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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των τεχνολογιών της πλατφόρμας 

Java EE (Java Enterprise Edition – γνωστή μέχρι πρόσφατα ως J2EE) σε επίπεδο πε-

λάτη, διακομιστή και back-end. Η πλατφόρμα Java EE χρησιμοποιεί ένα κατανεμη-

μένο μοντέλο για επιχειρηματικές εφαρμογές και αποτελεί μία από τις πλέον ευρέως 

διαδεδομένες τεχνολογίες για την υποστήριξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημά-

των.  

Η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία πραγματικής εφαρμογής επίδειξης τέ-

τοιων συστημάτων με την αξιοποίηση εργαλείων ανοικτού κώδικα (π.χ. Netbeans), 

που διευκολύνουν την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών σε γλώσσα προγραμματι-

σμού Java. Η εφαρμογής επίδειξης είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. 

Η εργασία επεκτείνεται ερευνητικά προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των 

αρχών που πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση μιας Java EE εφαρμογής, ώστε αυτή να 

συντηρείται και να επεκτείνεται με ευκολία. Για το σκοπό αυτό μελετούνται τα υ-

πάρχοντα πρότυπα σχεδίασης (design patterns) για Java EE συστήματα ενώ παράλ-

ληλα υλοποιούνται τέσσερα από αυτά στην εφαρμογή επίδειξης του ηλεκτρονικού 

βιβλιοπωλείου με στόχο να διαπιστωθεί και να υπολογιστεί το όφελος που προκύπτει 

από την εφαρμογή τους. 
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ABSTRACT 
The purpose of this project is the study of Java EE (Java Enterprise Edition – 

known until recently as J2EE) platform technologies in the level of client, server and 

back-end. The Java EE platform uses a distributed model for enterprise applications 

and constitutes one of the most widespread technologies for the support of modern 

information systems. 

The project includes, for demonstrating purposes of such systems, the devel-

opment of a real world application with the exploitation of open source tools (e.g. 

Netbeans), that facilitates the development of the corresponding applications in Java. 

The demonstration application is an electronic bookstore.  

The project is extended inquiringly to the direction of investigation of princi-

ples that should condition the design of a Java EE application, for the purpose of 

easy maintenance and extensibility. For this aim the existing design patterns for Java 

EE systems are considered, while four of them are implemented in the demonstration 

application of the electronic bookstore. The expected benefit from the implementa-

tion of the four design patterns is confirmed and calculated. 
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Εισαγωγή 
Η Java ΕΕ πλατφόρμα είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα για την ανάπτυξη επι-

χειρησιακών εφαρμογών. Είναι ιδανική για την εύκολη ανάπτυξη πολύπλοκων, α-

παιτητικών και μεγάλου μεγέθους έργων. Η λειτουργία Java EE εφαρμογών βασίζε-

ται σε ένα διακομιστή εφαρμογών ενώ για την ανάπτυξη Java EE εφαρμογών έχουν 

αναπτυχθεί πολλά εργαλεία όπως για παράδειγμα, το NetBeans IDE 

(http://www.netbeans.org) που έχει αναπτυχθεί από τη Sun (http://java.sun.com), την 

ίδια εταιρία που ανέπτυξε την java. Γενικότερα, υπάρχει πληθώρα διαθέσιμου λογι-

σμικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Software) για την υποστήριξη Java EE εφαρ-

μογών, γεγονός που κάνει ακόμα ελκυστικότερη την επιλογή της από τις επιχειρή-

σεις ως πλατφόρμα ανάπτυξης των εφαρμογών τους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στην Java ΕΕ πλατ-

φόρμα και των επιμέρους τεχνολογιών που χρησιμοποιεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο α-

ναλύεται η ανάπτυξη μιας τυπικής επιχειρησιακής εφαρμογής όπως είναι ένα ηλε-

κτρονικό κατάστημα και πιο συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και πα-

ρουσιάζονται τα κύρια σημεία της εφαρμογής. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα 

πιο συνήθη πρότυπα σχεδίασης Java EE εφαρμογών, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο πα-

ρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης των προτύπων σχεδίασης, Front Controller, 

Model-View-Controller, Transfer Object και Service to Worker στην εφαρμογή επί-

δειξης του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Τέλος αναλύεται η βελτίωση στην ποιότητα 

του κώδικα της εφαρμογής μέσω των μεταβολών των τιμών διάφορων μετρικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1. Η πλατφόρμα Java Enterprise Edition 

1.1. Επίπεδα Java EE 

Η Java EE πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα για ανάπτυξη, εγκατάσταση και 

εκτέλεση εφαρμογών σε κατανεμημένο περιβάλλον. Η Java EE πλατφόρμα χρησι-

μοποιεί ένα κατανεμημένο μοντέλο πολλών επιπέδων και απευθύνεται σε επιχειρη-

σιακές εφαρμογές. Μία επιχειρησιακή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με την Java 

EE πλατφόρμα χωρίζεται σε αυτόνομα στοιχεία. Τα στοιχεία που συνθέτουν την 

Java EE εφαρμογή συνήθως εγκαθίστανται σε διαφορετικά μηχανήματα ανάλογα με 

το επίπεδο του Java EE περιβάλλοντος στο οποίο κάθε ένα από αυτά ανήκει. Η εικό-

να 1 παρουσιάζει τα στοιχεία δύο Java EE εφαρμογών ανά επίπεδο (Ball et al., 

2006). 

 

Εικόνα 1.  Επίπεδα Java EE εφαρμογών 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα, τα στοιχεία: 

• του επιπέδου πελάτη εκτελούνται στο μηχάνημα του πελάτη 

• του επιπέδου web εκτελούνται στο Java EE διακομιστή 

• του επιπέδου επιχείρησης εκτελούνται στο Java EE διακομιστή 

• του επιπέδου συστήματος επιχειρησιακών πληροφοριών (Enterprise Informa-

tion System ή EIS) εκτελούνται στο EIS διακομιστή 

Παρόλο που μια Java EE εφαρμογή μπορεί να αποτελείται από τρία ή τέσσερα 

επίπεδα, οι Java EE εφαρμογές θεωρούνται γενικά ως εφαρμογές τριών επιπέδων 

γιατί κατανέμονται σε τρεις τοποθεσίες: α) τα μηχανήματα των πελατών, β) το μη-

χάνημα του Java EE διακομιστή και γ) το μηχάνημα που φιλοξενεί τη Βάση Δεδομέ-

νων και τις πληροφορίες της επιχείρησης. Οι εφαρμογές τριών επιπέδων επεκτείνουν 

το μοντέλο δύο επιπέδων πελάτη – διακομιστή τοποθετώντας ένα διακομιστή εφαρ-

μογών (application server) ανάμεσα στην εφαρμογή του πελάτη και στον χώρο απο-

θήκευσης των δεδομένων της επιχείρησης. 

1.1.1. Java EE στοιχεία 

Τα Java EE στοιχεία είναι λειτουργικές μονάδες λογισμικού που επικοινωνούν 

μεταξύ τους και συγκεντρώνονται σε μία Java EE εφαρμογή περιλαμβάνοντας σχε-

τικές κλάσεις και αρχεία. Ως Java EE στοιχεία είναι τα ακόλουθα. 

• Οι εφαρμογές πελάτη και τα applets που είναι τα στοιχεία που εκτελούνται 

στο πελάτη. 

• Τα Java Servlets και Java Server Pages (JSP) που είναι τα web στοιχεία που 

εκτελούνται στον διακομιστή. 

• Τα Enterprise JavaBeans (EJB) που είναι στοιχεία επιχείρησης (γνωστά ως 

enterprise beans) που εκτελούνται στον διακομιστή. 

Τα Java EE στοιχεία είναι γραμμένα στην γλώσσα προγραμματισμού Java και 

μεταγλωττίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και σε μια οποιαδήποτε γλώσσα προγραμ-

ματισμού. Η διαφορά μεταξύ Java EE στοιχείων και των απλών Java κλάσεων είναι 

ότι τα Java EE στοιχεία συγκεντρώνονται σε μια Java EE εφαρμογή, είναι σε μορφή 

συμβατή με την Java EE αρχιτεκτονική και αναπτύσσονται (deploy) για το σύστημα 

όπου εκτελούνται και διαχειρίζονται από τον Java EE διακομιστή. 
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1.1.2. Java EE πελάτες 

Ένας Java EE πελάτης μπορεί να είναι ένας web πελάτης ή μια εφαρμογή πε-

λάτη. 

1.1.2.1.Web πελάτες 

Ένας web πελάτης αποτελείται από δύο μέρη: α) τις δυναμικές web σελίδες 

που περιέχουν διάφορους τύπους γλωσσών σήμανσης (όπως HTML και XML), οι 

οποίες παράγονται από web στοιχεία που εκτελούνται στο επίπεδο web και β) ένα 

πρόγραμμα πλοήγησης στο web, το οποίο ερμηνεύει τις σελίδες που λαμβάνονται 

από τον διακομιστή. 

Ένας web πελάτης καλείται και thin πελάτης. Οι thin πελάτες, συνήθως, δεν 

θέτουν ερωτήματα σε Βάσεις Δεδομένων και δεν εκτελούν πολύπλοκους κανόνες 

της επιχείρησης. Όταν χρησιμοποιείται ένας thin πελάτης, τέτοιες λειτουργίες με με-

γάλο φόρτο επεξεργασίας αναλαμβάνουν τα enterprise beans, τα οποία εκτελούνται 

στον Java EE διακομιστή. Η εκτέλεση στον Java EE διακομιστή, τους επιτρέπει να 

εκμεταλλευτούν την ασφάλεια, την ταχύτητα, τις υπηρεσίες και την αξιοπιστία που 

προσφέρουν οι τεχνολογίες του Java EE διακομιστή. 

1.1.2.2.Applets 

Μια web σελίδα που λαμβάνεται από το web επίπεδο μπορεί να περιέχει ένα 

ενσωματωμένο applet. Ένα applet είναι μια μικρή εφαρμογή πελάτη γραμμένη στην 

γλώσσα προγραμματισμού Java και εκτελείται στην εικονική μηχανή Java που είναι 

εγκατεστημένη στο πρόγραμμα πλοήγησης στο web. Ωστόσο, τα συστήματα των 

πελατών είναι πιθανόν να χρειαστούν το Java Plug-in και ένα αρχείο με την πολιτική 

ασφαλείας ώστε το applet να μπορεί να εκτελεστεί επιτυχώς στο πρόγραμμα πλοή-

γησης στο web. 

Τα web στοιχεία προτιμούνται για τη δημιουργία ενός web προγράμματος πε-

λάτη γιατί δεν χρειάζονται το plug-in και τα αρχεία με την πολιτική ασφαλείας στα 

συστήματα των πελατών. Επίσης, τα web στοιχεία παρέχουν έναν τρόπο διαχωρι-

σμού της προγραμματιστικής λογικής των εφαρμογών από τον σχεδιασμό της web 

σελίδας.  

1.1.2.3.Εφαρμογές πελάτη 

Μια εφαρμογή πελάτη εκτελείται στο μηχάνημα του πελάτη και παρέχει στους 

χρήστες έναν τρόπο να χειρίζονται διεργασίες που απαιτούν μια πιο πλούσια διεπι-
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φάνεια από αυτή που μπορεί να παραχθεί από μια γλώσσα σήμανσης. Η εφαρμογή 

πελάτη έχει συνήθως μια γραφική διεπιφάνεια χρήστη (Graphical User Interface ή 

GUI) που δημιουργείται από το Swing ή το Abstract Window Toolkit (AWT) API 

αλλά μπορεί να είναι και μια διεπιφάνεια γραμμής εντολών. 

Οι εφαρμογές πελάτη έχουν απευθείας πρόσβαση στα enterprise beans που ε-

κτελούνται στο επίπεδο επιχείρησης. Ωστόσο, αν η εφαρμογή το απαιτεί, μια εφαρ-

μογή πελάτη μπορεί να ξεκινήσει μία HTTP σύνδεση για να επικοινωνήσει με ένα 

servlet που εκτελείται στο web επίπεδο. 

1.1.3. Η αρχιτεκτονική των JavaBeans στοιχείων 
Τα επίπεδα του διακομιστή και του πελάτη μπορεί, επίσης, να συμπεριλάβουν 

και στοιχεία που βασίζονται στην αρχιτεκτονική των JavaBeans για την διαχείριση 

της ροή των δεδομένων μεταξύ μιας εφαρμογής πελάτη ή ενός applet και των στοι-

χείων που εκτελούνται στον Java EE διακομιστή ή μεταξύ στοιχείων του διακομιστή 

και μιας Βάσης Δεδομένων. Τα JavaBeans στοιχεία δεν ανήκουν στην κατηγορία 

των Java EE στοιχείων. 

Τα JavaBeans στοιχεία έχουν ιδιότητες και get και set μεθόδους για την πρό-

σβαση στις ιδιότητες. Είναι συνήθως απλά στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους 

αλλά πρέπει να προσαρμόζονται με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής των Java-

Beans στοιχείων στο όνομα και τον σχεδιασμό τους. 

1.1.4. Οι επικοινωνίες στον Java EE διακομιστή 
Ο πελάτης επικοινωνεί με το επίπεδο επιχείρησης που εκτελείται στον Java EE 

διακομιστή είτε απευθείας είτε μέσω JSP σελίδων ή servlets που εκτελούνται στο 

web επίπεδο. 

Κατά την ανάπτυξη μιας Java EE εφαρμογής ο προγραμματιστής θα πρέπει να 

επιλέξει αν θα συγκεντρώσει τη λειτουργικότητα στον πελάτη (thick πελάτης) ή θα 

εναποθέσει όσο το δυνατόν περισσότερη λειτουργικότητα στον διακομιστή (thin πε-

λάτης). Η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερης λειτουργικότητας στον διακομι-

στή κάνει ευκολότερη την κατανομή, την εγκατάσταση (deploy) και τη διαχείριση 

της εφαρμογής. Ωστόσο, η διατήρηση περισσότερης λειτουργικότητας στον πελάτη 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή. 



 13

1.1.5. Web στοιχεία 

Τα Java EE web στοιχεία είναι είτε servlets είτε σελίδες που δημιουργήθηκαν 

με την τεχνολογία JSP (JSP σελίδες). Τα Servlets είναι κλάσεις στην γλώσσα προ-

γραμματισμού Java που δυναμικά επεξεργάζονται αιτήματα και δημιουργούν απο-

κρίσεις. Οι JSP σελίδες είναι έγγραφα βασισμένα σε κείμενο που εκτελούνται ως 

servlets.  Επιτρέπουν μια πιο απλή προσέγγιση για τη δημιουργία στατικού περιεχο-

μένου. 

Στατικές HTML σελίδες και applets αλλά και βοηθητικές κλάσεις που βρίσκο-

νται στον διακομιστή εμπεριέχονται στα web στοιχεία αλλά δεν θεωρούνται τα ίδια 

web στοιχεία. Το επίπεδο web, όπως και το επίπεδο πελάτη, μπορεί να περιέχει ένα 

JavaBean στοιχείο για τη διαχείριση της εισόδου του χρήστη και την αποστολή της 

εισόδου στα enterprise beans, που εκτελούνται στο επίπεδο επιχείρησης, για επεξερ-

γασία. 

1.1.6. Στοιχεία επιχείρησης 

Ο κώδικας της επιχείρησης, του οποίου η λογική λύνει ή ικανοποιεί τις ανά-

γκες ενός συγκεκριμένου τομέα της επιχείρησης, χειρίζεται από enterprise beans που 

εκτελούνται στο επίπεδο της επιχείρησης. Ένα enterprise bean λαμβάνει δεδομένα 

από Java EE πελάτες, τα επεξεργάζεται αν χρειάζεται και τα αποστέλλει στο σύστη-

μα επιχειρησιακών πληροφοριών (EIS) για αποθήκευση. Ένα enterprise bean, επί-

σης, ανακτά τα αποθηκευμένα δεδομένα, τα επεξεργάζεται αν χρειαστεί και τα απο-

στέλλει πίσω στον Java EE πελάτη. 

1.1.7. Επίπεδο συστήματος επιχειρησιακών πληροφοριών 

Το επίπεδο συστήματος επιχειρησιακών πληροφοριών χειρίζεται το EIS λογι-

σμικό και περιλαμβάνει επιχειρησιακά συστήματα υποδομής όπως τα Enterprise Re-

source Planning (ERP), η επεξεργασία συναλλαγών mainframe, τα συστήματα Βά-

σεων Δεδομένων και άλλα συστήματα πληροφοριών. Για παράδειγμα, κάποια Java 

EE στοιχεία μιας εφαρμογής μπορεί να χρειαστούν πρόσβαση σε συστήματα επιχει-

ρησιακών εφαρμογών για τη σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων. 
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1.2. Java EE Containers 

Οι εφαρμογές πολλών επιπέδων που χρησιμοποιούν thin πελάτη δεν μπορούν 

να περιέχουν πολλές γραμμές περίπλοκου κώδικα για τον χειρισμό λεπτομερειών 

χαμηλού επιπέδου. Η Java EE αρχιτεκτονική είναι ανεξάρτητη κάποιας πλατφόρμας 

επιτρέποντας την εύκολη ανάπτυξη Java EE εφαρμογών ώστε η λογική της επιχεί-

ρησης να οργανώνεται σε επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία. Επιπλέον, ο Java EE 

διακομιστής παρέχει υπηρεσίες με τη μορφή ενός container για κάθε τύπο στοιχείου. 

Έτσι, ο προγραμματιστής δε χρειάζεται να αναπτύξει ο ίδιος κώδικα για τον χειρισμό 

λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου και μπορεί να συγκεντρωθεί στην επίλυση των 

προβλημάτων της επιχείρησης (Ball et al. 2006). 

1.2.1. Υπηρεσίες container 

Το container είναι η διεπιφάνεια μεταξύ ενός στοιχείου και της λειτουργίας χα-

μηλού επιπέδου μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας που υποστηρίζει το στοιχείο. Πριν 

εκτελεστούν τα web ή enterprise bean στοιχεία ή τα στοιχεία εφαρμογής πελάτη, 

πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα Java EE module και να τοποθετηθούν (deploy) 

στον αντίστοιχο container τους. 

Η διαδικασία συγκέντρωσης (assemply) σε ένα Java EE module σχετίζεται με 

τον καθορισμό των ρυθμίσεων του container για κάθε στοιχείο της Java EE εφαρμο-

γής αλλά και της ίδιας Java EE εφαρμογής. Οι ρυθμίσεις του container προσαρμό-

ζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Java EE διακομιστή συμπεριλαμβανομέ-

νων των υπηρεσιών ασφάλειας, διαχείρισης συναλλαγών, Java Naming και Directory 

Interface (JNDI) αναζήτησης (lookups) και απομακρυσμένων συνδέσεων. Οι κυριό-

τερες υπηρεσίες είναι: 

• Το Java EE μοντέλο ασφαλείας που επιτρέπει την ρύθμιση ενός web στοιχεί-

ου ή enterprise bean ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβα-

ση στις πηγές του συστήματος. 

• Το Java EE μοντέλο συναλλαγών που επιτρέπει τον ορισμό σχέσεων μεταξύ 

μεθόδων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας μοναδικής συναλλαγής 

ώστε όλες οι μέθοδοι μιας συναλλαγής να αντιμετωπίζονται ως μονάδα. 
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• Οι υπηρεσίες JNDI αναζήτησης που παρέχουν μια ενοποιημένη διεπιφάνεια 

ώστε τα στοιχεία της εφαρμογής να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρε-

σίες ονοματοδοσίας και καταλόγου. 

• Το Java EE μοντέλο απομακρυσμένης σύνδεσης που διαχειρίζεται χαμηλού 

επιπέδου επικοινωνία μεταξύ πελατών και enterprise beans. Όταν ένα enter-

prise bean δημιουργείται ο πελάτης καλεί μεθόδους σε αυτό σαν να βρισκό-

ταν στην ίδια εικονική μηχανή. 

Επειδή η Java EE αρχιτεκτονική παρέχει ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, τα στοιχεία 

μιας Java EE εφαρμογής μπορούν να συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το 

που εγκαθίστανται. Για παράδειγμα, ένα enterprise bean μπορεί να έχει ρυθμίσεις 

ασφαλείας που του επιτρέπουν ως ένα σημείο πρόσβαση στα δεδομένα της Βάσης 

Δεδομένων σε ένα περιβάλλον εγκατάστασης και ως ένα διαφορετικό σημείο σε ένα 

διαφορετικό περιβάλλον εγκατάστασης. 

Το container διαχειρίζεται, επίσης, μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες όπως τον κύκλο 

ζωής ενός enterprise bean και ενός servlet, την διατήρηση των δεδομένων και την 

πρόσβαση σε APIs της Java EE πλατφόρμας. Παρόλο που η διατήρηση δεδομένων 

δεν είναι μια ελεγχόμενη υπηρεσία, η Java EE αρχιτεκτονική επιτρέπει την συμπερί-

ληψη κατάλληλου κώδικα στην υλοποίηση του enterprise bean όταν χρειάζεται πε-

ρισσότερος έλεγχος από αυτόν που εξορισμού παρέχει το container (container-

managed persistence). Για παράδειγμα, μπορούν να υλοποιηθούν από τον προγραμ-

ματιστή (bean-managed persistence) μέθοδοι αναζήτησης (finder) ή να δημιουργηθεί 

μια προσαρμοσμένη προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. 

1.2.2. Τύποι container 

Η διαδικασία εγκατάστασης (deployment) τοποθετεί τα στοιχεία της Java EE 

εφαρμογής στα Java EE containers. Τα containers διακρίνονται σε: 

• Enterprise JavaBeans (EJB) container, το οποίο διαχειρίζεται την εκτέλεση 

των enterprise beans για την Java EE εφαρμογή. Τα enterprise beans και το 

container τους εκτελούνται στον Java EE διακομιστή. 

• Web container, το οποίο διαχειρίζεται την εκτέλεση JSP σελίδων και servlets 

για την Java EE εφαρμογή. Τα web στοιχεία και τα containers τους εκτελού-

νται στον Java EE διακομιστή. 
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• Container εφαρμογής πελάτη, το οποίο διαχειρίζεται την εκτέλεση των στοι-

χείων της εφαρμογής πελάτη. Οι εφαρμογές πελάτη και τα containers τους 

εκτελούνται στο μηχάνημα του πελάτη. 

• Applet container, το οποίο διαχειρίζεται την εκτέλεση των applets. Αποτελεί-

ται από ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο web και ένα Java Plug-in που εκτε-

λούνται μαζί στο μηχάνημα του πελάτη. 

1.3. Υποστήριξη web υπηρεσιών 

Οι web υπηρεσίες είναι επιχειρησιακές εφαρμογές βασισμένες στο web που 

χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα και είναι βασισμένα σε XML πρότυπα και πρωτό-

κολλα μεταφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων με τους πελάτες που τις καλούν. Η 

Java EE πλατφόρμα παρέχει τα XML APIs και τα εργαλεία που χρειάζονται για τον 

γρήγορο σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο και εγκατάσταση (deployment) web υπηρε-

σιών και πελατών και λειτουργούν έχοντας πλήρη συνεργασία με άλλες web υπηρε-

σίες και πελάτες που είτε εκτελούνται σε πλατφόρμες βασισμένες σε Java είτε όχι. 

Για τη δημιουργία web υπηρεσιών και πελατών με τα Java EE XML APIs, το 

μόνο που χρειάζεται είναι να περαστούν οι τιμές των παραμέτρων στις κλήσεις των 

μεθόδων και να επεξεργαστούν τα δεδομένα που επιστρέφονται. Δεν χρειάζεται προ-

γραμματισμός χαμηλού επιπέδου γιατί οι υλοποιήσεις των XML APIs μεταφράζουν 

τα δεδομένα της εφαρμογής σε δεδομένα βασισμένα σε XML και αποστέλλονται 

μέσω που βασίζονται σε XML. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα που αποστέλλο-

νται πρέπει να περιέχουν XML ετικέτες αλλά τα μεταφερόμενα δεδομένα μπορεί να 

είναι απλό κείμενο, XML δεδομένα ή οποιοσδήποτε τύπος binary δεδομένων όπως 

ήχος, βίντεο, χάρτες κ.α (Ball et al., 2006). 

1.3.1. XML  

Το XML είναι μια γλώσσα σήμανσης, επεκτάσιμη και βασιζόμενη σε κείμενο 

για την αναπαράσταση δεδομένων. Όταν XML δεδομένα ανταλλάσσονται μεταξύ 

δύο μερών, τότε τα μέρη αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ετικέτες για 

την περιγραφή των δεδομένων, να ορίσουν σχήματα για τον καθορισμό των ετικετών 

που χρησιμοποιούν σε ένα συγκεκριμένο είδος XML εγγράφου και να χρησιμο-

ποιούν XML stylesheets για τη διαχείριση και τον χειρισμό των δεδομένων. 
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Για παράδειγμα, μια web υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί XML και ένα σχή-

μα για να παράγει λίστες τιμών. Οι εταιρίες που λαμβάνουν τις λίστες τιμών και το 

σχήμα μπορούν να έχουν τα δικά τους stylesheets για τον χειρισμό των δεδομένων 

με τον τρόπο που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες. Μερικά παραδείγματα παρου-

σιάζονται παρακάτω. 

• Μία εταιρία μπορεί να μεταφράσει, μέσω ενός προγράμματος, τις XML πλη-

ροφορίες τιμών σε HTML ώστε να αποστείλει τις λίστες τιμών στο εσωτερι-

κό της δίκτυο. 

• Ένας συνεργάτης εταιρίας μπορεί από τις XML πληροφορίες τιμών μέσω ε-

νός εργαλείου να δημιουργήσει μια marketing παρουσίαση. 

• Μια άλλη εταιρία μπορεί να εισάγει τις XML πληροφορίες τιμών σε μια ε-

φαρμογή για επεξεργασία. 

1.3.2. Το πρωτόκολλο μεταφοράς SOAP 

Τα αιτήματα πελατών και οι αποκρίσεις web υπηρεσιών μεταδίδονται ως μη-

νύματα Simple Object Access Protocol (SOAP) μέσω HTTP. Η ανταλλαγή μηνυμά-

των μεταξύ πελατών και web υπηρεσιών που εκτελούνται σε διαφορετικές πλατφόρ-

μες και σε διαφορετικές τοποθεσίες στο διαδίκτυο πραγματοποιείται χωρίς πρόβλη-

μα. Το HTTP είναι ένα γνωστό πρότυπο για την αποστολή μηνυμάτων αιτημάτων 

και αποκρίσεων μέσω του διαδικτύου. Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο που βασίζε-

ται σε XML και ακολουθεί το μοντέλο αιτήματος και απόκρισης του HTTP. 

Το SOAP τμήμα ενός μεταδιδόμενου μηνύματος χειρίζεται τα παρακάτω. 

• Ορίζει ένα φάκελο βασισμένο σε XML για να περιγράψει τι περιέχει το μή-

νυμα και πως πρέπει να εξεργαστεί το μήνυμα. 

• Περιλαμβάνει κανόνες κωδικοποίησης βασισμένους σε XML για να εκφρά-

σει μέσα στο μήνυμα στιγμιότυπα τύπων δεδομένων που ορίζονται στην ε-

φαρμογή. 

• Ορίζει μία σύμβαση βασισμένη σε XML για την αναπαράσταση του αιτήμα-

τος  προς την απομακρυσμένη υπηρεσία και του αποτελέσματος της απόκρι-

σης. 
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1.3.3. Η πρότυπη μορφή WSDL 

Η Web Services Description Language (WSDL) είναι μια πρότυπη XML μορ-

φή για την περιγραφή υπηρεσιών δικτύου. Η περιγραφή περιλαμβάνει το όνομα της 

υπηρεσίας, την τοποθεσία και τους τρόπους επικοινωνίας με αυτή. Οι περιγραφές 

WSDL υπηρεσιών μπορούν να αποθηκευτούν σε UDDI μητρώα ή να δημοσιευτούν 

στο web (ή και τα δύο). Το Sun Java System Application Server Platform Edition 9 

παρέχει ένα εργαλείο που παράγει την WSDL προδιαγραφή για μια web υπηρεσία 

που χρησιμοποιεί απομακρυσμένες κλήσεις διαδικασιών για να επικοινωνεί με τους 

πελάτες. 

1.3.4. Οι πρότυπες μορφές UDDI και ebXML 

Άλλα πρότυπα βασισμένα σε XML όπως τα Universal Description, Discovery 

and Integration (UDDI) και ebXML, δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

δημοσιεύουν πληροφορίες για τα προϊόντα και τις web υπηρεσίες τους στο διαδί-

κτυο, όπου πελάτες από παντού μπορούν να διαβάσουν και να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες. 

1.4. Packing εφαρμογών 

Μια Java EE εφαρμογή μεταφέρεται σε ένα Enterprise Archive (EAR) αρχείο, 

το οποίο είναι ένα πρότυπο Java Archive (JAR) αρχείο με την κατάληξη .ear. Με τη 

χρήση EAR αρχείων και modules είναι δυνατό το packing ενός αριθμού διαφορετι-

κών Java EE εφαρμογών χρησιμοποιώντας κάποια ίδια στοιχεία.  

Ένα EAR αρχείο περιέχει Java EE modules και deployment descriptors. Ένα 

deployment descriptor είναι ένα XML έγγραφο με την κατάληξη .xml που περιγρά-

φει τις ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, ενός module ή ενός στοι-

χείου. Οι πληροφορίες του deployment descriptor είναι καταγράφονται ως δηλώσεις 

και μπορούν να αλλάξουν χωρίς να αλλάξει ο κώδικας της εφαρμογής. Κατά την ε-

κτέλεση, ο Java EE διακομιστής διαβάζει το deployment descriptor και συμπεριφέ-

ρεται ανάλογα στην εφαρμογή, το module ή το στοιχείο. 

Υπάρχουν δύο τύποι deployment descriptors, α) το Java EE deployment de-

scriptor και β) το runtime deployment descriptor. Ένα Java EE deployment descrip-

tor ορίζεται από μια Java EE προδιαγραφή και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των 
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ρυθμίσεων της εγκατάστασης. Ένα runtime deployment descriptor χρησιμοποιείται 

για τον ορισμό ειδικών παραμέτρων που σχετίζονται με την Java EE υλοποίηση. Για 

παράδειγμα, το Sun Java System Application Server Platform Edition 9 runtime 

deployment descriptor περιέχει πληροφορίες όπως το context root μιας εφαρμογής, η 

αντιστοίχιση μεταξύ των ονομάτων πηγών της εφαρμογής και των πηγών του διακο-

μιστή και οι παράμετροι που σχετίζονται με την υλοποίηση του διακομιστή εφαρμο-

γών. Το runtime deployment descriptor του διακομιστή εφαρμογών ονομάζεται sun-

<τύπος module>.xml και βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το Java EE deployment 

descriptor. 

Ένα Java EE module αποτελείται από ένα ή περισσότερα Java EE στοιχεία που 

χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο container και ένα deployment descriptor για αυτόν τον 

τύπο container. Ένα enterprise bean module deployment descriptor, για παράδειγμα, 

δηλώνει ιδιότητες συναλλαγών και εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας για ένα enterprise 

bean. Ένα Java EE module χωρίς ένα deployment descriptor εφαρμογής μπορεί να 

εγκατασταθεί ως ένα ανεξάρτητο module. Οι τέσσερις τύποι των Java EE modules 

είναι οι παρακάτω (Ball et al. 2006). 

• EJB modules, τα οποία περιέχουν τα class αρχεία των enterprise beans και 

ένα EJB deployment descriptor. Τα EJB modules γίνονται packing ως JAR 

αρχεία με την κατάληξη .jar. 

• Web modules, τα οποία περιέχουν τα class αρχεία των servlets, JSP αρχεία, 

βοηθητικά class αρχεία, GIF, HTML αρχεία και ένα web deployment 

descriptor εφαρμογής. Τα Web modules γίνονται packing ως JAR αρχεία με 

την κατάληξη .war (Web ARchive). 

• Modules εφαρμογών πελάτη, τα οποία περιέχουν τα class αρχεία και ένα 

deployment descriptor εφαρμογής. Τα modules εφαρμογών πελάτη γίνονται 

packing ως JAR αρχεία με την κατάληξη .jar. 

• Modules προσαρμογέων πηγών, οι οποίοι περιέχουν όλες τις Java διεπιφά-

νειες, κλάσεις, βιβλιοθήκες και το deployment descriptor προσαρμογέα πη-

γών. Όλα τα παραπάνω υλοποιούν την αρχιτεκτονική συνδέσμου με ένα συ-

γκεκριμένο EIS. Τα modules προσαρμογέων πηγών γίνονται packing ως JAR 

αρχεία με την κατάληξη .rar (resource adapter archive). 
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1.5. Java EE 5 APIs 

1.5.1. Η τεχνολογία Enterprise JavaBeans 

Ένα enterprise bean μπορεί να θεωρηθεί ως μια δομημένη μονάδα που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μόνη ή με άλλα enterprise beans για την εκτέλεση της επιχειρη-

σιακής λογικής στον Java EE διακομιστή. 

Στην Java EE πλατφόρμα υπάρχουν δύο είδη enterprise beans, α) τα session 

beans και β) τα message-driven beans. Τα entity beans τα οποία αποτελούσαν μια 

τρίτη κατηγορία των enterprise beans έχουν πλέον αντικατασταθεί από τα persistent 

entities. Παρόλα αυτά μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν. Ένα entity bean αναπα-

ριστά τα δεδομένα που διατηρούνται σε μία εγγραφή ενός πίνακα της Βάσης Δεδο-

μένων. Αν ένας πελάτης τερματίσει την σύνδεσή του ή καταρρεύσει ο διακομιστής 

τα δεδομένα των entity beans διατηρούνται. Αντίθετα, ένα session bean αναπαριστά 

την προσωρινή επικοινωνία με έναν πελάτη. Όταν ο πελάτης σταματήσει την επικοι-

νωνία, το session bean και τα δεδομένα του διαγράφονται. Ένα message-driven bean 

συνδυάζει χαρακτηριστικά ενός session bean και ενός listener μηνύματος, επιτρέπο-

ντας σε ένα στοιχείο επιχείρησης να λαμβάνει μηνύματα ασύγχρονα. Συχνά αυτά τα 

μηνύματα είναι Java Message Service (JMS) μηνύματα. 

1.5.1.1.Session beans 

Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες καλώντας 

τις μεθόδους των session beans. Τα session beans αναλαμβάνουν την εκτέλεση ερ-

γασιών εκ μέρους των πελατών, προστατεύοντάς τους από την πολυπλοκότητα της 

εκτέλεσης διεργασιών στον Java EE διακομιστή. Ένα session bean δεν μπορεί να 

είναι κοινό, δεν μπορεί δηλαδή να έχει πάνω από έναν πελάτη κάθε φορά. Τα session 

beans δεν είναι μόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο πελάτης τερματίσει, το session 

bean του θα τερματίσει κι αυτό και δε θα συνδέεται πλέον με τον πελάτη. 

1.5.1.1.1. Stateful και stateless session beans 

Υπάρχουν δύο είδη session bean: τα stateful και τα stateless. Τα stateful session 

bean διατηρούνται κατά τη διάρκεια της συνόδου (επικοινωνίας) μεταξύ του πελάτη 

και του bean. Όταν η σύνοδος πελάτη-bean κάποια στιγμή τελειώσει, δεν υπάρχει 

πλέον η ανάγκη να διατηρήσει το bean κάποια κατάσταση.  
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Τα stateless session bean δε διατηρούν κατάσταση συνόδου για κάποιο συγκε-

κριμένο πελάτη. Όταν ο πελάτης καλέσει μια μέθοδο ενός stateless bean, οι μετα-

βλητές του στιγμιότυπου του bean μπορεί να διατηρούν μια κατάσταση, άλλα μόνο 

κατά την διάρκεια της κλήσης της μεθόδου. Όταν η μέθοδος τερματίσει, η κατάστα-

ση παύει να διατηρείται. 

Ένα stateful session χρησιμοποιείται όταν η κατάσταση του bean πρέπει να αρ-

χικοποιηθεί κατά την δημιουργία του ή όταν πρέπει να κρατά πληροφορίες κατά τη 

διάρκεια διαδοχικών κλήσεων των μεθόδων από έναν πελάτη. Αντίθετα, αν το bean 

δεν χρειάζεται να κρατά πληροφορίες κατά τη διάρκεια διαδοχικών κλήσεων των 

μεθόδων από έναν πελάτη ή να εκτελεί εργασίες οι οποίες δεν αφορούν κάποιο συ-

γκεκριμένο πελάτη, για παράδειγμα η ανάκτηση μιας ομάδας δεδομένων συχνής 

χρήσης από μια βάση δεδομένων, τότε η κατάλληλη επιλογή είναι το stateless ses-

sion bean.  

Ο κύκλος ζωής ενός stateless session bean, είναι απλός και έχει μόνο δύο κα-

ταστάσεις. Αυτές είναι η κατάσταση που το bean δεν υπάρχει και η κατάσταση που 

το bean είναι έτοιμο για να κληθούν οι μέθοδοί του. Η εικόνα 2 παρουσιάζει γραφι-

κά τον κύκλο ζωής ενός stateless session bean. 

 

Εικόνα 2. Ο κύκλος ζωής ενός stateless session bean 

Ο κύκλος ζωής ενός stateful session bean, έχει μια επιπλέον κατάσταση, είναι η 

κατάσταση όπου το bean βρίσκεται σε παθητική κατάσταση (passive). Όταν το bean 

βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση μπορεί είτε να καταστραφεί ή να μεταβεί στην κα-

τάσταση που είναι έτοιμο για κλήση των μεθόδων του. Η εικόνα 3 παρουσιάζει γρα-

φικά τον κύκλο ζωής ενός stateful session bean. 
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Εικόνα 3. Ο κύκλος ζωής ενός stateful session bean 

1.5.1.2.Message-Driven Beans 

Ένα message-driven bean είναι ένα enterprise bean που επιτρέπει στις Java EE 

εφαρμογές να επεξεργάζονται μηνύματα ασύγχρονα. Λειτουργεί ως ένα JMS listener 

μηνυμάτων, το οποίο είναι παρόμοιο με ένα listener γεγονότων (event) με τη διαφο-

ρά ότι λαμβάνει JMS μηνύματα αντί για γεγονότα. Τα μηνύματα μπορούν να απο-

σταλούν από κάθε Java EE στοιχείο, όπως μια εφαρμογή πελάτη, ένα άλλο enter-

prise bean, ένα web στοιχείο, μία JMS εφαρμογή ή σύστημα που δεν χρησιμοποιεί 

Java EE τεχνολογία. Τα message-driven beans μπορούν να επεξεργαστούν JMS ή 

άλλου είδους μηνύματα. 

Τα session beans επιτρέπουν την αποστολή και λήψη JMS μηνυμάτων σύγχρο-

να αλλά όχι ασύγχρονα. Για την αποφυγή δέσμευσης πόρων του διακομιστή είναι 

προτιμότερη η λήψη μηνυμάτων ασύγχρονα ώστε ένα server-side στοιχείο να μην 

χρειάζεται να αναμένει την λήψη ενός μηνύματος. 

1.5.1.3.Τύποι πρόσβασης των πελατών στα Εnterprise beans 

Μία σημαντική απόφαση κατά την ανάπτυξη μιας Java EE εφαρμογής είναι 

ποιος τύπος πρόσβασης θα επιτρέπεται στα enterprise beans από τους πελάτες. Η 

πρόσβαση μπορεί να είναι: α) απομακρυσμένη, β) τοπική και γ) web υπηρεσίας. 

Στην απομακρυσμένη πρόσβαση ο πελάτης μπορεί να εκτελείται σε διαφορετι-

κή εικονική μηχανή της Java (JVM) από αυτή του enterprise bean. Ο πελάτης μπορεί 

να είναι ένα web στοιχείο, μία εφαρμογή πελάτη ή ένα άλλο enterprise bean.  

Κατά την τοπική πρόσβαση ο πελάτης πρέπει να εκτελείται στην ίδια εικονική 

μηχανή της Java (JVM) με αυτή που εκτελείται το enterprise bean. Σε αυτή την πε-

ρίπτωση ο πελάτης μπορεί να είναι είτε ένα web στοιχείο είτε ένα άλλο enterprise 

bean. 
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Ένα enterprise bean αποτελείται από πολλές κλάσεις και διασυνδέσεις. Κά-

ποιες από αυτές παρέχονται από το container, κάποιες από τον προγραμματιστή του 

bean, κάποιες είναι έτοιμες από την διανομή του EJB και κάποιες από την πλατφόρ-

μα Java 2.0. Για τη δημιουργία ενός enterprise bean που επιτρέπει την απομακρυ-

σμένη πρόσβαση θα πρέπει να δηλωθεί μία απομακρυσμένη διασύνδεση (remote in-

terface). 

Εικόνα 4. Μοντέλο session bean, Πηγή: Γαρίδης, X. (2005) 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4 (Γαρίδης, 2005) το αντικείμενο Home παρά-

γεται από το container και υλοποιεί όλες τις μεθόδους που ορίζονται στην διασύνδε-

ση Home. Επειδή ο πελάτης δεν γνωρίζει που ακριβώς βρίσκονται τα enterprise 

beans, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Η διασύνδεση Home, που υλοποιείται 

από τον προγραμματιστή, εκθέτει μεθόδους για την καταστροφή ή την εύρεση των 

αντικειμένων EJB. Η διασύνδεση Home πρέπει να επεκτείνει την διασύνδεση 

javax.ejb.EJBHome η οποία ορίζει μεθόδους που πρέπει να υποστηρίζουν όλες οι 

Home διασυνδέσεις. 

Η διασύνδεση Home επιτρέπει την απομακρυσμένη (remote) πρόσβαση γιατί 

επεκτείνει (extends) την διασύνδεση Remote που παρέχεται από το πακέτο java.rmi. 

Το αντικείμενο EJB που παράγεται από το container είναι ένα αντικείμενο που υπο-

στηρίζει συναλλαγές, ασφάλεια και άλλες υπηρεσίες.  

<session bean> 
SessionBean 

Παράγεται από το 
Container 

Από την Διανομή 
του EJB 

<Διασύνδεση> 
Java.rmi.Remote

Αντικείμενο Home 

<home Διασύνδεση> Ses-
sionRemoteHome 

<remote Διασύνδεση>
SessionRemote

<Διασύνδεση> 
javax.ejb.EJBHome

<Διασύνδεση> 
javax.ejb.EJBObject

<Διασύνδεση> 
java.io.Serializable 

Αντικείμενο EJB 

<Διασύνδεση> 
javax.ejb.EnterprizeBean

<Διασύνδεση> 
javax.ejb.SessionBean

Από την Java 2 

Μοντέλο session bean

Από τον προ-
γραμματιστή 
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Η remote διασύνδεση εκθέτει όλες τις μεθόδους που μπορεί να καλέσει ένας 

πελάτης. Όλες οι remote διασυνδέσεις  θα πρέπει να επεκτείνουν (extends) την δια-

σύνδεση javax.ejb.EJBObject. Η javax.ejb.EJBObject παρέχει μεθόδους που πρέπει 

να υλοποιεί το αντικείμενο EJB.  

Η διασύνδεση EnterpriseBean είναι κοινή διασύνδεση που επεκτείνουν είτε η 

διασύνδεση javax.ejb.SessionBean είτε η διασύνδεση  javax.ejb.EntityBean. Η δια-

σύνδεση EnterpriseBean είναι η βασική διασύνδεση που θα πρέπει να υλοποιείται 

για bean οποιουδήποτε τύπου. 

Ο πελάτης μπορεί να καλέσει ένα EJB ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Να αναζητήσει το αντικειμένο Home. Τα EJB βασίζονται στην JNDI τεχνο-

λογία της Java. Η τεχνολογία JNDI χρησιμοποιείται για την εύρεση της απο-

μακρυσμένης Home διασύνδεσης ενός αντικειμένου στο δίκτυο. Πριν ο πε-

λάτης αποκομίσει μια αναφορά από μια υπηρεσία ονοματοδοσίας, ο διακομι-

στής θα πρέπει να έχει δηλώσει το στοιχείο. Το όνομα με το οποίο είναι δη-

λωμένο το αντικείμενο, ορίζεται στο αρχείο περιγραφής ejb-jar.xml. Έτσι, το 

container, αυτόματα, συνδέει το όνομα του στοιχείου στο αντικείμενο Home. 

2. Μέσω του αντικειμένου home να δημιουργήσει ή να αναζητήσει ένα αντικεί-

μενο EJB. Μόλις ανακτηθεί μια αναφορά του EJB home, μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για να δημιουργηθούν Enterprise Java Beans. 

3. Να γίνει κλήση των μεθόδων του αντικείμενο EJB. Η απομακρυσμένη ανα-

φορά στο bean μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα απλό αντικείμενο της Java. 

Η απομακρυσμένη διασύνδεση του bean, εκθέτει όλες τις μεθόδους που μπο-

ρούν να κληθούν από τον πελάτη. 

4. Να διαγράψει το αντικειμένου EJB. Αν ένα bean δεν χρησιμοποιείται πλέον, 

μπορεί να καταστραφεί καλώντας την μέθοδο remove() της απομακρυσμένης 

διασύνδεσης. 
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Στην εικόνα 5 φαίνεται ένα UML διάγραμμα ακολουθίας που αναπαριστά την 

παραπάνω διαδικασία. 

Εικόνα 5. Η διαδικασία πρόσβασης σε ένα bean, Πηγή: Γαρίδης, X. (2005) 

1.5.2. Η τεχνολογία Java Servlet 

Η τεχνολογία Java Servlet επιτρέπει τον ορισμό ειδικών HTTP servlet κλάσε-

ων. Μία servlet κλάση επεκτείνει τις δυνατότητες των διακομιστών που φιλοξενούν 

εφαρμογές οι οποίες ακολουθούν το προγραμματιστικό μοντέλο αιτήματος και από-

κρισης. Παρόλο που τα servlets μπορούν να αποκριθούν σε οποιονδήποτε τύπο αι-

τήματος, συνήθως χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τις εφαρμογές που φιλοξε-

νούνται από web διακομιστές (Κακαρόντζας 2003α). 

1.5.2.1.Πλεονεκτήματα Java Servlet 

Με τα servlets μπορούν να αναπτυχθούν πολύ ισχυρές web εφαρμογές που έ-

χουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Βασίζονται και αναπτύσσονται στην Java και όχι σε μία script γλώσσα. Έτσι 

οι προγραμματιστές των servlets έχουν πρόσβαση στο Java API και τις μεγά-

λες δυνατότητες που δίνει. Άλλες τεχνολογίες, όπως το PHP, βασίζονται σε 

script γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί ειδικά γι' αυτό το σκοπό.  

Αναφορά  
Αντικειμένου Home 

Create() find() 

Επιστρεφόμενη Τιμή 

Μέθοδοι 

Αναφορά σε bean 

Lookup() 

Πελάτης Υπηρεσία 
JNDI 

EJB  
Home 

EJB  
Υλοποίηση

Πρόσβαση σε bean
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• Είναι πολύ εύκολο να προστεθούν καταστάσεις σε εφαρμογές διαδικτύου. 

Με τα servlets υπάρχει η έννοια της συνόδου (session) με την οποία μπορούν 

να κρατηθούν πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του χρή-

στη με το σύστημα και να διατηρούνται ανάμεσα σε διαδοχικά αιτήματα. 

Αυτό είναι απαραίτητο σε πολλές εφαρμογές. Κλασικό παράδειγμα είναι το 

καλάθι αγορών σε μία εφαρμογή πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, στο 

οποίο ο χρήστης τοποθετεί προϊόντα καθώς πηγαίνει από σελίδα σε σελίδα. 

Το καλάθι αγορών θα πρέπει να συγκρατεί τα περιεχόμενά του κατά τη διάρ-

κεια διαδοχικών αιτημάτων για νέες σελίδες. 

• Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων μέσω του JDBC API 

της Java, πράγμα που είναι απαραίτητο για όλες σχεδόν τις διαδικτυακές ε-

φαρμογές επιχειρήσεων. 

1.5.2.2.Κύκλος ζωής των Java Servlets 

Το container ενός Java Servlet δημιουργεί ένα στιγμιότυπο (instance) την πρώ-

τη φορά που γίνεται ένα αίτημα ενός πελάτη για το servlet. Το στιγμιότυπο αυτό ε-

ξυπηρετεί το πρώτο και τα επόμενα αιτήματα για το συγκεκριμένο servlet. Αυτό έχει 

τρία πλεονεκτήματα: 

1. Δεν δημιουργούνται πολλά αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σπα-

τάλη μνήμης. 

2. Δεν καθυστερεί η εξυπηρέτηση ενός αιτήματος μια και το στιγμιότυπο είναι 

ήδη στην μνήμη του υπολογιστή. 

3. Το κάθε servlet μπορεί να δεσμεύσει κάποιους πόρους κατά την στιγμή της 

δημιουργίας του και να τους χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για την εξυπηρέ-

τηση όλων των αιτημάτων. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, 

για την δημιουργία και την διατήρηση των συνδέσεων με μία Βάση Δεδομέ-

νων. 

Ουσιαστικά, το κάθε αίτημα εξυπηρετείται από το container που χρησιμοποιεί 

ένα νέο νήμα εκτέλεσης (thread) για την εξυπηρέτηση του αιτήματος από το ίδιο α-

ντικείμενο που δημιουργήθηκε όταν έγινε το πρώτο αίτημα. Αυτό, βέβαια, ενδέχεται 

να δημιουργήσει προβλήματα όταν το servlet προσπελάζει μεταβλητές που δεν είναι 

τοπικές (local variables) στην συνάρτηση που εκτελείται. 
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1.5.2.2.1. Η μέθοδος init 

Η μέθοδος init μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχικοποίηση ενός servlet. 

Εκτελείται πριν εκτελεσθεί η doGet ή η doPost ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, την 

πρώτη φορά που δημιουργείται ένα στιγμιότυπο. Υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτής 

της μεθόδου που είναι οι ακόλουθες: 

1. public void init() και 

2. public void init(ServletConfig) 

Η πρώτη μορφή χρησιμοποιείται όταν δεν χρειάζεται στην μέθοδο init να ανα-

φερθεί το αντικείμενο ServletConfig το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις ρυθμίσεις ενός servlet. Η δεύτερη έχει 

πρόσβαση στο αντικείμενο αυτό και περνιέται ως παράμετρος, αλλά θα πρέπει πάντα 

να καλείται ως πρώτη εντολή η super.init(ServletConfig). 

Και οι δύο μορφές καλούνται από το servlet container ακριβώς μετά την δη-

μιουργία του πρώτου στιγμιότυπου και πριν εξυπηρετηθεί το πρώτο αίτημα. Επίσης 

και οι δύο μορφές ενδέχεται να προκαλέσουν την εξαίρεση ServletException σε πε-

ρίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να δηλωθεί 

πως μπορεί να προκληθεί με την φράση throws στην δήλωση των μεθόδων. 

1.5.2.2.2. Η μέθοδος destroy 

Η μέθοδος destroy καλείται από το servlet container πριν ένα servlet γίνει μη 

διαθέσιμο και αφού έχουν τερματισθεί όλα τα threads που το προσπελαύνουν ή έχει 

λήξει η περίοδος μη χρήσης του στιγμιότυπου για μια εφαρμογή. Αυτή η μέθοδος 

αποτελεί το κατάλληλο σημείο για εργασίες εκκαθάρισης (clean up), όπως αποδέ-

σμευση μνήμης ή χειριστών αρχείων (file handles), καθώς και για την αποθήκευση 

τυχόν στοιχείων που θα πρέπει να αποθηκευθούν και βρίσκονται στην μνήμη του 

servlet. 

1.5.2.3.Παρακολούθηση της συνόδου του χρήστη 

Το HTTP είναι ένα stateless πρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που ο 

χρήστης ζητά μία σελίδα από έναν web διακομιστή το αίτημά του δεν περιέχει πλη-

ροφορίες σχετικά με το ποιος κάνει το αίτημα ή ποια αιτήματα είχε κάνει προηγού-

μενα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όταν πρέπει να παρακολουθούνται οι ενέργειες 

του χρήστη σε διαδοχικές σελίδες που επισκέπτεται σε έναν ιστοχώρο. 
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Υπάρχουν τρεις ευρύτατα διαδεδομένες μέθοδοι για την παρακολούθηση της 

συνόδου του χρήστη (session tracking): 

1. Cookies 

2. URL rewriting, και 

3. Κρυμμένα πεδία φόρμας 

Αν και με τα Java Servlets υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν απευ-

θείας αυτές οι μέθοδοι (για παράδειγμα υπάρχει ένα υψηλού επιπέδου API με μεθό-

δους για την διαχείριση των Cookies και τις μεθόδους 

HttpServletResponse.addCookie(Cookie cookie) και 

HttpServletRequest.getCookies(), για την παρακολούθηση της συνόδου του χρήστη 

είναι πολύ πιο εύκολο για ένα προγραμματιστή να χρησιμοποιήσει απευθείας το API 

παρακολούθησης συνόδου (session tracking API) που παρέχεται μέσω της διασύν-

δεσης HttpSession του πακέτου javax.servlet.http. 

1.5.2.3.1. Ανάκτηση της συνόδου του χρήστη 

Για να βρεθεί μέσα από ένα servlet ποιο είναι το HttpSession αντικείμενο που 

σχετίζεται με το αίτημα ενός χρήστη, χρησιμοποιείται η μέθοδος 

HttpServletRequest.getSession. Αυτή έχει δύο παραλλαγές: 

1. HttpSession getSession(): Ανακτά το αντικείμενο HttpSession που σχετίζεται 

με την σύνοδο ενός χρήστη με το σύστημα. Αν δεν υπάρχει αντικείμενο συ-

νόδου που συσχετίζεται με αυτή τη σύνοδο του χρήστη (π.χ. είναι το πρώτο 

αίτημα του χρήστη), τότε δημιουργείται ένα νέο HttpSession αντικείμενο για 

την σύνοδο του χρήστη και επιστρέφεται. 

2. HttpSession getSession(boolean create): Η λειτουργία είναι παρεμφερής με 

την προηγούμενη μέθοδο. Η μόνη διαφορά είναι πως η boolean παράμετρος 

καθορίζει αν θα δημιουργηθεί νέα σύνοδος σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

(create=true) ή όχι (create=false). 

1.5.2.3.2. Μέθοδοι του αντικειμένου HttpSession 

Αφού δημιουργηθεί ένα αντικείμενο HttpSession μπορούν να προστεθούν σε 

αυτό αντικείμενα και να ανακτηθούν αργότερα. Επειδή το HttpSession αντικείμενο 

είναι προσπελάσιμο μέσω της μεθόδου HttpServletResponse.getSession(), τα επόμε-

να servlets που θα ακολουθήσουν θα έχουν πρόσβαση στα αντικείμενα που θα πε-

ριέχονται μέσα στο HttpSession μιας συνόδου. 
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Οι βασικότερες μέθοδοι του HttpSession interface είναι οι εξής: 

• public void setAttribute(String name, Object value). Η setAttribute εισάγει 

ένα αντικείμενο (value) στην σύνοδο του χρήστη, χρησιμοποιώντας το όνομα 

name ως αναφορά για το αντικείμενο αυτό. Αν υπήρχε ένα αντικείμενο με 

αυτό το όνομα ήδη, το αντικείμενο αυτό αντικαθίσταται από το νέο αντικεί-

μενο. 

• public java.lang.Object getAttribute(String name). Επιστρέφει το αντικείμενο 

που είχε εισαχθεί στην σύνοδο με το όνομα που δίνεται ως παράμετρος. Αν 

δεν είχε γίνει εισαγωγή αντικειμένου με αυτό το όνομα στην σύνοδο, τότε η 

μέθοδος επιστρέφει null. 

• public java.util.Enumeration getAttributeNames(). Επιστρέφει μία 

Enumeration με Strings που είναι τα ονόματα όλων των αντικειμένων που 

έχουν εισαχθεί σε μία σύνοδο. 

• public void removeAttribute(String name). Αφαιρεί το αντικείμενο το οποίο 

είχε εισαχθεί στην σύνοδο με το όνομα που δίνεται ως παράμετρος. Αν η σύ-

νοδος δεν έχει αντικείμενο που έχει συσχετισθεί με αυτό το όνομα τότε η μέ-

θοδος αυτή δεν κάνει τίποτα.  

• public int getMaxInactiveInterval(). Αυτή η μέθοδος επιστρέφει το μέγιστο 

διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αιτημάτων για το servlet για το οποίο το 

servlet container δεν ακυρώνει την σύνοδο. 

• public void setMaxInactiveInterval(int interval). Αυτή η μέθοδος θέτει το μέ-

γιστο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αιτημάτων για το servlet για το οποίο 

το servlet container δεν ακυρώνει την σύνοδο. 

• public String getId(). Επιστρέφει ένα String με το αναγνωριστικό της συνό-

δου (session ID). Αυτό παράγεται όταν δημιουργείται η σύνοδος. 

• public void invalidate(). Αυτή η μέθοδος ακυρώνει την σύνοδο και αποδε-

σμεύει τα ονόματα και τα αντικείμενα που είχαν εισαχθεί σε αυτήν. 

• public boolean isNew(). Αυτή η μέθοδος επιστρέφει true εφόσον μία σύνοδος 

που επιστράφηκε από την HttpServletResponse.getSession() είναι νέα και 

false αν δεν είναι. 
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1.5.2.3.3. Τρόποι υλοποίησης συνόδων 
Ο τρόπος που υλοποιείται η αναγνώριση της συνόδου είναι είτε με Cookies εί-

τε με URL rewriting. Με την πρώτη μέθοδο αποθηκεύεται στο πρόγραμμα πλοήγη-

σης του πελάτη ένα Cookie (το Cookie παράγεται αυτόματα από το Container χωρίς 

την παρέμβαση του προγραμματιστή). Στα επόμενα αιτήματα το container ανακτά το 

Cookie και με βάση αυτό γνωρίζει αν πρόκειται για αίτημα της ίδιας ή διαφορετικής 

συνόδου. Με την δεύτερη μέθοδο το αναγνωριστικό της συνόδου (session ID) προ-

στίθεται στα URL που ζητάει ο χρήστης από αίτημα σε αίτημα, έτσι ώστε το 

container να γνωρίζει για ποια σύνοδο πρόκειται. Συνήθως τα διάφορα servlet 

containers χρησιμοποιούν Cookies και εφόσον δεν υποστηρίζονται από τον browser 

(π.χ. ο χρήστης τα έχει απενεργοποιήσει για λόγους ασφαλείας) το container χρησι-

μοποιεί URL rewriting. 

Ο προγραμματιστής του servlet δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τον τρόπο με 

τον οποίο υλοποιείται η αναγνώριση της συνόδου, μια και η όλη διαδικασία είναι 

εσωτερική υπόθεση του container. 

Υπάρχουν παρόλα αυτά δύο παρενέργειες της πιο πάνω διαδικασίας: 

• Όταν ο προγραμματιστής περιλαμβάνει μέσα στα servlets του συνδέσμους σε 

άλλα servlets με την ετικέτα <a href> θα πρέπει να τα κωδικοποιεί με την μέ-

θοδο HttpServletResponse.encodeURL(String url). Η μέθοδος αυτή παίρνει 

ως παράμετρο ένα String που είναι το URL που θα έγραφε ο προγραμματι-

στής φυσιολογικά μέσα στην ετικέτα. Απλά η μέθοδος προσθέτει στο URL 

αυτό το sessionID στην περίπτωση που χρησιμοποιείται URL rewriting για 

την αναγνώριση της συνόδου. 

• Η δεύτερη παρενέργεια εντοπίζεται στις περιπτώσεις που από ένα servlet 

χρησιμοποιείται η μέθοδος HttpServletResponse.sendRedirect(String 

location). Η μέθοδος sendRedirect προωθεί το αίτημα του χρήστη σε ένα νέο 

servlet στο URL location που δίνεται ως παράμετρο. Επειδή το location είναι 

URL θα πρέπει να κωδικοποιηθεί ώστε να προστεθεί το αναγνωριστικό της 

συνόδου στην περίπτωση που χρησιμοποιείται URL rewriting για την ανα-

γνώριση της συνόδου. Επειδή οι κανόνες της κωδικοποίησης αυτής διαφέ-

ρουν από τους κανόνες που χρησιμοποιούνται για τους κανονικούς συνδέ-

σμους (αυτούς με την ετικέτα <a href>) θα πρέπει για την κωδικοποίηση της 
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διεύθυνσης της sendRedirect να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

HttpServletResponse.encodeRedirectURL(String URL). 

1.5.3. Η τεχνολογία JSP σελίδων 

Η τεχνολογία JSP σελίδων επιτρέπει την εισαγωγή κώδικα servlet απευθείας σε 

ένα έγγραφο που είναι βασισμένο σε κείμενο. Μια JSP σελίδα είναι ένα έγγραφο 

βασισμένο σε κείμενο που περιέχει δύο τύπους κειμένου, α) τα στατικά δεδομένα 

που μπορούν να αναπαρασταθούν σε οποιαδήποτε μορφή βασισμένη σε κείμενο ό-

πως HTML, WML και XML και β) JSP στοιχεία τα οποία καθορίζουν πως η σελίδα 

κατασκευάζει δυναμικό περιεχόμενο. 

Όταν ζητείται μία JSP σελίδα ο διακομιστής web την μεταφράζει παρασκηνια-

κά σε servlet και την εκτελεί. Η μετάφραση σε servlet γίνεται μόνο την πρώτη φορά 

που ζητείται η σελίδα και έτσι η απόδοση της εφαρμογής δεν επιβαρύνεται συγκρι-

τικά με τα servlets. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: γιατί χρειάζονται τα servlets αφού η χρήση των 

JSP σελίδων είναι πιο άμεση και εύκολη; Τα servlets είναι πιο κατάλληλα για εκείνα 

τα στοιχεία μιας web εφαρμογής που έχουν αρκετή προγραμματιστική λογική (π.χ. 

δημιουργούν αντικείμενα, προσπελάζουν βάσεις δεδομένων κλπ.) και ελάχιστα ή 

καθόλου στοιχεία απόκρισης προς τον χρήστη. Συνήθως, σε μία web εφαρμογή υ-

πάρχουν και servlets και JSPs. Τα servlets υποδέχονται τα αιτήματα του χρήστη, και 

τα επεξεργάζονται, ενώ για την εμφάνιση της απόκρισης χρησιμοποιούνται οι JSPs. 

Έτσι, διαχωρίζεται εντελώς το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) στο οποίο 

χρησιμοποιούνται HTML και JSP σελίδες, με αυτό της επιχειρηματικής λογικής 

(business logic) στο οποίο χρησιμοποιούνται servlets, Java Beans, Enterprise beans 

κλπ (Κακαρόντζας 2003β). 

1.5.3.1.Στοιχεία σεναρίων JSP σελίδων 

Τα διαφορετικά είδη του κώδικα Java που μπορούν να εισαχθούν σε μία JSP 

σελίδα ονομάζονται στοιχεία σεναρίων (scripting elements). Τα στοιχεία σεναρίων 

είναι τα εξής: 

1. Εκφράσεις (expressions): Αυτές είναι εντολές Java που περιέχονται μεταξύ 

των σημάνσεων <%= και %>, αποτιμούνται άμεσα όπου εμφανίζονται και το 

αποτέλεσμά τους εισάγεται ως κείμενο στο σημείο που εμφανίζονται. 
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2. Τμήματα κώδικα (scriptlets): Αυτά είναι τμήματα κώδικα Java που περιέχο-

νται μεταξύ των σημάνσεων <% και %>. Οι δηλώσεις μεταβλητών, εντολές 

κλπ. που περιέχονται εκεί θα αποτελέσουν τμήμα της μεθόδου εξυπηρέτησης 

του αιτήματος του πελάτη στο servlet που θα παραχθεί από την JSP σελίδα. 

Οι μεταβλητές που δηλώνονται στα τμήματα κώδικα, είναι τοπικές μεταβλη-

τές της μεθόδου εξυπηρέτησης του αιτήματος του πελάτη και άρα ασφαλής 

σε ταυτόχρονη προσπέλαση. Επίσης, δημιουργούνται κάθε φορά που ζητείται 

η σελίδα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να έχει συνέπειες στην απόδοση. Για 

παράδειγμα σε μια JSP σελίδα ένα αντικείμενο δημιουργείται εκ νέου για 

κάθε αίτημα του χρήστη. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσε για όλα 

τα αιτήματα να χρησιμοποιηθεί το ίδιο αντικείμενο. Στο συγκεκριμένο παρά-

δειγμα, η επιβάρυνση στην απόδοση δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν όμως 

δημιουργούνταν αρκετά αντικείμενα (ή ακόμα χειρότερα συλλογές αντικει-

μένων) η απόδοση θα επιβαρύνονταν σημαντικά. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν 

οι δηλώσεις. 

3. Δηλώσεις (declarations): Αυτές είναι δηλώσεις μεταβλητών αλλά και μεθό-

δων που περιέχονται μεταξύ των σημάνσεων <%! και %>. Οι δηλώσεις αυ-

τών των μεταβλητών και μεθόδων έχουν εμβέλεια σε όλη την JSP σελίδα και 

όχι μόνο την μέθοδο εξυπηρέτησης του πελάτη. Αν πρόκειται για μεταβλητές 

επειδή ακριβώς δημιουργούνται μία φορά για κάθε αντικείμενο servlet είναι 

πιο αποδοτικό να χρησιμοποιούνται δηλώσεις όπου αυτό είναι δυνατόν. Βε-

βαίως, λόγω ταυτόχρονης προσπέλασης μερικές φορές είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί συγχρονισμός για την προσπέλαση αυτών των μεταβλητών. 

1.5.3.2.Προκαθορισμένες μεταβλητές 

Υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες μεταβλητές οι οποίες δημιουργούνται αυ-

τόματα στην μέθοδο εξυπηρέτησης μιας JSP σελίδας. Οι μεταβλητές αυτές είναι 

διαθέσιμες για τους προγραμματιστές JSP σελίδων και μπορούν να τις χρησιμο-

ποιούν μέσα από τμήματα κώδικα (scriptlets) και εκφράσεις (JSP expressions). Οι 

μεταβλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις μεθόδων (declarations) 

γιατί οι μέθοδοι που δηλώνονται δεν έχουν ορατότητα στις τοπικές μεταβλητές της 

μεθόδου εξυπηρέτησης. Αυτές οι προκαθορισμένες μεταβλητές είναι οι εξής: 
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1. request: Αυτή η μεταβλητή είναι η αντίστοιχη του HttpServletRequest αντι-

κειμένου που είναι παράμετρος στην μέθοδο εξυπηρέτησης του αιτήματος 

του χρήστη (π.χ. doGet ή doPost) για τα servlets. Για την ανάκτηση της τιμής 

μιας παραμέτρου που δίνεται από μία φόρμα σε μία JSP σελίδα καλείται η 

request.getParameter(<όνομα_παραμέτρου>). 

2. response: Αυτή η μεταβλητή είναι η αντίστοιχη του HttpServletResponse α-

ντικειμένου που είναι παράμετρος στην μέθοδο εξυπηρέτησης του αιτήματος 

του χρήστη (π.χ. doGet ή doPost) για τα servlets. 

3. out: Η μεταβλητή out: (1) χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά μέσα σε 

τμήματα κώδικα (scriptlets) και αυτό διότι οι JSP εκφράσεις ούτως ή άλλως 

εξάγονται απευθείας στην HTML σελίδα που παράγεται και (2) για την ακρί-

βεια η out είναι μία μεταβλητή τύπου javax.serlvet.jsp.JspWriter μιας υπο-

κλάσης της κλάσης java.io.Writer. Η κλάση JspWriter παρέχει την δυνατότη-

τα προσωρινής αποθήκευσης (buffering). Αυτό σημαίνει πως όταν εξάγεται 

κάτι από μία JSP σελίδα είτε γράφοντας απευθείας στο out είτε από μία JSP 

έκφραση αυτό αποθηκεύεται στην προσωρινή περιοχή αποθήκευσης (buffer) 

και γράφεται όταν γεμίσει ο προσωρινή περιοχή αποθήκευσης. Αυτή είναι η 

εξορισμού συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή ελέγχεται από την οδηγία σε-

λίδας (JSP directive) page και συγκεκριμένα από την ιδιότητα buffer της ο-

δηγίας σελίδας page. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει στην αρχή της JSP σελίδας 

η οδηγία: <%@page buffer=“none”%> τότε η JSP σελίδα δεν θα έχει προ-

σωρινή αποθήκευση και ότι γράφεται θα εξάγεται αμέσως. Αν έχουμε 

<%@page buffer = “24kb”%> τότε η αποθήκευση θα γίνει μέχρι η προσωρι-

νή περιοχή αποθήκευσης να έχει 24 Kilobytes περιεχομένων και τότε θα γίνει 

η εξαγωγή. Το ελάχιστο μέγεθος προσωρινής περιοχής αποθήκευσης είναι 8 

Kb. Μία άλλη σχετική ιδιότητα με την προσωρινή αποθήκευση είναι η ιδιό-

τητα autoflush της οδηγίας σελίδας page. Αυτήν μπορεί να είναι true ή false 

με εξορισμού τιμή την true. Αν τεθεί <%@page autoflush = “false”%> τότε 

αν γεμίσει η προσωρινή περιοχή αποθήκευσης θα προκληθεί εξαίρεση αντί 

να γίνει η εξαγωγή του αποτελέσματος. Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται για 

εφαρμογές που θέλουν είτε να στείλουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα είτε 

καθόλου (π.χ. αυτό είναι επιθυμητό αν ο πελάτης της JSP σελίδας είναι μία 
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άλλη εφαρμογή). Τυπικά, για τους επισκέπτες μίας JSP σελίδας από ένα πρό-

γραμμα πλοήγησης στο web, το autoflush έχει νόημα να είναι true και γι’ αυ-

τό αυτή είναι και η εξορισμού τιμή.  

4. session: Αυτό είναι ένα προ-δημιουργημένο αντικείμενο τύπου HttpSession. 

Παρέχει τις γνωστές μεθόδους getAttribute και setAttribute για την ανάκτηση 

και αποθήκευση ιδιοτήτων αντίστοιχα στο session του χρήστη με τον δικτυα-

κό τόπο. Μπορεί να απαγορευθεί η συμμετοχή μιας JSP σελίδας σε sessions 

χρησιμοποιώντας την οδηγία σελίδας page θέτοντας την ιδιότητα session 

στην τιμή false ως εξής <%@page session= “false”%>. Η εξορισμού τιμή εί-

ναι true. Το νόημα της οδηγίας αυτής είναι πως αν το session είναι true τότε η 

σελίδα έχει πρόσβαση στο αντίστοιχο HttpSession αντικείμενο αν υπάρχει 

και αν δεν υπάρχει δημιουργείται. Αν το session είναι false τότε αν στην σε-

λίδα υπάρχουν κλήσεις μεθόδων στο session αντικείμενο η μετάφραση της 

JSP σελίδας σε servlet θα αποτύχει (compile-time error). 

5. application: Αυτή η μεταβλητή είναι το ServletContext αντικείμενο που στα 

servlets επιστρέφεται από την μέθοδο ServletConfig.getContext(). Το αντι-

κείμενο αυτό έχει πολλές χρήσιμες μεθόδους όπως οι ακόλουθες: 

a. getAttribute και setAttribute: οι μέθοδοι αυτές έχουν την ίδια σημασία 

με τις αντίστοιχες του session μόνο που αφορούν ιδιότητες που είναι 

προσπελάσιμες από όλα τα servlets και JSPs μίας εφαρμογής και δεν 

έχουν σχέση με το session ενός χρήστη. 

b. getInitParameter: η μέθοδος αυτή ανακτά παραμέτρους αρχικοποίη-

σης που έχουν τεθεί για όλη την εφαρμογή στο web.xml της εφαρμο-

γής με το στοιχείο <context-param>. Η διαφορά των παραμέτρων αρ-

χικοποίησης μιας εφαρμογής από τις παραμέτρους αρχικοποίησης ε-

νός servlet είναι πως οι παράμετροι αρχικοποίησης της εφαρμογής εί-

ναι προσπελάσιμες από όλα τα servlets και JSPs μιας εφαρμογής. Ένα 

παράδειγμα μιας παραμέτρου στο web.xml της εφαρμογής είναι το 

εξής: 
<context-param> 

<param-name>registryMachine</param-name> 

<param-value>//localhost</param-value> 

</context-param> 
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Για να ανακτήσει μια JSP σελίδα την τιμή της παραμέτρου θα καλού-

σε την μέθοδο application.getInitParameter(“registryMachine”). 

c. getRequestDispatcher: επιστρέφει ένα RequestDispatcher αντικείμενο 

για το path που δίνεται ως παράμετρος. Για παράδειγμα η κλήση 

application.getRequestDispatcher(“/timeOnServer”) επιστρέφει έναν 

RequestDispatcher για το στοιχείο timeOnServer της εφαρμογής. Η 

JSP σελίδα μπορεί μετά να καλέσει τις μεθόδους του 

RequestDispatcher για προώθηση στο στοιχείο αυτό (μέθοδος 

forward()) ή συμπερίληψη του αποτελέσματος στο αποτέλεσμα της 

σελίδας (μέθοδος include()). 

d. log(): εισάγει το μήνυμα που δίνεται ως παράμετρος στο αρχείο συμ-

βάντων της εφαρμογής (log file).  

6. config: είναι το αντικείμενο ServletConfig της σελίδας. Η κύρια χρήση του 

είναι η ανάκτηση παραμέτρων αρχικοποίησης για την σελίδα. 

7. pageContext: είναι ένα αντικείμενο της κλάσης 

javax.servlet.jsp.PageContext. Η κυριότερη δυνατότητα που παρέχεται για 

τους προγραμματιστές JSP σελίδων είναι η αποθήκευση και η ανάκτηση α-

ντικειμένων μέσω των μεθόδων getAttribute και setAttribute σε τέσσερις 

διαφορετικές εμβέλειες (scopes). Οι εμβέλειες μπορεί να είναι page, 

application, session και request. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται οι α-

ντίστοιχοι μηχανισμοί των servlets. 

8. page: Αυτό το αντικείμενο είναι συνώνυμο με το this για το παραγόμενο 

servlet. Στην αρχή της _jspService του παραγόμενου servlet υπάρχει η δήλω-

ση “Object page = this;”. Βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας 

το this. 

1.5.3.3.Αρχικοποίηση και καταστροφή μιας JSP σελίδας 

Όπως προαναφέρθηκε στα servlets μπορούν να γίνουν ενέργειες αρχικοποίη-

σης στην μέθοδο init() και ενέργειες απελευθέρωσης πόρων ή άλλες τελικές ενέρ-

γειες στην μέθοδο destroy(). Οι αντίστοιχες μέθοδοι σε μία JSP σελίδα είναι οι 

jspInit() και jspDestroy() οι οποίες θα πρέπει να δηλωθούν με μία JSP δήλωση. Αν 

δηλωθούν τότε θα υπάρχουν στο παραγόμενο servlet και θα κληθούν η μεν πρώτη 
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μετά την δημιουργία του servlet αντικειμένου κατά την πρώτη χρήση του, η δε δεύ-

τερη λίγο πριν καταστραφεί η JSP σελίδα. 

1.5.4. JavaServer Pages Standard Tag Library 

Το JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) εμπεριέχει τον κορμό της 

κοινής λειτουργικότητας πολλών JSP εφαρμογών. Η προτυποποίηση ενός κοινού 

συνόλου ετικετών επιτρέπει την τοποθέτηση (deployment) JSP εφαρμογών σε ο-

ποιοδήποτε JSP container που υποστηρίζει JSTL και αυξάνει την πιθανότητα ότι η 

υλοποίηση των ετικετών θα βελτιστοποιηθεί. 

Το JSTL έχει iterator και υποθετικές ετικέτες για τον χειρισμό του ελέγχου ρο-

ής, ετικέτες για τον χειρισμό XML εγγράφων, ετικέτες για πρόσβαση σε Βάσεις Δε-

δομένων χρησιμοποιώντας SQL και άλλες κοινές λειτουργίες. 

1.5.5. JavaServer Faces 

Η τεχνολογία JavaServer Faces είναι μια υποδομή διεπιφανειών χρήστη για την 

ανάπτυξη web εφαρμογών. Τα κύρια στοιχεία της τεχνολογίας JavaServer Faces εί-

ναι τα παρακάτω. 

• Μία GUI υποδομή στοιχείου. 

• Ένα ευέλικτο μοντέλο για την μετάφραση στοιχείων σε διαφορετικές εκδό-

σεις HTML ή διαφορετικές γλώσσες σήμανσης και τεχνολογίες. Ένα Ren-

derer αντικείμενο κάνει τη μετάφραση του στοιχείου παράγοντας την κατάλ-

ληλη σήμανση και μετατρέπει τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός αντικειμένου 

του μοντέλου σε τύπους που μπορούν να αναπαρασταθούν σε μία όψη. 

• Ένα RenderKit για την παραγωγή HTML/4.01 σήμανσης. 

Tα GUI στοιχεία υποστηρίζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

• Επαλήθευση εισόδου 

• Χειρισμός γεγονότος 

• Μετατροπή δεδομένων μεταξύ αντικειμένων μοντέλου και στοιχείων 

• Διαχειρίσιμη δημιουργία αντικειμένου μοντέλου 

• Ρύθμιση πλοήγησης σελίδων 

Όλες οι αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω των τυπικών Java APIs και 

αρχείων ρυθμίσεων που βασίζονται σε XML. 
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1.5.6. Java Message Service API 

Το Java Message Service (JMS) API είναι ένα πρότυπο ανταλλαγής μηνυμά-

των που επιτρέπει τα στοιχεία Java EE εφαρμογών να δημιουργούν, να στέλνουν, να 

λαμβάνουν και να διαβάζουν μηνύματα. Το API αυτό επιτρέπει την κατανεμημένη, 

αξιόπιστη και ασύγχρονη επικοινωνία. 

1.5.7. Java Transaction API 

Το Java Transaction API (JTA) παρέχει μια πρότυπη διεπιφάνεια για την οριο-

θέτηση συναλλαγών. Η Java EE αρχιτεκτονική παρέχει την εξορισμού λειτουργία 

auto commit για τον χειρισμό των commits και rollbacks των συναλλαγών. Το auto 

commit σημαίνει ότι όλες οι άλλες εφαρμογές που βλέπουν δεδομένα θα δουν τα ε-

νημερωμένα δεδομένα μετά από κάθε λειτουργία ανάγνωσης και εγγραφής στη Βά-

ση Δεδομένων. Ωστόσο, αν η εφαρμογή πραγματοποιεί δύο ξεχωριστές λειτουργίες 

πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων που εξαρτώνται η μία από την άλλη, χρειάζεται το 

JTA API για να καθορίζει που ολόκληρη η συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων και 

των δύο λειτουργιών πρόσβασης, ξεκινά, ακυρώνεται (rollbacks) και ολοκληρώνεται 

(commits). 

1.5.8. JavaMail API 

Οι Java EE εφαρμογές χρησιμοποιούν το JavaMail API να την αποστολή ειδο-

ποιήσεων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το JavaMail API έχει δύο μέρη, α) μία διεπι-

φάνεια σε επίπεδο εφαρμογής την οποία χρησιμοποιούν τα στοιχεία εφαρμογής για 

την αποστολή μηνυμάτων και β) μια διεπιφάνεια παροχής της υπηρεσίας αποστολής 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η Java EE πλατφόρμα περιλαμβάνει το JavaMail με έναν 

παροχέα που επιτρέπει στα στοιχεία της εφαρμογής να στέλνουν μηνύματα στο δια-

δίκτυο. 

1.5.9. JavaBeans Activation Framework 

Το JavaBeans Activation Framework (JAF) περιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί-

ται από το JavaMail. Το JAF παρέχει υπηρεσίες για τον καθορισμό του τύπου ενός 

αυθαίρετου τμήματος δεδομένων, ενσωματώνει την πρόσβαση σε αυτό, ανακαλύπτει 

τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε αυτό και δημιουργεί το κατάλληλο JavaBean 

στοιχείο που θα εκτελεί αυτές τις λειτουργίες. 
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1.5.10. Java API για XML επεξεργασία 

Το Java API για XML επεξεργασία (Java API for XML Prossesing ή JAXP) 

υποστηρίζει την επεξεργασία XML εγγράφων χρησιμοποιώντας Document Object 

Model (DOM), Simple API για XML (SAX) και Extensible Stylesheet Language 

Transformations (XSLT). Το JAXP δίνει την δυνατότητα μεταγλώττισης και μετα-

τροπής XML εγγράφων ανεξάρτητα από μια συγκεκριμένη υλοποίηση XML επεξερ-

γασίας. 

Το JAXP παρέχει, επίσης, υποστήριξη namespace, η οποία επιτρέπει την χρή-

ση σχημάτων χωρίς σύγκρουση ονομάτων. Σχεδιασμένο για να είναι ευέλικτο, επι-

τρέπει τη χρήση οποιουδήποτε XML μεταγλωττιστή ή XSL επεξεργαστή από την 

εφαρμογή και υποστηρίζει το W3C σχήμα (http://www.w3.org/XML/Schema).  

1.5.11. Java API για RPC βασισμένο σε XML 

Το Java API για RPC βασισμένο σε XML (JAX-RPC) χρησιμοποιεί το SOAP 

πρότυπο και HTTP και έτσι τα προγράμματα πελατών μπορούν να κάνουν απομα-

κρυσμένες κλήσεις διαδικασιών (Remote Procedure Calls ή RPCs) βασισμένες σε 

XML μέσω διαδικτύου. Το JAX-RPC υποστηρίζει, επίσης, WSDL, και έτσι μπορούν 

να εισαχθούν και εξαχθούν WSDL έγγραφα. Πελάτες και υπηρεσίες που εκτελού-

νται σε πλατφόρμες που είτε βασίζονται σε Java είτε όχι όπως η .NET, μπορούν να 

λειτουργούν μαζί με JAX-RPC και ένα έγγραφο WSDL. Για παράδειγμα, ένας Vis-

ual Basic .NET πελάτης μπορεί να ρυθμιστεί βασιζόμενος στο WSDL έγγραφο ώστε 

να χρησιμοποιεί μια web υπηρεσία υλοποιημένη με την τεχνολογία Java ή μια web 

υπηρεσία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αναγνωρίζει έναν Visual Basic .NET 

πελάτη. 

Το JAX-RPC βασίζεται στο HTTP πρωτόκολλο μεταφοράς και επιτρέπει τη 

δημιουργία υπηρεσιών που συνδυάζουν HTTP και μία έκδοση Java τεχνολογίας των 

Secure Socket Layer (SSL) και Transport Layer Security (TLS) πρωτοκόλλων για 

την εγκαθίδρυση βασικής ή αμοιβαίας πιστοποίησης. Το SSL και το TLS διασφαλί-

ζουν την ακεραιότητα του μηνύματος παρέχοντας κρυπτογράφηση δεδομένων με τη 

δυνατότητα πιστοποίησης πελάτη και διακομιστή. 

Η πιστοποίηση είναι ένας μετρήσιμος τρόπος για την επιβεβαίωση του αν ένα 

μέρος είναι κατάλληλο και ικανό να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες προ-
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στατεύοντας το σύστημα από εσφαλμένη χρήση ή εσφαλμένη μετάδοση πληροφορί-

ας. Η μετάδοση πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα τρωτή σε υποκλοπές και 

είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση μιας JAX-RPC web υπηρεσίας ώστε να προστατεύ-

ει τα δεδομένα κατά την μετάδοση. 

1.5.12. Java API για XML Web υπηρεσίες (JAX-WS) 

Οι JAX-WS προδιαγραφές παρέχουν υποστήριξη για web υπηρεσίες που χρη-

σιμοποιούν το JAXB API για τη δέσμευση XML δεδομένων σε Java αντικείμενα. Οι  

JAX-WS προδιαγραφές ορίζουν τα APIs πελατών για την πρόσβαση σε web υπηρε-

σίες καθώς και τεχνικές για την υλοποίηση των endpoints web υπηρεσιών. Οι Java 

EE προδιαγραφές για web υπηρεσίες περιγράφουν την διαδικασία εγκατάστασης υ-

πηρεσιών και πελατών βασισμένων σε JAX-WS. Επίσης, οι EJB και servlet προδια-

γραφές περιγράφουν πτυχές αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία εγκατάστασης για 

εφαρμογές βασισμένες σε JAX-WS θα πρέπει να είναι δυνατή χρησιμοποιώντας ο-

ποιονδήποτε από τα δύο αυτά μοντέλα. 

Οι προδιαγραφές του JAX-WS περιγράφουν την υποστήριξη για τους χειριστές 

μηνυμάτων που μπορούν να επεξεργάζονται μηνύματα αιτημάτων και αποκρίσεων. 

Γενικά, αυτοί οι χειριστές μηνυμάτων εκτελούνται στο ίδιο container, με τα ίδια 

προνόμια και το πλαίσιο εκτέλεσης όπως ο JAX-WS πελάτης ή το endpoint στοιχείο 

με τα οποία σχετίζονται. Οι χειριστές μηνυμάτων έχουν πρόσβαση στο ίδιο JNDI 

java:comp/env namespace όπως το σχετιζόμενο στοιχείο. Αν υποστηρίζονται προ-

σαρμοσμένοι serializers και deserializers, απαιτούν την ίδια συμπεριφορά με τους 

χειριστές μηνυμάτων. 

1.5.13. Java αρχιτεκτονική για XML Binding (JAXB) 

Η Java αρχιτεκτονική για XML Binding (JAXB) παρέχει έναν βολικό τρόπο 

σύνδεσης ενός XML σχήματος με μια αναπαράσταση σε προγράμματα της γλώσσας 

Java. Το JAXB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με JAX-WS. 

Όλα τα Java EE containers πελατών της εφαρμογής, τα web containers και τα EJB 

containers υποστηρίζουν το JAXB API. 
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1.5.14. SOAP με επισυνάψεις API για Java (SAAJ) 

Το SOAP με επισυνάψεις API για Java (SAAJ) είναι ένα API χαμηλού επιπέ-

δου από το οποίο εξαρτώνται τα JAX-RPC και JAXR. Το SAAJ δίνει την δυνατότη-

τα παραγωγής και κατανάλωσης μηνυμάτων που συμβιβάζονται με τις προδιαγραφές 

του SOAP 1.1 και του SOAP με επισυναπτόμενη σημείωση. Πολλοί προγραμματι-

στές δεν χρησιμοποιούν το SOAP API αλλά το υψηλότερου επιπέδου JAX-RPC 

API. 

1.5.15. Java API για XML Μητρώα 

Το Java API για XML Μητρώα (JAXR) επιτρέπει την πρόσβαση σε γενικού ή 

επιχειρησιακού σκοπού μητρώα μέσω του web. Το JAXR υποστηρίζει τα ebXML 

Registry και Repository πρότυπα και τις UDDI προδιαγραφές. Οι προγραμματιστές 

χρησιμοποιώντας το JAXR μαθαίνουν ένα μόνο API και αποκτούν πρόσβαση και 

στις δύο αυτές σημαντικές τεχνολογίες μητρώων. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να μοιράζονται υλικό και να ψάχνουν υλικό 

άλλων. Έχουν αναπτυχθεί σχήματα για συγκεκριμένα είδη XML εγγράφων. Για πα-

ράδειγμα, δύο επιχειρήσεις συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το σχήμα για τη  φόρμα 

παραγγελίας τους. Οι δύο επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το JAXR για 

να αποκτήσουν πρόσβαση στο σχήμα αφού το σχήμα αποθηκεύεται σε ένα μητρώο 

της επιχείρησης. 

1.5.16. J2EE αρχιτεκτονική συνδέσμου 

Η Java EE αρχιτεκτονική συνδέσμου χρησιμοποιείται από προμηθευτές εργα-

λείων για τη δημιουργία προσαρμογέων πηγών (resource adapters) που υποστηρί-

ζουν την πρόσβαση σε συστήματα επιχειρησιακών πληροφοριών που μπορεί να 

προστεθούν σε ένα οποιοδήποτε Java EE προϊόν. Ένας προσαρμογέας πηγής είναι 

ένα στοιχείο λογισμικού που επιτρέπει στα στοιχεία της Java EE εφαρμογής να έ-

χουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με τον διαχειριστή πηγής του EIS. Επειδή έ-

νας προσαρμογέας πηγής είναι ειδικός για κάθε διαχειριστή πηγής, υπάρχει διαφορε-

τικός προσαρμογέας πηγής για κάθε τύπο Βάσης Δεδομένων ή συστήματος επιχει-

ρησιακών πληροφοριών (EIS). 
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Η Java EE αρχιτεκτονική συνδέσμου παρέχει, επίσης, έναν ασύγχρονο ή σύγ-

χρονο ασφαλή και βασιζόμενο σε μηνύματα μηχανισμό ολοκλήρωσης συναλλαγών 

μεταξύ Java EE web υπηρεσιών και υπαρχόντων EISs. Υπάρχουσες εφαρμογές και 

EISs που επικοινωνούν μέσω της Java EE αρχιτεκτονική συνδέσμου σε μία Java EE 

πλατφόρμα μπορούν να προσφερθούν ως web υπηρεσίες βασισμένες σε XML χρη-

σιμοποιώντας JAX-WS και μοντέλα Java EE στοιχείων. Για αυτό το JAX-WS και η 

Java EE αρχιτεκτονική συνδέσμου είναι συμπληρωματικές τεχνολογίες. 

1.5.17. JDBC API 

Το JDBC API επιτρέπει την κλήση SQL εντολών από μεθόδους της γλώσσας 

προγραμματισμού Java. Το JDBC API χρησιμοποιείται σε ένα enterprise bean όταν 

υπάρχει πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων μέσω session bean. Το JDBC API χρησι-

μοποιείται, επίσης, από ένα servlet ή μια JSP σελίδα για την πρόσβαση στη Βάση 

Δεδομένων απευθείας χωρίς την μεσολάβηση ενός enterprise bean. 

Το JDBC API έχει δύο μέρη, α) μία διεπιφάνεια επιπέδου εφαρμογής, η οποία 

χρησιμοποιείται από τα στοιχεία της εφαρμογής για πρόσβαση σε μια Βάση Δεδομέ-

νων και β) μία διεπιφάνεια παροχής υπηρεσίας για την επισύναψη ενός JDBC οδη-

γού στην Java EE πλατφόρμα. 

1.5.18. Διεπιφάνεια Java ονοματοδοσίας και καταλόγου 

Η διεπιφάνεια Java ονοματοδοσίας και καταλόγου (Java Naming και Directory 

Interface ή JNDI) παρέχει με μεθόδους τις εφαρμογές για την εκτέλεση λειτουργιών 

καταλόγου όπως η συσχέτιση ιδιοτήτων με αντικείμενα και η αναζήτηση αντικειμέ-

νων χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές τους. Μία Java EE εφαρμογή χρησιμοποιώντας 

το JNDI μπορεί να αποθηκεύει και να ανακτά κάθε τύπο Java αντικειμένου με όνο-

μα. 

Η υπηρεσία Java EE ονοματοδοσίας παρέχει στους πελάτες της εφαρμογής, 

στα enterprise beans και στα web στοιχεία πρόσβαση σε ένα JNDI περιβάλλον ονο-

ματοδοσίας. Ένα περιβάλλον ονοματοδοσίας επιτρέπει σε ένα στοιχείο να προσαρ-

μόζεται χωρίς την ανάγκη πρόσβασης ή αλλαγής στον κώδικα του στοιχείου. Το 

container υλοποιεί το περιβάλλον του στοιχείου και το παρέχει στο στοιχείο ως ένα 

JNDI πλαίσιο ονοματοδοσίας. 
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Το Java EE στοιχείο μπορεί να εντοπίζει το πλαίσιο ονοματοδοσίας του περι-

βάλλοντός του χρησιμοποιώντας JNDI διεπιφάνειες. Ένα στοιχείο μπορεί να δη-

μιουργεί ένα javax.naming.InitialContext αντικείμενο και ψάχνει το πλαίσιο ονομα-

τοδοσίας του περιβάλλοντος στο InitialContext κάτω από το όνομα java:comp/env. 

Το περιβάλλον ονοματοδοσίας του στοιχείου αποθηκεύεται απευθείας στο πλαίσιο 

ονοματοδοσίας του περιβάλλοντος ή σε οποιοδήποτε άλλο έμμεσο ή άμεσο υπο-

πλαίσιό του. 

Ένα Java EE στοιχείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αντικείμενα του συστήμα-

τος ή που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Τα ονόματα των αντικειμένων του συστήμα-

τος, όπως τα JTA UserTransaction αντικείμενα, είναι αποθηκευμένα στο πλαίσιο ο-

νοματοδοσίας του περιβάλλοντος java:comp/env. Η Java EE πλατφόρμα επιτρέπει 

σε ένα στοιχείο να ονομάσει αντικείμενα που ορίστηκαν από το χρήστη, όπως enter-

prise beans και JDBC DataSource αντικείμενα. Ένα αντικείμενο πρέπει να ονομα-

στεί σε ένα υποπλαίσιο του περιβάλλοντος ονοματοδοσίας σύμφωνα με τον τύπο του 

αντικειμένου. Για παράδειγμα, τα enterprise beans ονομάζονται στο υποπλαίσιο 

java:comp/env/ejb και οι JDBC DataSource αναφορές στο υποπλαίσιο 

java:comp/env/jdbc. 

Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν JNDI για την πρόσβαση σε πολλές 

υπηρεσίες ονοματοδοσίας και καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων των LDAP, NDS, 

DNS και NIS γιατί το JNDI είναι ανεξάρτητο από κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση.  

1.5.19. Java υπηρεσία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης 

Η Java υπηρεσία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (Java Authentication και 

Authorization Service ή JAAS) παρέχει σε μία Java EE εφαρμογή έναν τρόπο για 

την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση ενός συγκεκριμένου χρήστη ή ομάδας χρηστών 

να εκτελούν την εφαρμογή. 

Το JAAS είναι μια έκδοση σε γλώσσα προγραμματισμού Java της υποδομής 

Pluggable Authentication Module (PAM), η οποία επεκτείνει την αρχιτεκτονική α-

σφαλείας της Java πλατφόρμας ώστε να υποστηρίζει πιστοποίηση σε επίπεδο χρή-

στη. 
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1.5.20. Απλοποιημένη ενσωμάτωση συστημάτων 

Η Java EE πλατφόρμα δημιουργεί έναν ελεύθερο χώρο αγορών στον οποίο κά-

θε προμηθευτής μπορεί να πουλά σε κάθε πελάτη. Ένας τέτοιος χώρος αγορών εν-

θαρρύνει τους προμηθευτές να μην εγκλωβίζουν τους πελάτες στις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν αλλά να επιβιώνουν του συναγωνισμού παρέχοντας προϊόντα και υ-

πηρεσίες που ωφελούν τους πελάτες όπως καλύτερη απόδοση, καλύτερα εργαλεία ή 

καλύτερη υποστήριξη πελατών. 

Τα Java EE APIs δίνουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης συστημάτων και εφαρ-

μογών μέσω των ακολούθων: 

• Ενοποιημένο μοντέλο εφαρμογής μεταξύ επιπέδων με enterprise beans 

• Απλοποιημένος μηχανισμός αιτήματος και απόκρισης με JSP σελίδες και 

servlets 

• Αξιόπιστο μοντέλο ασφαλείας με JAAS 

• Ανταλλαγή δεδομένων βασισμένων σε XML με JAXP, SAAJ και JAX-WS 

• Απλοποιημένη διαλειτουργικότητα με την Java EE αρχιτεκτονική συνδέσμου 

• Εύκολη σύνδεση με Βάση Δεδομένων με το JDBC API 

• Ενσωμάτωση επιχειρησιακής εφαρμογής με message-driven beans και JMS, 

JTA και JNDI 

1.6. Sun Java System Application Server Platform Edition 9 

Το Sun Java System Application Server Platform Edition 9 είναι μια πλήρως 

συμβατή υλοποίηση με την Java EE 5 πλατφόρμα. Εκτός από όλα τα υποστηριζόμε-

να APIs που περιγράφηκαν παραπάνω, ο διακομιστής εφαρμογών περιλαμβάνει έναν 

αριθμό Java EE εργαλείων που δεν είναι μέρος της Java EE πλατφόρμας αλλά παρέ-

χονται για την διευκόλυνση του προγραμματιστή. 

1.6.1. Εργαλεία 

Ο διακομιστής εφαρμογών περιλαμβάνει τα εργαλεία που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Στοιχείο Περιγραφή 

Admin Console 
Μία GUI λειτουργία βασισμένη στο web για την διαχείριση του 

διακομιστή εφαρμογών. Χρησιμοποιείται για τον τερματισμό του 
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διακομιστή εφαρμογών και την διαχείριση χρηστών, πηγών και 

εφαρμογών. 

asadmin 

Μία λειτουργία γραμμής εντολών για την διαχείριση του διακομι-

στή εφαρμογών. Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση και τον τερμα-

τισμό του διακομιστή εφαρμογών και την διαχείριση χρηστών, πη-

γών και εφαρμογών. 

asant 

Ένα εργαλείο γραμμής εντολών, το οποίο είναι επέκταση του Ant 

εργαλείου που αναπτύχθηκε από το Apache Software Foundation 

(http://ant.apache.org/) και περιέχει επιπλέον διεργασίες που αλλη-

λεπιδρούν με την λειτουργία διαχείρισης του διακομιστή εφαρμο-

γών. 

appclient 

Ένα εργαλείο γραμμής εντολών που μέσω του container της εφαρ-

μογής πελάτη καλεί την εφαρμογή πελάτη που είναι συγκεντρωμέ-

νη στο JAR αρχείο εφαρμογής πελάτη. 

capture-schema 

Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για την εξαγωγή πληροφοριών 

σχήματος από μια Βάση Δεδομένων, παράγοντας ένα αρχείο σχή-

ματος που ο διακομιστής εφαρμογών μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για την διατήρηση δεδομένων που διαχειρίζεται από το container. 

package-appclient 
Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για την συγκέντρωση βιβλιοθηκών 

του container εφαρμογής πελάτη και JAR αρχείων. 

Java DB database Ένα αντίγραφο του Java DB διακομιστή Βάσεων Δεδομένων. 

verifier 
Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για την επαλήθευση των Java EE 

deployment descriptors. 

xjc 

Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για τη μετατροπή ή σύνδεση ενός 

XML σχήματος σε ένα σύνολο από JAXB κλάσεις στην γλώσσα 

προγραμματισμού Java. 

schemagen 
Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για τη δημιουργία ενός αρχείου 

σχήματος για κάθε namespace αναφορά στις Java κλάσεις. 

wsimport 

Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για την παραγωγή JAX-WS port-

able artifacts για ένα WSDL αρχείο. Μετά την παραγωγή, αυτά τα 

artifacts μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα WAR αρχείο με το 

WSDL και έγγραφα σχήματος μαζί με την endpoint υλοποίηση και 

έπειτα να γίνουν deploy. 

wsgen Ένα εργαλείο γραμμής εντολών για την ανάγνωση μιας endpoint 
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κλάσης web υπηρεσίας και την παραγωγή όλων των απαραίτητων 

JAX-WS portable artifacts για το deploy και την κλήση web υπη-

ρεσιών. 

Πίνακας 1. Πίνακας εργαλείων του Sun Java System Application Server 

1.6.2. Εκκίνηση και τερματισμός του διακομιστή εφαρμογών 

Για την εκκίνηση και τον τερματισμό του διακομιστή εφαρμογών χρησιμο-

ποιείται η asadmin λειτουργία. Η εκκίνηση του διακομιστή εφαρμογών γίνεται είτε 

ανοίγοντας ένα τερματικό παράθυρο είτε ένα command prompt και εκτελώντας την 

παρακάτω εντολή: 
asadmin start-domain --verbose domain1 

Το domain είναι ένα σύνολο από ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του διακομι-

στή εφαρμογών που διαχειρίζονται από ένα διακομιστή διαχείρισης. Τα παρακάτω 

σχετίζονται με ένα domain. 

• Ο αριθμός port του διακομιστή εφαρμογών. Το εξορισμού port είναι το 8080. 

• Ο αριθμός port του διακομιστή διαχείρισης. Το εξορισμού port είναι το 4848. 

• Ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός για τη διαχείριση. 

Ο ορισμός των παραπάνω τιμών γίνεται κατά την εγκατάσταση του διακομιστή 

εφαρμογών. 

Χωρίς παραμέτρους η εντολή start-domain ξεκινά το εξορισμού domain, το 

οποίο είναι το domain1. Η σήμανση –verbose εμφανίζει την logging και debugging 

έξοδο εκτός από αρχείο server.log που βρίσκεται στον κατάλογο <κατάλογος εγκα-

τάστασης>/domains/domain1/logs/ και στο τερματικό παράθυρο ή στο command 

prompt ανάλογα. 

Η εκκίνηση του διακομιστή εφαρμογών από το λειτουργικό σύστημα Windows 

μπορεί να γίνει επιλέγοντας από το μενού εκκίνησης: 

Programs→Sun Microsystems→Application Server PE→Start Default Server 

Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνηση του διακομιστή εφαρμογών εμφανίζεται η έ-

ξοδος: 
Domain domain1 started. 

Ο τερματισμός του διακομιστή εφαρμογών γίνεται εκτελώντας από ένα τερμα-

τικό παράθυρο ή ένα command prompt τη εντολή: 
asadmin stop-domain domain1 
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Από το λειτουργικό σύστημα Windows, εναλλακτικά, ο τερματισμός του δια-

κομιστή εφαρμογών μπορεί να γίνει επιλέγοντας από το μενού εκκίνησης: 

Programs→Sun Microsystems→Application Server PE→Stop Default Server 

Η έξοδος μετά την ολοκλήρωση του τερματισμού είναι: 
Domain domain1 stopped. 

1.6.3. Εκκίνηση του Admin Console 

Για τη διαχείριση του διακομιστή εφαρμογών και τη διαχείριση χρηστών, πη-

γών και Java EE εφαρμογών χρησιμοποιείται το Admin Console εργαλείο. Πριν από 

την κλήση του Admin Console, ο διακομιστής εφαρμογών θα πρέπει να βρίσκεται σε 

εκτέλεση δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η εκκίνησή του. Η εκκίνηση του Admin Con-

sole γίνεται πληκτρολογώντας το URL: http://localhost:4848/asadmin/ σε ένα πρό-

γραμμα πλοήγησης στο web. 

Από το λειτουργικό σύστημα Windows η εκκίνηση του Admin Console γίνεται 

επιλέγοντας από το μενού εκκίνησης: 

Programs→Sun Microsystems→Application Server PE→Admin Console 

1.6.4. Χρήση του log διακομιστή 

Ένας τρόπος για την επίλυση προβλημάτων είναι το log αρχείο του διακομιστή 

που βρίσκεται στο <κατάλογος εγκατάστασης>/domains/domain1/logs/server.log. 

Το αρχείο αυτό περιέχει την έξοδο του διακομιστή εφαρμογών και των εφαρμογών. 

Μηνύματα για log αρχείο μπορούν να δημιουργήσουν όλες οι Java κλάσεις μιας ε-

φαρμογής με την εντολή System.out.println, τα Java Logging APIs και τα web στοι-

χεία με τη ServletContext.log μέθοδο. 

Αν η εκκίνηση του διακομιστή εφαρμογών γίνει με την σήμανση --verbose, 

όλη η έξοδος θα εμφανιστεί στο τερματικό παράθυρο ή το command prompt και στο 

log αρχείο του διακομιστή. Αντίθετα, αν δεν δοθεί η παραπάνω σήμανση, οι πληρο-

φορίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του log αρχείου. Η εμφάνιση του log αρ-

χείου μπορεί να γίνει με έναν συντάκτη κειμένου ή με το Admin Console log viewer. 

Η χρήση του log viewer γίνεται ως εξής: 

1. Επιλέγοντας τον κόμβο Application Server (διακομιστής εφαρμογών). 

2. Επιλέγοντας το tab Logging. 
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3. Πατώντας το κουμπί Open Log Viewer το log viewer θα ανοίξει και θα εμφα-

νίσει τις τελευταίες 40 εισαγωγές. 

Για την εμφάνιση άλλων εισαγωγών: 

1. Επιλέγεται το κουμπί Modify Search. 

2. Καθορίζονται οποιοιδήποτε περιορισμοί για τις εισαγωγές που πρέπει να εμ-

φανιστούν. 

3. Επιλέγοντας το κουμπί Search στο κάτω μέρος του log viewer. 

1.6.5. Χρησιμοποιώντας ένα Debugger 

Ο διακομιστής εφαρμογών υποστηρίζει την Java Platform Debugger Αρχιτε-

κτονική (JPDA). Με το JPDA, ο διακομιστής εφαρμογών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε 

να ανταλλάσσει πληροφορίες αποσφαλμάτωσης μέσω ενός socket. Για την απο-

σφαλμάτωση μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας ένα debugger χρειάζεται: 

1. Η αποσφαλμάτωση στο διακομιστή εφαρμογών να ενεργοποιηθεί χρησιμο-

ποιώντας το Admin Console όπως παρακάτω: 

a. Επιλέγοντας τον κόμβο Application Server (διακομιστής εφαρμογών). 

b. Επιλέγοντας το tab JVM Settings. Οι εξορισμού ρυθμίσεις αποσφαλ-

μάτωσης είναι: 

-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y, suspend=n, ad-

dress=1044 

Το εξορισμού port του socket είναι 1044. Το port μπορεί να αλλάξει 

σε κάποιο άλλο που δεν χρησιμοποιείται από τον διακομιστή εφαρμο-

γών ή άλλη υπηρεσία. 

c. Επιλέγοντας το κουτί Enabled του πεδίου Debug. 

d. Επιλέγοντας το κουμπί Save. 

2. Ο διακομιστής εφαρμογών να τερματιστεί και να ξεκινήσει πάλι. 

3. Ο κώδικας Java να μεταγλωττιστεί με τη σήμανση –g. 

4. Η εφαρμογή να συγκεντρωθεί και να γίνει deploy. 

5. Ο debugger να ξεκινήσει και να γίνει σύνδεση στο port του socket που ορί-

στηκε κατά την ενεργοποίηση της αποσφαλμάτωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
2. Ανάπτυξη Java EE εφαρμογής 

Μια τυπική επιχειρησιακή εφαρμογή είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Για 

την μελέτη της Java EE τεχνολογίας και την εφαρμογή Java EE προτύπων σχεδίασης 

κώδικα αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. 

2.1. Περιγραφή λειτουργιών εφαρμογής 

2.1.1. Σελίδες χρήστη 
Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εγγραφεί στο 

σύστημα συμπληρώνοντας μία φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία, το όνομα χρή-

στη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλει να χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα.  

Με την είσοδό του, ο χρήστης μπορεί: 

• να δει τα διαθέσιμα βιβλία, τα οποία για δική του διευκόλυνση χωρίζονται 

αλφαβητικά σε σελίδες των τριών βιβλίων,  

• να αναζητήσει κάποιο βιβλίο συμπληρώνοντας μέρος του τίτλου του ή του 

επιθέτου του συγγραφέα ή της κατηγορίας βιβλίων στην οποία ανήκει,  

• να δει τις αναλυτικές πληροφορίες κάποιου βιβλίου,  

• να προσθέτει βιβλία στο καλάθι αγορών του,  

• να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του όπως φαίνεται στην εικόνα 

7,  

• να αφαιρέσει κάποιο από τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του, 

• να αδειάσει εντελώς το καλάθι αγορών, 

• να αλλάξει όλα τα προσωπικά του στοιχεία, τον κωδικό του πρόσβασης αλλά 

όχι το όνομα χρήστη του και  

• να δει μήνυμα για την κατηγορία βιβλίων που προτιμά σύμφωνα με τις προη-

γούμενες αγορές του όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.  
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Εικόνα 6. Μετά την είσοδο στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 

 

Εικόνα 7. Έλεγχος καλαθιού αγορών 
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Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο επιτρέπει την είσοδό του χρήστη και ανώνυμα 

χωρίς να εισάγει όνομα χρήστη ή κωδικό. Η λειτουργικότητα αυτή προσφέρεται κυ-

ρίως για τους επισκέπτες του βιβλιοπωλείου που θέλουν να ενημερωθούν για τα δια-

θέσιμα βιβλία ή τις τιμές τους και δεν είναι σίγουροι για το αν θα αγοράσουν. Σε πε-

ρίπτωση που αποφασίσουν να αγοράσουν απαιτείται από το χρήστη η συμπλήρωση 

των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και των στοιχείων του παραλήπτη για 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν γίνει 

ανώνυμη είσοδος χρήστη, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη και εμφανίζονται αυτόμα-

τα για να ελέγξει ο χρήστης την εγκυρότητά τους ή να αλλάξει κάποιο από αυτά αν 

δεν ισχύει. Η εικόνα 8 δείχνει την σελίδα για την περίπτωση που η είσοδος του χρή-

στη δεν γίνει ανώνυμα. 

 

Εικόνα 8. Είσοδος στοιχείων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής 

Αν ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρος και όλα τα στοιχεία της φόρμας 

έχουν συμπληρωθεί εμφανίζεται ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τον πελάτη και στο 

κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των χρηστών που προσπά-

θησαν να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή ακόμα και όταν αυτή ήταν ανεπιτυχής. 

Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται η σελίδα. 
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Εικόνα 9. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής 

2.1.2. Σελίδες διαχειριστή 
Το διαχειριστικό τμήμα του ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείου επιτρέπει στον διαχει-

ριστή: 

• να ενημερώσει την ποσότητα κάθε βιβλίου,  

• να ανανεώσει την τιμή κάθε βιβλίου,  

• να διαγράψει κάποιο βιβλίο,  

• να εισάγει κάποιο βιβλίο,  

• να ενημερωθεί για τις συναλλαγές που έχουν ολοκληρωθεί,  

• να αλλάξει τα στοιχεία των χρηστών και  

• να διαγράψει κάποιους χρήστες.  

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εισάγοντας τον κωδικό 

πρόσβασης του διαχειριστή.  

Η ενημέρωση της τιμής και της ποσότητας των βιβλίων γίνεται εισάγοντας την 

νέα τιμή και επιλέγοντας το κουμπί Update όπως φαίνεται στην εικόνα 10. 
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Εικόνα 10. Η σελίδα ενημέρωσης του τιμής και του αποθέματος των βιβλίων 

Οι ολοκληρωμένες συναλλαγές παρουσιάζονται στην εικόνα 11. Παρουσιά-

ζουν τον κωδικό και το όνομα του βιβλίου που πουλήθηκε, την ποσότητα, τα στοι-

χεία της πιστωτικής κάρτας και το όνομα του παραλήπτη καθώς και την ακριβή χρο-

νική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. 
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Εικόνα 11. Εμφάνιση όλων των ολοκληρωμένων συναλλαγών 

Η ενημέρωση των στοιχείων ενός χρήστη γίνεται επιλέγοντας τον χρήστη. Α-

φού ενημερωθούν τα στοιχεία του, τα οποία εμφανίζονται σε μία φόρμα, επιλέγεται 

το κουμπί Update. Η διαγραφή γίνεται επιλέγοντας το κουμπί Delete δίπλα ακριβώς 

από τον χρήστη που πρέπει να διαγραφεί. 
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Εικόνα 12. Διαχείριση χρηστών 

2.1.3. Η web υπηρεσία 
Η εφαρμογή εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες περιλαμβάνει και μια υπηρε-

σία web. Η υπηρεσία web δέχεται ως παράμετρο τον κωδικό ISBN ενός βιβλίου και 

επιστρέφει τον τίτλο του. Μία web εφαρμογή πελάτη καλεί την υπηρεσία αυτή για 

να επιστρέψει στον πελάτη τον τίτλο του βιβλίου που αντιστοιχεί σε ένα ISBN. Η 

εφαρμογή πελάτη ζητά από τον χρήστη να εισάγει ένα ISBN όπως φαίνεται στην ει-

κόνα 13. 

 

Εικόνα 13. Εφαρμογή πελάτη για την πρόσβαση στη web υπηρεσία 
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Και επιστρέφει τον τίτλο του βιβλίου όπως φαίνεται στην εικόνα 14. 

 

Εικόνα 14. Εμφάνιση αποτελέσματος από τη web υπηρεσία 

2.2. Ανάλυση της εφαρμογής 

2.2.1. MySQL 

Τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων της MySQL 

(http://www.mysql.com). Η MySQL επιλέχθηκε γιατί είναι ένα σύστημα διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων ανοιχτού κώδικα, ιδιαίτερα εύχρηστο και ικανό να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τις απαιτήσεις μιας τυπικής επιχειρησιακής εφαρμογής. Η εφαρμο-

γή χρησιμοποιεί τρεις πίνακες. Στην εικόνα 15 φαίνεται το σχήμα της Βάσης Δεδο-

μένων.  
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Εικόνα 15. Το σχήμα της Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής 

Στον πίνακα books αποθηκεύονται οι πληροφορίες των βιβλίων, ενώ το κύριο 

κλειδί του πίνακα είναι το πεδίο ID. Το πεδίο ID περιέχει τον κωδικό ISBN του βι-

βλίου ώστε κάθε βιβλίο να έχει ένα μοναδικό κωδικό ISBN. Στον πίνακα users απο-

θηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών. Κύριο κλειδί του πίνακα αποτελεί το πεδίο 

USERNAME, το οποίο περιέχει το όνομα χρήστη και απαγορεύει σε δύο διαφορετι-

κούς χρήστες να έχουν το ίδιο όνομα χρήστη.  

Στον πίνακα soldbooks αποθηκεύονται οι αγορές βιβλίων των χρηστών. Κύριο 

κλειδί του πίνακα αποτελεί το πεδίο TIMESTAMP στο οποίο αποθηκεύεται η ακρι-

βής χρονική στιγμή της συναλλαγής. Μία χρονική στιγμή ένας χρήστης μπορεί να 

αγοράσει ένα μόνο είδος βιβλίου. Ακόμα και όταν ο χρήστης έχει επιλέξει να αγο-

ράσει πολλά διαφορετικά βιβλία τοποθετώντας τα στο καλάθι αγορών του, η αγορά 

του πρώτου είδους βιβλίου από το δεύτερο καταχωρείται στο σύστημα με διαφορά 

εκατοστών του δευτερολέπτου. Οπότε δικαιολογημένα μία χρονική στιγμή μπορεί να 

θεωρηθεί αρκετή πληροφορία για να προσδιορίσει μια συναλλαγή και συνεπώς να 

θεωρηθεί το κύριο κλειδί του πίνακα.  

Ο πίνακας soldbooks συνδέεται με σχέσεις ένα προς πολλά με τους πίνακες 

books και users μέσω των ξένων κλειδιών BOOKID και USERNAME αντίστοιχα. 
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Το πεδίο BOOKID προσδιορίζει τον κωδικό ISBN του βιβλίου που αγοράζεται από 

ένα χρήστη ενώ το πεδίο USERNAME προσδιορίζει τον χρήστη που αγόρασε το βι-

βλίο. Αν η είσοδος του χρήστη στο σύστημα έγινε ανώνυμα, στο πεδίο USERNAME 

αποθηκεύεται η τιμή anonymous. Στον πίνακα αποθηκεύονται και άλλες πληροφορί-

ες της συναλλαγής όπως η ποσότητα του βιβλίου που αγοράστηκε, τα στοιχεία της 

πιστωτικής κάρτας και τα στοιχεία του παραλήπτη. 

2.2.2. Επικοινωνία Sun Java System Application Server με 

MySQL 

Ο Sun Java System Application Server Platform Edition 9 είναι ο διακομιστής 

εφαρμογών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Ο Sun Java System Application Server 

δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές πηγές τοποθετώντας την κατάλληλη 

βιβλιοθήκη στον κατάλογο lib/ext που βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του 

τρέχοντος στιγμιότυπου του Sun Java System Application Server. Εξορισμού ο κα-

τάλογος αυτός είναι:  ο C:\Sun\AppServer\domains\domain1. 

Για την σύνδεση του διακομιστή εφαρμογών με το σύστημα διαχείρισης Βά-

σεων Δεδομένων, MySQL, χρειάζεται να τοποθετηθεί ο οδηγός σύνδεσης του 

MySQL με τη Java στον κατάλογο lib/ext και απλά να γίνει επανεκκίνηση του δια-

κομιστή. Έπειτα, μέσω του εργαλείου Admin Console που προσφέρει ο διακομιστής 

εφαρμογών πρέπει να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Connection Pool ακολουθώντας 

από το αριστερό μενού τη διαδρομή  Resources -> JDBC -> Connection Pool. Επιλέ-

γοντας το κουμπί New ζητείται το όνομα του νέου Connection Pool καθώς επίσης, το 

όνομα του συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και η κλάση που υλοποιεί 

την σύνδεση. Στην εικόνα 16 φαίνονται οι τιμές των βασικών ρυθμίσεων. 

 Name: MySQL  
Resource Type: javax.sql.DataSource  
Database Vendor: mysql  

Εικόνα 16. Βασικές ρυθμίσεις για τη σύνδεση Sun Java System Application Server με MySQL 

Μετά τις βασικές ρυθμίσεις το επόμενο βήμα είναι να προστεθούν κάποιες 

ιδιότητες όπως το όνομα της Βάσης Δεδομένων με την οποία θα γίνει η σύνδεση, το 

port σύνδεσης, το όνομα του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του με τη Βάση Δε-

δομένων, το όνομα του διακομιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα δια-
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χείρισης Βάσεων Δεδομένων, MySQL, καθώς και το αντίστοιχο url σύνδεσης. Οι 

ιδιότητες αυτές φαίνονται στην εικόνα 17. 

Name Value 

user  bookstore  

port  3306  

url  jdbc:mysql://localhost:3306/bookstore  

passw ord  bookstore  

databaseName bookstore  

serverName  localhost  

Εικόνα 17. Ιδιότητες της Βάσης Δεδομένων 

Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία του Connection Pool πρέπει να δημιουργηθεί 

αντίστοιχο JDBC Resource ακολουθώντας από το αριστερό μενού του Admin Con-

sole τη διαδρομή  Resources -> JDBC -> JDBC Resources. Επιλέγοντας το κουμπί 

New ζητείται το όνομα του Connection Pool που δημιουργήθηκε προηγουμένως κα-

θώς και το JNDI όνομα με το οποίο θα  γίνεται αναφορά από τον κώδικα της εφαρ-

μογής. Στην εικόνα 18 δίνεται ένα δείγμα των πιθανών τιμών των προαναφερθέντων 

μεταβλητών. 

JNDI Name: jdbc/BookDB  

 Pool Name: MySQL  
Use the Connection Pools page to create new pools 

Description:  
Status: Enabled 

Εικόνα 18. Δημιουργία JDBC Resource 

2.2.3. Εκτέλεση ερωτημάτων στη Βάση Δεδομένων 

Την εκτέλεση ερωτημάτων στη Βάση Δεδομένων για την εφαρμογή έχει ανα-

λάβει η κλάση BookDB. Ο δομητής της κλάσης αυτής περιλαμβάνει τον κώδικα α-

ναζήτησης και σύνδεσης με τη Βάση δεδομένων που φαίνεται παρακάτω. 
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try {                

      InitialContext ic = new InitialContext(); 

DataSource ds = (DataSource) 

ic.lookup("java:comp/env/jdbc/BookDB"); 

      con =  ds.getConnection();      

} catch (Exception ex) { 

throw new Exception("Couldn't open connection to da-

tabase: " + ex.getMessage()); 

} 

Η αναζήτηση της Βάσης δεδομένων γίνεται με το JNDI όνομα (jdbc/BookDB) 

που της έχει δοθεί με το πρόθεμα java:comp/env/. 

Η εκτέλεση ενός ερωτήματος, για παράδειγμα η επιστροφή των στοιχείων ενός 

βιβλίου, γίνεται χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο PreparedStatement. Το ερώτημα 

εκτελείται καλώντας τη μέθοδο executeQuery του αντικειμένου PreparedStatement 

και το αποτέλεσμα συλλέγεται με το αντικείμενο ResultSet. Μετά την εκτέλεση του 

ερωτήματος καλείται η μέθοδος close του αντικειμένου PreparedStatement και ελευ-

θερώνεται η σύνδεση. Χαρακτηριστικό τμήμα κώδικα για την εκτέλεση ερωτήματος 

φαίνεται παρακάτω. 
String selectStatement = "select * from bookstore.books 

where id = ? "; 

getConnection(); 

PreparedStatement prepStmt = 

con.prepareStatement(selectStatement); 

prepStmt.setString(1, bookId); 

ResultSet rs = prepStmt.executeQuery(); 

prepStmt.close(); 

releaseConnection(); 

2.2.4. Enterprise Beans 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δύο enterprise beans, ένα stateful session bean και 

ένα stateless session bean. Το stateful session bean υλοποιεί τη λειτουργικότητα του 

καλαθιού αγορών ενός πελάτη κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο ηλεκτρονι-

κό κατάστημα ενώ το stateless session bean περιλαμβάνει μεθόδους που υλοποιούν 

την λογική της επιχείρησης. 
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2.2.4.1.Δημιουργία του stateful session bean 

Το stateful session bean όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους 

που υλοποιούν τη λειτουργικότητα του καλαθιού αγορών ενός πελάτη. Παράλληλα, 

περιλαμβάνει και μεθόδους του σχετίζονται με τις καταστάσεις στις οποίες μεταβαί-

νει κατά τη διάρκεια ζωής του ένα stateful session bean.  

Οι μέθοδοι της διασύνδεσης javax.ejb.SessionBean σχετίζονται με τις λειτουρ-

γίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν το stateful session bean μεταβαίνει 

από μία κατάσταση του κύκλου ζωής του σε μία άλλη. Οι μέθοδοι αυτοί είναι οι: ej-

bActivate, ejbPassivate, ejbRemove, ejbCreate και όπως φανερώνει και το όνομά 

τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις εντολές που θα πρέπει να εκτελεστούν όταν το 

stateful session bean βρίσκεται σε κατάσταση ενεργή, παθητική, διαγραφής και δη-

μιουργίας του αντίστοιχα. Η διασύνδεση ShopCartRemoteBusiness περιλαμβάνει 

όλες τις μεθόδους που σχετίζονται με την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής 

που κάθε session bean πραγματοποιεί. Οι μέθοδοι αυτοί για το συγκεκριμένο stateful 

session bean είναι: 

1. η add με την οποία ένα βιβλίο προστίθεται στο καλάθι αγορών, 

2. η remove με την οποία ένα βιβλίο αφαιρείται από το καλάθι αγορών, 

3. η getItems η οποία επιστρέφει μία συλλογή με τα βιβλία που υπάρχουν στο 

καλάθι αγορών, 

4. η getNumberOfItems, η οποία επιστρέφει τον αριθμό των βιβλίων που βρί-

σκονται στο καλάθι αγορών, 

5. η getTotal, η οποία επιστρέφει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης 

προσθέτοντας τις τιμές των βιβλίων που ο πελάτης έχει στο καλάθι αγορών 

του, 

6. η roundOff, η οποία στρογγυλοποιεί το ποσό πληρωμής και  

7. η clear με την οποία αδειάζει το καλάθι αγορών του πελάτη. 

Η κλάση ShopCartBean είναι η κλάση που υλοποιεί τις διασυνδέσεις (inter-

faces) javax.ejb.SessionBean και ShopCartRemoteBusiness. Επιπλέον, η διασύνδεση 

ShopCartRemote που επεκτείνει τις διασυνδέσεις javax.ejb.EJBObject, και 

ShopCartRemoteBusiness αποτελεί την απομακρυσμένη διασύνδεση του enterprise 

bean. Η τοπική διασύνδεση ShopCartRemoteHome που επεκτείνει την διασύνδεση 

javax.ejb.EJBHome περιέχει τη μέθοδο create, η οποία επιστρέφει ένα αντικείμενο 
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τύπου ShopCartRemote. Η μέθοδος create χρησιμοποιείται από τον πελάτη για την 

δημιουργία του enterprise bean. Ο πελάτης καλώντας την μέθοδο create είναι σαν να 

καλεί την μέθοδο ejbCreate της bean κλάσης ShopCartBean. Το διάγραμμα1 της ει-

κόνας 19 παρουσιάζει γραφικά τον συσχετισμό αυτών των κλάσεων.  

 

Εικόνα 19. Διάγραμμα κλάσεων του stateful session bean 

2.2.4.2.Δημιουργία του stateless session bean 

Το stateless session bean περιλαμβάνει μεθόδους που υλοποιούν την λογική 

της επιχείρησης και χρησιμοποιεί την κλάση BookDB για την πρόσβαση στη Βάση 

Δεδομένων. Το stateless session bean δεν διαφοροποιείται σε κάτι όσον αφορά τη 

δομή  του από το stateful session bean.  

                                                 
1 Το διάγραμμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα διαγραμματα κλάσεων της εφαρμογής, δημιουργήθηκαν 
με την εφαρμογή που ανέπτυξε ο συνάδελφος Βασίλειος Λούρδας στα πλαίσια της διπλωματικής του 
εργασίας με τίτλο ‘Εξαγωγή διαγραμμάτων της UML από πηγαίο κώδικα’ 
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Η διασύνδεση TransactSessionRemoteBusiness που περιλαμβάνει όλες τις με-

θόδους που σχετίζονται με την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής εκτός του κα-

λαθιού αγορών (την οποία έχει αναλάβει το stateful session bean) περιλαμβάνει τις 

παρακάτω μεθόδους. 

1. η CheckLogin, η οποία ελέγχει αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβα-

σής που εισάγει ένας χρήστης για την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστη-

μα είναι έγκυρα, 

2. η createUser με την οποία δημιουργείται ένας νέος χρήστης, 

3. η getFavCategory, η οποία υπολογίζει και επιστρέφει την κατηγορία βιβλίων 

από την οποία προτιμά να αγοράζει βιβλία ένας χρήστης, 

4. η findBooks, η οποία επιστρέφει τα βιβλία που περιέχουν στον τίτλο, το επί-

θετο του συγγραφέα ή στο όνομα της κατηγορίας τους το κείμενο που εισή-

γαγε ο χρήστης, 

5. η getAllBooks, η οποία επιστρέφει ένα υποσύνολο των βιβλίων,  

6. η getUserDetails, η οποία επιστρέφει όλα τα στοιχεία ενός χρήστη, 

7. η BuyBooks, η οποία αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμε-

νες λειτουργίες για την αγορά των βιβλίων που περιέχονται στο καλάθι αγο-

ρών ενός πελάτη, 

8. η ChangeUser, η οποία ενημερώνει τα στοιχεία ενός χρήστη, 

9. η deleteBook, η οποία διαγράφει ένα βιβλίο από τον κατάλογο βιβλίων του 

βιβλιοπωλείου, 

10. η updateBook, η οποία ενημερώνει την τιμή και το απόθεμα ενός βιβλίου, 

11. η addBook, η οποία προσθέτει ένα βιβλίο στον κατάλογο βιβλίων του βι-

βλιοπωλείου, 

12. η getAllTransactions, η οποία επιστρέφει ένα υποσύνολο των αγορών που 

έχουν πραγματοποιηθεί, 

13. η getNumOfBooks, η οποία επιστρέφει τον αριθμό όλων των βιβλίων, 

14. η getNumOfSoldBooks, η οποία επιστρέφει τον αριθμό όλων των αγορών, 

15. η validCreditCart, η οποία ελέγχει την εγκυρότητα του αριθμού της πιστωτι-

κή κάρτας, 

16. η validISBN, η οποία ελέγχει την εγκυρότητα του αριθμού ISBN ενός βιβλί-

ου, 
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17. η getNumofUsers, η οποία επιστρέφει τον αριθμό όλων των χρηστών, 

18. η getAllUsers, η οποία επιστρέφει ένα υποσύνολο των χρηστών, 

19. η deleteUser, η οποία διαγράφει έναν χρήστη. 

Παρόμοια με το stateful session bean, η κλάση TransactSessionBean είναι η 

κλάση που υλοποιεί τις διασυνδέσεις (interfaces) javax.ejb.SessionBean και 

TransactSessionRemoteBusiness. Επιπλέον, η διασύνδεση TransactSessionRemote 

που επεκτείνει τις διασυνδέσεις javax.ejb.EJBObject, και 

TransactSessionRemoteBusiness αποτελεί την απομακρυσμένη διασύνδεση του 

enterprise bean. Η τοπική διασύνδεση TransactSessionRemoteHome που επεκτείνει 

την διασύνδεση javax.ejb.EJBHome περιέχει τη μέθοδο create, η οποία επιστρέφει 

ένα αντικείμενο τύπου TransactSessionRemote. Η μέθοδος create χρησιμοποιείται 

από τον πελάτη για την δημιουργία του enterprise bean. Ο πελάτης καλώντας την 

μέθοδο create είναι σαν να καλεί την μέθοδο ejbCreate της bean κλάσης 

TransactSessionBean. 

Το διάγραμμα της εικόνας 20 παρουσιάζει γραφικά τον συσχετισμό αυτών των 

κλάσεων. 
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Εικόνα 20. Διάγραμμα κλάσεων του stateless session bean 

2.2.4.3.Δήλωση των session bean 

Το αρχείο ejb-jar.xml είναι το αρχείο που διαβάζει και χρησιμοποιεί το EJB 

container για να παρέχει υπηρεσίες (όπως η ασφάλεια, οι συναλλαγές) για τα enter-

prise beans. Παρακάτω φαίνονται οι δηλώσεις που πρέπει να περιέχει  το αρχείο ejb-

jar.xml για το stateful session bean, ShopCart, και το stateless session bean, 

TransactSessionBean.  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ejb-jar version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 

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

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 

http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-jar_2_1.xsd"> 

  <display-name>mybookstore-EJBModule</display-name> 

  <enterprise-beans> 
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    <session> 

      <display-name>TransactSessionSB</display-name> 

      <ejb-name>TransactSessionBean</ejb-name> 

      <home>Sessions.TransactSessionRemoteHome</home> 

      <remote>Sessions.TransactSessionRemote</remote> 

      <ejb-class>Sessions.TransactSessionBean</ejb-class> 

      <session-type>Stateless</session-type> 

      <transaction-type>Container</transaction-type> 

      <resource-ref> 

        <res-ref-name>jdbc/BookDB</res-ref-name> 

        <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 

        <res-auth>Container</res-auth> 

        <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope> 

      </resource-ref> 

    </session> 

    <session> 

      <display-name>ShopCartSB</display-name> 

      <ejb-name>ShopCartBean</ejb-name> 

      <home>Sessions.ShopCartRemoteHome</home> 

      <remote>Sessions.ShopCartRemote</remote> 

      <ejb-class>Sessions.ShopCartBean</ejb-class> 

      <session-type>Stateful</session-type> 

      <transaction-type>Container</transaction-type> 

    </session> 

  </enterprise-beans> 

  <assembly-descriptor> 

    <container-transaction> 

      <method> 

        <ejb-name>TransactSessionBean</ejb-name> 

        <method-name>*</method-name> 

      </method> 

      <trans-attribute>Required</trans-attribute> 

    </container-transaction> 

    <container-transaction> 

      <method> 

        <ejb-name>ShopCartBean</ejb-name> 
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        <method-name>*</method-name> 

      </method> 

      <trans-attribute>Required</trans-attribute> 

    </container-transaction> 

  </assembly-descriptor> 

</ejb-jar> 

Πέρα όμως από το αρχείο ejb-jar.xml, ο Sun Java System Application Server 

χρησιμοποιεί ένα επιπλέον αρχείο, το sun-ejb-jar.xml στο οποίο δηλώνεται το jndi 

όνομα με το οποίο θα γίνεται η αναζήτηση των session beans ShopCartBean και 

TransactSessionBean από τον πελάτη. Στο αρχείο περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις 

του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE sun-ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD 

Application Server 8.1 EJB 2.1//EN" 

"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-ejb-jar_2_1-

1.dtd"> 

<sun-ejb-jar> 

  <enterprise-beans> 

    <name>jdbc/BookDB</name> 

    <ejb> 

      <ejb-name>TransactSessionBean</ejb-name> 

      <jndi-name>ejb/TransactSessionBean</jndi-name> 

      <resource-ref> 

        <res-ref-name>jdbc/BookDB</res-ref-name> 

        <jndi-name>jdbc/BookDB</jndi-name> 

      </resource-ref> 

    </ejb> 

    <ejb> 

      <ejb-name>ShopCartBean</ejb-name> 

      <jndi-name>ejb/ShopCartBean</jndi-name> 

    </ejb> 

    <cmp-resource> 

      <jndi-name>jdbc/BookDB</jndi-name> 

      <default-resource-principal> 

        <name>BOOKSTORE</name> 
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        <password>BOOKSTORE</password> 

      </default-resource-principal> 

    </cmp-resource> 

  </enterprise-beans> 

</sun-ejb-jar> 

2.2.4.4.Αναζήτηση των session bean από τον πελάτη 

Η αναζήτηση των session beans γίνεται συνήθως μέσα από ένα servlet στο web 

τμήμα (module) μιας επιχειρησιακής εφαρμογής. Το web τμήμα μιας εφαρμογής πε-

ριγράφεται από το αρχείο web.xml. Στο web.xml περιγράφονται όλα τα web στοι-

χεία μιας εφαρμογής όπως αντίστοιχα περιγράφονται στο ejb-jar.xml περιγράφονται 

τα enterprise beans. Έτσι λοιπόν, για να επικοινωνήσει ένας πελάτης (π.χ. ένα 

servlet) με ένα enterprise bean θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αναφορά στο αρ-

χείο web.xml. Για δύο παραπάνω enterprise beans, το web.xml περιέχει τις εξής δη-

λώσεις: 
  <ejb-ref> 

    <ejb-ref-name>ejb/ShopCartBean</ejb-ref-name> 

    <ejb-ref-type>Session</ejb-ref-type> 

    <home>Sessions.ShopCartRemoteHome</home> 

    <remote>Sessions.ShopCartRemote</remote> 

    <ejb-link>mybookstore-EJBModule.jar#ShopCartBean</ejb-

link> 

  </ejb-ref> 

  <ejb-ref> 

    <ejb-ref-name>ejb/TransactSessionBean</ejb-ref-name> 

    <ejb-ref-type>Session</ejb-ref-type> 

    <home>Sessions.TransactSessionRemoteHome</home> 

    <remote>Sessions.TransactSessionRemote</remote> 

    <ejb-link>mybookstore-

EJBModule.jar#TransactSessionBean</ejb-link> 

  </ejb-ref> 

Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχείο mybookstore-EJBModule.jar είναι το αρ-

χείο που περιέχει όλες τις κλάσεις του enterprise τμήματος της εφαρμογής.  

Εκτός από το αρχείο web.xml, ο Sun Java System Application Server χρησιμο-

ποιεί και ένα άλλο αρχείο, το sun-web.xml στο οποίο γίνεται αντιστοίχηση μεταξύ 
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του jndi ονόματος με το οποίο γίνεται η αναζήτηση των session beans ShopCartBean 

και TransactSessionBean από τον πελάτη και το όνομα με το οποίο τα δύο session 

beans αναφέρονται στο enterprise τμήμα της εφαρμογής.  
  <ejb-ref> 

    <ejb-ref-name>ejb/ShopCartBean</ejb-ref-name> 

    <jndi-name>ejb/ShopCartBean</jndi-name> 

  </ejb-ref> 

  <ejb-ref> 

    <ejb-ref-name>ejb/TransactSessionBean</ejb-ref-name> 

    <jndi-name>ejb/TransactSessionBean</jndi-name> 

  </ejb-ref> 

Αφού γίνουν οι κατάλληλες δηλώσεις στα αρχεία xml ο κώδικας της μεθόδου 

που κάνει την αναζήτηση ενός enterprise bean, για παράδειγμα του ShopCartBean 

(και παρόμοια και του TransactSessionBean) παρουσιάζεται παρακάτω. 
private Sessions.ShopCartRemoteHome lookupShopCartBean() { 

try { 

javax.naming.Context c = new 

javax.naming.InitialContext(); 

Object remote = 

c.lookup("java:comp/env/ejb/ShopCartBean"); 

Sessions.ShopCartRemoteHome rv = (Ses-

sions.ShopCartRemoteHome) 

javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(remote, Ses-

sions.ShopCartRemoteHome.class); 

  return rv; 

 } 

catch(javax.naming.NamingException ne) {    

 

java.util.logging.Logger.getLogger(getClass().getNa

me()).log(java.util.logging.Level.SEVERE,"exception 

caught" ,ne); 

  throw new RuntimeException(ne); 

 } 

} 
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Το bean αναζητείται με το jndi όνομα που του έχει δοθεί στο αρχείο sun-

web.xml (ejb/ShopCartBean) με το πρόθεμα java:comp/env/. 

Η μέθοδος lookupShopCartBean επιστρέφει ένα αντικείμενο τύπου ShopCar-

tRemoteHome που στη συνέχεια καλώντας τη μέθοδό του, create, επιστρέφεται ένα 

αντικείμενο ShopCartRemote. Από το αντικείμενο ShopCartRemote είναι δυνατή η 

κλήση όλων των μεθόδων του bean. Παρακάτω, φαίνεται η κλήση της μεθόδου add 

που προσθέτει ένα βιβλίο στο καλάθι αγορών. 
ShopCartRemoteHome ShopCart = lookupShopCartBean(); 

ShopCartRemote shcart; 

shcart = ShopCart.create(); 

shcart.add(bookId, book); 

2.2.5. Servlets 

Τα servlets που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι τα ακόλουθα: 

1. το AdminCatalogServlet, το οποίο αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει όλα τα αι-

τήματα του χρήστη που σχετίζονται το διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής, 

2. το BookDetailsServlet, το οποίο αναλαμβάνει να εμφανίσει τις λεπτομέρειες 

ενός βιβλίου σύμφωνα με το αίτημα του χρήστη, 

3. το BookStoreServlet, το οποίο αναλαμβάνει την είσοδο του χρήστη στο ηλε-

κτρονικό κατάστημα,  

4. το CashierServlet, το οποίο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την αγορά ενός 

χρήστη, ζητώντας του τα απαραίτητα στοιχεία (όπως πιστωτική κάρτα), 

5. το CatalogServlet, το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα της εμφάνισης και α-

ναζήτηση βιβλίων του χρήστη καθώς και την προσθήκη βιβλίου στο καλάθι 

αγορών του, 

6. το ChangeUserServlet, το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα αλλαγής των 

στοιχείων ενός χρήστη,  

7. το CreateUserServlet, το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα δημιουργίας ενός 

χρήστη,  

8. το LogoutServlet,  το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα τερματισμού της συ-

νόδου ενός χρήστη, 

9. το ReceiptServlet, το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα ολοκλήρωσης της α-

γοράς ενός χρήστη εμφανίζοντας μήνυμα για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση, 
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10. το ShowCartServlet, το οποίο αναλαμβάνει τα αιτήματα εμφάνισης του πε-

ριεχομένων του καλαθιού αγορών καθώς και της αφαίρεσης κάποιου στοι-

χείου ή το άδειασμα του καλαθιού αγορών. 

Τα servlets ως web στοιχεία μιας Java EE εφαρμογής πρέπει να δηλωθούν στο 

αρχείο web.xml. Οι δηλώσεις που περιέχονται στο web.xml περιλαμβάνουν το όνο-

μα του servlet, το όνομα της κλάσης του servlet και το url με το οποίο θα καλείται. 

Το servlet BookStoreServlet, υλοποιείται στην κλάση BookStoreServlet του πακέτου 

pages ενώ το url με το οποίο θα καλείται είναι το /enter. Για το servlet 

BookStoreServlet, το web.xml περιέχει τις δηλώσεις: 
  <servlet> 

    <servlet-name>BookStoreServlet</servlet-name> 

    <servlet-class>pages.BookStoreServlet</servlet-class> 

  </servlet> 

  <servlet-mapping> 

    <servlet-name>BookStoreServlet</servlet-name> 

    <url-pattern>/enter</url-pattern> 

  </servlet-mapping> 

Η κλάση ενός servlet επεκτείνει (extends) την κλάση HttpServlet και ανάλογα 

με τον τρόπο τον οποίο καλείται το servlet, δηλαδή Post ή Get, εκτελείται η αντί-

στοιχη προστατευμένη (protected) μέθοδο της κλάσης, δηλαδή η doPost ή η doGet. 

Οι μέθοδοι doPost και doGet δέχονται ως παράμετρο ένα αντικείμενο 

HttpServletRequest το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 

αίτημα του χρήστη και ένα HttpServletResponse που αντιστοιχεί στην απόκρισή του. 

Αφού μελετηθούν οι παράμετροι του αιτήματος του χρήστη, το servlet ανα-

λαμβάνει να επεξεργαστεί την είσοδο του χρήστη καλώντας τα κατάλληλα enterprise 

beans, ενημερώνοντας το μοντέλο της εφαρμογής ή εκτελώντας οποιαδήποτε άλλη 

επεξεργασία για να δημιουργήσει μια απόκριση προς το χρήστη. Το servlet μπορεί 

να παράγει μία απόκριση σε html μορφή απευθείας ή να προωθεί την δημιουργία της 

απόκριση στην κατάλληλη JSP σελίδα. 

2.2.6. Web υπηρεσία 

Το JAX-RPC (Java API για XML RPC) είναι μια τεχνολογία για την ανάπτυξη 

web υπηρεσιών και πελατών που χρησιμοποιούν remote procedure calls (RPC) και 

XML. Χρησιμοποιείται συχνά σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον πελάτη-διακομιστή 
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και είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους πελάτες την εκτέλεση διαδικασιών 

στο σύστημά τους.  

Η κλήση μιας web υπηρεσίας γίνεται χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο που 

βασίζεται σε XML όπως το SOAP. Το SOAP ορίζει τη δομή, τους κανόνες κωδικο-

ποίησης και τις συμβάσεις για την αναπαράσταση των απομακρυσμένων κλήσεων 

και των αποκρίσεών τους. Οι κλήσεις και οι αποκρίσεις μεταδίδονται ως SOAP μη-

νύματα μέσω του HTTP. 

Παρόλο που ένα SOAP μήνυμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, το JAX-RPC API 

αποκρύπτει την πολυπλοκότητα αυτή από τον προγραμματιστή. Ο προγραμματιστής 

καθορίζει τις απομακρυσμένες διαδικασίες ορίζοντας μεθόδους σε μία διασύνδεση 

γραμμένη σε Java και γράφοντας μία ή περισσότερες κλάσεις που υλοποιούν αυτές 

τις μεθόδους. Η ανάπτυξη των πελατών είναι επίσης εύκολη. Ο πελάτης δημιουργεί 

ένα proxy (ένα τοπικό αντικείμενο που αναπαριστά την υπηρεσία) και έπειτα απλά 

καλεί μεθόδους του proxy. Με το JAX-RPC, ο προγραμματιστής δεν παράγει SOAP 

μηνύματα. Το JAX-RPC μετατρέπει τις API κλήσεις και αποκρίσεις σε SOAP μηνύ-

ματα. 

Με το JAX-RPC, οι πελάτες και οι web υπηρεσίες έχουν το πλεονέκτημα ότι 

είναι ανεξάρτητα από την γλώσσα προγραμματισμού Java και ένας JAX-RPC πελά-

της μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια web υπηρεσία που δεν εκτελείται σε πλατφόρμα 

Java ή και το αντίστροφο. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει γιατί το JAX-RPC χρησιμο-

ποιεί τεχνολογίες που έχουν οριστεί από το World Wide Web Consortium (W3C) 

όπως το HTTP, το SOAP, και  το Web Service Description Language (WSDL). Το 

WSDL καθορίζει μία XML μορφή για την περιγραφή μιας υπηρεσίας ως ένα σύνολο 

από endpoints που λειτουργούν πάνω στα μηνύματα. 

Για τη δημιουργία μίας web υπηρεσίας πρέπει να δημιουργηθεί η διασύνδεση 

service endpoint interface (SEI) στην οποία δηλώνονται οι μέθοδοι που ο πελάτης 

μπορεί να καλέσει από την υπηρεσία, η κλάση που υλοποιεί τις μεθόδους αυτές και 

το configuration αρχείο της διασύνδεσης. Η διασύνδεση service endpoint interface 

(SEI) θα πρέπει α) να επεκτείνει (extends) την διασύνδεση java.rmi.Remote, β) να 

μην περιέχει δηλώσεις τύπου public final static, γ) οι μέθοδοί της θα πρέπει να έχουν 

δηλωθεί ότι ενδέχεται να προκαλέσουν την εξαίρεση java.rmi.RemoteException και 

δ) τόσο οι παράμετροι όσο και οι επιστρεφόμενοι τύποι των μεθόδων της θα πρέπει 
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να είναι οι βασικοί τύποι της Java. Παράδειγμα μιας διασύνδεσης service endpoint 

interface (SEI) παρουσιάζεται παρακάτω. 
public interface BookInfoServiceSEI extends 

java.rmi.Remote { 

    /** 

     * Web service operation 

     */ 

public String getBookTitle(java.lang.String bookId) 

throws java.rmi.RemoteException; 

} 

Αφού δημιουργηθεί η διασύνδεση και η κλάση που την υλοποιεί θα πρέπει να 

γίνει η μεταγλώττιση των κλάσεων. Έπειτα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργα-

λείο που παρέχεται από τον διακομιστή εφαρμογών (αν χρησιμοποιείται ο Sun Java 

System Application Server το εργαλείο αυτό είναι το wscompile) δημιουργείται το 

αρχείο wsdl (π.χ. BookInfoService.wsdl), το οποίο περιγράφει την web υπηρεσία και 

το αρχείο mapping (π.χ. BookInfoService-mapping.xml). Μετά την ολοκλήρωση των 

παραπάνω διαδικασιών θα πρέπει να γίνει το packing της web υπηρεσίας σε WAR 

αρχείο.  

Αξίζει να σημειωθεί πως για την ανάπτυξη μιας web υπηρεσίας και γενικότερα 

μιας Java EE εφαρμογής έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία που απλοποιούν την δια-

δικασία ανάπτυξης της εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο NetBeans IDE 5.0 

της Sun Microsystems ο προγραμματιστής για τη δημιουργία μιας web υπηρεσίας 

στο project που αναπτύσσει χρειάζεται μόνο να επιλέξει ότι θέλει να δημιουργήσει 

μία web υπηρεσία (δεξί κλικ στο όνομα του project -> New -> Web Service) και να 

συμπληρώσει το όνομα της web υπηρεσίας και το όνομα του πακέτου στο οποίο θα 

βρίσκονται τα αρχεία που θα δημιουργηθούν. Αμέσως δημιουργούνται τα απαραίτη-

τα αρχεία και για τον προγραμματιστή απομένει να συμπληρώσει τη δήλωση των 

μεθόδων στη διασύνδεση και την υλοποίηση των μεθόδων στην αντίστοιχη κλάση. 

Έπειτα, μεταγλωττίζοντας και εγκαθιστώντας το project η web υπηρεσία είναι έτοι-

μη να χρησιμοποιηθεί. Το αρχείο wsdl είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

http://localhost:8080/<όνομα πακέτου>/<όνομα web υπηρεσίας>?WSDL. 
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2.2.7. Εφαρμογή πελάτη της  web υπηρεσίας 

Μια εφαρμογή πελάτη καλεί μια μέθοδο μιας web υπηρεσίας χρησιμοποιώντας 

ένα τοπικό αντικείμενο που ονομάζεται stub και λειτουργεί ως ένα proxy για την α-

πομακρυσμένη υπηρεσία. Το stub δημιουργείται κατά την ανάπτυξη της web υπηρε-

σίας και για το λόγο αυτό ονομάζεται static (στατικό) stub. 

Η εφαρμογή πελάτη μιας web υπηρεσίας απλοποιείται χρησιμοποιώντας το 

Netbeans IDE 5.0. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλεγεί η δημιουργία ενός πελά-

τη web υπηρεσίας (δεξί κλικ στο όνομα του project -> New -> Web Service Client) 

και στο πεδίο WSDL url να οριστεί το url της web υπηρεσίας (π.χ. 

http://localhost:8080/<όνομα πακέτου>/<όνομα web υπηρεσίας>?WSDL). Έπειτα 

για να κληθεί μία μέθοδος της web υπηρεσίας αρκεί από ένα servlet να κληθεί η λει-

τουργία της web υπηρεσίας (δεξί κλικ στον κώδικα μιας μεθόδου του servlet -> Web 

Service Client Resources -> Call Web Service Operation και επιλέγοντας το όνομα 

της μεθόδου). Παράγονται δύο μέθοδοι για την αναζήτηση της web υπηρεσίας πα-

ρόμοιοι με τις παρακάτω: 
private webclient.BookInfoService getBookInfoService() { 

webclient.BookInfoService bookInfoService = null; 

try { 

javax.naming.InitialContext ic = new 

javax.naming.InitialContext(); 

bookInfoService = (webclient.BookInfoService) 

ic.lookup("java:comp/env/service/BookInfoService"); 

} catch(javax.naming.NamingException ex) {} 

return bookInfoService; 

} 

 

private webclient.BookInfoServiceSEI getBookInfoService-

SEIPort() { 

webclient.BookInfoServiceSEI bookInfoServiceSEIPort = 

null; 

try { 

bookInfoServiceSEIPort = getBookInfoSer-

vice().getBookInfoServiceSEIPort(); 

} catch(javax.xml.rpc.ServiceException ex) {} 
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return bookInfoServiceSEIPort; 

} 

Ενώ από το serlvet γίνεται η κλήση της μεθόδου της web υπηρεσίας όπως πα-

ρακάτω. 
String title = getBookInfoServiceSEI-

Port().getBookTitle(bookId); 

2.2.8. Φίλτρα 

Ένα αντικείμενο που μπορεί να τροποποιήσει την κεφαλίδα ή το περιεχόμενο 

(ή και τα δύο) ενός αιτήματος ή μιας απόκρισης ονομάζεται φίλτρο. Τα φίλτρα δια-

φέρουν από τα web στοιχεία στο ότι συνήθως δεν δημιουργούν από μόνα τους απο-

κρίσεις αλλά αλλάζουν ή προσαρμόζουν τα αιτήματα και τις αποκρίσεις. Ένα φίλτρο 

δεν πρέπει να εξαρτάται από ένα web στοιχείο για το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περισσότερους από έναν τύπους web στοι-

χείων. 

Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου χρησιμοποιεί δύο φίλτρα, το 

HitCounterFilter και το OrderFilter. Το HitCounterFilter εφαρμόζεται μετά την α-

πόκριση του servlet ReceiptServlet και προσθέτει στην απόκριση ένα μήνυμα με τον 

αριθμό των πελατών που προσπάθησαν να ολοκληρώσουν μια αγορά. Το 

OrderFilter εφαρμόζεται και αυτό μετά την απόκριση του servlet ReceiptServlet και 

εμφανίζει στο log αρχείο του διακομιστή πληροφορίες για την αγορά που μόλις ολο-

κληρώθηκε. 

Η δήλωση των φίλτρων στο web.xml παρουσιάζεται παρακάτω. 
<filter> 

  <filter-name>HitCounterFilter</filter-name>  

  <filter-class>filters.HitCounterFilter</filter-class>  

  </filter> 

<filter> 

  <filter-name>OrderFilter</filter-name>  

  <filter-class>filters.OrderFilter</filter-class>  

  </filter> 

<filter-mapping> 

  <filter-name>OrderFilter</filter-name>  

  <url-pattern>/pages/receipt</url-pattern>  

  <dispatcher>REQUEST</dispatcher>  
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  <dispatcher>FORWARD</dispatcher>  

  <dispatcher>INCLUDE</dispatcher>  

  <dispatcher>ERROR</dispatcher>  

  </filter-mapping> 

    <filter-mapping> 

        <filter-name>HitCounterFilter</filter-name> 

        <url-pattern>/pages/receipt</url-pattern> 

        <dispatcher>REQUEST</dispatcher> 

        <dispatcher>FORWARD</dispatcher> 

        <dispatcher>INCLUDE</dispatcher> 

        <dispatcher>ERROR</dispatcher> 

    </filter-mapping> 

    <listener> 

  <listener-class>listeners.ContextListener</listener-

class>  

  </listener> 

Η σειρά με την οποία δηλώνονται στο web.xml καθορίζει και την σειρά με την 

οποία θα εκτελεστούν όταν πρόκειται να εκτελεστούν για το ίδιο servlet. 

2.2.9. Το διάγραμμα κλάσεων της εφαρμογής 
Το διάγραμμα της εικόνας 21 παρουσιάζει το διάγραμμα κλάσεων της εφαρμο-

γής πριν τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν από την εφαρμογή προτύπων σχεδίασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Πρότυπα σχεδίασης (design patterns) Java EE εφαρμο-

γών 

Πρότυπο σχεδίασης είναι μια καλά ορισμένη λύση σε ένα επαναλαμβανόμενο 

πρόβλημα (Wikipedia, 2006). Από την προγραμματιστική οπτική, ένα πρότυπο σχε-

δίασης παρέχει ένα σύνολο συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων που μπορούν να ε-

φαρμοστούν σε κοινά αντικείμενα για την επίλυση ενός γνωστού προβλήματος. Τα 

καλά πρότυπα σχεδίασης επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ του μεγέθους του προβλή-

ματος που επιλύουν και την ιδιαιτερότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλη-

μα. 

Τα πιο απλά πρότυπα σχεδίασης μπορεί να συνοψιστούν σε λιγότερο από μια ή 

δύο φράσεις. Η χρήση Βάσης Δεδομένων για την αποθήκευση των πληροφοριών ε-

νός ιστοτόπου είναι ένα πρότυπο σχεδίασης. Πιο περίπλοκα πρότυπα σχεδίασης α-

παιτούν περισσότερη επεξήγηση και πιθανόν τη χρήση κάποιων γλωσσών μοντελο-

ποίησης ή μια ποικιλία άλλων μορφών για εκτενέστερη περιγραφή. 

Τα πρότυπα σχεδίασης εμφανίστηκαν εκτός της επιστήμης των υπολογιστών, 

στην συμβατική αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες κτιρίων και οι αρχιτέκτονες λογι-

σμικού έχουν περισσότερα κοινά από ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος αρχικά. 

Και τα δύο επαγγέλματα απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια γιατί αν γίνουν πολλά 

λάθη υπάρχει ο κίνδυνος της κατάρρευσης των οικοδομημάτων τους. 

3.1. Πρότυπα σχεδίασης του επιπέδου παρουσίασης 

Σε μια Java EE εφαρμογή, το επίπεδο παρουσίασης που ελέγχεται από τον δια-

κομιστή συγκεντρώνει την περισσότερη πολυπλοκότητα μιας εφαρμογής. Λόγω του 

ότι το επίπεδο παρουσίασης ελέγχει την όλη αλληλεπίδραση του χρήστη με την ε-

φαρμογή, συγκεντρώνει συχνά, τις περισσότερες ανάγκες για αλλαγές. Τα servlets, 

οι HTML και JSP σελίδες και οτιδήποτε άλλο αποτελεί το επίπεδο παρουσίασης έ-

χουν την τάση να εξελίσσονται όπως τα περισσότερα τμήματα ενός πολύπλοκου λο-

γισμικού. Οι απαιτήσεις των χρηστών γεννούν νέα χαρακτηριστικά και τα νέα χαρα-

κτηριστικά δημιουργούν νέο κώδικα. 
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Από την στιγμή που το λογισμικό εξελίσσεται είναι προτιμότερο να σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η εξέλιξή του. Η επεκτασιμότητα του λογι-

σμικού είναι αυτή που καθορίζει πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν αλλαγές. Ένα επε-

κτάσιμο πρόγραμμα αλλάζει ομαλά γιατί η προσθήκη και η αλλαγή χαρακτηριστι-

κών έχει την ελάχιστη επίδραση στο υπόλοιπο πρόγραμμα. 

Τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό από πριν αν αργό-

τερα κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στην εφαρμογή θα προστεθούν ή θα αλλά-

ξουν αλλά ακόμα και όταν αυτά υπάρχουν, υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξουν. Έ-

τσι, σε μια εφαρμογή είναι απαραίτητο στην αρχιτεκτονική της να ενσωματωθεί το 

χαρακτηριστικό της επεκτασιμότητας. 

Οι περισσότεροι προγραμματιστές φαντάζονται ότι το πρόγραμμα πλοήγησης 

του χρήστη στο web αποτελεί το επίπεδο παρουσίασης μιας Java EE εφαρμογής. 

Στην πράξη όμως οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν και με διαφορετικούς τρόπους, 

για παράδειγμα, μέσω ενός κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει το πρωτόκολλο 

WAP ή μέσω μιας web υπηρεσίας. Οι παραπάνω μηχανισμοί έχουν δύο κοινά χαρα-

κτηριστικά: 

• Το μοντέλο πελάτη-διακομιστή. Οι πελάτες, όπως ένα πρόγραμμα πλοήγησης 

στο web και τα κινητά τηλέφωνα, μοιράζονται με τον διακομιστή την παρα-

γωγή της παρουσίασης. Ο διακομιστής παράγει δεδομένα όπως HTML και 

XML ενώ ο πελάτης μεταφράζει αυτά τα δεδομένα και τα παρουσιάζει στον 

χρήστη. 

• Βασίζονται στα αιτήματα χρηστών. Όταν ο χρήστης θέλει να κάνει κάτι, ο 

πελάτης προωθεί το αίτημα στον διακομιστή και έπειτα αναμένει την απά-

ντηση του διακομιστή. Ο διακομιστής επεξεργάζεται το αίτημα του χρήστη 

και παράγει την κατάλληλη απάντηση-απόκριση σε αυτό. 

• Οι προγραμματιστές δεν έχουν συνήθως τον έλεγχο στον πελάτη αλλά μόνο 

στον διακομιστή. Ο διακομιστής, όπως και η υποδοχή ενός ξενοδοχείου, πε-

ριμένει οι πελάτες να θέσουν κάποιο ερώτημα σε μορφή HTTP αιτημάτων τα 

οποία είτε απαντά απευθείας είτε τα προωθεί στην κατάλληλη διεπιφάνεια. 

Οι διακομιστές υποστηρίζουν διάφορες διεπιφάνειες για την παραγωγή των 

αποκρίσεων στους πελάτες. Για τα αιτήματα των χρηστών που πάντα καταλήγουν 

στο ίδιο αποτέλεσμα, ο διακομιστής δημιουργεί μια απόκριση από ένα στατικό αρ-
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χείο HTML. Αυτός ο τρόπος είναι προφανώς ο πιο αποτελεσματικός αλλά είναι λι-

γότερο ευέλικτος. Για πιο πολύπλοκα αιτήματα, ο διακομιστής μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει την διεπιφάνεια CGI για την εκτέλεση ενός εξωτερικού προγράμματος και 

να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματά του ως απόκριση. Αυτή η μέθοδος είναι πιο ευ-

έλικτη γιατί προγράμματα μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή να αλλάξουν 

χωρίς να σταματήσει ο διακομιστής. Δυστυχώς, είναι αναποτελεσματικό γιατί απαι-

τεί νέα διεργασία στο λειτουργικό σύστημα του διακομιστή για κάθε αίτημα. Ένας 

άλλος τρόπος, τον οποίο εφαρμόζει η τεχνολογία Java EE, είναι η διατήρηση μιας 

διεργασίας που εκτελείται συνεχώς. Ο διακομιστής μπορεί να προωθεί τα αιτήματα 

σε αυτή την διεργασία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ανησυχεί για τα χρονικά κόστη 

εκκίνησης. Στην τεχνολογία Java EE, αυτή η διεργασία είναι το servlet container 

(Crawford et al., 2003). 

3.1.1. Το πρότυπο σχεδίασης Model-View-Controller (MVC) 

Το πρότυπο σχεδίασης MVC (Model-View-Controller) διαχωρίζει το πρόβλη-

μα των διαπιφανειών χρηστών σε τρία διακριτά μέρη, το μοντέλο (model), την όψη 

(view) και τον ελεγκτή (controller). Το μοντέλο αποθηκεύει την κατάσταση της ε-

φαρμογής. Η όψη μεταφράζει τα δεδομένα του μοντέλου και τα παρουσιάζει στο 

χρήστη. Τέλος, ο ελεγκτής επεξεργάζεται την είσοδο του χρήστη και είτε ενημερώνει 

το μοντέλο είτε εμφανίζει τη νέα όψη. Διαχωρίζοντας προσεχτικά την εργασία και 

τον έλεγχο επικοινωνίας μεταξύ αυτών των τριών τμημάτων μπορεί να επιτευχθεί 

μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική των διεπιφανειών χρήστη αλλά και ολόκληρης της 

εφαρμογής. 

Παρόλο που το MVC σχεδιάστηκε αρχικά για γραφικά περιβάλλοντα, στα ο-

ποία ο χρήστης ενεργεί απευθείας μέσω ενός ποντικιού ή ενός πληκτρολογίου, με το 

πέρασμα του χρόνου, προσαρμόστηκε για χρήση σε άλλες προγραμματιστικές πε-

ριοχές. Το MVC προσαρμόστηκε χωρίς δυσκολία στο λογισμικό επιχειρήσεων όπου 

ο χρήστης μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή ένας web διακομι-

στής. Από τη στιγμή που το επίπεδο παρουσίασης καθοδηγείται από αιτήματα, ο 

χρήστης μπορεί να είναι αυτός που θέτει όλα τα αιτήματα. Ο ελεγκτής, για παρά-

δειγμα ο web διακομιστής, χειρίζεται το αίτημα. Το μοντέλο, τότε, αποτελεί τα δε-

δομένα της επιχείρησης και η όψη είναι η απόκριση που παράγεται στο τέλος. Μία 
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εφαρμογή που χρησιμοποιεί το MVC αποτελείται από ένα σύνολο μοντέλου, όψεων 

και ελεγκτών που χειρίζονται σχετικά αιτήματα. 

Ο ελεγκτής είναι το πρώτο σημείο επαφής ενός αιτήματος και είναι υπεύθυνο 

για τον συντονισμό του χειρισμού του αιτήματος και την ενημέρωση του μοντέλου 

και των όψεων ανάλογα με την είσοδο του χρήστη. Ο ελεγκτής επιβλέπει και σχε-

διάζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, το ποια όψη πρέπει να εμφανιστεί και στη 

συνέχεια, καλεί το επιλεγμένο μοντέλο και όψη για να εκτελέσει τον αρχικό του 

σχεδιασμό. Μια εφαρμογή μπορεί να έχει πολλούς ελεγκτές καθένας από τους οποί-

ους είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής. Συνδυάζοντας την 

απόκριση με το αίτημα του χρήστη, οι ελεγκτές διαχειρίζονται την πορεία της εφαρ-

μογής. 

Το μοντέλο αποθηκεύει την κατάσταση της εφαρμογής. Η κατάσταση της ε-

φαρμογής είναι δεδομένα που είναι αποθηκευμένα οπουδήποτε, σε Βάσεις Δεδομέ-

νων, σε JavaBeans, σε αρχεία, σε υπηρεσίες δικτύου ή απλά στη μνήμη. Το μοντέλο 

χειρίζεται την πρόσβαση σε αυτή την κατάσταση, παρέχοντας στον ελεγκτή και στην 

όψη, μια ενοποιημένη διεπιφάνεια. Το μοντέλο, ωστόσο, δεν αντιγράφει απλά δεδο-

μένα που αποκτά από άλλες πηγές αλλά αποτελεί μια αφαίρεση των δεδομένων και 

μπορεί να εφαρμόσει κανόνες για το πώς τα δεδομένα προσπελαύνονται ή να συν-

δυάζει πολλά πεδία των δεδομένων σε ένα μοναδικό λογικό πεδίο. Το μοντέλο θα 

πρέπει, επίσης, να χειρίζεται θέματα συναλλαγών λόγω του ότι πολλές όψεις και ε-

λεγκτές μπορεί να το προσπελάσουν την ίδια χρονική στιγμή. 

Οι όψεις διαβάζουν δεδομένα από το μοντέλο και χρησιμοποιούν τα δεδομένα 

για να παράγουν μια απόκριση στο χρήστη. Η όψη είναι ένα συστατικό που δεν συ-

γκρατεί πληροφορίες κατάστασης αλλά απλά μετατρέπει τιμές από το μοντέλο σε 

μία μορφή που θα είναι χρήσιμη στον πελάτη. Παρόλο που ο ρόλος μιας όψης είναι 

απλός αυτό δεν σημαίνει πως η όψη δεν είναι πολύπλοκη. Μια όψη μπορεί να απο-

τελείται από άλλες όψεις, κάθε μία από τις οποίες μετατρέπει διαφορετικά δεδομένα 

του μοντέλου. 

Το κλειδί στο πρότυπο σχεδίασης MVC είναι ότι κάθε στοιχείο του είναι απλό, 

αυτοδιαχειρίσιμο και ανεξάρτητο ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι εύκολο να μοιρα-

στούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. 



 81

Ένα  παράδειγμα εφαρμογής το προτύπου σχεδίασης MCV θα μπορούσε να 

αποτελέσει μια σελίδα web που επιτρέπει στον χρήστη να εγγραφεί σε μία λίστα η-

λεκτρονικών μηνυμάτων. Ο χρήστης εισάγει το όνομα, το επίθετο και την ηλεκτρο-

νική διεύθυνση σε μία φόρμα. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί αποστολή η εφαρ-

μογή προσθέτει την διεύθυνσή του και επιστρέφει ένα μήνυμα απόκρισης για το αν η 

αποστολή ήταν επιτυχής. Επειδή η φόρμα δεν αλλάζει αποθηκεύεται ως ένα απλό 

αρχείο HTML. Για τον χειρισμό της αποστολής της φόρμας θα παρουσιαστεί παρα-

κάτω μια απλή εφαρμογή που χωρίζεται σε μοντέλο, όψη και ελεγκτή. 

Ως ένα βαθμό, η τεχνολογία Java EE ενσωματώνει το MVC. Το επίπεδο πα-

ρουσίασης αποτελείται κυρίως από τρία στοιχεία, τα servlets, JSP και JavaBeans. Το 

μοντέλο με την μορφή JavaBeans και Enterprise JavaBeans, παρέχει πρόσβαση στα 

δεδομένα του επιπέδου της επιχείρησης. Ο ελεγκτής είναι ένα σύνολο servlets και 

κλάσεις που επεξεργάζονται την είσοδο και ελέγχουν την πλοήγηση. Τέλος, η όψη 

υλοποιείται συνήθως ως σελίδες JSP και στατικές HTML. Δυστυχώς, σε επίπεδο 

Java EE, ο διαχωρισμός όψης και ελεγκτή δεν είναι σαφής. 

Το μοντέλο είναι μέρος του επιπέδου της επιχείρησης και αναπαριστά την διε-

πιφάνεια ανάμεσα στα δεδομένα της επιχείρησης και όλων των πιθανών παρουσιά-

σεών τους. Για αυτό το λόγο ο σχεδιασμός του μοντέλου εστιάζει στα δεδομένα και 

όχι στις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης παρουσίασης. 

Τα JavaBeans, που μαζί με τα Enterprise JavaBeans αποτελούν το μοντέλο, 

αρχικά όπως και το MVC χρησιμοποιήθηκαν σε γραφικές διεπιφάνειες ενώ αργότε-

ρα υιοθετήθηκαν και για πιο γενική χρήση. Ένα JavaBean περιέχει ένα σύνολο ιδιο-

τήτων ενώ οι προδιαγραφές των JavaBeans παρέχουν κανόνες για τους τύπους και τα 

ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό και ανάκτηση αυτών των ιδιοτήτων. 

Η υποδομή γνωρίζοντας μόνο αυτούς τους κανόνες μπορεί να αλληλεπιδρά με τα 

δεδομένα που αναπαριστά το bean. Το ίδιο το bean είναι υπεύθυνο για τις λεπτομέ-

ρειες της ανάκτησης της πληροφορίας. 

Οι κανόνες δημιουργίας ενός JavaBean είναι σκόπιμα χαλαροί. Ένα bean πρέ-

πει να παρέχει έναν δομητή χωρίς παραμέτρους, να μην έχει δημόσιες (public) μετα-

βλητές και οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό να γίνεται μέσω μεθόδων get και set. 

Τονίζεται το γεγονός ότι δεν απαιτείται η υλοποίηση κάποιου interface και επιπρό-

σθετων μεθόδων ή δομητών. Στην πράξη, η απαίτηση να μην υπάρχουν δημόσιες 
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μεταβλητές αλλά μέθοδοι πρόσβασης σε αυτές είναι γενικά μια καλή πρακτική προ-

γραμματισμού και απλές κλάσεις συχνά μετατρέπονται σε JavaBeans. 

Ένα αντικείμενο του μοντέλου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέ-

χει τις μεθόδους πρόσβασης set και get που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή του 

μοντέλου. Το δεύτερο μέρος περιέχει τις μεθόδους της επιχείρησης που ενεργούν 

στα δεδομένα του μοντέλου όπως η μέθοδος υπολογισμού των φορολογικών εισφο-

ρών ή πραγματοποίησης μιας αγοράς. Οποιοδήποτε, λοιπόν, αντικείμενο μπορεί να 

περιγραφεί με τον τρόπο αυτό ικανοποιεί τον ορισμό ενός JavaBean και έτσι μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ο όρος αντικείμενο μοντέλου και bean. 

Για το παράδειγμα εγγραφής σε λίστα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το μοντέλο 

αποτελεί ένα πολύ απλό bean, το οποίο αποθηκεύει το όνομα (στην ιδιότητα first), το 

επίθετο (στην ιδιότητα last) και την ηλεκτρονική διεύθυνση (στην ιδιότητα email) 

του χρήστη. Τα πεδία αυτά προσπελαύνονται μέσω των μεθόδων getFirst(), 

setFirst(), getLast(), setLast(), getEmail() και setEmail() ενώ το bean περιέχει επίσης 

και μία μέθοδο της επιχείρησης, την doSubscribe(), η οποία προσθέτει την ηλεκτρο-

νική διεύθυνση στη λίστα. Αν η doSubscribe() αποτύχει να προσθέσει την διεύθυνση 

στη λίστα τότε επιστρέφει την τιμή false ενώ η getErrorString() αναλυτικό μήνυμα 

λάθους. Ο κώδικας της διασύνδεσης του bean παρουσιάζεται παρακάτω. 
public interface MailingBean { 

// first name 

public String getFirst( ); 

public void setFirst(String first); 

// last name 

public String getLast( ); 

public void setLast(String last); 

// email address 

public String getEmail( ); 

public void setEmail(String email); 

// business method 

public boolean doSubscribe( ); 

// subscription result 

public String getErrorString( ); 

} 
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Από την άλλη μεριά, ο ελεγκτής της εφαρμογής θα υλοποιηθεί ως servlet. Ο 

ελεγκτής σε μια Java EE εφαρμογή υλοποιείται συνήθως ως servlet και όχι ως JSP 

σελίδα γιατί τα serlvets προσφέρουν περισσότερη προγραμματιστική ελευθερία. Ο 

ελεγκτής είναι υπεύθυνος για να: 

• Διαβάζει το αίτημα του χρήστη 

• Συντονίζει την πρόσβαση στο μοντέλο 

• Αποθηκεύει τις πληροφορίες του μοντέλου ώστε να χρησιμοποιηθούν από 

την όψη 

• Δώσει τον έλεγχο στην όψη 

Η μέθοδος doGet() και η doPost(), ανάλογα με τον τρόπο που στάλθηκε το αί-

τημα, παρέχουν όλες τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω ενερ-

γειών. Το container του servlet δημιουργεί ένα αντικείμενο HttpServletRequest ανά-

λογα με τα δεδομένα του web διακομιστή. Όταν οι μέθοδοι doGet() και doPost() κα-

λούνται περνάει σε αυτές ως παράμετρο ένα στιγμιότυπο του HttpServletRequest. 

Μία από τις κύριες λειτουργίες ενός αντικειμένου HttpServletRequest είναι να δώσει 

πρόσβαση στις παραμέτρους του αιτήματος του χρήστη. Για την ανάκτηση μιας πα-

ραμέτρου χρησιμοποιείται η μέθοδος getParameter(). Για παράδειγμα, η ανάκτηση 

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στο πεδίο με όνομα 

email της φόρμας γίνεται με την εντολή: 
String email = request.getParameter("email"); 

Στη συνέχεια, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα μοντέλο με JavaBeans, το 

servlet δημιουργεί ένα νέο bean μέσω factory όπως φαίνεται με την παρακάτω εντο-

λή ή εντοπίζει ένα υπάρχον μέσω μιας υπηρεσίας lookup όπως το JNDI.  
MailingBean mb = MailingBeanFactory.newInstance(); 

Αφού το bean δημιουργηθεί μπορεί να γίνει κλήση των μεθόδων του. Στο συ-

γκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε τιμή στην ιδιότητα email καλώντας 

την αντίστοιχη μέθοδο. 
mb.setEmail(email); 

Τέλος, για την επικοινωνία του ελεγκτή με την όψη αποθηκεύεται μία αναφορά 

του bean στο αντικείμενο HttpServletRequest μέσω της μεθόδου setAttribute(): 
request.setAttribute("mailingbean", mb); 

Όταν ο έλεγχος περάσει στην όψη, ο ρόλος του ελεγκτή έχει τελειώσει. Ο έ-

λεγχος μεταφέρεται μέσω του αντικειμένου RequestDispatcher, το οποίο χρησιμο-
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ποιείται για την προώθηση αιτημάτων στον διακομιστή. Μέσω του 

RequestDispatcher μπορούμε να προωθήσουμε αιτήματα σε πολλά servlets, JSP ή 

στατικές HTML σελίδες χωρίς την εμπλοκή του πελάτη. Η προώθηση γίνεται δίνο-

ντας ένα URL και καλώντας την μέθοδο forward: 
RequestDispatcher dispatcher = 

getServletContext().getRequestDispatcher("/success.jsp"); 

dispatcher.forward(request, response); 

Παρακάτω παρουσιάζεται ολόκληρος ο κώδικας του ελεγκτή του παραδείγμα-

τος. 
import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.io.IOException; 

public class ListController extends HttpServlet { 

public static final String FIRST_PARAM = "first"; 

public static final String LAST_PARAM = "last"; 

public static final String EMAIL_PARAM = "email"; 

public static final String MAILINGBEAN_ATTR = "mail-

ingbean"; 

public void init(ServletConfig config) 

throws ServletException { 

super.init(config); 

} 

public void destroy( ) { 

} 

// handle get requests 

protected void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

throws ServletException, IOException { 

// read the paremeters from the request 

String first = request.getParameter(FIRST_PARAM); 

String last = request.getParameter(LAST_PARAM); 

String email = request.getParameter(EMAIL_PARAM); 

// get the mailing list bean for this list 

MailingBean mb = MailingBeanFactory.newInstance( ); 

// set the parameters into the bean 
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mb.setFirst(first); 

mb.setLast(last); 

mb.setEmail(email); 

// store a copy of the bean in the request context 

request.setAttribute(MAILINGBEAN_ATTR, mb); 

// perform the business method 

boolean result = mb.doSubscribe( ); 

// choose a page based on the result 

String nextPage = "/success.jsp"; 

if (!result) nextPage = "/failure.jsp"; 

// transfer control to the selected view 

RequestDispatcher dispatcher = 

getServletContext( 

).getRequestDispatcher(nextPage); 

dispatcher.forward(request, response); 

} 

} 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μία όψη μπορεί να είναι ένα servlet, μία JSP 

ή HTML σελίδα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, την όψη αποτελεί μια JSP σελίδα. 

Η  JSP σελίδα έχει την δυνατότητα να διαβάζει δεδομένα από το μοντέλο χρησιμο-

ποιώντας jsp εντολές. Η παρακάτω εντολή ψάχνει ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

MailingBean με όνομα mailingbean. Το όνομα mailingbean είναι όνομα που ορίσαμε 

στην μέθοδο setAttribute() του HttpServletRequest. 
<jsp:useBean id="mailingbean" scope="request" 

class="mvcexample.model.MailingBean" /> 

Για να συμπεριληφθεί δυναμικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη χρησι-

μοποιείται η παρακάτω εντολή. 
<jsp:getProperty name="mailingbean" property="email"/> 

Σημειώνεται ότι η τιμή του property θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με την μέ-

θοδο του bean, με το πρώτο γράμμα πεζό. Ο κώδικας για την όψη σε περίπτωση α-

ποτυχίας λόγω μη έγκυρης διεύθυνσης παρουσιάζεται παρακάτω: 
<%@page contentType="text/html"%> 

<jsp:useBean id="mailingbean" scope="request" 

class="MailingBean" /> 

<html> 
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<head><title>Subscription Results</title></head> 

<body> 

<br><br> 

Dear <jsp:getProperty name="mailingbean" prop-

erty="first"/>, 

<br><br> 

We're sorry, the address 

<jsp:getProperty name="mailingbean" property="email"/> 

could not be added to the list.<br><br> 

The problem was: 

<jsp:getProperty name="mailingbean" prop-

erty="errorString"/>. 

</body> 

</html> 

3.1.2. Το πρότυπο σχεδίασης Front Controller 
Όταν δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης για τον χειρισμό όλων των 

αιτημάτων του επιπέδου παρουσίασης ο κώδικας ελέγχου που είναι κοινός για πολλά 

αιτήματα επαναλαμβάνεται σε πολλά σημεία, για παράδειγμα σε πολλές όψεις. Όταν 

ο κώδικας ελέγχου συνυπάρχει με τον κώδικα που δημιουργεί την όψη, η εφαρμογή 

είναι λιγότερο συνεκτική. Επιπρόσθετα, αν κώδικας ελέγχου υπάρχει σε πολλά  ση-

μεία είναι δύσκολη η συντήρησή του και μία και μοναδική αλλαγή κώδικα μπορεί να 

απαιτήσει αλλαγές σε πολλά σημεία. 

Το πρότυπο σχεδίασης Front Controller χρησιμοποιείται: 

• Για την αποφυγή επαναλαμβανόμενου κώδικα ελέγχου 

• Για την εφαρμογή κοινής λογικής για πολλά αιτήματα 

• Για τον διαχωρισμό της λογικής επεξεργασίας του συστήματος από την 

όψη 

• Όταν απαιτείται κεντρικός έλεγχος των σημείων πρόσβασης στο σύ-

στημα 

Το πρότυπο σχεδίασης Front Controller συνίσταται ως το αρχικό σημείο επα-

φής για τον χειρισμό σχετικών αιτημάτων. Συγκεντρώνει την λογική ελέγχου που 

ίσως διαφορετικά να επαναλαμβανόταν και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ανάλο-

γα με το ποιο είναι το κλειδί του αιτήματος.  
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Συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο την λογική ελέγχου, επίσης, βοηθά στη μείω-

ση της ποσότητας της προγραμματιστικής λογικής που ενσωματώνεται απευθείας 

στην όψη. Σε μία JSP όψη, για παράδειγμα, μειώνεται η χρήση μεγάλης ποσότητας 

κώδικα java και ενσωματώνεται σε μέσα στο JSP. 

Αυτό το πρότυπο σχεδίασης είναι παρόμοιο με το Intercepting Filter γιατί και 

τα δύο σχετίζονται και ενσωματώνουν κοινή λογική ελέγχου του επιπέδου παρουσί-

ασης. Μία ουσιαστική διαφορά είναι ότι το Intercepting Filter παρέχει ένα μη στενά 

συνδεδεμένο σύνολο από διαδοχικές επεξεργασίες και ισχυρές στρατηγικές για την 

ειδική εκτέλεση της προ και μετά επεξεργασίας. Συγκεντρώνοντας τον έλεγχο σε ένα 

Front Controller και μειώνοντας στις όψεις την επιχειρηματική λογική και τη λογική 

επεξεργασίας παρέχει επαναχρησιμοποίηση κώδικα κατά τα αιτήματα, μειώνοντας 

την επανάληψη κώδικα. Εκτός και αν η λογική ελέγχου είναι μηδαμινή, η χρήση του 

Front Controller είναι προτιμότερη από την ενσωμάτωση κώδικα σε πολλές όψεις 

γιατί η δεύτερη προσέγγιση οδηγεί σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιείται εκτετα-

μένα η επανάληψη κώδικα κάνοντας τον πιο ευάλωτο σε λάθη και δυσκολότερο στη 

συντήρηση. 

Το Front Controller χρησιμοποιεί ένα Application Controller (αυτό το πρότυπο 

σχεδίασης θα περιγραφεί παρακάτω), το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

ενεργειών και όψεων. 

• Η διαχείριση ενεργειών αναφέρεται στην εύρεση και καθοδήγηση σε συγκε-

κριμένες ενέργειες που θα ικανοποιήσουν ένα αίτημα. 

• Η διαχείριση όψεων αναφέρεται στην εύρεση και προώθηση της κατάλληλης 

όψης. Παρόλο που αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εμφωλευτεί σε έναν Front 

Controller, ο διαμοιρασμός της σε διαφορετικές κλάσεις ως τμήμα του Ap-

plication Controller βελτιώνει τη συντηρησιμότητα και επαναχρησιμότητα 

της εφαρμογής. 

Η χρήση κεντρικού χειρισμού για σχετικά αιτήματα χρηστών δεν θέτει περιο-

ρισμό στον αριθμό αυτών των ελεγκτών (controllers) του συστήματος. Η πιο συνή-

θης τακτική είναι η χρήση ενός μοναδικού Front Controller που χειρίζεται όλα τα 

αιτήματα των χρηστών. Παρόλα αυτά, μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί πολ-

λούς ελεγκτές, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται με ένα σύνολο διακριτών υ-

πηρεσιών. 
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Η πιο συνήθης χρήση του Front Controller είναι ένας συνδυασμός του Applica-

tion Controller και εντολών. Ωστόσο, είναι δυνατόν ο Application Controller να α-

ντικατασταθεί από ένα βοηθητικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει απο-

μακρυσμένο επίπεδο επιχείρησης ο ελεγκτής μπορεί απευθείας να καλεί ένα Busi-

ness Object ή ένα Application Service κάθε ένα από τα οποία παίζει το ρόλο του 

βοηθητικού αντικειμένου. Εναλλακτικά, αν υπάρχει απομακρυσμένο επίπεδο επιχεί-

ρησης, ο ελεγκτής μπορεί να καλεί ένα Business Delegate, το οποίο παίζει, επίσης, 

το ρόλο του βοηθητικού αντικειμένου σε αυτή την περίπτωση. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ο ελεγκτής θα χρησιμοποιήσει υποθετική 

λογική (if … then … else …), η οποία είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί περιο-

ρισμένα για την επίλυση του εισερχόμενου αιτήματος με το κατάλληλο βοηθητικό 

αντικείμενο. Ένας τρόπος για να μειωθεί το μέγεθος της υποθετικής λογικής σε ο-

ποιονδήποτε ελεγκτή είναι η χρήση πολλών Front Controllers, όπου καθένας από 

αυτούς θα χρησιμοποιείται για έναν αριθμό περιπτώσεων, για παράδειγμα ένας ελε-

γκτής για την διαδικασία της παραγγελίας και ένας για το ταμείο. Με τον τρόπο αυτό 

μοιράζεται η υποθετική λογική κάνοντας την πιο συντηρήσιμη. Παράλληλα, αυτή η 

προσέγγιση εισάγει πολλούς ελεγκτές servlet προσθέτοντας πολυπλοκότητα στον 

τομέα της διαχείρισης, της εγκατάστασης και της συντήρησης. 

Το Front Controller είναι το αρχικό σημείο επαφής για τον χειρισμό των αιτη-

μάτων του χρήστη στο σύστημα. Το Front Controller αναθέτει σε έναν Application 

Controller την εκτέλεση ενεργειών και την διαχείριση όψης. Το Application 

Controller είναι υπεύθυνο για την διαχείριση ενεργειών και όψης, στα οποία περι-

λαμβάνονται ο προσδιορισμός συγκεκριμένων ενεργειών που θα ικανοποιούν ένα 

αίτημα του χρήστη και δρομολόγησής τους και η εύρεση και προώθηση της κατάλ-

ληλης όψης. Η Εντολή (Command) εκτελεί την ενέργεια που ικανοποιεί το αίτημα 

χρήστη. Η Όψη (View) αναπαριστά την οθόνη που επιστρέφεται στον πελάτη. 

3.1.3. Το πρότυπο σχεδίασης Decorator ή Intercepting Filter 

Το πρότυπο σχεδίασης Decorator συνδυάζει πολλά μικρά συστατικά σε ένα. 

Decorator είναι ένας όρος για να περιγράψει μια κλάση που την κληρονομεί μία μό-

νο κλάση και υλοποιούν την ίδια διασύνδεση.  
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Η κλάση που αποτελεί το Decorator προσθέτει μία λειτουργικότητα στην κλά-

ση που την κληρονομεί. Όταν μία μέθοδος καλείται στο Decorator τότε εκτελεί τη 

δική της προεπεξεργασία και έπειτα καλεί την αντίστοιχη μέθοδο της κλάσης που το 

κληρονομεί. Επειδή το Decorator υλοποιεί την ίδια διασύνδεση με την κλάση που 

την κληρονομεί, ο κώδικας της δεύτερης δεν χρειάζεται να γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί 

το Decorator. 

Τα Decorators έχουν μία και μόνο κλάση που τα κληρονομεί ενώ αυτήν την 

κλάση μπορεί να την κληρονομεί δημιουργώντας διαδοχικούς Decorators. Ο καθέ-

νας από τους διαδοχικούς Decorators προσθέτει λειτουργικότητα στο τελευταίο α-

ντικείμενο την αλυσίδας. Κάθε Decorator καλεί την μέθοδο του επόμενου διαδοχικά 

αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά επίπεδα Decorator μπορούν να προστε-

θούν σε ένα αντικείμενο. 

Παρόλο που είναι πρακτικό να προστίθενται και να αφαιρούνται δυναμικά τα 

Decorators, το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της πολυπλοκότητας. 

Τα Decorators έχουν σχεδιαστεί ώστε είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και με το αντι-

κείμενο στόχο αλλά στην πράξη όταν ένα Decorator λείπει ή είναι σε λάθος σειρά 

μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα.  

Τα Decorators μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επίπεδο επιχείρησης της ε-

φαρμογής για την ενίσχυση της ασφάλειας ή στο επίπεδο παρουσίασης για την δυ-

ναμική επέκταση όψεων και ελεγκτών. Ένα παράδειγμα χρήσης Decorator είναι η 

δυναμική επέκταση του Front Controller.  

Για να προστεθεί νέα λειτουργικότητα στον Front Controller θα πρέπει να τρο-

ποποιηθεί η μέθοδος doGet() ή doPost ανάλογα. Επιπλέον, μετά από οποιαδήποτε 

αλλαγή θα πρέπει να γίνει νέος έλεγχος, μεταγλώττιση και deploy. Χρησιμοποιώντας 

Decorators στον Front Controller είναι εύκολη η προσθήκη και αφαίρεση λειτουργι-

κότητας από αυτόν.  

Η Java EE τεχνολογία υποστηρίζει τα Decorators μέσω του μηχανισμού φίλ-

τρων. Τα φίλτρα επιτρέπουν την προεπεξεργασία ενός αιτήματος χρήστη αλλά και 

την επεξεργασία του αποτελέσματος. Τα φίλτρα μπορούν να μπουν διαδοχικά δη-

μιουργώντας αλυσίδα και να προστίθενται και να αφαιρούνται από οποιαδήποτε σε-

λίδα ή σελίδες κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. 
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Στην περίπτωση των φίλτρων αντί της μεθόδου doGet() ή doPost() των servlets 

καλείται η μέθοδος doFilter() η οποία δέχεται ως παραμέτρους τα αντικείμενα 

ServletRequest, ServletResponse και FilterChain. Το αντικείμενο FilterChain χρησι-

μοποιείται για να κληθεί το επόμενο σε σειρά φίλτρο. Το φίλτρο διαβάζει το αίτημα 

του χρήστη (αντικείμενο ServletRequest) δημιουργεί μια έξοδο και δίνει τον έλεγχο 

στο επόμενο φίλτρο καλώντας την μέθοδο doFilter() του αντικειμένου FilterChain. 

Αν δεν υπάρχουν άλλα φίλτρα τότε καλείται η μέθοδος doGet() ή doPost() του serv-

let που ζητήθηκε αρχικά. 

Το φίλτρο μπορεί να προεπεξεργαστεί ένα αίτημα χρήστη αλλά και να επεξερ-

γαστεί την απόκριση ενός αιτήματος πριν την αποστολή του στον χρήση κάτι το ο-

ποίο είναι χρήσιμο για την αποκρυπτογράφηση ενός αιτήματος του χρήστη και την 

κρυπτογράφηση της απόκρισης που θα του αποσταλεί. Επίσης, ένα φίλτρο μπορεί να 

επιλέξει τη μη προώθηση στο επόμενο φίλτρο για παράδειγμα όταν υπάρχει ένα φίλ-

τρο ασφαλείας που αποτρέπει την πρόσβαση παραπέρα. 

Τα φίλτρα όπως και τα servlets περιγράφονται στο αρχείο web.xml. Αν υπάρ-

χει ένα γενικό φίλτρο για όλα τα αιτήματα του χρήστη τότε το αρχείο web.xml θα 

περιέχει την εξής περιγραφή: 
<filter> 

<filter-name>RequestInfoFilter</filter-name> 

<filter-class>RequestInfoFilter</filter-class> 

</filter> 

<filter> 

<filter-mapping> 

<filter-name>RequestInfoFilter</filter-name> 

<url-pattern>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 

Προσθέτοντας παρόμοιες περιγραφές στο αρχείο web.xml δημιουργούνται δια-

δοχικά φίλτρα.  

3.1.4. Το πρότυπο σχεδίασης Service to Worker 

Το πρότυπο σχεδίασης Service to Worker βασίζεται στα πρότυπα Model-View-

Controller και Front Controller. Ο στόχος του Service to Worker είναι να διατηρήσει 

έναν διαχωρισμό ανάμεσα στις ενέργειες (actions), τις όψεις και τους ελεγκτές. Ένα 
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αντικείμενο που ονομάζεται dispatcher διαχειρίζεται τα workers και τις όψεις. Ως 

worker ονομάζεται η ενέργεια μιας συγκεκριμένης σελίδας που ενημερώνει το μο-

ντέλο. Το dispatcher εμπεριέχει την επιλογή σελίδας και συνεπώς την επιλογή του 

worker. Για παράδειγμα, για να αλλάξει η σειρά εμφάνισης των σελίδων χρειάζεται 

να τροποποιηθεί μόνο το dispatcher. Το Service to Worker μοιάζει με το Front Con-

troller με την προσθήκη μόνο του dispatcher. 

Ο ελεγκτής παρέχει ένα κεντρικό σημείο εισόδου για όλα τα αιτήματα του 

χρήστη και επιτρέπει να προστίθεται και να αφαιρείται εύκολα κοινή λειτουργικότη-

τα ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθούν και decorators.  

Το dispatcher στην πιο απλή του μορφή χρησιμοποιεί κάποιες παραμέτρους 

από το αίτημα του χρήστη για να επιλέξει ενέργειες και μια όψη και μπορεί να υλο-

ποιηθεί ως μέθοδο του Front Controller. Επιπρόσθετα, με τη σελίδα που ζητήθηκε 

από το χρήστη, συχνά το dispatcher υπολογίζει και διάφορους άλλους παράγοντες 

για την επιλογή της επόμενης όψης, της τρέχουσας σελίδας, τα δικαιώματα του χρή-

στη και την εγκυρότητα της πληροφορίας που εισήχθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, 

υλοποιείται ως ξεχωριστή κλάση η οποία διαμορφώνεται μέσω ενός αρχείου κατά 

την εκτέλεση. 

Το dispatcher χρησιμοποιεί ένα σύνολο ενεργειών για να ενημερώνει το μοντέ-

λο. Κάθε ενέργεια εμπεριέχει και μία μοναδική ενημέρωση του μοντέλου. Μια ενέρ-

γεια μπορεί να είναι από μια απλή προσθήκη μιας εγγραφής σε πίνακα της Βάσης 

Δεδομένων ως ο συντονισμός συναλλαγών πολλών αντικειμένων της επιχείρησης. 

Επειδή όλη η πλοήγηση γίνεται μέσω του dispatcher οι ενέργειες είναι υπεύθυνες για 

την επιλογή της όψης. 

Το Service to Worker θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας επεκτάσιμος 

Front Controller ο οποίος χρησιμοποιεί decorators για την εκτέλεση των κοινών λει-

τουργιών, ενέργειες που ενημερώνουν το μοντέλο, και το dispatcher που επιλέγει την 

κατάλληλη όψη. Επειδή κάθε στοιχείο από αυτά μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα 

είναι εύκολη η επέκταση και επαναχρησιμοποίηση.  

Ένα παράδειγμα του προτύπου Service to Worker μπορεί να αποτελέσει σύνο-

λο εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά. Αποτελείται από 

τρεις σελίδες web, η πρώτη ζητά από το χρήστη να μπει στο σύστημα, η δεύτερη να 

επιλέξει τη γλώσσα της προτίμησής του και η τρίτη εμφανίζει μια σελίδα με τις επι-
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λογές που έκανε ο χρήστης. Η επιλογή του συγκεκριμένου προτύπου σχεδίασης αντί 

του Front Controller που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση, 

γίνεται γιατί το αποτέλεσμα θα είναι επεκτάσιμο δηλαδή θα μπορούν να προστεθούν 

σελίδες και ενέργειες χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση του Front Controller. Για 

να μην χρειαστεί τροποποίηση στον dispatcher σε περίπτωση αλλαγής της σειράς 

των σελίδων θα οριστεί η σειρά των σελίδων με ένα XML έγγραφο. Παρακάτω πα-

ρουσιάζεται η μορφή του XML αρχείου. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<workflow> 

<state name="login" action="LoginAction" 

viewURI="login.jsp" /> 

<state name="language" action="LanguageAction" 

viewURI="language.html" /> 

<state name="display" action="RestartAction" 

viewURI="display.jsp" /> 

</workflow> 

Όταν στέλνεται το αίτημα του χρήστη, το dispatcher καθορίζει την τρέχουσα 

κατάσταση της συνόδου (session) και εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Αν η ενέρ-

γεια επιτύχει τότε γίνεται η μεταφορά στο επόμενο στάδιο. Όταν γίνεται η μεταφορά 

στο επόμενο στάδιο ο έλεγχος προωθείται στην σχετιζόμενη όψη. 

Οι ενέργειες υλοποιούν μία διασύνδεση. Η διασύνδεση παρουσιάζεται παρα-

κάτω: 
public interface Action { 

public boolean performAction(HttpServletRequest 

req, ServletContext context); 

} 

Η διασύνδεση δίνει σε κάθε ενέργεια πρόσβαση στο αντικείμενο HttpServle-

tRequest καθώς και στο ServletContext που περιλαμβάνεται στην HTTP σύνοδο 

(session). Κάθε ενέργεια διαβάζει διαφορετικές παραμέτρους από το αντικείμενο 

HttpServletRequest και στη συνέχεια ενημερώνει το μοντέλο δεδομένων. Αν η μέθο-

δος performAction() επιστρέψει την τιμή true, το dispatcher μεταφέρεται στο επόμε-

νο στάδιο. Αν όχι το ίδιο στάδιο επαναλαμβάνεται. 

Συνήθως, υπάρχει ένα γενικό dispatcher και μερικά πιο εξειδικευμένα για τον 

χειρισμό ειδικών περιπτώσεων αλλά μπορεί να υπάρξει είτε ένα dispatcher είτε δια-
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φορετικά dispatchers για διαφορετικά μέρη της εφαρμογής. Σε οποιαδήποτε περί-

πτωση ορίζεται μία διασύνδεση που ομογενοποιεί την πρόσβαση σε όλους τους πι-

θανούς dispatchers. Η διασύνδεση παρουσιάζεται παρακάτω. 
public interface Dispatcher { 

// called after initialization 

public void setContext(ServletContext context) 

throws IOException; 

// called for each request 

public String getNextPage(HttpServletRequest req, 

ServletContext context); 

} 

Το dispatcher θα πρέπει να δημιουργεί και να αποθηκεύει μία κατάσταση για 

κάθε χρήστη. Όταν λαμβάνει τα αιτήματα των χρηστών ανακτά την τρέχουσα κατά-

σταση και την χρησιμοποιεί να καθορίσει την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί. Αν 

η ενέργεια ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζει την όψη που σχετίζεται με το επόμενο 

στάδιο.  

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τον ή τους dispatchers για να επιλέξουν την επόμενη 

όψη. Όταν η επιλογή γίνει, περνά τον έλεγχο στην όψη ολοκληρώνοντας την απο-

στολή του. 

3.1.5. Το πρότυπο σχεδίασης View Helper 

Η επεξεργασία ενός αιτήματος χρήστη περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: τον 

χειρισμό του αιτήματος και επεξεργασία της όψης. Στην επεξεργασία της όψης περι-

λαμβάνεται η προεπεξεργασία της όψης και η δημιουργία της, οι οποίες αποτελούν 

δύο ξεχωριστές φάσεις του web επιπέδου. Κάθε φάση από τις δύο δεν σχετίζεται με 

την άλλη. 

• Η προεπεξεργασία της όψης σχετίζεται με τον χειρισμό του αιτήματος και τη 

διαχείριση της ενέργειας και της όψης. Το αίτημα συνδέεται με μια συγκε-

κριμένη ενέργεια. Η ενέργεια καλείται, προσδιορίζεται η κατάλληλη όψη και 

ο έλεγχος προωθείται στην όψη. 

• Στη συνέχεια, κατά τη δημιουργία της όψης, λαμβάνεται το περιεχόμενο από 

το μοντέλο χρησιμοποιώντας το πρότυπο σχεδίασης View Helper για την α-

νάκτηση και προσαρμογή της κατάστασης του μοντέλου.  
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Το πρότυπο σχεδίασης View Helper χρησιμοποιείται για να μειώσει την εξειδί-

κευση στις όψεις. Λειτουργεί ως ενδιάμεσο στρώμα ανάμεσα στο μοντέλο και την 

όψη. Διαβάζει ειδικά δεδομένα της επιχείρησης, τα μετατρέπει απευθείας σε HTML 

και μερικές φορές σε ένα ενδιάμεσο μοντέλο δεδομένων. Αντί, η όψη να περιέχει 

ειδικό κώδικα για να επικοινωνεί με το συγκεκριμένο μοντέλο, η όψη περιλαμβάνει 

πιο γενικές κλήσεις στο View Helper. 

Το View Helper μειώνοντας τον εξειδικευμένο κώδικα στην όψη κάνει τις ό-

ψεις πιο εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμες αλλά και τα ίδια τα View Helpers μπορούν 

να επαναχρησιμοποιηθούν γιατί εμπεριέχουν ειδικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το 

μοντέλο. 

Η χρήση JSP για την δημιουργία της όψης δίνει την δυνατότητα ενσωμάτωσης 

κώδικα Java στην όψη. Ο κώδικας αυτός, συνήθως, λειτουργεί ως κώδικας ελέγχου ή 

ανακτά το περιεχόμενο της όψης. Η ενσωμάτωση, όμως, κώδικα στις όψεις δεν επι-

τρέπει την εύκολη επαναχρησιμοποίησή τους και κάνει την εφαρμογή λιγότερο ευέ-

λικτη. Καθώς η εφαρμογή αναπτύσσεται, ο κώδικας ελέγχου, πρόσβασης στα δεδο-

μένα και μορφοποίησης της παρουσίασης σε μία όψη δημιουργεί προβλήματα με την 

συντήρηση, την επαναχρησιμοποίηση και τον διαχωρισμό των ρόλων παραβιάζοντας 

τον διαχωρισμό του μοντέλου από την όψη και τον κώδικα ελέγχου. 

Το πρότυπο σχεδίασης View Helper χρησιμοποιείται: 

• Όταν χρησιμοποιούνται όψεις τύπου JSP 

• Για την αποφυγή ενσωμάτωσης της λογικής του προγράμματος στην όψη 

• Για την διευκόλυνση του διαχωρισμού της εργασίας των προγραμματιστών 

και των σχεδιαστών web σελίδων 

Ο κύριος λόγος εφαρμογής του προτύπου σχεδίασης είναι για τον διαχωρισμό 

της λογικής της επεξεργασίας όπως ο έλεγχος, η μορφοποίηση, η επιχειρησιακή λο-

γική και πρόσβαση στα δεδομένα από την όψη. 

• Η λογική της επιχείρησης ενσωματώνεται συνήθως με ένα αντικείμενο του 

μοντέλου όπως το Transfer Object και Business Object. 

• Η λογική πρόσβασης στα δεδομένα ενσωματώνεται σε Data Access Objects. 

• Η λογική ελέγχου ενσωματώνεται σε Front Controller  

Ο διαχωρισμός του ρόλου του μοντέλου και του ρόλου ενός View Helper είναι 

λεπτός γιατί ο κύριος ρόλος του μοντέλου είναι να διαχειρίζεται την λογική της επι-
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χείρησης που σχετίζεται με ένα αίτημα χρήστη ενώ αυτή η δραστηριότητα αρχικο-

ποιείται και διευκολύνεται από έναν View Helper στο επίπεδο web. Ο κύριος ρόλος 

ενός View Helper είναι να διαμορφώνει και να προσαρμόζει το μοντέλο για μια συ-

γκεκριμένη όψη. 

Το JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) παρέχει ένα σύνολο ετικε-

τών (tags) που υποστηρίζουν κοινές λειτουργίες όπως η επανάληψη και η υποθετική 

λογική. Η χρήση αυτών των ετικετών αποτρέπει την χρήση ενσωματωμένης λογικής 

επεξεργασίας με την μορφή κώδικα σε μια JSP σελίδα. Το JSTL παρέχει, επίσης, και 

ετικέτες για πρόσβαση σε δεδομένα από την όψη. Σε απλές εφαρμογές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αυτές οι ετικέτες χωρίς πρόβλημα αλλά σε εφαρμογές επιχειρήσε-

ων οποιουδήποτε μεγέθους οι ετικέτες πρόσβασης στα δεδομένα παραβιάζουν την 

αρχή διαχωρισμού της λογικής πρόσβασης στα δεδομένα από την όψη. Η συνιστώ-

μενη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η χρήση Data Access Object που ενσωμα-

τώνει τον κώδικα πρόσβασης στα δεδομένα και είναι πιο συντηρήσιμη και επανα-

χρησιμοποιήσιμη.  

Τέλος, το JSTL και JSP 2.0 ενσωματώνει μια ισχυρή Expression Language 

(EL) που παρέχει μια άλλη εναλλακτική  στη χρήση κώδικα Java σε JSP σελίδες. Το 

επόμενο παράδειγμα δείχνει πόσο ισχυρή είναι η EL. Αντί η πρόσβαση στο Java-

Bean να γίνει από τη JSP σελίδα με τις εντολές: 
<% bean.getVar1(); %> or 

<% var1 = bean.getVar1(); var1.getVar2(); %> 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η EL ως εξής: 
${bean.var1} or ${bean.var1.var2} 

Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν Helpers που να σχετίζονται με μία όψη. Σε αυ-

τή την περίπτωση, η σελίδα είναι είτε εξολοκλήρου στατική είτε ενσωματώνει πολύ 

λίγο κώδικα. 

Όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο σχεδίασης View Helper ακολουθείται η πα-

ρακάτω διαδικασία. Ο πελάτης προωθεί το αίτημά του στην όψη. Η όψη παρουσιά-

ζει πληροφορία στον πελάτη. Η πληροφορία που παρουσιάζεται δυναμικά ανακτάται 

και προσαρμόζεται από το μοντέλο παρουσίασης μέσω των Helpers. Το Helper εν-

σωματώνει τον κώδικα για τη δημιουργία και μορφοποίηση μιας όψης και προσαρ-

μόζει το μοντέλο παρουσίασης για μια όψη ή παρέχει πρόσβαση σε μία εγγραφή δε-

δομένων του μοντέλου παρουσίασης. Μια όψη μπορεί να χρησιμοποιεί πολλά 
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Helpers τα οποία συνήθως υλοποιούνται ως JavaBeans, ειδικές ετικέτες ή αρχεία ε-

τικετών. Το μοντέλο παρουσίασης συγκρατεί τα δεδομένα που λαμβάνονται από το 

επίπεδο της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της όψης. 

3.1.6. Το πρότυπο σχεδίασης Composite View 

Η ανάπτυξη και συντήρηση δυναμικών όψεων αποτελεί μια πρόκληση γιατί 

συχνά το περιεχόμενο της όψης αλλά και η διάταξη της όψης είναι κοινά για πολλές 

όψεις. Όταν το περιεχόμενο και η διάταξη των όψεων εμπλέκονται είναι δύσκολη η 

συντήρηση και επέκτασή τους. 

Το πρότυπο σχεδίασης Composite View χρησιμοποιείται: 

• Για την επαναχρησιμοποίηση κοινών τμημάτων όψεων όπως είναι οι πίνακες, 

κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σε πολλές όψεις 

• Όταν υπάρχει περιεχόμενο σε όψεις που συχνά αλλάζει ή υπακούει σε κά-

ποιους κανονισμούς πρόσβασης όπως η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβα-

σης σε χρήστες μιας ορισμένης κατηγορίας 

• Για την αποφυγή δυσκολιών διαχείρισης και συντήρησης εξαιτίας της απευ-

θείας ενσωμάτωσης και επανάληψης σε πολλές όψεις τμημάτων όψεων  

Το προτύπο σχεδίασης Composite View αποτελείται από πολλά ανεξάρτητα 

τμήματα όψεων κάθε ένα από τα οποία μπορεί να συμπεριληφθεί δυναμικά ενώ η 

διαμόρφωση της όψης μπορεί να διαχειριστεί ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.  

Η χρήση του Composite View είναι κατάλληλη για τη δημιουργία σελίδων που 

περιέχουν στοιχεία παρουσίασης που μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρό-

πους. Για παράδειγμα, στα portals τα οποία περιλαμβάνουν διάφορα ανεξάρτητα 

στοιχεία παρουσίασης σε μια σελίδα όπως οι ειδήσεις και η πρόγνωση καιρού, η 

διαμόρφωση της σελίδας αλλάζει ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. Η αρχική σε-

λίδα της Sun, http://java.sun.com, όπως και πολλές άλλες αποτελούνται από τέσσερις 

περιοχές, την περιοχή πλοήγησης, την περιοχή αναζήτησης, την περιοχή των τίτλων 

και περιοχή του κυρίως κειμένου. Παρόλο που το περιεχόμενο κάθε στοιχείου μπο-

ρεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές δεδομένων όλα μαζί συνθέτουν μία μονα-

δική σελίδα. 

Με το πρότυπο σχεδίασης Composite View ακολουθείται η παρακάτω διαδι-

κασία. Ο πελάτης προωθείται στην όψη. Η όψη αναπαριστά την εικόνα που βλέπει ο 
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χρήστης. Η απλή όψη (SimpleView) αναπαριστά ένα αυτόνομο τμήμα μιας σύνθετης 

όψης. Αναφέρεται και ως τμήμα όψης. Η σύνθετη όψη (CompositeView) αποτελεί-

ται από πολλές όψεις. Κάθε μία από αυτές τις όψεις είναι είτε απλή όψη είτε μια άλ-

λη σύνθετη όψη.  

Ένα αντικείμενο ViewManager χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο Template για το 

πως και που θα τοποθετηθεί το περιεχόμενο της όψης επιτρέποντας στο 

ViewManager να διαχειρίζεται το περιεχόμενο και την εμφάνιση της όψης ανεξάρ-

τητα. Το Template αναπαριστά την διαμόρφωση της όψης. Το ViewManager μπορεί 

να χρησιμοποιεί μία ετικέτα JSP (<jsp:include>) για να συμπεριλάβει τμήματα της 

όψης στο Template. 

Εναλλακτικά, ένα πιο περίπλοκο ViewManager μπορεί να χρησιμοποιεί απλά 

αντικείμενα Java ή ειδικές ετικέτες κάνοντας πιο εύκολη την υπό συνθήκες συμπερί-

ληψη τμημάτων όψεων. Για παράδειγμα, κάποια τμήματα όψεων μπορούν να συ-

μπεριληφθούν μόνο αν ο χρήστης έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ή αν κάποιες συν-

θήκες του συστήματος ικανοποιηθούν. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας helper στοιχεία 

για την διαχείριση της όψης επιτυγχάνεται πιο ευέλικτος έλεγχος της δομής της σε-

λίδας ως ολότητα επιτρέποντας τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων δομών σελί-

δων. 

3.1.7. Το πρότυπο σχεδίασης Context Object 

Μια εφαρμογή, συνήθως, χρησιμοποιεί πληροφορίες συστήματος κατά την 

διάρκεια ζωής ενός κύκλου αιτήματος και απόκρισης, όπως το αίτημα του χρήστη, η 

δομή και ασφάλεια δεδομένων. Για μία συγκεκριμένη επεξεργασία προσπελαύνεται 

το μέρος της πληροφορίας του συστήματος που σχετίζεται με αυτήν. Όταν στοιχεία 

και υπηρεσίες μιας εφαρμογής εξαρτούνται από πληροφορίες του συστήματος εκτός 

του πλαισίου χρήσης τους, η ευελιξία και επαναχρησιμότητά τους μειώνεται. Η χρή-

ση ενός API που εξαρτάται από συγκεκριμένο πρωτόκολλο περιορίζει όλα τα συστα-

τικά που χρησιμοποιούν αυτό το API ώστε κάθε συστατικό πελάτη να είναι πλέον 

εξαρτημένο από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. 

Για παράδειγμα, τα συστατικά web που λαμβάνουν αιτήματα του πρωτοκόλλου 

HTTP και μεταφέρουν τα HTTP αιτήματα σε άλλα συστατικά περιορίζουν όλα αυτά 

τα συστατικά που μπορεί να ανήκουν ή μη στο επίπεδο παρουσίασης να χρησιμο-
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ποιούν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Όταν αυτό το πρωτόκολλο ή κάποιες λεπτο-

μέρειές του αλλάξουν, ο κώδικας του πελάτη θα πρέπει να αλλάξει και αυτός.  

Το πρότυπο σχεδίασης Context Object χρησιμοποιείται: 

• Όταν υπάρχουν συστατικά και υπηρεσίες που χρειάζονται πρόσβαση σε πλη-

ροφορία συστήματος 

• Όταν απαιτείται η αποσύνδεση των στοιχείων και υπηρεσιών της εφαρμογής 

από τους περιορισμούς πρωτοκόλλου 

• Όταν απαιτείται να υπάρχουν μόνο τα σχετικά API στο πλαίσιο χρήσης 

Το Context Object ενσωματώνει τα δεδομένα του συστήματος ανεξαρτήτως 

πρωτοκόλλου ώστε να μπορούν να μοιραστούν με άλλα τμήματα της εφαρμογής χω-

ρίς να εξαρτά την εφαρμογή από συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, μία 

παράμετρος ενός HTTP αιτήματος υπάρχει για κάθε πεδίο μιας HTML φόρμας και 

το Context Object μπορεί να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα με τρόπο που να είναι 

ανεξάρτητα πρωτοκόλλου ώστε να διευκολύνεται η μετατροπή και ο έλεγχός τους. 

Έπειτα, άλλα τμήματα της εφαρμογής απλά παίρνουν την πληροφορία από το 

Context Object, χωρίς οποιαδήποτε γνώση του HTTP πρωτοκόλλου. Το Context 

Object χειρίζεται οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρωτόκολλο ώστε κανένα άλλο τμήμα 

της εφαρμογής να μην χρειάζεται αλλαγή. 

Η μειωμένη εξάρτηση από αντικείμενα συγκεκριμένου πρωτοκόλλου διευκο-

λύνει, επίσης, τον έλεγχο γιατί επιτρέπει πιο γενικό περιβάλλον ελέγχου με μειωμένη 

εξάρτηση από συγκεκριμένο container. Για παράδειγμα, αν ένα HttpServletRequest 

μπει σε ένα Context Object, τότε το Context Object μπορεί εύκολα μετά να χρησιμο-

ποιηθεί για έλεγχο εκτός του web container. Για λόγους ελέγχου το Context Object 

μπορεί απλά να περιέχει εικονικά δεδομένα από το να περιέχει την 

HttpServletRequest κλάση ή τις ιδιότητές της. Η χρήση του Context Object βοηθά, 

επίσης, στην απόκρυψη λεπτομερειών του επιπέδου παρουσίασης από το επίπεδο 

επιχείρησης και γενικότερα από επίπεδο σε επίπεδο. Το Context Object βελτιώνει 

την επαναχρησιμοποίηση και την συντήρηση της εφαρμογής. 

Το Context Object μοιάζει αρκετά με το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object, 

το οποίο πραγματοποιεί μεταφορά δεδομένων σε απομακρυσμένα επίπεδα. Όταν το 

Context Object χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό συμπεριφέρεται όπως και το 

Transfer Object αλλά ο κύριος στόχος του Context Object είναι η μεταφορά πληρο-
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φορίας του συστήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητη πρωτοκόλλου 

βελτιώνοντας την επαναχρησιμοποίηση και την συντήρηση της εφαρμογής. Από την 

άλλη μεριά, ο κύριος στόχος του Transfer Object είναι η μείωση απομακρυσμένης 

δικτυακής επικοινωνίας για την βελτίωση της απόδοσης.  

3.1.8. Το πρότυπο σχεδίασης Application Controller 

Στο επίπεδο παρουσίασης υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν 

μόλις ληφθεί ένα αίτημα χρήστη. 

• Το αίτημα θα πρέπει να συνδεθεί με μια ενέργεια που ικανοποιεί το αίτημα. 

Η διαδικασία ονομάζεται διαχείριση ενέργειας. 

• Η κατάλληλη όψη θα πρέπει να εντοπιστεί και να προωθηθεί. Η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται διαχείριση όψης. 

Η διαχείριση ενέργειας και η διαχείριση όψης μπορεί να ενσωματωθεί σε δια-

φορετικά μέρη της εφαρμογής. Ενσωματώνοντας αυτή την συμπεριφορά σε ένα 

Front Controller συγκεντρώνεται η λειτουργικότητα σε ένα σημείο αλλά καθώς η 

εφαρμογή μεγαλώνει και ο κώδικας γίνεται πιο σύνθετος είναι προτιμότερο η συ-

μπεριφορά αυτή να μετακινηθεί σε μια ξεχωριστή ομάδα κλάσεων βελτιώνοντας την 

επεκτασιμότητα και επαναχρησιμότητα του κώδικα. 

Το πρότυπο σχεδίασης Application Controller χρησιμοποιείται: 

• Όταν απαιτείται η επαναχρησιμοποίηση ενέργειας και κώδικα διαχείρισης 

όψης. 

• Όταν απαιτείται η βελτίωση της επεκτασιμότητας κατά το χειρισμό του αιτή-

ματος 

• Όταν απαιτείται η βελτίωση της συντηρησιμότητας του κώδικα κάνοντας ευ-

κολότερη την επέκταση της εφαρμογής και ευκολότερο τον έλεγχο διακριτών 

τμημάτων του κώδικα χειρισμού αιτήματος ανεξάρτητα από το web 

container. 

Καθώς το Front Controller λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο για όλα τα αιτή-

ματα, ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την κλήση εντολών και τον καθορισμό 

και την προώθηση των όψεων μπορεί να σπάσει σε ένα σύνολο στοιχείων. Η απομά-

κρυνση αυτού τον κώδικα από το Front Controller προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. 

Πρώτα από όλα, διαχωρίζει την βασική διαχείριση του αιτήματος από τον ειδικευμέ-
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νο ως προς ένα πρωτόκολλο κώδικα του Front Controller. Κάποια στοιχεία του Ap-

plication Controller μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό αιτημάτων 

μια web εφαρμογή ή μια web υπηρεσία. Επιπρόσθετα, αφαιρώντας αυτές τις πτυχές 

της διαχείρισης ενός αιτήματος από το servlet που αποτελεί τον Front Controller γί-

νεται ευκολότερος ο έλεγχος εκτός του web container.  

Με το πρότυπο σχεδίασης Application Controller ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία. Ο πελάτης καλεί το Application Controller. Στο επίπεδο παρουσίασης, 

το Front Controller ή το InterceptingFilter τυπικά μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρό-

λο. Το Application Controller χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο Mapper για να αντιστοι-

χίσει το αίτημα του χρήστη με την κατάλληλη ενέργεια και όψη την οποία εκτελεί ή 

προωθεί αντίστοιχα. Το Mapper χρησιμοποιεί έναν χάρτη (Map) για να μεταφράσει 

το αίτημα στην κατάλληλη ενέργεια και όψη. Ο χάρτης (Map) περιέχει αναφορές σε 

Targets. Το Target μπορεί να είναι οτιδήποτε ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο αίτημα 

συμπεριλαμβανομένων των εντολών και των όψεων. 

3.1.9. Το πρότυπο σχεδίασης Dispatcher View 

Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται πολύ μικρή ή καθόλου επεξεργασία σε επί-

πεδο επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η όψη είναι στατική ή δημιουργείται από 

ένα υπάρχον μοντέλο παρουσίασης και η πρόσβαση στα δεδομένα και τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης είναι περιορισμένη. 

Το πρότυπο σχεδίασης Dispatcher View χρησιμοποιείται: 

• Για στατικές όψεις 

• Για όψεις που δημιουργούνται από ένα υπάρχον μοντέλο παρουσίασης 

• Για όψεις που είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε υπηρεσία της επιχείρησης 

• Όταν υπάρχει περιορισμένη επεξεργασία στο επίπεδο επιχείρησης 

Οι πιο κοινές περιπτώσεις χρήσης του Dispatcher View είναι όταν: 

• Η απόκριση ενός αιτήματος είναι εντελώς στατική. Για παράδειγμα, όταν εί-

ναι μια στατική σελίδα HTML. 

• H απόκριση ενός αιτήματος είναι δυναμική αλλά δημιουργείται από ένα υ-

πάρχον μοντέλο παρουσίασης. Για παράδειγμα, όταν ένα αίτημα χρήστη α-

νακτά ένα μοντέλο παρουσίασης για να χρησιμοποιηθεί από μια όψη, το εν-

διάμεσο μοντέλο αποθηκεύεται προσωρινά π.χ. σε ένα HttpSession. Ένα ε-
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πόμενο αίτημα μπορεί να χειριστεί απευθείας από μια όψη, η οποία απλά 

χρησιμοποιεί το υπάρχον μοντέλο παρουσίασης για να δημιουργήσει δυναμι-

κά την απόκριση του αιτήματος. 

Το Front Controller μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα του Dispatcher View 

αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται τίποτε άλλο από την προώθηση σε μία όψη. 

Ο πελάτης μπορεί να στείλει ένα αίτημα που περιλαμβάνει μία παράμετρο που περι-

γράφει την ενέργεια που θα εκτελεστεί. Για παράδειγμα: 
http://some.server.com/Controller?action=showaccount.jsp 

Ο μόνος ρόλος του ελεγκτή σε αυτή την περίπτωση είναι να καλέσει την όψη 

showaccount.jsp. 

Το Application Controller μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένη 

μορφή ως τμήμα του Dispatcher View εκτελώντας βασική διαχείριση όψης. Αν ο 

πελάτης στείλει ένα αίτημα που περιέχει μια λογική αναφορά σε μια ενέργεια τότε το 

Application Controller βρίσκει την όψη που αντιστοιχεί στο λογικό όνομα. Για πα-

ράδειγμα στο παρακάτω αίτημα: 
http://some.server.com/Controller?action=showaccount 

Το Application Controller βρίσκει ότι η όψη showaccount.jsp αντιστοιχεί στο 

λογικό όνομα showaccount και έπειτα προωθεί τη συγκεκριμένη όψη. 

Το Front Controller μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό χειρισμό του αι-

τήματος. Οι αρμοδιότητές του είναι περιορισμένες. Το Application Controller μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει περιορισμένη διαχείριση όψης αλλά καθόλου 

διαχείριση ενέργειας. Ο ρόλος και αρμοδιότητες του Application Controller μπορούν 

να ικανοποιηθούν απευθείας από το container.  

Η όψη αναπαριστά και εμφανίζει πληροφορία στον πελάτη. Το μοντέλο πα-

ρουσίασης προσαρμόζεται για την εμφάνιση από το View Helper. Η όψη μπορεί να 

είναι ένα Composite View. Ένα Helper βοηθά μια όψη ή έναν ελεγκτή να εκτελεί 

συγκεκριμένη επεξεργασία. Ένα BusinessHelper βοηθά έναν ελεγκτή στον χειρισμό 

του αιτήματος ξεκινώντας την επεξεργασία του επιπέδου επιχείρησης ενώ ένα Vie-

wHelper ανακτά και προσαρμόζει πτυχές του μοντέλου παρουσίασης για την δη-

μιουργία της όψης.  

Το μοντέλο παρουσίασης συγκεντρώνει τα δεδομένα που ανακτώνται από την 

υπηρεσία της επιχείρησης και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της όψης. Η υπη-
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ρεσία της επιχείρησης εμπεριέχει την λογική και την κατάσταση της επιχείρησης. Η 

πρόσβαση σε μία απομακρυσμένη υπηρεσία της επιχείρησης γίνεται μέσω ενός 

Business Delegate. 

3.2. Πρότυπα σχεδίασης του επιπέδου επιχείρησης 

Το επίπεδο επιχείρησης παρέχει συνήθως τις εξής λειτουργίες: 

• Ένα δομημένο μοντέλο για τα δεδομένα της εφαρμογής. 

• Διαδικασίες για την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με την επιχείρηση. 

Τα συνήθη χαρακτηριστικά του επιπέδου επιχείρησης είναι: 

• Χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες. 

• Παρέχει μια υποδομή για συναλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες 

της εφαρμογής παραμένουν έγκυρες. 

• Παρέχει έναν μηχανισμό μόνιμης διατήρησης των δεδομένων της εφαρμογής. 

Οι περισσότερες επιχειρησιακές εφαρμογές εξυπηρετούν πολλούς πελάτες, είτε 

διαφορετικών τύπων πελάτες είτε πολλά στιγμιότυπα του ίδιου τύπου. Οι περισσότε-

ρες εφαρμογές χρησιμοποιούν κάποια λειτουργία συναλλαγής τουλάχιστον μία φο-

ρά, αλλά η υλοποίηση της συναλλαγής μπορεί να γίνει μέσω JTA, EJB, JDBC ή με 

απλά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του σχεδιαστή. Η διατη-

ρησιμότητα, συνήθως, συσχετίζεται με την λογική των συναλλαγών, συχνά, μέσω 

JDBC και μίας Βάσης Δεδομένων. 

Η μέθοδος με την οποία διαφορετικές εφαρμογές υλοποιούν τον μηχανισμό 

μόνιμης διατήρησης διαφοροποιείται πολύ, μπορεί να είναι από σειριακά αντικείμε-

να ως Enterprise JavaBeans, πίνακες Βάσης Δεδομένων και JDBC. Το επίπεδο επι-

χείρησης μπορεί να βρίσκεται σε έναν πολύπλοκο διακομιστή εφαρμογών ή σε ένα 

αυτόνομο JRE ή ακόμα στο ίδιο JRE με το επίπεδο παρουσίασης (Alur et al., 2003). 

3.2.1. Το πρότυπο σχεδίασης Business Delegate 

Όταν οι πελάτες αποκτούν απευθείας πρόσβαση σε απομακρυσμένες υπηρεσίες 

της επιχείρησης τα παρακάτω προβλήματα μπορεί να προκληθούν.  

Οι πελάτες αλληλεπιδρούν απευθείας με την υπηρεσία της επιχείρησης. Αυτό 

σημαίνει ότι όταν ο κώδικας της υπηρεσίας της επιχείρησης αλλάξει, ο κώδικας του 
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πελάτη μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει και αυτός. Το κόστος συντήρησης της εφαρ-

μογής αυξάνεται μειώνοντας την ευελιξία της. 

Ένα άλλο πρόβλημα σχετίζεται με την απόδοση του δικτύου. Όταν οι πελάτες 

αλληλεπιδρούν απευθείας με το API της υπηρεσίας της επιχείρησης, μια μόνο ενέρ-

γεια στον πελάτη μπορεί να απαιτεί πολλές και πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις με τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης. Αυτό οδηγεί στην ενσωμάτωση της λογικής της επιχεί-

ρησης στον πελάτη μειώνοντας τη συντηρησιμότητά της αλλά και την απόδοση του 

δικτύου. 

Ένα τρίτο πρόβλημα είναι ότι η αλληλεπίδραση τόσο κοντά με το API της υ-

πηρεσίας της επιχείρησης σημαίνει ότι ο κώδικας του πελάτη χρειάζεται κώδικα υ-

ποδομής για να αλληλεπιδρά με το απομακρυσμένο κατανεμημένο ενδιάμεσο επίπε-

δο. Ο κώδικας υποδομής χειρίζεται υπηρεσίες ονοματοδοσίας όπως το JNDI, αποτυ-

χίες δικτύου και τη διαδικασία επανάληψης αποτυχημένης προσπάθειας. 

Το πρότυπο σχεδίασης Business Delegate χρησιμοποιείται: 

• Όταν απαιτείται πρόσβαση σε στοιχεία του επιπέδου επιχείρησης από στοι-

χεία του επιπέδου παρουσίασης και πελάτες όπως υπηρεσίες web. 

• Για την μείωση της σύνδεσης μεταξύ πελατών και υπηρεσιών της επιχείρη-

σης αποκρύπτοντας λεπτομέρειες υλοποίησης της υπηρεσίας όπως ο μηχανι-

σμός εύρεσης (lookup) και πρόσβασης σε αυτήν. 

• Για την αποφυγή μη απαραίτητων κλήσεων των απομακρυσμένων υπηρε-

σιών. 

• Για τη μετατροπή εξαιρέσεων (exceptions) του δικτύου σε εξαιρέσεων της 

εφαρμογής ή του χρήστη. 

• Για την απόκρυψη από τους πελάτες των λεπτομερειών δημιουργίας, δια-

μόρφωσης και προσπάθειας επανάληψης κλήσεων της υπηρεσίας. 

Το Business Delegate λειτουργεί ως μια αφαίρεση και αποκρύπτει λεπτομέ-

ρειες της υλοποίησης των υπηρεσιών της επιχείρησης. Η χρήση του Business 

Delegate έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες ονοματοδοσίας 

και εύρεσης γίνονται διαφανείς προς τον πελάτη. 

• Χειρίζεται τις εξαιρέσεις των υπηρεσιών της επιχείρησης όπως τα 

java.rmi.Remote exceptions, JMS exceptions κ.α. Το Business Delegate λαμ-
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βάνει τις εξαιρέσεις επιπέδου υπηρεσίας και δημιουργεί αντίστοιχες εξαιρέ-

σεις σε επίπεδο εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις σε επίπεδο εφαρμογής χειρίζονται 

ευκολότερα από τους πελάτες και είναι πιο φιλικές. 

• Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιας υπηρεσίας το Business Delegate επανακα-

λεί ή ανακτά οποιεσδήποτε λειτουργίες χωρίς ο πελάτης να αντιλαμβάνεται 

το πρόβλημα. 

• Μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά αποτελέσματα και αναφορές σε απομα-

κρυσμένες υπηρεσίες της επιχείρησης. Η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την απόδοση γιατί περιορίζει τη μη χρήσιμη και χρονο-

βόρα ροή δεδομένων στο δίκτυο. 

Το Business Delegate χαρακτηρίζεται ως πρότυπο σχεδίασης του επιπέδου της 

επιχείρησης και όχι του επιπέδου παρουσίασης γιατί αποτελεί λογική και όχι φυσική 

αφαίρεση. Όταν χρησιμοποιείται στο επίπεδο παρουσίασης τα συστατικά του υπάρ-

χουν στο επίπεδο παρουσίασης. Ωστόσο, αποτελούν λογική επέκταση του επιπέδου 

της επιχείρησης. 

Το Business Delegate μπορεί να αποκτήσει μία String αναπαράσταση ενός 

EJBHandle αντικειμένου για την υπηρεσία της επιχείρησης. Ο πελάτης μπορεί να 

χρησιμοποιεί το String για να επανασυνδεθεί με το την ίδια υπηρεσία που χρησιμο-

ποίησε πριν. 

Με αυτή την τεχνική αποφεύγονται νέες αναζητήσεις (lookups) γιατί το Handle 

μπορεί να επανασυνδεθεί με το αντίστοιχο στιγμιότυπο της υπηρεσίας της επιχείρη-

σης. Τα αντικείμενα Handle υλοποιούνται από τον προμηθευτή του container και 

είναι πιθανόν να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από containers άλλων προμηθευ-

τών. 

Ο ρόλος του Business Delegate είναι να παρέχει έλεγχο και προστασία στην 

υπηρεσία της επιχείρησης. Το Business Delegate παρέχει δύο δομητές στους πελά-

τες. 

• Τον εξορισμού δομητή για την δημιουργία του στιγμιότυπου Business Dele-

gate 

• Ένα δομητή για τη δημιουργία στιγμιότυπου Business Delegate με ένα ID ως 

παράμετρο, όπου ID είναι μία String αναπαράσταση της αναφοράς σε ένα 

απομακρυσμένο αντικείμενο όπως τα EJBHome ή EJBObject. 
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Όταν το Business Delegate δημιουργείται χωρίς ID ζητά την υπηρεσία της επι-

χείρησης από το ServiceLocator, το οποίο επιστρέφει ένα αντικείμενο service factory 

όπως το EJBHome. Το Business Delegate χρησιμοποιεί το service factory για να ε-

ντοπίσει, να δημιουργήσει ή να αφαιρέσει μία υπηρεσία της επιχείρησης όπως ένα 

enterprise bean. 

Όταν το Business Delegate δημιουργείται με ID, χρησιμοποιεί το ID για να ε-

πανασυνδεθεί με την υπηρεσία της επιχείρησης αποκρύπτοντας από τον πελάτη τις 

λεπτομέρειες υλοποίησης της ονοματοδοσίας και της αναζήτησης της υπηρεσίας της 

επιχείρησης. Ο πελάτης δεν καλεί απευθείας την απομακρυσμένη υπηρεσία της επι-

χείρησης αλλά ο πελάτης χρησιμοποιεί το Business Delegate. Το πρότυπο σχεδίασης 

Service Locator εμπεριέχει της λεπτομέρειες υλοποίησης για την εύρεση μιας υπη-

ρεσίας της επιχείρησης.  

3.2.2. Το πρότυπο σχεδίασης Service Locator 

Οι  πελάτες χρειάζεται να βρίσκουν και να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία και 

υπηρεσίες του επιπέδου επιχείρησης. Τα στοιχεία του επιπέδου επιχείρησης όπως τα 

EJB και άλλα στοιχεία όπως τα JMS και οι JDBC πηγές δεδομένων εγγράφονται σε 

ένα κεντρικό μητρώο (registry). Οι πελάτες χρησιμοποιούν το JNDI API για να επι-

κοινωνούν με το μητρώο και να αποκτούν ένα InitialContext αντικείμενο που περιέ-

χει το όνομα του στοιχείου με τις συμβάσεις του αντικειμένου. Όταν υλοποιείται κά-

ποιος μηχανισμός εύρεσης στους πελάτες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αρκετά 

προβλήματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα, την επανάληψη κώδικα, τη 

μείωση της απόδοσης και την εξάρτηση από τον προμηθευτή. 

Η χρήση JNDI API και InitialContext μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη 

γιατί απαιτείται επαναλαμβανόμενη χρήση των InitialContext αντικειμένων, των λει-

τουργιών αναζήτησης και χειρισμός εξαιρέσεων χαμηλού επιπέδου και timeouts. Ο 

JNDI κώδικας μπορεί να επαναλαμβάνεται σε διαφορετικούς πελάτες γιατί όλοι οι 

πελάτες που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση μία JNDI υπηρεσία ή στοιχείο χρειάζε-

ται να πραγματοποιούν αναζήτηση. Η δημιουργία ενός JNDI InitialContext αντικει-

μένου και η εκτέλεση μιας αναζήτησης σε ένα αντικείμενο EJB Home είναι ενδεχο-

μένως μια λειτουργία με υψηλό κόστος και αν εκτελείται επαναλαμβανόμενα θα 

μειώσει την απόδοση της εφαρμογής. 
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Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το InitialContext που εγγράφεται στο JNDI μη-

τρώο υλοποιείται από κάποιον προμηθευτή. Αν οι πελάτες της εφαρμογής αποκτούν 

πρόσβαση απευθείας στη συγκεκριμένη υλοποίηση τέτοιων αντικειμένων, οι εφαρ-

μογές θα είναι εξαρτημένες  από τον προμηθευτή και ο κώδικας δεν μπορεί να μετα-

φερθεί. 

Το πρότυπο σχεδίασης Service Locator χρησιμοποιείται: 

• Όταν απαιτείται η χρήση JNDI API για την εύρεση και χρήση στοιχείων της 

επιχείρησης όπως τα enterprise beans και τα JMS στοιχεία αλλά και υπηρεσί-

ες όπως οι πηγές δεδομένων. 

• Όταν απαιτείται κεντρική υλοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του μηχανι-

σμού εύρεσης για τους πελάτες της εφαρμογής. 

• Για την ενσωμάτωση των εξαρτήσεων από τον προμηθευτή για την υλοποίη-

ση του μητρώου και απόκρυψη των εξαρτήσεων και της πολυπλοκότητας 

από τους πελάτες. 

• Για την αποφυγή επιβάρυνσης της απόδοσης που σχετίζεται με τη δημιουργία 

InitialContext και αναζήτησης υπηρεσιών. 

• Για την επαναδημιουργία σύνδεσης με ένα στιγμιότυπο enterprise bean που 

προσπελάστηκε προηγουμένως χρησιμοποιώντας ένα Handle αντικείμενο. 

Οι πελάτες της εφαρμογής μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν το Service 

Locator για να μειώσουν την πολυπλοκότητα του κώδικα, να προσφέρουν ένα κε-

ντρικό σημείου ελέγχου και να βελτιώσουν την απόδοση παρέχοντας προσωρινή α-

ποθήκευση. Συνήθως, χρειάζεται ένα μόνο Service Locator για όλη την εφαρμογή. 

Ωστόσο, δεν είναι σπάνια η χρήση δύο υλοποιήσεων Service Locator, μία για το επί-

πεδο παρουσίασης και μία για το επίπεδο επιχείρησης. Το Service Locator μειώνει 

την εξάρτηση του πελάτη από την υποδομή του μηχανισμού αναζήτησης και βελτι-

στοποιεί τις λειτουργίες αναζήτησης και δημιουργίας. 

Ο πελάτης θέλει να εντοπίσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα στοιχείο ή 

υπηρεσία του επιπέδου επιχείρησης. Το Service Locator ενσωματώνει την αναζήτη-

ση υπηρεσιών, τις εξαρτήσεις από τον προμηθευτή, την πολυπλοκότητα της αναζή-

τησης, τη δημιουργία του αντικειμένου της επιχείρησης και παρέχει μια απλή διεπι-

φάνεια στους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η πολυπλοκότητα του πελάτη 

και αυξάνεται η επαναχρησιμοποίηση. Ένα αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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για την αναπαράσταση ενός προαιρετικού ServiceLocator που περιέχει αναφορές 

από προηγούμενες αναζητήσεις. Ο σκοπός της χρήσης του αντικειμένου αυτού είναι 

η βελτιστοποίηση του ServiceLocator μειώνοντας τις περιττές αναζητήσεις.  

Το αντικείμενο InitialContext είναι το σημείο εκκίνησης στην διαδικασία ανα-

ζήτησης και δημιουργίας. Οι προμηθευτές υπηρεσιών παρέχουν το InitialContext 

αντικείμενο το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου Target που 

αναζητείται από το Service Locator. Το Service Locator που παρέχει υπηρεσίες για 

διαφορετικούς τύπους στοιχείων Target χρησιμοποιεί αντίστοιχους τύπους Initial-

Context αντικειμένων διαφορετικών προμηθευτών. Για παράδειγμα, InitialContext 

του προμηθευτή ενός EJB διακομιστή εφαρμογών μπορεί να διαφέρει από του προ-

μηθευτή μιας JMS υπηρεσίας.  

Το Target αναπαριστά μία υπηρεσία ή ένα στοιχείο του επιπέδου της επιχείρη-

σης που ο πελάτης ψάχνει χρησιμοποιώντας το ServiceLocator. Για παράδειγμα, ό-

ταν ο πελάτης ψάχνει ένα EJB στοιχείο, το Target μπορεί να είναι ένα EJB Home 

αντικείμενο. Άλλα στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν το Target είναι ένα στιγμιό-

τυπο JDBC DataSource, ένα JMS ConnectionFactory αντικείμενο, όπως ένα Topic-

ConnectionFactory ή ένα QueueConnectionFactory. 

Στην υλοποίηση του προτύπου σχεδίασης Service Locator συμμετέχει και ένα 

αντικείμενο RegistryService που αναπαριστά την υλοποίηση του μητρώου που πε-

ριέχει τις αναφορές στις υπηρεσίες ή τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί ως προμηθευ-

τές υπηρεσιών για πελάτες. Το RegistryService είναι μια υπηρεσία όπως το JNDI 

μητρώο, το UDDI μητρώο και το eBXML RegRep. 

3.2.3. Το πρότυπο σχεδίασης Session Façade 

Το πρότυπο σχεδίασης Session Façade σχετίζεται με δύο θέματα, με τον έλεγχο 

της πρόσβασης των πελατών στα αντικείμενα της επιχείρησης και με τον περιορισμό 

της κίνησης του δικτύου ανάμεσα στους απομακρυσμένους πελάτες και τα στοιχεία 

και υπηρεσίες της επιχείρησης. 

Η απευθείας πρόσβαση των πελατών σε στοιχεία του επιπέδου της επιχείρησης 

όπως τα Business Objects, απλά αντικείμενα Java και entity beans μπορεί να προκα-

λέσει τα παρακάτω προβλήματα. 
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• Η στενή εξάρτηση ανάμεσα στον πελάτη και τα στοιχεία της επιχείρησης έχει 

ως συνέπεια την άμεση επιρροή του πελάτη μετά από κάποια αλλαγή ενός 

στοιχείου της επιχείρησης. 

• Η απευθείας πρόσβαση μπορεί να απαιτεί από τον πελάτη περίπλοκη λογική 

για τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση με πολλά στοιχεία της επιχείρη-

σης καθώς και να γνωρίζει τις πιθανές πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των στοι-

χείων αυτών. Έτσι, ο πελάτης πρέπει να έχει την πολύπλοκη λογική να ανα-

ζητεί, να οριοθετεί συναλλαγές, να προσφέρει ασφάλεια και επεξεργασία ε-

πιπέδου επιχείρησης αυξάνοντας την πολυπλοκότητα και τις αρμοδιότητες 

του πελάτη. 

• Όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πελατών, η απευθείας πρόσβαση στα 

στοιχεία της επιχείρησης οδηγεί σε μη συνεπή χρήση κοινών στοιχείων της 

επιχείρησης γιατί κάθε τύπος πελάτη ενσωματώνει αυτή την αλληλεπίδραση 

ανεξάρτητα από τους άλλους τύπους πελατών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

επανάληψη κώδικα σε διάφορα σημεία μειώνοντας την συντηρησιμότητα και 

ευελιξία της υλοποίησης. 

Το πρότυπο σχεδίασης Session Façade χρησιμοποιείται: 

• Για την αποφυγή απευθείας πρόσβασης των πελατών σε στοιχεία του επιπέ-

δου επιχείρησης αποτρέποντας την εξάρτησή τους από αυτά. 

• Για να προσφέρει ένα επίπεδο απομακρυσμένης πρόσβασης στα Business 

Objects και άλλα στοιχεία του επιπέδου της επιχείρησης. 

• Για τη συνάθροιση και παροχή των Application Services και άλλων υπηρε-

σιών στους απομακρυσμένους πελάτες. 

• Για τη συγκέντρωση και συνάθροιση όλης της λογικής της επιχείρησης που 

θα πρέπει να παρέχεται στους απομακρυσμένους πελάτες. 

• Για την απόκρυψη πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων με-

ταξύ των στοιχείων και των υπηρεσιών της επιχείρησης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης, τη συγκέντρωση της λογικής, την αύξηση της ευελιξίας και τη 

βελτίωση τις ικανότητας χειρισμού των αλλαγών. 

Το Session Façade ενσωματώνει στοιχεία του επιπέδου επιχείρησης και παρέ-

χει υπηρεσίες στους απομακρυσμένους πελάτες. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε ένα 

Session Façade αντί να έχουν πρόσβαση απευθείας στα στοιχεία της επιχείρησης. 
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Ένα Session Façade υλοποιείται ως ένα session bean και αλληλεπιδρά με στοι-

χεία της επιχείρησης όπως Business Objects και Application Services. Ένα Session 

Façade λειτουργεί καλύτερα όταν εμπεριέχει λίγη ή καθόλου λογική επιχείρησης. Η 

λογική της επιχείρησης τοποθετείται σε ένα Application Service που καλείται από το 

Session Façade. 

Μία κλάση αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο του προτύπου. Το Session Façade υ-

λοποιείται ως ένα session bean, stateful ή stateless ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πε-

ρίπτωσης. Όταν ένας πελάτης χρειάζεται πρόσβαση σε μια υπηρεσία της επιχείρη-

σης, το Session Façade αποκρύπτει την πολυπλοκότητα του χειρισμού των διάφορων 

στοιχείων της επιχείρησης που συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση προσφέροντας μια 

υψηλότερου επιπέδου αφαίρεση απομακρυσμένης υπηρεσίας στους πελάτες. 

Ένα στοιχείο της επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα Business Object ή 

ως ένα Application Service. Για παράδειγμα, τα συμμετέχοντα Business Object μπο-

ρεί να υλοποιούνται ως entity beans και το ApplicationService ως ένα απλό αντικεί-

μενο Java. Το Application Service ενσωματώνει τα Business Objects και υλοποιεί τη 

λογική της επιχείρησης που εκτελείται για να παρέχει την υπηρεσία που ζητήθηκε. 

Το Session Façade μπορεί να αλληλεπιδρά με διάφορα Application Service για να 

ικανοποιήσει ένα μοναδικό αίτημα του πελάτη. 

Σε μερικές εφαρμογές, ένα Session Façade μπορεί απευθείας να χρησιμοποιή-

σει ένα ή περισσότερα Data Access Objects για να αποκτήσει δεδομένα της επιχεί-

ρησης. Συνήθως, κάτι τέτοιο συμβαίνει σε απλές εφαρμογές που δεν χρειάζονται 

Business Objects στο επίπεδο της επιχείρησης. 

3.2.4. Το πρότυπο σχεδίασης Application Service 

Το πρότυπο σχεδίασης Application Service συγκεντρώνει την λογική της επι-

χείρησης πολλών στοιχείων και υπηρεσιών του επιπέδου επιχείρησης. Εφαρμογές 

υλοποιούν περιπτώσεις συντονισμού πολλών Business Objects και υπηρεσιών. Ω-

στόσο, δεν θα έπρεπε η συμπεριφορά να υλοποιηθεί στα Business Objects γιατί αυ-

ξάνει την εξάρτηση και μειώνει τη συνεκτικότητα των Business Objects. Παρόμοια, 

δεν πρέπει να προστεθεί η λογική της επιχείρησης σε ένα service facade γιατί πιθα-

νότατα η λογική της επιχείρησης μπορεί να επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά service 
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facade μειώνοντας την επαναχρησιμοποίηση και συντηρησιμότητα του κοινού κώδι-

κα. 

Για τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν EJB στοιχεία, τα στοιχεία του επιπέ-

δου επιχείρησης όπως τα Business Objects και άλλες υπηρεσίες υλοποιούνται ως 

απλά αντικείμενα Java. Τα αντικείμενα αυτά είναι τοπικά και θα πρέπει να προστα-

τευτούν από την απευθείας πρόσβαση των πελατών σε αυτά. Ακόμα και σε εφαρμο-

γές που δεν χρησιμοποιούν Business Objects η λογική της επιχείρησης θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στο επίπεδο της επιχείρησης και όχι στα service facades ή τους πελά-

τες. 

Το πρότυπο σχεδίασης Application Service χρησιμοποιείται: 

• Για τον περιορισμό της λογικής της επιχείρησης στα service facades. 

• Ώστε η λογική της επιχείρησης να ενεργεί σε πολλά Business Objects ή υπη-

ρεσίες. 

• Για να παρέχει ένα API για τα υπάρχοντα στοιχεία και υπηρεσίες του επιπέ-

δου της επιχείρησης. 

• Για την ενσωμάτωση λογικής κάθε περίπτωσης εκτός των Business Objects. 

Το Application Service παρέχει ένα κεντρικό σημείο για την υλοποίηση της 

λογικής της επιχείρησης που εμπεριέχει Business Objects και υπηρεσίες. Στην περί-

πτωση που η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί Business Objects, το Application Service 

περιέχει όλη την λογική της επιχείρησης που απαιτείται για την υλοποίηση διαφορε-

τικών υπηρεσιών της εφαρμογής και μπορεί να χρησιμοποιεί Data Access Objects 

όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα μόνιμα. Στις 

εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν EJB στοιχεία, το Application Service παίζει με-

σολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο επίπεδο παρουσίασης και το επίπεδο επιχείρησης πε-

ριορίζοντας τις εξαρτήσεις ανάμεσα στα στοιχεία του ενός επιπέδου με το άλλο. 

Παρόλο που η κοινή επεξεργαστική λογική όλων των τύπων αιτημάτων είναι 

καλύτερο να ενσωματωθεί σε Business Objects για να ενισχυθεί η δυνατότητα επα-

ναχρησιμοποίησης, η ειδική επεξεργαστική λογική κάθε τύπου αιτήματος όπως οι 

διαφορετικές αλληλεπιδράσεις κάθε περίπτωσης ή κάθε τύπου πελάτη είναι προτιμό-

τερο να ενσωματωθεί σε ένα Application Service. 

Ένα Application Service μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει τη λογι-

κή του συντονισμού με εξωτερικές υπηρεσίες. Αν μια εφαρμογή πρέπει να έχει πρό-
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σβαση σε μια εξωτερική υπηρεσία όπως το σύστημα email ή μία web υπηρεσία υλο-

ποιώντας την λογική πρόσβασης σε ένα Application Service παρέχεται η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης της υπηρεσίας. 

Ο πελάτης καλεί την μέθοδο επιχείρησης ενός ApplicationService αντικείμε-

νου. Η μέθοδος εκτελεί την απαραίτητη επεξεργασία στην οποία περιλαμβάνεται η 

κλήση των Business Objects, η κλήση άλλων ApplicationService στιγμιότυπων, α-

ποκτά πρόσβαση σε Data Access Objects και εκτελεί την κατάλληλη επεξεργασία 

για να παρέχει την υπηρεσία που κλήθηκε. Ένα ApplicationService εμπεριέχει την 

λογική της επιχείρησης που ενεργεί σε πολλά BusinessObjects ενώ ένα 

BusinessObject εμπεριέχει την λογική της επιχείρησης που ενεργεί στα δεδομένα της 

επιχείρησης που περιέχονται και διαχειρίζονται από το BusinessObject. 

Με την εφαμοργή του προτύπου σχεδίασης Application Service, ο πελάτης 

μπορεί να είναι ένα απλό αντικείμενο Java, ένα service facade, ένα άλλο Application 

Service ή ένα αντικείμενο helper. Μία κλάση αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο του προ-

τύπου σχεδίασης και εμπεριέχει την λογική που απαιτείται για παράσχει μια συγκε-

κριμένη υπηρεσία. Το Application Service μπορεί να καλέσει μία μέθοδο ενός 

Business Object ή ένα άλλο Application Service. Η υλοποίηση του Application 

Service ως απλό αντικείμενο είναι πιο συνήθης γιατί επιτρέπει την επαναχρησιμο-

ποίηση της λογικής ελέγχου σε διαφορετικούς πελάτες. Το Business Object αναπα-

ριστά ένα στιγμιότυπο που το Application Service μπορεί να προσπελάσει για να ε-

κτελέσει μια υπηρεσία. Ένα στιγμιότυπο Data Access Object μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί, επίσης, για τις περιπτώσεις εκείνες που το Application Service αποκτά πρό-

σβαση απευθείας στα δεδομένα της επιχείρησης χωρίς να χρησιμοποιεί Business 

Object. 

3.2.5. Το πρότυπο σχεδίασης Business Object 

Όταν υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου λογική της επιχείρησης σε μια λειτουργία 

της, οι εφαρμογές συνήθως επιτρέπουν στους πελάτες να έχουν απευθείας πρόσβαση 

στα δεδομένα της επιχείρησης στην αποθήκη δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα στοι-

χείο του επιπέδου παρουσίασης ή του επιπέδου επιχείρησης μπορεί να αποκτά απευ-

θείας πρόσβαση σε ένα Data Access Object. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κα-

μία έννοια μοντέλου αντικειμένων στο επίπεδο επιχείρησης. Αντίθετα, οι απαιτήσεις 
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της εφαρμογής ικανοποιούνται από διαδικαστική υλοποίηση. Αυτή η προσέγγιση 

είναι αποδεκτή για μερικές εφαρμογές όταν τα δεδομένα του μοντέλου αναπαρι-

στούν πολύ καλά το εννοιολογικό μοντέλο domain.  

Ωστόσο, αν το εννοιολογικό μοντέλο περιλαμβάνει ποικίλες επιχειρησιακές 

συμπεριφορές και σχέσεις, η υλοποίηση των εφαρμογών αυτών με τη διαδικαστική 

προσέγγιση προκαλεί τα παρακάτω προβλήματα. 

• Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μειώνεται και η λογική του κώδικα της 

επιχείρησης επαναλαμβάνεται. 

• Η υλοποίηση γίνεται μακροσκελής και πολύπλοκη. 

• Μειωμένη συντηρησιμότητα λόγω της επανάληψης κώδικα και της διάχυσης 

της λογικής της επιχείρησης. 

Το πρότυπο σχεδίασης Business Object χρησιμοποιείται: 

• Όταν υπάρχει ένα εννοιολογικό μοντέλο που περιέχει δομημένα, αλληλοσχε-

τιζόμενα σύνθετα αντικείμενα. 

• Όταν υπάρχει ένα εννοιολογικό μοντέλο με πολύπλοκη επιχειρησιακή λογι-

κή, επαλήθευση και κανόνες της επιχείρησης. 

• Για τον διαχωρισμό της κατάστασης και συμπεριφοράς της επιχείρησης από 

την υπόλοιπη εφαρμογή, βελτιώνοντας τη συνοχή και επαναχρησιμότητα. 

• Για τη συγκέντρωση της επιχειρησιακής λογικής και κατάστασης  μιας ε-

φαρμογής. 

• Για την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης της επιχειρησιακής λογικής και 

την αποφυγή της επανάληψης κώδικα. 

Το Business Object χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα δεδομένα και τη λο-

γική της επιχείρησης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αντικειμένων. Τα Business Ob-

jects διατηρούν τα δεδομένα της επιχείρησης και υλοποιούν τη συμπεριφορά που 

είναι κοινή σε όλη την εφαρμογή ή το domain. 

Σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί Business Objects, ο πελάτης αλληλεπιδρά 

με τα Business Objects τα οποία διαχειρίζονται την διατήρησή τους χρησιμοποιώ-

ντας αρκετές στρατηγικές διατήρησης. Οι κυρίαρχες στρατηγικές υλοποίησης των 

Business Objects είναι δύο. Για κάθε μία επιλέγεται ο τύπος του αντικειμένου που θα 

δημιουργηθεί και ο μηχανισμός διατήρησης. 
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Η πρώτη στρατηγική χρησιμοποιεί απλά αντικείμενα Java και έναν μηχανισμό 

διατήρησης ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο μηχανισμός διατήρησης μπορεί 

να είναι προσαρμοσμένα Data Access Objects, προσαρμοσμένη υλοποίηση πλαισίου 

όμοια του JDO χρησιμοποιώντας Domain Store, υλοποίηση σύμφωνη με το πρότυπο 

του JDO. Η δεύτερη στρατηγική χρησιμοποιεί entity beans. Με αυτή τη στρατηγική 

υπάρχουν δύο επιλογές για τη διατήρηση, είτε το BMP είτε το CMP.  

Επιπρόσθετα με τις δύο στρατηγικές, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι απαι-

τήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συναλλαγών, συγκέντρωσης (pooling), προσωρινής 

αποθήκευσης και ταυτοχρονισμού όταν υλοποιούνται τα Business Objects. 

Κάποιες απλές εφαρμογές μπορεί να δίνουν απευθείας πρόσβαση στα Business 

Objects σε όλους τους πελάτες. Αυτή η λογική μπορεί να δουλεύει καλά για εφαρ-

μογές με απλά αντικείμενα Java όπου οι πελάτες και τα Business Objects βρίσκονται 

στον ίδιο JVM χώρο επεξεργασίας αλλά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ασυνεπή και 

αναποτελεσματική υλοποίηση για απομακρυσμένες εφαρμογές. Για πιο πολύπλοκες 

εφαρμογές τα Business Objects ενσωματώνονται σε Service Facades και Application 

Services. 

Το ParentBO είναι ένα Business Object που αναπαριστά το αντικείμενο γονιός 

σε ένα σύνθετο Business Object μοντέλο. Το αντικείμενο γονιός ενσωματώνει εξαρ-

τώμενα αντικείμενα και υλοποιεί τη δική του εσωτερική επιχειρησιακή λογική και 

τους κανόνες της επιχείρησης. Το DependentBO είναι ένα εξαρτώμενο Business 

Object που διαχειρίζεται από το ParentBO. Τα εξαρτώμενα Business Objects συνδέ-

ονται στενά με τα αντικείμενα από τα οποία εξαρτώνται, στηρίζονται σε αυτά για 

την διαχείριση του κύκλου ζωής τους και δεν υπάρχουν χωρίς αυτά. Κάθε εξαρτώ-

μενο αντικείμενο υλοποιεί τη δική του εσωτερική επιχειρησιακή λογική και κανόνες 

για να ολοκληρώσει τις αρμοδιότητές του. 

3.2.6. Το πρότυπο σχεδίασης Composite Entity 

Τα BusinessObjects είναι αντικείμενα που περιέχουν την επιχειρησιακή λογική 

και κατάσταση. Στις Java EE εφαρμογές τα Business Objects μπορούν να υλοποιη-

θούν με entity beans. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν προβλήματα κατά τη χρήση 

τους. 
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Το πρώτο πρόβλημα είναι αν θα χρησιμοποιηθούν απομακρυσμένα ή τοπικά 

entity beans. Τα απομακρυσμένα entity beans αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά μπορεί 

να προκαλέσουν φόρτο στο δίκτυο και μείωση στην απόδοση της εφαρμογής. Τα 

τοπικά entity beans υπάρχουν μετά την έκδοση EJB 2.0 και δεν υποστηρίζονται από 

την έκδοση EJB 1.1. Τα τοπικά entity beans σε EJB 2.x containers συνυπάρχουν με 

τους πελάτες επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο στην απόδοση και του δικτύου. Ωστό-

σο, η συνύπαρξη αυτή μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική γιατί το container 

κάνει βελτιστοποίηση και παρέχει και άλλες υπηρεσίες όπως η ασφάλεια και η δια-

χείριση συναλλαγών για κάθε κλήση entity bean μεθόδου. 

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πως θα υλοποιηθεί η διατήρηση των Business 

Objects ως entity beans. Η υλοποίηση της διατήρησης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώ-

ντας το container (Container-Managed Persistence) ή γράφοντας κώδικα (Bean-

Managed Persistence). Η δεύτερη περίπτωση συνιστάται για την υλοποίηση ειδικών 

απαιτήσεων του μηχανισμό διατήρησης. Για την διατήρηση των Business Objects σε 

αποθήκη δεδομένων χρησιμοποιείται o BMP μηχανισμός.  

Τέλος, υπάρχει το πρόβλημα της υλοποίησης των Business Objects σχέσεων 

χρησιμοποιώντας container-managed relationship (CMR) ή bean-managed 

relationships. Το CMR μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν έχει υλοποιηθεί το CMP 

και αν όλα τα entity beans είναι τοπικά. 

Το πρότυπο σχεδίασης Composite Entity χρησιμοποιείται: 

• Για την αποφυγή των προβλημάτων των απομακρυσμένων entity beans όπως 

ο φόρτος δικτύου. 

• Για την ενίσχυση BMP χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες υλοποιήσεις δια-

τήρησης. 

• Για την αποτελεσματική υλοποίηση των σχέσεων γονέα και εξαρτώμενου 

όταν τα Business Objects υλοποιούνται ως entity beans. 

• Για την ενσωμάτωση και συνάθροιση Business Objects από υπάρχοντα απλά 

αντικείμενα με entity beans. 

• Για την ενίσχυση της διαχείρισης συναλλαγών EJB container και χαρακτηρι-

στικών ασφάλειας. 

• Για την απόκρυψη του φυσικού σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων από τους 

πελάτες. 
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Το Composite Entity υλοποιεί διατηρήσιμα Business Objects χρησιμοποιώντας 

τοπικά entity beans και απλά αντικείμενα. Το Composite Entity συγκεντρώνει ένα 

σύνολο από σχετιζόμενα Business Objects σε υλοποιήσεις entity bean. 

Σε μια Java EE εφαρμογή τα Business Objects υλοποιούνται ως εξαρτημένα 

αντικείμενα ή αντικείμενα γονέα.  

• Ένα αντικείμενο γονέας είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, μπορεί να εγκαταστα-

θεί ανεξάρτητα, διαχειρίζεται μόνο του τον κύκλο ζωής του και διαχειρίζεται 

το ίδιο τις σχέσεις του με άλλα αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο γονέας μπορεί 

να περιέχει και να διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής ενός ή περισσοτέρων αντι-

κειμένων που ονομάζονται εξαρτημένα αντικείμενα. 

• Ένα εξαρτώμενο αντικείμενο μπορεί να είναι ένα απλό αντικείμενο ή μπορεί 

να περιέχει άλλα εξαρτώμενα αντικείμενα. Ο κύκλος ζωής ενός εξαρτώμενου 

αντικειμένου είναι στενά συνδεδεμένος με τον κύκλο ζωής του γονέα του. Τα 

εξαρτώμενα αντικείμενα δεν είναι προσβάσιμα από τους πελάτες αλλά ένας 

πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο μέσω των γονέων του. Τα 

εξαρτώμενα αντικείμενα δεν υπάρχουν από μόνα τους αλλά βασίζονται στον 

γονέα τους για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τη διαχείρισή τους. 

Ένα Composite Entity μπορεί να υλοποιήσει ένα αντικείμενο γονέα και όλα τα 

αντικείμενα που εξαρτώνται από αυτό.  

Στην έκδοση EJB 1.1 τα entity beans μπορούν να υλοποιηθούν μόνο ως απο-

μακρυσμένα αντικείμενα σε αντίθεση με τις εκδόσεις 2.x που μπορούν να υλοποιη-

θούν είτε ως απομακρυσμένα είτε ως τοπικά. Η χρήση τοπικών entity beans είναι 

προτιμότερη για την υλοποίηση των Business Objects γονέων.  Τα εξαρτώμενα αντι-

κείμενα μπορούν να υλοποιηθούν είτε ως απλά αντικείμενα είτε ως τοπικά entity 

beans. Οι σχέσεις μεταξύ γονέα και εξαρτώμενων Business Objects μπορούν να υ-

λοποιηθούν είτε ως BMP (bean-managed persistence) είτε ως CMP (container-

managed persistence). Στην δεύτερη περίπτωση τα εξαρτώμενα αντικείμενα θα πρέ-

πει να υλοποιηθούν ως τοπικά entity beans και όχι ως απλά αντικείμενα. 

Το Composite Entity ενισχύει τα οφέλη της χρήσης entity beans σε μια εφαρ-

μογή και εκμεταλλεύεται τα ισχυρά χαρακτηριστικά της EJB αρχιτεκτονικής όπως οι 

διαχειριζόμενες από το container συναλλαγές, ασφάλεια και διατήρηση. 
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3.2.7. Το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object 

Στις Java EE εφαρμογές τα στοιχεία επιχείρησης υλοποιούνται συνήθως ως 

απομακρυσμένα αντικείμενα όπως τα session beans και τα entity beans. Για να απο-

κτήσουν οι πελάτες τις τιμές των ιδιοτήτων των αντικειμένων θα πρέπει να καλέ-

σουν πολλές get μεθόδους (όσες και οι ιδιότητες).  

Επειδή κάθε κλήση σε enterprise bean είναι πιθανότατα απομακρυσμένη δη-

μιουργείται πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Οι απομακρυσμένες κλήσεις δημιουρ-

γούν φόρτο δικτύου ακόμα και όταν ο πελάτης και το EJB container εκτελούνται στο 

ίδιο JVM, λειτουργικό σύστημα ή μηχάνημα.  Είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό 

να γίνονται πολλές κλήσεις σε get μεθόδους απομακρυσμένων αντικειμένων γιατί 

λαμβάνεται μόνο ένα μέρος των δεδομένων κάθε φορά. Όσο περισσότερες κλήσεις 

σε απομακρυσμένες μεθόδους πραγματοποιούνται τόσο η  απόδοση της εφαρμογής 

μειώνεται. 

Ακόμα και όταν δεν πρόκειται για απομακρυσμένα στοιχεία αλλά για στοιχεία 

που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη να προ-

σπελαστούν μέσω μιας ενοποιημένης διεπιφάνειας για την αποστολή και λήψη δε-

δομένων. 

Το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object χρησιμοποιείται: 

• Όταν οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία άλλων επιπέδων για την ανά-

κτηση ή ενημέρωση δεδομένων. 

• Για τη μείωση των απομακρυσμένων αιτημάτων στο δίκτυο. 

• Για την αποφυγή της μείωσης της απόδοσης του δικτύου λόγω του υψηλού 

φόρτου που προκαλεί η εφαρμογή στο δίκτυο. 

Το Transfer Object μεταφέρει πολλά δεδομένα μεταξύ επιπέδων. Αντί να απο-

στέλλονται και να λαμβάνονται μεμονωμένα δεδομένα, το Transfer Object περιέχει 

όλα τα δεδομένα σε μία δομή που να ικανοποιεί το αίτημα ή την απόκριση αντίστοι-

χα. 

Ένα στιγμιότυπο του TransferObject δημιουργείται μόλις ζητηθεί από ένα 

στοιχείο και επιστρέφεται στον πελάτη μέσω του αιτήματος. Όταν το Transfer 

Object αποσταλεί στον πελάτη μέσω του δικτύου, ο πελάτης λαμβάνει και χρησιμο-

ποιεί τοπικά ένα αντίγραφο του Transfer Object.  Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει 
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τα δικά του Transfer Object στιγμιότυπα και να τα αποστείλει στο στοιχείο για να 

πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση. 

Η κλάση που υλοποιεί το Transfer Object παρέχει ένα δομητή που δέχεται όλες 

τις τιμές των ιδιοτήτων για τη δημιουργία ένας TransferObject στιγμιότυπου. Οι ι-

διότητες ενός TransferObject μπορεί να είναι δημόσιες (public) χωρίς να υπάρχουν 

μέθοδοι ορισμού (set) και επιστροφής (get) των τιμών των ιδιοτήτων του. Όταν όμως 

χρειάζεται να υπάρχει κάποιος έλεγχος των τιμών των ιδιοτήτων, τότε είναι προτιμό-

τερο οι ιδιότητες να είναι προστατευμένες (protected) ή ακόμα καλύτερα ιδιωτικές 

(private) και να παρέχονται μέθοδοι για τον ορισμό (set) και την επιστροφή (get) των 

τιμών αυτών. Για να προστατευθεί από αλλαγές ένα TransferObject με τη δημιουρ-

γία του δε θα πρέπει να παρέχονται καθόλου μέθοδοι για τον ορισμό (set) των ιδιο-

τήτων του. 

Το πρότυπο σχεδίασης χρησιμοποιείται όταν ένας πελάτης χρειάζεται πρόσβα-

ση σε ένα στοιχείο για να αποστείλει ή να λάβει δεδομένα. Ο πελάτης είναι, συνή-

θως, ένα στοιχείο σε άλλο επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο του επιπέδου πα-

ρουσίασης λειτουργεί ως πελάτης κάποιων στοιχείων του επιπέδου επιχείρησης. Το 

στοιχείο μπορεί να βρίσκεται στο επίπεδο παρουσίασης (π.χ. ως helper αντικείμενο, 

BusinessDelegate, αντικείμενο command), στο επίπεδο επιχείρησης (π.χ. ως Busi-

ness Object, Application Service, Service Facade) ή στο επίπεδο ολοκλήρωσης (π.χ. 

ως Data Access Object). Το Transfer Object είναι ένα απλό αντικείμενο Java που 

περιέχει πολλά μέλη για να συγκεντρώνει και να μεταφέρει όλα τα δεδομένα με μία 

κλήση μιας μεθόδου. 

3.2.8. Το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object Assembler 

Οι πελάτες συχνά χρειάζεται να αποκτήσουν από το επίπεδο επιχείρησης τα 

δεδομένα της επιχείρησης ή το μοντέλο της εφαρμογής για να το εμφανίσουν ή για 

να εκτελέσουν κάποια ενδιάμεση επεξεργασία.  Ένα μοντέλο εφαρμογής αναπαριστά 

δεδομένα της επιχείρησης ενσωματωμένα σε στοιχεία της επιχείρησης του επιπέδου 

επιχείρησης. Όταν οι πελάτες χρειάζονται το μοντέλο δεδομένων της εφαρμογής θα 

πρέπει να εντοπίσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση και να αποκτήσουν διαφορετικά 

μέρη του μοντέλου από διαφορετικές πηγές όπως τα Business Objects, Data Access 
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Objects, ApplicationServices και άλλων αντικειμένων του επιπέδου επιχείρησης. Η 

προσέγγιση αυτή δημιουργεί διάφορα προβλήματα. 

Η απευθείας πρόσβαση των πελατών σε στοιχεία διαφορετικών επιπέδων δη-

μιουργεί εξαρτήσεις μεταξύ των επιπέδων. Εξαιτίας αυτών των εξαρτήσεων, οι αλ-

λαγές που μπορεί να γίνουν σε στοιχεία του επιπέδου επιχείρησης έχουν επιπτώσεις 

στους πελάτες. Η πολυπλοκότητα του κώδικα στον πελάτη αυξάνεται γιατί ο πελά-

της πρέπει να αλληλεπιδρά με διάφορα στοιχεία επιχείρησης για να δημιουργήσει το 

μοντέλο που ενσωματώνεται στον κώδικα του πελάτη. 

 Επιπλέον, καθώς διαφορετικοί πελάτες υλοποιούν παρόμοια λογική για να α-

ποκτήσουν και να κατασκευάσουν το μοντέλο δεδομένων, όλο και περισσότερος 

κώδικας επαναλαμβάνεται δυσκολεύοντας τη συντήρησή του. Αν τα στοιχεία επιχεί-

ρησης που προσπελαύνουν οι πελάτες είναι κατανεμημένα και απομακρυσμένα η 

απόδοση μειώνεται γιατί οι πελάτες θα πρέπει να προσπελάσουν πολλά στοιχεία επι-

χείρησης μέσω δικτύου για να αποκτήσουν το μοντέλο δεδομένων της εφαρμογής.  

Το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object Assemble χρησιμοποιείται: 

• Για την ενσωμάτωση της επιχειρησιακής λογικής σε ένα κεντρικό σημείο και 

την αποφυγή της υλοποίησής της στον πελάτη. 

• Για τον περιορισμό των κλήσεων απομακρυσμένων αντικειμένων όταν δη-

μιουργείται μια αναπαράσταση δεδομένων του μοντέλου αντικειμένων του 

επιπέδου επιχείρησης. 

• Για τη δημιουργία ενός πολύπλοκου μοντέλου που θα δοθεί στον πελάτη για 

λόγους παρουσίασης. 

• Όταν οι πελάτες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την πολυπλοκότητα του 

μοντέλου υλοποίησης και για τη μείωση της εξάρτησης μεταξύ πελάτη και 

στοιχείων της επιχείρησης. 

Το Transfer Object Assembler δημιουργεί ένα μοντέλο της εφαρμογής σαν ένα 

σύνθετο Transfer Object. Το Transfer Object Assembler συναθροίζει πολλά Transfer 

Objects από ποικίλα στοιχεία και υπηρεσίες της επιχείρησης και το επιστρέφει στον 

πελάτη. 

Το Transfer Object Assembler ανακτά Transfer Objects από τα στοιχεία επιχεί-

ρησης. Τα Transfer Objects ανήκουν πλέον στο Transfer Object Assembler, το οποίο 

δημιουργεί ένα σύνθετο Transfer Object για να αναπαραστήσει το μοντέλο δεδομέ-
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νων της εφαρμογής. Οι πελάτες χρησιμοποιούν το Transfer Object Assembler για να 

αποκτήσουν το μοντέλο της εφαρμογής για εμφάνιση ή για να εκτελέσουν κάποια 

ενδιάμεση επεξεργασία. Οι πελάτες δεν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα του σύν-

θετου Transfer Object αλλά μόνο να τα διαβάσουν. 

Ένα Business Object μπορεί να παράγει ένα σύνθετο Transfer Object χρησιμο-

ποιώντας μόνο τα δεδομένα που το ίδιο εμπεριέχει. Το Transfer Object Assembler, 

από την άλλη μεριά, αποκτά δεδομένα από πολλές πήγες όπως Business Objects, 

Session Façades, Application Services, Data Access Objects και άλλες υπηρεσίες. Το 

Transfer Object Assembler μπορεί να χρησιμοποιεί ένα Service Loca-tor για να ε-

ντοπίζει ένα στοιχείο επιχείρησης όπως ένα Session Façade. 

Οι πελάτες καλούν το Transfer Object Assembler να ανακτήσει το μοντέλο δε-

δομένων της εφαρμογής. Ο πελάτης μπορεί να είναι ένα στοιχείο του επιπέδου πα-

ρουσίασης ή ένα Session Façade που παρέχει ένα στρώμα απομακρυσμένης πρό-

σβασης για τους πελάτες που θέλουν πρόσβαση στο Transfer Object Assembler. Αν 

το Transfer Object Assembler υλοποιείται ως ένα session bean τότε ο πελάτης μπο-

ρεί να είναι ένα Session Façade ή ένα Business Delegate. 

Το προτύπο σχεδίασης Transfer Object Assembler υλοποιείται χρησιμοποιώ-

ντας μία κύρια κλάση. Το Transfer Object Assembler κατασκευάζει ένα νέο σύνθετο 

Transfer Object ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής όταν ο πελάτης ζητήσει 

το μοντέλο δεδομένων της εφαρμογής. Το Application Model είναι ένα σύνθετο α-

ντικείμενο Transfer Object που κατασκευάζεται από το Transfer Object Assembler 

και επιστρέφεται στον πελάτη.  

Το BusinessObject παρέχει με Transfer Objects το Transfer Object Assembler 

για την σύνθεση του Application Model. Το Session Facade παρέχει μέρος των δε-

δομένων που απαιτούνται για την κατασκευή του Application Model. Το Data 

Access Object χρησιμοποιείται όταν το Transfer Object Assemble χρειάζεται να α-

ποκτήσει δεδομένα απευθείας από την μόνιμη αποθήκη δεδομένων. Ένα  αντικείμε-

νο υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου και του Application Service του επιπέδου επι-

χείρησης παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα για την κατασκευή του αντικειμένου 

Application Model. 
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3.2.9. Το πρότυπο σχεδίασης Value List Handler 

Πολλές Java EE εφαρμογές έχουν πελάτες που εκτελούν διάφορες αναζητή-

σεις. Συχνά, αυτές οι αναζητήσεις ξεκινούν από το επίπεδο παρουσίασης, εκτελού-

νται από το επίπεδο επιχείρησης και εμφανίζονται στο πρόγραμμα πλοήγησης στο 

web. 

Η ικανοποίηση αυτών των αναζητήσεων μπορεί να γίνει με διάφορους τρό-

πους. Αν τα Business Objects υλοποιούνται ως entity beans, μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν οι μέθοδοι εύρεσης του entity bean. Όταν δεν χρησιμοποιούνται entity 

beans, χρησιμοποιείται ένα Data Access Object για να εκτελέσει την αναζήτηση. 

Όταν αυτές οι αναζητήσεις επιστρέφουν ένα μικρό σύνολο αποτελεσμάτων δεν υ-

πάρχει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, για τις αναζητήσεις που σχετίζονται με πολλά 

entity beans, οι μέθοδοι εύρεσης των entity beans είναι αναποτελεσματικές. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι πελάτες μπορεί να μην είναι ικανοί να χειρι-

στούν μεγάλα αποτελέσματα και προτιμούν ο διακομιστής να διαχειρίζεται τα απο-

τελέσματα. Οι πελάτες συχνά δεν χρησιμοποιούν όλα τα αποτελέσματα της αναζή-

τησής τους αλλά απορρίπτουν το σύνολο των αποτελεσμάτων αφού χρησιμοποιή-

σουν ένα τμήμα του. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 

πρόγραμμα πλοήγησης στο web για να εκτελέσει μια αναζήτηση, να δει τα μερικά 

από τα πρώτα αποτελέσματα και έπειτα να εκτελέσει μια άλλη αναζήτηση. 

Για τους παραπάνω λόγους, συνήθως, δεν χρειάζεται να επιστραφεί ολόκληρο 

το σύνολο δεδομένων στον πελάτη. Αν ο πελάτης δει μερικά από τα πρώτα αποτελέ-

σματα και έπειτα εγκαταλείψει το ερώτημα, το bandwidth του δικτύου δεν δεσμεύε-

ται γιατί τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά στον διακομιστή και δεν αποστέλ-

λονται στον πελάτη. 

Το πρότυπο σχεδίασης Value List Handler χρησιμοποιείται: 

• Για την αποφυγή μεγάλου φόρτου επεξεργασίας από την χρήση EJB μεθόδων 

εύρεσης για μεγάλες αναζητήσεις. 

• Για την υλοποίηση περιπτώσεων που δεν απαιτείται συναλλαγή αλλά μόνο 

ανάγνωση. 

• Για να παρέχεται στους πελάτες μια αποτελεσματική αναζήτηση και ένας μη-

χανισμός iterator σε ένα μεγάλο σύνολο αποτελεσμάτων. 

• Για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στον διακομιστή. 
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Το Value List Handler επιτρέπει την αναζήτηση, την προσωρινή αποθήκευση 

αποτελεσμάτων και επιτρέπει την επιλογή στοιχείων από τα αποτελέσματα. Για την 

εκτέλεση μιας αναζήτησης, το Value List Handler χρησιμοποιεί ένα Data Access 

Object για την εκτέλεση του ερωτήματος και την ανάκτηση των αποτελεσμάτων από 

την Βάση Δεδομένων. Όταν τα Business Objects υλοποιούνται ως entity beans η α-

ναζήτηση γίνεται μέσω των EJB μεθόδων εύρεσης. 

Ο πελάτης μπορεί να είναι ένα στοιχείο του επιπέδου παρουσίασης που θέλει 

να εμφανίσει αποτελέσματα αναζήτησης σε ένα χρήστη. Ο πελάτης μπορεί να είναι 

και ένα session bean που ενσωματώνει ένα ValueListIterator. Ένα ValueListIterator 

παρέχει έναν μηχανισμό iterator για την ανάκτηση των περιεχομένων του ValueList. 

Το Value List Handler εκτελεί την αναζήτηση και αποκτά τα αποτελέσματα 

του ερωτήματος, τα οποία διαχειρίζεται σε μία ιδιωτική συλλογή που αναπαριστάται 

από το αντικείμενο ValueList. Το Value List Handler δημιουργεί και χειρίζεται την 

ValueList συλλογή χρησιμοποιώντας συνήθως ένα Data Access Object. Όταν ο πε-

λάτης ζητήσει τα αποτελέσματα, το Value List Handler δημιουργεί μία υπολίστα της 

αρχικής ValueList και την στέλνει στον πελάτη. Συνήθως, ένα Value List Handler 

διαχειρίζεται ένα μόνο ValueList. Ωστόσο, ένα Value List Handler μπορεί να διαχει-

ρίζεται περισσότερα από ένα ValueList στιγμιότυπα σε περίπτωση που πρέπει να 

συνδυάσει και να χειριστεί πολλά αποτελέσματα αναζητήσεων. 

Το Value List Handler χρησιμοποιεί το Data Access Object για την πρόσβασή 

του στην πηγή δεδομένων, την εκτέλεση του ερωτήματος και την ανάκτηση των α-

ποτελεσμάτων.  

3.3. Πρότυπα σχεδίασης επιπέδου συστήματος επιχειρησιακών 
πληροφοριών 

3.3.1. Το πρότυπο σχεδίασης Data Access Object 

Πολλές από τις πραγματικές Java EE εφαρμογές υλοποιούν διατηρήσιμα αντι-

κείμενα ως Business Object, τα οποία χρησιμοποιούν απλά αντικείμενα Java ή entity 

beans. Μια εφαρμογή με απλές απαιτήσεις μπορεί να παρακάμψει τη χρήση Busi-

ness Object χρησιμοποιώντας Session Façades, Application Services ή άλλα βοηθη-

τικά αντικείμενα που έχουν απευθείας πρόσβαση και χειρίζονται τα δεδομένα στο 
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μόνιμο αποθηκευτικό χώρο. Τέτοια Business Objects και στοιχεία της εφαρμογής 

απαιτούν πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης στο μόνιμο αποθηκευτικό χώρο. 

Οι περισσότερες επιχειρησιακές εφαρμογές, συνήθως, χρησιμοποιούν ένα Σχε-

σιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) ως μόνιμο αποθηκευτικό 

χώρο. Ωστόσο, τα δεδομένα της επιχείρησης μπορούν να αποθηκευτούν και σε δια-

φορετικούς αποθηκευτικούς χώρους όπως οι Lightweight Directory Access Protocol 

(LDAP) διακομιστές, οι αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων και απλά αρχεία. 

Οι μηχανισμοί πρόσβασης, τα υποστηριζόμενα APIs και τα χαρακτηριστικά ποικί-

λουν ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο. 

Η ανάμιξη της λογικής διατήρησης και της λογικής της εφαρμογής δημιουργεί 

μια απευθείας εξάρτηση μεταξύ της υλοποίησης της εφαρμογής και του μόνιμου α-

ποθηκευτικού χώρου. Τέτοιες εξαρτήσεις στον κώδικα των στοιχείων κάνουν δύ-

σκολη και επίπονη την μεταφορά της εφαρμογής από έναν τύπο πηγής δεδομένων σε 

έναν άλλο. Όταν η πηγή δεδομένων αλλάζει, τα στοιχεία πρέπει να τροποποιηθούν 

για να χειριστούν το νέο τύπο πηγής δεδομένων. 

Το πρότυπο σχεδίασης Data Access Object χρησιμοποιείται: 

• Για την υλοποίηση μηχανισμών πρόσβασης και χειρισμού των δεδομένων σε 

ένα μόνιμο αποθηκευτικό χώρο. 

• Για το διαχωρισμό της υλοποίησης του μόνιμου αποθηκευτικού χώρου από 

την υπόλοιπη εφαρμογή. 

• Για να παρέχεται ένα ενοποιημένο API πρόσβασης στα δεδομένα για διάφο-

ρους τύπους πηγών δεδομένων όπως RDBMS, LDAP, OODB, και απλά αρ-

χεία. 

• Για την οργάνωση την λογικής πρόσβασης στα δεδομένα και την ενσωμάτω-

ση κατάλληλων χαρακτηριστικών που διευκολύνουν τη συντήρηση. 

Το Data Access Object δημιουργεί μια αφαίρεση και ενσωματώνει όλη την 

πρόσβαση στον μόνιμο αποθηκευτικό χώρο. Το Data Access Object διαχειρίζεται τη 

σύνδεση με την πηγή δεδομένων για την απόκτηση των αποθηκευμένων δεδομένων. 

Το Data Access Object (ή DAO όπως είναι γνωστό αλλιώς) υλοποιεί τον μηχα-

νισμό πρόσβασης που απαιτείται για την πηγή δεδομένων. Ανεξάρτητα με τι τύπος 

πηγής δεδομένων χρησιμοποιείται, το DAO πάντα παρέχει ένα ενοποιημένο API για 

τους πελάτες του. Το στοιχείο επιχείρησης που χρειάζεται πρόσβαση στα δεδομένα 
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χρησιμοποιεί την απλούστερη διεπιφάνεια που παρέχει το DAO για τους πελάτες 

του. Το DAO αποκρύπτει απόλυτα τις λεπτομέρειες υλοποίησης της πηγής δεδομέ-

νων από τους πελάτες του. Επειδή η διεπιφάνεια που παρέχει το DAO στους πελάτες 

δεν αλλάζει όταν η υλοποίηση της πηγής δεδομένων αλλάξει, μπορεί να γίνει αλλαγή 

μιας υλοποίησης DAO χωρίς να αλλάξει η υλοποίηση DAO του πελάτη. Ουσιαστι-

κά, το DAO λειτουργεί ως ένας προσαρμογέας ανάμεσα στο στοιχείο και στην πηγή 

δεδομένων. 

Το DAO υλοποιείται ως stateless. Δεν αποθηκεύει προσωρινά τα αποτελέσμα-

τα από καμιά εκτέλεση ερωτήματος ή οποιαδήποτε δεδομένα που μπορεί ο πελάτης 

να χρειαστεί κάποια στιγμή αργότερα. Το DAO ενσωματώνει τις λεπτομέρειες του 

API που αναλαμβάνει τη διατήρηση των δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν μια ε-

φαρμογή χρησιμοποιεί JDBC, το DAO ενσωματώνει όλο το JDBC στο στρώμα πρό-

σβασης δεδομένων και αποκρύπτει τις εξαιρέσεις, τη δομή δεδομένων, τα αντικείμε-

να και τις διεπιφάνειες που ανήκουν στα πακέτα java.sql.* ή javax.sql.* από τους 

πελάτες εκτός του στρώματος πρόσβασης δεδομένων. 

Ο πελάτης είναι ένα αντικείμενο που χρειάζεται πρόσβαση στην πηγή δεδομέ-

νων για να αποκτήσει και αποθηκεύσει δεδομένα. Ο πελάτης μπορεί να είναι ένα 

Business Object, Session Façade, Application Service, Value List Handler, Transfer 

Object Assembler ή κάποιο άλλο βοηθητικό αντικείμενο που χρειάζεται πρόσβαση 

στα δεδομένα. Το Data Access Object υλοποιείται μέσω ενός αντικειμένου που ανα-

λαμβάνει τον κυρίαρχο ρόλο στο πρότυπο σχεδίασης. Το Data Access Object δη-

μιουργεί μια αφαίρεση της υλοποίησης πρόσβασης στα δεδομένα για τον πελάτη και 

υλοποιεί τις λειτουργίες δημιουργία (εισαγωγή), εύρεση (φόρτωση), ενημέρωση (α-

ποθήκευση) και διαγραφή. 

Μία υλοποίηση πηγής δεδομένων μπορεί να είναι ένα RDBMS, OODBMS, 

LDAP, XML repository, απλό σύστημα αρχείων, ένα άλλο σύστημα και υπηρεσία. 

Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση ενός ερωτήματος αναπαρίστανται με ένα αντι-

κείμενο ResultSet. Για ένα RDBMS, όταν μια μια εφαρμογή χρησιμοποιεί JDBC 

API, αυτός ο ρόλος ικανοποιείται από ένα java.sql.ResultSet στιγμιότυπο. Το Data 

αναπαριστά ένα Transfer Object. Το Data Access Object μπορεί να χρησιμοποιεί ένα 

Transfer Object για να επιστρέψει δεδομένα στον πελάτη αλλά και για να λάβει δε-

δομένα από αυτόν για να ενημερώσει τα δεδομένα στην πηγή δεδομένων. 
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3.3.2. Το πρότυπο σχεδίασης Service Activator 

Στις επιχειρησιακές εφαρμογές η περισσότερη επεξεργασία γίνεται ασύγχρονα. 

Ο πελάτης καλεί μία υπηρεσία της επιχείρησης και περιμένει μέχρι η υπηρεσία να 

ολοκληρώσει την επεξεργασία. Ωστόσο, η επεξεργασία σε μερικές περιπτώσεις κο-

στίζει σημαντικά σε χρόνο και πόρους συστήματος. Για αυτές τις διεργασίες δεν εί-

ναι εφικτό ο πελάτης να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία. 

 Το πρότυπο σχεδίασης Service Activator χρησιμοποιείται: 

• Όταν χρειάζεται να κληθούν υπηρεσίες της επιχείρησης, απλά αντικείμενα 

Java ή EJB στοιχεία με ασύγχρονο τρόπο. 

• Για την εκτέλεση μιας διεργασίας της επιχείρησης που λογικά αποτελείται 

από διάφορες άλλες. 

Το Service Activator λαμβάνει ασύγχρονα αιτήματα και καλεί μία ή περισσό-

τερες υπηρεσίες. Υλοποιείται ως ένα JMS Listener και delegate υπηρεσία που μπο-

ρεί να «ακούει» και να λαμβάνει JMS μηνύματα. Για τις εφαρμογές που χρησιμο-

ποιούν EJB στοιχεία και το EJB container υλοποιείται με την EJB έκδοση 2.0 και 

μεταγενέστερη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα message-driven bean (MDB) για την 

λήψη ασύγχρονων αιτημάτων. Αντίθετα, για τις προηγούμενες εκδόσεις θα πρέπει να 

υλοποιηθεί μια προσαρμοσμένη λύση χρησιμοποιώντας Java Message Service 

(JMS). 

Κάθε πελάτης που χρειάζεται να καλέσει μια υπηρεσία επιχείρησης όπως μια 

EJB ή απλών αντικειμένων υπηρεσία ασύγχρονα, δημιουργεί και στέλνει ένα μήνυ-

μα στο Service Activator. Το Service Activator λαμβάνει το μήνυμα, αναγνωρίζει 

και βρίσκει την κατάλληλη υπηρεσία επιχείρησης και την καλεί για να επεξεργαστεί 

το αίτημα του πελάτη ασύγχρονα. 

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, ο πελάτης μπορεί να θέλει να λάβει τα απο-

τελέσματα. Για να ενημερώσει τον πελάτη για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, το 

Service Activator μπορεί να στείλει μια απόκριση στον πελάτη. Αυτή η απόκριση 

μπορεί να υποδείξει στον πελάτη αν η επεξεργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και 

να παρέχει τα αποτελέσματα ή έναν χειριστή για τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση 

αποτυχίας κατά την επεξεργασία, η απόκριση μπορεί να περιέχει τις λεπτομέρειες 

της αποτυχίας. Οι λεπτομέρειες μπορούν να υποδείξουν στον πελάτη πώς να ανα-

κάμψει είτε επαναλαμβάνοντας το αίτημα είτε λύνοντας τα προβλήματα που προκά-
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λεσαν την αποτυχία. Το Service Activator μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Service 

Locator για να εντοπίσει ένα στοιχείο επιχείρησης. 

Ο πελάτης μπορεί να συμπεριλάβει ένα μοναδικό κλειδί όταν στέλνει ένα αίτη-

μα. Το Service Activator ή η υπηρεσία επιχείρησης που επεξεργάζεται το αίτημα 

μπορεί να επισυνάψει αυτό το μοναδικό κλειδί στα αποτελέσματα και να το επι-

στρέψει με την απόκριση. 

Ο πελάτης είναι οποιοσδήποτε πελάτης της εφαρμογής που χρειάζεται να κα-

λέσει μια υπηρεσία της επιχείρησης με ασύγχρονο τρόπο. Ο πελάτης μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε τύπος στοιχείου της εφαρμογής που μπορεί να δημιουργήσει και να 

αποστείλει JMS μηνύματα, μπορεί να είναι ένα EJB στοιχείο που χρειάζεται να κα-

λέσει ένα άλλο στοιχείο διαφορετικού επιπέδου με ασύγχρονο τρόπο. 

Το Request είναι το αντικείμενο μηνύματος που δημιούργησε ο πελάτης και 

έστειλε στο Service Activator χρησιμοποιώντας το message-oriented middleware 

(MOM). Σύμφωνα με τις JMS προδιαγραφές, το αντικείμενο Request πρέπει να υλο-

ποιεί τη javax.jms.Message διασύνδεση. Το JMS API παρέχει διάφορους τύπους μη-

νυμάτων, όπως TextMessage, ObjectMessage που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αντικείμενα απόκρισης ανάλογα με τον τύπο μηνυμάτων που θα αποσταλεί. 

Το πρότυπο σχεδίασης Service Activator υλοποιείται από μία κύρια κλάση. 

Υλοποιεί τη javax.jms.MessageListener διασύνδεση. Υλοποιεί τη μέθοδο 

onMessage() που καλείται όταν φτάνει ένα νέο μήνυμα. Το Service Activator μετα-

φράζει το μήνυμα (αίτημα) για να καθορίσει τι πρέπει να γίνει. Το Service Activator 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Service Locator για να εντοπίσει και να δημιουργήσει 

Business Service στοιχεία. 

Το Business Service είναι το αντικείμενο στόχος που ο πελάτης ζητά να γίνει 

ασύγχρονη επεξεργασία. Ο ρόλος του Business Service είναι ένα Session Façade ή 

ένα Application Service. Σε εφαρμογές με ελάχιστη επιχειρησιακή λογική, το Busi-

ness Service μπορεί να είναι ένα Business Object. Το Business Service μπορεί να 

είναι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του επιπέδου επιχείρησης που μπορεί να επεξερ-

γαστεί το αίτημα του πελάτη. 

Το Response είναι ένα αντικείμενο μηνύματος που δημιουργείται και αποστέλ-

λεται είτε από το Service Activator ή ένα Business Service. Το Response μπορεί να 
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είναι μια επιβεβαίωση για να γνωρίζει ο πελάτης ότι το Request έχει ληφθεί. Το Re-

sponse μπορεί να είναι και τα αποτελέσματα της ασύγχρονης επεξεργασίας. 

3.3.3. Το πρότυπο σχεδίασης Web Service Broker 

Οι Java EE εφαρμογές χρησιμοποιούν Service Façade για να παρέχουν τις υ-

πηρεσίες της επιχείρησης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπο-

ρούν να προσφερθούν ως web υπηρεσίες ή δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσφερ-

θούν εκτός της εφαρμογής. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι οι επιχειρησιακές υπηρεσίες εκτελούνται σε 

διάφορες πλατφόρμες και υλοποιούνται σε διάφορες γλώσσες. Αυτή η ετερογένεια 

παρουσιάζει συχνά ασυμβατότητες, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα κατά την ολο-

κλήρωση αυτών των συστημάτων όπως με Java EE και .NET εφαρμογές. Αυτό ση-

μαίνει ότι αν υπάρχουν Java EE υπηρεσίες ή .NET υπηρεσίες σπάνια προσφέρονται 

ως web υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις προτιμούν να παρέχουν μόνο ένα περιορισμένο 

υποσύνολο των Java EE μεθόδων των υπηρεσιών για πρόσβαση web υπηρεσίας. Ε-

πιπλέον, τα συστήματα έχουν συχνά την απαίτηση του συντονισμού και συνάθροι-

σης διάφορων υπαρχόντων υπηρεσιών. 

Το πρότυπο σχεδίασης Web Service Broker χρησιμοποιείται: 

• Για την επαναχρησιμοποίηση και παροχή υπαρχόντων υπηρεσιών  στους πε-

λάτες. 

• Για την παρακολούθηση και πιθανόν τον περιορισμό της χρήσης των παρε-

χόμενων υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και της χρή-

σης των πόρων του συστήματος. 

• Όταν οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα 

για την ενεργοποίηση της ολοκλήρωσης ετερογενών εφαρμογών. 

• Για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις απαιτήσεις της επιχείρησης και 

των υπαρχόντων δυνατοτήτων των υπηρεσιών. 

Το Web Service Broker παρέχει και μεσολαβεί για μία ή περισσότερες υπηρε-

σίες χρησιμοποιώντας XML και web πρωτόκολλα. Συντονίζει αλληλεπιδράσεις με-

ταξύ μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών, συναθροίζει αποκρίσεις και μπορεί να οριο-

θετεί και να αντισταθμίζει συναλλαγές. Ένα Web Service Broker παρέχεται είτε 

χρησιμοποιώντας μία RPC (remote procedure call) διεπιφάνεια όπως το WSDL είτε 
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μία διεπιφάνεια μηνύματος. Για RPC διεπιφάνεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

session bean endpoint web υπηρεσίας ή ένα αντικείμενο υλοποίησης JAX-RPC ως 

ένα endpoint web υπηρεσίας. Και τα δύο παρέχονται χρησιμοποιώντας WSDL. 

Ο πελάτης μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να καλέσει μια web υπηρεσία. Το 

EndpointProcessor είναι ένα servlet. Είναι το αρχικό σημείο εισόδου στην web υπη-

ρεσία και είναι υπεύθυνο για την αποδοχή και την επεξεργασία ενός αιτήματος. Το 

αίτημα, συνήθως, βασίζεται σε ένα HTTP αίτημα όπως ένα SOAP αίτημα. Συνήθως, 

το EndpointProcessor είναι ενσωματωμένο στο σύστημα εκτέλεσης όπως όταν χρη-

σιμοποιείται το JAX-RPC. Επίσης, μπορεί να ενσωματωθεί ένα προσαρμοσμένο 

EndpointProcessor.  

Το Web Service Broker είναι μια web υπηρεσία που εξυπηρετεί ως μεσολαβη-

τής για μία ή περισσότερες υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι Java EE 

υπηρεσίες όπως Session Façade και Application Service. Το Web Service Broker 

μπορεί να εμφανιστεί με τρεις μορφές, α) υλοποιημένο ως απλό αντικείμενο Java 

(POJOBroker), β) υλοποιημένο ως stateless session bean, βασίζεται σε JAX-RPC και 

περιγράφεται χρησιμοποιώντας WSDL (SessionBeanJAXBroker) και γ) γραμμένο 

παρόμοια με ένα RMI στοιχείο, βασιζόμενο και αυτό σε JAX-RPC, χωρίς να είναι 

ένα session bean αλλά απλό αντικείμενο Java και μπορεί να εκτελείται εκτός του 

EJB container και σε web container. 

Το Business Service μπορεί να είναι ένα Java EE Session Façade ή ένα Appli-

cation Service. Η αποστολή ενός αιτήματος του πελάτη στο EndpointProcessor εξά-

γει το αίτημα και καλεί το Web Service Broker, το οποίο έπειτα καλεί ένα ή περισ-

σότερα Business Services. 

3.3.4. Το πρότυπο σχεδίασης Domain Store 

Πολλά συστήματα έχουν πολύπλοκο μοντέλο αντικειμένων που απαιτεί περί-

πλοκες στρατηγικές διατήρησης. Είναι πιο εύκολο να ακολουθηθεί ως στρατηγική 

διατήρησης η CMP (διατήρηση που διαχειρίζεται από το container) για πολύπλοκα 

μοντέλα αντικειμένων. Ωστόσο, πολλοί προγραμματιστές προτιμούν να μην χρησι-

μοποιούν entiry beans ή να εκτελούν μια εφαρμογή σε ένα web container αλλά προ-

τιμούν να διαχωρίζουν την διατήρηση από το μοντέλο αντικειμένων. 
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Τα μοντέλα αντικειμένων που υλοποιούνται ως Business Objects, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν κληρονομικότητα και να έχουν πολλά επίπεδα εξαρτήσεων. Η ιδέα 

της διάφανης διατήρησης (Business Objects που δεν είναι υπεύθυνα για την υλοποί-

ηση συγκεκριμένου κώδικα για τη διατήρηση) είναι ιδιαίτερα ελκυστική και γίνεται 

πιο δημοφιλής καθώς τα μοντέλα αντικειμένων γίνονται όλο και πιο σημαντικά στις 

Java EE εφαρμογές. Για την υλοποίηση ενός διατηρήσιμου μοντέλου αντικειμένων 

χωρίς τη χρήση entity beans είναι απαραίτητη η επιλογή μιας στρατηγικής διατήρη-

σης. 

Το πρότυπο σχεδίασης Domain Store χρησιμοποιείται: 

• Για την αποφυγή προσθήκης λεπτομερειών διατήρησης στα Business 

Objects. 

• Όταν δεν χρησιμοποιούνται entity beans. 

• Όταν η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί σε web container. 

• Όταν το μοντέλο αντικειμένων χρησιμοποιεί κληρονομικότητα και πολύπλο-

κες συσχετίσεις. 

Το Domain Store με διαφανή τρόπο διατηρεί ένα μοντέλο δεδομένων. Σε αντί-

θεση με τη Java EE διατήρηση που διαχειρίζεται από το container και το bean, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνουν κώδικα που υποστηρίζει τη διατήρηση στο μοντέλο αντι-

κειμένων, ο Domain Store μηχανισμός διατήρησης διαχωρίζεται από το μοντέλο α-

ντικειμένων. 

Το Domain Store μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε γράφοντας ένα 

προσαρμοσμένο πλαίσιο διατήρησης είτε χρησιμοποιώντας ένα προϊόν διατήρησης. 

Τα προϊόντα είναι συνήθως βασισμένα στον κανονισμό Java Data Objects (JDO) ή 

σε μία αντικειμενο-σχεσιακή λύση. Για την υλοποίηση του Doman Store θα πρέπει 

να υπάρχει ένα μοντέλο αντικειμένων. Πολλές εφαρμογές δεν χρησιμοποιούν σαφή 

μοντέλα αντικειμένων αλλά καλούν απευθείας την πηγή δεδομένων. 

Στις Java EE εφαρμογές υπάρχουν επιλογές διατήρησης στις οποίες περιλαμ-

βάνονται οι ακόλουθες: 

1. Χωρίς μοντέλο αντικειμένων. Ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων απευθείας 

στην πηγή δεδομένων. 

2. Με entity beans CMP. 

3. Με entity beans BMP. 
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4. Μέσω κώδικα που βρίσκεται στο μοντέλο απλών αντικειμένων Java. 

5. Διαχωρίζοντας τη διατήρηση από το μοντέλο απλών αντικειμένων Java. 

Στην τρίτη και τέταρτη επιλογή o κώδικας της διατήρησης εμπλέκεται με το 

μοντέλο αντικειμένων. Στην πέμπτη επιλογή, ο μηχανισμός διατήρησης διαχωρίζεται 

από το μοντέλο αντικειμένων. Το Domain Store απευθύνεται στην πέμπτη επιλογή. 

Οι κύριες κλάσεις του Domain Store είναι:  

• Το Application Service είναι ένα αντικείμενο υπηρεσίας της εφαρμογής, που 

αλληλεπιδρά με διατηρήσιμα αντικείμενα της επιχείρησης. 

• Το Persistable είναι μια διαπιφάνεια ή μια βασική κλάση που θα πρέπει να 

υλοποιήσουν όλα τα αντικείμενα επιχείρησης που θα διατηρηθούν. 

• Το Persistence Manager Factory δημιουργεί και διαχειρίζεται Persistence 

Managers. 

• Το Persistence Manager διαχειρίζεται τη διατήρηση και τα ερωτήματα του 

μοντέλου αντικειμένων. Το Persistence Manager αλληλεπιδρά με το State 

Manager και όχι με το αντικείμενο επιχείρησης. Το Persistence Manager δί-

νει εντολή στο State Manager να ενημερώσει την κατάσταση του μοντέλου 

όταν χρειάζεται. 

• Το State Manager διαχειρίζεται την κατάσταση Persistable αντικειμένων. Το 

Persistable αντικείμενο μοιράζεται την ευθύνη για τη διαχείριση της κατά-

στασής του με το State Manager. Το State Manager δίνει τη δυνατότητα απο-

θήκευσης και ανάκτησης της κατάστασης ως συναλλαγής από την πηγή δε-

δομένων. 

• Το Store Manager αλληλεπιδρά με την πηγή δεδομένων για την εκτέλεση 

CRUD λειτουργιών. Το Store Manager είναι ένα DAO και ενσωματώνει ό-

λους τους μηχανισμούς πηγής δεδομένων. 

• Η πηγή δεδομένων είναι κάθε υπηρεσία πηγής που διαχειρίζεται δεδομένα. 

Μπορεί να είναι μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων, μια αντικειμενοστραφής 

Βάση Δεδομένων, ένα EIS κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Εφαρμογή προτύπων σχεδίασης 

Μελετώντας τα πρότυπα σχεδίασης για Java EE εφαρμογές που παρουσιάστη-

καν στο προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά 

μπορούν να υλοποιηθούν στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Στη συ-

νέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης τεσσάρων προτύπων 

σχεδίασης, α) του Front Controller, β) του Model View Controller, γ) του Transfer 

Object και δ) του Service to Worker, στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπω-

λείου.  Τέλος, θα παρουσιαστούν τα οφέλη που προκύπτουν μετά την υλοποίηση του 

κάθε προτύπου όχι μόνο περιγραφικά αλλά και ποσοτικά συγκρίνοντας τις μεταβο-

λές στις τιμές μετρικών. 

4.1. Εφαρμογή του Front Controller 

Παρατηρώντας τα servlets α) BookDetailsServlet, β) BookStoreServlet, γ) 

CashierServlet, δ) το CatalogServlet, ε) ChangeUserServlet, στ) LogoutServlet,  ζ) 

ReceiptServlet και η) ShowCartServlet, διαπιστώνεται ότι σε όλα υπάρχει μια κοινή 

λειτουργία. Η λειτουργία αυτή είναι ο έλεγχος για αν ο χρήστης έχει εισαχθεί στο 

ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είτε ανώνυμα είτε εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασής του. Αν η είσοδος του χρήστη δεν έχει πραγματοποιηθεί με έναν 

από τους δύο τρόπους τότε ο χρήστης προωθείται στη σελίδα εισόδου του ηλεκτρο-

νικού βιβλιοπωλείου ώστε να πραγματοποιήσει την είσοδό του στο κατάστημα. 

Σύμφωνα με το πρότυπο σχεδίασης Front Controller οποιαδήποτε κοινή λει-

τουργία ενσωματώνεται σε ένα στοιχείο της εφαρμογής π.χ. ένα servlet το οποίο θα 

καλείται πριν την κλήση των άλλων servlets. Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου 

σχεδίασης παρουσιάζεται στην εικόνα 22. 
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Εικόνα 22. Διάγραμμα κλάσεων του Front Controller 

Με την εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης αποφεύγεται η επανάληψη κώδικα 

διευκολύνοντας την συντήρηση του κώδικα και μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 

λαθών από μια πιθανή ανάγκη τροποποίησης της εφαρμογής. Η επανάληψη του ί-

διου κώδικα σε περίπτωση τροποποίησής του απαιτεί αλλαγή σε πολλά σημεία κάτι 

που εκτός από χρονοβόρο μπορεί να προκαλέσει λάθη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το ίδιο τμήμα κώδικα επαναλαμβάνεται οκτώ φορές (στα οκτώ servlets).  

Μετά την εφαρμογή του Front Controller, δημιουργείται ένα νέο servlet, τo 

FrontControllerServlet, το οποίο περιλαμβάνει τον κοινό κώδικα των οκτώ παραπά-

νω servlets και είναι αυτό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της κοινής λειτουργίας. Το 

FrontControllerServlet εκτελείται κάθε φορά που ένας χρήστης ζητήσει ένα από τα 

παραπάνω servlets και αφού ολοκληρώσει την εκτέλεσή του, καλεί για εκτέλεση το 

servlet που αρχικά ζήτησε ο χρήστης. Το διάγραμμα ακολουθίας του προτύπου πα-

ρουσιάζεται στην εικόνα 23. 
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Εικόνα 23. Διάγραμμα ακολουθίας του Front Controller 

4.2. Εφαρμογή του Model View Controller 

Κατά τη χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικότερα οποιασδήπο-

τε εφαρμογής παρατηρείται συχνά η ανάγκη για τροποποίηση ή επέκτασή της. Οι 

αλλαγές που πιθανόν να προκύψουν μπορεί να αναφέρονται τόσο στη λειτουργικό-

τητα της εφαρμογής όσο και στην εμφάνισή της (user interface). Αν σε μια εφαρμο-

γή δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ των στοιχείων της εφαρμογής που αναλαμβά-

νουν την λειτουργικότητά της και των στοιχείων που αναλαμβάνουν την εμφάνισή 

της μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Αν, για παράδειγμα, χρειάζεται κάποια αλ-

λαγή στην εμφάνιση της εφαρμογής η αλλαγή αυτή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

στον κώδικα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη λειτουργικότητά της και το αντί-

στροφο. 

Το πρότυπο σχεδίασης Model View Controller έρχεται να θέσει σαφή όρια με-

ταξύ των στοιχείων που αναλαμβάνουν την λειτουργικότητα, την εμφάνιση και το 

μοντέλο της εφαρμογής. Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου παρουσιάζεται στην 

εικόνα 24. 
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Εικόνα 24. Διάγραμμα κλάσεων του Model-View-Controller 

Το μοντέλο αποτελούν τα δεδομένα και οι κλάσεις που αναπαριστούν τα δεδο-

μένα τις εφαρμογής, τη λειτουργικότητα συνήθως αναλαμβάνουν κλάσεις ή servlets 

ενώ την εμφάνιση HTTP ή JSP σελίδες. 

Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου δεν παρέχει έναν σαφή διαχωρι-

σμό μεταξύ των στοιχείων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση της λειτουργικότητας 

και την εμφάνισή της. Στην πραγματικότητα, τα servlets είναι τα στοιχεία της εφαρ-

μογής που αναλαμβάνουν την υλοποίηση και των δύο παραπάνω.  

Μετά την υλοποίηση του Model View Controller για κάθε servlet, εκτός του 

FrontControllerServlet που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του προτύπου σχε-

δίασης Front Controller και δεν υλοποιεί τμήμα εμφάνισης της εφαρμογής, δημιουρ-

γείται μία ή περισσότερες JSP σελίδες. Με άλλα λόγια σε κάθε servlet γίνεται δια-

χωρισμός του κώδικα που σχετίζεται με τη λειτουργικότητα και του κώδικα που σχε-

τίζεται με την παρουσίαση. Ο τελευταίος μεταφέρεται σε JSP σελίδες. Οπότε, δη-

μιουργούνται οι JSP σελίδες: α) BookDetails.jsp για την εμφάνιση των στοιχείων 

ενός βιβλίου, β) BookStore.jsp για την είσοδο του πελάτη στο ηλεκτρονικό κατά-

στημα, γ) Cashier.jsp για την εμφάνιση της φόρμας των στοιχείων αγοράς, δ) το 

Catalog.jsp για την εμφάνιση του καταλόγου βιβλίων, ε) ChangeUser.jsp για την εμ-

φάνιση της φόρμας αλλαγής στοιχείων του χρήστη, στ) Logout.jsp για τον τερματι-

σμό της συνόδου (session) του χρήστη,  ζ) Receipt.jsp για την ολοκλήρωση της αγο-

ράς, η) ShowCart.jsp για την εμφάνιση των περιεχομένων του καλαθιού αγορών, θ) 

CreateUser.jsp για την εμφάνιση της φόρμας δημιουργίας χρήστη, ι) AdminCata-

log.jsp για την εμφάνιση του κατάλόγου διαχείρισης βιβλίων, κ) AdminLogin.jsp για 
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την είσοδο του διαχειριστή, λ) AdminLogout.jsp για τον τερματισμό της συνόδου 

του διαχειριστή, μ) InsertBook.jsp για την εμφάνιση της φόρμας εισαγωγής νέου βι-

βλίου, ν) Transactions.jsp για την εμφάνιση όλων των  αγορών που έχουν πραγματο-

ποιηθεί ως την τρέχουσα στιγμή και ξ) Users.jsp για την εμφάνιση όλων των χρη-

στών. Το διάγραμμα ακολουθίας του προτύπου παρουσιάζεται στην εικόνα 25. 

 

Εικόνα 25. Διάγραμμα ακολουθίας του Model-View-Controller 

4.3. Εφαρμογή του Transfer Object 

Το πρότυπο σχεδίασης Transfer Object προτείνει την δημιουργία αντικειμένου 

που θα μεταφέρει πολλά δεδομένα μαζί από ένα επίπεδο της εφαρμογής σε ένα άλλο 

π.χ. από το επίπεδο επιχείρησης στο επίπεδο παρουσίασης. Οι ιδιότητες της κλάσης 

δηλώνονται όλες public ώστε να μη χρειάζεται η δημιουργία μεθόδων πρόσβασης 

(μέθοδοι set και get) στις ιδιότητες αυτές όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Java 

Beans. Με την χρήση του Transfer Object ελαχιστοποιείται ο κόπος και ο χρόνος για 

τη μεταφορά δεδομένων από επίπεδο σε επίπεδο αλλά και γενικότερα την επικοινω-

νία των επιπέδων μιας Java EE εφαρμογής. Το διάγραμμα κλάσεων του προτύπου 

παρουσιάζεται στην εικόνα 26. 
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Εικόνα 26. Διάγραμμα κλάσεων του Transfer Object 

Στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μεταφέρονται πολλά δεδομέ-

να από το επίπεδο της επιχείρησης στο επίπεδο παρουσίασης. Κάποια από αυτά είναι 

η λίστα των διαθέσιμων βιβλίων, η λίστα των χρηστών και η λίστα με τα στοιχεία 

των αγορών. Η εμφάνιση των τριών προαναφερθέντων λιστών γίνεται τμηματικά, 

ανά σελίδες, ώστε να είναι ευανάγνωστες λόγω του μεγάλου μήκους των λιστών. Το 

μήκος τους, όμως, δεν είναι σταθερό γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να προστεθούν 

βιβλία, διαγραφούν βιβλία, να τελειώσει το απόθεμα κάποιου βιβλίου και αντίστοιχα 

να διαγραφούν ή να προστεθούν χρήστες ή να προστεθούν αγορές. Οπότε, κατά την 

ανάκτηση μιας σελίδας θα πρέπει να είναι γνωστό και το μήκος της λίστας ώστε ε-

κτός από τα στοιχεία της λίστας (που αντιστοιχούν στην σελίδα) να εμφανίζονται και 

σύνδεσμοι προς όλες τις διαθέσιμες σελίδες της λίστας. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η κλάση TransferList με ιδιότητες ένα 

ArrayList το οποίο θα περιέχει το τμήμα της λίστας που ζητείται και ένα ακέραιο 

αριθμό που θα περιέχει το συνολικό μέγεθος της λίστας. Η κλάση TransferList δεν 

διαφοροποιείται αν πρόκειται για αντικείμενα βιβλίων, χρηστών ή αγορών λόγω της 

ιδιότητας τύπου ArrayList, η οποία μπορεί να περιέχει ο,τιδήποτε αντικείμενα. Η 

TransferList επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά ενός αριθμού αντικειμένων αλλά 

και του αριθμού όλων των αντικειμένων του ίδιου τύπου που βρίσκονται την τρέ-

χουσα στιγμή αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο 

αριθμός των προσβάσεων στη Βάση Δεδομένων αφού με μία επιχειρησιακή μέθοδο 

ανακτώνται δεδομένα που πριν την υλοποίηση του προτύπου θα έπρεπε να χρησιμο-

ποιηθούν δύο προσβάσεις, μία για τα αντικείμενα μίας σελίδας και μία άλλη για την 

ανάκτηση του συνολικού αριθμού των αντικειμένων.  

4.4. Εφαρμογή του Service to Worker 

Ο στόχος του προτύπου σχεδίασης Service to Worker είναι να διατηρήσει έναν 

διαχωρισμό ανάμεσα στις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν, την παρουσίαση και 
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την λειτουργικότητα της εφαρμογής. Το Service to Worker αποτελεί προέκταση του 

Front Controller χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που ονομάζεται dispatcher. Το 

dispatcher εμπεριέχει την επιλογή της κατάλληλης ενέργειας που θα πρέπει να εκτε-

λεστεί και την επιλογή της σελίδας εμφάνισης ανάλογα με το αίτημα του χρήστη. Το 

διάγραμμα κλάσεων του προτύπου παρουσιάζεται στην εικόνα 27. 

 

Εικόνα 27. Διάγραμμα κλάσεων του Service to Worker 

Η υλοποίηση του προτύπου σχεδίασης στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού βι-

βλιοπωλείου γίνεται σε δύο σημεία, α) στο τμήμα που απευθύνεται στους πελάτες 

του καταστήματος και β) στο διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής. Χρησιμοποιείται 

μία διασύνδεση με όνομα Action με μία μέθοδο, την perfomAction, που δέχεται ως 

παράμετρο ένα αντικείμενο τύπου HttpServletRequest που αναπαριστά το αίτημα 

του χρήστη. Την διασύνδεση υλοποιούν οι κλάσεις α) admincatalogAction, β) 

adminlogoutAction, γ) bookdetailsAction, δ) cashierAction, ε) catalogAction, στ) 

changeuserAction, ζ) insertbookAction, η) logoutAction, θ) receiptAction, ι) 

showcartAction, κ) transactionsAction και λ) usersAction.java, κάθε μία από τις ο-

ποίες υλοποιεί την μέθοδο perfomAction με την αντίστοιχη ενέργεια. Επίσης, χρησι-

μοποιείται η διασύνδεση Dispatcher με μία μέθοδο, την getNextPage, που δέχεται 

και αυτή ως παράμετρο ένα αντικείμενο τύπου HttpServletRequest που αναπαριστά 

το αίτημα του χρήστη. Τη διασύνδεση υλοποιούν οι κλάσεις α) UserDispatcher και 

β) AdminDispatcher και υλοποιούν την μέθοδο getNextPage. Η κλάση 

UserDispatcher αναλαμβάνει την εκτέλεση της κατάλληλης ενέργειας ανάλογα με 

το αίτημα του χρήστη και στη συνέχεια καλεί την αντίστοιχη JSP σελίδα για το τμή-

μα που απευθύνεται στους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος ενώ η  
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AdminDispatcher για το διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής. Το διάγραμμα ακο-

λουθίας του προτύπου παρουσιάζεται στην εικόνα 28. 

 

Εικόνα 28. Διάγραμμα ακολουθίας του Service to Worker 

Με την εφαρμογή αυτού του προτύπου σχεδίασης τα servlets αντικαθίστανται 

από κλάσεις. Η αντικατάσταση αυτή δίνει την δυνατότητα ελέγχου της εκτέλεσης 

της μεθόδου perfomAction των κλάσεων χωρίς να απαιτείται το web container όπως 

στην περίπτωση των servlets. Επίσης, την επιλογή της κατάλληλης ενέργειας που 

πρέπει να εκτελεστεί καθώς και την κλήση της αντίστοιχης JSP σελίδας για την δη-

μιουργία της απόκρισης αναλαμβάνει ένα αντικείμενο, το Dispatcher. Αν για κάποιο 

λόγο αλλάξει η λογική επιλογής της κατάλληλης ενέργειας ή JSP σελίδας το μόνο θα 

αλλάξει θα είναι η υλοποίηση του Dispatcher χωρίς να επηρεάζονται άλλες κλάσεις 

(π.χ. η κλάση που υλοποιεί το Front Controller). 

4.5. Το διάγραμμα κλάσης μετά την εφαρμογή των προτύπων σχε-
δίασης 

Το διάγραμμα κλάσης μετά την εφαρμογή των προτύπων σχεδίασης παρουσιά-

ζεται στην εικόνα 29. Το νέο διάγραμμα κλάσεων είναι εμφανώς πιο περίπλοκο από 

το προηγούμενο. Η λειτουργικότητα καθώς και οι συσχετίσεις της κλάσης BookDB 

και των κλάσεων του πακέτου exceptions δεν αλλάζει μετά την εφαρμογή των προ-

τύπων σχεδίασης. Για το λόγο αυτό, οι προαναφερθέντες κλάσεις παραλείπονται από 

το διάγραμμα ώστε το διάγραμμα να είναι πιο ευανάγνωστο. 
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4.6. Οι μεταβολές των μετρικών μετά την εφαρμογή των προτύπων 
σχεδίασης 

4.6.1. Μετρικές 
Η ποιότητα του κώδικα μιας εφαρμογής μετριέται μέσω μετρικών. Οι τιμές των 

μετρικών2 που θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η ευκολία με την οποία 

μπορεί να συντηρηθεί και να επεκταθεί ο κώδικας πριν και μετά την εφαρμογή κάθε 

προτύπου είναι οι Access Of Foreign Data (AOFD), Coupling Between Objects 

(CBO), Changing Methods (CM), Changing Classes (ChC), Response For Class 

(RFC), Class Cohesion (TCC), Weighted Methods Per Class 1 (WMPC1) και 

Weighted Methods Per Class 2 (WMPC2). Σύμφωνα με τους Salehie, Li & 

Tahvildari (2006) οι υψηλές τιμές αυτών των μετρικών μπορεί να υποδηλώνουν την 

παρουσία ενός «σχεδιαστικού σφάλματος» που είτε δυσκολεύει είτε δημιουργεί 

πρόβλημα κατά την συντήρηση ή επέκταση της εφαρμογής. Η χαμηλή τιμή ή η μεί-

ωση των τιμών των μετρικών μετά από μια επέμβαση στον κώδικα, όπως η εφαρμο-

γή ενός προτύπου σχεδίασης, μπορεί να μεταφραστεί αυτόματα σε βελτίωση της 

ποιότητας του κώδικα.  

4.6.1.1.Η μετρική Access Of Foreign Data (AOFD) 
Η μετρική Access Of Foreign Data (AOFD) αναπαριστά τον αριθμό των εξω-

τερικών κλάσεων από τις οποίες μία κλάση έχει πρόσβαση σε ιδιότητες απευθείας ή 

μέσω μεθόδων προσπέλασης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του AOFD για μία κλά-

ση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η κλάση αυτή να είναι ή βρίσκεται κοντά 

στο να μετατραπεί σε μη εστιασμένη κλάση. Εξαίρεση κατά την μέτρηση αποτελούν 

οι εσωτερικές κλάσεις και οι υπερκλάσεις.  

4.6.1.2.Η μετρική Coupling Between Objects (CBO) 
Η μετρική Coupling Between Objects (CBO) αναπαριστά τον αριθμό των άλ-

λων κλάσεων με τις οποίες έχει σύζευξη η κλάση. Υπολογίζει τον αριθμό των ανα-

φορών που χρησιμοποιούνται σε δηλώσεις ιδιοτήτων, παραμέτρων, επιστρεφόμενων 

τύπων, τοπικών μεταβλητών και τύπους από τους οποίους γίνονται επιλογές ιδιοτή-

των και μεθόδων. Εξαίρεση κατά την μέτρηση αποτελούν οι πρωταρχικοί τύποι και 

οι τύποι του πακέτου java.lang.  

                                                 
2 Η μέτριση των τιμών των μετρικών που θα ακολουθήσει στη συνέχεια έγινε με την εφαρμογή Bor-
land Together Architect 2006 
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Υπερβολική σύζευξη μεταξύ αντικειμένων είναι επιζήμια στον modular σχε-

διασμό και αποτρέπει την επαναχρησιμοποίηση. Όσο πιο ανεξάρτητη είναι μία κλά-

ση τόσο πιο εύκολη είναι η επαναχρησιμοποίησή της σε μία άλλη εφαρμογή. Για τη 

βελτίωση του modularity και την ενίσχυση της ενθυλάκωσης, οι συσχετίσεις μιας 

κλάσης θα πρέπει να διατηρηθούν στην μικρότερη δυνατή τιμή. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός των συσχετίσεων τόσο πιο ευαίσθητα σε αλλαγές είναι άλλα τμήμα-

τα του σχεδιασμού κάνοντας τη συντήρηση πιο δύσκολη. Η μέτρηση των συσχετί-

σεων είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της πολυπλοκότητας του ελέγχου διάφο-

ρων τμημάτων του σχεδιασμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση τόσο πιο περί-

πλοκος γίνεται ο έλεγχος. 

4.6.1.3.Η μετρική Changing Methods (CM) 
Η μετρική Changing Methods (CM) προσδιορίζει τον αριθμό διακριτών μεθό-

δων στο σύστημα που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από αλλαγές σε μία κλάση. Οι 

μέθοδοι που μπορεί να επηρεαστούν είναι όλες αυτές που έχουν πρόσβαση σε μια 

ιδιότητα και/ ή καλούν μια μέθοδο και/ ή επαναπροσδιορίζουν μια μέθοδο της κλά-

σης. 

4.6.1.4.Η μετρική Changing Classes (ChC) 
Η μετρική Changing Classes (ChC) προσδιορίζει τον αριθμό των κλάσεων του 

πελάτη όπου οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι αποτέλεσμα μιας αλλαγής της 

κλάσης του διακομιστή. 

4.6.1.5.Η μετρική Response For Class (RFC) 
Η μετρική Response For Class (RFC) ορίζει το μέγεθος της απόκρισης για μία 

κλάση. Το μέγεθος της απόκρισης για μία κλάση περιλαμβάνει μεθόδους στην ιε-

ραρχία κληρονομικότητας της κλάσης και μεθόδους που μπορούν να κληθούν από 

άλλα αντικείμενα. Μία κλάση που έχει μεγαλύτερη απόκριση, θεωρείται πιο περί-

πλοκη και απαιτεί περισσότερη προσπάθεια κατά τον έλεγχό της από ότι μία κλάση 

με λιγότερη πολυπλοκότητα σχεδιασμού. Υπολογίζεται ως ο αριθμός των λειτουρ-

γιών + ο αριθμός των απομακρυσμένων μεθόδων. 

4.6.1.6.Η μετρική Tight Class Cohesion (TCC) 
Η μετρική Tight Class Cohesion (TCC) ορίζεται ως ο σχετικός αριθμός των 

απευθείας συνδεδεμένων μεθόδων δηλαδή υπολογίζει τη συνεκτικότητα μιας κλά-

σης. Δύο μέθοδοι είναι απευθείας συνδεδεμένες αν έχουν πρόσβαση ένα κοινό στιγ-

μιότυπο μεταβλητής της κλάσης. 
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4.6.1.7.Η μετρική Weighted Methods Per Class 1 (WMPC1) 
Η μετρική Weighted Methods Per Class 1 (WMPC1) είναι το άθροισμα της πο-

λυπλοκότητας όλων των μεθόδων μιας κλάσης, όπου σε κάθε μέθοδο μετριέται ο 

αριθμός των ανεξάρτητων διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει η εκτέλεση του 

κώδικα. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα γράφο που περιγράφει τη ροή ελέγχου 

του κώδικα. Οι κόμβοι του γράφου αναπαριστούν τις εντολές και όταν μια εντολή 

εκτελείται αμέσως μετά από μία άλλη μια ακμή συνδέει τους δύο κόμβους. Ο αριθ-

μός των μεθόδων και η πολυπλοκότητά τους αποτελεί πρόβλεψη του χρόνου και της 

προσπάθειας που απαιτείται για την ανάπτυξη και συντήρηση μιας κλάσης. Περι-

λαμβάνονται μόνο μέθοδοι που ορίζονται στην κλάση και αποκλείονται αυτές που 

κληρονομούνται από άλλες κλάσεις. 

4.6.1.8.Η μετρική Weighted Methods Per Class 2 (WMPC2) 
Η μετρική Weighted Methods Per Class 2 (WMPC2) μετρά την πολυπλοκότη-

τα μιας κλάσης υποθέτοντας πως μια κλάση με περισσότερες μεθόδους από μια άλλη 

είναι πιο πολύπλοκη και μια μέθοδος με περισσότερες παραμέτρους από μια άλλη 

είναι επίσης πιο πολύπλοκη.  

Η μετρική μετρά τις μεθόδους και τις παραμέτρους μιας κλάσης. Συμπεριλαμ-

βάνονται μόνο οι μέθοδοι που ορίζονται σε μία κλάση και όχι αυτές που κληρονο-

μούνται. 

4.6.2. Μεταβολές των μετρικών μετά την εφαρμογή του Front 
Controller 

Μετά την υλοποίηση του προτύπου σχεδίασης Front Controller οι κλάσεις που 

επηρεάζονται είναι κλάσεις των οκτώ servlets, δηλαδή τα α) BookDetailsServlet, β) 

BookStoreServlet, γ) CashierServlet, δ) το CatalogServlet, ε) ChangeUserServlet, στ) 

LogoutServlet,  ζ) ReceiptServlet και η) ShowCartServlet. Είναι λογικό, λοιπόν, να 

αλλάξουν οι τιμές των μετρικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κλάσεις. Στην εικό-

να 30 παρουσιάζονται γραφικά αλλά και σε πίνακα οι τιμές των μετρικών CBO, 

RFC και WMPC1 πριν και μετά την εφαρμογή του προτύπου. Για όλα τα servlets οι 

μετρικές μειώνονται. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής CBO για τα ο-

κτώ servlets είναι περίπου 15% ενώ η μεγαλύτερη μείωση της τιμής της μετρικής 

εμφανίζεται στο servlet LogoutServlet με 27%. Η τιμή της μετρικής μετά την εφαρ-

μογή του προτύπου για το LogoutServlet από 11 γίνεται 8. Ο μέσος όρος μείωσης 

της τιμής της μετρικής RFC είναι περίπου 13% ενώ η μεγαλύτερη μείωση συμβαίνει 
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για το servlet BookStoreServlet με 28%. Η τιμή της μετρικής για το BookStoreServ-

let από 46 γίνεται 33. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής WMPC1 είναι 

περίπου 12% ενώ η μεγαλύτερη μείωση συμβαίνει για το servlet LogoutServlet με 

20%. Η τιμή της μετρική για το LogoutServlet από 5 γίνεται 4 μετά την εφαρμογή 

του προτύπου.  

Μεταβoλές μετρικών μετά την εφαρμογή του Front Controller
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Εικόνα 30. Μεταβολές των μετρικών CBO, RFC και WMPC1 μετά την εφαρμογή του Front 
Controller 

Η μείωση της πολυπλοκότητας των servlets αφαιρώντας από αυτά το τμήμα 

του κώδικα των servlets που υλοποιεί κοινή λειτουργικότητα αντικατοπτρίζεται στη 

μείωση της τιμής της μετρικής WMPC1. Η αφαίρεση κώδικα από τα servlets έχει, 

επίσης, ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόκρισης των servlets με συνέπεια τη μείω-

ση της τιμής της μετρικής RFC. Η αφαίρεση κώδικα από τα servlets έχει και το απο-

τέλεσμα της μείωσης των συζεύξεων των servlets με άλλες κλάσεις και κατά συνέ-

πεια και τη μείωση της τιμής της μετρικής CBO. Ο κοινός κώδικας των servlets που 

μεταφέρθηκε στο FrontControllerServlet περιλάμβανε συσχετίσεις με άλλες κλάσεις 

που πλέον δεν υπάρχουν στα νέα servlets. 
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Μετά την εφαρμογή του προτύπου οι γραμμές του κώδικα3 της εφαρμογής 

μειώνονται κατά 0,8% (από 4562 σε 4525) ενώ οι τιμές των μετρικών AOFD, CM, 

ChC, TCC και WMPC2 παραμένουν σχεδόν σταθερές4. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν 

οι κοινές λειτουργίες της εφαρμογής ήταν περισσότερες από μία η μείωση του κώδι-

κα θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη. 

4.6.3. Μεταβολές των μετρικών μετά την εφαρμογή του Model-
View-Controller 

Μετά την εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης Model-View-Controller τα serv-

lets, τα οποία είχαν αναλάβει το ρόλο του ελεγκτή και το ρόλο της όψης (παρουσία-

σης), αναλαμβάνουν μόνο το ρόλο του ελεγκτή δηλαδή την επεξεργασία του αιτήμα-

τος του χρήστη και την ενημέρωση του μοντέλου ενώ την παρουσίαση αναλαμβά-

νουν JSP σελίδες. Στην εικόνα 31 παρουσιάζονται οι τιμές των μετρικών RFC, 

WMPC1 και WMPC2 πριν και μετά την εφαρμογή του προτύπου. Ο μέσος όρος 

μείωσης της τιμής της μετρικής RFC είναι περίπου 25% ενώ η μεγαλύτερη μείωση 

συμβαίνει για το servlet ChangeUserServlet με 42%. Η τιμή της μετρικής για το 

ChangeUserServlet από 33 γίνεται 19. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής 

WMPC1 είναι περίπου 35% ενώ η μεγαλύτερη μείωση συμβαίνει, επίσης, για το 

servlet ChangeUserServlet με 67%. Η τιμή της μετρικής για το ChangeUserServlet 

από 15 γίνεται 5. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής WMPC2 είναι περί-

που 7,6% ενώ η μεγαλύτερη μείωση συμβαίνει και σε αυτή τη μετρική για το servlet 

ChangeUserServlet με 28,6%. Η τιμή της μετρικής για το ChangeUserServlet από 14 

γίνεται 10. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη μετρική μεταβολές παρουσιάζονται 

μόνο σε τρία από τα δέκα servlets. Παρόλα αυτά η μείωση της τιμής της μετρικής 

για τα τρία αυτά servlets κυμαίνεται πάνω από το 21%. 

                                                 
3 Στις γραμμές κώδικα περιλαμβάνονται οι κενές γραμμες και οι γραμμές με σχόλια. 
4 Οι μεταβολές των τιμών των μετρικών είναι είτε αμετάβλητες είτε είναι τόσο μικρές που δεν αξίζει 
να αναφερθούν. 



 144

Μετάβολές  μετρικών μετά την εφαρμογή του Model-View-Controller
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Εικόνα 31. Μεταβολές των μετρικών RFC,  WMPC1 και WMPC2 μετά την εφαρμογή του 
Model-View-Controller 

Η αφαίρεση του κώδικα που σχετίζεται με την εμφάνιση της εφαρμογής (ο ο-

ποίος κώδικας μεταφέρεται στις JSP σελίδες) από τα servlets έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της απόκρισης των servlets με συνέπεια την μεγάλη μείωση της μετρικής 

RFC. Η μείωση της πολυπλοκότητας των servlets αντικατοπτρίζεται στην ακόμα με-

γαλύτερη μείωση της τιμής των μετρικών WMPC1 και WMPC2. 

Εκτός από τα servlets αξιοσημείωτες μεταβολές συμβαίνουν και στις τιμές των 

μετρικών CM και ChC μετά την εφαρμογή του προτύπου στις κλάσεις BookDetails, 

ShoppingCartItem, TransactionDetails και Currency. Επειδή οι τιμές των μετρικών 

είναι ιδιαίτερα χαμηλές δεν είναι ασφαλές να υπολογιστεί ποσοστό μείωσης των με-

τρικών (η μείωση από 2 σε 1 θα σήμαινε 50% μείωση). Στην εικόνα 32 παρουσιάζο-

νται παρουσιάζονται οι μεταβολές αυτές. 
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Μεταβολή μετρικών μετά την εφαρμογή του Model-View-Controller
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Εικόνα 32. Μεταβολές των μετρικών CM και ChC μετά την εφαρμογή του Model-View-
Controller 

Η μείωση των μετρικών CM και ChC οφείλεται στο ότι λόγω της εφαρμογής 

του προτύπου το σύστημα επηρεάζεται λιγότερο από αλλαγές που μπορεί να προκύ-

ψουν από αλλαγές αυτών των κλάσεων. 

Λόγω της αφαίρεσης του κώδικα που σχετίζεται με την παρουσίαση της εφαρ-

μογής παρατηρείται εντυπωσιακή μείωση στις γραμμές του κώδικα της εφαρμογής. 

Η μείωση κυμαίνεται στο 45% (από 4525 σε 3121). Βέβαια, ο κώδικας αυτός δεν 

αφαιρείται από την εφαρμογή απλά σταματά να εμπλέκεται και να σχετίζεται άμεσα 

με τον κώδικα που αναλαμβάνει την υλοποίηση της λειτουργικότητάς της. Τέλος, οι 

τιμές των μετρικών AOFD, TCC και WMPC2 δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή 

του προτύπου σχεδίασης και παραμένουν σχεδόν σταθερές.  

4.6.4. Μεταβολές των μετρικών μετά την εφαρμογή του Transfer 
Object 

Η εφαρμογή του προτύπου Transfer Object μειώνει τη συσχέτιση των κλάσεων 

TransferSessionRemoteBusiness, BookDetails, BooksNotFoundException και 

BookDB με άλλες. Η μείωση αυτή φαίνεται στο γράφημα της εικόνας 33 από τη 

μείωση της μετρικής CM. Ο μέσος όρος της μείωσης της τιμής της μετρικής CM εί-
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ναι περίπου 13% ενώ η μέγιστη μείωση συμβαίνει στις κλάσεις  BookDB και 

BooksNotFoundException με περίπου 16%.  

Μεταβολή της μετρικής CM μετά την εφαρμογή του Transfer Object
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Εικόνα 33. Μεταβολή μετρικής CM μετά την εφαρμογή του Transfer Object 

Το πρότυπο μειώνει το μέγεθος της απόκρισης των κλάσεων AdminCata-

logServlet, BookStoreServlet, CatalogServlet, ReceiptServlet, ShowCartServlet, 

TransactSessionBean, TransactSessionRemoteBusiness και BookDB. Το γράφημα 

της εικόνας 34 παρουσιάζει τη μεταβολή αυτή μέσω της τιμής της μετρικής RFC. Ο 

μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής είναι περίπου 5% ενώ η μέγιστη μείωση 

15% εμφανίζεται στην κλάση TransactSessionRemoteBusiness. 
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Μεταβολή μετρικής RFC μετά την εφαρμογή του Transfer Object
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Εικόνα 34. Μεταβολή μετρικής RFC μετά την εφαρμογή του Transfer Object 

Μετά την εφαρμογή του προτύπου η πολυπλοκότητα δείχνει σε γενικές γραμ-

μές να μειώνεται. Πιο συγκεκριμένα, μεταβολές παρουσιάζονται στις τιμές των με-

τρικών WMPC1 και WMPC2 για τις κλάσεις BookStoreServlet, TransactSession-

Bean, TransactSessionRemoteBusiness και BookDB. Ο μέσος όρος μείωσης της τι-

μής της μετρικής WMPC1 είναι περίπου 5% ενώ η μέγιστη μείωση 15% παρουσιά-

ζεται στην κλάση TransactSessionRemoteBusiness. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής 

της μετρικής WMPC2 είναι περίπου 3% ενώ η μέγιστη μείωση 4,4% παρουσιάζεται, 

επίσης, στην κλάση TransactSessionRemoteBusiness. 
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Μεταβολή των μετρικών WMPC1 και WMPC2 μετά την εφαρμογή του Transfer 
Object
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Εικόνα 35. Μεταβολές των μετρικών WMPC1 και WMPC2 μετά την εφαρμογή του Transfer 
Object 

Μετά την εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης παρατηρείται μια μικρή μείωση 

στις γραμμές του κώδικα της εφαρμογής που κυμαίνεται στο 1% (από 3121 σε 3087) 

ενώ οι τιμές των μετρικών AOFD, CBO, ChC και TCC δεν επηρεάζονται από την 

εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης και παραμένουν σχεδόν σταθερές. 

4.6.5. Μεταβολές των μετρικών μετά την εφαρμογή του Service to 
Worker 

Μετά την εφαρμογή του προτύπου Service to Worker στο διαχειριστικό τμήμα 

της εφαρμογής αλλά και το τμήμα του απευθύνεται στον πελάτη, τα servlets εκτός 

του AdminCatalogServlet και του FrontControllerServlet που αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση του Front Controller για τα δύο αυτά τμήματα αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 

servlets καταργούνται και το ρόλο τους αναλαμβάνουν τα δύο Front Controllers, οι 

κλάσεις που υλοποιούν τη διασύνδεση Dispatcher και οι κλάσεις που υλοποιούν τη 

διασύνδεση Action.  

Το διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής πριν την υλοποίηση του προτύπου ανα-

λάμβανε εξολοκλήρου το servlet AdminCatalogServlet ενώ μετά την υλοποίηση τον 

ρόλο αυτό μοιράζονται εκτός του AdminCatalogServlet που αναλαμβάνει πλέον το 

ρόλο του Front Controller για το διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής, η κλάση Ad-
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minDispatcher (που υλοποιεί τη διασύνδεση Dispatcher) και οι κλάσεις admincata-

logAction, adminlogoutAction, insertbookAction, transactionsAction και usersAc-

tion (που υλοποιούν τη διασύνδεση Action). Αντίθετα, το FrontControllerServlet 

διατηρεί το ρόλο του Front Controller στο τμήμα της εφαρμογής που απευθύνεται 

στους πελάτες αλλά μαζί με την κλάση UserDispatcher και τις κλάσεις bookdetail-

sAction, cashierAction, catalogAction, changeuserAction, logoutAction, receiptAc-

tion και showcartAction μοιράζονται την υλοποίηση των servlets που έχουν πλέον 

καταργηθεί.  

Το γράφημα της εικόνας 36 παρουσιάζει τις μεταβολές των τιμών των μετρι-

κών CBO, RFC και ChC για τα servlets πριν και μετά την εφαρμογή του προτύπου. 

Η σύγκριση των τιμών των μετρικών για τα servlets που έχουν καταργηθεί μετά την 

εφαρμογή του προτύπου γίνεται χρησιμοποιώντας τις τιμές των μετρικών των κλά-

σεων που υλοποιούν την αντίστοιχη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, οι τιμές των 

μετρικών της κλάσης receiptAction συγκρίνονται με αυτές του ReceiptServlet. 

Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της μετρικής CBO είναι περίπου 28% ενώ η 

μέγιστη μείωση 70% παρουσιάζεται στην κλάση LogoutServlet. Ο μέσος όρος μείω-

σης της τιμής της μετρικής RFC είναι περίπου 27% ενώ η μέγιστη μείωση 67% πα-

ρουσιάζεται, και σε αυτή τη μετρική, στην κλάση LogoutServlet. Οι τιμές της μετρι-

κής ChC σε όλα τα servlets εκτός του AdminCatalogServlet και του FrontController 

που διατηρούν την τιμή 2 μειώνεται από την τιμή 2 σε 1.  
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Μεταβολές μετρικών μετά την εφαρμογή του Service to Worker
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Εικόνα 36. Μεταβολές των μετρικών CBO, RFC και ChC μετά την εφαρμογή του Service to 
Worker 

Η κατάργηση των servlets και ο διαμοιρασμός της λειτουργικότητάς τους στην 

κλάση που υλοποιεί τη διασύνδεση Dispatcher και στις κλάσεις που υλοποιούν την 

διασύνδεση Action έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόκρισης των κλάσεων  που 

υλοποιούν την διασύνδεση Action με συνέπεια την μείωση της τιμής της μετρικής 

RFC. Η αφαίρεση κώδικα από τα servlets έχει, επίσης, ως αποτέλεσμα τη μείωση 

των συζεύξεων των κλάσεων με άλλες κλάσεις και κατά συνέπεια και τη μείωση της 

τιμής της μετρικής CBO. Η εφαρμογή του προτύπου έχει ως συνέπεια τη μείωση της 

τιμής της μετρικής ChC, που σημαίνει ότι οι αλλαγές των κλάσεων αυτών επηρεά-

ζουν λιγότερο το υπόλοιπο σύστημα. 

Στο γράφημα της εικόνας 37 φαίνονται οι μεταβολές των μετρικών WMPC1 

και WMPC2. Μετά την εφαρμογή του προτύπου ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της 

μετρικής WMPC1 είναι περίπου 38% ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην 

κλάση LogoutServlet με μείωση περίπου 75%. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής της 

μετρικής WMPC2 είναι περίπου 61%, ενώ σε όλα τα servlets εκτός του AdminCata-

logServlet που η τιμή της μετρικής παραμένει σταθερή και του FrontControllerServ-

let που η τιμή αυξάνεται οριακά κατά 9%, υπάρχει μείωση 80%. 
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Μεταβολές μετρικών μετά την εφαρμογή του Service to Worker
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Εικόνα 37. Μεταβολές των μετρικών WMPC1 και WMPC2 μετά την εφαρμογή του Service to 
Worker 

Η μεγάλη μείωση των τιμών των μετρικών WMPC1 και WMPC2 οφείλεται 

στη μεγάλη μείωση της πολυπλοκότητας των κλάσεων μετά την εφαρμογή του προ-

τύπου Service to Worker. 

Μετά την εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης παρατηρείται μια μείωση στις 

γραμμές του κώδικα της εφαρμογής που κυμαίνεται στο 8,4% (από 3087 σε 2829) 

ενώ οι τιμές των μετρικών AOFD, CM και TCC δεν επηρεάζονται από την εφαρμο-

γή του προτύπου σχεδίασης και παραμένουν σχεδόν σταθερές. 
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5. Συμπεράσματα 
Παρόλο που η Java EE πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα που ευνοεί τη ανάπτυ-

ξη πολύπλοκων, απαιτητικών και μεγάλου μεγέθους εφαρμογών παρέχοντας ως ένα 

βαθμό τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης και επέκτασής τους, η εφαρμογή προτύ-

πων σχεδίασης βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του κώδικα της εφαρμογής και 

συνεπώς και της δυνατότητας συντήρησης και επέκτασής της. 

Η εφαρμογή ενός προτύπου σχεδίασης, όπως φάνηκε από τις σημαντικότερες 

μεταβολές των μετρικών που παρουσιάστηκαν σε μια τυπική επιχειρησιακή εφαρμο-

γή όπως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούσαν κυρίως τις κλάσεις που επηρέαζε η 

εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου σχεδίασης. Παρόλα αυτά, μια σημαντική 

βελτίωση ενός τμήμα του κώδικα  της εφαρμογής έχει αντίκτυπο σε όλη την εφαρ-

μογή. 

Η εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης Front Controller επηρέασε ουσιαστικά 

τα οκτώ servlets (BookDetailsServlet, BookStoreServlet, CashierServlet, το Cata-

logServlet, ChangeUserServlet, LogoutServlet,  ReceiptServlet και ShowCartServlet) 

τα οποία αφορούσε. Παρόλα αυτά, τα servlets έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν ένα 

μεγάλο κομμάτι της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Έτσι, λοιπόν, μετά την εφαρ-

μογή του Front Controller παρατηρείται για τα servlets και επομένως για τη λειτουρ-

γικότητα της εφαρμογής που απευθύνεται στον πελάτη 12% μείωση της πολυπλοκό-

τητας, 13% μείωση της απόκρισης και 15% μείωση της σύζευξης μεταξύ των κλά-

σεων.  

Η εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης Model-View-Controller επηρεάζει ακό-

μα πιο εντυπωσιακά σχεδόν όλα τα servlets της εφαρμογής και επομένως όλη τη λει-

τουργικότητά της. Μετά την εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης παρατηρείται μείω-

ση της απόκρισης κατά 25%, ενώ η πολυπλοκότητα μειώνεται κατά 35%.  

Η εφαρμογή του προτύπου σχεδίασης Transfer Object επηρεάζει τις κλάσεις 

που σχετίζονται με αυτό μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές που προκύ-

πτουν από τις αλλαγές των κλάσεων αυτών κατά 13%. Τέλος, η εφαρμογή του προ-

τύπου σχεδίασης Service to Worker υλοποιείται και στα δύο τμήματα της εφαρμο-

γής, δηλαδή και στο τμήμα που απευθύνεται στους πελάτες και στο διαχειριστικό 

τμήμα της εφαρμογής. Η υλοποίησή του παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση στο 
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κώδικα της εφαρμογής. Η σύζευξη στα servlets μειώνεται κατά μέσο όρο 28%, η 

απόκριση κατά 27% ενώ η πολυπλοκότητα 38%. 

Όπως φάνηκε από την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων σχεδίασης σε ένα 

τμήμα κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν πολλά πρότυπα σχεδίασης προσφέροντας 

ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Κατά την υλοποίηση διαδοχικών προτύπων σχεδία-

σης που εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα κώδικα όπως στην περίπτωση των προτύπων 

Front Controller, Model-View-Controller και Service to Worker, που επηρεάζουν τα 

servlets που απευθύνονται στον πελάτη, υπήρξε ολοένα και μεγαλύτερη βελτιώση 

της ποιότητας του κώδικα και επομένως της συντηρησιμότητάς του.  
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6. Γλωσσάρια 
Αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο 

Application Client Εφαρμογή πελάτη 
Application Server Διακομιστής εφαρμοφών 
Assemply Συγκέντρωση 
Client Πελάτης 
Client-server Πελάτη-διακομιστή 
Cohesion Συνεκτικότητα 
Component Στοιχείο 
Controller Ελεγκτής 
Coupling Σύζευξη 
Deploy Εγκατάσταση 
Design Pattern Πρότυπο σχεδίασης 
Enterprise information system Σύστημα Επιχειρησιακών πληροφοριών 
Filter Φίλτρο 
Interface Διασύνδεση 
Java Authentication and Authorization 
Service 

Java υπηρεσία πιστοποίησης και εξου-
σιοδότησης 

Java Naming and Directory Interface 
Διεπιφάνεια Java ονοματοδοσίας και κα-
ταλόγου 

Markup Language Γλώσσα σήμανσης 
Metric Μετρική 
Open Source Software Λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
Provider Παροχέας 
Request Αίτημα 
Response Απόκριση 
Scripting Elements Στοιχεία σεναρίων 
Scriptlet Τμήμα κώδικα 
Server Διακομιστής 
Session Σύνοδος 
Tier Επίπεδο 
View Όψη 
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Ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο 
Java υπηρεσία πιστοποίησης και εξουσιο-
δότησης 

Java Authentication and Authorization 
Service 

Αίτημα Request 
Απόκριση Response 
Γλώσσα σήμανσης Markup Language 
Διακομιστής Server 
Διακομιστής εφαρμοφών Application Server 
Διασύνδεση Interface 
Διεπιφάνεια Java ονοματοδοσίας και κα-
ταλόγου Java Naming and Directory Interface 
Εγκατάσταση Deploy 
Ελεγκτής Controller 
Επίπεδο Tier 
Εφαρμογή πελάτη Application Client 
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Open Source Software 
Μετρική Metric 
Όψη View 
Παροχέας Provider 
Πελάτη-διακομιστή Client-server 
Πελάτης Client 
Πρότυπο σχεδίασης Design Pattern 
Στοιχεία σεναρίων Scripting Elements 
Στοιχείο Component 
Συγκέντρωση Assemply 
Σύζευξη Coupling 
Συνεκτικότητα Cohesion 
Σύνοδος Session 
Σύστημα Επιχειρησιακών πληροφοριών Enterprise information system 
Τμήμα κώδικα Scriptlet 
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