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ΣτόχοςΣτόχος τηςτης εργασίαςεργασίας

ΣτόχοςΣτόχος τηςτης εργασίαςεργασίας είναιείναι ηη διερεύνησηδιερεύνηση τωντων αρχώναρχών
πουπου πρέπειπρέπει νανα διέπουνδιέπουν τητη σχεδίασησχεδίαση μιαςμιας JJavaava EE EE 
εφαρμογήςεφαρμογής, , ώστεώστε αυτήαυτή νανα συντηρείταισυντηρείται καικαι νανα
επεκτείνεταιεπεκτείνεται μεμε ευκολίαευκολία καθώςκαθώς καικαι οο ποιοτικόςποιοτικός καικαι
ποσοτικόςποσοτικός υπολογισμόςυπολογισμός τουτου οφέλουςοφέλους πουπου προκύπτειπροκύπτει
απόαπό τηντην εφαρμογήεφαρμογή προτύπωνπροτύπων σχεδίασηςσχεδίασης σεσε μίαμία
επιχειρησιακήεπιχειρησιακή εφαρμογήεφαρμογή επίδειξηςεπίδειξης. . 

ΤαΤα πρότυπαπρότυπα σχεδίασηςσχεδίασης πουπου θαθα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν γιαγια τοντον υπολογισμόυπολογισμό
τουτου οφέλουςοφέλους είναιείναι τατα::

Front ControllerFront Controller
ModelModel--ViewView--ControllerController
Transfer ObjectTransfer Object
Service to WorkerService to Worker



ΗΗ Java EE Java EE πλατφόρμαπλατφόρμα

ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί έναένα κατανεμημένοκατανεμημένο
μοντέλομοντέλο πολλώνπολλών επιπέδωνεπιπέδων. . ΤαΤα
επίπεδαεπίπεδα αυτάαυτά είναιείναι::
τοτο επίπεδοεπίπεδο πελάτηπελάτη πουπου εκτελείταιεκτελείται
στοστο μηχάνημαμηχάνημα τουτου πελάτηπελάτη
τοτο επίπεδοεπίπεδο webweb πουπου εκτελείταιεκτελείται
στοστο Java EEJava EE διακομιστήδιακομιστή
τοτο επίπεδοεπίπεδο επιχείρησηςεπιχείρησης πουπου
εκτελείταιεκτελείται στοστο Java EEJava EE
διακομιστήδιακομιστή
τοτο επίπεδοεπίπεδο συστήματοςσυστήματος
επιχειρησιακώνεπιχειρησιακών πληροφοριώνπληροφοριών
((Enterprise Information SystemEnterprise Information System ήή
EISEIS) ) πουπου εκτελείταιεκτελείται στοστο EISEIS
διακομιστήδιακομιστή

ΤαΤα Java EEJava EE στοιχείαστοιχεία είναιείναι
λειτουργικέςλειτουργικές μονάδεςμονάδες λογισμικούλογισμικού
πουπου επικοινωνούνεπικοινωνούν μεταξύμεταξύ τουςτους καικαι
συγκεντρώνονταισυγκεντρώνονται σεσε μίαμία Java EEJava EE
εφαρμογήεφαρμογή περιλαμβάνονταςπεριλαμβάνοντας
σχετικέςσχετικές κλάσειςκλάσεις καικαι αρχείααρχεία. . ΩςΩς
Java EEJava EE στοιχείαστοιχεία είναιείναι::
οιοι εφαρμογέςεφαρμογές πελάτηπελάτη καικαι τατα
appletsapplets ((εκτελούνταιεκτελούνται στοστο πελάτηπελάτη).).
τατα Java Java ServletServletss καικαι Java Server Java Server 
PagesPages ((JSPJSP) () (εκτελούνταιεκτελούνται στονστον
διακομιστήδιακομιστή).).
τατα Enterprise JavaBeansEnterprise JavaBeans ((EJBEJB) ) 
γνωστάγνωστά ωςως enterprise beansenterprise beans
((εκτελούνταιεκτελούνται στονστον διακομιστήδιακομιστή). ). 

ΗΗ Java EEJava EE πλατφόρμαπλατφόρμα είναιείναι μιαμια πλατφόρμαπλατφόρμα γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη, , εγκατάστασηεγκατάσταση
καικαι εκτέλεσηεκτέλεση επιχειρησιακώνεπιχειρησιακών εφαρμογώνεφαρμογών σεσε κατανεμημένοκατανεμημένο περιβάλλονπεριβάλλον..



ContainerContainer –– Module Module ––
Packing Packing εφαρμογώνεφαρμογών

ΟΟ Java EEJava EE διακομιστήςδιακομιστής παρέχειπαρέχει
υπηρεσίεςυπηρεσίες μεμε τητη μορφήμορφή ενόςενός
containercontainer γιαγια κάθεκάθε τύποτύπο
στοιχείουστοιχείου. . ΟιΟι υπηρεσίεςυπηρεσίες αυτέςαυτές
είναιείναι::
ΑσφάλειαΑσφάλεια,,
ΣυναλλαγέςΣυναλλαγές,,
JNDIJNDI αναζήτησηςαναζήτησης καικαι
απομακρυσμένηαπομακρυσμένη σύνδεσησύνδεση

ΕνώΕνώ υπάρχουνυπάρχουν οιοι εξήςεξής τύποιτύποι
containercontainer::
EnterpriseEnterprise JavaBeansJavaBeans ((EJBEJB) ) 
containercontainer
WebWeb containercontainer
CContainerontainer εφαρμογήςεφαρμογής πελάτηπελάτη
AppletApplet containercontainer

ΈναΈνα modulemodule αποτελείταιαποτελείται απόαπό έναένα ήή
περισσότεραπερισσότερα Java EEJava EE στοιχείαστοιχεία πουπου
χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τοντον ίδιοίδιο τύποτύπο containercontainer καικαι
έναένα xmlxml αρχείοαρχείο ((deploymentdeployment descriptordescriptor)) τοτο
οποίοοποίο καθορίζεικαθορίζει τιςτις ρυθμίσειςρυθμίσεις τουτου containercontainer..
ΟιΟι τύποιτύποι τωντων module module είναιείναι::

EJB modulesEJB modules, (, (σεσε ..jarjar αρχείοαρχείο))
WebWeb modulesmodules, (, (σεσε ..warwar αρχείοαρχείο))
ModulesModules εφαρμογώνεφαρμογών πελάτηπελάτη ((σεσε ..jarjar

αρχείοαρχείο) ) καικαι
ModulesModules προσαρμογέωνπροσαρμογέων πηγώνπηγών ((σεσε ..rarrar

αρχείοαρχείο))

ΜιαΜια JavaJava EE EE εφαρμογήεφαρμογή μεταφέρεταιμεταφέρεται σεσε έναένα
αρχείοαρχείο .ear.ear αρχείοαρχείο πουπου περιέχειπεριέχει τατα module module 
απόαπό τατα οποίαοποία αποτελείταιαποτελείται καικαι deployment deployment 
descriptorsdescriptors..

ContainerContainer είναιείναι ηη διεπιφάνειαδιεπιφάνεια μεταξύμεταξύ ενόςενός στοιχείουστοιχείου καικαι τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας
χαμηλούχαμηλού επιπέδουεπιπέδου μιαςμιας συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης πλατφόρμαςπλατφόρμας πουπου υποστηρίζειυποστηρίζει τοτο
στοιχείοστοιχείο. . 



Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 
(EJB)(EJB)

ΟΟ πελάτηςπελάτης καλείκαλεί
έναένα EJB:EJB:
ΑναζητώνταςΑναζητώντας τοτο

αντικείμενοαντικείμενο HomeHome
μέσωμέσω τηςτης JNDI JNDI 
τεχνολογίαςτεχνολογίας καικαι
μέσωμέσω τουτου

αντικειμένουαντικειμένου Home Home 
δημιουργείδημιουργεί τοτο EJB EJB 
καικαι καλείκαλεί τιςτις
μεθόδουςμεθόδους τουτου..

ΈναΈνα Enterprise Enterprise JavaBJavaBeanean ((EJBEJB) ) είναιείναι μιαμια δομημένηδομημένη μονάδαμονάδα πουπου μπορείμπορεί
νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί μόνημόνη ήή μεμε άλλαάλλα EJBEJB γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τηςτης
επιχειρησιακήςεπιχειρησιακής λογικήςλογικής στονστον Java EEJava EE διακομιστήδιακομιστή. . ΤαΤα είδηείδη τωντων EJBEJB είναιείναι::

session beans session beans τατα οποίαοποία διακρίνονταιδιακρίνονται σεσε statefulstateful καικαι stateless,stateless,
messagemessage--driven beans driven beans καικαι
entity beans entity beans τατα οποίαοποία αντικαθίστανταιαντικαθίστανται απόαπό τατα persistent entities.persistent entities.

<session bean>
SessionBean

Παράγεται από το
Container

Από την Διανομή
του EJB

<Διασύνδεση>
Java.rmi.Remote

Αντικείμενο Home

<home Διασύνδεση> 
SessionRemoteHome

<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
προγραμματιστή



JSPsJSPs, , ServletsServlets

ΜιαΜια JSPJSP σελίδασελίδα είναιείναι έναένα έγγραφοέγγραφο
βασισμένοβασισμένο σεσε κείμενοκείμενο πουπου περιέχειπεριέχει
δύοδύο τύπουςτύπους κειμένουκειμένου, , 
αα) ) τατα στατικάστατικά δεδομέναδεδομένα ((HTMLHTML, , 
WMLWML καικαι XMLXML) ) καικαι
ββ) ) JSPJSP στοιχείαστοιχεία. . 

ΤαΤα διαφορετικάδιαφορετικά είδηείδη τουτου κώδικακώδικα
JavaJava πουπου μπορούνμπορούν νανα εισαχθούνεισαχθούν σεσε
μίαμία JSP JSP σελίδασελίδα ονομάζονταιονομάζονται στοιχείαστοιχεία
σεναρίωνσεναρίων ((scriptingscripting elementselements). ). ΤαΤα
στοιχείαστοιχεία σεναρίωνσεναρίων είναιείναι τατα εξήςεξής: : 
εκφράσειςεκφράσεις ((expressionsexpressions),),
τμήματατμήματα κώδικακώδικα ((scriptletsscriptlets) ) καικαι
δηλώσειςδηλώσεις ((declarationsdeclarations) ) 

ΌτανΌταν ζητείταιζητείται μίαμία JSP JSP σελίδασελίδα οο
διακομιστήςδιακομιστής webweb τηντην μεταφράζειμεταφράζει σεσε
servletservlet καικαι τηντην εκτελείεκτελεί. . 

ΤαΤα πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα τωντων ServletsServlets::
βασίζονταιβασίζονται καικαι αναπτύσσονταιαναπτύσσονται

στηνστην JavaJava καικαι όχιόχι σεσε μίαμία scriptscript
γλώσσαγλώσσα, , 
υπάρχειυπάρχει ηη έννοιαέννοια τηςτης συνόδουσυνόδου

((sessionsession) ) καικαι
δυνατότηταδυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης σεσε

βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων μέσωμέσω τουτου JDBC JDBC 
APIAPI..

ΤαΤα servletsservlets είναιείναι πιοπιο κατάλληλακατάλληλα
γιαγια εκείναεκείνα τατα στοιχείαστοιχεία μιαςμιας webweb
εφαρμογήςεφαρμογής πουπου έχουνέχουν αρκετήαρκετή
προγραμματιστικήπρογραμματιστική λογικήλογική ((ππ..χχ. . 
δημιουργούνδημιουργούν αντικείμενααντικείμενα, , 
προσπελάζουνπροσπελάζουν βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων
κλπκλπ.) .) καικαι ελάχισταελάχιστα ήή καθόλουκαθόλου
στοιχείαστοιχεία απόκρισηςαπόκρισης προςπρος τοντον
χρήστηχρήστη. . 



ΔημιουργίαΔημιουργία ηλεκτρονικούηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείουβιβλιοπωλείου

ΜιαΜια υπηρεσίαυπηρεσία webweb δέχεταιδέχεται τοντον κωδικόκωδικό
ISBNISBN ενόςενός βιβλίουβιβλίου καικαι επιστρέφειεπιστρέφει τοντον
τίτλοτίτλο τουτου. . 
(http://(http://localhostlocalhost:8080/BookInfoClient):8080/BookInfoClient)

ΕνώΕνώ οο πελάτηςπελάτης μπορείμπορεί::
νανα δειδει τατα διαθέσιμαδιαθέσιμα βιβλίαβιβλία, , 
νανα αναζητήσειαναζητήσει κάποιοκάποιο βιβλίοβιβλίο, , 
νανα δειδει τατα στοιχείαστοιχεία κάποιουκάποιου βιβλίουβιβλίου, , 
νανα προσθέτειπροσθέτει βιβλίαβιβλία στοστο καλάθικαλάθι αγορώναγορών,,
νανα δειδει τατα περιεχόμεναπεριεχόμενα τουτου καλαθιούκαλαθιού

αγορώναγορών τουτου
νανα αφαιρέσειαφαιρέσει κάποιοκάποιο απόαπό τατα περιεχόμεναπεριεχόμενα

τουτου καλαθιούκαλαθιού αγορώναγορών τουτου,,
νανα αδειάσειαδειάσει εντελώςεντελώς τοτο καλάθικαλάθι αγορώναγορών,,
νανα αλλάξειαλλάξει όλαόλα τατα προσωπικάπροσωπικά τουτου

στοιχείαστοιχεία καικαι τοντον κωδικόκωδικό τουτου πρόσβασηςπρόσβασης,,
νανα δειδει μήνυμαμήνυμα γιαγια τηντην κατηγορίακατηγορία

βιβλίωνβιβλίων πουπου προτιμάπροτιμά σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις
προηγούμενεςπροηγούμενες αγορέςαγορές τουτου..
(http://(http://localhostlocalhost:8080/mybookstore:8080/mybookstore--
WebModule/pages/enter)WebModule/pages/enter)

ΓιαΓια λόγουςλόγους επίδειξηςεπίδειξης δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε μιαμια επιχειρησιακήεπιχειρησιακή
εφαρμογήεφαρμογή, , έναένα ηλεκτρονικόηλεκτρονικό κατάστημακατάστημα ((βιβλιοπωλείοβιβλιοπωλείο).).
ΤοΤο διαχειριστικόδιαχειριστικό τμήματμήμα
(http://(http://localhostlocalhost:8080/mybookstore:8080/mybookstore--
WebModule/WebModule/admin/admin/pagespages//admincatalogadmincatalog))
τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής παρέχειπαρέχει στονστον
διαχειριστήδιαχειριστή τητη δυνατότηταδυνατότητα::
νανα ενημερώνειενημερώνει τηντην ποσότηταποσότητα κάθεκάθε

βιβλίουβιβλίου, , 
νανα ανανεώνειανανεώνει τηντην τιμήτιμή κάθεκάθε βιβλίουβιβλίου, , 
νανα διαγράφειδιαγράφει κάποιοκάποιο βιβλίοβιβλίο, , 
νανα εισάγειεισάγει κάποιοκάποιο βιβλίοβιβλίο, , 
νανα ενημερωθείενημερωθεί γιαγια τιςτις συναλλαγέςσυναλλαγές

πουπου έχουνέχουν ολοκληρωθείολοκληρωθεί, , 
νανα αλλάζειαλλάζει τατα στοιχείαστοιχεία τωντων χρηστώνχρηστών,,
νανα διαγράφειδιαγράφει κάποιουςκάποιους χρήστεςχρήστες..



ΥλοποίησηΥλοποίηση ηλεκτρονικούηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείουβιβλιοπωλείου
ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή χρησιμοποιείχρησιμοποιεί δύοδύο enterprise enterprise 
beansbeans ((έναένα statefulstateful καικαι έναένα statelessstateless))..
τοτο statefulstateful υλοποιείυλοποιεί τητη

λειτουργικότηταλειτουργικότητα τουτου καλαθιούκαλαθιού αγορώναγορών
ενόςενός πελάτηπελάτη καικαι
τοτο stateless stateless περιλαμβάνειπεριλαμβάνει μεθόδουςμεθόδους

πουπου υλοποιούνυλοποιούν τηντην λογικήλογική τηςτης
επιχείρησηςεπιχείρησης

ΕπίσηςΕπίσης χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται τατα
servletsservlets::

AdminCatalogServletAdminCatalogServlet,,
BookDetailsServletBookDetailsServlet,,
BookStoreServletBookStoreServlet,,
CashierServletCashierServlet, , 
CatalogServletCatalogServlet, , 
ChangeUserServletChangeUserServlet, , 
CreateUserServletCreateUserServlet, , 
LogoutServletLogoutServlet,  ,  
ReceiptServletReceiptServlet καικαι
ShowCartServletShowCartServlet

ΗΗ web web υπηρεσίαυπηρεσία αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε
χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας τοτο Java API Java API γιαγια XML XML 
RPCRPC ((RRemoteemote PProcedurerocedure CCallsalls)). . 
ΗΗ κλήσηκλήση τηςτης web web υπηρεσίαςυπηρεσίας γίνεταιγίνεται
χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας τοτο πρωτόκολλοπρωτόκολλο SOAPSOAP. . 
ΣτηνΣτην διασύνδεσηςδιασύνδεσης BookInfoServiceSEIBookInfoServiceSEI
πουπου επεκτείνειεπεκτείνει τηντην java.rmi.Remotejava.rmi.Remote
δηλώνονταιδηλώνονται οιοι μέθοδοιμέθοδοι πουπου οο πελάτηςπελάτης
μπορείμπορεί νανα καλέσεικαλέσει. . 
ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή πελάτηπελάτη καλείκαλεί τηντην web web 
υπηρεσίαυπηρεσία μέσωμέσω τουτου αρχείουαρχείου wsdlwsdl πουπου
περιγράφειπεριγράφει τηντην υπηρεσίαυπηρεσία..

ΤέλοςΤέλος, , χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται καικαι 2 2 
φίλτραφίλτρα::
τοτο HitCounterFilterHitCounterFilter καικαι
τοτο OrderFilterOrderFilter



ΠρότυπαΠρότυπα ΣχεδίασηςΣχεδίασης

ΣτοΣτο επίπεδοεπίπεδο παρουσίασηςπαρουσίασης υπάρχουνυπάρχουν τατα πρότυπαπρότυπα::
ModelModel--ViewView--CoConntrollertroller ((διαχωρίζειδιαχωρίζει τοτο μοντέλομοντέλο, , τηντην παρουσίασηπαρουσίαση καικαι τηντην

επεξεργασίαεπεξεργασία),),
FrontFront ControllerController ((συγκεντρώνεισυγκεντρώνει τηντην κοινήκοινή λειτουργικότηταλειτουργικότητα),),
InterceptingIntercepting FilterFilter ((προσθέτειπροσθέτει λειτουργίεςλειτουργίες),),
ServiceService toto WorkerWorker ((διατηρείδιατηρεί τοτο διαχωρισμόδιαχωρισμό ανάμεσαανάμεσα σεσε ενέργειεςενέργειες ((actionsactions), ), 

όψειςόψεις καικαι ελεγκτέςελεγκτές),),
ViewView HelperHelper ((μειώνειμειώνει τηντην εξειδίκευσηεξειδίκευση στιςστις όψειςόψεις),),
CompositeComposite ViewView ((γιαγια τηντην επαναχρησιμοποίησηεπαναχρησιμοποίηση κοινώνκοινών τμημάτωντμημάτων όψεωνόψεων),),
ContextContext ObjectObject ((ενσωματώνειενσωματώνει τατα δεδομέναδεδομένα τουτου συστήματοςσυστήματος ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως

πρωτοκόλλουπρωτοκόλλου),),
ApplicationApplication ControllerController ((προσδιορίζειπροσδιορίζει τηντην κλήσηκλήση εντολώνεντολών καικαι τοντον καθορισμόκαθορισμό καικαι

τηντην προώθησηπροώθηση τωντων όψεωνόψεων γιαγια έναένα είδοςείδος αιτήματοςαιτήματος),),
DispatcherDispatcher ViewView ((προωθείπροωθεί τηντην κατάλληληκατάλληλη όψηόψη ότανόταν υπάρχειυπάρχει μικρήμικρή

επιχειρησιακήεπιχειρησιακή λογικήλογική).).

ΠρότυποΠρότυπο σχεδίασηςσχεδίασης είναιείναι μιαμια καλάκαλά ορισμένηορισμένη λύσηλύση σεσε έναένα
επαναλαμβανόμενοεπαναλαμβανόμενο πρόβλημαπρόβλημα..



ΠρότυπαΠρότυπα ΣχεδίασηςΣχεδίασης
ΣτοΣτο επίπεδοεπίπεδο επιχείρησηςεπιχείρησης υπάρχουνυπάρχουν τατα πρότυπαπρότυπα::

BusinessBusiness DelegateDelegate ((αποκρύπτειαποκρύπτει λεπτομέρειεςλεπτομέρειες τηςτης υλοποίησηςυλοποίησης τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης),),
ServiceService LocatorLocator ((αποκρύπτειαποκρύπτει λεπτομέρειεςλεπτομέρειες πρόσβασηςπρόσβασης σεσε έναένα στοιχείοστοιχείο),),
SessionSession FaFaççadeade ((αποκρύπτειαποκρύπτει τηντην πολυπλοκότηταπολυπλοκότητα χειρισμούχειρισμού τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης),),
ApplicationApplication ServiceService ((συγκεντρώνεισυγκεντρώνει τηντην λογικήλογική τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης),),
BusinessBusiness ObjectObject ((διαχωρίζειδιαχωρίζει τατα δεδομέναδεδομένα καικαι τητη λογικήλογική τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης),),
Composite Entity (εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά της EJB αρχιτεκτονικής),
Transfer Object (μεταφέρει πολλά δεδομένα μεταξύ επιπέδων),
Transfer Object Assembler (συναθροίζει πολλά Transfer Objects) και
Value List Handler (διαχειρίζεται προσωρινά δεδομένα)

ΣτοΣτο επίπεδοεπίπεδο συστήματοςσυστήματος επιχειρησιακώνεπιχειρησιακών πληροφοριώνπληροφοριών υπάρχουνυπάρχουν::
Data Access Object (ενσωματώνει όλη την πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων),
Service Activator (για την ασύγχρονη επεξεργασία αιτημάτων),
Web Service Broker (υπηρεσία που εξυπηρετεί ως μεσολαβητής άλλες) και
Domain Store (με διαφανή τρόπο διατηρεί ένα μοντέλο δεδομένων).



ΕφαρμογήΕφαρμογή προτύπωνπροτύπων
σχεδίασηςσχεδίασης

Front ControllerFront Controller: : ΣταΣτα servletsservlets αα) ) BookDetailsServletBookDetailsServlet, , ββ) ) 
BookStoreServletBookStoreServlet, , γγ) ) CashierServletCashierServlet, , δδ) ) τοτο CatalogServletCatalogServlet, , εε) ) 
ChangeUserServletChangeUserServlet, , στστ) ) LogoutServletLogoutServlet,  ,  ζζ) ) ReceiptServletReceiptServlet καικαι ηη) ) 
ShowCartServletShowCartServlet υπάρχειυπάρχει μιαμια κοινήκοινή λειτουργίαλειτουργία, , οο έλεγχοςέλεγχος γιαγια αναν οο
χρήστηςχρήστης έχειέχει εισαχθείεισαχθεί στοστο ηλεκτρονικόηλεκτρονικό βιβλιοπωλείοβιβλιοπωλείο είτεείτε ανώνυμαανώνυμα είτεείτε
εισάγονταςεισάγοντας τοτο όνομαόνομα χρήστηχρήστη καικαι τοντον κωδικόκωδικό πρόσβασήςπρόσβασής τουτου, , ηη οποίαοποία
μεταφέρεταιμεταφέρεται σεσε έναένα servletservlet πουπου καλείταικαλείται πρινπριν τηντην κλήσηκλήση τωντων άλλωνάλλων
servletsservlets..

ModelModel--ViewView--ControllerController: : ΣταΣτα servletsservlets υπάρχειυπάρχει καικαι οο κώδικαςκώδικας πουπου
σχετίζεταισχετίζεται μεμε τητη λειτουργικότηταλειτουργικότητα καικαι οο κώδικαςκώδικας πουπου σχετίζεταισχετίζεται μεμε τηντην
παρουσίασηπαρουσίαση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής. . ΟΟ κώδικαςκώδικας πουπου σχετίζεταισχετίζεται μεμε τηντην
παρουσίασηπαρουσίαση μεταφέρεταιμεταφέρεται σεσε JSP JSP σελίδεςσελίδες ( ( αα) ) BookDetailsBookDetails..jspjsp, , ββ) ) 
BookStoreBookStore..jspjsp, , γγ) ) CashierCashier..jspjsp, , δδ) ) τοτο CatalogCatalog..jspjsp, , εε) ) ChangeUserChangeUser..jspjsp, , στστ) ) 
LogoutLogout..jspjsp,  ,  ζζ) ) ReceiptReceipt..jspjsp, , ηη) ) ShowCartShowCart..jspjsp, , θθ) ) CreateUserCreateUser..jspjsp, , ιι) ) 
AdminCatalogAdminCatalog..jspjsp, , κκ) ) AdminLoginAdminLogin..jspjsp, , λλ) ) AdminLogoutAdminLogout..jspjsp, , μμ) ) 
InsertBookInsertBook..jspjsp, , νν) ) TransactionsTransactions..jspjsp καικαι ξξ) ) UsersUsers..jspjsp).).



ΕφαρμογήΕφαρμογή προτύπωνπροτύπων
σχεδίασηςσχεδίασης

TransferTransfer ObjectObject: : ΗΗ λίσταλίστα βιβλίωνβιβλίων, , χρηστώνχρηστών καικαι αγορώναγορών δενδεν χωράχωρά σεσε
μίαμία σελίδασελίδα. . ΓιαΓια αυτόαυτό επιστρέφονταιεπιστρέφονται αυτάαυτά πουπου χωράνεχωράνε σεσε μίαμία σελίδασελίδα καικαι
δημιουργούνταιδημιουργούνται σύνδεσμοισύνδεσμοι γιαγια τιςτις άλλεςάλλες. . ΤαΤα αντικείμενααντικείμενα μιαςμιας σελίδαςσελίδας
καθώςκαθώς καικαι οο συνολικόςσυνολικός αριθμόςαριθμός τωντων αντικειμένωναντικειμένων επιστρέφονταιεπιστρέφονται μαζίμαζί ((μεμε
μίαμία ανάκτησηανάκτηση).).

ServiceService toto WorkerWorker: : ΤαΤα servletsservlets καταργούνταικαταργούνται καικαι όλεςόλες οιοι ενέργειεςενέργειες
τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής πουπου εμπεριέχονταιεμπεριέχονται σταστα servletsservlets μεταφέρονταιμεταφέρονται σεσε
διαφορετικέςδιαφορετικές κλάσειςκλάσεις. . ΤηνΤην επιλογήεπιλογή τηςτης κατάλληληςκατάλληλης ενέργειαςενέργειας πουπου θαθα
πρέπειπρέπει νανα εκτελεστείεκτελεστεί καθώςκαθώς καικαι ηη επιλογήεπιλογή τηςτης κατάλληληςκατάλληλης όψηςόψης
αναλαμβάνουναναλαμβάνουν δύοδύο αντικείμενααντικείμενα ((έναένα γιαγια τοτο διαχειριστικόδιαχειριστικό τμήματμήμα καικαι έναένα
γιαγια τοτο τμήματμήμα τωντων πελατώνπελατών), ), DispatcherDispatcher..



ΜετρικέςΜετρικές

Οι μετρικές που μεταβάλλονται από την εφαρμογή των προτύπων σχεδίασης
είναι:
Η μετρική Coupling Between Objects (CBO) αναπαριστά τον αριθμό των

άλλων κλάσεων με τις οποίες έχει σύζευξη η κλάση.
Η μετρική Changing Methods (CM) προσδιορίζει τον αριθμό διακριτών

μεθόδων στο σύστημα που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από αλλαγές σε μία
κλάση.
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.
Η μετρική Response For Class (RFC) ορίζει το μέγεθος της απόκρισης για

μία κλάση.
Η μετρική Weighted Methods Per Class 1 (WMPC1) είναι το άθροισμα της

πολυπλοκότητας όλων των μεθόδων μιας κλάσης.
Η μετρική Weighted Methods Per Class 2 (WMPC2) μετρά την

πολυπλοκότητα μιας κλάσης υποθέτοντας πως μια κλάση με περισσότερες
μεθόδους από μια άλλη είναι πιο πολύπλοκη.

Η ποιότητα του κώδικα της εφαρμογής θα μετρηθεί μέσω
μετρικών. Η μείωση των τιμών των μετρικών που ακολουθούν
σημαίνει αυτόματα και βελτίωση του κώδικα.



ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών CBOCBO, , RFC RFC 
καικαι WMPCWMPC1 1 μετάμετά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
FrontFront ControllerController

ΜείωσηΜείωση συζεύξεωνσυζεύξεων
((CBOCBO))
ΜείωσηΜείωση απόκρισηςαπόκρισης

((RFCRFC))
ΜείωσηΜείωση

πολυπλοκότηταςπολυπλοκότητας
((WMPC1WMPC1))
ΜείωσηΜείωση τουτου κώδικακώδικα: : 

0,8% (0,8% (απόαπό 4562 4562 
γραμμέςγραμμές σεσε 4525)4525)

ΜΜ..ΟΟ.. μείωσηςμείωσης τηςτης CBO: 15% (CBO: 15% (LogoutServletLogoutServlet: 27%): 27%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης RFC: 13% (RFC: 13% (BookStoreServletBookStoreServlet: 28%): 28%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPCWMPC11: 12% (: 12% (LogoutServletLogoutServlet: 20%): 20%)

Μεταβoλές μετρικών μετά την εφαρμογή του Front Controller
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ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών RFCRFC,  ,  
WMPCWMPC1 1 καικαι WMPCWMPC2 2 μετάμετά τηντην
εφαρμογήεφαρμογή τουτου ModelModel--ViewView--ControllerController
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης RFC: RFC: 2525% (% (ChangeUserServletChangeUserServlet : : 4242%)%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPCWMPC11: : 3535% (% (ChangeUserServletChangeUserServlet : : 6767%)%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPCWMPC22: : 7,67,6% (% (ChangeUserServletChangeUserServlet : : 28,628,6%)%)

Μετάβολές  μετρικών μετά την εφαρμογή του Model-View-Controller
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ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών CM CM καικαι
ChCChC μετάμετά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου ModelModel--
ViewView--ControllerController
ΗΗ μείωσημείωση τωντων μετρικώνμετρικών CM CM καικαι ChCChC οφείλεταιοφείλεται στοστο ότιότι λόγωλόγω τηςτης

εφαρμογήςεφαρμογής τουτου προτύπουπροτύπου τοτο σύστημασύστημα επηρεάζεταιεπηρεάζεται λιγότερολιγότερο απόαπό
αλλαγέςαλλαγές πουπου μπορείμπορεί νανα προκύψουνπροκύψουν απόαπό αλλαγέςαλλαγές αυτώναυτών τωντων
κλάσεωνκλάσεων. . 

Μεταβολή μετρικών μετά την εφαρμογή του Model-View-Controller
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ΜεταβολήΜεταβολή μετρικήςμετρικής CM CM μετάμετά τηντην
εφαρμογήεφαρμογή τουτου Transfer ObjectTransfer Object

Μεταβολή της μετρικής CM μετά την εφαρμογή του Transfer Object
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κλάσεωνκλάσεων αυτώναυτών (CM)(CM)

ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης CMCM: : 1313% (% (BooksNotFoundExceptionBooksNotFoundException : : 1616%)%)



ΜεταβολήΜεταβολή μετρικήςμετρικής RFCRFC μετάμετά τηντην
εφαρμογήεφαρμογή τουτου Transfer ObjectTransfer Object

ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης RFC: 5% (RFC: 5% (TransactSessionRemoteBusinessTransactSessionRemoteBusiness: : 
15%)15%)

Μεταβολή μετρικής RFC μετά την εφαρμογή του Transfer Object
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ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών WMPCWMPC1 1 
καικαι WMPC2 WMPC2 μετάμετά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
TransferTransfer ObjectObject
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPCWMPC11: 5% : 5% 

((TransactSessionRemoteBusinessTransactSessionRemoteBusiness: 15%): 15%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPCWMPC22: 3% : 3% 

((TransactSessionRemoteBusinessTransactSessionRemoteBusiness : 4,4%): 4,4%)

Μεταβολή των μετρικών WMPC1 και WMPC2 μετά την εφαρμογή του Transfer 
Object
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1% (1% (απόαπό 3121 3121 γραμμέςγραμμές
σεσε 3087)3087)



ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών CBOCBO, , RFC RFC 
καικαι ChCChC μετάμετά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
Service to WorkerService to Worker
ΜΜ..ΟΟ.. μείωσηςμείωσης τηςτης CBO: CBO: 2828% (% (LogoutServletLogoutServlet: : 7070%)%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης RFC: RFC: 2727% (% (BookStoreServletBookStoreServlet: : 6767%)%)

Μεταβολές μετρικών μετά την εφαρμογή του Service to Worker
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ΜεταβολέςΜεταβολές τωντων μετρικώνμετρικών CBOCBO, , RFC RFC 
καικαι ChCChC μετάμετά τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
Service to WorkerService to Worker
ΜΜ..ΟΟ.. μείωσηςμείωσης τηςτης WMPC1WMPC1: : 3838% (% (LogoutServletLogoutServlet: : 7575%)%)
ΜΜ..ΟΟ. . μείωσηςμείωσης τηςτης WMPC2WMPC2: : 6161% (% (ωςως 8080%)%)

Μεταβολές μετρικών μετά την εφαρμογή του Service to Worker
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ΜείωσηΜείωση τουτου κώδικακώδικα: : 

88,,44% (% (απόαπό 3087 3087 
γραμμέςγραμμές σεσε 2829)2829)



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

ΠαρόλοΠαρόλο πουπου ηη Java EE Java EE πλατφόρμαπλατφόρμα είναιείναι μιαμια
πλατφόρμαπλατφόρμα πουπου δίνειδίνει τητη δυνατότηταδυνατότητα εύκοληςεύκολης
συντήρησηςσυντήρησης καικαι επέκτασηςεπέκτασης σεσε εφαρμογέςεφαρμογές, , ηη
υλοποίησηυλοποίηση προτύπωνπροτύπων σχεδίασηςσχεδίασης βελτιώνειβελτιώνει
σημαντικάσημαντικά τηντην ποιότηταποιότητα τουτου κώδικακώδικα..
ΕπίσηςΕπίσης, , κατάκατά τηντην υλοποίησηυλοποίηση διαδοχικώνδιαδοχικών προτύπωνπροτύπων
σχεδίασηςσχεδίασης πουπου εφαρμόζονταιεφαρμόζονται στοστο ίδιοίδιο τμήματμήμα κώδικακώδικα
((ππ..χχ. . Front ControllerFront Controller, , ModelModel--ViewView--ControllerController καικαι
ServiceService toto WorkerWorker πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τατα servletsservlets πουπου
απευθύνονταιαπευθύνονται στονστον πελάτηπελάτη) ) υπήρξευπήρξε ολοέναολοένα καικαι
μεγαλύτερημεγαλύτερη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τουτου κώδικακώδικα καικαι
επομένωςεπομένως τηςτης συντηρησιμότητάςσυντηρησιμότητάς τουτου. . 
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