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Περίληψη 

Αυτή η εργασία ξεκινά με την περιγραφή της κατάστασης και των τάσεων στην ανάπτυξη 

λογισμικού συνδέοντας τα με την επανάσταση που έχει φέρει στον χώρο η ευρεία χρήση 

των έξυπνων κινητών συσκευών. 

Ακολούθως γίνεται θεωρητική μελέτη με αναφορές στη βιβλιογραφία, γύρω από τον χώρο 

της Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής, των Υπηρεσιών Ιστού, της Νεφοϋπολογιστικής και 

της ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται για τη συσχέτιση μεταξύ 

τους αλλά και την αποσαφήνιση τους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής. Προτείνονται εργαλεία ανάπτυξης και περιγράφονται οι εφαρμογές ούτως 

ώστε να μπορούν να μελετηθούν από μελλοντικούς αναγνώστες. Γίνεται προσπάθεια 

συσχετισμού της θεωρίας με την πράξη.  

Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που εξάχθηκαν κατά την 

εργασία αυτή διαμέσου της θεωρητικής και πρακτικής μελέτης. 

Επιπρόσθετα, στο παράρτημα της εργασίας, επισυνάπτεται μέρος του κώδικα των 

εφαρμογών που αναπτύχθηκαν, δίνονται παραδείγματα χρήσης των πλαισίων εργασίας 

που χρησιμοποιήθηκαν και αναφέρονται σχετικά εργαλεία. 
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Executive Summary 

In the introduction of the thesis we describe the modern IT environment and the trends in 

software development. In particular the paper outlines the revolution that was brought 

about with the extensive use of smart mobile devices. 

Thereafter is a theoretical study of the Service Oriented Architecture, Web Services, Cloud 

Computing and the growth of web applications with reference to bibliography and their 

correlation among them as well as their justification. 

A few software applications that have been developed within this framework are listed. The 

relevant Software Development Tools are proposed and the applications are described so 

that future readers could study and examine them. An attempt is made to narrow the gap 

between theory and practice. 

Finally, conclusions and observations deducted throughout this paper are summarized via 

the theoretical and practical study. 

Additionally, in the Annex, we include a part of the actual programming code of the 

applications that were developed as well as examples of frameworks and software tools 

utilized. 

 

Keywords: Web Services, Web Applications, Cloud, Cloud Computing, Service Oriented 

Architecture, Smart Devices, Smart Phon
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Εισαγωγή 

 

Η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει προωθήσει σημαντικές αλλαγές στο τομέα 

της τεχνολογίας των υπολογιστών. Πιο κάτω επικεντρωνόμαστε κυρίως σε κάποιες από τις 

αλλαγές που συντελούνται στον τομέα του λογισμικού στα πλαίσια αυτής της ραγδαίας 

αλλαγής του τεχνολογικού σκηνικού. 

Σε αυτό το σκηνικό, οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών περνούν περισσότερο χρόνο με 

τα έξυπνα κινητά τους τηλέφωνα παρά με τους επιτραπέζιους υπολογιστές 

τους.[49]Μάλιστα οι χρήστες φαίνεται να εγκαταλείπουν τον περιηγητή Ιστού και να 

προτιμούν τις εξειδικευμένες για την συσκευή τους μικροεφαρμογές.[50] Εκεί που 

βρίσκονται οι χρήστες, εκεί επιθυμούν να βρίσκονται και οι επιχειρήσεις, κοντά στους 

υποψήφιους πελάτες. Έτσι παρατηρείται άνθιση στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών για 

έξυπνες κινητές συσκευές. 

Οι εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών έχουν περιορισμένους πόρους στην διάθεση 

τους. Τα έξυπνα κινητά, κυρίως λόγω του μικρού τους όγκου και της τροφοδοσίας τους από 

μπαταρίες, έχουν περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, χωρητικότητα και διαθέσιμη ενέργεια. 

Αυτό προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών λιτοδίαιτων τουλάχιστον σε τοπικούς πόρους. 

Εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ μπορούν να βασίζονται σε Υπηρεσίες 

διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως πρόσβαση σε 

εξωτερικούς πόρους. 

Η ποικιλία λειτουργικών συστημάτων είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή η οποία έχει 

επιτευχθεί. Η Microsoftέπαψε να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Πληθώρα χρηστών έρχεται 

σε επαφή καθημερινά με περισσότερο από ένα λειτουργικά συστήματα. Έτσι φαίνεται 
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πλέον ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη του λογισμικού για διαλειτουργικότητα. Στην σύγχρονη 

πραγματικότητα, οι χρήστες διαθέτουν πέραν του ενός προσωπικού υπολογιστή με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή καθημερινά. Ένας υπολογιστής στην τσέπη, ένας στο σπίτι, ένα 

στο γραφείο. Εδώ υπάρχει η ανάγκη για κάποιου είδους φορητότητας των εφαρμογών από 

υπολογιστή σε υπολογιστή και η ανάγκη συγχρονισμού των αρχείων μεταξύ των συσκευών. 

Οι εφαρμογές Ιστού και η αποθήκευση αρχείων στο Υπολογιστικό Νέφος δίνουν λύσεις για 

αυτά. 

Η ελεγχόμενη διανομή των μικροεφαρμογών στα έξυπνα κινητά μέσω Play Store, App 

Store, Windows Market κ.α., είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή που έφερε νέα επιχειρησιακά 

μοντέλα. Επίσης, το στυλ αυτού του τρόπου διανομής επηρέασε, έδωσε έμπνευση, στο 

τομέα της ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού[51]. 

Σε αυτό το δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη 

για ταχεία ανάπτυξη ή επέκταση του λογισμικού τους. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που 

υπόσχεται και καταφέρνει η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική. 

Σε αυτό το περιβάλλον δισεκατομμύρια χρήστες είναι συνδεδεμένοι. Κάθε χρήστης είναι 

ένας δυνητικός πελάτης. Εδώ είναι επιθυμητό οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 

να ξεκινούν μικρές, με χαμηλό αρχικό κόστος για να υπάρχει μικρό ρίσκο. Παράλληλα, 

καθώς το πελατολόγιο και η ζήτηση μπορούν να μεγαλώσουν απότομα και πολύ, πρέπει να 

είναι εφικτό να μπορεί να μεγαλώσει ανάλογα η δυνατότητα για εξυπηρέτηση. Αυτό το 

επιθυμητό χαρακτηριστικό(scaling, κλιμάκωση)το υπόσχεται η Νεφοϋπολογιστική. 

Οι λογισμικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου για χρήση από εφαρμογές, 

η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική και η Νεφοϋπολογιστική που αναφέρονται πιο πάνω, 

έχουν ως συνιστώσα τους την θεωρία και τις τεχνολογίες των Υπηρεσιών Ιστού. Με αυτά 

και τις σχέσεις μεταξύ τους ασχολείται μέρος της εργασίας αυτής. 

0.1 Στόχος 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής γίνεται διερεύνηση της ανάπτυξης Υπηρεσιοστρεφών 

εφαρμογών Ιστού. Για το σκοπό αυτό γίνεται 

 Θεωρητική μελέτη γύρω από την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική, τις Υπηρεσίες 

Ιστού, τη Νεφοϋπολογιστική και τις εφαρμογές Ιστού. 

 Αναπτύσσονται εφαρμογές Ιστού που δείχνουν την θεωρία να γίνεται πράξη 

κάνοντας χρήση σχετικών τεχνολογιών. Μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης 

προτείνονται εργαλεία και εξάγονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα τα οποία 

καταγράφονται. 
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0.2 Δομή της εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με την σχετική θεωρητική μελέτη. Αρχικά 

εισάγεται η έννοια της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής. Το κεφάλαιο συνεχίζει με 

αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών Ιστού, περιγραφή των βασικών σχεδιαστικών 

αρχών και λεπτομερής περιγραφή της αρχιτεκτονικής REST.Ακολουθεί παρουσίαση της 

έννοιας της Νεφοϋπολογιστικής, τα επίπεδα, τα μοντέλα καθώς και οι τεχνολογίες του 

υπολογιστικού νέφους. Γίνεται σύγκριση της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής με την 

Νεφοϋπολογιστική, ενώ γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

προκύπτουν. Τέλος γίνεται θεωρητική ανάλυση των διαδικτυακών εφαρμογών με αναφορά 

στην εξέλιξη τους καθώς και τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. 

Κεφάλαιο 2: Αυτό το κεφάλαιο προσπαθεί να παρέχει ένα ουσιαστικό υπόβαθρο με 

κάποιες χρήσιμες έννοιες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο ανάπτυξης της 

εφαρμογής. 

Κεφάλαιο 3: Εδώ περιγράφονται οι εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί και σχολιάζεται η 

διαδικασία ανάπτυξης τους. 

Κεφάλαιο 4: Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται αξιόλογα συμπεράσματα και 

παρατηρήσεις που εξάχθηκαν μέσα από αυτή την εργασία, τόσο κατά την διάρκεια της 

θεωρητικής μελέτης όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Θεωρητική Μελέτη 

1.1 Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική 

1.1.1 Ορισμός 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική είναι ένα σχεδιαστικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο τα 

επιμέρους τμήματα της εφαρμογής παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα τμήματα μέσω ενός 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας, συνήθως μέσω ενός δικτύου. Οι αρχές που διέπουν την 

Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική είναι ανεξάρτητες οποιουδήποτε προμηθευτή, τεχνολογίας 

ή προϊόντος.[56] 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επίπεδο της τεχνολογίας και 

εφαρμογών το οποίο βρίσκεται πάνω από τις κληρονομούμενες εφαρμογές ενός 

οργανισμού. 

Οι υπάρχουσες εφαρμογές ή κομμάτια της λειτουργικότητας τους, “τυλίγονται” με την 

χρήση τυποποιημένων τεχνολογιών διασύνδεσης και με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή 

αποκαλείται "Υπηρεσία". Με τη διαδικασία της περιτύλιξης της υπάρχουσας εφαρμογής 

και μετατροπής της σε υπηρεσία, αφαιρείται η πολυπλοκότητα των επιμέρους εφαρμογών 

και επιτρέπεται η αποκαλούμενη "χαλαρή σύζευξη".[1] 
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Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική αποτελεί μια αναδυόμενη αρχιτεκτονική για την 

ανάπτυξη και ολοκλήρωση των επιχειρησιακών εφαρμογών. Θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως ένα οργανωτικό και τεχνικό πλαίσιο που επιτρέπει στην επιχείρηση να 

μεταδώσει μια αυτό-περιγραφική και ανεξάρτητη πλατφόρμα επιχειρησιακής 

λειτουργικότητας παρέχοντας έναν τρόπο καταμερισμού των λειτουργιών, κατά κανόνα, 

επιχειρηματικών λειτουργιών, με έναν ευρέως διαδεδομένο και ευέλικτο τρόπο. [2] 

Επίσημοι ορισμοί για την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική δίνονται από οργανισμούς όπως 

οι W3C, OASIS Group και Open Group. Μια απόδοση τους στα ελληνικά παρατίθεται 

παρακάτω: 

Από W3C 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική είναι ένα σύνολο στοιχείων που μπορούν να 

επικαλεστούν, και των οποίων οι περιγραφές της διεπαφής μπορούν να δημοσιευθούν και 

να ανακαλυφθούν. 

Από OASIS Group, 2006 

Αποτελεί ένα παράδειγμα για την οργάνωση και χρησιμοποίηση κατανεμημένων 

δυνατοτήτων που μπορεί να είναι υπό τον έλεγχο διαφορετικών οργανισμών (ownership 

domains). Παρέχει ένα ομογενοποιημένο τρόπο για την προσφορά, ανακάλυψη και 

αλληλεπίδραση µε τις προσφερόμενες από τους οργανισμούς δυνατότητες, στοχεύοντας 

στην παραγωγή συνεπών αποτελεσμάτων µε μετρήσιμες προϋποθέσεις και προσδοκίες. 

Από Open Group, 2007 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό στυλ που υποστηρίζει τον 

προσανατολισμό στις υπηρεσίες. 

Προσανατολισμός στις υπηρεσίες είναι ένας τρόπος σκέψης με όρους υπηρεσιών, 

ανάπτυξη με βάση υπηρεσίες και το έργο που επιφέρουν οι υπηρεσίες. 

Μια υπηρεσία 

 Είναι η λογική απεικόνιση μιας επαναλαμβανόμενης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που δίνει συγκεκριμένο αποτέλεσμα (πχ. έλεγχος υπολοίπου 

πελάτη, παροχή δεδομένων καιρού) 

 Μπορεί να αποτελείται από άλλες υπηρεσίες. 

 Για τον καταναλωτή της αποτελεί ένα «μαύρο κουτί».  

1.1.2 Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική και Υπηρεσίες Ιστού 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture, SOA) και οι Υπηρεσίες 

Ιστού σχετίζονται στενά αλλά διαφέρουν και κατά τρόπο σημαντικό. [3] 
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Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική, αντιπροσωπεύει μια αφηρημένη έννοια. Αποτελεί μια 

προσέγγιση στην κατασκευή συστημάτων λογισμικού, βασισμένη σε χαλαρά συνδεδεμένα 

συστατικά στοιχεία (υπηρεσίες), τα οποία έχουν περιγραφεί με έναν ομοιόμορφο τρόπο 

και μπορούν να εντοπισθούν και να συνδεθούν. 

Οι Υπηρεσίες Ιστού δεν αποτελούν μια αφηρημένη έννοια αλλά σύμφωνα με μια θεώρηση 

τους αντιπροσωπεύουν μια σημαντική προσέγγιση στην υλοποίηση μιας Υπηρεσιοστρεφής 

Αρχιτεκτονικής. 

1.1.3 Γιατί Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική; 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική προέκυψε ως άμεση συνέπεια συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών και τεχνολογικών κατευθύνσεων. Σημαντικοί παράγοντες όπως η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομία αλλά και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του 

καταναλωτικού κοινού, αναγκάζουν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση  καινοτόμων και 

ευέλικτων λύσεων ώστε να παρέχουν τις βέλτιστες λειτουργίες στον τομέα της τεχνολογίας. 

Από επιχειρηματικής πλευράς, σημαντικές τάσεις όπως η ανάθεση των μη βασικών 

λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες και η σημασία του ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, αποτέλεσαν βασικές επιρροές οι οποίες οδήγησαν στην 

εμφάνιση της Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής ως σημαντικής αρχιτεκτονικής 

προσέγγισης στην Τεχνολογία των Πληροφοριών για τις επιχειρήσεις σήμερα. 

Από τεχνολογικής πλευράς, η εμπειρία έχει οδηγήσει σε μια συνειδητοποίηση της 

σπουδαιότητας των προτύπων και αρχιτεκτονικών ενδιάμεσου λογισμικού. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική αποτελεί μια προσέγγιση 

που υπόσχεται την εναρμόνιση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, την 

επαναχρησιμοποίηση πόρων, την διαλειτουργικότητα καθώς και αισθητή μείωση στο 

κόστος ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση αυτή πέρα από τα οφέλη που την διέπουν 

κρύβει και αμέτρητες προκλήσεις. [2] 

1.1.4 Οι υπηρεσίες στον πραγματικό κόσμο 

Καθημερινά συναντάμε γύρω μας την έννοια της υπηρεσίας. 

Συναντούμε παροχή υπηρεσιών όπως ύδρευση, αέριο, τηλέφωνο, ηλεκτρικό αλλά και 

υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, μέσα μεταφοράς, ταξιδιωτικοί πράκτορες, άμεση 

ανταλλαγή μηνυμάτων (SMS), πάροχοι Διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, κοκ. 

Όλες οι υπηρεσίες που συναντούμε στην καθημερινότητα μας, αντιπροσωπεύουν κάποιου 

είδους λειτουργικότητας το οποίο απευθύνεται στο κοινό. Επιπλέον είναι συνθέσιμες και 

εντοπίσιμες. 



8 
 

Παράδειγμα σύνθεσης υπηρεσιών είναι ένας ταξιδιωτικός πράκτορας. Αυτός συνθέτει 

υπηρεσίες των μέσων μεταφοράς (αεροπλάνων, λεωφορείων κτλ), διαμονής και 

πιστωτικών καρτών. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η πραγματική χρήση μιας υπηρεσίας βασίζεται σε μια 

συμφωνημένη σύμβαση με τον πάροχο. Η συμφωνία περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά 

με το τι παρέχεται και ποιες είναι οι παράμετροι ποιότητας, όπως η διαθεσιμότητα, κόστος 

και άλλες καθορισμένες συνθήκες που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας. 

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του τρόπου υλοποίησης ή παροχής, ο χρήστης  χρειάζεται 

ελάχιστη ή και καθόλου γνώση. 

Η έννοια της υπηρεσίας στην καθημερινότητα έχει ιδιαίτερες ομοιότητες με την λογισμική 

εκδοχή των υπηρεσιών. 

1.1.5 Επεξήγηση της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής μέσω 

παραδείγματος 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική βρίσκεται ακόμα και στο σαλόνι του σπιτιού σου. Η 

συσκευή CD είναι ένα παράδειγμα της. [4] 

Όταν θες να ακούσεις μουσική από ένα ψηφιακό δισκάκι CD, το βάζεις σε μια συσκευή CD 

και αναπαράγει τη μουσική για εσένα. Η συσκευή CD προσφέρει μια υπηρεσία 

αναπαραγωγής μουσικής από δισκάκια CD. Αυτό είναι ωραίο επειδή μπορείς να 

αντικαταστήσεις τη συσκευή CD σου με μια άλλη. Μπορείς να ακούσεις τα δισκάκια σου 

στο αυτοκίνητο ή στο πανάκριβο στερεοφωνικό σου σύστημα στο σπίτι. Και οι δύο 

συσκευές προσφέρουν την ίδια υπηρεσία με διαφορετική ποιότητα η καθεμιά. 

Η ιδέα της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής διαφέρει από αυτή του αντικειμενοστρεφούς 

προγραμματισμού η οποία θέλει τα δεδομένα μαζί με την επεξεργασία τους. Η αντιστοιχία 

αυτού στο παράδειγμα με το CD, θέλει το κάθε ψηφιακό δισκάκι να συνοδεύεται με τη 

συσκευή του. 

Όσον αφορά το αποτέλεσμα της Υπηρεσίας συνήθως επηρεάζει την κατάσταση του 

καταναλωτή αλλά μπορεί να επηρεάζει την κατάσταση του παροχέα ή και των δύο. Στο 

παράδειγμα με το CD αυτό αντιστοιχεί στη μεταβολή της διάθεσης του χρήστη, για 

παράδειγμα ας πούμε από μελαγχολική σε χαρούμενη λόγω της αναπαραγωγής μουσικής 

από το CD.  

Το παράδειγμα με το CD δεν μπορεί να δείξει να επηρεάζονται καταναλωτής και παροχέας 

από την υπηρεσία, όμως σε ένα παράδειγμα γευμάτισης σε εστιατόριο θα ήταν ξεκάθαρο. 
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1.1.6 Οι υπηρεσίες αποτελούν εξέλιξη των δομικών στοιχείων 

λογισμικού 

Η ιδέα της συσκευασίας του λογισμικού σε οντότητες οι οποίες έχουν πλαίσιο, χρήση και 

εφαρμοσιμότητα ευρύτερα από μια μοναδική εφαρμογή, έχει προσελκύσει πολλή προσοχή 

από τις πρώτες ημέρες των υπολογιστών. 

Από τις συναρτήσεις και τα πακέτα, στα αντικείμενα και τις κλάσεις, στα συστατικά 

στοιχεία (components). Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα ακόμα βήμα εμπρός στην 

εξέλιξη των πακέτων λογισμικού. 

 

1.1.7 Λογισμικές  υπηρεσίες και χαρακτηριστικά τους 

Μια υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε ένα συγκεκριμένο ακραίο σημείο του δικτύου, 

λαμβάνοντας και στέλνοντας μηνύματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της. 

Η υπηρεσία έχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα και διανέμεται με τις κατάλληλες 

παραμέτρους ποιότητας στο ακραίο σημείο. 

Οι λειτουργικές πλευρές μιας υπηρεσίας καθορίζονται με τη χρήση WSDL. Οι περιορισμοί 

και οι συνθήκες που σχετίζονται με τη χρήση της καθορίζονται μέσω πολιτικών που 

μπορούν να προσαρτηθούν σε διάφορα μέρη της WSDL. 

Οι όροι και οι συνθήκες που διέπουν την χρήση της υπηρεσίας περιγράφονται μέσω 

διασυνδέσεων και πολιτικών. Αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται. Οι πιθανοί χρήστες θα 

πρέπει να μπορούν να έχουν όλες τις πληροφορίες για να συνδεθούν με την συγκεκριμένη 

υπηρεσία, ακόμα και δυναμικά. 

1.1.8 Σύνθεση Υπηρεσιών 

Μια πολύτιμη πλευρά του μοντέλου των υπηρεσιών είναι ότι είναι εφικτό να 

δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες από ήδη υπάρχουσες χωρίς την απομάκρυνση από το 

υπόδειγμα των υπηρεσιών. 

Η τεχνολογία της χορογραφίας, διευκολύνει την σύνθεση και ενορχήστρωση της εκτέλεσης 

υπαρχουσών υπηρεσιών με σκοπό τη δημιουργία ισχυρότερων. 

Οι χορογραφίες υποστηρίζουν την ιδέα του προγραμματισμού στο σύνολο[3] η οποία 

ευνοεί τη δημιουργία νέας λειτουργικότητας και ιδιαίτερα από προσωπικό εκτός 

Τεχνολογίας Πληροφοριών. 
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1.1.9 Αρχές Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής 

Δεν υπάρχουν πρότυπα να καθορίζουν την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική αφού μιλάμε 

για αρχιτεκτονική και όχι για κάποιο πρωτόκολλο. Όμως για να ονομαστεί μια 

αρχιτεκτονική Υπηρεσιοστρεφής πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, να υπακούει σε 

κάποιους κανόνες:[4] 

1. Τα μηνύματα πρέπει να περιγράφουν δεδομένα και όχι ενέργειες επειδή ο πάροχος 

της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος. 

2. Τα μηνύματα πρέπει να περιέχουν δεδομένα σε τέτοια μορφή που να είναι 

κατανοητά από τους δύο συνομιλητές. 

3. Η επεκτασιμότητα είναι απαραίτητη και μάλιστα ζωτικής σημασίας καθώς το 

περιβάλλον είναι πολύ δυναμικό και απαιτεί συνεχή εξέλιξη. 

4. Απαραίτητος είναι και ένας μηχανισμός που να επιτρέπει στους καταναλωτές να 

ανακαλύπτουν υπηρεσίες. 

Αυτές είναι οι κύριες αρχές της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής στις οποίες μπορούν να 

προστεθούν διάφοροι περιορισμοί που να ενισχύουν την κλιμάκωση, την απόδοση και την 

αξιοπιστία τους. 

1.1.10 Σύνδεση(bind) /Δημοσίευση(publish)/Εντοπισμός(find) 

Αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες στις οποίες βασίζεται η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική. 

 

Εικόνα 1 - Το τρίγωνο SOA1 

                                                      
1Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., F. Ferguson, D. (2008). 
ΑρχιτεκτονικήΠλατφόρμαςΥπηρεσιώνΙστού. Αθήνα, ΕκδόσειςΚλειδάριθμος. 
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Απαραίτητος είναι ένας αφηρημένος ορισμός της υπηρεσίας. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα επιτρέπουν στον καθένα που θέλει 

να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, να συνδεθεί κατάλληλα μαζί της. 

Οι παροχείς υπηρεσιών πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομέρειες τέτοιες που να 

αποσαφηνίζουν τον σκοπό της υπηρεσίας αλλά και πληροφορίες απαραίτητες για τη χρήση 

και τη σύνδεση στην υπηρεσία. 

Οι καταναλωτές των υπηρεσιών, εκείνοι που ζητούν μια υπηρεσία πρέπει να έχουν ένα 

τρόπο να εντοπίζουν υπηρεσίες διαθέσιμες που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 

Για να λειτουργήσει καλά αυτή η προσέγγιση της σύνδεσης/δημοσίευσης/εντοπισμού 

πρέπει να καθοριστούν πρότυπα που θα διέπουν τους μηχανισμούς που θα είναι 

υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες. Η τεχνολογία των Υπηρεσιών Ιστού το αντιμετωπίζει 

αυτό.  

Πιο κάτω παρουσιάζεται διάγραμμα με τα διάφορα βήματα και στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στο δυναμικό εντοπισμό μιας υπηρεσίας και τη σύνδεση σε αυτή. 

 

Εικόνα 2 - Επιλογή υπηρεσιών και σύνδεση2 

                                                      
2Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., F. Ferguson, D. (2008). 
ΑρχιτεκτονικήΠλατφόρμαςΥπηρεσιώνΙστού. Αθήνα, ΕκδόσειςΚλειδάριθμος. 
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1.1.11 Η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του διαύλου 

 

Εικόνα 3 - Δίαυλος Υπηρεσιών στην Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική3 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής η δυσκίνητη διαδικασία 

δυναμικού εντοπισμού και σύνδεσης σε μια υπηρεσία απλοποιείται με την ύπαρξη ενός 

ενδιάμεσου λογισμικού που ονομάζεται δίαυλος υπηρεσιών. 

Η τεχνολογία των Υπηρεσιών Ιστού αποτελεί μια βάση για τη υλοποίηση της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, ενώ ο δίαυλος υπηρεσιών είναι το κεντρικό στοιχείο 

αυτής της υλοποίησης. 

Πιο κάτω απεικονίζεται η στοίβα της υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής του διαύλου 

                                                      
3Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., F. Ferguson, D. (2008). 
ΑρχιτεκτονικήΠλατφόρμαςΥπηρεσιώνΙστού. Αθήνα, ΕκδόσειςΚλειδάριθμος. 



13 
 

 

Εικόνα 4 - Στοίβα Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής4 

Το στρώμα μεταφοράς περιέχει δυνατότητες για χειρισμό διαφόρων πρωτοκόλλων 

μεταφοράς με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσίας και πελάτη. 

Το στρώμα ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέπει στο δίαυλο να χειρίζεται μηνύματα τύπου 

XML ή άλλου τύπου. 

Το επίπεδο περιγραφής ασχολείται με τις υποστηριζόμενες λειτουργίες, την ποιότητα τους 

και τους υποστηριζόμενους μηχανισμούς σύνδεσης. 

Το επίπεδο υπηρεσιών ασχολείται και με την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα κατά την 

διακίνηση πληροφοριών μέσα από υπηρεσίες. 

Το ανώτερο επίπεδο περιέχει διάφορα είδη εικονικών συστατικών που αντιπροσωπεύουν 

οι υπηρεσίες. 

1.1.12 Παράγοντες που ευνοούν τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές 

Οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων ολοένα και πληθαίνουν [3], αφού προκύπτουν, 

ως αποτέλεσμα της εστίασης σε βασικές δραστηριότητες και της ανάγκης για περισσότερη 

ευελιξία. Επίσης, υπάρχει μεγάλη  ανάγκη να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ενοποίησης με 

τη χαλάρωση της σύζευξης μεταξύ των λειτουργικών συστατικών στοιχείων. Οι δυο πιο 

                                                      
4Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., F. Ferguson, D. (2008). 
ΑρχιτεκτονικήΠλατφόρμαςΥπηρεσιώνΙστού. Αθήνα, ΕκδόσειςΚλειδάριθμος. 
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πάνω θέσεις αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που ευνοούν τις 

υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές.  
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1.2 Υπηρεσίες Ιστού 

1.2.1 Εισαγωγή 

Η κλασσική θεώρηση των υπηρεσιών Ιστού τις θέλει να αποτελούν μια υλοποίηση 
Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής που μάλιστα εμπλέκει συγκεκριμένα πρωτόκολλα και 
μηχανισμούς.[3] 

Όμως, οι Υπηρεσίες Ιστού δεν είναι ανάγκη να υπακούουν στην Υπηρεσιοστρεφή 
Αρχιτεκτονική για να οριστούν. Στην πιο απλή τους μορφή μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα 
πλαίσιο εργασίας που επιτρέπει δύο υπολογιστές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.[16] 

 

Εικόνα 5 - Η απλούστερη μορφή των υπηρεσιών ιστού 

Μάλιστα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως η εξέλιξη των τεχνολογιών που μεταφέρουν 
δεδομένα στο παρασκήνιο των εφαρμογών Ιστού. 

Η αρχική μορφή του Ιστού ήταν απλά σελίδες που περιείχαν κείμενο, εικόνες και 
συνδέσμους προς άλλες σελίδες. Στην πορεία φάνηκε καθαρά η ανάγκη για μεταφορά 
δεδομένων στο παρασκήνιο, όχι μόνο κάθε φορά που ο περιηγητής Ιστού άλλαζε ή 
ανανέωνε τη σελίδα. Τότε έκαναν την εμφάνιση τους διάφορες τεχνολογίες που οδήγησαν 
στις Υπηρεσίες Ιστού. 

Η τεχνολογία AJAX είναι μάλλον ένας άμεσος πρόγονος των Υπηρεσιών Ιστού. Στο 
παρασκήνιο μιας ιστοσελίδας, με κώδικα JavaScript γίνεται αίτηση προς εξυπηρετητή 
προκειμένου να επιστραφούν κατάλληλα δεδομένα για να ανανεωθεί το περιεχόμενο της 
τρέχουσας σελίδας. Το πρόγραμμα που απαντά στην αίτηση και στέλνει δεδομένα πίσω 
στον περιηγητή Ιστού μπορεί να ονομαστεί Υπηρεσία Ιστού[16]. 

 

1.2.1.1 Ιστορική αναδρομή στα Web Services 

Ανεπίσημα στοιχεία[6] δηλώνουν ότι πρώτος έκανε αναφορά στον όρο Web Services ο 
πρόεδρος της Microsoft Μπιλ Γκέιτς στο πλαίσιο του Microsoft Professional Developers 
Conference στο Ορλάντο της πολιτείας Φλόριντα, στις 12 Ιουλίου 2000. 
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Ο ορισμός, εστιάζει σε δυο σημεία, στην διαλειτουργικότητα και την διευκόλυνση στην 
επικοινωνία μέσω δικτύου. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια διάφορες εταιρείες είχαν 
διαφορετικές ιδέες για το ποιο είναι το ιδανικό διαλειτουργικό πρωτόκολλο χωρίς όμως 
ξεκάθαρα αποτελέσματα. 

 

1.2.1.2 Πρόγονοι των Υπηρεσιών Ιστού 

Το κυριότερο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων στον χώρο των επιχειρήσεων ήταν και 
είναι ακόμη το Electronic Data Interchange (EDI) το οποίο όμως δε χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο αλλά ιδωτικά δίκτυα γεγονός που το καθιστά μια ακριβή τεχνολογία από άποψη 
υποδομής. 25 χρόνια πριν το EDI κάνει την εμφάνιση του, είχαν υπάρξει πολλές 
προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί μια καθολική σύνδεση της επιχειρηματικής λογικής σε 
ένα δίκτυο.[6] Μερικές από τις οποίες: 

1. Common Object Request Broker Architecture (CORBA) 
2. Distributed Component Object Model (DCOM) 
3. Unix Remote Procedure Call (RPC) 
4. Java Remote Method Invocation (Java RMI) 

Κάθε μία από τις τεχνολογίες αυτές απέτυχαν να κερδίσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς 
ή να επιδείξουν δυναμική ώστε να πετύχουν. Όλες αυτές υπάρχουν σήμερα, κάθε μια 
εξακολουθεί να έχει τις χρήσεις της, αλλά η κάθε μια ξεχωριστά απέτυχε να κερδίσει μιας 
ευρείας εμβέλειας αναγνώριση. 

Το EDI ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω της πολυπλοκότητας του  αλλά και του κόστους 
του. Η τεχνολογία Corba, μία πρωτοποριακή προσπάθεια για να έχουμε αξιόπιστη 
επικοινωνία αντικειμένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, που αναπτύχθηκε κυρίως 
από πωλητές Unix συστημάτων, και η DCOM, μια τεχνολογία της Microsoft, 
ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για πολλά χρόνια. Και οι δύο ήταν σχετικά δύσκολες για τους 
προγραμματιστές, και δεν κατάφεραν να κερδίσουν ευρέως την υποστήριξη της 
βιομηχανίας. Η Unix RPC, η οποία αναφέρεται σε διάφορους τύπους τεχνολογιών που είναι 
διαθέσιμοι στα συστήματα Unix, δεν κατάφερε να αναπτυχθεί ποτέ πέρα από τους 
πωλητές Unix. 

Η τεχνολογία Java RMI της Sun είναι μια πιο πρόσφατη προσθήκη η οποία δημιουργεί 
αμφιβολίες στο αν θα καταφέρει να κερδίσει τις βιομηχανίες λόγω της απομάκρυνσης της 
Microsoft από την Java . Κόστος, πολυπλοκότητα ,ευελιξία, βιομηχανική υποστήριξη ακόμα 
και κακή τύχη πολλές φορές συνέβαλαν ώστε το μέλλον αυτών των τεχνολογιών να μην 
είναι τόσο ελπιδοφόρο.  

1.2.2 Τύποι Υπηρεσιών Ιστού 

Σε εννοιολογικό επίπεδο, μια υπηρεσία είναι ένα δομικό στοιχείο λογισμικού που 

παρέχεται από κάποιο ακραίο σημείο ενός δικτύου και είναι προσβάσιμο διαμέσου του. Ο 

καταναλωτής μιας υπηρεσίας (service consumer) και ο παροχέας της υπηρεσίας (service 
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provider) χρησιμοποιούν μηνύματα για να ανταλλάξουν αιτήσεις (invocation request) και 

αποκρίσεις (response information) αντίστοιχα. Ο κάθε αποστολέας μηνυμάτων πρέπει να 

μην κάνει ιδιαίτερες θεωρήσεις για τις τεχνολογικές δυνατότητες του παραλήπτη.[15] 

Σε τεχνικό επίπεδο οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να υλοποιηθούν με διάφορους τρόπους. 

Δύο δημοφιλείς τύποι Υπηρεσιών Ιστού περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου 

αυτού, οι ‘Μεγάλες’(‘Big’) Υπηρεσίες Ιστού και οι τύπου REST Υπηρεσίες Ιστού. 

1.2.3 Η σχέση Υπηρεσιών Ιστού με την Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική 

και την Νεφοϋπολογιστική 

Πιο κάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα Venn [19] που ξεκαθαρίζει την σχέση μεταξύ των 

τριών αυτών εννοιών. 

 

Εικόνα 6 - Διάγραμμα Venn που συνδέει τις έννοιες Υπηρεσίες Ιστού, Νεφοϋπολογιστική 

και Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική5 

Στο διάγραμμα ο κύκλος των Υπηρεσιών Ιστού εμπεριέχει αυτόν της Νεφοϋπολογιστικής 

επειδή σχεδόν πάντοτε στο Υπολογιστικό Νέφος χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες Ιστού για 

                                                      
5Barry, D. K. Service Architecture, Web Services and Cloud Computing. Ανακτήθηκε από: 

http://www.service-architecture.com/articles/cloud-

computing/web_services_and_cloud_computing.html 

 

http://www.service-architecture.com/articles/cloud-computing/web_services_and_cloud_computing.html
http://www.service-architecture.com/articles/cloud-computing/web_services_and_cloud_computing.html
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τις συνδέσεις. Εξάλλου οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε 

περιπτώσεις εκτός του Υπολογιστικού Νέφους. Σε αυτές τις άλλες περιπτώσεις ίσως 

αποτελούν μέρος κάποιας εφαρμογής της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής, ίσως και όχι. 

Στην απλούστερη περίπτωση οι Υπηρεσίες Ιστού προσφέρουν μόνο στη σύνδεση. Επιπλέον, 

στο διάγραμμα φαίνεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική και 

χωρίς τη χρήση Υπηρεσιών Ιστού. 

1.2.4 Οι Μεγάλες Υπηρεσίες Ιστού 

1.2.4.1 Η κλασσική θεώρηση των Υπηρεσιών Ιστού 

Στην κλασσική μορφή τους οι Υπηρεσίες Ιστού αποτελούν μια καλά τυποποιημένη μορφή 

υλοποίησης μιας προσέγγισης SOA.[3] 

Δεν είναι η μόνη προσέγγιση στην υλοποίηση μιας SOA αλλά είναι αυτή που έγινε θερμά 

αποδεκτή από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόσμο. 

Παρακάτω παρατίθεται ο ορισμός της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για τις 

Υπηρεσίες Ιστού: 

«Ένα σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο με σκοπό την υποστήριξη διαλειτουργικής 

αλληλεπίδρασης από υπολογιστή σε υπολογιστή διαμέσου ενός δικτύου. Διαθέτει μια 

διασύνδεση, η οποία περιγράφεται σε μια επεξεργάσιμη από τον υπολογιστή μορφή 

(συγκεκριμένα WSDL). Άλλα συστήματα αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία Ιστού, με έναν 

τρόπο που ορίζεται από την περιγραφή της, χρησιμοποιώντας μηνύματα SOAP τα οποία 

συνήθως μεταβιβάζονται με χρήση του HTTP και με σειριακή διάταξη XML, σε συνδυασμό 

με άλλα πρότυπα του Ιστού.» 

Επίσης οι υπηρεσίες ιστού διατυπώνονται και από τις εταιρείες Microsoft και IBM 

αντίστοιχα. 

«Οι υπηρεσίες ιστού είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούν ευρέως αποδεκτά πρότυπα και 
πρωτόκολλα και που επιτρέπουν στα διάφορα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω διαδικτύου. Η γλώσσα XML χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των δεδομένων, 
το πρωτόκολλο SOAP παρέχει τον μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων και το έγγραφο WSDL 
προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.» 

          Από Microsoft 

«Οι Υπηρεσίες Ιστού είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 
μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Μια Υπηρεσία 
Ιστού είναι μια δεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από 
λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 
μηνυμάτων XML. Μια υπηρεσία χρησιμοποιεί πρότυπα, βασισμένα στην γλώσσα XML, για 
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να περιγράφει μια λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή 
με κάποια άλλη εφαρμογή.» 

Από IBM 

1.2.4.2 Βασικές σχεδιαστικές αρχές υπηρεσιών διαδικτύου 

Κύριος σκοπός των υπηρεσιών διαδικτύου είναι να παρέχουν μια ενιαία πλατφόρμα ώστε 

διαφορετικές τεχνολογίες από διαφορετικούς κατασκευαστές να μπορούν να 

λειτουργήσουν αρμονικά στο διαδίκτυο και έτσι να επιτευχθεί ευκολότερα  με μια ενιαία 

γλώσσα η ανταλλαγή μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό οι βασικές αρχές των υπηρεσιών 

διαδικτύου [9] κατηγοριοποιούνται όπως πιο κάτω: 

 τυποποιημένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

 υπηρεσία χαλαρής σύζευξης 

 αφαιρετικότητα υπηρεσίας 

 δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υπηρεσίας 

 αυτονομία υπηρεσίας 

 μη επιβλεπόμενη κατάσταση υπηρεσίας 

 δυνατότητα εντοπισμού υπηρεσίας 

 συνθετικότητα υπηρεσίας 

Είναι η εφαρμογή αυτών των αρχών σχεδιασμού που δημιουργούν ανεξάρτητες υπηρεσίες 

τεχνολογίας και ως εκ τούτου παρέχουν διαλειτουργικότητα μακροπρόθεσμα. Αυτές οι 

αρχές σχεδιασμού χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των 

υπηρεσιών. 

1.2.4.3 Σύνδεση/Δημοσίευση/Εντοπισμός στις Υπηρεσίες Ιστού 

Τα διαγράμματα από τη θεωρία της Αρχιτεκτονικής με Βάση Υπηρεσίες, εκείνα με τα 

διάφορα βήματα και στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον δυναμικό εντοπισμό μιας 

υπηρεσίας και τη σύνδεση με αυτή, ισχύουν και για τις Υπηρεσίες Ιστού. Μάλιστα, αφού οι 

Υπηρεσίες Ιστού είναι μια υλοποίηση SOA, τα διαγράμματα γίνονται λιγότερο αφαιρετικά, 

συμπληρώνονται με ονόματα συγκεκριμένων προτύπων και μηχανισμών. 

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών Ιστού βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τριών ρόλων: 

πάροχοι υπηρεσιών, μητρώα υπηρεσιών και αιτούντες υπηρεσιών. 

Το μοντέλο των υπηρεσιών ιστού στηρίζεται στο υπηρεσιοστρεφές μοντέλο και στην 

παράλληλη συνεργασία των λειτουργιών: δημοσίευση (publish), εύρεση(find) και 

σύνδεση(bind)[8]. 
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Εικόνα 7 -  Οι ρόλοι και το μοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού6 

Μαζί, ρόλοι και λειτουργίες ενεργούν σύμφωνα με την μονάδα λογισμικού της υπηρεσίας 

ιστού καθώς και την περιγραφή της. 

Σε ένα τυπικό σενάριο, ο προμηθευτής της υπηρεσίας δημοσιεύει την υπηρεσία σε ένα 

κατάλογο υπηρεσιών. Κατόπιν, ο πελάτης ο οποίος ψάχνει για μία υπηρεσία η οποία να 

καλύπτει τις απαιτήσεις του, την αναζητεί στον κατάλογο. Αφού εντοπίσει πολλαπλές 

υπηρεσίες επιλέγει μία βάσει των προτιμήσεων του. Τότε μεταφορτώνει την περιγραφή της 

υπηρεσίας και συνδέεται με αυτήν ώστε να μπορέσει να καλέσει και να εκτελέσει την 

υπηρεσία.  

Στο πιο πάνω διάγραμμα απεικονίζονται οι λειτουργίες αυτές, τα στοιχεία που τις 

απαρτίζουν καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους. [13] 

 

                                                      
6Kreger, Η., IBM Software Group (Μάιος, 2001). Web Services Conceptual Architecture 

(WSCA 1.0), 6-8. 
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1.2.5 Η στοίβα πρωτοκόλλων Υπηρεσιών Ιστού 

 

Εικόνα 8 -  Η στοίβα πρωτοκόλλων Υπηρεσιών Ιστού7 

Οι Υπηρεσίες Ιστού υλοποιούν μια SOA αρχιτεκτονική διαύλου. Έτσι η στοίβα πρωτοκόλλων 

των Υπηρεσιών Ιστού έχει την ίδια μορφή με την αρχιτεκτονική διαύλου. Εδώ μάλιστα είναι 

συμπληρωμένη με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. 

Το HTTP, το SOAP και το WSDL βρίσκονται στην καρδιά των Υπηρεσιών Ιστού. 

 

1.2.5.1 Το πρωτόκολλο SOAP 

Ακολουθεί μεταφρασμένος ορισμός του SOAP όπως δίνεται από την Κοινοπραξία του 
Παγκοσμίου Ιστού (W3C). 

 «Το SOAP είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή 
δομημένης πληροφορίας σε ένα αποκεντροποιημένο και κατανεμημένο περιβάλλον, όπως 
ο Παγκόσμιος Ιστός.» 

Η επανάσταση στις Υπηρεσίες Ιστού ήταν το SOAP. 

                                                      
7Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., F. Ferguson, D. (2008). 
ΑρχιτεκτονικήΠλατφόρμαςΥπηρεσιώνΙστού. Αθήνα, ΕκδόσειςΚλειδάριθμος. 
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Καθώς το XML έχει προκύψει ως η προτιμώμενη μορφή δεδομένων, η πρόκληση είναι και 
για τον αποστολέα και για το δέκτη να συμφωνήσουν στο πρωτόκολλο μεταφοράς, σε 
επίπεδο εφαρμογής - είτε η μεταφορά πρόκειται να γίνει ανάμεσα σε προγράμματα 
λογισμικού, είτε ανάμεσα σε μηχανήματα ή οργανισμούς. 

Στην προσπάθεια δημιουργίας του SOAP λήφθηκαν υπόψη όλα τα παραπάνω και 
δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο με τα εξής χαρακτηριστικά [8]: 

 Το SOAP είναι απλό και ως εκ τούτου, το κόστος και η πολυπλοκότητα 
υλοποίησης  του μειώνονται αισθητά. 

 Το SOAP είναι ανεξάρτητο από πλατφόρμα και γλώσσα προγραμματισμού οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών γραμμένων για 
διαφορετικές πλατφόρμες και σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. 

 Το SOAP είναι ευέλικτο. Χρησιμοποιεί πρότυπα πρωτόκολλα όπως το HTTP και 
το SMTP ως μέσα μεταφοράς οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο 
και να διαπερνά τείχη προστασίας χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια της 
υποδομής μιας επιχείρησης. Αυτό αυτομάτως μειώνει και σε ορισμένες 
περιπτώσεις εξαλείφει το κόστος υποδομής αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις 
σήμερα έχουν και τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τη χρήση του 
διαδικτύου. 

 Το SOAP είναι επεκτάσιμο. Αν και δεν προσφέρει τόσες πολλές λειτουργίες όσο 
άλλες τεχνολογίες όπως το CORBA και το DCOM επιτρέπει σε άλλα πρότυπα να 
το επεκτείνουν παρέχοντας υπηρεσίες που λείπουν από αυτό. Αυτό το 
χαρακτηριστικό αποδείχθηκε ίσως το σημαντικότερο γιατί επάνω του βασίζονται 
πολλές αναπτυσσόμενες τεχνολογίες των Υπηρεσιών Ιστού που προσφέρουν 
υπηρεσίες όπως «αξιοπιστία» (reliability), «δρομολόγηση» (routing) και 
«ασφάλεια» (security). 

 

1.2.5.2 Η γλώσσα περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού, WSDL 

Το φθινόπωρο του 2000, η νέα προδιαγραφή, Web Services Description Language (WSDL), 

είχε ανακοινωθεί. 

Ο ορισμός που δίνει η W3C για την Web Services Description Language παρατίθεται 

παρακάτω μεταφρασμένος [7]. 

«Η WSDL είναι ένα σχήμα XML για την περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών σαν ένα σύνολο 

από τελικά σημεία που λειτουργούν σε μηνύματα τα οποία περιέχουν πληροφορία είτε 

προσανατολισμένη στα έγγραφα είτε προσανατολισμένη στις διαδικασίες. 

Οι λειτουργίες και τα μηνύματα περιγράφονται περιληπτικά, και τότε δένονται σε ένα 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο δικτύων και μορφή μηνυμάτων για να καθορίσουν ένα τελικό 

σημείο. Πολλά σχετικά τελικά σημεία συνδυάζονται σε υπηρεσίες (services). 

Η WSDL είναι επεκτάσιμη στο να επιτρέπει την περιγραφή τελικών σημείων και των 

μηνυμάτων τους άσχετα από τη μορφή των μηνυμάτων και των πρωτοκόλλων δικτύων που 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή στην προδιαγραφή 
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της WSDL οι μόνες συνδέσεις που περιλαμβάνονται περιγράφουν πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την WSDL σε συνδυασμό με το SOAP 1.1, το HTTPGET/POST και το 

MIME.» 

Πιο συγκεκριμένα, η WSDL περιγράφει ένα σύνολο από μηνύματα και το πώς αυτά τα 

μηνύματα ανταλλάσσονται. Η WSDL καθορίζει τι πρέπει να περιέχει ένα μήνυμα και πώς 

πρέπει να είναι ένα μήνυμα απάντησης με σαφή σήμανση. Η σήμανση που 

χρησιμοποιείται σε ένα αρχείο WSDL για να περιγράψει μορφές μηνυμάτων βασίζεται στο 

πρότυπο του XML Schema το οποίο σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητη από γλώσσα 

προγραμματισμού και βασισμένη σε πρότυπα.[7] Αυτό το γεγονός την κάνει κατάλληλη για 

να περιγράψει διεπαφές Υπηρεσιών Ιστού οι οποίες είναι προσβάσιμες από μία μεγάλη 

ποικιλία πλατφορμών και γλωσσών προγραμματισμού. Επιπλέον, πέρα από την περιγραφή 

του περιεχομένου των μηνυμάτων, η WSDL ορίζει πού είναι διαθέσιμη μία υπηρεσία και 

ποια πρωτόκολλα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε με αυτή την 

υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο WSDL ορίζει όλα όσα χρειάζονται για να γράψουμε 

ένα πρόγραμμα το οποίο να λειτουργεί με μια υπηρεσία Ιστού. 

1.2.5.3 UDDI 

Με SOAP και WSDL, οι εταιρείες μπορούσαν πλέον να δημιουργήσουν και να περιγράψουν 

τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο. Αυτό που έλειπε τώρα, ήταν ένας μηχανισμός ώστε να 

διαφημίζονται και να εντοπίζονται δυναμικά οι Υπηρεσίες Ιστού. Τον Μάρτιο του 2000, η 

IBM, η Microsoft, και Ariba άρχισαν τα πειράματα και βρήκαν την λύση: Universal 

Description Discovery Integration. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 2000, το UDDI 1.0 είχε 

ανακοινωθεί. Χρησιμοποιώντας μία διεπαφή UDDI, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να 

συνδεθούν δυναμικά με υπηρεσίες που παρέχονταν από εξωτερικούς συνεργάτες. Ένας 

κατάλογος UDDI (UDDI registry) είναι όμοιος με ένα CORBA trader, ή θα μπορούσαμε να 

τον παρομοιάσουμε με μία υπηρεσία DNS αλλά για εφαρμογές.[6] 

Ο ορισμός που δίνει το OASIS για το Universal Description, Discovery and Integration 

δίνεται μεταφρασμένος πιο κάτω: 

«Οι υπηρεσίες Ιστού έχουν νόημα μόνο όταν δυνητικοί χρήστες μπορούν να βρουν 

πληροφορίες ικανές ώστε να επιτρέψουν την εκτέλεσή τους. Το Universal Description 

Discovery & Integration (UDDI) εστιάζει στον καθορισμό ενός συνόλου από υπηρεσίες που 

θα υποστηρίζουν την περιγραφή και την ανακάλυψη: 

1. Των εταιριών, των οργανισμών και άλλων παρόχων υπηρεσιών Ιστού 

2. Των υπηρεσιών Ιστού, που είναι διαθέσιμες 

3. Και των τεχνικών διεπαφών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχει 

κάποιος χρήστης πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 
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Βασισμένο σε ένα κοινό σύνολο από βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 

HTTP, XML, XML Schema και SOAP, το UDDI παρέχει μία διαλειτουργική, θεμελιώδη 

υποδομή για ένα περιβάλλον λογισμικού προσανατολισμένο στις υπηρεσίες τόσο για 

δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες όσο και για υπηρεσίες που εκτίθενται μόνο εσωτερικά ενός 

οργανισμού.» 

Ένας κατάλογος UDDI, μπορεί να παρομοιαστεί με ένα «χρυσό οδηγό» και έχει δύο ειδών 
πελάτες: επιχειρήσεις που θέλουν να δημοσιεύσουν μια υπηρεσία (και τις διεπαφές της), 
και πελάτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και συνδέονται 
προγραμματιστικά με αυτές. 

Έχοντας λοιπόν τα πρότυπα SOAP, WSDL και UDDI η δημιουργία Υπηρεσιών Ιστού παίρνει 
σάρκα και οστά. Επιπλέον, πριν το τέλος του 2000, την μεγάλη ανατροπή έκαναν οι πέντε 
μεγάλες εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής Oracle, HP, Sun, IBM και Microsoft οι 
οποίες ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους στην στήριξη και υιοθέτηση των προτύπων των 
Υπηρεσιών Ιστού στα προϊόντα τους.[6] 

1.2.6 Αρχιτεκτονική REST 

1.2.6.1 RESTful Υπηρεσίες Ιστού 

Στην ορολογία των Υπηρεσιών Ιστού, η λέξη REST αποτελεί ακρωνύμιο του αγγλικού όρου 

"Representational State Transfer". Ο όρος αυτός εισήχθηκε το έτος 2000 μέσω της 

διδακτορικής διατριβής του Roy Fielding ο οποίος παλαιότερα είχε δουλέψει πάνω στο 

πρωτόκολλο HTTP.[10] 

Οι Υπηρεσίες Ιστού τύπου RESTful έχουν άρρηκτη σύνδεση με το πρωτόκολλο HTTP. Σχεδόν 

πάντα χρησιμοποιούνται μαζί. 

∆εν αποτελεί πρότυπο, αλλά απλά µία περιγραφή µία απόπειρας δημιουργία µίας 

«stateless» αρχιτεκτονικής πελάτη/εξυπηρετητή, η οποία παρέχει µία απλή διεπαφή 

επικοινωνίας µε χρήση XML και HTTP. Κάθε πόρος προσδιορίζεται µε ένα URI και η χρήση 

του HTTP επιτρέπει την επικοινωνία µέσω των εντολών GET, POST, PUT και DELETE. [11] 

Κατά κάποιον τρόπο ολόκληρος ο Παγκόσμιος Ιστός βασίζεται στο πρωτόκολλο HTTP και 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δομημένος με μια αρχιτεκτονική τύπου REST[12][14]. 

Οι εφαρμογές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική REST, χρησιμοποιούν αιτήσεις HTTP για 

να διαβάσουν, να γράψουν ή να διαγράψουν δεδομένα. Η αρχιτεκτονική REST 

χρησιμοποιεί το HTTP για να πραγματοποιήσει λειτουργίες δημιουργίας (CREATE), 

ανάγνωσης (READ), ενημέρωσης (UPDATE), διαγραφής(DELETE) δεδομένων. [20][18] 

Όσον αφορά θέματα ασφαλείας η αρχιτεκτονική REST υστερεί, δεν προσφέρει καμία 

προστασία.[16] Για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων οι Υπηρεσίες 
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Ιστού με βάση τη REST χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTPS καθώς και τεκμήρια 

ονόματος/κωδικού. 

1.2.6.2 Αρχιτεκτονική REST και πόροι 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των υπηρεσιών Ιστού τύπου REST είναι ο διαχωρισμός διαφόρων 

πηγών πληροφορίας που αναφέρονται ως πόροι. Κάθε πόρος συνδέεται από ένα 

παγκόσμιας εμβέλειας αναγνωριστικό. [12] Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το HTTP, 

κάθε πόρος είναι συνδεδεμένος με ένα μοναδικό URI. 

1.2.6.3 Προγραμματιστική Διεπαφή Υπηρεσιών Ιστού (web API) 

Παραδοσιακά η προγραμματιστική διεπαφή αφορούσε ένα σύνολο συναρτήσεων, 

ρουτίνων, μεθόδων ή κλάσεων που μπορούσαν να καλέσουν κάποια υπηρεσία του 

λειτουργικού συστήματος ή κάποιας βιβλιοθήκης. 

Όπως οι παραδοσιακές προγραμματιστικές διεπαφές εμπλέκουν συναρτήσεις και δομές 

δεδομένων έτσι και αυτές των Υπηρεσιών Ιστού εμπλέκουν αντίστοιχα στοιχεία των 

Υπηρεσιών για να περιγράψουν στους ανθρώπους πώς να επικοινωνήσουν με το σύστημα. 

Σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες Ιστού που είναι βασισμένες στο SOAP, στις τύπου REST 

υπηρεσίες Ιστού δεν υπάρχει επίσημο πρότυπο για τον καθορισμό της προγραμματιστικής 

τους διεπαφής. Μάλιστα δεν πρόκειται να υπάρξει ένα τέτοιο πρότυπο[18]. Αυτά 

οφείλονται στο ότι ο όρος REST αντιπροσωπεύει ένα αρχιτεκτονικό στυλ και όχι ένα 

πρωτόκολλο όπως κάνει ο όρος SOAP. 

Ας σημειωθεί ότι παρόλο που το REST δεν είναι κάποιο πρότυπο, οι υλοποιήσεις αυτού του 

τύπου χρησιμοποιούν πρότυπα, όπως το HTTP, το URI, το XML. 

Στις κλασσικές, στις SOAPful Υπηρεσίες Ιστού, μέσω της Γλώσσας Περιγραφής Υπηρεσιών 

Ιστού (WSDL, Web Services Description Language) οι προγραμματιστές δίνουν περιγραφή 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Περιγράφουν ποιες ενέργειες ή 

λειτουργίες εκτελεί η υπηρεσία από άποψη των μηνυμάτων που λαμβάνει ή στέλνει. 

Στις RESTful Υπηρεσίες Ιστού δεν υπάρχουν έγγραφα με γλώσσα WSDL που περιγράφουν 

τις υπηρεσίες. Η τεκμηρίωση των RESTful υπηρεσιών Ιστού γίνεται με έγγραφα σε 

ανθρώπινη γλώσσα, που έχουν και αρκετές τεχνικές πληροφορίες και παραδείγματα μιας 

και προορίζονται για ανάγνωση άμεσα από τους προγραμματιστές που έχουν πρόθεση να 

χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Αυτά τα έγγραφα με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 

περιγραφής και χρήσης μιας υπηρεσίας, συνθέτουν την προγραμματιστική διεπαφή της 

υπηρεσίας. 

Κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ένας προγραμματιστής για μια Υπηρεσία Ιστού 

περιγράφονται από την προγραμματιστική διεπαφή της. Τέτοια κρίσιμα στοιχεία είναι η 
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σύνταξη μιας αίτησης υπηρεσίας, η μορφή και η δομή του μηνύματος της απόκρισης της 

υπηρεσίας και το πως πιστοποιείται η αυθεντικότητα της ταυτότητας του αιτητή. 

1.2.7 Σύγκριση Υπηρεσιών Ιστού τύπου-REST με τύπου-WS 

Στα πλαίσια πρόσφατης έρευνας[17] προτείνεται μια καλή σύγκριση των RESTful και WS- * 

υπηρεσιών ιστού: 

Επίπεδα πρωτοκόλλων: 

Οι τύπου-REST Υπηρεσίες Ιστού χρησιμοποιούν τον Ιστό για να μεταφέρουν προσβάσιμη 

πληροφορία. Οι τύπου-WS Υπηρεσίες Ιστού χρησιμοποιούν τον Ιστό ως μεταφορικό μέσο 

για να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των υπηρεσιών. 

Αντιμετώπιση της ετερογένειας: 

Οι υπηρεσίες τύπου-REST όσο και οι υπηρεσίες τύπου-WS επιτρέπουν την κατασκευή 

εφαρμογών πάνω σε ετερογενή συστήματα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς 

η κάθε μια. 

Χαλαρή σύνδεση: 

Και οι τύπου-REST και οι τύπου-WS υπηρεσίες Ιστού, έχουν χαρακτηριστικά χαλαρής 

σύνδεσης. Μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς να επηρεαστούν οι πελάτες τους. 

Σχεδιασμός συμβολαίων: 

Οι υπηρεσίες τύπου-REST όσο και οι υπηρεσίες τύπου-WS ακολουθούν μια διαφορετική 

προσέγγιση στον ορισμό των διεπαφών των υπηρεσιών ιστού καθώς και στις 

αρχιτεκτονικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

μεθοδολογίες σχεδιασμού των συμβολαίων. Δύο διαφορετικές πρακτικές έχουν εμφανιστεί 

στην WS- * κοινότητα. Συγκρίνοντας την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού διεπαφής 

υπηρεσιών Ιστού, μπορούμε να συμπεράνουμε  ότι οι υπηρεσίες τύπου-REST φαίνεται να 

είναι απλούστερες, καθώς περιορίζουν πλήρως το σύνολο των λειτουργιών.  

Ανταλλαγή μηνυμάτων: 

Οι τύπου REST υπηρεσίες Ιστού υποστηρίζουν μόνο σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων 

αίτησης-απόκρισης αφού υλοποιούνται σχεδόν πάντα με HTTP. 

Οι τύπου WS υπηρεσίες Ιστού υποστηρίζουν και σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά και 

ασύγχρονη. Όσον αφορά τους πόρους στις τύπου REST υπηρεσίες, τη μορφή των 

μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μπορεί να είναι διαφόρων τύπων όπως HTML, GIF, PDF 

και άλλων. Στις Υπηρεσίες τύπου WS τα δεδομένα είναι μορφοποιημένα με βάση την XML. 

Πρωτόκολλο μεταφοράς: 

Οι τύπου WS υπηρεσίες Ιστού είναι ανεξάρτητες πρωτοκόλλου σε αντίθεση με τις τύπου 

REST όπου, εκτός σπάνιας εξαίρεσης, γίνεται αποκλειστική χρήση του πρωτοκόλλου HTTP. 
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Ταυτοποίηση Υπηρεσιών: 

Στις τύπου-REST κατά κανόνα χρησιμοποιείται το URL ως μηχανισμός ονοματισμού και 

διευθυνσιοδότησης των πόρων. Στις τύπου-WS η διευθυνσιοδότηση ακολουθεί 

εξειδικευμένα πρότυπα. 

Περιγραφή Υπηρεσιών: 

Στις τύπου-REST υπηρεσίες Ιστού δεν χρησιμοποιείται η γλώσσα περιγραφής Υπηρεσιών 

Ιστού (WSDL). Έχει εισαχθεί η WΑDL που αποτελεί κάτι αντίστοιχο αλλά δεν έτυχε ευρείας 

αποδοχής από την κοινότητα των προγραμματιστών. 

Σύνθεση Υπηρεσιών: 

Μερικές γλώσσες και εργαλεία έχουν κατασκευαστεί ώστε να επιτρέπουν τη σύνθεση 

Υπηρεσιών Ιστού τύπου-WS (πχ. BPELWS). Οι τύπου REST υπηρεσίες Ιστού μπορούν να 

συντεθούν χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες των Mashups. 

Αξιοπιστία και ασφάλεια συναλλαγών: 

Η στοίβα WS-* αποτελείται από διάφορες προδιαγραφές προαιρετικές σε σχέση με την 

ποιότητα των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. Όσον αφορά τους μηχανισμούς ασφαλείας 

που μπορεί να διατεθούν από το HTTP ή καλύτερα από το HTTPs, αυτά μπορούν να 

αξιοποιηθούν και από τις τύπου-REST και από τις τύπου-WS υπηρεσίες Ιστού. 

Ανακάλυψη Υπηρεσιών: 

Οι τύπου-WS υπηρεσίες Ιστού έχουν μητρώα UDDI που χρησιμοποιούνται για την 

καταχώρηση και τη ανακάλυψη υπηρεσιών. 

Οι τύπου-REST δεν διαθέτουν αυτή την επιλογή. 

Υλοποίηση: 

Και οι δύο τύπου Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση τους. Είναι ανεξάρτητες γλωσσών 

προγραμματισμού. 

1.2.8 Εφαρμογές των Υπηρεσιών Ιστού 

Οι πρώτες Υπηρεσίες Ιστού σκόπευαν να είναι πηγές πληροφορίας τις οποίες μπορεί κανείς 

πολύ εύκολα να ενσωματώσει στις εφαρμογές του. Για παράδειγμα τιμές μετοχών, 

προβλέψεις καιρού ή αποτελέσματα αθλητικών παιγνιδιών. Είναι εύκολο να φανταστεί 

κανείς μια ολόκληρη κατηγορία εφαρμογών που μπορεί να κατασκευάσει ώστε να αναλύει 

και να συνδυάζει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει και να την παρουσιάζει με 

διάφορους τρόπους.  

Εκθέτοντας ήδη υπάρχουσες εφαρμογές σαν Υπηρεσίες Ιστού θα επιτρέψει στους χρήστες 

να κατασκευάσουν νέες πιο ισχυρές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες 

Ιστού σαν δομικά στοιχεία.   
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1.3 Υπολογιστικό νέφος 

1.3.1 Η Νεφοϋπολογιστική είναι ένα νέο υπολογιστικό παράδειγμα 

(computing paradigm) 

Στο πιο κάτω διάγραμμα από Voas and Zhang (2009), φαίνονται έξι μορφές[21] 

υπολογιστικών συστημάτων. Από τα τερματικά με τα mainframes,  στον προσωπικό 

υπολογιστή (PC), στους δικτυωμένους και διαδικτυωμένους υπολογιστές, στα grids, μέχρι 

και το υπολογιστικό νέφος. 

Το υπολογιστικό νέφος είναι η πιο εξελιγμένη μορφή υπολογιστικού παραδείγματος μέχρι 

σήμερα. Μοιάζει πολύ με την πρώτη μορφή, αυτή των τερματικών με τα mainframes αλλά 

με σημαντικές διαφορές. Καταρχήν η υπολογιστική ισχύς του mainframe ήταν 

πεπερασμένη ενώ κατά κάποιον τρόπο η υπολογιστική ισχύς του υπολογιστικού νέφους 

δείχνει απεριόριστη στον χρήστη.  

Επιπλέον τα τερματικά από μόνα τους ήταν άχρηστες συσκευές, σκοπός τους ήταν να 

παρέχουν τη διεπαφή χρήστη. Από την άλλη, σήμερα, ο χρήστης έρχεται σε επαφή με το 

νέφος μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή που διαθέτει κάποια τοπική επεξεργαστική ισχύ 

και αποθηκευτικό χώρο. 
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Εικόνα 9 -  Τα έξι υπολογιστικά παραδείγματα8 

1.3.2 Πλεονεκτήματα-οφέλη του υπολογιστικού νέφους 

Το υπολογιστικό νέφος παρουσιάζει σημαντικά οφέλη τα οποία μπορούν να συνοψιστούν 

πιο κάτω [22]: 

                                                      
8Buyya, R., Broberg, J., Goscinski, A. M. (2011). Cloud Computing: Principles and Paradigms. 

Εκδόσεις Wiley, 1/E.  
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 Οικονομία- Αυτό είναι από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του cloud computing. Το 
κόστος που μπορεί να έχει ένα λογισμικό ίσως να είναι απαγορευτικό για μία μικρή 
εταιρία, όμως με το “cloud” τα δεδομένα αυτά αλλάζουν καθώς η εταιρία δεν 
πληρώνει την εφαρμογή αλλά πληρώνει την χρήση της. Συνήθως σε cloud δίκτυα 
υπάρχουν πολλές δυνατότητες και “πακέτα” για την πληρωμή της χρήσης κάποιας 
εφαρμογής. 

 Αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου- Η αποθήκευση των διαφόρων 
πληροφοριών είναι θέμα υψίστης σημασίας. Με το cloud computing έχουμε 
συνήθως όσο αποθηκευτικό χώρο θα χρειαστούμε. 

 Οργανωμένη με προδιαγραφές αποθήκευση 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύνδεση στο 
Ίντερνετ 

 Πολύ μεγάλη ευελιξία 

 Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας 

 Δυνατότητα αναζήτησης και ομαδοποίησης/ταξινόμησης με πολλαπλά κριτήρια 

 Σημαντικότατη εξοικονόμηση πόρων, για την δημιουργία, φιλοξενία και ανταλλαγή 
δεδομένων 

 Συγκέντρωση των βιομηχανικών συστημάτων κάτω από κοινές προδιαγραφές και 
υποδομές 

 Ομοιογένεια των εφαρμογών για την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
βιομηχανιών 

 Αποφυγή επανεκπαίδευσης προσωπικού κατά την μετάθεση από τη μια θέση στην 
άλλη 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

1.3.2.1 Μια παρομοίωση 

Κάποτε, κάθε φάρμα, σπίτι, χωριό, πόλη είχαν το δικό τους πηγάδι.[22] Μπορείς να 

φανταστείς την ταλαιπωρία προκειμένου να εξασφαλίζονται καθημερινά οι ελάχιστες 

απαιτούμενες ποσότητες νερού και μάλιστα αμφιβόλου ποιότητας. 

Σήμερα, όλα τα νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο σύστημα υδατοπρομήθειας που 

παρέχει άφθονο και καθαρό νερό απλά με το άνοιγμα της βρύσης. 

Το υπολογιστικό νέφος λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο. 

Όπως το νερό στην κουζίνα σου, έτσι και οι υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους μπορούν 

να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν όσο γρήγορα χρειάζονται. Όπως και στους 

οργανισμούς υδατοπρομήθειας, ομάδες επαγγελματιών είναι υπεύθυνες για να 

εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ασφαλείς και διαθέσιμες 

εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα. Και το καλύτερο όλων, όταν η 

βρύση σου είναι κλειστή δεν εξοικονομείς απλά νερό, αλλά επίσης δεν πληρώνεις για 

πόρους που δεν χρειάζεσαι την εκάστοτε στιγμή. 
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1.3.3 Μειονεκτήματα-προκλήσεις υπολογιστικού νέφους 

Παρόλο που το cloud computing παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο τα ποιο 

κάτω μειονεκτήματα [25] [23] επισκιάζουν την χρήση του και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: 

 Ασφάλεια δεδομένων- Είναι λογικό κάποιες φορές να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα 

σε δικό μας τοπικό εξυπηρετητή και όχι στο Νέφος. 

 Αυξημένη πολυπλοκότητα- Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μία εφαρμογή αποθηκευμένη 

κάπου τοπικά, σε ένα δικό μας εξυπηρετητή Ιστού και προσπαθούμε να την κάνουμε να 

επικοινωνήσει με μία άλλη στο Νέφος. Τα πράγματα εκεί γίνονται αρκετά περίπλοκα 

και πολλές φορές η λύση εκτός ότι δεν είναι προφανής, αποτυγχάνει. 

1.3.4 Ορισμός του υπολογιστικού νέφους κατά NIST 

Ορισμός του Cloud Computing σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και 

Τεχνολογίας (NIST) [24]: 

Το Cloud Computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την εύκολη, on-demand (τη στιγμή 

που ζητείται) πρόσβαση μέσω δικτύου σε μια “κοινή λίμνη” από παραμετροποιήσιμους 

υπολογιστικούς πόρους (π.χ. Δίκτυα,servers, αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και 

υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να παρακολουθηθούν και να αποδοθούν με 

πολύ μικρή παρέμβαση της διαχείρισης, ή αλληλεπίδρασης από τον πάροχο των 

υπηρεσιών.  

Αυτό το μοντέλο του υπολογιστικού νέφους προάγει τη διαθεσιμότητα και απαρτίζεται από 

πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών και τέσσερα μοντέλα 

υλοποίησης του. 
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Εικόνα 10 -  Μοντέλο υπολογιστικού νέφους: Κανόνας 5-4-39 

1.3.5 Απαραίτητα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ όλων των υπηρεσιών 

του νέφους 

Σύμφωνα με τον κοινά αποδεκτό ορισμό του Υπολογιστικού Νέφους που αρχικά είχε 

προταθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας στις Η.Π.Α., υπάρχουν πέντε 

αναγκαία χαρακτηριστικά [24], τα οποία είναι κοινά μεταξύ όλων των υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους: 

1. Self-service κατ’ απαίτηση: Ο καταναλωτής μπορεί μονομερώς να προμηθευτεί 

υπολογιστικές δυνατότητες όπως χρόνο στον εξυπηρετητή και χώρο αποθήκευσης 

στο δίκτυο, όποτε το χρειαστεί αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη 

παρέμβαση με τον πάροχο της κάθε υπηρεσίας. 

2. Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες σε όλο το δίκτυο 

και είναι προσβάσιμες μέσα από σταθερούς μηχανισμούς από ετερογενείς 

πλατφόρμες. 

3. Διαθεσιμότητα πόρων: Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου διατίθενται με σκοπό 

να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς χρήστες, με τους διαφορετικούς φυσικούς και 

εικονικούς πόρους να ανατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή. 

4. Γρήγορη ευελιξία: Δυνατότητες που μπορούν να διανεμηθούν γρήγορα και 

ευέλικτα. Για τον καταναλωτή, οι διαθέσιμες δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών 

φαίνονται να είναι απεριόριστες και να μπορούν να αγοραστούν σε οποιαδήποτε 

ποσότητα και οποιοδήποτε χρόνο. 

                                                      
9
cloudcontrols.org (2011). Illustration of Cloud Taxonomy. Ανακτήθηκε από: 

http://www.cloudcontrols.org/cloud-standard-information/cloud-definitions/ 
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5. Μετρούμενη υπηρεσία: Τα συστήματα νέφους ελέγχουν αυτόματα και 

βελτιστοποιούν την χρήση πόρων αξιοποιώντας την δυνατότητα μέτρησης. Η χρήση 

των πόρων μπορεί να παρακολουθηθεί, ελεγχθεί και να αναφερθεί. 

Τα πιο πάνω αναφέρονται ως cloud computing features και αναφέρθηκαν από τους 

Wangetal (2008) και Grossman (2009) από όπου μάλλον τα πήρε και τα παρουσίασε το 

NIST στην περιγραφή που δίνει για το υπολογιστικό νέφος. 

1.3.6 Επίπεδα του υπολογιστικού νέφους – Μοντέλα Υπηρεσιών 

 

Εικόνα 11 -  Επίπεδα Νεφοϋπολογιστικής10 

Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να θεωρηθεί σαν μια συλλογή υπηρεσιών η οποία μπορεί 

να παρουσιαστεί σαν μια αρχιτεκτονική επιπέδων [29] όπως φαίνεται στην πιο πάνω 

εικόνα. 

1.3.6.1 Λογισμικό-ως-Υπηρεσία (Software-as-a-Service, SaaS) 

Το SaaS είναι το μοντέλο όπου ο πάροχος του Νέφους δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές που 

έχουν ήδη αναπτυχθεί στην υποδομή του. Οι εφαρμογές είναι τυπικά διαθέσιμες μέσω 

διεπαφών διαδικτύου όπως ένας περιηγητής δικτύου σε συσκευές που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα όπως προσωπικούς υπολογιστές, tablets, smartphones και άλλες φορητές 

συσκευές. 

Πιο αναλυτικά, το Software-as-a-Serviceβασίζεται στη λογική της υπενοικίασης λογισμικού 

από έναν πάροχο υπηρεσιών, αντί της αγοράς της άδειας χρήσης. Το λογισμικό λειτουργεί 

σε ένα κεντρικοποιημένο δίκτυο servers προκειμένου να διατίθεται ως υπηρεσία από 

το web ή το διαδίκτυο.  

                                                      
10Jones, M. T. (2009) Cloud computing with Linux. Ανακτήθηκε από : 

http://www.ibm.com/developerworks/library/l-cloud-computing/ 
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Επίσης καλείται και ως ‘software on demand’ και αποτελεί τον πλέον γνωστό 

τύπο cloud computing λόγω της μεγάλης ευελιξίας, ποιότητας υπηρεσιών, υψηλής 

σταθερότητας και της ελάχιστης δυνατής συντήρησης που απαιτεί. Ο πάροχος της 

υπηρεσίας φιλοξενεί και την εφαρμογή αλλά και τα δεδομένα, έτσι οι χρήστες μπορούν να 

τη χρησιμοποιήσουν από οπουδήποτε. To SaaS μοντέλο είναι πολύ αποτελεσματικό στη 

μείωση του κόστους αφού παρέχεται στην επιχείρηση ως μηνιαίο λειτουργικό κόστος το 

οποίο συνήθως είναι κατά πολύ οικονομικότερο από την αγορά των αντίστοιχων αδειών 

χρήσης και υποδομής. Στο SaaS μοντέλο δεν απαιτείται καμία συντήρηση ή αναβάθμιση, 

αφού ο τελικός αποδέκτης δε χρειάζεται να μεριμνήσει για τη διαθεσιμότητα, την 

κλιμάκωση, τη χωρητικότητα και το SLA της υποδομής, της πλατφόρμας και της υπηρεσίας. 

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης 

του software καθώς και τη φιλοξενία του σε κάποιον cloud server ο ίδιος ο πάροχος της 

υπηρεσίας.  

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα στο μοντέλο SaaS. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι μία 

εταιρία με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες σε υπολογιστικά προγράμματα πιθανόν να μην 

μπορέσει να βρει την εφαρμογή που χρειάζεται μέσω του SaaS. 

 

Επιπλέον το μοντέλο SaaS αντιμετωπίζει προβλήματα με τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα 

και το φθηνότερο υλικό(hardware). Οι εταιρίες που εκδίδουν τα προγράμματα μπροστά σε 

αυτή την απειλή μπορούν να ενσωματώσουν τις εφαρμογές ανοιχτού κώδικα σε 

υλικό(hardware) που έχει καλύτερη απόδοση και κοστίζει λιγότερο από ότι στο παρελθόν. 

 

1.3.6.2 Πλατφόρμα-ως-Υπηρεσία (Platform-as-a-Service, Peas) 

Το Platform-as-a-Serviceπαρέχει μια πλατφόρμα εφαρμογών για εταιρείες ή ιδιώτες που 

κατασκευάζουν λογισμικό είτε για ιδία χρήση είτε για τρίτους. 

Το PaaS μοντέλο, παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες προκειμένου κάποιος να μπορέσει να 

αναπτύξει, να δοκιμάσει, να διαθέσει και να συντηρήσει εφαρμογές και υπηρεσίες μέσα 

ένα ενιαίο περιβάλλον πλατφόρμας το οποίο είναι εγγενώς υψηλά διαθέσιμο, ελαστικό και 

ευέλικτο, με δυνατότητες πλήρης αυτό-διαχείρισης, αυτό-συντήρησης και αυτό-

κλιμάκωσης της υποδομής, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας εφαρμογών. 

Δηλαδή με το PaaS δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τη συντήρηση του λειτουργικού 

συστήματος και της πλατφόρμας, όμως από τη άλλη πλευρά δεν θα έχουμε και δυνατότητα 

λεπτομερούς ελέγχου αυτών. 

Το αρνητικό του PaaS είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας και φορητότητας μεταξύ των 

παρόχων. Δηλαδή αν δημιουργήσουμε μια εφαρμογή με έναν πάροχο και αποφασίσουμε 

να αλλάξουμε πάροχο μπορεί να μην είναι δυνατό ή θα πρέπει να πληρώσουμε υψηλότερη 

τιμή. Επίσης αν ο πάροχος σταματήσει την λειτουργία του τότε τα δεδομένα θα χαθούν. 
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Το PaaS βασίζεται στο μοντέλο «Pay-per-use» με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

η πλήρης αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το 

κόστος χρήσης. Αν συνδυαστεί με το χαρακτηριστικό της αυτό-κλιμάκωσης μπορούμε να 

πετύχουμε τη διάθεση υπηρεσιών που να μπορούν να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε 

ραγδαία ή αναμενόμενη μεταβολή χωρητικότητας (ισχύς, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, 

δίκτυο) που θα απαιτηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή χωρίς να έχω δεσμευτεί εκ των 

προτέρων είτε με αγορά υποδομής, λογισμικού πλατφόρμας, δικτυακή γραμμή υψηλής 

χωρητικότητας κλπ. είτε με ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υποδομής και 

πλατφόρμας συγκεκριμένης χωρητικότητας και χρονικής διάρκειας.  

 

1.3.6.3 Υποδομή-ως-Υπηρεσία (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) 

Το Infrastructure-as-a-Service είναι η παροχή υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών ως  

μια πλήρως outsourced υπηρεσία. Η εταιρεία ή ο ιδιώτης μπορεί να υπενοικιάσει υποδομή 

(όχι όμως και πλατφόρμα όπως στο PaaS) ανάλογα με τις απαιτήσεις εκείνης της χρονικής 

στιγμής με λογική, όπως και στο PaaS, «Pay as you go» αντί να προβεί στην αγορά 

εξοπλισμού (υπολογιστικού, δικτυακού, κλπ) ή στη σύναψη συμβολαίου παροχής 

υπηρεσιών φιλοξενίας υποδομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημαντικό 

πλεονέκτημα του IaaS είναι επίσης η δυνατότητα μεταφοράς εικονικών μηχανών από το 

ιδιόκτητο περιβάλλον της εταιρείας ή του ιδιώτη στο cloud, με συνοπτικές διαδικασίες.  

Σε αυτό το μοντέλο το γεγονός του ότι «αποκτώ πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα» 

(αφού παίρνω το υλικό(hardware) ως υπηρεσία) μεταφράζεται στο «πως μπορώ να έχω 

από τη μια έλεγχο του λειτουργικού συστήματος και ότι εγκαθιστώ σε αυτό, αλλά από την 

άλλη να μην είμαι υπεύθυνος και για τη διαχείριση και συντήρηση αυτών». 

1.3.7 Αποθηκευτικός-χώρος-ως-Υπηρεσία (data-Storage-as-a-Service, dSaaS) 

Η αποθήκευση δεδομένων και προσωπικών αρχείων αποτελεί παράγοντα ζωτικής 

σημασίας στις μέρες μας, είτε πρόκειται για τον απλό χρήστη είτε για τις επιχειρήσεις. Η 

αποθήκευση δεδομένων στο Υπολογιστικό Νέφος αποκτά ολοένα και περισσότερους 

οπαδούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες να κάνουν την 

εμφάνιση τους με απλές και λειτουργικές λύσεις. 

 Τα Dropbox, Google Drive, OneDrive και iCloud είναι οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες online 

αποθήκευσης δεδομένων.  

Σε αυτό το μοντέλο[26] η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή. Ο χρήστης ανεβάζει τα 

αρχεία του στο Internet και ακολούθως αποκτά πρόσβαση σε αυτά μέσα από έναν 

οποιοδήποτε υπολογιστή, tablet, smartphone ή γενικά δικτυακή συσκευή, πολύ απλά με τη 

χρήση ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης. Οι εταιρείες που προσφέρουν 
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τον αποθηκευτικό χώρο στους εξυπηρετητές τους, ουσιαστικά τον δανείζουν επί πληρωμή 

στους χρήστες. Συνήθως προσφέρεται κάποιο καταρχήν δωρεάν ποσό της τάξεως των 

λίγων GBs και ακόλουθα η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον όγκο των GBs. 

Το μοντέλο data-Storage-as-a-Service (dSaaS) έχει ως βασικό πλεονέκτημα το μειωμένο 

κόστος, καθώς δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει τα αρχεία του και να τα 

μοιραστεί με όσους επιθυμεί, χωρίς να χρειάζεται αποθήκευση και διατήρηση τους σε 

τοπικό σκληρό δίσκο. Επίσης, παρέχεται ασφάλεια και αξιοπιστία στα δεδομένα, ενώ 

διατηρείται ένα αντίγραφο ασφαλείας εκτός αυτού που υπάρχει ήδη στο σπίτι ή στην 

επιχείρηση, μιας και οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν εξαιρετικές δυνατότητες αυτόματης 

διατήρησης αντιγράφων. Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο 

αποθηκευτικός χώρος στο Υπολογιστικό Νέφος αποδεικνύεται η πιο ευέλικτη λύση στην 

περίπτωση των έξυπνων κινητών συσκευών και όπου ο συγχρονισμός και η ανταλλαγή 

αρχείων μεταξύ τους αποτελεί το βασικό ζητούμενο. Επίσης, η πρόσβαση σε αρχεία 

μεγάλου όγκου πλέον είναι εφικτή και δεν απαιτεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο από τη 

συσκευή, καθώς όλα είναι διαθέσιμα στο Νέφος. 

1.3.8 Διαχείριση πόρων ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης 

Το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί ένα υπολογιστικό παράδειγμα μετατροπής των 

υπολογιστικών πόρων, του δικτύου και των πόρων αποθήκευσης σε υπηρεσία. 

Υπάρχουν τέσσερα κύρια μοντέλα ανάπτυξης υπολογιστικού νέφους και χωρίζονται στις 

εξής κατηγορίες: 

1.3.8.1 Δημόσιο υπολογιστικό νέφος (Public Cloud) 

Η υποδομή του δημόσιου νέφους είναι διαθέσιμη για ελεύθερη χρήση από το ευρύ κοινό. 

Προσφέρονται ένα σύνολο τυποποιημένων εφαρμογών και υπηρεσιών κατ'αίτηση χωρίς ο 

χρήστης να γνωρίζει που ακριβώς φιλοξενούνται τα δεδομένα και που ακριβώς 

πραγματοποιούνται οι επεξεργασίες των δεδομένων. Παραδείγματα αποτελούντα Amazon 

Web Services, Google App Engine, Microsoft Windows Azure. 
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Εικόνα 12 -  Μοντέλα ανάπτυξης – μορφές11 

1.3.8.2 Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος (Private Cloud) 

Το ιδιωτικό νέφος παρέχεται για αποκλειστική χρήση σε εσωτερικά κέντρα πληροφοριών 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού που περιλαμβάνει πολλούς χρήστες-πελάτες και δεν 

είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε ένα εικονικό περιβάλλον 

το οποίο μοιράζεται και με άλλους χρήστες. Σε ένα τέτοιο ιδιωτικό νέφος δεσμεύονται 

φυσικές υποδομές από ένα δημόσιο υπολογιστικό νέφος για την αποκλειστική χρήση ενός 

και μόνο πελάτη και έτσι κάθε πελάτης λειτουργεί σαν να έχει την υποδομή αυτή κατά 

αποκλειστικότητα. 

1.3.8.3 Κοινοτικό υπολογιστικό νέφος (Community Cloud) 

Η υποδομή του νέφους κοινότητας περιλαμβάνει κοινή χρήση της υπολογιστικής υποδομής 

μεταξύ οργανισμών και οργανώσεων της ίδιας κοινότητας. Υποστηρίζει μία συγκεκριμένη 

κοινότητα με κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ανάγκες και ανησυχίες.[27] Για παράδειγμα, όλοι 

οι κυβερνητικοί οργανισμοί εντός μιας πολιτείας μπορούν να μοιράζονται την υπολογιστική 

υποδομή του κοινοτικού νέφους για την διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με 

τους πολίτες που διαμένουν στην πολιτεία αυτή. 

                                                      
11

DZone (2012). An Introduction to Cloud Computing Characteristics and Service/Deployment Models. 
Ανακτήθηκε από: http://cloud.dzone.com/articles/introduction-cloud-computing 
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1.3.8.4 Υβριδικό υπολογιστικό νέφος (Hybrid Cloud) 

Το υβριδικό νέφος αποτελεί συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων μοντέλων 

ανάπτυξης(ιδιωτικό, κοινοτικό ή δημόσιο). Αυτός ο τύπος υποδομής διατηρεί τα 

επιλεγμένα μοντέλα σαν ξεχωριστές οντότητες, όμως παραμένουν συνδεδεμένες μεταξύ 

τους. Επιτρέπει σε οργανισμούς να φιλοξενήσουν σημαντικές εφαρμογές σε ιδιωτικό νέφος 

και εφαρμογές με πιο περιορισμένα θέματα ασφαλείας στο δημόσιο νέφος, για 

παράδειγμα. Επίσης η υποδομή του υβριδικού νέφους είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε 

κάποιες δραστηριότητες όπως η αποθήκευση ή η εκτέλεση πολύπλοκων αλγορίθμων να 

μπορεί να διενεργηθεί με συμπληρωματικά ανεξάρτητα νέφη, όταν προκύπτουν 

συγκεκριμένες ανάγκες ή όταν ο όγκος δεδομένων ξεπερνά την χωρητικότητα της 

υποδομής του υπολογιστικού νέφους. 

1.3.9 Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους 

 

Εικόνα 13 -  Οι τεχνολογίες του υπολογιστικού νέφους 

Οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους δίνουν την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη να 

απεμπλακεί από τα δεσμά της διεπιφάνειας εργασίας του υπολογιστή του. Τα δεδομένα 

του πλέον δεν αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους αλλά στο υπολογιστικό νέφος που 

βρίσκεται στο Διαδίκτυο ή σε τοπικά δίκτυα. Το μόνο που χρειάζεται, είναι ένας 

υπολογιστής και πρόσβαση στο δίκτυο. Έτσι το cloud computing δίνει τέλος στον 

πονοκέφαλο και τα έξοδα για ολοένα ταχύτερους επεξεργαστές ή μεγαλύτερους σκληρούς 

δίσκους. 

Πολυάριθμες δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως οι Facebook, Dropbox, GoogleDrive ακόμη και 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιούν τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. 
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1.3.9.1 Δημιουργία εικονικών πόρων 

Η χρήση τεχνολογιών virtualization επιτρέπει την δυναμική εγκατάσταση ενός λειτουργικού 

συστήματος στον υπολογιστή που στη πραγματικότητα δεν υπάρχει. Virtualization είναι μια 

έννοια που επιτρέπει στους πόρους (μνήμη, πυρήνες CPU, χωρητικότητα σκληρών δίσκων) 

ενός υπολογιστή να διαιρεθούν ή να μοιραστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

ταυτόχρονα. Οι εικονικές μηχανές, όπως ονομάζονται, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους χωρίς να ξέρουν το ένα την ύπαρξη του άλλου. Ένα ενιαίο περιβάλλον μπορεί να μην 

γνωρίσει ότι τρέχει σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

H τεχνολογία Νεφοϋπολογιστικής επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών υποδομών που 

παρέχουν virtualization για καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων στις εκάστοτε 

ανάγκες και την ευκολότερη παροχή υπηρεσιών IaaS, PaaS και SaaS. 

1.3.9.2 Ροή υπηρεσιών και διεργασιών 

Το Υπολογιστικό Νέφος επιτρέπει την κοινή χρήση πληροφοριακών και υπολογιστικών 

πόρων πέρα από τα καθορισμένα όρια επιμέρους τμημάτων ή οργανισμών με ασφάλεια 

και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης υποστηρίζει την κοινή χρήση, διασύνδεση 

και χρήση διαφόρων πόρων ενσωματωμένων στο πλαίσιο ενός δυναμικού υπολογιστικού 

συστήματος. Η διαχείριση των λειτουργιών της ροής υπηρεσιών στο Υπολογιστικό Νέφος 

απαιτεί την ένωση και ενορχήστρωση των πιο πάνω αναφερθέντων κατανεμημένων 

πόρων. 
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1.3.10  Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική και Νέφος 

 

Εικόνα 14 - Σύγκριση Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής και Υπολογιστικού Νέφους12 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική σε συνάρτηση με το Υπολογιστικό Νέφος[28], όπως 

φαίνεται και από το πιο πάνω διάγραμμα δείχνουν να αλληλεπικαλύπτονται: 

Λόγω της έμφασης που δίνεται σε συγκεκριμένα σημεία από το καθένα, προκύπτουν και τα 

ανάλογα συμπεράσματα, ως μια σύγκριση των δύο, τα οποία αξίζει να αναφερθούνώστε να 

γίνει πιο ξεκάθαρη η έννοια του κάθε ορισμού: 

 Αρχιτεκτονική SOA και Υπολογιστικό Νέφος δεν είναι το ίδιο 

  Η αρχιτεκτονική SOA είναι ένα αρχιτεκτονικό μοτίβο 

 Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) αποτελεί «ένα σύνολο από 

επιτρεπόμενες τεχνολογίες ως μια δυναμική πλατφόρμα ή μια 

τεχνολογική προσέγγιση για αυτή την αρχιτεκτονική.» (David Linthicum) 

 Η αρχιτεκτονική SOA και η Νεφοϋπολογιστική είναι δύο  συμπληρωματικά 

στοιχεία και όχι ανταγωνιστικά 

 Η αρχιτεκτονική SOA υποστηρίζει το Cloud Computing: 

 επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση των υπηρεσιών τις 

εξυπηρετητές στο Νέφος 

                                                      
12Software Engineering Competence Center. (Νοέμβριος, 2012). SOA and Cloud in practice - 

An Example Case Study. 2nd RECOCAPE Event Emerging Software Technologies: Trends & 

Challenges, Γκίζα, Αίγυπτος.  
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 αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα τις εικονικοποίησης 

 Οι εφαρμογές ως λογικό παράδειγμα μπορούν να τρέξουν σε 

οποιοδήποτε αριθμό φυσικών παραδειγμάτων 

 Επιτρέποντας τη δημιουργία mash-ups ή on-the-fly σύνθετων 

εφαρμογών με τις υπηρεσίες 

 Το cloud computing δεν αντικαθιστά την αρχιτεκτονική SOA ως μια 

ολοκληρωμένη τεχνολογία 

Συμπληρώνοντας τα πιο πάνω, από την μία η Αρχιτεκτονική SOA επικεντρώνεται στις 

εφαρμογές και στην επιχειρηματική ολοκλήρωση, παρέχει ευελιξία μέσω χαλαρής 

σύζευξης και διαλειτουργικότητα μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων μηνυμάτων. Από την 

άλλη, το Υπολογιστικό Νέφος αποτελεί ένα σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπουν την 

δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος με επεκτάσιμους και καθολικούς πόρους. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχιτεκτονική SOA συμβάλλει στην αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων του Υπολογιστικού Νέφους και συνεπώς ο συνδυασμός των δύο μπορεί 

να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στον επιχειρηματικό τομέα. 
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1.4 Εφαρμογές Ιστού 

1.4.1 Ορισμοί 

Οι  εφαρμογές Ιστού στο σύγχρονο κόσμο, αποτελούν ένα ταχύτατο εργαλείο ικανό να 

ενισχύσει τη ρευστότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης στην 

ευρύτερη αγορά. Η διαθεσιμότητα και η χρήση των εφαρμογών αυτών, έχει αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι εφαρμογές Ιστού δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 

δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται έγγραφά, αρχεία και γενικότερα τα 

προσωπικά τους δεδομένα στο χώρο του Ιστού χωρίς να προηγηθεί κάποια διαδικασία  

εγκατάστασή λογισμικού στον υπολογιστή από μέρος του χρήστη. 

Ακολουθούν κάποιες προσπάθειες ορισμού των εφαρμογών Ιστού. Ένας επίσημος ορισμός 

για τις Διαδικτυακές εφαρμογές από τον οργανισμό W3C:  

«Μια διαδικτυακή εφαρμογή ορίζεται ως μια εφαρμογή βασισμένη στο πρωτόκολλο HTTP, 

της οποίας οι αλληλεπιδράσεις επιδέχονται μηχανική επεξεργασία. Ενώ πολλές από τις 

υπάρχουσες ιστοσελίδες αποτελούν παραδείγματα των εφαρμογών που βασίζονται στο 

πρωτόκολλο HTTP, ένας μεγάλος αριθμός από αυτές χρειάζονται την ανθρώπινη γνωστική 

λειτουργία για την επιτυχημένη μη-εύθραυστη χρήση τους. Συνήθως οι Διαδικτυακές 

εφαρμογές: 

 Βασίζονται στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική και υποδομή του Παγκόσμιου Ιστού 

 Λειτουργούν ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού  

 Προωθούν την επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής πέρα από τα όρια του 

περιηγητή Ιστού 

 Ενεργοποιούν την σύνθεση με άλλες διαδικτυακές ή desktop εφαρμογές 

 Απαιτείται σημασιολογική σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο (αναπαραστάσεις) 

που ανταλλάσσεται κατά τη χρήση τους 

Η τελευταία αυτή απαίτηση μπορεί υλοποιηθεί με τη χρήση μιας αυτο-περιγραφικής 

μορφής δεδομένων όπως είναι η XML ή η JSON. Η περιγραφική γλώσσα XML είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλη, δεδομένου ότι επιτρέπει τον ορισμό ενός πλήρους προσαρμοσμένου 

σχήματος στον τομέα της εφαρμογής ή της ενσωμάτωσης μιας προσαρμοσμένης μικρο-

μορφής σε ένα υπάρχον σχήμα με τη χρήση των σημείων επεκτασιμότητας του.» 

Από W3C 

Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια του περιοδικού PC Magazine[30]: «Εφαρμογή Ιστού είναι 

μια εφαρμογή στην οποία όλα ή ορισμένα τμήματα του λογισμικού λαμβάνονται από το 

Διαδίκτυο κάθε φορά που εκτελείται. Δύναται να αναφέρεται σε «browser-based» 

εφαρμογές που τρέχουν εντός του περιηγητή Ιστού του χρήστη, ή «εφαρμογές rich client" 
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στην επιφάνεια εργασίας που δεν χρησιμοποιούν τον περιηγητή Ιστού ή σε εφαρμογές στα 

κινητά τηλέφωνα που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για επιπλέον πληροφορίες.»[30] 

Άλλη μια προσπάθεια ορισμού των εφαρμογών Ιστού: «Οι εφαρμογές Ιστού μπορούν να 

ορισθούν ως ένα σύνολο από ιστοσελίδες (.aspx, .jsp, και αρχεία HTML), χειρισμούς, 

ενότητες, εκτελέσιμο κώδικα, και άλλα αρχεία όπως εικόνες και αρχεία ρυθμίσεων που 

μπορεί να επικαλεστεί από ένα εξυπηρετητή Ιστού.»[31] 

1.4.2 Η εξέλιξη των Διαδικτυακών εφαρμογών 

Οι εφαρμογές μέχρι πρόσφατα ακολουθούσαν τις παραδοσιακές μεθόδους όσον αφορά 

τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τους. Μακροσκελή αρχεία, συσσωρευμένος και 

ενοποιημένος κώδικας σε ένα αρχείο, πολυπλοκότητα, περιορισμένη ανταλλαγή 

πληροφοριών και χρονοβόρες διαδικασίες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των μεθόδων 

αυτών.  

Σταδιακά και με γνώμονα τον αυξανόμενο αριθμό των εφαρμογών εκεί έξω, καθώς και τον 

τεράστιο ανταγωνισμό που επικρατεί σήμερα στον επιχειρησιακό τομέα, οι εφαρμογές 

άρχισαν να αποκτούν άλλη διάσταση, εξελίσσονται. Αρχικά η ανάπτυξη τους γινόταν με 

μονολιθικές μεθόδους όμως η τεχνολογία της πληροφορίας φαίνεται να θέλει να τις 

μετατρέψει σε εφαρμογές με βάση υπηρεσίες. Η εμφάνιση συγκεκριμένων μοντέλων και 

προτύπων έδωσε το έναυσμα ώστε η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών να γίνει μια 

απλή, κατανοητή και το σημαντικότερο, επεκτάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη 

διαδικασία. 
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Εικόνα 15 - Από τις μονολιθικές στις υπηρεσιοστρεφείς εφαρμογές13 

1.4.3 Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις διαδικτυακών εφαρμογών 

Σήμερα οι διαδικτυακές εφαρμογές συνηθίζεται να διαχωρίζονται σε δυο προσεγγίσεις [34] 

με βάση τις δυο κυριότερες μεθόδους ανάπτυξης τους, την μονολιθική αρχιτεκτονική και 

την υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, σε μονολιθικές εφαρμογές και υπηρεσιοστρεφείς 

εφαρμογές. Αυτός ο διαχωρισμός προκύπτει κυρίως λόγω των σημαντικών διαφορών που 

παρουσιάζουν στην ανάπτυξη τους οι εφαρμογές. 

1.4.3.1 Μονολιθική προσέγγιση 

Οι μεν μονολιθικές εφαρμογές, αναπτύσσονται σε μια ενιαία πλατφόρμα δημιουργώντας 

εξάρτηση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων λογισμικού. Αυτό δημιουργεί περιορισμούς 

στην ελαστικότητα της αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στις 

μονολιθικές εφαρμογές, η δομή του συστήματος θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, 

                                                      
13Classon, P., Principal Consultant, Marks/Warrell. (Ιανουάριος, 2008). The Business Value of 

Implementing a Service Oriented Architecture Discussion on the business drivers and benefits 

of SOA. Ανακτήθηκε από: 

http://www.liquidhub.com/docs/viewpoints/Horizons_SOA_BusValue_v4.pdf 
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επιφέροντας με αυτό τον τρόπο χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία και η μετέπειτα συντήρηση του συστήματος. 

 

1.4.3.2 Υπηρεσιοστρεφή προσέγγιση 

Οι δε υπηρεσιοστρεφείς εφαρμογές, διαφέρουν έναντι των μονολιθικών εφαρμογών σε 

σημαντικά σημεία. Στη υπηρεσιοστρεφή προσέγγιση οι εφαρμογές αποτελούνται από 

πολλές μικρές, ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες είναι χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους 

και επικοινωνούν μέσω HTTP πρωτοκόλλων με άλλες υπηρεσίες. Κάθε ξεχωριστή υπηρεσία 

αναπτύσσεται σε περιορισμένο κώδικα, αφού αναλαμβάνει την υλοποίηση μέρους της 

εφαρμογής, κάτι το οποίο δίνει περισσότερη ευελιξία μεταγενέστερα στην συντήρηση του 

συνολικού συστήματος. Επίσης κάθε υπηρεσία διαθέτει τους δικούς της πόρους, 

εξυπηρετητές ιστού, βάσεις δεδομένων κτλ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης της υπηρεσίας. 

1.4.4 Τεχνολογίες υλοποίησης 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι εφαρμογές Ιστού είναι δυναμικές ιστοσελίδες σε 

συνδυασμό με το προγραμματιστικό κομμάτι στην πλευρά του διακομιστή που παρέχει 

βασικές λειτουργίες όπως την αλληλεπίδραση με τους χρήστες, τη σύνδεση με την βάση 

δεδομένων αλλά και την δημιουργία του αποτελέσματος στον περιηγητή Ιστού. Κάποια 

από τα πιο δημοφιλή παραδείγματα[4] τέτοιων εφαρμογών είναι: 

 Online Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Online Banking) 

 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking) 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο/Shopping Cart Εφαρμογές(eCommerce/Shopping Cart 

Applications) 

 Διαδικτυακό Φόρουμ (Online Forums) 

 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

 Online Κρατήσεις (Online Reservations) 

Ωστόσο για την ανάπτυξη εφαρμογών διακρίνουμε δυο βασικές κατηγορίες εγγραφής 

κώδικα[33], κώδικας από την πλευρά του πελάτη (Client Side Scripting / Coding) και 

κώδικας από την πλευρά του διακομιστή (Server Side Scripting / Coding). 

Ο κώδικας από την πλευρά του πελάτη (Client Side Scripting / Coding) αποτελεί τη μορφή 

κώδικα που εκτελείται ή ερμηνεύεται από τους περιηγητές Ιστού και είναι ορατή από τον 

κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. Οι πιο γνωστές τεχνολογίες αυτής της μορφής 

κώδικα είναι οι HTML, CSS, JavaScript, Ajax, jQuery. 
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Ο κώδικας από την πλευρά του διακομιστή (Server Side Scripting / Coding) αποτελεί τη 

μορφή κώδικα που εκτελείται ή ερμηνεύεται από τον εξυπηρετητή Ιστού και δεν είναι 

ορατή από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. Οι πιο γνωστές τεχνολογίες αυτής της μορφής 

κώδικα είναι οι PHP, ASP, ASP.NET, Ruby, Perl, Python. 
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Κεφάλαιο 2 

Χρήσιμες έννοιες από το Διαδίκτυο των πραγμάτων 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύσσεται εφαρμογή σχετική με το Διαδίκτυο των 

πραγμάτων. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια σχετική εισαγωγή του αναγνώστη στον 

χώρο αυτό καθώς και σε χρήσιμες έννοιες, απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση της 

χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής. 

2.1 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

Τα σενάρια φαντασίας ενός τεχνολογικού μέλλοντος, όπου οι συσκευές θα συνομιλούν 

μεταξύ τους και θα αλλάζουν την πραγματικότητά μας αγγίζουν, πλέον, το παρόν. Σχεδόν 

υλοποιούνται, ανεπαίσθητα. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT), εκεί 

όπου οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι αποδέκτες μιας σειράς διεργασιών ανάμεσα σε 

μηχανές, αναπτύσσεται ραγδαία και ήδη δύο δισεκατομμύρια συσκευές είναι 

διασυνδεδεμένες.[35] 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων περιγράφει ένα όραμα όπου τα αντικείμενα γίνονται μέρος 

του Διαδικτύου. Κάθε αντικείμενο είναι μονοσήμαντα προσδιορισμένο και προσβάσιμο στο 

δίκτυο, η θέση και η κατάστασή του είναι γνωστή, όπου υπηρεσίες και ευφυΐα έχουν 

προστεθεί σε αυτό το διευρυμένο Διαδίκτυο, συνδυάζοντας τον ψηφιακό και φυσικό 

κόσμο, επηρεάζοντας τελικά το επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό μας περιβάλλον. 

Στον όρο Διαδίκτυο των Πραγμάτων έκανε αναφορά το 1999 ο Βρετανός πρωτοπόρος της 

τεχνολογικής έρευνας Κέβιν Άστον. Ο Άστον οραματίστηκε την αυτόνομη, 

αυτοματοποιημένη παροχή της πληροφορίας από τα ίδια τα αντικείμενα καθιστώντας 
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περιττή την ανθρώπινη παρέμβαση. Ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε τη χρήση ασύρματων 

μικροτσίπ (συγκεκριμένα RFID chips) στη βιομηχανία όπου εργαζόταν [35]. 

 

Εικόνα 16 - To όραμα του Διαδικτύου των Πραγμάτων14 

Έτσι, αν και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, μπορούμε να ορίσουμε το 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων [37] ως το δίκτυο που χρησιμοποιεί συσκευές ραδιοσυχνικής 

αναγνώρισης (RFID – radiofrequency identification), υπέρυθρους αισθητήρες, συστήματα 

παγκόσμιου εντοπισμού θέσης, σαρωτές λέιζερ και άλλες αισθητήριες διατάξεις 

πληροφοριών, σύμφωνα με το συμφωνημένο πρωτόκολλο, σε κάθε στοιχείο συνδεδεμένο 

στο Διαδίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία έτσι ώστε να επιτευχθούν 

έξυπνες λειτουργίες αναγνώρισης, εντοπισμού θέσης, παρακολούθησης και γενικότερα 

διαχείρισης. 

2.2 Κυριότερες τεχνολογίες του IoT 

Η καινοτομία που προσφέρουν οι διάφορες τεχνολογίες, κρίνονται χρήσιμες και 

απαραίτητες στην  τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και στο μέλλον και την εξέλιξη της 

πληροφορικής. Απώτερος σκοπός τους η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών λύσεων. Οι 

εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων κρίνουν απαραίτητη την χρήση ανεπτυγμένων 

τεχνολογιών όπως: 

                                                      
14

Πιτσιλλίδης, A., Καμηλάρης, A. (Απρίλιος, 2012). Internet and Web of Everything. University of 
Johannesburg, σελ.13. Ανακτήθηκε από: https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL657/WoT.pdf 
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 Τεχνολογίες αισθητήρων(WSN) 

 Τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RIFD) 

 Έξυπνες - Κινητές επικοινωνίες μαζί με τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα LAN/WAN 

 Νανοτεχνολογία 

2.3 Οι εφαρμογές του loT στο Έξυπνο δίκτυο 

Με βάση ερευνητικά στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας Cisco (2014, Ιούνιος), μέσα στα 

επόμενα τέσσερα χρόνια η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω διαδικτύου σχεδόν θα 

τριπλασιαστεί, λόγω της συνεχούς αύξησης του αριθμού χρηστών αλλά και της αύξησης 

των συσκευών με σχετικές δυνατότητες σύνδεσης.[36] 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Cisco John 

Chambers[36], ανέφερε ότι το 70% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται στις πόλεις, 

προσθέτοντας ότι το 40% των συνολικών κυβερνητικών ενεργειακών δαπανών που 

διατίθεται στην Ευρώπη αναφέρεται στον οδικό φωτισμό. Εάν αυτός ο φωτισμός 

συνδεόταν σε ένα έξυπνο δίκτυο, είπε, τότε το κόστος θα μπορούσε να μειωθεί έως και 

80%. Ο φωτισμός θα μπορούσε να ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις διαφορετικές 

καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα. 

Όπως γνωρίζουμε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από τρεις τομείς: την 

παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η 

πολλά υποσχόμενη αυτή τεχνολογία, έρχεται να συνδέσει τα επίπεδα ενέργειας αλλά να 

μετατρέψει τα δίκτυα συνδεδεμένων υπολογιστών σε έξυπνα δίκτυα συνδεδεμένων 

αντικειμένων. 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων φαίνεται να μπορεί να εφαρμοσθεί στους κυριότερους 

τομείς του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο 

ενίσχυσής τους [37]. Το έξυπνο δίκτυο δεν αποτελεί πλέον μια ουτοπία αλλά το επόμενο 

βήμα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την εφαρμογή του IoT. 

Η παραγωγής ενέργειας, θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της 

μονάδας, των κατανεμημένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, της περιοχής των σταθμών 

παραγωγής, της ενεργειακής κατανάλωσης, της αιολικής μονάδας παραγωγής, των 

φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής, της αποθήκευσης ενέργειας αλλά και της 

διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας για παράδειγμα. Επίσης το Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για την παρακολούθηση των γραμμών μεταφοράς, για 

έξυπνους υποσταθμούς, για την αυτοματοποίηση της διανομής, για την παρακολούθηση 

της κατάστασης διανομής, για τη διαχείριση της λειτουργίας και του εξοπλισμού. Ακόμη 

ένας σημαντικός τομέας χρήσης του IoT συναντάται στους έξυπνους μετρητές και τη 

μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στη διαχείριση ζήτησης και ενεργειακής 

απόδοσης. 
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2.3.1 Έξυπνο σπίτι 

Αξιοποιώντας λοιπόν σωστά, και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, τις 

δυνατότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που μας προσφέρονται μέσα από την 

χρήση του IoT, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα έξυπνο σύστημα-δίκτυο. Το έξυπνο 

αυτό δίκτυο θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται τις διάφορες οικιακές συσκευές, την 

θέρμανση, τον κλιματισμό και τον φωτισμό, μέσα από ένα σύνολο αυτοματισμών. Αυτή η 

νέου τύπου κατοικία λοιπόν θα μπορούσε να πάρει τον χαρακτηρισμό έξυπνο σπίτι. Πιο 

απλά θα μπορούσαμε να ορίσουμε την έννοια έξυπνο σπίτι ως ένα σύνολο αυτοματισμών, 

με τους οποίους ομαδοποιούνται, οργανώνονται και αυτοματοποιούνται οι λειτουργίες 

ενός σπιτιού ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ιδιοκτήτης του. Έτσι οι οικιακές συσκευές 

συνδέονται ασύρματα και επικοινωνούν, παρέχοντας μας απομακρυσμένο έλεγχο, 

παρακολούθηση και πρόσβαση, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και 

χρήματος, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη. 

Κάποιες πλατφόρμες λογισμικού/υλικού έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες τους στην 

μετατροπή των σπιτιών από απλούς χώρους διαμονής σε έξυπνα σπίτια (smart homes). Η 

πλειοψηφία αυτών εξετάζει την εφαρμογή τεχνολογικών και υπηρεσιών μέσω του οικιακού 

δικτύου για την επίτευξη αυτοματισμών, ικανών να οδηγήσουν σε μια πιο ποιοτική ζωή. 

 Οι πλατφόρμες που θέλουν να μετατρέψουν τις οικίες σε έξυπνα σπίτια φαίνεται να 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν όπως η 

θερμοκρασία στο σπίτι, η υγρασία, η φωτεινότητα, αλλά και για πληροφορίες για τους 

κατοίκους του σπιτιού όπως την θέση τους εντός σπιτιού σε κάθε στιγμή αλλά και την 

κατοίκων συμπεριφοράς και τις συνήθειες τους. 

2.3.2 Έξυπνοι μετρητές 

Τα τελευταία χρόνια οι κατοίκων έξυπνοι μετρητές έχουν γίνει δημοφιλείς. Ηλεκτρικοί 

έξυπνοι μετρητές μετρούν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια ή κτίρια, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα αυτά των μετρήσεων αποστέλλονται τουλάχιστον 

μια φορά την ημέρα για σκοπούς χρέωσης ή απλά παρακολούθησης. 

Οι έξυπνοι μετρητές θεωρούνται θεμελιώδης στοιχεία του μελλοντικού έξυπνου δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως ο ρόλος τους δεν περιορίζεται σε αυτό. Οι ενδείξεις από τους 

έξυπνους μετρητές ωθούν προς πιο υπεύθυνη διαχείριση της ηλεκτρικής κατανάλωσης. 

Έχει προγραμματιστεί κάθε σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο να εξοπλιστεί με έξυπνο μετρητή 

ως το έτος 2020.[38] 
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2.3.3 Έξυπνες πρίζες 

Έξυπνες πρίζες (smart power outlets) είναι ασύρματες συσκευές που μετρούν την 

κατανάλωση μιας συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής στην οποία συνδέονται σε σειρά με 

το δίκτυο ενέργειας. Κάποιες έξυπνες πρίζες διαθέτουν την δυνατότητα ελέγχου της 

συσκευής με την οποία είναι συνδεδεμένη. Επιπλέον ενδέχεται να δημιουργούν μεταξύ 

τους δικό τους δίκτυο εντός του σπιτιού για να διαδώσουν τις μετρήσεις σε μια κεντρική 

έξυπνη εφαρμογή. 

2.3.4 Έξυπνες οικιακές συσκευές 

Οι έξυπνες οικιακές συσκευές αποτελούν μια άλλη κατηγορία έξυπνων συσκευών που 

ασχολούνται με την ηλεκτρική κατανάλωση. Αυτές οι συσκευές παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών έξυπνων δικτύων. Έχουν την 

δυνατότητα να βελτιώσουν την σταθερότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των 

κατοίκων. Η κύρια τους λειτουργία είναι να ανταποκριθεί στα σήματα από το δίκτυο και να 

αποφασίσει πότε είναι πιο οικονομική η εκτέλεση μιας εργασίας τους. 

2.3.5 Πλεονεκτήματα έξυπνης μέτρησης 

Σύμφωνα με διάφορες επιστημονικές μελέτες [39][40] η μέτρηση της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης στο χρόνο φέρνει μια αναπληροφόρηση στους καταναλωτές η οποία μπορεί 

να οδηγήσει στην μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά ένα ποσοστό από 5 έως 15%. 

Δίνοντας την δυνατότητα στους κατοίκους ενός σπιτιού να παρακολουθούν το ηλεκτρικό 

αποτύπωμα τους σε πραγματικό χρόνο και σε γραφική μορφή, τους επιτρέπει να 

διαχειριστούν την ενέργεια τους πιο αποδοτικά. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η αναλυτική αναπληροφόρηση των καταναλωτών όπως για 

παράδειγμα κατανάλωση ανά δωμάτιο ή κατανάλωση ανά συσκευή μπορεί να μειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας έως και 20%.[41] 

2.4 Ο Ιστός των Πραγμάτων 

Ο Ιστός των Πραγμάτων(Web of Things, WoT) αποτελεί μια επέκταση της ιδέας του 

Διαδικτύου των πραγμάτων και θέλει όλες τις συσκευές καθημερινής χρήση και αισθητήρες 

συνδεδεμένα και ενσωματωμένα όλα στον Ιστό. Βάσει αυτού του πλαισίου οι συσκευές 

συνδέονται στον Ιστό μέσω δοκιμασμένων και δημοφιλών προτύπων. 

Ο Ιστός των πραγμάτων φέρνει αρκετά οφέλη σε ολόκληρο των κόσμο των υπολογιστών. 

Φέρνει ένα νέο στυλ κατασκευής εφαρμογών που μπορούν να κτιστούν σε επίπεδο πιο 

πάνω από ενσωματωμένες συσκευές και που κάνουν χρήση των ίδιων τεχνικών με αυτών 
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της κατασκευής εφαρμογών Ιστού. Για παράδειγμα, μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιεί δεδομένα από διάφορες πηγές κάποιες εκ των οποίων μπορεί να είναι 

φυσικές συσκευές. 

Ο Ιστός έχει αποδείξει ότι αποτελεί μια πανταχού παρόν πλατφόρμα την οποία η ερευνητές 

θεωρούν ότι είναι κατάλληλη και προσφέρει ένα ομοιόμορφο τρόπο για τη σύνδεση 

πολλών εκατομμυρίων ενσωματωμένων και καθημερινών συσκευών ενώ μπορεί να 

εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα τους. 

Ο Ιστός των Πραγμάτων ακολουθεί τέσσερα βήματα: 

1. Σύνδεση των ενσωματωμένων συσκευών στο Διαδίκτυο μέσω του πρωτοκόλλου 

IPv4 ή του IPv6. 

2. Εγκατάσταση εξυπηρετητή Ιστού σε αυτές τις συσκευές 

3. Μοντελοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται με ένα ποροστρεφή τρόπο 

4. Διάθεση αυτών των υπηρεσιών της συσκευής μέσω τύπου-REST υπηρεσιών Ιστού. 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τρόποι για να καταστεί μια συσκευή μέρος του Ιστού. 

Είτε ενσωματώνοντας εξυπηρετητή Ιστού απευθείας πάνω στη συσκευή είτε φτιάχνοντας 

κάποιον προσαρμογέα που αναλαμβάνει την μετάφραση του πρωτοκόλλου TCP/IPστο άλλο 

πρωτόκολλο που καταλαβαίνει η φυσική συσκευή όπως για παράδειγμα Bluetoothκαι 

ZigBee. Τέτοιου είδους προσαρμογές λαμβάνουν χώρα όταν είναι αδύνατον για τη συσκευή 

να υποστηρίξει τα πρωτόκολλα TCP/IP. Τέτοια παραδείγματα είναι τα RFID tags και τα QR 

codes. 

Οι έξυπνες πρίζες και οι έξυπνοι μετρητές δεν υποστηρίζουν εγκατάσταση εξυπηρετητών 

Ιστού όμως αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. 

Οι σημαντικές ιδιότητες του Ιστού των Πραγμάτων μπορούν να συνοψιστούν όπως 

παρακάτω: 

 Χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTPως πρωτόκολλο εφαρμογής παρά ως 

πρωτόκολλο μεταφοράς όπως γίνεται με τις Μεγάλες Υπηρεσίες Ιστού 

 Διαθέτει τη σύγχρονη λειτουργικότητα των έξυπνων αντικειμένων διαμέσου μιας 

διεπαφής τύπου-RESTκαι σέβεται τις αρχές της ποροστρεφούς αρχιτεκτονικής 

 Διαθέτει τις ασύγχρονες λειτουργικότητες των έξυπνων αντικειμένων διαμέσου 

ευρέως αποδεκτών προτύπων όπως το Atomή το Comet. 
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Κεφάλαιο 3 

Υλοποίηση εφαρμογής 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί εφαρμογές που 

αναδεικνύουν αρχές, τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και πρότυπα που έχουν προηγουμένως 

αναφερθεί ως μέρος της θεωρητικής μελέτης που έγινε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Ο 

σκοπός εδώ είναι η περαιτέρω διερεύνηση διαμέσου της πρακτικής εφαρμογής της 

θεωρίας. 

3.1 Ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς εφαρμογής Ιστού: Η εφαρμογή Ιστού 

JamPie 

Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια διερεύνησης της ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού 

με βάση την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική αλλά και για την διερεύνηση της μετατροπής 

μονολιθικών εφαρμογών σε υπηρεσιοστρεφή μορφή. 

Το JamPie μπορεί να περιγραφεί ως μια εφαρμογή παρακολούθησης κατανάλωσης 

ενέργειας έξυπνων σπιτιών. Παρέχει μια υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων κατανάλωσης 

ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών. Κύριες του λειτουργίες είναι η διατήρηση ιστορικού 

δεδομένων και η παρουσίαση τους με γραφικό τρόπο. 

Η καταχώρηση, ανάκτηση, ανανέωση και διαγραφή δεδομένων επιτυγχάνεται 

προγραμματιστικά μέσω RESTful υπηρεσιών Ιστού. Αυτό το κάνει κατάλληλο για να 

χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό τμήμα ενός ευρύτερου υπηρεσιοστρεφούς συστήματος. 
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Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλούς χρήστες. Ο κάθε χρήστης έχει το δικό του σπίτι του 

οποίου μπορεί να διαχειρίζεται τις συσκευές και να ενημερώνεται για την κατανάλωση 

τους. 

Στο Εργαστήριο Συστημάτων και Υπολογιστών του τμήματος, αναπτύσσεται ένα σύστημα 

σχετικό με έξυπνα δίκτυα ενέργειας το οποίο εκτός των άλλων συλλέγει δεδομένα 

ηλεκτρικής ισχύς συσκευών στο χρόνο. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται και 

επεξεργάζονται σε περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους. Μάλιστα τα καταγραμμένα 

δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας Ιστού. 

Αυτές οι μετρήσεις ηλεκτρικής ισχύς συσκευών συναρτήσει του χρόνου μπορούν εύκολα να 

οδηγήσουν μετά από επεξεργασία σε τιμές ενέργειας που καταναλώνονται στην συσκευή. 

Τμήμα της εφαρμογής JamPieαναλαμβάνει αυτόν τον υπολογισμό των ημερήσιων 

καταναλώσεων ενέργειας και την καταχώρηση τους στη μνήμη της εφαρμογής. Έτσι η 

εφαρμογή JamPieμπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη επέκταση του συστήματος του 

εργαστηρίου το οποίο αναλαμβάνει να παρουσιάσει με τρόπο γραφικό την κατανάλωση 

ενέργειας των υπό παρακολούθηση εκεί συσκευών. 

Η  εξειδικευμένη αυτή δυνατότητα αυτή της εφαρμογής μπορεί εύκολα να αγνοηθεί και η 

εφαρμογή να επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα σε μελλοντικά παρόμοια έργα. 

3.1.1 Η χρήση της εφαρμογής 

Η εφαρμογή θεωρεί δύο ρόλους χρηστών, διαχειριστή συστήματος και απλός χρήστης. 

Ο διαχειριστής συνδέεται στο πάνελ διαχείρισης του συστήματος μέσω διαφορετικής 

σελίδας από αυτή της σύνδεσης των απλών χρηστών. 
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Εικόνα 17 - Οθόνη εισαγωγής στο σύστημα 

O διαχειριστής συστήματος είναι υπεύθυνος για την προσθήκη και διαχείριση σπιτιών και 

χρηστών στο σύστημα. Επίσης είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχιση χρηστών με σπίτια, 

σπιτιών με πόλεις όπου βρίσκονται και πόλεων με χώρες. 

 

Εικόνα 18 - Οθόνη διαχείρισης συσκευών 
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Ένας απλός χρήστης μπορεί να προσθέσει συσκευές στο σπίτι του κάνοντας κλικ στην 

επιλογή «devices» και συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα για καταχώρηση νέας 

συσκευής. Οι τιμές που θα δώσει στο πεδίο meterκαι στο πεδίο aliasκατά την προσθήκη 

μιας συσκευής, είναι αυτές που είναι υπεύθυνες για την αντιστοίχιση τους με τα 

κατάλληλα δεδομένα. 

Το πεδίο «device name» συμπληρώνεται αυθαίρετα από τον χρήστη και χρησιμεύει για την 

περιγραφή της αντίστοιχης συσκευής. 

Το πεδίο «device alias» συμπληρώνεται με την τιμή του μετρητή ισχύος του εργαστηρίου 

με την οποία είναι αντιστοιχισμένη η συσκευή. Αν δεν πρόκειται για συσκευή του 

εργαστηρίου το πεδίο πρέπει να παραμείνει κενό. 

Το πεδίο «type»μπορεί να συμπληρωθεί αυθαίρετα από τον χρήστη για ομαδοποίηση των 

συσκευών που θα έχουν το πεδίο συμπληρωμένο με την ίδια λέξη. 

Το πεδίο «meter»συμπληρώνεται με ένα αναγνωριστικό συσκευής. Ένας χρήστης με την 

εγγραφή του αποκτά ένα συγκεκριμένο αριθμό αναγνωριστικών συσκευών για χρήση. Για 

περαιτέρω αναγνωριστικά πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή.  

 

Εικόνα 19 - Οθόνη παρουσίασης κατανάλωσης 

Όταν προστεθούν συσκευές στο σύστημα και ακολουθήσει ενημέρωση δεδομένων τότε ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει γραφικές παραστάσεις της κατανάλωσης του σπιτιού 

συνολικά ή κάθε συσκευής ξεχωριστά μέσω της γραφικής διεπαφής χρήστης, απλά 

κάνοντας κλικ στην κατάλληλη επιλογή. 
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Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να δει τις εξής γραφικές παραστάσεις σχετικές με την 

κατανάλωση: 

1. Γραφική παράσταση της κατανάλωσης με τις ημερήσιες καταναλώσεις του σπιτιού 

για τη χρονική περίοδο ενός συγκεκριμένου μήνα. 

2. Γραφική παράσταση της κατανάλωσης με τις ημερήσιες καταναλώσεις μιας 

συσκευής για τη χρονική περίοδο ενός συγκεκριμένου μήνα. 

3. Γραφική παράσταση με τις μηνιαίες καταναλώσεις του σπιτιού για χρονική περίοδο 

ενός έτους. 

4. Γραφική παράσταση με την ημερήσια κατανάλωση μιας επιλεγμένης συσκευής ανά 

ώρα. 

5. Επιπλέον μπορούν να παρουσιαστούν οι ημερήσιες καταναλώσεις του σπιτιού σε 

ένα μήνα παράλληλα με τις αντίστοιχες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες την ίδια 

χρονική περίοδο. Σκοπός αυτού του γραφήματος είναι να δοθεί μια εποπτική εικόνα 

στο χρήστη του κατά πόσον επηρεάζεται η κατανάλωση σε σχέση με τη 

θερμοκρασία της πόλης. 

3.1.2 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής έγινε με τρόπο κλιμακωτό. Οι διάφορες λειτουργίες της 

προσθέτονταν ή τροποποιούνταν σταδιακά. Αρχικά η εφαρμογή ξεκίνησε ως μια 

μονολιθική εφαρμογή. Σταδιακά έγινε προσπάθεια εμπλοκής Υπηρεσιών Ιστού στην 

υλοποίηση της αλλά και μετατροπή της τελικά σε μια Υπηρεσιοστρεφή μορφή. Κατά την 

διαδικασία αυτή η αρχιτεκτονική της υλοποίησης της πήρε διάφορες μορφές. 

Στην συνέχεια περιγράφονται πέντε σημαντικές μορφές που σχηματίστηκαν κατά την 

διαδικασία της διερευνητικής ανάπτυξης της εφαρμογής. Κάποιες από αυτές της μορφές 

υλοποιήθηκαν και κάποιες όχι. 

Μορφή 1 

Αυτή ήταν μια από τις αρχικές μορφές που είχε πάρει η εφαρμογή. Από τα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης της, η εφαρμογή είχε αποκτήσει τη δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων 

κατανάλωσης που βρίσκονταν σε μια βάση δεδομένων. Εδώ η εφαρμογή είναι μια καθαρά 

μονολιθική εφαρμογή Ιστού σε γλώσσα PHP. Όλες οι λειτουργίες της, ο κώδικας της, είναι 

συσσωρευμένος. Γίνεται χρήση μιας μόνο μεγάλης βάσης δεδομένων. 

Όταν ο διαχειριστής το ζητά, κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποιείται για να φέρει 

μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας μέσω υπηρεσιών Ιστού 

του openweathermap.orgκαι του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών αντίστοιχα. Τα 

δεδομένα καταγράφονται στη βάση δεδομένων. 

Κατά την ώρα εκτέλεσης της από τους χρήστες, η εφαρμογή διαβάζει δεδομένα 

κατανάλωσης ενέργειας από τη βάση δεδομένων, τα επεξεργάζεται και τα συνδυάζει με 
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δεδομένα καιρού. Τέλος δημιουργεί τον κατάλληλο κώδικα ιστοσελίδων που θα τρέξει στον 

περιηγητή Ιστού του χρήστη και θα παρουσίασει εκεί τα δεδομένα με τρόπο γραφικό. Εδώ, 

ο ρόλος των υπηρεσιών Ιστού είναι η δημιουργία σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων προς 

την εφαρμογή. 

Η μορφή του συστήματος μέχρι και αυτό το στάδιο, περιγράφεται στο πιο κάτω 

διάγραμμα. 

 

Εικόνα 20 - Διάγραμμα υπό διερεύνηση μορφής της εφαρμογής 

 

Μορφή 2 

Στη συνέχεια, με ζητούμενο την περαιτέρω εμπλοκή των υπηρεσιών Ιστού, τέθηκε ο στόχος 

η εφαρμογή να αποκτήσει τη δυνατότητα μετάδοσης των πληροφοριών της σε άλλες 

εφαρμογές μέσω υπηρεσιών Ιστού τύπου REST.  

Μια λύση ήταν να δημιουργηθούν υπηρεσίες Ιστού που να μιμούνται την λογική του 

υπόλοιπου προγράμματος. Η διαφορά του κώδικα των υπηρεσιών με τον υπόλοιπο κώδικα 

που είχε γραφτεί θα ήταν ότι ο τελικός τους σκοπός. Σκοπός του κώδικα που θα 

υλοποιούσε τις υπηρεσίες Ιστού δεν θα ήταν η παραγωγή htmlκώδικα που στον περιηγητή 

Ιστού του χρήστη θα παρουσίαζε με γραφικό τρόπο τα αποτελέσματα στον χρήστη, αλλά η 

εξαγωγή των πληροφοριών σε μορφή μηνύματος JSON και η αποστολή τους πίσω στον 

καταναλωτή της υπηρεσίας μέσω του HTTP. 
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Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να πάρει τη μορφή που απεικονίζεται στο πιο κάτω 

διάγραμμα. 

 

Εικόνα 21 - Διάγραμμα υπό διερεύνηση μορφής της εφαρμογής 

Θεωρήθηκε ότι το νέο σύστημα που θα πρόκυπτε από την υιοθέτηση αυτής της λύσης δεν 

θα ήταν ιδιαίτερα ορθό. Η εφαρμογή Ιστού και οι Υπηρεσίες Ιστού του συστήματος θα 

λειτουργούσαν ξεχωριστά και ανεξάρτητα αλλά με κοινή βάση δεδομένων. Έτσι 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην λογική του ενός, έπρεπε να επαναληφθεί πιστά στο άλλο. Έτσι η 

μορφή αυτή δεν υλοποιήθηκε. 

Μορφή 3 

Ακολούθησε επανασχεδιασμός που οδήγησε σε μια άλλη μορφή του  συστήματος που 

έδινε τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της εφαρμογής να μπορούν να διατίθενται ως 

υπηρεσία και αντιμετώπιζε το πρόβλημα αλληλεπικάλυψης των λειτουργιών που 

δημιουργούσε η προηγούμενη μορφή. 
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Εικόνα 22 - Διάγραμμα υπό διερεύνηση μορφής της εφαρμογής 

Σε αυτή τη μορφή, το τμήμα που επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει αποτελέσματα, 

συνεργάζεται είτε με το τμήμα που δημιουργεί και ελέγχει τη διεπαφή χρήστη, είτε με το 

τμήματος υλοποιεί τις υπηρεσίες Ιστού. Εδώ, ο ρόλος των υπηρεσιών Ιστού είναι η 

δημιουργία σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων προς την εφαρμογή αλλά και για διάθεση  

πληροφοριών από την εφαρμογή. 

Ούτε αυτή η μορφή υλοποιήθηκε προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση μιας επόμενης 

μορφής που να εμπλέκει τις υπηρεσίες Ιστού ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη της 

εφαρμογής. 

Μορφή 4 

Στην προηγούμενη μορφή τα δεδομένα, μετεωρολογικά και κατανάλωσης ενέργειας, 

διαβάζονται από τη βάση δεδομένων, επεξεργάζονται και προωθούνται είτε για την 

απεικόνιση τους γραφικά στον χρήστη, είτε για να τροφοδοτήσουν μια υπηρεσία Ιστού. 

Σε αυτή τη μορφή οι πληροφορίες τροφοδοτούν αποκλειστικά ένα σύνολο υπηρεσιών 

Ιστού το οποίο με την σειρά του μπορεί να τροφοδοτήσει με πληροφορίες είτε ένα άλλο 

τμήμα της εφαρμογής που θα απεικονίσει τελικά τις καταναλώσεις, είτε θα τροφοδοτήσει 

κάποιο άλλο τμήμα ή ξένη εφαρμογή. 

Το τμήμα της εφαρμογής που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή χρήστη απομονώνεται και 

επικοινωνεί εξ’ ολοκλήρου διαμέσου υπηρεσιών Ιστού με την υπόλοιπη εφαρμογή. Αυτή η 

μορφή  περιγράφεται στο πιο κάτω διάγραμμα. 
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Εικόνα 23 - Διάγραμμα υπό διερεύνηση μορφής της εφαρμογής 

Εδώ το σύστημα είναι αχρείαστα πολύπλοκο για τη περίπτωση μας. Όμως εδώ οι 

Υπηρεσίες Ιστού αποτελούν αναπόσπαστο δομικό στοιχείο του συστήματος και είναι κάτι 

το οποίο διερευνάται.  

Υλοποιήθηκε έκδοση της εφαρμογής με βάση την παραπάνω μορφή. 

Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι αναπόφευκτα δημιουργήθηκε και ένας διαχωρισμός, τόσο 

λογικός αλλά και σε επίπεδο αρχείων, του κώδικα  που ασχολείται με την επεξεργασία των 

δεδομένων της εφαρμογής και του κώδικα που αναλαμβάνει την διεπαφή χρήστη. Αυτό το 

γεγονός προφανώς βοηθά στην ευκολότερη συντήρηση και κατανόηση της εφαρμογής από 

άλλους.   

Με αυτή την υλοποίηση επιτυγχάνεται μια τμηματοποίηση της εφαρμογής. Ξεχωρίζει το 

τμήμα διαχείρισης δεδομένων και λογικής της εφαρμογής από το τμήμα της που είναι 

υπεύθυνο για τη γραφική διεπαφή χρήστη. Δεδομένου μάλιστα ότι η τμηματοποίηση 

βασίζεται σε μηνύματα που μεταφέρονται μέσω υπηρεσιών Ιστού, τα δύο επιμέρους 

τμήματα μπορούν να υλοποιηθούν σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες. Στην περίπτωση μας 

το τμήμα που δημιουργεί την γραφική διεπαφή χρήστη και επικοινωνεί μαζί της, έχει 

υλοποιηθεί σε PHPκαι τρέχει σε κάποιο εξυπηρετητή Ιστού. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή μέσω κάποιου περιηγητή Ιστού. Εναλλακτικά, 

μπορεί να κατασκευαστεί μικροεφαρμογή κινητού τηλεφώνου ως τμήμα υπεύθυνο για τη 

δημιουργία γραφικής επαφής χρήστη. Αυτό το τμήμα θα επικοινωνεί με την υπόλοιπη 

εφαρμογή μέσω των ήδη διαθέσιμων υπηρεσιών ιστού, χωρίς να απαιτηθούν αλλαγές στο 

άλλο τμήμα. Για παράδειγμα μια τέτοια εφαρμογή για κινητές συσκευές Androidθα είναι 



62 
 

γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμούJava και θα χρησιμοποιεί το Android SDK. Κάτι 

τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει προέκταση της εργασίας αυτής. 

Πολλές μικρές Υπηρεσίες Ιστού απαρτίζουν την εφαρμογή, σε αυτή τη μορφή, και 

χρησιμοποιούνται για τη μεταξύ των δύο τμημάτων της εφαρμογής επικοινωνία. Οι 

υπηρεσίες αυτές δεν είναι αυτόνομες, μιας και χρησιμοποιούν όλες κοινούς πόρους, όπως 

για παράδειγμα την ίδια βάση δεδομένων. Αυτό κάνει τη συντήρηση τους συστήματος και 

την επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών δύσκολη. Έτσι η λύση αυτή δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υλοποίηση με βάση την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική. 

Μορφή 5 

 

Εικόνα 24 - Διάγραμμα τελικής μορφής της εφαρμογής 

Για την κατάληξη τελικά της εφαρμογής σε μια Υπηρεσιοστρεφή μορφή, οι βασικές 

λειτουργίες της εφαρμογής μετατράπηκαν σε αυτόνομες υπηρεσίες Ιστού, η καθεμιά 

δηλαδή με τους δικούς της πόρους. 

Αρχικά ολοκληρώθηκε η μετατροπή της λειτουργίας που σχετίζεται με τα δεδομένα καιρού 

σε αυτόνομη υπηρεσία Ιστού με τη δική της βάση δεδομένων. Αργότερα η λειτουργία 

διατήρησης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας μετατράπηκε και αυτή σε αυτόνομη 

υπηρεσία Ιστού με τη δική της βάση δεδομένων. 

Η τμηματοποίηση της εφαρμογής με υπηρεσίες Ιστού σε λογικό μέρος και διεπαφή χρήστη 

διατηρήθηκε καθώς η εφαρμογή αναπτύχθηκε κλιμακωτά. 

Αυτή είναι και η τελική μορφή της εφαρμογής Ιστού JamPie. 
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Η επιμέρους αυτόνομη υπηρεσία σχετική με τα δεδομένα καιρού ονομάστηκε 

WeatherBuffer. 

Η επιμέρους αυτόνομη υπηρεσία σχετική με τα δεδομένα καταναλώσεων ενέργειας 

ονομάστηκε Consumption Manager. 

3.1.3 Περιγραφή των βάσεων δεδομένων της εφαρμογής 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων τύπου MySQLγια την μόνιμη 

αποθήκευση όλων των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτείται. 

Προτού οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ξεκινήσουν να μετατρέπονται σε αυτόνομες 

υπηρεσίες, υπήρχε μια μόνο μεγάλη βάση δεδομένων. 

Σε αυτή τη βάση δεδομένων της εφαρμογής, αποθηκεύονται τιμές που εκφράζουν 

κατανάλωση ενέργειας, τιμές για την κατάσταση των καιρικών συνθηκών και δεδομένα 

που περιγράφουν το σύστημα και συνδυάζουν τα δεδομένα μεταξύ τους. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων για τη βάση 

δεδομένων της εφαρμογής. 
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Εικόνα 25 - Η Βάση Δεδομένων της εφαρμογής 

Ακολουθούν σύντομες περιγραφές για τα δεδομένα που φιλοξενούνται σε κάθε πίνακα.  

Στον πίνακα Consumption αποθηκεύονται οι ημερήσιες τιμές κατανάλωσης ενέργειας κάθε 

συσκευής, σε βατoώρες (Wh), όπως αυτές υπολογίζονται από την εφαρμογή. 

Στον πίνακα Weather αποθηκεύονται πληροφορίες για τις ημερήσιες καιρικές συνθήκες 

κάθε εμπλεκόμενης πόλης. 
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Στον πίνακα Home αποθηκεύονται στοιχεία ταυτότητας των εικονικών σπιτιών που 

δημιουργούνται στο σύστημα. 

Οι τιμές των στηλών meterκαι aliasτου πίνακα Device είναι υπεύθυνες για την αντιστοίχηση 

της συσκευής με τις μετρήσεις του κατάλληλου μετρητή. 

Στον πίνακα User αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών. Οι τιμές του στηλών 

usernameκαι του πεδίου passwordχρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της 

ταυτότητας του χρήστη. 

Η στήλη station στον πίνακα City είναι σημαντική για την εισαγωγή κατάλληλων  

μετεωρολογικών δεδομένων για κάθε πόλη. Πρέπει να συμπληρώνεται με τον κατάλληλο 

αναγνωριστικό ενός μετεωρολογικού σταθμού της αντίστοιχης πόλης, όπως αυτός είναι 

καταχωρημένος και δίνεται από το openweathermap.org 

Ο πίνακας Country είναι μόνο για τα ονόματα χωρών. 

Ο πίνακας Type_of_device είναι για στοιχεία που θα αντιπροσωπεύουν κατηγορίες στις 

οποίες θα χωρίζονται οι συσκευές των σπιτιών. 

3.1.3.1 Κατακερματισμός της βάσης δεδομένων 

Η διαδικασία μεταφοράς της εφαρμογής Ιστού από μονολιθική σε εφαρμογή με βάση την 

Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της βάσης 

δεδομένων. Σε μια τέτοια διαδικασία, κάθε λειτουργία μετατρέπεται σε αυτόνομη 

Υπηρεσία Ιστού με τους δικούς της πόρους. Μια λειτουργία που χρησιμοποιούσε κομμάτι 

της βάσης δεδομένων, ως ανεξάρτητη Υπηρεσία πλέον, παύει να χρησιμοποιεί την βάση 

δεδομένων της μονολιθικής υλοποίησης. Η νέα μικρή βάση δεδομένων θα έχει δομή ίδια ή 

παρόμοια με το κομμάτι που χρησιμοποιούσε στην μεγάλη βάση δεδομένων. 
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Εικόνα 26 - Μέρη της μονολιθικής βάσης που καταργείται 

Για παράδειγμα, στην εφαρμογή JamPie γίνεται μετατροπή της λειτουργίας που είναι 

υπεύθυνη για το ιστορικό συνθηκών καιρού σε αυτόνομη υπηρεσία Ιστού. Η βάση 

δεδομένων της αυτόνομης υπηρεσίας Ιστού που δημιουργείται έχει μορφή παρόμοια με το 

σχετικό κομμάτι της μεγάλης βάσης δεδομένων του μονολιθικού που ουσιαστικά κατά 

κάποιο τρόπο ακυρώνεται. Μετά την μεταφορά λειτουργίας σε υπηρεσία Ιστού, η βάση 

δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί ή να διατηρήσει τη μορφή της παρόλο που κομμάτι 

της ουσιαστικά θα μένει αχρησιμοποίητο. Προτιμάται η δεύτερη λύση προκειμένου να 

διατηρηθεί η συμβατότητα της βάσης δεδομένων με παλαιότερες εκδόσεις κώδικα αλλά 

και για την αποφυγή τυχόν απρόσμενων σφαλμάτων. 

Δύο βασικές λειτουργίες της εφαρμογής μετατράπηκαν σε αυτόνομες υπηρεσίες Ιστού. 

Άρα δύο νέες βάσεις δεδομένων δημιουργήθηκαν, μια για την κάθε υπηρεσία. 
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Εικόνα 27 - Διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων νέας επιπλέον Βάσης 

Δεδομένων 

Πιο πάνω φαίνεται το διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων για τη βάση 

δεδομένων της ανεξάρτητης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των 

μετεωρολογικών δεδομένων.   

 

 

Εικόνα 28 - Διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων νέας επιπλέον Βάσης 

Δεδομένων 

Πιο πάνω φαίνεται το διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων για τη βάση 

δεδομένων της ανεξάρτητης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των  

δεδομένων που παριστάνουν τις καταναλώσεις ενέργειας στις συσκευές.   

 

3.1.4 Μηχανισμός ενημέρωσης της βάσης με τιμές κατανάλωσης 

ενέργειας 

Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε δεδομένα μετρητών μέσω Υπηρεσίας Ιστού που 

προσφέρεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών. 
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Το σύστημα του εργαστηρίου διαθέτει μετρητή ισχύος για κάθε συσκευή που βρίσκεται 

υπό παρακολούθηση. Οι τιμές τους καταγράφονται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, της 

τάξεως των δευτερολέπτων. 

Θεωρήθηκε ότι η ποσότητα αυτών των μετρήσεων είναι υπερβολική για τους σκοπούς της 

εφαρμογής. Επιπλέον εκτιμήθηκε ότι αν λαμβάνονταν όλες αυτές υπόψη κάθε φορά που 

έπρεπε να δημιουργηθεί μια γραφική παράσταση ενός μήνα ή ενός έτους, έστω μόνο των 

εμπλεκόμενων μετρητών, θα καταναλωνόταν αχρείαστη υπολογιστική ισχύς και θα έμπαινε 

μεγάλη καθυστέρηση στο σύστημα τέτοια που πιθανότατα να έκανε το σύστημα πρακτικώς 

μη λειτουργήσιμο. 

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας μηχανισμός, ως κομμάτι της εφαρμογής, ικανός να 

ενημερώνει τη βάση δεδομένων με την συνολική ημερήσια κατανάλωση των μετρητών που 

αντιστοιχούν στις συσκευές ενός επιλεγμένου σπιτιού. 

Κάθε φορά που εκτελείται για ένα σπίτι ο μηχανισμός αυτός ελέγχει τη βάση για δεδομένα 

σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα 90 ημερών. Τότε, για κάθε 

μέρα που δεν υπάρχει καθορισμένη κατανάλωση μιας συσκευής στη βάση, αιτούνται τα 

δεδομένα του μετρητή της για εκείνη την ημέρα. Στην συνέχεια υπολογίζεται η συνολική 

της κατανάλωση για εκείνη την ημέρα και τελικά η τιμή αποθηκεύεται στην τοπική βάση 

δεδομένων της εφαρμογής. Αυτό γίνεται για κάθε συσκευή του σπιτιού. 

Άρα στην βάση δεδομένων δεν αποθηκεύονται τιμές των μετρητών όπως διαβάζονται από 

τους μετρητές στο εργαστήριο αλλά τιμές για την κατανάλωση της ημέρας. Αυτές οι τιμές 

εκφράζουν την ημερήσια κατανάλωση της συσκευής. Αριθμητικά είναι πολύ λιγότερες από 

αυτές που καταγράφονται στο εργαστήριο. Στην συνέχεια χρησιμοποιούνται από την 

εφαρμογή για τον υπολογισμό των γραφικών παραστάσεων μήνα που δείχνει τιμές 

ημερήσιων καταναλώσεων και των γραφικών παραστάσεων έτους που δείχνει μηνιαίες 

καταναλώσεις. 

Παρατίθεται απόσπασμα κώδικα σχετικό με την ανάγνωση δεδομένων που συλλέχτηκαν 

στο εργαστήριο: 

//HTTPGETrequest μετο Httpful 
//από το αρχείο της εφαρμογής JamPie, update-data.php             
//Διαβάζω τα δεδομένα μέτρησης ισχύς από εξυπηρετητή του εργαστηρίου 
$uri="http://150.140.188.193/mongo2csv/$meter/$date"; 
$response1= \Httpful\Request::get($uri) 
//->authenticateWith("$username", "$password") 
->send(); 
$data=$response1->body; 
$data_array=str_getcsv ($data,';'); 
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Ακόμα, ακολουθεί απόσπασμα κώδικα, από το ίδιο αρχείο όπως παραπάνω,  σχετικό με τη 

μετατροπή των τιμών Ισχύς που καταγράφονται στον χρόνο, σε τιμές κατανάλωσης 

ενέργειας: 

//Υπολογίζεται η διαφορά σε δευτερόλεπτα μεταξύ των δύο γραμμών. 
//Κάθε γραμμή του μηνύματος csv αντιστοιχεί σε μία νέα μέτρηση 
//της Ισχύος στον χρόνο 
$time_diff=$timestamp-$previous_timestamp; 
 
//υπολογίζεται η μέση τιμή ισχύς μεταξύ των δύο γραμμών 
$power_average=($power+$previous_power)/2; 
 
//υπολογίζω την ενέργεια σε κιλοβατώρες 
//και την προσθέτω στην ήδη υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας 
$energy=$energy+((1/3600)*$time_diff*$power_average); 
 

3.1.5 Consumptions Manager: Η αυτόνομη υπηρεσία Ιστού της 

εφαρμογής που διατηρεί τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας 

Στην τελική μορφή της εφαρμογής, τα δεδομένα που παριστάνουν την κατανάλωση 

ενέργειας των συσκευών δεν διατηρούνται στη μονολιθική βάση δεδομένων αλλά σε μια 

ξεχωριστή, εξειδικευμένη για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό έφερε την κατάργηση του 

σχετικού μηχανισμού που ήταν υπεύθυνος για την ενημέρωση της μονολιθικής βάσης με 

δεδομένα από το σύστημα του εργαστηρίου. 

Σε αντίθεση με τον μηχανισμό που καταργεί, η υπηρεσία αυτή έχει παθητική συμπεριφορά 

στην εισαγωγή δεδομένων. Μια RESTful υπηρεσία Ιστού περιμένει να κληθεί κατάλληλα 

για να καταγράψει τη δοσμένη τιμή στη βάση δεδομένων. 

Μέσω των RESTful υπηρεσιών Ιστού που συνθέτουν τη γενικότερη υπηρεσία, κατάλληλα 

δεδομένα μπορούν να καταγραφούν, να ενημερωθούν, να διαγραφούν και να ανακτηθούν 

αυτά. Ακόμα είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων μαζικά  και το άθροισμα τιμών  

κατανάλωσης διαφόρων ομάδων συσκευών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες Ιστού επιστρέφουν 

μηνύματα μορφοποιημένα σε JSON και απαιτούν Basic Authentication. Ακολουθεί μια 

περιγραφή της προγραμματιστική διεπαφή αυτών των υπηρεσιών Ιστού. Αναφέρεται η 

δομή που σχηματίζει την διεύθυνση του κάθε πόρου, το κατάλληλο HTTP ρήμα και το 

αποτέλεσμα που προκαλούν. 

GET /consumption/[username]/devices 

Επιστρέφει τις συσκευές του χρήστη. 

GET /consumption/[username]/devices/[device_id]/[year]/[month]/[day] 

Επιστρέφει την καταγραμμένη κατανάλωση μιας συσκευής μιας ημέρας. 

GET /consumption/[username]/devices/[device_id]/[year]/[month] 

Επιστρέφει την καταγραμμένη κατανάλωση μιας συσκευής ένα μήνα, ανά ημέρα. 
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GET /consumption/[username]/group/[year]/[month] 

Επιστρέφει την καταγραμμένη κατανάλωση μιας ομάδας συσκευών ένα μήνα, ανά ημέρα. 

Τα αναγνωριστικά των συσκευών εισάγονται ως παράμετροι. 

GET /consumption/[username]/group/[year] 

Επιστρέφει την καταγραμμένη κατανάλωση μιας ομάδας συσκευών ένα έτος, ανά μήνα. Τα 

αναγνωριστικά των συσκευών εισάγονται ως παράμετροι. 

POST /consumption/[username]/devices/[device_id]/[year]/[month]/[day]/[value] 

Καταγράφει την δοσμένη τιμή της κατανάλωσης μιας συσκευής μιας ημέρα. 

PUT /consumption/[username]/devices/[device_id]/[year]/[month]/[day]/[value] 

Αντικαθιστά την κατανάλωσης μιας συσκευής μιας ημέρας με την δοσμένη τιμή. 

DELETE /consumption/[username]/devices/[device_id] 

Διαγράφει όλα τα σχετικά με μια συσκευή καταγραμμένα δεδομένα 

Όσον αφορά την περιγραφή της βάσης δεδομένων της υπηρεσίας, ένα διάγραμμα 

σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων της παρουσιάζεται σε προηγούμενο τμήμα του 

κεφαλαίου που αναφέρεται συνοπτικά στις βάσεις δεδομένων της εφαρμογής. 

3.1.6 Μηχανισμός ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με 

μετεωρολογικά δεδομένα από το openweather.org 

Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται μετεωρολογικά δεδομένα για κάθε πόλη στην οποία 

βρίσκεται σπίτι. Αποθηκεύεται η μέγιστη θερμοκρασία ανά ημέρα, ανά πόλη. 

Πηγή των μετεωρολογικών δεδομένων είναι μια από τις πολλές δωρεάν Υπηρεσίες Ιστού 

που προσφέρει το openweathermap.org. 

Τα δεδομένα για κάθε πόλη αντλούνται από έναν συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό 

που βρίσκεται στην πόλη και συνεργάζεται με το openweathermap.org. 

Η ευθύνη εύρεσης του αναγνωριστικού του σταθμού και η αντιστοίχιση του με την πόλη 

στο σύστημα αφήνεται στον διαχειριστή του συστήματος. 

Όταν η εκτελείται ο μηχανισμός ενημέρωσης της βάσης δεδομένων για ένα σπίτι, τότε 

αιτούνται τα δεδομένα των τριάντα τελευταίων ημερών του μετεωρολογικού σταθμού που 

είναι ορισμένος για την πόλη στην οποία ανήκει το σπίτι. Τριάντα μέρες είναι ο μέγιστος 

αριθμός ημερών ιστορικού μετεωρολογικών δεδομένων που προσφέρει δωρεάν η 

χρησιμοποιούμενη υπηρεσία. 

Όταν επιστραφούν τα δεδομένα τότε ελέγχεται για ποιες μέρες, από τις τελευταίες τριάντα, 

δεν είναι καταχωρημένη μέγιστη θερμοκρασία για την πόλη στην βάση δεδομένων. Αν δεν 

υπάρχει κάποια θερμοκρασία καταχωρημένη ως μέγιστη παρατηρούμενη, τότε 
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αποθηκεύεται στη βάση η αντίστοιχη τιμή που συμπεριλαμβάνεται στην απόκριση της 

Υπηρεσίας Ιστού του openweathermap. Αν βρεθεί καταχώρηση μετεωρολογικών 

δεδομένων για μια μέρα τότε δεν γίνεται απόπειρα ανανέωσης των δεδομένων στη βάση. 

Το OpenWeatherMap επιστρέφει μέγιστη τιμή και για την τρέχουσα μέρα την οποία 

εκτελείται ο μηχανισμός. Έχει παρατηρηθεί ότι η τιμή αυτή είναι λανθασμένη και γι αυτό 

αγνοείται εσκεμμένα. 

Πιο κάτω παρατίθεται απόσπασμα σχετικού κώδικα: 

//Ο πιο κάτω κώδικας χρησιμοποιεί το Ηttpful για να διαβάσει 
//δεδομένα καιρού από RESTful Υπηρεσία Ιστού του openweathermap.org. 
//Εδώ φέρνω τα δεδομένα των 30 τελευταίων ημερών όπως δίνονται  
//από το openweathermap.org για ένα σταθμό παρατήρησης καιρού. 
// 
$uri="http://api.openweathermap.org/data/2.5/history/station?id=$station&type=day"; 
$response= \Httpful\Request::get($uri)->send();//Χρησιμοποιείταιρήμα HTTP GET 
$counter=$response->body->cant; //εξάγω τιμή από την απόκριση, δες το openweathermap API 
$body=$response->body; 
// 
//Διαβάζω τις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ανά ημέρα 
//και τις αποθηκεύω σε πίνακα δεδομένων. 
//Με το -1 αγνοώ την τελευταία μέτρηση γιατί έχω παρατηρήσει ότι συνήθως σφάλλει. 
$counter=$counter-1; 
for ($x=0;$x<$counter;$x++){ 
$max_temp[$x]=$response->body->list[$x]->temp->ma; 
$max_temp[$x]=$max_temp[$x]-273.15; 
$date[$x]=$response->body->list[$x]->dt; 
$date[$x]=date("Y-m-d",$date[$x]); 
//echo "$date[$x] $max_temp[$x] <br/>"; 
} 

 

3.1.7 Weather Buffer: Η αυτόνομη υπηρεσία Ιστού της εφαρμογής που 

διατηρεί μετεωρολογικά δεδομένα 

Ο μηχανισμός εισαγωγής μετεωρολογικών δεδομένων που περιγράφεται πιο πάνω, έχει 

καταργηθεί στην τελευταία μορφή της εφαρμογής. Ο μηχανισμός έχει μεταλλαχτεί σε μια 

ανεξάρτητη υπηρεσία Ιστού η οποία διατηρεί μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτή η μετάλλαξη 

έχει γίνει με σκοπό τη σταδιακή μεταμόρφωση της εφαρμογής σε υπηρεσιοστρεφή. 

Μαζί με την μετάλλαξη του μηχανισμού σε υπηρεσία, η προμήθεια μετεωρολογικών 

δεδομένων έπαψε να γίνεται από τις υπηρεσίες Ιστού του openweathermap.org λόγω 

περιορισμών που τέθηκαν στην δωρεάν τους χρήση και που συνέπεσαν χρονικά με την 

ανάπτυξη της εφαρμογής. Τώρα, μετεωρολογικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα από 

τις δωρεάν υπηρεσίες του wunderground.com. 
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Η εσωτερική λειτουργία της υπηρεσίας περιγράφεται πιο κάτω. Ένας πελάτης της μέσω 

RESTful υπηρεσίας Ιστού μπορεί να ζητήσει την κατάσταση του καιρού κάποιας πόλης για 

μια μέρα στο παρελθόν. Τότε η υπηρεσία θα ελέγξει στη βάση δεδομένων της αν υπάρχουν 

τα ζητούμενα δεδομένα. Αν υπάρχουν εκεί στη βάση δεδομένων, τα ανακτά και απαντά με 

μήνυμα σε μορφή JSON στον πελάτη. Αλλιώς, αν δεν βρεθούν στη βάση δεδομένων τα 

δεδομένα, η υπηρεσία καλεί RESTful υπηρεσία Ιστού του wunderground.com για  

απόκτηση των επιθυμητών δεδομένων που στη συνέχεια θα αποθηκευτούν στην βάση 

δεδομένων και θα αποσταλούν στον πελάτη με μήνυμα μορφής JSON. Με αυτή τη 

διαδικασία η υπηρεσία εξυπηρετεί ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται και ενημερώνει τη βάση 

δεδομένων της με δεδομένα. 

Η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρέχει μαζικά δεδομένα για την κατάσταση του καιρού 

κάποιας πόλης για τις ημέρες ενός μήνα. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται μόνο τα σχετικά 

δεδομένα που είναι ήδη καταγραμμένα στην βάση δεδομένων. Για δεδομένα που τυχόν 

απουσιάζουν από τη βάση, δεν γίνεται προσπάθεια απόκτησης τους από το  

wunderground.com όπως γίνεται όταν ζητηθούν ημερήσια δεδομένα. Αυτή η δυνατότητα 

για παροχή μαζικών δεδομένων είναι που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή. 

Ακολουθεί μια περιγραφή της προγραμματιστική διεπαφή αυτών των υπηρεσιών Ιστού της 

ανεξάρτητης αυτής υπηρεσίας. Αναφέρεται η δομή που σχηματίζει την διεύθυνση του κάθε 

πόρου, το κατάλληλο HTTP ρήμα και το αποτέλεσμα που προκαλούν. 

GET /weather/[city]/[year]/[month]/[day] 

Επιστρέφει τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία μιας πόλης μια ημέρα. 

GET /weather/[city]/[year]/[month] 

Επιστρέφει τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία μιας πόλης, ένα μήνα, ανά ημέρα. 

Όσον αφορά την περιγραφή της βάσης, ένα διάγραμμα σχήματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων 

της βάση δεδομένων της ανεξάρτητης υπηρεσίας αυτής έχει ήδη δοθεί σε προηγούμενο 

τμήμα του κεφαλαίου που αναφέρεται συνοπτικά στις βάσεις δεδομένων της εφαρμογής. 

3.1.8 Η διαδικασία παραγωγής γραφημάτων 

Για όλα τα γραφήματα που δημιουργούνται στην γραφική διεπαφή του χρήστη της 

εφαρμογής, τα απαιτούμενα δεδομένα περνούν διαμέσου μιας RESTful Υπηρεσίας Ιστού. 

Πιο κάτω αναλύεται η διαδικασία παραγωγής ενός γραφήματος της μηνιαίας κατανάλωσης 

ενός σπιτιού. 

Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή και από το μενού επιλέγει να δει τη γραφική 

παράσταση με την μηνιαία κατανάλωση του σπιτιού ανά ημέρα. Τότε μεταφέρεται σε 

σελίδα ο κώδικας της οποίας αιτείται από Υπηρεσία Ιστού τα κατάλληλα δεδομένα. Αυτή η 

Υπηρεσία Ιστού αναλύει την αίτηση και ζητεί από τη βάση δεδομένων τα κατάλληλα 

δεδομένα. Τα δεδομένα επεξεργάζονται και επιστρέφονται στον πελάτη της υπηρεσίας. 
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Πίσω στο σενάριο(script)PHPπου ενεργοποίησε αρχικά ο χρήστης, λαμβάνονται τα 

δεδομένα όμως δεν παρουσιάζονται στον χρήστη. Τα δεδομένα εισάγονται ως μέρος 

JavaScript κώδικα όπως τα θέλει η υπηρεσία Google Charts. Αυτός ο κώδικας είναι μέρος 

τουHTMLκώδικα που φθάνει στον περιηγητή Ιστού του χρήστη. Από εκεί στέλνονται στον 

εξυπηρετητή των Google Charts ο οποίος τελικά επιστρέφει το γράφημα. Η διαδρομή είναι 

μεγάλη. 

Στην ουσία τα δεδομένα που απάντησε η πρώτη Υπηρεσία αποτελούν είσοδο για μια άλλη 

Υπηρεσία, αυτή των Google Charts, που χρησιμοποιεί τεχνικές AJAX. Η υπηρεσία Google 

Charts επιστρέφει γράφημα το οποίο εμφανίζεται τελικά στην οθόνη του χρήστη και δεν 

πρόκειται για μια παθητική εικόνα αλλά για ένα διαδραστικό αντικείμενο. 

Πιο κάτω παρατίθεται μέρος κώδικα που δείχνει την χρησιμοποίηση των Google Charts 

στην εφαρμογή Ιστού: 

 

//Στην εφαρμογή JamPie για την εκτύπωση της γραφικής παράστασης //χρησιμοποιείται το googlechartsapi. 
//Κώδικας από το αρχείο client/view-consumption-daily.php 
echo" 
<div id='main'> 
<div id='main-title'>&gt;Consumption &gt;Daily &gt;$monthName$year</div> 
<div><a href='view-consumption-daily.php?month=$previous_month&year=$previous_year'>&larr; previous month</a> | <a href='view-
consumption-daily.php?month=$next_month&year=$next_year'>next month &rarr;</a></div> 
<script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script> 
<script type='text/javascript'> 
          google.load('visualization', '1', {packages:['corechart']}); 
          google.setOnLoadCallback(drawChart); 
          function drawChart() { 
            var data = google.visualization.arrayToDataTable([ 
              ['Ημέρα', 'Wh'],"; 
for($x=0;$x<$counter;$x++){ 
echo"['$date[$x]',  $consumption[$x] ],"; 
} 
echo" 
              ]); 
            var options = { 
              title: 'Home Consumption' 
            }; 
            var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div')); 
            chart.draw(data, options); 
          } 
</script> 
<div id='chart_div' style='width: 700px; height: 500px;'></div> 
</div> 
        "; 

 

3.1.9 Η προγραμματιστική διεπαφή της Υπηρεσίας 

Για τη λειτουργία της εφαρμογής Ιστού JamPie, πολλές μικρές υπηρεσίες Ιστού 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτές οι υπηρεσίες καλούνται κατά την εκτέλεση σεναρίων 

PHP που ενεργοποιούνται αρχικά από τη δραστηριότητα των χρηστών. Πολλές φορές η 

έξοδος μιας υπηρεσίας Ιστού καταλήγει ως είσοδο σε μια άλλη. 
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Οι επιμέρους μικρές Υπηρεσίες Ιστού απαρτίζουν μεγάλο κομμάτι της εφαρμογής 

καιυλοποιήθηκαν με βάση την αρχιτεκτονική REST. Είναι εμφανές ότι σπίτια, συσκευές, 

χρήστες, χώρες, πόλεις απεικονίζονται ως πόροι οι οποίοι ανακτούνται, προστίθενται, 

διαγράφονται, τροποποιούνται με χρήση της μοναδικής διεύθυνσης τους ως εικονικός 

πόρος και με συνδυασμό του κατάλληλου ρήματος HTTP όπως προστάζει η αρχιτεκτονική 

REST. 

Η πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες Ιστού της εφαρμογής, προστατεύεται 

απαιτώντας Basic Authentication ενώ τα μηνύματα που επιστρέφονται είναι σε μορφή 

JSONτο οποίο χαρακτηρίζεται ως αυτό-περιγραφικό. 

Σε προηγούμενα τμήματα του κεφαλαίου αυτού έχει ήδη γίνει αναφορά στην 

προγραμματιστική διεπαφή των RESTfulυπηρεσιών Ιστού που ανήκουν στις ανεξάρτητες 

υπηρεσίες που κάνουν την εμφάνιση τους στην τελική μορφή της εφαρμογής.  

Πιο κάτω αναφέρονται οι υπόλοιπες λειτουργίες που έχουν υλοποιηθεί ως υπηρεσίες Ιστού 

και συμπληρώνουν το σύνολο της εφαρμογής. Αυτές οι υπηρεσίες επηρεάζουν τα 

δεδομένα της μονολιθικής βάσης δεδομένων. Ως εκ τούτου, μερικές από αυτές 

καταργούνται στην τελική μορφή της εφαρμογής καθώς παύουν να χρησιμοποιούνται και 

αντικαθιστούνται. Για την περιγραφή τους παρουσιάζεται η δομή της διεύθυνσης του 

αντίστοιχου πόρου, το χρησιμοποιούμενο κατάλληλο ρήμα του πρωτοκόλλου HTTP και μια 

σύντομη λεκτική περιγραφή τους. 

Οι περιγραφές της προγραμματιστικής διεπαφής των υπηρεσιών, παρουσιάζονται πιο κάτω 

ομαδοποιημένες ανά κατηγορία πόρων των οποίων επηρεάζουν, με σκοπό να αναδειχθεί ο 

RESTfulχαρακτήρας τους. 

Λειτουργίες σχετικές με τις συσκευές ενός σπιτιού 

Λίστα με τις συσκευές ενός σπιτιού  

GET /homes/{homeid}/devices 

Πληροφορίες για μια συσκευή ενός σπιτιού  

GET /homes/{homeid}/devices/{deviceid} 

Προσθήκη συσκευής  

POST /homes/{homeid}/devices/{deviceid} 

Διαγραφή συσκευής  

DELETE /homes/{homeid}/devices/{deviceid} 

 

Λειτουργίες σχετικές με αναφορές της κατανάλωσης ενός σπιτιού 
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Αναφορά μηνιαίας κατανάλωσης του σπιτιού ανά ημέρα 

GET /homes/{homeid}/consumption/years/{year}/months/{month} 

Αναφορά ετήσιας κατανάλωσης του σπιτιού ανά μήνα 

GET /homes/{homeid}/consumption/years/{year} 

Αναφορά  συνολικής ημερήσια κατανάλωση μιας συσκευής 

GET /homes/{homeid}/devices/{device}/consumption/day/{date} 

Αναφορά ημερήσιας κατανάλωσης μιας συσκευής, ανά ώρα 

GET /homes/{home}/devices/{device}/consumption/hourly/{date} 

 

Λειτουργίες σχετικές με αναφορές μετεωρολογικών συνθηκών στο τόπο του ενός σπιτιού 

Αναφορά μέγιστων θερμοκρασιών για ένα μήνα, ανά μέρα, για την πόλη που 

βρίσκεται το σπίτι 

GET /homes/{home}/weather/years/{year}/months/{month} 

 

Λειτουργίες σχετικές με τη διαχείριση χρηστών 

Λίστα χρηστών 

GET /users 

Προσθήκη χρήστη 

POST /homes/{homeid}/users/{username}/{password} 

Διαγραφή χρήστη 

DELETE /users/{username} 

 

Λειτουργίες σχετικές με τη διαχείριση έξυπνων σπιτιών 

Λίστα σπιτιών 

GET /homes 

Προσθήκη σπιτιού 

POST /cities/{city}/homes/{home} 

Διαγραφή σπιτιού 

DELETE /homes/{home} 
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Λειτουργίες σχετικές με τη διαχείριση τύπων συσκευής 

Λίστα τύπων 

GET /deviceTypes 

Προσθήκη τύπου 

POST /deviceTypes/{type_name}/{typical_consumption} 

Διαγραφή τύπου 

DELETE /deviceTypes/{type_name} 

 

Λειτουργίες σχετικές με τη διαχείριση πόλεων 

Λίστα πόλεων 

GET /cities 

Προσθήκη πόλης 

POST /cities/{city_name} 

Διαγραφή πόλης 

DELETE /cities/{city_name} 

 

Λειτουργίες σχετικές με τη διαχείριση χωρών 

Λίστα χωρών 

GET /countries 

Προσθήκη χώρας 

POST /countries/{country name} 

Διαγραφή χώρας 

DELETE /countries/{country_name} 

Η υλοποίηση τύπου RESTυπηρεσιών Ιστού στην PHP διευκολύνθηκε πολύ με τη χρήση του 

πλαισίου εργασίας Slim. Πιο κάτω παρατίθεται κώδικας ο οποίος παρουσιάζει πώς 

χρησιμοποιείται το Slimγια να μετατρέψει το πρόβλημα εξυπηρέτησης μιας Υπηρεσίας 

Ιστού σε κλήση κατάλληλης συνάρτησης με αντίστοιχα ορίσματα. 

//Στα πλαίσια υλοποίησης Υπηρεσιών Ιστού με βάση την αρχιτεκτονική 
//REST, πιο κάτω παρουσιάζεται κώδικας που χρησιμοποιήθηκε από την 
//εφαρμογή JamPie που αναπτύχθηκε και δείχνει την χρήση του Slim 
//για αναγνώριση του πόρου και του HTTP ρήματος που χρησιμοποιείται 
//από την HTTP αίτηση. Ανάλογα της μορφής του url και του ρήματος καλείται 
//η κατάλληλη συνάρτηση με αντίστοιχα ορίσματα. 
// 
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//Από το αρχείο jservice/api/service.php 
// 
//λίστα των συσκευών ενός σπιτιού 
$app->get('/homes/:homeid/devices',function($homeid)use($app){ 
$env=$app->environment(); 
json_devices_list($env['con'],$env['username'],$env['password'],$homeid); 
}); 
 
//πληροφορίες συσκευής 
$app->get('/homes/:homeid/devices/:deviceid',function($homeid,$deviceid)use($app){ 
$env=$app->environment(); 
    json_device_info($env['con'],$env['username'],$env['password'],$homeid,$deviceid); 
}); 
 
//προσθήκη συσκευής 
$app->post('/homes/:home/devices',function($home)use($app){ 
$env=$app->environment(); 
$type=$app->request->params('type'); 
$device=$app->request->params('device');//name 
$alias=$app->request->params('alias'); 
$meter=$app->request->params('meter'); 
    json_add_device($env['con'],$env['username'],$env['password'],$home,$type,$device,$alias,$meter); 
}); 
 
//διαγραφή συσκευής 
$app->delete('/homes/:home/devices/:device',function($home,$device)use($app){ 
$env=$app->environment();    
json_delete_device($env['con'],$env['username'],$env['password'],$home,$device); 
}); 

 
 
Ακολουθεί παράδειγμα συνάρτησης που αναλαμβάνει την απόκριση με την μορφή του 
μηνύματος να είναι JSON: 
 
//Από το αρχείο jservice/functions.php 
//Η συνάρτηση αυτή αναλαμβάνει να επιστρέφει πληροφορίες για μια συσκευή 
//σε μήνυμα μορφής JSON 
function json_device_info($con,$username,$password,$homeid,$deviceid){ 
if(user_home_auth($con,$username,$password,$homeid)){ 
$sql="SELECT * FROM device WHERE home_id=$homeid AND id=$deviceid"; 
$result= mysqli_query($con,$sql); 
$row= mysqli_fetch_array($result); 
$status=200; 
$status_message='hello there!'; 
        header("HTTP/1.1 $status$status_message"); 
$response['status']=$status; 
$response['status_message']=$status_message; 
$response['name']=$row['name']; 
$response['id']=$row['id']; 
$response['device_type']=$row['device_type']; 
$response['meter_id']=$row['meter_id']; 
$response['home_id']=$row['home_id']; 
$json_response=json_encode($response); 
echo$json_response; 
}else{ 
echo'Access denied!!'; 
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} 
} 

3.2 Ανάπτυξη μικροεφαρμογής για Android: Η μικροεφαρμογή 

WeatherNow 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής αναπτύχθηκε μικροεφαρμογή για κινητές συσκευές με 

λειτουργικό Android. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Android Play Store με το όνομα 

WeatherNow. 

 

Εικόνα 29 - H διεπαφή χρήστη της εφαρμογής WeatherNow 

Η βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι να βρίσκει την τρέχουσα θερμοκρασία και την 

περιγραφή των καιρικών συνθηκών για μια δοθείσα πόλη το όνομα της οποίας εισάγει ο 

χρήστης. 

Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας αντίστοιχη RESTυπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν 

από το openweathermap.org. 

Η εφαρμογή παίρνει το όνομα της πόλης που εισάγει ο χρήστης, προετοιμάζει και στέλνει 

κατάλληλη HTTPαίτηση προς το openweathermap.org. Η HTTPαπόκριση της υπηρεσίας 

περιλαμβάνειXMLκείμενο το οποίο αναλύεται για να απομονωθούν οι τιμές από τα 
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επιθυμητά πεδία. Η μορφή της κατάλληλης αίτησης για την υπηρεσία καθώς και η μορφή 

της απόκρισης της περιγράφονται αναλυτικά σε αντίστοιχο τμήμα του ιστοχώρου του 

openweathermap.org μαζί με επαρκή παραδείγματα για κατανόηση της χρήσης της. 

Εάν ζητηθεί από την εφαρμογή η εύρεση δεδομένων καιρού χωρίς να εισαχθεί πρώτα 

όνομα πόλης τότε γίνεται πρώτα μια χρήση Υπηρεσίας Ιστού που διατίθεται από το 

freegeoip.net και που προσπαθεί να υπολογίσει και να επιστρέψει τις συντεταγμένες της 

πόλης του χρήστη. Καλείται και πάλι η Υπηρεσία Ιστού του openweathermap.orgπου αυτή 

τη φορά επιστρέφει δεδομένα καιρού για μια πόλη με βάση δοσμένες συντεταγμένες αυτή 

τη φορά και όχι όνομα πόλης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού. 

Η διεπαφή χρήστη παράγεται καθαρά από τις βιβλιοθήκες τουAndroid. Αν οι Υπηρεσίες 

που προσφέρονται από το openweathermap.orgκαι το freegeoip.net θεωρηθούν ως δομικά 

στοιχεία της εφαρμογής τότε μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια εφαρμογή Ιστού 

κατά μία θεώρηση. 

Οι δύο Υπηρεσίες της εφαρμογής συνδυάζονται «on-the-fly» κατά ένα «mashup» τρόπο, 

για να δώσουν μια επεκταμένη υπηρεσία στον χρήστη. Οι δύο αυτές Υπηρεσίες 

αναπόφευκτα επικαλούνται σειριακά καθώς η απόκριση της πρώτης αποτελεί είσοδο στην 

δεύτερη. Με αυτή τη διεπαφή χρήστη, με αυτόν τον τρόπο συνδυασμού μεταξύ τους, οι 

καθυστερήσεις στην απόκριση τους προστίθενται και η συνολική είναι αισθητή στον 

χρήστη ως καθυστέρηση απόκρισης της εφαρμογής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

ερωτήματα για τους περιορισμούς και τα μειονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής, αυτού 

του τρόπου συνδυασμού υπηρεσιών, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης παρόμοιων 

προβλημάτων. Αυτό είναι μάλλον ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει 

μελλοντικές εργασίες. 

Ο κώδικας της εφαρμογής παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας αυτής. 

3.3 Η εφαρμογή Ιστού «Ημερολόγιο Καιρού Πάτρας» 

Η Υπηρεσία Ιστού WeatherBuffer αναπτύχθηκε προηγουμένως για χάρη της εφαρμογής 

JamPieκαι επαναχρησιμοποιείται εδώ για την ανάπτυξη αυτής της μικρής εφαρμογής 

Ιστού.  

Πρόκειται για ένα ημερολόγιο που παρουσιάζει το ιστορικό των μέγιστων θερμοκρασιών 

της πόλης για ένα μήνα. Το ημερολόγιο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πραγματικά 

σε ένα τουριστικό ιστοχώρο σχετικό με την Πάτρα για να αναδεικνύει τον ωραίο 

μεσογειακό της καιρό. 

Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε PHP. Χρησιμοποιεί το πλαίσιο εργασίας Httpfulγια να 

καταναλώνει την υπηρεσία WeatherBuffer. Στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε για να 
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παρουσιάσει τον τρόπο και την ευκολία της επαναχρησιμοποίησης μιας Υπηρεσίας Ιστού 

και πως κάτι τέτοιο συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού.  

Ακόμη, αναδεικνύεται το γεγονός ότι μια υπηρεσία Ιστού μπορεί να εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα πάνω από μία εφαρμογή. Δηλαδή, ένα τμήμα μιας Υπηρεσιοστρεφής 

εφαρμογής Ιστού ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάζεται και ως δομικό στοιχείο μιας άλλης. 

Μάλιστα οι διάφορες υπηρεσίες που απαρτίζουν μια υπηρεσιοστρεφή εφαρμογή Ιστού 

μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικούς εξυπηρετητές όμως όλες σε προσβάσιμα ακραία 

σημεία του δικτύου.  

Ο κώδικας μιας έκδοσης της εφαρμογής αυτής παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. 

 

Εικόνα 30 - H διεπαφή χρήστη της εφαρμογής Ημερολόγιο Καιρού Πάτρας 
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Κεφάλαιο 4 

Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται αξιόλογα συμπεράσματα και παρατηρήσεις που 

εξάχθηκαν μέσα από αυτή την εργασία, τόσο κατά την διάρκεια της θεωρητικής μελέτης 

όσο και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών. 

4.1 Η χρήση Υπηρεσιών Ιστού στις εφαρμογές 

Μέρος της εργασίας αυτής ασχολείται με τη διάκριση των εφαρμογών Ιστού σε δύο κύριες 

κατηγορίες, τις μονολιθικές και τις υπηρεσιοστρεφείς εφαρμογές. Οι μονολιθικές 

αναπτύσσονται σε μια ενιαία πλατφόρμα δημιουργώντας εξάρτηση μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων του λογισμικού.  

Η εμπλοκή Υπηρεσιών Ιστού κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Ιστού δεν αρκεί για να 

ονομαστεί μια εφαρμογή αυτομάτως Υπηρεσιοστρεφής. 

Στην πιο απλή μορφή χρήσης τους σε μια εφαρμογή, οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να 

ενσωματωθούν απλά ως επικοινωνιακό εργαλείο για την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων. 

Δηλαδή, με αυτό τον τρόπο έχουμε μονολιθικές εφαρμογές που διαθέτουν κάποια 

Υπηρεσία Ιστού. 

Μια διαφορετική χρήση των Υπηρεσιών Ιστού είναι η χρήση τους με σκοπό την απομόνωση 

τμημάτων της ίδιας εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε μια φάση της ανάπτυξης της 

εφαρμογήςJamPie, χρησιμοποιήθηκαν Υπηρεσίες Ιστού για τον διαχωρισμό της διεπαφής 

χρήστη από το τμήμα που ήταν υπεύθυνο για τη λογική λειτουργία της εφαρμογής. Κάτι 

τέτοιο επιτρέπει περισσότερες από μία διεπαφή χρήστη σε μια εφαρμογή Ιστού. Η 
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διεπαφή χρήστη που αναπτύχθηκε υλοποιήθηκε με τις ίδιες τεχνολογίες όπως και η 

υπόλοιπη εφαρμογή. Ο διαχωρισμός όμως επιτρέπει και την δημιουργία διεπαφής χρήστη 

σε διαφορετική πλατφόρμα, για παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν μια μικροεφαρμογή 

γιαAndroid συσκευές. Επιπλέον, ένας τέτοιος διαχωρισμός της εφαρμογής επιτρέπει την 

συντήρηση των επιμέρους τμημάτων της ξεχωριστά. 

Στην ιδανική περίπτωση, οι Υπηρεσίες Ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υλοποίηση μιας Υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής. Η εφαρμογή που παράγεται 

αποτελείται από πολλές μικρές αυτόνομες, ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες είναι χαλαρά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

4.2 Η μετατροπή εφαρμογής Ιστού από μονολιθική σε 

Υπηρεσιοστρεφή μορφή 

Η υλοποίηση με βάση την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική δεν είναι απλά ένα έργο προς 

διεκπεραίωση. Είναι περισσότερο μια στρατηγική απόφαση που θέτει κατευθυντήριες 

γραμμές για την ανάπτυξη και την διανομή των επιχειρησιακών διεργασιών στον 

οργανισμό.[31] 

Βραχυπρόθεσμα η ανάπτυξη λογισμικού με παραδοσιακές αρχιτεκτονικές μονολιθικά 

πράγματι μπορεί να θεωρηθεί ως έργο απλούστερο από την ανάπτυξη του με βάση την 

Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική. 

Μακροπρόθεσμα, μια καλά σχεδιασμένη υλοποίηση με βάση την Υπηρεσιοστρεφή 

Αρχιτεκτονική, μπορεί να επιτρέψει στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να 

ενσωματώσουν πολλά μικρά έργα με την επένδυση μικρότερης ποσότητας κεφαλαίων και 

άλλων πόρων.[31] 

Προκειμένου να πάρουμε τα πλεονεκτήματα της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής στα 

πλαίσια του παγκόσμιου Ιστού, χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες των Υπηρεσιών Ιστού. 

Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν την διασύνδεση επιχειρηματικών λειτουργιών που έχουν 

για βάση τους τον Ιστό. 

Τα προτερήματα της Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής είναι γνωστά. Όμως υπολογίζεται 

ότι στην πλειοψηφία του το λογισμικού παραμένει μονολιθικό.[34] Για την εκμοντέρνιση 

μιας εφαρμογής υπάρχουν δύο επιλογές, η επαναϋλοποίηση της από την αρχή ή η 

σταδιακή μετατροπή της σε υπηρεσιοστρεφή. 

Η απομόνωση κύριων λειτουργιών μιας εφαρμογής και η μετατροπή τους μία-μία σε 

αυτόνομη Υπηρεσία Ιστού που καταναλώνεται από άλλο τμήμα της εφαρμογής μπορεί να 

θεωρηθεί σαν ένας τρόπος μεταφοράς μονολιθικών εφαρμογών σε Υπηρεσιοστρεφείς. 
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Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δημιουργήθηκε μια αρχικά μονολιθική εφαρμογή που 

σταδιακά μετατράπηκε σε υπηρεσιοστρεφή με τον πιο πάνω τρόπο. 

Κατά την διαδικασία μετατροπής παρατηρήθηκε ότι τα πλεονεκτήματα της 

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονικής μπορούν να αποκτιούνται σταδιακά. Καθώς 

μετατρέπονται μία-μία οι λειτουργίες σε Υπηρεσίες, έχουμε ολοένα και περισσότερες 

Υπηρεσίες για επαναχρησιμοποίηση ενώ η λογική τμηματοποποίηση που ολοένα 

επιτελείται διευκολύνει ολοένα περισσότερο την συντήρηση και την επέκταση της 

εφαρμογής. Για παράδειγμα, η μετατροπή και μόνο της λειτουργίας σχετικά με το ιστορικό 

θερμοκρασιών της εφαρμογής JamPie δεν την μετάτρεψε σε εφαρμογή βασισμένη στην 

Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική. Έδωσε όμως αμέσως την δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης της αυτόνομης Υπηρεσίας που παράχθηκε και οδήγησε στην ταχεία 

ανάπτυξη της εφαρμογής «Ημερολόγιο Καιρού Πάτρας». 

Ας σημειωθεί ότι η μεταφορά μιας λειτουργίας σε Υπηρεσία Ιστού δεν είναι 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες εργασίες γύρω από το 

θέμα.[52][53][54][55] 

Η μεταφορά μιας λειτουργίας σε Υπηρεσία Ιστού είναι επίπονη διαδικασία. Πρέπει να 

αποφασιστεί ποιες λειτουργίες προτιμούνται να μετατραπούν σε Υπηρεσίες και ποιες όχι. 

Αυτό μπορεί να γίνει με βάση την πιθανή επαναχρησιμοποίηση τους σε μελλοντικά έργα. 

Ακόμα μπορεί να γίνει με γνώμονα πόσο αυτό θα ωφελήσει την ίδια την εφαρμογή, για 

παράδειγμα πόσο θα την οργανώσει και θα διευκολύνει έτσι τη συντήρηση και επέκταση 

της. 

4.3 Οι Υπηρεσίες Ιστού ως δομικό στοιχείο στην κατασκευή λογισμικού 

Η ιδέα της δημιουργίας δομικών στοιχείων λογισμικού είναι πολύ παλιά. Η εξέλιξη ξεκινά 

με τις συναρτήσεις, αργότερα τα αντικείμενα και τώρα τις υπηρεσίες. 

Μέσα από τη μελέτη και τη χρήση Υπηρεσιών Ιστού κατά την εκπόνηση της εργασίας 

γίνεται αισθητή η διαφοροποίηση των Υπηρεσιών Ιστού από τα προηγούμενα δομικά 

στοιχεία λογισμικού. Πιο κάτω επισημάνονται κάποιες παρατηρήσεις γύρω από το θέμα. 

Καταρχήν παρουσιάζουν πραγματική διαλειτουργικότητα καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους 

βασίζεται σε μηνύματα.  

Πιο σημαντική διαφορά τους από προηγούμενα δομικά στοιχεία είναι ο τρόπος 

επαναχρησιμοποίησης τους: 

 Δεν υπάρχει διανομή κώδικα ή αρχείων. 
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 Η Υπηρεσία εξυπηρετεί κάποια εφαρμογή μετά από έλεγχο της ταυτότητας της. 

Διαφορετικοί περιορισμοί σε κάθε ξεχωριστή εφαρμογή-πελάτη μπορούν να 

επιβληθούν. 

 Η Υπηρεσία μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε σε κάποιο άκρο του δικτύου. 

 Μια Υπηρεσία επιτρέπει τη χαλαρή συνδεσιμότητα μεταξύ εφαρμογών, πράγμα 

που σημαίνει ότι αλληλεπιδράσεις μεταξύ υπηρεσιών δε θα χαλάνε κάθε φορά που 

υπάρχει κάποια αλλαγή το πώς μία ή περισσότερες υπηρεσίες σχεδιάζονται ή 

υλοποιούνται. 

 Πολλές φορές η ίδια υπηρεσία εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές 

εφαρμογές.  

 Η κυριότητα της Υπηρεσίας παραμένει στον πάροχο μαζί με τυχόν νομικές ευθύνες 

και ευθύνες συντήρησης. 

 Τυχόν επέκταση, νέα υλοποίηση της ή λειτουργία της σε νέο, διαφορετικό, υλικό 

δεν επηρεάζει καθόλου τις εφαρμογές-πελάτες. 

Αυτή η κυριότητα και ο έλεγχος που παραμένουν στον πάροχο μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο φαίνεται να μπορούν και στέκουν 

οικονομικά μοντέλα γύρω από τις τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού. Κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο 

με τα άλλα δομικά στοιχεία. 

4.4 Παράπλευρα οφέλη από την ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού με βάση 

την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική 

Η απόφαση για ανάπτυξη με βάση την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική μπορεί να παρθεί 

στρατηγικά για επιχειρησιακούς λόγους. Μια τέτοια υλοποίηση φαίνεται να φέρνει 

αναπόφευκτα μαζί της και άλλα οφέλη.   

Το πρώτο όφελος που εύκολα μπορεί να φανεί από την ανάπτυξη Υπηρεσιοστρεφούς 

εφαρμογής για τον κατασκευαστή είναι η καλύτερη και ευκολότερη συντηρησιμότητα της 

εφαρμογής. Έχοντας μικρότερα αυτόνομα προγράμματα που υλοποιούν μικρό ανεξάρτητο 

κομμάτι λογικής είναι ευκολότερη η συντήρηση χωρίς το φόβο διάλυσης της όλης 

εφαρμογής, χωρίς το ψάξιμο σε χιλιάδες γραμμές κώδικα και τεράστιες βάσεις δεδομένων. 

Η μύηση νέων προγραμματιστών στο σύστημα είναι επίσης υπόθεση ευκολότερη στις 

εφαρμογές με βάση την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική. Οι νέοι έχουν να γνωρίσουν 

μικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες Ιστού παρά ένα τεράστιο μονοκόμματο σύστημα. Ακόμα, η 

κατανομή εργασίας μπορεί να προγραμματιστεί καθώς ομάδες μπορούν να ασχολούνται  

με διαφορετικές υπηρεσίες ανεξάρτητα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να λειτουργήσει 

θετικά για την ασφάλεια εκ των έσο καθώς μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη ή επέκταση του 

συστήματος από πολλά άτομα αλλά πολύ λίγοι να έχουν πρόσβαση στο όλο σύστημα. 
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Ένα άλλο μεγάλο όφελος που έρχεται με την υλοποίηση εφαρμογών με βάση την 

Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική είναι η δυνατότητα για κλιμάκωση. Δεδομένου ότι η 

εφαρμογή αποτελείται από πολλές Υπηρεσίες Ιστού, η καθεμιά με τους δικούς της πόρους 

(πχ. βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές Ιστού), αυτό δίνει την ευελιξία για κλιμάκωση της 

εφαρμογής. Για παράδειγμα, μια Υπηρεσία που επιβαρύνεται περισσότερο είναι δυνατό να 

μεταφερθεί σε ισχυρότερο σε εξυπηρετητή Ιστού. Έτσι χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή η 

μεταφορά του όλου συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου 

αιτήσεων.  

4.5 Σύνθεση RESTful υπηρεσιών Ιστού 

Ο συνδυασμός Υπηρεσιών Ιστού σε σειρά κατά την ώρα της εκτέλεσης, «on-the-fly», με 

τεχνολογίες «mashups», δημιουργεί καθυστέρηση που αποτελεί το σύνολο των επιμέρους 

καθυστερήσεων που επιφέρει η κλήση της κάθε Υπηρεσίας Ιστού. Αυτό παρατηρήθηκε και 

στην εφαρμογή Ιστού JamPie αλλά και στην εφαρμογή για Androidσυσκευές 

WeatherNow.Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αποφυγή απρόσμενα μεγάλων 

καθυστερήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ικανοποίησης των χρηστών[57]. Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα για τους περιορισμούς και τα μειονεκτήματα αυτής 

της αρχιτεκτονικής, αυτού του τρόπου συνδυασμού υπηρεσιών, καθώς και τρόπους 

αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων. Αυτό είναι μάλλον ένα σημαντικό θέμα που θα 

μπορούσε να απασχολήσει μελλοντικές εργασίες. 
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Παράρτημα Α : Αποσπάσματα κώδικα 

O κώδικας της εφαρμογής WeatherNow 

//file: Main.java 
package com.petrosptr.app.weatherapp; 
 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.ActivityInfo; 
import android.graphics.Typeface; 
import android.graphics.drawable.Drawable; 
import android.view.MotionEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.view.inputmethod.InputMethodManager; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageButton; 
import android.widget.TextView; 
 
publicclass Main extends Activity { 
    TextView title; 
    EditText city; 
    TextView country; 
    TextView temperature; 
    TextView conditions; 
    TextView timestamp; 
    ImageButton shareButton; 
 
    Drawable myDrawable; 
 
//i can put them in the "doInBackground" 
//but it looks that it becomes slow 
//i have to make some experiments to confirm this 
    PParser pparser; 
    WebReader webReader; 
    WeatherState weatherState; 
 
int resultsDisplayed; 
 
    @Override 
protectedvoid onCreate(Bundle savedInstanceState){ 
super.onCreate(savedInstanceState); 
 
//Remove title bar FIRST 
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
 
//use only portrait screen 
this.setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 
 
        setContentView(R.layout.main); 
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//find the views by their ids 
        title=(TextView)findViewById(R.id.title); 
        city=(EditText)findViewById(R.id.city); 
        country=(TextView)findViewById(R.id.country); 
        temperature=(TextView)findViewById(R.id.temperature); 
        conditions=(TextView)findViewById(R.id.conditions); 
        timestamp=(TextView)findViewById(R.id.timestamp); 
 
//share button not available at the moment 
        shareButton=(ImageButton)findViewById(R.id.shareButton); 
//-------------------------------------------------------- 
 
//retrieve data from sharedPreferences memory 
//------------------------------------------- 
//SharedPreferences weather=getSharedPreferences("MYPREFS",0); 
//city.setText(weather.getString("city", "")); 
//country.setText(weather.getString("country", "")); 
//temperature.setText(weather.getString("temperature", "")); 
//conditions.setText(weather.getString("conditions", "")); 
//timestamp.setText(weather.getString("timestamp", "")); 
//resultsDisplayed=weather.getInt("resultsDisplayed", 1); 
//------------------------------------------------------- 
 
//set Roboto as the font for some views 
        Typeface font = Typeface.createFromAsset(this.getAssets(),"Roboto-Thin.ttf"); 
        title.setTypeface(font); 
        country.setTypeface(font); 
        temperature.setTypeface(font); 
        conditions.setTypeface(font); 
 
//set TouchListener to the editText 
        city.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ 
publicboolean onTouch(View v, MotionEvent event){ 
//final int DRAWABLE_LEFT = 0; 
//final int DRAWABLE_TOP = 1; 
finalint DRAWABLE_RIGHT =2; 
//final int DRAWABLE_BOTTOM = 3;                     
float xTouched=event.getX(); 
int xMostRight=city.getRight(); 
int xLessRight=city.getLeft(); 
int drawableWidth=city.getCompoundDrawables()[DRAWABLE_RIGHT].getBounds().width(); 
if(event.getAction()== MotionEvent.ACTION_DOWN){ 
if(xTouched>(xMostRight-xLessRight-drawableWidth)){ 
                            myDrawable = getResources().getDrawable(R.drawable.ic_action_search_gray); 
                            myDrawable.setBounds(0,0,drawableWidth,drawableWidth); 
                            city.setCompoundDrawables(null,null, myDrawable,null); 
} 
} 
if(event.getAction()== MotionEvent.ACTION_UP){ 
if(xTouched>(xMostRight-xLessRight-drawableWidth)){ 
                            myDrawable = getResources().getDrawable(R.drawable.ic_action_search); 
                            myDrawable.setBounds(0,0,drawableWidth,drawableWidth); 
                            city.setCompoundDrawables(null,null, myDrawable,null); 
                            temperature.clearComposingText(); 
                            conditions.setText("wait.."); 
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                            city.setEnabled(false); 
 
                            InputMethodManager imm =(InputMethodManager)getSystemService( 
                                      Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 
                                imm.hideSoftInputFromWindow(city.getWindowToken(),0); 
 
                            DownloadWebPageTask task =new DownloadWebPageTask(); 
                            task.execute(new String[]{new String(city.getText().toString()).replaceAll(" ","%20")}); 
} 
else{ 
if(resultsDisplayed==1){ 
                                clearScreen(); 
                                resultsDisplayed=0; 
} 
} 
} 
returnfalse; 
} 
}); 
 
 
} 
 
//onStop save all the status of views  
    @Override 
publicvoid onStop(){ 
super.onStop(); 
//store data to sharedPreferences memory 
//-------------------------------------- 
//SharedPreferences weather=getSharedPreferences("MYPREFS",0); 
//SharedPreferences.Editor editor=weather.edit(); 
//editor.putString("city", city.getText().toString()); 
//editor.putString("country", country.getText().toString()); 
//editor.putString("temperature", temperature.getText().toString()); 
//editor.putString("conditions", conditions.getText().toString()); 
//editor.putString("timestamp", timestamp.getText().toString()); 
//editor.putInt("resultsDisplayed", resultsDisplayed); 
//editor.commit();   
//---------------- 
} 
 
    @Override 
publicvoid onResume(){ 
super.onResume(); 
        clearScreen(); 
} 
 
 
//clear all the views except the title 
publicvoid clearScreen(){ 
        city.setText(""); 
        country.setText(""); 
        temperature.setText(""); 
        conditions.setText(""); 
timestamp.setText(""); 
        shareButton.setVisibility(View.GONE); 
        resultsDisplayed=0; 
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} 
 
//simplify the temperature, remove the decimal part 
publicstatic String removeDecimalPart(String input){ 
int length=input.length(); 
int dotPlace=length; 
for(int offset=0; offset<length; offset++){ 
if(input.startsWith(".", offset)){ 
                dotPlace=offset; 
} 
} 
return input.substring(0, dotPlace); 
} 
 
//simplify the temperature, round it 
publicstatic String roundTemperature(String input){ 
returnnew String((int)Math.round(Double.parseDouble(input))+""); 
} 
 
//class not in different file to work in the same context 
//retrieve data from the Internet 
//use the OpenWeather API 
//As input it takes a String with the name of a city. It returns a WeatherState object. 
privateclass DownloadWebPageTask extends AsyncTask<String, Void, WeatherState>{ 
        @Override 
protected WeatherState doInBackground(String... cityNames){ 
            String urlRequest; 
            String httpResponse =""; 
            pparser=new PParser(); 
            webReader=new WebReader(); 
            weatherState=new WeatherState(); 
for(String cityName : cityNames){ 
if(cityName.equals(new String(""))){ 
                        String longitude; 
                        String latitude; 
/* try to get the location from gps 
                        //----------------------------------- 
                        LocationManager lm = (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);  
                        Location location = lm.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
                        if(location!=null){ 
                            longitude = location.getLongitude(); 
latitude = location.getLatitude(); 
                            urlRequest=new 
String("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat="+latitude+"&lon="+longitude+"&mode=xml"); 
                        } 
                        else{ 
                            urlRequest=new 
String("http://api.openweathermap.org/data/2.5/find?q=Μαδρίτη&units=metric&mode=xml"); 
                        } 
                        //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        */ 
 
//try to get lat and long from freegeoip.net 
                        String urlRequestForLocation=new String("http://freegeoip.net/xml/"); 
                        String httpResponseWithLocation=webReader.getHttpResponse(urlRequestForLocation); 
                        latitude=pparser.getText(httpResponseWithLocation,"Latitude",1); 
                        longitude=pparser.getText(httpResponseWithLocation,"Longitude",1); 
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if(latitude.length()>0){ 
//Οι συντεταγμένες της Κύπρου 
//latitude=new String("35"); 
//longitude=new String("33"); 
                            urlRequest=new 
String("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat="+latitude+"&lon="+longitude+"&units=metric
&mode=xml"); 
} 
else{ 
                            urlRequest=new 
String("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Αγία%20Νάπα&units=metric&mode=xml"); 
} 
} 
else{ 
                        urlRequest=new 
String("http://api.openweathermap.org/data/2.5/find?q="+cityName+"&units=metric&mode=xml"); 
} 
                    httpResponse=webReader.getHttpResponse(urlRequest); 
                    weatherState.country=pparser.getText(httpResponse,"country",1); 
                    weatherState.city=pparser.getAttributeValue(httpResponse,"city",1,"name"); 
                    weatherState.temperature=pparser.getAttributeValue(httpResponse,"temperature",1,"value"); 
                    weatherState.conditions=pparser.getAttributeValue(httpResponse,"weather",1,"value"); 
                    weatherState.datetime=pparser.getAttributeValue(httpResponse,"lastupdate",1,"value"); 
} 
return weatherState; 
} 
        @Override 
protectedvoid onPostExecute(WeatherState result){ 
            city.setEnabled(true); 
if(!new String(result.city).equals(new String())){ 
                city.setText(result.city); 
                country.setText(result.country); 
                temperature.setText(roundTemperature(result.temperature)+"°C"); 
                conditions.setText(result.conditions); 
                timestamp.setText(result.datetime+" (UTC)"); 
//shareButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
} 
else{ 
                country.setText(""); 
                temperature.setText(""); 
                conditions.setText("no results.. :("); 
                timestamp.setText(""); 
//shareButton.setVisibility(View.GONE); 
} 
            resultsDisplayed=1; 
} 
} 
 
} 
 

 

//file: PParser.java 
package com.petrosptr.app.weatherapp; 
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import java.io.StringReader; 
 
import org.xmlpull.v1.XmlPullParser; 
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserFactory; 
 
publicclass PParser { 
 
public PParser(){ 
 
} 
 
public String getText(String XMLsource, String tag,int rep){ 
        String result=""; 
try{ 
             XmlPullParserFactory factory = XmlPullParserFactory.newInstance(); 
             factory.setNamespaceAware(true); 
             XmlPullParser xpp = factory.newPullParser(); 
 
             xpp.setInput(new StringReader(XMLsource)); 
int eventType = xpp.getEventType(); 
while(eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT){ 
if(eventType == XmlPullParser.START_TAG) 
if(new String(xpp.getName()).equals(new String(tag))){ 
                          eventType = xpp.next(); 
if(eventType == XmlPullParser.TEXT) 
                              result=new String(xpp.getText());} 
                  eventType = xpp.next(); 
              } 
              }catch(Exception e) {} 
         return result; 
    } 
 
    public String getAttributeValue(String XMLsource, String tag, int rep, String attributeName){ 
        String result="";        
         try{ 
             XmlPullParserFactory factory = XmlPullParserFactory.newInstance(); 
             factory.setNamespaceAware(true); 
             XmlPullParser xpp = factory.newPullParser(); 
 
             xpp.setInput(new StringReader(XMLsource)); 
             int eventType = xpp.getEventType(); 
             while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) { 
                 if(eventType == XmlPullParser.START_TAG) 
                      if(new String(xpp.getName()).equals(new String(tag))){ 
                          result=new String(xpp.getAttributeValue("",attributeName)); 
                        } 
                  eventType = xpp.next(); 
              } 
              }catch(Exception e) {} 
         return result; 
    } 
 
} 
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//file: WeatherState.java 
package com.petrosptr.app.weatherapp; 
 
publicclass WeatherState { 
    String country; 
    String city; 
    String temperature; 
    String conditions; 
    String datetime; 
 
public WeatherState(String country, String city, String temperature, String conditions, String datetime){ 
this.country=country; 
this.city=city; 
this.temperature=temperature; 
this.conditions=conditions; 
this.datetime=datetime; 
} 
 
public WeatherState(){ 
} 
} 
 

//file: WebReader.java 
package com.petrosptr.app.weatherapp; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
 
publicclass WebReader { 
public WebReader(){ 
 
} 
 
public String getHttpResponse(String url){ 
        String response=""; 
        DefaultHttpClient client =new DefaultHttpClient(); 
        HttpGet httpGet =new HttpGet(url); 
try{ 
          HttpResponse execute = client.execute(httpGet); 
          InputStream content = execute.getEntity().getContent(); 
 
          BufferedReader buffer =new BufferedReader(new InputStreamReader(content)); 
          String s =""; 
while((s = buffer.readLine())!=null){ 
            response += s; 
} 
}catch(Exception e){e.printStackTrace();} 
return response; 
} 
} 
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Ο κώδικας της εφαρμογής «Ημερολόγιο Καιρού Πάτρας» 

//αρχείο index.php 
<?php 
require'httpful/bootstrap.php'; 
 
//INPUT 
if(isset($_GET['year'])ANDisset($_GET['month'])){ 
$input_year=$_GET['year']; 
$input_month=$_GET['month']; 
} 
else{ 
$input_year=2015; 
$input_month=03; 
} 
 
//FUNCTIONS 
function objectToArray($d){ 
if(is_object($d)){ 
// Gets the properties of the given object 
// with get_object_vars function 
$d= get_object_vars($d); 
} 
if(is_array($d)){ 
/* 
            * Return array converted to object 
            * Using __FUNCTION__ (Magic constant) 
            * for recursive call 
            */ 
returnarray_map(__FUNCTION__,$d); 
} 
else{ 
// Return array 
return$d; 
} 
} 
 
//SETUP 
$days_of_a_week=7;//constant 
$max_weeks=6;//constant 
$flag=0;//if 0:this day dont exist, 1:print this day on table 
$printed_days=0; 
$to_display=0; 
 
//CALCULATIONS 
//$starting_weekday=2;//0:Δευτέρα, 1:Τρίτη 2:Τετάρτη... 
$tmpdate="$input_year-$input_month-01"; 
$timestamp=strtotime($tmpdate); 
$starting_weekday=date("N",$timestamp); 
$starting_weekday=$starting_weekday-1; 
//$days_of_the_month=30; 
$days_of_the_month=cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN,$input_month,$input_year); 
//month name 
$month_name=date("M",$timestamp); 
//previous and next month 
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$next_year=date('Y', strtotime("$input_year-$input_month-01 +1 month")); 
$next_month=date('m', strtotime("$input_year-$input_month-01 +1 month")); 
$previous_year=date('Y', strtotime("$input_year-$input_month-01 -1 month")); 
$previous_month=date('m', strtotime("$input_year-$input_month-01 -1 month")); 
 
 
//GET WEATHER DATA 
$uri="http://localhost/wbuffer/weather/patras/$input_year/$input_month"; 
$response2= \Httpful\Request::get($uri) 
->send(); 
$body=$response2->body; 
$json_decoded_body=json_decode($body);//back to array 
$max_temp=$json_decoded_body->maxTemp; 
$max_temp=objectToArray($max_temp); 
//echo $max_temp['1']; 
$last_read_value=0; 
for($x=0;$x<32;$x++){ 
$y=$x+1; 
if(isset($max_temp["$y"])){ 
$display_temp[$x]=$max_temp["$y"]; 
$last_read_value=$max_temp["$y"]; 
}else{ 
//$display_temp[$x]=$last_read_value; 
$display_temp[$x]=1000; 
} 
} 
 
//PRINT THE CALENDAR 
require('header.php'); 
echo" 
<h1 style='text-align:center;'>Love Patras Weather</h1> 
<h2 style='text-align:center;'> 
<a href='index.php?year=$previous_year&month=$previous_month'>&lt;</a>&nbsp;&nbsp;  
$month_name$input_year 
&nbsp;&nbsp;<a href='index.php?year=$next_year&month=$next_month'>&gt;</a> 
<br/> 
<br/> 
</h2> 
    "; 
echo"<table id='month'>"; 
for($x=0;$x<$max_weeks;$x++){ 
echo"<tr>"; 
for($y=0;$y<$days_of_a_week;$y++){ 
if(($starting_weekday==$y)&&($printed_days==0)){ 
$flag=1; 
} 
if($flag==1){ 
$printed_days++; 
$to_display=$printed_days-1; 
} 
echo"<td "; 
if($flag==1){echo"class='day-box' style='width:50px;' ";} 
echo" >"; 
echo"<b>$printed_days</b>"; 
echo"<div style='padding:7px;'>"; 
if($display_temp[$to_display]!=1000){ 
echo"$display_temp[$to_display]&#8451;"; 
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} 
echo"</div>"; 
echo"</td>"; 
if($printed_days>=$days_of_the_month){ 
$flag=0; 
} 
} 
echo"</tr>"; 
} 
echo"</table>"; 
echo"<div style='text-align:center;'> 
<img src='sun.jpg' style='width:50px;height:auto;' valign='middle'/> 
<strong>Enjoy your Summer in Greece!</strong> 
</div>"; 
require('footer.php'); 
?> 

Ο κώδικας της εφαρμογής JamPie 

Λόγω της μεγάλης του έκτασης δεν παρατίθεται εδώ. 

 

  



99 
 

Παράρτημα Β : Η εφαρμογή σε επίπεδο αρχείων 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής Ιστού JamPieπου 

αναπτύχθηκε, παρέχονται τα πιο κάτω διαγράμματα στα οποία φαίνεται η αλληλουχία 

εκτέλεσης του κώδικα σε επίπεδο αρχείων για κάποιες σημαντικές λειτουργίες της 

εφαρμογής. Μαζί με το διάγραμμα συνοδεύεται σχετικός κώδικας κλήσης της REST 

Υπηρεσίας όπου αυτό συμβαίνει.  

Σύνδεση στην εφαρμογή 
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Προσθήκη συσκευής 

 

POST(device,meter,type,alias)

index.php devices.php
do-add-

device.php

REST request

REST response

 

 

//HTTPPOSTrequestμετοHttpful 
//από το αρχείο της εφαρμογής JamPie, do-add-device.php 
//Όπως υπαγορεύει η REST αρχιτεκτονική, HTTP POST όταν 
//πρόκειται για προσθήκη πόρου 
$data="device=$device&meter=$meter&type=$type&alias=$alias"; 
$uri="$GLOBALS[service_url]/api/homes/$home/devices"; 
$response= \Httpful\Request::post($uri) 
->authenticateWith("$username","$password") 
->sendsType('application/x-www-form-urlencoded') 
->body($data) 
->send(); 
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Διαγραφή συσκευής 

 

GET(device)

index.php devices.php
do-delete-

device.php

REST request

REST response

 

 

//HTTPDELETErequestμετοHttpful 

//από το αρχείο της εφαρμογής JamPie, do-delete-device.php 
//Όπως υπαγορεύει η REST αρχιτεκτονική, HTTP DELETE όταν 
//πρόκειται για διαγραφή πόρου 
$uri="$GLOBALS[service_url]/api/homes/$home/devices/$device"; 
$response= \Httpful\Request::delete($uri) 
->authenticateWith("$username","$password") 
->send(); 
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Παράρτημα Γ :  Εργαλεία και δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

1. Slim 

Το Slim είναι ένα μικρό πλαίσιο εργασίας (Framework) για την PHP. Το Slim διευκολύνει και 

επιταχύνει την κατασκευή RESTful Υπηρεσιών Ιστού σε  PHP. 

Μια αίτηση RESTful Υπηρεσίας Ιστού, αποτελείται από το κατάλληλο ρήμα του HTTP 

πρωτοκόλλου(GET, POST, PUT, DELETE) που δηλώνει την ενέργεια που πρέπει να 

εκτελεστεί, και από ένα URI το οποίο περιγράφει τον πόρο που θα λάβει μέρος. 

 

Η κύρια χρήση του Slim είναι να διαβάζει την αίτηση της υπηρεσίας, να την 

αποκωδικοποιεί και να καλεί την αντίστοιχη ρουτίνα PHP περνώντας της τα κατάλληλα 

ορίσματα  που μπορεί να είναι στοιχεία που δομούν το URI ή από το σώμα της κλήσης 

HTTP. 

Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης τύπου MIT Public Licence. 

2. HTTPful 

To HTTPful είναι μια βιβλιοθήκη που απλοποιεί την κατανάλωση RESTful Υπηρεσιών Ιστού 

με PHP. 

Το HTTPful αναλαμβάνει να καλέσει μέσω HTTP την Υπηρεσία Ιστού, να λάβει την απόκριση 

της και αν πρόκειται για XML ή JSON τότε συνεχίζει στην ανάλυση της (parsing). 

Η βιβλιοθήκη αυτή υποστηρίζει βασική πιστοποίηση ταυτότητας (Basic Authentication). 

Αυτή είναι μια δυνατότητα της που επίσης γίνεται χρήση στην εφαρμογή. Διατίθεται 

δωρεάν. 

3. Google Charts API 

Το Google Chart API ήταν μια υπηρεσία παραγωγής γραφημάτων που προσφερόταν 

δωρεάν από την Google. Μια αίτηση HTTPμε τα κατάλληλα δεδομένα αποστελλόταν στην 

υπηρεσία με και αυτή επέστρεφε μια γραφική απεικόνιση των δεδομένων σε μορφή 

αρχείου εικόνας τύπου PNG. Η Googleσταμάτησε την υποστήριξη του Google Chart API και 

το αντικατέστησε με την υπηρεσία Google Charts που βασίζεται στις τεχνικές AJAX. 
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Επιπλέον το αποτέλεσμα της νέας αυτής  υπηρεσίας δεν είναι ένα παθητικό γράφημα σε 

μορφή αρχείου εικόνας PNG αλλά ένα διαδραστικό αντικείμενο. 

Το Google Charts χρησιμοποιείται από την εφαρμογή για την παραγωγή τον γραφικών 

παραστάσεων της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. REST Console 

Αυτό είναι ένα πρόσθετο(plugin) για τον Chrome, τον περιηγητή Ιστού της Google. Αυτό το 

πρόσθετο είναι κατασκευασμένο για να βοηθήσει στη διαδικασία κατασκευής και δοκιμής 

RESTful Υπηρεσιών Ιστού. 

Το πρόσθετο μέσω του περιβάλλοντος του Chrome προσφέρει στον χρήστη μια μεγάλη 

φόρμα με υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία. Συμπληρώνοντας τα πεδία, ο χρήστης 

δημιουργεί και παραμετροποιεί ένα μήνυμα τύπου HTTP. Μια αίτηση (κατανάλωση) 

RESTful Υπηρεσίας Ιστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίτηση 

HTTP απεσταλμένη στην σωστή διεύθυνση. 

Η απόκριση της Υπηρεσίας Ιστού, το HTTP μήνυμα που επιστρέφει, παρουσιάζεται από την 

REST Console. Αυτή είναι μια εξίσου σημαντική λειτουργία. 

5. XAMPP 

Σύμφωνα με την σελίδα του, το XAMPP είναι το δημοφιλέστερο περιβάλλον ανάπτυξης PHP 

προγραμμάτων. Το XAMPP εγκαθιστά και ρυθμίζει όλα τα απαραίτητα ώστε ο προσωπικός 

σου υπολογιστής που τρέχει Windows είτε MACOSX είτε Linux, να λειτουργήσει ως 

διακομιστής (server) που υποστηρίζει εκτός άλλων PHP και MySQL. 

Επίσης ένα δωρεάν εργαλείο. 

6. Notepad ++ 

Πρόκειται για έναν επεξεργαστή κειμένου που εξειδικεύεται στη επεξεργασία κώδικα. 

Δυστυχώς τρέχει μόνο σε περιβάλλον Windows. Διατίθεται δωρεάν. 

7. Android IDE 

Είναι το επίσημο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για Android. 

Χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής WeatherNow. 

8. openweathermap.org API 

Το OpenWeatherMap προσφέρει Υπηρεσίες Ιστού σχετικές με δεδομένα καιρού 

συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων καιρικών συνθηκών, μετεωρολογικές προβλέψεις 
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αλλά και ιστορικών δεδομένων. Οι Υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν είτε σε πακέτα με 

χρέωση. Τα δωρεάν πακέτα έχουν περιορισμούς χρήσης και υποβαθμισμένη υποστήριξη.  

Στην δωρεάν τους μορφή χρησιμοποιήθηκαν από δύο εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και 

περιγράφονται παρακάτω. 

Η εφαρμογή για κινητά Androidπου αναπτύχθηκε, χρησιμοποιεί αυτή την υπηρεσία για 

ανάγνωση δεδομένων του τρέχοντος καιρού σε μια πόλη. 

Η εφαρμογή Ιστού με το όνομα JamPieπου αναπτύχθηκε και περιγράφεται, χρησιμοποιεί 

αρχικά αυτή την Υπηρεσία για να διαβάσει ιστορικά δεδομένα καιρού. 

Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης Υπηρεσίας Ιστού του openweathermap.org όπως αυτό 

δίνεται στην επίσημη τεκμηρίωση της. 

Το παράδειγμα επιστρέφει πληροφορίες για τον τρέχοντα καιρό στο Λονδίνο. Τα δεδομένα 

επιστρέφονται σε μήνυμα μορφής XML. 

GEThttp://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&mode=xml 

Η Υπηρεσία ως προεπιλογή επιστρέφει μηνύματα μορφής JSON εάν παραληφθεί η 

παράμετρος που ορίζει XMLαπόκριση. 

GET http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London 

Σε αυτή την περίπτωση το απόκριση της υπηρεσίας θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

9. wunderground.com API 

Το Weather Underground είναι μια εμπορική υπηρεσία καιρού. Παρέχει πληροφορίες 

σχετικές με τον καιρό σε πραγματικό χρόνο.  

Οι πληροφορίες σχετικά με τον καιρό παρέχονται επί πληρωμή μέσω Υπηρεσιών Ιστού. 

Δωρεάν πρόσβαση στην χρήση των Υπηρεσιών παρέχεται σε προγραμματιστές με 

περιορισμούς στην χρήση που έχουν τη μορφή του μέγιστου αριθμού αιτήσεων ανά λεπτό 

αλλά και ανά ημέρα.  

Η Υπηρεσία εμπλέκεται στις εφαρμογές Ιστού JamPie και «Ημερολόγιο Καιρού Πάτρας» 

που αναφέρονται και σχολιάζονται παρακάτω. 

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&mode=xml
http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London
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Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης Υπηρεσίας Ιστού του wunderground.com όπως αυτό 

παρουσιάζεται στην επίσημη τεκμηρίωση της. Επιστρέφει πληροφορίες για τον καιρό στο 

Σαν Φρανσίσκο στις 5 Απριλίου του 2006. Τα δεδομένα επιστρέφονται σε μήνυμα μορφής 

JSON: 

GEThttp://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_F

rancisco.json 

Αντίστοιχα επιστρέφονται οι ίδιες πληροφορίες επιστρέφονται σε μήνυμα XML αυτή τη 

φορά: 

GET 

http://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_Fran

cisco.xml 

10. freegeoip.net 

Το freegeoip.net παρέχει μια δημόσια δωρεάν Υπηρεσία Ιστού. Προσφέρει την ανίχνευση 

της γεωγραφικής τοποθεσίας χρήσης μιας διεύθυνσης IP. Ανάμεσα στις πληροφορίες που 

επιστρέφει είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής. Λόγω αυτής του της 

δυνατότητας χρησιμοποιείται από την εφαρμογή Καιρού για κινητά Android που 

αναπτύχθηκε. 

Η Υπηρεσία καλείται με HTTPGET αίτηση της οποίας το URl έχει την πιο κάτω δομή: 

freegeoip.net/{format}/{IP_or_hostname} 

Υποστηριζόμενες μορφοποιήσεις(format) του επιστρεφόμενου μηνύματος είναι csv, xml 

και json. Εάν δεν δοθεί κάποια διεύθυνση IP μέσω του url, τότε εξετάζεται η γεωγραφική 

θέση της διεύθυνσης την οποία χρησιμοποιεί ο καταναλωτής της Υπηρεσίας. 

  

http://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_Francisco.json
http://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_Francisco.json
http://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_Francisco.xml
http://api.wunderground.com/api/1e68e5f567f06900/history_20060405/q/CA/San_Francisco.xml
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Παράρτημα Δ : Λίστα Ακρωνύμων 

 

AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

API Application Programming Interface 

GUI Graphical User Interface 

GWT Google Web Toolkit 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

IoT Internet of Things 

IP Internet Protocol 

JSON JavaScript Object Notation 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions Notation 

REST Representational State Transfer 

RFID Radio Frequency Identification 
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SOA Service Oriented Architecture 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SQL Structured Query Language 

TCP Transport Control Protocol 

URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

WSDL Web Services Description Language 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

WS-* Big Web Services 

XML Extensible Markup Language 
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Παράρτημα Ε : Αντιστοίχιση αγγλικών όρων με ελληνικούς 

 

App Μικροεφαρμογή 

Browser Περιηγητής Ιστού 

Cloud Υπολογιστικό Νέφος 

Cloud Computing Νεφοϋπολογιστική 

Developer 
κατασκευαστής ή 

προγραμματιστής 

Documentation Τεκμηρίωση 

Hardware Υλικό 

Internet Διαδίκτυο 

Internet of Things, IoT Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

Loosely Coupled Χαλαρά συνδεδεμένος 

REST architecture Αρχιτεκτονική REST 

RESTful Web Services τύπου REST Υπηρεσίες Ιστού 

Server Εξυπηρετητής 

Service Oriented Architecture 
Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική ή 

Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική 

Web Services Υπηρεσίες Ιστού 
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Web Ιστός 

Web Server Εξυπηρετητής Ιστού 
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