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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ ππνβνήζεζε αλάπηπμεο 

αληηθεηκελνζηξεθνχο ινγηζκηθνχ θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε αληηθεηκελνζηξεθείο ή 

ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο 

αληηζηνίρηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse, αιιά θαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δηαζπλδέζσο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Java, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αληηζηνίρηζεο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα 

κίαο εθαξκνγήο πξνο ηνπο πίλαθεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, 

αλαπηχρζεθε ην plug-in, φπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δνκήο θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse. 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Αληηθεηκελνζηξεθήο Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ, 

Αληηθεηκελνζηξεθείο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Eclipse Plug-in, Java Persistence API, 

Αληηθεηκελνζρεζηαθή Αληηζηνίρηζε. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to develop an Eclipse Plug-in, aiming to assist the 

development process of Java applications that make use of Object-Oriented or Relational 

Databases through the mechanism of Object-Relational Mapping. Research was 

conducted on the Eclipse Platform’s extensibility and overall functionality, the usability 

of Object-Oriented Databases and last but not least on the Java Persistence API, the 

specification describing the management of relational data in Java applications. Upon 

completion of the development phase, emphasis was given on the design principles 

followed; we presented the plug-in’s architecture and concluded with a discussion on the 

the overall contribution to the Eclipse Platform. 

 

Keywords: Object-Oriented Software Engineering, Object-Oriented Databases, 

Eclipse Plug-in, Java Persistence API, Object-Relational Mapping. 
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Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Υαηδεγεσξγίνπ 

Αιέμαλδξν, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε κε ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηελ πνιχ ρξήζηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζήο ηεο. Πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα γηα κέλα, ήηαλ επίζεο νη γλψζεηο θαη ε 

εκπεηξία πνπ απέθηεηζα απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνχ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ζεκαηνδνηήζεθε ε έλαξμε ηεο πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πιαηζηψλεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έξεπλαο θαη γλψζεσλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε 

πνπ κνπ πξνζθέξεη, αιιά ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ 

ζηε κεηέξα κνπ, ε νπνία κε ζηεξίδεη ζε θάζε κνπ βήκα. 
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 1  Δηζαγσγή 

 1.1  ηόρνη θαη Μεζνδνινγία 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο (plug-in), ε 

νπνία επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ελφο νδεγνχ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ θιάζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ηκεκάησλ θψδηθα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πεγαίν θψδηθά ηνπο. Γηα 

ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο πξνζζήθεο θψδηθα, ν νδεγφο παξέρεη 

θαηάιιειεο επηινγέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο θιάζεο, ησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο γηα ην θάζε κέινο, αιιά θαη κίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο ζρνιίσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαζχλδεζεο κε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ε 

δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse, ε νπνία απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο έξγσλ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ ηα 

ζεκεία εθείλα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε θαη ελζσκάησζε ηεο πξφζζεηεο 

εθαξκνγήο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο πιαηθφξκαο. 

ηε ζπλέρεηα, έιαβε κέξνο ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηεο δηαζπλδέζεσο πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο Java κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε γεθχξσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ κε αληηθεηκελνζηξεθή ραξαθηήξα. 

Μέζσ ησλ δπλαηνηήησλ, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse θαη ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζζήθε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

πιαηθφξκα θαη κπνξεί πνιχ εχθνια λα ελζσκαησζεί ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ νδεγνχ απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο. 
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 1.2  πλεηζθνξά 

Σα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ εμειίζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, αληίζηνηρνπο κε 

ηνπο ξπζκνχο εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ θαη ε απειεπζέξσζή ηνπο απφ 

ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο, απηνκαηνπνηψληαο ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο. 

Η πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, ε νπνία απνηειεί έλα έξγν ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ 

θψδηθα, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηέηνησλ απαηηήζεσλ, 

πξνζθέξνληαο θαηάιιεινπο νδεγνχο (wizards), κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ελφο κεραληθνχ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, ε πιαηθφξκα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο, επηηξέπνληαο ηελ ελζσκάησζε 

επηπιένλ εθαξκνγψλ ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο πξφζζεηα 

(plug-ins).  

Οη επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ζην ζχλνιφ ηνπο, αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ. Δπεηδή 

έρεη επηθξαηήζεη σο θπξίαξρν ην ζρεζηαθφ κνληέιν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αλάθηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή, γίλεηαη ζπλήζσο ε 

ρξήζε ελφο επηπιένλ ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε 

απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Πνιιέο θνξέο φκσο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νδεγεί ζε 

πεξίπινθν θψδηθα, ν νπνίνο θαζηζηά δχζθνιε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο εκθαλίζηεθε ε πξνζέγγηζε ηεο 

αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο (Object-Relational Mapping - ORM), δειαδή ηεο 

αληηζηνίρηζεο αλάκεζα ζε αληηθείκελα θιάζεσλ πξνο πίλαθεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Σν Java Persistence API, απνηειεί ηε δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο θαη πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηηο 

θιάζεηο, ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε νληφηεηεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, είλαη ε πξνζζήθε εηδηθψλ 

ζρνιίσλ (annotations) ζην εζσηεξηθφ ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, κέζσ ηεο νπνίαο απηνκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο κίαο λέαο θιάζεο θαη ησλ κειψλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηεο επηινγέο ελφο 

νδεγνχ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ ζρνιίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εμέιημε ηεο θιάζεο ζε επίπεδν νληφηεηαο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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 1.3  Γηάξζξσζε 

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο θαη ησλ εξγαιείσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Σα θεθάιαηα 3 θαη 4 πεξηγξάθνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

αληηθεηκελνζηξεθήο πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα κνληεινπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη 

αξρηθά κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θπξίαξρν κνληέιν ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάζεζε ησλ θεληξηθψλ ζεκείσλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

ππεξνρήο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο κνληέινπ έλαληη ηνπ ζρεζηαθνχ. πλερίδνληαο, ζην 

4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ηερληθήο ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο 

(Object-Relational Mapping - ORM) θαη ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ πιαηζηψλεη ε 

δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ JPA (Java Persistence API), ελψ ην θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πινπνηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζχλδεζεο. 

ην 5
ν
 θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηεο εθαξγνγήο πνπ πινπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ νδεγνχ. 

Παξάιιεια, γίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζρεδίαζεο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 

Σν 6
ν
 θεθάιαην πιαηζηψλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν νδεγφο δεκηνπξγίαο λέαο θιάζεο, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ, αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε κειινληηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 
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 2 Eclipse 

 2.1  Δηζαγσγή 

Σν Eclipse απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο έξγσλ 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο 

ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε θαη 

κεηαγιψηηζζε πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε C++, Python, θ.ά. 

Ξεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ηελ IBM ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη 

θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 2001 (Blewitt, 2011). Πιένλ βξίζθεηαη ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ Eclipse Foundation. 

Σν Eclipse δελ είλαη κία εληαία εθαξκνγή, αιιά απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο 

κηθξφηεξεο εθαξκνγέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

πξφζζεηα (plug-ins). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Eclipse κπνξεί λα επεθηαζεί κε αθφκα 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, 

εχθνια θαη άκεζα (Vogel, 2013d). 

 2.2  Η αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Eclipse 

Η πιαηθφξκα ηνπ Eclipse ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θαη αμηνπνίεζεο δηαθφξσλ εξγαιείσλ θαη εξγαιεηνζεθψλ, ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, πινπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ελφο 

πξντφληνο (Beaton, 2006). 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (programming) θαη ζελαξίσλ (scripting) φπσο είλαη 

ε Java, HTML, XML, C, θ.ά, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ ελζσκάησζε εξγαιείσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε αξρεία δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

είλαη αξρηηεθηνληθά δνκεκέλε ε πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζήο 

ηεο ζε δηαθνξεηηθά είδε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο Windows, Linux, Mac OS X, 

θ.ά (Holzner, 2004). 

Αξρή ηεο πιαηθφξκαο είλαη ζην λα παξέρεη εξγαιεία ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη 

ζπκβαηηθά καδί ηεο, ζηνρεχνληαο ζηελ νκαιή ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ εζσηεξηθή ηεο 

δνκή, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνεγθαηεζηεκέλσλ εξγαιείσλ 

(Clayberg and Rubel, 2008). Σα εξγαιεία απηά δηαηίζεληαη γηα ρξήζε, κέζσ πνιχ θαιά 

θαζνξηζκέλσλ δηαζπλδέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (APIs), θιάζεσλ θαη 
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κεζφδσλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζχλζεηνη κεραληζκνί θαη APIs ηα νπνία πεξηιακβάλεη ην 

Eclipse παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 2-1. 

 

Δηθόλα 2-1: Οη πξνεγθαηεζηεκέλνη κεραληζκνί ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Eclipse 

 

Όιε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηελ πιαηθφξκαο εληνπίδεηαη κέζα ζε πξφζζεηα (plug-

ins). Έλα πξφζζεην αλαπαξηζηά ηε κηθξφηεξε κνλάδα ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ην Eclipse, 

ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα ελζσκαησζεί κεκνλσκέλα ζηελ πιαηθφξκα. Γηα 

ηελ εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξφζζεησλ απηψλ εθαξκνγψλ είλαη 

ππεχζπλνο ν ππξήλαο ηεο πιαηθφξκαο (Platform Runtime). 

Όια ηα εξγαιεία πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ πιαηθφξκα, ελεξγνχλ πάλσ ζε 

αξρεία ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν εξγαζίαο (workspace). Ο ρψξνο εξγαζίαο 

πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα έξγα, φπνπ ην θαζέλα ζπγρξνλίδεηαη κε θάπνηνλ θαηάινγν 

θαθέισλ θαη αξρείσλ πνπ εληνπίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε. 

Γηα ηε εηθνληθή απεηθφληζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

εθηελψο νη εξγαιεηνζήθεο SWT θαη JFace. Σε δηαρείξηζε απηψλ ησλ εξγαιεηνζεθψλ 

αλαιακβάλεη ν πάγθνο εξγαζίαο (workbench) ηεο πιαηθφξκαο. Μέζσ ηνπ πάγθνπ 

εξγαζίαο γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζέινπκε λα 

εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη έηζη ε πιαηθφξκα θαιχπηεη επίζεο θαη ην 

δήηεκα ηεο εμαηνκίθεπζεο (Blewitt, 2013). 
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Δπηπιένλ, ε πιαηθφξκα ηνπ Eclipse πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε (team support). Μέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο δηαζπλδέζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο επηζπκεηνχο πάξνρνπο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, 

είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ε 

ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

Σέινο, ν κεραληζκφο βνεζείαο (Help) ηεο πιαηθφξκαο επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ηεθκεξίσζεο ελφο έξγνπ (documentation) θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμή ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο αξρεία HTML θαη XML, γηα ηε ζχληαμε θαη κνξθνπνίεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 2.3  Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πξόζζεησλ εθαξκνγώλ 

Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πξφζζεησλ εθαξκνγψλ (Plug-in Development 

Environment - PDE) επεθηείλεη ηελ εξγαιεηνζήθε ηεο Java (Java Development Toolkit - 

JDT) θαη έρεη ηελ επζχλε παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο (Gamma and Beck, 2003). 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ηα εξγαιεία απηά δηαηίζεληαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, κέζσ ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, ππφ ηε κνξθή πξφζζεησλ εθαξκνγψλ. 

Αλάκεζα ζε απηά ηα εξγαιεία κπνξνχκε λα βξνχκε νδεγνχο (wizards), κέζσ ησλ 

νπνίσλ δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ε εηζαγσγή ή 

εμαγσγή κίαο νινθιεξσκέλεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, πσο 

παξέρνληαη εξγαιεία εθηέιεζεο, δνθηκήο θαη απνζθαικάησζεο ελφο έξγνπ ηχπνπ Plug-

in, παξφκνηα κε ηα αληίζηνηρα πνπ παξέρνληαη γηα έλα ζπλεζηζκέλν έξγν ηχπνπ Java. 

Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πξφζζεησλ εθαξκνγψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ αξρείσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζζήθε ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

πιαηθφξκα, κέζσ θαηάιιεισλ παξαζχξσλ ηα νπνία επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη θαη ε δπλαηφηεηα 

δηεζλνπνίεζεο ελφο plug-in (internationalization), ε νπνία δηεπθνιχλεηαη κέζσ 

θαηάιιεισλ νδεγψλ θαη εξγαιείσλ. 

Οη εηθφλεο 2-2 θαη 2-3 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξoληαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο πξφζζεησλ εθαξκνγψλ. 
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Δηθόλα 2-2: Ο νδεγόο δεκηνπξγίαο λένπ έξγνπ ηύπνπ plug-in 

 

 

Δηθόλα 2-3: Ο νδεγόο δηεζλνπνίεζεο 
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 2.4  Η δνκή ελόο Eclipse Plug-in 

Σν Eclipse είλαη έλα ζχλνιν απφ plug-ins (extensions) θαη ζεκεία ζηα νπνία 

κπνξνχκε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε (extension points). ε αλαινγία κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν, κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην Eclipse κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί έλα πνιχπξηδν (Gamma and Beck, 2003). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έλα plug-in αλαπαξηζηά ηε κηθξφηεξε κνλάδα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχληαμε θψδηθα θαη ηελ αλάπηπμε ελφο plug-in είλαη ε Java. 

Δθηφο απφ αξρεία θψδηθα γξακκέλα ζε Java, έλα plug-in πξέπεη λα ελζσκαηψζεη θαη 

θάπνηα αξρεία ξπζκίζεσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ε 

πιαηθφξκα θαη έηζη λα ζπκπεξηιάβεη ην plug-in γηα ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηεο (Bolour, 2003). 

Γχν είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse. Η αξρή ηεο ζπλεηζθνξάο (contribution) θαη ε αξρή 

θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο (lazy loading). ηνλ θφζκν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

ηερληθή θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο πεξηγξάθεη ζηελ νπζία έλα πξφηππν ζρεδίαζεο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ ρξφλνπ 

αξρηθνπνίεζεο (instantiation) ελφο αληηθεηκέλνπ θιάζεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ωο πξνο ηε ζπλεηζθνξά, αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλεηζθνξά ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θάζε πξφζζεηεο εθαξκνγήο ζηνλ ππξήλα ηνπ Eclipse, ψζηε λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζζήθεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ καο παξέρνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα 

γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ ινγηζκηθνχ. Γηα λα έρνπκε φκσο ζηε δηάζεζή καο φζα 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία επηζπκνχκε, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα κε θνξηψλνληαη φιεο 

νη θιάζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κία πξφζζεηε εθαξκνγή, θαηά ηε δηαδηθαζία έλαξμεο 

ηεο πιαηθφξκαο, έηζη ψζηε λα έρνπκε ηε βέιηηζηε ηαρχηεηα εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο πιαηθφξκαο (Gamma and Beck, 2003). 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ πξφζζεησλ εθαξκνγψλ ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

ηεο δήισζεο θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο, θάλνληαο ρξήζε XML αξρείσλ ζηα νπνία 

δειψλεηαη ν ζθειεηφο ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο θαη ελφο manifest αξρείνπ, ζην νπνίν 

δειψλνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπ κε άιιεο πξφζζεηεο εθαξκνγέο (extensions / extension 

point). 
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Πέξα απφ ηα αξρεία ξπζκίζεσλ, έλα plug-in κπνξεί λα δηαζέηεη θαη ηα εμήο 

ζηνηρεία: 

 bin – θαηάινγνο 

Πεξηέρεη ηα κεηαγισηηζκέλα .class αξρεία. 

 src – θαηάινγνο 

Πεξηέρεη ηα παθέηα κε ηα .java αξρεία θψδηθα. 

 .classpath – αξρείν 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο Java (JDT) ψζηε λα γίλεη 

ζσζηά ε κεηαγιψηηηζε ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 .project – αξρείν 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ην Eclipse θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 build.properties – αξρείν 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πξφζζεηεο 

εθαξκνγήο ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπ, ππφ ηε κνξθή 

αξρείνπ JAR. 

 build.xml – αξρείν 

Γεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ build.properties, φηαλ γίλεηαη εθηέιεζε ηεο 

ξχζκηζεο “Create Plug-in JARs” ζην plugin.xml, φπνπ επηζπκνχκε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξφζζεηε εθαξκνγή απφ εκάο ή θάπνηνλ 

άιιν. 

 plugin.xml – αξρείν 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, νη 

νπνίεο πξνβάιινληαη ζην ρξήζηε. 

 2.5  Ο θύθινο δσήο ελόο plug-in 

Δπεηδή ε πιαηθφξκα ηνπ Eclipse είλαη ζηελ νπζία έλα ζχλνιν απφ πξνζζήθεο, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θνξηψλνληαη ζηελ 

πιαηθφξκα φιεο απηέο νη πξφζζεηεο εθαξκνγέο θαη λα εμεγεζεί κε απιφ ηξφπν ν θχθινο 

δσήο ηνπο. 

Γηα θάζε πξφζζεηε εθαξκνγή νξίδνληαη θαη πινπνηνχληαη νη κέζνδνη init() θαη 

dispose(). Η ινγηθή απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη παξφκνηα κε ηε ινγηθή ηνπ δνκεηή 

(constructor) θαη ηνπ απνδνκήηε (destructor) ελφο αληηθείκελνπ ζηε C++. Δπηπιένλ, 
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φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη πξφζζεηεο εθαξκνγέο δε θνξηψλνληαη 

ζε πιήξε κνξθή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηεο πιαηθφξκαο, αιιά θνξηψλνληαη 

κφλν νη ζπλεηζθνξέο πνπ θάλεη ε θάζε κία ζηνλ πάγθν εξγαζίαο, δειαδή νη 

ζπληνκεχζεηο ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο κίαο πξφζζεηεο 

εθαξκνγήο, είλαη ππεχζπλνο ν πάγθνο εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε πξαγκαηηθή εθθίλεζε κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο θάλνληαο ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

init(). Με ηελ ίδηα ινγηθή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέζνδνο dispose(), φηαλ ν ρξήζηεο 

απνθαζίζεη λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο (Sally, 2003). 

 2.6  H εξγαιεηνζήθε γξαθηθώλ ζηνηρείσλ SWT 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε παξέρεη  κία θνηλή δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ 

αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο νπνίαο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ (widgets) θαη εηθνληδίσλ ηνπ ηξέρνληνο 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ νπζία, έρνπκε πξφζβαζε ζηα απζεληηθά γξαθηθά ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Eclipse (Vogel, 2013a). 

ε αληίζεζε κε ηε βηβιηνζήθε γξαθηθψλ Swing, ε νπνία είλαη ε θπξίαξρε 

βηβιηνζήθε ζρεδίαζεο γξαθηθψλ ηεο Java, ε εξγαιεηνζήθε SWT εμνπζηνδνηεί ηε 

ζρεδίαζε ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Η πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, αιιά θαη ηα plug-ins πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ, θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο εξγαιεηνζήθεο SWT γηα ηε 

γξαθηθή ηνπο απεηθφληζε. Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζρεδίαζεο γξαθηθψλ θαζηζηά ην 

Eclipse ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, αθνχ απμάλεη ηε 

δπλαηφηεηα θνξεηφηεηάο ηνπ αλάκεζα ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί πσο ε βηβιηνζήθε γξαθηθψλ ζηνηρείσλ SWT κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ αλάπηπμε θάζε ηχπνπ έξγνπ. 

 2.7  Η εξγαιεηνζήθε γξαθηθώλ δηεπαθώλ ρξήζηε JFace 

Η εξγαιεηνζήθε JFace καο πξνκεζεχεη κε θιάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηηπγράλεηαη ν ρεηξηζκφο θνηλψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε. Δπηπιένλ, φπσο θαη ε εξγαιεηνζήθε SWT, ιεηηνπξγεί 

αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν εξγαιεηνζεθψλ, ρσξίο λα επηζθηάδεη ε κία ηελ άιιε 

(Vogel, 2013b). 
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Η ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε, εθηφο ηνπ φηη πεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζή ηεο ηα 

ζπλεζηζκέλα εξγαιεία δηαιφγσλ επηινγήο θφληνπ, εθηχπσζεο, ηδηνηήησλ, αλαθνξάο ηεο 

θαηάζηαζεο ζε κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθαζίεο, θ.ά, ελζσκαηψλεη επίζεο θαη θάπνηεο 

πνιχ ελδηαθέξνπζεο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη νη ελέξγεηεο (actions) θαη νη πξνβνιείο 

(viewers). 

Ο κεραληζκφο ησλ ελεξγεηψλ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ εληνιψλ (commands) ηνπ 

ρξήζηε, αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο ζηε γξαθηθή δηεπαθή. Κάζε ελέξγεηα 

αλαπαξηζηά θαη κία εληνιή, ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ ην ρξήζηε κέζσ 

θάπνηαο επηινγήο απφ ην κελνχ επηινγψλ, ή ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ηελ εξγαιεηνζήθε 

ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο. Γηα θάζε ελέξγεηα, είλαη γλσζηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη, φπσο ε 

εηηθέηα (label), ην εηθνλίδην θιπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ηα αξκφδηα γξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη 

έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε κίαο 

ελέξγεηαο θαη ζε άιια ζεκεία ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο, θαζηζηψληαο εχθνιε ηε κεηαθνξά 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ελέξγεηαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ν θψδηθαο ηεο 

πινπνίεζήο ηεο. 

Οη πξνβνιείο πιαηζηψλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα γξαθηθά ζηνηρεία ηεο 

εξγαιεηνζήθεο SWT, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ, φπσο απιέο 

ιίζηεο, δελδξνεηδείο ιίζηεο, ηεξαξρηθέο ιίζηεο, πίλαθεο θιπ., ελψ ηα εληζρχνπλ 

παξάιιεια κε πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη θαιχηεξε παξνπζίαζε, αηζζεηηθά. 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζην ζέκα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ κνληέινπ 

κίαο εθαξκνγήο, θαζψο επηηπγράλεηαη ν άξηζηνο ζπγρξνληζκφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαη κε ηελ άκεζε απεηθφληζή ηνπο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιψλ πξνβνιψλ ηαπηφρξνλα. 

 2.8  Δληνιέο θαη Δλέξγεηεο 

Οη εληνιέο (commands) θαη νη ελέξγεηεο (actions) είλαη νη δχν δηαθνξεηηθνί 

κεραληζκνί, κέζσ ησλ νπνίσλ κία πξφζζεηε εθαξκνγή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ηηο 

ζπληνκεχζεηο ηεο ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο (Vogel, 2014). 

Κάλνληαο ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ κπνξνχκε λα ζπλεηζθέξνπκε ζην κελνχ, ζηελ 

γξακκή εξγαιεηψλ, αιιά θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ελέξγεηαο, φπσο ηελ εηηθέηα ή ην 

εηθνλίδην πνπ επηζπκνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζε μερσξηζηφ αξρείν (plugin.xml) θαη 
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κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ ηερληθή θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο ηεο 

πξφζζεηεο εθαξκνγήο. Οη ελέξγεηεο φκσο έρνπλ θαη ηε ζθνηεηλή ηνπο πιεπξά. Γε γίλεηαη 

λα δηαρσξηζηεί κεηαμχ ηνπο ν ρεηξηζκφο ηεο ελέξγεηαο κε ηα γξαθηθά θαη πάληα 

αιιεινεμαξηψληαη. Δπίζεο, παξφιν πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη θάηη ηέηνην νδεγεί ζε 

επαλαιεπηηθφηεηα ηνπ θψδηθα ζην XML αξρείν θαη επνκέλσο θάηη ηέηνην θαζηζηά ηηο 

αιιαγέο, πνπ πηζαλφηαηα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξεο. Φπζηθά, 

απηή ε επαλαιεπηηθφηεηα εμαλαγθάδεη θαη ηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ζηηγκηνηχπσλ 

(instances) ηεο ίδηαο ελέξγεηαο ζηε κλήκε. 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγήζεθαλ νη εληνιέο. Η 

δήισζε θαη νη ξπζκίζεηο κίαο εληνιήο, γίλνληαη εμ νινθιήξνπ ζην XML αξρείν θαη ε 

επειημία πνπ καο πξνζθέξεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπλεηζθνξά ζηνλ πάγθν εξγαζίαο εμαιείθεη φια φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(Prakash, 2009). 

 2.9  Γηάινγνη θαη Οδεγνί 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα δεηεζνχλ ή λα παξνπζηαζηνχλ 

πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε, κέζα απφ ηα επηκέξνπο παξάζπξα κίαο εθαξκνγήο, ψζηε λα 

ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζεη ειεχζεξα κε φινπο ηνπο πφξνπο ηεο 

εθαξκνγήο κέζα απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Eclipse. Τπάξρνπλ δχν είδε 

παξαζχξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην ρξήζηε, ηα modeless θαη modal 

παξάζπξα. Παξαδείγκαηα modeless παξαζχξσλ είλαη ηα θιαζζηθά παξάζπξα, νη ζειίδεο, 

νη επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ, νη πξνβνιέο (views) θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ζε κία 

επηθάλεηα εξγαζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο παξαζχξσλ, δελ πεξηνξίδεη ην ρξήζηε κε 

πνηα ζεηξά ζα ρξεζηκνπνηήζεη φια απηά ηα εξγαιεία θαη επηπιένλ ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ νη δηάινγνη 

(dialogs), νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο modal πεξηπηψζεηο παξαζχξσλ θαη 

ππνρξεψλνπλ ην ρξήζηε ζην λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ θαη λα 

ζπλερίζεη ζην επφκελν βήκα, ή λα αθπξψζεη ηε δηαδηθαζία θαη λα επηζηξέςεη ζην ζεκείν 

πνπ βξηζθφηαλ. 

 2.9.1 Διάλογοι 

ην Eclipse έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο δηαιφγσλ κέζσ ησλ εξγαιεηνζεθψλ 

SWT θαη JFace. Μέζσ ηεο βηβιηνζήθεο SWT έρνπκε πξφζβαζε ζε έηνηκνπο δηαιφγνπο 
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(dialogs), φπσο είλαη νη δηάινγνη αξρείσλ (file dialogs), ή νη δηάινγνη επηινγήο θφληνπ 

(font dialogs), ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζα, αιιά φρη λα 

ηνπο ηξνπνπνηήζνπκε ή λα ηνπο επεθηείλνπκε. Απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

δηαιφγνπο ηεο βηβιηνζήθεο JFace κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο 

θαη ηε γξαθηθή ηνπο απεηθφληζε (Suresh, 2008) γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο δηθνχο καο 

νδεγνχο. 

 2.9.2 Οδηγοί 

Οη νδεγνί (wizards) αληηπξνζσπεχνπλ έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο 

ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse. Υξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

θιάζεο, είηε γηα ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ πφξσλ ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

λέσλ έξγσλ, θαθέισλ, αξρείσλ, θ.ά., απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. 

Κχξηνο ζθφπνο ελφο νδεγνχ είλαη λα απινπνηήζεη θαη λα επηηαρχλεη ηελ 

νινθιήξσζε πεξίπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ (Klinger, 2002). Γηα παξάδεηγκα, 

ν νδεγφο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία 

θιάζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, φρη κφλν λα δεκηνπξγεζεί κία θιάζε, 

αιιά θαη λα ζπκπιεξσζνχλ απηνκάησο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο θιάζεο πνπ 

επηζπκνχκε. 

 2.10  Plug-in Manifest Editor 

O Plug-in manifest editor είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε εθαξκνγή επεμεξγαζίαο ησλ 

αξρείσλ ξπζκίζεσλ κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο (Eclipse Documentation - Plug-in 

Manifest Editor, n.d.). Καζηζηά εχθνιε ηε δηαρείξηζε ησλ ξπζκίζεσλ ελφο plug-in, 

πξνζθέξνληαο εηδηθέο ζειίδεο κε θαηάιιειεο θφξκεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Οη 

αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε θάζε θφξκα, εθαξκφδνληαη απηνκάησο θαη ζην αληίζηνηρν 

αξρείν ξπζκίζεσλ (Valcarcel, 2005). Οη ζειίδεο πνπ δηαζέηεη ν plug-in manifest editor 

είλαη νη εμήο: 

 Overview 

Παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ξπζκίζεηο κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 Dependencies 

Παξνπζηάδεη απφ πνηεο πξφζζεηεο εθαξκνγέο εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

πξφζζεηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε. 
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 Runtime 

Παξνπζηάδεη πνηα παθέηα θιάζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα εθκεηάιιεπζε 

απφ άιιεο πξφζζεηεο εθαξκνγέο, αιιά θαη ζε πνηνπο θαηαιφγνπο ζα 

ρξεηαζηεί λα γίλεη αλαδήηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο 

πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 Extensions 

Παξνπζηάδεη ζε πνηα ζεκεία ηεο πιαηθφξκαο ζα γίλεη ε ζπλεηζθνξά 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, εθ κέξνπο ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 Extension Points 

Παξνπζηάδεη ζε πνηα ζεκεία ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ άιιεο πξφζζεηεο εθαξκνγέο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο. 

 Build 

Παξνπζίαδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δφκεζεο θαη εμαγσγήο 

ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο σο νινθιεξσκέλεο θαη δηαζέζηκεο γηα 

εγθαηάζηαζε. 

 

ηελ εηθφλα 2-4 παξνπζηάδεηαη ε ζειίδα Overview ηνπ Plug-in Manifest Editor. 

 

Δηθόλα 2-4: Plug-in Manifest Editor 
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 3 Αληηθεηκελνζηξεθείο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 3.1  Δηζαγσγή 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ θάζε εθηέιεζε θαη ρξήζε κίαο 

εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

απνζήθεπζε θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο ζε αξρεία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεληαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Μία αληηθεηκελνζηξεθήο βάζε δεδνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ηε ζχδεπμε κεηαμχ ησλ 

αξρψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ αξρψλ πνπ νξίδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξέρνληαο πξφζβαζε ζηα θαηαρσξεκέλα 

αληηθείκελα κέζσ ηεο αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. 

 3.2  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Σε δεθαεηία ηνπ ’50, ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

θάλνληαο ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ αξρείσλ. Έπεηηα, κία δεθαεηία αξγφηεξα, εκθαλίζηεθε 

ην ηεξαξρηθφ θαη ην δηθηπσηφ κνληέιν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα ηαπηνρξνληζκνχ, επαλαθνξάο, γξήγνξεο πξφζβαζεο θαη ζχλζεηεο δφκεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ. Σε δεθαεηία ηνπ ’70 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην ζρεζηαθφ κνληέιν, ην 

νπνίν παξείρε πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία, πξνζθέξνληαο επίζεο επειημία σο πξνο ηε 

ζρεδίαζε ηεο βάζεο. Σε δεθαεηία ηνπ ’90 δεκηνπξγήζεθε ην αληηθεηκελνζηξεθέο 

κνληειφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ησλ δεδνκέλσλ, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ζχλζεησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ (Date, 2003). 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ζχγρξνλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη νη νληφηεηεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνηήησλ θαη νη ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο. 

Οη νληφηεηεο πιαηζηψλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε δεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

απνζεθεπηνχλ θαη πξνζνκνηψλνπλ έλλνηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα, νη πειάηεο ελφο θαηαζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνηήησλ 

αζρνινχληαη κε ηελ πεξηγξαθή θάζε ζηηγκηνηχπνπ πνπ δεκηνπξγείηαη θαη απνζεθεχεηαη 

ζηε βάζε. Γηα παξάδεηγκα, θάζε πειάηεο πνπ θαηαρσξείηαη ζα κπνξνχζε λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ θάπνην φλνκα, ηε δηεχζπλζε ηεο νηθίαο ηνπ, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ δηαζέηεη. Δάλ ε βάζε κε ηνπο πειάηεο πινπνηνχζε θαη ηελ 
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αλαπαξάζηαζε ησλ αγνξψλ, ζα ήηαλ αλαγθαία θαη ε αλαπαξαζηάζε ηεο θάζε αγνξάο 

πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε πνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε. Απηφο είλαη θαη ν ξφινο 

ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Κάζε δηαθνξεηηθφο ηχπνο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρεηξίδεηαη ηα παξαπάλσ, κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. 

Ωο θπξίαξρν κνληέιν βάζεσλ δεδνκέλσλ έρεη επηθξαηήζεη ην ζρεζηαθφ, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ νη βάζεηο δεδνκέλσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηελ 

επειημία πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν 

ζρεζηαθφ κνληέιν παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο. Κάζε πίλαθαο απνηειείηαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο, 

ή αιιηψο απφ πιεηάδεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ θάζε ζηήιε – ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ θάπνηα κνλαδηθή νλνκαζία, ελψ θάζε πιεηάδα αλαπαξηζηά κία 

ζπιινγή απφ ζπζρεηηδφκελεο ηηκέο δεδνκέλσλ (Pallaw, 2010). 

εκαληηθφ πξνηέξεκα ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ είλαη ε άλεζε πνπ πξνζθέξεη σο 

πξνο ηε ζρεδίαζε, ηελ πινπνίεζε, ηε ζπληήξεζε αιιά θαη ηε ρξήζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία επηηπγράλνληαη κέζσ ησλ επέιηθησλ θαη πνιχ ηζρπξψλ αηηεκάησλ 

πνπ δηαηίζεληαη έλαληη ηεο βάζεο (Sharma et al., 2010). 

Οη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ παξνπζηάδνπλ φκσο θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ζχλζεησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ζε ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (G.I.S.), ζε 

εθαξκνγέο ζρεδίαζεο ππνβνεζνχκελεο απφ ηνλ ππνινγηζηή (CAD) θαη άιιεο παξφκνηεο 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Παξφιν πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κεγάισλ 

δπαδηθψλ αληηθεηκέλσλ (BLOB) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ παξαπάλσ ηχπσλ δεδνκέλσλ, 

δελ είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηεο εζσηεξηθήο ηνπο δνκήο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επηκέξνπο πξνζπέιαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πιαηζηψλνπλ (Lungu, 

Velicanu θαη Botha, 2009). Δπίζεο, απνηειεί πεξηνξηζκφ ην γεγνλφο φηη ν κνλαδηθφο 

ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ είλαη κέζσ ηεο δνκεκέλεο γιψζζαο 

αηηεκάησλ SQL (Structured Query Language), θάηη ην νπνίν εληζρχεη ηηο δπζθνιίεο 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε θάπνην αληηθεηκελνζηξεθέο ινγηζκηθφ, αθνχ ν κεραληθφο 

ινγηζκηθνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεπηεί σο πξνο ηε ζχληαμε αηηεκάησλ κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ην ζρεζηαθφ κνληέιν πξνζδηνξίδεη 

ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ ηε κνξθή πηλάθσλ, ελψ ην ινγηζκηθφ κίαο 

εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θιάζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 
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ηνπο, πξνζζέηεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο ζηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ, θαζπζηεξψληαο 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνχ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλάινγεο 

πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο ζπληάζζνληαο πεξηζζφηεξν θψδηθα. 

Οη αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, ζπλδπάδνληαο ηε κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ κε 

ηηο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε 

ηερλνινγία βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 3.3  Σν Αληηθεηκελνζηξεθέο Μνληέιν 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα, ν πνιπκνξθηζκφο, ε ελζπιάθσζε θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Η θιεξνλνκηθφηεηα θαζηζηά δπλαηή ηελ άκεζε δεκηνπξγία λέσλ 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί, ελψ κε ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ θαη ηεο δπλακηθήο αλάζεζεο ηνπ ηχπνπ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ε δηαλνκή 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ ζε άιια αληηθείκελα. Η ελζπιάθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κφλν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη 

κέζσ ηεο ηαπηνπνίεζεο αλεμαξηεηνπνηνχληαη ηα αληηθείκελα κεηαμχ ηνπο θαη εληζρχεηαη 

ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο. 

ηα πιαίζηα δηαρείξηζεο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο 

κνληέινπ επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα θαη δελ απαηηείηαη ε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ γηα ηε δηαρείξηζε κίαο 

εθαξκνγήο πνπ απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ζην γεληθφηεξφ ηεο πιαίζην ε αληηθεηκελνζηξεθήο 

πξνζέγγηζε, παξέρεη επίζεο θαιχηεξε δηαρείξηζε σο πξνο ηηο δηάθνξεο εθδφζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ (Connolly θαη Begg, 2005). 

Σν αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπνπ δίλεηαη έκθαζε σο πξνο ηελ ελζπιάθσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε μερσξηζηέο κνλάδεο, αιιά θαη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, ζην αληηθεηκελνζηξεθέο 

κνληέιν, ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα θαη 

βειηηψλεηαη ε απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(Elmasri θαη Navathe, 1999). 
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Δπηπιένλ, νη αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ ζηνπο 

κεραληθνχο ινγηζκηθνχ λα ζθεθηνχλ πην ινγηθά ηε ζρεδίαζε ηεο βάζεο, ελψ κέζσ ησλ 

δπλαηνηήησλ επεθηαζηκφηεηαο ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, κπνξνχλ πνιχ 

εχθνια λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ απνζήθεπζε ζχλζεησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη 

ηα αληηθείκελα πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν γεγνλφο φηη ηα αληηθείκελα ησλ θιάζεσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κίαο εθαξκνγήο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, δελ απαηηεί ηε κεηαηξνπή ηνπ κνληέινπ 

ησλ αληηθεηκέλσλ ζε πίλαθεο ηεο βάζεο. 

Πνιχ ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην αληηθεηκελνζηξεθέο θαη ην ζρεζηαθφ 

κνληέιν, εληνπίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή ζηε γιψζζα ρεηξηζκνχ. ε κεγάιεο θιίκαθαο εκπνξηθέο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ε γιψζζα πινπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη θάπνηα απφ ηηο πιένλ γλσζηέο γιψζζεο αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ σο πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο SQL. Δπνκέλσο, απαηηείηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κία γιψζζα ζηελ άιιε. 

ηηο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ ηα αηηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

έλαληη ηεο βάζεο δεκηνπξγνχληαη θαη εθηεινχληαη είηε κέζσ κεζφδσλ ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ (Object 

Definition Language - ODL), είηε κέζσ θάπνηαο εηδηθήο γιψζζαο αηηεκάησλ 

αληηθεηκέλσλ (Object Query Language - OQL) πνπ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη θαη δηαηίζεηαη 

απφ ηα δηάθνξα πξντφληα αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Connolly θαη Begg, 

2005). 

ε αληίζεζε κε ην ζρεζηαθφ κνληέιν θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπιινγή ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα, ζην 

αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν ηα δεδνκέλα απνηεινχληαη απφ ζπλζέζεηο αληηθεηκέλσλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά, ε θαηάζηαζε θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή. Δπηπιένλ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

αληηθεηκελνζηξεθνχο κνληέινπ, απνηππψλεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ην αθξηβέο ζρήκα 

ησλ νληνηήησλ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ απνξξέεη απφ ηηο ζρέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πέξα απφ ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πξνζθέξνπλ επίζεο 
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ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ζε ζέκαηα ηαπηνρξνληζκνχ (concurrency), εμνπζηνδφηεζεο 

(authorization), δηαλνκήο (distribution) θαη άιισλ πξνεγκέλσλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ παξέρνπλ 

παξφκνηα ππνζηήξημε, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ απνζήθεπζε ζχλζεησλ 

αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο, ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ν κέγηζηνο βαζκφο 

δηαθξηηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (granularity) εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ησλ πεδίσλ κίαο 

θαηαρψξεζεο, ελψ ζηηο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ εληνπίδεηαη ζην επίπεδν 

ελφο αληηθεηκέλνπ ή ελφο κέινπο αληηθεηκέλνπ (Ramakrishnan θαη Gehrke, 2000). 

Όηαλ ππάξρνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ην ίδην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ (concurrency) θαη επηζπκνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζε 

απηά ηα δεδνκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο κεραληζκφο ν νπνίνο ζα εγγπεζεί ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (data consistency). Γηαθνξεηηθά, ζα πξνθχςεη αζπλέπεηα σο 

πξνο ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

θαηαρσξεζεί ζηε βάζε. Οη δχν βαζηθέο ηερληθέο ειέγρνπ ηαπηνρξνληζκνχ πινπνηνχληαη 

κέζσ ηεο αηζηφδνμεο ηερληθήο (optimistic concurrency) θαη ηεο απαηζηφδνμεο ηερληθήο 

(pessimistic concurrency). 

Μέζσ ηεο αηζηφδνμεο ηερληθήο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαζπζηέξεζε ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζπλαιιαγήο, απνκνλψλνληάο ηε κέρξη ην ηέινο, δίρσο λα εκπνδίδεηαη θάπνηα απφ ηηο 

ελέξγεηέο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. Σν αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν 

πξνζεγγίδεη κε παξφκνηα ινγηθή ηελ ηερληθή ρσξίο λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ (Connolly θαη Begg, 2000). 

Απφ ηελ άιιε, εθαξκφδνληαο ηελ απαηζηφδνμε ηερληθή, κπινθάξνληαη νη 

ελέξγεηεο ηεο ζπλαιιαγήο αλ ππάξρεη παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε θαλφλα. Ο κεραληζκφο 

ηεο απαηζηφδνμεο ηερληθήο βαζίδεηαη ζην θιείδσκα ησλ δεδνκέλσλ (locking). Όηαλ έλαο 

ρξήζηεο επηζπκεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ σο πξνο θάπνηα νληφηεηα ηεο βάζεο, 

δεηά εκκέζσο απφ ηε βάζε λα θιεηδψζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

απνηξαπεί ε πξφζβαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. Δπεηδή ηα 

αληηθείκελα απφ ηε θχζε ηνπο είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζνχλ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο, εληζρχεηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ (Connolly θαη Begg, 2000). 

ε κία βάζε δεδνκέλσλ νη ζπλαιιαγέο απνηεινχλ ζχλνια ελεξγεηψλ σο πξνο ηα 

δεδνκέλα. Δπεηδή ην θιείδσκα ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ 
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εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα εθαξκφζνπλ ηνλ θαλφλα ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (atomicity), φπνπ είηε επηηπγράλνπλ φιεο νη ελέξγεηεο ζσζηά θαη 

νινθιεξψλεηαη ε ζπλαιιαγή, είηε απνηξέπεηαη νιφθιεξε ε ζπλαιιαγή ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο κίαο ελέξγεηαο (Ramakrishnan θαη Gehrke, 2000). 

Δπνκέλσο, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξεθνχο κνληέινπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά. Γελ απαηηείηαη ε 

επαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ πίλαθεο θάζε θνξά πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε κία εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ε πξνζπέιαζε ησλ νληνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε πην εχθνιν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, ελψ επηηξέπεηαη παξάιιεια ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ θαη απινπνηείηαη ν έιεγρνο ηαπηνρξνληζκνχ. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ε ξεαιηζηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ζχλζεηα 

αληηθείκελα δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο 

αληηθεηκέλσλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ηνπο κεκνλσκέλα. 

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ηεο δηαζχλδεζήο 

ηνπο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηε βάζε επηηπγράλεηαη κε 

πεξηζζφηεξε ηαρχηεηα, ιφγσ ηεο μερσξηζηήο ηαπηφηεηαο πνπ θαηέρεη ην θάζε 

αληηθείκελν, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο δηεπζχλζεσλ. Γηα θάζε 

αληηθείκελν δειψλεηαη θάπνην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

object ID (OID). Γηα ηνπο ακεηάβιεηνπο (immutable) ηχπνπο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη νη 

αθέξαηνη αξηζκνί, δελ νξίδεηαη θάπνην αλαγλσξηζηηθφ, ελψ γηα ηνπο επκεηάβιεηνπο 

(mutable) ηχπνπο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ηα αληηθείκελα, ην αλαγλσξηζηηθφ πνπ νξίδεηαη 

έρεη ην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηε βάζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο απηψλ ησλ δηεπζχλζεσλ δελ πξνβάιινληαη ζην ρξήζηε, αιιά κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απφδνζε ηεο ηηκήο ηνπο ζε κεηαβιεηέο άιισλ αληηθεηκέλσλ (Elmasri 

θαη Navathe, 1999). 

 3.4  Πξντόληα Αληηθεηκελνζηξεθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

ηφρνο ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη λα επεθηείλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξνζζέηνληαο επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, κέζσ ησλ νπνίσλ 
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πξαγκαηνπνηείηαη ε απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, 

θάζε πξντφλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

αθνκνηψλεη ηηο ηερληθέο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν θεληξηθέο θαηεγνξίεο αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη αηφθηεο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, φπνπ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ππφ ηε κνξθή αληηθεηκέλσλ θαη επνκέλσο 

δε ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηζηνίρηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αληηθείκελα 

εθαξκνγψλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ην είδνο ησλ πβξηδηθψλ 

αληηθεηκελνζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

ηερληθψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ κίαο εθαξκνγήο θαη ησλ 

πηλάθσλ κίαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ (Connolly θαη Begg, 2005). 

Ωο πξνο ηηο γλήζηεο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ππάξρνπλ δηάθνξα πξντφληα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, θάπνηα απφ ηα νπνία κπνξεί 

λα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο εθαξκνγψλ, ελψ έρνπλ πινπνηεζεί επίζεο 

γηα ρξήζε κε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο 

είλαη ε Java, C++, C# θ.ά. Γλσζηά πξντφληα αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

απνηεινχλ νη πινπνηήζεηο ηεο Versant, Db4o θαη ObjectDB. 

Η αληηθεηκελνζηξεθήο βάζε δεδνκέλσλ Versant (Versant Object Database - 

VOD) δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ ε ζχληαμε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Java, C#, 

C++, Smalltalk θαη Python. Η Versant απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν παθέην δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην αληηθεηκελνζηξεθέο 

κνληέιν, αιιά θαη ην αληηθεηκελνζρεζηαθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ινγηζκηθνχ θαη ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ (Versant Object Database – Product 

Overview, n.d.). 

Η επειημία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο απνηππψλεηαη θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη γηα ηε ζχληαμε ησλ αηηεκάησλ πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Πέξα απφ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε γιψζζα αηηεκάησλ VQL (Versant Query Language), ε νπνία είλαη 

αξθεηά παξφκνηα κε ηελ SQL, ε Versant πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

εθάζηνηε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αηηεκάησλ. 



27 

Η Versant ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο db4o (database for objects), ηελ 

νπνία εμαγφξαζε ην 2008 απφ ηελ ηδησηηθή εηαηξεία DB4objects Inc. Η ζπγθεθξηκέλε 

βάζε απνηειεί πξντφλ αλνηθηνχ θψδηθα θαη ε δηαλνκή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη C#. Ωο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ 

αηηεκάησλ έλαληη ηεο βάζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ε εθάζηνηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθαξκνγήο, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ (Neward, 2007). 

Η αληηθεηκελνζηξεθήο βάζε δεδνκέλσλ ObjectDB δεκηνπξγήζεθε γηα ρξήζε κε 

ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. ε αληίζεζε κε άιιεο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ε Versant, δελ παξέρεη δηθέο ηεο δηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνζήθεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά ελζσκαηψλεη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ηηο δηαζπλδέζεηο JPA (Java Persince API) θαη JDO (Java Data 

Objects), κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αηηεκάησλ 

(ObjectDB Overview, n.d.). 
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 4 Java Persistence API 

 4.1  Δηζαγσγή 

Όιεο νη επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ, σο επί ησλ πιείζησλ, θάπνηα 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ πίλαθεο θαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. ε κία κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγή, ε νπνία απαηηεί ηε ζπληήξεζε θαη 

απνζήθεπζε πνιιψλ δεδνκέλσλ, ε πην ζπλεζηζκέλε ιχζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ε ρξήζε ησλ Data Access Objects (DAO). Σα ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ απιψλ αληηθεηκέλσλ κίαο 

εθαξκνγήο (java beans - POJOs) θαη ηεο βάζεο πνπ ζα απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Das, 2008b). Απηή ε πξνζέγγηζε φκσο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε πεξίπινθν 

θψδηθα, θάηη ην νπνίν δπζθνιεχεη ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη ζπληεξεζηκφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Η δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ JPA (Java Persistence API), 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο εθαξκνγήο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

(Srinivasan, 2007). 

Γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αηηεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε JPQL, ε 

νπνία είλαη παξφκνηα κε ηελ SQL θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζηαηηθψλ 

θαη δπλακηθψλ αηηεκάησλ. 

ηφρνο ηεο JPA είλαη ε θαζηέξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο εθαξκνγή ηεο Java, κε 

εχθνιν θαη άλεην ηξφπν. Μία εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο JPA είλαη 

ηειείσο αλεμάξηεηε απφ ην πιαίζην εξγαζίαο (framework) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σηο 

θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο JPA, πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηεο Hibernate, 

EclipseLink θαη OpenJPA (Biswas and Ort, 2006). 

 4.2  Αληηθεηκελνζρεζηαθή Αληηζηνίρηζε 

Γηα λα θαιχςεη ην θελφ ηεο εχθνιεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

ζρεζηαθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ ησλ αληηθεηκέλσλ κίαο εθαξκνγήο, ε JPA 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο (Object-Relational 

Mapping - ORM), ηελ αληηζηνίρηζε δειαδή αλάκεζα ζε απηά ηα δχν κνληέια. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο 

ελδηάκεζνο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηνο δηαθνκηζηήο, κφλν πνπ είλαη δηθή ηνπ επζχλε 
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πιένλ λα εθαξκφζεη νηηδήπνηε κεηαηξνπέο ή ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο 

βάζεο (Pougounias, 2011). 

Η αληηθεηκελνζρεζηαθή αληηζηνίρηζε είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε κεηαηξνπή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ, ε νπνία 

εθαξκφδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αληηθεηκελνζηξεθείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ 

πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο, είλαη κία εηθνληθή βάζε 

αληηθεηκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο κέζα απφ ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κία εθαξκνγή ινγηζκηθνχ. 

Η δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ 

πινπνηείηαη ζπλήζσο, κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ (non-scalar). Όκσο, 

ηα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ 

θαη λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε απιψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ (scalar), φπσο γηα παξάδεηγκα, 

αθέξαηνπο αξηζκνχο θαη ζπκβνινζεηξέο, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη θαη νξγαλψλνληαη 

κέζα ζε πίλαθεο. Ο πξνγξακκαηηζηήο, γηα λα κπνξέζεη λα δνπιέςεη κε απηά ηα δεδνκέλα 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξέπεη είηε λα κεηαηξέςεη ηα δεδνκέλα ελφο 

αληηθεηκέλνπ ζε ππνζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζηε βάζε (θαη ην 

αληίζηξνθν, ζε πεξίπησζε αλάθηεζεο δεδνκέλσλ), είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη απινχο 

ηχπνπο δεδνκέλσλ εμ αξρήο ζην πξφγξακκά ηνπ (Goncalves, 2007). 

Η ηερληθή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο κε ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Η θαξδηά ηνπ 

πξνβιήκαηνο εληνπίδεηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζε εμαηνκηθεπκέλε κνξθή, ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεπηεί ζηε βάζε, ελψ 

παξάιιεια λα δηαηεξεζνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επαλαθνξησζνχλ ζαλ νινθιεξσκέλα αληηθείκελα, φπνηε 

απηφ ρξεηάδεηαη. Όηαλ πινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο αλάθηεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαη σο κφληκα 

(persistent). 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο JPA είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε κίαο 

εηδηθήο θαηεγνξίαο ζρνιίσλ (annotations) πνπ ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν 

πνπ πξφθεηηαη λα απνζεθεπηεί. Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα δεισζεί είηε κέζσ ελφο μερσξηζηνχ αξρείνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε 
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ηεο αληηζηνίρηζεο (mapping), είηε κέζσ ησλ ζρνιίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο ζηελ 

θιάζε πνπ καο ελδηαθέξεη, πξνζθέξνληαο αξθεηή επειημία ζε κία εθαξκνγή. 

Δπίζεο, είλαη γεγνλφο πσο ε ηερληθή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειαηηψλεη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θψδηθα πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπληαρζεί γηα ηε δηαρείξηζε κίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ, φκσο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία σο πξνο ηελ έιιεηςε πνπ 

παξνπζηάδεη γηα ηε αλάπηπμε κίαο θαιά ζρεδηαζκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ (Atwood, 

2006). 

 4.3  Οληόηεηεο 

Η έλλνηα ηεο νληφηεηαο (entity) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ. ηελ 

νπζία, κία νληφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην απφζηαγκα ηεο ζπλνιηθήο ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Μπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο κε έλα 

ζχλνιν απφ άιιεο νληφηεηεο. ηνλ θφζκν ηνπ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκνχ, αλ 

πξνζηεζεί θαη θάπνηα ζπκπεξηθνξά ζε απηήλ ηελ νληφηεηα κέζσ ζπλαξηήζεσλ, ηφηε 

πξνθχπηεη έλα αληηθείκελν. Δμεηάδνληαο ηα πξάγκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο JPA, 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο θάζε αληηθείκελν ζε κία εθαξκνγή, κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε νληφηεηα βάζεο δεδνκέλσλ (Sahoo, 2005). 

Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νληνηήησλ είλαη ε ηδηφηεηά ηνπο σο 

κφληκα αληηθείκελα (persistent). Γειαδή, φηη κπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο (state) ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ηελ αλαθηήζνπκε αξγφηεξα, αλά 

πάζα ζηηγκή. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, πξέπεη πξψηα λα ελεξγνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο δηαζχλδεζεο πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα απηήλ ηελ εξγαζία, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνλ έρεη ε ίδηα ε εθαξκνγή (Das, 2008a). 

Όπσο θάζε αληηθείκελν ηεο Java, έηζη θαη νη νληφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηo 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ (object identifier). Οη νληφηεηεο 

φκσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε γηα απνζήθεπζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ζε θάπνηα 

βάζε δεδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ην αλαγλσξηζηηθφ 

κνληκφηεηαο (persistent identifier), ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ην θιεηδί κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχκε λα ηα αλαγλσξίζνπκε σο κνλαδηθά ζηηγκηφηππα νληνηήησλ ζε ζρέζε κε θάζε 

άιιν ζηηγκηφηππν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Μία νληφηεηα απνθηά ην αλαγλσξηζηηθφ κνληκφηεηαο 

φηαλ ππάξρεη θάπνηα αλαπαξάζηαζή ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, δειαδή φηαλ ππάξρεη λέα 
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θαηαρψξεζε ζε θάπνηα ζεηξά (row), ζηνλ πίλαθα ηεο βάζεο κε ηνλ νπνίν είλαη ζε 

αληηζηνίρηζε (Sahoo, 2005). 

Οη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κίαο νληφηεηαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, λα 

ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα δηαγξαθνχλ κφλν ζηα πιαίζηα θάπνηαο ζπλαιιαγήο κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε θάπνηαο ζπλαιιαγήο 

ψζηε νη αιιαγέο λα θαηαρσξεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηελ 

απνζήθεπζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο, θάζε νληφηεηα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θάπνην ζχλνιν 

απφ ζπζρεηηδφκελα κεηαδεδνκέλα. Σα κεηαδεδνκέλα απηά είηε ζπλππάξρνπλ καδί κε ηα 

ππφινηπα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην κεηαγισηηηζκέλν αξρείν ηεο 

θιάζεο (.class), είηε απνζεθεχνληαη αλεμάξηεηα απφ απηφ. Η δηαθνξά είλαη πσο ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ε θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο δελ απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα ελεξγνπνηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηεο κνληκφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαρείξηζε ηεο νληφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

θνξησζεί έσο θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα θιεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο (Das, 2008a). 

Σν πιήζνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν, 

αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε φζα κεηαδεδνκέλα ζέινπκε, αλαιφγσο ησλ 

αλαγθψλ ηεο εθαξκνγήο. Ο θαζνξηζκφο ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ζρνιίσλ, είηε 

κέζσ θάπνηνπ XML αξρείνπ. Σα κεηαδεδνκέλα πνπ δειψλνληαη κέζσ ζρνιίσλ 

επηηξέπνπλ ηελ επηζχλαςε έλνο ζπλφινπ απφ κεηαδεδνκέλα, κε θαηάιιειε δφκεζε, 

ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Παξφιν πνπ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο, απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ 

ηξφπν εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο JPA. Παξ’ φια απηά, είλαη ζηελ θξίζε θαη ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή λα επηιέμεη αλάκεζα ζηε ρξήζε ησλ ζρνιίσλ ή ηνπ 

XML αξρείνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νληνηήησλ. 

 4.4  Γηαρεηξηζηήο Οληνηήησλ 

Γηα λα κπνξέζεη λα θαηαρσξεζεί κία νληφηεηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη 

πξψηα λα πεξάζεη απφ ην δηαρεηξηζηή νληνηήησλ (entity manager). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ θάπνηεο θιήζεηο κίαο εηδηθήο δηαζχλδεζεο έηζη ψζηε 

λα εθαξκνζηνχλ νη επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο ζε θάπνηα νληφηεηα. Απηή ε δηαζχλδεζε 

πινπνηείηαη απφ ην δηαρεηξηζηή νληνηήησλ, ν νπνίνο έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε εθηέιεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηεο νληφηεηαο. Μέρξη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν δηαρεηξηζηήο 

νληνηήησλ, ε νληφηεηα δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα απιφ αληηθείκελν ηεο Java 

(Keith and Schnicariol, 2009). 
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Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο νληνηήησλ ιάβεη θάπνηα αλαθνξά ζε ζρέζε κε κία 

νληφηεηα, ηφηε αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (managed object). Σν 

ζχλνιν απφ ζηηγκηφηππα, ηα νπνία έρεη δηαρεηξηζηεί ν δηαρεηξηζηήο νληνηήησλ θαη ηα 

νπνία ελζσκαηψλνληαη πιένλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο πιαίζην 

θαηαρσξήζεσλ (persistence context). 

Οη δηαρεηξηζηέο νληνηήησλ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ή λα δηαρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ, λα 

δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα πινπνηεζνχλ απφ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πάξνρν (persistence provider). O πάξνρνο είλαη πνπ πξνζθέξεη ην 

κεραληζκφ πινπνίεζεο ηεο δηαζχλδεζεο JPA, μεθηλψληαο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

νληνηήησλ έσο ηελ πινπνίεζε ησλ θιάζεσλ γηα ηα αηηήκαηα πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαη ηελ παξαγσγή ησλ αηηεκάησλ ηεο SQL (Keith and Schnicariol, 2009). 

Όινη νη δηαρεηξηζηέο νληνηήησλ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ αληηθείκελα ηχπνπ 

EntityManagerFactory. Οη ξπζκίζεηο ελφο δηαρεηξηζηή νληνηήησλ πξνθχπηνπλ απφ 

θάπνην πξφηππν (template), ην νπνίν κπνξεί λα αλήθεη ζην αληηθείκελν 

EntityManagerFactory πνπ ην δεκηνχξγεζε, αιιά δειψλεηαη μερσξηζηά σο κνλάδα 

θαηαρψξεζεο (persistence unit). Η κνλάδα θαηαρψξεζεο θαζνξίδεη είηε έκκεζα, είηε 

άκεζα ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο θιάζεηο ησλ νληνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ φινπο 

ηνπο δηαρεηξηζηέο νληνηήησλ, νη νπνίνη αλαθηήζεθαλ απφ ην κνλαδηθφ ζηηγκηφηππν ηνπ 

EntityManagerFactory πνπ είλαη δεζκεπκέλν κε απηή ηε κνλάδα θαηαρψξεζεο (Smith, 

2011). 

Οη κνλάδεο θαηαρψξεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα νλνκαζία, ψζηε λα 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί έλα ζηηγκηφηππν απφ θάπνην άιιν. Με ηε ζπκπεξηθνξά απηή 

δίλεηαη πεξηζζφηεξνο έιεγρνο ζηελ εθαξκνγή έλαληη θάπνησλ ξπζκίζεσλ ή θάπνηαο 

κνλάδαο θαηαρψξεζεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί επηιεθηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα (Keith and 

Schnicariol, 2009). 

ηελ εηθφλα 4-1 θαίλεηαη πσο γηα θάζε κνλάδα δηαρείξηζεο ππάξρεη θαη έλα 

αληηθείκελν παξαγσγήο δηαρεηξηζηψλ νληνηήησλ, ηχπνπ EntityManagerFactory, κε ην 

νπνίν ζρεηίδεηαη θαη πσο πνιινί δηαρεηξηζηέο νληνηήησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ έλα θαη κνλαδηθφ αληηθείκελν παξαγσγήο δηαρεηξηζηψλ νληνηήησλ. 
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Δηθόλα 4-1: πζρεηίζεηο JPA 

 4.5  Αηηήκαηα κέζσ JPA 

ηηο πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ε αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ ζε κία βάζε. Η 

αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε ζσζηή ηαμηλφκεζε θαη ηελ αλάιπζε, φπνπ 

κέζα απφ απηή πξνθχπηεη ν επαγγεικαηηθφο ζρεδηαζκφο κίαο επηρείξεζεο. Γηα λα 

θηάζνπκε φκσο ζην ζεκείν αλάθηεζεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, απαηηείηαη ε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ σο πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

κεηαηξνπή ηνπο κε ηελ θαηάιιειε κνξθνπνίεζε γηα παξνπζίαζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ινγηζκηθνχ. 

Η δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ JPA επεθηείλεη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο Java θαζηζηψληαο δπλαηή ηε δηαρείξηζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηεο JPQL (Java Persistence 

Query Language), ε νπνία εθηειεί αηηήκαηα θαη ηα εθαξκφδεη ζε νληφηεηεο πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο, ή πνπ επηζπκνχκε λα απνζεθεπηνχλ ζε θάπνηα ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ. Οη νληφηεηεο απηέο είλαη ζηελ νπζία αληηθείκελα ηεο Java θαη φρη 

ζπλεζηζκέλνη πίλαθεο κίαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ (Sarkar, 2008). 

Η δηαζχλδεζε ππνζηεξίδεη δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ αηηεκάησλ πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Η πξψηε θαη θχξηα κέζνδνο είλαη 

κέζσ ηεο Java Persistence Query Language (JPQL), δειαδή ηεο γιψζζαο αηηεκάησλ ε 
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νπνία επελεξγεί ζην κνληέιν ησλ νληνηήησλ. Δπηπιένλ, ηα αηηήκαηα κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ θαη ππφ ηε κνξθή αηηεκάησλ ηεο SQL, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

εθκεηαιιεπηνχκε θαιχηεξα ηε βάζε, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Μπνξεί 

βέβαηα λα γίλεη θαη ε ρξήζε ηεο δηαζπλδέζεσο πξνγξακκαηηζκνχ Criteria API, έηζη ψζηε 

λα αμηνπνηεζεί θαη ε δεχηεξε κέζνδνο πνπ πξνζθέξεη ην JPA. Η δηαζχλδεζε Criteria 

API παξέρεη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο αηηεκάησλ, ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζηα αληηθείκελα 

θαη ηηο κεζφδνπο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

 4.5.1 Η γλώζζα αιηημάηων JPQL 

Η γιψζζα αηηεκάησλ JPQL (Java Persistence Query Language) είλαη παξφκνηα 

κε ηελ SQL θαη θάλεη ρξήζε ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη, γηα ηελ 

έθθξαζε ησλ αηηεκάησλ. Η ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κε ηελ SQL είλαη πσο ζε αληίζεζε 

κε ηελ έθθξαζε αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ πίλαθα, ε JPQL θάλεη ηελ 

αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο νληφηεηεο. Γη’ απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ ηεο, απαηηείηαη πξνζνρή σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ζχιιεςεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ αηηεκάησλ. 

Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηελ SQL, έηζη θαη κε ηελ JPQL ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ίδηνπο 

ηειεζηέο γηα ην θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα αλαθηήζνπκε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα WHERE, IN, LIKE, BETWEEN, θ.ά, θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλαξηήζεσλ, φπσο SUBSTRING, LENGTH, COUNT, SUM, θιπ. 

Η δηαθνξά εδψ, ζε ζρέζε κε ηελ SQL, πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε εθθξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νληφηεηα θαη φρη κε αλαθνξέο ζηηο ζηήιεο θάπνηνπ πίλαθα. 

 4.5.2 Αιηήμαηα βάζη κπιηηπίων 

Πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο JPQL θαη άιισλ παξφκνησλ γισζζψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ αηηεκάησλ, ε πην ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πάξνρνπο 

(persistence providers) ήηαλ κέζσ θάπνηαο δηαζχλδεζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αθφκα θαη κεηά ηελ εκθάληζε ηεο JPQL, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κία δηαζχλδεζε, ηηο νπνίεο δελ ππνζηεξίδεη ε JPQL. 

Μέζσ ηεο δηαζχλδεζεο πξνγξακκαηηζκνχ Criteria API ηα αηηήκαηα εθθξάδνληαη 

ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Java, δειαδή κέζσ αληηθεηκέλσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, πιήξσο, ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο, φπσο ε εθαξκνγή ηεο αιπζηδσηήο θιήζεο κεζφδσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
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κεζφδσλ είλαη νη select(), from(), where(), like(), αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο, θάλνληαο 

επηπιένλ ρξήζε παξακέηξσλ, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ. 

 4.6  Τινπνηήζεηο ηεο JPA 

Η δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο αλάκεζα ζε αληηθείκελα ηεο Java θαη πίλαθεο 

δεδνκέλσλ απνθαιείηαη αληηθεηκελνζρεζηαθή αληηζηνίρηζε (Οbject-Relational Mapping - 

ORM). Η δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ JPA θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο ζηα πιαίζηα 

αλάπηπμεο κίαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Java. Η 

δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ JPA καο πξνκεζεχεη δειαδή κε ηηο απαξαίηεηεο 

πξνδηαγξαθέο θαη απφ θεη θαη πέξα ζα πξέπεη λα γίλεη ε ρξήζε θάπνηαο πινπνίεζεο 

απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, φπνπ ηππηθά ραξαθηεξίδνληαη σο πάξνρνη (Persistence 

Providers). Οη πην γλσζηνί πάξνρνη είλαη νη Hibernate, EclipseLink θαη OpenJPA θαη 

είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κνληκφηεηαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 4.6.1 Hibernate 

Η βηβιηνζήθε ηεο Hibernate μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ην 2001 απφ κία νκάδα 

πξνγξακκαηηζηψλ ηεο Cirrus Technologies έρνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηεο κνληκφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

επηθξαηνχζε έσο ηφηε, αθελφο απινπνηψληαο ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ 

εκπινπηίδνληάο ηελ κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο (Linwood and Minter, 2010). 

Η βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ην απαξαίηεην πιαίζην εξγαζίαο γηα ηελ αληηζηνίρηζε 

ηνπ κνληέινπ κίαο εθαξκνγήο κε θάπνηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. Πξνζεγγίδνληαο ηε 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ κίαο εθαξκνγήο κε ηε ινγηθή ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλεη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξθεηέο ηερληθέο δπζθνιίεο 

θαη λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. Γηα ηελ πξφιεςε απηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ, ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε θάλεη ηε ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ 

ζπλαξηήζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνλ αληηθεηκέλσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Η αληηζηνίρηζε ησλ θιάζεσλ κε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο γίλεηε κέζσ ησλ 

απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ, είηε θάλνληαο ρξήζε θάπνηνπ XML αξρείνπ, είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζρφιηα κέζα ζηηο ίδηεο ηηο θιάζεηο. Ωο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
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XML αξρείνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κέζσ ηεο Hibernate είλαη δπλαηή ε απηφκαηε 

δεκηνπξγία αξρείνπ ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν ζθειεηφο ηεο αληηζηνίρηζεο κεηαμχ 

θιάζεσλ θαη πηλάθσλ (Linwood and Minter, 2010). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Hibernate 

κπνξεί λα δηαηεξεί ην ζρήκα ηεο βάζεο (database schema). 

Πέξα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε 

θιάζεηο, έλα-πξνο-πνιιά, πνιιά-πξνο-πνιιά, θιπ., ε Hibernate δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο ζπζρεηίζεσλ ελφο αληηθεηκέλνπ κε ζηηγκηφηππα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ (reflexive 

associations). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηελ αληηζηνίρηζε πξνζαξκνζκέλσλ ηχπσλ, ην νπνίν 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα παξάθακςεο ησλ ηχπσλ πνπ πξνζθέξεη ε SQL φπνηε 

απηφ είλαη επηζπκεηφ, ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ απαξηζκήζεσλ (enumerations) θαη 

ζηειψλ, ρεηξίδνληάο ηα σο απιέο ηδηφηεηεο θαη ηελ αληηζηνίρηζε κίαο θαη κνλαδηθήο 

ηδηφηεηαο κε πνιιαπιέο ζηήιεο. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ νληνηήησλ, ε Hibernate δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

θάλνληαο ρξήζε ηεο δηάθαλεο κνληκφηεηαο (transparent persistence), απνθξχπηνληαο 

θαηά κία έλλνηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο απνζήθεπζεο. Θέηεη βέβαηα σο απζηεξή 

πξνυπφζεζε ηε ρξήζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κίαο θιάζεο, ρσξίο παξακέηξνπο. Γηα ηελ 

απνζήθεπζε ζπλφισλ αληηθεηκέλσλ, γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπιινγψλ Set θαη List. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε δηαδνρηθή δηαγξαθή, αμηνπνηψληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ cascade. 

Ωο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηελ εθηέιεζε αηηεκάησλ πξνο ηε βάζε, ε Hibernate 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο HQL (Hibernate Query Language), ε νπνία είλαη αξθεηά 

παξφκνηα κε ηελ SQL, αιιά επίζεο παξέρεη θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Criteria Queries γηα 

ηελ έθθξαζε ησλ αηηεκάησλ ζην επίπεδν ηνπ θψδηθα, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ηεο 

Java (Linwood and Minter, 2010). 

 4.6.2 EclipseLink 

Η EclipseLink δελ είλαη απιά κία βηβιηνζήθε, αιιά απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ελζσκαηψλεη πνιιά 

εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

Η EclipseLink απνηειεί ηελ εμειηγκέλε κνξθή ηεο TopLink, ε νπνία μεθίλεζε λα 

αλαπηχζζεηαη ην 1996 απφ ηελ Oracle θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο ηεο, 

βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ κνληέινπ κίαο εθαξκνγήο θαη ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ απφ πνιιαπιέο ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο αληηθεηκέλσλ (EclipseLink Documentation – Solutions Guide, n.d.). 
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Μία αθφκα απφ ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε EclipseLink, είλαη ηεο 

απηφκαηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο (schema), ε νπνία πξνθχπηεη είηε απφ 

ηα εηδηθά ζρφιηα κέζα ζηηο θιάζεηο, είηε απφ ην XML αξρείν πνπ πεξηέρεη ηηο αλάινγεο 

ξπζκίζεηο. Σν ζρήκα πνπ πξνθχπηεη, κπνξεί λα απνηππσζεί είηε ζε θάπνην λέν αξρείν, 

είηε ζηελ ίδηα ηε βάζε, είηε θαη ζηα δχν (EclipseLink Documentation – Understanding 

EclipseLink, n.d.). 

Ωο πξνο ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ αληηθεηκέλσλ θαη πηλάθσλ, πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαδνρηθψλ δηαγξαθψλ (cascade), θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο (caching) ησλ νληνηήησλ, δηαζέηνληαο πνιιαπιέο επηινγέο γηα 

ηε βέιηηζηε απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο (Vogel, 2012b). 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε επηζχλαςε πξνζαξκνζκέλσλ αηηεκάησλ πξνο ηε βάζε 

(SQL Stored Procedures), γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί πσο θάλνληαο ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Weaving, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θιάζεσλ ζε επίπεδν bytecode, είλαη δπλαηή ε 

επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κίαο νληφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο ηερληθήο θαζπζηέξεζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο (EclipseLink Documentation – 

Understanding EclipseLink, n.d.). 

 4.6.3 OpenJPA 

Η βηβιηνζήθε OpenJPA έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην 2006 θαη απνηειεί ηελ 

πινπνίεζε ηεο Apache σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην JPA γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο Java θαη ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηζκνχ JDBC γηα 

επηθνηλσλία κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Αξρηθά απνηέιεζε κέξνο κεγάιεο δσξεάο θψδηθα 

ηεο Kodo, πινπνίεζεο γηα ην JDO, ε νπνία αλαπηχρζεθε ην 2001 απφ ηε SolarMetric θαη 

ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψζεθε ζηελ BEA Systems ην 2005 (Apache OpenJPA User’s 

Guide, n.d.). 

Η OpenJPA πξνζθέξεη θάπνηεο αξθεηά ελδηαθέξνπζεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο αληηθεηκελνζρεζηαθήο αληηζηνίρηζεο. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ OpenJPA είλαη 

ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνηαο 

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ρξεζηκνπνηψληαο παιαηφηεξεο 

ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ (Apache OpenJPA User’s Guide, n.d.). 

Δπηπιένλ, ε βηβιηνζήθε, κέζσ ηνπ Mapping Tool, ελφο εξγαιείνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε εληνιψλ απφ ηελ θνλζφια, ππνζηεξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξνσζεκέλεο 

αληηζηνίρηζεο (forward mapping). Γειαδή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
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αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη απηφκαηα ε ζρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο (schema). Δπίζεο, κέζσ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ ηερληθή ηεο αληίζηξνθεο 

αληηζηνίρηζεο (reverse mapping), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε απηφκαηε δεκηνπξγία 

θιάζεσλ – νληνηήησλ, αληιψληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ην ζρήκα ηεο βάζεο 

(Slobojan, 2007). 

ε αληίζεζε κε αξθεηά ORM πξντφληα, ε OpenJPA δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη εμ 

αξρήο πνηεο θιάζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 

δπλακηθά ηηο νληφηεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο, φπνηε απηέο 

θνξησζνχλ ζηελ εηθνληθή κεραλή ηεο Java (JVM). Γηα ηε βέιηηζηε απφδνζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο, κπνξεί λα γίλεη ε ρξήζε ελφο εληζρπηή (enhancer). Ο εληζρπηήο 

είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν πξνζζέηεη θψδηθα ζηηο νληφηεηεο δπλακηθά, κέζσ 

επεμεξγαζίαο ηνπ bytecode πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαγιψηηζζε ηεο θιάζεο (Coffee, 

2010). 

Οη πξνδηαγξαθέο ηεο JPA απαηηνχλ ηε δήισζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλαγλσξηζηηθψλ σο πξνο ηηο νληφηεηεο. Η OpenJPA ππνζηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά, αιιά επίζεο παξέρεη θαη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ νλνκάδεηαη 

Datastore Identity (Apache OpenJPA User’s Guide, n.d.). Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο, δελ απαηηείηαη ε δήισζε θχξησλ θιεηδηψλ ζε κία νληφηεηα, αιιά 

αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε απηψλ ε OpenJPA κέζσ θάπνηνπ ππνθαηάζηαηνπ θιεηδηνχ 

ζηε βάζε. 
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 5 Advanced Class Creation Plug-in 

 5.1  Δηζαγσγή 

Η δεκηνπξγία ηνπ ACC (Advanced Class Creation) Plug-in ζηεξίδεηαη θπξίσο 

ζηελ πινπνίεζε ελφο νδεγνχ (wizard), θάλνληαο ρξήζε ησλ εξγαιεηνζεθψλ SWT θαη 

JFace γηα ηελ πινπνίεζε ηεο γξαθηθήο ηνπ δηεπαθήο. θνπφο ελφο νδεγνχ είλαη ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε σο πξνο ηελ νινθιήξσζε καθξφζθεισλ θαη ρξνλνβφξσλ 

δηαδηθαζηψλ, κέζσ ηεο εθηέιεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο 

ελζπιαθψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ νδεγνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

ελεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο πνπ πξνζθέξεη ν νδεγφο. 

Δπηπιένλ, γηα ηε ζπλνιηθή πινπνίεζε ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, γίλεηε ε ρξήζε 

εληνιψλ (commands) θαη δηαιφγσλ (dialogs). Μέζσ ησλ εληνιψλ δηεπθνιχλεηαη ε 

πξφζβαζε θαη ε εθηέιεζε κίαο πξφζζεηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο 

(workbench) ηνπ Eclipse, ελψ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαιφγσλ, ζηα πιαίζηα 

ρξήζεο ελφο νδεγνχ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπ. 

 5.2  ηόρνη ηνπ plug-in θαη ζπλαθή εξγαιεία 

Η αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζηή, πξνζθέξνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κίαο λέαο θιάζεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο 

ηκεκάησλ θψδηθα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε απηή, αμηνπνηψληαο ηηο επηινγέο ηνπ νδεγνχ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα εμέιημεο ηεο θιάζεο ζε επίπεδν 

νληφηεηαο αληηθεηκελνζηξεθνχο βάζεο δεδνκέλσλ, επηζπλάπηνληαο ηα θαηάιιεια 

ζρφιηα θαηά ηε δηαδηθαζία ξχζκηζήο ηεο. 

Παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα πξνζθέξεη ν πξνθαζνξηζκέλνο νδεγφο δεκηνπξγίαο 

λέαο θιάζεο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δclipse, φπνπ θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο λέαο 

θιάζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νλνκαζίαο ηεο, ν θαζνξηζκφο ηνπ παθέηνπ ζην νπνίν 

αλήθεη, αιιά θαη ε ελζσκάησζή ηεο, σο εκθσιεπκέλε θιάζε, ζε θάπνηα ήδε 

ππάξρνπζα. Δπίπιενλ, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν νξαηφηεηαο ηεο θιάζεο, αιιά 

θαη λα δεισζεί εάλ ππάξρεη θάπνηα ππεξθιάζε, ή δηαζχλδεζε γηα ηηο αλάγθεο 

εθαξκνγήο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πνιπκνξθηζκνχ ηεο θιάζεο. Σέινο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θψδηθα γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 



40 

κεζφδσλ. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνπο ζηφρνπο ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ ACC Plug-in ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν 

πξνθαζνξηζκέλνο νδεγφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5-1. 

 

Δηθόλα 5-1: Ο πξνθαζνξηζκέλνο νδεγόο ηνπ Eclipse γηα ηε δεκηνπξγία λέαο θιάζεο 

 

Δπίζεο, βαζηζκέλνο ζηνλ νδεγφ δεκηνπξγίαο λέαο θιάζεο είλαη θαη ν νδεγφο 

δεκηνπξγίαο ελφο λένπ aspect ηεο εηθφλαο 5-2, ν νπνίνο είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην AspectJ Plug-in γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ 

πηπρνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (Aspect-Oriented Programming). 

 

Δηθόλα 5-2: Ο νδεγόο δεκηνπξγίαο ελόο λένπ aspect 
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 5.3  Γνκή ηνπ plug-in 

Σε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηνπο θαηαιφγνπο θαη ηα αξρεία ελφο έξγνπ, κέζα 

απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο, καο πξνζθέξεη ν πεξηεγεηήο παθέησλ 

(Package Explorer). ηελ εηθφλα 5-3 θαίλεηαη ν θεληξηθφο θνξκφο ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ACC Plug-in. 

 

Δηθόλα 5-3: H δνκή ησλ αξρείσλ πινπνίεζεο ηνπ ACC Plug-in 

ηελ θνξπθή βξίζθεηαη ν θεληξηθφο θαηάινγνο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη 

φινπο ηνπο ππν-θαηαιφγνπο θαη ηα αξρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξφζζεηε 

εθαξκνγή. Σν φλνκα ηνπ έξγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θεληξηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ, έρεη 

δoζεί κε βάζε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν νλνκαζίαο ησλ έξγσλ ηχπνπ plug-in, δειαδή ηεο 

αληίζηξνθεο νλνκαζίαο ελφο ηνκέα (domain), δειαδή gr.uom.mai1226.plugin. Μέζσ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ νλνκαζίαο ελφο έξγνπ, δηεπθνιχλεηαη ν δηαρσξηζκφο θαη 

παξάιιεια ε νκαδνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξφζζεησλ εθαξκνγψλ (Vogel, 

2013c). 

πλερίδνληαο ζηνπο ππν-θαηαιφγνπο ηνπ έξγνπ, παξαηεξνχκε ηε δήισζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο ηεο Java (Java Runtime Environment - JRE) πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ην νπνίν αληηζηνηρίδεηαη κε ην ζεκείν ζην 

νπνίν έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζή ηνπ. Σν JRE απνηειεί ηελ πινπνίεζε ηεο εηθνληθήο 

κεραλήο ηεο Java (Java Virtual Machine - JVM), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ Java πξνγξακκάησλ (Sagynov, 2012). 
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Με παξφκνην ηξφπν παξνπζηάδεηαη θαη ε ιίζηα ησλ πξφζζεησλ εθαξκνγψλ απφ 

ηα νπνία εμαξηάηαη ην ACC Plug-in γηα ηελ νξζή εθηέιεζή ηνπ (Plug-in Dependencies). 

Η δήισζε απηψλ ησλ πξφζζεησλ εθαξκνγψλ γίλεηαη είηε απηνκαηνπνηεκέλα θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, αιιά θαη επηινγήο ηνπ ηχπνπ ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο 

(wizard, view, θιπ), είηε ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ αξρείνπ MANIFEST.MF, ή αθφκα πην 

εχθνια θάλνληαο ρξήζε ηνπ Plug-in Manifest Editor, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ 

(Eclipse Documentation - Plug-in Dependencies, n.d.). 

Η ζπκπεξηθνξά ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα αλαιπζεί εθηελψο 

παξαθάησ, είλαη δηακνηξαζκέλε ζηα αξρεία θψδηθα .java, ηα νπνία έρνπλ νκαδνπνηεζεί 

ζε ζπγθεθξηκέλα παθέηα θαη βξίζθνληαη ππφ ηε ζθέπε ηνπ θαηαιφγνπ src. Μέζσ ηνπ 

πεξηεγεηή παθέησλ, κπνξνχκε λα αλνίμνπκε απηά ηα αξρεία γηα επεμεξγαζία, αιιά θαη 

λα δεκηνπξγήζνπκε λέα αξρεία θαη παθέηα. 

ηε ζπλέρεηα, εληνπίδεηαη ν θαηάινγνο icons, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα εηθνλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ plug-in θαη ηελ εχθνιε αλαγλψξηζή 

ηνπ απφ ην ρξήζηε κέζα απφ ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ελφο πξντφληνο (Mertz, 2012). Mέζσ ηνπ πεξηεγεηή παθέησλ 

κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε έλα εηθνλίδην, είηε θάλνληαο δηπιφ θιηθ πάλσ ηνπ θαη 

αλνίγνληάο ην κε ην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, είηε θάλνληαο δεμί θιηθ θαη ελ ζπλερεία επηιέγνληαο ην 

πξφγξακκα κε ην νπνίν επηζπκνχκε λα ην επεμεξγαζηνχκε. Σν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 

βέβαηα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη θάπνην plug-in, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ αλάινγε 

ζπκπεξηθνξά. 

Σν ζρέδην (blueprint) θαη νη ξπζκίζεηο ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο απνηππψλνληαη 

ζηα αξρεία plugin.xml θαη MANIFEST.MF, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνλ 

θαηάινγν META-INF. Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα αξρεία 

ηνπνζεηήζεθαλ απηνκάησο θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, αιιά 

αλαλεψλνληαη επίζεο, θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα αιιαγή, ή θάπνηα λέα 

πξνζζήθε, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ (Vogel, 2013e). Η νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε, ή επεμεξγαζία, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιχ εχθνιν ηξφπν, κέζσ 

ηνπ Plug-in Manifest Editor. 

Σν αξρείν build.properties ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο κεηάβαζήο ηεο ζην επφκελν ζηάδην, δειαδή ηεο 

εμαγσγήο ηεο σο νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο. Όπσο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ 
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ξπζκίζεσλ ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ Plug-in Manifest Editor, έηζη γίλεηαη θαη 

ε νπνηαδήπνηε παξακεηξνπνίεζε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν (Eclipse 

Documentation - Plug-in Build, n.d.). 

 5.4  Αλάιπζε ηνπ plug-in 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ACC Plug-in, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, απνηππψλνληαη ζηα αξρεία θψδηθα .java, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν src θαη ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ plugin.xml θαη 

MANIFEST.MF, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 5-4. Η αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αθελφο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ησλ γξαθηθψλ 

δηεπαθψλ ρξήζηε θαη αθεηέξνπ, πεξηγξάθνληαο ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζην παξαζθήλην. 

 

Δηθόλα 5-4: Σα αξρεία θώδηθα θαη ξπζκίζεσλ ηνπ ACC Plug-in 
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ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είλαη, κέζσ ελφο νδεγνχ (wizard), ε 

δεκηνπξγία θιάζεσλ θαη ε απηφκαηε ζπκπιήξσζε θψδηθα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ 

ηεο, πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξεο επηινγέο πνπ δηαζέηεη ν νδεγφο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκνο ν 

νδεγφο γηα ρξήζε, ρξεηάδνληαη νη αλάινγεο θαηαρσξήζεηο ζην αξρείν plugin.xml πνπ 

απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα 5-5. 

<extension
         point="org.eclipse.ui.newWizards">
      <category
            name="Advanced Class Creation"
            id="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation">
      </category>
      <wizard
            name="New Class"
            icon="icons/advanced.gif"
            category="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation"
            class="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.NewClassWizard"
            id="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizards.NewClassWizard">
      </wizard>
</extension>

 

Δηθόλα 5-5: Μέξνο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ αξρείνπ plugin.xml 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ πιαηθφξκαο θαη πξφζζεηεο εθαξκνγήο, ελψ κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εθαξκφδεηαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Η πιαηθφξκα ζαξψλεη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην αξρείν plugin.xml θαη έηζη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηε ζπληφκεπζε 

ηεο εθαξκνγήο ζην κελνχ ησλ νδεγψλ. Σν απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5-6. 

 

Δηθόλα 5-6: Η ζπλεηζθνξά ηνπ ACC Plug-in γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ από ην κελνύ ησλ 

νδεγώλ 
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Πξφζβαζε ζην κελνχ ησλ νδεγψλ θαη ελ ζπλερεία ζηνλ νδεγφ ηνπ ACC Plug-in, 

απνθηνχκε είηε κέζσ ηνπ θεληξηθνχ κελνχ, είηε θάλνληαο ρξήζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπληφκεπζεο Ctrl-F9. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή, ην plug-in ζπλεηζθέξεη 

επίζεο ηε ζπληφκεπζή ηνπ, ζηελ θεληξηθή γξακκή εξγαιεηψλ (main toolbar) ηνπ πάγθνπ 

εξγαζίαο (workbench), φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-7. 

 

 

Δηθόλα 5-7: Η ζπλεηζθνξά ηνπ ACC Plug-in γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ από ηελ θεληξηθή 

γξακκή εξγαιεηώλ 

 

Η ζπλεηζθνξά απηή πξαγκαηνπνηείηαη θάλνληαο ρξήζε ησλ εληνιψλ (commands) 

ηεο πιαηθφξκαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ρξεηάδεηαη ε 

δήισζε κίαο εληνιήο, ην ζεκείν ζην νπνίν ζέινπκε λα γίλεη ε ζπλεηζθνξά (toolbar, 

menu, θιπ) θαη ε δήισζε ηεο θιάζεο πνπ αλαιακβάλεη ην ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ command 

(handler class). Οη παξαπάλσ δειψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 5-8. 

 

<extension
         point="org.eclipse.ui.commands">
      <command
            
defaultHandler="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.service.command.Launch
erHandler"
            id="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.commands.Launcher"
            name="Launch">
      </command>
   </extension>
   <extension
         point="org.eclipse.ui.menus">
      <menuContribution
            allPopups="false"
            locationURI="toolbar:org.eclipse.ui.main.toolbar">
         <toolbar
               id="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.toolbars.Launcher"
               label="Launch Advanced Class Creation Wizard">
            <command
                  
commandId="gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.commands.Launcher"
                  icon="icons/advanced-small.gif"
                  label="Advanced Class Creation"
                  style="push">
            </command>
         </toolbar>
      </menuContribution>
   </extension>

 

Δηθόλα 5-8: Η δήισζε ηνπ command γηα ηελ πξνζζήθε ζηελ γξακκή εξγαιεηώλ 
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Με ην πνπ γίλεη ε εθθίλεζε ηεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ε 

γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ηνπ νδεγνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-9. 

 

Δηθόλα 5-9: Η γξαθηθή δηεπαθή ηνπ νδεγνύ 

Η πινπνίεζε ηνπ νδεγνχ γίλεηαη ζην αξρείν NewClassWizard.java, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-10. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιάζε NewClassWizard θιεξνλνκεί 

ηελ αθεξεκέλε θιάζε Wizard θαη πινπνηεί ηε δηαζχλδεζε INewWizard. ηελ εηθφλα 5-

11 παξνπζηάδεηαη ε κνληεινπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο θιάζεηο. 

/**
 * The Wizard's implementation class
 * @author Greg
 */
public class NewClassWizard extends Wizard implements INewWizard
{
  private ISelection selection;
  private NewClassWizardPage page;
  private NewClass newClass;
  private List<WizardClosedObserver> wizardClosedObservers;

  /**
  * The no-arg constructor
  */
  public NewClassWizard()
  {
    super();
    setNeedsProgressMonitor(true);
    ImageDescriptor image = AbstractUIPlugin.imageDescriptorFromPlugin

("gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation", 
"icons/advanced.gif");

    setDefaultPageImageDescriptor(image);
    wizardClosedObservers = new ArrayList<WizardClosedObserver>();
  }

  /**
  * Implementation of the INewWizard.init() method that accepts the selection
  * in the workbench to initialize based on the current status
  * 
  * @see IWorkbenchWizard#init(IWorkbench, IStructuredSelection)
  */
  @Override
  public void init(IWorkbench workbench, IStructuredSelection selection)
  {
    this.selection = selection;
  }

 

Δηθόλα 5-10: Μέξνο ηνπ θώδηθα πινπνίεζεο ηεο θιάζεο NewClassWizard 
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Δηθόλα 5-11: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο NewClassWizard 

Η θιάζε Wizard πινπνηεί ηε δηαζχλδεζε IWizard θαη έηζη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ έηνηκε ζπκπεξηθνξά πνπ θιεξνλνκνχκε, ή θαη λα ηελ 

παξαθάκςνπκε (override) ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθή καο πινπνίεζε (Eclipse 

Documentation - Package org.eclipse.jface.wizard, n.d.). Η ζπκπεξηθνξά απηή 

αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο πινήγεζεο αλάκεζα ζηηο ζειίδεο ηχπνπ WizardPage πνπ 

πεξηέρεη, αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, θιεξνλνκψληαο 

ηελ θιάζε Wizard, πξνκεζεπφκαζηε ηε βάζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ελφο 

νδεγνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηνπ ηίηινπ (title area), ηελ πεξηνρή 

πεξηερνκέλσλ (content area) θαη ηελ πεξηνρή ησλ θνπκπηψλ, αθξηβψο φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 5-12.  

 

Δηθόλα 5-12: Η βαζηθή γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ελόο νδεγνύ 
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεηαη ε πινπνίεζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε 

ηνπ νδεγνχ, αθνχ ην κφλν πνπ κέλεη απφ εδψ θαη πέξα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ γξαθηθψλ πνπ επηζπκνχκε ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο. 

Η εηθφλα 5-13 απνηππψλεη ηελ εμέιημε ηεο βαζηθήο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηνπ 

νδεγνχ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζζεηεο εθαξκνγήο. 

 

 

Δηθόλα 5-13: Η απεηθόληζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ νδεγνύ, αλά πεξηνρή 

 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ νδεγνχ ζην κελνχ ησλ νδεγψλ, εθηφο απφ ηε δήισζε 

ηνπ ζεκείνπ επέθηαζεο (extension point) ζην αξρείν plugin.xml, είλαη απαξαίηεηε θαη ε 

πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο INewWizard, ψζηε λα απνθηήζεη ν νδεγφο ηε δπλαηφηεηα 

εθθίλεζεο κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κελνχ (Eclipse Documentation - Interface 

INewWizard, n.d.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νδεγφο πινπνηεί ηε κέζνδν init(), κέζσ ηεο 

νπνίαο παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο, θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηνπ νδεγνχ απφ ην κελνχ νδεγψλ. Η πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5-14. 
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/**
* Implementation of the INewWizard.init() method that accepts the selection
* in the workbench to initialize based on the current status
* 
* @see IWorkbenchWizard#init(IWorkbench, IStructuredSelection)
*/
@Override
public void init(IWorkbench workbench, IStructuredSelection selection)
{
  this.selection = selection;
}

 

Δηθόλα 5-14: Η πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ init() ηεο θιάζεο NewClassWizard 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ηνπ νδεγνχ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ κεζφδσλ 

addPages() θαη performFinish(), ηηο νπνίεο θιεξνλνκεί απφ ηελ αθεξεκέλε θιάζε 

Wizard θαη ηηο παξαθάκπηεη. Η κέζνδνο performFinish() έρεη ηελ επζχλε εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεξκαηηζκνχ ηνπ νδεγνχ, φπνπ κέξνο ηεο 

πινπνίεζήο ηεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5-15. 

 

/**
* This method is called when 'Finish' button is pressed in the wizard.
*/
@Override
public boolean performFinish()
{
  final String sourceFolder = page.getSourceComposite().getTextField().getText

();
  final String packagePath = page.getPackageComposite().getTextField().getText

();
  final String fullPath = getFullPath(sourceFolder, packagePath);
  final String fileName = page.getFileNameComposite().getTextField().getTex();
  final String fileNameExt = fileName + ".java";
  final String packageDeclaration = getPackageDeclaration(page);
  final String jpaModifier = getJPASelection(page);
  final String classAccessModifier = getClassAccessModifier(page);
  final String classSpecialModifier = getClassSpecialModifier(page);
  final String superClass = getTypeName(page.getExtendsComposit().getTextField().getText());

  newClass.setPackageName(packageDeclaration);
  newClass.setJPAModifier(jpaModifier);
  newClass.setName(fileName);
  newClass.setAccessModifier(classAccessModifier);
  newClass.setSpecialModifier(classSpecialModifier);
  newClass.setSuperClass(superClass);
  assignImports(page, newClass);
  assignImplements(page, newClass);

  IRunnableWithProgress op = new IRunnableWithProgress()
  {
    @Override
    public void run(IProgressMonitor monitor) throws InvocationTargetException
    {
      try
      {
        doFinish(fullPath, fileNameExt, newClass, monitor);
      }
      catch (CoreException e)
      {
        throw new InvocationTargetException(e);
      }
      finally
      {
        monitor.done();
      }
    }

 

Δηθόλα 5-15: Μέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ performFinish() 
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θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο ζειίδεο ηχπνπ 

WizardPage πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ πεξηνρή πεξηερνκέλσλ (content area) ηνπ 

νδεγνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή ζειίδα, ε νπνία 

ζπιιέγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο θιάζεο θαη 

κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε θαηάζηαζε ηεξκαηηζκνχ ηνπ νδεγνχ. Η κέζνδνο 

isPageComplete() θαζνξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζειίδαο σο νινθιεξσκέλε θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε κέζνδν canFinish() ηνπ νδεγνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5-

16, θαζηζηά δπλαηφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ νδεγνχ. 

 

/**
 * (non-Javadoc) Method declared on IWizard.
 */
public boolean canFinish() {
  // Default implementation is to check if all pages are complete.
  for (int i = 0; i < pages.size(); i++) {
    if (!((IWizardPage) pages.get(i)).isPageComplete()) {

return false;
    }
  }
  return true;
}

 

Δηθόλα 5-16: Η πινπνίζε ηεο κεζόδνπ canFinish() 

 

Η κέζνδνο addPages() είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηζχλαςε ησλ ζειίδσλ ηχπνπ 

WizardPage ζηελ πεξηνρή πεξηερνκέλσλ (content area) ηνπ νδεγνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο NewClassWizardPage, σο παξακέηξνπ ηεο 

κεζφδνπ addPage() ηεο αθεξεκέλεο θιάζεο Wizard, θαηά ηε δηαδηθαζία θιήζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. Η θιήζε ηεο κεζφδνπ απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 5-17. 

 

/**
 * Adding the page to the wizard.
 */
@Override
public void addPages()
{
  setWindowTitle("New Java Class");
  newClass = new NewClass();
  page = new NewClassWizardPage(selection, newClass);
  addPage(page);
}

 

Δηθόλα 5-17: H πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ addPages() 
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Η κέζνδνο addPage() έρεη δεισκέλν σο φξηζκα έλα αληηθείκελν ηχπνπ 

IWizardPage, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε κία δπλακηθή ιίζηα αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη 

δεισκέλε ζηελ αθεξεκέλε θιάζε IWizard, θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε 

ηεο κεζφδνπ addPage(). Η κνλαδηθή ππνρξέσζε ηεο θιάζεο NewClassWizardPage γηα 

ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο, σο αληηθείκελα ηχπνπ WizardPage, είλαη ε 

επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο, θιεξνλνκψληαο ηελ αθεξεκέλε θιάζε WizardPage 

(Eclipse Documentation - Class WizardPage, n.d.). Οη θιάζεηο νη νπνίεο θιεξνλνκνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αθεξεκέλεο θιάζεο WizardPage είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

πινπνηήζνπλ ηε κέζνδν createControl(), κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε επηζχλαςε ηεο 

ζχλζεζεο ησλ γξαθηθψλ, ελψ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ή θαη λα 

παξαθάκςνπλ αλ ρξεηάδεηαη, έλα ζχλνιν απφ κεζφδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο κίαο ζειίδαο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θιάζεηο NewClassWizardPage, 

WizardPage, DialogPage θαη ζηε δηαζχλδεζε IDialogPage απνηππψλνληαη ζην 

δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εηθφλαο 5-18. 

Η νπζία ηεο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο NewClassWizardPage βξίζθεηαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επηζχλαςή ηνπο ζην γνληθφ αληηθείκελν ηχπνπ 

Composite ην νπνίν δηαηίζεηαη σο φξηζκα ηεο κεζφδνπ createControl(). Η πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη απαξαίηεηε θαη πξνθχπηεη αξρηθά απφ ηε δήισζή ηεο ζηε 

δηαζχλδεζε IDialogPage (Eclipse Documentation – Interface IDialogPage, n.d.) θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο πινπνίεζήο ηεο, κέζσ ησλ αθεξεκέλσλ θιάζεσλ 

DialogPage (Eclipse Documentation – Class DialogPage, n.d.) θαη WizardPage. 

 

Δηθόλα 5-18: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο NewClassWizardPage 
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Σα αληηθείκελα ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηεο ζειίδαο, κέζσ ηεο κεζφδνπ 

createControl(), αλήθνπλ ζε θιάζεηο ηεο βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ SWT. Η ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνο ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ, απαηηεί ηε δήισζε 

ηνπ γνληθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηα πεξηέρεη, γηα θάζε έλα αληηθείκελν (Vogel, 

2013a). Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη έλα ζχλζεην αληηθείκελν πνπ ιεηηνπξγεί σο 

αληηθείκελν - γνλέαο θαη πεξηέρεη φια ηα ππφινηπα κέζσ ηεο αιπζηδσηήο ζχλζεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ – παηδηψλ, φπνπ θάζε παηδί είλαη γνλέαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πινπνίεζεο πξνβάιιεηαη κέζσ ηεο εηθφλαο 5-19. 

 

/**
 * @see IDialogPage#createControl(Composite)
 */
@Override
public void createControl(Composite parent)
{
  GridLayout gl = null;
  GridData gd = null;

  rootComposite = new Composite(parent, SWT.NONE);
  rootComposite.setLayout(new FillLayout());

  scrollComposite = new ScrolledComposite(rootComposite, SWT.V_SCROLL);

  container = new Composite(scrollComposite, SWT.NONE);
  gl = new GridLayout();
  gl.numColumns = 2;
  gl.verticalSpacing = 0;
  container.setLayout(gl);

  scrollComposite.setContent(container);
  scrollComposite.setExpandHorizontal(true);
  scrollComposite.setExpandVertical(true);

  // Source
  labelSource = new Label(container, SWT.NONE);
  labelSource.setText("&Source Folder:");
  labelSource.setFont(JFaceResources.getFontRegistry().getBold(""));

  sourceComposite = new SourceComposite(container, SWT.NONE);
  gd = new GridData(GridData.FILL_HORIZONTAL);
  sourceComposite.setLayoutData(gd);

  // Package
  labelPackage = new Label(container, SWT.NONE);
  labelPackage.setText("&Package:");
  labelPackage.setFont(JFaceResources.getFontRegistry().getBold(""));

  packageComposite = new PackageComposite(container, SWT.NONE);
  gd = new GridData(GridData.FILL_HORIZONTAL);
  packageComposite.setLayoutData(gd);

 

Δηθόλα 5-19: Μέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ createControl() 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ αληηθεηκέλσλ, γίλεηαη ε ζπκπιήξσζε 

ησλ πεδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζεζία ηεο θιάζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζεί (src θαη package), κέζσ ηεο κεζφδνπ initialize(). ηε ζπλέρεηα ξπζκίδεηαη 

ην θεληξηθφ αληηθείκελν γνλέα ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο κεζφδνπ setControl() 

θαη ηέινο αξρηθνπνηείηαη ε θιάζε πνπ αλαιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ ησλ 

γξαθηθψλ ζηνηρείσλ (event handling), κέζσ ηεο κεζφδνπ initializeListener(). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πινπνίεζεο απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 5-20. 

 

  // Method Stubs
  labelMethodStubs = new Label(container, SWT.NONE);
  labelMethodStubs.setText("Methods:");
  labelMethodStubs.setFont(JFaceResources.getFontRegistry().getBold(""));

  methodsComposite = new MethodsComposite(container, SWT.NONE);
  gd = new GridData(GridData.FILL_HORIZONTAL);
  methodsComposite.setLayoutData(gd);

  initialize();
  setControl(rootComposite);
  initializeListener();
}

 

Δηθόλα 5-20: Η νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ createControl() 

 

Δπεηδή ε ζχλζεζε ηεο ζειίδαο απαηηεί ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ γξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-21, ε πινπνίεζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

μερσξηζηφ παθέην θιάζεσλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 5-22. ηφρνη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ήηαλ ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θάπνησλ απφ 

απηά ηα ζχλζεηα αληηθείκελα πνπ πξνέθπςαλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ νδεγνχ, ε εθπιήξσζε ηεο επηζπκεηήο ζηνίρηζεο θαη 

ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηε ζειίδα ηνπ νδεγνχ, αιιά θαη ε επίηεπμε μεθάζαξνπ θαη 

θαηαλνεηνχ θψδηθα (clean code) σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο 

NewClassWizardPage. 
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Δηθόλα 5-21: Η ηειηθή ζύλζεζε ησλ γξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο ηνπ νδεγνύ 

 

 

Δηθόλα 5-22: Σν παθέην πνπ πεξηέρεη ηηο ζπλζέζεηο θιάζεσλ ηεο ζειίδαο ηνπ νδεγνύ 
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Αξρηθά, γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην επέιηθηε ζεκειίσζε ηεο βάζεο ζηελ νπνία 

ηνπνζεηήζεθαλ ηα γξαθηθά ζηνηρεία, έγηλε ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ScrolledComposite, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θχιηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηερνκέλσλ 

(Eclipse Documentation - Class ScrolledComposite, n.d.). Με ηε δηάζεζε ηεο 

θαηαθφξπθεο γξακκήο θχιηζεο δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπ νδεγνχ ζε 

πεξίπησζε ζκίθξπλζεο ηνπ παξαζχξνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-23. 

 

 

Δηθόλα 5-23: Η απεηθόληζε ηεο δπλαηόηεηαο θύιηζεο ηεο ζειίδαο ηνπ νδεγνύ 

 

Δπηπιένλ, ε δηάηαμε πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ απνηππψλεηαη ζηε κνξθή ελφο δηάθαλνπ πιέγκαηνο (GridLayout) ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ δχν ζηήιεο (Eclipse Documentation - Class GridLayout, n.d.). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δηάηαμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα θχιηζεο, έρεη ξπζκηζηεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηχπνπ Composite, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

πεξηέθηεο (container) ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο ζειίδαο (Eclipse Documentation - Class Composite, n.d.). 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο επεηδή ηα γξαθηθά ζηνηρεία επηζπλάπηνληαη ζηνλ 
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πεξηέθηε γξαθηθψλ ζηνηρείσλ δηαδνρηθά, ην έλα κεηά ην άιιν, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζεηξψλ ζην πιέγκα δηάηαμεο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζπκίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δπλακηθψλ πηλάθσλ 

ηεο Java, φπνπ θάζε αληηθείκελν πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα ακέζσο κεηά ην ηειεπηαίν. 

Δάλ ζέιακε λα απεηθνλίζνπκε κε έλα απιφ ζρέδην, ζε επίπεδν θιάζεσλ, ηα 

γξαθηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο, ζα πξνέθππηε ην ζρέδην ηεο εηθφλαο 5-24. 

 

 

Δηθόλα 5-24: Οη θιάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ 
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Σν πιαίζην ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ ζπκβνιίδεη ηελ πιεγκαηηθή δηάηαμε 

ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ (GridLayout). Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ θειηψλ ηνπ 

πιέγκαηνο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί πσο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο 

θιάζεηο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο εηηθεηψλ θαη θνπκπηψλ ζηε γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ηεο 

ζειίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ρξήζε ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ Label θαη Button, ηα 

νπνία αλήθνπλ ζηελ βηβιηνζήθε SWT θαη κπνξνχκε λα ηα αμηνπνηήζνπκε κέζσ ηνπ 

παθέηνπ widgets (Eclipse Documentation - Package org.eclipse.swt.widgets, n.d.). Απφ 

ηελ άιιε, ζηε δεχηεξε ζηήιε απνηχπσλεηαη ε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ θιάζεσλ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ plug-in. Οη θιάζεηο απηέο 

θιεξνλνκνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θιάζεο Composite θαη θάζε κία ζπλεηζθέξεη έλα 

δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο 

ζειίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιάζε PackageComposite, κέξνο ηεο νπνίαο απνηππψλεηαη 

ζηελ εηθφλα 5-25, πξνζθέξεη κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ηε ζχλζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην ζπλδπαζκφ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνζήθεο SWT, φπνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα, ζε επίπεδν γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε, ην γξαθηθφ ζηνηρείν πνπ 

απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 5-26. 

 

public PackageComposite(Composite parent, int style)
{
  super(parent, style);
  init();
}

private void init()
{
  GridLayout gl = new GridLayout();
  gl.numColumns = 3;
  setLayout(gl);

  textField = new Text(this, SWT.SINGLE | SWT.BORDER);
  GridData gd = new GridData(GridData.FILL_HORIZONTAL);
  textField.setLayoutData(gd);

  labelDefault = new Label(this, SWT.NONE);
  labelDefault.setText("(default)");

  buttonPush = new Button(this, SWT.PUSH);
  buttonPush.setText("Browse..");
}

 

Δηθόλα 5-25: Μέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο PackageComposite 
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Δηθόλα 5-26: Η ζύλζεζε γξαθηθώλ ηεο θιάζεο PackageComposite 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πινπνηήζεθαλ θαη νη ππφινηπεο θιάζεηο ηνπ παθέηνπ 

gr.uom.mai1226.plugin.advancedclasscreation.wizard.view.composite, φπνπ θάζε κία 

πξνζθέξεη επίζεο, ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ρεηξηζηψλ ζπκβάλησλ (event handler 

registration), κέζσ δεκφζησλ ζπλαξηήζεσλ, γηα ηα γξαθηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

public void addTextFieldModifyListener(ModifyListener ml)
{
  textField.addModifyListener(ml);
}

public void addButtonPushSelectionListener(SelectionListener sl)
{
  buttonPush.addSelectionListener(sl);
}

 

Δηθόλα 5-27: Γεκόζηεο κέζνδνη γηα ηελ εγγξαθή ρεηξηζηώλ ζπκβάλησλ 

 

Τπεχζπλε γηα ην ζπλνιηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ, είλαη ε θιάζε 

NewClassWizardPageController. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιάζε πινπνηεί ηηο δηαζπλδέζεηο 

ModifyListener, SelectionListener θαη ControlListener, φπνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ 

κεζφδσλ ηνπο, απνθηά πξφζβαζε ζε θάζε ζπκβάλ πνπ επηθξαηεί ζε γξαθηθά ζηνηρεία 

ηχπνπ Text, Button θαη ScrolledComposite αληίζηνηρα. Aπαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα, 

είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο, ε νπνία γίλεηαη κε βάζε ηε ζειίδα ηνπ 

νδεγνχ, κφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ζειίδα, θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ createControl(). ηελ εηθφλα 5-28 

παξνπζηάδεηαη κέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο NewClassWizardPageController. 
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public class NewClassWizardPageController implements ItemRemoved, 
ModifyListener, 
SelectionListener, 
ControlListener

{
  private NewClassWizardPage page;
  private PropertyNameKeeper propertyNameKeeper;
  private NewClass newClass;
  private Property property;
  private PropertyDialog propertyDialog;
  private PropertyDialogController propertyDialogController;
  private CodeGenerator codeGenerator;
  private List<ItemRemovedObserver> itemRemovedObservers;

public NewClassWizardPageController(NewClassWizardPage page,NewClass newClass)
{
  this.page = page;
  this.newClass = newClass;
  propertyNameKeeper = PropertyNameKeeper.getInstance();
  codeGenerator = CodeGenerator.getInstance();
  itemRemovedObservers = new ArrayList<ItemRemovedObserver>();
  registerRemoveObservers();
  registerListeners(page);
  ((NewClassWizard) page.getWizard()).addWizardClosedObserver

(propertyNameKeeper);
}

 

Δηθόλα 5-28: Μέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο NewClassWizardPageController 

 

ην ηειηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο 

NewClassWizardPageController, εθηειείηαη ε κέζνδνο registerListeners(), φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 5-29, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπ εαπηνχ ηεο, σο 

ρεηξηζηή ζπκβάλησλ ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηζπκεί λα δηαρεηξίδεηαη. 

 

private void registerListeners(NewClassWizardPage page)
{
  if(page != null)
  {
    page.addScrollCompositeControlListener(this);
    page.getSourceComposite().addTextFieldModifyListene(this);
    page.getFileNameComposite().addTextFieldModifyListener(this);
    page.getPackageComposite().addTextFieldModifyListener(this);
    page.getExtendsComposite().addTextFieldModifyListener(this);
    page.getSourceComposite().addButtonPushSelectionListener(this);
    page.getPackageComposite().addButtonPushSelectionListener(this);
    page.addButtonCheckEnclosingSelectionListener(this);
    page.getEnclosingTypeComposite().addButtonPushSelectionListener(this);
    page.addButtonCheckJPASelectionListener(this);
    page.getNonAccessModifiersComposite().addButtonAbstractSelectionListener

(this);
    page.getNonAccessModifiersComposite().addButtonFinalSelectionListener

(this);
    page.getNonAccessModifiersComposite().addButtonStaticSelectionListener

(this);
    page.getExtendsComposite().addButtonPushSelectionListener(this);
    page.getImplementsComposite().addButtonAddSelectionListener(this);
    page.getImplementsComposite().addButtonRemoveSelectionListener(this);
    page.getPropertiesComposite().addButtonAddSelectionListener(this);
    page.getPropertiesComposite().addButtonRemoveSelectionListener(this);
  }
}

 

Δηθόλα 5-29: Η κέζνδνο registerListeners() πξαγκαηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπ 

ρεηξηζηή ζπκβάλησλ 

 

Η ζειίδα ηνπ νδεγνχ, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κίαο θιάζεο, δίλεη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. Η πινπνίεζε ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θιάζε PropertyDialog, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 5-30, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε θαηαζθεπήο ηελ θιάζε 

TitleAreaDialog ηεο εξγαιεηνζήθεο γξαθηθψλ JFace (Eclipse Documentation - Class 

TitleAreaDialog, n.d.). 

 

public PropertyDialog(Shell parentShell, List<String> names,Property property)
{
  super(parentShell);
  this.names = names;
  this.property = property;
}

@Override
public void create()
{
  super.create();
  setTitle("Property Creation");
  setMessage("Create and add a new property to your class", 

IMessageProvider.INFORMATION);
}

@Override
protected Control createDialogArea(Composite parent)
{
  Composite area = (Composite) super.createDialogArea(parent);
  Composite container = new Composite(area, SWT.NONE);
  container.setLayoutData(new GridData(GridData.FILL_BOTH));
  GridLayout layout = new GridLayout(2, false);
  container.setLayoutData(new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, true));
  container.setLayout(layout);

  createJPA(container);
  createAccess(container);
  createNonAccess(container);
  createType(container);
  createArray(container);
  createCollections(container);
  createCustomType(container);
  createName(container);
  createInitial(container);
  createMethods(container);

  return area;
}

 

Δηθόλα 5-30: Μέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο PropertyDialog 

 

Κιεξνλνκψληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θιάζεο TitleAreaDialog, απηφκαηα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνρψλ ηίηινπ, πιεξνθνξηψλ, κελπκάησλ 

θαη πεξηερνκέλνπ (Vogel, 2012a). Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο δηάινγνο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κία ειαθξηά έθδνζε ελφο νδεγνχ. Πξφζβαζε ζηε γξαθηθή δηεπαθή 

ρξήζηε ηνπ δηαιφγνπ, απνθηνχκε παηψληαο ην θνπκπί “Add..”, ην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηε ζχλζεζε ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πινπνίεζε 

ηεο θιάζεο PropertiesComposite. Η εθθίλεζε ηνπ δηαιφγνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 

5-31, ελψ ζηελ εηθφλα 5-32 απνηππψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ εθθίλεζή ηνπ. 
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Δηθόλα 5-31: Η εθθίλεζε ηνπ δηαιόγνπ PropertyDialog 

 

Σελ επζχλε γηα ην ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ ηνπ δηαιφγνπ έρεη ε θιάζε 

PropertyDialogController, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δηαιφγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην πνπ παηεζεί ην θνπκπί “Add..”, εθηεινχληαη 

δηαδνρηθά θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 

private void handlePropertiesButtonAddSelection()
{
  try
  {
    property = new Property();
    propertyDialog = new PropertyDialog(page.getShell(), propertiesNames, 

property);
    propertyDialog.create();
    propertyDialogController = new PropertyDialogController(propertyDialog);
    if(propertyDialog.open() == Window.OK)
    {
      String propertyString = codeGenerator.generateSingleLineProperty

(property);
      page.getPropertiesComposite().getListProperties().add(propertyString);
      propertiesNames.add(property.getName());
    }
  }
  catch (Exception e)
  {
    System.err.println(e.getMessage());
  }
  finally
  {
    propertyDialogController = null;
    propertyDialog = null;
    property = null;
  }
}

 

Δηθόλα 5-32: Η πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ γηα ην ρεηξηζκό ηεο επηινγήο “Add..” 

 

Η πξψηε δηαδηθαζία αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ ηχπνπ 

Property. Η ζπγθεθξηκέλε θιάζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θάζε λένπ κέινπο πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Ακέζσο κεηά, ζεηξά έρεη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαιφγνπ, ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο 

PropertyDialog απαηηείηαη ε ρξήζε ηξηψλ παξακέηξσλ. Η πξψηε παξάκεηξνο πξνθχπηεη 
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απφ ηελ αλάθηεζε ηνπ θειχθνπο (shell) ηεο ζειίδαο ηνπ νδεγνχ. Σν θέιπθνο 

αλαπαξηζηά ην πιαίζην θάζε παξαζχξνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ νδεγνχ θαη δηαιφγνπ, ζε επίπεδν 

γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε. Η δεχηεξε παξάκεηξνο (propertiesName) απνηειεί ηε 

ζπιινγή κε ηα ήδε ππάξρνληα νλφκαηα ζηε ιίζηα ησλ ηδηνηήησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθπγή ρξήζεο θνηλψλ νλνκάησλ αλάκεζα ζηηο ηδηφηεηεο. Η ηξίηε 

παξάκεηξνο είλαη ην αληηθείκελν ηχπνπ Property πνπ δεκηνπξγήζεθε πξνεγνπκέλσο θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάζεζε ηηκψλ, κέζσ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηνπ 

δηαιφγνπ. ηελ εηθφλα 5-33 απεηθνλίδεηαη ε ιίζηα πξνεπηζθφπεζεο ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

 

Δηθόλα 5-33: Η ιίζηα πνπ απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα νλόκαηα ησλ ηδηνηήησλ 

 

Η επφκελε δηαδηθαζία, κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαιφγνπ, 

αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εκθάληζε ηνπ παξαζχξνπ ζην ρξήζηε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο εθηειεζηεί ε κέζνδνο create() ηεο θιάζεο PropertyDialog. 

Ακέζσο κεηά πξαγκαηνπνηείηαη ε δήισζε θαη αξρηθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο θιάζεο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ ηνπ δηαιφγνπ 

(PropertyDialogController), ρξεζηκνπνηψληαο ην αληηθείκελν ηνπ δηαιφγνπ θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, ν ρεηξηζηήο ζπκβάλησλ ηεο 

ζειίδαο ηνπ νδεγνχ κπαίλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, πεξηκέλνληαο ηελ έθβαζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαιφγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ξπζκηζηεί ε ηδηφηεηα θαη παηεζεί ην 

θνπκπί OK, ηνπ δηαιφγνπ, πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάζεζε ηεο ηδηφηεηαο ζηηο αξκφδηεο 

ιίζηεο ησλ ηδηνηήησλ θαη ζπλερίδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. Γηαθνξεηηθά, ηεξκαηίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

κεζφδνπ, παξαθάκπησληαο ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ηδηφηεηαο. 

Με παξφκνην ηξφπν γίλεηαη ε νινθιήξσζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νδεγνχ, κέζσ ηεο κεζφδνπ performFinish(). Όηαλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη φηη ε 

ξχζκηζε ηεο θιάζεο θαη ησλ κειψλ ηεο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη παηήζεη ην θνπκπί 

Finish, ηφηε ζπγθεληξψλνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηε γξαθηθή δηεπαθή 

ρξήζηε ηνπ νδεγνχ θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε έλα αληηθείκελν ηχπνπ NewClass. 
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ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ην παξάζπξν ηνπ νδεγνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπνζέηεζεο ηεο θιάζεο, δεκηνπξγείηαη 

ην αξρείν ηχπνπ .java ηεο λέαο θιάζεο, κε ην αλάινγν πεξηερφκελν θαη ηνπνζεηείηαη 

ζηνλ επηζπκεηφ θαηάινγν. 

 5.5  Πξόηππα ρεδίαζεο 

Η πινπνίεζε ηνπ ACC Plug-in βαζίζηεθε ζην πξφηππν ζρεδίαζεο Model – View 

– Controller (MVC). Δπηπιένλ, εθηφο απφ ην πξφηππν ζρεδίαζεο MVC, εθαξκφζηεθαλ 

επίζεο ηα πξφηππα Strategy, Singleton, Composite θαη Observer. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί, πσο ελψ ε δηάζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ MVC εκθαλίζηεθε πξηλ 

μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηνπ plug-in, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππφινηπσλ πξνηχπσλ δελ ηζρχεη 

θάηη ηέηνην. Η αλάγθε εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ πξνέθπςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 5.5.1 Model – View – Controller 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο απαηηείηαη ν δηαρσξηζκφο 

ελφο ζπζηήκαηνο ζε ηξία ππνζπζηήκαηα, φπνπ ην θαζέλα έρεη μερσξηζηφ ξφιν θαη 

εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Σν Μodel πιαηζηψλεη θαη κνληεινπνηεί ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, ην View αζρνιείηαη κε ηελ πξνβνιή 

ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ν Controller είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ δχν, 

κέζσ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ (Wicramanayake, 2010). 

Η αξρηηεθηνληθή MVC ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ζε κία εθαξκνγή 

πινπνηνχληαη γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε θαη φπσο ηζρχεη ζηα πεξηζζφηεξα πξφηππα 

ζρεδίαζεο, δελ είλαη απφιπηνο ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο (Trygve, 2003). 

ηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη 

ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη νη εμήο: 

 Model 

NewClass θαη Property 

 View 

NewClassWizard, NewClassWizardPage θαη PropertyDialog 

 Controller 

NewClassWizardPageController θαη PropertyDialogController 
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Η εηθφλα 5-34 απνηππψλεη ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηηο θιάζεηο 

NewClassWizard, NewClassWizardPage, NewClassWizardPageController θαη 

NewClass, ελψ ζηελ εηθφλα 5-35 πξνβάιιεηαη ε κνληεινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνθχπηεη σο πξνο ηηο θιάζεηο PropertyDialog, PropertyDialogController θαη Property. 

 

 

Δηθόλα 5-34: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή MVC (1) 

 

 

Δηθόλα 5-35: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή MVC (2) 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρηηεθηνληθήο, νη θιάζεηο πνπ πινπνηνχλ ηηο 

δηεπαθέο ρξήζηε δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ ρεηξηζηψλ ζπκβάλησλ (Controllers), 

θάηη ην νπνίν βνεζάεη ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο θαη ζηε δπλαηφηεηα 
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επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, πινπνηψληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ην ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ ησλ ζειίδσλ. 

 5.5.2 Strategy 

Σν πξφηππν ζρεδίαζεο Strategy επηηξέπεη ηε δπλακηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηε ζηηγκή πνπ επηθξαηνχλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο. Δπεηδή γηα ηελ επίιπζε θάπνησλ δεηεκάησλ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πινπνηήζεηο, ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πξνηείλεη ηνλ δηαρσξηζκφ 

απηψλ ησλ πινπνηήζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε μερσξηζηέο θιάζεηο. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, έλα αληηθείκελν κπνξεί λα θαζνξίζεη, θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο κίαο εθαξκνγήο, ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη, ψζηε λα εθαξκφζεη ηελ 

πινπνίεζε πνπ επηζπκεί (Surgue, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζρεδίαζεο, νη 

δηάθνξεο πινπνηήζεηο κίαο δηαδηθαζίαο δε ζα πξέπεη λα θιεξνλνκνχληαη άκεζα, αιιά λα 

ελζπιαθψλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζσ θαηάιιεισλ δηαζπλδέζεσλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε επειημία ηεο ζρεδίαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πξνηηκψληαο ηελ 

ηερληθή ηεο ζπζζσκάησζεο έλαληη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη εθαξκφδνληαο ηελ Αξρή 

ηεο Αλνηθηήο-Κιεηζηήο ζρεδίαζεο (Open-Closed Principle - OCP), ε νπνία δειψλεη πσο 

νη θιάζεηο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο δίρσο ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηνπο πινπνίεζεο. 

ηα πιαίζηα αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη 

ζπκκεηέρνπζεο θιάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο Strategy, είλαη νη 

θιάζεηο TextField, CharValidation, FloatValidation, IntegerValidation, StringValidation 

θαη ε δηαζχλδεζε InputValidation, ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα 5-

36. 

 

Δηθόλα 5-36: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ην πξόηππν ζρεδίαζεο Strategy 
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 ηελ θιάζε TextField πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ γξαθηθνχ πεδίνπ πνπ 

παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αξρηθήο ηηκήο θαηά ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο λέαο ηδηφηεηαο. Δπεηδή ζέινπκε γηα ηνλ θάζε ηχπν ηεο ηδηφηεηαο πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη λα γίλνληαη θαη νη αλάινγνη έιεγρνη, απνκνλψλνπκε ηνπο αιγφξηζκνπο 

ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ζε μερσξηζηέο θιάζεηο θαη παξέρνπκε πξφζβαζε ζε απηνχο κέζσ 

θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο. 

Η θιάζε PropertyDialog έρεη ην ξφιν ηνπ πειάηε (client), ε νπνία παξέρεη 

πξφζβαζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θιάζεο TextField θαη ηε ξχζκηζε ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ 

ζέινπκε λα ηεζεί ζε ηζρχ. Δπνκέλσο, επεηδή ν ρεηξηζηήο ζπκβάλησλ γλσξίδεη αλά πάζα 

ζηηγκή πνηφο είλαη ν ηξέρσλ ηχπνο ηεο ηδηφηεηαο, ξπζκίδεη δπλακηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο, ηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ εγθπξφηεηαο. 

 5.5.3 Singleton 

Σν πξφηππν ζρεδίαζεο Singleton επηιχεη ην δήηεκα εμαζθάιηζεο ηεο ππάξμεο ην 

πνιχ ελφο ζηηγκηνηχπνπ θάπνηαο θιάζεο πνπ κπνξεί λα νξίζνπλ νη αλάγθεο πινπνίεζεο 

κίαο εθαξκνγήο. Σελ επζχλε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ έρεη ε ίδηα ε 

θιάζε, ε νπνία δεκηνπξγεί ην πξψην ζηηγκηφηππφ ηεο εζσηεξηθά θαη κέζσ θάπνηαο 

κεζφδνπ επηζηξέθεη κία αλαθνξά πξνο απηφ (Mainak, 2013). 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη πινπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνηχπνπ ζρεδίαζεο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε δχν θεληξηθέο πξνζεγγίζεηο. ηελ πξψηε 

πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαπηφρξνλε δήισζε θαη αξρηθνπνίεζε ηνπ ζηηγκηνηχπνπ 

ηεο θιάζεο θαη ε επηζηξνθή ηεο αλαθνξάο ηνπ κέζσ θάπνηαο κεζφδνπ. Η ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνιπλεκαηηθψλ εθαξκνγψλ, ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθνπνίεζε ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ απφ θάζε λήκα. ηε 

δεχηεξε πξνζέγγηζε εθαξκφδεηαη πξψηα ε ηερληθή θαζπζηέξεζεο ηεο αξρηθνπνίεζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (lazy loading), ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξψην ρξφλν κφλν ε 

δήισζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κεηέπεηηα γίλεηαη κε εγθπξφηεηα ε αξρηθνπνίεζε θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αλαθνξάο ηνπ κέζσ θάπνηαο κεζφδνπ. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δε 

ζεσξείηαη αζθαιήο ζε πνιπλεκαηηθέο εθαξκνγέο, επεηδή ζε θάζε θιήζε ηεο κεζφδνπ 

απφ ην θάζε λήκα, ζα δεκηνπξγείηαη θαη έλα λέν ζηηγκηφηππν, αιιά ρξεζηκεχεη φηαλ 

ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ην ρξφλν εθθίλεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, ην πξφηππν ζρεδίαζεο Singleton εθαξκφζηεθε 

δχν θνξέο, θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ θιάζεσλ CodeGenerator θαη 



67 

PropertyNameKeeper. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αιιά θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ θιάζεσλ 

απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα 5-37. 

 

 

Δηθόλα 5-37: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ην πξόηππν ζρεδίαζεο Singleton 

 

Η θιάζε CodeGenerator είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξάδνζε 

έηνηκνπ θψδηθα ζηηο θιάζεηο Property θαη NewClass, κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, δειαδή ηεο παξαγσγήο θψδηθα ζε αξρεία .java. Η 

ζπγθεθξηκέλε θιάζε εθαξκφδεη ην πξφηππν ζρεδίαζεο Singleton επεηδή δε ρξεηαδφκαζηε 

ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο ζηηγκηνηχπσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κνλαδηθή 

επζχλε ηεο θιάζεο είλαη λα παξαδίδεη έηνηκα ηκήκαηα θψδηθα θαη επεηδή κπνξνχκε κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα θάλνπκε εμνηθνλφκεζε σο πξνο ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Ωο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο PropertyNameKeeper, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο. 

θνπφο ηεο PropertyNameKeeper είλαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ νλφκαηνο θάζε 

λέαο ηδηφηεηαο πνπ πξνζηίζεηαη σο κέινο ηεο λέαο θιάζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζεί. Δπεηδή δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλψλ νλνκάησλ αλάκεζα ζηα κέιε κίαο 

θιάζεο, ηα νλφκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθπγή ρξήζεο 

ίδησλ νλνκάησλ αλάκεζα ζηηο ηδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη. Δπνκέλσο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδνπκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, αθνχ κπνξεί λα 
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ππάξρεη κφλν κία ιίζηα κε νλφκαηα, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην κνλαδηθφ ζηηγκηφηππν ηεο 

θιάζεο. 

 5.5.4 Composite 

Σν πξφηππν ζρεδίαζεο Composite ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ είηε κεκνλσκέλα αληηθείκελα, είηε ζπλζέζεηο 

αληηθεηκέλσλ θαη είλαη αξθεηά ρξήζηκν φηαλ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε ηα αληηθείκελα 

ππφ ηε κνξθή ηεξαξρηψλ. Η ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ πξνβάιιεηαη 

φηαλ ζέινπκε λα εθηειέζνπκε θνηλέο κεζφδνπο ζε φια ηα αληηθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε κία ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηηο εθηειέζνπκε μερσξηζηά ζην 

θάζε έλα αληηθείκελν, αιιά θαη λα πινπνηήζνπκε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

ζπζρεηίζεηο αληηθεηκέλσλ (Mandliya, 2013). 

Μέζσ ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο Composite ρεηξηδφκαζηε ηηο ζπιινγέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ, σο κεκνλσκέλα αληηθείκελα θαη θαινχκε ηηο κεζφδνπο 

πνπ επηζπκνχκε ρσξίο λα γλσξίδνπκε πνηα αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλα επεξεάδνληαη απφ 

ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ κεζφδσλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζειίδαο ηνπ νδεγνχ. πγθεθξηκέλα, ε θιάζε NewClassWizardPage πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζειίδαο, ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ ζχλζεηα 

αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο θιάζεηο SourceComposite, 

PackageComposite, EnclosingTypeComposite, FilenameComposite θιπ, ησλ νπνίσλ νη 

ζπζρεηίζεηο απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα 5-38. 

 



69 

 

Δηθόλα 5-38: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ην πξόηππν ζρεδίαζεο Composite 

 

Οη θιάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο θιάζεο NewClassWizardPage, 

απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο μερσξηζηέο ζπλζέζεηο αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο, επηηξέπνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πιαηζηψλνπλ, παξέρνληαο θαηάιιειεο κεζφδνπο 

πξφζβαζεο, ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη ε ζειίδα NewClassWizardPage θαη ν ρεηξηζηήο 

ζπκβάλησλ NewClassWizardPageController, ψζηε λα εθηεινχληαη νη δηάθνξνη έιεγρνη 

πνπ βαζίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

 5.5.5 Observer 

Δθαξκφδνληαο ην πξφηππν ζρεδίαζεο Observer, πξαγκαηνπνηείηαη ε απηφκαηε 

ελεκέξσζε κίαο θαζνξηζκέλεο νκάδαο αληηθεηκέλσλ, ε νπνία παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο 

σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη πξάηηεη αλαιφγσο ζε θάζε λέα θαηάζηαζε 

πνπ πξνθχπηεη (Sintes, 2001). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ απαηηείηαη ε παξνρή θαηάιιειεο 

δηαζχλδεζεο απφ ηελ θιάζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ επηζπκνχκε λα παξαθνινπζείηαη, 

κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο εγγξαθήο θαη ηεο δηαγξαθήο ησλ 
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αληηθεηκέλσλ πνπ ζέινπκε λα ελεκεξψλνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θιάζε πξνο 

παξαθνινχζεζε, κπνξεί λα γλσξίδεη πνηα είλαη ηα αληηθείκελα, ή πνηα είλαη ε νκάδα ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη, αλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αιιαγή σο πξνο 

ηηο αιιαγέο θαηάζηαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο. 

Κξίζεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο Observer θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αθχξσζεο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θιάζεο, επεηδή απαηηεί ηελ 

ελεκέξσζε πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο ζεκείσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθχξσζεο κίαο 

ηδηφηεηαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθαίξεζή ηεο απφ ηε ιίζηα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ππάξρεη ζηε ζειίδα ηνπ νδεγνχ, κέζσ ηεο επηινγήο “Remove” πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 5-39. Δπνκέλσο, ηελ επζχλε αλαιακβάλεη απηνκάησο ε θιάζε πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ρεηξηζηήο ησλ ζπκβάλησλ ηεο ζειίδαο, δειαδή ε θιάζε 

NewClassWizardPageController. 

 

 

Δηθόλα 5-39: Η επηινγή “Remove”, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε αθαίξεζε 

ηεο ηδηόηεηαο από ηε ιίζηα πξνεπηζθόπεζεο ησλ ηδηνηήησλ. 

 



71 

Δθηφο απφ ηε ιίζηα ησλ ηδηνηήησλ φκσο, ππάξρνπλ θαη άιια ζεκεία ηα νπνία 

επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θιάζε NewClassWizard ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη, εθηφο απφ ηελ θιάζε 

PropertiesComposite πνπ πινπνηεί ηε ιίζηα πξνεπηζθφπεζεο, ηηο θιάζεηο NewClass θαη 

PropertyNameKeeper. Ο πην εχρξεζηνο ηξφπνο πινπνίεζεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη κέζσ θαηάιιεισλ δηαζπλδέζεσλ, ηα νπνία πξνβάιινληαη ζηελ εηθφλα 5-40, καδί 

κε ηηο θιάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Δηθόλα 5-40: Οη ζπζρεηίζεηο πνπ απνηππώλνληαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο UML, 

εθαξκόδνληαο ην πξόηππν ζρεδίαζεο Observer 

 

Η θιάζε PropertyNameKeeper ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αθχξσζε κίαο 

ηδηφηεηαο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηε ζεηξά ηεο, ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

αθαίξεζεο ζηε ζπιινγή ησλ νλνκάησλ, ελψ ε θιάζε NewClass ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

πνηα ηδηφηεηα αθπξψζεθε, ψζηε λα κελ ηε ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηειηθή έθδνζε παξαγσγήο 

θψδηθα. 

Με ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πινπνίεζεο, ε θιάζε 

NewClassWizardPageController δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηνπο αθξηβείο ηχπνπο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, παξά κφλν ζε πνηα νκάδα αλήθνπλ, δειαδή φηη ηα αληηθείκελα πξνο 

ελεκέξσζε είλαη ηχπνπ ItemRemovedObserver, επεηδή βξίζθνληαη ζε ζχκβαζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε. 
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 6 Παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ACC Plug-in 

 6.1  Δηζαγσγή 

Σν Αdvanced Class Creation Plug-in δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο έξγσλ ινγηζκηθνχ. ηφρνο ηνπ plug-in 

είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε, ειαηηψλνληαο ην ρξφλν πνπ 

θαηαλαιψλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ θιάζεσλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ACC Plug-

in, ππφ ηε κνξθή κειέηεο ησλ δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ (case studies) παξαγσγήο θψδηθα 

θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

εξγαιείν. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε δηαδηθαζία δηάδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε 

θαη γξαθηθψλ δηεπαθψλ ηεο εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη 

γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλεο παξαγσγήο θψδηθα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java σο πξνο ηελ νξζή ζχληαμε θψδηθα. 

 6.2  Μειέηεο Πεξηπηώζεσλ 

Η πξφζβαζε ζηε γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ηνπ νδεγνχ, επηηπγράλεηαη είηε κέζσ 

ηεο θεληξηθήο εξγαιεηνζήθεο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο, είηε κέζσ ηνπ 

κελνχ πνπ ζπγθεληξψλεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο νδεγνχο ηεο πιαηθφξκαο. Ακέζσο 

κεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νδεγνχ, δηαηίζεηαη ζην ρξήζηε ην παξάζπξν ηνπ νδεγνχ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο. ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα 

δνχκε φια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο κίαο λέαο θιάζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ACC Plug-in, 

απφ ηελ πην απιή ηεο κνξθή, ζηελ πην ζχλζεηε ζε επίπεδν νληφηεηαο JPA. 

 6.2.1 Δημιοςπγία μίαρ απλήρ κλάζηρ 

Δπηιέγνληαο απφ ηνλ νδεγφ ηελ επηινγή default θαη ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκα 

θαη ην παθέην ζην νπνίν αλήθεη ε θιάζε, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 6-1, πξνθχπηεη ην αξρείν ηεο εηθφλαο 6-2. 
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Δηθόλα 6-1: Η ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ νδεγνύ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο απιήο 

θιάζεο 

 

 

Δηθόλα 6-2: Σν αξρείν θώδηθα πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία κίαο απιήο θιάζεο 

 

Όηαλ ν ηξνπνπνηεηήο πξφζβαζεο (access modifier) ηεο θιάζεο θαζνξίδεηαη σο 

“default” απφ ηνλ νδεγφ, ηφηε πξφζβαζε ζηελ θιάζε έρνπλ κφλν νη θιάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ίδην παθέην (Java Programming - Java Access Modifiers, n.d.). 
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 6.2.2 Δημιοςπγία δημόζιαρ κλάζηρ 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα επηρεηξήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία δεκφζηα 

θιάζε ε νπνία πινπνηεί ηε ζπλάξηεζε main(), θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “public” γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ ηξνπνπνηεηή πξφζβαζεο, αιιά θαη δηαιέγνληαο ηελ επηινγή “public 

static void main..” ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-3, γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο θελήο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ main() ζην ζψκα ηεο θιάζεο πνπ 

απνηππσλέηαη ζηελ εηθφλα 6-4. 

 

 

Δηθόλα 6-3: Δπηιέγνληαο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο 
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Δηθόλα 6-4: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο δεκόζηαο θιάζεο 

 

Όηαλ κία θιάζε δειψλεηαη σο public ηφηε είλαη νξαηή απφ φιεο ηηο θιάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο, αλεμαξηήησο παθέηνπ (Java Programming - Java Access Modifiers, n.d.). Η 

κέζνδνο main() είλαη ε πξψηε δηαδηθαζία πνπ ζα αλαδεηήζεη ε εηθνληθή κεραλή ηεο Java 

(JVM) θαη θαζνξίδεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο κίαο εθαξκνγήο (The Java Tutorials - The 

main Method, n.d.). 

 6.2.3 Δημιοςπγία αθηπημένηρ κλάζηρ 

Με παξφκνην ηξφπν γίλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο αθεξεκέλεο θιάζεο, ξπζκίδνληάο 

ηελ θαηαιιήισο απφ ηνλ νδεγφ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-5. Σν απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 6-6. 

 

Δηθόλα 6-5: Ρπζκίδνληαο ηνλ νδεγό γηα ηε δεκηνπξγία κίαο αθεξεκέλεο θιάζεο 



76 

 

 

Δηθόλα 6-6: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο αθεξεκέλεο θιάζεο 

 

 Μία αθεξεκέλε θιάζε (abstract class) δελ κπνξεί λα αξρηθνπνηεζεί, φπσο κία 

θαλνληθή θιάζε (concrete class). Δπνκέλσο, δελ πεξηέρεη θάπνηνλ θαηαζθεπαζηή 

(constructor), ελψ απφ ηελ άιιε κπνξεί λα πεξηέρεη είηε πινπνηεκέλεο κεζφδνπο 

(concrete methods), είηε αθεξεκέλεο κεζφδνπο (abstract methods), είηε ην ζπλδπαζκφ 

απηψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θιεξνλνκήζνπλ νη ππφινηπεο θιάζεηο κίαο εθαξκνγήο 

(The Java Tutorials - Abstract Methods and Classes, n.d.). 

 6.2.4 Δημιοςπγία ηελικήρ κλάζηρ 

Έαλ επηρεηξήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε κία θιάζε σο ηειηθή (final) ζηνλ νδεγφ, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 6-7, ελψ είλαη ήδε αθεξεκέλε, ηφηε ζα εκθαληζηεί ην 

αλάινγν κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή κελπκάησλ ηνπ νδεγνχ θαη ζα 

απελεξγνπνηεζεί ε επηινγή Finish. 

 

Δηθόλα 6-7: Δπηρεηξώληαο λα ξπζκίζνπκε ηελ θιάζε σο αθεξεκέλε θαη ηειηθή 

ηαπηόρξνλα. 
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Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, είλαη γηαηί είλαη αδχλαην γηα κία θιάζε λα 

είλαη ηαπηφρξνλα αθεξεκέλε θαη ηειηθή. Μία ηειηθή θιάζε δελ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη 

λα θιεξνλνκεζεί (The Java Tutorials - Writing Final Classes and Methods, n.d.), ελψ 

απφ ηελ άιιε, ζθνπφο ησλ αθεξεκέλσλ θιάζεσλ είλαη ε θιεξνλφκεζή ηνπο απφ ηηο 

ππφινηπεο θιάζεηο. Δπνκέλσο, έρνπκε λα θάλνπκε κε δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

ηξνπνπνηεηψλ κίαο θιάζεο πνπ δε γίλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα ζπλππάξμνπλ. 

Απνδεζκεχνληαο ηελ επηινγή “abstract”, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 6-8 θαη 

νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο θιάζεο απφ ηνλ νδεγφ, πξνθχπηεη ην 

απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο 6-9. 

 

 

Δηθόλα 6-8: Απνδεζκεύνληαο ηε ξύζκηζε “abstract”, επηηξέπεηαη ε νινθιήξσζε 

ηνπ νδεγνύ 
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Δηθόλα 6-9: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο θιάζεο 

 6.2.5 Δημιοςπγία εμθωλεςμένηρ κλάζηρ 

Ο νδεγφο δεκηνπξγίαο θιάζεσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ θαη 

εκθψιεπζεο κίαο θιάζεο ζην ζψκα θάπνηαο ήδε ππάξρνπζαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε 

δηαδηθαζία, ζα πξέπεη πξψηα λα γίλεη ε επηινγή ηεο ξχζκηζεο “Enclosing Type”. Απηφ 

πνπ παξαηεξνχκε, θάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή φπσο απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 

6-10, είλαη πσο απελεξγνπνηνχληαη απηνκάησο ηα γξαθηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δήισζε ηνπ παθέηνπ ηεο θιάζεο, ελψ ελεξγνπνηνχληαη νη ηξνπνπνηεηέο “private”, 

“protected” θαη “static”. 

 

Δηθόλα 6-10: Οη αιιαγέο πνπ εθηεινύληαη ζηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ, επηιέγνληαο ηε 

ξύζκηζε εκθσιεπκέλεο θιάζεο 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη λα δεισζεί θάπνηα εκθσιεπκέλε θιάζε, ε δήισζε 

ηνπ παθέηνπ είλαη πεξηηηή. Δπίζεο, ε Java επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ηξνπνπνηεηψλ κφλν θαηά ηε δήισζε εκθσιεπκέλσλ θιάζεσλ, γηαηί κφλν ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο είλαη ινγηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γελ έρεη λφεκα λα δεισζεί κία 

“εμσηεξηθή” θιάζε σο ηδησηηθή θαη λα κε κπνξεί λα είλαη νξαηή απφ θακία άιιε. 

Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ “εμσηεξηθψλ” θιάζεσλ, ε Java γηα ιφγνπο επειημίαο δελ 

επηηξέπεη ηηο δήισζεηο “protected” θαη “static”, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο  

θαηά ηε δηαδηθαζία δήισζεο κεζφδσλ θαη εκθσιεπκέλσλ θιάζεσλ (The Java Tutorials - 

Nested Classes, n.d.). 

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ νδεγφ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

εκθσιεπκέλεο θιάζεο, πξέπεη λα δεισζεί ε θιάζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηέθηεο 

ηεο εκθσιεπκέλεο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη είηε ζπληάζζνληαο 

απεπζείαο ην φλνκα ηεο θιάζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα ηνπ παθέηνπ, αλ ππάξρεη 

(παθέην.φλνκα_θιάζεο), είηε κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο αλαδήηεζεο θιάζεο επηιέγνληαο 

ηελ επηινγή  “Browse..”, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-11. Σν απνηέιεζκα ηνπ θψδηθα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 6-12. 

 

Δηθόλα 6-11: Δπηιέγνληαο θαη ζπκπιεξώλνληαο ηα θαηάιιεια πεδία γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο εκθσιεπκέλεο θιάζεο 
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Δηθόλα 6-12: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο εκθσιεπκέλεο 

θιάζεο 

 6.2.6 Κληπονομικόηηηα και ςλοποίηζη διαζύνδεζηρ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζα επηρεηξήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία θιάζε 

απηνκαηνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πινπνίεζεο δηαζπλδέζεσο. Η 

θιάζε πνπ ζα θιεξνλνκήζνπκε νλνκάδεηαη Student θαη ε δηαζχλδεζε πνπ ζα 

πινπνηήζνπκε έρεη ην φλνκα Study. Ο θψδηθαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θιάζε Student 

θαη ζηε δηαζχλδεζε Study, απνηππψλεηαη ζηηο εηθφλεο 6-13 θαη 6-14. 

 

Δηθόλα 6-13: Ο θώδηθαο πινπνίεζεο ηεο θιάζεο Student 

 

 

Δηθόλα 6-14: Oη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαζύλδεζε Study 
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Αθνχ γίλεη ε δήισζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ παθέηνπ, κπνξνχκε λα δειψζνπκε 

ηελ θιάζε πνπ ζέινπκε λα θιεξνλνκήζνπκε είηε γξάθνληαο απεπζείαο ην φλνκα ηεο 

θιάζεο ζην αληίζηνηρν πεδίν, είηε αλαδεηψληαο ηελ θιάζε απφ ην δηάινγν πνπ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παηψληαο ζηελ επηινγή “Browse..”. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο δηαζχλδεζεο πξνζεγγίδνπκε κε ηελ ίδηα ινγηθή ηα αληίζηνηρα πεδία πνπ ζπλαληνχκε 

ακέζσο πην θάησ. Οη ηειεπηαίεο δχν θίλεζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ νδεγνχ, είλαη λα επηιέμνπκε ηηο ξπζκίζεηο “Superclass Constructors” 

θαη “Inherited Methods”. Όιεο νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα 6-15. 

 

 

Δηθόλα 6-15: Δπηιέγνληαο θαη ζπκπιεξώλνληαο ηα θαηάιιεια πεδία γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο θιάζεο Student 
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Η πξψηε επηινγή έρεη λα θάλεη κε ηε δήισζε θαηαζθεπαζηή ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ θιάζε πνπ θιεξνλνκνχκε, ελψ ε δεχηεξε 

επηινγή έρεη λα θάλεη κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο πνπ θιεξνλνκνχκε απφ ηελ ππεξθιάζε, 

αιιά θαη απφ ηε δηαζχλδεζε. Σν απνηέιεζκα απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 6-16. 

 

Δηθόλα 6-16: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο 

MasterStudentStudy 

 6.2.7 Δημιοςπγία κλάζηρ με ιδιόηηηερ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνζζήθεο πνπ πξνζθέξεη ν νδεγφο ηνπ ACC Plug-in, είλαη ε 

δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο θιάζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα εμέιημεο ηεο θιάζεο ζε επίπεδν νληφηεηαο, 

θαζνξίδνληαο ηα annotations ηνπ Java Persistence API (JPA). ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην 

ζα γίλεη ε επίδεημε ρξήζεο ηνπ δηαιφγνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ κίαο θιάζεο. 

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θιάζεο 

απφ ηνλ νδεγφ, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ, παηψληαο 

ζηελ επηινγή “Add..” ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηδηνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ αξκφδην δηάινγν. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε φζεο ηδηφηεηεο ζέινπκε, 

αλεμαξηήησο ηχπνπ. Οη θηλήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απνηππψλνληαη ζηηο εηθφλεο 6-17 θαη 

6-18. 
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Δηθόλα 6-17: Παηώληαο ζηελ επηινγή “Add..” ελεξγνπνηείηαη θαη αλνίγεη ν δηάινγνο 

θαζνξηζκνύ ησλ ηδηνηήησλ ηεο θιάζεο 
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Δηθόλα 6-18: Μέζσ ηνπ παξαζύξνπ ηνπ δηαιόγνπ κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηηο 

ηδηόηεηεο ηεο θιάζεο 

 

ηε ιίζηα ησλ ηδηνηήησλ γίλεηαη ε πξνεπηζθφπεζε φισλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα, ζε επίπεδν θψδηθα, απνηππψλεηαη 

ζηελ εηθφλα 6-19. 

 

 

Δηθόλα 6-19: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο, καδί κε ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ κειώλ ηεο 
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 6.2.8 Εξέλιξη κλάζηρ και ιδιοηήηων ζε επίπεδο ονηόηηηαρ JPA 

ε απηφ ην ζελάξην πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέιημε κίαο θιάζεο ζε επίπεδν 

νληφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ACC Plug-in. Αθνχ 

γίλεη ε ρξήζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θιάζεο, 

επηιέγνπκε ην checkbox ηνπ JPA γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επηινγψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα ξπζκίδνπκε ηελ θιάζε αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 6-20. 

 

 

Δηθόλα 6-20: Δπηιέγνληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ JPA από ηνλ νδεγό 
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Με παξφκνηεο δηαδηθαζίεο ζπλερίδνπκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ξπζκίζεηο JPA πνπ πξνζθέξνληαη εθ κέξνπο ηνπ δηαιφγνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-21. 

 

 

Δηθόλα 6-21: Ρπζκίδνληαο ηηο ηδηόηεηεο ηεο θιάζεο ζε επίπεδν JPA 

 

Ωο απνηέιεζκα έρνπκε ηε δεκηνπξγία κίαο νινθιεξσκέλεο νληφηεηαο αιιά θαη 

ηεο θιάζεο κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη, ν θψδηθαο ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθφλεο 6-

22 θαη 6-23 αληίζηνηρα. 
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Δηθόλα 6-22: Ο θώδηθαο πνπ πξνέθπςε από ηε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο θαη ηεο 

εμέιημήο ηεο ζε επίπεδν νληόηεηαο, κέζσ ηνπ νδεγνύ 

 

 

Δηθόλα 6-23: Η απηόκαηε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ 

θαζνξηζκνύ ηδηόηεηαο πξνζαξκνζκέλνπ ηύπνπ (Custom Type) 
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 7 πκπεξάζκαηα 

Μέζσ ησλ θεληξηθψλ ελνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

αλαδπθλείεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse, θαζψο θαη ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Java, φπνπ κέζσ ηεο πξνζθνξάο ησλ εξγαιείσλ ηνπο κπνξνχλ λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελφο κεραληθνχ ινγηζκηθνχ. 

ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ 

αλαγλψζηε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Eclipse, παξνπζηάδνληαο ηελ εζσηεξηθή 

δνκή ηεο πιαηθφξκαο, αιιά θαη λα θαηαηνπηζηεί σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε 

αληηθεηκελνζηξεθήο πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο θαη ε αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζε αληηθείκελα 

θιάζεσλ θαη πίλαθεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηαζχλδεζε 

πξνγξακκαηηζκνχ JPA. 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο κίαο εθαξκνγήο, ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

πξνθχπηνπλ ζέκαηα αζπκθσλίαο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, αθνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο κίαο εθαξκνγήο έσο θαη ηεο 

θαηαρψξεζεο ησλ θεληξηθψλ ηεο νληνηήησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ ηα 

αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο. 

Δπεηδή φκσο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα γίλεη κφλν δηα κέζνπ ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ, πξνβάιιεηαη απηνκάησο ν 

πεξηνξηζκφο ηνπο, σο πξνο ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

πλερίδνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα θεθάιαηα ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse, αιιά θαη ηεο παξνπζίαζεο 

ηεο αληηθεηκελνζηξεθήο πξνζέγγηζεο ζε δεηήκαηα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ κίαο 

εθαξκνγήο, είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Advanced 

Class Creation Plug-in, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

ηα επφκελα θεθάιαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ ACC Plug-in, ην 

νπνίν ζπλεηζθέξεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Eclipse. πγθεθξηκέλα, 

ζην πέκπην θεθάιαην έγηλε ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δνκήο, ελψ ζην έθην 

θεθάιαην έιαβε ζέζε ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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εξγαιείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο αλαδπθλείεηαη ε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο εθαξκνγήο. ηφρνο 

ηεο είλαη ε ππνβνήζεζε ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηεο 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο θιάζεσλ θαη εμέιημήο ηνπο ζε νληφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν νδεγφο ηνπ plug-

in. Δπηζπλάπηνληαο ζηελ θιάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ επηζπκνχκε 

κέζσ ηνπ νδεγνχ, είλαη δπλαηή θαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ππφινηπσλ θιάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη καδί ηεο. Δπνκέλσο, κέζα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην 

κνληέιν ηεο εθαξκνγήο, θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο πεξαηηέξσ εμέιημήο ηεο. 
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 8 Μειινληηθή έξεπλα – Πξνηάζεηο 

Έξεπλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ plug-in ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί θαί 

ζην επίπεδν ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαί ζε επίπεδν πξνζθνξάο επηπιένλ 

δπλαηνηήησλ, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

Ωο πξνο ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο, αξρηθά ζα κπνξνχζε λα δηαζπαζηεί ζε δχν 

plug-ins. Σν έλα ζα ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή ζπλζέζεσλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ SWT 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απνκφλσζε ησλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε ηνπ plug-in, ελψ ην 

άιιν ζα αλαιάκβαλε ηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξνχζαλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηα γξαθηθά, φρη κφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ plug-in, αιιά θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε αλάπηπμεο 

παξφκνησλ εξγαιείσλ. 

Απφ θεη θαη πέξα, νη δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα ηέηνην εξγαιείν 

είλαη ακέηξεηεο. Απφ ην λα δεκηνπξγεί απηνκάησο ην παθέην θιάζεσλ, πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ (model) κίαο εθαξκνγήο, κέρξη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο παθέησλ θιάζεσλ ππφ ηε κνξθή πξνηχπσλ 

(model templates). Δπηπιένλ, ηα πξφηππα παθέηα θιάζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ 

κέζσ θάπνηαο έξεπλαο ε νπνία ζα ζηεξηδφηαλ ζηελ αλαδήηεζε ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ 

κνηίβσλ πνπ παξαηεξνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ κίαο εθαξκνγήο, αλάκεζα 

ζε κία πιεζψξα επαγγεικαηηθψλ έξγσλ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα. 
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