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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της πληροφορίας, ενώ γεγονός αποτελεί η 

παγκόσμια δικτύωση και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου σε όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Έτσι και οι επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο 

στρέφονται προς το e-επιχειρείν, μιας και οι ευκαιρίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο 

για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι σημαντικές. Οι απαιτήσεις, 

μάλιστα, σε αυτό το χώρο αυξάνονται συνεχώς, νέες τεχνολογίες αναδύονται και η 

χρήση τους κρίνεται επιτακτική για την επιβίωση και την επιτυχημένη πορεία στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Νέες τεχνολογίες που μας διευκολύνουν αλλά και παράγουν 

ευέλικτα και ελκυστικά συστήματα. 

 

Μια σχετικά νέα τεχνολογία στο χώρο της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών 

(Web Development) είναι τα JavaServer Faces (JSF), που αποτελούν εξέλιξη στην 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών της Java. Πρόκειται για ένα πλαίσιο εφαρμογής 

(framework) που υλοποιεί τo Servlet API, αλλά πηγαίνει ένα επίπεδο πιο πάνω, με 

στόχο να καταστήσει την ανάπτυξη web εφαρμογών γρηγορότερη και ευκολότερη. 

 

Την τεχνολογία αυτή πραγματεύεται η παρούσα Διπλωματική Εργασία και στοχεύει 

σε μια γνωριμία μαζί της μέσα από την ανάπτυξη μιας web εφαρμογής στο πλαίσιό 

της. Η εφαρμογή κινείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 

αντικείμενό της είναι η λειτουργία της ως ένα portal ευρέσεως εργασίας μέσα από την 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης βιογραφικών, αγγελιών για θέσεις εργασίας και 

αιτήσεων για αυτές, διαδικτυακά. Η υλοποίησή της συντελεί τόσο την κατανόηση της 

χρήσης των JSF και των πλεονεκτημάτων τους, όσο και στην διερεύνηση του χώρου 

και των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας εφαρμογής από επιχειρηματικής άποψης. Το 

τεχνολογικό υπόβαθρο, αλλά και η διαδικασία ανάπτυξης περιγράφονται στο παρόν 

έγγραφο, που αποτελεί και την τεκμηρίωση της εν λόγω εργασίας.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development) είναι ένας συνεχώς 

αναπτυσσόμενος και εξελισσόμενος κλάδος της πληροφοριακής τεχνολογίας. Μια 

εξέλιξη στον κλάδο αυτό, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών της Java, αποτελούν τα JavaServer Faces (JSF). Πρόκειται για ένα 

πλαίσιο εφαρμογής (framework) των Servlet, το οποίο επιτρέπει την εργασία σε ένα 

πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, καλύπτοντας πολλές από τις πολυπλοκότητες της 

διαδικτυακής ανάπτυξης. 

 

Την ανάπτυξη JSF διαδικτυακών εφαρμογών πραγματεύεται η παρούσα εργασία και 

στο πλαίσιο αυτής αναπτύχθηκε το CareerPortal, μια JSF εφαρμογή, που κινείται στο 

χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και αντικείμενό της είναι η λειτουργία 

της ως ένα portal ευρέσεως εργασίας. Απευθύνεται σε υποψήφιους που αναζητούν 

εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, μέσα από υπηρεσίες 

διαχείρισης βιογραφικών, αγγελιών για θέσεις εργασίας και αιτήσεων για αυτές. 

 

Αρχικά, γίνεται ανάλυση της τεχνολογίας των JavaServer Faces, η οποία 

περιγράφεται διεξοδικά, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και από άποψη υλοποίησης. 

Οι εφαρμογές JSF είναι στην πράξη τυποποιημένες διαδικτυακές εφαρμογές της Java 

που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πλαίσιο για να υλοποιήσουν το Servlet API. 

Έτσι, τρέχουν μέσα σε ένα τυποποιημένο Java web container (όπως ο Apache 

Tomcat), και χρησιμοποιούν μια JSF υλοποίηση, που στην πιο απλή της μορφή είναι 

το πρότυπο που αναπτύχθηκε από κοινού με την προδιαγραφή των JSF (Sun 

Reference Implementation - RI). Από άποψη υλοποίησης, τα JSF παρέχουν έτοιμα 

σύνολα συστατικών διεπαφής χρήστη (User Interface - UI Components), καθώς και 

μηχανισμούς πλοήγησης, επικύρωσης και μετατροπής δεδομένων, επιτυγχάνοντας 

έτσι την απλοποίηση της σχεδίασης των σελίδων και την ευκολότερη διαχείριση 

αυτών. Υποστηρίζουν ένα μοντέλο προγραμματισμού προσανατολισμένου σε 

γεγονότα (event - driven), καλύπτοντας απεριόριστη γκάμα τέτοιων, και επιτρέποντας 

την απόκριση σε αυτά μέσα από τα αντικείμενα της Java, τα οποία μπορούν να είναι 

αυτόματα συγχρονισμένα με τα συστατικά των σελίδων.  
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Στη συνέχεια, γίνεται η τεκμηρίωση της διαδικτυακής εφαρμογής CareerPortal που 

αναπτύχθηκε. Η κεντρική ιδέα όσον αφορά τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, είναι 

να δώσει τη δυνατότητα σε εργοδότες να δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας 

τους, αγγελίες, τις οποίες μπορούν να δουν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

υποψήφιοι υπάλληλοι. Στους υποψήφιους, από την άλλη, δίνεται η δυνατότητα να 

γνωστοποιούν στοιχεία βιογραφικού τους, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η 

καταλληλότητά τους για την εκάστοτε θέση από τους εργοδότες, ώστε να τους 

επιλέξουν ή απορρίψουν. Ξεκινώντας από εκεί, χτίζονται οι λειτουργικές 

προδιαγραφές της εφαρμογής, το τεχνικό σχέδιο στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξή της 

ενώ περιγράφεται διεξοδικά ο τρόπος εργασίας για την υλοποίησή της, η δομή και τα 

βασικά στοιχεία JSF που χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Μέσα από την ανάπτυξη της εφαρμογής, εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας των JavaServer Faces, καθώς και άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά 

της, τα οποία και αναλύονται στα συμπεράσματα και αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας. Αφορούν κυρίως στην διευκόλυνση της σχεδίασης και της λειτουργικής 

επένδυσης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, στην απόκρυψη τεχνικών λεπτομερειών και 

στον εύστοχο διαχωρισμό της λογικής από την παρουσίασή της. Στο τέλος του 

εγγράφου, μάλιστα, παρατίθεται παραρτήματα με εικόνες (screenshots) της 

διαδικτυακής εφαρμογής CareerPortal σε λειτουργία.  
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ABSTRACT  
Web Development is a continuously growing and evolving sector of information 

technology. A course in this sector, and particularly in Java Web Development, is 

represented by JavaServer Faces (JSF). JSF are a Servlet based framework, which 

allows working in a higher level of abstraction, covering many of the complexities of 

Web Development.  

 

The present paper studies the development of JSF Web Applications and in the 

context of this study a JSF application was developed, called CareerPortal, which 

deals with human resource management and its purpose is to function as a job search 

portal. It is addressed to candidates seeking employment and to employers seeking 

personnel, through services of CVs management, job adverts and applications for 

those adverts.  

 

Initially, there is an analysis of the JavaServer Faces technology, which is described 

in detail, both technically, and in terms of implementation. JSF applications are in 

practice standardised Java Web Applications which use that particular framework in 

order to implement the Servlet API. Thus, they run in a standard Java Web container 

(such as Apache Tomcat), and they use a JSF implementation, which in its simplest 

form is the model that was developed jointly with the JSF specification (Sun 

Reference Implementation – RI). In terms of implementation, JSF provide sets of user 

interface components (User Interface – UI Components), as well as navigation 

mechanisms, validation and data conversion mechanisms, thus simplifying the design 

of pages and make their management easier. They support an event – driven 

programming model, covering an unlimited range of events, and allowing the 

response to them through Java objects, which can be automatically synchronized with 

the components of pages.   

 

Afterwards, the documentation of the developed Web application, CareerPortal, is 

presented. The central idea, with regard to the functionality of the application, is to 

enable employers to publish vacancies for jobs, adverts which candidate employees 

can view and express their interest in. Candidates, on the other hand, are given the 
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opportunity to publish their CV information, therefore their suitability for each job the 

employers publish can be checked, so as to select or reject them later. Starting from 

there, the functional specifications of application are built, and the technical plan on 

which its development was based, while the working methods for its implementation 

is described extensively, as well as the structure and the basic JSF elements that was 

used.   

 

Through the application development, the advantages of JavaServer Faces technology 

were identified, as well as other remarkable features, which are analyzed in the 

conclusions and the results of the present paper. They mainly concern in the 

facilitation of designing and the operational investment of Web applications, in the 

dissimulation of technical details and in the targeted separation between the 

application logic and its presentation. In the end of document, an annex is quoted with 

screenshots of the Web application  CareerPortal being executed.  
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΌΡΟΙ 
Η/Υ:  Ηλεκτρονικός υπολογιστής    

Κατάλογος αρχείων:  Φάκελος αρχείων 

 

Action events:  Γεγονότα Δράσης  

Application:  Εφαρμογή 

Backing beans:  Εξειδικευμένα Java Beans των JSF 

Binding:  Συγχρονισμός, «Δέσιμο» αντικειμένων και συστατικών   

Client:  Πρόγραμμα Πελάτης 

Component:  Συστατικό της εφαρμογής  

Container: Περιέχων 

Context parameter:  Παράμετρος Πλαισίου 

Converter:  Μετατροπέας  

CSS (Cascading Style Sheet):Διαδοχικά Φύλλα Στυλ ή Αλληλουχία Φύλλων Στυλ 

Data model events:  Γεγονότα του Μοντέλου δεδομένων 

DBMS (DataBase Management System): Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

DELETE:  Εντολή διαγραφής δεδομένων στην SQL 

Event – driven:  Προσανατολισμένο στα γεγονότα 

Framework:  Πλαίσιο εργασίας  

Getter:  Μέθοδος της μορφής getX() για την ιδιότητα Χ 

GUI (Graphical User Interface): Γραφικό Περιβάλλον ή Διασύνδεση Χρήστη  

Handler:  Χειριστής  

HTTP (HyperText Transfer Protocol): Πρωτόκολλο μεταφοράς Υπερκειμένου 

INSERT:  Εντολή εισαγωγής δεδομένων στην SQL  

Interface:  Επιφάνεια Διασύνδεσης  

Java Beans:  Κλάσεις της Java της προδιαγραφής JavaBean 

JBoss:  Λογισμικό εξυπηρετητή ανοιχτού κώδικα 

JDK:  Java Development Kit 

JSF: JavaServer Faces 

JSP:  JavaServer Pages  

Label:  Ετικέτα  

Layout:  Δομή  
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Listener:  Ακροατής 

Locale:  Τοποθεσία που υποστηρίζεται από τη διεθνοποίηση 

Login:  Εισαγωγή χρήστη 

Managed beans:  Κλάσεις της Java για τα Backing Beans 

Navigation outcome:  Αλφαριθμητικό που ορίζει μία περίπτωση πλοήγησης  

ODBC (Open DataBase Connectivity): Διεπαφή για την πρόσβαση μέσω Βάσεων 

 Δεδομένων σε SQL ερωτήματα  

Open source:  Ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα  

Page:  Σελίδα 

Panel:  Πλαίσιο  

Phase events:  Γεγονότα φάσης  

Queries:  Ερωτήματα 

Renderer:  Σχεδιαστής, Παρουσιαστής 

Request:  Αίτηση 

Scope:  Πλαίσιο, Στάδιο 

SELECT:  Εντολή επιλογής δεδομένων στην SQL 

Server:  Πρόγραμμα εξυπηρετητης 

Servlet API (Application Programming Interface): Διεπαφή Προγραμματισμού 

 Εφαρμογών κλάσεων της Java που τρέχουν στο server  

Session:  Σύνοδος   

Setter:  Μέθοδος της μορφής setX(… x) για την ιδιότητα Χ 

SQL (Structured Query Language): Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων 

Tabpage:  Καρτέλα 

Tag:  Ετικέτα 

UI (User Interface) Component: Συστατικό Διεπαφής Χρήστη  

UML (Unified Model Language): Πρότυπη Γλώσσα Μοντελοποίησης Λογισμικού 

UPDATE:  Εντολή ενημέρωσης δεδομένων στην SQL 

Validator:  Επικυρωτής  

Value-change events:  Γεγονότα αλλαγής τιμής  

Web:  Παγκόσμιος Ιστός  

Web browser:  Πρόγραμμα Περιήγησης Web ή Πλοηγός Web 

Web development:  Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 

Web application:  Διαδικτυακή εφαρμογή 

XML (Extensible Markup Language): Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

H ανάπτυξη λογισμικού για το διαδίκτυο (web development) είναι ένα πεδίο της 

πληροφοριακής τεχνολογίας, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική 

ανάπτυξη. Η στροφή των επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε τύπου προς το e-

επιχειρείν είναι γεγονός, οπότε και οι διαδικτυακές εφαρμογές γίνονται όλο και πιο 

σημαντικές, όλο και πιο περίπλοκες. Οι απαιτήσεις των πελατών είναι ολοένα και 

υψηλότερες, με σημαντικά ζητούμενα σε εργονομία και λειτουργικότητα. Έτσι και οι 

τεχνολογίες του λογισμικού για το διαδίκτυο εξελίσσονται με στόχο τη διευκόλυνση 

των προγραμματιστών στο να παράγουν ισχυρές εφαρμογές, με ελκυστική εμφάνιση 

και αυξημένη λειτουργικότητα. 

 

Μία σχετικά νέα τεχνολογία στο χώρο αυτό είναι τα JavaServer Faces (JSF), ένα 

πλαίσιο εφαρμογής των Servlet, που βρίσκεται όμως σε υψηλότερο επίπεδο, 

πλεονεκτώντας έτσι σε πολλούς τομείς. Ο βασικότερος αφορά στη μείωση του 

κώδικα που γράφεται και στο διαχωρισμό του Html κώδικα από την υπόλοιπη δομή, 

χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν τόσο το σχεδιαστή του διαδικτυακού 

περιεχομένου στη δημιουργία απλών προτύπων σελίδων, όσο και τον 

προγραμματιστή java να αναπτύξει τη λογική ανεξάρτητα από σελίδες. Άλλα 

πλεονεκτήματά τους αποτελούν: η απλότητα, μιας και στηρίζονται πάνω σε JSPs και 

Servlets, η εύκολη ενσωμάτωση έτοιμων συστατικών (components), η εύκολη χρήση 

Ajax στις σελίδες, η απλή φόρτωση – χρήση εξωτερικών αρχείων ιδιοτήτων 

(.properties αρχείων), αλλά και η υλοποίηση διεθνοποίησης (internationalization) 

χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Επιπλέον, τα JSF αποτελούν ένα ανοιχτού κώδικα (Open 

Source) Framework με πολλές υλοποιήσεις από εξωτερικούς παρόχους (Sun RI 1.1 & 

1.2, Apache MyFaces, RichFaces), μεγάλη υποστήριξη από εργαλεία ανάπτυξης 

(Sun, Eclipse, Oracle) και υποχρεωτική υποστήριξη από τους εξυπηρετητές 

εφαρμογών (application servers, όπως συμβαίνει με τον JBoss AS). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, επιλέξαμε τη συγκεκριμένη τεχνολογία για 

την ανάπτυξη μιας web εφαρμογής, με στόχο την κατανόηση της χρήση της στην 

πράξη. Αντικείμενο της εφαρμογής αυτής είναι η λειτουργία ως ένα portal ευρέσεως 

εργασίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης βιογραφικών, αγγελιών για 
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θέσεις εργασίας και αιτήσεων για αυτές, στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες, που απευθύνονται 

σε υποψήφιους που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, 

και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απομακρυσμένα. 

 

Η εφαρμογή απευθύνεται σε εταιρείες ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 

(αποκλειστικά και μη) στον χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, οι οποίες θα 

μπορούσαν να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τη μετάβαση στο e-επιχειρείν, δηλ τη 

διενέργεια αυτής της επιχειρηματικής τους  δραστηριότητας  στο διαδίκτυο. Οφέλη 

που έχουν να κάνουν με την προβολή της, την προσέλκυση πελατών, αλλά και την 

αυτοματοποίηση διαδικασιών.  

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται η ανάλυση της τεχνολογίας των  JavaServer 

Faces, η τεκμηρίωση της web εφαρμογής που αναπτύχθηκε και η παρουσίαση των 

συμπερασμάτων και  αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 

κεφάλαιο 2 ασχολείται με το πλαίσιο εφαρμογής των JSF, το οποίο περιγράφεται 

διεξοδικά, και αναλύεται, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και από άποψη εφαρμογής. 

Το κεφάλαιο 3, ασχολείται με την ανάπτυξη της web εφαρμογής, που ονομάστηκε 

CareerPortal, αναλύοντας, αρχικά τις λειτουργικές της προδιαγραφές,  στη συνέχεια, 

το τεχνικό σχέδιο στο οποίο βασίστηκε και τέλος, τον τρόπο εργασίας για την 

υλοποίησή της, όπου, μάλιστα, περιγράφονται η δομή και τα βασικά στοιχεία της JSF 

υλοποίησης. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 αναλύονται τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουμε σχετικά με την εν λόγω τεχνολογία, τα παραδοτέα της εργασίας, καθώς, 

επίσης, γίνονται προτροπές για περαιτέρω μελέτη  και για διεύρυνση του πεδίου της 

εφαρμογής. Ακολουθούν η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, μαζί με παραπομπές 

σε σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, ενώ στο τέλος του εγγράφου παρατίθενται 

παραρτήματα με την πλήρη λίστα των αρχείων που συνθέτουν τη διαδικτυακή 

εφαρμογή CareerPortal και με εικόνες (screenshots) από τη λειτουργία της. 
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2 JAVASERVER FACES (JSF)  FRAMEWORK  
 

Τα JavaServer Faces (JSF, ή "Faces") είναι ένα framework ανοιχτού κώδικα (Open 

Source) για την ανάπτυξη Java web εφαρμογών, το οποίο στηρίζεται στην 

απλοποίηση της σχεδίασης σελίδων και στην ευκολότερη διαχείριση αυτών. 

Αποτελείται από έτοιμα σύνολα συστατικών διεπαφής χρήστη (User Interface, UI 

Components) και υποστηρίζει ένα μοντέλο προγραμματισμού προσανατολισμένου σε 

γεγονότα (event - driven). 

 

Όλες οι εφαρμογές JSF είναι στην πράξη τυποποιημένες web εφαρμογές της Java που 

χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο framework για να υλοποιήσουν το Servlet API. Ως 

τέτοιες, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP μέσω του Servlet API και κάποιο είδος 

τυπικής τεχνολογίας εμφάνισης, όπως οι JavaServer Pages (JSP), η οποία καθορίζει 

την παρουσίαση των σελίδων. Όμως, τα JSF κάνουν ένα βήμα παραπάνω από το 

Servlet API,. Τα Servlets καλύπτουν τη βασική υποδομή που είναι απαραίτητη για 

την ανάπτυξη των Web εφαρμογών, αλλά συνεχίζουν να απαιτούν χειρισμό των 

αιτημάτων και αποκρίσεων, που είναι ιδιότητες του θεμελιώδους πρωτοκόλλου, του 

HTTP. Οι JSF εφαρμογές, από την άλλη, έχουν τα UI αντικείμενα, τα οποία και 

μπορούν να κρατούν αυτόματα συγχρονισμένα με τα αντικείμενα της Java που 

συλλέγουν τις τιμές εισαγωγής των χρηστών και αποκρίνονται στα γεγονότα που 

εμπλέκονται στη λογική της εφαρμογής, αντικείμενα τα οποία καλούνται backing 

beans. Έτσι, τα JSF χρησιμοποιούν το Servlet API για την υποδομή τους, αλλά 

επιτρέπουν την εργασία σε ένα πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, δίνοντας τη 

δυνατότητα ανάπτυξης web εφαρμογών χωρίς να υπάρχει ανησυχία για το HTTP ή 

τις λεπτομέρειες του ίδιου του Servlet API. Επιτρέπουν στους προγραμματιστές να 

σκέφτονται με όρους αντικειμένων, γεγονότων, backing beans και των 

αλληλεπιδράσεών τους, αντί για όρους αιτημάτων, απαντήσεων, και markup 

καλύπτοντας έτσι πολλές από τις πολυπλοκότητες της web ανάπτυξης. Τα JavaServer 

Faces, άλλωστε, έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: να καταστήσουν την ανάπτυξη 

Web εφαρμογών γρηγορότερη και ευκολότερη. 
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Το Σχήμα 2.1 παρουσιάζει μια άποψη εφαρμογής JavaServer Faces από υψηλό 

επίπεδο, όπου φαίνονται οι αυξημένες δυνατότητές της. Η εφαρμογή τρέχει στον 

server και μπορεί να ενοποιηθεί με άλλα υποσυστήματα, όπως Enterprise JavaBeans ( 

EJB) services ή βάσεις δεδομένων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις πρόσθετες 

υπηρεσίες που παρέχονται από τα JSF και μπορούν να βοηθήσουν στο στήσιμο 

ισχυρών web εφαρμογών με λιγότερη προσπάθεια. 

 

 
Σχήμα 2.1: Μια άποψη εφαρμογής JavaServer Faces από υψηλό επίπεδο 

 

2.1.1 Τεχνικά Σημεία 

Όπως έχουμε ήδη πει, μια JavaServer Faces εφαρμογή αποτελεί τυποποιημένη web 

εφαρμογή της Java, οπότε είναι, εξ ορισμού, βασισμένη στο Servlet API. Καταρχήν 

λοιπόν, απαιτούμενο στοιχείο εγκατάστασης αποτελεί το Java SDK, έκδοση 1.4.1 ή 

μεγαλύτερη. Τα Servlets, τώρα, τρέχουν μέσα σε ένα τυποποιημένο Java web 

container όπως ο Apache Tomcat, ο JBoss Application Server που τον περιέχει, ο 

Oracle Application Server ή ο ΙΒΜ WebSphere Application Server. Έτσι, λοιπόν, και 

για μια JavaServer Faces εφαρμογή, απαιτείται η εγκατάσταση ενός τέτοιου 

container.  
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Προκειμένου να αναπτυχθούν JSF εφαρμογές, χρειάζεται μια JSF υλοποίηση. Η 

υλοποίηση αναφοράς (Reference Implementation - RI) είναι το πρότυπο που 

αναπτύχθηκε από κοινού με την προδιαγραφή των JSF και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για το σκοπό αυτό . Η RI είναι ελεύθερα διαθέσιμη με τον πηγαίο κώδικα και πάντα 

θα υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της προδιαγραφής. Από την άλλη,  μερικοί 

προμηθευτές J2EE στέλνουν τις δικές τους JSF υλοποιήσεις, οι οποίες πιθανότατα 

έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά και επαυξημένη απόδοση. Μια τέτοια υλοποίηση 

είναι και αυτή των RichFaces. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη συστατικών JSF και ένα 

εξελιγμένο πλαίσιο εφαρμογής για εύκολη ενσωμάτωση δυνατοτήτων AJAX στις JSF 

web εφαρμογές.    

 

Όσον αφορά στη διαμόρφωση (configuration) μιας JSF εφαρμογής, αυτή 

επιτυγχάνεται με δύο xml αρχεία: τον περιγραφέα ανάπτυξής της (deployment 

descriptor file), web.xml, όπου  μεταξύ άλλων προαιρετικών παραμέτρων, είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί η servlet των JSF, δηλ η FacesServlet, και το αρχείο 

διαμόρφωσης της εφαρμογής (application configuration file), faces-config.xml για 

επιπλέον διαμόρφωση των στοιχείων JSF όπως είναι τα backing beans και οι κανόνες 

πλοήγησης (navigation rules).  

 

Ολοκληρώνοντας τα απαιτούμενα για να καταστεί λειτουργική μια JSF εφαρμογή, 

πρέπει να συμπεριλάβουμε τις βιβλιοθήκες των Faces (αρχεία jar) στο φάκελο 

WEBINF/lib της εφαρμογής. Σε όλο το στήσιμο μιας  JSF εφαρμογής, μάλιστα, 

μπορούμε να βοηθηθούμε από τη χρήση κάποιου εργαλείου ανάπτυξης, μιας και δεν 

είναι λίγα αυτά που υποστηρίζουν την τεχνολογία τους, για παράδειγμα Sun One 

Studio Creator, Eclipse και MyEclipse, Red Hat Developer Studio, Oracle JDeveloper 

κ.α. 

 

Η δόμηση των JavaServer Faces είναι ένα ακόμη σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

μιας και πέρα από τις βασικές υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης, οι web 

εφαρμογές χρειάζονται κάποιου είδους καλά διαμορφωμένη δόμηση επίσης. Τα 

περισσότερα web frameworks, συμπεριλαμβανομένου των JSF, επιβάλλουν κάποια 

παραλλαγή του Μοντέλου-Θέας-Ελεγκτή (Model-View-Controller MVC). Σε αυτό, 

διαχωρίζονται 3 σημεία: η θέα, που είναι το στρώμα παρουσίασης, το οποίο είναι 

αρμόδιο για την αλληλεπίδραση με το χρήστη, το μοντέλο, που είναι η επιχειρησιακή 
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λογική και τα δεδομένα, και ο ελεγκτής, που είναι ο κώδικας της εφαρμογής που 

αποκρίνεται στα γεγονότα των χρηστών και ενσωματώνει το μοντέλο και τη θέα. 

Στην παραλλαγή του MVC για τις web εφαρμογές η θέα μπορεί να είναι τα JSP’s ή 

κάποια άλλη τεχνολογία εμφάνισης, το μοντέλο μπορεί να αποτελείται από τα απλά 

παλαιά αντικείμενα της Java, EJBs, ή κάτι άλλο, και ο ελεγκτής εφαρμόζεται πάντα 

ως servlet. Αυτή η αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή συνδέεται αόριστα, το 

οποίο μειώνει τις εξαρτήσεις μεταξύ των διαφορετικών στρωμάτων. Έτσι 

επιτυγχάνεται ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός της επιχειρησιακής λογικής και 

παρουσίασης, κάτι που διευκολύνει την ανάπτυξη της web εφαρμογής, μιας και όταν 

τα δύο αυτά αναμιγνύονται, οι εφαρμογές είναι πολύ δυσκολότερο να διατηρηθούν, 

λιγότερο ευέλικτες, και γενικά πιο εύθραυστες. 

 

 
Σχήμα 2.2 Το μοντέλο πρότυπης σχεδίασης (παραλλαγή του MVC) το οποίο ακολουθεί το 

framework των JavaServer Faces 
 

2.1.2 Βασικές έννοιες των JSF 

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται οι βασικές έννοιες που είναι ουσιαστικές για την 

οικοδόμηση των Faces εφαρμογών και επεξηγείται ο τρόπος που συνδέεται η μία με 

την άλλη. Οκτώ είναι οι βασικές αυτές έννοιες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.  

 

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
UI αντικείμενα 
(ή αντικείμενα 
ελέγχου) 

Ένα στατικό αντικείμενο που διατηρείται στο server, το οποίο 
παρέχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα για την αλληλεπίδραση με 
τον τελικό χρήστη. Τα UI αντικείμενα είναι JavaBeans που 
περιέχουν ιδιότητες, μεθόδους και γεγονότα. Είναι οργανωμένα 
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σε μία θέα, η οποία αποτελεί δενδροειδή μορφή αντικειμένων που 
συνήθως  εμφανίζεται σε μια σελίδα. 

Renderer Είναι υπεύθυνοι να εμφανίζουν ένα UI αντικείμενο και να 
μεταφράζουν τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στην τιμή του 
αντικειμένου. Οι Renderers μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε 
να συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα UI αντικείμενα, και ένα 
UI αντικείμενο μπορεί να συσχετιστεί με πολλούς διαφορετικούς 
renderers. 

Validator Είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι η τιμή που εισάγεται από το 
χρήστη είναι αποδεκτή. Ένας ή περισσότεροι validators μπορούν 
να συσχετίζονται με ένα μόνο UI αντικείμενο. 

Backing Beans Είναι εξειδικευμένα JavaBeans που συλλέγουν τιμές από UI 
αντικείμενα και εκτελούν μεθόδους event listener. Συνδέονται με 
τα UI αντικείμενα και μπορούν επίσης να συγκρατούν αναφορές 
στα  UI αντικείμενα. 

Converter Μετασχηματίζουν την τιμή ενός αντικειμένου από και string για 
να εμφανίζεται. Ένα UI αντικείμενο μπορεί να συσχετιστεί με ένα 
μόνο converter. 

Events και 
liseners 

Τα JSF χρησιμοποιούν το μοντέλο event/listener των JavaBeans 
(το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από τη Swing). Τα UI αντικείμενα 
(και άλλα αντικείμενα) παράγουν γεγονότα και οι listeners 
μπορούν να εγκατασταθούν ώστε να διαχειρίζονται αυτά τα 
γεγονότα. 

Μηνύματα Η πληροφορία που επιστρέφεται στην οθόνη του χρήστη. Σχεδόν 
κάθε κομμάτι της εφαρμογής (Backing Beans, Validators, 
Converters κ.α.) μπορεί να παράγει πληροφορίες και μηνύματα 
λάθους που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του χρήστη. 

Πλοήγηση Η ικανότητα μετακίνησης από τη μία σελίδα στην άλλη. Τα JSF 
έχουν ένα ισχυρό σύστημα πλοήγησης που συνενώνεται με 
εξειδικευμένους event listeners. 

Πίνακας 2.1: Οκτώ κεντρικοί όροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπυξη JSF 
εφαρμογών. Αυτοί οι όροι είναι και τα βασικά κομμάτια της JSF πίτας. 

 

Εξετάζοντας πώς συσχετίζονται οι έννοιες αυτές μεταξύ τους εντοπίζουμε τα εξής: 

Τα UI αντικείμενα, που περιλαμβάνονται στη θέα, ενημερώνουν τα backing beans και 

παράγουν γεγονότα βασισμένα στην εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη. Οι 

Renderers εμφανίζουν τα αντικείμενα, και μπορούν επίσης να παράγουν γεγονότα και 

μηνύματα. Οι Converters μεταφράζουν και σχηματοποιούν την τιμή ενός 

αντικειμένου για εμφάνιση, και παράγουν μηνύματα λάθους επίσης. Οι Validators 

ελέγχουν την τιμή αντικειμένου και παράγουν μηνύματα λάθους. Τα Backing beans 
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περιέχουν τους ακροατές γεγονότων και τις μεθόδους δράσης, οι οποίες είναι 

ακροατές γεγονότων που χρησιμοποιούνται στη πλοήγηση. Οι ακροατές γεγονότων 

αναλώνουν τα γεγονότα και μπορούν να χειριστούν τη θέα ή να εκτελέσουν τα 

αντικείμενα μοντέλου, τα οποία εκτελούν τον πυρήνα της λογικής της εφαρμογής. Οι 

μέθοδοι δράσης μπορούν να κάνουν ότι μπορούν να κάνουν οι ακροατές γεγονότων, 

αλλά επίσης επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται από το σύστημα 

πλοήγησης. Τέλος, το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα για να 

επιλέξει την επόμενη εμφάνιση που θα επιδείξει στο χρήστη. 

 

 
Σχήμα 2.3: Ένα μοντέλο για το πώς οι βασικές έννοιες των JSF συνδέονται η μία με την 

άλλη. Επικοινωνούν μέσω γεγονότων και μηνυμάτων. 
 

Οι παραπάνω συσχετίσεις περιγράφονται με τη βοήθεια της UML (Unified Modeling 

Language) στο διάγραμμα του Σχήματος 2.3. Οι περισσότερες έννοιες σε αυτό το 

διάγραμμα παράγουν ένα μήνυμα ή ένα γεγονός. Αυτός είναι ο τρόπος με το οποίο 

επικοινωνούν οι JSF εφαρμογές. Γι’ αυτό μιλάμε για προσανατολισμένο στα 

γεγονότα (event-driven) προγραμματισμό. Τα γεγονότα αντιπροσωπεύουν τις 

εισαγωγές δεδομένων από το χρήστη ή τις διαδικασίες της εφαρμογής, ενώ τα 

μηνύματα δείχνουν τα λάθη ή τις ανακοινώσεις της εφαρμογής. 

 

Υπάρχουν τέσσερα τυποποιημένα γεγονότα: value-change events, action events, data 

model events, and phase events. Τα γεγονότα value-change πυροδοτούνται από 

ελέγχους εισαγωγής όταν ένας χρήστης αλλάζει την τιμή ενός αντικειμένου. Τα 

γεγονότα Action παράγονται όταν ένας χρήστης ενεργοποιεί ένα αντικείμενο εντολής, 
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όπως ένα κουμπί. Τα γεγονότα Data model πυροδοτούνται όταν ένα data-aware 

αντικείμενο επιλέγει μια εγγραφή για επεξεργασία. Και τα γεγονότα phase 

εκτελούνται όταν τα JSF επεξεργάζονται ένα HTTP αίτημα. Μάλιστα, ακόμα κι αν 

αυτά είναι τα μόνα πρότυπα γεγονότα που καθορίζονται από το framework των JSF, 

δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στους τύπους γεγονότων που υποστηρίζονται και 

τα αντικείμενα που αναπτύσσονται από διαφορετικές υλοποιήσεις μπορούν εύκολα 

να υποστηρίξουν διαφορετικούς τύπους γεγονότων.  

 

Όσον αφορά στα μηνύματα του framework των JSF, αυτά παρέχουν έναν εύκολο 

τρόπο να ανακοινώνονται λάθη ή άλλα συμβάντα στο χρήστη. Είναι αναπόσπαστα 

μέρη των χαρακτηριστικών επικύρωσης και μετατροπής τύπων των JFS, μιας και 

κάθε φορά που ο validator συναντάει μια λανθασμένη τιμή ή ο converter 

επεξεργάζεται έναν λανθασμένο τύπο, παράγεται ένα μήνυμα λάθους. Σχεδόν κάθε 

κομμάτι της εφαρμογής – συμπεριλαμβανομένων των UI αντικειμένων, και των event 

listeners – μπορεί να προσθέσει μηνύματα κατά την επεξεργασία ενός αιτήματος. Τα 

JSF διατηρούν έναν κατάλογο όλων των τρεχόντων μηνυμάτων, ενώ ο έλεγχος αυτών 

μπορεί να γίνει και μέσω των αντικειμένων και του κώδικα της εφαρμογής. Έτσι, 

συνιστούν, έναν εξαιρετικό τρόπο να ανακοινωθεί μια πληροφορία στο χρήστη χωρίς 

να υπάρχει μάλιστα καμία ανησυχία για τον τρόπο που εμφανίζεται: απλώς 

δημιουργείται ένα νέο μήνυμα στη μέθοδο του action listener που ενεργοποιήθηκε 

από την αλληλεπίδραση με το χρήστη και η θέα το παρουσιάζει.  

 

Ένα μήνυμα αποτελείται από το συνοπτικό κείμενο, το λεπτομερές κείμενο, και ένα 

επίπεδο δριμύτητας. Δεν είναι απαραίτητο να καταδεικνύει κάποιο λάθος, μπορεί να 

είναι ενημερωτικό επίσης. Παραδείγματος χάριν, μια μέθοδος του action listener 

μπορεί να προσθέσει ένα μήνυμα που να δείχνει ότι μια νέα εγγραφή προστέθηκε 

επιτυχώς. Το ίδιο το μήνυμα μπορεί είτε να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο (για τα λάθη στην εισαγωγή δεδομένων) είτε όχι (για τα μηνύματα 

εφαρμογής). Τα μηνύματα μπορούν, επίσης, να προσαρμοστούν αυτόματα με την 

τρέχουσα γλώσσα του χρήστη (υποθέτοντας ότι η εφαρμογή περιλαμβάνει αυτή τη 

γλώσσα, μέσω των υποστηριζόμενων locale στο αρχείο διαμόρφωσή της).  

 

Επιστρέφοντας στο διάγραμμα 2.3, γίνεται εμφανές ότι τα γεγονότα, τα μηνύματα, 

και τα αντικείμενα μοντέλου είναι παθητικά από την προοπτική των JSF. Με άλλα 
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λόγια, δεν κάνουν τίποτα, αλλά πάντα κάποια άλλη κλάση λειτουργεί πάνω σε αυτά. 

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο για τα αντικείμενα μοντέλου, επειδή σημαίνει ότι 

το μοντέλο δεν ξέρει για το user interface. Αυτό είναι ένα μέρος για το πώς τα JSF 

επιβάλλουν μια αρχιτεκτονική MVC-style όπως περιγράψαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

Για να συνδέσουμε, τώρα, όλα τα παραπάνω με την υλοποίηση μιας JSF εφαρμογής, 

υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα από τα βασικά αυτά στοιχεία, δημιουργούνται με 

βάση τη διαμόρφωση στο αρχείο faces-config.xml (application configuration file), 

όπου και εσωκλείονται στο <faces-config> στοιχείο. Για παράδειγμα, τα backing 

beans είναι αντικείμενα των κλάσεων που καθορίζονται ως managed beans στο 

αρχείο αυτό, η πλοήγηση στηρίζεται σε κανόνες πλοήγησης (navigation rules) που 

περιγράφονται στο ίδιο αρχείο, ενώ εκεί ορίζονται και οι κλάσεις των αναπτυγμένων 

από εμάς converters και validators. Μάλιστα, κατά τον καθορισμό των παραπάνω 

στοιχείων, μπορούμε να θέσουμε παράλληλα τιμές σε σχετικές ιδιότητες. Μία τέτοια 

είναι η προοπτική των backing beans (scope) που καθορίζει το πότε δημιουργείται 

ένα τέτοιο, καθώς και τη διάρκεια ζωής του.  

 

Οι Java web εφαρμογές έχουν τέσσερα διαφορετικά scopes: application, session, 

request, and page, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. 

 

Web Application 
Scope 

Περιγραφή Υποστήριξη 
από τα JSF 

Application Οι μεταβλητές που αποθηκεύονται σε αυτό το scope 
είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
εφαρμογής. 

Ναι 

Session Οι μεταβλητές που αποθηκεύονται σε αυτό το scope 
είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της session 
του χρήστη. 

Ναι 

Request Οι μεταβλητές που αποθηκεύονται σε αυτό το scope 
είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
αιτήματος. 

Ναι 

Page Οι μεταβλητές που αποθηκεύονται σε αυτό το scope 
είναι διαθέσιμες μόνο στην τρέχουσα σελίδα. 

Όχι 

Πίνακας 2.2: Ο JSF εφαρμογές υποστηρίζουν το application, το session, και το request scope 
για την παραπομπή των μεταβλητών 
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Επειδή τα JSF αντικείμενα δεν είναι απαραιτήτως δεμένα στην JSP έννοια μιας 

σελίδας, το page scope δεν υποστηρίζεται από την γλώσσα σήμανσης των JSF. 

Εντούτοις, η σελίδα θα ψάξει όλα τα άλλα scopes για ένα αντικείμενο που να 

ταιριάζει με το προκαθορισμένο κλειδί. Έτσι, η έκφραση 

"#{helloBean.numControls}" θα λειτουργήσει κατάλληλα εφ' όσον υπάρχει ένα 

αντικείμενο που αποθηκεύεται στα request, session ή application scopes με το κλειδί 

helloBean και την ιδιότητα numControls. 

 

Η έκφραση "#{helloBean.numControls}" είναι μια έκφραση της γλώσσας σήμανσης 

των JSF. H γλώσσα αυτή ονομάζεται EL και κύριος σκοπός της είναι να επιτρέψει 

την αναφορά σε ή την ενημέρωση των ιδιοτήτων των beans, ή να αξιολογήσει απλές 

εκφράσεις, χωρίς να χρειάζεται το γράψιμο ολοκληρωμένου κώδικα Java. Στα JSF, οι 

εκφράσεις χρησιμοποιούνται γενικά για να συνδυάσουν τις ιδιότητες των UI 

αντικειμένων με τα backing beans ή τα αντικείμενα μοντέλου σε μια εφαρμογής. 

Αξιολογούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης (συνήθως όταν μια θέα εμφανίζεται) αντί 

κατά το χρόνο μεταγλώττισης της εφαρμογής. 

 

Η JSF EL είναι βασισμένη στην EL που περιλαμβάνεται στη JSP 2.0. Έτσι, η JSF EL 

είναι αρκετά απλή στους χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με JSP 2,0, JSTL και 

JavaScript ετικέτες. Δεύτερον, εκτός από τη δυνατότητα παραπομπής απλών 

ιδιοτήτων, υπάρχει μια σύνταξη για την προσπέλαση δεδομένων σε maps, collections, 

και arrays. Τρίτον, η EL παρέχει ένα σύνολο αντικειμένων που επιτρέπουν την 

πρόσβαση στις παραμέτρους των αιτημάτων, στις HTTP headers, κοκ. Τέλος, η EL 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λογικές και μαθηματικές δηλώσεις επίσης, και να 

αναμείξει ακριβείς τιμές με εκφράσεις. 

 

Επιπλέον, η EL είναι αρκετά ευέλικτη. Μπορεί να παραπέμψει σε ιδιότητες και 

μεθόδους, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αυθαίρετες boolean και 

μαθηματικές εκφράσεις. Οι EL εκφράσεις μπορούν, ακόμη, να αναμειχθούν και να 

ταιριάξουν με κείμενο. Όλες όμως οι ιδιότητες που παραπέμπονται από την EL 

πρέπει να είναι JavaBean ιδιότητες, ιδιότητες που υλοποιούνται σε getter και setter 

μεθόδους της Java. 
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Κλείνοντας, τώρα, την παρουσίαση των JavaServer Faces, περιγράφουμε πώς αυτά 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα που τα ίδια σαν UI συστατικά παράγουν μετά από 

αλληλεπίδραση με το χρήστη στο πρόγραμμα πελάτη (client). Πρόκειται για μια 

διαδικασία γνωστή ως «κύκλος ζωής επεξεργασίας αιτήματος JSF» και περιγράφει 

πως τα JSF επεξεργάζονται ένα εισερχόμενο αίτημα από το πρόγραμμα πελάτη 

(client). Αυτή η διαδικασία αρχίζει μόλις παραλαμβάνεται ένα αίτημα από το JSF 

servlet και χωρίζεται σε φάσεις, συγκεκριμένα έξι βασικές φάσεις, όπου μετά από τις 

περισσότερες από αυτές υπάρχουν γεγονότα που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

(φάσεις “Process Events” – Σχήμα 2.3). 

 

 
Σχήμα 2.3: Ο Κύκλος Ζωής Επεξεργασίας Αιτήματος JSF. Οι ροές με τις διαστιγμένες 

γραμμές είναι προαιρετικές.  
 

Έτσι, τα JSF επαναλαμβάνουν κυκλικά τις φάσεις του κύκλου ζωής καθώς 

επεξεργάζονται κάθε αίτημα. Μετά από κάθε φάση, καλούνται οι ακροατές 

γεγονότων (event listeners). Οι listeners μπορούν είτε να συνεχίσουν κανονικά, είτε 

να αναφέρουν λάθη και να υπερπηδήσουν στη φάση Render Response, είτε να 

παράγουν την απάντηση οι ίδιοι (περιπτώσεις όπου ακολουθούνται οι διακεκομμένες 

γραμμές του Σχήματος 2.3). 

 

Τέσσερις από τις φάσεις του Κύκλου ζωής μπορούν να παράγουν μηνύματα: Apply 

Request Values, Process Validations, Update Model Values, και Invoke Application. 

Με ή χωρίς μηνύματα, η φάση Render Response είναι που στέλνει το αποτέλεσμα 
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πίσω στο χρήστη, εκτός αν ένας listener, ένας renderer, ή ένα αντικείμενο έχει στείλει 

ο ίδιος την απάντηση.  

 

Η κεντρική ιδέα πίσω από ολόκληρη αυτή τη διαδικασία είναι ότι μέχρι να επιτευχθεί 

η φάση Invoke Application, υπάρχει ένα πλήρως δημοσιευμένο δέντρο αντικειμένων, 

όλες οι επικυρώσεις έχουν ολοκληρωθεί, και όλα τα Backing Bean ή αντικείμενα 

μοντέλου έχουν ενημερωθεί πλήρως. Εν ολίγοις, τα JSF κάνουν πολλή εργασία που 

αποκρύπτεται: Παίρνουν τις λεπτομέρειες για ένα αίτημα και τις μεταφράζουν σε ένα 

υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο των αντικείμενων και γεγονότων, ενώ επίσης 

ενημερώνουν τις ιδιότητες των συσχετιζόμενων με αυτά αντικειμένων.  

 

Η κατανόηση του κύκλου ζωής είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη της JSF εφαρμογής 

γιατί μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται, και πότε, κυρίως όσον αφορά την 

κατάσταση των αντικειμένων μας και την επίκληση των μεθόδων τους. Γι’ αυτό, 

δίνουμε στον παρακάτω πίνακα μία περιγραφή για κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός 

αιτήματος JSF (Πίνακας 2.3).    

 

ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 
ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΤΑΙ 

Restore View –  
Αποκατάσταση 
της Θέας 

Βρίσκει ή δημιουργεί μια δενδροειδή μορφή των 
αντικειμένων για την επιλεγμένη θέα. Κάποια 
αντικείμενα παράγουν γεγονότα σε αυτή τη φάση. 

Phase Events  

Apply Request 
Value –  
Εφαρμογή των 
Ζητούμενων 
Τιμών 

Ανανεώνει τις τιμές των αντικειμένων για να 
εξισωθούν με εκείνες που στέλνονται στα 
αιτήματα, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά 
converters. Προσθέτει λάθη μετατροπής αν 
υπάρχουν λάθη. Επίσης παράγει γεγονότα από τις 
ζητούμενες παραμέτρους. 

Phase Events, data 
model events, action 
events 

Process 
Validations –  
Διεκπεραίωση 
των 
Επικυρώσεων 

Ζητά σε κάθε αντικείμενο να επικυρώσει τον 
εαυτό του (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
εξωτερικούς validators). Μπορούν να 
παρουσιαστούν λάθη επικύρωσης. 

Phase Events, data 
model events, value 
– change events 

Update Model 
Values – 
Ανανέωση των 
Τιμών του 
Μοντέλου 

Ανανεώνει τις τιμές των backing beans ή των 
αντικειμένων μοντέλου που σχετίζονται με τα 
συστατικά. Μπορούν να παρουσιαστούν λάθη 
μετατροπής. 

Phase Events, data 
model events 

Invoke Καλεί κάθε καταχωρημένο action listener. Ο εξ’ Phase Events, action 
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Aplication –  
Υλοποίηση της 
Εφαρμογής 

ορισμού action listener θα εκτελέσει επίσης action 
μεθόδους που δηλώνονται από αντικείμενα 
εντολών και θα επιλέξει την επόμενη θεά που θα 
εμφανιστεί. 

events 

Render 
Response –  
Απόδοση της 
Απάντησης 

Εμφανίζουν την ελεγμένη θέα χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες εμφάνισης , όπως τα JSP. 

Phase Events 

Πίνακας 2.3.: Οι φάσεις από τις οποίες περνούν τα JavaServer Faces όταν επεξεργάζεται ένα 
μοναδικό εισερχόμενο αίτημα. 
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3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

CAREERPORTAL 
 

3.1 Προοπτική της Εφαρμογής 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε μια web εφαρμογή για τη 

μοντελοποίηση των λειτουργιών ενός portal ευρέσεως εργασίας. Η εφαρμογή 

ονομάζεται CareerPortal και καλύπτει τη βασική λειτουργικότητα που θεωρήθηκε 

κρίσιμο να περιλαμβάνει ένα τέτοιου είδους portal. Για την ακρίβεια, αποτελεί web 

περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην (ή να αποτελέσει την) 

ιστοσελίδα μιας εταιρείας ή οργανισμού που δραστηριοποιείται (αποκλειστικά και 

μη) στον χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την εφαρμογή αυτής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή 

υπηρεσιών της εταιρείας διαδικτυακά, επιτρέποντας σε απομακρυσμένους χρήστες να 

τις χρησιμοποιήσουν. Υπηρεσίες που απευθύνονται σε υποψήφιους που αναζητούν 

εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν προσωπικό. 

 

Η κεντρική ιδέα ανάπτυξης της εφαρμογής, λοιπόν, είναι να δώσει τη δυνατότητα σε 

εργοδότες να δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας τους, αγγελίες τις οποίες θα 

μπορούν να δουν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποψήφιοι υπάλληλοι. Οι 

τελευταίοι θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να γνωστοποιούν στοιχεία βιογραφικού 

τους, ώστε να είναι δυνατό να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους για την εκάστοτε θέση 

από τους εργοδότες, ώστε να τους επιλέξουν ή απορρίψουν.      

 

Πιο συγκεκριμένα, ένας υποψήφιος θα μπορεί να δημιουργήσει το προφίλ του 

καταχωρώντας τα στοιχεία του και τα προσόντα του (σπουδές, επαγγελματική 

εμπειρία κλπ) και να αναζητήσει θέσεις εργασίας, ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

εκείνες της επιλογής του. Ένας εργοδότης από την άλλη, θα μπορεί να καταχωρήσει 

τις αγγελίες του και να παρακολουθήσει τις αιτήσεις υποψηφίων για αυτές. Για να 

γίνει χρήση της υπηρεσίας απαιτείται εγγραφή σε αυτή, η οποία θα γίνεται 

παράλληλα με την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων για τους υποψήφιους και 
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των στοιχείων της επιχείρησης για τους εργοδότες. Προβλέπεται, βέβαια, η 

δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων καθώς και προσθήκης νέων και από τις δύο 

πλευρές, όπως για παράδειγμα προσθήκη προσόντων υποψηφίου, προσθήκη αγγελίας 

εργοδότη ή απενεργοποίηση καταχωρημένης, αποδοχή ή απόρριψη αίτησης 

υποψηφίου από τον εργοδότη. Τα   στοιχεία ενημερώνονται άμεσα, οπότε η 

παρουσιάσιμη στους πιστοποιημένους χρήστες πληροφορία είναι πάντα έγκυρη. Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου, και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.2 που αφορά στη 

λειτουργική σχεδίαση της εφαρμογής, γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση των 

λειτουργιών που υποστηρίζονται από το CareerPortal.  

 

Περνώντας τώρα στην ιδέα υλοποίησης της εφαρμογής, ζητούμενο αποτέλεσε η 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής web, η οποία θα επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων όπου 

θα τηρούνται όλα τα δεδομένα, θα εκτελείται σε έναν εξυπηρετητή ιστού (web 

server) και θα εμφανίζει στον πελάτη (client) –ο web browser του χρήστη ενίοτε- την 

επιθυμητή πληροφορία. Έτσι, αναπτύχθηκε το CareerPortal, μια JavaServer Faces 

εφαρμογή δηλ μια web εφαρμογή της Java με χρήση του JSF framework, που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε διευκόλυνε τη web ανάπτυξη, μιας και παρείχε 

υλοποιήσεις πολλών συστατικών διεπιφάνειας χρήστη (UI components) με 

εξελιγμένη εμφάνιση και δυνατότητες, τα οποία, άλλωστε, συνδεόμενα με τις Java 

κλάσεις (backing  beans) μπόρεσαν να δημιουργήσουν τα απαραίτητα γεγονότα που 

εμπλέκονται με τη λογική της εφαρμογής. Επιπλέον, μέσω της θεμελίωσης της 

εφαρμογής (configuration), υποστηρίχθηκε η περιήγηση στις σελίδες της, η 

παρουσίαση αυτών και γενικότερα ο χειρισμός των γεγονότων. Άλλωστε, τα JSF 

επέτρεψαν ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ της παρουσίασης και της 

επιχειρηματικής λογικής, και άρα μια πολύ καλά δομημένη και κατανοητά στημένη 

εφαρμογή. 

 

Από τεχνικής άποψης, τώρα, για την εκτέλεση της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ο 

Jboss 4.2.1 AS (Application Server), ένας εξυπηρετητής εφαρμογής ανοικτού 

λογισμικού (open source), ο οποίος περιέχει τον Apache Tomcat 5 εξυπηρετητή Java 

Servlets και υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο JavaServer Faces (JSF). Το πρότυπο 

αυτό υποστηρίζεται στην εφαρμογή μέσω της υλοποίησης αναφοράς, Sun RI 1.1.02, 
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ενώ η Java ανάπτυξη έγινε με το JDK 1.5.0_14. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση της 

εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν τα RichFaces (έκδοση 3.2.2), μια open source 

βιβλιοθήκη JSF συστατικών με εκτεταμένες δυνατότητες και υποστήριξη χρήσης 

AJAX στις σελίδες. Η βάση δεδομένων στήθηκε στο mySql DBMS(database 

management system – σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) και η επικοινωνία 

της με το server επιτυγχάνεται μέσω ODBC (Open DataBase Connectivity), που σαν 

στάνταρντ μέθοδος πρόσβασης υποστηρίζεται πλήρως από το JBoss AS. Μάλιστα για 

την εγκατάσταση και τη διαχείριση της βάσης στήθηκε η πλατφόρμα EasyPHP 2.0b1, 

που περιλαμβάνει τη mySQL και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης σ’ ένα localhost 

(127.0.0.1). 

 

Αναλυτικότερη παρουσίαση του τρόπου εργασίας για την ανάπτυξη της εφαρμογής, 

καθώς επίσης και περιγραφή της δομή της γίνεται σε επόμενη ενότητα και, 

συγκεκριμένα, στην ενότητα 3.4 που αφορά στη υλοποίηση της εφαρμογής.  

 

 

3.2 Λειτουργική Ανάλυση 

 

Όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν λογισμικού, αρχικά καταγράφονται οι λειτουργικές 

απαιτήσεις. Είναι το σημείο όπου καθορίζουμε τους πιθανούς χρήστες και τους 

τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή. 

Περιγράφουμε λοιπόν τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή πράγμα που 

συνιστά το εννοιολογικό σχέδιο, με απλά λόγια το «τι» της εφαρμογής. 

 

Το CareerPortal απευθύνεται σε δύο τύπους χρηστών: τους υποψήφιους από τη μία, 

που αναζητούν εργασία και τις επιχειρήσεις - εργοδότες από την άλλη, που 

αναζητούν κατάλληλο προσωπικό για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας τους. Στόχος είναι 

και οι δύο πλευρές να επωφεληθούν από μια διαδικτυακή υπηρεσία και να 

«ταιριάξουν» τα απαιτούμενα και τις προτιμήσεις τους για την κάλυψη θέσεων 

εργασίας. Έτσι, προσφέρεται από την εφαρμογή στους υποψήφιους η δυνατότητα να 

εντοπίσουν αγγελίες του ενδιαφέροντός τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για αυτές, 

αφού βέβαια έχουν καταχωρήσει στοιχεία του βιογραφικούς τους. Οι αγγελίες 

καταχωρούνται από εργοδότες, καθορίζοντας στοιχεία όπως ο τομέας απασχόλησης 
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και το είδος της θέσης, ο τύπος απασχόλησης και ο τρόπος πληρωμής, αλλά και το 

διάστημα ισχύος ης αγγελίας. Επιπλέον, μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

απενεργοποιήσουν μια αγγελία, καθιστώντας την έτσι μη εμφανή σε υποψηφίους, 

πράγμα το οποίο συμβαίνει σε περίπτωση κάλυψης της θέσης ή για άλλους λόγους. 

Από εκεί και πέρα, μπορούν να παρακολουθούν αιτήσεις υποψηφίων για τις αγγελίες 

τους, καθώς και να τις εκτιμούν με βάση τα βιογραφικά στοιχεία τους. Οι αιτήσεις, 

βέβαια, συνοδεύονται επιπλέον από τα βασικά προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου 

και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τα βιογραφικά στοιχεία, τώρα, που συνθέτουν και 

το προφίλ ενός υποψηφίου, αφορούν τέσσερα (4) πεδία: σπουδές, γνώσεις ξένων 

γλωσσών, γνώσεις Η/Υ και επαγγελματική εμπειρία. Για καθένα από αυτά ο 

υποψήφιος μπορεί να κάνει πολλές καταχωρήσεις ανάλογα με τα προσόντα του. Στον 

τομέα των σπουδών εισάγει στοιχεία όπως τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τον 

εκπαιδευτικό φορέα, την ειδίκευση, τη διάρκεια σπουδών αλλά και το αν έχει ήδη 

αποκτηθεί πτυχίο και ο τίτλος αυτού. Για παράδειγμα, μπορεί να εισάγει στοιχεία 

σχετικά με ένα πτυχίο πληροφορικής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πχ ΑΕΙ), του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο έχει ήδη αποκτηθεί και ένα μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στον τομέα των ξένων γλωσσών, 

ένας υποψήφιος καταχωρεί για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει, το επίπεδο σε 

προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και το αν υπάρχει σχετικό πτυχίο και τον τίτλο 

του. Αντίστοιχα, στις γνώσεις Η/Υ μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα πεδία γνώσης 

(πχ χειρισμός, χρήση διαδεδομένων λογισμικών πακέτων, γλώσσες 

προγραμματισμού), το επίπεδο, αλλά και το αν υπάρχει σχετικό πτυχίο για καθένα 

από αυτά. Τέλος, όσον αφορά στην επαγγελματική εμπειρία, ο υποψήφιος καταχωρεί 

κάθε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ορίζοντας στοιχεία όπως ο τομέας και η θέση 

εργασίας, η διάρκεια αλλά και το αν είναι η τρέχουσα εργασία του. Ανά πάσα στιγμή, 

ο υποψήφιος μπορεί να ενημερώσει το βιογραφικό του, προσθέτοντας ή 

ενημερώνοντας τα στοιχεία του, και βέβαια να βλέπει συγκεντρωτικά τις αγγελίες για 

τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, παρακολουθώντας την κατάσταση-εκτίμηση 

των αιτήσεών του όπως αυτή έχει ενημερωθεί από τον εκάστοτε εργοδότη.                 

 

Για να καταστούν δυνατά όλα τα παραπάνω, πρέπει η εφαρμογή να μπορεί να 

αναγνωρίζει τον εκάστοτε χρήστη, ώστε αυτός, είτε μιλάμε για εργοδότη είτε για 

υποψήφιο να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του προσωπικά στοιχεία, αλλά και να 

βλέπει –και να μπορεί, όπου αυτό προβλέπεται, να επεξεργαστεί- την πληροφορία 
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που τον αφορά. Έτσι, στη λειτουργικότητα της εφαρμογής προστίθενται η εγγραφή 

και η πιστοποίηση χρήστη. 

 

3.2.1 Υποστηριζόμενες λειτουργίες  

Συγκεντρώνοντας την ανάλυση που προηγήθηκε, ξεχωρίζουμε περιπτώσεις χρήσης 

της εφαρμογής και οριοθετούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα λαμβάνουν χώρα. 

Οι λειτουργίες αυτές διαχωρίζονται για τους δύο τύπους χρηστών και περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω. 

Για τους υποψήφιους: 

 Εγγραφή στην υπηρεσία. Αφορά υποψήφιους που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά 

την υπηρεσία και επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. Ο υποψήφιος 

εισάγει το επιθυμητό όνομα χρήστη και ένα μυστικό κωδικό πρόσβασης με τα 

οποία θα αναγνωρίζεται μονοσήμαντα από το σύστημα και θα εισέρχεται στον 

ιστοτόπο. Παράλληλα εισάγει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, έτος 

γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ). Επικυρώνει 

και, εφόσον έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και το όνομα χρήστη που 

επέλεξε δεν χρησιμοποιείται, η εγγραφή του ολοκληρώνεται. Στις περιπτώσεις μη 

ομαλής ροής των γεγονότων που μόλις αναφέρθηκαν, παραπέμπεται να διορθώσει 

και να ξαναπροσπαθήσει.   

 Είσοδος στην υπηρεσία (login). Αφορά εγγεγραμμένους χρήστες που επιθυμούν να 

εισέλθουν στην υπηρεσία. Ο χρήστης - υποψήφιος εισάγει το όνομα χρήστη και το 

μυστικό κωδικό πρόσβασης, επικυρώνει και εισέρχεται, δηλ μεταφέρεται στη 

σελίδα του προφίλ του. Εναλλακτικά, στην περίπτωση όπου δεν συμπληρωθεί 

κάποιο από τα πεδία ονόματος και κωδικού χρήστη ή που τα στοιχεία αυτά δεν 

είναι έγκυρα ενημερώνεται και προτρέπεται να ξαναπροσπαθήσει.  

 Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων. Αφορά εισηγμένους στην υπηρεσία 

υποψήφιους και έχει να κάνει με την ενημέρωση των προσωπικών τους στοιχείων. 

Ο υποψήφιος βρίσκεται στη σελίδα του προφίλ του, ενημερώνει τα πεδία των 

προσωπικών στοιχείων που επιθυμεί, επιλέγει να αποθηκευτούν οι αλλαγές, οπότε 

και ενημερώνεται για την πορεία της αποθήκευσης.    

 Εισαγωγή στοιχείων βιογραφικού.  Πρόκειται για τη δυνατότητα εισαγωγής 

στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ ενός υποψηφίου, στοιχεία τα οποία μπορεί να 
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αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία: σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις 

χειρισμού Η/Υ και επαγγελματική εμπειρία. Για καθένα από τα παραπάνω πεδία, η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι της ίδιας μορφής, γι’ αυτό και περιγράφεται μία 

φορά στο σημείο αυτό: Ο υποψήφιος βρίσκεται στη σελίδα του προφίλ του, 

εμφανίζει τα στοιχεία που έχει ήδη καταχωρημένα για το επιθυμητό πεδίο (αν 

υπάρχουν τέτοια) και επιλέγει να κάνει προσθήκη νέου. Εμφανίζεται έπειτα 

κατάλληλη φόρμα όπου εισάγει ή επιλέγει τα ζητούμενα στοιχεία. Επικυρώνει, 

οπότε ενημερώνεται για την πορεία της αποθήκευσης.  

 Διαχείριση του προφίλ. Πρόκειται για τη δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων 

που συνθέτουν το προφίλ ενός υποψηφίου, στοιχεία τα οποία μπορεί να αφορούν 

ένα από τα παρακάτω πεδία: σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις χειρισμού 

Η/Υ και επαγγελματική εμπειρία. Για καθένα από τα παραπάνω πεδία, η διαδικασία 

που ακολουθείται είναι της ίδιας μορφής, γι’ αυτό και περιγράφεται μία φορά στο 

σημείο αυτό: Ο υποψήφιος βρίσκεται στη σελίδα του προφίλ του, εμφανίζει τα 

στοιχεία που έχει ήδη καταχωρημένα για το επιθυμητό πεδίο (αν υπάρχουν τέτοια) 

και επιλέγει την επιθυμητή καταχώρηση. Εμφανίζονται έπειτα σε μορφή φόρμας τα 

ήδη καταχωρημένα για την επιλεγμένη καταχώρηση στοιχεία, όπου είναι δυνατόν 

να κάνει τις επιθυμητές αλλαγές. Επικυρώνει, οπότε ενημερώνεται για την πορεία 

της αποθήκευσης.   

 Αναζήτηση και Προβολή αγγελιών. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει μεταξύ 

των ενεργών και ισχυουσών καταχωρημένων αγγελιών εκείνες που τον 

ενδιαφέρουν, συμπληρώνοντας τα επιθυμητά κριτήρια. Αφού έχει μεταφερθεί στη 

σελίδα αναζήτησης αγγελιών εισάγει τα επιθυμητά κριτήρια σε κατάλληλη φόρμα 

που εμφανίζεται και επικυρώνει. Τα αποτελέσματα της αναζήτησής του (αν 

υπάρχουν τέτοια) παρουσιάζονται σε πίνακα όπου επιλέγοντας την επιθυμητή 

αγγελία παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της.  

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια αγγελία. Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον του για αγγελία της επιλογής του, ένα είδος αίτησης για αυτή. Αφού 

επιλέξει και παρουσιάσει στη σελίδα αναζήτησης αγγελιών τα στοιχεία της 

επιθυμητής αίτησης επιλέγει να εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτή, οπότε 

ενημερώνεται για την πορεία της αποθήκευσης της αίτησής του.       

 Παρακολούθηση της κατάστασης των αιτήσεών του. Πρόκειται για την δυνατότητα 

που έχει ο υποψήφιος να δει συγκεντρωτικά τις αγγελίες για τις οποίες έχει κάνει 
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αίτηση και παραμένουν ενεργές, καθώς και την κατάσταση της αίτησης για την 

καθεμία όπως αυτή είναι ενημερωμένη από τον εργοδότη.  

Για μια επιχείρηση - εργοδότη: 

 Εγγραφή στην υπηρεσία. Αφορά επιχειρήσεις – εργοδότες που χρησιμοποιούν για 

πρώτη φορά την υπηρεσία και επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. Ο 

εργοδότης εισάγει το επιθυμητό όνομα χρήστη και ένα μυστικό κωδικό πρόσβασης 

με τα οποία θα αναγνωρίζεται μονοσήμαντα από το σύστημα και θα εισέρχεται 

στον ιστοτόπο. Παράλληλα εισάγει τα εταιρικά στοιχεία (επωνυμία, έδρα, 

οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπροσώπου κλπ). 

Επικυρώνει και, εφόσον έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και το όνομα 

χρήστη που επέλεξε δεν χρησιμοποιείται, η εγγραφή του ολοκληρώνεται. Στις 

περιπτώσεις μη ομαλής ροής των γεγονότων που μόλις αναφέρθηκαν, 

παραπέμπεται να διορθώσει και να ξαναπροσπαθήσει.   

 Είσοδος στην υπηρεσία (login). Αφορά εγγεγραμμένους χρήστες που επιθυμούν να 

εισέλθουν στην υπηρεσία. Ο χρήστης - εργοδότης εισάγει το όνομα χρήστη και το 

μυστικό κωδικό πρόσβασης, επικυρώνει και εισέρχεται, δηλ μεταφέρεται στη 

σελίδα του. Εναλλακτικά, στην περίπτωση όπου δεν συμπληρωθεί κάποιο από τα 

πεδία ονόματος και κωδικού χρήστη ή που τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα 

ενημερώνεται και προτρέπεται να ξαναπροσπαθήσει.  

 Ενημέρωση των εταιρικών στοιχείων. Αφορά εισηγμένους στην υπηρεσία 

εργοδότες και έχει να κάνει με την ενημέρωση των εταιρικών τους στοιχείων. Ο 

εργοδότης βρίσκεται στη σελίδα του, ενημερώνει τα πεδία των εταιρικών στοιχείων 

που επιθυμεί, επιλέγει να αποθηκευτούν οι αλλαγές, οπότε και ενημερώνεται για 

την πορεία της αποθήκευσης.    

 Εισαγωγή αγγελίας.  Πρόκειται για τη δυνατότητα εισαγωγής νέας αγγελίας για 

κάποια θέση εργασίας που διαθέτει ένας εργοδότης. Αφού εμφανίσει στη σελίδα 

του τις ενεργές αγγελίες του, επιλέγει να κάνει προσθήκη νέας. Εμφανίζεται έπειτα 

κατάλληλη φόρμα όπου εισάγει ή επιλέγει τα ζητούμενα στοιχεία, επικυρώνει, 

οπότε ενημερώνεται για την πορεία της αποθήκευσης.  

 Διαχείριση αγγελιών. Πρόκειται για τη δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων 

μιας καταχωρημένης αγγελίας. Ο εργοδότης αφού εμφανίσει στη σελίδα του τις 

ενεργές αγγελίες του, επιλέγει αυτή που τον ενδιαφέρει. Εμφανίζονται, τότε, σε 

μορφή φόρμας τα ήδη καταχωρημένα για την επιλεγμένη αίτηση στοιχεία, όπου 
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είναι δυνατόν να κάνει τις επιθυμητές αλλαγές. Επικυρώνει, οπότε ενημερώνεται 

για την πορεία της αποθήκευσης.   

 Διαχείριση των αιτήσεων που έχουν γίνει για κάθε αγγελία του. Πρόκειται για την 

δυνατότητα που έχει ο εργοδότης να δει τα στοιχεία υποψηφίων που έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον (αν υπάρχουν τέτοιοι) για μια αγγελία του, καθώς και να 

ενημερώσει την κατάσταση (αποδοχή / απόρριψη / άλλο) της αίτησης για τον 

καθένα 

 

       

3.3 Τεχνική Σχεδίαση 

 

Μετά την ανάλυση των προδιαγραφών που έγινε με περιγραφή και οριοθέτηση των 

λειτουργών που υποστηρίζει η εφαρμογή, περνάμε στη σχεδίαση της εφαρμογής, στο 

«πως» δηλαδή υλοποιούνται οι λειτουργίες αυτές τόσο από άποψη μορφής, αλλά και 

σε επίπεδο αντικειμένων. Ακολουθώντας, λοιπόν τις αρχές της αντικειμενοστραφούς 

σχεδίασης μοντελοποιούμε τον τομέα του προβλήματος (domain), περιγράφοντας τις 

οντότητες, τις ιδιότητες και τις συσχετίσεις τους, καθώς και το πώς συνεργάζονται τα 

αντίστοιχα αντικείμενα για την υλοποίηση των λειτουργιών. Καταλήγουμε, δίνοντας 

μορφή στην εφαρμογή, έτσι ώστε να καλύπτεται η προηγηθείσα ανάλυση.  

 

3.3.1 Το πλαίσιο της εφαρμογής (Domain Model) 

Οι οντότητες που εντοπίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής μας είναι οι εξής: 

 Ο υποψήφιος. Μοντελοποιεί τους υποψήφιους και τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Οι βασικές ιδιότητές του είναι το όνομα, το επώνυμο, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν μιλάμε για άνδρα), το έτος γέννησης, 

τα στοιχεία διαμονής: διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, χώρα, τα τηλέφωνά επικοινωνίας, το 

email. Επιπλέον, μιας και η web εφαρμογή απαιτεί πιστοποίηση χρήστη, θα πρέπει 

στις ιδιότητες του υποψήφιου να συμπεριλάβουμε και το όνομα χρήστη και το 

μυστικό κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία.    

 Η σπουδή. Πρόκειται για το βασικότερο στοιχείο του βιογραφικού του υποψηφίου 

και αφορά σε πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που έχει αποκτήσει ή 

σπουδάζει ακόμη για τν απόκτησή του. Οι βασικές ιδιότητες εδώ είναι η βαθμίδα 
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εκπαίδευσης και ο εκπαιδευτικός φορέας – ίδρυμα, το αντικείμενο και ο τίτλος 

σπουδών, η διάρκεια φοίτησης, το έτος αποφοίτησης και ο βαθμός εφόσον το 

πτυχίο έχει αποκτηθεί.  

 Η γνώση ξένης γλώσσας. Πρόκειται για το επόμενο στοιχείο που συνθέτει το 

βιογραφικό του υποψήφιου, με ιδιότητες την ξένη γλώσσα, το επίπεδο χειρισμού 

προφορικού και γραπτού λόγου, το αν έχει αποκτηθεί σχετικό πτυχίο καθώς και ο 

τίτλος αυτού.  

 Η γνώση Η/Υ. Μοντελοποιεί τις γνώσεις του υποψήφιου σε σχέση με του 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από την απλή χρήση μέχρι την εξειδίκευση σε 

συγκεκριμένες τεχνολογίες. Ιδιότητες της οντότητας είναι η περιγραφή της γνώσης, 

το επίπεδο, καθώς και το αν έχει αποκτηθεί σχετικό πτυχίο και ο τίτλος αυτού.     

 Η προϋπηρεσία. Αφορά στην επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου και οι 

ιδιότητές της είναι ο τομέας, η θέση εργασίας και η περιγραφή της, η επωνυμία του 

εργοδότη, ο τύπος απασχόλησης και ο τρόπος πληρωμής, η διάρκεια και το αν 

αποτελεί τη σημερινή απασχόληση του υποψήφιου που αφορά.     

 Η αίτηση. Πρόκειται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου για μια 

αγγελία. Μοναδική ιδιότητα εδώ είναι η κατάσταση της που αφορά την 

αντιμετώπισή της από τον εργοδότη. 

 Ο εργοδότης. Μοντελοποιεί τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τα εταιρικά τους 

στοιχεία. Οι βασικές ιδιότητές του είναι η επωνυμία, το αντικείμενο 

δραστηριότητας, τα στοιχεία έδρας: διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, χώρα, τα τηλέφωνά 

επικοινωνίας, το fax, το email και τα στοιχεία εκπροσώπου: όνομα, επώνυμο, θέση 

τηλέφωνα, email. Επιπλέον, μιας και η web εφαρμογή απαιτεί πιστοποίηση χρήστη, 

θα πρέπει στις ιδιότητες του εργοδότη να συμπεριλάβουμε και το όνομα χρήστη και 

το μυστικό κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία.    

 Η αγγελία. Μοντελοποιεί τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τον 

εργοδότες, με ιδιότητες την περιγραφή της, τον τομέα και τη θέση εργασίας, τον 

τύπος απασχόλησης και τον τρόπος πληρωμής, την πόλη και χώρα εργασίας, την 

έναρξη και λήξη ισχύος της αγγελίας καθώς και το αν είναι ενεργή ή όχι.  

 

Οι παραπάνω οντότητες συνεργάζονται μεταξύ τους για την υλοποίηση των 

λειτουργιών της εφαρμογής, δημιουργώντας, έτσι, συσχετίσεις μεταξύ τους. Οι 

συσχετίσεις αυτές συνοψίζονται στις εξής περιπτώσεις: 
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  Ο υποψήφιος δημιουργεί / ενημερώνει στοιχεία του βιογραφικού του. Πρόκειται 

για συσχέτιση ένα προς πολλά μεταξύ του υποψήφιου και της σπουδής, του 

υποψήφιου και της γνώσης ξένης γλώσσας, του υποψήφιου και της γνώσης Η/Υ και 

τέλος του υποψήφιου και της προϋπηρεσίας. 

 Ο εργοδότης δημιουργεί / ενημερώνει αγγελία. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε 

για συσχέτιση ένα προς πολλά. Στην περίπτωση της ενημέρωσης περιλαμβάνεται 

και η μετατροπή μιας αγγελίας σε ανενεργή, πράγμα που λειτουργεί σαν διαγραφή 

της από το χώρο των αγγελιών μιας και υποψήφιοι αλλά και εργοδότες «βλέπουν» 

μόνο ενεργές αγγελίες μιας και μόνο κάτι τέτοιο έχει νόημα.  

 Ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για αγγελία, δηλ δημιουργεί αίτηση. Εδώ 

κρύβονται δύο συσχετίσεις: αυτή του υποψήφιου με την αίτηση που είναι ένα προς 

πολλά και αυτή της αίτησης με την αγγελία η οποία είναι της μορφής η αίτηση 

αφορά αγγελία και είναι πολλά προς ένα. Έτσι, πρακτικά, με το αντικείμενο της 

αίτησης μοντελοποιείται η σχέση πολλά προς πολλά που υπάρχει μεταξύ του 

υποψηφίου και της αγγελίας και η οποία έχει σαν χαρακτηριστικό την κατάστασή 

αίτησης που αποτελεί και ιδιότητα του αντικειμένου της αίτησης. 

 Ο εργοδότης ενημερώνει την κατάσταση αίτησης για αγγελία του. Πρόκειται για 

συσχέτιση ένα προς πολλά του εργοδότη με την αίτηση.  

 

Όλα τα παραπάνω μοντελοποιούν το χώρο δεδομένων όπου κινείται η εφαρμογή, 

οπότε μπορούμε να περάσουμε στη περιγραφή της υλοποίησης όπου πλέον οι 

οντότητες και η υλοποίηση των συσχετίσεων μεταξύ τους μετατρέπονται σε κλάσεις 

λογισμικού και σε συνεργασία με στοιχεία γραφικής διεπιφάνειας χρήστη αλλά και 

αποθηκευτικών μέσων συνθέτουν τη web εφαρμογή μας. Για να ολοκληρώσουμε, 

όμως, το «πώς» της εφαρμογής περιγράφουμε στην επόμενη ενότητα τη γενική ιδέα 

της διεπιφάνειας του CareerPortal.  

 

3.3.2 Η Μορφή της εφαρμογής 

Για να καλυφθεί η λειτουργικότητα της εφαρμογής, όπως αυτή περιγράφηκε 

παραπάνω σχεδιάστηκαν κατάλληλες σελίδες και τμήματα σελίδων, μεταξύ των 

οποίων πλοηγείται ο χρήστης αλληλεπιδρώντας με την εφαρμογή ώστε να επιτύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Η γενική ιδέα για τη διεπιφάνεια της εφαρμογής μας συνίσταται στη χρήση 

συστατικών που τοποθετούνται στις σελίδες της και της προσδίδουν την απαιτούμενη 

λειτουργικότητα. Συστατικά όπως φόρμες, κουμπιά, μενού επιλογής και πίνακες, 

γνώριμα στους χρήστες του διαδικτύου, τα οποία δομούνται ακολουθώντας ένα νοητό 

περίγραμμα (template) ώστε να συνθέσουν μια διεπαφή φιλική στο χρήστη. Οι 

φόρμες χρησιμοποιούνται όπου προβλέπεται – αναμένεται είσοδος από το χρήστη, τα 

κουμπιά για την αλληλεπίδραση του με την εφαρμογή μιας και επιτρέπουν την 

πυροδότηση γεγονότων, οι πίνακες  για παρουσίαση δεδομένων, ενώ τα μενού 

επιλογής σε σημεία όπου η είσοδος που αναμένεται από το χρήστη είναι 

τυποποιημένη, οπότε του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει παρά να πληκτρολογήσει. 

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση επικύρωσης εισόδου ή ενημέρωσης στοιχείων από το 

χρήστη – όπου δηλ λαμβάνει χώρα κάποιου είδους αποθήκευση – αυτός 

ενημερώνεται για την πορεία της αποθήκευσης μέσω μηνύματος που παρουσιάζεται 

σε παράθυρο απόκρισης.   

 

Στην αρχική σελίδα, λοιπόν, παρουσιάζεται φόρμα εισόδου στην υπηρεσία, όπου οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες εισάγουν το όνομα χρήστη και τον μυστικό κωδικό 

πρόσβασης και, εφόσον οι κωδικοί αυτοί επαληθευτούν, αναγνωρίζεται ο χρήστης 

και μεταφερόμαστε στη σελίδα του προφίλ του. Επιπλέον, στην αρχική σελίδα 

προβλέπεται παραπομπή σε νέους χρήστες για εγγραφή στην υπηρεσία, οπότε, 

ανάλογα με το είδος του χρήστη (υποψήφιος / εργοδότης), μεταφερόμαστε στην 

αντίστοιχη σελίδα με τη φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία. Στη φόρμα αυτή, 

αναμένεται η καταχώρηση ονόματος χρήστη και μυστικού κωδικού πρόσβασης για το 

νέο χρήστη, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία αν πρόκειται για υποψήφιο ή τα 

εταιρικά στοιχεία αν πρόκειται για εργοδότη αντίστοιχα. Στις σελίδες αυτές υπάρχουν 

κουμπιά επικύρωσης αλλά και ακύρωσης που τον μεταφέρουν πίσω στην αρχική 

σελίδα. Εφόσον η διαδικασία εγγραφής του νέου χρήστη ολοκληρωθεί επιτυχώς, 

μεταφερόμαστε στην αρχική σελίδα, όπου ο τελευταίος μπορεί να κάνει πλέον είσοδο 

στην υπηρεσία.   

 

Όσον αφορά τη σελίδα του προφίλ, τόσο για τον υποψήφιο όσο και για τον εργοδότη, 

την κεντρική για τον καθένα, δηλ, σελίδα, αυτή παρουσιάζει τα σχετικά στοιχεία σε 

καρτέλες (tabpages), ενώ περιέχει ένα σταθερό μενού για τη μεταφορά σε άλλες 

σελίδες. Για τον υποψήφιο, υπάρχει μια καρτέλα για τα προσωπικά στοιχεία του, μία 
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για κάθε στοιχείο βιογραφικού όπως αυτά καθορίστηκαν από τις προδιαγραφές της 

εφαρμογής και μία για τις ενεργές αιτήσεις του. Από το μενού μπορεί να μεταφερθεί 

στην αρχική σελίδα και στη σελίδα αναζήτησης αγγελιών, όπου παρουσιάζεται το 

ίδιο μενού, με δυνατότητα επιστροφής στο μενού. Για τον εργοδότη, υπάρχει μια 

καρτέλα για τα εταιρικά στοιχεία του και μία για τις ενεργές αγγελίες του. Από το 

μενού μπορεί να μεταφερθεί στην αρχική σελίδα. Οι καρτέλες τώρα, ακολουθούν το 

εξής περίγραμμα: εφόσον για τα στοιχεία που παρουσιάζουν προβλέπονται πολλές 

καταχωρήσεις από το χρήστη αυτά παρουσιάζονται αρχικά σε μορφή πίνακα, όπου 

παρουσιάζονται περιορισμένα δεδομένα αυτών. Έτσι συμβαίνει με τα στοιχεία 

βιογραφικού και τις αιτήσεις υποψήφιου, καθώς και με τις αγγελίες εργοδότη. Σε 

καθένα από αυτούς τους πίνακες δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει τα πλήρη 

στοιχεία μιας καταχώρησης, καθώς και να τα ενημερώσει επιλέγοντας την αντίστοιχη 

γραμμή, οπότε και αλλάζει η μορφή της αντίστοιχης καρτέλας σε παρουσίαση 

φόρμας. Η ίδια φόρμα κενή παρουσιάζεται, εφόσον επιλεγεί η δημιουργία νέας 

καταχώρησης που υπάρχει σαν κουμπί στην καρτέλα όταν η τελευταία είναι σε 

μορφή πίνακα. Για επιστροφή από τη μορφή φόρμας στη μορφή πίνακα υπάρχει 

κατάλληλο κουμπί. Οι καρτέλες των προσωπικών και εταιρικών στοιχείων έχουν 

μονάχα μορφή φόρμας, οπότε και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώσει 

τα στοιχεία επιλέγοντας το κουμπί της αποθήκευσης. Έτσι καλύπτονται οι 

περισσότερες λειτουργίες εισαγωγής και ενημέρωσης στοιχείων από τους χρήστες, οι 

οποίες περιγράφηκαν στην ανάλυση της εφαρμογής. Ειδικά για την καρτέλα ενεργών 

αιτήσεων υποψηφίου δεν προβλέπεται από τη λογική ενημέρωση, οπότε δεν 

υποστηρίζεται  και μορφή φόρμας, ενώ, όσον αφορά την καρτέλα αγγελιών εργοδότη 

η μορφή φόρμας επεκτείνεται ώστε να καλυφθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των 

αιτήσεων της επιλεγμένης αγγελίας.  Συγκεκριμένα η μορφή φόρμας περιλαμβάνει 2 

καρτέλες, μία για τα στοιχεία της αγγελίας σε φόρμα και μία για τις αιτήσεις που 

έχουν γίνει για αυτές. Η τελευταία, ακολουθεί επίσης το στάνταρντ περίγραμμα, 

παρουσιάζοντας αρχικά τις αιτήσεις σε πίνακα με τα βασικά στοιχεία των υποψηφίων 

που τις έχουν καταθέσει, ενώ με επιλογή της επιθυμητής, μεταφερόμαστε σε 

αναλυτική προβολή των βιογραφικών στοιχείων του υποψήφιου με παράλληλη 

δυνατότητα ενημέρωσης της κατάσταση της επιλεγμένης αίτησης.   

 

Τέλος, η σελίδα αναζήτησης αγγελιών που διατίθεται στους υποψήφιους 

περιλαμβάνει πέρα από το σταθερό μενού, μια φόρμα κριτηρίων όπου ο χρήστης 
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μπορεί να καθορίσει επιθυμητές ιδιότητες για τις αγγελίες που αναζητά. Τα 

αποτελέσματα, που αφορούν πάντα ενεργές αγγελίες, παρουσιάζονται αμέσως μετά 

σε μορφή πίνακα. Επιλέγοντας την επιθυμητή αγγελία, η σελίδα γυρνά σε μορφή 

φόρμας, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιλεγμένης αγγελίας, για 

την οποία ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, δηλ να υποβάλλει 

αίτηση. Για επιστροφή στη μορφή αναζήτησης αγγελιών υπάρχει κατάλληλο κουμπί.           

 

Η οργάνωση των σελίδων της εφαρμογής, ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων σε 

αυτές, η πυροδότηση των γεγονότων καθώς και η περιήγηση ανάμεσά τους 

αναλύονται σε χαμηλότερο επίπεδο στο επόμενο κεφάλαιο (και πιο συγκεκριμένα 

στην παράγραφο 3.4.3).    

 

 

3.4 Υλοποίηση 

 

Η τεκμηρίωση της web εφαρμογής CareerPortal ολοκληρώνεται με την περιγραφή 

της υλοποίησης της, όπου γίνεται προσπάθεια ανάλυσης όλων των τεχνικών σημείων 

αλλά και περιγραφή του λογισμικού που αναπτύχθηκε. Περιγράφονται, λοιπόν, τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα απαιτούμενα στοιχεία λογισμικού για να 

καταστεί λειτουργική σαν web εφαρμογή, η βάση δεδομένων που θα υποστηρίξει τη 

λογική της εφαρμογής, καθώς και η οικοδόμηση της εφαρμογής, δηλ ο τρόπος 

εργασίας μας στην ανάπτυξη του κώδικα, των σελίδων της εφαρμογής, και της 

διασύνδεσής τους μέσω της διαμόρφωσης (configuration) της εφαρμογής. 

 

3.4.1 Το Στήσιμο της εφαρμογής 

Για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής CareerPortal χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνολογία JavaServer Faces (JSF), ένα πλαίσιο εφαρμογής δηλ του Servlet API της 

Java, το οποίο προχωρά ένα βήμα πιο πάνω για να μας διευκολύνει στη διαδικτυακή 

ανάπτυξη, και το οποίο περιγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Όπως συμβαίνει με κάθε Java web εφαρμογή, εκτελείται σε ένα web container που 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εφαρμογή Java που εκτελεί όλη τη δουλειά που 

απαιτείται, συσχετίζοντας τους πόρους που συγκροτούν τη web εφαρμογή, και 
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διεκπεραιώνοντας όλων των ειδών άλλες υπηρεσίες. Γι’ αυτό το σκοπό 

χρησιμοποιήθηκε ο Jboss 4.2.1 AS (Application Server) εξυπηρετητής εφαρμογής 

ανοικτού λογισμικού (open source), ο οποίος περιέχει τον Apache Tomcat 5 

εξυπηρετητή Java Servlets και υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο JavaServer Faces 

(JSF). Όλα τα απαραίτητα αρχεία της εφαρμογής, δομούνται σ’ ένα κατάλογο που 

συνιστά τη φυσική δομή της εφαρμογής, ώστε να μπορούν να συσκευαστούν σε μια 

δομή καταλόγου αρχείων που αναπτύσσεται στο server, δηλ σε ένα web archive 

(WAR). Έτσι, η εφαρμογή μπορεί να προσπελαστεί από ένα πρόγραμμα πελάτη 

(client), όπως είναι ένας web browser, ο οποίος ερμηνεύοντας την Html 

αναπαράσταση της εφαρμογής εμφανίζει κατάλληλα το περιεχόμενό της. Η 

αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή γίνεται μέσω αιτημάτων που στέλνονται 

από τον web browser στον server, όπου τα JSF μεταφράζουν αυτό το αίτημα σε ένα 

γεγονός που υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη «λογική» της εφαρμογής, με 

αποτέλεσμα να σταλεί η κατάλληλη απόκριση πίσω στο browser. Σε πραγματικές 

συνθήκες, η επικοινωνία web browser και server γίνεται διαδικτυακά, με χρήση του 

κατάλληλου url από την πλευρά του browser. 

 

Το χτίσιμο της εφαρμογής έγινε μέσα σε ένα πιστοποιημένο, ανοιχτού κώδικα, 

περιβάλλον ανάπτυξης (IDE), το Red Hat Developer Studio (έκδοση 1.0.0.CR1), το 

οποίο στηρίζεται στο πιο διαδεδομένο περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα και, ιδιαίτερα 

Java εφαρμογών, το Eclipse, και επιπλέον ενσωματώνει το JBoss AS, 

υποστηρίζοντας, έτσι, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη web 

εφαρμογών όπως τα JSF και RichFaces. 

 

Το κύριο όφελος από τη χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης, ήταν η 

αυτόματη -καθοδηγούμενη από wizards- δόμηση του φακέλου της JavaServer Faces 

εφαρμογής μας, έτσι ώστε να περιέχει ότι απαιτείται για να λειτουργήσει, καθώς και 

η κατανοητή παρουσίαση της δομής αυτής. Συγκεκριμένα, φροντίζει για την 

ενσωμάτωση  των υλοποιήσεων των JSF, και των RichFaces, με την τοποθέτηση των 

απαραίτητων βιβλιοθηκών τους (αρχεία jar) στο κατάλληλο σημείο. Επιπλέον, 

δημιουργεί τη βάση για τα xml αρχεία τεκμηρίωσης της εφαρμογής. Πρόκειται για το 

αρχείο περιγραφής ανάπτυξης (deployment descriptor file) της web εφαρμογής, 

web.xml, το οποίο πρέπει να ενσωματώνει την απαραίτητη FacesServlet, και το 

αρχείο διαμόρφωσης (application configuration file), faces-config.xml. Η πρότυπη 
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δομή καταλόγου αρχείων για μια JSF εφαρμογή παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1, και 

σύμφωνα με αυτή δομείται και η εφαρμογή CareerPortal, συγκεντρώνοντας για την 

ακρίβεια τα στοιχεία παρουσίασης (σελίδες, γραφικά και cascading style sheet) με το 

WEB-INF σε κοινό φάκελο που ονομάζεται WebContent και τα αρχεία των Java 

κλάσεων στο φάκελο JavaSource. 

 

 
Σχήμα 3.1: Πρότυπη δομή καταλόγου αρχείων για τις JSF εφαρμογές 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο φάκελο \WebContent\WEB-INF\lib περιλαμβάνονται οι εξής 

απαραίτητες βιβλιοθήκες κλάσεων: αυτή της JSF API που είναι ορισμένη στην 

προδιαγραφή των JSF (jsf-api.jar) και της υλοποίησής τους (jsf-impl.jar), καθώς και 

οι κλάσεις της JSTL API (jstl-api.jar) και οι ειδικές για την υλοποίηση της τελευταίας 

(standard.jar). Επιπλέον για υποστήριξη των RichFaces περιλαμβάνονται εκεί και οι 

βιβλιοθήκες αυτών: RichFaces-api-3.2.2.SR1.jar, RichFaces-impl-3.2.2.SR1.jar και 

RichFaces-ui-3.2.2.SR1.jar. 
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Η διαμόρφωση, τώρα, της web εφαρμογής μας αρχίζει με τον περιγραφέα ανάπτυξής 

της (deployment descriptor), δηλ το αρχείο web.xml και γίνεται με τη συμπερίληψη 

παραμέτρων στο στοιχείο web-app. Μεταξύ άλλων, καθορίζεται η servlet των JSF, 

δηλ η FacesServlet (Σχήμα 3.2), η βιβλιοθήκη Ajax4jsf για υποστήριξη AJAX (Σχήμα 

3.3), καθώς επίσης διάφορες παράμετροι σε επίπεδο εφαρμογής (application-level 

παράμετροι). Ο καθορισμός των τελευταίων γίνεται μέσω του <context-param> 

στοιχείου του web.xml και οι απαραίτητες βάσει της προδιαγραφής παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.1. 

 

Context Παράμετροι Περιγραφή Προεπιλογή 
(Default) 

javax.faces.CONFIG_FILES Οριοθετημένη με κόμματα 
λίστα από διαδρομές 

πόρων σχετικών με τη 
διαμόρφωση των JSF, που 
αυτά θα φορτώσουν πριν 

φορθωθεί το WEB-
INF/faces-config.xml 

Καμία 

javax.faces.CONFIG_FILES Προεπιλεγμένη κατάληξη 
για να φορτωθούν πόροι 
όταν χρησιμοποιούνται 

επεκτάσης 
χαρτογράφησης.  

.jsp 

javax.faces.LIFECYCLE_ID Identifier για την instance 
του κύκλου ζωής για να 

χρησιμοποιηθεί όταν JSF 
ερωτήματα υπόκεινται 
επεξεργασία μέσα στην 

εφαρμογή 

Η 
προεπιλεγμένη 

instance του 
κύκλου ζωής 

javax.faces.STATE_SAVING_METHOD Υποδεικνύει αν πρέπει να 
διατηρηθεί η κατάσταση 

των UI αντικειμένων στην 
πλευρά του πελάτη ή του 

server 

server 

Πίνακας 3.1:  Παράμετροι διαμόρφωσης JSF εφαρμογών 
 

Βέβαια, υπάρχουν και άλλες context παράμετροι, καθώς επίσης τέτοιες παρέχονται 

και από την εκάστοτε υλοποίηση JSF, όπως συμβαίνει με τα RichFaces. Μια τέτοια 

παράμετρος που χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή  είναι το SKIN που αφορά τα 
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χρώματα των rich συστατικών. Το σύνολο των παραμέτρων που καθορίστηκαν 

φαίνεται στο Σχήμα 3.4. 

    

<!--  
 Faces Servlet Mapping  
 -->   
<servlet> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>  
  <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>  
  <load-on-startup>1</load-on-startup>  
</servlet> 
<!--  
 Faces Servlet Mapping  

 -->  
<servlet-mapping> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>  
  <url-pattern>*.jsf</url-pattern>  
</servlet-mapping> 

Σχήμα 3.2:  Ορισμός της FacesServlet στο web.xml 
 

<filter> 
  <display-name>Ajax4jsf Filter</display-name>  
  <filter-name>ajax4jsf</filter-name>  
  <filter-class>org.ajax4jsf.Filter</filter-class>  
</filter> 
<filter-mapping> 
  <filter-name>ajax4jsf</filter-name>  
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>  
  <dispatcher>REQUEST</dispatcher>  
  <dispatcher>FORWARD</dispatcher>  
  <dispatcher>INCLUDE</dispatcher>  
</filter-mapping> 

Σχήμα 3.3:  Ορισμός της βιβλιοθήκη Ajax4jsf στο web.xml 
 

<context-param> 
  <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name>  
  <param-value>server</param-value>  
</context-param> 
<context-param> 
  <param-name>org.ajax4jsf.SKIN</param-name>  
  <param-value>wine</param-value>  
  </context-param> 
<context-param> 
  <param-name>javax.faces.DEFAULT_SUFFIX</param-name>  
  <param-value>.jsp</param-value>  
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</context-param> 
<context-param> 
  <param-name>facelets.REFRESH_PERIOD</param-name>  
  <param-value>2</param-value>  
</context-param> 

Σχήμα 3.4:  Καθορισμός παραμέτρων εφαρμογής στο web.xml 
 

Σε συνέχεια της διαμόρφωσης της εφαρμογής έρχεται το αρχείο faces-config.xml 

(application configuration file), όπου παρέχεται ένας χάρτης για ολόκληρη την 

εφαρμογή. Χειρίζεται θέματα όπως κανόνες πλοήγησης (navigation rules), managed 

beans, λεπτομέρειες διεθνοποίησης (locale configuration), καθώς και ότι αφορά το 

πλαίσιο της JSF εφαρμογής: components, renderers, validators, converters, στοιχεία 

των οποίων η έννοια και ο τρόπος χρήσης περιγράφηκε στο 2ο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Όσα από αυτά απαιτούνται για την εκάστοτε εφαρμογή 

ορίζονται και περικλείονται από το <faces-config> στοιχείο του αρχείο. Στο επίπεδο 

του CareerPortal, λοιπόν,  καθορίστηκαν σε ένα τέτοιο αρχείο οι πτυχές διαμόρφωσης 

που απαιτήθηκε και ήταν κυρίως κανόνες πλοήγησης (navigation rules) και managed 

beans καθώς και το ελληνικό locale. Στο αρχείο αυτό θα αναφερθούμε και πάλι σε 

επόμενη ενότητα (παράγραφος 3.4.3), αφού αναλύσουμε τη δομή του κώδικα και των 

σελίδων της εφαρμογής.   

 

Όσον αφορά τον κώδικα της εφαρμογής, τα αρχεία που οικοδομούν την παρουσίασή 

της, δηλ οι σελίδες (τα jsp αρχεία), τα στοιχεία γραφικών και το cascading stylesheet 

οργανώθηκαν κάτω από τον κατάλογο \WebContent\, ενώ οι Java κλάσεις, 

οργανώθηκαν στον κατάλογο \JavaSource\ σε πακέτα κάτω από το ένα βασικό 

πακέτο που ονομάστηκε career. Κατά τη μεταγλώττιση των τελευταίων, τα class 

αρχεία που παράγονται τοποθετούνται στον κατάλογο \WEB-INF\classes. Η 

οργάνωση του κώδικα, το περιεχόμενο και η φιλοσοφία ανάπτυξής του αναλύονται 

σε επόμενη ενότητα (παράγραφος 3.4.3).  

 

3.4.2 Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων 

Για να καλύψει την λειτουργικότητά της η διαδικτυακή εφαρμογή CareerPortal και να  

παρουσιάσει την κατάλληλη πληροφορία διαχειρίζεται δυναμικά δεδομένα. Τα 

δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων με την οποία η εφαρμογή 
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επικοινωνεί. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (DBMS) της MySql και αναπτύχτηκε η βάση career.  

 

Το σχήμα της βάσης στήθηκε με σημείο αναφοράς το χώρο όπου κινείται η εφαρμογή 

(domain model), και, συγκεκριμένα, προχωρώντας σ’ ένα χαμηλότερο επίπεδο, ώστε 

να καλύψουμε τις απαιτήσεις υλοποίησης. Έτσι, σ’ αυτό περιλαμβάνονται ένας 

πίνακας για κάθε βασική οντότητα και επιπλέον ένας πίνακας χρηστών για την 

υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης στην υπηρεσία, καθώς και ένας πίνακας 

παραμετρικών τιμών για την ενίσχυση της ευχρηστίας και της αποτελεσματικότητας, 

από λογική άποψη, της εφαρμογής. Αναλυτικότερα, οι πίνακες της βάσης career 

περιγράφονται παρακάτω:  

 users: Είναι ο πίνακας για τους Χρήστες και κρατά τα ονόματα και τους 

αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης όλων των εγγεγραμμένων στην υπηρεσία 

χρηστών. Για κάθε χρήστη υπάρχει ακριβώς μία εγγραφή και αυτή προσδιορίζεται 

μονοσήμαντα από το όνομα χρήστη -πεδίο v_username- το οποίο αποτελεί και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. H δομή του: 

users 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

v_username(p.k) varchar 20 Όνομα Χρήστη ΟΧΙ 

v_password varchar 20 Κωδικός Πρόσβασης ΟΧΙ 

 

 candidates: Είναι ο πίνακας για τους Υποψήφιους και κρατά τα προσωπικά 

στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων υποψηφίων. 

Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε υποψήφιο και αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα 

από το id υποψηφίου –πεδίο n_id- το οποίο αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα. Κάθε υποψήφιος είναι και χρήστης της υπηρεσίας και προσδιορίζεται ως 

τέτοιος μέσω του ονόματος χρήστη –πεδίο v_username- που αποτελεί, έτσι, ξένο 

κλειδί στον πίνακα users. Η δομή του: 

candidates 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id (p.k.) int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

v_username (f.k.) varchar 20 Όνομα Χρήστη ΟΧΙ 

v_name varchar 50 Όνομα ΝΑΙ 
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v_surname varchar 100 Επώνυμο ΝΑΙ 

n_sex int 1 Φύλο (1: άνδρας, 2: Γυναίκα) ΝΑΙ 

n_married int 1 

Οικογενειακή Κατάσταση (1: 

Άγαμος, 2: Έγγαμος) ΝΑΙ 

b_armydone boolean  

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (true: 

ολοκληρωμένες) ΝΑΙ 

n_birthyear int 4 Έτος Γέννησης ΝΑΙ 

v_address varchar 100 Οδός ΝΑΙ 

v_tk varchar 5 Τ.Κ. ΝΑΙ 

v_city varchar 100 Πόλη ΝΑΙ 

v_country varchar 100 Χώρα ΝΑΙ 

v_phone1 varchar 10 Τηλέφωνο 1 ΝΑΙ 

v_phone2 varchar 10 Τηλέφωνο 2 ΝΑΙ 

v_phone3 varchar 10 Τηλέφωνο 3 ΝΑΙ 

v_mail varchar 100 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail address) ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 employers: Είναι ο πίνακας για τους Εργοδότες και κρατά τα εταιρικά στοιχεία, τα 

στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τα στοιχεία αντιπροσώπου των εγγεγραμμένων 

επιχειρήσεων (μια εγγραφή για κάθε εργοδότη). Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε 

εργοδότη και αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το id εργοδότη –πεδίο n_id- 

το οποίο αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε εργοδότης είναι και 

χρήστης της υπηρεσίας και προσδιορίζεται ως τέτοιος μέσω του ονόματος χρήστη –

πεδίο v_username- που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα users. Η δομή του: 

Employers 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

v_username f.k. varchar 20 Όνομα Χρήστη ΟΧΙ 

v_title varchar 500 Επωνυμία ΝΑΙ 

v_subject varchar 500 Επαγγελματική Δραστηριότητα ΝΑΙ 

v_address varchar 100 Οδός Έδρας ΝΑΙ 

v_tk varchar 5 Τ.Κ. ΝΑΙ 

v_city varchar 100 Πόλη ΝΑΙ 

v_country varchar 100 Χώρα ΝΑΙ 
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v_phone1 varchar 10 Τηλέφωνο 1 ΝΑΙ 

v_phone2 varchar 10 Τηλέφωνο 2 ΝΑΙ 

v_phone3 varchar 10 Τηλέφωνο 3 ΝΑΙ 

v_mail varchar 100 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail address) ΝΑΙ 

v_fax varchar 10 Φαξ ΝΑΙ 

v_reprname varchar 50 Όνομα Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprsurname varchar 100 Επώνυμο Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprphone1 varchar 10 Τηλέφωνο 1 Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprphone2 varchar 10 Τηλέφωνο 2 Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprfax varchar 10 Φαξ Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprmail varchar 100 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail address) 

Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_reprposition varchar 100 Θέση Εκπροσώπου ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 advertisements: Είναι ο πίνακας για τις Αγγελίες και κρατά τα στοιχεία των 

αγγελιών θέσεων εργασίας που δημοσιεύουν οι εργοδότες, με αναφορά στον 

εργοδότη που τις καταχώρησε (μια εγγραφή για κάθε αγγελία ενός εργοδότη). 

Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε αγγελία και αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα από 

το id αγγελίας –πεδίο n_id- το οποίο αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

Κάθε αγγελία καταχωρείται από έναν εργοδότη ο οποίος προσδιορίζεται από το id 

του –πεδίο n_employerid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα employers. 

Η δομή του: 

Advertisments 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_employerid f.k. int 10 

Αναγνωριστικό του εργοδότη που 

αφορά ΝΑΙ 

v_description varchar 2000 

Περιγραφή (το κείμενο της 

αγγελίας) ΝΑΙ 

v_sector varchar 200 Τομέας Απασχόλησης  ΝΑΙ 

v_position varchar 500 Θέση ΝΑΙ 

v_type varchar 200 Τύπος Απασχόλησης (Πλήρης, ΝΑΙ 
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ημιαπασχόληση κα) 

v_paytype varchar 200 

Τρόπος Πληρωμής (Μηνιαία, 

15νθήμερο κλπ.) ΝΑΙ 

v_city varchar 100 Πόλη ΝΑΙ 

v_country varchar 100 Χώρα ΝΑΙ 

d_startdate date  Ημ/νία έναρξης ισχύος ΝΑΙ 

d_enddate date  Ημ/νία λήξης ισχύος ΝΑΙ 

n_status int 1 

Κατάσταση (0: ανενεργή, 1: 

ενεργή, 2: κατελήφθη) ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 candidate_studies: Είναι ο πίνακας για τις Σπουδές Υποψηφίων – κρατά τα 

στοιχεία μόρφωσης των υποψηφίων, με αναφορά στον υποψήφιο που αφορούν (μία 

εγγραφή για κάθε σπουδή ενός υποψηφίου). Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε σπουδή 

και αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το id σπουδής –πεδίο n_id- το οποίο 

αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε σπουδή αφορά σε έναν 

υποψήφιο ο οποίος προσδιορίζεται από το id του –πεδίο n_ candidateid - που 

αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα candidates. Η δομή του: 

candidate_studies 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_candidateid f.k. int 10 

Αναγνωριστικό Υποψήφιου που 

αφορά ΝΑΙ 

n_level int 1 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης (αρίθμηση 

από τις παραμέτρους για 

2βάθμια, ΤΕΙ, ΑΕΙ κλπ) ΝΑΙ 

v_subject varchar 200 Αντικείμενο Σπουδών ΝΑΙ 

v_title varchar 200 Τίτλος Πτυχίου  ΝΑΙ 

v_college varchar 200 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός (το 

Πανεπιστημίου ή ο ΙΕΚ για 

παράδειγμα) ΝΑΙ 

v_department varchar 200 Τμήμα ΝΑΙ 

v_place varchar 200 Τόπος Σπουδών ΝΑΙ 

n_duration decimal 2,1 Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) ΝΑΙ 

b_graduate boolean  Απόκτηση Πτυχίου (true αν είναι ΝΑΙ 
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απόφοιτος/ false αν όχι ακόμη) 

n_graduateyear numeric 4,0 Έτος Απόκτησης Πτυχίου ΝΑΙ 

n_grade numeric 3,0 Βαθμός Πτυχίου ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 candidate_languages: Είναι ο πίνακας για τις Γνώσεις Ξένων Γλωσσών 

Υποψηφίων και κρατά τα στοιχεία σχετικά με τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν οι 

υποψήφιος, με αναφορά σε αυτόν (μία εγγραφή για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει 

ένας υποψήφιος). Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε γνώση ξένης γλώσσας και αυτή 

προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το id γνώσης ξένης γλώσσας –πεδίο n_id- το 

οποίο αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε γνώση ξένης γλώσσας 

αφορά σε έναν υποψήφιο ο οποίος προσδιορίζεται από το id του –πεδίο n_ 

candidateid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα candidates. Η δομή του: 

candidate_languages 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_candidateid f.k. int 10 

Αναγνωριστικό Υποψήφιου που 

αφορά ΝΑΙ 

v_language varchar 100 Ξένη Γλώσσα ΝΑΙ 

n_oral int 1 

Επίπεδο Προφορικού Λόγου 

(αρίθμηση από τις παραμέτρους 

για μέτρια, καλά κλπ) ΝΑΙ 

n_written int 1 

Επίπεδο Γραπτού Λόγου 

(αρίθμηση από τις παραμέτρους 

για μέτρια, καλά κλπ) ΝΑΙ 

b_certified boolean  

Απόκτηση Πτυχίου (true αν είναι 

κάτοχος κάποιου πτυχίου/ false 

αν όχι) ΝΑΙ 

v_certificate varchar 200 Τίτλος Πτυχίου ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 candidate_computers: Είναι ο πίνακας για τις Γνώσεις Η/Υ Υποψηφίων και κρατά 

τα στοιχεία σχετικά με τις αποκτηθείσες γνώσεις γύρω από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές των υποψηφίων, με αναφορά στον υποψήφιο που αφορούν (μία 

εγγραφή για κάθε γνώση υπολογιστών ενός υποψηφίου). Υπάρχει μια εγγραφή για 
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κάθε γνώση Η/Υ και αυτή προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το id γνώσης Η/Υ –

πεδίο n_id- το οποίο αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε γνώση Η/Υ 

αφορά σε έναν υποψήφιο ο οποίος προσδιορίζεται από το id του –πεδίο n_ 

candidateid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα candidates. Η δομή του: 

candidate_computers 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_candidateid f.k. int 10 
Αναγνωριστικό Υποψήφιου που 

αφορά ΝΑΙ 

v_description varchar 500 
Περιγραφή Γνώσεων (χρήση, 

Office, προγραμματισμός κλπ) ΝΑΙ 

n_level int 1 

Επίπεδο (αρίθμηση από τις 

παραμέτρους για μέτρια, καλά 

κλπ) ΝΑΙ 

b_certified boolean  

Απόκτηση Πτυχίου (true αν είναι 

κάτοχος κάποιου πτυχίου/ false 

αν όχι) ΝΑΙ 

v_certificate varchar 200 Τίτλος Πτυχίου ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 candidate_experience: Είναι ο πίνακας για την Προϋπηρεσία Υποψηφίων και 

κρατά τα στοιχεία επαγγελματική εμπειρίας των υποψηφίων, με αναφορά στον 

υποψήφιο που αφορούν (μία εγγραφή για κάθε προηγούμενη εργασία ενός 

υποψηφίου). Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε προϋπηρεσία και αυτή προσδιορίζεται 

μονοσήμαντα από το id προϋπηρεσίας –πεδίο n_id- το οποίο αποτελεί και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε προϋπηρεσία αφορά σε έναν υποψήφιο ο οποίος 

προσδιορίζεται από το id του –πεδίο n_ candidateid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί 

στον πίνακα candidates. Η δομή του: 

candidate_experience 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_candidateid f.k. int 10 

Αναγνωριστικό Υποψήφιου που 

αφορά ΝΑΙ 

v_sector varchar 200 Τομέας Απασχόλησης ΝΑΙ 
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v_position varchar 500 Θέση Απασχόλησης ΝΑΙ 

v_description varchar 500 Περιγραφή της θέσης / εργασίας ΝΑΙ 

v_company varchar 500 

Επωνυμία Επιχείρησης / 

Οργανισμού ΝΑΙ 

v_place varchar 200 Τόπος ΝΑΙ 

n_duration decimal 3,1 Διάρκεια (σε έτη) ΝΑΙ 

b_tilltoday boolean  

Μέχρι σήμερα (true αν είναι η 

τρέχουσα εργασία) ΝΑΙ 

v_type varchar 200 

Τύπος Απασχόλησης (Πλήρης, 

ημιαπασχόληση κα) ΝΑΙ 

v_paytype varchar 200 

Σχέση Εργασίας (Μισθωτός, 

σύμβαση έργου κλπ) ΝΑΙ 

v_comments varchar 1000 Παρατηρήσεις ΝΑΙ 

 

 applications: Είναι ο πίνακας για τις Αιτήσεις Υποψηφίων και κρατά τα στοιχεία 

αιτήσεων των υποψηφίων για αγγελίες, με αναφορά στον υποψήφιο και στην 

αγγελία που αφορούν (μία εγγραφή για κάθε αγγελία για την οποία εκδηλώνει 

ενδιαφέρον ένας υποψήφιος). Υπάρχει μια εγγραφή για κάθε αίτηση και αυτή 

προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το id αίτησης –πεδίο n_id- το οποίο αποτελεί και 

το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Κάθε αίτηση αφορά σε έναν υποψήφιο ο οποίος 

προσδιορίζεται από το id του –πεδίο n_ candidateid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί 

στον πίνακα candidates, και σε μία αγγελία η οποία επίσης προσδιορίζεται από το id 

της –πεδίο n_ advertismentid - που αποτελεί, έτσι, ξένο κλειδί στον πίνακα 

advertisments. Η δομή του: 

applications 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

n_candidateid f.k. int 10 

Αναγνωριστικό Υποψήφιου που 

αφορά ΟΧΙ 

n_advertismentid 

f.k. int 10 

Αναγνωριστικό Αγγελίας που 

αφορά ΟΧΙ 

n_status numeric 1,0 

Κατάσταση (1: Υποβολής, 2: 

Υπό Επεξεργασία, 3: Απόρριψη, 

4: Αποδοχή) ΝΑΙ 
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 parameters: Πίνακας Παραμετρικών: Κρατά όλα τα λεκτικά που θα εμφανίζονται 

προς επιλογή στις αναδυόμενες λίστες της εφαρμογής, ομαδοποιημένα σε 

κατηγορίες που δείχνουν και το τι αφορούν. Κάθε εγγραφή λοιπόν, προσδιορίζει 

τον εαυτό της (το τι αφορά) μέσω του πεδίου της κατηγορίας. Μάλιστα, στις 

εγγραφές που αφορούν κατηγορία λεκτικών με νόημα επιπέδου/διαβάθμισης, 

καταγράφεται και η διαβάθμιση αυτή, ή αλλιώς σειρά (πχ για το επίπεδο μόρφωσης 

οι εγγραφές έχουν πέρα από το λεκτικό (΄Δευτεροβάθμια’, ‘ΙΕΚ’, ‘ΤΕΙ’, ΄ΑΕΙ’) και 

την αντίστοιχη διαβάθμιση (1, 2, 3, 4)). Παραδείγματα κατηγοριών αποτελούν τα 

STYDY_SUBJECT για αντικείμενα σπουδών, ADV_TYPE για τύπους 

απασχόλησης θέσης εργασίας, APPL_STATUS για καταστάσεις αιτήσεων κ.α. 

Πρωτεύον κλειδί του πίνακα αποτελεί ένα id που έχει ακριβώς αυτό το ρόλο στον 

πίνακα. 

 parameters 

Όνομα Πεδίου Τύπος Μήκος Περιγραφή Nullable 

n_id p.k. int 10 Μοναδικό Αναγνωριστικό ΟΧΙ 

v_category varchar 100 Κατηγορία Παραμετρικού ΝΑΙ 

v_display varchar 500 Λεκτικό Παραμέτρου ΝΑΙ 

n_order 

numeri

c 4,0 Διαβάθμιση ΝΑΙ 

 

 

3.4.3 Ανάπτυξη του κώδικα και των σελίδων της εφαρμογής 

Η υλοποίηση της web εφαρμογής CareerPortal στο JavaServer Faces πλαίσιο 

επέτρεψε ένα σαφή διαχωρισμό της λογικής της εφαρμογής, δηλ του Java κώδικα, και 

της παρουσίασης της, δηλ των σελίδων της.  

 

Στη λογική της εφαρμογής, καταρχήν, μετατρέπονται σε Java κλάσεις οι οντότητες 

του μοντέλου μας και η υλοποίηση των συσχετίσεων μεταξύ τους. Στη συνέχεια, 

αναπτύσσονται κλάσεις για την αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένου ενός χειριστή (handler). Και τέλος, σχηματίζονται κλάσεις για 

τη δημιουργία των beans που παράγουν την επιθυμητή λειτουργικότητα.  
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Στην παρουσίαση της εφαρμογής, από την άλλη, οι σελίδες διαχωρίζονται σε αυτές 

που είναι προσβάσιμες από όλους (\WebContent\openpages), όπως είναι οι σελίδες 

για την είσοδο και την εγγραφή χρήστη στην υπηρεσία, και σε εκείνες που για να 

παρουσιάσουν το περιεχόμενό τους απαιτούν πιστοποίηση του χρήστη 

(\WebContent\securepages), δηλ η κεντρική σελίδα υποψηφίου και εργοδότη, καθώς 

και η σελίδα αναζήτησης αγγελιών.    

 

Η λογική της εφαρμογής 

Οι Java κλάσεις της εφαρμογής τοποθετούνται σε πακέτα, τα οποία δομούνται σε 

δενδροειδή μορφή κάτω από ένα κεντρικό πακέτο, το career (Σχήμα 3.3). Στο 

επόμενο επίπεδο βρίσκονται τα πακέτα:  

 career.system, το οποίο περιέχει τις κλάσεις μοντελοποίησης των εννοιών του 

χώρου όπου κινείται η εφαρμογή  

 career.jdbc, το οποίο περιέχει ένα πακέτο για κάθε μία από τις παραπάνω έννοιες, 

όπου περιέχονται κλάσεις για εισαγωγή νέας εγγραφής, για ενημέρωση εγγραφής, 

καθώς και για ανάκτηση εγγραφών της σχετικής έννοιας. Πρόκειται για κλάσεις 

που επεκτείνουν κλάσεις μιας βιβλιοθήκης ανοιχτού κώδικα, της 

com.interface21.jdbc, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τη βάση μέσω 

datasources που εξάγονται ή στέλνονται προς αυτή. Επιπλέον, στο ίδιο πακέτο, 

περιέχεται ένας χειριστής (handler), Jdbc_Handler.java, ο οποίος χειρίζεται τη 

σύνδεση με τη βάση, και επιπλέον, καλώντας τις κλάσεις των υπό-πακέτων του 

career.jdbc, παρέχει μεθόδους για την εκτέλεση των σχετικών λειτουργιών σ’ ένα 

υψηλότερο επίπεδο. Μεθόδους, με τι οποίες μπορούμε να λάβουμε ή να στείλουμε 

στη βάση δεδομένα σε μορφή αντικειμένων του χώρου της εφαρμογής, ή λίστες 

τέτοιων. 

 career.beans, το οποίο περιέχει ένα πακέτο για κάθε μία από τις έννοιες του 

χώρου της εφαρμογής, όπου περιέχονται οι απαραίτητες κλάσεις για τα backing 

beans της εφαρμογής σχετικά την εκάστοτε έννοια. Επιπλέον, στο ίδιο πακέτο, 

περιέχεται ένας χειριστής (handler), MainBean.java, ο οποίος επικοινωνώντας με το 

χειριστή της βάσης, παρέχει μεθόδους που καλούν οι υπόλοιποι beans όποτε 

χρειάζονται πρόσβαση στη βάση. Στις κλάσεις αυτές υλοποιούνται όλοι οι action 

listeners της εφαρμογής, ώστε να παράγουν κατάλληλες δράσεις και αποτελέσματα 

(action outcomes) για τη σωστή λειτουργία της.  
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career 

     career.beans 

        career.beans.advertisement 

        career.beans.application 

        career.beans.candidate 

        career.beans.candidateComputer 

        career.beans.candidateExperience 

        career.beans.candidateLanguage 

        career.beans.candidateStudy 

        career.beans.employer 

        career.beans.login 

        career.beans.parameter 

     career.jdbc 

        career.jdbc.advertisement 

        career.jdbc.application 

        career.jdbc.candidate 

        career.jdbc.candidate_Computers 

        career.jdbc.candidate_Experience 

        career.jdbc.candidate_Languages 

        career.jdbc.candidate_Studies 

        career.jdbc.employer 

        career.jdbc.parameters 

        career.jdbc.user 

     career.system 

Σχήμα 3.3  Η δομή των πακέτων του JavaSource 
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Στο πακέτο career.system περιλαμβάνονται οι κλάσεις: 

 Advertisement.java 

 Application.java 

 Candidate.java 

 Candidate_Study.java 

 Candidate_Computer.java 

 Candidate_Experience.java 

 Candidate_Language.java 

 Employer.java 

 Parameter.java 

 User.java 

Καθεμιά από αυτές, μοντελοποιεί την αντίστοιχη έννοια και έχει private ιδιότητες 

κατά αντιστοιχία με τα πεδία του αντίστοιχου πίνακα της βάσης δεδομένων της 

εφαρμογής. Όλες οι μέθοδοι είναι της μορφής getX() και setX(… x), είναι δηλ οι 

getters και setters των ιδιοτήτων. Ειδικά στην Parameter.java δηλώνονται και 

στατικές σταθερές για τις κατηγορίες παραμέτρων. 

 

Στα πακέτα του career.jdbc περιέχονται κλάσεις τύπου:  

 InsertX.java 

 UpdateX.java  

 SelectX.java 

και ενίοτε παραλλαγές της τελευταίας, όπου Χ η έννοια στην οποία αφορά το 

εκάστοτε πακέτο. Οι InsertX και UpdateX κλάσεις επεκτείνουν την  

com.interface21.jdbc.object.SqlUpdate, η οποία δίνει τη δυνατότητα για εκτέλεση 

INSERT, UPDATE και DELETE ερωτημάτων της SQL στη βάση. Το ερώτημα –το 

οποίο δίνεται σε μορφή PreparedStatement- και οι παράμετροι που αναμένει 

δηλώνονται στον κατασκευαστή της κλάσης, ενώ η εκτέλεσή του γίνεται σε μέθοδο 

της οποίας το όνομα καθορίζουμε εμείς κατά περίπτωση, και η οποία δέχεται ένα 

στιγμιότυπο της αντίστοιχης κλάσης του career.system ώστε οι ιδιότητές του να 

αποτελέσουν τις παραμέτρους κατά την εκτέλεση του ερωτήματος. Έτσι, ένα νέο ή 

ενημερωμένο αντικείμενο στέλνεται για εισαγωγή ή ενημέρωση των πινάκων της 

βάσης. Από την άλλη, οι SelectX κλάσεις, επεκτείνουν την 

com.interface21.jdbc.object.ManualExtractionSqlQuery, η οποία δίνει τη δυνατότητα 

για εκτέλεση SELECT ερωτημάτων της SQL στη βάση. Και εδώ, το ερώτημα –το 
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οποίο δίνεται σε μορφή PreparedStatement- και οι παράμετροι που αναμένει 

δηλώνονται στον κατασκευαστή της κλάσης, ενώ η εκτέλεσή του γίνεται στην 

υλοποίηση της protected Object extract(ResultSet rs, int rownum) throws 

SQLException, όπου φροντίζουμε να επιστρέφεται ένα αντικείμενο στιγμιότυπο της 

αντίστοιχης κλάσης του career.system, δίνοντάς κατάλληλες τιμές στις ιδιότητές του 

από το εξαγόμενο ResultSet. 

 

Ο χειριστής του career.jdbc, Jdbc_Handler.java, πραγματοποιεί τη σύνδεση με τη 

βάση με την κατασκευή του, ως κληρονόμος της system.jdbc.ConnectionHandler η 

οποία ανήκει σε εξωτερικό ως προς την εφαρμογή μας project που αναπτύχθηκε για 

την υλοποίηση όσων χρειάζεται για τη σύνδεση και επικοινωνία του server μας (του 

JBoss) με τη βάση δεδομένων. Από εκεί και πέρα, περιέχει μεθόδους για όλες τις 

εισαγωγές, ενημερώσεις αλλά και ανακτήσεις από τη βάση που χρειαστήκαμε 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα αντικείμενα των κλάσεων των υπο-πακέτων του 

career.jdbc. Αυτές είναι τελικά και οι μέθοδοι που καλούνται από άλλα αντικείμενα 

της εφαρμογής όποτε χρειάζονται κάτι από τη βάση. 

 

Τέλος, στα πακέτα του career.beans περιέχονται οι κλάσεις που αποτελούν τα 

backing beans της JSF εφαρμογής μας και στις οποίες γίνεται ο χειρισμός όλων των 

γεγονότων σχετικά με την έννοια που αντιπροσωπεύει το εκάστοτε πακέτο. Συνήθως 

μιλάμε για ένα βασικό bean για την εκάστοτε έννοια, το οποίο «γεμίζει» με την 

πληροφορία του χρήστη και την εμφανίζει όπου το απαιτεί η θέα και για ένα bean για 

τη δημιουργία νέας εγγραφής της ίδιας έννοιας. Το βασικό bean μοντελοποιείται σε 

κλάση της μορφής XBean.java που Χ η έννοια, για παράδειγμα 

career.beans.Candidate.CandidateBean.java για τον υποψήφιο, ενώ το bean για την 

εισαγωγή νέας εγγραφής σε κλάση της μορφής InsertXBean.java. Ειδικά για τις 

αγγελίες (πακέτο career.beans.Advertisement) υπάρχει και μια κλάση για τη ρύθμιση 

της αναζήτησης αγγελιών (career.beans.Advertisement.SearchAdvBean.java). 

Επιπλέον, στο πακέτο career.beans.login περιέχεται το LoginBean.java που είναι 

υπεύθυνο για το χειρισμό του login των χρηστών, ενώ στο career.beans.Parameter 

περιέχεται το ParamBean.java που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση αλλά και για 

την εισαγωγή νέων παραμετρικών σε όποιο σημείο της εφαρμογής απαιτείται κάτι 

τέτοιο. O χειριστής (handler) του πακέτου, MainBean.java, κρατά μια αναφορά στο 
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χειριστή της βάσης, ώστε να παρέχει μεθόδους που καλούν τα υπόλοιπα beans όποτε 

χρειάζονται κάποια συναλλαγή με τη βάση δεδομένων.   

 

Οι κλάσεις του πακέτου career.beans είναι κατά κύριο λόγο session scoped backing 

beans και η γενική κατεύθυνση που ακολουθείται σε αυτές, όσον αφορά τις ιδιότητες 

και μεθόδους τους παρουσιάζεται παρακάτω. Οι ιδιότητές τους παρέχουν τιμή σε 

συστατικά στις σελίδες, και ενημερώνονται από αυτά, εφόσον μιλάμε για συστατικά 

που συμμετέχουν σε φόρμες. Είναι private ιδιότητες και για καθεμιά ορίζεται ένας 

getter και ένας setter ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η ιδιότητα από τις JSF EL 

εκφράσεις. Η διασύνδεση με τα συστατικά των σελίδων γίνεται μέσω της value 

ιδιότητας των συστατικών, στην οποία καθορίζουμε την κατάλληλη έκφραση EL. 

Επιπλέον, οι ιδιότητες των beans συμμετέχουν στο σχηματισμό boolean εκφράσεων 

που καθοδηγούν τους renderers των σελίδων, δηλ καθορίζουν το τι θα είναι 

παρουσιάσιμο κάθε στιγμή μέσα στη θέα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της rendered 

ιδιότητας που υποστηρίζεται από όλα τα συστατικά των RichFaces, στην οποία 

καθορίζουμε την κατάλληλη έκφραση EL. Με το ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι 

ιδιότητες αντικειμένων στα οποία τα beans κρατούν αναφορές, όπως είναι ενίοτε ένα 

αντικείμενο στιγμιότυπο της σχετικής έννοιας του πακέτου όπου το ανήκει το bean. 

Για παράδειγμα, στην career.beans.Candidate.CandidateBean.java υπάρχει μια private 

ιδιότητα της κλάσης career.system.Candidate, καθώς και η getter και setter μέθοδος 

για αυτή. Έτσι, μια ιδιότητα, όπως το name του στιγμιότυπου αυτού, μπορεί να 

προσπελαστεί μέσω EL έκφρασης, όπως "#{candidateBean.candidate.name}" εφόσον 

το κλειδί του αντίστοιχου managed bean είναι candidateBean και η ιδιότητα στην 

κλάση ονομάζεται candidate. 

 

Επιπλέον, στις ιδιότητες των beans ανήκουν και συλλογές (collections) αντικειμένων 

για τα σχετικά με την έννοια του bean στοιχεία που επιδέχονται πολλαπλότητα (για 

παράδειγμα σπουδές υποψηφίου στο bean του υποψηφίου, ή αγγελίες εργοδότη στο 

bean του εργοδότη). Για τις συλλογές αυτές, υλοποιούνται και πάλι getters και settes 

ώστε μέσω JSF EL εκφράσεων να μπορούν να αποτελούν την τιμή σε πίνακες για τα 

στοιχεία που αυτές αντιπροσωπεύουν, οι οποίοι παρουσιάζονται στις σελίδες της 

εφαρμογής. Κάπως έτσι λειτουργεί και η αναζήτηση αγγελιών, όπου υπάρχει ένα 

collection από αγγελίες συγχρονισμένο με τον πίνακα αποτελεσμάτων που 
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παρουσιάζεται στην αντίστοιχη σελίδα και επανασχεδιάζεται μετά από κάθε νέα 

αναζήτηση.  

 

Όσον αφορά τις μεθόδους των beans, πέρα από τους getters και setters ιδιοτήτων, που 

πολλές φορές περικλείουν την ανάκτηση στοιχείων από τη βάση, υλοποιούνται και 

όλες οι μέθοδοι δράσης και οι ακροατές γεγονότων που, είτε επιστρέφουν κάποιο 

αλφαριθμητικό (outcome προς το σύστημα πλοήγησης), είτε εκτελούν απαραίτητες 

για τη λειτουργικότητα ενέργειες, όπως οι συναλλαγές με τη βάση, αντίστοιχα. Για 

αυτές τις συναλλαγές, μάλιστα, χρησιμοποιείται η αναφορά στον MainBean που 

κρατά το κάθε bean, καλώντας την κατάλληλη κάθε φορά μέθοδό του. 

 

Ειδικά το bean για τα παραμετρικά δίνει ένα backing bean το οποίο υπάρχει καθ’ όλη 

τη διάρκεια του session και παρέχει συλλογές κατάλληλων αντικειμένων για όλες τις 

κατηγορίες παραμέτρων που απαιτούνται στα διάφορα σημεία της εφαρμογής. Έτσι 

αποφεύγεται να γίνεται ανάκτηση κάθε φορά που τα χρειαζόμαστε, μιας και 

ανακτώνται στο bean αυτό την πρώτα φορά που θα τα χρειαστούμε –εφόσον, βέβαια, 

υπάρξει τέτοια. Επίσης, η συλλογή για κάθε κατηγορία παραμέτρων ανανεώνεται αν 

εισαχθεί μια νέα παράμετρος της κατηγορίας.    

 

Η παρουσίαση της εφαρμογής    

Στο σημείο αυτό, περνάμε στην παρουσίαση και τη διαμόρφωση της web εφαρμογής, 

συμπληρώνοντας, έτσι, το πάζλ της JSF ανάπτυξης του CareerPortal, και γεμίζοντας 

τα όποια κενά μπορεί να υπάρχουν στην κατανόηση της ανάπτυξης των Java 

κλάσεων. Η παρουσίαση, υλοποιείται με αρχεία jsp που αποτελούν τις σελίδες της 

εφαρμογής, ενώ η διαμόρφωση αφορά τα JSF στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και 

γίνεται στο faces-config.xml αρχείο.  

 

Οι σελίδες χτίζονται τοποθετώντας σε δενδροειδή μορφή κάτω από μία θέα 

(<f:view>) UI συστατικά JSF, τόσο της πρότυπης βιβλιοθήκης, όσο και των 

RichFaces, στα οποία προστίθενται βασικά στοιχεία JSF αλλά και AJAX. Για να γίνει 

αυτό, καθορίζουμε σε κάθε σελίδα τις ετικέτες (tags) για τα παραπάνω συστατικά, με 

αναφορές στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες ετικετών. Είναι βιβλιοθήκες που περιέχονται 

στα JSF και  Richfaces jars, που όπως έχουμε ήδη εξηγήσει περιλαμβάνουμε στο 
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φάκελο WEB-INF\lib, και παρέχουν πρόσβαση: σε όλα τα πρότυπα συστατικά 

(βιβλιοθήκη html, πρόθεμα h), στους renderers, validators, και converters 

(βιβλιοθήκη core, πρόθεμα f), στα RichFaces συστατικά (βιβλιοθήκη rich, πρόθεμα 

rich) και στα AJAX στοιχεία (βιβλιοθήκη a4j, πρόθεμα a4j). Η ενσωμάτωσή τους 

επιτυγχάνεται με τις δηλώσεις που φαίνονται παρακάτω και τοποθετούνται στην αρχή 

κάθε σελίδας: 

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> 
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> 
<%@ taglib uri="http://richfaces.org/a4j" prefix="a4j" %> 
<%@ taglib uri="http://richfaces.org/rich" prefix="rich" %> 

 

Τα UI συστατικά που κυρίως χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή ώστε να έχει τη 

μορφή που περιγράφηκε στη παράγραφο 3.3.2 είναι συστατικά εξόδου και εισόδου 

κειμένου (h:outpouttext και h:impouttext στοιχέια) που σχηματίζουν τις επιθυμητές 

φόρμες για εισαγωγή αλλά και ενημέρωση στοιχείων στη βάση, κουμπιά δράσης για 

την διεκπεραίωση ενεργειών από το χρήστη (h ή a4j:commandbutton στοιχεία) και 

πίνακες για την παρουσίαση στοιχείων με πολλαπλότητα (rich:datatable). Επιπλέον, 

το layout διαμορφώνεται τοποθετώντας τα παραπάνω συστατικά σε containers, όπως 

h:panel, h:panelgrid, rich:panel. Κάθε συστατικό είναι δυνατόν να έχει ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό, ιδιότητα id, με την οποία αναφερόμαστε σε αυτό σε οποιοδήποτε 

σημείο στη ίδια θέα.  

 

Η ανάπτυξη των σελίδων έγινε παράλληλα με τις κλάσεις της Java για τα backing 

beans που παρουσιάστηκαν μόλις πριν, μιας και η συνεργασία αυτών με τα UI 

συστατικά δημιουργεί, τελικά, την επιθυμητή λειτουργικότητα. Τα UI συστατικά, 

λοιπόν, που στοχεύουν να παρουσιάζουν πληροφορία από τη βάση ή / και δέχονται 

πληροφορία από το χρήστη είναι συγχρονισμένα με τα backing beans της εφαρμογής, 

ώστε τα τελευταία να συλλέγουν τις τιμές εισαγωγής των χρηστών και να τις 

χρησιμοποιούν στο χειρισμό των γεγονότων που επίσης υλοποιούν. Τα UI συστατικά 

είναι επίσης αυτά που δημιουργούν μετά από αλληλεπίδραση με το χρήστη τα 

γεγονότα που εμπλέκονται με τη λογική της εφαρμογής και πυροδοτούν τους 

ακροατές γεγονότων και τις μεθόδους δράσης των backing beans που υλοποιούν το 

χειρισμό, παράγοντας αλλαγές που θα εμφανιστούν την επόμενη φορά που η σελίδα 

θα εμφανιστεί στο χρήστη. 

 



 58 

Για κάθε backing bean ορίζεται στο faces-config.xml μία managed bean παράμετρος 

η οποία αντιστοιχίζει στην κάθε κλάση bean μία τιμή κλειδί, καθώς και την 

προοπτική (scope) υπό την οποία θα λειτουργεί το backing bean. Στην εφαρμογή μας 

τα  bean έχουν κυρίως το ρόλο χειρισμού των δεδομένων ενός χρήστη, όπως για 

παράδειγμα τα bean του υποψηφίου και του εργοδότη, γι’ αυτό και, κατά βάση, 

δημιουργούνται σε κάθε σύνοδο και είναι διαθέσιμα στη διάρκεια αυτής (session 

scope).  

 

Αναλυτικότερα οι διασυνδέσεις συστατικών με τα backing beans έχουν ως εξής: τα 

συστατικά των σελίδων που σχετίζονται με την πιστοποίηση του χρήστη στην 

υπηρεσία συνδέονται με το loginBean (career.beans.login.LogingBean.java), αυτά 

των σελίδων για την εγγραφή υποψηφίου ή εργοδότη στην υπηρεσία συνδέονται με 

τα bean εισαγωγής υποψηφίου ή εργοδότη αντίστοιχα, ενώ εκείνα της κεντρικής 

σελίδας υποψηφίου ή εργοδότη συνδέονται με ένα bean για τα βασικά στοιχεία 

υποψηφίου ή εργοδότη και με τα beans παρουσίασης και εισαγωγής σχετικών με 

αυτούς στοιχείων του μοντέλου, δηλ στοιχείων βιογραφικού για τον υποψήφιο και 

αγγελιών και αιτήσεων για τον εργοδότη. Επιπλέον, η σελίδα αναζήτησης περιέχει 

συστατικά που συνδέονται με ιδιότητες του searchAdvBean 

(career.beans.Advertisement.SearchAdvBean.java) καθώς και του 

applicationBean.java (career.beans.Application.ApplicationBean.java) για το χειρισμό 

γεγονότων σχετικών με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για αγγελίες. 

 

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η λειτουργία του loginBean, ενός session scoped bean το 

οποίο περιέχει τον ακροατή για την είσοδο του χρήστη και ιδιότητες κατάλληλες 

ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι πιστοποιημένου χρήστη. 

Για την ακρίβεια, αυτό γίνεται μέσα της ιδιότητας ticket του εν λόγω bean η οποία 

παίρνει τιμή μόνο όταν το login επιτυγχάνει Έτσι, σε κάθε άλλη σελίδα, όπου το 

περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες, 

χρησιμοποιούμε renderers που καθορίζουν το τι θα εμφανίζεται, με βάση την ιδιότητα 

αυτή. Για παράδειγμα, το παρακάτω πάνελ θα σχεδιαστεί στη θέα μόνο αν δεν 

υπάρχει πιστοποιημένος χρήστης.   

<rich:panel rendered="#{empty loginBean.ticket}"> 
<rich:panel> 
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Αντίστοιχη τεχνική ακολουθείται όσον αφορά και τη θέα όλων των σελίδων της 

εφαρμογής. Το τι θα παρουσιάζει κάθε στιγμή μια σελίδα καθορίζεται κάνοντας το 

rendering των πάνελ της με βάση τιμές ιδιοτήτων και αντικειμένων λογικής στα 

backing beans. Οι τιμές αυτές, καθορίζονται δυναμικά μέσω του συγχρονισμού των 

backing beans με τα συστατικά των σελίδων, αλλά και τροποποιούνται κατάλληλα 

από τους χειριστές γεγονότων των beans που πυροδοτούνται μέσω της 

αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα συστατικά των σελίδων. Έτσι επιτυγχάνεται, για 

παράδειγμα, η μετάβαση από μορφή πίνακα σε μορφή φόρμας στα tabs των 

βιογραφικών στοιχείων του υποψήφιου, για τις σπουδές: 

<rich:tab label="#{msg.education}" id="education_tab"> 
  <a4j:form ajaxSubmit="true"> 
 
    <rich:panel id="education_index" 
 rendered="#{empty candidateStudyBean.candStudyId and empty 
 candidateStudyBean.isNew}"> 
 <rich:dataTable  … 
 … 
 …  
 … 
 </rich:dataTable> 
    </rich:panel>  
 
    <rich:panel id="education_panel" 
 rendered="#{not empty candidateStudyBean.candStudyId or not empty 
 candidateStudyBean.isNew}"> 
 <f:facet name="header"> 
  <h:outputText value="#{msg.studyHeader}" /> 
 </f:facet> 
 <h:panelGrid columns="2" columnClasses="colTitle, colTitle width-220"> 
  <h:outputText id="college_t" value="#{msg.college}:" /> 
  <h:inputText id="college"  
   value="#{candidateStudyBean.cand_study.college}" /> 
  …  
  … 
  … 
 </ h:panelGrid> 
    </rich:panel> 
 
  </a4j:form> 
</rich:tab> 

Στο tab των σπουδών τοποθετούνται δύο panel, το education_index που παρουσιάζει 

σε πίνακα τις σπουδές του υποψηφίου και το education_panel που παρουσιάζει σε 

φόρμα τα στοιχεία της επιλεγμένης σπουδής σε φόρμα ή κενή φόρμα για την 



 60 

προσθήκη νέας σπουδής. Το πιο θα εμφανίζεται κάθε στιγμή καθορίζεται από την 

τιμή της EL έκφρασης στην ιδιότητα rendered του καθενός. Αν υπάρχει επιλεγμένη 

σπουδή το id της είναι αποθηκευμένο στην candStudyId ιδιότητα του 

candidateStudyBean, ενώ αν πρόκειται για νέα εγγραφή σπουδής το isNew του 

candidateStudyBean έχει πάρει την τιμή ‘y’, οπότε παρουσιάζεται το 

education_panel. Αλλιώς, και οι δύο παραπάνω ιδιότητες είναι null, όπως συμβαίνει 

και κατά την αρχικοποίηση του candidateStudyBean, οπότε παρουσιάζεται το 

education_index. Βέβαια, οι τιμές των δύο ιδιοτήτων αλλάζουν μέσα από τους 

ακροατές γεγονότων που πυροδοτούνται από την ίδια φόρμα και υλοποιούνται στο 

candidateStudyBean. Τα γεγονότα αυτά –που αποκρύπτονται από το τμήμα κώδικα 

που βλέπουμε παραπάνω για λόγους ευκρίνειας- είναι το κλικ σε γραμμή του πίνακα 

του education_index, οπότε και επιλέγεται σπουδή, ή το κλικ στο κουμπί για την 

εισαγωγή νέας το οποίο περιλαμβάνεται στο ίδιο πάνελ, καθώς και το κλικ στο 

κουμπί της επιστροφής που περιλαμβάνεται στο education_panel.  

  

Επιστρέφοντας στην πιστοποίηση χρήστη, αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την 

υλοποίηση του σχετικού ακροατή εγκαθίστανται χαρτογραφημένες ιδιότητες στην 

ίδια τη συνεδρία (session), όπως το είδος του χρήστη (υποψήφιος ή εργοδότης) και το 

id του, οι οποίες χρησιμοποιούνται επίσης, τόσο για το rendering όσο και στον 

κώδικα των backing beans, μιας και πολύ εύκολα μπορούν να ανακτηθούν από το JSF 

περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής του bean του υποψηφίου αρχικοποιεί 

το backing bean, ανάλογα με το αν έχει ορισθεί στη συνεδρία ιδιότητα με κλειδί 

«candidateId»: 

public CandidateBean(){ 
 mainBean = new MainBean(); 
   
 FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance(); 
 Map a = fc.getExternalContext().getSessionMap(); 
 if (a.containsKey("candidateId")) {     
  //υπάρχει πιστοποιημένος υποψήφιος 
  setCandidateId((Long) a.get("candidateId")); 
 }else { 
 //δεν υπάρχει πιστοποιημένος υποψήφιος 
  setCandidateId(null); 
  HttpSession session = (HttpSession) fc.getExternalContext() 
    .getSession(false); 
  session.setAttribute("ext", 1); 
  NavigationHandler nh = fc.getApplication() 
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    .getNavigationHandler(); 
  nh.handleNavigation(fc, null, "loginRequired"); 
 } 
}  

 

Από πλευράς υλοποίησης πάνω στις σελίδες, τώρα, στα σημεία όπου αναμένεται 

είσοδος από το χρήστη, ή γενικότερα κάποιου είδους αλληλεπίδραση που πυροδοτεί 

JSF γεγονότα, τα αντίστοιχα συστατικά περικλείονται σε φόρμες, και συγκεκριμένα 

AJAX φόρμες (στοιχεία a4j:form). Τα αιτήματα από αυτές υποβάλλονται συνήθως με 

το κλικ σε κουμπιά δράσης ή συνδέσμους, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά action 

και actionListener  για τον καθορισμό του χειρισμού του αιτήματος. Σε αυτά 

ορίζονται, μέσω EL εκφράσεων, μέθοδοι των backing beans που αποτελούν και τους 

ακροατές μας και οι οποίοι είτε επιστρέφουν ένα αλφαριθμητικό, το οποίο περνά σαν 

outcome στο σύστημα πλοήγησης της εφαρμογής στην περίπτωση του action 

ορίσματος, είτε εκτελούν κάποια επιθυμητή διαδικασία στην περίπτωση του 

actionListener. 

 

Αυτά δεν είναι όμως τα μόνα γεγονότα που υποστηρίζονται στην εφαρμογή. 

Χρησιμοποιούνται κατά κόρων  τα AJAX γεγονότα τα οποία ορίζονται στο στοιχείο 

a4j:support. Το στοιχείο αυτό μπορεί να περιέχεται σε άλλα συστατικά και ορίζει 

εγκαθιστά έναν ακροατή συγκεκριμένου τύπου γεγονότος που μπορεί το συστατικό 

να πυροδοτήσει. Το γεγονός περιγράφεται στο χαρακτηριστικό event του a4j:support 

στοιχείου, όπως είναι τα onclick, ondbclick, onkeydown, onmouseup κ.α, ενώ η 

ενέργεια στα γνώριμά μας action και actionListener. Ειδικά στην εφαρμογή, 

χρησιμοποιούνται το  oncomplete που πυροδοτείται αφού ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία άλλου αιτήματος όπου το πρώτο περικλείεται, και το onRowClick για το 

κλικ πάνω σε γραμμή πίνακα. Επιπλέον, τα γεγονότα αυτά υποστηρίζουν παράλληλο 

πέρασμα παραμέτρων σε αντικείμενα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του a4j:actionparam 

που είναι δυνατόν να εσωκλείεται στο a4j:support και μέσω των χαρακτηριστικών 

του, value και assignTo, που ενίοτε περιέχει EL έκφραση, δίνει κατάλληλη τιμή σε 

κάποια ιδιότητα ενός backing bean. Για παράδειγμα, το κουμπί για την είσοδο χρήστη 

αναπτύσσεται ως εξής: 

<a4j:commandButton id="formsubmit" styleClass="myButton" 
 action="#{loginBean.authenticateUser}" 
 value="#{msg.login_Button}" tabindex="0" reRender="unm, pswd"> 
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 <a4j:support event="oncomplete"> 
  <a4j:actionparam name="setusernametocandbean" 
    value="#{loginBean.userName}"    
   assignTo="#{candidateBean.userName}" /> 
  <a4j:actionparam name="setusernametoemplbean"  
   value="#{loginBean.userName}"    
   assignTo="#{employerBean.userName}" />  
 </a4j:support> 
</a4j:commandButton> 

Ο ακροατής του γεγονότος, δηλ η μέθοδος authenticateUser του backing bean με 

κλειδί loginBean, αναλαμβάνει να εντοπίσει αν τα στοιχεία του χρήστη υπάρχουν στη 

βάση και επιστρέφει το κατάλληλο outcome που θα καθορίσει τη σελίδα όπου θα 

μεταβούμε. Μέσω του a4j:support, όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω μέθοδος, το 

όνομα χρήστη τίθεται στις αντίστοιχες ιδιότητες των backing beans του υποψηφίου ή 

του εργοδότη (candidateBean και employerBean), ώστε εκεί να ανακτηθεί ο 

κατάλληλος υποψήφιος ή ο εργοδότης. Έτσι, ανάλογα με τα στοιχεία στη βάση θα 

έχει αρχικοποιηθεί το κατάλληλο backing bean (εργοδότη ή υποψηφίου), ώστε να 

παρουσιαστούν τα κατάλληλα στοιχεία στη σελίδα όπου θα μεταβούμε εφόσον η 

είσοδος ήταν επιτυχημένη.     

  

Κατά το χειρισμό των γεγονότων είναι πιθανό να προκύψουν λάθη είτε σε επίπεδο 

εφαρμογής (λάθη στη λογική ή στη βάση δεδομένων για παράδειγμα), είτε λάθη στην 

εισαγωγή δεδομένων από τους  χρήστες (όπως το άκυρο κείμενο ή τα κενά πεδία). 

Για παράδειγμα, κατά την είσοδο στην υπηρεσία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν 

και τα 2 πεδία (λάθος εισαγωγής), όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, ενώ κατά 

την εγγραφή σε αυτή θα πρέπει το όνομα χρήστη που θα επιλεγεί να μη 

χρησιμοποιείται ήδη από άλλο χρήστη (λάθος εφαρμογής). Επιπλέον, όποτε λαμβάνει 

χώρα εισαγωγή ή ενημέρωση στοιχείων στην βάση, θέλουμε η εφαρμογή να 

ενημερώνει το χρήστη για την πορεία αποθήκευσης. Για αυτό το σκοπό, 

ενσωματώνονται στις σελίδες αποκρίσεις που καθοδηγούνται από μηνύματα (JSF 

messages) που προστίθενται στην εφαρμογή σε κάθε μια από τις παραπάνω 

περιπτώσεις. Τα μηνύματα προστίθενται είτε απ’ ευθείας από τα UI συστατικά, όπως 

στην περίπτωση των λαθών εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη, είτε μέσα στους 

ακροατές γεγονότων των backing beans ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας που 

υλοποιεί ο καθένας. Η πρώτη περίπτωση επιτυγχάνεται με χρήση κάποιου πρότυπου 
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JSF validator, καθορίζοντας παράλληλα το κείμενο του μηνύματος που θα 

παρουσιαστεί, όπως γίνεται με τα υποχρεωτικά πεδία:  

<h:inputText id="unm" value="#{loginBean.userName}" 
 required="true" requiredMessage="#{msg.requiredUserName}"> 
</h:inputText>   

Η δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται μέσω της προσθήκης μηνύματος στο JSF 

περιεχόμενο από τον κώδικα του εκάστοτε ακροατή γεγονότος: 

FacesContext.getCurrentInstance() .addMessage( null, 
 new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_FATAL,"…errortext…")); 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μηνύματα παρουσιάζονται στο χρήστη μέσα από 

συστατικά rich:message που προστίθενται σε κατάλληλα σημεία στις σελίδες της 

εφαρμογής. Συνήθως, αυτό γίνεται είτε πάνω στη σελίδα όπου υπάρχει και το 

συστατικό που προσέθεσε το μήνυμα, είτε σε υποχρεωτικό εσωτερικό στη σελίδα 

παράθυρο που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση του χειρισμού ενός γεγονότος 

(rich:modalPanel συστατικό). Για παράδειγμα: 

<a4j:commandButton value="#{msg.save}"     
 styleClass="myButton center-text-align"   
 actionListener="#{candidateBean.save}"   
 oncomplete="Richfaces.showModalPanel('SaveOutput',width:500, 
       top:200)"> 
</a4j:commandButton> 

όπου, στην ίδια σελίδα περιλαμβάνεται ένα συστατικό modalPanel με id 

“SaveOutput”, το οποίο περιέχει συστατικό για την παρουσίαση των μηνυμάτων και 

το οποίο εμφανίζεται όταν, αφού γίνει κλικ στο κουμπί που περιγράφεται, 

ολοκληρωθεί o ακροατής του γεγονότος (μέθοδος save του backing bean με κλειδί 

candidateBean), όπου άλλωστε προστίθενται και τα κατάλληλα μηνύματα . 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο στις σελίδες της εφαρμογής, είναι η χρήση μενού 

επιλογών σε πολλά από τα σημεία όπου η είσοδος του χρήση είναι τυποποιημένη. Το 

γεγονός αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σχηματίστηκε ο πίνακας των 

παραμετρικών (parameters). Πρόκειται για συστατικά h:selectOneMenu τα οποία 

συγχρονίζονται μέσω του στοιχείου f:selectitems με συλλογές αντικειμένων 

javax.faces.model.SelectItem του backingBean paramBean. Τα αντικείμενα αυτά 

χαρακτηρίζονται από ένα αντικείμενο για την τιμή που θα επιστρέφεται στο μενού 

επιλογής και ένα αντικείμενο το οποίο θα παρουσιάζεται σε αυτό. Οι συλλογές τους 

χτίζονται με την ανάκτηση των κατάλληλων παραμετρικών (της κατάλληλης δηλ 
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κατηγορίας) από τη βάση. Στις περιπτώσεις όπου το πεδίο στο οποίο αντιστοιχεί το 

μενού επιλογής στη βάση είναι αλφαριθμητικό, τότε τιμή και παρουσίαση 

συμπίπτουν με το πεδίο display του παραμετρικού, ενώ αν αυτό είναι αριθμός, η τιμή 

λαμβάνεται από το πεδίο order του παραμετρικού. Μάλιστα, στα σημεία όπου 

προβλέπεται ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέα παραμετρικά μέσω του ακροατών 

γεγονότων του ίδιου backing bean οπότε και η αντίστοιχη συλλογή από SelectItem 

ανανεώνεται.  

 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή μας, όσον αφορά στο χειρισμό των γεγονότων στις 

σελίδες της εφαρμογής, έχουμε ήδη αναφέρει αρκετές φορές την έννοια του outcome 

από μεθόδους δράσης των backing beans το οποίο περνά σαν navigation outcome 

στην εφαρμογής ώστε να μας οδηγήσει σε άλλη, κατάλληλη σελίδα. Βέβαια στις ίδιες 

μεθόδους είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και λειτουργικότητα όπως σε όλους τους 

χειριστές γεγονότων. Όμως, μέσω του outcome, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

αλφαριθμητικό που επιστρέφεται και περνά στο σύστημα πλοήγησης της εφαρμογής 

και ρυθμίζει έτσι, επιπλέον, την πλοήγηση του χρήστη. Έτσι λειτουργούν τα κουμπιά 

της αρχική σελίδας (login.jsp), καθώς και αυτά στο σταθερό μενού των υπόλοιπων 

σελίδων. Και η ουσία του συστήματος πλοήγησης βρίσκεται σε κανόνες πλοήγησης 

(navigation rules) που ορίζονται στο αρχείο διαμόρφωσης faces-config.xml και όπου 

καθορίζεται η σελίδα αφετηρία και η σελίδα προορισμός για κάθε πιθανό outcome. 

Ένας κανόνας πλοήγησης μπορεί να αφορά και όλες τις σελίδες της εφαρμογής μας 

(from-view-id = “any”), όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με το outcome “toLogin” 

που σε κάθε περίπτωση μας μεταφέρει στη σελίδα στη σελίδα εισόδου (σελίδα για το 

login, login.jsp). Στο Σχήμα 3.4 δίνουμε ενδεικτικά ένα τμήμα του αρχείου 

διαμόρφωσης όπου ορίζεται το backing bean του login και οι κανόνες πλοήγησης  για 

τη σελίδα εισόδου. 

… 
… 
<managed-bean> 
  <managed-bean-name>loginBean</managed-bean-name>  

  <managed-bean-class>career.beans.login.LoginBean</managed-bean-

class>  
  <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>  

</managed-bean> 
… 
… 
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<navigation-rule> 
<from-view-id>/openpages/login.jsp</from-view-id>  
  <navigation-case> 
  <from-outcome>Success</from-outcome>  
  <to-view-id>/securepages/mainPage.jsp</to-view-id>   

<redirect />  
  </navigation-case> 
  <navigation-case> 

<from-outcome>Failure</from-outcome>  
<to-view-id>/openpages/notValidUser.jsp</to-view-id>  
<redirect />  

  </navigation-case> 
  <navigation-case> 

<from-outcome>toNewCandidate</from-outcome>  
<to-view-id>/openpages/register.jsp</to-view-id>  
<redirect /> 

  </navigation-case> 
  <navigation-case> 

<from-outcome>emplSuccess</from-outcome>  
<to-view-id>/securepages/mainEmployerPage.jsp</to-view-id>  
<redirect /> 

  </navigation-case> 
  <navigation-case> 

<from-outcome>toNewEmployer</from-outcome>  
<to-view-id>/openpages/employerRegister.jsp</to-view-id>  
<redirect />  

  </navigation-case> 

</navigation-rule> 
… 
… 

Σχήμα 3.4. Ενδεικτικές παράμετροι του αρχείου διαμόρφωσης faces-config.xml για 
καθορισμό backing bean και κανόνων πλοήγησης 

 

Τέλος, για λόγους ευελιξίας στην εφαρμογής μας, τα στυλ αλλά και τα λεκτικά που 

χρησιμοποιούνται είναι παραμετροποιήσιμα. Τα στυλ προέρχονται από ένα αρχείο 

cascading style sheet, το \WebContent\css\default.css, όπου διάφορες ιδιότητες στυλ 

ομαδοποιούνται κάτω από κατηγορίες στυλ. Οι κατηγορίες αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις ιδιότητες styleClass των συστατικών των σελίδων, 

διευκολύνοντας τη μορφοποίηση. Από την άλλη, τα λεκτικά που παρουσιάζονται σε 

όλα τα συστατικά εξόδου (output) της εφαρμογής συγκεντρώνονται σε ένα properties 

αρχείο αντιστοιχώντας ένα κλειδί σε καθένα από αυτά. Το properties αρχείο 

(\JavaSource\message.properties) δηλώνεται σαν resource-bundle κάτω από το 

στοιχείο <application> του αρχείου διαμόρφωσης faces-config.xml, όπου του 



 66 

αντιστοιχίζεται μια μεταβλητή μέσω της οποίας μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε 

EL εκφράσεις. Τα εικονίδια που χρησιμοποιήθηκαν, τέλος βρίσκονται στο 

\WebContent\graphics φάκελο.  

  

Αναλυτικά, τα αρχεία κώδικα που συνθέτουν την εφαρμογή και περιγράφηκαν 

παραπάνω, τα αρχεία των σελίδων, καθώς και όσα άλλα συνθέτουν την εφαρμογή 

CareerPortal παρουσιάζονται στη λίστα του Παραρτήματος Α. Στο Παράρτημα Β 

παρατίθενται εικόνες (screenshots) από την εφαρμογή σε λειτουργία, με επεξηγήσεις 

χειρισμού.  



 67 

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της τεχνολογίας ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών στο πλαίσιο των JavaServer Faces, και η εφαρμογή της σε 

ένα επιχειρηματικό χώρο, αυτόν της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η 

συγκεκριμένη τεχνολογία, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε ως το μέσο ή το εργαλείο για την 

ηλεκτρονική δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό, μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή, 

CareerPortal που αναπτύχθηκε.   

 

Μέσα από την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής, μελετήθηκε διεξοδικά μία πολλά 

υποσχόμενη τεχνολογία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς επίσης και το 

πεδίο της εφαρμογής. Η λειτουργική και τεχνική ανάλυσή της καταδεικνύουν την 

αξία που βρίσκεται σε μια τέτοιου είδους εφαρμογή, η οποία εντοπίζεται στην 

προσέλκυση ενδιαφερομένων, στη δυνατότητα απομακρυσμένης και άμεσης 

πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και στην οργάνωση της τελευταίας.  

 

Από την άλλη, επιτεύχθηκε η κατανόηση όλων των συντεταγμένων της τεχνολογίας 

των JavaServer Faces, από το τεχνικό υπόβαθρο και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, 

μέχρι την εύστοχη χρήση όλων των δυνατοτήτων τους. Άλλωστε, αντιμετωπίστηκαν 

ζητήματα που μόνο μέσα από την εφαρμογή γίνονται απόλυτα αντιληπτά, όπως 

θέματα απαιτήσεων λογισμικού και διασυνδεσιμότητας. Επιπλέον, έγιναν αντιληπτά 

και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας: 

 Μειωμένες απαιτήσεις σε κώδικα 

 Δυνατότητα ανάπτυξης της λογικής ανεξάρτητα από τις σελίδες 

 Εύκολη σχεδίαση των σελίδων με ενσωμάτωση έτοιμων components και  χρήση 

Ajax  

 Εύκολη παραμετροποίηση των εμφανιζόμενων λεκτικών με τη φόρτωση 

εξωτερικού αρχείου properties  

 Ενίσχυση της ταχύτητας με τα εργαλεία που παρέχονται από το περιβάλλον 

ανάπτυξης (όπως αυτόματη δημιουργία των getters και setters μεθόδων, αυτόματη 

συμπλήρωση κώδικα (autoscript) κα) 
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Φτάνοντας στα παραδοτέα της διπλωματικής μου εργασίας, πέρα από το παρόν 

έγγραφο που αποτελεί και την τεκμηρίωσή της, περιλαμβάνεται σε αυτά cd που 

περιέχει ότι χρειάζεται για την εγκατάσταση της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, στο cd 

περιέχονται: 

 τo αρχείο εγκατάστασης του Java Development Kit (jdk1.5.0_14),  

 ο JBoss AS (4.2.1.GA) σε συμπιεσμένο φάκελο όπου περιέχεται –στην 

κατάλληλη θέση- το war (web application archive) αρχείο του CareerPortal,  

 το αρχείο εγκατάστασης του EasyPHP (2.0b1) για την εγκατάσταση της mySQL,   

 ο φάκελος αρχείων της βάσης δεδομένων career με την οποία επικοινωνεί η 

εφαρμογή, καθώς και ένα export αυτής σε sql ερωτήματα (career_export.sql), 

ώστε να χρησιμοποιηθεί ένα εκ των δύο για το στήσιμο της εν λόγω βάσης, 

 οδηγίες εγκατάστασης και πρόσβασης (readme.txt), και  

 ο φάκελος αρχείων της εφαρμογής CareerPortal, όπως ακριβώς αυτή 

αναπτύχθηκε, με τον Java κώδικα, τις σελίδες, τις βιβλιοθήκες κλάσεων, τη 

διαμόρφωση και γενικότερα όλα τα απαιτούμενα αρχεία.     

 

Τέλος, όσον αφορά την υλοποίηση της εφαρμογής, επικεντρωθήκαμε στην 

τεχνολογία ανάπτυξης και στην κάλυψη των λειτουργικών προδιαγραφών, οπότε και 

υπάρχει χώρος για βελτιώσεις και προσθήκες. Άλλωστε, τέτοιου είδους εφαρμογές 

πάντοτε εξελίσσονται και προσαρμόζονται με τον καιρό σε νέα δεδομένα. 

Παραθέτουμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ιδέες και προτάσεις για περαιτέρω εργασία: 

 Έλεγχος της εισόδου του χρήστη σε περισσότερα σημεία, όπως πχ εγκυρότητα 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Χειρισμός ευρύτερου φάσματος δεδομένων, για παράδειγμα επιπλέον στοιχεία 

βιογραφικού, όπως είναι οι δεξιότητες και τα χόμπι των υποψηφίων 

 Υποστήριξη νέων λειτουργιών, όπως η δυνατότητα επισύναψης σχετικών 

αρχείων, όπως τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, όπως οι ίδιοι τα 

συντάσσουν.  

 Προσθήκη τριτογενούς περιεχομένου στις σελίδες ώστε να αποτελέσει ένα πλήρη 

ιστοτόπο και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Τα αρχεία της διαδικτυακής εφαρμογής CareerPortal οργανώνονται σε φακέλους 

κάτω από τον κεντρικό κατάλογο της εφαρμογή. Αναλυτική λίστα των αρχείων 

αυτών παρατίθεται παρακάτω.  

  

\CareerPortal (Root folder) 

 \JavaSource 

  \career 

   \beans 

    \MainBean.java 

    \Advertisement 

     \AdvertisementBean.java 

     \InsertAdvertisementBean.java 

     \SearchAdvBean.java 

    \Application 

     \ApplBean.java (αφορά στην παρακολούθηση και ενημέρωση  

          αίτησης από την πλευρά του εργοδότη) 

     \ApplicationBean.java (αφορά στη δημιουργία αιτήσεων από την  

          πλευρά του εργοδότη) 

    \Candidate 

     \CandidateBean.java 

     \InsertCandidateBean.java 

    \CandidateComputer 

     \CandidateComputerBean.java 

     \InsertCandidateComputerBean.java 

    \CandidateExperience 

     \CandidateExperienceBean.java 

     \InsertCandidateExperienceBean.java 

    \CandidateLanguage 

     \CandidateLanguageBean.java 

     \InsertCandidateLanguageBean.java 

    \CandidateStudy 

     \CandidateStudyBean.java 

     \InsertCandidateStudyBean.java 

    \Employer 

     \EmployerBean.java 
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     \InsertEmployerBean.java 

    \login 

     \LoginBean.java 

    \Parameter 

     \ParamBean.java 

   \jdbc 

    \Jdbc_Handler.java 

    \Advertisement 

     \InsertAdvertisement.java 

     \SelectAdvertisement.java 

     \SelectAdvertisementById.java 

     \SelectAdvertisementByEmplId.java 

     \SelectAllAdvsInAppl.java 

 \UpdateAdvertisement.java 

    \Application 

 \InsertApplication.java 

 \SelectApplication.java 

 \SelectApplicationByAdvId.java 

 \SelectApplicationByCandId.java 

 \SelectApplicationById.java 

 \UpdateApplication.java 

    \Candidate 

 \InsertCandidate.java 

 \SelectCandidate.java 

 \SelectCandidatebyId.java  

 \UpdateCandidate.java 

    \Candidate_Computers 

 \InsertCandidateComputer.java 

 \SelectCandidateComputerById.java 

 \SelectCandidateComputers.java  

     \UpdateCandidateComputer.java     

    \Candidate_Experience 

     \InsertCandidateExperience.java 

     \SelectCandidateExperience.java 

     \SelectCandidateExpById.java  

     \UpdateCandidateExperience.java 

    \Candidate_Languages 

     \InsertCandidateLanguage.java 
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     \SelectCandidateLanguageById.java 

     \SelectCandidateLanguages.java  

     \UpdateCandidateLanguage.java 

    \Candidate_Studies 

     \InsertCandidateStudies.java 

     \SelectCandidateStudies.java 

     \SelectCandidateStudyById.java  

     \UpdateCandidateStudies.java 

    \Employer 

     \InsertEmployer.java 

     \SelectAllEmployers.java 

     \SelectEmployer.java  

     \SelectEmployerById.java 

     \UpdateEmployer.java 

    \Parameters 

     \InsertParameter.java 

     \SelectMaxOrderParameter.java 

     \SelectParameterOne.java  

     \SelectParameters.java 

     \SelectParametersOrder.java 

    \User 

     \DeleteUser.java 

     \InsertUser.java  

     \SelectUser.java 

     \SelectUserCount.java 

     \UpdateUser.java 

    \system 

     \Advertisement.java 

     \Application.java 

     \Candidate.java 

     \Candidate_Computer.java 

     \Candidate_Experience.java 

     \Candidate_Language.java 

     \Candidate_Study.java 

     \Employer.java 

     \Parameter.java 

     \User.java 

    \utils 
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     \DateConverter.java 

     \OnlyDigitValidator.java 

 \WebContent 

  \error404.jsp 

  \index.jsp 

  \css 

   \default.css 

  \graphics 

   \add.gif 

  \openpages 

   \employerRegister.jsp 

   \error.jsp 

   \login.jsp 

   \loginRequired 

   \notValidUser.jsp 

   \register.jsp 

  \securepages 

   \advSearch.jsp 

   \mainEmployerPage.jsp 

   \mainPage.jsp 

  \WEB-INF 

   \faces-config.xml 

   \web.xml 

   \classes 

    \message.properties 

    \career* (περιέχει όλα τα class αρχεία που προκύπτουν από τα java 

       αρχεία που του καταλόγου \JavaSource σε αντίστοιχη δομή) 

   \lib* (περιέχει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες κλάσεων (αρχεία Jar)) 

 

*φάκελοι των οποίων το περιεχόμενη δεν αποτελεί προϊόν ανάπτυξης και για αυτό 

το λόγο παραλείπεται από τη παρούσα λίστα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Στο σημείο αυτό, αναρτώνται εικόνες (screenshots) από την εφαρμογή σε λειτουργία, 

οι οποίες, καλύπτοντας όλες τις σελίδες της και, έτσι, όλη τη λειτουργικότητά της, 

μπορούν, εκτός των άλλων, να καθοδηγήσουν κάποιον στη χρήση της εφαρμογής..   

 
Εικόνα 1, Αρχική Σελίδα. 

 

 
  Εικόνα 2, φόρμα εγγραφής νέου εργοδότη 
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Εικόνα 3, φόρμα εγγραφής νέου υποψηφίου 

 

 
Εικόνα 4, κεντρική σελίδα υποψηφίου: καρτέλα προσωπικών στοιχείων. 



 76 

 

 
Εικόνα 5, κεντρική σελίδα υποψηφίου, καρτέλα σπουδών υποψηφίου σε μορφή λίστας: 

επιλέγοντας «Προσθήκη» μεταφερόμαστε στη μορφή φόρμας για νέα σπουδή (Εικόνα 6), ενώ 
κάνοντας κλικ πάνω σε μια γραμμή του πίνακα που εμφανίζεται μεταφερόμαστε στην ίδια 

μορφή φόρμας, συμπληρωμένης όμως με τα στοιχεία της επιλεγμένης σπουδής και με 
δυνατότητα ενημέρωσης αυτών.  

 

 
Εικόνα 6, καρτέλα σπουδών υποψηφίου σε μορφή φόρμας εισαγωγής νέας σπουδής -όμοια 

εμφανίζεται με συμπληρωμένα στοιχεία για ήδη καταχωρημένη σπουδή.  
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Εικόνα 7, παράθυρο απάντησης για την προσθήκη νέου Αντικειμένου Σπουδών: αντίστοιχο 
παράθυρο εμφανίζεται για προσθήκη όλων των ειδών παραμετρικών τιμών –όπου, βέβαια, 
αυτό προβλέπεται- και αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί προσθήκης που εμφανίζεται 

πλάι από λίστες επιλογής.  
 

 
Εικόνα 8, καρτέλα προϋπηρεσίας υποψηφίου σε μορφή λίστας: επιλέγοντας «Προσθήκη» 
μεταφερόμαστε στη μορφή φόρμας για νέα προϋπηρεσία (Εικόνα 9), ενώ κάνοντας κλικ 

πάνω σε μια γραμμή του πίνακα που εμφανίζεται μεταφερόμαστε στην ίδια μορφή φόρμας, 
συμπληρωμένης όμως με τα στοιχεία της επιλεγμένης προϋπηρεσίας και με δυνατότητα 

ενημέρωσης αυτών.  
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Εικόνα 9, καρτέλα προϋπηρεσίας υποψηφίου σε μορφή φόρμας εισαγωγής νέας 

προϋπηρεσίας -όμοια εμφανίζεται με συμπληρωμένα στοιχεία για ήδη καταχωρημένη 
προϋπηρεσία. 

 
Εικόνα 10, καρτέλα γνώσεων ξένων γλωσσών υποψηφίου σε μορφή λίστας: επιλέγοντας 

«Προσθήκη» μεταφερόμαστε στη μορφή φόρμας για νέα γνώση ξένης γλώσσας (Εικόνα 11), 
ενώ κάνοντας κλικ πάνω σε μια γραμμή του πίνακα που εμφανίζεται μεταφερόμαστε στην 
ίδια μορφή φόρμας, συμπληρωμένης όμως με τα στοιχεία της επιλεγμένης γνώσης ξένης 

γλώσσας και με δυνατότητα ενημέρωσης αυτών.  
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Εικόνα 11, καρτέλα γνώσεων ξένων γλωσσών υποψηφίου σε μορφή φόρμας εισαγωγής νέας 

γνώσης ξένης γλώσσας -όμοια εμφανίζεται με συμπληρωμένα στοιχεία για ήδη 
καταχωρημένη γνώση ξένης γλώσσας. 

 

 
Εικόνα 12, καρτέλα γνώσεων Η/Υ υποψηφίου σε μορφή λίστας: επιλέγοντας «Προσθήκη» 

μεταφερόμαστε στη μορφή φόρμας για νέα γνώση Η/Υ (Εικόνα 13), ενώ κάνοντας κλικ πάνω 
σε μια γραμμή του πίνακα που εμφανίζεται μεταφερόμαστε στην ίδια μορφή φόρμας, 
συμπληρωμένης όμως με τα στοιχεία της επιλεγμένης γνώσης Η/Υ και με δυνατότητα 

ενημέρωσης αυτών.  
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Εικόνα 13, καρτέλα γνώσεων Η/Υ υποψηφίου σε μορφή φόρμας εισαγωγής νέας γνώσης Η/Υ 

-όμοια εμφανίζεται με συμπληρωμένα στοιχεία για ήδη καταχωρημένη γνώση Η/Υ. 
 

 
Εικόνα 14, σελίδα αναζήτησης αγγελιών από τους υποψήφιους: κάνοντας κλικ πάνω σε μια 
γραμμή του πίνακα αποτελεσμάτων μεταφερόμαστε στην καρτέλα αγγελίας (Εικόνα 15) με 

δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολής αίτησης) για αυτή. 
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Εικόνα 15, καρτέλα αγγελίας όπως παρουσιάζεται στους υποψηφίους. 

 

 
Εικόνα 15, καρτέλα αιτήσεων υποψηφίων 
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Εικόνα 16, κεντρική σελίδα εργοδοτών: καρτέλα εταιρικών στοιχείων. 

 

 
Εικόνα 17, καρτέλα αγγελιών εργοδότη σε μορφή λίστας: επιλέγοντας «Προσθήκη» 

μεταφερόμαστε στη μορφή φόρμας για εισαγωγή νέας αγγελίας (Εικόνα 18), ενώ κάνοντας 
κλικ πάνω σε μια γραμμή του πίνακα που εμφανίζεται μεταφερόμαστε στην ίδια μορφή 

φόρμας, συμπληρωμένης όμως με τα στοιχεία της επιλεγμένης αγγελίας και με δυνατότητα 
ενημέρωσης αυτών.  
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Εικόνα18, καρτέλα αγγελιών εργοδότη σε μορφή φόρμας εισαγωγής νέας αγγελίας -όμοια 

εμφανίζεται με συμπληρωμένα στοιχεία για ήδη καταχωρημένη αγγελία. 
 

 
Εικόνα 19, καρτέλα αιτήσεων αγγελίας εργοδότη: κάνοντας κλικ πάνω σε μια γραμμή του 
πίνακα μεταφερόμαστε στην καρτέλα υποψηφίου (Εικόνα 20) με δυνατότητα αλλαγής της 

κατάστασης της αίτησης. 
 



 84 

 
Εικόνα 20, καρτέλα υποψηφίου που έκανε αίτηση όπως παρουσιάζεται στους εργοδότες. 

 


