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НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО ЧРЕЗ UML
НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ

ПРИ УЕБУСЛУГИТЕ

Доц. д-р Филчо Филипов

Съвременната бизнессреда се характеризира с постоянни промени, а орга-
низациите трябва бързо да се адаптират към нея – те трябва да отговорят
адекватно на новите изисквания на потребителите, да не изостават от конку-
рентите си, да следят икономическите тенденции, да реализират иновации. Във
все по-голяма степен те разчитат на своите компютърни информационни сис-
теми (КИС) и новите информационни технологии за управлението и усъвършен-
стването на своята дейност, за придобиването на конкурентни предимства.

Същевременно се повишават и изискванията към КИС: те трябва да бъдат
адаптивни и гъвкави, да бъдат „отворени“ към Интернет, да се интегрират лесно с
наследените системи. На преден план излиза необходимостта от стандартни тех-
нологични интерфейси, чрез които организациите да могат да предоставят, респек-
тивно – да ползват, информационни ресурси на своите клиенти и партньори. Това
налага значими промени във вътрешната организация и структурата на КИС.

Всички тези изисквания към съвременните КИС поставят необходимостта за
прилагането на нов подход и нова методология при тяхното изграждане, които са
ориентирани към уебуслуги. Уебуслугите са бързоразвиваща се, комплексна по своя
характер концепция и технология, които възникват след 2000 година. Тепърва те
навлизат в своята зрялост и се преминава към тяхното по-широко използване. Днес
те определят основните тенденции в развитието на компютърните информационни
системи на организациите, като създават условия за усъвършенстване на тяхната
структура, за стандартизиране на взаимодействието с външни системи, за използ-
ване на Интернет услуги. По-широкото прилагане на уебуслугите от организациите
при изграждането и развитието на техните КИС се определя от редица специалис-
ти като „най-добра практика“, която води до изграждане на по-гъвкави решения и
по-добро интегриране със съществуващите приложения, при по-малки разходи1.
1 Virili, Fr., M. Sorrentino. The enabling role of Web services in information system development

practices: a grounded theory study, http://www.springerlink.com/content/90224q4074q42822 (сеп-
тември, 2012); Mahmoud, Q. Service-Oriented Architecture and Web Services: The Road to Enterprise
Application Integration, http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/soa-142870.html (септем-
ври, 2012); http://www.w3schools.com/webservices/ (септември, 2012) и др.
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При изграждането на уебуслугите се използват множество стандартизи-
рани технологии, като: XML, WSDL, SOAP, UDDI, WS-I и др. Те са твърде
разнообразни по своя характер, което създава проблеми за тяхното единно
възприемане и използване при изграждането и развитието на КИС. Поради тази
причина, според нас, се налага възможностите на уебуслугите да се предста-
вят в модела на КИС на едно по-високо ниво на абстракция, което е относител-
но независимо от технологиите, на които те се базират. Подходящо средство за
тази цел е методът UML2, утвърден като стандарт при специфицирането и реа-
лизирането на КИС. UML обобщава натрупания опит в тази област на водещи
софтуерни специалисти и ИТ компании. Неговото използване е методологично
осигурено и се поддържа от редица среди за разработка. Той е универсален
обектноориентиран метод за моделиране, тъй като чрез него могат да се из-
граждат, внедряват и поддържат широк кръг от системи - от най-сложните кор-
поративни информационни системи до специфичните и затворени вградени сис-
теми, включително системи, ориентирани към услуги.

На тази база целта на тази публикация е да се дефинира компактно, синте-
зирано представяне на базовата структурата и на някои основни механизми на
уебуслугите чрез метода UML, като се постави акцент върху представянето на
обмена на различните типове от данни при тях. За постигането на поставената
цел следва да се решат следните задачи:

първо, дефиниране на същността на уебуслугите, като на тази база се иден-
тифицират и систематизират UML елементите, отразяващи адекватно тяхното
предназначение и функции;

второ, изследване на динамиката на взаимодействието при уебуслугите,
което е първата важна стъпка за осъществяване на обмен на данни между тях;

трето, прилагане на механизмите на формалните параметри за обмен на
данни при уебуслугите, като те бъдат съпоставени със схемите за обмен на
съобщения;

четвърто, изследване на възможностите за представяне чрез UML на об-
мена на обекти при уебуслугите и демонстриране на тяхното прилагане.

1. Основни елементи на уебуслугите

Уебуслугите може да се разглеждат като технологична платформа за из-
граждането на КИС. В контекста на информационните технологии понятията
„уебуслуга“ и „услуга“ често се използват като синоними. Уебуслугите са са-
мостоятелни, модулни приложения, които може да бъдат публикувани и изпол-
звани в мрежова среда – обикновено World Wide Web3. За разлика от други
уебприложения, те не поддържат графичен потребителски интерфейс, а поде-
лят бизнеслогика, данни и процеси чрез програмируеми интерфейси4.

2 Unified Modeling Language.
3 http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/w-ovr/ (септември, 2012).
4 http://www.webopedia.com/TERM/W/Web_services.html (септември, 2012).
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Следователно, уебуслугата може да се определи като набор от взаимно
свързани функции, които се използват чрез интерфейси. Ето защо, в най-опрос-
тен вид тя може да се представи чрез UML в модела на КИС като клас, който
дава възможност за достъп до нейните функции чрез своите публични операции
(фиг. 1а). За по-точното и по-прецизното представяне на уеб-услугите, обаче,
може да се използват два UML елемента – интерфейс и клас. Интерфейсът се
състои само от сигнатурите/заглавията на операциите (т.е. функциите) на услу-
гата, които задължително се реализират от операциите на класа (фиг. 1б). По
този начин е възможно един или няколко интерфейса да се конкретизират в един
или няколко класа. Следва да се уточни, че в контекста на уебуслугите като
технология, операцията на интерфейса се нарича операционен контракт
(Operation Contract), а интерфейсът – контракт на услуга (Service Contract)5.

UML дава възможност интерфейсът на услугата и връзката с класа, който
я детайлизира, да се представят по-компактно (фиг. 1в). Това в редица случаи е
по-удобно, но е по-малко читаемо, възприема се по-трудно и предполага изпол-
зването на CASE среди.

Фиг. 1. Форми за представяне на уебуслуга посредством класове

В много случаи предпочитан начин за представяне на уебуслугите в КИС
е като компоненти (компонент на уебуслуга). Компонентът представя логи-
ческа, леснозаменяема част от системата, която използва или предоставя на-
бор от интерфейси. Тази организация позволява добре изградените компоненти,
които имат ясно, прецизно дефинирани интерфейси, да бъдат безпроблемно за-
мествани с по-нови, съвместими с тях компоненти. С други думи, компонентът
е тясно обвързан с интерфейса; той, от една страна, може да предоставя интер-
фейс, а от друга – да изисква интерфейс (фиг. 2). Това е особено удобно за
представяне на взаимно зависими услуги, каквито се използват при изгражда-
нето на системите, базирани на услуги.
5 Lцwy, J. Programming WCF Services. O’Reilly, 2010, 3rd Ed.; Resnick, S., R. Crane, C. Bowen.

Essential Windows Communication Foundation. Addison Wesley, 2008.

а) б)

в)

Уебуслуга Уебуслуга

Уебуслуга
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Класовете на уебуслугите и техните компоненти са свързани помежду си
(фиг. 3). По-точно, класовете реализират компонента, т.е. те се инкапсулират в
него и поддържат съответните интерфейси. На фиг. 3а е показано, че при класa
и компонента интерфейсът е един и същ. Възможно е класът на уебуслугата да
се представи като част на съответния компонент, като реализира интерфейса
чрез връзка за зависимост-делегиране (фиг. 3б).

Фиг. 2. Представяне на уебуслуга като компонент

Фиг. 3. Взаимна връзка между клас и компонент на уебуслуга

2. Комуникация при уебуслугите

Уеб-услугата се използва от нейните клиенти. Клиентите на услугата из-
ползват нейните функции; те може да са различни видове приложения – например,
графично приложение, уебприложение, RIA, друга услуга, система и т.н. В някои
публикации6 уебуслугата се обозначава като доставчик на услуга (service provider),
а клиентът – като заявител на услуга (service requestor). Клиентите и уебуслугите
комуникират помежду си посредством изпращане и получаване на съобщения. Те
взаимодействат директно или като използват междинен посредник. Очевидно е, че
при обмена на съобщения се използва интерфейсът на уебуслугата.

6 Erl, T. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall, 2005.

Компонент на
уебуслуга

а) б)
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Уебуслуга
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Най-приемливо, според нас, е взаимодействието между уебуслугата и ней-
ните клиенти да се представи чрез диаграма на последователността или кому-
никационна диаграма на UML (фиг. 4). Това са диаграми за описание на поведе-
ние; чрез тях се представят динамичните аспекти на изследваните обекти, ко-
ето именно ги прави подходящи за адекватно и компактно отразяване на еле-
ментите на уебуслугите и динамиката на тяхното използване. Като елементи
на тези диаграми може да се използват класове (фиг. 4а) или компоненти (фиг.
4б), дефиниращи клиентите и интерфейсите на уебуслугите. В този случай об-
меняните съобщения се проявяват като извикване на операции на интерфейса
на уебуслугата, респективно – на нейния клас. Възможно е в тези диаграми вме-
сто класове или компоненти да се използват техни екземпляри, което помага за
по-прецизното представяне на динамиката на използването на уебуслугите.

Фиг. 4. Комуникационни диаграми за представяне на
взаимодействието между клиент и уебуслуга

Както бе посочено, клиент на дадена уебуслуга може да бъде друга уеб-
услуга. Комуникацията между две уебуслуги е в основата на изграждането и
функционирането на системите, базирани на услуги (фиг. 5).

Важно е да се уточни, че системите, базирани на услуги, се състоят от
вътрешни (локални) и външни услуги. Те може да са предоставени от различни
разработчици, да са реализирани чрез различни технологии, езици за програми-
ране и платформи, възможно е да имат различни версии, да се изпълняват по
различно време и т.н. Все пак, при това голямо разнообразие интерфейсите на
уебуслугите трябва да бъдат съвместими, да поддържат комуникация в съот-
ветствие с предварително дефинирани схеми. Те трябва да дават възможност,
както за вътрешносистемно взаимодействие между локалните услуги, така и
за външно взаимодействие с отдалечени клиенти.

а)

б)

Уебуслуга

Компонент на
уебуслуга
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Фиг. 5. КИС, базирани на услуги

3. Обмен на данни при уебуслугите чрез формални параметри

Обменяните данни при уебуслугите, съгласно стандарта WSDL7, се нари-
чат типове (types) – т.е. типове от данни на уебуслугата, а според софтуерната
платформа WCF8 – контракти за данни (datacontracts). Те са съставна част на
предаваните съобщения, т.е. тясно свързани са с операциите на уебуслугите,
предоставяни чрез техните интерфейси.

На високо ниво на абстракция използването на уебуслугите може да се
разглежда като извикване на операции между два обособени класа, респектив-
но – компонента. Това означава, че за обмен на данни при уебуслугите може да
се приложат механизмите, използвани в обектноориентираното програмиране,
но като се отчетат някои ограничения, произтичащи от тяхната същност.

По-конкретно, при обмена на данни между методи в обектноориентираното
програмиране се използват следните основни механизми: на глобалните промен-
ливи; на формалните параметри; на методите-функции; на динамичната памет.

За да установим кои от посочените механизми за обмен на данни са под-
ходящи при уебуслугите, първо ще изследваме и ще дефинираме неформално
предаването на данни при тях, а след това ще представим съответните меха-
низми формално, като използваме UML.

Уебуслугата и клиентите й се реализират от програми. Следователно, зад
предоставяните и използваните услуги стоят обикновено традиционно разрабо-
тени обектноориентирани приложения, а комуникацията между тях се извършва
чрез XML-базирани уебтехнологии. Предаваните данни може да бъдат от раз-
личен тип: цели и реални числа, стрингове, масиви, обекти и т.н., които от стра-

7 http://www.w3.org/TR/wsdl  (септември, 2012).
8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082 (септември, 2012).

Уебуслуга 1 Уебуслуга 3

Уебуслуга 2

Интерфейс 1 Интерфейс 2
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ната на клиента и на услугата имат различно представяне в оперативната па-
мет. Поради това е необходимо те да бъдат преобразувани във вид, който е
технологично-неутрален от реализацията, може да се възприеме от всеки кли-
ент на услугата и отговаря на WSDL стандарта. Характерна особеност е, че
при уебуслугите не се предават адреси, а значения на променливи. Този меха-
низъм е известен като „предаване на значение“ (marshaling by value).

Като отчитаме особеностите и ограниченията на обмена на данни при
уебуслугите, може да обобщим, че при тях не може да се използват механиз-
мите за предаване на данни чрез динамичната памет и глобални променливи,
както е при традиционното програмиране. За целта е подходящо използването
на формални параметри и методи-функции, макар, че на физическо ниво данни-
те се преобразуват основно в XML-формат (който е текстов) и се предават
значения. По-конкретно, данните, които се предават при уебуслугите, може да
се представят чрез параметрите и типа на резултата на техните операции. По
този начин операциите на уебуслугите може да се използват не само за из-
пълнение на определени действия и поведение, но и за обмен на данни с техните
клиенти.

Формалните параметри, които се използват в операциите на уебуслугите,
са: входни, входно-изходни, изходни. Те са тясно свързани с шаблоните (схеми-
те) за обмен съобщения (MEP – Message Exchange Patterns) при уебуслугите.

Входните формални параметри се използват за предаване на значения от
клиента към услугата. Следователно, при този механизъм за предаване на дан-
ни се изпраща съобщение към услугата, без да се чака отговор. Това отговаря
на семантиката на схемата за обмен на съобщения при уебуслугите без отго-
вор (fire-and-forget MEP). При тази схема клиентът се нуждае само от потвържде-
ние за успешното получаване на съобщението, но не и от отговор от уебуслуга-
та9. Това показва, че за да се предаде по-точно смисълът на съобщението,
входните параметри трябва да се съчетаят с операция на услугата, реализира-
на като логическа функция.

Входните параметри може да се представят в дефиницията на операцията
на класа, операцията на интерфейса на уебуслугата или при нейното извикване.
За тази цел е подходящо да се използват диаграми на класовете, в които се
включват класове на уебуслуги, или диаграми на компонентите с компоненти и
интерфейси на уебуслуги. Нашето мнение е, че в този случай е по-добре да се
използват класове (фиг. 6а), а не компоненти, тъй като така се постига по-голя-
ма яснота. Входните параметри се отбелязват с ключовата дума in, която може
да се пропусне.

9 Филипов, Ф., Н. Филипова. UML аспекти на уеб-услугите. Информационните технологии –
стратегически приоритет в икономиката на знанието (сборник с доклади), Свищов, 2011.
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Фиг. 6. Използване на формални параметри и методи-функции
при уебуслугите

Входно-изходните параметри се прилагат тогава, когато е необходимо чрез
тях да се предаде значение към уебуслугата и да се върне резултат от изпълне-
нието на нейна операция. Поради това е задължително те да са променливи. По
смисъл, схемите за обмен на съобщения, при които могат да се използват тези
параметри, са синхронната заявка-отговор (synchronous request-response MEP)
и асинхронната заявка-отговор (asynchronous request-response MEP). Тези па-
раметри се визуализират по аналогичен начин на представянето на входните, но
се означават с ключовата дума inout (фиг. 6б).

Изходните параметри се използват за връщане на значение след извиква-
не на съответната операция на уебуслугата. Както и входно-изходните пара-
метри, те задължително са променливи. Означават се с ключовата дума out.
По смисъл изходните параметри са подобни на входно-изходните, но не трябва
да имат начални значения, т.е те не са инициализирани (фиг. 6в). Тяхната семан-
тика не съответства точно на нито една от схемите за обмен на съобщения, но,
според нас, те може да се използват при дефинирането на синхронни и асинх-
ронни заявки-отговор. И при двете схеми се използват съобщения за предаване
на данни към уебуслугата и за връщане на резултата от нейното изпълнение.
Това означава, че ако използваме изходни формални параметри в съобщенията,
няма да се предават данни към уебуслугата, но чрез тях може да се върнат
необходимите данни към нейния клиент.

Методите-функции са подходящи за използване, когато е необходимо да
се върне резултат в точката на изпращане на съобщение към уебуслугата (фиг.
6г). Може да се използват съвместно с различните видове параметри. Прило-
жими са при всички видове схеми за обмен на съобщения при уеб-услугите –
синхронна заявка-отговор, асинхронната заявка-отговор, без отговор.

Типовете от данни, които може да се предават при уебуслугите, са10: при-
митивни; обекти; взаимно свързани обекти; колекции от обекти и др.

Примитивните типове от данни се поддържат в повечето езици за програ-
миране, като C#, Java, Delphi и др. Към тях се отнасят скаларните типове char,
bool, int, double, float и др., string, изброим тип. Обикновено тези типове от данни
1 0 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee960161.aspx

Клас на уебуслуга
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се поддържат без проблеми и от страна на клиента на уебуслугата, което озна-
чава, че при тяхното предаване не е необходимо да се извършват допълнителни
описания.

Предаването и използването на примитивни типове от данни в уебуслуги-
те е онагледено на фиг. 7. На фигурата е представено предаването на информа-
ция за кръстосания курс на валутна двойка, специфицирана чрез нейното обо-
значение – например GBP/JPY, AUD/JPY, CHF/CAD. За целта чрез UML са
разработени две комуникационни диаграми – съответно, с класове и с обекти.
За да се специализира UML за по-точно представяне на уебуслугите, сме въве-
ли някои стереотипи11. Първата диаграма представя на абстрактно ниво дефи-
нирането и използването на уебуслугата (фиг. 7а), а във втората диаграма (фиг.
7б) е показано как тя се използва с конкретни данни - потребители и доставчи-
ци. На фиг. 7б е показано, че аргументът на операцията е заместен със съот-
ветната валутна двойка, а резултатът на операцията - с конкретно валутно
съотношение. В този модел за предаване на данни между клиента и услугата е
използван метод-функция с входни параметри.

Фиг. 7. Представяне на обмена на примитивни типове
от данни при уебуслугите

Изводът, който може да се направи, е, че стандартните средства на UML
са подходящи и достатъчни за представянето на предаването и използването
на примитивни типове от данни при уебуслугите. По този начин основният мо-
дел на взаимодействие при уебуслугите (вж. фиг. 4) може да бъде детайлизи-
ран и прецизиран. В този случай не се установяват особености, които налагат

а)

б)

Използвани стереотипи:
SReq (Service Requestor) – Заявител на услуга;
WSClass (Web Service Class) – Клас на уебуслуга;
WSInt (Web Service Interface/contract) – Интерфейс (контракт) на уебуслуга

1 1 Стереотипът е нов елемент на UML, който се въвежда при разработването на моделите на специ-
фичен вид системи. Въведеният стереотип се отбелязва по следния начин:  <<име на стереотип>>
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дефинирането и използването на допълнителни механизми на UML, освен въве-
дените стереотипи.

4. Механизми за предаване на обекти

Предаването на обекти и колекции от обекти при уебуслугите е по-сложно,
в сравнение с предаването на примитивни типове от данни. В този случай класът,
на база на който са създадени предаваните обекти и от който зависи уебуслуга-
та, трябва да бъде достъпен и за нейните клиенти.

Обектите се създават на база на класовете, които дефинират тяхната струк-
тура. Те са съставни, сложни структури от данни. За да се опишат тези струк-
тури от данни, при уебуслугите се използват дефинирани от разработчиците
типове от данни, които ние ще наричаме сложни типове от данни на уебус-
лугите. Те са съставени от елементи от данни. Дефиницията на типа на
обекта е част от WSDL дефиницията, като за това се използва XSD12- формат,
който е отново текстов.

Може да обобщим, че на сложните типове от данни на уебуслугите съот-
ветстват класовете на обектите, а на елементите от данни – техните полета
или свойства. Следователно, за представянето им може да се използват диаг-
рами на класовете и диаграми на компонентите.

При дефинирането й, уебуслугата следва да бъде обособена в простран-
ство от имена, чрез което тя става видима за своите клиенти. За да го отличим
от това, използвано в традиционното програмиране, ще го наименуваме про-
странство от имена на уебуслуга.

Дефинираните сложни структури от данни за представянето на обектите
при уебуслугите може да са в едно пространство с уеб-услугата, но е възможно
да са обособени в собствено пространство, което обаче, трябва, да е достъпно
за нея. Пространствата от имена се използват за групиране на уебуслуги и
свързаните с тях сложни типове от данни. Затова те могат да се представят
като пакети на UML, а зависимостите между тях – като отношения между
пакети.

Зависимостите между уебуслугите, сложните типове от данни и простран-
ствата от имена са представени на фиг. 8. Уебуслугите и типовете от данни
може да са разположени в едно пространство от имена (фиг. 8а) или в различни
пространства, но които са свързани помежду си (фиг. 8б). На фиг. 8б е показано,
че само интерфейсът на уебуслугата е видим извън нейното пространство от
имена, а класът й е частен; показано е също, че сложните типове от данни са
публични и се използват от уебуслугата и от нейните клиенти.

1 2 XML Schema Definition.
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Фиг. 8. Зависимости между уебуслуги, сложни типове
от данни и пространства от имена

Въпросът за представянето на сложните типове от данни на ниво компо-
нент, според нас, е дискусионени, има някои неясноти. Това, от една страна,
произтича от смисъла, който се влага от UML стандарта в елементите интер-
фейс и порт, а, от друга страна, липсват достатъчно примери за тяхното изпол-
зване. По-конкретно, достъпът до функциите на компонента обикновено се осъ-
ществява посредством интерфейсите, които той предоставя, но те не може да
се използват за експортиране на типове от данни. За тази цел, според нас, е
подходящо да се използват портовете на компонентите.

Според специализираната литература13, портът има две предназначения.
При първото той се свързва с интерфейса. По-конкретно, портът се определя
като точка за взаимодействие с добре дефиниран интерфейс. Всеки порт има
множество от предоставяни интерфейси и изисквани интерфейси, които дефи-

1 3 Unified Modeling Language: Superstructure ( Ver. 2.1.1). Object Management Group, 2007.

а)

б)

Пространство от имена на уебуслуга

Сложен тип от данни
на уебуслуга

Клас на уебуслуга

(Сложен тип от даннина уебуслуга)

Пространство от имена на уебуслуга 2

Сложен тип от даннина уебуслуга

Пространство от имена на уебуслуга 1
Клас на уебуслуга
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нират неговото взаимодействие с външната среда. При второто предназначе-
ние на порта той се свързва със свойство или атрибут на компонента. Ние ще
използваме последната интерпретация на порта, но приложена в контекста на
уебуслугите. По-точно, портът може да се свърже със сложен тип от данни,
предоставян от компонента на уебуслугата. От една страна, типът от данни е
публичен, а, от друга страна, може да се използва от интерфейса на уебуслуга-
та, което точно описва нейното предназначение (фиг. 9).

Типичен случай за използването на обекти при уебуслугите е онлайн книга за
контакти или адресна книга (фиг.10). Това е услуга, предоставяна от всеки бизнес-
софтуер, операционната система Windows, email клиенти (Windows Live Mail, MS
Outlook и др.), MS Office, Интернет платформи като Google, Windows Live и др.

Уебуслугата Книга за контакти предоставя основните функции по управ-
ление на отделните контакти като добавяне на нов контакт, промяна на контакт,
изтриване на контакт. Съответно данните, които се съхраняват за всеки кон-
такт, са име, презиме, email, телефон, адрес и др. Обектите от тип Контакт са
зададени като параметри на съответните операции на уебуслугата. За да се
интерпретира правилно диаграмата в контекста на уебуслугите, към нейните
елементите са добавени необходимите стереотипи.

* * *

Използването на уебуслуги е една от основните тенденции при развитието
на съвременните КИС. Приема се, че ориентирането на КИС към уебуслуги е
най-добра практика и иновативна технология при тяхното изграждане. Уебуслу-
гите са сложна, комплексна и хетерогенна технология. Това изисква да се пред-
ставят техните функции на високо ниво на абстракция, като за целта, според
нас, е подходящо да се използва стандартът UML – по този начин се създават
условия за по-лесното им възприемане от широк кръг от специалисти. Във връзка
с това в тази статия е направен опит да се изследват и систематизират основ-
ните възможности на уебуслугите, като е установено, че те имат две основни
форми на представяне – класове и компоненти, които са тясно свързани помеж-
ду си. Изследван е основният механизъм за комуникация между уебуслугите.
Този механизъм е развит и допълнен с механизмите за обмен на данни между
клиента и уебуслугата посредством параметри на нейните операции. Показана
е тясната връзка между механизмите за обмен на данни и схемите за обмен на
съобщения при уебуслугите. Накрая, посредством конкретни модели е онагле-
дено използването на сложни структури от данни (обекти) при уебуслугите.
Успоредно с това са дефинирани някои стереотипи, които помагат за прилагане-
то на метода UML при моделирането на КИС, базирани на услуги. Извън об-
хвата на нашето изследване останаха въпросите, свързани с обмен на йерар-
хично организирани обекти, агрегации и колекции от обекти, които ще проучим и
представим в следващи наши публикации.

В заключение може да обобщим, че UML дава възможност за компактно,
ясно и недвусмислено представяне на основните елементи, механизми, обме-
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Фиг. 9. Дефиниране и използване на типовете
от данни на уебуслугата на ниво компонент

Фиг. 10. Използване на обекти в уебуслугата Книга за контакти

Компонент на уебуслуга

Интерфейс Сложен тип от
уебуслуга

Използвани стереотипи:
WSNS (Web Service Namespace) – Пространство от имена на уебуслуга;
WSCDT (Web Service Complex Data Type) – Сложен тип от данни на уебуслуга;
WSOp (Web Service Operation) – Операция на уебуслуга;
WSDI (Web Service Data Item) – Елемент от данни
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няните данни, което е необходимо при изграждането и документирането на сис-
теми, базирани на услуги. Тази публикация, според нас, може да бъде полезна
както при изграждането на КИС, базирани на услуги, така и при усвояването и
развитието на концепциите и технологиите на уебуслугите.

SOME  ISSUES  OF  THE  UML  PRESENTATION
OF  DATA  EXCHANGE  MECHANISMS  WITH  WEB  SERVICES

Assoc.  Prof.  Dr  Filcho F ilipov

Abstract

It is accepted that the orientation of computer information systems towards web services
is a „best practice“ and an innovative technology in their development. Along with that, web
services are a complicated, complex and heterogeneous technology. This requires that their
functions are presented at a high level of abstraction, and for that purpose, according to us, it
is appropriate to use the UML standard – thus there are created conditions for them to be more
easily adopted by a wide circle of specialists.

With regard to this, in this publication, having systematized the main capabilities and
elements of web services, there are offered solutions for their presentation by means of UML.
It has been determined that they can be presented in two main forms – as classes and
components, which are closely connected with each other. There is studied the main mechanism
of communication between web services, and it is further developed and supplemented with
the mechanisms for data exchange between the customer and the web service through the
parameters of its operations. By means of specific models there is illustrated the use of complex
data structures with web services.

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ПОСРЕДСТВОМ  UML
МЕХАНИЗМОВ  ОБМЕНА  ДАННЫМИ  В  ВЕБ-УСЛУГАХ

Доц. д-р Филчо Филипов

Резюме

Принято, что ориентация компьютерных информационных систем на веб-услуги
является „лучшей практикой“ и инновативной технологией при их создании. В то же вре-
мя веб-услуги являются сложной, комплексной и гетерогенной технологией. Это требует
представления их функций на высоком уровне абстракции, причем для этой цели, по
нашему мнению, оказывается подходящим использование стандарта UML – таким обра-
зом создаются условия для их более легкого восприятия широким кругом специалистов.

В связи с этим в настоящей публикации, после систематизации основных возможнос-
тей и элементов веб-услуг, предложены решения их представления посредством UML. Уста-
новлено, что они могут быть представлены в двух основных формах – как классы и компонен-
ты, тесно между собой связанные. Исследован основной механизм коммуникации между
веб-услугами, причем он развит и дополнен механизмами обмена данными между клиентом
и веб-услугой посредством параметров ее операций. При помощи конкретных моделей на-
глядно представлено использование сложных структур данных в веб-услугах.


