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκεο, 

βαζίδεηαη ζηελ XML θαη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δεκνζηεχνπλ θαη λα εληνπίδνπλ 

ππεξεζίεο ηζηνχ. Σν πξφηππν UDDI, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ OASIS [27], νξίδεη 

ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζην Γηαδίθηπν. Έρεη 

ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απαληά ζε κελχκαηα SOAP θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε έγγξαθα 

WSDL. [28] 

Ο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ UDDI είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηε 

ζρεδίαζε αιιά θαη δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζε. Οπζηαζηηθά, ν πάξνρνο ππεξεζίαο δεκνζηεχεη 

ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζην κεηξψν θαη νη ρξήζηεο θάλνπλ αλαδήηεζε ζην κεηξψν γηα λα 

εληνπίζνπλ ππεξεζίεο είηε θαηά ηε ζρεδίαζε είηε θαηά ηελ εθηέιεζε. ε κία δνκή UDDI 

πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο, κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ππεξεζία θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία. 

Μηα εγγξαθή ζην UDDI απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά: ηηο Άζπξεο ειίδεο (White Pages) πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αλαγλσξηζηηθά φπσο δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία ηεο επαθήο, ηηο Κίηξηλεο ειίδεο 

(Yellow Pages) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο Πξάζηλεο 

ειίδεο (Green Pages) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. [28] 

1.2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη ε ηειεπηαία θαηαλεκεκέλε ηερλνινγία θαη ε πην θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. Γεληθφηεξα, ππάξρεη κία ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο SOA θαη Web 

Service. Ο φξνο SOA απνηειεί κία αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε, ελψ ν φξνο Web Service απνηειεί κία 

ππεξεζία πνπ εθηειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απφ πξφηππα θαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πινπνηείηαη ε αξρηηεθηνληθή SOA. Σν θχξην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ είλαη ε επίηεπμε κηαο πξνζέγγηζεο γηα πξνζπέιαζε 

ππεξεζηψλ αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη πσιεηέο ππνζηεξίδνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. [10] 
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Γεληθφηεξα, απφ ηερλνινγηθή ζθνπηά, νη ππεξεζίεο ηζηνχ έρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: [17, 

18] 

 Δλνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ: Ζ αλεμαξηεζία απφ πιαηθφξκεο, ηερλνινγίεο 

θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο XML θαη ηνπ πξσηνθφιινπ 

HTTP έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Οη ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ απφ αλζξψπνπο, 

εθαξκνγέο ή άιιεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ δηεπαθψλ ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ηα 

δεδνκέλα δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηζηνχ γηα ηζρπξφηεξα απνηειέζκαηα. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θώδηθα: Μηα ππεξεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

δηαθνξεηηθνχο πειάηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Χζηφζν, αληί λα δεκηνπξγείηαη κηα 

πξνζαξκνζκέλε ππεξεζία γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε, απιψο επαλαρξεζηκνπνηνχληαη 

ηκήκαηα ηεο ππεξεζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

 Δπεθηαζηκόηεηα: Οη ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη λα επεθηαζνχλ κεηά ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. 

 Γηαζεζηκόηεηα: Οη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε κεηξψα ππεξεζηψλ είλαη πάληα 

δηαζέζηκεο πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

 Υακειόηεξν θόζηνο: Όια ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηα γεληθά έμνδα, 

θαζψο νη ππεξεζίεο ηζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ αλνηρηά πξφηππα θαη φρη αθξηβά ινγηζκηθά θαη επίζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο επελδχζεηο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. 

 Αζθάιεηα: Οη ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο 

πνπ δηαηίζεληαη ζε άιιεο εθαξκνγέο, κε ηε ρξήζε πξνηχπσλ. 

Απφ επηρεηξεζηαθή ζθνπηά, φηαλ νη ππεξεζίεο ηζηνχ επηιέγνληαη θαη εθαξκφδνληαη θαηάιιεια, ηφηε 

ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα επηηξέςεη ζε κηα επηρείξεζε λα: [7] 

 Πξνζθέξεη λέεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο γξεγνξφηεξα θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

 Πξνζηαηέςεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο ηζηνχ 

γηα ηελ ελνπνίεζή ηνπο κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 

 Δλνπνηήζεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο δηαδηθαζίεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ θάλνπλ εθηθηή απηή ηελ ελνπνίεζε επηηξέπνληαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κνηξάδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα κνηξάδνληαη ηελ ηερλνινγία. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ ελνπνίεζε B2B (Business To 

Business). 

 Δηζέιζεη ζε λέεο αγνξέο θαη λα κεγαιψζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεηξψα ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Web. 

1.2.4 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

Παξάιιεια κε ηα πιενλεθηήκαηα, νη ππεξεζίεο ηζηνχ παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Έλα 

απφ απηά είλαη ε απφδνζε, ε νπνία δελ είλαη ηφζν θαιή φζν άιισλ θαηαλεκεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ 

(RMI, CORBA, DCOM) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δπαδηθά πξσηφθνιια γηα ηελ επηθνηλσλία. Γεληθφηεξα, ηα 

θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ηα αθφινπζα: [4, 7, 30] 

 Μεησκέλε Απόδνζε: Αλ θαη ε απιφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ απνηειεί θαηά θχξην ιφγν έλα 

πιενλέθηεκα, κπνξεί σζηφζν λα γίλεη θαη κεηνλέθηεκα. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξσηφθνιια θαζαξνχ θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα καθξνζθειή κέζνδν γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αηηήζεηο ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο αηηήζεηο πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε έλα δπαδηθφ πξσηφθνιιν. Απηφ ην 

επηπιένλ κέγεζνο επηδξά αξλεηηθά ζηελ απφδνζε, ηδηαίηεξα ζε ζπλδέζεηο ρακειήο ηαρχηεηαο ή 

ζε ζπλδέζεηο κε κεγάιν θφξην. 
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 ύλνδνη κηθξήο δηάξθεηαο: Αλ θαη ηα πξσηφθνιια κεηαθνξάο (θπξίσο ην HTTP) είλαη απιά, 

δελ είλαη θαηάιιεια γηα ζπλφδνπο κεγάιεο δηάξθεηαο. Οπζηαζηηθά, έλαο web browser θάλεη κηα 

ζχλδεζε HTTP, αηηείηαη κηα ζειίδα ηνπ Web θαη ζηε ζπλέρεηα απνζπλδέεηαη. Αληίζεηα, ζε έλα 

πεξηβάιινλ CORBA ή RMI, ν πειάηεο ζπλδέεηαη κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη κπνξεί λα παξακείλεη 

ζπλδεδεκέλνο πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ν εμππεξεηεηήο κπνξεί λα ζηέιλεη δεδνκέλα ζηνλ πειάηε 

ηαθηηθά. Απηφο ν ηχπνο αιιειεπίδξαζεο είλαη δχζθνινο ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην θχξην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο ηνπ web, ην HTTP. 

 Ακεηάβιεηεο δηεπαθέο: ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ, απνθεχγεηαη ε αιιαγή ησλ κεζφδσλ, αιιά θαη 

ησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηκέλνπλ νη πειάηεο. Δίλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ θαη ε 

πξνζζήθε ηνπο ζηελ ππεξεζία, σζηφζν, ε αιιαγή ησλ ήδε ππαξρνπζψλ κεζφδσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πειάηε. 

 Με αμηόπηζηε εθηέιεζε: Σν πξσηφθνιιν HTTP δελ είλαη έλα αμηφπηζην πξσηφθνιιν, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη δελ εγγπάηαη ηελ παξάδνζε. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιια πξσηφθνιια, φπσο ην JMS, σζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν HTTP. 

Σέινο, νη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ βαζίδνληαη ζε απιφ θείκελν, δελ δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ππνδνκήο θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (quality of service), φπσο είλαη ε αζθάιεηα, νη ζπλαιιαγέο θαη ε 

αμηνπηζηία κελπκάησλ. Χζηφζν, γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα πξφηππα, κε ηε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ εληζρχεηαη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1.2.5 ΑΥΑΛΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, γίλεηαη αληαιιαγή θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. Χζηφζν, θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο επεμεξγαζίαο ή αθφκα θαη θινπήο ηνπο. Απηή ε απεηιή είλαη πνιχ έληνλε ζε κηα θαηαλεκεκέλε 

αξρηηεθηνληθή, φπσο νη ππεξεζίεο ηζηνχ φπνπ νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο 

ππεξεζίαο γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα XML κέζα ζε έλα κήλπκα SOAP. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φπνηνο ζθνπεχεη λα ππνθιέςεη κηα ζπλαιιαγή, κπνξεί απιά λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα κέζα ζηo κήλπκα 

SOAP. [7] 

Όπσο ζε θάζε αξρηηεθηνληθή ιχζε, έηζη θαη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη 

αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο: 

 Απζεληηθνπνίεζε (authentication): Δπηθχξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κηαο 

επηθνηλσλίαο. 

 Αθεξαηόηεηα (integrity): Γηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο κε ηξνπνπνίεζεο ησλ 

κελπκάησλ. 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα (confidentiality): Γηαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

 Με άξλεζε ηεο επζύλεο (non – repudiation): Αδπλακία άξλεζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ κεξψλ 

κηαο επηθνηλσλίαο. 

 Γηαζεζηκόηεηα (availability): Απνηξνπή ηεο άξλεζεο δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

ε θάζε επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, έρνπλ αλαπηπρζεί πξφηππα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν κεηαθνξάο, ε αζθάιεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιψλ ηερλνινγηψλ θαλαιηψλ 

κεηαθνξάο, φπσο είλαη ην HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ην νπνίν ζπλδπάδεη ηα 

πξσηφθνιια HTTP θαη SSL / TLS ψζηε λα παξέρεη θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία θαη αζθαιή 

ηαπηνπνίεζε ελφο δηθηπαθνχ εμππεξεηεηή ηζηνχ [31].  

ην επίπεδν κελπκάησλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν WS-Security [32] πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ OASIS, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κελπκάησλ SOAP. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν είλαη έλα 

επέιηθην πξφηππν πνπ πξνζθέξεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ζηα κελχκαηα SOAP, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε αζθάιεηα ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο απζεληηθνπνίεζεο ζηα κελχκαηα. Σν πξφηππν WS-Security πξνζδηνξίδεη 
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δηάθνξεο βειηηψζεηο ζην πξφηππν SOAP, παξέρνληαο έλα κεραληζκφ γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηεθκεξίσλ 

αζθάιεηαο (security tokens) κε ηα κελχκαηα. Έλα ηεθκήξην αζθάιεηαο κπνξεί λα είλαη έλα δπαδηθφ 

ηεθκήξην, έλα πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ X.509 ή έλα εηζηηήξην Kerberos. Σν πξφηππν WS-Security είλαη 

πιήξσο επεθηάζηκν θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνιιά είδε ηεθκεξίσλ. Δπίζεο, παξέρεη ππνζηήξημε γηα 

πνιιά ηεθκήξηα αζθάιεηαο, ηνκείο εκπηζηνζχλεο, κνξθνπνηήζεηο ππνγξαθψλ θαη ηερλνινγίεο 

θξππηνγξάθεζεο. πλνιηθά, ην πξφηππν WS-Security παξέρεη απζεληηθνπνίεζε θαη αζθάιεηα επηπέδνπ 

κελπκάησλ, επηηξέπνληαο αζθαιείο επηθνηλσλίεο κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. [4, 7, 33] 

Δπηπιένλ, ην πξφηππν WS-Security πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ αθφινπζσλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ: 

 Τπνγξαθή ησλ κελπκάησλ SOAP γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

κε άξλεζεο ηεο επζχλεο. 

 Κξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ SOAP γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.  

 Δλζσκάησζε ησλ ηεθκεξίσλ αζθάιεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ απνζηνιέα. 

Ζ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθάιεηαο γίλεηαη ζηελ θεθαιίδα (header) ησλ 

κελπκάησλ SOAP. Χζηφζν, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην πξφηππν WS-Security πξνζζέηεη ζεκαληηθφ θφξην 

θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ κελπκάησλ SOAP ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ κεγέζνπο ησλ κελπκάησλ, απαηηψληαο 

κεγαιχηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρχ, πεξηζζφηεξε κλήκε θαη κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο. 

ην επίπεδν πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη βαζηθέο ηερλνινγίεο αζθάιεηαο ηεο XML. 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ηελ αθφκα κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο XML, ν 

νξγαληζκφο OASIS [23] παξείρε δχν πξφηππα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αζθάιεηαο ζηα έγγξαθα XML: 

XML-Signature θαη XML-Encryption. Σν πξφηππν XML-Signature ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςεθηαθή 

ππνγξαθή ηκεκάησλ ή αθφκα θαη νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ, κε ζθνπφ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ απνζηνιέα. Απηφ εγγπάηαη φηη ην έγγξαθν δελ έρεη ππνζηεί αιιαγέο 

(αθεξαηφηεηα) απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη αλαγλσξίδεη κνλαδηθά ηνλ απνζηνιέα 

(απζεληηθνπνίεζε / εκπηζηεπηηθφηεηα), ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη έζηεηιε ην κήλπκα (κε 

άξλεζε ηεο επζχλεο). Σν πξφηππν XML-Signature θαζνξίδεη κηα πξνηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ XML κε κηα πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Οη 

XML ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη πην επέιηθηεο απφ άιιεο κνξθέο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ (Pretty Good 

Privacy, Cryptographic Message Syntax), θαζψο δελ ιεηηνπξγνχλ κε δπαδηθά δεδνκέλα αιιά κε 

δεδνκέλα ζε XML, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο θαλνληθνπνίεζεο γηα ηελ ππνγξαθή κφλν ηεο 

νπζίαο ηνπ εγγξάθνπ. 

Σν πξφηππν XML-Encryption ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηκεκάησλ ή νιφθιεξνπ ηνπ 

XML εγγξάθνπ, κε ζθνπφ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνηξνπή 

ηεο αλάγλσζήο ηνπο απφ άιινπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν παξέρεη έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ θαη ηελ αληίζηνηρε ζχληαμε XML γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ [21]. Καηά ηελ 

θξππηνγξάθεζε XML εγγξάθσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνζεγγίζεηο: 

 Υξήζε ζπκκεηξηθήο θξππηνγξαθίαο. 

 Υξήζε ζπλδπαζκνχ ζπκκεηξηθήο θαη αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο. 

 Υξήζε πηζηνπνηεηηθψλ ηχπνπ X.509 πνπ παξέρνληαη απφ κηα έκπηζηε ηξίηε νληφηεηα, φπσο ε 

VeriSign. 

Άιιν έλα πξφηππν πνπ εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζε επίπεδν κελπκάησλ είλαη ην 

πξφηππν SAML (Security Assertion Markup Language) [34], πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ 

OASIS θαη βαζίδεηαη ζηελ XML γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζθνπφο 

ηνπ πξνηχπνπ SAML είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο θνηλνχ ηξφπνπ δηακνηξαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B – business to business) 

θαη κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειαηψλ (B2C – business to customer). Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληαιιάζζνπλ κε αζθάιεηα πιεξνθνξίεο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλεξγάηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε ιχζε ή ηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο αζθάιεηαο. Δπνκέλσο, ην πξφηππν SAML ππνζηεξίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. [7, 35] 

Σν πξφηππν SAML αλαθέξεηαη ζην ηι κεηαθέξεηαη θαη φρη ζην πώρ κεηαθέξεηαη θαη έρεη 

δεκηνπξγεζεί κε βάζε έλαλ αξηζκφ ήδε ππαξρφλησλ πξνηχπσλ: 
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 XML. 

 XML Schema. 

 XML Signature. 

 XML Encryption. 

 HTTP. 

 SOAP. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν είλαη πνιχ επέιηθην θαη επεθηάζηκν θαζψο ζηεξίδεηαη ζηελ XML. ε κηα 

επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή κηαο δήισζεο SAML, ε 

νπνία αλαπαξίζηαηαη κε ηελ XML. Δπηπιένλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην πξφηππν SAML 

είλαη έλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο SSO (Single Sign On), πνπ απαηηνχλ ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ (Service Provider – SP) θαη ηνλ πάξνρν 

ηαπηνηήησλ (Identity Provider – IdP). 

ην επίπεδν κεηξψνπ ππεξεζηψλ, πξέπεη αξρηθά λα θαζνξίδεηαη ε απζεληηθνπνίεζε ηνπ παξφρνπ 

ηεο ππεξεζίαο. Σν πξφηππν SAML είλαη έλα απφ ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Όια απηά ηα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ, είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα είλαη απιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά πξφηππα, έρνπλ αλαπηπρζεί επηπιένλ 

πξφηππα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη απνηεινχλ επεθηάζεηο ηνπ βαζηθνχ 

πξνηχπνπ WS- Security, φπσο είλαη ηα αθφινπζα: [1, 6, 7, 36] 

 WS – SecureConversation: Σν πξφηππν WS – SecureConversation πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ αληαιιαγψλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ κηαο επηθνηλσλίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ησλ ηεθκεξίσλ 

αζθάιεηαο, πεξηιακβάλνληαο ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ αζθάιεηαο θαη ηελ χπαξμε θιεηδηψλ 

ζπλφδνπ (session keys). 

 WS – Trust: Σν πξφηππν WS – Trust νξίδεη κηα ππεξεζία ηεθκεξίνπ αζθάιεηαο (Security 

Token Service – STS) θαη έλα πξσηφθνιιν γηα ηελ αίηεζε θαη αλάζεζε ηεθκεξίσλ αζθάιεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξφηππν WS – Security γηα ηελ επηθχξσζε ηεο εκπηζηνζχλεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαη ηε δηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ εκπηζηνζχλεο. 

 WS – Federation: Σν πξφηππν WS – Federation ρξεζηκνπνηεί θαη επεθηείλεη ην πξφηππν WS – 

Trust θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε γεληθή ηαπηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

νξγαλσηηθψλ νξίσλ. Δπηπιένλ, θαζνξίδεη κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ έλσζε δηαθνξεηηθψλ 

ηνκέσλ αζθάιεηαο εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

 WS – SecurityPolicy: Σν πξφηππν WS – SecurityPolicy απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ πξνηχπνπ WS 

– Policy (αλαθέξεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα) θαη παξέρεη έλα ζχλνιν απφ δειψζεηο πνιηηηθψλ 

αζθάιεηαο, πεξηγξάθνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 

κελπκάησλ ζε κηα επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Οη δειψζεηο πνιηηηθψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απαίηεζε πην γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθάιεηαο, φπσο αζθάιεηα 

επηπέδνπ κεηαθνξάο θαη επηπέδνπ κελπκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο νη 

ηχπνη ησλ ηεθκεξίσλ. 

 WS – Authorization: Σν πξφηππν WS – Authorization πεξηγξάθεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ πξφζβαζεο ζε κηα ππεξεζία ηζηνχ. 

 WS – Privacy: Σν πξφηππν WS – Privacy πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δήισζεο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ηδησηηθφηεηαο απφ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ θαη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ αηηνχληαη ηηο ππεξεζίεο. 

1.2.6 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Δθηφο απφ ηελ αζθάιεηα, νη ππεξεζίεο ζπλήζσο έρνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

(quality of service), φπσο πνιηηηθέο, ζπληνληζκφ θαη ζπλαιιαγέο, δηαρείξηζε, αμηνπηζηία κελπκάησλ θαη 

ζχλδεζε κελπκάησλ. Ζ ππνδνκή ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 
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ηα νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. Αθνινπζνχλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά καδί 

κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. [1, 6, 7, 36] 

 Πνιηηηθή (Policy) 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ ζπληίζεληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ εληαίεο ππεξεζίεο. ε κηα 

ηέηνηα ζχλδεζε, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε επηθνηλσλία ησλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε απαίηεζε ελφο ηεθκεξίνπ αζθάιεηαο Kerberos ψζηε λα πξνζπειαζηεί. 

Απηφ νξίδεηαη σο δήισζε πνιηηηθήο ζε έλα έγγξαθν πνιηηηθήο. Σέηνηα έγγξαθα θνηλνπνηνχληαη 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κηαο επηθνηλσλίαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηέρνπλ πνιηηηθέο, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν WS – Policy. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν νξίδεη 

έλα ζχλνιν απφ δνκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, αιιά δελ νξίδεη 

ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ή εληνπηζκνχ κηαο πνιηηηθήο. Μηα πνιηηηθή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

απζαίξεηα XML ζηνηρεία, WSDL έγγξαθα ή UDDI ζηνηρεία. 

 πληνληζκόο θαη πλαιιαγή (Coordination and Transaction) 

ε έλα ηππηθφ επηρεηξεζηαθφ ζελάξην, νη ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξεί λα απαηηνχλ ηελ θνηλνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ην πεξηερφκελν αζθάιεηαο ή ην πεξηερφκελν ζπλαιιαγήο. Σν πξφηππν 

WS – Coordination νξίδεη έλα πιαίζην εξγαζίαο γη απηφ ην ζθνπφ. Απνηειεί έλα επεθηάζηκν 

πξφηππν πνπ επηηξέπεη ζηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο λα θξχβνπλ ηα πξσηφθνιια πνπ δηαζέηνπλ, 

ελψ παξάιιεια ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα εηεξνγελέο πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια πξφηππα φηαλ απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

πξφηππν WS – Transaction γηα ηελ ππνζηήξημε δχν ηχπσλ ζπλαιιαγήο. Πεξηγξάθεη ηχπνπο 

ζπληνληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην επεθηάζηκν πιαίζην εξγαζίαο ζπληνληζκνχ. Οη ηχπνη 

ζπληνληζκνχ είλαη δχν: Αηνκηθή πλαιιαγή (Atomic Transaction) θαη Δπηρεηξεζηαθή 

Γξαζηεξηφηεηα (Business Activity). 

 Γηαρείξηζε (Management) 

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. 

Δπνκέλσο, ε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο χπαξμεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, ησλ κεηξψσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν νξγαληζκφο OASIS δεκηνχξγεζε ηελ 

ηερληθή επηηξνπή WSDM (Web Services Distributed Management) [37], φπνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί δχν πξφηππα δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ: ην WS – Manageability [38] θαη 

ην WSMF (Web Services Management Framework). 

 Αμηνπηζηία Μελπκάησλ (Reliable Messaging) 

Μηα ηππηθή επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο ηζηνχ. Απηέο νη 

ππεξεζίεο δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξνπο παξφρνπο. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αληαιιάζζνληαη πνηθίια έγγξαθα κεηαμχ ησλ παξφρσλ. Ζ 

αμηφπηζηε παξάδνζε ησλ κελπκάησλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθε ην πξφηππν WS – ReliableMessaging [39], ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηα κελχκαηα SOAP λα παξαδίδνληαη κε αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγψλ.  

 ύλδεζε Μελπκάησλ (Message Correlation) 

Κάζε ππεξεζία ηζηνχ έρεη έλα ηεξκαηηθφ ζεκείν ζην νπνίν ζηνρεχνπλ ηα κελχκαηα ππεξεζηψλ. 

Σν πξφηππν WSDL επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ γηα ηα κελχκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ζηνηρεία (port types, bindings), σζηφζν, δελ παξέρεη επειημία. Γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο επειημίαο, έρεη πξνηαζεί ην πξφηππν WS – Addressing. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν δηεπθνιχλεη ηε δπλακηθή δεκηνπξγία θαη πξνζαξκνγή ηεο πεξηγξαθήο ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζεκείσλ. Δπίζεο, κε ην πξφηππν απηφ, νη πιεξνθνξίεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ θνηλνπνηνχληαη 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ κηαο επηθνηλσλίαο ζε πεξηβάιινληα ζηελήο ζχλδεζεο. 

 

 



Μεηαπηστηαθή Δηαηρηβή Καιαϊηδής Αλδρέας 

Ελορτήζηρωζε ηωλ Υπερεζηώλ Ιζηού κε ηε Γιώζζα Εθηέιεζες Επητεηρεζηαθώλ Δηαδηθαζηώλ BPEL                            29 

1.3 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ESB 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλδέζεηο ηχπνπ “ζεκείν πξνο ζεκείν” (ρξήζε πξνηχπσλ SOAP 

θαη HTTP) παξέρνπλ κηα ζπκπαγή ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο, 

αιιά ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επειημία θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Αξρηθά, ε θχζε 

“ζεκείν πξνο ζεκείν” ησλ ηππηθψλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη 

ζπρλά λα ηξνπνπνηνχληαη, φηαλ αιιάδεη ε δηεπαθή ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο. Απηφ ζπλήζσο δελ απνηειεί 

πξφβιεκα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, σζηφζν, ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο 

πνιιέο εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία πνπ ππφθεηηαη αιιαγή. Δπηπιένλ, φηαλ νη πάξνρνη 

θαη νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζπλδέζεηο ηχπνπ “ζεκείν πξνο ζεκείν”, ην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κηα αξρηηεθηνληθή εχζξαπζηε θαη θαζφινπ επέιηθηε. Ζ ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ 

SOAP καδί κε ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο HTTP κπνξεί λα κελ αξθεί γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Σα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ εχξσζηε θαη αζθαιή ππνδνκή. [1,7] 

Όζν νη επηρεηξήζεηο θηλνχληαη πξνο ηηο ππεξεζηνζηξαθείο αξρηηεθηνληθέο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, 

απαηηνχλ κηα ππνδνκή πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ παξάιιεια ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο θαη ελνπνίεζεο. Μηα ηέηνηα ππνδνκή είλαη ην ESB (Enterprise Service Bus), ην νπνίν 

ελεξγεί σο ελδηάκεζν επίπεδν πνπ δηεπζχλεη ηηο ππεξεζίεο. Οπζηαζηηθά, ην ESB είλαη κηα δνκή 

αξρηηεθηνληθήο πνπ παξέρεη ζεκειηψδεηο ππεξεζίεο γηα ζχλζεηεο αξρηηεθηνληθέο κέζσ ελφο κεραληζκνχ 

δξνκνιφγεζεο κελπκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα [40]. Σν ESB ελνπνηεί εθαξκνγέο, 

πφξνπο θαη δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο. Απηφ πνπ είλαη κνλαδηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή είλαη 

φηη επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ινγηζκηθνχ πνπ εθηειείηαη παξάιιεια ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη έρεη 

αλαπηπρζεί ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά 

πξνγξακκαηηζηηθά πξφηππα. [1, 7, 40, 41] 

Σν ESB πξνζζέηεη επειημία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη απινπνηεί ηελ ελνπνίεζε 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ελεξγψληαο σο ελδηάκεζνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά κε 

ζπκβαηψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, παξέρεη έιεγρν ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: [1] 

 Γξνκνιόγεζε: Δπηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ησλ κελπκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο κε βάζε 

ην πεξηερφκελν, ηελ πξνέιεπζε ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Μεηαζρεκαηηζκόο: Δπηηξέπεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κελπκάησλ πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζηηο 

ππεξεζίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ XML κελπκάησλ, νη κεηαζρεκαηηζκνί γίλνληαη ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformations) [42] 

ή ηνπο κεραληζκνχο XQuery (XML Query Language) [43]. 

 Γηαθνπή κελπκάησλ: Δπηηξέπεη ηε δηαθνπή ησλ αηηήζεσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ησλ 

απαληήζεσλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ εθαξκνγή επηπιένλ επεμεξγαζίαο ζε απηέο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ην ESB ιεηηνπξγεί σο κεζάδνληαο. 

 Έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηώλ: Δπηηξέπεη ηελ 

εγγξαθή θαη είζνδν, ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ, ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο, ηελ θαηαλεκεκέλε 

εθηέιεζε θαη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο. 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ην ESB κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, φπσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ κελπκάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αμηφπηζησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κελχκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

1.3.1 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ESB 

Ζ έλλνηα ηνπ ESB δελ είλαη ζπλπθαζκέλε κε έλα πξντφλ, αιιά κε ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο ππεξεζηνζηξαθνχο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ιέμε “Bus” απφ ηα αξρηθά ηνπ ESB αληηζηνηρεί ζην 

θπζηθφ δίαπιν πνπ κεηαθέξεη ηα δπαδηθά δεδνκέλα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ελφο ππνινγηζηή. Σν ESB 

ππνζηεξίδεη κηα αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζε πςειφηεξν επίπεδν αθαίξεζεο. ε κηα αξρηηεθηνληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ESB, κηα εθαξκνγή επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ δηαχινπ, ν νπνίνο ελεξγεί σο δξνκνινγεηήο 

ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έρεη σο θχξην πιενλέθηεκα ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδέζεσλ ηχπνπ “ζεκείν πξνο ζεκείν” πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εθαξκνγψλ. [40] 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ESB απαηηεί έλα ελνπνηεκέλν ζχλνιν απφ ελδηάκεζεο ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρηηεθηνληθέο ηερλνηξνπίεο: [7] 

 Αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ππεξεζίεο, φπνπ νη θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο 

ζπληίζεληαη απφ επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ θαιά νξηζκέλεο, 

δεκνζηεπκέλεο θαη πξνηππνπνηεκέλεο δηεπαθέο. 

 Αξρηηεθηνληθέο νδεγνύκελεο από κελύκαηα, φπνπ νη εθαξκνγέο ζηέιλνπλ κελχκαηα ζε άιιεο 

εθαξκνγέο κέζσ ηνπ ESB. 

 Αξρηηεθηνληθέο νδεγνύκελεο από ζπκβάληα, φπνπ νη εθαξκνγέο δεκηνπξγνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ κελχκαηα φληαο αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε. 

Έλα θαιφ ESB πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθνχ 

επηπέδνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο αμηνπηζηία, αλεθηηθφηεηα θαη αζθάιεηα. Πξέπεη επίζεο λα επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη λα παξέρεη 

επειημία. Σν ESB πξέπεη λα θάλεη ηηο ππεξεζίεο επξέσο δηαζέζηκεο. Έρνληαο επξεία δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, ην ESB κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη λα θάλεη επθνιφηεξε ηε ζχλζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελδηάκεζεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ESB πξέπεη λα έρνπλ 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: [1, 7, 40] 

 Μηα ελδηάκεζε επηθνηλσλία ε νπνία λα ππνζηεξίδεη δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο (φπσο 

ζχγρξνλε, αζχγρξνλε, αίηεζε / απάληεζε, κνλφδξνκε, ακθίδξνκε), πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

(φπσο αζθάιεηα, εγγπεκέλε παξάδνζε, απφδνζε θαη ζπλαιιαγή), δηεπαθέο, πιαηθφξκεο θαη 

πξσηφθνιια. 

 Δξγαιεία βαζηζκέλα ζε πξφηππα πνπ επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε ελνπνίεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ. 

 Γπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ κελπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ κελπκάησλ ζε αλακνλή, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθαξκνγέο είλαη 

πξνζσξηλά κε δηαζέζηκεο. 

 Υξήζε ηεο XML σο πξφηππε γιψζζα επηθνηλσλίαο. 

 Τπνζηήξημε ησλ πξνηχπσλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

 Έλα πξνηππνπνηεκέλν κνληέιν αζθάιεηαο γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε, ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ ESB. 

 Ηθαλφηεηα νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ. 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ θαη ζπλδπαζκνχ πνιιαπιψλ κελπκάησλ θαη ρεηξηζκνχ ησλ 

εμαηξέζεσλ. 

 Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ηηο εθαξκνγέο ραιαξήο ζχλδεζεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. 

Έλα ESB πνπ δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA, παξέρνληαο δηάθνξα πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε απμεκέλε επειημία, ην κεησκέλν 

θφζηνο αλάπηπμεο, εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαη ε απμεκέλε αμηνπηζηία θαη δηαρείξηζε. 

1.3.2 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ESB 

Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο ESB βαζίδεηαη ζε έλα δίαπιν. Ο δίαπινο παξέρεη ππεξεζίεο παξάδνζεο 

κελπκάησλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πξφηππα φπσο ην SOAP, ην HTTP θαη ην JMS. ρεδηάδεηαη έηζη 

ψζηε λα πξνζθέξεη πςειή απφδνζε θαη εγγπεκέλε παξάδνζε ησλ κελπκάησλ ζε παξφρνπο θαη ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ. Σν ESB επηηξέπεη ηε ρξήζε πνιιαπιψλ πξσηνθφιισλ (ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα) θαη 

εθηειεί κεηαζρεκαηηζκνχο θαη δξνκνινγήζεηο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ. Δπηηξέπεη, επίζεο, ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, 

ππνζηεξίδεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ πξφηππα, κεηαμχ απηψλ ηα πξφηππα SOAP, XML, WSDL, JMS, 

J2EE, JAX-WS, JAX-RPC θαη πνιιά άιια. Ζ Δηθφλα 1.5 δείρλεη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζπλδέζεη ην 

ESB. [44] 
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Δηθόλα 1.5: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ESB. (Binary Spectrum, Software Solutions) 

 

ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ESB, φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.5, ππάξρνπλ θάπνηα δηαθξηηά 

ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ην ESB, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: [44] 

 Οη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πξφηππα φπσο ην J2EE, ζπλδένληαη κε ην 

ESB γηα λα παξέρνπλ κηα δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ζηηο επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο.  

 Ζ κεραλή ελνξρήζηξσζεο ππεξεζηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξφηππα φπσο ην BPEL (Business 

Process Execution Language) [45], θηινμελεί κεγάιεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 Ζ παξνπζίαζε θαη ηα portals επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ εθαξκνγέο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο.  

 Οη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πξνβάιινπλ ζπλερψο ηα δεδνκέλα απφ εηεξνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ. 

 Οη ζπζθεπέο, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή JCA (Java Connector Architecture), 

επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ. 

 Οη ππεξεζίεο ηζηνχ παξέρνπλ έλαλ πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν ζχλδεζεο κε ηερλνινγίεο 

ελνπνίεζεο. 

Σν ESB κπνξεί λα είλαη θεληξηθά δηαρεηξηδφκελν θαη, επνκέλσο, λα ελνπνηεί ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ππνδνκή κηαο επηρείξεζεο. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ην ESB ρξεζηκνπνηεί απζεληηθνπνίεζε 

θαη εμνπζηνδφηεζε γηα λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζπέιαζή ησλ εθαξκνγψλ κφλν απφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ζε κηα αξρηηεθηνληθή ESB επηηξέπεηαη ν έιεγρνο θαη ε 

παξαθνινχζεζε γηα λα είλαη βέβαηε ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ. [46] 

1.3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ESB 

Οη επηρεηξεζηαθφο θφζκνο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα πξέπεη λα αιιάδνπλ 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο γξήγνξα. Με ηε ρξήζε ηνπ ESB, είλαη εθηθηή ε ελνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ γξήγνξα θαη εχθνια. Δπίζεο, ην ESB κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο, θαζψο απινπνηεί ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο αλφκνησλ 

εθαξκνγψλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζην δίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο αλνηρηά πξφηππα 

(SOAP, XML, WSDL, JMS). [44] 

Όηαλ ην ESB ελνπνηεί ηηο εθαξκνγέο, δηακνξθψλεη ηηο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Μέζσ ηνπ ESB, ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA, κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ απηφκαηα ηηο ππεξεζίεο, φηαλ απαηηείηαη. 
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Απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηε ρεηξνθίλεηε αιιαγή 

ηνπ θψδηθα ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, παξέρνληαο έλαλ πξνηππνπνηεκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν γηα 

ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ, ην ESB ζπκβάιιεη ζηελ επεθηαζηκφηεηα 

ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο. [46] 

πγθεληξσηηθά, ηα ζπνπδαηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ESB είλαη ηα αθφινπζα: [40] 

 Δλίζρπζε ηεο επειημίαο. 

 Δπθνιία πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο. 

 Απνθπγή ησλ ζπλδέζεσλ ηχπνπ “ζεκείν πξνο ζεκείν”. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Δπεθηαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

 Τπεξεζίεο ραιαξήο ζχλδεζεο. 

1.3.4 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ESB 

Χζηφζν, πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ ESB ζε κηα επηρείξεζε, 

ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα αδχλαηα ζεκεία πνπ απνηξέπνπλ ηε γεληθή ρξήζε ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία πξνηείλεηαη φηαλ ππάξρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνο ελνπνίεζε, ελψ ζην κέιινλ ζα 

πξνζηεζνχλ θαη άιια. Δπνκέλσο, ην ESB δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

κηθξψλ ή κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζε έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ESB, είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε πεξηζζφηεξνπ πιηθνχ (hardware) ζε ζρέζε κε ηηο ζπλδέζεηο ηχπνπ “ζεκείν πξνο ζεκείν”. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα αζθάιεηαο θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θάλεη ρξήζε 

ηεο XML γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ. Ζ XML είλαη κηα γιψζζα θαζαξνχ θεηκέλνπ, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη ν θίλδπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη. Δπνκέλσο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ESB είλαη απαξαίηεηε, ρξεζηκνπνηψληαο αζθαιή 

πξσηφθνιια κεηαθνξάο θαη πξφηππα αζθάιεηαο γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ πιήξεο εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ESB ζέιεη ρξφλν, νπφηε νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ κεγάιε 

δηαθνξά ζε θέξδνο θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ πξψησλ ηνπο έξγσλ. Δπίζεο, ρσξίο έλα κειινληηθφ 

ζρεδηαζκφ, ε απνδνρή ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε ζηελή ζχλδεζε 

ησλ ππεξεζηψλ αληί γηα ηελ επηδησθφκελε ραιαξή ζχλδεζε. [46] 

πγθεληξσηηθά, ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ESB είλαη ηα αθφινπζα: [40] 

 Πξνηείλεηαη κφλν γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

 Υξήζε πεξηζζφηεξνπ πιηθνχ. 

 Αλάγθε γηα ηθαλφηεηεο αλάιπζεο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηακφξθσζε, ηε δηαρείξηζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ESB. 

 Μηθξφ έσο θαζφινπ θέξδνο ηνλ πξψην θαηξφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ESB. 

 Κίλδπλνο χπαξμεο ππεξεζηψλ ζηελήο ζχλδεζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ε ηερλνινγία BPM (Business Process Management), ηα ζπζηήκαηα BPM θαη 

ην πξφηππν BPMN, ελψ επίζεο αλαθέξνληαη ηα νθέιε θαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε γιψζζα εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ BPEL 

(Business Process Execution Language), αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε δνκή ηεο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ηερλνινγίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA ελψ, ηέινο, 

αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

2.1 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

ε απφθξηζε ηεο πξφθιεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, έξρεηαη ε ηερλνινγία BPM ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή SOA γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ραιαξήο ζχλδεζεο, ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηερλνινγίεο θαη 

πιαηθφξκεο θαη ηε γξεγνξφηεξε αληίδξαζε θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ην πςειφηεξν επίπεδν ζε κηα ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο 

(Δηθφλα 1.2). [47] 

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Management – BPM) δελ 

είλαη λέα. Οη ξίδεο ηεο πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθά ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ζρεδηαζκέλα λα βειηηψλνπλ 

ηε ξνή δεδνκέλσλ θαη λα αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο [48]. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε κία 

ζεκαληηθή εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management - 

TQM). Σε δεθαεηία ηνπ 1990 αθνινχζεζε ν Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business 

Process Reengineering - BPR), ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Hammer θαη Champy (1990). Ζ BPR 

είρε κία πνιπηάξαρε ηζηνξία, κε νξηζκέλα εμαηξεηηθά επηηεχγκαηα θαζψο θαη απνηπρίεο [49].  

Μεηά ηε BPR, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ην ηέινο ηεο, ηα ζπζηήκαηα ERP (Enterprise 

Resource Planning) επηθεληξψζεθαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θπξηάξρεζαλ. Σα ζπζηήκαηα 

απηά έπξεπε λα παξαδψζνπλ βειηησκέλεο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ζηνπο νξγαληζκνχο. Πσιήζεθαλ απφ 

πνιινχο πξνκεζεπηέο σο “ε ιχζε γηα φια ηα πξνβιήκαηα”. Σα ζπζηήκαηα ERP δελ επηιχνπλ ηα 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ελφο νξγαληζκνχ θαη δελ θαζηζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηφζν απνηειεζκαηηθέο θαη 

απνδνηηθέο φζν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2000, 

αλαπηχρζεθαλ πνιιά ζπζηήκαηα CRM ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε άπνςε θαη εκπεηξία ησλ 

πειαηψλ. Δπηθεληξψλνληαλ φκσο ζηελ εηθφλα θαη ην πεξηβάιινλ θαη δελ βειηίσλαλ νπζηαζηηθά ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην. ήκεξα, ππάξρεη κία λέα ηάζε ζηελ αγνξά πνπ αθνχεη ζην 

φλνκα BPM. Άιιε κία ιέμε κε ηξία γξάκκαηα! [49] 

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ εθαξκφδεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο εδψ θαη 

αξθεηφ θαηξφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε ηεθκεξίσζε ή ε εθαξκνγή κηαο ξνήο εξγαζίαο. Λεηηνπξγηθά 

δηαγξάκκαηα ξνήο, δηαγξάκκαηα ξνήο ειέγρνπ, δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαγξάκκαηα Gantt 

είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Δπηπιένλ, ε 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο νξγαληζκνχο ζαλ κέζνδνο γηα λα απμήζεη 

ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα φζνλ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε [50]. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ή κεζνδνινγίεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη δηάθνξνη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηελ πξνηππνπνίεζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ. Έσο 

ηψξα, ν ζπλεηαηξηζκφο OMG (Object Management Group) [51] απνηειεί έλαλ επξέσο απνδεθηφ 

ζπλεηαηξηζκφ, ελψ ην πξφηππν BPMN (Business Process Model and Notation) έρεη πηνζεηεζεί απφ 

πνιινχο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνπλ εξγαιεία ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο αλαιπηέο γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Όπνηα κεζνδνινγία θη αλ αθνινπζείηαη, παξαδνζηαθά, έλαο επηρεηξεζηαθφο αλαιπηήο ζα 

επηθνηλσλνχζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαιάβεη ηε 

δηαδηθαζία θαη λα ηε ζρεδηάζεη ζε έλα πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν. Αλ θαη φπνηε ε δηαδηθαζία 

ρξεηαδφηαλ λα απηνκαηνπνηεζεί, ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ζα κεηαθεξφηαλ ζηελ νκάδα εθαξκνγήο. 
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Αθφκα θη αλ απηή ε πξνζέγγηζε ιεηηνπξγνχζε κε επηηπρία, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ φηη ππήξραλ 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο νκάδαο εθαξκνγήο, φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο 

ηερλνινγίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, αξθεηά ζπρλά, λα δεκηνπξγείηαη κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κε 

ηνλ αλαιπηή λα είλαη νπζηαζηηθά έλαο κεζάδνληαο, θαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη 

δεηνχζε κία επηρείξεζε θαη ηη ηεο παξαδφζεθε ζην ηέινο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, νη επηρεηξεζηαθνί αλαιπηέο πέξλαγαλ πάξα πνιιέο ψξεο κε ηηο νκάδεο εθαξκνγήο, ψζηε 

λα κάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο. ε πνιινχο 

νξγαληζκνχο, απηή ε δηαδηθαζία θαηέιεγε ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ εγγξάθσλ, ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη θάζε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ήηαλ δηαθνξεηηθή 

θαη, επνκέλσο, ρξεηάδνληαλ απαληήζεηο ζε δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα [50]. 

Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ρξεζηψλ θαη ησλ νκάδσλ εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, αληηιήθζεθαλ φηη αλ θαη ν 

ξφινο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, ε χπαξμε κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα εμαζθάιηδε φηη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα ήηαλ θαηαλνεηέο 

θαη ζα πξνέθππηε θαιχηεξν απνηέιεζκα.  

Δθηφο απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο εθαξκνγήο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο πξνζθέξεη άιιν έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Δλψ ε 

δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη κία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο, ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ εγρείξεκα. Έλα θαιφ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο πξέπεη λα αθνινπζεί έλα πξφηππν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην BPMN, ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηφ κε δηάθνξα εξγαιεία ρσξίο αιιαγέο. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα είλαη απφιπηα ινγηθφ θαη 

θαηαλνεηφ απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο, ψζηε λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί εάλ ρξεηαζηεί 

[50]. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηαβάδεηαη θαη ζα είλαη θαηαλνεηφ ηφζν 

απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο φζν θαη απφ ηελ νκάδα εθαξκνγήο δελ είλαη θάηη απιφ. Οη 

επηρεηξεζηαθνί ρξήζηεο γλσξίδνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηφζν θαιά πνπ ηηο ζέινπλ θξπκκέλεο ζην 

δηάγξακκα, ελψ νη ηερληθνί ρξήζηεο απαηηνχλ λα είλαη εκθαλείο φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ ηε δηαδηθαζία ζσζηά. Έλα θαιφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηιχεη απηέο 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο παξέρνληαο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ηεο δηαδηθαζίαο: κία απιή επηρεηξεζηαθή 

πξνβνιή θαηάιιειε γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο θαη κία ηερληθή πξνβνιή κε πιήξε έιεγρν γηα 

ηνπο ηερληθνχο ρξήζηεο. Έλαο επηρεηξεζηαθφο ρξήζηεο θαη έλαο ηερληθφο ρξήζηεο κπνξνχλ λα θνηηάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο, αιιά παξάιιεια λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ [50]. 

2.1.1 ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ BPM 

Με ηνλ φξν “επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία” (business process), αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζπιινγή 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζαλ είζνδν θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα απνηέιεζκα πνπ έρεη ζεκαληηθή αμία γηα ηελ επηρείξεζε [52]. Ζ επηθέληξσζε ζε απηά 

ηα ζηνηρεία ηνπ νξηζκνχ απφ ηνπο εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ management νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία απηνχ 

πνπ ζήκεξα απνθαινχκε κε ηνλ φξν “δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ”. Έλα παξάδεηγκα κηαο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κηα επηρείξεζε πινπνηεί ηηο ππεξεζίεο 

ηεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, δειαδή ε πινπνίεζε κηαο παξαγγειίαο. Δπηπιένλ, κία επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη κέξνο κίαο κεγαιχηεξεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. ρεδφλ θάζε επηρείξεζε αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πεξηιακβάλεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. [6, 54] 

Οπζηαζηηθά, κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία είλαη κηα “ζςλλογή ζημανηικών δπαζηηπιοηήηων, πος 

εκηελείηαι από ανθπώποςρ με ζςγκεκπιμένοςρ πόλοςρ, με απώηεπο ζκοπό ηην επίηεςξη ηων επισειπηζιακών 

ζηόσων” [53]. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, δεδνκέλνπ φηη 

παξάγνπλ θέξδνο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζπρλά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ. Χο δηνηθεηηθή 

πξνζέγγηζε, ε BPM ζεσξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζαλ ζηξαηεγηθά πξνηεξήκαηα ελφο νξγαληζκνχ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα βειηησζνχλ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, κνηάδεη πνιχ κε άιιεο κεζνδνινγίεο ή πξνζεγγίζεηο, φπσο ε TQM 
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(Total Quality Management) ή ε CIP (Continuous Improvement Process). Παξ’ φια απηά, ε BPM 

πεγαίλεη έλα βήκα παξαπάλσ απφ απηέο ηηο κεζνδνινγίεο, δειψλνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κέζσ ηεο ηερλνινγίαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζε πεξηφδνπο πίεζεο θαη αιιαγψλ [54]. 

Δπίζεο, νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη, λα πξνηππνπνηνχληαη θαη λα κελ 

είλαη απιψο ηπραία ζχλνια δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ κφλν ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Με ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, είλαη εθηθηή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ δεκηνπξγνχλ, κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο 

ησλ εθηειεζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ [55]. 

Έλαο γεληθφηεξνο νξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ν εμήο: “Η διασείπιζη 

επισειπηζιακών διαδικαζιών πεπιλαμβάνει ηη γπαθική μονηελοποίηζη ηηρ επισειπηζιακήρ διαδικαζίαρ, από 

ηην οποία μποπεί να δημιοςπγηθεί η ποή επγαζίαρ (workflow), η οποία με ηη ζειπά ηηρ ελέγσει ηη λειηοςπγία 

ηηρ διαδικαζίαρ και αλληλεπιδπά με ηον άνθπωπο και άλλερ εθαπμογέρ. Με ηη σπήζη επιπλέον λογιζμικού 

γίνεηαι έλεγσορ εκηέλεζηρ ηηρ διαδικαζίαρ, ώζηε να καηαζηεί δςναηή η εν εξελίξει ανάλςζη καθώρ και 

ζςνεσείρ βεληιώζειρ” [52]. 

Ζ ηερλνινγία BPM είλαη κηα δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηξέθεηαη ζηελ επζπγξάκκηζε φισλ ησλ 

πηπρψλ ελφο νξγαληζκνχ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε πξνσζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζπαζψληαο γηα ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

επειημία θαη ηελ ελζσκάησζε κε ηελ ηερλνινγία. Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξνζπαζεί 

λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλερψο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα είλαη πην απνδνηηθνί, 

πην απνηειεζκαηηθνί θαη πην ηθαλνί ζηελ αιιαγή απφ κία παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεξαξρηθήο 

δηνίθεζεο. [54, 56] 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο BPM δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ λα θαζνξίζεη, λα 

εθηειέζεη, λα δηεπζχλεη θαη λα ηειεηνπνηήζεη δηαδηθαζίεο πνπ [57]: 

 Πεξηιακβάλνπλ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε, φπσο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ. 

 πλεξγάδνληαη κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο. 

 Γηαρεηξίδνληαη δπλακηθά ηηο αιιαγέο θαη ηνπο θαλφλεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη κε απιά θαη 

ζηαηηθά ξεχκαηα δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ Gartner [58], ε δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη, πξσηίζησο, έλα ζχλνιν 

δνκεκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ παξέρεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ αμηνπνηεί κεζφδνπο, πνιηηηθέο, κεηξήζεηο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξντφληα ινγηζκηθνχ. 

Σέινο, αλ θαη ε αξρηθή εζηίαζε ηεο BPM ήηαλ ε απηνκαηνπνίεζε ησλ κεραληζηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, έρεη επεθηαζεί απφ ηφηε ψζηε λα ελζσκαηψζεη θαη ηηο αλζξσπνθεληξηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζεηξηαθά ή παξάιιεια κε ηηο 

κεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ, φηαλ θάπνηα βήκαηα ζε κία 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία ή θξίζε, ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα 

αλαηίζεληαη ζηα θαηάιιεια κέιε ηνπ νξγαληζκνχ [54]. 

2.1.2 ΚΤΚΛΟ ΖΨΗ ΣΗ BPM 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο 

αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο (Δηθφλα 2.1): [54] 

 ρεδίαζε 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ην 

ζρεδηαζκφ λέσλ δηαδηθαζηψλ. Ο θαιφο ζρεδηαζκφο κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα χπαξμεο κηαο δηαδηθαζίαο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ελφο ζσζηνχ θαη απνδνηηθνχ ζεσξεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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 Μνληεινπνίεζε 

Ζ δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο θαη 

εηζάγεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη αιιαγέο ζηε κίζζσζε ή ζηηο 

δαπάλεο ησλ πιηθψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ πψο ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. 

 Δθηέιεζε 

Έλαο ηξφπνο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ε νπνία εθηειεί 

ηα απαξαίηεηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, απηέο νη εθαξκνγέο ζπάληα εθηεινχλ 

φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αθξίβεηα θαη νινθιεξσκέλα. Μία άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπλδπαζκνχ ινγηζκηθνχ θαη αλζξψπηλεο παξέκβαζεο, αλ θαη απνηειεί κία 

πνιχπινθε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία. 

Χο απάληεζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, έρεη αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη νιφθιεξε ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία (φπσο αλαπηχρζεθε ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ) λα πξνζδηνξηζηεί ζε 

γιψζζα κεραλήο, ε νπνία κπνξεί λα εθηειεζηεί απηνκάησο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Σν ζχζηεκα είηε 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο ζε ζπλδεδεκέλεο εθαξκνγέο γηα λα δηελεξγήζεη επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο (π.ρ. ν ππνινγηζκφο εμφθιεζεο ελφο δαλείνπ) ή ζα δεηήζεη ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε, 

ζε πεξίπησζε πνπ έλα βήκα είλαη αξθεηά πνιχπινθν. πγθξηηηθά κε άιιεο πξνζεγγίζεηο, ε 

απεπζείαο εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη πην μεθάζαξε θαη, επνκέλσο, επθνιφηεξε γηα 

βειηίσζε. Χζηφζν, ε απηνκαηνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο απαηηεί επέιηθηε ππνδνκή. 

 

 
Δηθόλα 2.1: Κύθινο δσήο ηεο ηερλνινγίαο BPM. (Soft Web Solutions) 

 

 Παξαθνινύζεζε 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη ψζηε λα παξακέλνπλ επδηάθξηηεο νη πιεξνθνξίεο θαη λα 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κηαο ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ζε κία παξαγγειία ελφο πειάηε κπνξεί λα βξεη θαη λα ιχζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ (π.ρ. ε παξαγγειία παξαδφζεθε, ε παξαγγειία δελ έρεη παξαδνζεί 

αθφκε θιπ.). 

Δπηπιένλ, απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλδεδεκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπο. Ο βαζκφο παξαθνινχζεζεο 
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εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα αμηνινγήζεη θαη λα αλαιχζεη 

θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε ζέιεη λα γίλεη ε παξαθνινχζεζε (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν). 

 Βειηηζηνπνίεζε 

Ζ βειηηζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη αλαθηεκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε θάζε 

κνληεινπνίεζεο ή παξαθνινχζεζεο, πξνζδηνξίδνληαο πηζαλέο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθά νθέιε ή 

άιιεο βειηηψζεηο θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαη απηέο νη βειηηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο. πλνιηθά, απηφ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε επηρεηξεζηαθή αμία. 

2.1.3 ΤΣΗΜΑΣΑ BPM 

Ο φξνο BPMS (Business Process Management System) αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ππνζηήξημεο νιφθιεξεο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πξνζέγγηζεο, κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ηερλνινγίαο. θνπφο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αιιαγή κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. 

Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

άιια ζπζηήκαηα θαη άιια νθέιε. Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

εξγαζηψλ απαηηνχλ ζπρλά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ απνδνηηθή κνληεινπνίεζε. Απηά ηα κνληέια 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία ιχζεσλ ζε επηρεηξεζηαθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Τπφ απηή ηε κνξθή, νξηζκέλνη βιέπνπλ ηνλ φξν BPM σο “γέθπξα κεηαμχ ηεο Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο” [54]. 

Έλα ζχζηεκα BPM έρεη ηα αθφινπζα ηέζζεξα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία [54]: 

 Μεραλή δηαδηθαζίαο (Process Engine) – κία πιαηθφξκα γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

επηρεηξεζηαθνχο θαλφλεο. 

 Πιεξνθνξίεο ηεο επηρείξεζεο (Business Analytics) – επηηξέπνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα, ηηο ηάζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κε αλαθνξέο θαη 

εθζέζεηο, θαη λα αληηδξάζνπλ αλαιφγσο. 

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ (Content Management) – παξέρεη έλα ζχζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαη ηελ παξνρή αζθάιεηαο ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα, εηθφλεο θαη άιια αξρεία. 

 Δξγαιεία ζπλεξγαζίαο (Collaboration Tools) – εμαιείθνπλ ηα εκπφδηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, κέζσ θφξνπκ ζπδεηήζεσλ, δπλακηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη 

κελπκάησλ. 

Ζ επηθχξσζε ηνπ BPMS είλαη έλα ηερληθφ δήηεκα ην νπνίν νη πξνκεζεπηέο θαη νη ρξήζηεο πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ, εάλ ε ξπζκηζηηθή ζπκκφξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή. Σν έξγν ηεο επηθχξσζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε απφ έλα αλαγλσξηζκέλν ηξίην πξφζσπν ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα παξαρζεί έλα έγγξαθν ηεο επηθχξσζεο. Σν έγγξαθν απηφ ζπλήζσο 

δεκνζηεχεηαη επηζήκσο ή δηαηεξείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ BPM ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα ηα νπνία είλαη 

ππνρξέσζε ηεο νκάδαο εθαξκνγήο [48]: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ. 

2. Αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο. 

3. Δπηινγή κηαο BPM ιχζεο. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επέλδπζεο. 

Αξρηθά, ην πξψην βήκα αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην 

βήκα απαηηεί απφ ηελ νκάδα εθαξκνγήο λα θάλεη κηα αλαιπηηθή έξεπλα πάλσ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ πιεξνθνξία πνπ ζπιιέγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ βήκαηνο βνεζά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο BPM ιχζεο. Με απηφ ην βήκα, ε νκάδα εθαξκνγήο ζέηεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα 

νπνία ζα εθαξκνζηεί ε BPM ιχζε. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην δεχηεξν βήκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη. Ύζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο, ε νκάδα εθαξκνγήο ζα έρεη κηα 
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πην νινθιεξσκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην BPM ζχζηεκα, φπσο επίζεο θαη 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηεο BPM πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

εηαηξεία. 

ην ηξίην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο BPM. Γεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα απφ 

ππνςήθηα BPM ζπζηήκαηα θαη έπεηηα ε ιίζηα πεξηνξίδεηαη επηιέγνληαο κφλν δχν ζπζηήκαηα ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα εθαξκνγήο ειέγρεη ην ινγηζκηθφ ηεο 

BPM απφ ηελ ηερλνινγηθή ζθνπηά. Ζ BPM ιχζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ην ειάρηζην ησλ απαηηήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, ην API (Application Programming 

Interface), ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηέινο κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ξνήο 

δεδνκέλσλ θαη κεραληθψλ θαλφλσλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ζχλδεζε ππεξεζηψλ θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σέινο, ζην ηέηαξην βήκα, πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επέλδπζεο, 

δειαδή ειέγρεηαη ην ROI (Return On Investment) ηεο BPM ιχζεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ROI βνεζάεη ζην 

λα απνθαζηζηεί εάλ φλησο άμηδε ε πινπνίεζε ηεο BPM ιχζεο. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη κειεηψληαο 

ηα νηθνλνκηθά νθέιε. 

2.1.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ BPM 

Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δελ είλαη κφλν έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ ή κηα ηερληθή 

αλάιπζεο, αιιά είλαη κηα ζνπίηα ινγηζκηθνχ, έλα ζχλνιν ηερληθψλ αλάιπζεο θαη έλαο θαζνξηζκέλνο 

θχθινο δσήο ελφο έξγνπ. Οη επηρεηξεζηαθνί αλαιπηέο (Business Analyst), κε ηδαληθέο πξννπηηθέο ηφζν 

ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηελ ηερλνινγία, είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα έρνπλ ηηο ζσζηέο ζρέζεηο θαη 

ηηο ζσζηέο δεμηφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε BPM πξσηνβνπιηψλ ζε θάζε επηρείξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κηα ηζρπξή εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

αλαιπηή, ψζηε κεηά απφ αξθεηέο επαλαιήςεηο θαη βειηηψζεηο λα ππάξρεη ε πινπνίεζε ηνπ ηειηθνχ 

ινγηζκηθνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα : 

 

 
Δηθόλα 2.2. πλεξγαζία κεηαμύ ηειηθνύ ρξήζηε θαη επηρεηξεζηαθνύ αλαιπηή. (Business Process 

Mamagement with JBoss jBPM: a Practical Guide for Business Analysts, 2007, ζει. 8) 

 

Ζ επαλαθνξά ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα [52]: 

 Πξψηνλ, ν επηρεηξεζηαθφο αλαιπηήο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ θαη, 

επνκέλσο, είλαη πνιχ πηζαλφ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια λα είλαη θνληά ζηελ αξρηθή απαίηεζε. 

 Γεχηεξνλ, ηα κνληέια ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή είλαη πνιχ πην εχθνιν γηα έλαλ ηειηθφ 

ρξήζηε λα ηα θαηαλνήζεη ζε αληίζεζε κε ηνλ θψδηθα ή αθφκε θαη ην πξσηφηππν ινγηζκηθφ, 

επηηξέπνληαο έηζη ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε.  
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 Σξίηνλ, ν επηρεηξεζηαθφο αλαιπηήο έρεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηε δηάζεζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε πξνο 

ηελ πην επσθειή θαηεχζπλζε. 

 Σειεπηαίν, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ηα κνληέια κπνξνχλ ζπλήζσο λα παξαρζνχλ πνιχ πην 

γξήγνξα απφ ην ινγηζκηθφ. Γεδνκέλνπ φηη ην ινγηζκηθφ πνπ παξάγεηαη απφ έλα ζχζηεκα BPM 

πξνέξρεηαη αξρηθά απφ ην δηαδηθαζηηθφ κνληέιν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή, πξφθεηηαη γηα κηα 

εμαηξεηηθά γξήγνξε κέζνδν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη πξνγξακκαηηζηέο δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηνη. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο BPM 

αλάπηπμεο είλαη φηη θαζηζηά ηελ εξγαζηαθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

αλαιπηή θαη ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνιχ πην ζπκβησηηθή θαη παξαγσγηθή, αιιά δελ θάλεη θαλέλα απφ 

απηνχο ηνπο ξφινπο πεξηηηφ [52]. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεξγαζία κε απψηεξν θαη θνηλφ ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Μηα ζπλεξγαζία αθελφο κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

αλαιπηή θαη, αθεηέξνπ, κεηαμχ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αλαιπηή θαη ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Οη δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα ζχζηεκα BPM.  

2.1.5 ΠΡΟΣΤΠΟ BPMN 

Μέρξη ζήκεξα, πνιινί νξγαληζκνί ζπρλά μεθηλνχλ έλα έξγν BPM κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ελφο 

ηνκέα πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζαλ ηνκέαο κε πεξηζψξηα βειηίσζεο. ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε δηαρείξηζε 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα πξνζθέξεη πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπο δηάθνξνπο ξπζκηζηηθνχο θαλνληζκνχο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

BPM πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ επηηπρία άιισλ ηερλνινγηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

ζηαζεξή βάζε απφ βηνκεραληθά πξφηππα πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη 

απνδνρή απφ ηνπο πειάηεο. Σα πην ζεκαληηθά πξφηππα ζήκεξα είλαη ηα αθφινπζα [54, 57] : 

 BPMN (Business Process Model and Notation) – εζηηάδεη ζηε γξαθηθή κνληεινπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 BPEL (Business Process Execution Language) – απνηειεί έλα εμειηζζφκελν πξφηππν πνπ 

εζηηάδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζηεκάησλ. 

 BPML (Business Process Modeling Language) – απνηειεί έλα πξφηππν βαζηζκέλν ζην Pi-

Calculus θαη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ XML. 

 BPQL (Business Process Query Language) – εζηηάδεη θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε θαη γεληθά ηελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν πξφηππν BPMN είλαη έλα λέν πξφηππν γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δηαγξακκάησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ θάζε επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απνηειεί κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

ηνλ νξγαληζκφ BPMI (Business Process Management Initiative) θαη ηψξα ζπληεξείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

OMG, κεηά ηελ έλσζε ησλ δχν νξγαληζκψλ ην 2005. Σν πξφηππν BPMN είλαη κφιηο κία απφ ηηο ηξεηο 

ζπλνιηθά πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε BPMI. Οη ππφινηπεο δπν πξνδηαγξαθέο είλαη ε BPML θαη 

ε BPQL. Ζ ησξηλή έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ BPMN είλαη ε έθδνζε 2.0 θαη πξσηεχνλ ζηφρνο ηεο είλαη ε 

παξνρή κηαο γξαθήο ε νπνία ζα είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο αλαιπηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αξρηθά ζρέδηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

[60, 62]. 

Άιινο έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ BPMN είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη γιψζζεο XML πνπ 

ζρεδηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε BPEL4WS (Business Process 

Execution Language for Web Services) θαη ε BPML, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ νπηηθά κε κία θνηλή 

γξαθή. Δπνκέλσο, ην πξφηππν BPMN επηρεηξεί λα γίλεη ε πξφηππε γιψζζα γηα ηε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά κεηαμχ ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. [60, 62] 

Σα κνληέια δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην BPMN νλνκάδνληαη “Γηαγξάκκαηα 

Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ” (Business Process Diagram - BPD). Έλα ηέηνην δηάγξακκα ζρεδηάδεηαη 

έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη αλαπαξηζηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 
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επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα δηαγξάκκαηα επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηάδνληαη κε ηερληθέο 

παξφκνηεο κε ηα δηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο γιψζζαο UML (Unified Modeling Process). [62] 

Έλα απιφ δηάγξακκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν γξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Τπάξρνπλ νη αθφινπζεο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ: 

 Αληηθείκελα ξνήο (Flow Objects): πκβάληα, δξαζηεξηφηεηεο, πχιεο. 

 Αληηθείκελα ζύλδεζεο (Connecting Objects): Ρνή αθνινπζίαο, ξνή κελπκάησλ, αληηζηνίρηζε. 

 Ρόινη (Swimlanes): Λσξίδεο (lanes). 

 Σερλνπξγήκαηα (Artifacts): Αληηθείκελα δεδνκέλσλ, νκάδεο, ζρφιηα. 

Απηέο νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε δηαγξακκάησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ (BPD). Δπίζεο, ζε απηά ηα δηαγξάκκαηα επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη ρξεζηκνπνίεζε 

μερσξηζηψλ αληηθεηκέλσλ απφ ην ρξήζηε, κε απνηέιεζκα ην δηάγξακκα λα γίλεηαη αθφκε πην θαηαλνεηφ. 

2.1.6 ΟΥΕΛΗ ΣΗ BPM 

Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξνυπνζέηεη ππνδνκή πςεινχ επηπέδνπ κε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο ηελ χπαξμε αλζξσπνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA. Οη λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ειέγρνπ θαη 

κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ) [61]. 

Δπηπιένλ, ε θχξηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ηεο ηερλνινγίαο BPM είλαη ε 

ππεξεζία. Ζ αξρηηεθηνληθή SOA παξέρεη ππεξεζίεο πξνηππνπνηεκέλσλ δηεπαθψλ θαη ε ηερλνινγία BPM 

ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ππεξεζίεο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν επηκέξνπο επηπέδσλ επηθέξεη κηα ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο ελνπνίεζεο, ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Απηφ ην απνηέιεζκα δίλεη ην θίλεηξφ ζε φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ ην ζπλδπαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ηεο 

ηερλνινγίαο BPM. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο απζεληηθνπνίεζεο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο 

κε άξλεζεο ηεο επζχλεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο. [47] 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα επελδχζεη κία ζχγρξνλε επηρείξεζε ζηελ ηερλνινγία 

BPM, είλαη νη αθφινπζνη [61] : 

 Ζ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπο θαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζή ηνπο, παξάγνληεο νη νπνίνη, ηειηθά, νδεγνχλ ζε απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. ειαρηζηνπνίεζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο - lag time - κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ) 

θαη κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ρεηξηζκνχ εμαηξέζεσλ (νη εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα 

κνληεινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επηπιένλ λα θαζνξηζηνχλ 

πξνζεζκίεο θαη επεθηάζεηο). 

 Ζ ζπκκφξθσζε ζε εζληθά θαη επξσπατθά θαλνληζηηθά πιαίζηα (π.ρ., Βαζηιεία ΗΗ, SOX, ISO, 

ΔΛΟΣ θιπ.) πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα BPM γηα 

ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ελζσκάησζε βέιηηζησλ θαη ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ. 

 Ζ επειημία πνπ εηζάγνπλ ηα ζπζηήκαηα BPM, δεδνκέλεο ηεο απνζπζρέηηζεο ηεο ινγηθήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, απφ επηκέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνδνκήο θαη ράξε ζην δξακαηηθά 

ρακειφηεξν θφζηνο πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο έλαληη ζπλεζηζκέλσλ ιχζεσλ. 

 Ζ δηαξθήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηνίθεζεο κε ηηκέο δεηθηψλ επίδνζεο (Key Performance Indicator - KPI), γηα φιν ην εχξνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, αλεμαξηήησο νξγαλσηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ νξίσλ. 

Πην αλαιπηηθά, ηα πέληε παξαπάλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζρφκελνπ νθέινπο, κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ [52]: 
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 Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο: Ο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο BPM 

θαζηζηά βέβαην ην γεγνλφο φηη νπνηνζδήπνηε εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, 

επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία. 

 Δπθνιία ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ θπξηαξρία ηεο δηαδηθαζίαο: Οη ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο 

ΒPM δελ έρνπλ άιιε επηινγή παξά λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη 

ην ζχζηεκα. 

 Δπειημία θαη επθνιία πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο: Σν γεγνλφο φηη έλα ζχζηεκα BPM 

θαζνδεγείηαη απφ έλα πξφηππν δηαδηθαζίαο παξά απφ έλαλ απιφ θψδηθα, θαζηζηά επθνιφηεξε 

ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Απμεκέλε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ησλ θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ ζε κία κεηαβαιιόκελε 

νξγάλσζε: Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ζχζηεκα BPM είλαη θαζνξηζκέλν, δελ ελδηαθέξεηαη εάλ έρεη 

10 ή 100 ρξήζηεο. Οξγαληζκνί νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα κεηαηξέςνπλ κία ιεηηνπξγία 10 αηφκσλ 

ζε κία αληίζηνηρε ησλ 100, ζπρλά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαζψο ε δηαδηθαζία είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζεί ρσξίο ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ. 

 Βειηησκέλε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, ζπληνληζκόο: Σα ζπζηήκαηα BPM αθνξνχλ ζηε 

κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο απφ ηε κία νκάδα ζηελ άιιε, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη νκάδεο λα κε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ηθαλέο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 Βειηησκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ: Πφξνη νη νπνίνη δε δνπιεχνπλ ζσζηά απνηεινχλ 

ζπρλφ θαηλφκελν ζηε δηαρείξηζε, θαζψο νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία γλσζηνπνηείηαη. 

 Οξαηή βειηίσζε ηεο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο: Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνβάινπλ έθζεζε ζρεηηθά κε φζα ιακβάλνπλ ρψξα ζηε δηαδηθαζία. 

 Αθξηβέζηεξεο ιεηηνπξγηθέο πξνβιέςεηο: Δπεηδή νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηφζν θαιή επίβιεςε ηεο 

εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ επθνιφηεξα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο. 

 Μεγαιύηεξε απόδνζε ηεο δηαδηθαζίαο: Μηα ζσζηά ξπζκηζκέλε δηαδηθαζία γηα φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε απφδνζε, απηνκάησο ζεκαίλεη φηη ζα έρεη πεξηζζφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

απφ φζε είλαη ζρεδηαζκέλε. 

 Βειηησκέλε πνηόηεηα παξαγσγήο: Δπεηδή ε ζπκκφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 

επηβεβαησκέλε θαη επεηδή ε δηαδηθαζία έρεη ζρεδηαζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε παξαγσγή ηεο ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. 

 Μηθξόηεξνο ρξόλνο δσήο ηεο δηαδηθαζίαο: Δθφζνλ νπνηνζδήπνηε εκπιεθφκελνο ζηε 

δηαδηθαζία εξγάδεηαη κε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία (απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο) κεηψλεηαη. 

 Μηθξόηεξν θόζηνο εηζαγσγώλ: Δπεηδή ε δηαδηθαζία πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα BPM 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξρή θαη επεηδή απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηήλ, ε αλάγθε γηα πςειή πνηφηεηα θαη γηα απμεκέλν θφζηνο πξνζσπηθνχ, πνπ επηβεβαηψλνπλ 

φηη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί ζσζηά, κεηψλεηαη. 

 Μεησκέλν θόζηνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο: Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ δσήο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ην ειαρηζηνπνηεκέλν θφζηνο ησλ εηζαγσγψλ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηεο εθηεινχκελεο δηαδηθαζίαο. 

 Πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο: Σν ζχζηεκα BPM εμαζθαιίδεη ζηνπο πειάηεο φηη ζα ιάβνπλ έλα 

πνηνηηθφηεξν αγαζφ ή ππεξεζία γξεγνξφηεξα θαη κε ζπλέπεηα, θάηη πνπ δε ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί δηαθνξεηηθά. 

2.1.7 ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΑ ΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΣΗ BPM 

Παξά ηα πεηζηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε BPM, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ απνηειεί ηε ζσζηή ιχζε ζε 

θάζε πεξίπησζε. Σα αθφινπζα ζελάξηα είλαη ελδεηθηηθά γηα ην πφηε ε ηερλνινγία BPM κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ θαηάιιειε ιχζε [52]: 

 Οη άλζξσπνη δε ζπκκνξθψλνληαη κε κηα θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. 
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 Ζ εμέιημε ηεο εξγαζίαο είλαη απξφβιεπηε παξά ηηο επίκνλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία δελ έρνπλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο γηα ην πφζν πνιχ ή πφζν 

γξήγνξα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα. 

 Οη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 

 ηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλαζέηνληαη αιινχ. 

 Ζ εκπηζηνζχλε ηεο επηρείξεζεο κεγαιψλεη ηφζν γξήγνξα πνπ αθφκα θαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή 

δελ πηνζεηείηαη ζσζηά. 

 πγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα δε ζπληνλίδνληαη κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ ξήμεηο ζηε ξνή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Οκνίσο, ππάξρνπλ ζαθείο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηερλνινγία BPM δελ είλαη ε πξνηηκψκελε ιχζε, 

φπσο γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο, γηα παξάδεηγκα ν ππνινγηζκφο θφξνπ ζε κηα 

παξαγγειία, ή φηαλ ε επηρείξεζε είλαη ηφζν κηθξή πνπ ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ζα επέβαιιε έλα 

δπζαλάινγν θνξηίν ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

2.2 ΓΛΨΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απηέο νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ελνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηα 

πιαίζηα κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή νκάδσλ επηρεηξήζεσλ έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα ζεκαζία. Ζ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηή ηελ ελνπνίεζε είλαη ε γιψζζα εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ BPEL (Business Process Execution Language), ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ 

OASIS [63]. Ζ BPEL παξέρεη κηα πξνηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ελνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηζηνχ. ηφρνο ηεο BPEL είλαη ε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνσζψληαο ηελ ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηελ 

απηνκαηνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. [64] 

ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ε BPEL ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε θαη πην απνδνηηθή ελνπνίεζε κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ BPEL νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη βειηηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

βειηηψλνληαη θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ηελ BPEL δελ επεξεάδνπλ ηελ ππνδνκή ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. Ζ BPEL 

είλαη ε θχξηα ηερλνινγία ζε πεξηβάιινληα φπνπ νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο εθηίζεληαη κέζσ ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ. Όζν απμάλεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, ηφζν ζα απμάλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο BPEL. [1, 64] 

Οη εηαηξείεο IBM, BEA θαη Microsoft αλέπηπμαλ ηελ πξψηε έθδνζε ηεο BPEL ην 2002. Απφ ηφηε, 

κε ηελ πξνζζήθε ησλ εηαηξεηψλ SAP θαη Siebel ζηελ πξνζπάζεηα πξνηππνπνίεζεο ηεο BPEL, έγηλαλ 

πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ηεο έθδνζεο 1.1 ηεο BPEL ην 

Μάξηην ηνπ 2003. Σνλ Απξίιην ηνπ 2003, ε BPEL ππνβιήζεθε ζηνλ νξγαληζκφ OASIS γηα ιφγνπο 

πξνηππνπνίεζεο θαη δηακνξθψζεθε ε επηηξνπή WSBPEL TC (Web Services Business Process Execution 

Language Technical Committee) [45]. Πνιιέο εηαηξείεο εηζήιζαλ ζηελ επηηξνπή απηή, νδεγψληαο ζε 

επξχηεξε απνδνρή ηεο BPEL ζην βηνκεραληθφ ρψξν. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2004, ν νξγαληζκφο OASIS 

δεκηνχξγεζε ην πξφηππν WS-BPEL 2.0 (γλσζηφ σο BPEL) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έσο ζήκεξα. Σνλ Ηνχλην 

ηνπ 2007, νη εηαηξείεο Active Endpoints, Adobe Systems, BEA, IBM, Oracle θαη SAP δεκνζίεπζαλ ην 

πξφηππν BPEL4People γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο [1, 65]. 

Ζ BPEL αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλδπαζκφ δχν παιαηφηεξσλ γισζζψλ ξνήο εξγαζίαο, ηελ WSFL 

(Web Services Flow Language) θαη ηελ XLANG. Ζ WSFL δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ IBM θαη βαζίδεηαη 

ζηελ έλλνηα ησλ γξαθεκάησλ. Ζ XLANG δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Microsoft θαη είλαη κηα γιψζζα πνπ 

βαζίδεηαη ζε γλσζηά πξφηππα γηα ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ ππεξεζηψλ. Ζ BPEL ζπλδπάδεη απηέο ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο θαη παξέρεη κηα πινχζηα γιψζζα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηα πξφηππα XML, WSDL, XML Schema θαη XPath. [64] 
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πλνιηθά, ππάξρνπλ δέθα ζρεδηαζηηθνί ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ BPEL: [34, 65] 

 Ο πξνζδηνξηζκφο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε εμσηεξηθέο νληφηεηεο 

κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, κε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ WSDL. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ XML. 

 Ζ ελνξρήζηξσζε ελφο ζπλφινπ ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ εμσηεξηθέο 

φζν θαη απφ εζσηεξηθέο πξνβνιέο κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ παξνρή ηεξαξρηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε γξαθήκαηα. 

 Ζ παξνρή ιεηηνπξγηψλ ρεηξηζκνχ δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο ξνήο ηνπ ειέγρνπ. 

 Ζ ππνζηήξημε ελφο κεραληζκνχ αλαγλψξηζεο ησλ ζηηγκηφηππσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο έκκεζεο δεκηνπξγίαο θαη νινθιήξσζεο ησλ ζηηγκηφηππσλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο κνληέινπ ζπλαιιαγψλ κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ λα βαζίδεηαη ζε 

απνδεδεηγκέλεο ηερληθέο, φπσο ελέξγεηεο δηφξζσζεο θαη πεδία δξάζεο. 

 Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ σο ην πξφηππν γηα ηε ζχλζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ πξνηχπσλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ή πξνηαζεί. 

2.2.1 ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ BPEL 

Ζ BPEL ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απιψλ θαη ζχλζεησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα κνηάδεη κε παξαδνζηαθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο δηαζέηεη κεηαβιεηέο, 

δνκέο δηαθιάδσζεο θαη επαλάιεςεο, αλαζέζεηο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε έλαλ αιγνξηζκηθφ ηξφπν. Ζ BPEL είλαη κηα εηδηθή γιψζζα γηα ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπνκέλσο, αθελφο, δηαζέηεη εληνιέο γηα ηελ απιή αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη, αθεηέξνπ, είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθε απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα είλαη απινχζηεξε ζηε κάζεζε. [1] 

Οη πην ζεκαληηθέο εληνιέο ηεο BPEL ζρεηίδνληαη κε ηελ θιήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Δίλαη πνιχ 

εχθνιε ε θιήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζεηξηαθά ή παξάιιεια, είηε κε ζχγρξνλν είηε κε 

αζχγρξνλν ηξφπν. Δπηπιένλ, ε BPEL δηαζέηεη επηινγέο γηα ην ρεηξηζκφ ιαζψλ, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ 

θαζψο νη ηζρπξέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αληηδξνχλ ζηα ιάζε κε έλαλ έμππλν ηξφπν. 

Παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο δηαδηθαζίεο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο, πνπ επηηξέπεη ηε 

κεξηθή αλαίξεζε εξγαζίαο πνπ έρεη γίλεη απφ κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ νινθιεξψζεθε κε επηηπρία. Σα 

πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ε BPEL είλαη ηα αθφινπζα: [1, 34, 65] 

 Πεξηγξαθή ηεο ινγηθήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο ζχλζεζεο ππεξεζηψλ. 

 χλζεζε κεγαιχηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ απφ κηθξφηεξεο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο. 

 Υεηξηζκφο ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ (ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο) θιήζεσλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαρείξηζε ησλ επαλαθιήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ. 

 εηξηαθή ή παξάιιειε θιήζε ππεξεζηψλ. 

 Δπηιεθηηθή δηφξζσζε νινθιεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξίπησζε ιάζνπο. 

 πληήξεζε πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλαιιαγήο κεγάιεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο δηαθφπηνληαη 

ζπρλά. 

 πλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ δηαθνπεί ή απνηχρεη, ψζηε λα κεησζεί ν θφξηνο 

εξγαζίαο πνπ ζα μαλαγίλεη. 

 Γξνκνιφγεζε εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ ζηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην ρξφλν εθηέιεζεο θαη νξηζκφο ηεο ζεηξάο 

εθηέιεζεο. 
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 Παξάιιειε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ζπλέλσζεο ησλ ξνψλ κε 

βάζε ηηο ζπλζήθεο ζπγρξνληζκνχ. 

 Γφκεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε δηαθξηηά πεδία δξάζεο. 

 Υεηξηζκφο ζπκβάλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κελχκαηα θαη κε ην ρξφλν. 

Ζ BPEL βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA (Δηθφλα 1.3) θαη επεθηείλεη ην πξφηππν 

WSDL. Σν πξφηππν WSDL νξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνληαη θαη ε BPEL νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηέο νη ιεηηνπξγίεο ελνξρεζηξψλνληαη ψζηε λα πινπνηήζνπλ κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, ε BPEL επεθηείλεη ην πξφηππν WSDL ψζηε λα ππνζηεξίδεη αζχγρξνλεο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο κεγάιεο δηάξθεηαο. Χο γιψζζα εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, βαζίδεηαη ζηε 

γιψζζα XML, ρξεζηκνπνηψληαο εληνιέο παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζχγρξνλεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εθηειέζηκεο δηαδηθαζίεο είλαη εθηθηή ε 

δήισζε θαη ηξνπνπνίεζε κεηαβιεηψλ, ν νξηζκφο ρεηξηζηψλ ιαζψλ θαη ε ρξήζε εμαηξέζεσλ, ε θιήζε 

ππεξεζηψλ θαη ε ρξήζε δνκψλ επηινγήο θαη επαλάιεςεο. Δπηπιένλ, ηα πξφηππα XPath θαη XSLT 

ππνζηεξίδνπλ ην ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ ζηε BPEL. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη είηε ζεηξηαθά είηε 

παξάιιεια. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη απηή ε γιψζζα κπνξεί λα εθθξάζεη ζρεδφλ θάζε επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε έλαλ εμππεξεηεηή θαη ε εθηειέζηκε δηαδηθαζία γίλεηαη 

θαη απηή κηα ππεξεζία, ε νπνία κπνξεί λα θιεζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιεο ππεξεζίεο. 

Σέινο, ε BPEL, φληαο κηα πξνηππνπνηεκέλε γιψζζα πνπ βαζίδεηαη ζηελ XML, είλαη θνξεηή θαη κπνξεί 

λα εθηειεζηεί ζε νπνηνλδήπνηε εμππεξεηεηή ελνξρήζηξσζεο. [6] 

2.2.2 ΕΝΟΡΦΗΣΡΨΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΓΡΑΥΙΑ 

Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη απφ δχν φξνπο: ηελ 

ελνξρήζηξσζε (orchestration) θαη ηε ρνξνγξαθία (choreography). ηελ ελνξρήζηξσζε, κηα θεληξηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα ππεξεζία ηζηνχ, έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπληνλίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Απηέο νη ππεξεζίεο δελ 

γλσξίδνπλ (θαη δελ είλαη απαξαίηεην) φηη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε θαη φηη απνηεινχλ έλα ηκήκα κηαο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μφλν ν θεληξηθφο ζπληνληζηήο ηεο ελνξρήζηξσζεο γλσξίδεη 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, νπφηε ε ελνξρήζηξσζε είλαη θεληξηθή κε άκεζνπο νξηζκνχο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

κε κηα ζεηξά θιήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. [1, 6] Ζ ελνξρήζηξσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη έρεη ηε κνξθή ηεο αθφινπζεο εηθφλαο: 

 

 
Δηθόλα 2.3: Δλνξρήζηξσζε ππεξεζηώλ ηζηνύ. (Business Process Execution Language for Web 

Services, 2006, ζει. 20) 

 

Αληίζεηα, ε ρνξνγξαθία δε ζηεξίδεηαη ζε έλαλ θεληξηθφ ζπληνληζηή. Κάζε ππεξεζία ηζηνχ ζηε 

ρνξνγξαθία γλσξίδεη αθξηβψο πφηε λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη κε πνηνλ λα αιιειεπηδξάζεη. Ζ 

ρνξνγξαθία είλαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ εζηηάδεη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ζε δεκφζηεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ρνξνγξαθία πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ηα κελχκαηα πνπ ζα αληαιιαρηνχλ θαη ηε 
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ρξνληθή δηάξθεηα αληαιιαγήο ησλ κελπκάησλ. [1, 6] Ζ ρνξνγξαθία ζηε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ 

έρεη ηε κνξθή ηεο αθφινπζεο εηθφλαο: 

 

 
Δηθόλα 2.4: Υνξνγξαθία ππεξεζηώλ ηζηνύ. (Business Process Execution Language for Web 

Services, 2006, ζει. 20) 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ γηα ηελ εθηέιεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ε 

ελνξρήζηξσζε είλαη πξνηηκφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρνξνγξαθία. Ζ ελνξρήζηξσζε απνηειεί κηα πην 

επέιηθηε πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: [1] 

 Δίλαη γλσζηφο ν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε νιφθιεξεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Δίλαη εθηθηή ε ελζσκάησζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, αθφκα θαη απηψλ πνπ δε γλσξίδνπλ φηη 

απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Όηαλ ζπκβεί έλα ζθάικα, ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχληαη. 

Ζ BPEL παξέρεη ππνζηήξημε ηφζν γηα ηελ ελνξρήζηξσζε φζν θαη γηα ηε ρνξνγξαθία κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο εθηειέζηκσλ ή αθεξεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. 

2.2.3 ΕΚΣΕΛΕΙΜΕ ΚΑΙ ΑΥΗΡΗΜΕΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ηελ BPEL, νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δηαθξίλνληαη ζε εθηειέζηκεο (executable) θαη αθεξεκέλεο 

(abstract). Οη εθηειέζηκεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη θαζνξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ κελπκάησλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη κφλν ζηε κεραλή BPEL. Οη 

εθηειέζηκεο δηαδηθαζίεο είλαη ζεκαληηθέο επεηδή απνηεινχλ ηελ άκεζε απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. [1] 

Όηαλ νξίδεηαη κηα εθηειέζηκε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζηε BPEL, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νξίδεηαη 

κηα λέα ππεξεζία ηζηνχ, ε νπνία απνηειεί ζχλζεζε επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηζηνχ. Ζ δηεπαθή απηήο ηεο 

λέαο ππεξεζίαο ηζηνχ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ ηχπνπο πνξηψλ (port types), κέζσ ησλ νπνίσλ 

παξέρεη ιεηηνπξγίεο φπσο νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ηζηνχ. Γηα λα θιεζεί κηα εθηειέζηκε 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα θιεζεί ε αληίζηνηρε ππεξεζία ηζηνχ. Οη εθηειέζηκεο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο BPEL. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε BPEL ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ εθηειέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. [1] 

Αληίζεηα, νη αθεξεκέλεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ. Απιψο 

θαζνξίδνπλ ηελ αληαιιαγή δεκφζησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ – ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πεξηγξαθή κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Μπνξεί επίζεο λα πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο εκπιεθφκελνπ 
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κέξνπο ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Οη αθεξεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπλήζσο νξίδνληαη γηα δχν θχξηνπο 

ιφγνπο: [1] 

 Γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππεξεζίαο ρσξίο λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ζε πνηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

 Γηα λα πξνζδηνξίζνπλ πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιιαπιψλ κεξψλ θαη λα πεξηγξάςνπλ 

κε αθξίβεηα ηε ζπκπεξηθνξά θάζε κέξνπο. 

Οη αθεξεκέλεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 

ρξήζεο ηνπο είλαη σο πξφηππν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθηειέζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ζχλνια θαλφλσλ πνπ ζπλήζσο εθθξάδνληαη ζε 

θπζηθή γιψζζα, ε νπνία πνιιέο θνξέο είλαη αζαθήο.  

Όπνηνο ηχπνο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο επηιερηεί, ζηε ζπλέρεηα ζα εθηειεζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο BPEL εμππεξεηεηέο. Ζ BPEL ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ θαη κε ηα 

ζχγρξνλα ινγηζκηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, φπσο ηα ινγηζκηθά Java 

Enterprise Edition θαη Microsoft .NET. Οη BPEL εμππεξεηεηέο εθκεηαιιεχνληαη ηα πεξηβάιινληα ησλ 

αληίζηνηρσλ εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηνχο, 

φπσο είλαη ε αζθάιεηα, νη ζπλαιιαγέο, ε επεθηαζηκφηεηα θαη ε ζχλδεζε κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Οη πην 

ζεκαληηθνί εμππεξεηεηέο BPEL είλαη νη αθφινπζνη: [1] 

 Oracle BPEL Process Manager. 

 Microsoft BizTalk. 

 IBM WebSphere Business Integration Server Foundation. 

 BEA WebLogic Integration. 

 Active Endpoints ActiveWebflow. 

Τπάξρνπλ επίζεο δηαζέζηκα νξηζκέλα εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε BPEL. Κάπνηα ζρεδηαζηηθά εξγαιεία δεζκεχνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

εμππεξεηεηέο. Σα πην ζεκαληηθά εξγαιεία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε 

BPEL είλαη ηα αθφινπζα: 

 Oracle jDeveloper. 

 Oracle BPEL Designer for Eclipse. 

 IBM WebSphere Studio Application Developer Integration Edition. 

 iGrafx BPEL. 

 itp Process Modeler for Microsoft Visio. 

2.2.4 ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

Μηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ BPEL απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά βεκάησλ. 

Κάζε βήκα ιέγεηαη δξαζηεξηφηεηα (activity). Ζ BPEL ππνζηεξίδεη βαζηθέο θαη δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθέο εληνιέο θαη αλαπαξηζηνχλ 

ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο, φπσο νη αθφινπζεο: [1, 6] 

 Κιήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ κε ηελ εηηθέηα <invoke>. 

 Αλακνλή κέρξη ν πειάηεο λα θαιέζεη ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ απνζηνιήο 

κελχκαηνο, κε ηελ εηηθέηα <receive> (ιήςε ελφο αηηήκαηνο). 

 Γεκηνπξγία κηαο απάληεζεο γηα ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο κε ηελ εηηθέηα <reply>. 

 Υεηξηζκφο κεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ κε ηελ εηηθέηα <assign>. 

 Τπφδεημε ιαζψλ θαη εμαηξέζεσλ κε ηελ εηηθέηα <throw>. 

 Αλακνλή γηα νξηζκέλν ρξφλν κε ηελ εηηθέηα <wait>. 

 Σεξκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ εηηθέηα <terminate>. 
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ηε ζπλέρεηα, απηέο νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε BPEL ππνζηεξίδεη νξηζκέλεο δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πην ζεκαληηθέο δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 εηξηαθή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ εηηθέηα <sequence>. 

 Παξάιιειε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ εηηθέηα <flow>. 

 Γνκή επηινγήο κε ηελ εηηθέηα <switch>. 

 Γνκή επαλάιεςεο κε ηελ εηηθέηα <while>. 

 Πεδίν δξάζεο κε ηελ εηηθέηα <scope>. 

 Δπηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο κεηαμχ άιισλ κε ηελ επηινγή <pick>. 

Δπηπιένλ, θάζε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ηεο BPEL νξίδεη ζπλδέζεηο κε άιιεο ππεξεζίεο κε ηελ 

εηηθέηα <partnerLink> θαη κεηαβιεηέο κε ηελ εηηθέηα <variable>. Οη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ BPEL 

γίλνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα Transform θαη νη αλζξψπηλεο εξγαζίεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα Human Task. 

Σέινο, ζηελ BPEL κπνξνχλ λα νξηζηνχλ εηδνπνηήζεηο γηα Email, Fax, SMS θαη Pager. 

2.2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ BPEL 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε λα δεκηνπξγνχλ απιά θαη γξήγνξα απηνκαηνπνηεκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, λα έρνπλ έλα αμηφπηζην θαη 

ζχγρξνλν ή αζχγρξνλν θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ηειηθά ζεκεία. Σν θχξην 

πιενλέθηεκα ηεο BPEL είλαη ε άκεζε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, ράξε ζηελ ππνδνκή θαη ηα 

πξφηππα ζηα νπνία βαζίδεηαη. Ζ BPEL παξέρεη ηφζν πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο πνπ νη επηρεηξεζηαθνί 

αλαιπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηνπλ θαη λα εθηεινχλ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα θαηάιιεια πεξηβάιινληα αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Με ηε ρξήζε ηεο BPEL, νη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία ησλ 

ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη γεληθφηεξα ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, θαζψο νη ππεξεζίεο ηζηνχ ζπλδπάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (ελνξρήζηξσζε) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ επηπιένλ αμία ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δε γίλεηαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πεξίπινθε ζχληαμε 

θψδηθα, αιιά κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ηζρπξνχ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ελφο ηζρπξνχ εμππεξεηεηή 

BPEL. Δπνκέλσο, ε BPEL δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο, εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ αθφκα θαη ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ 

ρξήζε ηεο BPEL γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, θαζψο παξέρεη κηα πνιχ ηζρπξή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο 

νπνίαο ε επηρεηξεζηαθή ινγηθή κπνξεί λα απνζαθεληζηεί θαη λα εθηειεζηεί ζε έλα πςειφ επίπεδν 

αθαίξεζεο, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ελνπνίεζεο. [1, 6, 66, 67] 

Γεληθφηεξα, ε BPEL εληζρχεη ηελ επειημία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, 

ελνξρεζηξψλνληαο θαη ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ζε νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγηθέο 

νληφηεηεο. Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ BPEL κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο σο ππεξεζίεο ηζηνχ, εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηε θνξεηφηεηα. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο ηζηνχ κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη απφ κηα 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα αξλεηηθή επίδξαζε, εληζρχνληαο έηζη ηελ επειημία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. [66, 67] 

πγθεληξσηηθά, ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο BPEL είλαη ηα αθφινπζα: 

 Υξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ. 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Απιφηεηα θαη επθνιία κάζεζεο. 
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 Δπειημία θαη θνξεηφηεηα. 

 Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο αλζξσπίλσλ θαζεθφλησλ. 

 Απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο). 

 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Μείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζε επίπεδν πεξηβάιινληνο. 

 Αμηνπηζηία ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο. 

 Γηάζεζε πνιιψλ εκπνξηθψλ εξγαιείσλ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 Πξνζηηζέκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ εμππεξεηεηή (ρεηξηζκφο ιαζψλ, ζπκβάλησλ θιπ.). 

2.2.6 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ BPEL 

Όπσο θάζε ηερλνινγία έηζη θαη ε BPEL έρεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο. 

Αξρηθά, κηα επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ BPEL πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

δηακνξθσκέλε θαηά ηε ζρεδίαζε, επνκέλσο φζνη εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμή ηεο (επηκέξνπο ππεξεζίεο 

ηζηνχ) πξέπεη λα ζπλδένληαη κε απηήλ θαηά ηε ζρεδίαζε. Δπίζεο, ππάξρεη αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

κεζνιάβεζε ησλ κελπκάησλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηζηνχ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. [66, 67] 

Ζ BPEL πξνζζέηεη αθφκα έλα επίπεδν ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA. Καηά ζπλέπεηα, φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ επηπέδσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κεηάβαζε ησλ κελπκάησλ. Μηα επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ BPEL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ππν-δηαδηθαζίεο θαη λα 

νξίδεη επίπεδα ησλ ππν-δηαδηθαζηψλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφζζεην θφξην θαηά ηελ αληαιιαγή 

κελπκάησλ. [67] 

Ζ BPEL είλαη κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθά κηθξή έιιεηςε απφ 

πξφηππα, αλ θαη ε BPEL βαζίδεηαη ζε αλνηθηά πξφηππα πνπ εληζρχνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πιαηθφξκεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ππάξρεη κηα εμάξηεζε ηεο 

BPEL ηφζν απφ ηηο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη απφ ηνπο εμππεξεηεηέο 

ζηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη. 

πγθεληξσηηθά, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο BPEL είλαη ηα αθφινπζα: 

 ηαηηθή ζχλζεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Τπνρξεσηηθή ζχλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ ζπλδπάδεη ε επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία θαηά ηε ζρεδίαζε. 

 Απμεκέλνο θφξηνο θαηά ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ. 

 Έιιεηςε πξνηχπσλ. 

 Δμάξηεζε απφ πιαηθφξκεο αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Χζηφζν, ε ρξήζε ηεο BPEL έρεη βνεζήζεη θαη έρεη εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Δπίζεο, είλαη κηα λέα ηερλνινγία ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη βέβαην φηη απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ζα 

μεπεξαζηνχλ ζην κέιινλ, επεθηείλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αξρηηεθηνληθή SOA. [67] 
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ΜΕΡΟ ΙΙ: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

’ απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Αξρηθά, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ησλ 

δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά 

ηηκνιφγηα, ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη ηνπ πξνηχπνπ XCBL γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πνπ 

ζρεδηάζηεθε, αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο αιιά θαη νη επηκέξνπο ξφινη πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε. Σέινο, πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, θαζψο θαη φιεο νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

3.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Ζ ηθαλφηεηα ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη αλάιπζεο ησλ ηηκνινγίσλ απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα κεηψζνπλ ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο γηα ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε. Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε (e-Invoicing) είλαη νπζηαζηηθά ε 

ειεθηξνληθή κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ηηκνιφγεζεο (πιεξνθνξίεο ρξέσζεο θαη πιεξσκήο) κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ εηαίξσλ (πξνκεζεπηήο θαη αγνξαζηήο). Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη κηαο απνδνηηθήο νηθνλνκηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζπλδέεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

κηαο επηρείξεζεο κε ηα ζπζηήκαηα πιεξσκήο. [68] 

Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αλαπηχζζεηαη γξήγνξα, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Χζηφζν, ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είρε απαγνξεπηεί ή έπξεπε λα 

ζπλνδεχεηαη πάληα απφ έληππα ηηκνιφγηα. πλεπψο, νη εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαλ ζε απηέο ηηο ρψξεο 

απαηηνχζαλ εηδηθέο εγθξίζεηο γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ηηκνινγίσλ. Δπηπιένλ, 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία γηα ηε δεκηνπξγία, ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. [68] 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πξνζθέξεη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 Μείσζε ρξφλνπ δεκηνπξγίαο ηηκνινγίνπ. 

 Μείσζε θφζηνπο δεκηνπξγίαο ηηκνινγίνπ. 

 Απνθπγή ιαζψλ θαηαρψξεζεο. 

 Καιχηεξε νξγάλσζε. 

 Πνηνηηθφηεξνο έιεγρνο θαη εληνπηζκφο ησλ κεηαθνξψλ. 

 Σαρχηεξε παξαιαβή εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο αγνξαζηέο. 

 Καιχηεξνο έιεγρνο θαη ηαρχηεξε ελεκέξσζε ησλ απνζεκάησλ. 

 Μηθξφηεξνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαξγήζνπλ ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη επθνιφηεξε ε 

δηαρείξηζε ησλ ηηκνινγίσλ. Δπίζεο, κεηψλνληαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν απφ ηε κε 

ρξεζηκνπνίεζε αλαιψζηκσλ (ραξηί, κειάληα) φζν θαη απφ ηε δηαθνπή απνζηνιήο έληππσλ ηηκνινγίσλ. 

Σέινο, ράξε ζηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα, δηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ. 
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3.1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θαζηεξψζεη νξηζκέλεο νδεγίεο γηα ηελ παξνρή ελφο νκνηφκνξθνπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ Δπξσπατθή αγνξά, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνηππνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαη, επνκέλσο, 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. Σν άκεζν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ, κέζσ 

ηεο αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. Απηή ε πξνζπάζεηα είλαη εκθαλήο απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ 

αθφινπζσλ νδεγηψλ: [69] 

 Οδεγία 2001/115/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

φξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηηκνιφγεζε φζνλ αθνξά ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο [70]. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα θξάηε κέιε 

ηεο Δ.Δ. 

 Οδεγία 1999/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 

1999, ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο [71]. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νδεγία δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζε φια ηα κέιε ηεο Δ.Δ., ζπκβάιεη 

ζηε λνκηθή ηνπο αλαγλψξηζε θαη θαζηεξψλεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

θαη εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24
εο

 Οθησβξίνπ 

1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ [72]. 

 Οδεγία 95/9/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ 1996, 

ζρεηηθά κε ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ [73]. 

 Οδεγία 97/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 

1997 πεξί επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα [74]. 

 Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 2002, 

ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ [75]. 

Οη παξαπάλσ νδεγίεο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ νη 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην λνκηθφ πιαίζην ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.1.2 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 

Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειεί κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ πξαθηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Οδεγία 2001/115/ΔΚ. [69] 

 Απζεληηθνπνίεζε ηνπ απνζηνιέα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ, εμαζθαιίδεη φηη ν απνζηνιέαο 

είλαη πξάγκαηη απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη πσο είλαη. Απηή ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κε ρξήζε XML 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

 Αθεξαηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηηκνινγίσλ, εμαζθαιίδεη φηη ηα ηηκνιφγηα δελ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ζθφπηκα ή θαηά ιάζνο θαηά ηε κεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε. Μηα 

θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ (hash function) παξέρεη έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο 

ηνπ κελχκαηνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε μερσξηζηά είηε σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

 Με απνπνίεζε ηεο επζύλεο, εμαζθαιίδεη φηη νχηε ν απνζηνιέαο νχηε ν παξαιήπηεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ αληαιιαγή ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ καδί κε ρξνλνζθξαγίδα εμαζθαιίδνπλ απηήλ ηελ απαίηεζε. Σν πξφηππν XAdES 

(XML Advanced Electronic Signature) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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 Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηδησηηθόηεηα, εμαζθαιίδνπλ φηη κφλν ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην. Ζ XML θξππηνγξάθεζε θαη ην πξφηππν WS-

Security ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο. 

 Αθεξαηόηεηα ηεο αθνινπζίαο ησλ ηηκνινγίσλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ θελψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηα εμεξρφκελα ηηκνιφγηα θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. 

 Γηαζεζηκόηεηα, εμαζθαιίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θάζε ζηηγκή, ρσξίο λα δηαθφπηνπλ ηηο ινγηζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. 

 Ηιεθηξνληθή απνζήθεπζε ησλ ηηκνινγίσλ. Ζ απζεληηθνπνίεζε, ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

απνζήθεπζεο. Μηα XML βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη ηα XML ειεθηξνληθά 

ηηκνιφγηα απνζεθεχνληαη αθξηβψο ζηελ αξρηθή κνξθή πνπ παξαιήθζεθαλ. Ο ζπλδπαζκφο κηαο 

XML βάζεο δεδνκέλσλ κε ην πξφηππν XAdES εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή αξρεηνζέηεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. 

3.1.3 ΤΠΑΡΦΟΤΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

ήκεξα, ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο νη νπνίεο, ελψ δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ήδε ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, δελ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο. Οξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί είλαη νη 

αθφινπζεο: [69] 

 ε νξηζκέλεο ιχζεηο, ηα ηηκνιφγηα απνζεθεχνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θεληξηθά απφ εηαηξείεο πνπ 

παξέρνπλ ηελ ππεξεζία ηηκνιφγεζεο, νη νπνίεο ελεξγνχλ σο Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηεο (ΔΣΟ). 

Μεξηθέο παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ απφ κηα κνξθή ηηκνινγίνπ ζε κηα άιιε. 

 Σα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα δεκηνπξγνχληαη είηε απφ έλα ζπζηαηηθφ κηαο νηθνλνκηθήο εθαξκνγήο 

πνπ ιεηηνπξγεί ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ, είηε απφ θάπνην πξφζζεην πξφγξακκα ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο νηθνλνκηθνχ παθέηνπ ή απφ θάπνηα απηφλνκε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην web. 

 Ζ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ γίλεηαη είηε απφ αζθαιείο κηζζσκέλεο γξακκέο ή κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο MAC (Message Authentication Code) θαη SSL 

(Secure Sockets Layer) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο 

απζεληηθνπνίεζεο θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ ηηκνινγίσλ. 

 Οξηζκέλεο ιχζεηο επηηπγράλνπλ ηε κε απνπνίεζε ηεο επζχλεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα Τπνδνκή 

Γεκφζηαο Κιείδαο (ΤΓΚ) θαη XML ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Δπηπιένλ, κεξηθέο ιχζεηο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο θεληξηθά απνζεθεπκέλσλ ηδησηηθψλ θιεηδηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

πξνζπέιαζεο.  

 Κάπνηεο ιχζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ κε e-mail κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ 

αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηε ρεηξνθίλεηε αλάθηεζε 

ησλ ηηκνινγίσλ. Δπνκέλσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ππνδνκήο ηεο 

αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο, παξέρνληαο πξφζβαζε ζε έλαλ αζθαιή 

εμππεξεηεηή φπνπ δεκηνπξγείηαη ην ηηκνιφγην. 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ιχζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν EDI (Electronic 

Exchange Data) γηα ηε δνκεκέλε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα. 

 Μηα ππάξρνπζα ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο βαζίδεηαη ζην πξφηππν ETSI TS 101 903, 

γλσζηφ σο XAdES, κε ζθνπφ ηε καθξφρξνλε δηαηήξεζε ησλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ 

εγγξάθσλ. 

 Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ιχζεηο ηηκνιφγεζεο πνπ δε κεηαθέξνπλ θάπνην είδνο ειεθηξνληθψλ 

δεδνκέλσλ. Απιψο ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζε έλα ηηκνιφγην κεηά ηε 

ζάξσζε ηνπ έληππνπ ηηκνινγίνπ. 
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Γεληθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα βαζίδνληαη ζε αλνηθηά πξφηππα εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο αλνηθηνχ θψδηθα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη απνζήθεπζεο 

3.1.4 ΠΡΟΣΤΠΟ XCBL 

Σν πξφηππν xCBL (XML Common Business Library) είλαη έλα ζχλνιν απφ XML ηκήκαηα (έγγξαθα 

DTD θαη XML ζρήκαηα) πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ XML 

εγγξάθσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Οπζηαζηηθά, απνηειεί κηα γιψζζα ηελ νπνία 

θαηαλννχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα αληαιιάζζνπλ κε επθνιία έγγξαθα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δίλνληαο θαζνιηθή 

πξφζβαζε ζηνπο αγνξαζηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο παξφρνπο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ππεξεζηψλ. [76, 

77] 

Σν πξφηππν xCBL αξρηθά ιεγφηαλ CBL (Common Business Library). Ζ πξνηππνπνίεζε ηνπ xCBL 

μεθίλεζε ην 1997. Απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ xCBL 2.0 ην νπνίν θάιππηε 12 δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο επηρεηξεζηαθψλ εγγξάθσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

ζε ππεξεζίεο B2B (Business-To-Business) κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ έθδνζε xCBL 2.0 βαζηδφηαλ θπξίσο 

ζην πξφηππν EDI θαη εηζήγαγε ην ζρήκα SOX (Schema for Object-Oriented XML) γηα ηελ επηθχξσζε 

ησλ εγγξάθσλ XML. [76] 

Ζ έθδνζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε xCBL 3.0, πνπ πεξηείρε δηάθνξεο επηρεηξεζηαθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη θαηεγνξίεο. Δηζήγαγε, επίζεο, ηε ρξήζε δηαθφξσλ πξνηχπσλ XML Schema. ηε ζπλέρεηα, ε έθδνζε 

xCBL 3.5 πεξηείρε ελληά λέα επηρεηξεζηαθά έγγξαθα. Ο Οξγαληζκφο OASIS ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ 

έθδνζε σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηρεηξεζηαθψλ εγγξάθσλ ζηε γιψζζα UBL 

(Universal Business Language). Ζ ηειεπηαία έθδνζε είλαη ε xCBL 4.0, ε νπνία απνηειείηαη απφ 44 

επηρεηξεζηαθά έγγξαθα ζε νρηψ θαηεγνξίεο. [76] 

Χο πξφηππν γηα XML έγγξαθα, ην xCBL ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε εξγαιεία πξνκεζεηψλ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο αγνξαζηέο, ζε εξγαιεία δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ θαη ηηκνινγίσλ γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ζε εξγαιεία δξνκνιφγεζεο εγγξάθσλ γηα δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο αγνξέο. Όζνλ αθνξά 

ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ε έθδνζε xCBL 4.0 πεξηιακβάλεη έλα εηδηθφ έγγξαθν (XML Schema) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ ζε αγνξέο πνπ γίλνληαη ζην Γηαδίθηπν. [77] 

χκθσλα κε απηφ ην έγγξαθν, ζην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηφζν ηνπ 

πσιεηή (seller) φζν θαη ηνπ αγνξαζηή (buyer), φπσο είλαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ε πφιε θιπ. Δπίζεο, 

πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ηνπ αγνξαζηή, φπσο ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

πξντφληνο, ε πεξηγξαθή ηνπ θαη ε πνζφηεηα ησλ ηεκαρίσλ ησλ πξντφλησλ, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκή ηεο παξαγγειίαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην, ην 

νπνίν έρεη ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξηζηηθφ, εκεξνκελία έθδνζεο, ηχπν, λφκηζκα, γιψζζα, εκεξνκελία 

πιεξσκήο θαη εκεξνκελία παξαιαβήο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

3.2 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ 

Μηα ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε. Δπίζεο, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επξέσο απνδεθηά πξφηππα θαη 

ηερλνινγίεο ψζηε λα εληζρχεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ 

πξνθχπηνπλ. ε απηά ηα πιαίζηα, αλαπηχρζεθε ε ππεξεζία απηφκαηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηελ άκεζε δεκηνπξγία θαη 

απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο 

παξαγγειίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή θαη έρεη ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ.  
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3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο, πνπ ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ παξαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Σν 

ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο θαη πξφηππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή. Ζ παξνχζα ππεξεζία, ε 

νπνία κπνξεί λα ελζσκαησζεί πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη 

πνιχ απιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη πνιχ ρξήζηκε ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κεηά απφ ηελ ππνβνιή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο απφ ην ρξήζηε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο αγνξάο. Σέινο, 

κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ειέγρσλ ζηέιλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε ην 

ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην. 

Οη έιεγρνη πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο ππεξεζίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Έιεγρνο χπαξμεο ηνπ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Έιεγρνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο. 

 Έιεγρνο γηα ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηε κεηαθνξηθή ππεξεζία. 

 Έιεγρνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο απφ ην ρξήζηε. 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.1: Γεληθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο. 

 

Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

ειέγρεη αλά πάζα ζηηγκή ζε πνην ζηάδην εμέιημεο βξίζθεηαη ε παξαγγειία. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

βιέπεη ηηο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία, αιιά θαη ηηο παξαγγειίεο νη νπνίεο έρνπλ 

δηαθνπεί γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν, φπσο γηα παξάδεηγκα λα κελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

ηεο παξαγγειίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξαγγειίαο, ηφηε ελεκεξψλεηαη αληίζηνηρα ν ρξήζηεο γηα 

ην πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

3.2.2 ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαδεηθλχεη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ή ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα ειεθηξνληθή παξαγγειία, ην 

θχξην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ε απνθπγή πηζαλψλ πξφζζεησλ εμφδσλ (ραξηί, κειάληα θιπ). Δπίζεο, ν 

πειάηεο / επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί θαη λα αξρεηνζεηεί ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα ζε 

ειεθηξνληθά απνζεθεπηηθά κέζα θαη φρη ζε κεγάινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Άιιν έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη φηη ν πειάηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα καζαίλεη ζε πνην 

ζηάδην εμέιημεο βξίζθεηαη ε παξαγγειία ηνπ. 
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Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ηα 

νθέιε είλαη πεξηζζφηεξα. Αξρηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί πνιχ εχθνια ζε θάζε 

επηρείξεζε. Με ηελ απινχζηεπζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, εμνηθνλνκείηαη πνιχο 

ρξφλνο ν νπνίνο είλαη πνιχηηκνο γηα ηελ επηρείξεζε. Άιιν έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη ε ζαθψο θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ν πνηνηηθφηεξνο θαη ηαρχηεξνο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ζπλερψο ηε δηαδηθαζία εμέιημεο φισλ ησλ παξαγγειηψλ θαη 

λα επεκβαίλεη φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην. Σέινο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε πξφηππα θαη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA απηφ 

ζεκαίλεη φηη έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο, φπσο είλαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ε επεθηαζηκφηεηα, ε επειημία θαη πνιιά 

άιια. 

πγθεληξσηηθά, νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Απιή θαη απηφκαηε έθδνζε ηηκνινγίσλ. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηηκνινγίσλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ηηκνινγίσλ. 

 Ζιεθηξνληθή απνζηνιή ησλ ηηκνινγίσλ κέζσ e-mail. 

 Γηαηήξεζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζε ειεθηξνληθά απνζεθεπηηθά κέζα. 

 Καιχηεξε νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

 πκκφξθσζε κε επξέσο απνδεθηά πξφηππα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο (πξφηππν xCBL).  

 Καιχηεξνο θαη γξεγνξφηεξνο έιεγρνο ηνπ απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ. 

 Καιχηεξνο θαη γξεγνξφηεξνο έιεγρνο δηαλνκήο ησλ παξαγγειηψλ. 

 Σαρχηεξνο έιεγρνο πιεξσκήο ησλ παξαγγειηψλ. 

 Πνηνηηθφηεξνο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο απφ ην δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ έρεη δηαθνπεί ιφγσ θάπνηνπ ιάζνπο. 

 Υξεζηκνπνίεζε αλνηθηψλ θαη επξέσο απνδεθηψλ πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή SOA. 

 Γπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.  

 Απιή θαη γξήγνξε εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο ζε θάζε επηρείξεζε. 

3.2.3 ΡΟΛΟΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ππάξρνπλ νξηζκέλνη δηαθξηηνί ξφινη. Αξρηθά, ππάξρεη ν 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε απιφο πειάηεο ή κηα επηρείξεζε. Ο ρξήζηεο ηεο 

ππεξεζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα παξαγγειία κφλν κεηά απφ εγγξαθή ηνπ ζην 

ζχζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο, ηφηε δελ κπνξεί λα θάλεη θακία αγνξά. Αθνχ εηζέιζεη ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα παξαγγειία, ζπκπιεξψλνληαο φια ηα απαξαίηεηα πεδία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αγνξάο θαη ππνβάιινληαο ηε θφξκα παξαγγειίαο ηνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο παξαγγειίαο, 

ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη φινπο ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη κέζσ 

e-mail ην ηηκνιφγην ζην ρξήζηε. Δπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη αλά πάζα ζηηγκή ην 

ζηάδην εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ. 

Έλαο άιινο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Οπζηαζηηθά, ν 

ππεχζπλνο πσιήζεσλ είλαη εθείλνο πνπ ζα δψζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο παξαγγειίαο ηνπ 

ρξήζηε. Μφιηο νινθιεξσζνχλ φινη νη απηφκαηνη έιεγρνη θαη νη δηαδηθαζίεο ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο, ηφηε εηζάγεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Ο ππεχζπλνο πσιήζεσλ δηαζέηεη κηα πιαηθφξκα, 
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ζηελ νπνία εηζέξρεηαη κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. ε απηή ηελ πιαηθφξκα, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη λα 

απνδέρεηαη ή λα απνξξίπηεη ηηο παξαγγειίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ κηα παξαγγειία δελ έρεη 

πιεξσζεί γηα αξθεηφ θαηξφ ελδέρεηαη λα απνξξηθζεί. Μεηά απφ ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

παξαγγειίαο απφ ηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ ζηέιλεηαη e-mail ζην ρξήζηε κε ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην ή 

κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο παξαγγειίαο, αληίζηνηρα. 

Σέινο, ππάξρεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, επηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη φιεο 

ηηο παξαγγειίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ παξαγγειηψλ θαη 

κπνξεί λα παξεκβαίλεη φπνηε ζεσξείηαη αλαγθαίν. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

απφζεκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο ζα δηαθνπεί θαη ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη αληίζηνηρα ηνλ αξκφδην γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ 

απνζέκαηνο. Ζ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο γίλεηαη ζε κηα ηζρπξή 

πιαηθφξκα πνπ δίλεη πνιιέο επηινγέο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξαγγειηψλ. 

3.2.4 ΡΟΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο θφξκαο ηεο παξαγγειίαο ηνπ ρξήζηε. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, μεθηλά κηα 

δηαδηθαζία κε κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά ειέγρεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε ηεο 

ππεξεζίαο. Αλ ν ρξήζηεο είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηφηε ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο 

παξαγγειίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, γίλνληαη δχν ηαπηφρξνλνη έιεγρνη 

(παξάιιειε δηαδηθαζία) γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο, αιιά θαη γηα ηελ 

εθηηκψκελε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηε κεηαθνξηθή ππεξεζία. Αλ δε ζεκεησζεί 

θάπνην πξφβιεκα κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο (γηα παξάδεηγκα, λα κελ ππάξρεη απφζεκα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηεο παξαγγειίαο) ηφηε ε δηαδηθαζία πεξλά ζην επφκελν ζηάδην. ε απηφ ην ζηάδην 

ειέγρεηαη ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο, δειαδή ειέγρεηαη αλ έρεη κπεη ην πνζφ ηεο αγνξάο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, αιιειεπηδξψληαο κε ηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο πιεξσκέο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηέιλεηαη ε παξαγγειία καδί κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ζηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ο ππεχζπλνο 

πσιήζεσλ, αθνχ ειέγμεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ή λα 

απνξξίςεη ηελ παξαγγειία. ε πεξίπησζε απφξξηςεο, ζηέιλεηαη αληίζηνηρν e-mail ζην ρξήζηε θαη ε 

δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ρσξίο ηε δεκηνπξγία θαη απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. Αληίζεηα, ζε 

πεξίπησζε απνδνρήο, δεκηνπξγείηαη απηφκαηα ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην ην νπνίν ζηέιλεηαη κε e-mail 

ζην ρξήζηε. 

Μεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ αθνινπζεί ην ζηάδην απνζήθεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ζε κνξθή XML, ψζηε λα δηαηεξείηαη θαη λα αξρεηνζεηείηαη ην ζχλνιν ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. ην επφκελν ζηάδην, ηα αξρεία XML πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά 

ηηκνιφγηα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ XML ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, 

γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά ηελ απαίηεζε ηεο απζεληηθνπνίεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

απηνχ ηνπ βήκαηνο, ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη επηηπρψο.  

Παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 

θαη λα ειέγρνληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ρσξίο αξηζκεηηθφ 

πεξηνξηζκφ. Ζ ζπλνιηθή ξνή ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε 

εηθφλα: 
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Δηθόλα 3.2: Ρνή ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο. 



Μεηαπηστηαθή Δηαηρηβή Καιαϊηδής Αλδρέας 

Ελορτήζηρωζε ηωλ Υπερεζηώλ Ιζηού κε ηε Γιώζζα Εθηέιεζες Επητεηρεζηαθώλ Δηαδηθαζηώλ BPEL                            57 

3.3 ΦΕΔΙΑΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε επξέσο απνδεθηά πξφηππα θαη αλνηρηέο ηερλνινγίεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή, ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά πξφηππα ζε θάζε επίπεδν 

απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Δπηπιένλ, ε δνκή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ βαζίδεηαη ζε έλα πξφηππν ην 

νπνίν είλαη θνηλά απνδεθηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο αγνξέο θαη είλαη ην πξφηππν xCBL. Με ηε 

βνήζεηα ησλ δηαγξακκάησλ UML θαη ησλ ππφινηπσλ ζρεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ, γίλεηαη πην θαηαλνεηή 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ ξφισλ. 

3.3.1 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΧΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πξνζθέξεη κηα πνιχ ρξήζηκε θαη απιή ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε 

ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο θαη ππνβάιιεη κηα παξαγγειία. ηε ζπλέρεηα, ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν κεηά απφ κηα ζεηξά απαξαίηεησλ ειέγρσλ, δεκηνπξγεί απηφκαηα ην ειεθηξνληθφ 

ηηκνιφγην ηεο παξαγγειίαο θαη ην ζηέιλεη κε e-mail ζην ρξήζηε. Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην 

απνζεθεχεηαη ειεθηξνληθά θαη ππνγξάθεηαη ςεθηαθά γηα ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. Μηα εηδηθφηεξε 

αληίιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 3.3: πλνιηθή αληίιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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3.3.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΕΨΝ ΦΡΗΗ 

Ζ γιψζζα UML (Unified Modeling Language) είλαη κηα γξαθηθή γιψζζα γεληθνχ ζθνπνχ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ νπηηθνπνίεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

θαηαζθεπαζκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Ζ UML παξέρεη πνιιψλ εηδψλ δηαγξάκκαηα, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ην βαζηθφηεξν είλαη ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagram). Σν δηάγξακκα 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ζηε UML ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο 

ζπζηήκαηνο, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο 

ππάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ξφινη: ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ δηαζέηεη θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα παξαγγειία. Καηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε παξαγγειία. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ 

βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο, ν ρξήζηεο ιακβάλεη κε e-mail ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

παξαγγειία ηνπ. ηελ αθφινπζε εηθφλα θαίλεηαη ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα ην ρξήζηε ηεο 

ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.4: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ην ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ο επφκελνο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ππεχζπλνο 

πσιήζεσλ δηαζέηεη κηα εηδηθή εθαξκνγή ζηελ νπνία κπνξεί λα εηζέιζεη κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. Αθνχ εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία φισλ 

ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα εγθξίλεη 

ή λα απνξξίςεη ηηο παξαγγειίεο, αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ψζηε 

λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγγειηψλ ζην επφκελν βήκα. Σν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

γηα ηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 3.5: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ ππεύζπλν πσιήζεσλ. 

 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο δηαζέηεη 

κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία εηζέξρεηαη κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. Μεηά ηελ 

είζνδφ ηνπ ζηελ εθαξκνγή, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ειέγρεη ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξεκβαίλεη ζηελ εμέιημε ηεο παξαγγειίαο ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα, κε ζθνπφ 

ηε γξεγνξφηεξε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ην δηάγξακκα 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.  

 

 

 

Δηθόλα 3.6: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.3.3 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή SOA θαη, 

επνκέλσο, ζηα πξφηππα θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ απιή (Δηθφλα 3.7). Αξρηθά, νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, φπσο είλαη γηα ηνπο πειάηεο, ηα πξντφληα, ηε κεηαθνξηθή, ηηο παξαγγειίεο 

θαη ηηο πιεξσκέο απνζεθεχνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, ε αιιειεπίδξαζε κε ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ 
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ηζηνχ (web services). Οη ηερλνινγίεο ηζηνχ δεκνζηεχνληαη ζε έλα ζχζηεκα ESB (Enterprise Service Bus) 

κε ηε κνξθή WSDL (Web Services Definition Language), κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ηελ 

επθνιφηεξε δηαρείξηζε. Δπνκέλσο, ζην ESB βξίζθνληαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο ειέγρνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 3.7: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο. 

 

Οπζηαζηηθά, ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ηε γιψζζα εθηέιεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ BPEL (Business Process Execution Language). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έρεη δηαθξηηά βήκαηα κε ηε κνξθή κηαο ξνήο 

εξγαζίαο (workflow). ηε δηαδηθαζία BPEL πξαγκαηνπνηνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηελ 

επηηπρή δεκηνπξγία θαη απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην ρξήζηε. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία 

BPEL ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ESB κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ αξζξσηή αξρηηεθηνληθή πνιιψλ επηπέδσλ επηηξέπνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε επξέσο απνδεθηψλ πξνηχπσλ θαη 

ηερλνινγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηε κεγαιχηεξε επειημία θαη ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

’ απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία θαη νη πιαηθφξκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε, ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ην πξφηππν BPEL. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηφ πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

4.1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

απηφκαηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη απνζηνιήο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζηνπο πειάηεο κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, πξνζθέξνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη 

αλαπηπρζεί κε πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία θαη πξφηππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA. ηα 

εξγαιεία απηά, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, κεηαμχ απηψλ ν ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε 

ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

4.1.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA έρεη αλαπηπρζεί έλα επαξθέο ζχλνιν απφ 

πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία. Πνιινί ηζρπξνί θαηαζθεπαζηέο, φπσο ε Oracle, ε Microsoft θαη ε IBM 

έρνπλ αλαπηχμεη ηα δηθά ηνπο εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ηζηνχ, επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ESB εμππεξεηεηψλ θαη, γεληθφηεξα, φισλ ησλ πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ππεξεζηνζηξαθήο 

αξρηηεθηνληθή. Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έρεη αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία γηα θάζε πινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA, απνδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ αλεμαξηεζία απφ πιαηθφξκεο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ Eclipse. Σν πεξηβάιινλ Eclipse απνηειεί 

έλα ηζρπξφ πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ, ππνζηεξίδνληαο φιεο ηηο 

ηερλνινγίεο θαη ηα πξφηππα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Eclipse 

Helios. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ν Apache CXF, ν νπνίνο είλαη 

αλνηθηνχ θψδηθα θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ κε ην API JAX-WS (Java API for XML Web 

Services). Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Apache CXF 2.3.2. Δπηπιένλ, ζην πεξηβάιινλ Eclipse 

εγθαηαζηάζεθε ν εμππεξεηεηήο Mule, ν νπνίνο είλαη έλαο εμππεξεηεηήο αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία ESB. Ο εμππεξεηεηήο Mule απινπνηεί ηελ 

ελνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ έθδνζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Mule 3.1.0. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο BPEL ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν JDeveloper 

ηεο Oracle, ην νπνίν απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε ην πξφηππν BPEL. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηερληθέο drag and drop. 

Δπηπιένλ, ε εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ Oracle BPEL Process 

Manager, πνπ δηαζέηεη κηα ηζρπξή πιαηθφξκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ BPEL δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζε απηφλ. Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο είλαη 

ε Oracle JDeveloper 10.1.3. 
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Σέινο, γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

εμππεξεηεηήο Apache James, ν νπνίνο είλαη έλαο mail server πνπ βαζίδεηαη ζηε Java θαη ελνπνηεί ηα 

πξσηφθνιια SMTP, LMTP, POP3, IMAP, Sieve θαη NNTP. Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

Apache James Server 2.3.2. 

4.1.2 ΦΕΔΙΑΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ 

MySQL, ε νπνία είλαη κηα ειαθξηά θαη επέιηθηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηζρπξή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο. Γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηε κεηαθνξηθή ππεξεζία 

γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηηο 

παξαγγειίεο θαη ηηο πιεξσκέο ησλ παξαγγειηψλ. πλνιηθά, ε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ιέγεηαη invoice, 

έρεη έμη πίλαθεο: products, category, carrier, customers, orders, payment. 

Αξρηθά, ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα κε ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη απφ ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (products) θαη έλαλ πίλαθα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ απηψλ (category). 

Απηνί νη δχν πίλαθεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.1. Ο πίλαθαο products έρεη 

πέληε ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο (product_id) πνπ απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί 

ηνπ πίλαθα, ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο (category_id) πνπ απνηειεί μέλν θιεηδί ηνπ 

πίλαθα category, ην φλνκα ηνπ πξντφληνο (product_name), ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (product_price) θαη 

ηελ πνζφηεηα ησλ ππνιεηπφκελσλ ηεκαρίσλ θάζε πξντφληνο ζηελ απνζήθε (quantity). Ο πίλαθαο 

category έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο (category_id) πνπ απνηειεί ην 

πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα θαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο (category_name). 

 

 

 

Δηθόλα 4.1: Πίλαθεο products θαη category. 

 

Ο πίλαθαο carrier πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξηθή ππεξεζία πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ο 

πίλαθαο carrier έρεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο κεηαθνξηθήο (carrier_id) πνπ 

απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην φλνκα ηεο κεηαθνξηθήο (carrier_name), ηελ πεξηγξαθή ηεο 

κεηαθνξηθήο (carrier_description) ζρεηηθά κε ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο πνπ εμππεξεηεί θαη ην ρξφλν 

παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ (carrier_delivery). πγθεληξσηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα carrier 

θαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 

 

Δηθόλα 4.2: Πίλαθαο carrier. 

 

ηε ζπλέρεηα, έρνπκε ηνπο πίλαθεο customers, orders θαη payment, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.3. Ο πίλαθαο customers πεξηιακβάλεη ηνπο εγγεγξακκέλνπο πειάηεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη έρεη ελληά ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε (cust_id) 
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πνπ απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην φλνκα ηνπ πειάηε (cust_name), ην επίζεην ηνπ πειάηε 

(cust_surname), ην φλνκα ρξήζηε (cust_username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ πειάηε 

(cust_password) κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε 

(cust_address), ην ηειέθσλν ηνπ πειάηε (cust_tel), ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πειάηε (cust_dob) θαη 

ην email ηνπ πειάηε (cust_email). 

Ο πίλαθαο orders πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη έρεη ελληά ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο παξαγγειίαο (order_id) 

πνπ απνηειεί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην φλνκα ηεο παξαγγειίαο (order_name), ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο (order_date), ηε δηεχζπλζε (order_address), ηελ πφιε (order_city) θαη 

ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα (order_zip) παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο, ηελ ηηκή ηεο παξαγγειίαο (order_price) 

θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο (payment_method) θαη απνζηνιήο (shipping_method) ηεο παξαγγειίαο.  

 

 

 

Δηθόλα 4.3: Πίλαθεο customers, orders θαη payment. 

 

Σέινο, ν πίλαθαο payment πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ παξαγγειηψλ 

θαη έρεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο πιεξσκήο (payment_id) πνπ απνηειεί ην 

πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε (customer_id) πνπ απνηειεί μέλν θιεηδί ηνπ 

πίλαθα customers, ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο παξαγγειίαο (order_id) πνπ απνηειεί μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα 

orders θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο πιεξσκήο, δειαδή ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο. 

4.1.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΙΣΟΤ 

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο αλαπηχρζεθαλ ζην 

πεξηβάιινλ Eclipse κε ηνλ Apache CXF, ρξεζηκνπνηψληαο ην API JAX-WS (Java API for XML Web 

Services) θαη εθηειέζζεθαλ ζηνλ εμππεξεηεηή Mule. Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν Mule project κε ην 

φλνκα EInvoice, ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ νη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή Mule, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.4. πλνιηθά, αλαπηχρζεθαλ έμη ππεξεζίεο ηζηνχ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε ππεξεζία πνπ ειέγρεη αλ έλαο πειάηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, αιιειεπηδξψληαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. Ζ ππεξεζία απηή αληηζηνηρεί ζηελ Java θιάζε customers. Ζ ππεξεζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

θιάζε products ειέγρεη ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε, αιιειεπηδξψληαο κε 

ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ invoice. Ζ ππεξεζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε carrier 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ απφ ηε κεηαθνξηθή, 

αιιειεπηδξψληαο κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ ππεξεζία orders ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ε ππεξεζία bank ειέγρεη 

αλ έρεη νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο. Σέινο, ε ππεξεζία DigitalSignEx ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζηα XML αξρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. 

 

 



Μεηαπηστηαθή Δηαηρηβή Καιαϊηδής Αλδρέας 

Ελορτήζηρωζε ηωλ Υπερεζηώλ Ιζηού κε ηε Γιώζζα Εθηέιεζες Επητεηρεζηαθώλ Δηαδηθαζηώλ BPEL                            64 

 

 
Δηθόλα 4.4: Τπεξεζίεο ηζηνύ ζην mule project EInvoice. 

 

Δλδεηθηηθά, ν θψδηθαο γηα ηελ ππεξεζία ηζηνχ bank πνπ ειέγρεη αλ έρεη νινθιεξσζεί ε πιεξσκή 

κηαο παξαγγειίαο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα, φπνπ ε ππεξεζία δέρεηαη 

ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο παξαγγειίαο θαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε θαη επηζηξέθεη ηελ πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο. 

 

 
Δηθόλα 4.5: Κώδηθαο ππεξεζίαο ηζηνύ bank. 
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Όιεο νη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ αλαπηχζζνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή 

Mule πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία ESB θαη γίλνληαη δηαζέζηκεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ πνπ ζα 

δηεπθξηλίδεη απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Ο θψδηθαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ (mule-config.xml) θαίλεηαη 

ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

 
Δηθόλα 4.6: Κώδηθαο αξρείνπ δηακόξθσζεο mule-config. 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ αξρείνπ ζηνλ εμππεξεηεηή Mule, είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηζηνχ ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί απφ άιιεο εθαξκνγέο, φπσο απφ 

ηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία BPEL πνπ ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα. 

4.1.4 XML ΦΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφηππν xCBL, ην νπνίν παξέρεη 

έλα XML ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο αγνξέο. ην ζπγθεθξηκέλν XML ζρήκα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην, φπσο ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηηκνινγίνπ, ε εκεξνκελία 

έθδνζήο ηνπ, ν ηχπνο ηνπ θαη ε γιψζζα δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνλ 

πσιεηή (SellerParty) πνπ εθδίδεη ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην φζν θαη γηα ηνλ αγνξαζηή (ByerParty) πνπ 
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ιακβάλεη ην ηηκνιφγην. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πσιεηή / αγνξαζηή, ε 

δηεχζπλζή ηνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο επαθήο ηνπ (φλνκα, επψλπκν, ηειέθσλν θιπ.).  

Δπηπιένλ, ζην XML ζρήκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο ειεθηξνληθήο 

παξαγγειίαο, φπσο είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ, ην φλνκα, ε ηηκή, ν αξηζκφο ηεκαρίσλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Σέινο, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο, φπσο είλαη ην φλνκα θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο παξαγγειίαο, ην λφκηζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο, ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο 

παξαγγειίαο, ε θαηάζηαζε εμέιημεο θαη δηάθνξα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγγειία. πγθεληξσηηθά, ην 

XML ζρήκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.7: XML ζρήκα ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ. 

4.1.5 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Ζ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο αλαπηχρζεθε κε βάζε ην 

πξφηππν BPEL ζηελ πιαηθφξκα JDeveloper ηεο Oracle. ε απηή ηε δηαδηθαζία γίλνληαη φινη νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία κέρξη λα εθδνζεί ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην θαη λα 
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απνζηαιεί ζηνλ πειάηε. Οπζηαζηηθά ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία BPEL ελνξρεζηξψλεη ηηο ππεξεζίεο 

ηζηνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ εμππεξεηεηή Mule, εηζάγνληαο παξάιιεια επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο είλαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηελ απνδνρή / απφξξηςε ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο θαη ε 

απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ κέζσ email. Ζ βαζηθή δνκή ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

BPEL θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 4.8: Βαζηθή δνκή ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο BPEL. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, ζην θέληξν βξίζθεηαη ε θχξηα δνκή ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ελψ αξηζηεξά θαη δεμηά απφ απηήλ βξίζθνληαη νη ππεξεζίεο ηζηνχ πνπ θαινχληαη απφ ηε 
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δηαδηθαζία. Ζ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη απφ κία άιιε εθαξκνγή (client), φπσο γηα 

παξάδεηγκα απφ κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ην XML ζρήκα ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο, εηζάγνληαη ζηε δηαδηθαζία (receiveInput).  

ηε ζπλέρεηα, γίλνληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη μεθηλψληαο κε ηνλ έιεγρν γηα ηελ χπαξμε ησλ 

πειαηψλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (CheckCustomer). Οπζηαζηηθά, ζε απηφ ην ζεκείν θαιείηαη ε 

ππεξεζία ηζηνχ customersService ε νπνία ειέγρεη αλ έλαο πειάηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, αιιειεπηδξψληαο κε ηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη 

εηζάγνληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ πειάηε ζηελ ππεξεζία (Assign_Input). Αλ ν 

πειάηεο είλαη κέινο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηφηε ε ππεξεζία επηζηξέθεη ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ, ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ XML ζρήκαηνο ζηελ επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία (Assign_Output). Ο επφκελνο θφκβνο ηεο δηαδηθαζίαο (PersistOrder) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνζήθεπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θαιψληαο ηελ 

ππεξεζία ηζηνχ ordersService. Αλ ε ππεξεζία θιεζεί επηηπρψο, ηφηε επηζηξέθεη ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηεο παξαγγειίαο, ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζην XML ζρήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

 
Δηθόλα 4.9: Έιεγρνο πειάηε θαη θαηαγξαθή παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 
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ηνλ επφκελν θφκβν (CheckInventoryCarrier) θαινχληαη δχν ππεξεζίεο ηζηνχ παξάιιεια γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ (productsService) θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο 

απφ ηε κεηαθνξηθή (carrierService) ζηνλ πειάηε. Καιψληαο ηελ ππεξεζία productsService γίλεηαη 

γλσζηφ ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζην XML ζρήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, ελψ θαιψληαο ηελ ππεξεζία carrierService γίλεηαη γλσζηή ε εκέξα παξάδνζεο ηεο 

παξαγγειίαο ζηνλ πειάηε απφ ηε κεηαθνξηθή θαη απνζεθεχεηαη επίζεο ζην XML ζρήκα. Μεηά απφ 

απηνχο ηνπο δχν ηαπηφρξνλνπο ειέγρνπο ππάξρεη ν θφκβνο CheckPayment, φπνπ θαιείηαη ε ππεξεζία 

bankService. ε απηφ ην ζεκείν, εηζάγνληαη ζηελ ππεξεζία ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο παξαγγειίαο θαη ην 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε θαη γίλεηαη γλσζηφ αλ έρεη νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο. Απηή ε 

πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ XML ζρήκαηνο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 
Δηθόλα 4.10: Έιεγρνο απνζέκαηνο, κεηαθνξηθήο θαη πιεξσκήο ησλ παξαγγειηώλ. 
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ηνπο επφκελνπο δχν θφκβνπο PurchaseOrder_1 θαη taskSwitch εηζάγεηαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε 

ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεη ζε 

κηα πξνζσπηθή εθαξκνγή ηηο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο παξαγγειίεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηηο παξαγγειίεο κε βάζε απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο. ε πεξίπησζε απνδνρήο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζηέιλνληαο email ζηνλ πειάηε κε ην 

ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην ηεο παξαγγειίαο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ζηέιλεηαη αληίζηνηρν email 

ζηνλ πειάηε γηα ηελ κε νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο θαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία 

ηεξκαηίδεη. Απηέο νη δηαδηθαζίεο θαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 4.11: Απνδνρή / απόξξηςε ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. 

 

Μεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ηεο παξαγγειίαο ζηνλ πειάηε, γίλεηαη 

απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ζε έλα XML αξρείν, ζχκθσλα κε ην XML ζρήκα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο (θφκβνο InvoiceAcknowledge). Γηα ηε δηαδηθαζία απηή, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλαο κεηαζρεκαηηζκφο XSL (eXtensible Stylesheet Language). ηε ζπλέρεηα, αθνχ απνζεθεπηεί ην XML 

αξρείν ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή, θαιείηαη ε ππεξεζία DigitalSignExService (θφκβνο 

DigitalSignature) ψζηε ην XML αξρείν λα ππνγξαθεί ςεθηαθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. Με ηελ 
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ππεξεζία απηή, νινθιεξψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία επηηπρψο, έρνληαο απνζεθεπκέλα φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ XML ζρήκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επηζηξαθνχλ ζε κηα άιιε εθαξκνγή (callbackClient), θαζψο ε δηαδηθαζία BPEL κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

σο κηα μερσξηζηή ππεξεζία ηζηνχ κε ηε δηθή ηεο πεξηγξαθή. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θαίλνληαη ζηελ 

αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 4.12: Απνζήθεπζε θαη ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ ειεθηξνληθώλ ηηκνινγίσλ. 

4.2 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο BPEL αθνινπζεί ε εθηέιεζή ηεο 

ζηνλ εμππεξεηεηή BPEL Process Manager ηεο Oracle. Ζ Oracle παξέρεη κηα εδηθή πιαηθφξκα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ BPEL Process 

Manager. Ζ πιαηθφξκα απηή ιέγεηαη BPEL Console θαη κπνξνχκε λα εηζέιζνπκε ζε απηή σο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο.  

Μεηά ηελ είζνδν ζηελ θνλζφια BPEL, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζηνλ BPEL Process 

Manager, θαζψο θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί. Δπίζεο, κπνξεί λα δεη ηα ζηηγκηφηππα ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, έρνπλ ζηακαηήζεη ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο 

θνλζφιαο BPEL θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα, ελψ ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έρεη ην φλνκα eInvoice. 
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Δηθόλα 4.13: Αξρηθή ζειίδα ηεο θνλζόιαο BPEL. 

4.2.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ BPEL 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο BPEL πνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ κε email ζηνλ πειάηε, είλαη θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηείηαη ε 

επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία BPEL θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ γίλνληαη γλσζηά. Κάζε ζηηγκή κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ζπλερψο ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία BPEL ρσξίο 

θάπνηνλ αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ελεξγνπνηήζνπκε ρεηξνθίλεηα ηελ επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπκπιεξψλνληαο κφλν ηα πεδία ηνπ XML ζρήκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ειέγρσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.14. 

Γηα ηνλ πξψην έιεγρν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο πειάηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε (Username) θαη ηνπ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (Password) ηνπ πειάηε. Μεηά ηελ θιήζε ηεο ππεξεζίαο customersService ζα 

ζπκπιεξσζεί απηφκαηα ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πειάηε ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ XML 

ζρήκαηνο (ByerParty / PartyID). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ νλφκαηνο ηεο παξαγγειίαο (OrderName), ηεο 

εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ (InvoiceIssueDate), ηεο δηεχζπλζεο παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο 

(Address, PostalCode, City), ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο (MonetaryAmount), ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο 

(PaymentMethod) θαη ηεο κεηαθνξηθήο (ShippingMethod) πνπ ζα παξαδψζεη ηελ παξαγγειία ζηνλ 

πειάηε. Μεηά ηελ απνζήθεπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα ην 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηηκνινγίνπ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ XML ζρήκαηνο (InvoiceNumber). 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ κνλαδηθνχ 

αλαγλσξηζηηθνχ (ItemID), ηνπ νλφκαηνο (ItemName) θαη ηεο ηηκήο (Price) ηνπ πξντφληνο. Μεηά ηελ 

θιήζε ηεο ππεξεζίαο productsService, ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα ην απφζεκα ησλ πξντφλησλ ζην πεδίν 

Quantity ηνπ XML ζρήκαηνο. Σέινο, γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ κέζσ email, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε (ByerParty / Email). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Όια ηα ππφινηπα πεδία είλαη πξναηξεηηθά θαη ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα 

θαηά ηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 4.14: πκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. 
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Παηψληαο ηελ επηινγή Post XML Message ελεξγνπνηείηαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγακε ζηα πεδία. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη αζχγρξνλε θαη ην κήλπκα ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη κεηά απφ ηελ ππνβνιή απηήο ηεο θφξκαο κάο ελεκεξψλεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο BPEL, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.15. Απφ απηή ηε ζειίδα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

 
Δηθόλα 4.15: Δλεξγνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

4.2.2 ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηεο αλά πάζα ζηηγκή θαη λα επεκβαίλεη φπνηε ρξεηάδεηαη. 

Παηψληαο ζηελ επηινγή Visual Flow, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.15, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα δεη ην ζηάδην εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 

ξνήο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηφ ζρεδηάζηεθε ζην εξγαιείν JDeveloper. Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν πξψηνο έιεγρνο θαιψληαο ηελ ππεξεζία customersService ψζηε λα θαλεί αλ ν 

πειάηεο πνπ θάλεη ηελ παξαγγειία είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εμάγνληαη απφ ηελ θιήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ, επηιέγνληαο απιά 

ηνπο αληίζηνηρνπο θφκβνπο ζην δηάγξακκα ξνήο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα, απφ ηελ θιήζε 

ηεο ππεξεζίαο customersService πξνθχπηεη φηη ν πειάηεο Andreas Kalaitzis είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη έρεη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 1 (PartyID). 
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Δηθόλα 4.16: Έιεγρνο εγγεγξακκέλνπ πειάηε ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. 

 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη θιήζε ζηελ ππεξεζία ordersService γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, ε ππεξεζία επηζηξέθεη απηφκαηα ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηηκνινγίνπ 139 

(InvoiceNumber) ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 

 



Μεηαπηστηαθή Δηαηρηβή Καιαϊηδής Αλδρέας 

Ελορτήζηρωζε ηωλ Υπερεζηώλ Ιζηού κε ηε Γιώζζα Εθηέιεζες Επητεηρεζηαθώλ Δηαδηθαζηώλ BPEL                            77 

 
Δηθόλα 4.17: Έιεγρνο απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο. 

 

Ζ θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο κε αλαγλσξηζηηθφ 139 ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαίλεηαη 

ζηελ αθφινπζε εηθφλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL: 

 

 
Δηθόλα 4.18: Καηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

ην επφκελν βήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη έιεγρνο γηα ην απφζεκα ηνπ πξντφληνο 

πνπ έρεη παξαγγείιεη ν πειάηεο θαη γηα ηελ εθηηκψκελε εκέξα παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηε 

κεηαθνξηθή ζηνλ πειάηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, γίλεηαη θιήζε ησλ ππεξεζηψλ productsService θαη 

carrierService. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.19, ζηελ απνζήθε ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηξία πξντφληα 
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Apple iPhone 4 16GB Black (Quantity), ελψ ε παξαγγειία ζα παξαδνζεί απφ ηε κεηαθνξηθή Carrier1 

ζηνλ πειάηε ηηο επφκελεο ηξεηο έσο πέληε εκέξεο (OrderDelivery). ηα πεδία OrderStatus θαη 

OrderComments ηνπ XML ζρήκαηνο ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 
Δηθόλα 4.19: Έιεγρνο απνζέκαηνο πξντόλησλ θαη παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο. 

 

Ο ηειεπηαίνο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία αθνξά ηελ πιεξσκή 

ηεο παξαγγειίαο. ε απηφ ην βήκα γίλεηαη θιήζε ζηελ ππεξεζία paymentService θαη γίλεηαη γλσζηφ αλ ε 

πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία απφ ηνλ πειάηε πξνο ηελ επηρείξεζε. Μεηά ηελ 

θιήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα ζην πεδίν OderComments ηνπ XML 

ζρήκαηνο ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε 
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εηθφλα, ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο κε αλαγλσξηζηηθφ 139 έρεη νινθιεξσζεί θαη ε δηαδηθαζία πξνρσξά 

ζην επφκελν βήκα. 

 

 
Δηθόλα 4.20: Έιεγρνο πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο. 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ πέληε ειέγρσλ, ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζηακαηά πξνζσξηλά 

θαζψο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο, φπνπ ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζε απνδνρή ή απφξξηςε ηεο παξαγγειίαο, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. Ζ κέρξη 

ζηηγκήο πνξεία ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.21. Ο θφκβνο ζηνλ νπνίν έρεη 

ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα (receiveCompletedTask_PurchaseOrder_1). 
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Δηθόλα 4.21: Γηαθνπή ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

4.2.3 ΕΙΑΓΨΓΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο εηζάγεηαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε, θαζψο ν 

ππεχζπλνο πσιήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ιακβάλεη ζε κηα πξνζσπηθή εθαξκνγή ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπο ψζηε λα ζπλερηζηεί ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Κάζε ειεθηξνληθή 

παξαγγειία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαηαρσξείηαη απηφκαηα ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ππεπζχλνπ πσιήζεσλ κεηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ. ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο έρεη δεκηνπξγεζεί ν ρξήζηεο jcooper, ν νπνίνο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κε 

ζπγθεθξηκέλν φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. Μεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ εθαξκνγή, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.22: Δθαξκνγή απνδνρήο / απόξξηςεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. 

 

Κάζε εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ έρεη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 

(Task Number), φλνκα (Title), πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο (Priority), ην ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 

εξγαζία (Assigned Users), θαηάζηαζε (State) θαη εκεξνκελία δεκηνπξγίαο (Created Date). Δπηπιένλ, 

θάζε εξγαζία δηαζέηεη ηηο ελέξγεηεο (Actions) πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο πνπ ζα 

εθηειέζεη ηελ εξγαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ππεχζπλνο 

πσιήζεσλ είλαη δχν: Reject θαη Approve γηα ηελ απφξξηςε θαη ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο 

παξαγγειίαο αληίζηνηρα.  

Δπηιέγνληαο ηελ εξγαζία κε αξηζκφ 10059 θαη φλνκα “Order No: 139 for Kalaitzis Andreas”, ν 

ππεχζπλνο πσιήζεσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

παξαγγειία κε αλαγλσξηζηηθφ 139 πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πειάηεο Andreas Kalaitzis. Όπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 4.23, ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε 

αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα δεη αλ ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο έρεη 

νινθιεξσζεί κε επηηπρία, θαζψο θαη ζε πφζεο εκέξεο ζα παξαδνζεί ζηνλ πειάηε απφ ηε κεηαθνξηθή. 

Όια απηά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ην XML ζρήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

BPEL.  

Δπνκέλσο, γλσξίδνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε απνδνρή ή απφξξηςε ηεο παξαγγειίαο. ε πεξίπησζε απνδνρήο, ε επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη απηφκαηα. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο, ζηέιλεηαη απηφκαηα ζηνλ πειάηε 

email ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηεο παξαγγειίαο θαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη. ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε πιεξσκή ηεο παξαγγειίαο έρεη νινθιεξσζεί, φπσο θαίλεηαη ζην πεδίν 

OrderComments, νπφηε ν ππεχζπλνο πσιήζεσλ απνδέρεηαη ηελ παξαγγειία επηιέγνληαο Approve, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.23: Απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. 

 

Μεηά ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο κε αλαγλσξηζηηθφ 139 απφ ηνλ ππεχζπλν 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη απηφκαηα ζην επφκελν ζηάδην. Σν 

ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, κεηά ηνλ θφκβν κε 

ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε, θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.24. ην επφκελν βήκα αθνινπζεί ε δεκηνπξγία θαη ε 

απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ κέζσ email ζηνλ πειάηε πνπ έθαλε ηελ παξαγγειία, φπσο ζα 

δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Δηθόλα 4.24: ηάδην εμέιημεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

4.2.4 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο είλαη 

ε απηφκαηε έθδνζε θαη απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ πειάηε 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγγειία. Οπζηαζηηθά, κεηά ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο απφ 

ηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία πξνρσξά ζην 

επφκελν βήκα, ην νπνίν είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν James mail server ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε έλα ζπγθεθξηκέλν domain θαη 

πξνζηέζεθαλ νξηζκέλνη ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο email γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Andreas Kalaitzis 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγγειία κε αλαγλσξηζηηθφ 139 θαη έρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

andreas@localhost, ιακβάλεη ειεθηξνληθά ην ηηκνιφγην ηεο παξαγγειίαο ηνπ κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Σν ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο Html θαη CSS, ελψ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα, ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην κε αλαγλσξηζηηθφ 139 πνπ έρεη ζηαιεί ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε Andreas Kalaitzis πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγγειία, θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε 

εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.25: Ηιεθηξνληθό ηηκνιόγην ηεο παξαγγειίαο. 

 

ε απηφ ην ζεκείν, ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζηνλ θφκβν Email πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ πειάηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγγειία. ην επφκελν βήκα αθνινπζεί ε απνζήθεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηηκνινγίνπ ζε κνξθή XML ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζην δίζθν θαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή απηνχ 

ηνπ αξρείνπ XML κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. Σν ζηάδην εμέιημεο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ θνλζφια BPEL, θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 

 
Δηθόλα 4.26: ηάδην απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ. 

4.2.5 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΨΝ 

Ο θφκβνο πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζηνλ πειάηε 

(InvoiceAcknowledge) αληηζηνηρεί ζηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκνινγίσλ ζε κνξθή XML ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζην δίζθν. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ην αξρείν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

παξαγγειία κε αλαγλσξηζηηθφ 139 νλνκάδεηαη Invoice_1.xml θαη θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.27: Ηιεθηξνληθό ηηκνιόγην ζε κνξθή XML. 
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Μεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζε κνξθή XML αθνινπζεί ε ςεθηαθή 

ππνγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ, εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απαίηεζε ηεο 

απζεληηθνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. ε απηφ ην ζεκείν ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη 

θιήζε ζηελ ππεξεζία DigitalSignExService, ε νπνία δέρεηαη έλα αξρείν XML θαη επηζηξέθεη ην ίδην 

αξρείν XML ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζην 

δίζθν. Μεηά ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ αξρείνπ Invoice_1.xml δεκηνπξγείηαη ην αξρείν 

SignedInvoice_1.xml ην νπνίν θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 

 
 

 
Δηθόλα 4.28: Φεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθό ηηκνιόγην ζε κνξθή XML. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ 

νινθιεξψλεηαη επηηπρψο θαη ε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία BPEL ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 4.29: Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα ζηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα βειηηζηνπνηήζνπλ 

ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπο, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα εθζέζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο κε έλαλ 

πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν. Μηα πξνζέγγηζε γηα απηά ηα ζεκαληηθά ζέκαηα απνηεινχλ νη ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα ζπγθεληξσζνχλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ απφ απηφλνκεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ραιαξήο ζχλδεζεο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθζέζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαζέζηκεο απφ άιινπο 

ρξήζηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. 

Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επηρεηξεζηαθήο ελνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζε ηερλνινγηθέο πξνφδνπο, κε πην 

αμηνζεκείσηε ηελ αξρηηεθηνληθή SOA. Ο ζθνπφο απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε δηεπζέηεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ ραιαξήο ζχλδεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα. ηελ 

ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή, νη πφξνη ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη θαιά νξηζκέλεο 

θαη θάζε ππεξεζία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάζηαζε ή ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ ππεξεζηψλ. Οη 

ππεξεζίεο έρνπλ επίζεο κηα πξνηππνπνηεκέλε γιψζζα πεξηγξαθήο θαη δηεπαθή θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ελφο θνηλνχ επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο. Λφγσ ηεο 

επειημίαο, ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη ππεξεζίεο ηζηνχ ζεσξνχληαη σο ε πην 

θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ έθζεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ σο ππεξεζίεο θαη, 

επνκέλσο, είλαη ε πην θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA. 

Ζ αξρηηεθηνληθή SOA απνηειεί ζήκεξα κηα πνιχ ζεκαληηθή ηερλνινγία γηα ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ. Απινπνηεί ηελ ελνπνίεζε εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ, ελψ επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζπλζέηνπλ ηηο θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην Γηαδίθηπν, κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. Υσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ 

ζηε ρξήζε πιαηθφξκσλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, βνεζά ζηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο 

αλεμαξηεζίαο. Ζ επέλδπζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηερλνινγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ, φπσο νη ηερλνινγίεο web services, ESB, BPM θαη 

BPEL, ζα θξαηήζεη αξθεηφ θαηξφ θαη ζα ηεο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε θαη καθξνπξφζεζκε επηηπρία. 

Χζηφζν, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ ζνβαξή κειέηε 

ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επηρείξεζε. 

ην ζελάξην πνπ παξνπζηάζηεθε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA ζε θάζε 

επίπεδφ ηεο. θνπφο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ε ππεξεζηνζηξαθήο αξρηηεθηνληθή ζε κηα επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα γηα ηελ 

απηφκαηε έθδνζε θαη απνζηνιή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζηνπο πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

παξαγγειίεο ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Όπσο θάλεθε θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιιά. Αξρηθά, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία, αλαδεηθλχνληαο ηελ επειημία θαη ηελ 

αλεμαξηεζία απφ πιαηθφξκεο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

SOA.  

Δπηπιένλ, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο εθαξκνγέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Παξάιιεια, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ESB δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη δξνκνιφγεζε ησλ 

κελπκάησλ. Σέινο, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο BPM θαη ηνπ πξνηχπνπ BPEL βνεζά ηελ επηρείξεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη λα επεκβαίλεη άκεζα φπνηε ρξεηάδεηαη. 

πκπεξαζκαηηθά, ε αξρηηεθηνληθή SOA κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαη επηπιένλ 

αλάπηπμε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ κε ζσζηφ ηξφπν, ελψ ε ζπλερήο εμέιημε ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππεξεζηνζηξαθή αξρηηεθηνληθή εμαζθαιίδεη ηε 

κειινληηθή εδξαίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ. 
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