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Πεξίιεςε 

ε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηα web services. Μηα ζρεηηθά 

λέα θαη αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία. Θα δνχκε ηη αθξηβψο είλαη ηα web 

services, ζα εμεηάζνπκε ηελ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη θάπνηα δνκηθά 

ηνπο ζηνηρεία πνπ είλαη αξθεηά ζπλήζε πιένλ. Θα κηιήζνπκε πεξί XML, 

WSDL, UDDI, ελψ ζα επηθεληξσζνχκε ζηα SOAP Web Services. 

ηελ ζπλέρεηα ζα ηα εμεηάζνπκε απφ ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο. ίγνπξα ην 

ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ web εθαξκνγψλ δελ είλαη απιφ νχηε κπνξεί λα 

αλαιπζεί επαξθψο ζε κεξηθέο ζειίδεο κνλάρα. Ο ηνκέαο ηεο αζθάιεηαο web 

εθαξκνγψλ θαη web services είλαη έλαο ηνκέαο ν νπνίνο εμειίζζεηαη 

δπλακηθά. Πφζν κάιινλ ν ηνκέαο ησλ web services, ηα νπνία εμειίζζνληαη θαη 

απηά ζπλερψο, νπφηε αλακελφκελα φζν αλαπηχζζνληαη λέεο ηερλνινγίεο θη 

εμεξεπλνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπλερψο αλαθαιχπηνληαη λέεο 

αδπλακίεο απ‟φπνπ κπνξεί λα παξαβηαζηεί ην θάζε ζχζηεκα, ε θάζε 

εθαξκνγή θαη ππεξεζία. 

Θα δεκηνπξγήζνπκε έλα SOAP web service ζε PHP πιαηθφξκα, κηα ειάρηζηα 

δηαδεδνκέλε πεξίπησζε web service θαη ζα εμεηάζνπκε ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηέςνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν service. Δίλαη κηα πεξίπησζε ζηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δηαδεδνκέλα πξσηφθνιια πνπ έρνπλ ηα web services 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο  αζθάιεηάο ηνπο, νπφηε ζα ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζνπκε 

δηθνχο καο “custom” ηξφπνπο γηα ηελ  δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ηνπ service 

καο.
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1 Δηζαγσγή ζηα web services 

 

1.1 Ση είλαη ηα web services 

 
Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη web services, πεξίπνπ φζνη θαη νη 
εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο πνπ αλαπηχζζνπλ εξγαιεία γηα ηα web services. 

 

Έλαο πνιχ θαιφο νξηζκφο έξρεηαη απφ ηελ IBM
1

: 
Σα web services είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα web service είλαη κηα δηεπαθή ινγηζκηθνχ (software 

interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δίθηπν κέζσ πξφηππσλ κελπκάησλ XML. 

Υξεζηκνπνηεί πξφηππα βαζηζκέλα ζηε γιψζζα XML γηα λα πεξηγξάςεη κία 

ιεηηνπξγία (operation) πξνο εθηέιεζε θαη ηα δεδνκέλα πξνο αληαιιαγή κε 

θάπνηα άιιε εθαξκνγή. Μηα νκάδα απφ web services νη νπνίεο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη κηα εθαξκνγή web services. 

H Microsoft κέζα απφ ην MSDN ηεο θαηαιήγεη φηη φια ηα web services έρνπλ 

ηξία (3) θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
2

: 
 

• Σα web services εθζέηνπλ ρξήζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ κέζα απφ έλα πξφηππν δηθηπαθφ πξσηφθνιν. ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφ ην πξσηφθνιιν είλαη ην SOAP. 

 
• Σα web services παξέρνπλ έλα ηξφπν λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηεπαθέο ηνπο 

κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα ψζηε λα επηηξέςνπλ ζην ρξήζηε ηνπο λα ρηίζεη 
κηα εθαξκνγή πειάηε ε νπνία λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Η 
πεξηγξαθή ζπλήζσο παξέρεηαη ζε έλα έγγξαθν XML ην νπνίν 
νλνκάδεηαη έγγξαθν WSDL (Web Services Description Language). 

 
• Σα web services θαηαρσξνχληαη ψζηε νη δπλεηηθνί ρξήζηεο λα κπνξνχλ 

λα ηα βξνπλ εχθνια. Απηφ γίλεηαη κε ην UDDI (Universal Discovery 
Description and Integration). 

 
Σα web services ινηπφλ απνηεινχλ κία αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιιά δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα ζχζηεκα. Απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν απφ πξφηππα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε (πξνγξακκαηηζηέο - 

developers) λα πινπνηήζνπλ θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο -ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο- ψζηε λα 

θαηαζθεπάζνπλ εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ απφ ελφηεηεο 
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ινγηζκηθνχ (software modules) νη νπνίεο θαινχληαη απφ ζπζηήκαηα πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ ή ζε δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο
3

. 

 

1.2 Πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο θαηαλεκεκέλεο 

ηερλνινγίεο 

 
Μία εχινγε εξψηεζε είλαη ηη δηαθνξεηηθφ έρεη λα πξνζθέξεη απηή ε ηερλνινγία 
ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο. 

 

1.2.1 Δπθνιόηεξνο ρεηξηζκόο δεδνκέλσλ 

 
Παξαδνζηαθά ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηηο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ήηαλ ην 
ιεγφκελν tight-coupling ή ζηα ειιεληθά ε ηζρπξή ζπλδεδηκφηεηα. Μηα 
εθαξκνγή πνπ θαινχζε κηα άιιε απνκαθξπζκέλε ήηαλ απζηεξά δεκέλε κε 
απηή απφ ηελ θιήζε ιεηηνπξγίαο (function call) πνπ εθηεινχζε θαη ηηο 
παξακέηξνπο πνπ πεξλνχζε. ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πξηλ απφ ηελ 
έιεπζε ησλ web services ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ήηαλ κηα ζηαζεξή δηεπαθή 
κε ιίγε έσο θαζφινπ επειημία ή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα πεξηβάιινληα ή ηηο 
αλάγθεο πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 
 
Σα web services ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα XML ε νπνία κπνξεί λα 
πεξηγξάςεη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ζε έλα πξαγκαηηθά αλεμάξηεην απφ 
πιαηθφξκα ηξφπν γηα αληαιιαγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε εθαξκνγέο κε ραιαξή ζπλδεζηκφηεηα 
(loosely-coupled). Δπηπιένλ ηα web services κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 
πην αθεξεκέλν επίπεδν ζην νπνίν κπνξνχλ λα επαλαμηνινγήζνπλ, λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ρεηξηζηνχλ ηχπνπο δεδνκέλσλ δπλακηθά θαηά 
πεξίπησζε. Έηζη ζε ηερληθφ επίπεδν ηα web services κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 
δεδνκέλα πνιχ επθνιφηεξα θαη λα επηηξέςνπλ ζην ινγηζκηθφ λα επηθνηλσλεί 

πην ειεχζεξα
1

. 
 

1.2.2 Απιόηεηα πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο 

 
Σα web services ρξεζηκνπνηνχλ σο πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην SOAP. Σν 
πξσηφθνιιν απηφ είλαη πνιχ πην απιφ απφ πξσηφθνιια παιαηφηεξσλ 
ηερλνινγηψλ φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα θαηαλεκεκέλα 
πεξηβάιινληα CORBA , DCOM, RPC. Έηζη ην λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κηα 
πινπνίεζε SOAP πνπ ππφθεηηαη ζηα πξφηππα (standards-compliant) είλαη 
πνιχ πην εχθνιν. ήκεξα κπνξεί λα βξεη θαλείο πινπνηήζεηο ηνπ SOAP απφ 
ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο αιιά αθφκε θαη απφ κεκνλσκέλνπο 
πξνγξακκαηηζηέο, πξάγκα αδηαλφεην γηα παιαηφηεξεο θαηαλεκεκέλεο 

ηερλνινγίεο
2

. 
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1.2.3 Απιόηεηα ππνδνκήο 

 
Σα web services ιεηηνπξγνχλ κε πξφηππεο γιψζζεο θαη πξσηφθνιια φπσο ε 
XML , ην HTTP θαη ην TCP/IP. Η πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ έρνπλ ήδε ηελ 
δηθηπαθή ππνδνκή θαη ηνπο αλζξψπνπο κε γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ ηε 
ζπληεξνχλ. Έηζη ην θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ web services είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ ηερλνινγηψλ
2

. 
 

1.2.4 Δπθνιία ζηελ επηθνηλσλία 

 
Με ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξηψλ ήηαλ έλα 
ζέκα δηφηη θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο φπσο CORBA θαη DCOM 
ρξεζηκνπνηνχζαλ κε πξφηππεο πφξηεο. αλ απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία 
ζήκαηλε άλνηγκα «νπψλ» ζηα ηείρε πξνζηαζίαο (firewalls) θάηη πνπ πνιιέο 
θνξέο δελ ήηαλ απνδεθηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε κηα 
εηαηξία αθνχ έζεηε ζε θίλδπλν ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο 
απηφ δελ επέηξεπε δπλακηθή ζπλεξγαζία ιφγσ ηνπ φηη απαηηνχζε κηα 
ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπλεξγαζία κηαο εηαηξίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηεο. Σα web services κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ (κεηαμχ άιισλ) ην HTTP 
σο πξσηφθνιιν κεηαθνξάο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηείρε πξνζηαζίαο επηηξέπνπλ 
ηελ πξφζβαζε κέζσ ηεο ζχξαο 80 (πξφηππε ζχξα γηα ην HTTP). Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν νδεγνχκαζηε ζε επθνιφηεξεο θαη δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εηαηξηψλ
4

. 
 

1.2.5 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη επθνιία αλάπηπμεο λέσλ εθαξκνγώλ 

 
Οη πξνεγνχκελεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ππέθεξαλ απφ δεηήκαηα 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηφηη θάζε πξνκεζεπηήο (vendor) πινπνηνχζε ην δηθφ ηνπ 
πξφηππν γηα distributed object messaging. Με ηελ XML ζαλ ην κφλν πξφηππν 
ζηα web services, ζπζηήκαηα θηηαγκέλα απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο φπσο 

ε Java θαη ην .Net κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο
4

. Δπηπιένλ ιφγσ 
ηεο απιφηεηαο ηεο XML είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γξαθηνχλ λέεο εθαξκνγέο 
ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

1.3 Σα web services από ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά 

 
ε έλα πςειφηεξν ελλνηνινγηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα δνχκε ηα web services 
ζαλ κνλάδεο εξγαζίαο (units of work). Έλα βήκα παξαπέξα, απηέο νη κνλάδεο 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε εξγαζίεο επηρεηξεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα 
λα ρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 
επηηξέπεη ζε κε ηερληθνχο αλζξψπνπο λα ζρεδηάζνπλ εθαξκνγέο νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηα επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα ζπλδπάδνληαο ηα web 
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services ζε ξνέο εξγαζίαο. ε κία αλαινγία απφ ηνλ ρψξν ησλ απηνθηλήησλ, ν 
αξρηηέθηνλαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα ζπλδπάζεη 
νιφθιεξν ηνλ θηλεηήξα κε ην πιαίζην, ηε κεηάδνζε θαη ηα ππφινηπα 
ππνζπζηήκαηα παξά λα αζρνιεζεί κε ηα εζσηεξηθά θνκκάηηα ηνπ θηλεηήξα. 
Δπηπιένλ ε δπλακηθή πιαηθφξκα ζεκαίλεη φηη ν θηλεηήξαο κπνξεί λα 
ζπλεξγαζηεί κε ηε κεηάδνζε ή άιια ππνζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ 
θαηαζθεπαζηψλ. 
 
Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ πηπρή είλαη φηη ηα web services βνεζνχλ 
ζηε γεθχξσζε ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ 
επηρεηξείλ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε έλα νξγαληζκφ. Οη 
άλζξσπνη ηνπ επηρεηξείλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ γεγνλφηα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ηερληθνί κπνξνχλ λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο 
ππεξεζίεο. 
 
Με θαζνιηθά θαζνξηζκέλεο δηεπαθέο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο ιεηηνπξγίεο, 
γίλεηαη επίζεο εχθνιν λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο άξα θαη 
νη εθαξκνγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε κηαο 
εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ ζεκαίλεη θαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο (return on 
investment) δηφηη κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξα κε ηνπο ίδηνπο πφξνπο. 
Δπηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν ρξεζηκνπνίεζεο 
κηαο ήδε ππάξρνπζαο εθαξκνγήο κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή ην ελδερφκελν 
πξνζθνξάο απηήο ζε έλα ζπλεξγάηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απμάλνληαο 
ελδερνκέλσο ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. 
 
Δπνκέλσο, ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ηα web services πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ 
είλαη ηα δεηήκαηα νινθιήξσζεο (integration) δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ θαη 
απηά ηεο κεηακφξθσζεο ησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ππνινγηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο επηρεηξεζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
4

. 
 

1.4 Σα web services από ηελ ηερληθή ζθνπηά 

 
Δλψ ηα web services πξνζθέξνπλ φια απηά ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ψζηε λα ζπλδπάζνπκε ππεξεζίεο ζε εθαξκνγέο, πξέπεη πξψηα λα ρηίζνπκε 
απηέο ηηο ππεξεζίεο. Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πιεξνθνξηθή 
ζπλερψο εμειίζζνληαη. Ξεθηλήζακε δεθαεηίεο πξηλ κε ηελ ηδέα ηεο function 
ζηελ νπνία παξέρνπκε κεξηθέο παξακέηξνπο, εθηειεί κηα ιεηηνπξγία κε απηέο 
ηηο παξακέηξνπο, θαη επηζηξέθεη κηα ηηκή βαζηζκέλε ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 
έγηλαλ. Σειηθά, απηή ε πξψηε έλλνηα εμειίρζεθε ζε αληηθείκελν (object) φπνπ 
θάζε αληηθείκελν είρε φρη απιψο έλαλ αξηζκφ απφ ιεηηνπξγίεο (functions) πνπ 
κπνξεί λα εθηειέζεη αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπ ηδησηηθέο κεηαβιεηέο (private data 
variables), αληί λα ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
πξνεγνπκέλσο έθαλα πην πεξίπινθε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Γεδνκέλνπ 
φηη νη εθαξκνγέο άξρηζαλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ε έλλνηα ηνπ 
θαζνξηζκνχ θαζνιηθψλ δηεπαθψλ (universal interfaces) γηα αληηθείκελα έγηλε 
ζεκαληηθή, επηηξέπνληαο αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο λα 
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επηθνηλσλνχλ αθφκε θαη αλ είραλ αλαπηπρζεί ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηεινχληαλ ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
1

. 
 
ην πην πξφζθαην βήκα, ηα web services πξνρψξεζαλ κπξνζηά κε ηελ 
έλλνηα ησλ δηεπαθψλ θαη επηθνηλσληψλ θαζνξηζκέλσλ κε XML, ελψλνληαο 
ηειηθά θάζε είδνπο εθαξκνγή κε νπνηαδήπνηε άιιε, φπσο θαη παξέρνληαο ηελ 
ειεπζεξία ζηηο εθαξκνγέο αλ αιιάμνπλ θαη λα εμειηρζνχλ κε ην ρξφλν, αξθεί 
λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θαηάιιειε δηεπαθή. Η κεηαβιεηφηεηα 
ηεο XML είλαη απηφ πνπ θάλεη ηα web services δηαθνξεηηθά απφ ηερλνινγίεο 
πξνεγνχκελσλ γελεψλ. Δπηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηεο γξακκαηηθήο δνκήο 
(syntax) θαη ηεο γξακκαηηθήο έλλνηαο (semantics), θαη ηνπ πψο απηά 
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη θαηαλννχληαη απφ κία ππεξεζία θαη ην 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ππάξρεη. Έηζη ινηπφλ ηψξα, ηα αληηθείκελα 
κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζαλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε άιιεο 
ππεξεζίεο ζε γξακκαηηθή θαζνξηζκέλε ζε XML, κε ηελ νπνία θάζε ππεξεζία 
κεηαθξάδεη θαη αλαιχεη ην κήλπκα ζχκθσλα κε κελ ηνπηθή ηεο πινπνίεζεο 
θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα κηα δηθηπαθή εθαξκνγή κπνξεί 
πξαγκαηηθά λα ζπληεζεί απφ πνιιαπιέο νληφηεηεο δηαθφξσλ πινπνηήζεσλ 
θαη ζρεδηαζκψλ εθφζνλ πξνζαξκφδνληαη ζηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο αξρηηεθηνληθή ηνπο
1

. 
 

Καηά ζπλέπεηα, κε απηά ζην κπαιφ, ηα web services καο επηηξέπνπλ
1

: 
 

• Σελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα, 
γξακκέλεο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ.  

 
• Να αληηιεθζνχκε ιεηηνπξγίεο εθαξκνγψλ σο εξγαζίεο, νδεγνχκελνη ζε 

αλάπηπμε θαη ξνέο εξγαζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε εξγαζίεο. Απηφ 
επηηξέπεη κηα πςειφηεξε αθαίξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα 
πηνζεηεζεί απφ ιηγφηεξν ηερληθά θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο.  

 
• Σε ραιαξή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ εθαξκνγψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ππεξεζηψλ δε ζα ραιάλε θάζε θνξά πνπ 
ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ην πψο κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο 
ζρεδηάδνληαη ή πινπνηνχληαη.  

 
• Σελ πξνζαξκνγή ήδε ππάξρνπζσλ εθαξκνγψλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ.  
 
• Να παξέρνπκε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ κε δηεπαθέο 

ππεξεζηψλ ρσξίο λα αιιάμνπκε ηηο αξρηθέο εθαξκνγέο, επηηξέπνληάο 
ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο ζην πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ.  

 
• Να εηζάγνπκε άιιεο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

δηαδηθαζηψλ φπσο ε αμηνπηζηία, ππεπζπλφηεηα, αζθάιεηα, θ.ιπ., 
αλεμάξηεηεο ηεο αξρηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο εθαξκνγήο, απμάλνληαο θαηά 
ζπλέπεηα ηε κεηαβιεηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζην επηρεηξεζηαθφ 
πεξηβάιινλ. 
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1.5 Δθαξκνγέο ησλ web services 

 
Σα πξψηα web services ζθφπεπαλ λα είλαη πεγέο πιεξνθνξίαο ηηο νπνίεο 

κπνξεί θαλείο πνιχ εχθνια λα ελζσκαηψζεη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ : ηηκέο 

κεηνρψλ, πξνβιέςεηο θαηξνχ, απνηειέζκαηα αζιεηηθψλ παηρληδηψλ θιπ. Δίλαη 

εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο κηα νιφθιεξε θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ κπνξεί 

λα θαηαζθεπάζεη ψζηε λα αλαιχεη θαη λα ζπλδπάδεη πιεξνθνξία πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη θαη λα ηελ παξνπζηάδεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα ινγηζηηθφ θχιιν (spreadsheet) ην νπνίν 

ζπλνςίδεη φιε ηελ νηθνλνκηθή καο εηθφλα : κεηνρέο, ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, δάλεηα θιπ. Αλ απηή ε πιεξνθνξία ήηαλ δηαζέζηκε κέζσ web 

services ην ινγηζηηθφ θχιιν ζα κπνξνχζε λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ αιιά ηα web services ζα θάλνπλ ηελ πξνγξακκαηηζηηθή 

πξφζβαζε ζε απηέο πην εχθνιε θαη πην αμηφπηζηε
2

. 

Δθζέηνληαο ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζαλ web services ζα επηηξέςεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαζθεπάζνπλ λέεο πην ηζρπξέο εθαξκνγέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα web services ζαλ δνκηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη κηα εθαξκνγή πξνκεζεηψλ ε νπνία λα 

παίξλεη απηφκαηα ηηκέο απφ πξνκεζεπηέο, λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

επηιέμεη πξνκεζεπηή, λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

απνζηνιή έσο φηνπ λα γίλεη ε παξαιαβή ηεο. Η εθαξκνγή ηνπ πξνκεζεπηή, 

εθηφο απφ ην λα εθζέηεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηζηφ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη άιια web services γηα λα ειέγμεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ πειάηε, λα ρξεψζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θαη λα 

θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή κε κηα εηαηξία κεηαθνξψλ
2

. 

ην άκεζν κέιινλ, κεξηθά απφ ηα πην ελδηαθέξνληα web services ζα 

ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζηφ γηα λα θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, κία απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηα web services ζα θάλνπλ δπλαηή είλαη ε ππεξεζία 

εκεξνινγίνπ. Αλ ν νδνληίαηξνο ή ν κεραληθφο ζαο εμέζεηαλ ηα εκεξνιφγηά 

ηνπο κέζσ κηαο ηέηνηαο web service, ζα κπνξνχζαηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηα 

ξαληεβνχ ζαο κε απηνχο ή ζα κπνξνχζαλ λα πξνγξακκαηίζνπλ απηνί ηα 

ξαληεβνχ θαηεπζείαλ ζην δηθφ ζαο εκεξνιφγην άλ ζέιαηε. Με ιίγε θαληαζία, 

κπνξνχκε λα νξακαηηζηνχκε εθαηνληάδεο εθαξκνγέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ κφιηο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηζηφ
2

. 
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2 Αξρηηεθηνληθή θαη δνκηθά ζηνηρεία ησλ web services 
 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ηερλνινγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα web services 
πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε κία ηππηθή αιιειεπίδξαζε ησλ web services. 
 

2.1 Μία αλαινγία 

 
Αο εμεηάζνπκε έλα ζελάξην ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα εληνπίζνπκε έλα 
ζπγθεθξηκέλν θαξκαθείν ζηελ πεξηνρή καο ην νπνίν έρεη θαη ηζηνζειίδα ζην 
δηαδίθηπν. Γελ ζα βγαίλακε ζην δξφκν θαη ζα ξσηνχζακε θάζε άηνκν πνπ ζα 
ζπλαληνχζακε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ. Αληί γηα απηφ 
ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαξκαθείνπ ζην 
δηαδίθηπν. Αλ γλσξίδακε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζα 
πινεγνχκαζηαλ θαηεπζείαλ ζε απηή θαη ζα βξίζθακε ηελ ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφκαζηε. Αλ δελ γλσξίδακε ηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ θαξκαθείνπ ζα πινεγνχκαζηαλ ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη 
ζα πιεθηξνινγνχζακε ην φλνκα ηνπ θαξκαθείνπ ζηε γιψζζα ηελ νπνία ε 
κεραλή αλαδήηεζεο αλαγλσξίδεη. Αθνχ βξίζθακε ηελ ηζηνζειίδα, ζα 
πινεγνχκαζηαλ ζε απηήλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα βξίζθακε ηελ ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε. 
 
Η δνκή ησλ web services είλαη παξαπιήζηα. Αλ θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ην 
πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ζα δνχκε φηη ππάξρεη έλαο αηηνχληαο ή 
θαηαλαισηήο : εκείο. Τπάξρεη επίζεο κία ππεξεζία : ην θαξκαθείν. Η θεληξηθή 
βάζε δεδνκέλσλ είλαη ην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο νπνίαο ζα βξνχκε ηελ 
ηνπνζεζία ηνπ θαξκαθείνπ. ην παξάδεηγκα, φηαλ εθηεινχκε κία αλαδήηεζε 
ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, ε αίηεζή καο ηπιίγεηαη ζε κία δνκή, ηεο νπνίαο ε 
γιψζζα είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη ηνπηθή, θαη ηφηε πεξληέηαη ζηνλ 
εμππεξεηεηή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 
 
ηα web services ην SOAP, UDDI θαη WSDL αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ξφινπο 
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα παξαπάλσ βήκαηα. 
 
Σν SOAP είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα ζηέιλνπκε κελχκαηα ζε 
δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο ινγηζκηθνχ (software modules). Δίλαη παξφκνην κε ην 
πψο επηθνηλσλνχκε κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο. 
 
Σν UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) είλαη ε θαζνιηθή 
βάζε αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ. ην πξνεγνχκελν 
παξάδεηγκα, είλαη αλάινγε ηεο ππεξεζίαο επξεηεξίνπ ηεο κεραλήο 
αλαδήηεζεο, ζηελ νπνία φιεο νη ηζηνζειίδεο θαηαρσξνχληαη θαη ζρεηίδνληαη κε 
ιέμεηο θιεηδηά. Γηαηεξεί έλα θαηάινγν κε φια ηα θαξκαθεία ηεο ρψξαο. 
 
Η WSDL (Web Services Definition Language) είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη ζην UDDI. Απηή αληηζηνηρεί ζηελ 

πξαγκαηηθή κεραλή αλαδήηεζεο
5

. 
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2.2 Σν κνληέιν ησλ web services 

 
Σν κνληέιν ησλ web services αθνινπζεί ην παξάδεηγκα δεκνζίεπζε 
(publish), εύξεζε(find) θαη ζύλδεζε(bind). ην πξψην βήκα, ν 
πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο δεκνζηεχεη ηελ ππεξεζία ζε έλα θαηάινγν 
ππεξεζηψλ. ην δεχηεξν βήκα, ν πειάηεο ν νπνίνο ςάρλεη γηα κία ππεξεζία ε 
νπνία λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηελ αλαδεηεί ζηνλ θαηάινγν. Αθνχ 
επηηπρεκέλα βξεη πνιιαπιέο ππεξεζίεο επηιέγεη κία βάζεη ησλ πξνηηκήζεψλ 
ηνπ. Σφηε κεηαθνξηψλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλδέεηαη 
(δεζκεχεηαη) κε απηήλ ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιέζεη θαη λα εθηειέζεη ηελ 

ππεξεζία
4

. 

 

 

ρήκα 1. Μνληέιν ησλ web services 
6 

 
Όηαλ κηιάκε ινηπφλ γηα κία αξρηηεθηνληθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο 
πξνθχπηνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα. Η εθαξκνγή πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη 
ε εθαξκνγή-πειάηεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία κηιάλε κεηαμχ ηνπο 
ζε κηα θνηλή γιψζζα. Έπεηηα νη δχν εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη έλα ηξφπν λα 
εληνπίδνπλ ε κία ηελ άιιε πξηλ μεθηλήζνπλ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ 
αιεζεχεη αθφκε παξαπάλσ γηα ηηο θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο φπνπ κία 
εθαξκνγή δελ έρεη θακία γλψζε ηεο ζέζεο ηεο άιιεο. 
 
Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα βαζηθή αξρηηεθηνληθή γηα web 

services πξέπεη λα παξέρεη
5

: 
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• Έλαλ πξφηππν ηξφπν γηα επηθνηλσλία. 
 
• Έλα νκνηφκνξθν κεραληζκφ γηα πεξηγξαθή θαη αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ. 
 
• Μηα πξφηππε πεξηγξαθηθή γιψζζα (meta language) γηα λα πεξηγξάςεη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. 
 
• Έλα κεραληζκφ γηα λα θαηαρσξνχληαη θαη λα εληνπίδνληαη νη εθαξκνγέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε web services. 

 

 

ρήκα 2. Αξρηηεθηνληθή ησλ web services 
5 

 

 

2.3 Γηαθνξέο από πξνεγνύκελεο ηερλνινγίεο 

 
Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη θαηλνχξγην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

SUN/RPC, DCE/RPE, DCOM θαη EJB φια παξέρνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο. Η 

δηαθνξά, εληνχηνηο, είλαη ζην πψο παξέρνληαη απηέο νη ππεξεζίεο. Οη 

παξαδνζηαθέο RPC ππεξεζίεο απαηηνχλ παξφκνηα αξρηηεθηνληθή ππνδνκήο, 

κνξθή δεδνκέλσλ, θιπ. Γηα παξάδεηγκα, δχν δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο RPC 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ, θαη νη δχν πξέπεη λα παξάζρνπλ 

κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο. Ιζηνξηθά ηέηνηα επηθνηλσλία θαζνξίζηεθε θησρά 

θαη απαηηνχζε κεγάιε θξνληίδα γηα λα κπνξέζνπλ ηα δχν ζπζηήκαηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ
6

. 

Σα web services δηαθέξνπλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο RPC κεραληζκνχο απφ 

πνιιέο απφςεηο
6

: 
 

• Σα δεδνκέλα είλαη κνξθνπνηεκέλα γηα κεηαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο XML, 
βειηηψλνληαο ή εμαιείθνληαο ην marshalling, ην unmarshalling θαη 
άιιεο ζρεηηθά κε ηε κεηάθξαζε απαηηήζεηο πνπ ζπλήζσο 
πξνγξακκαηίδνληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 
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• Σα δεδνκέλα αληαιιάζζνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πξνηππνπνηεκέλα 
πξσηφθνιια φπσο ην HTTP ή ην SMTP, ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπκέλα 
θαιά θαζνξηζκέλα πξφηππα. 

 
• Η πξνο έθζεζε ππεξεζία είλαη θαιά θαζνξηζκέλε ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

γλσζηφ θαη απνδεθηφ κεραληζκφ, ηελ WSDL. 
 
• Οη ππεξεζίεο αλεπξίζθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιά θαζνξηζκέλν 

πξφηππν, ην UDDI, θαη ην πην εμειηγκέλν ebXML. 

 

2.4 Βαζηθέο Σερλνινγίεο ησλ web services 

 
Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα web services ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
5

: 
 

Δπίπεδν Σερλνινγία Πεξηγξαθή 

Οκνηφκνξθνο 
νξηζκφο θαη 
αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ 

XML Η Extended Markup Language (XML) είλαη κηα κέηα-
γιψζζα (πεξηγξαθηθή γιψζζα) ε νπνία έρεη θαιή 
θαζνξηζκέλε ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία. Σα 
«απηνπεξηγξαθηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηεο XML ηελ 
θάλνπλ απιφ, αιιά δπλαηφ, κεραληζκφ γηα ηε ζχιιεςε 
θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ 
δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Πξφηππν θαλάιη 
επηθνηλσλίαο 

SOAP Σν SOAP είλαη ην θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
επηθνηλσλία κεηαμχ κηαο εθαξκνγήο – πξνκεζεπηή web 
services θαη κηαο εθαξκνγήο-πειάηε. Η απιφηεηα ηνπ 
SOAP είλαη ην φηη δελ θαζνξίδεη θαλέλα λέν 
πξσηφθνιιν κεηαθνξάο. Αληίζεηα, επαλαρξεζηκνπνηεί 
κεηαμχ άιισλ ην Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) 
ή ην Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) γηα 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζαλ κελχκαηα. Απηή ε ρξήζε ηνπ 
HTTP ή ηνπ SMTP ζαλ πξσηφθνιιν κεηαθνξάο 
εμαζθαιίδεη φηη νη εθαξκνγέο – πξνκεζεπηέο κε ηηο 
εθαξκνγέο – πειάηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν ζαλ ξαρνθνθαιηά. Δίλαη 
ε ρξήζε ηνπ SOAP πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ web services. 
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ρήκα 3. Σερλνινγίεο ησλ web services 
5 

 

 

Πξφηππε 
πεξηγξαθηθή  
γιψζζα γηα ηελ 
πεξηγξαθή ησλ 
παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ 

WSDL Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ web services δηαθεκίδνπλ 
ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξφηππε πεξηγξαθηθή γιψζζα 
πνπ νλνκάδεηαη Web Services Description Language 
(WSDL). Καηά ηξφπν ελδηαθέξνληα, ε WSDL βαζίδεηαη 
ζηελ XML θαη ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθφ ζχλνιν εηηθεηψλ 
(tags) γηα λα πεξηγξάςεη έλα web service, ηηο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνληαη, πνπ λα εληνπηζηεί θαη νχησ θαζ‟εμήο. 
Οη εθαξκνγέο-πειάηεο ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα 
web service πξηλ απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε απηφ θαη 
ηειηθά ηε ρξήζε ηνπ. 

Καηαρψξεζε θαη 
εληνπηζκφο ησλ 
παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ 

UDDI Ο «ρξπζφο νδεγφο» ησλ web services είλαη ην 
Universal Description Discovery and Integration 
(UDDI). Οη εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ web services 
παξαηίζεληαη ζε έλα θαηάινγν απφ παξφρνπο 
ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην UDDI. Παξφκνηα, νη 
εθαξκνγέο-πειάηεο εληνπίδνπλ ηνπο παξφρνπο 
εθαξκνγψλ web services ρξεζηκνπνηψληαο UDDI. 
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο WSDL, θαη ην UDDI 
βαζίδεηαη ζηελ XML. 
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2.5 Βαζηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε web 

services 

 
Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο web services είλαη: 

 

ρήκα 4. Βήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 
5 

 
Απηά ηα βήκαηα ζα είλαη ηα ίδηα αλεμαξηήηνπ ηερλνινγίαο θαη γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ web 

services
5

. 
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3 XML 

 
Η eXtensible Markup Language (XML) είλαη κηα γιψζζα αλεμάξηεηε απφ 
ζχζηεκα θαη πιηθφ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη ηεο κνξθήο ηνπο ζε 
έλα έγγξαθν XML (XML document). Έλα έγγξαθν XML ζηελ πην απιή ηνπ 
κνξθή είλαη έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηέρεη δεδνκέλα καδί κε ζήκαλζε 

ε νπνία θαζνξίδεη ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ
7

. 
 
Η XML είλαη κηα παγθνζκίσο ζπκθσλεκέλε κεηαγιψζζα ζήκαλζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη πξψηηζηα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Η νκνξθηά ηεο 
XML βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη επεθηάζηκε. Απιά, ε XML είλαη έλα 
ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ (ζπληαθηηθφ πιαίζην) πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε θαηά ηε δφκεζε ησλ δεδνκέλσλ καο
5

. 
 
Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη πξνκεζεπηέο 
εθαξκνγψλ θαηαζθεχαδαλ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα ζε κηα 
επηρείξεζε ηα νπνία επεμεξγάδνληαλ δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα κε ην 
δηθφ ηνπο ηδησηηθφ ηξφπν. Αιιά θαζψο ε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ 
εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηθξαηνχζε, έγηλε πνιχ 
δχζθνιν λα αληαιιάζεηο δεδνκέλα δηφηη ηα ζπζηήκαηα δε ζρεδηάζηεθαλ ψζηε 

λα δέρνληαη δεδνκέλα απφ εμσηεξηθά, άγλσζηα ζπζηήκαηα
5

. 
 
Η XML παξέρεη κία πξφηππε θαη θνηλή δνκή γηα ηε δηαλνκή δεδνκέλσλ κεηαμχ 
αλφκνησλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ε XML έρεη ελζσκαησκέλν έλα κεραληζκφ 
επηθχξσζεο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο εγγπάηαη φηη ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλεηαη είλαη έγθπξε
5

. 

 

3.1 Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ κε XML 

 

Αο δνχκε πψο αλαπαξηζηνχκε δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα ηεο XML
5

: 
 
<employee> 

<shift id= "counter" time="8-12"> 
<phone id = "1"> All phone information 

<number>3444333</number > 
</phone> 

</shift > 
<shift id="help_desk" time="1-5"> 

<phone id = "2"> All phone information 
<number>332333</number > 

</phone> 
</shift > 
... 
<home-address> 

<street>3434 Norwalk street</street> 
<city>New York</city> 
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<state>NY</state> 
</home-address> 

</employee> 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, αλαπαξηζηνχκε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 
θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βάξδηεο ελφο ππαιιήινπ ζε έλα νξγαληζκφ. 
Βιέπνπκε πψο ε XML ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαθξηηηθέο εηηθέηεο “<>” θαη “</>” 
παξφκνηα κε ηηο εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ HTML. Απηφ ζπκβαίλεη 
γηαηί ε XML είλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο ζαλ ηελ HTML. 
 
Η θχξηα δηαθνξά ηεο XML κε ηελ HTML είλαη σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο θάζε 
κίαο: 
 

• Η XML ζρεδηάζηεθε γηα λα πεξηγξάθεη δεδνκέλα θαη λα εζηηάζεη ζην ηί 
είλαη απηά ηα δεδνκέλα. 

 
• Η HTML ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνβάιεη δεδνκέλα θαη λα εζηηάζεη ζην πψο 

θαίλνληαη απηά ηα δεδνκέλα. 
 
ην παξαπάλσ παξάδεηγκα βιέπνπκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε θαζαξά 
δεδνκέλα: 
φηη έλαο ππάιιεινο (employee) έρεη παξαπάλσ απφ κία βάξδηεο (shift), γηα 
παξάδεηγκα ην πξσί εξγάδεηαη ζην ηακείν (counter) θαη ην κεζεκέξη ζην 
γξαθείν βνήζεηαο (help desk) θαη δηεπζχλζεηο. 
 
Οη δχν αξρηθέο δνκηθέο κνλάδεο XML πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξνεγνχκελν παξάδεηγκα είλαη ηα elements (ζηνηρεία) θαη ηα attributes 

(ηδηφηεηεο)
5

. 
 

3.2 Elements ή ηνηρεία 

 
Σα ζηνηρεία (elements) είλαη εηηθέηεο, φπσο θαη ζηελ HTML, θαη πεξηέρνπλ 

ηηκέο. Δπηπιένλ ηα elements είλαη δνκεκέλα ζαλ δέλδξν. Ωο εθ ηνχηνπ έρνπκε 

ηα ζηνηρεία νξγαλσκέλα ζε έλα ηεξαξρηθφ ηξφπν κε έλα ζηνηρείν-παηέξα θαη 

ζηνηρεία-παηδηά. Σα ζηνηρεία-παηδηά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θαη απηά άιια 

ζηνηρεία-παηδηά θαη νχησ θαζ‟εμήο
5

. 

 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ην ζηνηρείν <employee> είλαη ην γνληθφ 

ζηνηρείν θαη έρεη ην ζηνηρείν <shift> ζαλ ζηνηρείν-παηδί. Παξαθάησ ην ζηνηρείν 

<phone> είλαη ζηνηρείν-παηδί ηνπ γνληθνχ ζηνηρείνπ <shift>. 

Σα ζηνηρεία έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη
5

: 
 

• Σα ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηέρνπλ δεδνκέλα, φπσο ην ζηνηρείν <number> 
ζην παξάδεηγκα. 
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• Αληίζηξνθα, ηα ζηνηρεία κπνξεί λα κελ πεξηέρνπλ δεδνκέλα αιιά κφλν 
ηδηφηεηεο, φπσο ην ζηνηρείν <shift>. 

 
• Δλαιιαθηηθά, ηα ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηδηφηεηεο 

αιιά θαη δεδνκέλα, αιιά επίζεο θαη ζηνηρεία-παηδηά, φπσο ην ζηνηρείν 
<phone>. 

Σα ζηνηρεία έρνπλ θάπνηνπο θαλφλεο
8

: 
 

• Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα θιεηζίκαηνο αληίζεηα κε ηελ 
HTML φπνπ ππάξρνπλ θαη εηηθέηεο πνπ δε ρξεηάδνληαη θιείζηκν φπσο 
γηα παξάδεηγκα ε <br>. 

 
• Οη εηηθέηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη case sensitive δειαδή ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ θεθαιαίσλ θαη πεδψλ θαη ηα νλφκαηά ηνπο 
ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο νλνκαηνινγίαο. 

 
• Σα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζσζηά αληίζεηα κε ηελ HTML. 

HTML : <b><i>This text is bold and italic</b></i> 
XML : <b><i>This text is bold and italic</i></b> 
 

• Σα έγγξαθα ηεο XML πξέπεη λα έρνπλ αθξηβψο έλα αξρηθφ ζηνηρείν (root 
element). 

3.3 Attributes ή Ιδηόηεηεο 

 

Οη ηδηφηεηεο (attributes) καο βνεζνχλ λα δψζνπκε πεξηζζφηεξν λφεκα θαη λα 

πεξηγξάςνπκε ηα ζηνηρεία καο πην απνηειεζκαηηθά θαη κε ζαθήλεηα. ην 

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ην ζηνηρείν <shift> έρεη κία ηδηφηεηα “id” κε ηηκέο 

“counter” θαη “help_desk” . Με ηε ρξήζε ηέηνησλ ηδηνηήησλ, κπνξνχκε λα 

μέξνπκε άλ έλαο ππάιιεινο εξγάδεηαη ζην ηακείν ή ζην γξαθείν βνήζεηαο. 

Απηφ βνεζάεη ζην λα θάλνπκε ηα δεδνκέλα ζε έλα έγγξαθν XML 

απηνπεξηγξαθηθά. Πξέπεη πάληα λα ζπκφκαζηε φηη ν θχξηνο ζθνπφο ησλ 

ηδηνηήησλ είλαη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε έλα 

ζηνηρείν θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηέρνπλ ηα ίδηα ηα 

δεδνκέλα
5

. 

 

Όπσο θαη ηα ζηνηρεία έηζη θαη νη ηδηφηεηεο έρνπλ θάπνηνπο θαλφλεο
5

: 
 

• Οη ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ πξέπεη λα είλαη εζσθιείνληαη ζε “” ή ζε „‟. 
 
• Σα νλφκαηα ησλ ηδηνηήησλ αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε απηά ησλ 

εηηθεηψλ. 

 

3.4 Καλόλεο νλνκαζίαο 
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Σα ζηνηρεία θαη νη ηδηφηεηεο ζηελ XML πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζηνπο 

παξαθάησ θαλφλεο
8

: 
 

• Σα νλφκαηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη άιινπο 
ραξαθηήξεο. 

 
• Σα νλφκαηα δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ κε αξηζκφ ή ραξαθηήξα ζηίμεο. 
 
• Σα νλφκαηα δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ κε ηα γξάκκαηα xml (ή XML, ή Xml 

θιπ.). 
 
• Σα νλφκαηα δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θελά. 

 

 

3.5 Καιά δηακνξθσκέλα έγγξαθα (well formed documents) 

 
Έλα «θαιά δηακνξθσκέλν» έγγξαθν XML είλαη έλα έγγξαθν πνπ ππαθνχεη 

ζηνπο θαλφλεο ζχληαμεο ηεο XML πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο
8

: 

• Σα έγγξαθα XML πξέπεη λα πεξηέρνπλ έλα αξρηθφ ζηνηρείν. 
 
• Σα ζηνηρεία XML πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηεο θιεηζίκαηνο. 
 
• ηηο εηηθέηεο XML ππάξρεη δηαρσξηζκφο θεθαιαίσλ θαη πεδψλ. 
 
• Σα ζηνηρεία XML πξέπεη λα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα. 
 
• Οη ηδηφηεηεο XML πξέπεη λα εζσθιείνληαη πάληα ζε “” ή „‟. 

 
 

3.6 DTD 

 
Όπσο ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα μέξνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο γιψζζαο, κε παξφκνην ηξφπν ην Document Type Definition (DTD) είλαη 
κία πξνδηαγξαθή, ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζεί φηαλ δεκηνπξγνχκε έλα 
έγγξαθν XML. Δπίζεο, φπσο κία απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ κεηαγισηηηζηή γηα θάζε 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη λα ειέγμεη αλ ε πξνδηαγξαθέο 
αθνινπζήζεθαλ, κε παξφκνην ηξφπν ππάξρνπλ XML parsers νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην DTD γηα λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ελφο εγγξάθνπ XML
5

. 
 
Έλα DTD καο βνεζάεη λα θαζνξίζνπκε ηε δνκή ελφο εγγξάθνπ XML. Μαο 
παξέρεη έλα απζηεξφ πιαίζην θαη θαλφλεο νη νπνίνη ζα αθνινπζεζνχλ φηαλ 
δεκηνπξγνχκε έγγξαθα XML. Δπηπξφζζεηα, ην DTD κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα έγγξαθν XML. 
 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ DTD είλαη ηα παξαθάησ
5

: 
 

• Σν DTD ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη έγθπξα ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο 
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα έγγξαθν XML. 

 
• Με έλα DTD κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε κηα ηεξαξρηθή δνκή ζηνηρείσλ. 
 
• ε έλα DTD κπνξεί επίζεο λα θαζνξηζηεί ε δηαδνρηθή νξγάλσζε κηαο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ-παηδηψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε έλα 
έγγξαθν XML. 

 
Έλα DTD κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο κέζα ζε έλα έγγξαθν XML ή 
κπνξεί λα ππάξρεη εθηφο ηνπ εγγξάθνπ XML. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα 
αλαθέξεηαη κε έλα δεζκφ κέζα ζην έγγξαθν XML πνπ δείρλεη ζε απηφ ην 
DTD. 
 

Βαζηθά ην DTD απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία
5

: 

 

 
Παξάδεηγκα : <!ELEMENT employee(shift+,home-address, hobbies*)> 
Έλα ζηνηρείν employee κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία shift 
θαη πξέπεη λα έρεη έλα ζηνηρείν home-address θαη κπνξεί λα έρεη κεδέλ ή 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία hobbies. 
 
Παξάδεηγκα : <!ATTLIST shift id CDATA #REQUIRED> 
Σν ζηνηρείν shift πξέπεη λα έρεη κία ηδηφηεηα id. 
 
Δλ νιίγνηο, έλα DTD ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη κηα δνκή εγγξάθσλ κε 
ηε δηεπθξίληζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηεο 
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα έγγξαθν XML. Ωο εθ ηνχηνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ελφο εγγξάθνπ XML 
πνπ ππνηίζεηαη φηη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηφ ην 

DTD
5

. 

ηνηρείν Πεξηγξαθή 

DTD Element  Μεηα δεδνκέλα γηα έλα ζηνηρείν. Καζνξίδεη ηη είδνπο δεδνκέλα 
ζα έρεη ην ζηνηρείν, ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ θάζε 
ζηνηρείνπ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη νχησ θαζ‟εμήο.  

DTD Attributes  Καζνξίδεη δηάθνξνπο θαλφλεο θαη νξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηα δεδνκέλα.  

DTD Entities  Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθέξεη έλα εμσηεξηθφ αξρείν ή γηα λα 
παξέρεη ζπληνκεχζεηο ζε θνηλφ θείκελν.  
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3.7 XML Schema 

 
Σν XML Schema είλαη κηα πην πξνεγκέλε έθδνζε ηνπ DTD. Σν DTD έρεη 
πνιιά κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην schema, φπσο ην φηη δελ ππνζηεξίδεη 
ηζρπξνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ, έρεη ζχληαμε δηαθνξεηηθή απφ ηελ XML θαη δελ 
είλαη επεθηάζηκν. Σν XML Schema παξνπζηάζηεθε γηα λα ππεξληθήζεη απηά ηα 

κεηνλεθηήκαηα
5

. 
 
Οη δχν θχξηνη ζηφρνη ηνπ W3c XML Schema working group θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ XML Schema ήηαλ
4

: 
 

• Να κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ κέζα ζην πξφηππν αξρέο 
αληηθεηκελνζηξαθνχο ζρεδηαζκνχ νη νπνίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε 
φιεο ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 
•   Να παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ παξφκνηα 

κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρεζηαθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ. 

 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ XML Schema είλαη ηα παξαθάησ
5

: 
 

•  Η ζχληαμε είλαη φκνηα κε ηεο XML. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα 
επεμεξγαζηνχκε ην schema κε νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή XML. 

 
• Γελ θαζνξίδνπκε κφλν βαζηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ φπσο 

αιθαξηζκεηηθφ, αθέξαηνο, πξαγκαηηθφο θαη νχησ θαζ‟εμήο αιιά 
κπνξνχκε επίζεο λα θαζνξίζνπκε δηθνχο καο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Γηα 
παξάδεηγκα: 

 
<xs:element name=”name” type=”xs:string” /> 
 
Οη λένη ηχπνη πνπ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε κπνξεί λα είλαη απινί ή 
ζχλζεηνη. Οη ζχλζεηνη ηχπνη κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιια ζηνηρεία ή θαη 
ηδηφηεηεο, ελψ νη απινί ηχπνη φρη. Αληίζεηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κφλν 
δεδνκέλα. 
 

• Σν XML Schema παξέρεη επηθχξσζε βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν 
(content-based validation) δειαδή κπνξεί λα νξίζεη ηελ ζεηξά κε ηελ 
νπνία ηα ζηνηρεία-παηδηά εκθαλίδνληαη. Δπίζεο παξέρεη επηθχξσζε 
ζηνπο ίδηνπο ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. 

 
Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλαλ απιφ ηχπν “year” κε ηηκέο 
κεηαμχ 2000 θαη 2100: 
 
<xsd:simpleType name=”year”> 

<xsd:restriction base=”xsd:integer”> 
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<xsd:minInclusive value=”2000”/> 
<xsd:maxInclusive value=”2100”/> 

</xsd:restriction> 
</ xsd:simpleType> 

 
Παξνκνίσο νη ζχλζεηνη ηχπνη κπνξεί λα νξίζνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα 
ζηνηρεία-παηδηά ζα εκθαλίδνληαη: 
 
<xsd:complexType name=”Employee”> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name=”Name” type=”xsd:string” /> 
<xsd:element name=”Address” type=”xsd:string” /> 
<xsd:element name=”Phone” type=”xsd:string” /> 

</sd:sequence> 
</xsd:complexType> 

 
• Σν XML Schema καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπκε άιια έγγξαθα 
ην νπνίν δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θιεξνλνκηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
κπνξνχκε λα παξάγνπκε λένπο ηχπνπο δεδνκέλσλ βάζεη παιαηψλ ηχπσλ. 
 
• Σν XML Schema παξέρεη ππνζηήξημε γηα Namespaces (ρξεζηκνπνηψληαο 
URI). Παξέρεη ζε θάζε ζηνηρείν έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, κε ην νπνίν 
απνθεχγνληαη ζπγθξνχζεηο νλνκάησλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. Απηφ ζα 
κπνξνχζε λα ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, φηαλ δχν έγγξαθα ζπγρσλεχνληαλ, θαη 
πεξηείραλ θαη ηα δχν ζηνηρεία κε φλνκα “name” ηα νπνία φκσο είραλ 
δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε θάζε έγγξαθν. Δλ νιίγνηο βνεζάεη ζην λα μερσξίδνπλ 
ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο κε ίδην φλνκα θαη δηαθνξεηηθφ λφεκα. Μία απιή 
αλαινγία ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε ρξήζε θαζνιηθψλ θαη 
ηνπηθψλ κεηαβιεηψλ. Μηα ηνπηθή κεηαβιεηή είλαη κνλαδηθή κέζα ζην πεδίν 
ηζρχνο ηεο ελψ κηα θαζνιηθή κεηαβιεηή πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή ζε νιφθιεξν 
ην πξφγξακκα. Παξνκνίσο, κε ην namespace έρνπκε ηελ ειεπζεξία λα λα 

νξίζνπκε ηχπνπο ρσξίο λα αλεζπρνχκε γηα ζπγθξνχζεηο νλνκάησλ
4

. 
 
• Σέινο ην XML Schema είλαη εχθνια επεθηάζηκν γηα λα ελζσκαηψζεη θαη 
άιιεο ιεηηνπξγίεο ζην κέιινλ. 

 
 

3.8 ύγθξηζε ηνπ XML Schema κε ην DTD 

 

Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο
5

: 
 

• Σν XML Schema είλαη επέθηαζε ηνπ DTD. 
 
• Σν XML Schema ππνζηεξίδεη namespaces ελψ ην DTD φρη. 
 
• Σν XML Schema ρξεζηκνπνηεί ζχληαμε XML ε νπνία είλαη εχθνιε λα ηελ 

θαηαλνήζεηο ελψ ην DTD ρξεζηκνπνηεί εηδηθή ζχληαμε. 
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• Σν XML Schema ππνζηεξίδεη πξφηππνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ θαζψο 
επίζεο θαη ηχπνπο νξηζκέλνπο απφ ην ρξήζηε (user-defined) ελψ ην 
DTD παξέρεη κφλν ηχπνπο θεηκέλνπ. 

 
• Σν XML Schema ππνζηεξίδεη θιεξνλνκηθφηεηα ελψ ην DTD φρη. 

 

 

ρήκα 5. χγθξηζε ηνπ DTD κε ην XML Schema 
5 

 

3.9 Παξάδεηγκα XML Schema 

 
Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα ελφο XML Schema γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο 
ελφο εγγξάθνπ XML ζην νπνίν ζα ηεξνχκε πιεξνθνξίεο γηα έλα βηβιηνπσιείν 

(BookStore) ην νπνίν πεξηέρεη πνιιά βηβιία (Book)
4

: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.books.org" 
xmlns=http://www.books.org> A 

<xsd:element name="BookStore"> B 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element ref="Book" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Book"> C 
  <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
      <xsd:element ref="Author" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
      <xsd:element ref="Date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
      <xsd:element ref="ISBN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
      <xsd:element ref="Publisher" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
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    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name="Title" type="xsd:string"/> D 
<xsd:element name="Author" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Date" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="Publisher" type="xsd:string"/> 
</xsd:schema> 

 
Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε ηα αλαγλσξηζηηθά. Έλα ζηνηρείν αλαπαξηζηάηαη 
κε ηελ εηηθέηα “element”. Η εηηθέηα “comlexType” καο παξέρεη ην κεραληζκφ κε 
ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. 
 
Γηα εχθνιε αλαθνξά ζην παξαπάλσ έγγξαθν XML, ην έγγξαθν έρεη 
ραξαθηεξηζηεί ζε δηάθνξα ηκήκαηα. ην ηκήκα Α ηνπ εγγξάθνπ, ε πξψηε 
γξακκή πεξηέρεη κηα ηηκή “xsd” ζαλ έλα namespace. Κάζε αλαθνξά ζε 
namespace απεηθνλίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ ηηκή ζαλ πξφζεκα θαη ε 
ζχληαμε γηα λα αλαθεξζνχκε ζε έλα ζηνηρείν είλαη namespace:elementname 
(γηα παξάδεηγκα xsd:element). Η ηδηφηεηα targetNamespace θαζνξίδεη ην 
namespace ζην νπνίν ζα αλήθνπλ νη λένη θαζνξηζκέλνη ηχπνη. ην παξαπάλσ 
παξάδεηγκα, νη θαζνξηζκέλνη ηχπνη BookStore, Book, Title, Author, ISBN θαη 
Publisher αλήθνπλ ζην namespace http://www.books.org. 
 
Η ηδηφηεηα xmlns νξίδεη ηνλ πξνεπηιεγκέλν namespace. Με άιια ιφγηα, απφ 
απηή ηε ζέζε θαη έπεηηα αλ βξεζεί θάπνην ζηνηρείν ζην νπνίν δελ νξίδεηαη 
πξφζεκα γηα namespace ηφηε απηφ αλήθεη ζην default namespace. 
ην ηκήκα Β έλαο λένο ηχπνο BookStore, νξίδεηαη ζαλ complexType 
(ζχλζεηνο ηχπνο), ν νπνίνο πεξηέρεη κηα sequence (αθνινπζία) απφ ζηνηρεία 
ηχπνπ Book. Έλαο complexType ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζνπκε έλα ηχπν 
θαζνξηζκέλν απφ ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιαπιά 
ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο. Σν ηκήκα C νξίδεη ηνλ ηχπν Book, ν νπνίνο είλαη ν ίδηνο 
έλαο ζχλζεηνο ηχπνο θαη πεξηέρεη κηα αθνινπζία απφ ηα ζηνηρεία Title, Author, 
Date, ISBN θαη Publisher. Οη ηδηφηεηεο minOccur θαη maxOccur θαζνξίδνπλ 
ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ. Η ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
εκθαλίδνληαη κέζα ζε έλα ζηνηρείν Book πξέπεη λα αθνινπζεί ηε ζεηξά ηεο 
πξνδηαγξαθήο. Με άιια ιφγηα, ν ηχπνο Book ζα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν Title 
αθνινπζνχκελν απφ έλα ζηνηρείν Author θαη νχησ θαζ‟εμήο. 
 
Σν ηκήκα D νξίδεη ηνπο ηχπνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Book. Κάζε έλα απφ απηά 
ηα ζηνηρεία είλαη έλαο simpleType (απιφο ηχπνο) string. 
 
Μπνξνχκε λα νξίζνπκε δηθνχο καο απινχο ηχπνπο, αιιά έλαο απιφο ηχπνο 
δελ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ή ηδηφηεηεο. Έλαο απιφο ηχπνο ζπλήζσο 
θαζνξίδεηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα πεξηνξηζκφ ζε έλα βαζηθφ ηχπν. Γηα 
παξάδεηγκα, παξαθάησ έρνπκε ηνλ νξηζκφ ελφο απινχ ηχπνπ κε φλνκα 
elevation ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη έγθπξεο ηηκέο κεηαμχ 50 θαη 12000. 
 
<xsd:simpleType name="elevation"> 
  <xsd:restriction base="xsd:integer"> 
    <xsd:minInclusive value="50"/> 
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    <xsd:maxInclusive value="12000"/> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

 
Έρνληαο εμεηάζεη ην έγγξαθν ηνπ XML Schema παξαπάλσ, αο δνχκε έλα 
έγγξαθν XML πνπ αθνινπζεί ην παξαπάλσ schema. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<BookStore xmlns ="http://www.books.org" 1 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 2 
xsi:schemaLocation="http://www.books.org/ 

BookStore.xsd"> 3 
  <Book> 4 

<Title>Web Services Security</Title> 
<Author>Ravi Trivedi</Author> 
<Date>Dec, 2002</Date> 
<ISBN>1861007655</ISBN> 
<Publisher>Wrox Publishing</Publisher> 

  </Book> 
</BookStore> 

 
Ο πξψηνο νξηζκφο ηνπ xmlns ρξεζηκνπνηεί ηε δήισζε ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ 
namespace, θαη απηφ ππαγνξεχεη ζηνλ ειεγθηή ηνπ schema φηη φια ηα 
ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην έγγξαθν έξρνληαη απφ ην 
namespace Book. 
 
Ο δεχηεξνο νξηζκφο ιέεη ζηνλ ειεγθηή ηνπ schema φηη ε ηδηφηεηα 
schemaLocation έξρεηαη απφ ην namespace XMLSchema. 
 
Ο ηξίηνο νξηζκφο, κε ην schemaLocation, ιέεη ζηνλ ειεγθηή φηη ην namespace 
http://www.books.org είλαη νξηζκέλν ζην BookStore.xsd. Απηφ ην αξρείν ζα 
αλαηξερηεί απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ schema γηα λα επηθπξψζεη ηελ νξζφηεηα ηνπ 
ηξέρνληνο εγγξάθνπ XML. 
 
Σέινο, ζηνλ ηέηαξην νξηζκφ, δειψλεηαη έλα ζηνηρείν Book ην νπνίν πεξηέρεη 
ηηο ιεπηνκέξεηεο ελφο βηβιίνπ. Άμην πξνζνρήο είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζεηξά ησλ 
ζηνηρείσλ-παηδηψλ ηνπ δηαηεξείηαη φπσο ζηνλ νξηζκφ ηνπ complexType Book. 
 
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ XML Schema είλαη φηη 
ρξεζηκνπνηεί XML γηα ηε ζχληαμή ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο XML, ππάξρνληεο 
XML parsers κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ειεγθηέο 
schema γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ειέγρνπ θαιήο δηακφξθσζεο (well-
formedness) θαη επηθχξσζεο (validation). 
 
Σν XML Schema πξνζθέξεη έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκφ γηα 
επηθχξσζε ησλ εγγξάθσλ XML. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε ηππηθφ πξφγξακκα, 
κέρξη θαη 60% ηνπ θψδηθα μνδεχεηαη ζε έιεγρν δεδνκέλσλ. Αλ ηα δεδνκέλα 
καο είλαη δνκεκέλα ζαλ XML, θαη ππάξρεη θαη έλα schema, κπνξνχκε λα 
πεξάζνπκε ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα ειεγθηή schema (schema 
validator). Καηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηνλ θψδηθά καο κέρξη θαη 
60%. Δπίζεο, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα αιιάμνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ 
δεδνκέλσλ καο ή πξνζζέζνπκε θαη άιια ζηνηρεία, δελ ζα ρξεηαζηεί λα 
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γξάςνπκε λέν θψδηθα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ καο αιιά απιψο λα 
αιιάμνπκε ην schema. 
 
Η πξνδηαγξαθή ηνπ XML Schema παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη 
ηελ πινπνίεζε ησλ web services. Σα αξρεία WSDL είλαη επίζεο 
θαηαζθεπαζκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχληαμε ηνπ XML Schema. 



32 

 

4 WSDL θαη UDDI 

 

4.1 Οξηζκόο θαη ζθνπόο ηεο WSDL 

 
Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ην W3C γηα ηελ Web Services Description Language 

είλαη ν παξαθάησ
9

: 

“Η WSDL είλαη έλα ζρήκα XML γηα ηελ πεξηγξαθή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζαλ 
έλα ζχλνιν απφ ηειηθά ζεκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κελχκαηα ηα νπνία 
πεξηέρνπλ πιεξνθνξία είηε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα έγγξαθα είηε 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο. 
 
Οη ιεηηνπξγίεο θαη ηα κελχκαηα πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά, θαη ηφηε δέλνληαη 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν δηθηχσλ θαη κνξθή κελπκάησλ γηα λα 
θαζνξίζνπλ έλα ηειηθφ ζεκείν. Πνιιά ζρεηηθά ηειηθά ζεκεία ζπλδπάδνληαη ζε 
ππεξεζίεο (services). 
 
Η WSDL είλαη επεθηάζηκε ζην λα επηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή ηειηθψλ ζεκείσλ 
θαη ησλ κελπκάησλ ηνπο άζρεηα απφ ηε κνξθή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ 
πξσηνθφιισλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία. Παξφια 
απηά, απηή ηε ζηηγκή ζηελ πξνδηαγξαθή ηεο WSDL νη κφλεο ζπλδέζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη πεξηγξάθνπλ πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 
WSDL ζε ζπλδπαζκφ κε ην SOAP 1.1, ην HTTP GET/POST θαη ην MIME. ” 
 
Με πην απιά ιφγηα ε WSDL καο βνεζάεη λα πεξηγξάςνπκε έλα ζχλνιν απφ 
κελχκαηα θαη ην πψο απηά ηα κελχκαηα αληαιιάζζνληαη. 
 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αμία ηεο WSDL, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 
ζέινπκε λα θαιέζνπκε έλα web service κέζσ SOAP ην νπνίν καο παξέρεηαη 
απφ έλαλ ζπλεξγάηε καο. Θα κπνξνχζακε λα ηνπ δεηήζνπκε κεξηθά 
παξαδείγκαηα κελπκάησλ SOAP θαη λα γξάςνπκε θψδηθα ζηελ εθαξκνγή 
καο γηα λα παξάγνπκε θαη λα θαηαλαιψλνπκε κελχκαηα SOAP πνπ κνηάδνπλ 
κε απηά ηα παξαδείγκαηα. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη επηξξεπέο ζε ιάζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ζα βιέπακε έλα ID πειάηε κε ηελ ηηκή 2837 θαη ζα ππνζέηακε 
φηη είλαη αθέξαηνο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ήηαλ αιθαξηζκεηηθφ. Η WSDL 
θαζνξίδεη ηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλα κήλπκα θαη πψο πξέπεη λα είλαη έλα 

κήλπκα απάληεζεο κε ζαθή ζήκαλζε
2

. 
 
Η ζήκαλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα αξρείν WSDL γηα λα πεξηγξάςεη 
κνξθέο κελπκάησλ βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηνπ XML Schema ην νπνίν 
ζεκαίλεη φηη είλαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηε απφ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
βαζηζκέλε ζε πξφηππα. Απηφ ην γεγνλφο ηελ θάλεη θαηάιιειε γηα λα 
πεξηγξάςεη δηεπαθέο web services νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο απφ κία 
κεγάιε πνηθηιία πιαηθνξκψλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, 
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εθηφο ηνπ φηη πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ησλ κελπκάησλ, ε WSDL νξίδεη πνχ 
είλαη δηαζέζηκε κία ππεξεζία θαη πνηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε απηή ηελ ππεξεζία. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη έλα αξρείν WSDL νξίδεη φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα γξάςνπκε 

έλα πξφγξακκα ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί κε έλα web service
2

. 

 

4.2 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο WSDL 

 
Η WSDL παξέρεη έλα ηξφπν ζηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ λα πεξηγξάςνπλ ηε 
βαζηθή κνξθή ησλ αηηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πάλσ απφ 
δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια θαη θσδηθνπνηήζεηο. 
 
Η WSDL ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηί κπνξεί λα θάλεη έλα web 
service, πνύ βξίζθεηαη θαη πώο λα ην θαιέζεη θαλείο. 
 
Οη θαηάινγνη UDDI πεξηγξάθνπλ πνιιέο πηπρέο ησλ web services, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζχλδεζεο κίαο ππεξεζίαο. Η 

WSDL ηαηξηάδεη απφιπηα ζε κηα ηέηνηα πεξηγξαθή κηαο ππεξεζίαο ηνπ UDDI
10

. 
 
Η WSDL νξίδεη ππεξεζίεο ζαλ ζπιινγέο απφ ηειηθά ζεκεία δηθηχνπ ή αιιηψο 
ports. ηελ WSDL ν πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ησλ ηειηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ 
κελπκάησλ δηαρσξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα δηθηπαθά πξσηφθνιια ή κνξθέο 
δεδνκέλσλ. Απηφ επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ 
νξηζκψλ : ησλ κελπκάησλ (messages). 
 
Σα κελχκαηα είλαη αφξηζηεο πεξηγξαθέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη 
θαη ησλ ηχπσλ ηειηθψλ ζεκείσλ (port types). 
 
Οη ηχπνη ηειηθψλ ζεκείσλ είλαη ζπιινγέο ιεηηνπξγηψλ. 
Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη ν νξηζκφο ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηειηθψλ ζεκείσλ δεκηνπξγεί κία 
επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ζχλδεζε (binding). 
 
Έλα ηειηθφ ζεκείν (port) νξίδεηαη ζπλδένληαο κηα δηεχζπλζε δηθηχνπ κε κία 
επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ζχλδεζε (binding), θαη κία ζπιινγή ηειηθψλ ζεκείσλ 
νξίδνπλ κία ππεξεζία (service). 
 
Ωο εθ ηνχηνπ, έλα έγγξαθν WSDL ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηνλ 

νξηζκφ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
10 

: 
 

• Types - έλα πεξίβιεκα γηα νξηζκνχο ηχπσλ δεδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ηχπσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην XML 
Schema). 

 
• Message - έλαο πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη. 
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•   Operation - κία πεξηγξαθή κίαο ιεηηνπξγίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κία 
ππεξεζία 

 
• Port Type - έλα πεξηγξαθηθφ ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηειηθά ζεκεία. 
 
•    Binding - έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη κνξθή δεδνκέλσλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηειηθψλ ζεκείσλ (port type). 
 
•  Port - έλα κνλαδηθφ ηειηθφ ζεκείν πνπ νξίδεηαη ζαλ ζπλδπαζκφο κίαο 

ζχλδεζεο (binding) θαη κηαο δηεχζπλζεο δηθηχνπ. 
 
•   Service - κία ζπιινγή απφ ζρεηηθά ηειηθά ζεκεία. 

 

4.3 Παξάδεηγκα WSDL 

 
Σν παξαθάησ παξάδεηγκα είλαη έλα έγγξαθν WSDL πνπ πεξηγξάθεη κηα 

ππεξεζία γηα ηηο ηηκέο κεηνρψλ
10

: 

 
<?xml version="1.0"?> 
<definitions name="StockQuote" 
 
targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl" 

xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl" 
xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 

   <types> 
     <schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"> 
       <element name="TradePriceRequest"> 

<complexType> 
  <all> 
    <element name="tickerSymbol" type="string"/> 
  </all> 
</complexType> 

       </element> 
      <element name="TradePrice"> 

<complexType> 
  <all> 
    <element name="price" type="float"/> 
  </all> 
</complexType> 

      </element> 
    </schema> 
  </types> 
 
  <message name="GetLastTradePriceInput"> 
    <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/> 
  </message> 
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  <message name="GetLastTradePriceOutput"> 
     <part name="body" element="xsd1:TradePrice"/> 
  </message> 
 
  <portType name="StockQuotePortType"> 
     <operation name="GetLastTradePrice"> 
       <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/> 
       <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/> 
     </operation> 
  </portType> 
 
  <binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType"> 
     <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
     <operation name="GetLastTradePrice"> 
       <soap:operation soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/> 
       <input> 

<soap:body use="literal"/> 
       </input> 
       <output> 

<soap:body use="literal"/> 
       </output> 
     </operation> 
   </binding> 
 
   <service name="StockQuoteService"> 
      <documentation>My first service</documentation> 
      <port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteBinding"> 

<soap:address location="http://example.com/stockquote"/> 
      </port> 
   </service> 
</definitions> 

 

Καη αθνινπζεί έλα κία αίηεζε ζε SOAP θαη ε απάληεζε ηεο ππεξεζίαο: 

 
Αίηεζε SOAP κέζσ HTTP 
 
POST /StockQuote HTTP/1.1 
Host: www.stockquoteserver.com 
Content-Type: text/xml; 
charset="utf-8" 
Content-Length: nnnn 
SOAPAction: "Some-URI" 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
   <SOAP-ENV:Body> 
    <m:GetLastTradePrice 
     xmlns:m="Some-URI"> 
      <symbol>MOT</symbol> 
     </m:GetLastTradePrice> 
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Απάληεζε ηεο ππεξεζίαο κε SOAP κέζσ HTTP 

 
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Length: nnnn 
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<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
 <SOAP-ENV:Body> 
  <m:GetLastTradePriceResponse 
   xmlns:m="Some-URI"> 
   <Price>14.5</Price> 
  </m:GetLastTradePriceResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 

4.4 Πεξηγξαθή θαη ζθνπόο ηνπ UDDI 

 

Ο ζθνπφο πνπ δίλεη ην OASIS γηα ηo Universal Description, Discovery and 

Integration είλαη ν παξαθάησ
11

: 

“Σα web services έρνπλ λφεκα κφλν φηαλ δπλεηηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
βξνπλ πιεξνθνξίεο ηθαλέο ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο. Σν 
Universal Description Discovery & Integration (UDDI) εζηηάδεη ζηνλ θαζνξηζκφ 
ελφο ζπλφινπ απφ ππεξεζίεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ 
αλαθάιπςε: 
 

1) Σσλ εηαηξηψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ παξφρσλ web services 
 
2) Σσλ web services, πνπ είλαη δηαζέζηκεο 
 
3) Καη ησλ ηερληθψλ δηεπαθψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ψζηε λα έρεη θάπνηνο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο. 
 
Βαζηζκέλν ζε έλα θνηλφ ζχλνιν απφ βηνκεραληθά πξφηππα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ HTTP, XML, XML Schema θαη SOAP ην UDDI 
παξέρεη κία δηαιεηηνπξγηθή, ζεκειηψδε ππνδνκή γηα έλα πεξηβάιινλ 
ινγηζκηθνχ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ππεξεζίεο ηφζν γηα δεκφζηα δηαζέζηκεο 
ππεξεζίεο φζν θαη γηα ππεξεζίεο πνπ εθηίζεληαη κφλν εζσηεξηθά ελφο 
νξγαληζκνχ.” 
 
Με πην απιά ιφγηα ην UDDI είλαη ν «ρξπζφο νδεγφο» ησλ web services. 
Όπσο ζε έλα ρξπζφ νδεγφ, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε κηα εηαηξία πνπ 
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε, λα δηαβάζνπκε γηα κηα 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία θαη λα επηθνηλσλήζνπκε κε θάπνηνλ γηα 
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Φπζηθά κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε έλα web 
service ρσξίο λα ην θαηαρσξίζνπκε ζην UDDI, φπσο αλ αλνίγακε κία 
επηρείξεζε ζην ππφγεην ηνπ ζπηηηνχ καο θαη βαζηδφκαζηαλ ζηε δηαθήκηζε απφ 
ζηφκα ζε ζηφκα. Αιιά αλ ζέινπκε λα αγγίμνπκε ην επξχ θνηλφ, ζα 
ρξεηαζηνχκε ην UDDI ψζηε νη δπλεηηθνί καο πειάηεο λα κπνξέζνπλ λα καο 

βξνπλ
2

. 
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4.5 Τπεξεζίεο ηνπ UDDI 

 
Σν UDDI παξέρεη έλα κεραληζκφ ζηνπο πειάηεο λα βξίζθνπλ δπλακηθά άιια 
web services. Υξεζηκνπνηψληαο κία δηεπαθή UDDI, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 
λα ζπλδεζνχλ δπλακηθά κε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο. Έλαο θαηάινγνο UDDI (UDDI registry) είλαη φκνηνο κε έλα 
CORBA trader, ή ζα κπνξνχζακε λα ηνλ παξνκνηάζνπκε κε κία ππεξεζία 
DNS αιιά γηα εθαξκνγέο. 
Έλαο θαηάινγνο UDDI έρεη δχν εηδψλ πειάηεο : επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 
δεκνζηεχζνπλ κηα ππεξεζία (θαη ηηο δηεπαθέο ηεο), θαη πειάηεο πνπ ζέινπλ 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ζπλδένληαη 

πξνγξακκαηηζηηθά κε απηέο
10

. 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη πεξηιεπηηθά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

ηνπ UDDI
10

: 

 

Πιεξνθνξία Λεηηνπξγίεο Λεπηνκέξεηεο (πνπ 
ππνζηεξίδνληαη από ην API) 

White pages: 
Πιεξνθνξίεο φπσο 
ην φλνκα, ε 
δηεχζπλζε, ην 
ηειέθσλν θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο 
επηθνηλσλίαο γηα κία 
επηρείξεζε. 

Publish: Πψο ν 
πξνκεζεπηήο ελφο 
web service 
θαηαρσξεί ησλ 
εαπηφ ηνπ. 

Business Information: 
Πεξηιακβάλεηαη ζε έλα αληηθείκελν 
BusinessEntity, ην νπνίν κε ηε 
ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεη 
πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο, 
θαηεγνξίεο, επαθέο, URLs, θαη άιια 
αλαγθαία ζηνηρεία γηα λα 
αιιειεπηδξάζνπκε κε κία 
επηρείξεζε. 

Yellow Pages: 
Πιεξνθνξίεο πνπ 
θαηεγνξηνπνηνχλ 
επηρεηξήζεηο. 
Βαζίδνληαη ζε 
ππάξρνληα πξφηππα 
θαηεγνξηνπνίεζεο 
(κε ειεθηξνληθά). 

Find: Πψο κία 
εθαξκνγή βξίζθεη 
έλα ζπγθεθξηκέλν 
web service. 

Service Information: Πεξηγξάθεη 
κία νκάδα απφ web services. Απηέο 
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα αληηθείκελν 
BusinessService. 
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Σν UDDI αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ 
ππεξεζίεο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ άιια πξφηππα. 
 

4.6 Παξάδεηγκα UDDI 

 
ην παξαθάησ παξάδεηγκα θαίλεηαη έλα εξψηεκα ζε SOAP θαη ε απάληεζε 

απφ έλα θαηάινγν UDDI
10

: 

 
Δξώηεκα : ην παξαθάησ εξψηεκα, ηνπνζεηεκέλν ζε έλα θάθειν SOAP, 
επηζηξέθεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε Microsoft: 
 

 
<find_business generic="1.0" xmlns="urn:uddi-org:api"> 
<name>Microsoft</name> 
</find_business> 

 
Απνηέιεζκα: Λεπηνκεξείο θαηαρσξήζεηο γηα ηε Microsoft, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην UDDI. 
 
<businessList generic="1.0" 
 operator="Microsoft Corporation" 
 truncated="false" 
 xmlns="urn:uddi-org:api"> 
 <businessInfos> 
  <businessInfo 
      businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3"> 
   <name>Microsoft Corporation</name> 
    <description xml:lang="en"> 

Empowering people through great software - 
any time, any place and on any device is Microsoft's 
vision. As the worldwide leader in software for personal 
and business computing, we strive to produce innovative 
products and services that meet our customer's 

Green Pages: 
Σερληθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα 
web services πνπ 
παξέρνληαη απφ κία 
επηρείξεζε. 

Bind: Πψο κία 
εθαξκνγή 
ζπλδέεηαη, θαη 
αιιειεπηδξά κε 
έλα web service 
αθνχ απηφ βξεζεί. 

Binding Information: Οη 
απαξαίηεηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
γηα ηελ θιήζε ελφο web service. 
Πεξηιακβάλνπλ ηα URLs, 
πιεξνθνξίεο γηα νλφκαηα κεζφδσλ, 
ηχπνπο νξηζκάησλ θαη νχησ 
θαζ‟εμήο. Σν αληηθείκελν 
BindingTemplate αλαπαξηζηά απηά 
ηα δεδνκέλα. 
 
Service Specification Detail: 
Πξφθεηηαη γηα κεηαδεδνκέλα γηα 
δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πινπνηνχληαη απφ έλα web service. 
Απηά θαινχληαη tModels. 
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    </description> 
     <serviceInfos> 
      <serviceInfo 
         businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3" 
         serviceKey="1FFE1F71-2AF3-45FB-B788-09AF7FF151A4"> 
       <name>Web services for smart searching</name> 
      </serviceInfo> 
      <serviceInfo 
         businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3" 
         serviceKey="8BF2F51F-8ED4-43FE-B665-38D8205D1333"> 

<name>Electronic Business Integration Services</name> 
      </serviceInfo> 
      <serviceInfo 

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3" 
serviceKey="611C5867-384E-4FFD-B49C-28F93A7B4F9B"> 
<name>Volume Licensing Select Program</name> 

      </serviceInfo> 
      <serviceInfo 

businessKey="0076B468-EB27-42E5-AC09-9955CFF462A3" 
serviceKey="A8E4999A-21A3-47FA-802E-EE50A88B266F"> 
<name>UDDI Web Sites</name> 

      </serviceInfo> 
     </serviceInfos> 
  </businessInfo> 
 </businessInfos> 
</businessList> 
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5 SOAP 

 

5.1 Οξηζκόο θαη ζθνπόο ηνπ SOAP 

 
Σν W3C απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2003 έρεη ζπληάμεη κία ζχζηαζε 
(recommendation) ε νπνία είλαη φ,ηη πην θνληηλφ ππάξρεη ζηελ πξνδηαγξαθή 
(specification) ηνπ SOAP v1.2. 
 

Μέζα ζηε ζχζηαζε απηή βξίζθεηαη ν παξαθάησ νξηζκφο
12

: 
 
“Σν SOAP ζηελ έθδνζε 1.2 είλαη έλα ειαθξχ πξσηφθνιιν πξννξηζκέλν γηα 
ηελ αληαιιαγή δνκεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα απνθεληξσκέλν, 
δηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο XML γηα λα θαζνξίζεη έλα 
επεθηάζηκν πιαίζην παξέρνληαο κηα δνκή κελπκάησλ ε νπνία κπνξεί λα 
αληαιιαρζεί πάλσ απφ πνηθίια δηθηπαθά πξσηφθνιια. Σν πιαίζην έρεη 
ζρεδηαζηεί λα είλαη αλεμάξηεην απφ νπνηνδήπνηε πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν 
θαη ζεκαζηνινγία πινπνίεζεο.” 
 
Γχν βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ SOAP είλαη ε απιφηεηα θαη ε 
επεθηαζηκφηεηα. Σν SOAP πξνζπαζεί λα πεηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο 
παξαιείπνληαο, απφ ην πιαίζην κελπκάησλ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα 
νπνία ζπλήζσο ζπλαληνχληαη ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. Μεξηθά απφ απηά 
ηα γλσξίζκαηα είλαη ε «αμηνπηζηία» (reliability),ε «αζθάιεηα» (security), ν 
«ζπζρεηηκφο» (correlation),ε «δξνκνιφγεζε» (routing) θαη ηα «ζρέδηα 
αληαιιαγήο κελπκάησλ» (Message Exchange Patterns - MPEs). 
 
Δλψ αλακέλεηαη φηη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ζα θαζνξηζηνχλ, ε παξνχζα 
πξνδηαγξαθή παξέρεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κφλν γηα δχν MEPs : ην HTTP θαη ην 
SMTP. Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα αθήλνληαη λα θαζνξηζηνχλ 

απφ άιιεο πξνδηαγξαθέο
12

. 
 
Με πην απιά ιφγηα ην SOAP είλαη έλα πξσηφθνιιν βαζηζκέλν ζηελ XML ην 
νπνίν επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξία πάλσ απφ 
θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

5.2 SOAP θαη άιια πξσηόθνιια αληαιιαγήο κελπκάησλ 

 
Πξηλ αλαθαιπθζεί ην SOAP είρακε θαη άιιεο θαηαλεκεκέλεο ηερλνινγίεο ηφζν 

γηα αληαιιαγή κελπκάησλ φζν θαη γηα απνκαθξπζκέλε θιήζε δηαδηθαζηψλ 

(remote procedure call). Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

SOAP θαιφ ζα ήηαλ λα εμεηάζνπκε, έζησ θαη επηθαλεηαθά, απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο ψζηε λα θαηαιάβνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη θπξίσο ηα 
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κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κίαο ηα νπνία θαη καο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ
13

: 

5.2.1 EDI 

 
Σν θπξηφηεξν πξσηφθνιιν αληαιιαγήο κελπκάησλ ζηνλ ρψξν ησλ 
επηρεηξήζεσλ ήηαλ θαη είλαη αθφκε ην Electronic Data Interchange (EDI) ην 
νπνίν φκσο δε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν αιιά ηδησηηθά δίθηπα γεγνλφο πνπ ην 
θαζηζηά κηα αθξηβή ηερλνινγία απφ άπνςε ππνδνκήο. Σψξα πιένλ είλαη πνιχ 
θζελφηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε ηδεαηά ηδησηηθά δίθηπα (Virtual Private 
Networks - VPNs) πάλσ απφ ην δηαδίθηπν γηα λα αληαιιάζνπκε κελχκαηα 
EDI. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ηνπ EDI είλαη φηη ε κνξθή ησλ κελπκάησλ ηνπ 
είλαη πνιχ εηδηθή γηα θάζε βηνκεραλία νπφηε δελ είλαη ηφζν επέιηθην φζν ην 
SOAP. Σν EDI ζεσξείηαη κηα δχζθνιε θαη αξθεηά αθξηβή ηερλνινγία γηα λα 
ηελ πινπνηήζεη κηα επηρείξεζε. 
 

5.2.2 Δπηθνηλσλνύληα αληηθείκελα 

 
Οη πην ζεκαληηθέο ηερλνινγίεο, πνπ δε βαζίδνληαη ζηελ XML, γηα ην πέξαζκα 
κελπκάησλ θαη γηα απνκαθξπζκέλε θιήζε δηαδηθαζίαο (remote procedure 
call) είλαη νη CORBA θαη DCOM. Μεξηθνί ζεκαληηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ θαη ηηο 
δχν ηερλνινγίεο είλαη νη παξαθάησ: 
 
Interface Definition Language (IDL): Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
θαζνξίζεη ηελ δηεπαθή πνπ έλα αληηθείκελν ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθνηλσλία 
κε ηνλ έμσ θφζκν. 
 
Marshalling ή Serializing: Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο δνκήο ελφο 
αληηθεηκέλνπ ελφο πξνγξάκκαηνο ζε έλα ξεχκα απφ ςεθηνιέμεηο (bytes). 
 
Unmarshalling ή Deserializing: Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο ξεχκαηνο 
απφ ςεθηνιέμεηο ζηελ αξρηθή δνκή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
Encoding: Η κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε κία κνξθή ε νπνία κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 
πεξηιάβνπκε ηα δπαδηθά δεδνκέλα πνπ ζρεκαηίδνπλ κία εηθφλα ζε έλα 
κήλπκα XML, ηα bytes πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ ζαλ ραξαθηήξεο ζπκβαηνί 
κε ηηο εηηθέηεο ηεο XML. 
 
5.2.2.1 CORBA 
 
Μία πξσηνπνξηαθή πξνζπάζεηα γηα λα έρνπκε αμηφπηζηε επηθνηλσλία 
αληηθεηκέλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ην Common Object 
Request Broker Architecture (CORBA). Σν Object Management Group (OMG) 
ήζειε λα δεκηνπξγήζεη έλα πξσηφθνιιν ηθαλφ λα παξέρεη επηθνηλσλία κεηαμχ 
αληηθεηκέλσλ ζε εληειψο δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη γξακκέλα ζε 
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα Object Request Broker (ORB) 
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παξέρεη ηε αλαγθαία δηεπαθή ψζηε έλα πξφγξακκα-πειάηεο λα κηιήζεη κε 
απνκαθξπζκέλα αληηθείκελα. 
 
Λφγσ ηνπ φηη ε αξρηθή πξνδηαγξαθή ηνπ CORBA δεκνζηεχηεθε ην 1992, είρε 
αξθεηφ θαηξφ γηα βειηίσζε ζε ζρέζε κε άιιεο ηερλνινγίεο. Πνιινί κεγάινη 
πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξντφληα γηα απηή ηελ 
ηερλνινγία. Σν CORBA ζεσξείηαη κηα δχζθνιε θαηαλεκεκέλε ηερλνινγία. 
 
Σν OMG δεκηνχξγεζε κηα πξφηππε γιψζζα ηελ Interface Description 
Language (IDL) ε νπνία επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηεπαθήο ελφο 
αληηθεηκέλνπ ζε κία κνξθή αλεμάξηεηε απφ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Σν OMG δεκηνχξγεζε επίζεο θαη έλα πξσηφθνιιν ην Internet Inter-ORB 
Protocol (IIOP) γηα επηθνηλσλία κέζσ κελπκάησλ πάλσ απφ ην Internet. Σν 
OMG ηψξα εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ δηεπαθήο κεηαμχ 
SOAP θαη CORBA. 
 
5.2.2.2 COM θαη DCOM 
 
Σν Common Object Model (COM) είλαη κηα πξνδηαγξαθή ηεο Microsoft γηα 
ελνπνίεζε ζπζηαηηθψλ (components integration) κέζα ζε κηα εθαξκνγή. Η 
επηθνηλσλία είλαη ρακεινχ επηπέδνπ θαη επηηξέπεη ζπζηαηηθά γξακκέλα ζε 
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ λα αιιειεπηδξνχλ. Σν Distributed 
COM (DCOM) είλαη κηα πην πξφζθαηε πξνζπάζεηα πνπ επηηξέπεη ζπζηαηηθά 
λα αιιειεπηδξνχλ πάλσ απφ έλα δίθηπν. Η κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη 
νπζηαζηηθά κηα θιήζε απνκαθξπζκέλεο δηαδηθαζίαο. 
 
Σα COM θαη DCOM ζεσξνχληαη ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη παξφηη νη θχξηνη 
ρξήζηεο ηνπ DCOM είλαη Microsoft Windows ζπζηήκαηα ζα κπνξνχζε λα 
επεθηαζεί θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 
 
5.2.2.3 RMI 
 
Η πην απιή κνξθή επηθνηλσλίαο ζηε Java κεηαμχ αληηθεηκέλσλ ζε 
θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα παξέρεηαη απφ ην Remote Method Invocation 
(RMI). Σν RMI επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ρεηξηζηνχλ έλα 
απνκαθξπζκέλν αληηθείκελν ζαλ λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηνπηθή εθαξκνγή. 
 
Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν πξνγξακκαηηζηήο είλαη λα θαζνξίζεη ηε δεκφζηα 
δηεπαθή πνπ πξφθεηηαη λα εθηεζεί γηα έλα αληηθείκελν. Με ην βνεζεηηθφ 
πξφγξακκα rmic εμεηάδεη ηε δηεπαθή θαη δεκηνπξγεί θιάζεηο γλσζηέο σο stub 
θαη skeleton. 
ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή ε εθαξκνγή δειψλεη ηε δηεπαθή ζην rmiregistry 
θαη πεξηκέλεη λέεο ζπλδέζεηο. 
 
Μηα εθαξκνγή-πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην rmiregistry ην νπνίν «δεη» ζην δίθηπν 
ζε κία πξφηππε πφξηα, γηα λα ιάβεη έλα ζηηγκηφηππν ηεο stub θιάζεο ε νπνία 
πινπνηεί ηελ επηζπκεηή δηεπαθή. Οη θιήζεηο πνπ γίλνληαη ζην ζηηγκηφηππν ηεο 
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stub θιάζεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα βξίζθεηαη ην απνκαθξπζκέλν 
αληηθείκελν ζηελ ηνπηθή Java Virtual Machine. 
 
Σηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ serializing θαη deserializing ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηηο ρεηξίδνληαη νη θιάζεηο stub θαη 

skeleton. 

Σν πην πξνθαλέο πιενλέθηεκα ηνπ RMI είλαη ε επθνιία ρξήζεο θαη ε απφιπηε 
ζπκβαηφηεηα ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, φιεο ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηνπ serialization θαη deserialization ηηο αλαιακβάλνπλ νη θιάζεηο 
ηνπ RMI. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα αληηθείκελν είλαη serializable, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα απνκαθξπζκέλε θιήζε κεζφδνπ. Γηα απηνχο ηνπο 
ιφγνπο ην RMI είλαη ε νπζηαζηηθή ηερλνινγία γηα θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο ζε 
Java.  
Παξφια απηά, ην RMI έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Φπζηθά κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κεηαμχ εθαξκνγψλ Java. Δπίζεο, θαη νη δχν πιεπξέο 
πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο θιάζεηο ηεο δηεπαθήο. Αθφκε έλα 
κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη πφξηεο (ports) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 
κπινθάξνληαη απφ firewalls θαη proxy servers. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ην RMI 
είλαη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλν ζηα ηνπηθά δίθηπα (intranets). 
 
Γηα ηε πιαηθφξκα ηεο Java 2, ε Sun δεκηνχξγεζε εξγαιεία ηθαλά λα 
γεθπξψζνπλ ην θελφ αλάκεζα ζε αληηθείκελα RMI θαη αληηθείκελα CORBA 
γξακκέλα ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ην παθέην νλνκάδεηαη 
RMI-IIOP θαη αλ πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπκε κε απνκαθξπζκέλα αληηθείκελα 
ζε παιαηά ζπζηήκαηα απηή ε επινγή είλαη ε πην θαηάιιειε. 
 

5.2.3 XML-RPC 

 
Σν πξσηφθνιιν XML-RPC δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Dave Winer ηεο UserLand 
ην 1998 θαη είλαη ν πξφδξνκνο ηνπ πξσηνθφιινπ SOAP. 
 
Σν XML-RPC εθηειεί απνκαθξπζκέλεο θιήζεηο δηαδηθαζίαο κέζσ κηαο 
αίηεζεο HTTP POST κε θσδηθνπνίεζε XML 1. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ην επξέσο ππνζηεξηδφκελν πξσηφθνιιν HTTP θάλεη 
δπλαηή ηελ πξνζζήθε επεμεξγαζίαο ηνπ XML-RPC ζε θάζε εμππεξεηεηή 
ηζηνχ πνπ ππνζηεξίδεη CGI (Common Gateway Interface). 
 
Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην πξφηππν πξσηφθνιιν επηηξέπεη ην 
πέξαζκα ησλ ηπρψλ πξνζηαζίαο, θάλνληαο εχθνιε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 
εμππεξεηεηή XML-RPC ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζηελ αζθάιεηα. 
 
Σν XML-RPC είλαη πνιχ πην απιφ απφ ην SOAP αιιά δελ έρεη θαη ηφζεο 
δπλαηφηεηεο φζεο ην SOAP. Τπνζηεξίδεη βαζηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ αιιά 
θαη ζχλζεηνπο (κέζσ ησλ ηχπσλ <struct> θαη <array>). 
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Η πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ SOAP (έθδνζε 1.1) είρε ζαλ 
βάζε ηεο απηφ ην πξσηφθνιιν. 

 
 

5.3 Ση πξνζθέξεη ην SOAP 

 
Αλ εμεηάζνπκε ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο ζα δνχκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε 

έρνπκε θάπνηα απφ ηα παξαθάησ κεηνλεθηήκαηα: 

•   Κφζηνο ππνδνκήο (EDI, CORBA) 
 
•    Κφζηνο θαη πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο (EDI, CORBA) 
 
•    Υξήζε κφλν ζε ηδησηηθά δίθηπα (EDI, CORBA, DCOM, RMI) 
 
•  Υξήζε κφλν ζε εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη ζηελ ίδηα πιαηθφξκα 

(DCOM) 
 
• Υξήζε κφλν ζε εθαξκνγέο γξακκέλεο ζηελ ίδηα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ (RMI) 
 
•    Μεησκέλεο ιεηηνπξγίεο (XML-RPC) 
 
•    Έιιεηςε επειημίαο (EDI, CORBA, DCOM, RMI) 

 
ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ SOAP ιήθζεθαλ ππφςηλ φια ηα 
παξαπάλσ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα πξσηφθνιιν κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 

•   Σν SOAP είλαη απιφ. Άξα ην θφζηνο θαη ε πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο 
κεηψλνληαη αηζζεηά. 

 
• Σν SOAP είλαη αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα θαη γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθνηλσλία 
κεηαμχ εθαξκνγψλ γξακκέλσλ γηα δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη ζε 
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 
•   Σν SOAP είλαη επέιηθην. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα πξσηφθνιια φπσο ην 

HTTP θαη ην SMTP σο κέζα κεηαθνξάο νπφηε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη λα δηαπεξλά ηχρε πξνζηαζίαο ρσξίο 
ζπκβηβαζκνχο ζηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο κηαο επηρείξεζεο. Απηφ 
απηνκάησο κεηψλεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμαιείθεη ην θφζηνο 
ππνδνκήο αθνχ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζήκεξα έρνπλ θαη ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 
•  Σν SOAP είλαη επεθηάζηκν. Αλ θαη δελ πξνζθέξεη ηφζεο πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο φζν άιιεο ηερλνινγίεο φπσο ην CORBA θαη ην DCOM 
επηηξέπεη ζε άιια πξφηππα λα ην επεθηείλνπλ παξέρνληαο ππεξεζίεο 
πνπ ιείπνπλ απφ απηφ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ απνδείρζεθε ίζσο ην 
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ζεκαληηθφηεξν γηαηί επάλσ ηνπ βαζίδνληαη πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 
ηερλνινγίεο ησλ web services πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο φπσο 
«αμηνπηζηία» (reliability), «δξνκνιφγεζε» (routing) θαη «αζθάιεηα» 
(security). 

 

5.4 Γνκή ελόο κελύκαηνο SOAP 

 
Έλα κήλπκα SOAP είλαη έλα ζπλεζηζκέλν έγγξαθν XML ην νπνίν πεξηέρεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία (elements)
14

: 

• Έλα απαηηνχκελν ζηνηρείν Envelope απφ ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ην 
έγγξαθν XML σο κήλπκα SOAP. 

 
• Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Header πνπ πεξηιακβάλεη βνεζεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 
 
• Έλα απαηηνχκελν ζηνηρείν Body ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ θχξηα 

πιεξνθνξία ηνπ κελχκαηνο. 
 
• Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Fault ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα 

ζθάικαηα πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ελφο κελχκαηνο. 
 
Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δειψλνληαη ζην πξνεπηιεγκέλν namespace γηα 
ην SOAP envelope: 
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 
 
Σν πξνεπηιεγκέλν namespace γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ SOAP θαη ηνπο 
ηχπνπο δεδνκέλσλ είλαη ην: 
http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding 

Μεξηθνί ζεκαληηθνί θαλφλεο ζχληαμεο είλαη νη παξαθάησ
14

: 
 
1.   Έλα κήλπκα SOAP ΠΡΔΠΔΙ λα είλαη θσδηθνπνηεκέλν ρξεζηκνπνηψληαο 

XML. 
 
2.  Έλα κήλπκα SOAP ΠΡΔΠΔΙ λα ρξεζηκνπνηεί ην SOAP Envelope 

namespace. 
 
3.  Έλα κήλπκα SOAP ΠΡΔΠΔΙ λα ρξεζηκνπνηεί ην SOAP Encoding 

namespace. 
 
4.     Έλα κήλπκα SOAP ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα πεξηέρεη αλαθνξά ζε DTD. 
 
5.  Έλα κήλπκα SOAP ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ λα πεξηέρεη XML Processing 

Instructions. 
 

Ο ζθειεηφο ελφο κελχκαηνο SOAP θαίλεηαη παξαθάησ
14

: 
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<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 
<soap:Header> 
  ... 
  ... 
</soap:Header> 
<soap:Body> 
  ... 
  ... 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

ρεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα παξαζηαζεί σο εμήο: 
 

 

ρήκα 7. Γνκή ελφο κελχκαηνο SOAP 
12 

 
Όηαλ έλα κήλπκα SOAP πεξηέρεη ην ζηνηρείν Fault έρεη ηελ παξαθάησ 

κνξθή
14

: 
 
<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
soap:encodingStyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 
<soap:Header> 
  ... 
  ... 
</soap:Header> 
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<soap:Body> 
<soap:Fault> 
  ... 
  ... 
</soap:Fault> 
</soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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ρεκαηηθά ζα κπνξνχζε λα παξαζηαζεί σο εμήο: 

 

 

ρήκα 8. Γνκή ελφο κελχκαηνο SOAP κε Fault 
12 
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5.5 SOAP Envelope 
12 

 

Σν SOAP Envelope είλαη ην ζηνηρείν πνπ πεξηθιείεη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ζε έλα κήλπκα SOAP. Η χπαξμε ηνπ σο αξρηθνχ ζηνηρείνπ (root element) 

ελφο εγγξάθνπ XML ζεκαηνδνηεί φηη πξφθεηηαη γηα κήλπκα SOAP. 

Γηα ην SOAP Envelope είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Envelope. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope. 
 
•  Να πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο νξηζκέλεο κε namespace. 
 
•  Να πεξηέρεη έλα ή δχν ζηνηρεία-παηδηά κε ηελ εμήο ζεηξά: 
 

 Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Header 
 

 Έλα απαξαίηεην ζηνηρείν Body 

 
 

5.6 SOAP – «εηδηθέο» ηδηόηεηεο XML (XML attributes) 
12

 

 
Οη παξαθάησ ηδηφηεηεο XML έρνπλ εηδηθφ λφεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο 
κελχκαηνο SOAP: 
 
• encodingStyle: ππνδεηθλχεη ηνπο θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην serialization ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ελφο 
κελχκαηνο SOAP. 

 
•  role: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη ηνλ θφκβν επεμεξγαζίαο (SOAP 

node) γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην SOAP header block. 
 
•   mustUnderstand: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη φηη ε επεμεξγαζία ελφο 

SOAP header block είλαη ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή. 
 
•  relay: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη αλ ην SOAP header block πνπ 

πξννξίδεηαη γηα έλα θφκβν επεμεξγαζίαο πξέπεη λα αλακεηαδνζεί αλ δελ 
ππνζηεί επεμεξγαζία. 
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5.7 SOAP Header 
12 

 

Σν SOAP Header παξέρεη έλα κεραληζκφ γηα επέθηαζε ελφο κελχκαηνο 

SOAP κε έλα απνθεληξσκέλν θαη δνκεκέλν ηξφπν. 

Γηα ην SOAP Header είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•   Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Header. 
 
•  Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο νξηζκέλεο κε 

namespace. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά νξηζκέλα κε 

namespace. 
 
Κάζε ζηνηρείν-παηδί ηνπ SOAP Header νλνκάδεηαη SOAP header block. 
 

5.7.1 SOAP header block 

 
Γηα θάζε SOAP header block είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•   Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη νξηζκέλν κε namespace. 
 
•   Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο-παηδηά ραξαθηήξσλ. 
 
•  Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη νξηζκέλα κε namespace. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο. Αλάκεζα ζε απηέο 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαθάησ πνπ έρνπλ 
ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο SOAP: 

 

 Η ηδηφηεηα encodingStyle. 
 

 Η ηδηφηεηα role. 
 

 Η ηδηφηεηα mustUnderstand. 
 

 Η ηδηφηεηα relay. 
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5.8 SOAP Body 
12 

 

Σν SOAP Body παξέρεη έλα κεραληζκφ γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ 

ηειηθφ απνδέθηε ελφο κελχκαηνο SOAP. 

Γηα ην SOAP Body είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•   Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Body. 
 
•  Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο νξηζκέλεο κε 

namespace. 
 
•  Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά νξηζκέλα κε 

namespace. 
 
•   Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο-παηδηά ραξαθηήξσλ. 
 
Κάζε ζηνηρείν-παηδί ηνπ SOAP Body νλνκάδεηαη SOAP Body child Element. 
 
 

5.8.1 SOAP Body child Element 

 
Γηα θάζε ζηνηρείν-παηδί ηνπ SOAP Body είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη νξηζκέλν κε namespace. 
 
•  Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο-παηδηά ραξαθηήξσλ. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη νξηζκέλα κε namespace. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο. Αλάκεζα ζε απηέο 

κπνξεί λα ππάξρεη ε παξαθάησ πνπ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο SOAP: 

 

 Η ηδηφηεηα encodingStyle. 
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5.9 SOAP Fault 
12

 

 
Σν SOAP Fault ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θνπβαιάεη πιεξνθνξίεο ζθαικάησλ 
κέζα ζε έλα κήλπκα SOAP. 
 
Γηα ην SOAP Fault είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Fault. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Πξέπεη λα πεξηέρεη δχν ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά κε ηελ παξαθάησ 

ζεηξά: 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Code. 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Reason. 
 

 Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Node. 
 

 Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Role. 
 

 Έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν Detail. 
 
Γηα λα αλαγλσξηζηεί φηη έλα κήλπκα SOAP θνπβαιάεη πιεξνθνξίεο 
ζθάικαηνο πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν Fault ζαλ ην κνλαδηθφ ζηνηρείν-
παηδί ηνπ SOAP Body. 
 

5.9.1 ηνηρείν SOAP Code 

 
Γηα ην ζηνηρείν SOAP Code ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Code. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ή θαη ηα δχν απφ ηα ζηνηρεία-παηδηά κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά: 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Value. 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Subcode. 
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5.9.1.1 ηνηρείν SOAP Value (κε παηέξα ην ζηνηρείν Code) 
 
Γηα ην ζηνηρείν SOAP Code ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Code. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
Ο ηχπνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη env:faultCodeEnum. Σν SOAP θαζνξίδεη 
έλα κηθξφ ζχλνιν απφ πηζαλέο ηηκέο θαιχπηνληαο ζθάικαηα SOAP πςεινχ 
επηπέδνπ. 
 
Οη ηηκέο πνπ νξίδεη ην SOAP είλαη νη εμήο: 

 

 

Όλνκα Νόεκα 

VersionMismatch  Βξέζεθε ιάζνο ζηνηρείν ζηε ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ 
Envelope. Σν φλνκα, ην namespace ή θαη ηα δχν 
δελ ηαηξηάδνπλ κε απηά ηνπ πξνηχπνπ γηα ην 
ζηνηρείν Envelope.  

MustUnderstand  Τπάξρεη SOAP header block κε ηηκή “true” ζηελ 
ηδηφηεηα mustUnderstand ηνπ πνπ φκσο ν 
θφκβνο δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί.  

DataEncodingUnknown  Έλα SOAP header block ή έλα SOAP body child 
πνπ πξννξηδφηαλ γηα απηφλ ηνλ θφκβν είρε 
θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ δελ ππνζηεξίδεη 
ν θφκβνο.  

Sender  Σν κήλπκα δελ ήηαλ ζσζηά δνκεκέλν ή δελ 
πεξηείρε ηε ζσζηή πιεξνθνξία γηα λα επηηχρεη ε 
επεμεξγαζία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην κήλπκα ζα 
κπνξνχζε λα κελ πεξηείρε πιεξνθνξίεο 
απζεληηθνπνίεζεο ή πιεξσκήο. Δίλαη ελδεηθηηθφ 
φηη ην κήλπκα δελ κπνξεί λα μαλαζηαιεί ρσξίο 
αιιαγέο. 

Receiver Γελ κπφξεζε λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπ 
κελχκαηνο γηα ιφγνπο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε 
ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία παξά κε ηα πεξηερφκελα 
ηνπ κελχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ε επεμεξγαζία 
ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη επηθνηλσλία κε άιιν 
θφκβν ε νπνία λα κελ πέηπρε. Σν κήλπκα ζα 
κπνξνχζε λα επηηχρεη αλ απνζηειφηαλ θάπνηα 
ζηηγκή αξγφηεξα. 
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5.9.1.2 ηνηρείν SOAP Subcode (κε παηέξα ην ζηνηρείν Code) 

Γηα ην ζηνηρείν SOAP Subcode ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Subcode. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ή θαη ηα δχν απφ ηα ζηνηρεία-παηδηά κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά: 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Value. 
 

 Έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν Subcode (αλδξνκηθά). 
 
 
5.9.1.2.1 ηνηρείν SOAP Value (κε παηέξα ην ζηνηρείν Subcode) 
 
Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Value. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
Ο ηχπνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη xs:QName. Η ηηκή απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ 
είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηεο ηηκήο ηνπ ζηνηρείνπ Value κε παηέξα ην ζηνηρείν 
Subcode. Η ηηκή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή θάζε θνξά. 
 

5.9.2 ηνηρείν SOAP Reason 

 
Σν ζηνηρείν Reason πξννξίδεηαη γηα λα παξέρεη κία εμήγεζε ηνπ ζθάικαηνο 
θαηαλνήζηκε απφ ηνλ άλζξσπν. 
 
Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Reason. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
• Πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά Text. Κάζε ζηνηρείν 

Text ζα ήηαλ θαιφ λα πεξηέρεη δηαθνξεηηθή ηηκή γηα θάζε γιψζζα. 
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5.9.2.1 ηνηρείν SOAP Text 
 
Σν ζηνηρείν Text πξννξίδεηαη λα θνπβαιάεη ην θείκελν ηεο εμήγεζεο 
ζθάικαηνο.  
Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Text. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
•  Πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά κία ηδηφηεηα κε φλνκα lang θαη namespace 

“http://www.w3.org/XML/1998/namespace”. εκεησηένλ φηη ν νξηζκφο ηεο 
ηδηφηεηαο lang απαηηεί ην πξφζεκα “xml” (αλεμάξηεηα απφ θεθαιαία-πεδά). 

 
•  Οπνηνδήπνηε αξηζκφ ραξαθηήξσλ. 
 
Απηφ ην ζηνηρείν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξία πνπ εμεγεί ηε θχζε ηνπ 
ζθάικαηνο θαη δελ πξννξίδεηαη γηα αιγνξηζκηθή επεμεξγαζία. 
 

5.9.3 ηνηρείν SOAP Node 

 
Σν ζηνηρείν Node πξννξίδεηαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηφο θφκβνο 
επεμεξγαζίαο SOAP πξνθάιεζε ην ζθάικα. 
 
Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Node. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
Ο ηχπνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη xs:URI. Κάζε θφκβνο επεμεξγαζίαο 
αλαγλσξίδεηαη απφ έλα URI. Η ηηκή απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ην URI ηνπ 
θφκβνπ επεμεξγαζίαο ζηνλ νπνίν πξνθιήζεθε ην ζθάικα. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθάικα πξνθιήζεθε απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ 
κελχκαηνο ζε έλαλ ελδηάκεζν θφκβν ηφηε ν θφκβνο απηφο πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα πεξηιάβεη ζηελ απάληεζή ηνπ απηφ ην ζηνηρείν γηα λα 
δειψζεη φηη ην ζθάικα πξνθιήζεθε ζε απηφλ. Αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηειηθφ 
παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο ηφηε απηφο κπνξεί πξναηξεηηθά λα πεξηιάβεη απηφ 
ην ζηνηρείν. 
 

5.9.4 ηνηρείν SOAP Role 

 
Σν ζηνηρείν Role ππνδεηθλχεη ην ξφιν ηνλ νπνίν είρε ν θφκβνο ζηνλ νπνίν 
πξνθιήζεθε ην ζθάικα. 
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Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Role. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
Σν SOAP θαζνξίδεη ηξεηο απφ απηνχο πνπ έρνπλ εηδηθφ λφεκα θαη είλαη νη εμήο: 

 

5.9.5 ηνηρείν SOAP Detail 

 
Σν ζηνηρείν Detail πξννξίδεηαη γηα λα θνπβαιάεη πιεξνθνξίεο γηα ζθάικαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην SOAP Body. 
 
Γηα απηφ ην ζηνηρείν ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
•  Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη Detail. 
 
• Σν φλνκα ηνπ namespace ηνπ λα είλαη “http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope”. 
 
•  Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη νξηζκέλα κε namespace. 
 
Σν ζηνηρείν Detail κπνξεί λα πεξηέρεη ραξαθηήξεο. 
 
Σν ζηνηρείν Detail κπνξεί λα είλαη παξφλ ζε έλα SOAP Fault θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή θνπβαιάεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο θσδηθνχο 
ζθάικαηνο πεξηγξάθνληαο έηζη ην ζθάικα. Γηα παξάδεηγκα, ην ζηνηρείν Detail 
ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην φηη έλα κήλπκα δελ 
πεξηιακβάλεη θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 
 
Η παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ Detail δελ έρεη θακία ζεκαζία ζην πνηα κέξε ηνπ 
κελχκαηνο έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. 
 
Όια ηα ζηνηρεία-παηδηά απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ νλνκάδνληαη detail entries. 
 

Όλνκα  Πεξηγξαθή  

next  Κάζε ελδηάκεζνο θφκβνο ή ν ηειηθφο 
παξαιήπηεο πξέπεη λα δξάζεη.  

none  Καλέλαο θφκβνο δελ πξέπεη λα 
δξάζεη.  

ultimateReceiver  Ο ηειηθφο παξαιήπηεο πξέπεη λα 
δξάζεη.  
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5.9.5.1 SOAP Detail Entry 
 
Γηα θάζε detail entry ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 
• Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη νξηζκέλν κε namespace. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία-παηδηά. 
 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο-παηδηά ραξαθηήξσλ. 
• Μπνξεί λα πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο. Αλάκεζα ζε απηέο 

κπνξεί λα ππάξρεη ε παξαθάησ πνπ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο SOAP: 

 

 Η ηδηφηεηα encodingStyle. 
 
Αλ είλαη παξνχζα, ε ηδηφηεηα encodingStyle ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν 
θσδηθνπνίεζεο γηα απηφ ην detail entry. 

 

5.10 ύλνςε γηα ην SOAP 

 
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γχξσ απφ ην πξσηφθνιιν SOAP ζα πξέπεη λα έρεη 
ήδε γίλεη αληηιεπηφ φηη νη ζρεδηαζηέο ηνπ πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σν 
SOAP είλαη έλα απιφ, επέιηθην θαη επεθηάζηκν πξσηφθνιιν αληαιιαγήο 
κελπκάησλ ζε κνξθή XML θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια πξφηππα 
πξσηφθνιια ζα κέζα κεηαθνξάο. 
 
Ίζσο ην ιηγφηεξν εκθαλέο ζε φια ηα παξαπάλσ είλαη ε επεθηαζηκφηεηά ηνπ ε 

νπνία φκσο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκά ηνπ αθνχ πάλσ ζε απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ βαζίδνληαη πνιιέο λέεο ηερλνινγίεο ησλ web services. 
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6 Απεηιέο/επηζέζεηο ζε web services θαη ηξόπνη 

αληηκεηώπηζεο15 

6.1 Απεηιέο θη επηζέζεηο 

Σα web services είλαη ηξσηά ζ‟έλα επξχ θάζκα επηζέζεσλ. Δδψ ζα δνχκε πην 
ιεπηνκεξψο ηη είδνπο επηζέζεηο κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο ζηα web services. 

6.1.1 Η ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 

Απηφ είλαη ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ επηηηζέκελν πξηλ πξνσζεζεί 
νπνηαδήπνηε επίζεζε. Ο επηηηζέκελνη πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε έλαλ πάξνρν web-services. Απηέο νη 
πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ή ηελ επηρεηξεζηαθή πεξηγξαθή, 
δηαζέζηκα web-services, ηερληθέο απαηηήζεηο γηα πξφζβαζε θηι.. Σέηνηεο 
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε έλα UDDI registry. 

6.1.2 άξσζε WSDL 

Γεδνκέλνπ φηη έλα αξρείν WSDL πξνζθέξεη κηα ζαθή εηθφλα γηα ην πψο λα 
αιιειεπηδξάζεη θάπνηνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν web service, ην πξψην βήκα 
γηα ηελ έλαξμε κηαο επίζεζεο είλαη ε απφθηεζε ελφο αληηγξάθνπ ηνπ αξρείνπ 
WSDL. Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα δηαβάζεη ην αξρείν WSDL ψζηε λα πάξεη 
πιεξνθνξίεο φπσο ηηο δηαζέζηκεο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ηηο αλακελφκελεο 
παξακέηξνπο ή ηνπο ηχπνπο ησλ κελπκάησλ. Μεηά απφ απηφ, ν εηζβνιέαο 
κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε ηελ απνζηνιή δηαθφξσλ SOAP κελπκάησλ, γηα λα 
αλαθαιχςεη αδπλακίεο ηνπ web service. Γηα παξάδεηγκα, ν εηζβνιέαο κπνξεί 
λα καληέςεη πνηεο δηεξγαζίεο ππνζηεξίδνληαη αιιά δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην 
αξρείν WSDL. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνζηνιή δηαθφξσλ pattern 
κελπκάησλ αηηήζεσλ. Ο ιφγνο πνπ κπνξεί κηα ηέηνηα επίζεζε λα είλαη 
επηηπρήο είλαη αλεπαξθείο πξαθηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

6.1.3 Αιινίσζε παξακέηξσλ (Parameter Tampering) 

Μεηά ηε ζάξσζε ελφο WSDL αξρείνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν web service, έλαο 
εηζβνιέαο κπνξεί πεξαηηέξσ λα ηεζηάξεη εάλ ην web service εθηειεί θάπνηνπ 
είδνπο input validation. Δάλ ην web service δελ ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζσζηά 
άθπξεο εηζφδνπο απφ clients, ηφηε είλαη εθηεζεηκέλν ζε parameter tampering 
επίζεζε. Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ππνβάιεη δηαθνξεηηθά κνηίβα 
παξακέηξσλ γηα λα «ξίμεη» ηo service ή λ‟απνθηήζεη πεξαηηέξσ παξάλνκε 
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζα έπξεπε. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα web 
service πεξηκέλεη ζαλ είζνδν κηα παξάκεηξν ηχπνπ integer, ηφηε έλαο 
εηζβνιέαο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα δψζεη κηα είζνδν ηχπνπ string ή float. 
Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα denial-of-service επίζεζε εάλ ε αίηεζε 
δελ γλσξίδεη πψο λα επεμεξγαζηεί ην κε αλακελφκελν πεξηερφκελν. 
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6.1.4 SQL (Structure Query Language) Injection 

 
SQL injection είλαη κηα επίζεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί parameter tampering. Η 
επίζεζε απηή εθκεηαιιεχεηαη ην web service, ην νπνίν δελ θάλεη ζσζηφ 
validation ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο δηάθνξνπο clients ζε SQL 
queries. Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ππνβάιεη νξηζκέλεο εηδηθνχο ραξαθηήξεο 
(π.ρ., κία απφζηξνθν ή έλα εξσηεκαηηθφ) ζηελ είζνδν. Αλ ην web service 
δερηεί θαη πεξάζεη ηα δεδνκέλα ζε έλα SQL statement, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα 
παξαθάκςεη ηε δηαδηθαζία ηνπ authentication θαη λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο 
ρσξίο άδεηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο εηζβνιέαο κπνξεί λα επηηεζεί πεξαηηέξσ 
κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή λα θάλεη 
απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε εληνιψλ. 
 

6.1.5 Πηεζηηθή αλάιπζε (Coercive Parsing) 

 
Έλαο XML parser δηαβάδεη ή αλαιχεη έλα έγγξαθν XML ζηα ζπζηαηηθά κέξε 
ηνπ. Γελ ρεηξίδνληαη φινη νη XML parsers ην ίδην θαιά ηδηαίηεξα XML έγγξαθα 
ηα νπνία έρνπλ κνξθή πνπ δηαθέξεη απφ ηελ αλακελφκελε. Μηα coercive 
parsing επίζεζε εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ αδπλακία λα θαηαβάιιεη ηηο 
επεμεξγαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο 
επίζεζεο πεξηιακβάλνπλ recursive payloads, oversized payloads, and SOAP 
messages flooding. 
 

6.1.6 Αλαδξνκηθά θνξηία (Recursive Payloads) 

Η XML επηηξέπεη nested elements κέζα ζε έλα έγγξαθν γηα ηελ πεξηγξαθή 
ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ αλάκεζα αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηνηρεία. Έλαο 
εηζβνιέαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα βαζηά nested έγγξαθν γηα λα 
δνθηκάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ XML parser. Γηα παξάδεηγκα, ν εηζβνιέαο κπνξεί 
λα δεκηνπξγήζεη έλα XML έγγξαθν πνπ έρεη 100.000 επίπεδα απφ nested 
elements. Απηφ κπνξεί λα ππεξθνξηψζεη ηνλ επεμεξγαζηή, φηαλ αλαιχεη ην 
έγγξαθν. 

 

 

6.1.7 Τπεξκεγέζε θνξηία (Oversized Payloads) 
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Οη επηδφζεηο ελφο XML parser επεξεάδνληαη φηαλ αλαιχεη έλα κεγάιν κέγεζνο 
XML εγγξάθσλ. Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ζηείιεη έλα εμαηξεηηθά κεγάιν 
θνξηίν, γηα λα ππνβαζκίζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ XML parser. 
Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κία denial-of-service επίζεζε, εάλ ν 
parser δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ην ηεξάζηην βάξνο θνξηίνπ. 

 

6.1.8 Καηαθιπζκόο κελπκάησλ SOAP (SOAP Messages Flooding) 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο επίζεζεο είλαη ε ππεξθφξησζε ελφο web service 
ζηέιλνληαο επαλαιακβαλφκελα SOAP message requests. Σν ίδην ην SOAP 
message είλαη έγθπξν, αιιά ν XML parser κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
επεμεξγαζηεί ππεξβνιηθά SOAP messages ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Έηζη, απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη ην web service απφ ην λα ιάβεη άιια κε-
θαθφβνπια κήλπκαηα SOAP αηηήζεσλ. 

 

 

6.1.9 “Γειεηεξηαζκόο” ηνπ Schema (Schema Poisoning) 

Σν XML schema πεξηγξάθεη ηε δνκή ελφο εγγξάθνπ XML. Έλα έγθπξν 
έγγξαθν XML πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην schema ηνπ. Έλαο parser 
δηαβάδεη έλα έγγξαθν XML θαη ην ζπγθξίλεη κε ην schema ηνπ γηα λα ειέγμεη 
ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εγγξάθνπ. Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα επηρεηξήζεη schema 
poisoning απνθηψληαο πξψηα πξφζβαζε ζε έλαλ θφκβν, φπνπ βξίζθεηαη 
απνζεθεπκέλν ην schema. ηε ζπλέρεηα, αληηθαζηζηά ην αξρηθφ schema κε 
έλα ηξνπνπνηεκέλν. Ωο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε εηζεξρφκελα κελχκαηα 
SOAP ζα θαζνξίδνληαη σο άθπξα απφ ηνλ parser, αθνχ δελ ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ην ηξνπνπνηεκέλν schema. Καηά ζπλέπεηα, επηηπγράλεηαη κηα επίζεζε 
denial-of-service. 

 

6.1.10 Δπηζέζεηο εμσηεξηθώλ νληόηεησλ (External Entity Attacks) 

 
Δμσηεξηθέο νληφηεηεο επηηξέπνπλ ζηελ XML λα ρηίζεη έλα έγγξαθν δπλακηθά 
κε αλαθνξά ζε θάπνην εμσηεξηθφ πεξηερφκελν. Παίξλνπλ απηφ ην 
πεξηερφκελν αλαθέξνληάο ην κέζσ ελφο URL (Universal Resource Locator). 
Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πεξηερφκελν ηξίησλ κε 
θαθφβνπιν πεξηερφκελν. Η αλάιπζε ελφο εγγξάθνπ XML απφ απηή ηελ 
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θαθφβνπιε πεγή κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ην web service λα αλνίμεη 
απζαίξεηα αξρεία ή ζπλδέζεηο δηθηχνπ. 

 

6.1.11 Παξαθάκςεηο δξνκνινγήζεσλ (Routing Detours) 

Έλα SOAP κήλπκα κπνξεί λα δξνκνινγεζεί κέζσ ελδηακέζσλ θφκβσλ, φηαλ 
ηαμηδεχεη απφ ηνλ αξρηθφ απνζηνιέα ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. 

 

Αλ έλαο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο απηνχο θφκβνπο έρεη παξαβηαζηεί θαη 
ειέγρεηαη απφ έλαλ εηζβνιέα, ηφηε θάπνην απφ ηα δχν αθφινπζα ζελάξηα είλαη 
δπλαηφλ λα ζπκβαίλνπλ: 

 • Γξνκνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο ζε κηα θαθφβνπιε ηνπνζεζία: 

 

Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ε θξίζηκε πιεξνθνξία λα θιαπεί απφ ηνλ 
εηζβνιέα. Ωζηφζν, ν εηζβνιέαο κπνξεί αθφκε λα δηαβηβάζεη ην SOAP κήλπκα 
πξνο ην αξρηθφ ηνπο πξννξηζκφ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξφζζεησλ 
θαθφβνπισλ νδεγίσλ. 

• Γξνκνιφγεζε ηνπ κελχκαηνο ζε αλχπαξθηνπο πξννξηζκνχο: 
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Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα denial-of-service επίζεζε, εθφζνλ ην κήλπκα 
δελ πξφθεηηαη πνηέ λα δξνκνινγεζεί πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

6.1.12 Καθόβνπιν πεξηερόκελν (Malicious Contents) 

Η επίζεζε απηή έρεη ζρέζε κε δπαδηθά ζπλεκκέλα ησλ SOAP κελπκάησλ. 
Έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη δπαδηθά ζπλεκκέλα, φπσο 
εθηειέζηκα αξρεία, ψζηε λα πξνθαιέζεη θάπνην πξφβιεκα, κέζα ζηα web 
services. πλεκκέλα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα, φπσο ηνί, worms, ή trojan 
horses κπνξεί λα κεηαδνζνχλ κέζσ SOAP κελπκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ web 
service αξρηηεθηνληθή. 

 

6.2 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 

Δίδακε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο θάπνηνο 

κπνξεί λα δνθηκάζεη λα επηηεζεί ζε web services. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ππάξρνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο ζηελ δεκηνπξγία αζθαιψλ web services. 

Δπαίζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δηαξξεχζνπλ πξνο ηξίηνπο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ δηάθνξεο επηζέζεηο, φπσο 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ε απηφ ην ηκήκα ζα δνχκε θάπνηεο 

πξνζεγγίζεηο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα δηαθπιάμνπκε ή λα 

εληζρχζνπκε ηελ αζθάιεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ web services. 

 

6.2.1 Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη Αθεξαηόηεηα (Confidentiality and Integrity) 

 

Η εκπηζηεπηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πνπ αθνξά ηελ 

δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα 

εθαξκνγή, φπνπ αληαιιάζζνληαη SOAP κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα 

δεδνκέλα φπσο πιεξνθνξίεο γηα πειάηεο θαη ζπλαιιαγέο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη πξνζηαζία απφ απεηιέο. 
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Αληίζηνηρα ν ζηφρνο αζθαιείαο ηεο αθεξαηφηεηαο (integrity) είλαη ε δηαζθάιηζε 

ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Μελχκαηα πνπ 

απνζηέιινληαη απφ κία πεγή κπνξεί λα πεξάζνπλ απφ ελδηάκεζα ζεκεία 

πξηλ λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ελφο 

κεραληζκνχ γηα ηνλ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο ψζηε λα επηβεβαηψζεη φηη ην 

κήλπκα δελ έρεη αιιάμεη ή ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ κεηάδνζή ηνπ. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ δχν 

ηνκέσλ αζθάιεηαο. 

 XML θξππηνγξάθεζε: 

Απηή ε πξνδηαγξαθή πεξηγξάθεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θαη απνθξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ. Καζνξίδεη επίζεο ηελ ζχληαμε ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη ηα θξππηνγξαθεκέλα δεδνκέλα ζε XML κνξθή. 

 XML ππνγξαθή (XML signature): 

Η πξνδηαγξαθή απηή παξέρεη αζθαιείο ππεξεζίεο κε ηελ κνξθή 

αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ θαη πηζηνπνίεζεο κελπκάησλ. Καζνξίδεη ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ επηβεβαίσζε XML ππνγξαθψλ. 

Πεξηιακβάλεη, αθφκα, ηελ ζχληαμε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ηεο ππνγξαθήο. 

 Web Service Security: SOAP Message Security: 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνδηαγξαθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards). Καζνξίδεη έλα ζχλνιν απφ επεθηάζεσλ SOAP 

(extensions) ψζηε λα παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε γηα αθεξαηφηεηα θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα κελπκάησλ. 

 

6.2.2 Πηζηνπνίεζε θαη εμνπζηνδόηεζε (Authentication and 

authorization) 

 

Πηζηνπνίεζε είλαη ε δηεξγαζία επηβεβαίσζεο ηεο θάζε νληφηεηαο πνπ 

αιιειεπηδξά κε ηελ ππεξεζία κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ελψ 

εμνπζηνδφηεζε είλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην θάζε 

πηζηνπνηεκέλν κέξνο ζε ηη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ή ηη 

ελέξγεηεο κπνξεί λα εθηειέζεη. 

Οη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε κία αξρηηεθηνληθή 

Web service ψζηε λα δηαθπιάμνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο αζθαιείαο. 
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 XML access control markup language (XACML): 

Απηή ε πξνδηαγξαθή παξέρεη κηα θνηλή γιψζζα γηα ηελ έθθξαζε 

πνιηηηθψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε XML. Καζνξίδεη ηνλ κεραληζκφ γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαλφλσλ πνπ πξνζδηνξίδεη ζε ηη κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε νη ρξήζηεο ελφο δηθηχνπ. 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο γηα κελχκαηα SOAP: 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκνζηεί έλαο κεραληζκφο αζθαιείαο φπσο φ 

έιεγρνο πξφζβαζεο γηα κελχκαηα SOAP. Τπάξρεη έλα θίιηξν 

εμνπζηνδφηεζεο, ην νπνίν ζπιιακβάλεη θάζε κήλπκα SOAP θαη ην 

αμηνινγεί ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πξφζβαζεο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί. Βαζηζκέλν ζηηο πνιηηηθέο απηέο, θάζε κήλπκα SOAP 

κπνξεί λα (1) απνξξηθζεί, (2) επηηξαπεί ή (3) λα θηιηξαξηζηεί θαη λα 

εθηειεζηεί ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή. 

6.2.3 Έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ (Audit trails) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκα ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν αζθαιείαο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή αζθαιείαο ησλ web services. Μπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ web services, φπσο αιιαγέο ζηηο 

ξπζκίζεηο ή φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ web service κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ 

σο απφδεημε. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ πεγέο δεδνκέλσλ 

γηα έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ επηζέζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ web service. 

 

6.2.4 Δληνπηζκόο θαη πξόιεςε επηζέζεσλ 

 

ρεδφλ ζε θάζε δίθηπν, επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο κέζα 

απφ ηηο πφξηεο 80 θαη 443 γηα ηελ πξφζβαζε εθαξκνγψλ ηζηνχ. Έηζη, ηα 

παξαδνζηαθά firewall δελ κπινθάξνπλ ηα πεξηζζφηεξα SOAP κελχκαηα πνπ 

κεηαθέξνληαη κέζσ HTTP (πφξηα 80) ή HTTPS (πφξηα 443). Δπηπιένλ, δελ 

ειέγρνπλ αλ ππάξρεη θαθφβνπιν πεξηερφκελν κέζα ζηα SOAP κελχκαηα. 

Δθφζνλ νη επηηηζέκελνη γεληθά ρεηξαγσγνχλ κελχκαηα SOAP γηα λα επηηεζνχλ 

ζε web services, ηα παξαδνζηαθά firewall δηθηχνπ είλαη κάιινλ αλεπαξθή γηα 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή ησλ web services. 

Ο εληνπηζκφο θαη ε πξφιεςε επηζέζεσλ πνπ είλαη βαζηζκέλνο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ web services κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα απηφ. 

Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ θίλεζε SOAP θαη λα επηζεσξεί ην 

πεξηερφκελν γηα αλψκαιεο ζπκπεξηθνξέο ή κνηίβα επηζέζεσλ. Καθφβνπιε 

SOAP θίλεζε ζα πξέπεη λ‟απνξξηθζεί πξηλ θηάζεη ζην θξίζηκν ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηθπξψλεη ηελ ζχληαμε ησλ κελπκάησλ SOAP θαη 
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λα θηιηξάξεη απηά κε αθαηάιιειε ζχληαμε. Σα ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα 

παξέρνπλ πξφζβαζε ειέγρνπ βαζηζκέλε ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, νκάδεο 

θαη επζχλεο γηα ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ web services. 
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7 Τινπνίεζε 
 

Γεκηνπξγήζακε έλα δνθηκαζηηθφ SOAP Web Service θη έλαλ δνθηκαζηηθφ 

SOAP Web Client. Σν service καο πινπνηήζεθε ζε PHP θαη ζηήζεθε πάλσ 

ζηνλ Apache web server. Πξηλ δνχκε πην αλαιπηηθά ην service θαη ηνλ client 

πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ην πψο πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε πην αζθαιή, 

ζα δνχκε πξψηα γεληθά ζε ηη ελέξγεηεο κπνξνχκε λα πξνβνχκε θαη ηη ζα 

πξέπεη λα πξνζέμνπκε ψζηε λα θάλνπκε ηνλ Apache θαη έλα apache-based 

application φζν πην αζθαιέο κπνξνχκε. 

 

7.1 Apache θαη αζθάιεηα 

 

Ο Apache είλαη απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο θαη επξέσο δηαδεδνκέλνπο web 

servers. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη 

ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο φπσο ηα Windows, ην Linux, ην Unix, θαη 

ην Mac OS X. Δπίζεο είλαη ζηαζεξφο, απνδνηηθφο θαη open source θη έρεη 

γεληθά αξθεηά πιενλεθηήκαηα αθφκε. Ο Apache είλαη θαη αξθεηά αζθαιήο 

αιιά ππάξρνπλ πάληα θάπνηα πξάγκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή, ψζηε λα δηαθπιαρηεί ε αζθάιεηα απηή φζν είλαη εθηθηφ. 

 

7.1.1 Μέξηκλα γηα ζπλερή ελεκέξσζε ινγηζκηθνύ 
16 

 

Ο Apache HTTP Server έρεη θαιέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ κηα θνηλφηεηα απφ developers πνπ αλεζπρεί ηδηαίηεξα γηα ηα ζέκαηα 

αζθαιείαο. Ωζηφζν, είλαη αλαπφθεπθην φηη θάπνηα πξνβιήκαηα - κηθξά ή 

κεγάια - ζα αλαθαιπθζνχλ ζην ινγηζκηθφ κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 

ελεκεξψζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Δάλ ε έθδνζε ηνπ HTTP 

Server έρεη ιεθζεί απεπζείαο απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ Apache, πξνηείλεηαη λα 

γίλεη εγγξαθή ζηελ ιίζηα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Apache HTTP Server φπνπ 

ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα λέεο θπθινθνξίεο θαη ελεκεξψζεηο 

αζθαιείαο. Παξφκνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη θαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηξίηνπο δηαλνκείο ηνπ ινγηζκηθνχ Apache. 

Φπζηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ ε αζθάιεηα ελφο web server 

παξαβηάδεηαη, δελ είλαη ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηνλ θψδηθα ηνπ HTTP Server. 

πλήζσο, πξνέξρεηαη απφ πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πξφζζεην θψδηθα, 
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CGI scripts, ή ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα ππάξρεη 

επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ελεκεξψζεσλ γηα φιν ην ινγηζκηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

7.1.2 Γηθαηώκαηα ζε ServerRoot Καηαιόγνπο 
16 

 

ε ηππηθή ιεηηνπξγία, ν Apache εθθηλείηαη απφ ηνλ ρξήζηε root, θαη αιιάδεη 

ζηνλ ρξήζηε πνπ νξίδεηαη απφ ην User directive γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ hits. 

Όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε εληνιή πνπ εθηειείηαη απφ root, ζα πξέπεη λα 

πξνζερζεί λα ππάξρεη πξνζηαζία απφ ηπρφλ ηξνπνπνίεζε απφ non-root 

ρξήζηεο. Γελ αξθεί κφλν ηα ίδηα ηα αξρεία λα είλαη writeable κφλν απφ root, 

αιιά ην ίδην πξέπεη λα είλαη θαη ηα directories, θαη ηα parents φισλ ησλ 

directories. 

Αλ επηηξαπεί ζε non-root ρξήζηεο λα ηξνπνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε αξρεία 

πνπ ε root είηε εθηειεί ή γξάθεη ζε απηά, ηφηε ην ζχζηεκα είλαη αλνηρηφ ζε 

παξαβηάζεηο root. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη 

ην httpd binary έηζη ψζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα μεθηλήζεη, ζα εθηειέζεη 

θαη θάπνην απζαίξεην θψδηθα. Δάλ ην directory ησλ logs είλαη writeable απφ 

non-root ρξήζηε, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη έλα log αξρείν κε 

έλα symlink ζε θάπνην άιιν αξρείν ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ν root 

κπνξεί λα γξάςεη απηφ ην αξρείν κε απζαίξεηα δεδνκέλα. Δάλ ηα ίδηα ηα 

αξρεία logs είλαη writeable απφ non-root ρξήζηε, ηφηε θάπνηνο κπνξεί λα είλαη 

ζε ζέζε λα γξάςεη ην ίδην ην αξρείν log κε ςεχηηθα δεδνκέλα. 

 

7.1.3 Server Side Includes (SSI) 
16 

 

Σα Server Side Includes (SSI) ππνβάινπλ ζε έλαλ server administrator 

δηάθνξνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο αζθαιείαο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη. 

Ο πξψηνο θίλδπλνο είλαη ην απμεκέλν θνξηίν ζηνλ server. Όια ηα SSI-

enabled αξρεία πξέπεη λα αλαιπζνχλ απφ ηνλ Apache, είηε πεξηιακβάλνληαη  

SSI-directives ζηα αξρεία είηε φρη. Δλψ απηή ε αχμεζε θνξηίν είλαη ζρεδφλ 

ακειεηέα, ζε έλα shared-server πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθή. 

SSI αξρεία ζέηνπλ επίζεο ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε CGI 

scripts γεληθά. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζηνηρείν exec cmd, SSI-enabled αξρεία 

κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νπνηνδήπνηε CGI script ή πξφγξακκα ζχκθσλα κε 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ group, θάησ απφ ηα νπνία ιεηηνπξγεί ν 

Apache, φπσο έρεη ξπζκηζηεί ζην httpd.conf. 
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Τπάξρνπλ ηξφπνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ SSI αξρείσλ, νη νπνίνη 

παξάιιεια εθκεηαιιεπφκελνη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ απηά. 

Η ελεξγνπνίεζε SSI γηα αξρεία κε θαηάιεμε .html ή .htm κπνξεί λα είλαη 

επηθίλδπλε. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε έλα shared, ή πςειήο θίλεζεο, server 

πεξηβάιινλ. SSI-enabled αξρεία ζα πξέπεη λα έρεη κηα μερσξηζηή επέθηαζε, 

φπσο ε ζπκβαηηθή .shtml. Απηφ βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ server 

ζε έλα κηθξφ βαζκφ θαη επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Δπίζεο κηα άιιε ιχζε είλαη λα απελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα λα ηξέρνπλ 

scripts θαη πξνγξάκκαηα απφ SSI ζειίδεο. 

 

7.1.4 CGI 
16 

 

Πξψηα απφ φια, πξέπεη πάληα λα ζπκάηαη ν administrator, απηφο πνπ αζ 

αζρνιεζεί κε ην ζηήζηκν ηνπ server γεληθφηεξα, φηη πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη 

ηνπο ζπγγξαθείο ησλ CGI scripts/πξνγξακκάησλ ή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εληνπίδεη πηζαλά θελά αζθαιείαο ζρεηηθά κε CGI, είηε απηά ήηαλ ζθφπηκα είηε 

ήηαλ αθνχζηα. Σα δηάθνξα CGI scripts κπνξνχλ λα ηξέρνπλ νπζηαζηηθά 

απζαίξεηεο εληνιέο ζην ζχζηεκα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε web server θαη 

κπνξεί ζπλεπψο λα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλα εάλ δελ ειέγρνληαη 

πξνζεθηηθά. 

Όια ηα CGI scripts ζα ηξέρνπλ σο ν ίδηνο ρξήζηε, έηζη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

ζπγθξνπζηνχλ (ηπραία ή εζθεκκέλα), κε άιια scripts. Γηα παξάδεηγκα ν 

ρξήζηεο Α κηζεί ηνλ ρξήζηε Β, έηζη απηφο γξάθεη έλα script πνπ ζα 

θαηαζηξέςεη ηελ CGI βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε Β. Έλα πξφγξακκα ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηηξέςεη ηελ εθηέιεζε ησλ scripts σο 

δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ είλαη ην suEXEC, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Apache απφ ηελ έθδνζε 1.2 θαη κεηά θαη θαιείηαη απφ ηνλ θψδηθα ηνπ Apache 

server θψδηθα. Έλαο άιινο δεκνθηιήο ηξφπνο λα γίλεη απηφ είλαη κε CGIWrap. 

 

7.1.5 Non Script Aliased CGI 
16 

 

Η δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα εθηεινχλ CGI scripts ζε 

νπνηνδήπνηε directory ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κφλνλ εθφζνλ:  

 

 * Τπάξρεη εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξήζηεο λα κελ γξάςνπλ scripts, ηα νπνία λα 

εθζέηνπλ ην ζχζηεκα ζε κηα επίζεζε, είηε ζθφπηκα είηε θαηά ιάζνο
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Δηδάιισο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φπσο: 

* Η αζθάιεηα ζην site είλαη ηφζν αδχλακε ζε άιινπο ηνκείο, ψζηε άιιν έλα 

αθφκε θελφ αζθαιείαο λα κελ παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν. 

* Γελ ππάξρνπλ ρξήζηεο, θαη θαλείο δελ επηζθέπηεηαη ην site. 

 

7.1.6 Script Aliased CGI 
16 

 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ CGI ζε εηδηθά directories δίλεη ζηνλ administrator έιεγρν 

πάλσ ζε φηη ηζρχεη ζε απηά ηα directories. Απηφ είλαη αλαπφθεπθηα πην 

αζθαιέο ζε ζρέζε κε ην non script aliased CGI, αιιά κφλν αλ νη ρξήζηεο, νη 

νπνίνη έρνπλ δηθαηψκαηα εγγξαθήο ζηα directories είλαη αμηφπηζηνη ή ν 

administrator είλαη πξφζπκνο λα δνθηκάζεη θάζε λέν CGI script/πξφγξακκα 

γηα πηζαλά θελά αζθαιείαο
 

Σα πεξηζζφηεξα site πξνηηκνχλ απηή ηελ επηινγή ζε ζρέζε κε ηελ non script 

aliased πξνζέγγηζε. 

 

7.1.7 Άιιεο πεγέο δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ 
16 

 

Δλζσκαησκέλεο επηινγέο scripting νη νπνίεο ηξέρνπλ ζαλ κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

server, φπσο mod_php, mod_perl, mod_tcl, θαη mod_python, ηξέρνπλ θάησ 

απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ server (User directive), θαη θαηά ζπλέπεηα, 

scripts πνπ εθηεινχληαη απφ απηέο ηηο κεραλέο, κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε νηηδήπνηε κπνξεί θαη ν ρξήζηεο ηνπ server. Οξηζκέλεο κεραλέο scripting 

κπνξεί λα πξνβιέπνπλ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, αιιά είλαη θαιχηεξα γηα 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα λα δερφκαζηε ζαλ δεδνκέλν ην αληίζεην, φηη δειαδή δελ 

πξνβιέπνπλ θάπνην πεξηνξηζκφ.
 

 

7.1.8 Πξνζηαηεύνληαο ηηο ξπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 
16 

 

Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, θαιφ ζα είλαη λα κελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε 

δεκηνπξγία θη εγθαηάζηαζε .htaccess αξρείσλ ηα νπνία κπνξεί λα 

παξαθάκςνπλ ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ έρνπλ ήδε ξπζκηζηεί απφ ηνλ 

administrator. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφο είλαη ν αθφινπζνο. 

ην αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ server, λα ζέζνπκε 
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<Directory /> 

AllowOverride None 

</Directory> 

Απηφ απαγνξεχεη ηελ ρξήζε αξρείσλ .htaccess ζε φια ηα directories εθηφο 

απφ απηά ζηα νπνία έρεη επηξαπεί ζπγθεθξηκέλα. 

 

7.1.9 Πξνζηαζία αξρείσλ ηνπ Server από πξνεπηινγή 
16 

 

Μηα πηπρή ηνπ Apache ε νπνία είλαη κεξηθέο θνξέο παξεμεγεκέλε είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηά πξνεπηινγήο πξφζβαζεο (default access). Απηφ 

ζεκαίλεη, εθηφο θη αλ γίλνπλ ελέξγεηεο γηα λα αιιάμεη απηφ, αλ ν server κπνξεί 

λα βξεη ην δξφκν πξνο έλα αξρείν κέζσ απιψλ θαλφλσλ URL mappings, 

κπνξεί λα ην εμππεξεηήζεη πξνο ηνπο clients. 

 Γηα παξάδεηγκα, έζησ ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

# cd /; ln -s / public_html  

Accessing http://localhost/~root/ 

Απηφ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο clients λα θνηηάμνπλ ζε νιφθιεξν ην 

filesystem. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ην 

παξαθάησ θνκκάηη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ server: 

<Directory />  

Order Deny,Allow  

Deny from all  

</Directory> 

Απηφ ζα απαγνξέςεη ηελ default πξφζβαζε ζε πεξηνρέο ηνπ filesystem. Με 

ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ Directory block, κπνξεί λα επηηξαπεί ε πξφζβαζε 

κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ επηζπκνχκε. Γηα παξάδεηγκα, 

<Directory /usr/users/*/public_html>  

Order Deny,Allow  

Allow from all  

</Directory>  

<Directory /usr/local/httpd>  

Order Deny,Allow  

Allow from all  

</Directory> 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ Location θαη 

Directory directives. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θαη αλ ην <Directory /> αξλείηαη 

ηελ πξφζβαζε, ην <Location /> directive ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα 

αλαηξέςεη απηφ. 
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Δπίζεο πξέπεη λα είκαζηε πξνζερηηθνί θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ UserDir directive. 

Αλ ξπζκηζηεί ζε θάηη φπσο ./ ζα είρακε ην ίδην πξφβιεκα φπσο είδακε θαη κε 

ηα ServerRoot directories παξαπάλσ. Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε έθδνζε Apache 

1.3 ή παξαπάλσ, πνπ είλαη θαη ην πξνηεηλφκελν, ζπλίζηαηαη ηδηαίηεξα λα 

πεξηιεθζεί θαη ε αθφινπζε γξακκή ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ server: 

UserDir disabled root 

 

7.1.10 Παξαθνινύζεζε ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο (logs) 
16 

 

Γηα λα είκαζηε ζπλερψο ελήκεξνη κε φηη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά ελαληίνλ ηνπ 

server καο ζα πξέπεη λα ειέγρνπκε ηα αξρεία logs. Παξ‟φιν πνπ ηα αξρεία 

απηά αλαθέξνπλ κφλν φηη έρεη ήδε ζπκβεί, βνεζάλε πνιχ ψζηε λα ππάξρεη 

κηα αληίιεςε ηνπ ηη είδνπο επηζέζεηο γίλνληαη ελαληίνλ ηνπ server θαη 

νπζηαζηηθά καο επηηξέπνπλ λα ειέγμνπκε εάλ ππάξρεη ην αλαγθαίν επίπεδν 

αζθαιείαο, ην νπνίν θαη επηζπκνχκε. 

Γχν παξαδείγκαηα: 

grep -c "/jsp/source.jsp?/jsp/ /jsp/source.jsp??" access_log  

grep "client denied" error_log | tail -n 10 

Σν πξψην παξάδεηγκα ζα δψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζέζεσλ, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ Apache Tomcat Source.JSP Malformed 

Request Information Disclosure Vulnerability, ην δεχηεξν παξάδεηγκα ζα 

δψζεη ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα clients πνπ απνξξίθζεθαλ, γηα παξάδεηγκα: 

[Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.example.com] client denied by server 

configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd 

Όπσο θαίλεηαη, ηα αξρεία log αλαθέξνπλ απηφ πνπ ήδε έρεη ζπκβεί, έηζη αλ ν 

client είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην .htpasswd αξρείν ζα 

βιέπακε θάηη παξφκνην κε απηφ: 

foo.example.com - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1" 

ζην Access log. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα έρεη γίλεη 

commented out ην παξαθάησ θνκκάηη ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηνπ server: 

<Files ~ "^\.ht">  

Order allow,deny  

Deny from all  

</Files> 

 

7.1.11 “Φπιαθίδνληαο” ηνλ Apache (Chrooting) 
16 
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Έλα άιιν βήκα γηα ηελ αζθάιεηα είλαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ πξφζβαζε ηνπ 

Apache ζην filesystem. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηξέρνληαο ηνλ Apache 

ζ‟έλα chroot πεξηβάιινλ. Chrooting είλαη ε δηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ κηαο 

εθαξκνγήο ζε έλα εηδηθφ ηκήκα ηνπ filesystem, κεξηθέο θνξέο θαιείηαη θαη "jail" 

(θπιαθή). Μφιηο ην chroot έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ε εθαξκνγή δελ έρεη πιένλ 

πξφζβαζε ζε φηη βξίζθεηαη έμσ απφ ηε θπιαθή. Μφλν ν root ρξήζηεο κπνξεί 

λα μεθχγεη απφ ηε θπιαθή, θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο chrooting 

δελ επηηξέπεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε root (root δηεξγαζίεο ή suid root binaries) 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο. Η ηδέα είλαη φηη εάλ έλαο εηζβνιέαο θαηαθέξεη λα 

ζπάζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ web server δελ ζα έρεη πνιιά λα θάλεη, γηαηί θαη 

απηφο ζα είλαη ζηε θπιαθή, ρσξίο ηξφπν λα μεθχγεη. Οη εθαξκνγέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξίδνπλ chrooting. Οπνηαδήπνηε εθαξκνγή κπνξεί λα 

γίλεη chrooted ρξεζηκνπνηψληαο ην chroot binary. 

Tα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά σζηφζν. Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη 

εθαξκνγέο ζπλήζσο απαηηνχλ θνηλέο βηβιηνζήθεο, δηάθνξα αξρεία, θαη άιια 

binaries γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Έηζη, γηα λα ηα θάλνπκε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα αληηγξαθνχλ ηα απαξαίηεηα αξρεία θαη είλαη 

δηαζέζηκα ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο. 

Γηα ηνλ Apache ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη ζπλνπηηθά λα θάλνπκε ηα εμήο: 

- Γεκηνπξγνχκε κία chrooted directory δνκή 

- πλήζσο /chroot/http/<blah> 

- Γεκηνπξγνχκε /dev/null θαη άιιεο ζπζθεπέο 

- Αληηγξάθνπκε ηα απαηηνχκελα binaries ζην chrooted πεξηβάιινλ 

- Αληηγξάθνπκε ηα αξρεία ξπζκίζεσλ ζην chrooted πεξηβάιινλ 

- Ξεθηλάκε ηνλ Apache θαη δνθηκάδνπκε αλ δνπιεχεη ζσζηά ζην λέν 

πεξηβάιινλ 

- Διέγρνπκε ηα logs γηα πξνβιήκαηα 

 

7.1.12 SSL 
17 

 

Σν πξσηφθνιιν SSL (Secure Sockets Layer) κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο 

αζθαινχο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζε πξσηφθνιια αλψηεξνπ επηπέδνπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην HTTP, ην FTP, ην telnet θνθ. Μπνξεί λα παξέρεη 

θξππηνγξάθεζε γηα ηνλ server καο. 
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Η κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξσηφθνιια TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet 

Protocol). Σν SSL ιεηηνπξγεί πξηλ ην TCP/IP θαη κεηά ηηο εθαξκνγέο πςεινχ 

επηπέδνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην HTTP (πξνβνιή ηζηνζειίδσλ), ην 

FTP (κεηαθνξά αξρείσλ) θαη ην IMAP (email). Άξα ινηπφλ απηφ πνπ 

νπζηαζηηθά θάλεη ην SSL είλαη λα παίξλεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εθαξκνγέο 

πςειφηεξσλ επηπέδσλ, λα ηηο θξππηνγξαθεί θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηηο 

κεηαδίδεη ζην Internet πξνο ηνλ Η/Τ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά θαη 

ηηο δήηεζε. 

 

Σν SSL ιεηηνπξγεί πξηλ ην TCP/IP θαη κεηά ηηο εθαξκνγέο πςεινχ επηπέδνπ. 

Σν SSL πξνζθέξεη ζπλνπηηθά ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ server απφ ηνλ client. 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ client απφ ηνλ server. 

 Δγθαζίδξπζε αζθαινχο θξππηνγξαθεκέλνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. 

7.1.12.1 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο 

Σν πξσηφθνιιν SSL ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο θξππηνγξάθεζεο 

δεκνζίνπ θαη ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ. Η θξππηνγξάθεζε ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ 

είλαη πνιχ πην γξήγνξε θαη απνδνηηθή ζε ζρέζε κε ηελ θξππηνγξάθεζε 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ, παξ' φια απηά φκσο ε δεχηεξε πξνζθέξεη θαιχηεξεο 

ηερληθέο πηζηνπνίεζεο. Κάζε ζχλδεζε SSL μεθηλά πάληα κε ηελ αληαιιαγή 

κελπκάησλ απφ ηνλ server θαη ηνλ client έσο φηνπ επηηεπρζεί ε αζθαιήο 

ζχλδεζε, πξάγκα πνπ νλνκάδεηαη ρεηξαςία (handshake). Η ρεηξαςία 

επηηξέπεη ζηνλ server λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηνλ client 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα επηηξέπεη ζηνλ client θαη ηνλ server λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ γξήγνξε 

θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Πξναηξεηηθά ε ρεηξαςία επηηξέπεη επίζεο ζηνλ 
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client λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηνλ server. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

δηαδηθαζία ρεηξαςίαο έρεη σο εμήο: 

1. Αξρηθά ν client ζηέιλεη ζηνλ server ηελ έθδνζε ηνπ SSL πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ηνλ επηζπκεηφ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, κεξηθά 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ παξαρζεί ηπραία θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν server γηα λα μεθηλήζεη κία ζχλδεζε SSL. 

2. Ο server απαληά ζηέιλνληαο παξφκνηεο πιεξνθνξίεο κε 

πξνεγνπκέλσο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φκσο θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ, ην νπνίν ηνλ πηζηνπνηεί ζηνλ client. Πξναηξεηηθά 

κπνξεί λα δεηήζεη θαη ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ client. 

3. Ο client ιακβάλεη ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ server θαη ην 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνλ πηζηνπνηήζεη. Δάλ ε πηζηνπνίεζε απηή δελ 

θαηαζηεί δπλαηή, ηφηε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε έλα κήλπκα 

ζθάικαηνο θαη ε ζχλδεζε SSL αθπξψλεηαη. Δάλ ε πηζηνπνίεζε ηνπ 

server γίλεη ρσξίο πξνβιήκαηα, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο ρεηξαςίαο 

ζπλερίδεηαη ζην επφκελν βήκα. 

4. Ο client ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ server θαη απνθαζίδνπλ ηνλ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αζθαιή ζχλδεζε SSL. 

Δπίζεο ν client δεκηνπξγεί ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο θαη ην ζηέιλεη ζηνλ server 

θξππηνγξαθεκέλν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή θξππηνγξάθεζεο 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Γειαδή ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηνπ server 

πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ςεθηαθφ ηνπ πηζηνπνηεηηθφ γηα λα 

θξππηνγξαθήζεη ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί θαη λα ηνπ ην ζηείιεη. ηελ 

ζπλέρεηα ν server ρξεζηκνπνηψληαο ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί κπνξεί λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα θαη λα απνθηήζεη ην ζπκκεηξηθφ θιεηδί 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζχλδεζε. 

5. Ο client ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνλ server ελεκεξψλνληάο ηνλ φηη είλαη 

έηνηκνο λα μεθηλήζεη ηελ θξππηνγξαθεκέλε ζχλδεζε. 

6. Ο server ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνλ client ελεκεξψλνληάο ηνλ φηη θαη 

απηφο είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζεη ηελ θξππηνγξαθεκέλε ζχλδεζε. 

7. Απφ εδψ θαη πέξα ε ρεηξαςία έρεη νινθιεξσζεί θαη ηα κελχκαηα πνπ 

αληαιιάζζνπλ ηα δχν κεραλήκαηα (client - server) είλαη 

θξππηνγξαθεκέλα. 
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Η δηαδηθαζία ηεο ρεηξαςίαο θαίλεηαη πην παξαζηαηηθά ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί.

 

Η δηαδηθαζία ηεο ρεηξαςίαο ησλ δχν ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν SSL 

7.1.12.2 Δπηβάξπλζε από ην SSL 

Σν SSL πάξαπηα έρεη θαη θάπνηα επηβάξπλζε ζην ζχζηεκά καο. Η ρξήζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ SSL απμάλεη ηα δηαθηλνχκελα παθέηα κεηαμχ ησλ δχν κεραλψλ 

θαη θαζπζηεξεί ηελ κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ επεηδή ρξεζηκνπνηεί 

κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο. Δηδηθφηεξα νη δηάθνξεο 

θαζπζηεξήζεηο εληνπίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 ηελ αξρηθή δηαδηθαζία ρεηξαςίαο φπνπ θαλνλίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ηεο ζχλδεζεο θαη αληαιιάζζνληαη ηα θιεηδηά ηεο ζπλφδνπ. 
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 ηελ δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο πνπ 

γίλεηαη ζηνπο δχν ππνινγηζηέο κε απνηέιεζκα λα δαπαλψληαη 

ππνινγηζηηθνί πφξνη θαη ρξφλνο. 

 ηελ θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ 

αθνχ απηά απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα bytes ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή κε θξππηνγξαθεκέλε πιεξνθνξία. 

 

7.1.13 ModSecurity 
18 

 

Σν ModSecurity είλαη έλα web application firewall (WAF). Πάλσ απφ ην 70% 

ησλ επηζέζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζήκεξα πάλσ ζην web application level. 

Σα WAF έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εμσηεξηθφ επίπεδν 

αζθαιείαο γηα ηελ αλίρλεπζε ή/θαη ηελ αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ πξηλ 

θζάζνπλ ζηηο web εθαξκνγέο. Σν ModSecurity παξέρεη πξνζηαζία απφ κηα 

ζεηξά επηζέζεσλ θαηά ησλ web εθαξκνγψλ θαη επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη αλάιπζε ηεο HTTP θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ απαηηεί κηθξέο εψο 

κεδακηλέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή. 

7.1.13.1 Καηαγξαθή ηεο HTTP θίλεζεο 

Οη web servers είλαη ζπλήζσο θαιά εμνπιηζκέλνη ψζηε λα θαηαγξάθνπλ ηελ 

θίλεζε ζε κνξθή ρξήζηκε γηα εκπνξηθέο αλαιχζεηο, αιιά ππνιείπνληαη ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ζε web εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθνπλ ηα ζψκαηα ησλ αηηήζεσλ (request bodies). 

Γη‟απηφ θαη νη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ κέζσ 

αηηήζεσλ POST, θαζηζηψληαο ην ζχζηεκα ηπθιφ. Σν ModSecurity θάλεη 

εθηθηή ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ HTTP ζπλαιιαγψλ, επηηξέπνληαο ηελ 

θαηαγξαθή νιφθιεξσλ αηηήζεσλ θαη απαληήζεσλ (requests and responses). 

Οη δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο ηνπ επηηξέπνπλ επίζεο ηελ ιήςε ιεπηνκεξψλ 

απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθά κε ην ηη θαηαγξάθεηαη θαη πφηε, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ θαηαγξαθή κφλν ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. Δπεηδή 

νξηζκέλα απφ ηα requests ή/θαη responses κπνξεί λα πεξηέρνπλ επαίζζεηα 

δεδνκέλα ζε νξηζκέλα πεδία, ην ModSecurity κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα 

θαιχςεη απηά ηα πεδία πξηλ γξαθηνχλ ζην αξρείν θαηαγξαθήο. 

 

7.1.13.2 Παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη αλίρλεπζε 

επηζέζεσλ 

Πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο, ην ModSecurity κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ HTTP θίλεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα αληρλεχζεη 

επηζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ModSecurity ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν 
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αλίρλεπζεο επηζέζεσλ, θαη καο επηηξέπεη λα έρνπκε ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε 

ζε χπνπηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχζηεκά καο. 

 

7.1.13.3 Απνηξνπή επηζέζεσλ 

Σν ModSecurity κπνξεί επίζεο λα δξάζεη άκεζα γηα λα απνηξέςεη λα 

θηάζνπλ ηηο web εθαξκνγέο καο νη επηζέζεηο. Τπάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο: 

1. Αξλεηηθφ κνληέιν αζθαιείαο. Έλα αξλεηηθφ κνληέιν αζθαιείαο 

παξαθνινπζεί ηα requests γηα αλσκαιίεο, αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά, 

θαη θνηλέο επηζέζεηο ζε web εθαξκνγέο. Κξαηά βαζκφ αλσκαιίαο γηα 

θάζε request, δηεχζπλζε IP, ζπλεδξίεο εθαξκνγψλ (application 

sessions), θαη ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ. Σα requests κε κεγάιν βαζκφ 

αλσκαιίαο είηε θαηαγξάθνληαη είηε απνξξίπηνληαη. 

 

2. Θεηηθφ κνληέιν αζθαιείαο. ε έλα ζεηηθφ κνληέιν αζθαιείαο, κφλν ηα 

requests ηα νπνία είλαη γλσζηφ φηη είλαη έγθπξα γίλνληαη απνδεθηά, κε 

φια ηα ππφινηπα λα απνξξίπηνληαη. Σν κνληέιν απηφ απαηηεί γλψζε 

ησλ web εθαξκνγψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ έλα ζεηηθφ 

κνληέιν αζθαιείαο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ, αιιά ζπάληα ελεκεξψλνληαη, έηζη ψζηε ε 

ζπληήξεζε ηνπ κνληέινπ λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. 

 

3. Γλσζηά αδπλακίεο θαη ηξσηά ζεκεία. Ο γιψζζα θαλφλσλ ηνπ 

ModSecurity, ην θάλεη έλα ηδαληθφ εμσηεξηθφ εξγαιείν ελεκεξψζεσλ. 

Δμσηεξηθή ελεκέξσζε θψδηθα (external patching, ζπρλά αλαθέξεηαη 

θαη σο Virtual Patching) έρεη λα θάλεη κε ηελ κείσζε ηεο επθαηξίαο. Ο 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε θη εμάιεηςε ησλ ηξσηψλ 

ζεκείσλ ησλ εθαξκνγψλ ζπρλά δηαξθεί εβδνκάδεο. Με ην 

ModSecurity, νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ εμσηεξηθά, 

ρσξίο λ‟αγγηρζεί ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο (αθφκα θαη ρσξίο 

θακία πξφζβαζε ζε απηήλ), θαζηζηψληαο ην ζχζηεκα αζθαιέο κέρξη 

λα ελεκεξσζεί ε ίδηα ε εθαξκνγή. 

 

7.1.13.4 Δπέιηθηε κεραλή θαλόλσλ 

 

ηελ θαξδηά ηνπ ModSecurity βξίζθεηαη κηα επέιηθηε κεραλή θαλφλσλ. 

Δθαξκφδεη ηελ γιψζζα θαλφλσλ ηνπ ModSecurity, ε νπνία είλαη κηα 

εμεηδηθεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

ιεηηνπξγεί κε ηα δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ HTTP. Η γιψζζα θαλφλσλ ηνπ 

ModSecurity έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε, αιιά θαη 
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επέιηθηε: θνηλέο ελέξγεηεο είλαη απιέο, ελψ ηαπηφρξνλα πνιχπινθεο εξγαζίεο 

είλαη εθηθηέο. Οη πηζηνπνηεκέλνη θαλφλεο ηνπ ModSecurity, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κε απηφ, πεξηέρνπλ έλα πιήξεο ζχλνιν θαλφλσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ γεληθνχ ζθνπνχ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο, επηθχξσζε 

πξσηνθφιισλ θαη αλίρλεπζε ησλ θνηλψλ ζεκάησλ αζθαιείαο ησλ web 

εθαξκνγψλ. Απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο εξγαιείν 

κάζεζεο. 

7.1.13.5 Λεηηνπξγία Δλζσκαησκέλεο Αλάπηπμεο 

 

Σν ModSecurity είλαη έλα web application firewall, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη, 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζαλ έλα κέξνο ηεο πξνυπάξρνπζαο 

server ππνδνκήο καο, εθφζνλ απηή είλαη βαζηζκέλε ζηνλ Apache web server. 

Απηή ε κέζνδνο εγθαηάζηαζεο έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα: 

1. Γελ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην ππάξρνλ δίθηπν. Παίξλεη κφλν ιίγα 

ιεπηά ε πξνζζήθε ηνπ ModSecurity ζηνπο ππάξρνληεο web servers. 

Δπίζεο επεηδή έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη εληειψο παζεηηθφ απφ 

πξνεπηινγή, κπνξνχκε λα ην αλαπηχμνπκε ζηαδηαθά θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηαδφκαζηε. Δίλαη 

εμίζνπ εχθνιν λα ην αθαηξέζνπκε ή λα απελεξγνπνηήζνπκε αλ 

ρξεηαζηεί. 

 

2. Γελ ππάξρεη θάπνην κνλαδηθφ ζεκείν απνηπρίαο. ε αληίζεζε κε ιχζεηο 

βαζηζκέλεο ζην δίθηπν, δελ ζα εηζάγνπκε έλα λέν ζεκείν απνηπρίαο 

ζην ζχζηεκά ζαο. 

 

3. Απηνλφεηε εμηζνξξφπεζε θαη θιηκάθσζε θνξηίνπ (load balancing and 

scaling). Δθφζνλ ιεηηνπξγεί ελζσκαησκέλν ζε web servers, ην 

ModSecurity απηφκαηα ζα επσθειεζνχλ απφ ηα πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά balancing θαη scaling ηνπ θνξηίνπ. Μφλν εάλ ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα ην απαηηεί ήδε, ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζνχκε κε 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

4. Διάρηζηε επηθεθαιίδα (overhead). Δπεηδή δνπιεχεη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

δηεξγαζίαο ηνπ web server δελ ππάξρεη overhead γηα ηελ δηθηπαθή 

επηθνηλσλία θαη είλαη ειάρηζην ζηελ αλάιπζε θαη ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. 

 

5. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα κε θξππηνγξαθεκέλν ή ζπκπηεζκέλν 

πεξηερφκελν. Πνιιά ζπζηήκαηα έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάιπζε ηεο 

SSL θίλεζεο. Απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ην ModSecurity γηαηί 
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έρεη ηνπνζεηεζεί λα ιεηηνπξγεί φηαλ ε θίλεζε έρεη απνθξππηνγξαθεζεί 

θαη απνζπκπηεζηεί. 

 

7.1.13.6 Φνξεηόηεηα 

 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ ModSecurity είλαη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο Linux, Windows, 

Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, AIX, Mac OS X, θαη HP-UX. 

 

7.2 Αλάπηπμε 

 

Υξεζηκνπνηήζακε ην SOAP extension γηα ηελ πινπνίεζε ην νπνίν ππάξρεη 

πιένλ ζηελ PHP απφ ηελ έθδνζε 5 θαη ζεσξείηαη κάιινλ ε ζηάληαξ SOAP 

πινπνίεζε γηα PHP. 

Σν service καο πξνζθέξεη απνηειέζκαηα ζηελ αλαδήηεζε ηελ νπνία ηνπ δεηά 

ν client. Η αλαδήηεζε γίλεηαη ζε database ην νπνίν έρνπκε επίζεο 

δεκηνπξγήζεη γηα ηηο αλάγθεο καο. 

ην παξάδεηγκά καο, ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε έρεη 

θαηαρσξήζεηο κε ηίηινπο βηβιίσλ θαη ην αληίζηνηρν φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα. 

Έηζη ν client κπνξεί λα δψζεη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην service λα ηνπ 

επηζηξέςεη ηα βηβιία πνπ έρεη γξάςεη ή ην αληίζηξνθν, λα δψζεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

βηβιίνπ θαη λα ηνπ επηζηξαθεί ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

7.2.1 Setup – Ρπζκίζεηο 

 

Η δεκηνπξγία θαη δνθηκή ηεο πινπνίεζήο καο έγηλε πάλσ ζε Apache Web 

Server κε PHP θαη MySQL ζε πεξηβάιινλ Windows Vista. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε εγθαηάζηαζε WampServer ε νπνία πεξηειάκβαλε ηηο 

εθδφζεηο Apache 2.2.8, PHP 5.2.5 θαη MySQL 5.0.51a. 

7.2.1.1 Authentication 

 

Σν πξψην βήκα πνπ θάλακε γηα λα αζθαιίζνπκε ην service καο ήηαλ λα 

εηζάγνπκε authentication. πγθεθξηκέλα ζηήζακε basic authentication γηα ηνλ 

θάθειν ηνπ Apache φπνπ πεξηέρεηαη ην service καο. Έηζη πεξηνξίδνπκε ηελ 

πξφζβαζε ζε απηφ, κφλν ζηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχκε εκείο. 
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1. Γεκηνπξγία αξρείνπ .htpasswd 

Πξψηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αξρείν κε θσδηθνχο. Σν αξρείν 

απηφ δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν 

πεξηέρεη κηα ιίζηα απφ ρξήζηεο θαη ηνπο θσδηθνχο ηνπο. Η δεκηνπξγία ηνπ 

αξρείνπ κπνξεί λα γίλεη εχθνια κε ηελ εληνιή htpasswd.exe πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Apache. Αλνίγνπκε έλα παξάζπξν εληνιψλ DOS θαη 

αιιάδνπκε directory ζηνλ BIN θάθειν ηνπ Apache. Γηα λα δνχκε φιεο ηηο 

επηινγέο ηεο εληνιήο htpasswd κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε htpasswd /?. 

Δκείο εθηεινχκε ηελ αθφινπζε εληνιή 

htpasswd –c .htpasswd username 

Όπνπ username ην φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπκε. Καηφπηλ ζα καο 

δεηεζεί ν θσδηθφο πνπ ζέινπκε λα βάινπκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

username. Γηα λα πξνζζέζνπκε θαη δεχηεξν username δίλνπκε 

htpasswd .htpasswd username2 

θ.ν.θ. γηα επφκελεο πξνζζήθεο. Γηα ην παξάδεηγκά καο θηηάμακε έλα 

.htpasswd αξρείν κε 2 usernames. Σα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ καο είλαη: 

client1:$apr1$yX4.....$3EV.GdZ1x3S8bDFG/1GMU1 

client2:$apr1$Tb4.....$l8sJghJmda6J2OtqIHzlu1 

 

Οη 2 ρξήζηεο πνπ θηηάμακε είλαη νη client1 θαη client2 θαη δίπια ζε καο είλαη 

νη αληίζηνηρνη θσδηθνί MD5 encrypted. Ο Apache δελ απαηηεί λα έρνπκε 

θξππηνγξαθεκέλνπο καο θσδηθνχο, αιιά είλαη κηα απιή δηαδηθαζία θαη δελ 

έρνπκε ιφγν λα κελ ην πξνηηκήζνπκε. Οη θσδηθνί πνπ βάιακε ζε κε 

θξππηνγξαθεκέλε κνξθή είλαη pass1 θαη pass2 αληίζηνηρα. Έηζη έρνπκε 

έλα .htpasswd αξρείν κε usernames θαη passwords πνπ ζέινπκε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην service καο. Σν αξρείν απηφ θαιφ είλαη λα ην 

ηνπνζεηήζνπκε ζε ζεκείν πνπ λα κελ είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν λα κελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν 

θαζέλαο λα έρεη πξφζβαζε ζε απηφ θαη ζηα πεξηερφκελά ηνπ. Δκείο ην 

ηνπνζεηήζακε ζην C:/wamp/security/.htpasswd 

2. Γεκηνπξγία αξρείνπ .htaccess 

ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηνλ server ψζηε λα δεηά θσδηθφ θαη 

λα ηνπ πνχκε ζε πνηνπο ρξήζηεο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε. Απηφ 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε είηε δηνξζψλνληαο ην httpd.conf αξρείν είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα αξρείν .htaccess. Πξνρσξήζακε κε δεκηνπξγία 

αξρείνπ .htaccess. Σν δεκηνπξγήζακε ζηνλ θαηάινγν φπνπ βξίζθεηαη ην 

service καο, εθφζνλ απηφ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε θαη ηνπνζεηήζακε 

ηα αθφινπζα directives 
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AuthType Basic 

AuthName "SOAP Service" 

AuthUserFile C:/wamp/security/.htpasswd 

Require valid-user 

Αο εμεηάζνπκε ηα directives απηά. To AuthType επηιέγεη ηελ κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε. Η 

πην θνηλή κέζνδνο είλαη ε Basic ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζακε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε Basic authentication ζηέιλεη ηνλ θσδηθφ 

απφ ηνλ client ζηνλ server ζε κε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή, γη‟απηφ θαη 

είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη απφ ssl. 

Σν AuthName directive νξίδεη ην Realm πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

authentication. Σν realm εμππεξεηεί δχν βαζηθνχο ζθνπνχο. Πξψηνλ, ν 

client ζπρλά παξνπζηάδεη απηή ηελ πιεξνθνξία ζηνλ ρξήζηε, σο κέξνο 

ηνπ θνπηηνχ δηαιφγνπ ηνπ θσδηθνχ. Γεχηεξνλ, ρξεζηκνπνηείηαη απ΄νηνλ 

client γηα λα θαζνξίζεη ηη θσδηθφ λα ζηείιεη γηα κηα δνζκέλε authenticated 

πεξηνρή. 

Σν AuthUserFile directive ζέηεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ αξρείνπ θσδηθψλ πνπ 

δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο κε ηελ htpasswd. 

Σέινο ην Require directive παξέρεη ην authorization κέξνο ηεο, ζέηνληαο 

ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη πξφζβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ηνπ server. Θέηνληαο Require valid-user επηηξέπεηαη πξφζβαζε ζε 

νπνηνλδήπνηε ρξήζηε πεξηέρεηαη ζην αξρείν θσδηθψλ θαη δίλεη ζσζηά ηνλ 

θσδηθφ ηνπ πξνθαλψο. 

3. Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Apache 

 

Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχκε .htaccess αξρείν, ζα πξέπεη νη ξπζκίζεηο ηνπ 

server καο λα επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε authentication directives ζε 

απηφ. Απηφ ην επηηπγράλνπκε κε ην AllowOverride directive, ην νπνίν 

θαζνξίδεη πνηα directives κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφ. Δθφζνλ 

κηιάκε γηα authentication, ην directive καο ελδηαθέξεη θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ην εμήο 

 
AllowOverride AuthConfig 

 

Δπίζεο, ειέγρνπκε ζην httpd.conf φηη ην authentication module πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε έρεη ελεξγνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζή καο, γηα Basic 

authentication, ζέινπκε ην  mod_auth_basic module, νπφηε ειέγρνπκε λα 

είλαη uncommented ε αθφινπζε ζεηξά 

 
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so 
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7.2.1.2 SSL Κξππηνγξάθεζε 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην Basic authentication ζηέιλεη ηνλ θσδηθφ 

απφ ηνλ client ζηνλ server ζε κε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Οπφηε έλα 

ζεκαληηθφ βήκα πνπ θάλακε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππεξεζίαο καο, είλαη λα 

πξνζζέζνπκε SSL encryption ζηνλ Apache. Γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε private server key θαη certificate θαη αθνινχζσο 

λα θάλνπκε θάπνηεο δηνξζψζεηο ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ ηνπ Apache θαη ηεο 

PHP. Αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ βήκαηα ελ ζπληνκία: 

1. Γεκηνπξγία SSL πηζηνπνηεηηθνχ θαη θιεηδηνχ 

Αλνίγνπκε έλα DOS παξάζπξν εληνιψλ θαη αιιάδνπκε directory ζην bin 

directory ηνπ apache, δειαδή ζην directory ηεο κνξθήο 

wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin 

Γεκηνπξγνχκε έλα server ηδησηηθφ θιεηδί κε 1024 bits encryption κε ηελ 

openssl εληνιή 

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 

ην pass phrase δεηάεη βάδνπκε φπνην password ζέινπκε. ηελ ζπλέρεηα 

ην αθαηξνχκε απφ ην RSA ηδησηηθφ θιεηδί, θξαηψληαο παξάιιεια έλα 

αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ 

copy server.key server.key.org 

openssl rsa -in server.key.org -out server.key 

Με ην RSA θιεηδί πνπ θηηάμακε, δεκηνπξγνχκε θη έλα self-signed 

πηζηνπνηεηηθφ (Υ509 δνκή). 

openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key server.key -out 

server.crt -config C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\conf\openssl.cnf 

2. Αληηγξαθή ησλ αξρείσλ server.key θαη server.crt 

ηνλ conf θάθειν ηνπ apache δεκηνπξγνχκε δχν θαθέινπο κε ην φλνκα 

ssl.key θαη ssl.crt αληίζηνηρα. Αληηγξάθνπκε ην server.key αξρείν ζηνλ 

ssl.key θάθειν θαη ην server.crt αξρείν ζηνλ ssl.crt. 

3. Γηφξζσζε ησλ αξρείσλ httpd.conf θαη php.ini 

ην httpd.conf θάλνπκε uncomment ηελ γξακκή πνπ γξάθεη 

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

δειαδή  αθαηξνχκε ην “#” ζηελ αξρή ηεο γξακκήο. 

Δπίζεο θάλνπκε uncomment ηελ γξακκή 
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Include conf/extra/httpd-ssl.conf 

θαη ηελ κεηαθέξνπκε κεηά ην block 

<IfModule ssl_module>.... </IfModule> 

ην php.ini αξρείν, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν bin ηνπ apache, θάλνπκε 

uncomment ηελ γξακκή 

extension=php_openssl.dll 

δειαδή  αθαηξνχκε ην “;” ζηελ αξρή ηεο γξακκήο. 

4. Γηνξζψζεηο ζην αξρείν httpd-ssl.conf 

Σν αξρείν απηφ βξίζθεηαη ζηνλ ππνθάθειν conf\extra πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

θάθειν ηνπ Apache. Βξίζθνπκε ηελ γξακκή "SSLMutex ...." θαη ηελ 

αιιάδνπκε ζε "SSLMutex default" (ρσξίο ηα εηζαγσγηθά), αλ δελ είλαη ήδε 

έηζη.  

 

Βξίζθνπκε ηελ γξακκή: <VirtualHost _default_:443>. 

Ακέζσο κεηά απφ απηήλ, αιιάδνπκε ηελ γξακκή πνπ γξάθεη 

"DocumentRoot ..." ζε DocumentRoot "C:/wamp/www/" κε ηα εηζαγσγηθά. 

Αιιάδνπκε ηελ γξακκή "ErrorLog...." ζε Errorlog logs/sslerror_log 

θαη ηελ γξακκή "TransferLog ...." ζε TransferLog logs/sslaccess_log 

 

Δπίζεο, δειψλνπκε ηελ ζσζηή ηνπνζεζία ηνπ certificate θαη key αξρείνπ. 

Βξίζθνπκε ηελ γξακκή "SSLCertificateFile ...." θαη ηελ αληηθαζηζηνχκε 

κε 

SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"  

 

θαη ηελ "SSLCertificateKeyFile ...." κε 

SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"  

 

Αθφκε, βξίζθνπκε ηελ γξακκή πνπ γξάθεη 
 

<Directory "C:/Program Files/Apache Software 

Foundation/Apache2.2/cgi-bin"> 

 

ή θάηη παξφκνην, αλάινγα ηελ έθδνζε πνπ έρνπκε, θαη ηελ αιιάδνπκε ζε 

<Directory "C:/wamp/www/"> θαη πξνζζέηνπκε ηηο παξαθάησ ζεηξέο κέζα 

ζηα <Directory ... >...</Directory> tags: 

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews  

AllowOverride All  
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Order allow,deny  

allow from all 

Σέινο, θαιφ είλαη λα ειέμνπκε φηη ε γξακκή 

CustomLog "logs/ssl_request_log" \ 

είλαη uncommented. 

4. Σειεπηαίνη έιεγρνη 

ην πξνεγνχκελν παξάζπξν γξακκήο εληνιψλ DOS δίλνπκε ηελ εληνιή 

httpd –t 

Αλ καο επηζηξέςεη φηη ε ζχληαμε είλαη ζσζηή ηφηε είκαζηε εληάμεη, ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ηελ δηνξζψλνπκε θη επαλαιακβάλνπκε ηελ εληνιή 

ψζηε λα ην επηβεβαηψζνπκε. 

Σέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη επεηδή ηα ε ssl επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 

port 443, ζα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε θαη ην νπνηνδήπνηε firewall ψζηε λα 

επηηξέπεη ζπλδέζεηο ζε απηή ηελ port. 

 

7.2.2 Παξάδεηγκα 

 

Αο δνχκε ηελ πινπνίεζή καο. Ο θάζε ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζην service 

καο κέζσ ηνπ client πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Δθεί εηζάγεη ην username θαη 

ην password πνπ έρεη, θαζψο θαη ηνλ φξν αλαδήηεζεο γηα ηνλ νπνίν ζέιεη λα 

ηνπ επηζηξέςεη απνηειέζκαηα ην SOAP service καο. 

Πξψηα, ινηπφλ ζα θνξηψζεη ε ζειίδα ηνπ client, φπνπ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο 

λα εηζάγεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

 

Δδψ εηζάγεη, username, password θαη ην term γηα ην νπνίν ζέιεη 

απνηειέζκαηα. Η ζειίδα απηή έρεη πινπνηεζεί σο εμήο 
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<head> 

<title> Client Interface </title> 

</head> 

<body> 

<br> 

 

<center> 

<form method="POST" name="Submit" 

action="https://localhost/soap_client/soap_client.php"> 

<strong>Enter Your Credentials To Access The Service</strong> 

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 height='10%' width='50%' 

align=center> 

<div> 

<tr height=40> 

  <td width='50%' align=center> 

   Username:&nbsp;&nbsp; 

   <input size='30' type='text' name='username' value='Username'> 

  </td> 

</tr> 

<tr height=40> 

  <td width='50%' align=center> 

   Password:&nbsp;&nbsp; 

   <input size='30' type='password' name='password' value='password'> 

  <tr height=40> 

   </td> 

</tr> 

  <td width='50%' align=center> 

   SearchField:&nbsp;&nbsp; 

   <input size='30' type='search' name='search' value='term'><br/>  

   <input type='submit' value='Submit'> 

  </td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</center> 

</body> 

</html> 

ηελ ζπλέρεηα ε ζειίδα/client δίλεη ηα δεδνκέλα απηά ζηνλ SOAP client. 

<?php 

 

try { 

     $client = new SoapClient(NULL, 

       array('location' 

=>'https://localhost/soap_service/soap_service.php', 

    'uri' => 'http://myservice.com/service', 

'login'=>"$_POST[username]",                      

'password'=>"$_POST[password]")); 

$result = $client->__soapCall('getbooks', array(new 

SoapParam("$_POST[search]", 'author'))); 

 print_r($result); 

} 

 

catch (Exception $e) { 

    printf("Message = %s\n",$e->__toString()); 

} 

 

?> 
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O SOAP client ζηελ ζπλέρεηα ηα δίλεη κέζσ ηνπ SOAP message ζην SOAP 

service. ηελ αξρή ειέγρνληαη εάλ ηα username θαη password πνπ έρεη δψζεη 

ν ρξήζηεο είλαη ζσζηά ψζηε λα ηνπ δνζεί πξφζβαζε ζην service. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζσζηά ηα username θαη password ηνπ ρξήζηε, 

επηζηξέθεηαη ην παξαθάησ κήλπκα 

Message = SoapFault exception: [HTTP] Authorization Required in 

C:\wamp\www\soap_client\soap_client.php:8 Stack trace: #0 [internal 

function]: SoapClient->__doRequest('__soapCall('getbooks', Array) #2 

{main} 

Σν νπνίν δειψλεη θπζηθά ιάζνο authentication/authorization. Ο client δελ ζα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζην service ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

Δθφζνλ ηα δηαπηζηεπηήξηα πνπ εηζάγεη ν client είλαη ζσζηά, ηφηε ζα ζπλερίζεη 

ην service θαη ζα επεμεξγαζηεί ηνλ φξν αλαδήηεζεο πνπ έρεη δψζεη ν client.  

Θα θάλεη ηελ ζρεηηθή αλαδήηεζε ζηελ MySQL βάζε δεδνκέλσλ. 

<?php 

 

function getbooks($param) { 

  

 // set database server access variables: 

 $host = "localhost"; 

 $user = "root"; 

 $pass = "rootpasswd"; 

 $db = "diplwmatiki";  

 

 // 1. Create a database connection 

 $connection = mysql_connect($host,$user,$pass); 

 if (!$connection) { 

  die("Database connection failed: " . mysql_error()); 

 } 

 

 // 2. Select a database to use 

 $db_select = mysql_select_db($db, $connection); 

 if (!$db_select) { 

  die("Database selection failed: " . mysql_error()); 

 } 

 

 // 3. Perform database query 

 

 $result = mysql_query("SELECT * FROM books",$connection); 

 if (!$result) { 

  die("Database selection failed: " . mysql_error()); 

 } 

 

 while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 

  if ($row["author"] == $param) { 

  $retval = $row["title"]." ".$row["author"]."<br />"; 

  } 

 } 

  

 // 5. Close connection 

 mysql_close($connection); 
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    return new SoapParam($retval,'getbooksReturn'); 

} 

 

 

$server = new SoapServer(NULL, array('uri' => 

'http://myservice.com/service')); 

$server->addFunction('getbooks'); 

$server->handle(); 

 

?> 

Δθφζνλ, βξεη απνηειέζκαηα ζα ηα επηζηξέςεη ζηνλ client. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζα ηνπ επηζηξέςεη φηη δελ βξέζεθε θάηη απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ην 

request ηνπ client. 

πλνπηηθά ην δηάγξακκα ηεο ξνήο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην εμήο 
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Γηάγξακκα ξνήο ηνπ service 

7.2.3 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο κε ην ModSecurity 
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Σελ αζθάιεηα ηεο ππεξεζίαο καο κπνξνχκε λα ηελ εληζρχζνπκε ζεκαληηθά 

φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνπκέλσο κε ην ModSecurity. Σν 

ModSecurity είλαη έλα module γηα ηνλ Apache, ζηελ νπζία κηα firewall κεραλή, 

ε νπνία κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα, αιιά παξέρεη πνιχ κηθξή πξνζηαζία απφ 

κφλε ηεο. Πξέπεη λα ξπζκηζηεί κε θαλφλεο, νη νπνίνη ζα θαζνξίδνπλ ηη ζα 

θάλεη. 

ην site ηνπ ModSecurity κπνξεί θάπνηνο λα βξεη παξάιιεια έλα αλνηρηνχ 

θψδηθα Core Rule παθέην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηελ έθδνζε 2.1 ηνπ 

ModSecurity θαη λεφηεξεο. Σν Core Rules set απηφ βαζίδεηαη ζε γεληθεπκέλνπο 

θαλφλεο έηζη ψζηε λα παξέρνπλ πξνζηαζία αθφκε θαη απφ λέα, άγλσζηα 

ηξσηά ζεκεία πνπ αλαθαιχπηνληαη ζπρλά ζηηο δηάθνξεο web εθαξκνγέο. 

Ωο έλα παθέην θαλφλσλ αξλεηηθνχ κνληέινπ αζθαιείαο ην Core Rule Set 

είλαη αθφκα έλα layer ζηελ πξνζηαζία ηεο εθαξκνγήο καο. Σν Core Rule Set 

δελ είλαη απιψο έλα ζχλνιν απφ αλεμάξηεηνπο θαλφλεο, έρεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ απηφ. 

 Δπηδφζεηο - Σν Core Rule Set είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα επηδφζεηο. Η 

πνζφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ πνπ πεξηέρνληαη 

θαζνξίδνπλ ην αληίθηππν ηνπ ModSecurity ζηηο επηδφζεηο, έηζη ε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ Rule Set είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ θνκκάηη. 

 

 Πνηφηεηα – Αλ θαη ζα ππάξρνπλ ζρεδφλ πάληα εζθαικέλεο ζεηηθέο 

αλαγλσξίζεηο επηζέζεσλ (false positives), έρεη γίλεη ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα ψζηε ην Core Rule Set λα γίλεη θαιχηεξν. Γχν απφ ηα 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη είλαη: 

 

1. Οπηζζνδξνκηθά ηεζη (Regression Test) – έλα ηέηνην ηεζη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε θαηλνχξηα έθδνζε δελ 

ραιάεη θάηη πξνεγνχκελν. Κάζε αλαθνξά γηα false positive, εθφζνλ 

ιπζεί, κπαίλεη ζην regression test. 

 

2. Σεζη πξαγκαηηθήο θίλεζεο – Μηα κεγάιε πνζφηεηα 

εθαξκνγψλ/αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηεζη θη έρνπλ ζηαιεί ζην 

ModSecurity γηα ηελ αλίρλεπζε false positives. 

 

 Γεληθεπκέλνο εληνπηζκφο απεηιψλ – Σν core rule set είλαη ξπζκηζκέλν 

λα εληνπίδεη πην γεληθέο επηζέζεηο θαη δελ πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα γλσζηέο αδπλακίεο. Υάξηο ζε απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην core rule set έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο, ρξεηάδεηαη 

ιηγφηεξα updates θαη είλαη πεξηζζφηεξν “plug and play” ζα ιέγακε, 
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δειαδή ρσξίο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πξνζθέξεη ήδε πξνθχιαμε απφ κηα 

ζεκαληηθή γθάκα επηζέζεσλ θη απεηιψλ. 

 

 Πιεξνθνξίεο ζπκβάλησλ – Κάζε θαλφλαο ζην core rule set έρεη κηα 

κνλαδηθή ηαπηφηεηα θη έλα κήλπκα θεηκέλνπ. 

 

 Plug and Play – Σν Core Rule Set φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ 

έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν “plug and play”. 

Δθφζνλ νη επηδφζεηο ηνπ είλαη θαιέο θαη θάλεη γεληθεπκέλν εληνπηζκφ 

απεηιψλ, θη εθφζνλ ηα false positives κεηψλνληαη ζπλερψο, ην core rule 

set κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε ειάρηζηεο πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο θαη 

βειηηψζεηο. 

Σν Core Rule Set είλαη έλα ζχλνιν απφ αξρεία ξπζκίζεσλ ηνπ Apache ηα 

νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο ηνπ. Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Core Rule Set: 

 Σνπνζεηνχκε ηα πεξηερφκελα ηνπ Core Rule Set ζε έλαλ θάθειν κε ην 

φλνκα modsecurity ζηνλ θαηάινγν κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Apache. 

 

 Γηνξζψλνπκε θαη ξπζκίδνπκε ην αξρείν 

modsecurity_crs_10_config.conf. Απηφ ην αξρείν πεξηέρεη ζρφιηα ηα 

νπνία καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

directive. Δπίζεο, πηζαλψο λα ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε θαη ην αξρείν 

modsecurity_crs_30_http_policy.conf ην νπνίν ζέηεη θαλφλεο 

ζπγθεθξηκέλνπο γηα ηελ εθαξκνγή καο. 

 

 Πξνζζέηνπκε ην directive Include conf/modsecurity/*.conf ζην 

httpd.conf, κεηά ηελ γξακκή φπνπ έρεη θνξηψζεη ην ModSecurity. 

 

 Δπαλεθθηλνχκε ηνλ Apache, ειέγρνπκε φηη ν server ιεηηνπξγεί θαλνληθά 

ρσξίο θάπνην πξφβιεκα θη εμνκνηψλνπκε κηα επίζεζε πεγαίλνληαο ζην 

URL http://yourhost/cmd.exe. Αληί λα ιάβνπκε ην κήλπκα ιάζνπο “page 

not found”, ζα πξέπεη λα πάξνπκε έλα ιάζνο “Method Not 

Implemented”. 

πζηήλεηαη έληνλα ε ρξήζε ηνπ Core Rule Set λα αξρίζεη ζε ιεηηνπξγία 

παξαθνινχζεζεο κφλν, αιιάδνληαο ην directive SecRuleEngine, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην αξρείν modsecurity_crs_10_config.conf, απφ On ζε 

DetectionOnly. Δθφζνλ παξαθνινπζήζνπκε ην ζχζηεκα ζε απηή ηελ 

ιεηηνπξγία, ειέγρνληαο ηα error logs ηνπ Apache, αλ δηαπηζηψζνπκε 

θαηαρσξήζεηο ηηο νπνίεο θξίλνπκε σο false positives ηηο αληηκεησπίδνπκε. 

Μφλν κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία, είλαη αζθαιέο 
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λα γπξίζνπκε πίζσ ζην κπινθάξηζκα ησλ request πνπ αληρλεχεη ην 

ModSecurity ζέηνληαο ην SecRuleEngine ζε On. 

Πεξηερόκελν 

Γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ην Core Rule Set κηα γεληθεπκέλε αζθάιεηα ζε web 

εθαξκνγέο, ηα Core Rules ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο ηερληθέο: 

πκκφξθσζε πξσηνθφιινπ: 

 HTTP request validation – Η πξψηε γξακκή αζθαιείαο δηαζθαιίδεη 

ψζηε λα αληρλεχνληαη ηα κε θαλνληθά HTTP requests. Απηή ε γξακκή 

άκπλαο εμαθαλίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

επηζέζεσλ, φπσο θαη πξνζηαηεχεη ηνλ ίδην ηνλ web server. 

 

 Αλσκαιίεο πξσηνθφιινπ HTTP: Κνηλά πξφηππα HTTP ρξήζεο 

αξθεηέο θνξέο είλαη ελδεηθηηθά επηζέζεσλ. 

 

 Γεληθνί πεξηνξηζκνί – Ο πεξηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ κήθνπο 

δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ, φπσο ην κήθνο 

ησλ παξακέηξσλ θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ request. Η εμαζθάιηζε φηη 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηνξίδνληαη κπνξεί λα εκπνδίζεη αξθεηέο 

επηζέζεηο, φπσο ππεξρείιηζε ηνπ buffer (buffer overflow) θαη 

ρεηξαγψγεζε ησλ παξακέηξσλ (parameter manipulation). 

 

 Πνιηηηθή ρξήζεw HTTP – ε επηθείξσζε ησλ requests θαηά κηα 

πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή, ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

request, φπσο κεζφδνπο, ηχπνη πεξηερνκέλνπ θη επεθηάζεηο. 

Δληνπηζκόο επίζεζεο 

 Δληνπηζκφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ client – Ο εληνπηζκφο requests 

απφ θαθφβνπια απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα φπσο ξνκπφη, θαη 

αληρλεπηέο αζθαιείαο. Απηά ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ έλα site, 

θαηαλαιψλνπλ bandwidth θαη κπνξεί επίζεο λα ςάρλνπλ γηα αδπλακίεο 

ζην web site. 
 

 Δληνπηζκφο γεληθεπκέλεο επίζεζεο – Δληνπηζκφο επηζέζεσλ ζε 

επίπεδν εθαξκνγψλ. Οη επηζέζεηο πνπ αληρλεχνληαη πεξηιακβάλνπλ: 
 

- SQL injection and Blind SQL injection 

- Cross Site Scripting (XSS) 

- OS Command Injection and remote command access 

- File name injection 

- ColdFusion, PHP and ASP injection 
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- E-Mail Injection 

- HTTP Response Splitting 

- Universal PDF XSS 

 

 Δληνπηζκφο Trojans θαη backdoors – Δληνπηζκφο πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε Trojans θαη backdoors ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα. 

Άιιεο ηερληθέο 

 Δληνπηζκφο ιαζψλ – Απνηξνπή απφ κελχκαηα ιαζψλ εθαξκνγψλ 

απφ ην λα θαλνχλ ζηνλ ρξήζηε. Απηφ θάλεη ηελ επίζεζε ζηνλ server 

πνιχ πην δχζθνιε θαη είλαη επίζεο ε ηειεπηαία γξακκή άκπλαο ζε 

πεξίπησζε πνπ κία επίζεζε πεξάζεη. 

 

 Πξνζηαζία XML – Σν Core Rule Set κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα 

εμεηάδεη ην XML θνξηίν γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππνγξαθέο. 

 

 Παξαθνινχζεζε κεραλήο αλαδήηεζεο 

 

Υεηξηζκόο ησλ false positives 

Κάζε ζχλνιν θαλφλσλ κπνξεί λα εκθαλίδεη εζθαικέλεο ζεηηθέο ελδείμεηο 

εληνπηζκνχ (false positives) φηαλ εγθαζίζηαηαη ζε θαηλνχξην πεξηβάιινλ. Έηζη 

θάζε λέα εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία παξαθνινχζεζεο 

γηα κηα αξρηθή ρξνληθή πεξίνδν. 

Μηα θαηαρψξεζε απεηιήο πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα έγθπξν request, 

νλνκάδεηαη false positive θαη απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο θαλφλα έηζη ψζηε λα 

κελ επαλαιακβάλνληαη ηέηνηα false positives ζην κέιινλ. Έλαο ηέηνηνο 

θαλφλαο αλαθέξεηαη ζαλ κηα εμαίξεζε. 

Έλα false positive κπνξεί αλ είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ εθαξκνγή καο, αιιά 

κπνξεί θαη λα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί 

κηα δηφξζσζε ζην Core Rule Set. 



93 

 

8 Δπίινγνο 
 

Δίδακε ηη είλαη ηα web services, εμεηάζακε ηελ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη 

θάπνηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ είλαη αξθεηά ζπλήζε πιένλ. Μηιήζακε πεξί 

XML, WSDL, UDDI, ελψ επηθεληξσζήθακε ζηα SOAP Web Services. 

ίγνπξα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ web εθαξκνγψλ δελ είλαη απιφ νχηε 

κπνξεί λα αλαιπζεί επαξθψο ζε κεξηθέο ζειίδεο κνλάρα. Ο ηνκέαο ηεο 

αζθάιεηαο web εθαξκνγψλ θαη web services είλαη έλαο ηνκέαο ν νπνίνο 

εμειίζζεηαη δπλακηθά. Πφζν κάιινλ ν ηνκέαο ησλ web services, ηα νπνία 

εμειίζζνληαη θαη απηά ζπλερψο, νπφηε αλακελφκελα φζν αλαπηχζζνληαη λέεο 

ηερλνινγίεο θη εμεξεπλνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπλερψο 

αλαθαιχπηνληαη λέεο αδπλακίεο απ‟φπνπ κπνξεί λα παξαβηαζηεί ην θάζε 

ζχζηεκα, ε θάζε εθαξκνγή θαη ππεξεζία. 

Αλάινγα ηελ πεξίπησζε θαη ηελ θάζε ππεξεζία, ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ έρεη ψζηε λα εληζρχζνπκε 

ηελ αζθάιεηά ηεο. Κάζε πεξίπησζε έρεη θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Δκείο 

δεκηνπξγήζακε έλα SOAP web service ζε PHP πιαηθφξκα θαη είδακε θη 

εμεηάζακε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ αζθάιεηα 

θαη λα πξνζηαηέςνπκε ην ζπγθεθξηκέλν service. Δμεηάζακε ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ Apache web server πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη ζηεζεί ην service, 

ρξεζηκνπνηήζακε authentication, ssl φζν θαη ηελ ρξεζηκφηεηα θαη επειημία ηνπ 

ModSecurity, έλα εξγαιείν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη ιηγφηεξν 

έκπεηξνη, ην νπνίν κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο κπνξεί λα πξνθαηαιάβεη θαη 

λα θηιηξάξεη πνιινχο ηχπνπο επηζέζεσλ πξηλ θαλ θηάζνπλ απηέο ζην service 

καο. 
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