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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Εδώ και χρόνια οι ομάδες ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων αντιμετωπίζουν ένα 

πολύ σημαντικό πρόβλημα: πώς να τροποποιήσουν, αναβαθμίσουν και να συνδέσουν μεταξύ 

τους ετερογενείς εφαρμογές, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων με 

όσο το δυνατόν περισσότερο ευέλικτο τρόπο. Οι υπηρεσίες δικτύου (Web services) είναι μια 

νέα τεχνολογία η οποία παρέχει ένα δυνατό μηχανισμό ενοποίησης ανόμοιων 

πληροφοριακών συστημάτων και των χαρακτηριστικών τους. Συνδυάζοντας τα καλύτερα 

στοιχεία της βασισμένης σε components (αντικείμενα) αρχιτεκτονικής και του διαδικτύου, οι 

υπηρεσίες δικτύου δημιουργούν μία νέα έννοια γνωστή ως Service-Oriented Αρχιτεκτονική. 

Μία υπηρεσία είναι ένα αντικείμενο δικτύου. Όπως τα αντικείμενα, οι υπηρεσίες γενικά 

αντιπροσωπεύουν μια λειτουργικότητα η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς να 

γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες υλοποίησης της υπηρεσίας. Επιπλέον, εφόσον τα 

πρωτόκολλα διαδικτύου είναι εντελώς ανεξάρτητα από κατασκευαστές, πλατφόρμες και 

γλώσσες προγραμματισμού, το αποτέλεσμα είναι να αναπτύσσονται εφαρμογές οι οποίες 

ενσωματώνονται εύκολα στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα είναι εύκολα να τροποποιηθούν 

καθώς οι ανάγκες της επιχείρησης αλλάζουν. 

Οι εφαρμογές οι οποίες σχεδιάζονται βάσει της SOA παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα με 

αυτή που συναντάται σε μια μονολιθική αρχιτεκτονική και επιπλέον έχουν τα παρακάτω 

πελονεκτήματα: 

• Ευκολότερη επέκταση της λογικής του υπάρχοντος συστήματος έτσι ώστε να 

λειτουργεί με τη νέα επιχειρησιακή λειτουργικότητα. 

• Μεγαλύτερη ευλιγισία σε αλλαγές χωρίς την ανάγκη της συνεχούς αναδιοργάνωσης 

της αρχιτεκτονικής. 

• Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το να παρουσιάσει την τεχνολογία των 

XML Web Services και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή για τον συγχρονισμό δεδομένων 

ανάμεσα σε ένα legacy system και ένα portal (πύλη). 

Ως Legacy System, ορίζουµε οποιαδήποτε εφαρµογή χρησιµοποιεί µία βάση δεδοµένων 

και περιέχει στοιχεία και πληροφορίες που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε για προβολή και 

επεξεργασία σε ένα πληροφοριακό σύστηµα. H πλατφόρµα λειτουργίας, η γλώσσα 

κατασκευής και η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιεί το σύστηµα µπορεί να είναι 

οποιουδήποτε τύπου, τεχνολογίας και κατασκευαστή. 

Ως portal (πύλη), θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ένα σύνολο ιστοσελίδων που 

«κρέμονται» κάτω από μια κεντρική ιστοσελίδα, από την οποία μπορεί κανείς να ξεκινήσει την 
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περιήγησή του στο Διαδίκτυο. Αποτελεί την είσοδο σε ένα πλήθος πληροφοριών, συνήθως 

πάνω σε καθορισμένες θεματικές ενότητες. Η πύλη είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο 

απλών ιστοσελίδων και αυτό γιατί έχει δική της βάση δεδομένων με εκατοντάδες σελίδες γύρω 

από διάφορα θέματα, παράγει δικό της περιεχόμενο και αποτελεί ένα σύνολο προγραμμάτων 

και λειτουργιών που βοηθούν το χρήστη να βρεί πληροφορίες.   

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή του αναγνώστη στην τεχνολογία 

των web services, παρουσιάζοντας τι ακριβώς είναι τα τελευταία, και μια ιστορική αναδρομή 

σε αυτά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η τεχνολογία και τα πρωτόκολλα για την 

κατασκευή των web services, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και ποιές είναι οι δυνατότητές 

τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα διάφορα πλεονεκτήματα τα οποία παρέχονται 

από τα web services. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής καθώς και ένα παράδειγμα ανάπτυξης ενός web service. 

Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται μια αρχική παρουσίαση της εφαρμογής που πρόκειται να 

υλοποιηθεί, περιγράφεται το πρόβλημα και η λύση που παρέχεται με την τεχνολογία των web 

services. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση του κώδικα του web service και η ανάλυσή 

του. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ενέργειες που έγιναν προκειμένου ένα πρόγραμμα 

πελάτης να έχει πρόσβαση σε ένα web service και στη συνέχεια παρουσιάζεται η λειτουργία 

του τελικού συστήματος. 

Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται προβλήματα που παρουσιάστηκαν και 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και στη συνέχεια παρατίθενται διάφορα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός παρόμοιου μοντέλου. 
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2. TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ WEB SERVICES 
 
 

2.1 Η εμφάνιση των Web Services 
 
 

Μία σύντομη αναδρομή σε προηγούμενες αρχιτεκτονικές λογισμικού είναι χρήσιμη για να 

δείξει πως οι υπηρεσίες δικτύου αποτελούν το επόμενο βήμα στο σχεδιασμό εφαρμογών. 

 

2.1.1 Πρώτη γενιά – Βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πελάτη-εξυπηρετητή 
 

Οι πρώτες εφαρμογές πελάτη-εξυπηρετητή στηρίχτηκαν σε ένα βασικό σχεδιασμό βάσης-

πελάτη. Μια εφαρμογή πελάτη, η οποία «έτρεχε» σε ένα προσωπικό υπολογιστή, εξέδιδε 

αιτήσεις σε μία βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτημάτων την οποία 

υποστήριζε η αντίστοιχη βάση. Αυτό των δύο σειρών (two-tier)  μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 

έχει ένα σύνολο από πλεονεκτήματα. Χάρη στην ανάπτυξη προτυποποιημένων βάσεων 

δεδομένων το 1980, οι προγραμματιστές δεν χρειαζόταν πλέον να αναπτύσσουν εφαρμογές 

και βάσεις δεδομένων από την αρχή. Η προτυποποίηση των σχεσιακών βάσεων και των 

γλωσσών προγραμματισμού βελτίωσε το υλικό των υπολογιστών (χαμηλότερες τιμές και 

μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς), δίνοντας τη δυνατότητα στην γρήγορη ανάπτυξη 

εξειδικευμένων database-driven εφαρμογών. Οι πελάτες εκτελούνταν στους υπολογιστές 

ενσωματώνοντας όλη τη λογική παρουσίασης καθώς και ένα μέρος της επιχειρησιακής 

λογικής. Αυτές οι εφαρμογές αναφέρονται ως fat clients (σχήμα 2.1). 

 

 
Σχήμα 2.1 
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Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το τριών σειρών (three-tier) μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή το 

οποίο χρησιμοποιούσε τρείς σειρές υπολογιστών (σχήμα 2.2). Στην περίπτωση αυτή το 

λογισμικό του πελάτη είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση της εφαρμογής, ένας εξυπηρετητής 

εφαρμογών είναι υπεύθυνος για τη λογική της εφαρμογής και ένας ξεχωριστός εξυπηρετητής 

βάσης δεδομένων είναι υπεύθυνος για τη λογική πρόσβασης στα δεδομένα και τη φυσική 

αποθηκευσή τους. 

 

 
Σχήμα 2.2 

Τελικά το μοντέλο εξελίχθηκε στο ν-σειρών πελάτη εξυπηρετητή το οποίο χρησιμοποιεί 

περισσότερες από τρείς σειρές υπολογιστών (σχήμα 2.3). Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό 

του πελάτη είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση της εφαρμογής, ένας ξεχωριστός 

εξυπηρετητής βάσης δεδομένων είναι υπεύθυνος για τη λογική πρόσβασης στα δεδομένα και 

τη φυσική αποθηκευσή τους, ενώ η λογική της εφαρμογής είναι κατανεμημένη σε δύο ή 

περισσότερους εξυπηρετητές. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει το πλεονέκτημα οτι είναι 

κλιμακούμενη, γιατί διαχωρίζει την επεξεργασία η οποία λαμβάνει χώρα ώστε να ισορροπεί το 

φόρτο εργασίας σε κάθε εξυπηρετητή. Τα δύο σημαντικότερα μειονεκτήματά της είναι: 1) 

επιβάλλει μεγάλο φόρτο στο δίκτυο και 2) είναι περισσότερο πολύπλοκη στον 

προγραμματισμό και έλεγχο εφαρμογών (από οτι η 2-tier αρχιτεκτονική), γιατί πρέπει να 

επικοινωνούν περισσότερες συσκευές για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή του χρήστη. 
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Σχήμα 2.3 

2.1.2 Δεύτερη γενιά – Web Application Servers 
 

Η εμφάνιση του Internet ξεκίνησε το 1960 και μέχρι το 1980 η χρήση του απλώθηκε στα 

πανεπιστήμια και τους κυβερνητικούς οργανισμούς. Παρόλα αυτά, ο παγκόσμιος ιστός ήταν 

αυτός που έδωσε στο Internet οπτική διεπαφή έτσι ώστε αυτό να θεωρηθεί ένα ζωτικό δίκτυο 

για επιχειριασιακές επικοινωνίες και συναλλαγές στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Παρόλο που οι web αρχιτεκτονικές επέτρεπαν στους web browsers να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, μέσω των CGI, ο ερχομός των application servers 

αποδείχθηκε ακόμη πιο χρήσιμος διότι ο πελάτης δεν ήταν πλέον μία εφαρμογή σε ένα Η/Υ 

αλλά ο ίδιος ο Web browser. Όπως στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, οι web 

application servers επέφεραν αυξημένη απόδοση και επεκτασιμότητα, καθώς και μια πιο                

εξιδεικευμένη επιχειρησιακή λογική. 

Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο γενεών είναι οτι οι εφαρμογές δικτύου 

σχεδιάστηκαν για να επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου, ενός δημόσιου δικτύου βασισμένο σε 

συγκεκριμένα standards, σε αντίθεση με τις εφαρμογές της πρώτης γενιάς όπου έπρεπε η 

σύνδεση μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή να είναι αφοσιωμένη (dedicated).  Κάτω από 

το νέο αυτό μοντέλο, ακόμα και πελάτες οι οποίοι βρίσκονταν στο ίδιο δίκτυο με τον 

εξυπηρετητή χρησιμοποιούσαν πρωτόκολλα του Internet για να επικοινωνήσουν με τον 

εξυπηρετητή. 

Ο παγκόσμιος ιστός έδωσε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους πελάτες 

τους άμεσα με τη βοήθεια του Internet. Η παραπάνω διαδικασία έκρυβε ένα αριθμό 

προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου φόρτου εργασίας που δημιουργούσε τόσο 
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στους web servers όσο και στους web application servers. Προφανώς, ένα τέτοιο σύστημα on-

line επιχείρησης, θα έπρεπε να υποστηρίζει ένα τεράστιο πλήθος πελατών. Επίσης, οι web 

browsers δεν γνωρίζουν τα συστήματα με τα οποία επικοινωνούν εξαιτίας της stateless φύσης 

του πρωτοκόλλου. Έτσι οι web servers έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν κλιμακούμενοι για να 

διαχειριστούν το μεγάλο αριθμό των εισερχόμενων αιτήσεων, καθώς και να διαθέτουν μια πιο 

εξειδικευμένη λογική παρουσίασης. Με παρόμοιο τρόπο, οι εξυπηρετητές εφαρμογών έπρεπε 

να κλιμακώνουν δραματικά την απόδοσή τους έτσι ώστε να εξισορροπούν το φόρτο εργασίας 

και να διαχειρίζονται τις συναλλαγές με τις βάσεις δεδομένων.  

 
 

2.1.3 Τρίτη γενιά – Distributed Object Computing (DOC) 
 

Από μια αντικειμενοστρεφή προοπτική, η αρχιτεκτονική DOC είναι η επόμενη έκδοση της 

αρχιτεκτονικής του πελάτη-εξυπηρετητή. Αντιστοιχεί σε λογισμικό το οποίο ονομάζεται 

middleware και ενεργεί μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή. Το middleware υποστηρίζει την 

αλληλεπίδραση αντικειμένων σε ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, 

διαχειρίζεται την αρχιτεκτονική του φυσικού δικτύου με τρόπο διαφανές. Αυτό επιτρέπει στον 

προγραμματιστή να αφοσιωθεί στην ανάπτυξη της εφαρμογής και να αγνοήσει τις 

ιδαιτερότητες του συγκεκριμένου κατανεμημένου περιβάλλοντος. 

Από πρακτική πλευρά, η αρχιτεκτονική DOC επιτρέπει στον προγραμματιστή να 

συγκεντρωθεί στους χρήστες, τα αντικείμενα και τις μεθόδους μιας εφαρμογής, παρά να 

ασχολείται με το ποιοί εξυπηρετητές περιέχουν ποιά σύνολα αντικειμένων. Το αντικείμενο του 

πελάτη απλά ζητά από το «δίκτυο» να εντοπίσει και να εκτελέσει τη μέθοδο του αντικειμένου 

του εξυπηρετητή. Αυτό επιτρέπει την φυσική τοποθεσία του server αντικειμένου να είναι 

ανεξάρτητο από την προοπτική του client αντικειμένου. Έτσι, από τη στιγμή που οι πελάτες 

δεν απευθύνονται απευθείας στους εξυπηρετητές, οι τελευταίοι προστίθενται ή αφαιρούνται 

από το δίκτυο χωρίς να αλλάζει ο κώδικας του πελάτη. Μόνο το middleware ενημερώνεται για 

τις αλλαγές στη διεύθυνση του client αντικειμένου. Έτσι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η 

συντήρηση της εφαρμογής, παράλληλα όμως μειώνεται και η απόδοσή της και αυτό γιατί 

προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο ανάμεσα στον πελάτη και τον εξυπηρετητή. Δύο είναι τα 

βασικά ανταγωνιζόμενα DOC standards: 1) το OMG CORBA και 2) το Microsoft DCOM.  

Το CORBA είναι ένα standard για Object Request Brokers (ORBs). Τα ORBs επιτρέπουν 

στα αντικείμενα να κατανέμονται σε ένα πλήθος από πελάτες και εξυπηρετητές, ανεξάρτητα 

από την υπολογιστική πλατφόρμα ή τη γλώσσα προγραμματισμού. Με άλλα λόγια, αυξάνει τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών σε ένα ετερογενές, κατανεμημένο περιβάλλον.  
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Το DCOM είναι το component object model της Microsoft για ένα κατανεμημένο 

περιβάλλον. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα binary standard για διεπαφές μεταξύ αντικειμένων. 



Αντίθετα από το CORBA το DCOM δεν υποστηρίζει διαλειτουργικότητα και αυτό γιατί οι 

διεπαφές του πρέπει να ακολουθούν το ίδιο layout μνήμης. 

2.1.4 Τέταρτη γενιά – Web Services 
 

Τα Web Services αναπαριστούν ένα νέο μοντέλο της αρχιτεκτονικής λογισμικού. Το 

μοντέλο αυτό βρίσκεται στη σύγκλιση δύο τεχνολογιών. Πρώτο είναι το Web το οποίο 

χρησιμοποιεί standard πρωτόκολλα όπως το http και η XML. Δεύτερη είναι η επανάσταση του 

Service Oriented Computing όπου τα δεδομένα και η επιχειρησιακή λογική εκτίθενται μέσω 

προγραμματιστικών διεπαφών.  

Όπως η τρίτη γενιά στηρίχθηκε στη δεύτερη και εξελίχθηκε έτσι και η τεχνολογία των web 

services στηρίχθηκε στους προκάτοχούς της και υιοθέτησε όλα τα πλεονεκτήματά τους. Τα 

Web Services αντιπροσωπεύουν την επόµενη εξέλιξη της ανάπτυξης των εφαρµογών. Η 

αρχιτεκτονική ανάπτυξης µε το όνοµα Web Services έχει θεσπιστεί και τυποποιηθεί από το 

world wide consortium [ www.w3c.org ]. Η αρχιτεκτονική των Web Services ορίζει ένα σύνολο 

από προδιαγραφές και κανόνες µε τους οποίους είναι δυνατή η δηµιουργία, η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η δυνατότητα διασύνδεσης εφαρµογών µέσα από το Internet µε 

απλό τρόπο. 

Τα τελευταία τρία χρόνια οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πήραν νέα διάσταση και πλέον κάθε 

επιχείρηση µπορεί σχετικά εύκολα να δηµιουργεί, να παρέχει και να χρησιµοποιεί υπηρεσίες 

µέσω δικτύου ενοποιώντας τις λογισµικές εφαρµογές της. 

Έτσι, ένα web service ορίζεται ως μια εφαρμογή η οποία γίνεται προσβάσιμη μέσω 
της χρήσης των πρωτοκόλλων του Internet και της γλώσσας XML για την περιγραφή 
των μεθόδων και της λειτουργικότητάς της. Αποσκοπεί στη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης διαφορετικών προγραμμάτων με την ανταλλαγή μηνυμάτων σε XML 
μορφή μέσω Internet  πρωτοκόλλων. Ένα Web service συνήθως δεν είναι µία 
ολοκληρωµένη εφαρµογή, αλλά αποτελεί ένα λειτουργικό τµήµα µίας ευρύτερης 
εφαρµογής. 

Οι προγραµµατιστές ενσωµατώνουν τις υπηρεσίες Web στις εφαρµογές τους καλώντας 

διασυνδέσεις προγραµµατισµού εφαρµογών Web (APIs) όπως ακριβώς καλούν τις τοπικές 

υπηρεσίες. Η διαφορά είναι ότι αυτή η κλήση είναι δυνατό να δροµολογηθεί µέσω του Internet 

σε µια υπηρεσία που βρίσκεται σε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα (σχήμα 2.4).  
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Σχήμα 2.4 – Αλληλεπίδραση συστημάτων 

Τα Web services αναδεικνύουν ένα σύνολο από standards τα οποία εξασφαλίζουν 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών, ειδικά όταν αυτές είναι προσβάσιμες μέσω των 

πρωτοκόλλων του Internet. 

Μερικές από τις βασικές έννοιες των Web services περιλαμβάνουν: 

• Τα web services επικοινωνούν μέσω ανεξαρτήτου πλατφόρμας web πρωτοκόλλων, 

διευκολύνοντας έτσι την ενοποίηση ετερογενών περιβάλλοντων. 

• Τα standards των Web services ορίζουν ένα interface και πρωτόκολλο επικοινωνίας 

τα οποία μπορεί να είναι προσβάσιμα από εφαρμογή πελάτη ή να παρέχονται μέσω 

ενός server. To interface αυτό λειτουργεί ώς σύνδεσμος ανάμεσα στο Web και την 

πραγματική λογική της εφαρμογής που υλοποιεί το Web service.  

• Ένα Web Service είναι καταχωρημένο και μπορεί να εντοπιστεί μέσω ενός Web 

Service Registry. Ο κατάλογος αυτός επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να βρούν 

τις υπηρεσίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. 

• Προστίθεται ένα επίπεδο αφαίρεσης ανάμεσα στην υλοποίηση και στο interface, 

παρέχοντας μια χωρίς συνεκτική σύνδεση εφαρμογή με μελλοντική ευελιξία. 

Αυτό που είναι πολύ βασικό στην αρχιτεκτονική των  web services είναι οτι βασίζεται σε 

ευρέως αποδεκτές τεχνολογίες και ευρέως χρησιμοποιούμενα standards. Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα στις εταιρίες να μεταβούν σταδιακά σε μια Service Oriented Αρχιτεκτονική με το 

ελάχιστο ρίσκο και με χαμηλό κόστος. 

Η αρχιτεκτονική των Web Services παίρνει όλα τα καλά χαρακτηριστικά της Service 

Oriented Αρχιτεκτονικής και τα συνδυάζει με το Web. Το Web υποστηρίζει παγκόσμια 

επικοινωνία χρησιμοποιώντας loosely coupled συνδέσεις. Τα πρωτόκολλα του Web είναι 

ανεξάρτητα από κατασκευαστή, πλατφόρμα και γλώσσα υλοποίησης. Έτσι, το αποτέλεσμα 

είναι μια αρχιτεκτονική η οποία εξαλείφει τους συνήθεις περιορισμούς των τεχνολογιών 

DCOM, CORBA και RMI. Η τεχνολογία των Web Services υποστηρίζει εύκολη ενοποίηση και 

επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών. 

Κάθε τύπος εφαρμογής μπορεί να προσφερθεί ως ένα Web Service. Οι υπηρεσίες Web 

είναι εφαρμόσιμες σε κάθε τύπο Web περιβάλλοντος: Internet, intranet και extranet. Οι 
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υπηρεσίες Web μπορούν να υποστηρίξουν συναλλαγές του τύπου: business-to-consumer, 

business-to-business, department-to-department και peer-to-peer. Ο χρήστης μιας υπηρεσίας 

Web μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω ενός browser, ή 

μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα εφαρμογής ή ακόμη μπορεί να είναι μια άλλη ξεχωριστή 

υπηρεσία δικτύου.  

Γίνεται λοιπόν φανερό οτι οι υπηρεσίες δικτύου διαφέρουν από τις λεγόμενες Web 

applications.  Αυτή η διαφορετικότητά τους ενισχύεται με την παράθεση μερικών ακόμα 

στοιχείων τα οποία δείχνουν οτι η τεχνολογία των υπηρεσιών δικτύου αναπαριστούν ένα βήμα 

εμπρός από το μοντέλο του πελάτη-εξυπηρετητή: 

 Η πληροφορία η οποία δημοσιεύεται και εντοπίζεται έχει πολύ μεγάλο εύρος για να 

υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος πελατών και εφαρμογών. Σε αντίθεση με την 

HTML, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τους browsers, μία υπηρεσία δικτύου μπορεί 

να απαιτεί η πληροφορία να μεταφέρεται βάσει οποιουδήποτε πρωτοκόλλου και να 

παρουσιάζεται σε κάθε μορφή. 

 Η πληροφορία η οποία δημοσιεύεται και εντοπίζεται δίνει εντολές στην εφαρμογή 

για το ποιές ενέργειες πρέπει να κάνει, όπως π.χ. ποιά δεδομένα πρέπει να 

επεξεργαστούν και πώς θα μεταφέρεται το αποτέλεσμα. 

 Η λειτουργία ενός Web Service μπορεί να περιλαμβάνει την αίτηση σε ένα άλλο 

Web Service το οποίο μπορεί με τη σειρά του να καλεί ένα άλλο Web Service κτλ. 

Αυτές οι αλυσιδωτές κλήσεις οδηγούν σε αυτό που ονομάζεται «n-tier» μοντέλο 

εφαρμογών, στο οποίο μια εφαρμογή συνδυάζει πολλαπλές υπηρεσίες δικτύου. 

 Τέλος, το σύστημα το οποίο αρχικοποιεί μια συναλλαγή υπηρεσιών δικτύου μπορεί 

να μην είναι το σημείο στο οποίο τελειώνει η συναλαγή. Έτσι, ξανά τα Web Services 

αφήνουν πίσω το μοντέλο του πελάτη-εξυπηρετητή. 

Η εικόνα των Web Services που παρουσιάζεται μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

δείχνει οτι οι τελευταίες είναι μοιάζουν λιγότερο με στατικές εφαρμογές και περισσότερο με 

συναρτήσεις οι οποίες μπορούν να καλούνται όποτε χρειάζεται, ή ενσωματώνονται σε άλλα 

προγράμματα. Τα Web Services μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως building blocks για άλλα 

Web Services και έτσι νέες εφαρμογές χτίζονται από διαφορετικά Web Services τα οποία 

εντοπίζονται δυναμικά από διάφορες πηγές στο Web. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται στη 

δημιουργία εφαρμογών για επιχειρήσεις και μια εντελώς νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό 

συστημάτων είναι πλέον δυνατή. 

2.2 Web Services - συστήματα χωρίς συνεκτική σύνδεση 
 

Προηγούμενες προσπάθειες του distributed computing (CORBA, Java RMI) οδήγησαν σε 

συστήματα στα οποία τα διάφορα αντικείμενα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους για 
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να είναι αποτελεσματικά για χαμηλού φόρτου Β2Β e-business στο Internet. Τέτοιες 

προσεγγίσεις απαιτούν μεγάλη συμφωνία και το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο μεταξύ των 

συστημάτων διαφορετικών οργανισμών πρέπει να είναι αξιόποιστο για τη δημιουργία Β2Β e-

business. 

Στο μεταξύ, η τρέχουσα τάση στο χώρο των εφαρμογών απομακρύνεται από τα συνεκτικά 

συνδεδεμένα μονολιθικά συστήματα και κατευθύνεται προς τα συστήματα χωρίς συνεκτική 

σύνδεση, με δυναμικά ανακτώμενα αντικείμενα. Τα συστήματα τα οποία δημιουργούνται με 

αυτές τις αρχές είναι σχεδόν σίγουρο οτι θα επικρατήσουν στην επόμενη γενιά των e-business 

συστημάτων, με την ευελιξία να είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της επιτυχίας τους. Οι 

εφαρμογές οι οποίες δημιουργούνται θα βασίζονται σε συνθέσεις υπηρεσιών οι οποίες 

εντοπίζονται και καλούνται δυναμικά κατά το runtime.  Η ενοποίηση  των υπηρεσιών γίνεται η 

καινοτομία στην επόμενη γενιά του e-business, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τις 

υπάρχουσες εφαρμογές τους στο Web, εκμεταλλευόμενες το πλεονέκτημα των e-portals και 

των e-marketplaces και υιοθετώντας νέες τεχνολογίες όπως η XML. 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τα web services με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δείξει πώς θα είναι η επόμενη γενιά της e-business αρχιτεκτονικής στο Web. Η αρχιτεκτονική 

των Web services περιγράφει τις αρχές για τη δημιουργία δυναμικών, χωρίς συνεκτική 

σύνδεση συστήματα βασισμένα σε υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αρχικοποιηθεί ένα 

Web service διαλέγοντας διάφορες τεχνικές υλοποίησης για τους ρόλους και τις λειτουργίες 

και αυτοί περιγράφονται από την αρχιτεκτονική των Web services. 

 

Μια νέα προσέγγιση αρχιτεκτονικής: 
Οι αρχιτεκτονικές των παραδοσιακών συστημάτων ενσωματώνουν σχετικά εύθραυστη 

σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα αντικείμενα του συστήματος. Ο όγκος των ΙΤ-συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Web-oriented συστημάτων, μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

συνεκτικά συνδεδεμένες εφαρμογές και υποσυστήματα. 

Τέτοια μονολιθικά συστήματα είναι ευαίσθητα στις αλλαγές. Μία αλλαγή στην έξοδο ενός 

από τα υποσυστήματα μπορεί να δημιουργήσει κατάρρευση του όλου συστήματος. Μία 

αλλαγή στην υλοποίηση ενός υποσυστήματος θα προκαλέσει κατάρρευση και στα υπόλοιπα 

υποσυστήματα τα οποία συνεργάζονται με το τρέχον υποσύστημα. Αυτή η κατάσταση 

βρίσκεται υπό έλεγχο ως ένα βαθμό ανάλογα με τα προσόντα και τον αριθμό των 

προγραμματιστών. Καθώς  οι απαιτήσεις και ο ρυθμός των επιχειρησιακών αναγκών 

αυξάνονται, τότε τα συστήματα αυτά γίνονται ακόμα πιο εύθραυστα. Κάθε αλλαγή μπορεί να 

φέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως: μη διαθέσιμα web sites, αδυναμία της επιχείρησης 

να υιοθετήσει νέες επιχειρησιακές αλλαγές ή να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικές απειλές, 

έλλειψη ταχύτητας της επιχείρησης να συμβαδίσει με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι 
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λοιπόν αναγκαίο να αντικατασταθούν αυτά τα μοντέλα σχεδιασμού εφαρμογών με μια πιο 

ευέλεκτη αρχιτεκτονική, συστήματα τα οποία να είναι να προσαρμόζονται εύκολα σε αλλαγές. 

Η αρχιτεκτονική των Web services παρουσιάζει μια λογική εξέλιξη από τα 

αντικειμενοστρεφή συστήματα σε συστήματα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Web δεν είναι 

συνεκτικά συνδεδεμένες. Αντίθετα προσφέρουν δυναμική σύνδεση αντικειμένων: όλα τα 

αντικείμενα σε ένα σύστημα είναι υπηρεσίες, με την έννοια οτι ενσωματώνουν συμπεριφορά 

και δημοσιοποιούν ένα API μηνυμάτων σε άλλα συνεργαζόμενα αντικείμενα στο δίκτυο. Οι 

υπηρεσίες Web αντιπροσωπεύουν μια νέα service-oriented αρχιτεκτονική, βασισμένη στη 

λογική της δημιουργίας εφαρμογών εντοπίζοντας και εκτελώντας διαθέσιμες μέσω δικτύου 

υπηρεσίες ή αλλιώς just-in-time ενοποίηση εφαρμογών. 

Με την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών Web µπορούµε να αλλάξουµε την εφαρµογή σε 

οποιαδήποτε πλευρά της σύνδεσης και η εφαρµογή θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τεχνικά, αυτό 

µεταφράζεται σε χρήση ασύγχρονης τεχνολογίας για σταθερές επιδόσεις που βασίζεται σε 

ανταλλαγή µηνυµάτων και σε χρήση πρωτοκόλλων Web, όπως το HTTP, το Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP) και, το πιο σηµαντικό, την γλώσσα XML για να επιτευχθεί 

παγκόσµια εµβέλεια. 

Τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων ενσωµατώνουν τις θεµελιώδεις µονάδες 

επικοινωνίας σε αυτοπροσδιοριζόµενα πακέτα (που ονοµάζονται µηνύµατα), τα οποία 

τοποθετούνται στο καλώδιο του δικτύου. Η βασική διαφορά ανάµεσα σε ένα σύστηµα 

ανταλλαγής µηνυµάτων και ένα σύστηµα κατανεµηµένου αντικειµένου είναι η ποσότητα 

γνώσεων σχετικά µε την υποδοµή του παραλήπτη που απαιτείται από τον αποστολέα. Με ένα 

σύστηµα κατανεµηµένου αντικειµένου, ο αποστολέας κάνει πολλές υποθέσεις σχετικά µε τον 

παραλήπτη, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα ενεργοποιηθεί και θα συναρµολογηθεί η 

εφαρµογή, την ονοµασία των περιβαλλόντων εργασίας κ.ο.κ. 

Από την άλλη πλευρά, τα συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων αποτελούν τη συµφωνία σε 

επίπεδο µορφής µηνύµατος. Η µόνη υπόθεση που κάνει ο αποστολέας είναι ότι ο 

παραλήπτης θα είναι σε θέση να κατανοήσει το µήνυµα που αποστέλλεται. Ο αποστολέας δεν 

κάνει υποθέσεις σχετικά µε το τι θα γίνει µετά την παραλαβή του µηνύµατος ούτε για το τι θα 

συµβεί µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη.  

Τα πλεονεκτήµατα της συµφωνίας σε επίπεδο µηνύµατος είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγµα, 

επιτρέπει την αλλαγή του παραλήπτη, ανά πάσα στιγµή, χωρίς να δηµιουργηθεί πρόβληµα µε 

τον αποστολέα, εφόσον είναι σε θέση να κατανοήσει τα ίδια µηνύµατα. Ο παραλήπτης µπορεί 

να αναβαθµίσει και να βελτιώσει τις τρέχουσες εφαρµογές, χωρίς να δηµιουργήσει πρόβληµα. 

Επίσης, ο αποστολέας δεν απαιτεί ειδικό λογισµικό για να είναι σε θέση να µιλά µε τον 

παραλήπτη. Εφόσον αποστέλλονται µηνύµατα µε την κατάλληλη µορφή, ο παραλήπτης 

µπορεί να αποκριθεί. 
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3. WEB SERVICES – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ STANDARDS 
 
 

Τα Web Services χτίζονται πάνω σε ανοιχτά, ήδη ευρέως υιοθετούμενα standards όπως το 

HTTP και η XML (eXtensible Markup Language). Τυπικά, αυτά τα standards θεσπίζονται και 

διατηρούνται από ανεξάρτητους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και καταλήγουν σε 

ελεύθερα και ανοιχτά standards πάνω στα οποία οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει 

εφαρμογές και εργαλεία.  

Μερικές από τις κυριότερες ομάδες standards των Web Services είναι οι παρακάτω: 

• W3C (World Wide Web Consortium): ο κυριότερος οργανισμός όπου από τον 

οποίο έχει προκύψει ο μεγαλύτερος αριθμός standards στο χώρο των Web 

Services, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων building blocks όπως η HTML. 

• OASIS: πηγή του αρχικού προσδιορισμού από τον οποίο εξελίχθηκε η XML 

γλώσσα. 

• WS-I (Web Services Interoperability Organization): δρά ως ομάδα η οποία 

διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις υλοποιήσεις των standards των 

Web Services. 
Οι υπηρεσίες δικτύου χρησιμοποιούν την XML για να περιγράψουν το interface τους και να 

κωδικοποιήσουν τα μηνύματά τους. Ο βασισμένες στην XML υπηρεσίες δικτύου επικοινωνούν 

μέσω Web πρωτοκόλλων χρησιμοποιώντας XML interfaces και XML μηνύματα τα οποία η 

εφαρμογή μπορεί να μεταφράσει. Παρόλα αυτά η XML από μόνη της δεν παρέχει επικοινωνία 

άκοπα. Οι εφαρμογές χρειάζονται πρωτόκολλα και standard formats για να μεταφράσουν 

σωστά την XML. Τα πρωτόκολλα τα οποία χρειάζονται οι υπηρεσίες δικτύου παρουσιάζονται 

στις επόμενες παραγράφους (σχήμα 3.1). 

 
Σχήμα 3.1 –  Η Τεχνολoγική στοιβάδα των Web Services 

3.1 Πρωτόκολλο επικοινωνίας 
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Για την επικοινωνία χρησιµοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο HTTP, το ίδιο δηλαδή 

πρωτόκολλο που χρησιµοποιούν και οι κοινοί browsers για την πλοήγηση στο Internet. Πιο 

απλά τα δεδοµένα µεταφέρονται όπως ακριβώς µεταφέρονται και οι ιστοσελίδες. Βασιζόµενο 

πάνω στο HTTP πρωτόκολλο χρησιµοποιείται ένα άλλο πρωτόκολλο που ονοµάζεται SOAP 

(Simple Object Access Protocol). Με τη χρήση του πρωτοκόλλου αυτού υλοποιείται ένας 

εξυπηρετητής (Server) ο SOAP Server. 

 

3.2 Πρωτόκολλο SOAP 
 

Το SOAP (Simple Object Access Protocol) είναι ένα επεκτάσιμο πρωτόκολλο μηνυμάτων 

βασισμένο στην XML το οποίο αποτελεί τη βάση των Web Services. Το πρωτόκολλο SOAP 

παρέχει έναν απλό και συνεπή μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει σε μια εφαρμογή να στέλνει ένα 

μηνύμα σε XML μορφή σε μια άλλη εφαρμογή. Αποτελεί ένα σύνολο κανόνων σχετικά με τον 

τρόπο εμφάνισης των δεδομένων ενός μηνύματος και πώς το τελευταίο θα επεξεργαστεί, 

καθώς και μια σύμβαση για την αναπαράσταση των κλήσεων απομακρυσμένων συναρτήσεων 

(RPC) και απαντήσεων. 

Βασικά, το πρωτόκολλο SOAP υποστηρίζει επικοινωνίες από σημείο σε σημείο. Ένα SOAP 

μήνυμα είναι μια μονόδρομη μετάδοση από ένα SOAP αποστολέα σε ένα SOAP δέκτη, και 

κάθε εφαρμογή μπορεί να συμμετέχει σε μια ανταλλαγή είτε ως ένας SOAP αποστολέας ή 

ένας SOAP δέκτης. 

Για κάθε µέθοδο της υπηρεσίας που θέλουµε να προσφέρουµε, ορίζουµε µία αντιστοιχία µε 

µία λειτουργία του SOAP server. Κατόπιν, το σύνολο των λειτουργιών του SOAP server 

καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, περιγράφονται σε ένα αρχείο που ονοµάζεται 

WSDL (Web Service Description Language και το οποίο δηµοσιεύεται στο Internet έτσι ώστε 

να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη να µπορεί άµεσα να χρησιµοποιήσει 

την υπηρεσία. 

Το SOAP αναπτύχθηκε αρχικά στα τέλη του 1999 από τους DevelopMentor, Microsoft και 

UserLand ως ένα Windows-specific βασισμένο στην XML πρωτόκολλο κλήσης 

απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC). Στις αρχές του 2000 οι Lotus και IBM συμμετείχαν και 

βοήθησαν στη δημιουργία μιας ανοιχτής, επεκτάσιμης έκδοσης του πρωτοκόλλου η οποία 

είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα και γλώσσα. Η έκδοση αυτή κατατέθηκε στον W3C, ο 

οποίος τη μετέτρεψε σε standard και χρησιμοποιείται για την αποστολή αντικειμένων 

(αρχείων, εφαρμογών) σε XML μορφή. Η τελευταία έκδοση του πρωτοκόλλου είναι η SOAP 

1.2 και περισσότερες πληροφορίες για αυτή μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση 

http://www.w3.org/2000/xp/Group. 
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• SOAP envelope:  περιγράφει τα περιεχόμενα ενός μηνύματος και εξηγεί πώς αυτό 

θα επεξεργαστεί. Ένας SOAP envelope περιλαμβάνει ένα SOAP header και ένα 

SOAP body. Η κεφαλή περιέχει συνήθως πληροφορίες ελέγχου για το μήνυμα και 

το σώμα περιέχει το κυρίως περιεχόμενο του μηνύματος. 

• SOAP Transport Binding Framework: ένας «σκελετός» για την ανταλλαγή SOAP 

φακέλων χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένου 

του HTTP καθώς και άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς. 

• SOAP Serialization Framework: Ένα σύνολο κανόνων κωδικοποίησης για την 

αναπαράσταση στιγμιοτύπων από τύπους δεδομένων οι οποίοι ορίζονται στις 

εφαρμογές όπως αριθμοί και κείμενο. 

• SOAP RPC Style Messaging: η RPC αναπαράσταση του SOAP ορίζει μια 

προγραμματιστική σύμβαση η οποία αντιπροσωπεύει RPC αιτήσεις και απαντήσεις. 

 

3.3 WSDL 
 

Η WSDL (Web Service Description Language) [W3C Web Services Description Language 

(WSDL)] είναι µία γλώσσα σε XML µορφή η οποία περιγράφει απόλυτα ένα Web Service. 

Για κάθε ένα web service που δηµιουργείται, αντίστοιχα πρέπει να δηµιουργείται ένα αρχείο 

WSDL στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για το ίδιο το service. Ένα WSDL 

έγγραφο περιγράφει ποιά λειτουργικότητα προσφέρει ένα Web Service, πώς αυτό 

επικοινωνεί, και πού είναι προσβάσιμο. Η WSDL προσφέρει ένα δομημένο μηχανισμό για την 

περιγραφή των λειτουργιών που μπορεί να πραγματοποιήσει ένα Web Service, τη μορφή των 

μηνυμάτων που μπορεί να επεξεργαστεί, τα πρωτόκολλα που υποστηρίζει και το σημείο 

πρόσβασης ενός στιγμιοτύπου του Web Service. Τα εργαλεία δημιουργίας SOAP μηνυμάτων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια WSDL περιγραφή για να παράγουν αυτόματα ένα SOAP 

interface για χρήση σε μια εφαρμογή. 

Μια WSDL περιγραφή ορίζει μια υπηρεσία ως μια συλλογή από θύρες ή endpoints δικτύου. 

Κάθε θύρα ορίζεται αφαιρετικά ως ένας τύπος θύρας, ο οποίος υποστηρίζει ένα σύνολο από 

λειτουργίες. Κάθε λειτουργία επεξεργάζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο μηνυμάτων. Μια 

σύνδεση ταιριάζει ένα τύπο θύρας σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μορφή δεδομένων. 

Μια θύρα δημιουργεί στιγμιότυπο ενός τύπου θύρας και σύνδεσης σε μια συγκεκριμένη 

διεύθυνση δικτύου. 

Μια WSDL περιγραφή είναι ένα XML έγγραφο το οποίο περιέχει ένα σύνολο από ορισμούς. 

Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία μέσα σε ένα WSDL έγγραφο: 

1. Types: Το στοιχείο <types> ορίζει τους τύπους δεδομένων οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στα μηνύματα. Η WSDL χρησιμοποιεί το σύστημα τύπων 
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δεδομένων όπως ορίζεται στο W3C XML Schema Part2: Data Types 

Recommendation, σαν το κανονικό σύστημα τύπων, παρόλο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο σύστημα τύπων. Οι schema τύποι μπορούν 

να ταιριάξουν με τους περισσότερους τύπους δεδομένων των γλωσσών 

προγραμματισμού.  
2. Message: Το στοιχείο <message> ορίζει τη μορφή ενός μηνύματος. Τα μηνύματα 

χρησιμοποιούνται ως δομές εισόδου ή εξόδου για τις λειτουργίες.  
3. Port Type: Το στοιχείο <portType> ορίζει ένα σύνολο από λειτουργίες. Κάθε 

στοιχείο <operation> ορίζει μια λειτουργία και τα μηνύματα εισόδου και εξόδου με τα 

οποία συσχετίζεται. Όταν χρησιμοποιείται το SOAP RPC προγραμματιστικό 

μοντέλο, τότε κάθε λειτουργία αναπαριστά μια μέθοδο. 
4. Binding: Το στοιχείο <binding> ταιριάζει λειτουργίες και μηνύματα τα οποία 

ορίζονται σε ένα τύπο θύρας με ένα ορισμό πρωτοκόλλου και μορφή δεδομένων.  
5. Service: Το στοιχείο <service> ορίζει μια συλλογή από σχετιζόμενες θύρες. Ένα 

στοιχείο <port> ταιριάζει μια σύνδεση σε μια τοποθεσία (URL) ενός στιγμιοτύπου 

του Web Service. 
Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιµα εργαλεία που δηµιουργούν αυτόµατα ένα wsdl αρχείο 

παράλληλα µε τη δηµιουργία του SOAP server. Παραδείγµατα αρχείων WSDL µπορούν να 

βρεθούν σε κάθε διεύθυνση που αναφέρεται σε Web Service. 

 

3.4 Πρωτόκολλο UDDI 
 

Το UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) [Universal Description, 

Discovery and Integration of Web Services (UDDI)] αποτελεί ένα πρωτόκολλο καταχώρησης 

για web services. Παρέχει ένα μηχανισμό για την καταχώρηση και κατηγοριοποίηση των Web 

Services τα οποία δημιουργούνται καθώς και για τον εντοπισμό τους από εταιρίες που θέλουν 

να τα χρησιμοποιήσουν. Οι χρήστες επικοινωνούν με το UDDI μέσω SOAP μηνυμάτων. 

Ένα UDDI Registry περιέχει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. Οι πληροφορίες οργανώνονται ως εξής: 

• Business Entity: περιέχει πληροφορίες για μια επιχείρηση συμπεριλαμβανομένου 

το όνομά της, μια μικρή περιγραφή και βασικές πληροφορίες επικοινωνίας. 

• Business Service: μια λίστα από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 

business entity. Κάθε υπηρεσία περιέχει μια περιγραφή, μια λίστα από κατηγορίες 

οι οποίες περιγράφουν την υπηρεσία και μια λίστα από πρότυπα σύνδεσης τα 

οποία δείχνουν σε τεχνικές πληροφορίες για την υπηρεσία. 
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• Binding Templates: σχετιζόμενη με κάθε business service, αποτελεί μια λίστα από 

πρότυπα σύνδεσης τα οποία παρέχουν πληροφορίες για το πού θα βρεθεί η 

υπηρεσία και πώς θα χρησιμοποιηθεί. 

• Service Types: ένα service type, που ορίζεται από μια δομή η οποία ονομάζεται 

tModel, ορίζει μία abstract υπηρεσία. Πολλές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν 

τον ίδιο τύπο υπηρεσίαςυποστηρίζοντας το ίδιο interface της υπηρεσίας. Μέσω του 

tModel μπορεί να εντοπιστεί ένα WSDL αρχείο το οποίο περιγράφει ένα abstract 

service type. 
Όταν ζητείται ένα Web Service, ο κατασκευαστής ρωτά το UDDI Registry (σχήμα 3.2), 

ψάχνωντας για την εταιρία που προσφέρει τον τύπο της υπηρεσίας που επιθυμεί. Από την 

καταχώρηση του τύπου της υπηρεσίας στο tModel, ο κατασκευαστής μπορεί να αποκτήσει την 

WDSL περιγραφή η οποία περιγράφει το interface της υπηρεσίας. Από το Binding Template ο 

κατασκευαστής μπορεί να αποκτήσει το σημείο πρόσβασης στην υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας 

την WSDL περιγραφή ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει ένα SOAP client interface για να 

επικοινωνεί με το Web Service. 

Με παρόμοιο τρόπο, ένας κώδικας πελάτη μπορεί να χρησιμοποιήσει το UDDI Registry ως 

έναν naming server. Αυτό σημαίνει οτι ο πελάτης μπορεί να ρωτήσει το UDDI για να πάρει τα 

endpoints ενός συγκεκριμένου ονόματος ή τύπου υπηρεσίας και να συνδεθεί δυναμικά με ένα 

από τα επιστρεπτόμενα URLs. Το γεγονός αυτό προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγάλη 

διαθεσιμότητα. Επιπλέν, το UDDI προωθεί ένα είδος πολυμορφισμού από τη στιγμή που 

οποιοδήποτε ποσό πληροφορίας μπορεί να σχετιστεί με μια υπηρεσία. Έτσι, ένας πελάτης 

μπορεί να διαλέξει να συνδεθεί με μια υπηρεσία όχι μόνο μέσω του ονόματός της, αλλά μέσω 

άλλου είδους πληροφορίας όπως η έκδοσή της ή η γεωγραφική περιοχή στην οποία 

εφαρμόζεται.  

 
Σχήμα 3.2 
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Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καταχωρήσεων µίας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν 

καταχωρήσεις που µπορούν να γίνουν για υπηρεσίες από όλο τον κόσµο και που 

απευθύνονται σε όλο τον κόσµο, αλλά και καταχωρήσεις που απευθύνονται µόνο σε 

εξειδικευµένες επιχειρήσεις προωθώντας έτσι και το Β2Β µοντέλο συνεργασίας. Τέλος 

υπάρχουν και καταχωρήσεις υπηρεσιών για πιο εξειδικευµένες περιπτώσεις. Έτσι οι 

καταχωρήσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Private Registries και 2) Β2Β 

Registries. 

 

3.4.1 Private Registries 
 

Οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιωτικό registry για να υποστηρίζει τις 

απαιτήσεις μιας επιχείρησης ή μιας ιδιωτικής κοινότητας. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη 

εμπορική εφαρμογή ενός registry. Ένα ιδιωτικό registry μπορεί να επιβάλλει επιπλέον 

ελέγχους ασφαλείας για να προστατεύει την ενοποίηση των δεδομένων του registry και να 

αποτρέπει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Κατά τη φάση του σχεδιασμού 

του, το UDDI δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να βρίσκουν εύκολα μια υπηρεσία και 

να τη χρησιμοποιούν σε μια εφαρμογή. Μέσα από το registry, διάφορες ομάδες ανάπτυξης 

μπορούν να μοιράζονται προγραμματιστικά interfaces και να συνεργάζονται σε πολύπλοκα 

projects. 

 
3.4.2 B2B Registries 

 

Το UDDI μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης 

ενοποίησης εταιριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί ξεκινούν τη 

δημιουργία του UDDI για να διαχειρίζονται καλύτερα τις υπηρεσίες μέσα στο firewall, ο 

σχεδιασμός του UDDI το κάνει ιδανικό ως ένα διαμοιραζόμενο registry ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται. 

 

3.5 XML 
 

3.5.1 Τι είναι η XML 
 

Η XML (Extensible Markup Language) είναι μια γλώσσα για τη δόμηση δεδομένων. 

Προέρχεται από την SGML (Standard Generalized Markup Language).  χρησιμοποιεί ετικέτες 

(tags) για να περιγράψει δεδομένα έτσι ώστε άλλες εφαρμογές ή εργαλεία (XML parsers) να 
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μπορούν να τα διαβάζουν και να τα επεξεργάζονται. Η XML είναι, δηλαδή, ένα σύνολο 

κανόνων (ή διαφορετικά ένα πακέτο κατευθυντήριων γραµµών ή συµβάσεων) για το 

σχεδιασµό µορφών κειµένου οι οποίες διευκολύνουν τη δόµηση των δεδοµένων. Η XML 

αποφεύγει τις συνήθεις παγίδες του σχεδιασµού γλωσσών: είναι επεκτάσιµη, ανεξάρτητη 

συστήµατος υλικού και µπορεί να υποστηρίξει διεθνείς και τοπικές προσαρµογές. Η XML είναι 

πλήρως συµβατή µε Unicode. 

Η XML είναι μια πιο απλοϊκή έκδοση της SGML και ταιριάζει απόλυτα για χρήση στο Web. 

 

 

3.5.2 Σύνταξη της XML 
 

Η XML θυµίζει λίγο την HTML. Η XML, όπως η HTML, χρησιµοποιεί ετικέτες (tags) (λέξεις 

µέσα σε γωνιακές αγκύλες '<' και '>') και γνωρίσµατα (τύπου όνοµα = "τιµή"). O παρακάτω 

κώδικας XML αποτελεί μια έγκυρη σύνταξη της γλώσσας: <product name=”keyboard” 

price=”60” />.  

Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες μορφοποίησης, η XML είναι case-sensitive. Για παράδειγμα 

το στοιχείο <product> είναι διαφορετικό από το στοιχείο <Product>. H XML λαμβάνει υπόψιν 

της τα κενά διαστήματα, και οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή τους ειδικούς 

χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί να προκαλούν σύγχιση στη δομή του XML κειμένου. 

Ένα XML έγγραφο θεωρείται σωστά διαμορφωμένο όταν περιλαμβάνει μόνο ένα στοιχείο – 

ρίζα και όλα τα στοιχεία  - παιδιά φωλιάζονται σωστά το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό σημαίνει οτι 

οι ετικέτες αρχής και τέλους ενός συγκεκριμένου στοιχείου πρέπει να βρίσκονται μέσα στο 

σώμα του στοιχείου - γονέα. Το παράδειγμα που ακολουθεί αποτελεί ένα σωστά 

διαμορφωμένο XML έγγραφο: 

<?xml version="1.0"?> 

<products> 

  <product> 

    <name>CowBurger</name> 

    <description>Greasy and good.</description> 

    <price>2.99</price> 

  </product> 

</products> 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η XML μοιάζει αρκετά με την HTML. Και οι δύο 

χρησιμοποιούν την ίδια σύνταξη στη γλώσσα για να ορίσουν ετικέτες αρχής και τέλους και τις 

ιδιότητές τους. Σε αντίθεση όμως µε την HTML η οποία διευκρινίζει τη σηµασία κάθε ετικέτας 

και γνωρίσµατος και συχνά προσδιορίζει πως θα εµφανίζεται σε φυλλοµετρητή το κείµενο το 
 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

21



οποίο περιλαµβάνεται σε αυτά, η XML χρησιµοποιεί ετικέτες µόνο για να οριοθετήσει κοµµάτια 

δεδοµένων και αφήνει την ερµηνεία των δεδοµένων στη εφαρµογή που τα διαβάζει. Η XML 

επιτρέπει στους κατασκευαστές να δημιουργούν τα δικά τους XML λεξικά για να περιγράφουν 

ιδιαίτερες δομές δεδομένων. 

Η XML δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενσωματώνουν τις περιγραφές των 

δεδομένων τους σε άλλα ομογενή ή ετερογενή συστήματα τα οποία επίσης καταλαβαίνουν την 

XML. Με παρόμοιο τρόπο οι κατασκευαστές μπορούν να διαχειρίζονται δεδομένα από άλλα 

συστήματα με την προϋπόθεση οτι αυτά περιγράφονται σε μορφή XML. Με τη χρήση της XML 

οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για πλατφόρμες, λειτουργικά συστήματα και 

γλώσσες προγραμματισμού όταν συνεργάζονται με άλλα συστήματα και με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. 

 

3.5.3 XML Namespaces 
 

Επειδή ο καθένας μπορεί να δημιουργεί τα δικά του XML λεξικά, τα πάντα θα αρχίσουν να 

καταρρέουν αν διαφορετικοί προγραμματιστές διαλέγουν όμοια ονόματα στοιχείων για να 

αναπαριστούν διαφορετικές οντότητες. Έτσι για να αποφευχθούν τέτοιου είδους συγκρούσεις 

η W3C εισήγαγε τα namespaces  στην XML γλώσσα. Τα namespaces χρησιμοποιούνται για 

να παρέχουν ένα context στα XML στοιχεία του εγγράφου. Τα XML namespaces επιτρέπουν 

στους προγραμματιστές να διαχωρίζουν τα στοιχεία σε μια συγκεκριμένη υλοποίηση. Για 

παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα το στοιχείο price μπορεί να αντιπροσωπεύει την τιμή 

πώλησης σε ένα σύστημα, αλλά σε ένα άλλο σύστημα μπορεί να αντιπροσωπεύει την τιμή 

αγοράς του καταστήματος: 

 <?xml version="1.0"?> 

<products 

        xmlns:purchase="http://fastfood.org/franchise/prices" 
        xmlns:sales="http://fastfood.org/customer/prices" 
> 

  <product> 

    <name>CowBurger</name> 

    <description>Greasy and good.</description> 

    <sales:price>2.99</price> 

     <purchase:price>0.99</price> 

  </product> 

</products> 
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3.5.4 XML Τεχνολογίες 
 

Η XML συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες. Η XML 1.0 είναι η προδιαγραφή που ορίζει τι 

είναι οι "ετικέτες" και τα "γνωρίσµατα". Πέρα από την XML 1.0, "η οικογένεια XML" είναι ένα 

διαρκώς αναπτυσσόµενο σύνολο λειτουργικών µονάδων οι οποίες προσφέρουν χρήσιµες 

υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση σηµαντικών έργων τα οποία ανακύπτουν συχνά. H Xlink 

περιγράφει έναν προκαθορισµένο τρόπο εισαγωγής υπερσυνδέσµων σε αρχεία XML. Τα 

XPointer και τα XFragments είναι συντακτικά υπό διαµόρφωση για την υπόδειξη θέσεων ενός 

εγγράφου XML. Το XPointer µοιάζει λίγο µε URL αλλά αντί να υποδεικνύει έγγραφα στον Ιστό, 

υποδεικνύει κοµµάτια πληροφοριών ενός εγγράφου XML. Το CSS, η γλώσσα µορφοποίησης 

σελίδων, είναι δυνατό να εφαρµοστεί σε XML όπως και σε HTML. Το XSL είναι προηγµένη 

γλώσσα (advanced language) µορφοποίησης σελίδων. Βασίζεται στο XSLT, µία γλώσσα 

µετασχηµατισµού η οποία χρησιµοποιείται για την αναδιάταξη, την πρόσθεση και την 

διαγραφή ετικετών και γνωρισµάτων. Το DOM είναι ένα προκαθορισµένο σύνολο λειτουργιών 

για τη διαχείριση αρχείων XML (και HTML) από µία γλώσσα προγραµµατισµού. Τα XML 

Schemas 1 και 2 επιτρέπουν στους κατασκευαστές λογισµικού να ορίσουν µε ακρίβεια τις 

δοµές των δικών τους µορφών XML. 

 

 

3.5.5 Πώς η XML είναι θεμελιώδης για τα Web Services 
 

Τα XML-based components έχουν αποδειχθεί οτι είναι η κρίσιμη τεχνολογία που κάνει το 

μοντέλο των Web Services εφαρμογών δυνατό. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η 

XML είναι τόσο σημαντική για τα Web Services.  

Αρχικά, αντίθετα από τη C++ και τη Java η XML δεν είναι μια binary γλώσσα. Με έναν 

απλό κειμενογράφο ο καθένας μπορεί να ανοίξει ένα XML έγγραφο και να δεί το περιεχόμενό 

του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κάθε XML component μπορεί να διαβαστεί και να 

ελεγχθεί για το αν συμβαδίζει με τα δημόσια standards. Ενώ η διαδικασία αυτή είναι πολύ 

κουραστική στο ανθρώπινο μάτι, υπάρχουν προγράμματα ελέγχου τα οποία διαβάζουν και 

ελέγχουν non-binary αρχεία. Επίσης οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργούν δικά τους 

προγράμματα για να επιβεβαιώνουν οτι όλα τα components συμμορφώνονται με τα εσωτερικά 

standards ή με συγκεκριμένα σχήματα. Επιπλέον τα XML αρχεία μπορούν να αντιγραφούν και 

να διαμοιραστούν εύκολα, πράγμα που είναι κρίσιμα σημαντικό καθώς τα components των 

Web Services μοιράζονται ανάμεσα σε συνεργάτες. 

Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα της XML όσον αφορά τα Web Services είναι οτι 

μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκους τύπους δεδομένων και δομές. Ένα XML component 
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μπορεί να περιγράψει εικονικά κάθε τύπο δεδομένων και μπορεί να δείχνει και στη δομή των 

δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μερικά Web Services συνδέονται στενά με βάσεις 

δεδομένων και πίνακες, ενώ άλλα περιγράφουν ροές επεξεργασίας και άλλα παρέχουν 

πληροφορίες σε ιεραρχική μορφή. Τα περιεχόμενα ενός XML component μπορεί να είναι 

απλά, όπως κείμενο και αριθμοί,  ή πιο πολύπλοκοι όπως εντολές για να εκτελεστεί μια 

λειτουργία. Με άλλα λόγια, παρόλο που ένα XML αρχείο μπορεί να ανοιχτεί και να διαβαστεί 

όπως ένα απλό κείμενο, μπορεί να αναπαριστά μια βάση δεδομένων, ή ένα αντικείμενο 

εφαρμογής. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα που διαθέτει η XML είναι οτι επειδή αποτελεί τη βασική γλώσσα 

για όλα τα standards των Web Services, η συνεργασία των components βασισμένα σε 

διαφορετικές XML γλώσσες είναι σχετικά straightforward. Με το SOAP, για παράδειγμα, είναι 

δυνατό να συλλέγονται SOAP μηνύματα και να δρομολογούνται ανάλογα με το περιεχόμενο 

του φακέλου. Αυτό οδηγεί σε ενδιαφέρουσες εφαρμογές όπου μπορεί κανείς να εφαρμόσει 

κανόνες ανάλογα με τον αιτών της υπηρεσίας ή με συγκεκριμένα στοιχεία του SOAP 

μηνύματος. Επιπλέον, με την XML οι προγραμματιστές μπορούν να αλλάξουν ή να 

προσθέσουν τύπους αντικειμένων, όπως υιοθετώντας ένα Web Service για SOAP μεταφορά 

από ebXML, χωρίς να χρειάζεται ολοκληρωτικός επανασχεδιαμός της εφαρμογής. 

Τέλος, η XML είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμα, υποδομή και γλώσσα προγραμματισμού ή 

εργαλείο. Επιπλέον δεν χρειάζεται άδεια χρήσης και τυγχάνει ευρείας υποστήριξης. Η επιλογή 

της ως βάση για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, πρσφέρει πρόσβαση σε μια μεγάλη και 

διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα εργαλείων. 
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4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ WEB SERVICES 
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των πλεονεκτημάτων της 

τεχνολογίας των Web Services. Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

• Διαλειτουργικότητα: Ένα Web Service παρέχει ανεξαρτησία τόσο από 

λειτουργικό σύστηµα όσο και από το hardware. Οποιοδήποτε πρόγραµµα που 

συµβαδίζει µε αυτή τη τεχνολογία µπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει µία τέτοια 

υπηρεσία. 

• Συστήματα χωρίς συνεκτική σύνδεση: Σε αντίθεση με το σχεδιασμό των  

παραδοσιακών εφαρμογών, ο οποίος στηρίζεται στην εσωτερική σύνδεση όλων 

των αντικειμένων της εφαρμογής, τα Web Services παρέχουν συστήματα χωρίς 

συνεκτική σύνδεση. Έτσι κάθε υπηρεσία μπορεί να υφίσταται ανεξάρτητα από τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες που συνθέτουν την εφαρμογή. Αυτό επιτρέπει σε 

μεμονωμένα σημεία της εφαρμογής να μεταβάλλονται χωρίς να επηρεάζονται μη 

σχετιζόμενες περιοχές. Τα συστήματα χωρίς συνεκτική σύνδεση υλοποιούνται από 

τα Web Services μέσα από τα κατάλληλα standards τα οποία ορίζουν τις υπηρεσίες 

και πώς αυτές αλληλεπιδρούν.    

• Εύκολη πρόσβαση: Τα Web Services διανέμονται μέσω του Internet. Κάνουν 

χρήση υπάρχοντων πρωτοκόλλων μεταφοράς, όπως το HTTP, ενδυναμώνοντας 

την υπάρχουσα τεχνολογία και επιτρέποντας στην πληροφορία να ζητηθεί και να 

ληφθεί σε πραγματικό χρόνο. 

• Ενσωμάτωση: Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους ενσωμάτωσης, τα Web Services 

αρχίζουν να υιοθετούνται από τη βιομηχανία λογισμικού.  Το γεγονός αυτό βοηθά 

τις εταιρίες να αποφεύγουν τις proprietary τεχνολογίες στις οποίες μπορεί να 

εγκλωβιστούν στο μέλλον. Τα standards των Web Services είναι διαθέσιμα 

δημοσίως, επιτρέποντας έτσι στους κατασκευαστές να παρακολουθούν ακριβώς τι 

γίνεται στο σύστημα. Πολλές φορές η ενοποίηση ανάμεσα σε συνεργάτες είναι 

εύκολη γιατί και οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνούν σε μια σταθερή μορφή 

ανταλλαγής δεδομένων η οποία ορίζεται στο WSDL αρχείο. Έτσι σε ένα υπάρχον 

λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο Internet ή σε κάποιο Intranet,η 

δηµιουργία ενός Web Service δεν απαιτεί αλλαγές στον µηχανισµό του συστήµατος. 

Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να συγκεντρώνονται στη επιχειρησιακή 

λογική μέσα στην υπηρεσία παρά στην υποδομή του Web Service. 
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• Επεκτασιμότητα: Σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο 

Internet ή σε κάποιο Intranet,η δηµιουργία ενός Web Service δεν απαιτεί αλλαγές 

στον µηχανισµό του συστήµατος. 

• Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης: Εφόσον σε ένα λογισµικό σύστηµα 

υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία που χρειάζεται να επεκταθεί σε on-line υπηρεσία, η 

δηµιουργία του Web Service κοστίζει ελάχιστα. Επίσης το κόστος ενσωµάτωσης 

ενός Web Service σε κάποιο website ή σε δικτυακή εφαρµογή είναι πάρα πολύ 

µικρό. Ακόµα και στις περιπτώσεις που η χρήση κάποιου Web Service γίνεται µε 

ενοικίαση σίγουρα το συνολικό κόστος της χρήσης είναι αρκετά πιο µικρό από το 

κόστος δηµιουργίας της υπηρεσίας αυτής. 

• Ευρέως υιοθετημένη τεχνολογία: Αξίζει να αναφερθεί ότι η τεχνολογία των Web 

Services έχει υιοθετηθεί σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές εργαλείων 

λογισµικού. Όλες οι γλώσσες υποστηρίζουν την κατασκευή Web Services µέσω 

εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό. Η ανάπτυξη εφαρµογών 

Web Services έχει αυτοµατοποιηθεί κάνοντας την δουλειά του προγραµµατιστή 

ευκολότερη. 

Service Oriented Αρχιτεκτονική: Τα Web Services αντιπροσωπεύουν τη σύγκλιση 

ανάμεσα στην βασισμένη σε υπηρεσίες ανάπτυξη εφαρμογών και το Web. Στο SOA μοντέλο, 

οι επιχειρησιακές λειτουργίες που συνθέτουν μια εφαρμογή χωρίζονται σε ανεξάρτητα, εύκολα 

κατανεμημένα αντικείμενα, γνωστά ως υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες μοιράζονται σε 

διαφορετικά μηχανήματα και μετατρέπονται σε διαδικασίες οι οποίες συνεργάζονται για να 

δώσουν μια ολοκληρωμένη λύση σε ένα πρόβλημα της επιχείρησης. Αυτή η χαλαρή σύνδεση 

επιτρέπει εύκολες αλλαγές σε στην εφαρμογή με το να εισάγει νέες και αναθεωρημένες 

υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή σε άλλες μη σχετιζόμενες υπηρεσίες.  
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5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση των Web Services µπορεί να γίνει µε σχεδόν µε όλες τις 

γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού για τον λόγο ότι η δηµιουργία τους βασίζεται σε κοινά 

πρωτόκολλα δικτύου και στην γλώσσα XML για την µεταφορά των µηνυµάτων. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java και η 

τεχνολογία J2EE (Java 2 Enterprise Edition), ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την 

ανάπτυξη εφαρμογών. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο Application Server της Sun για την τοποθέτηση και δημοσίευση 

του δημιουργημένου Web Service. 

 

 

5.1 J2EE  
 

Σήμερα, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές θέλουν να γράφουν κατανεμημένες 

transactional εφαρμογές και να εκμεταλλεύονται την ταχύτητα, ασφάλεια και την αξιοπιστία της 

server-side τεχνολογίας. Στον κόσμο της γρήγορης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

της πληροφοριακής τεχνολογίας, οι εφαρμογές πρέπει να σχεδιάζονται, να δημιουργούνται και 

να παράγονται όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, με περισσότερη ταχύτητα και με λιγότερα 

resources από ποτέ. 

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, η Java 2 Enterprise Edition παρέχει μια 

προσέγγιση βασισμένη σε components για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διανομή 

enterprise εφαρμογών. Η πλατφόρμα J2EE προσφέρει ένα πολλών επιπέδων διανεμημένο 

μοντέλο εφαρμογής, επαναχρησιμοποιήσιμα components, ένα μοντέλο ασφάλειας, έλεγχο 

συναλλαγών, και υποστήριξη των Web Services μέσω ανταλλαγής ενοποιημένων δεδομένων 

με τη βοήθεια standards και πρωτοκόλλων βασισμένα στην XML. 

Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί κανείς όχι μόνο να διανείμει στην 

αγορά καινοτόμες επιχειρησιακές λύσεις γρήγορα, αλλά και οι βασισμένες σε components 

λύσεις που παρέχει να μην είναι δεμένες με τα προϊόντα και τα APIs του κάθε κατασκευαστή. 

Οι κατασκευαστές και οι πελάτες είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τα προϊόντα και τα components 

τα οποία ταιριάζουν στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις τεχνολογικές απαιτήσεις. 

 

5.1.1 Κατανεμημένες εφαρμογές πολλαπλών επιπέδων 
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Η J2EE πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα μοντέλο κατανεμημένης πολλών επιπέδων 

εφαρμογής για enterprise εφαρμογές. Η λογική της εφαρμογής χωρίζεται σε components 

ανάλογα με τη λειτουργία, και τα διάφορα components τα οποία συνθέτουν μια J2EE 

εφαρμογή εγκαθίστανται σε διαφορετικούς υπολογιστές ανάλογα με το επίπεδο του multitiered 

περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν τα components της εφαρμογής. Το σχήμα 5.1 απεικονίζει 

δύο J2EE εφαρμογές πολλαπλών επιπέδων των οποίων τα components είναι: 

• Client-tier components τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή του πελάτη. 

• Web-tier components τα οποία εκτελούνται στον J2EE server. 

• Business-tier components τα οποία εκτελούνται στον J2EE server. 

• EIS (Enterprise Information System) - tier λογισμικό το οποίο εκτελείται στον J2EE 

server. 

 

 
Σχήμα 5.1 Multitiered Applications 

 

5.1.2 J2EE Components 

 

Οι J2EE εφαρμογές αποτελούνται από components. Ένα J2EE component είναι μια self-

contained μονάδα λογισμικού η οποία ανήκει σε μια J2EE εφαρμογή με τις σχετικές κλάσεις 

και τα αρχεία και επικοινωνεί με άλλα components. Οι J2EE προδιαγραφές ορίζουν τα 

παρακάτω J2EE components: 

 Εφαρμογές και applets είναι components τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή 

πελάτη. 
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 Java Servlet και Java Server Pages (JSP) – web components τα οποία εκτελούνται 

στον εξυπηρετητή. 



 Enterprise Java Beans (EJB) components – business components τα οποία 

εκτελούνται στον εξυπηρετητή. 

Τα J2EE components γράφονται σε γλώσσα προγραμματισμού Java και μεταγλωττίζονται 

με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε πρόγραμμα στη συγκεκριμένη γλώσσα. Η διαφορά τους από τις 

“standard” Java κλάσεις είναι ότι τα J2EE components συναρμολογούνται σε μια J2EE 

εφαρμογή, ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές της J2EE τεχνολογίας και διανέμονται 

στην παραγωγή όπου εκτελούνται και διαχειρίζονται από τον J2EE εξυπηρετητή. 

Οι J2EE clients μπορεί να είναι web clients, applets ή εφαρμογές. Οι web clients 

αποτελούνται από δυναμικές ιστοσελίδες οι οποίες παράγονται από web components τα 

οποία εκτελούνται στο web tier, και από έναν Web browser ο οποίος εμφανίζει τις σελίδες που 

λαμβάνει από τον εξυπηρετητή.  Ένα applet είναι μια μικρή εφαρμογή, η οποία 

ενσωματώνεται σε μια ιστοσελίδα, και η οποία εκτελείται στην Java virtual machine του 

browser. Οι εφαρμογές πελάτη τρέχουν σε ένα μηχάνημα πελάτη και παρέχουν στον χρήστη 

λειτουργίες οι οποίες απαιτούν μια πλουσιότερη διεπαφή χρήστη. 

Τα J2EE web components είναι είτε servlets ή σελίδες οι οποίες δημιουργούνται 

χρησιμοποιώντας την JSP τεχνολογία. Τα servlets είναι Java κλάσεις οι οποίες διαχειρίζονται 

δυναμικά αιτήσεις και δημιουργούν απαντήσεις. Οι JSP σελίδες είναι text-based έγγραφα τα 

οποία εκτελούνται σαν servlets, αλλά επιτρέπουν μια πιο φυσική προσέγγιση στη δημιουργία 

στατικού περιεχομένου. 

Η επιχειρησιακή λογική η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα όπως 

οικονομικά, πωλήσεις κλπ, διαχειρίζεται από τα enterprise beans τα οποία εκτελούνται στο 

business tier. 

 

5.2 Πλεονεκτήματα του J2EE 
 

Η γρήγορη υιοθέτηση της τεχνολογίας J2EE οφείλεται στα πλεονεκτήματα τα οποία 

παρέχουν τα χαρακτηριστικά της. Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Αξιοπιστία: Το Java Virtual Machine μοντέλο είναι αξιόπιστο διότι αν μια εφαρμογή 

σταματήσει να λειτουργεί το συνολικό σύστημα δεν πρόκειται να καταρρεύσει. 
 Φορητότητα: Άλλο ένα πλεονέκτημα της JVM είναι οτι οι προγραμματιστές 

γράφουν προγράμματτα για την virtual machine, ανεξάρτητα από υλικό υπολογιστή 

και πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος. 
 Developer efficiency:  Τα Java components, ονομαζόμενα “beans”, έδωσαν τη 

δυνατότητα μιας πιο γρήγορης διαδικασίας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και 

της επαναχρησιμοποίησης των components σε πολλαπλές εφαρμογές. 
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 Κλιμακότητα: επειδή ένα Java πρόγραμμα τρέχει σε μια virtual machine, το J2EE 

περιβάλλον σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιεί την κλιμακότητα του περιβάλλοντος 

στο οποίο εκτελείται το Java πρόγραμμα. 
 Σύνδεση με Β.Δ.: Το API (JDBC) για σύνδεση με τις βάσεις δεδομένων επιτρέπουν 

στις Java εφαρμογές να εκτελούν SQL εντολές, διευκολύνοντας την ενοποίηση με 

νέες ή υπάρχουσες δομές βάσεων. 
 J2EE και Web Services: για Web Services τα οποία τρέχουν σε J2EE-compliant 

application servers, η XML είναι πολύ χρήσιμη γιατί το περιβάλλον J2EE παρέχει 

εκτεταμένη υποστήριξη των XML-based Web Services. Ένα ολοκληρωμένο Web 

Service μπορεί να συνδυάζει Java κώδικα εφαρμογής και entity objects, XML-based 

μεταφορές, περιγραφές και άλλα αντικείμενα. 
 
 

5.3 Δημιουργώντας Web Services με την τεχνολογία J2EE και την XML 
 

Τα Web Services όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι Web-based enterprise εφαρμογές οι 

οποίες χρησιμοποιούν ανοιχτά, βασισμένα στην XML standards και πρωτόκολα μεταφοράς 

για την ανταλλαγή δεδομένων με τους αντίστοιχους πελάτες. Η J2EE πλατφόρμα παρέχει τα 

XML APIs και εργαλεία με τα οποία είναι εύκολο κανείς να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να 

διανείμει Web Services και πελάτες που μπορούν να επικοινωνούν με άλλα Web Services και 

πελάτες που τρέχουν σε πλατφόρμες βασισμένες ή οχι στην Java. 

Για να γράψει κανείς Web services και πελάτες με τα J2EE XML APIs, το μόνο που πρέπει 

να κάνει είναι να περνά παραμέτρους στις κλήσεις των μεθόδων και να επεξεργάζεται τα 

δεδομένα που του επιστρέφονται. Δεν χρειάζεται προγραμματισμός χαμηλού επιπέδου γιατί οι 

υλοποιήσεις του XML API κάνουν όλη τη δουλειά της μετάφρασης των δεδομένων από και 

πρός μια XML-based ροή δεδομένων η οποία στέλνεται πάνω από τα αντίστοιχα XML-based 

πρωτόκολλα μεταφοράς. 

Η μετάφραση των δεδομένων σε μια καθορισμένη XML-based ροή δεδομένων είναι αυτό 

που κάνει τα Web Services και τους πελάτες που γράφονται στα J2EE XML APIs πλήρως 

διαλειτουργικά. Το σχήμα 5.2 απεικονίζει τον τρόπο που οι τεχνολογίες Java, η XML και λοιπά 

πρωτόκολλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν Web Services σε ένα δίκτυο. 
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Σχήμα 5.2 - Java Technology Web Services Model 

 

Από τις τεχνολογίες του παραπάνω μοντέλου, τα Java APIs και οι τεχνολογίες που 

παρέχονται για την XML, δημιουργούν τον πυρήνα της υποστήριξης της XML στην J2EE 

πλατφόρμα. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν στον προγραμματιστή ένα δυνατό σύνολο από 

εργαλεία για να αναπτύσσει εφαρμογές οι οποίες «θωρακίζουν» τη συνεργία του φορητού 

Java κώδικα και των XML δεδομένων. 

Τα πιο σημαντικά APIs για την XML τα οποία παρέχονται από την J2EE πλατφόρμα είναι 

τα παρακάτω: 

 JAXP: επιτρέπει το διάβασμα, τη διαχείριση και τη δημιουργία XML εγγράφων 

μέσω Java APIs, δίνοντας τη δυνατότητα της συνεργασίας ενός XML-compliant 

parser με μια εφαρμογή βασισμένη στη Java.  
 JAXB: παρέχει στους προγραμματιστές να αναπτύξουν υψηλής απόδοσης XML-

enabled εφαρμογή με μηδαμινό κόπο. Προσφέρει ένα mapping ανάμεσα στα XML 

έγγραφα και σε Java αντικείμενα μαζί με έναν schema μεταγλωττιστή και μια 

schema binding γλώσσα. 
 JAXM: σχεδιάστηκε για να διευκολύνει το packaging, τη δρομολόγηση και τη 

μεταφορά των XML και μη επιχειρησιακών δεδομένων, μέσα από ένα πλήθος 

επικοινωνιακών υποδομών όπως αυτές που βασίζονται στο HTTP, SMTP, FTP. 
 JAX-RPC: το API το οποίο επιτρέπει τις βασισμένες σε XML κλήσεις 

απομακρυσμένων συναρτήσεων. Παρέχει στους προγραμματιστές ένα abstract API 

για την υλοποίηση RPC style messaging μέσω της ανταλλαγής XML δεδομένων. 
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 JAXR: σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να παρέχει τη δυνατότητα στους 

προγραμματιστές να προσθέτουν λειτουργικότητα στις εφαρμογές τους για να 

μοιράζονται σχετική επιχειρησιακή πληροφορία σε XML στο Internet. 

 
Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσει κάποιος την J2EE πλατφόρμα, είναι να «κατεβάσει» 

το J2EE1.4SDK από το site της Sun (http://java.sun.com) και να το εγκαταστήσει.  Η J2EE 

πλατφόρμα περιλαμβάνει: 

• Τον J2EE Application Server 8 

• Την Java 2 Platform Standard Edition 1.4.2_04 

• Tα J2EE Samples 

• Τον Pointbase Database Server 

Εξ’ορισμού το J2EE SDK εγκαθίσταται (στα Microsoft Windows) στον κατάλογο 

c:\sun\AppServer και το JDK 1.4.2_04 στον κατάλογο c:\sun\AppServer\jdk.  Επιπλέον πρέπει 

να συμπεριληφθούν στο path του συστήματος οι παρακάτω ρυθμίσεις:  c:\sun\AppServer\bin 

και c:\sun\AppServer\jdk\bin. Ο κατάλογος c:\sun\AppServer\bin παρέχει διάφορα εργαλεία με 

τα οποία γίνεται εύκολη η διαχείριση των web services όπως θα αναφερθεί σε επόμενα 

κεφάλαια. 

 

5.3.1 JSR 109 
 

Η διαδικασία της ανάπτυξης και δημοσίευσης των web services είναι συνδεδεμένη με το 

runtime system. Για παράδειγμα, το deploying ενός web service στον Apache Axis είναι 

διαφορετική από αυτή σε μια άλλη πλατφόρμα. Η JSR 109 προδιαγραφή της Java Community 

Process προωθεί τη δημιουργία φορητών και διαλειτουργικών υπηρεσιών διαδικτύου στο 

J2EE περιβάλλον. Με βάση αυτή την προδιαγραφή παρέχεται μια σταθερή αρχιτεκτονική 

υπηρεσιών και ο κύκλος ζωής ενός web service ορίζεται από τα παρακάτω βήματα: 

• Ανάπτυξη: καθορίζει το προγραμματιστικό μοντέλο της ανάπτυξης ενός web 

service καθώς και τους deployment descriptors 

• Deploying: περιγράφει τα βήματα του deployment που απαιτούνται από ένα J2EE 

container. 

• Δημοσίευση υπηρεσίας: καθορίζει πώς το WSDL αρχείο γίνεται προσβάσιμο 

στους πελάτες. 

• Χρήση υπηρεσίας: καθορίζει τους deployment descriptors του πελάτη. 
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5.3.2 JAX-RPC 
 

Το JAX-RPC είναι ένα Java API για κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών βασισμένες 

στην XML. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία υπηρεσιών διαδικτύου και πελατών 

που χρησιμοποιούν RPC και XML. Το RPC αντιπροσωπεύεται χρησιμοποιώντας ένα 

πρωτόκολλο βασισμένο στην XML όπως το SOAP, το οποίο ορίζει μια δομή φακέλου, 

κανόνες κωδικοποίησης και συμβάσεις για την αναπαράσταση RPC κλήσεων και απαντήσεων 

που μεταδίδονται ως SOAP μηνύματα πάνω από το πρωτόκολλο HTTP. Το πλεονέκτημα του 

JAX-RPC είναι ότι κρύβει την πολυπλοκότητα των SOAP μηνυμάτων από τον 

προγραμματιστή. Η λειτουργία του περιγράφεται στη συνέχεια. 

Ο προγραμματιστής περιγράφει τις απομακρυσμένες διαδικασίες (web services), οι οποίες 

μπορούν να κληθούν από απομακρυσμένα προγράμματα πελατών, σε ένα interface στη 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Στη συνέχεια ο προγραμματιστής υλοποιεί το interface. Η 

όψη του web service για ένα πελάτη είναι ένα σύνολο από μεθόδους οι οποίες εκτελούν 

επιχειρηματική λογική για λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης έχει πρόσβαση στο web service 

χρησιμοποιώντας ένα Service Endpoint Interface το οποίο ορίζεται από το JAX-RPC. Ο 

κατασκευαστές πελατών δημιουργούν το πρόγραμμα πελάτη  - έναν proxy (ή ένα τοπικό 

αντικείμενο το οποίο αντιπροσωπεύει την απομακρυσμένη υπηρεσία) ο οποίος δημιουργείται 

αυτόματα – και μετά απλώς καλούν τις μεθόδους του proxy. Ο δημιουργός δεν χρειάζεται να 

ανησυχεί για τη ανάπτυξη ή την επεξεργασία των SOAP μηνυμάτων διότι αυτό το 

αναλαμβάνει το JAX-RPC runtime system. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα J2EE 

web services μπορούν να κληθούν από οποιονδήποτε πελάτη υπηρεσιών διαδικτύου και κάθε 

J2EE πελάτης υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να καλέσει ένα web service. 

Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει στα «παρασκήνια» καλό είναι να μελετήσει το 

σχήμα 5.3, το οποίο απεικονίζει πώς ένας Java πελάτης επικοινωνεί με ένα Java web service 

στην J2EE πλατφόρμα. 
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5.3 Ένας Java πελάτης που καλεί ένα J2EE web service

 

Να σημειωθεί ότι οι J2EE εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν web services οι οποίες 

δημοσιεύονται από άλλους παροχείς ανεξάρτητα από το πώς υλοποιούνται. Στην περίπτωση 

που οι πελάτες και οι υπηρεσίες βασίζονται σε εκτός Java τεχνολογία τότε το σκηνικό αλλάζει 

λίγο. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όλες οι λεπτομέρειες ανάμεσα στην αίτηση και την 

απάντηση λαμβάνουν χώρα πίσω από τη σκηνή. Ο προγραμματιστής έχει να κάνει μόνο με το 

τυπικό κομμάτι της γλώσσας προγραμματισμού Java όπως τους τύπους δεδομένων και τις 

κλήσεις των μεθόδων. Επιπλέον δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το mapping ανάμεσα σε Java 

και XML και αντίστροφα ή για τη δημιουργία SOAP μηνυμάτων και μπορεί να αφοσιωθεί σε 

ζητήματα υψηλότερου επιπέδου. 

Τέλος ένας πελάτης δεν μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση σε ένα web service. Η 

πρόσβαση γίνεται μέσω ενός container. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο web service να 

εκμεταλλεύεται την πρόσθετη λειτουργικότητα που παρέχει ο container, όπως ασφάλεια, 

quality-of-service κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο container ελευθερώνει τον προγραμματιστή από το 

να ασχολείται με θέματα χαμηλού επιπέδου. 

 
Εργαζόμενοι με το JAX-RPC: 

Το JAX-RPC API ταιριάζει τους τύπους δεδομένων της Java με τους XML/WDSL ορισμούς. 

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει τις λεπτομέρειες αυτού του ταιριάσματος αλλά πρέπει 

να ξέρει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι J2SE τύποι δεδομένων ως παράμετροι 

στις μεθόδους ή στους τύπους επιστροφής στο JAX-RPC API. Το JAX-RPC API υποστηρίζει 

τους βασικούς τύπους δεδομένων: Boolean, byte, double, float, int, long, short. Επιπλέον, 

υποστηρίζει και τις παρακάτω wrapper και utility κλάσεις: 
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java.util.Date 
java.lang.Boolean 
java.lang.Byte 
java.lang.Double 
java.lang.Float 
java.lang.Integer 
java.lang.Long 
java.lang.Short 
java.lang.String 
java.math.BigDecimal 
java.math.BigInteger 
java.net.URI 
java.util.Calendar 
 

 
Το JAX-RPC επίσης υποστηρίζει το λεγόμενο value type, το οποίο είναι μια κλάση η οποία 

μπορεί να περνιέται ανάμεσα στον ανάμεσα στον πελάτη και την υπηρεσία ως παράμετρος ή 

τύπος επιστροφής. Ένα value type πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες: 

1. Πρέπει να έχει έναν public κατασκευαστή (constructor) 

2. Δεν πρέπει να κάνει implement το java.rmi.Remote. 

3. Τα πεδία του πρέπει να είναι τύποι δεδομένων τα οποία υποστηρίζονται από το JAX-

RPC API. 

 

 

5.3.3 Δημιουργώντας Web Services 
 

Η δημιουργία ενός web service βασισμένο στο XML-RPC χρησιμοποιώντας την J2EE 

πλατφόρμα περιλαμβάνει τα πέντε παρακάτω βήματα: 

1. Σχεδιασμός και κωδικοποίηση του web service endpoint interface. 

2. Υλοποίηση του interface. 

3. Δημιουργία ενός αρχείου ρυθμίσεων 

4. Αναπαραγωγή των απαραίτητων mapping αρχείων 

5. Χρήση του Application Server για το package και deploy του web service. 

 
1. Σχεδιασμός και κωδικοποίηση του web service endpoint interface. 
 

Το πρώτο βήμα στην δημιουργία ενός web service είναι ο σχεδιασμός και η κωδικοποίηση 

του web service endpoint interface, στο οποίο δηλώνονται οι μέθοδοι τις οποίες καλεί ένας 

απομακρυσμένος πελάτης. Όταν αναπτύσσεται ένα τέτοιο interface πρέπει να λαμβάνονται 

υπ’όψη τα παρακάτω: 

• Να είναι υποκλάση του java.rmi.Remote 
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• Να μην περιλαμβάνει δηλώσεις του τύπου public static final 

• Οι μέθοδοί του να «πιάνουν» exceptions του τύπου java.rmi.RemoteException 

• Οι παράμετροι των μεθόδων του και οι τύποι επιστροφής να υποστηρίζονται από το 

JAX-RPC. 

Για τις ανάγκες του παραδείγματος που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια έχει δημιουργηθεί 

στον κατάλογο c:\Sun\AppServer ο κατάλογος apps και μέσα σε αυτόν ο υποκατάλογος build. 

Στον κατάλογο apps θα τοποθετούνται τα αρχεία java και στον build τα class αρχεία ή 

οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα για την εφαρμογή αρχεία. 

Το παράδειγμα παρουσιάζει τη δημιουργία ενός web service το οποίο παρέχει μια μέθοδο 

για την άθροιση δύο αριθμών. Ο κώδικας 5.3.1 παριστάνει το service endpoint interface, το 

οποίο είναι ένα τυπικό interface της Java που επεκτείνει το  java.rmi.Remote interface. Το 

MathFace interface δηλώνει μια μέθοδο, την add, η οποία δέχεται δύο ακέραιες παραμέτρους 

και επιστρέφει μια ακέραια τιμή η οποία αντιπροσωπεύει το άθροισμα των δύο ακεραίων 

παραμέτρων: 
package math; 
 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
public interface MathFace extends Remote { 
  public int add(int a, int b) throws RemoteException; 
} 

5.3.1 MathFace.java 

 

2. Υλοποίηση του web service endpoint interface 

 

Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του MathFace interface που ορίστηκε προηγουμένως 

(5.3.1) και ο κώδικας παρατίθεται στη συνέχεια: 
package math; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
public class MathImpl implements MathFace { 
  public int add(int a, int b) throws RemoteException { 
    return a + b; 
  } 

} 

5.3.2 MathImpl.java 

Στη συνέχεια μεταγλωτίζονται τα αρχεία .java και τα .class αρχεία γράφονται στον κατάλογο 

build ο οποίος δημιουργήθηκε προηγουμένως. Η επιλογή –d build δηλώνει στον μεταγλωτιστή 

να γράψει τα .class στον κατάλογο build: 

prompt> javac –d build Math*.java 
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3. Δημιουργία του αρχείου ρυθμίσεων 
 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός αρχείου ρυθμίσεων το οποίο χρησιμοποιείται 

από το wscompile εργαλείο του Application Server για να παραχθεί το WSDL αρχείο με την 

περιγραφή του παρεχόμενου web service. Στο παράδειγμα του κεφαλαίου το αρχείο 

ονομάζεται config.xml και αποθηκεύεται στον κατάλογο apps. Στο αρχείο αυτό περιγράφεται, 

το όνομα της υπηρεσίας, το όνομα του package (math στην περίπτωση αυτή) και το όνομα 

του Interface(MathFace). Ο κώδικας 5.3.3 παρουσιάζει το περιεχόμενο του config.xml 

αρχείου: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
  <service 
      name="MyFirstService" 
      targetNamespace="urn:Foo" 
      typeNamespace="urn:Foo" 
      packageName="math"> 
      <interface name="math.MathFace"/> 
  </service> 

</configuration> 

5.3.3 config.xml 

Το αρχείο αυτό λέει στο wscompile εργαλείο να δημιουργήσει ένα WSDL αρχείο με τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

• Το όνομα του service είναι MyFirstService.  
• Το WSDL namespace είναι urn:Foo.  
• Οι κλάσεις για το service βρίσκονται στο math package κάτω από τον build 

κατάλογο. 
• Το service endpoint interface είναι το math.MathFace.  

 

4. Δημιουργία των απαραίτητων mapping αρχείων 
 
Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθούν τα κατάλληλα mapping αρχεία όπως το WSDL 

αρχείο του service και ένα xml αρχείο το οποίο καταγράφει τα mappings ανάμεσα στους Java 

τύπους δεδομένων και το JAX-RPC API. Στον κατάλογο apps εκτελείται η παρακάτω εντολή: 

prompt> wscompile -define -mapping build/mapping.xml -d build -nd build 
-classpath build config.xml  
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Η παραπάνω εντολή, η οποία διαβάζει το αρχείο config.xml, δημιουργεί το αρχείο 

MyFirstService.wsdl καθώς και το  mapping.xml μέσα στον κατάλογο build. Οι παράμετροι της 

εντολής είναι: 



• -define: δηλώνει στο εργαλείο να διαβάσει το service endpoint interface και να 
δημιουργήσει το WSDL file.  

• -mapping: προσδιορίζει το mapping αρχείο και πού πρέπει να γραφεί 
• -d and -nd:  προσδιορίζουν το πού θα τοποθετηθούν τα αρχεία εξόδου (class) 

To web service έχει τώρα δημιουργηθεί και είναι έτοιμο να γίνει deployed.  Το WSDL 

αρχείο το οποίο δημιουργήθηκε από το wscompile εργαλείο παρατίθεται στη συνέχεια (5.3.4). 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<definitions name="MyFirstService" targetNamespace="urn:Foo" 
xmlns:tns="urn:Foo" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 
  <types/> 
  <message name="MathFace_add"> 
    <part name="int_1" type="xsd:int"/> 
    <part name="int_2" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="MathFace_addResponse"> 
    <part name="result" type="xsd:int"/></message> 
  <portType name="MathFace"> 
    <operation name="add" parameterOrder="int_1 int_2"> 
      <input message="tns:MathFace_add"/> 
      <output 
message="tns:MathFace_addResponse"/></operation></portType> 
  <binding name="MathFaceBinding" type="tns:MathFace"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="rpc"/> 
    <operation name="add"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
      use="encoded" namespace="urn:Foo"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
      use="encoded" namespace="urn:Foo"/> 
      </output> 
    </operation></binding> 
  <service name="MyFirstService"> 
    <port name="MathFacePort" binding="tns:MathFaceBinding"> 
      <soap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL"/> 
    </port> 
  </service> 

</definitions> 

5.3.4 MyFirstService.wsdl 

 

Παρέχει μια XML περιγραφή της υπηρεσίας που μπορεί να καλέσει ο πελάτης. 

Το αρχείο mapping.xml, το οποίο δημιουργήθηκε από το wscompile εργαλείο, παρατίθεται 

στη συνέχεια (5.3.5) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<java-wsdl-mapping version="1.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

38



    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
    http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_jaxrpc_mapping_1_1.xsd"> 
  <package-mapping> 
    <package-type>math</package-type> 
    <namespaceURI>urn:Foo</namespaceURI> 
  </package-mapping> 
  <package-mapping> 
    <package-type>math</package-type> 
    <namespaceURI>urn:Foo</namespaceURI> 
  </package-mapping> 
  <service-interface-mapping> 
    <service-interface>math.MyFirstService</service-interface> 
    <wsdl-service-name  
     xmlns:serviceNS="urn:Foo">serviceNS:MyFirstService</wsdl-
service-name> 
    <port-mapping> 
      <port-name>MathFacePort</port-name> 
      <java-port-name>MathFacePort</java-port-name> 
    </port-mapping> 
  </service-interface-mapping> 
  <service-endpoint-interface-mapping> 
    <service-endpoint-interface>math.MathFace</service-endpoint-
interface> 
    <wsdl-port-type 
xmlns:portTypeNS="urn:Foo">portTypeNS:MathFace</wsdl-port-type> 
    <wsdl-binding 
xmlns:bindingNS="urn:Foo">bindingNS:MathFaceBinding</wsdl-binding> 
    <service-endpoint-method-mapping> 
      <java-method-name>add</java-method-name> 
      <wsdl-operation>add</wsdl-operation> 
      <method-param-parts-mapping> 
        <param-position>0</param-position> 
        <param-type>int</param-type> 
        <wsdl-message-mapping> 
          <wsdl-message  
        
xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:MathFace_add</wsdl-message> 
          <wsdl-message-part-name>int_1</wsdl-message-part-name> 
          <parameter-mode>IN</parameter-mode> 
        </wsdl-message-mapping> 
      </method-param-parts-mapping> 
      <method-param-parts-mapping> 
        <param-position>1</param-position> 
        <param-type>int</param-type> 
        <wsdl-message-mapping> 
          <wsdl-message  
        
xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:MathFace_add</wsdl-message> 
          <wsdl-message-part-name>int_2</wsdl-message-part-name> 
          <parameter-mode>IN</parameter-mode> 
        </wsdl-message-mapping> 
      </method-param-parts-mapping> 
      <wsdl-return-value-mapping> 
        <method-return-value>int</method-return-value> 
        <wsdl-message  
      
xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:MathFace_addResponse</wsdl-message> 
        <wsdl-message-part-name>result</wsdl-message-part-name> 
      </wsdl-return-value-mapping> 
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    </service-endpoint-method-mapping> 
  </service-endpoint-interface-mapping> 

</java-wsdl-mapping> 

5.3.5 mapping.xml 

 

Το αρχείο αυτό ακολουθεί το πρότυπο JSR 109 για τα Java  WSDL mappings. Κάθε 

υπηρεσία που παρέχεται αναπαρίσταται ως ένα service – interface – mapping στοιχείο.  Το 

στοιχείο αυτό περιέχει το mapping για το πλήρες όνομα της κλάσης του service interface, τα 

WSDL service ονόματα, και τα WSDL ονόματα θυρών. Επιπλέον το JAX-RPC mapping 

αρχείο παρέχει mappings για τα WSDL bindings, τους WSDL τύπους θυρών, τα WSDL 

μηνύματα κλπ. 

Και πάλι στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί οτι το web service είναι έτοιμο για να γίνει 

deployed χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη γνώση της WSDL γλώσσας από τον προγραμματιστή. 

 

 

5. Packaging και deploying του web service  
 

Ένα JAX-RPC web service είναι στην πραγματικότητα ένα servlet (ή αλλιώς ένα web 

component στην ορολογία του J2EE) και για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

deploytool για να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία ρυθμίσεων και να δημοσιεύσει την 

υπηρεσία. 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 

• Εκκίνηση του application server ως εξής: Έναρξη  Προγράμματα   

Sun Microsystems  J2EE1.4SDK  Start Default Server. 

• Στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσει το deploytool του application server. Επειδή όπως 

αναφέρθηκε το web service είναι ένα servlet θα χρησιμοποιηθεί ο New Web 

Component wizard ο οποίος:α) δημιουργεί έναν deployment descriptor της web 

εφαρμογής, β) δημιουργεί ένα war αρχείο και γ) προσθέτει τον deployment 

descriptor και τα αρχεία του web service στο  war αρχείο. Για να ξεκινήσει το 

deploytool επιλέγουμε: Έναρξη  Προγράμματα  Sun Microsystems  

J2EE1.4SDK  deploytool. Για να ξεκινήσει ο New Web Component wizard 

επιλέγουμε File  New  Web Component. O New Web Component wizard 

εμφανίζει πολλά παράθυρα διαλόγου: 

1. Introduction dialog box  
1. Πατήστε Next. 

2. WAR File dialog box 
1. Πατήστε το κουμπί Create New Stand-Alone WAR Module. 
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2. Στο WAR Location πεδίο, πατήστε Browse και πλοηγηθείτε στο 
C:/sun/AppServer/apps 

3. Στο πεδίο File Name, πληκτρολογήστε MyFirstService. 
4. Πατήστε Create Module File. 
5. Πατήστε Edit Contents. 
6. Στο δέντρο κάτω από τα Available Files, εντοπίστε τον κατάλογο 

C:/sun/AppServer/apps. 
7. Επιλέξτε τον κατάλογο build. 
8. Πατήστε Add.  
9. Πατήστε OK. 
10. Πατήστε Next. 

3. Επιλέξτε το Component Type dialog box 
1. Επιλέξτε το Web Services Endpoint button. 
2. Πατήστε Next. 

4. Επιλέξτε το Service dialog box 
1. Στο WSDL File combo box, επιλέξτε WEB-INF/wsdl/ 

MyFirstService.wsdl. 
2. Στο Mapping File combo box, επιλέξτε build/mapping.xml. 
3. Πατήστε Next. 

5. Component General Properties dialog box 
1. Στο Service Endpoint Implementation combo box, επιλέξτε 

math.MathImpl. 
2. Πατήστε Next. 

6. Web Service Endpoint dialog box 
1. Στο Service Endpoint Interface combo box, επιλέξτε math.MathFace. 
2. Στο Namespace combo box, επιλέξτε urn:Foo. 
3. Στο Local Part combo box, επιλέξτε MathFacePort. 
4. Το deploytool θα εισάγει ένα default Endpoint Address URI MathImpl 

στο διάλογο αυτό. Αυτή η endpoint διεύθυνση πρέπει να αλλάξει στο 
επόμενο μέρος.  

5. Πατήστε Next. 
6. Πατήστε Finish. 

Προσδιορισμός του Endpoint Address 
 
Για να προσδιοριστεί η Endpoint Address ο χρήστης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

1. Στο deploytool, επιλέξτε το MyFirstService στο δέντρο. 
2. Επιλέξτε το General tab. 
3. Στο Context Root πεδίο, πληκτρολογήστε /math-service. 
4. Στο δέντρο, επιλέξτε το MathImpl. 
5. Επιλέξτε το Aliases tab. 
6. Στον Component Aliases πίνακα, προσθέστε /math. 
7. Στο Endpoint tab, επιλέξτε math για το Endpoint Address στο Sun-specific 

Settings frame. 
8. Πατήστε File Save. 

 

Για να έχουν πρόσβαση οι πελάτες στην υπηρεσία πρέπει να προσδιορίσουν την Endpoint 

Address: http://localhost:8080/math-service/math. 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

41
 

http://localhost:8080/math-service/math


Deploy της υπηρεσίας: 
 
Στο deploytool, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Στο δέντρο, επιλέξτε το MyFirstService. 
2. Επιλέξτε Tools Deploy. 

Ο χρήστης μπορεί να δει το WSDL αρχείο της υπηρεσίας πληκτρολογώντας στον browser 

τη διεύθυνση: http://localhost:8080/math-service/math?WSDL . Στο σημείο αυτό ο 

προγραμματιστής είναι έτοιμος να δημιουργήσει το πρόγραμμα πελάτη για την πρόσβαση 

στην υπηρεσία. 

 

 

5.3.4 Δημιουργώντας προγράμματα – πελάτες για τα Web Services 
 

Ένα πρόγραμμα πελάτη καλεί τις μεθόδους ενός web service με τον ίδιο τρόπο που καλεί 

μια μέθοδο τοπικά. Υπάρχουν τρείς τύποι πελατών web service: 

1. Static Stub: Μια Java κλάση η οποία είναι στατικά συνδεδεμένη με το 

service endpoint interface. Ένα stub ή client proxy αντικείμενο, ορίζει όλες τις μεθόδους 

του service endpoint interface. Έτσι,  ο πελάτης μπορεί να καλεί τις μεθόδους της 

υπηρεσίας απ’ευθείας μέσω του stub. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οτι είναι 

απλή και εύκολη στον κώδικα. Το βασικό μειονέκτημα είναι οτι και η παραμικρή αλλαγή 

στον ορισμό της υπηρεσίας οδηγεί στο να είναι άχρηστο το stub και πρέπει να 

δημιουργηθεί ξανά. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που η 

υπηρεσία δεν πρόκειται να μεταβληθεί, πράγμα που σημαίνει οτι είναι δεμένη με την 

υλοποίηση της υπηρεσίας. 

2. Dynamic Proxy: Υποστηρίζει ένα service endpoint interface δυναμικά κατά 

το runtime. Εδώ δεν απαιτείται η δημιουργία stub κώδικα. Ένας proxy αποκτάται κατά το 

runtime και απαιτεί ένα στιγμιότυπο του service endpoint interface. Η κλήση μεθόδων 

γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Η τεχνική αυτή είναι 

καλή για περιπτώσεις που πρέπει να δοκιμάζονται υπηρεσίες των οποίων ο ορισμός 

αλλάζει συχνά. Ο δυναμικός proxy πρέπει να δημιουργεί νέο στιγμιότυπό του και οχι να 

επαναδημιουργείται. 
3. DII – Dynamic Invocation Interface: Ορίζει το στιγμιότυπο του 

αντικειμένου javax.xml.rpc.Call για δυναμική κλήση. Αντίθετα με τις δύο προηγούμενες 

περιπτώσεις πρέπει να ρυθμιστεί πρίν χρησιμοποιηθεί. Ο πελάτης πρέπει να παρέχει το 

όνομα της υπηρεσίας, ονόματα παραμέτρων, τύπους κλπ. Απαιτείται περισσότερος 
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http://localhost:8080/math-service/math?WSDL


κώδικας στην περίπτωση αυτή αλλά επειδή το αντικείμενο Call δεν είναι δεμένο με 

τίποτα δεν υπάρχει επίδραση από αλλαγές στην πλευρά του πελάτη όταν αλλάζει ο 

ορισμός της υπηρεσίας. 

 
 
Δημιουργία πελάτη με τη χρήση του δυναμικού proxy: 
 

O πελάτης που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα jsp αρχείο το οποίο καλεί τη μέθοδο add της 

υπηρεσίας μέσα από έναν web browser. Ο πελάτης καλεί μια απομακρυσμένη μέθοδο μέσω 

ενός δυναμικού proxy ή μιας κλάσης η οποία δημιουργείται κατά το runtime.  

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δημιουργήσει ένα αρχείο ρυθμίσεων 

το οποίο ονομάζεται config-wsdl.xml και του οποίου ο κώδικας φαίνεται παρακάτω: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
  <wsdl location="http://localhost:8080/math-service/math?WSDL" 
       packageName="dynamicproxy"/> 
</configuration> 

5.4.1 config-wsdl.xml 

Όπως φαίνεται, από το αρχείο αυτό περιγράφεται η τοποθεσία που βρίσκεται το WSDL 

αρχείο για την υπηρεσία My FirstService. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί ένας 

κατάλογος με το όνομα dynamic-proxy, μέσα στον κατάλογο apps, στον οποίο θα τοποθετηθεί 

το xml αρχείο και ένα υποκατάλογο build στον οποίο θα τοποθετηθούν οποιαδήποτε άλλα 

java αρχεία. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το wscompile εργαλείο για τη δημιουργία των απαραίτητων 

interfaces: 
C:\Sun\APPSER~1\apps\dynamic-proxy> wscompile -import -d build -nd build -

f:norpc structures -classpath build config-wsdl.xml 

Στη συνέχεια δημιουργείται ο κώδικας του πελάτη σύμφωνα με την JSP τεχνολογία. Οι 

κώδικες 5.4.2 και 5.4.3 που απαιτούνται για τον πελάτη παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
<html> 
<head><title>Hello</title></head> 
<body bgcolor="#ffcccc"> 
<h2>Welcome to the Math Web Service</h2> 
<form method="get"> 
<input type="text" name="num1" size="25"> 
<p></p> 
<input type="text" name="num2" size="25"> 
<p></p> 
<input type="submit" value="AddNumbers"> 
<input type="reset" value="Reset"> 
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</form> 



 
<% 
    String str1 = request.getParameter("num1"); 
    String str2 = request.getParameter("num2"); 
    if ( str1 != null && str2 != null ) { 
%> 
    <%@include file="add.jsp" %> 
<% 
    } 
%> 
</body> 
</html> 

5.4.2 math.jsp 

 
<%@ page import="javax.xml.rpc.*,javax.namespace.QName, java.net.URL, 
dynamicproxy.FirstIF," %> 
<% 
    String resp = null; 
    int result = 0; 
 
    try { 
      String nameSpaceUri = "urn:Foo"; 
         String serviceName = "MyFirstService"; 
         String portName = "MathFacePort"; 
 
         // Specify the location of the WSDL file 
         URL url = new URL("http://localhost:8080/math-
service/math?WSDL"); 
 
         // Create an instance of service factory 
         ServiceFactory serviceFactory = ServiceFactory.newInstance(); 
 
         // Create a service object to act as a factory for proxies. 
         Service mathService = serviceFactory.createService(url, 
                    new QName(nameSpaceUri, serviceName)); 
 
         // Create a proxy 
         dynamicproxy.MathFace 
                    myProxy = (dynamicproxy.MathFace) 
mathService.getPort(new  
         QName(nameSpaceUri, 
                    portName), dynamicproxy.MathFace.class); 
 
      // Retrieve and parse the parameters from the request message 
      int x = Integer.parseInt(request.getParameter("num1")); 
      int y = Integer.parseInt(request.getParameter("num2")); 
      // Invoke the method 
      result = myProxy.add(x, y); 
 
    } catch (Exception ex) { 
    } 
%> 
<h2>The sum is: <%=result%></h2> 

5.4.3 add.jsp 

Στον παραπάνω κώδικα δημιουργείται ένα instance του service factory. Το service factory 

χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο υπηρεσίας το οποίο δρά ως ένα factory 
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για proxies. Όπως μπορεί να δεί κανείς η μέθοδος createService δέχεται δύο παραμέτρους: το 

URL του WSDL αρχείου και ένα QName αντικείμενο το οποίο αναπαριστά ένα XML qualified 

όνομα – το namespace URI και το τοπικό μέρος του ονόματος της υπηρεσίας. Ένα proxy 

αντικείμενο δημιουργείται και τελικά καλείται η μέθοδος add του αντικειμένου αυτού. 

Το επόμενο βήμα είναι ο web client να γίνει deployed σαν ένα JSP web component μέσα 

από το εργαλείο deploytool. Κατά τη διάρκεια του deployment προσδιορίζεται η URL 

διεύθυνση του πελάτη να είναι η: http://localhost:8080/math-webservice/add και το σχήμα 

5.4.1 απεικονίζει το web service σε δράση: 

 
5.4.1 web client 

 

Deployment του πελάτη: 
 

Για να γίνει deployed ο πελάτης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Ξεκινά το  deploytool. 
2. Δημιουργούμε μια Web application η οποία ονομάζεται math-webservice 

εκτελώντας τον New Web Component wizard. Επιλέξτε File New Web 
Component. 

3. Στον New Web Component wizard: 
a. Επιλέξτε το Create New Stand-Alone WAR Module radio button. 
b. Πατήστε Browse στον file chooser, πλοηγηθείτε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\apps\dynamic-proxy 
c. Στο File Name field, δώστε math-webservice. 
d. Πατήστε Choose Module File. 
e. Στο WAR Display Name πεδίο, δώστε math-webservice. 
f. Στο Context Root πεδίο, δώστε / math-webservice. 
g. Πατήστε Edit Contents. 
h. Στο Edit Contents dialog box, πλοηγηθείτε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\apps\dynamic-proxy\build. Επιλέξτε  τα add.jsp,  
math.jsp και τον κατάλογο  dynamicproxy, και πατήστε Add.  

i. Πατήστε OK. 
j. Πατήστε Next. 
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k. Επιλέξτε το JSP Page radio button.  
l. Πατήστε Next. 
m. Διαλέξτε την math.jsp σελίδα από το JSP Filename combo box.  
n. Πατήστε Finish. 

4. Προσθέστε ένα alias στο math Web component.  
a. Επιλέξτε το math Web component. 
b. Επιλέξτε το Aliases tab.  
c. Πατήστε Add για να προσθέστε ένα νέο mapping. 
d. Πληκτρολογήστε /math στην λίστα Aliases. 

5. Επιλέξτε File Save. 
6. Κάντε Deploy το WAR αρχείο. 

Για να εκτελεστεί το παράδειγμα, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει τον browser και να 

πληκτρολογήσει  http://localhost:8080/math-webservice/math. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα οτι τα web services είναι το επόμενο στην 

εξέλιξη του διαδικτύου, αφού υπόσχονται την υποδομή και τα εργαλεία για αυτοματοποιημένες 

business-to-business σχέσεις στο Internet. Η ολοκλήρωση των web services στην J2EE 

πλατφόρμα απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας τους γιατί επιτρέπει στον δημιουργό να μην 

ασχολείται με τις λεπτομέρειες της XML γλώσσας και τα πρότυπα των υπηρεσιών διαδικτύου. 
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6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 

6.1 Εισαγωγικά 
 

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσης διπλωματικής εργασίας 

έχει κύριο θέμα την δημιουργία ενός web service για τον συγχρονισμό δεδομένων ανάμεσα 

στη βάση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μιας επιχείρησης (σε portal) και της βάσης του  

legacy συστήματος που υποστηρίζει η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

 Για την παρουσίαση του συγκεκριμένου web service κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη 

ενός πρότυπου legacy system το οποίο διαχειρίζεται τα προϊόντα, τους πελάτες, τις 

παραγγελίες και διάφορα στοιχεία του καταστήματος. Από την άλλη πλευρά δημιουργήθηκε 

ένα πρότυπο web site για την προβολή των προϊόντων του καταστήματος και την υποβολή 

παραγγελιών από τους πελάτες. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί οτι τα δύο συστήματα 

στηρίζονται σε δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες και τελικά θα πρέπει να 

συγχρονίζονται από το web service. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως στόχο να επιτύχει τα παρακάτω: διαμοιρασμό 

δεδομένων ανάμεσα στις δύο εφαρμογές, εξάλειψη του προβλήματος της ασυνέπειας 

δεδομένων ανάμεσα στα δύο συστήματα, εξασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων και 

τέλος την εξαγωγή συμπερασμάτων από την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου συστήματος και την 

καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη του web service. 

 

 

 6.2 Υποθετικό σενάριο εφαρμογής 
 
 

Για την κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει το συγκεκριμένο web service είναι 

σκόπιμο να παρουσιαστεί το παρακάτω υποθετικό σενάριο: 

Έστω μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ειδών σχεδίου και 

ζωγραφικής.  Η επιχείρηση διαθέτει προς πώληση είδη σχεδίου και ζωγραφικής τα οποία 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: πινέλα, χρώματα, καβαλέτα, τελάρα, ταυ σχεδίου, 

χαρτί σχεδίου κ.α. Κάθε είδος μπορεί να παραγγέλλεται από περισσότερους από έναν 

πελάτες και κάθε φορά που αποστέλλεται μια παραγγελία μειώνεται η αντίστοιχη ποσότητα 

αποθέματος των προϊόντων της αποθήκης του καταστήματος. 
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Η επιχείρηση διαθέτει ένα legacy σύστημα για να διαχειρίζεται τα προϊόντα της 

αποθήκης, να διαχειρίζεται τους πελάτες της και να παρακολουθεί την εξέλιξη των 

παραγγελιών.  

Η επιχείρηση έχει εγκατεστημένο έναν application server στον οποίο βρίσκεται η 

εφαρμογή και μέσω του οποίου μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή 

μέσω του τοπικού ethernet. Το legacy σύστημα αναπτύχθηκε με βάσει την τεχνολογία JSP και 

Servlets, έγινε deployed στον Sun Application Server και ως βάση δεδομένων χρησιμοποιεί 

τον MySQL Server 4.0.18. 

Η επιχείρηση από την άλλη πλευρά διαθέτει ένα εταιρικό Web Site το οποίο παρέχει 

πληροφορίες για την επιχείρηση, τις δραστηριότητές της και προβάλλει τα προϊόντα της προς 

πώληση μέσω Internet. Το site διαθέτει μια δική του βάση δεδομένων ξεχωριστή από αυτή της 

legacy εφαρμογής, για λόγους ασφαλείας, η οποία δημιουργήθηκε στον MySQL Server 

4.0.18. Οι σελίδες και ο υπόλοιπος απαραίτητος κώδικας του site αναπτύχθηκε με την 

τεχνολογία JSP και Java Beans και εγκαθίσταται στον Internet Server της επιχείρησης. 

 

 

6.3 Το πρόβλημα 
 
 

Το πρόβλημα που δημιουργείται από την παραπάνω οργάνωση έχει πολλές διαστάσεις. Οι 

δύο βάσεις της legacy εφαρμογής και του web site σύμφωνα με την παρούσα οργάνωση είναι 

ασύνδετες μεταξύ τους και αυτό διότι δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο εφαρμογές. 

Έτσι όταν γίνεται μια συναλλαγή με τη βάση του legacy system, η οποία έχει αντίκτυπο στη 

βάση δεδομένων του site, η βάση του site δεν μπορεί να ενημερωθεί με άλλο τρόπο παρά 

χειροκίνητα. Για παράδειγμα όταν εισάγεται ένα νέο προϊόν στο legacy σύστημα, η βάση 

δεδομένων του δικτυακού τόπου δεν ενημερώνεται αυτόματα για το νέο προϊόν και τελικά 

αυτό που παρουσιάζεται στον πελάτη είναι η παλιά λίστα με τα προϊόντα της επιχείρησης, αν 

η βάση δεν ενημερωθεί έγκαιρα. 

Από την άλλη πλευρά, όταν γίνεται μια συναλλαγή, μέσω Internet, με τη βάση του  

δικτυακού τόπου η οποία επηρεάζει και τα δεδομένα της βάσης της legacy εφαρμογής τότε το 

πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι όμοιο με το παραπάνω. Για παράδειγμα, όταν ένας 

πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιήσει μια παραγγελία τότε η συναλλαγή 

αυτή πρέπει να καταγραφεί και στην τοπική εφαρμογή. 

Με λίγα λόγια οι δύο εφαρμογές θα έπρεπε να είναι συγχρονισμένες, ενώ αυτό δεν 

συμβαίνει στο τρέχον σύστημα. Μπορεί να παρατηρηθούν έτσι προβλήματα ασυνέπειας 

δεδομένων ανάμεσα στις δύο βάσεις δεδομένων, καθώς και προβλήματα εγκυρότητας των 
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δεδομένων, διότι στο σημείο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και ο ανθρώπινος παράγοντας στα 

λάθη που μπορεί να προκύψουν.  Επιπλέον δημιουργείται καθυστέρηση στην ενημέρωση των 

δύο βάσεων διότι η όλη διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. 

Υπάρχουν έτσι παράπονα είτε από τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της 

επιχείρησης οι οποίοι λένε ότι τα προϊόντα που παρουσιάζονται είναι συνεχώς τα ίδια µε 

αποτέλεσµα ο µόνος τρόπος να μάθουν για τα νεότερα είναι µέσω των πωλητών. Επίσης 

δημιουργούνται παράπονα και από το προσωπικό της επιχείρησης διότι η τοπική εφαρμογή 

δεν μπορεί να διαχειρίζεται άμεσα συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο δικτυακό τόπο. 
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Web Site 

                                                                                                                                       
  Πελάτες

 

Σχήμα 6.1 
 

 

Ο γενικός διευθυντής, γνωρίζει εδώ και καιρό αυτά τα προβλήµατα διστάζει όµως να 

προβεί σε µεγάλες αλλαγές πληροφοριακών συστηµάτων ή και στην υιοθέτηση ενός 



συστήµατος ΕRP όπως έχουν κάνει οι ανταγωνιστές του. Το κόστος αλλαγής και µεταβολής 

της υπάρχουσας δοµής είναι µεγάλο για να το αντέξει η επιχείρηση, και πιστεύει ότι θα 

επικρατήσει χάος στη επιχείρηση του µέχρι την εκµάθηση των νέων αυτών συστηµάτων. 

Πράγματι τα παραπάνω συστήματα µπορεί να εξυπηρετούν άριστα τον χρήστη τους και να 

κάνουν πολύ καλά την δουλειά για την οποία προορίζονται. Παρουσιάζουν προβλήµατα όταν 

πρέπει να επικοινωνήσουν και να διαµοιραστούν πληροφορίες µε άλλα νεότερα και σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήµατα µέσω του internet ή κάποιου εταιρικού intranet, εξαιτίας της 

παλαιότερης πλατφόρµας λειτουργίας τους. Η ιδανικότερη λύση σε αυτό το πρόβληµα θα ήταν 

να µπορούσαµε να µετατρέψουµε αυτόµατα την σύνταξη, τις αναφορές στις βιβλιοθήκες και 

τις κλάσεις που χρησιµοποιεί ο πηγαίος κώδικας (source code) της εφαρµογής, χωρίς καµία 

επιπλέον προγραµµατιστική εργασία σε µία σύγχρονη γλώσσα προγραµµατισµού που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες µας. Αυτή η λύση όµως δεν είναι εφικτή γιατί κάθε γλώσσα 

προγραµµατισµού χρησιµοποιεί τις δικές της βιβλιοθήκες, τρέχει σε δεδοµένο περιβάλλον και 

πλατφόρµα, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ακριβής και χωρίς σφάλµατα µετάφραση 

του κώδικα. 

Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, είναι ή 

ολική αντικατάσταση της παλαιάς εφαρµογής µε µία νεότερη, έχοντας βέβαια την επιβάρυνση 

του κόστους αγοράς, υλοποίησης, µεταφοράς των δεδοµένων και εκµάθησης. Πιο 

συνηθέστερη λύση είναι η µερική µετατροπή του συστήµατος µε µεθοδολογίες που δεν 

χρησιµοποιούν κάποια κοινώς αποδεκτά πρωτόκολλα, µε αποτέλεσµα να λύνουν το 

πρόβληµα προσωρινά µέχρι η ολική αντικατάσταση του συστήµατος να είναι αναπόφευκτη. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων και οργανισµών που αναγκάσθηκαν να αλλάξουν 

τα πληροφοριακά τους συστήµατα πολλές φορές προκειµένου να πετύχουν ένα πλήρως 

ενοποιηµένο περιβάλλον λογισµικών εφαρµογών. 

Το πρόβληµα που αναφέρεται είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και απασχολεί τους I.T. 

managers όλων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο σύγχρονος τρόπος επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας που φαίνεται να κυριαρχεί µε βάση τις Β2Β ηλεκτρονικές συναλλαγές που 

βασίζονται στην καθηµερινή ανταλλαγή εκατοντάδων µηνυµάτων µεταξύ των επιχειρήσεων, 

καθώς και η υιοθέτηση back-end συστηµάτων όπως ERP (Enterprise Resource Planning), 

CRM (Customer Relationship Management), KM (Knowledge Management) κ.τ.λ., από όλες 

σχεδόν τις επιχειρήσεις µεσαίου και µεγάλου µεγέθους, καθιστούν το πρόβληµα επικοινωνίας 

και ενοποίησης των µεµονωµένων εφαρµογών λογισµικού της επιχείρησης µεγάλης 

σηµασίας. 

 6.4 Η λύση με τη χρήση των XML Web Services 
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Η τεχνολογία των Web Services µπορεί να δώσει λύση σε προβλήµατα τέτοιου είδους και 

να προσφέρει ένα πραγµατικά ενοποιηµένο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων µε 

εύκολο, γρήγορο, και αξιόπιστο τρόπο. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το κόστος 

υλοποίησης ενός ενιαίου και επεκτάσιµου application framework µε βάση την τεχνολογία των 

Web Services είναι πολύ µικρό, αφού δεν προϋποθέτει την κατάργηση των υπάρχοντων 

στστημάτων,  αλλά τα ενσωµατώνει χωρίς πρόβληµα στο ευρύτερο πληροφοριακό σύστηµα 

διατηρώντας την υπάρχουσα πλατφόρµα λειτουργίας τους και την γλώσσα κατασκευής τους. 

Με βάση το παραπάνω υποθετικό σενάριο θα δείξουµε πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

τεχνολογία των Web Services και συγκεκριµένα το αντίστοιχο Web Service, προκειµένου να 

λυθεί το πρόβληµα διατηρώντας την υπάρχουσα υποδοµή και το ίδια πληροφοριακό σύστημα. 

Αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι η υλοποίηση και τοποθέτηση του Web Service στον 

Internet server της επιχείρησης και η αποστολή XML μηνυμάτων με δεδομένα πραγματικού 

χρόνου ανάμεσα στην τοπική εφαρμογή και το εταιρικό web site. Ένα τμήμα των μεθόδων του 

Web Service αφορά στα προϊόντα της επιχείρησης, ένα τμήμα αφορά στις παραγγελίες και 

την παρακολούθησή τους και ένα αφορά στη διαχείριση των πελατών ανάμεσα στα δύο 

συστήματα. 
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6.5 Παρουσίαση των περιπτώσεων χρήσης του υποθετικού σεναρίου 
 

Μια περίπτωση χρήσης (Use Case) είναι ένας επίσημος τρόπος αναπαράστασης του 

τρόπου με τον οποίο ένα σύστημα επιχειρήσεως αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Μια 

περίπτωση χρήσης απεικονίζει τις δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τους 

χρήστες του συστήματος. Μια περίπτωση χρήσης απεικονίζει το πώς οι χρήστες βλέπουν μια 

επιχειρησιακή διαδικασία και όχι τους εσωτερικούς μηχανισμούς με βάση τους οποίους 

λειτουργεί η αντίστοιχη διαδικασία. 

Οι περιπτώσεις χρήσεις είναι λογικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν το πεδίο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης χωρίς να προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι 

δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν. 

Ένας Χρήστης είναι ένα πρόσωπο ή σύστημα που επωφελείται από τη χρήση του όλου 

συστήματος και είναι εξωτερικός από αυτό.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι χρήστες είναι φυσικά πρόσωπα οι οποίοι χρησιμοποιούν 

τις δύο εφαρμογές και είτε είναι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε υπάλληλοι της 

επιχείρησης. 

Από τη διερεύνηση του υπάρχοντος συστήματος προκύπτει ότι δημιουργούνται απαιτήσεις 

ή αλλιώς επιχειρησιακοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν με τη βοήθεια του Web 

Service προκειμένου να ενοποιηθούν οι δύο εφαρμογές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Οι κανόνες ή δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν περιγράφονται στη 

συνέχεια: 

• Κατηγορίες προϊόντων:  
1) Οι κατηγορίες προϊόντων πάντα ορίζονται από την legacy εφαρμογή και 

αντίστοιχα ενημερώνεται το portal (ηλεκτρονικό κατάστημα).  

2) Οι βασικές κατηγορίες στην legacy εφαρμογή και στο portal είναι πάντα οι 

ίδιες. 

3) Όταν εισάγεται μια νέα κατηγορία στην legacy εφαρμογή πρέπει να 

εισάγεται και στο portal. 

4) Όταν ενημερώνεται μια κατηγορία στην legacy εφαρμογή πρέπει να 

ενημερώνεται και στο portal. 

5) Όταν διαγράφεται μια κατηγορία στην legacy εφαρμογή πρέπει να 

διαγράφεται και στο portal. 

6) Όταν ανατίθεται ένα προϊόν σε μια κατηγορία τότε η ανάθεση γίνεται και στο 

portal. 
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7) Όταν ένα προϊόν αλλάξει κατηγορία τότε αυτόματα αλλάζει κατηγορία και 

στο portal. 



8) Όταν διαγραφεί ένα προϊόν ή κατηγορία προϊόντος τότε διαγράφεται και η 

ανάθεση. 

 

• Χρήστες / πελάτες: 
1) Όταν δημιουργείται ένας νέος χρήστης - πελάτης στο portal τότε τα στοιχεία 

του εισάγονται και στην legacy εφαρμογή (νέος πελάτης).  

2) Όταν αλλάζουν τα στοιχεία του χρήστη στο portal τότε αυτά πρέπει να 

μεταβάλλονται και στην legacy εφαρμογή. 

3) Όταν διαγράφεται ένας χρήστης από το portal τότε διαγράφεται και από την 

legacy εφαρμογή. 

4) Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μεταβάλλονται από την 

τοπική εφαρμογή παρά μόνο προβάλλονται τα στοιχεία τους. 

 

• Προϊόντα: 
1) Όταν εισάγονται νέες μονάδες μέτρησης προϊόντων στην legacy εφαρμογή 

τότε εισάγονται και στο portal. Οι μονάδες πάντα ορίζονται από την legacy 

εφαρμογή και ενημερώνεται το portal. 

2) Όταν ενημερώνεται μια μονάδα μέτρησης στην legacy εφαρμογή πρέπει να 

ενημερώνεται και στο portal. 

3) Όταν διαγράφεται μια μονάδα μέτρησης στην legacy εφαρμογή πρέπει να 

διαγράφεται και στο portal. 

4) Όταν ανατίθεται ένα προϊόν σε μια μονάδα τότε η ανάθεση πρέπει να γίνεται 

και στο portal. 

5) Όταν ένα προϊόν αλλάξει μονάδα τότε αυτόματα πρέπει να αλλάζει μονάδα 

και στο portal. 

6) Όταν διαγραφεί ένα προϊόν ή μονάδα προϊόντος τότε διαγράφεται και η 

ανάθεση. 

7) Όταν δημιουργείται ένα νέο προϊόν στην legacy εφαρμογή τότε τα στοιχεία 

του πρέπει να εισάγονται και στο portal.  

8) Όταν ενημερώνεται ένα προϊόν πρέπει να ενημερώνεται και στο portal. 

9) Όταν διαγράφεται ένα προϊόν πρέπει να διαγράφεται και στο portal και 

επίσης πρέπει να διαγράφονται και οι παραγγελίες που σχετίζονται με αυτό.  

10) Όταν αλλάζει το απόθεμα ενός προϊόντος (αγορά νέου ή αποστολή 

παραγγελίας) τότε ενημερώνεται και το απόθεμά του στο portal. 

 

• Παραγγελίες: 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

53



1) Όταν δημιουργείται μια νέα παραγγελία στο portal τότε τα στοιχεία της 

εισάγονται και στην legacy εφαρμογή.  

2) Όταν αλλάζουν τα στοιχεία μιας παραγγελίας στο portal τότε αυτά πρέπει να 

μεταβάλλονται και στην legacy εφαρμογή. 

3) Όταν ακυρώνεται μια παραγγελία στο portal τότε διαγράφεται και από την 

legacy εφαρμογή. 

4) Όταν μεταβάλλεται η κατάσταση της παραγγελίας στην legacy εφαρμογή 

τότε πρέπει να μεταβάλλεται η κατάστασή της και στο portal. Το αντίθετο δεν 

συμβαίνει.  

Οι παραπάνω μελλοντικές λειτουργίες του συστήματος απεικονίζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης: 

           
 

                        <<include>>                         <<include>> 

                                             <<include>> 
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                               <<include>>                                                <<include>> 

 

 

 

 

                                     <<include>> 

 

Χειριστής legacy 
εφαρμογής Πελάτης ηλεκτ. 

καταστήματος 

Δημιούργησε 
νέα 

παραγγελία

Δημιούργησε 
νέα παραγγελία 
στη legacy 
εφαρμογή 

Δημιούργησε 
νέο πελάτη 

Δημιούργησε 
νέο πελάτη 

Διατήρησε στοιχεία 
προϊόντων στο ηλ. 

κατάστημα

Διατήρησε 
στοιχεία 

προϊόντων

Συμπλήρωσε 
στοιχεία 

παραγγελίας

Διατήρησε 
στοιχεία 

παραγγελίας

Ενημέρωσε 
παραγγελία ηλ. 
καταστήματος

Δημιούργησε νέο 
πελάτη στη legacy 

εφαρμογή  

 
 

 



7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WEB SERVICE 
 
 

7.1 Εισαγωγικά 
 

Πρίν από την παρουσίαση του κώδικα του συγκεκριμένου web service, κρίνεται 

αναγκαία η παρουσίαση των ER (Entity Relationship) διαγραμμάτων των βάσεων δεδομένων 

στις οποίες στηρίζονται τα δύο συστήματα και που τελικά θα συγχρονίζονται από το web 

service. 

Όπως αναφέρθηκε το συγκεκριμένο web service έχει ως στόχο να επιτύχει τα 

παρακάτω: διαμοιρασμό δεδομένων ανάμεσα στις δύο βάσεις δεδομένων, εξάλειψη του 

προβλήματος της ασυνέπειας δεδομένων ανάμεσα στα δύο συστήματα, και την εξασφάλιση 

της εγκυρότητας των δεδομένων. 

 

7.2 Η βάση δεδομένων του legacy συστήματος 
 
 

Το legacy system το οποίο διαχειρίζεται τα προϊόντα, τους πελάτες, τις παραγγελίες και 

διάφορα στοιχεία του καταστήματος στηρίζεται σε βάση δεδομένων η οποία υλοποιήθηκε στον 

MySQL Server 4.0.18 και το ER διάγραμμά της απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 7.1: 

 

Σχήμα   7.1 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η εταιρία (member) αποτελείται από προϊόντα τα 

είναι κατηγοριοποιημένα σε διάφορες κατηγορίες. Κάθε προϊόν μπορεί να παραγγέλλεται από 

πολλούς πελάτες και κάθε παραγγελία έχει πολλές γραμμές παραγγελίας. Επίσης 

καταγράφονται στοιχεία της επιχείρησης όπως διευθύνσεις, δραστηριότητες, καθώς και 

μονάδες μέτρησης και νομίσματα 

 

7.3 Η βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος 
 
 

Το εταιρικό Web Site το οποίο παρέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και προβάλλει τα 

προϊόντα της προς πώληση μέσω Internet, διαθέτει μια δική του βάση δεδομένων ξεχωριστή 

από αυτή της legacy εφαρμογής, για λόγους ασφαλείας, η οποία δημιουργήθηκε στον MySQL 

Server 4.0.18. Το ER διάγραμμά της απεικονίζεται στο σχήμα 7.2: 

 
Σχήμα  7.2 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η βάση αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της βάσης 

της legacy εφαρμογής. Επειδή όμως αυτή η βάση είναι μεταγενέστερη τα ονόματα των 

πινάκων και των πεδίων τους διαφέρουν από αυτά της αρχικής βάσης. 

 

 7.4 Σχεδιασμός του Web Service 
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Η τεχνολογία των Web Services µπορεί να προσφέρει ένα πραγµατικά ενοποιηµένο 

περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων µε εύκολο, γρήγορο, και αξιόπιστο τρόπο. Επίσης 

πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το κόστος υλοποίησης ενός ενιαίου και επεκτάσιµου 

application framework µε βάση την τεχνολογία των Web Services είναι πολύ µικρό, αφού δεν 

προϋποθέτει την κατάργηση των υπάρχοντων στστημάτων,  αλλά τα ενσωµατώνει χωρίς 

πρόβληµα στο ευρύτερο πληροφοριακό σύστηµα διατηρώντας την υπάρχουσα πλατφόρµα 

λειτουργίας τους και την γλώσσα κατασκευής τους.  

Το web service το οποίο δημιουργήθηκε αποτελείται από μεθόδους οι οποίες  ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις του υπάρχοντος συστήματος και των οποίων οι κλήσεις ενσωματώνονται στον 

κώδικα των δύο διαφορετικών εφαρμογών.  

Πρίν υλοποιηθεί το συγκεκριμένο web service πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να 

κωδικοποιηθούν οι επιχειρησιακές απαιτήσεις ή κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν στο 

βελτιωμένο σύστημα (κεφ. 6 παρ. 5). Για να γίνει αυτό δημιουργήθηκε ένα αρχείο ρυθμίσεων 

το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον συγχρονισμό των δύο βάσεων και περιγράφει τους 

επιχειρησιακούς κανόνες. Το αρχείο χρησιμοποιείται από τις μεθόδους του web service για να 

γνωρίζει ποιοί πίνακες και ποιά πεδία θα συγχρονιστούν. 

 

Μορφή του αρχείου ρυθμίσεων:  
 

Το αρχείο είναι γραμμένο σε xml μορφή, ονομάζεται map.xml και ο κώδικάς του 

παρουσιάζεται στη συνέχεια: 
<?xml version="1.0"?> 
 
<config> 
 
 
<databases> 
  <database dbname="erp" driver="com.mysql.jdbc.Driver" url="jdbc:mysql://localhost/erp" username="root"   
    password=""/> 
 
  <database dbname="jspcart" driver="com.mysql.jdbc.Driver" url="jdbc:mysql://localhost/jspcart"  
    username="root" password=""/> 
 
</databases> 
 
<datasources> 
 
   <datasource virtual_name="product_types" name="product_types" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>category_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
    
   <datasource virtual_name="categories" name="categories" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
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   <datasource virtual_name="products_to_product_types" name="products_to_product_types"  
    database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>category_id</primary-key> 
      <primary-key>member_id</primary-key> 
      <primary-key>product_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
   <datasource virtual_name="categoryproducts" name="categoryproducts" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nCategoryID</primary-key> 
      <primary-key>nProductID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
  <datasource virtual_name="erpproducts" name="products" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>product_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
  </datasource> 
 
   <datasource virtual_name="cartproducts" name="products" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
 
  <datasource virtual_name="erpunits" name="units" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>unit_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
  </datasource> 
 
   <datasource virtual_name="cartunits" name="units" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>unit_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="erpproductunits" name="product_units" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>member_id</primary-key> 
      <primary-key>product_id</primary-key> 
      <primary-key>unit_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="cartproductunits" name="product_units" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>member_id</primary-key> 
      <primary-key>product_id</primary-key> 
      <primary-key>unit_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
  <datasource virtual_name="customers" name="customers" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>internetcust_code</primary-key> 
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    </primary-keys>   
  </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="users" name="users" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>txtEmailAddress</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
 
  <datasource virtual_name="erporders" name="orders" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>internet_order_code</primary-key> 
    </primary-keys>   
  </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="cartorders" name="orders" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="ordershippingaddress" name="ordershippingaddress" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nOrderID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
 
  <datasource virtual_name="order_details" name="order_details" database="erp"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>orderdetail_id</primary-key> 
    </primary-keys>   
  </datasource> 
 
 
   <datasource virtual_name="ordereditems" name="ordereditems" database="jspcart"> 
    <primary-keys> 
      <primary-key>nOrderID</primary-key> 
    </primary-keys>   
   </datasource> 
 
</datasources> 
 
 
<mappings> 
 
<!-- Bussiness rule 1 for erp product types & portal categories --> 
 
  <mapping action="insertCategory" datasource="product_types" destdatasource="categories"> 
   <fields> 
    
      <field name="category_id" destfield="nID" type="int" value=""/> 
 
      <field name="parent_category_id" destfield="nParentID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="name" destfield="txtName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="txtDescription" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
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  <mapping action="updateCategory" datasource="product_types" destdatasource="categories"> 
   <fields> 
    
 
      <field name="category_id" destfield="nID" type="int" value=""/> 
 
      <field name="parent_category_id" destfield="nParentID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="name" destfield="txtName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="txtDescription" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteCategory" datasource="product_types" destdatasource="categories"> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="insertCategoryProducts" datasource="products_to_product_types"  
   destdatasource="categoryproducts"> 
   <fields> 
    
      <field name="category_id" destfield="nCategoryID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="product_id" destfield="nProductID" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
 
  <mapping action="updateCategoryProducts" datasource="products_to_product_types"  
  destdatasource="categoryproducts"> 
   <fields> 
    
      <field name="category_id" destfield="nCategoryID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="product_id" destfield="nProductID" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteCategoryProducts" datasource="products_to_product_types"  
  destdatasource="categoryproducts"> 
  </mapping> 
 
 
<!-- Bussiness rule 2 for portal users & legacy customers --> 
<!-- to virtual dest data source --> 
 
  <mapping action="insertUsers" datasource="users" destdatasource="customers"> 
   <fields> 
    
      <field name="txtEmailAddress" destfield="e_mail" type="String" value=""/> 
     
      <field name="txtFirstname" destfield="contact_firstname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtLastname" destfield="contact_lastname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtStreetAddress" destfield="address" type="String" value=""/> 
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      <field name="txtZipCode" destfield="mailcode" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCity" destfield="city" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtState" destfield="region" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCountry" destfield="country" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtPhone" destfield="tel" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="updateUsers" datasource="users" destdatasource="customers"> 
   <fields> 
    
      <field name="txtEmailAddress" destfield="e_mail" type="String" value=""/> 
     
      <field name="txtFirstname" destfield="contact_firstname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtLastname" destfield="contact_lastname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtStreetAddress" destfield="address" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtZipCode" destfield="mailcode" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCity" destfield="city" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtState" destfield="region" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCountry" destfield="country" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtPhone" destfield="tel" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteUsers" datasource="users" destdatasource="customers"> 
  </mapping> 
 
 
<!-- Bussiness rule 3 for erp & portal products --> 
<!-- to virtual dest data source --> 
 
 
  <mapping action="insertUnits" datasource="erpunits" destdatasource="cartunits"> 
   <fields> 
    
      <field name="unit_id" destfield="unit_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="member_id" destfield="member_id" type="int" value=""/> 
     
      <field name="unit_name" destfield="unit_name" type="String" value=""/> 
 
      <field name="description" destfield="description" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="short_description" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="updateUnits" datasource="erpunits" destdatasource="cartunits"> 
   <fields> 
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      <field name="unit_id" destfield="unit_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="member_id" destfield="member_id" type="int" value=""/> 
     
      <field name="unit_name" destfield="unit_name" type="String" value=""/> 
 
      <field name="description" destfield="description" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="short_description" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteUnits" datasource="erpunits" destdatasource="cartunits"> 
  </mapping> 
 
 
 
  <mapping action="insertProductUnits" datasource="erpproductunits" destdatasource="cartproductunits"> 
   <fields> 
    
      <field name="member_id" destfield="member_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="product_id" destfield="product_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="unit_id" destfield="unit_id" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="updateProductUnits" datasource="erpproductunits" destdatasource="cartproductunits"> 
   <fields> 
    
      <field name="member_id" destfield="member_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="product_id" destfield="product_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="unit_id" destfield="unit_id" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteProductUnits" datasource="erpproductunits" destdatasource="cartproductunits"> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="insertProducts" datasource="erpproducts" destdatasource="cartproducts"> 
   <fields> 
    
      <field name="product_id" destfield="nID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="name" destfield="txtName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="txtDescription" type="String" value=""/> 
 
      <field name="Photo_Fname" destfield="txtImgUrl" type="String" value=""/> 
 
      <field name="final_price" destfield="dblPricePerQty" type="double" value=""/> 
 
      <field name="stock" destfield="stock" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
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  </mapping> 
 
 
  <mapping action="updateProducts" datasource="erpproducts" destdatasource="cartproducts"> 
   <fields> 
    
      <field name="product_id" destfield="nID" type="int" value=""/> 
     
      <field name="name" destfield="txtName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="short_description" destfield="txtDescription" type="String" value=""/> 
 
      <field name="Photo_Fname" destfield="txtImgUrl" type="String" value=""/> 
 
      <field name="final_price" destfield="dblPricePerQty" type="double" value=""/> 
 
      <field name="stock" destfield="stock" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteProducts" datasource="erpproducts" destdatasource="cartproducts"> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="manageStock" datasource="erpproducts" destdatasource="cartproducts"> 
   <fields> 
    
      <field name="stock" destfield="stock" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
<!-- Bussiness rule 4 for erp & portal orders --> 
<!-- to virtual dest data source --> 
 
 
  <mapping action="insertOrders" datasource="cartorders" destdatasource="erporders"> 
   <fields> 
    
      <field name="nID" destfield="internet_order_code" type="int" value=""/> 
 
      <field name="tsDate" destfield="order_date" type="timestamp" value=""/> 
 
      <field name="dblShippingCharges" destfield="dblShippingCharges" type="double" value=""/> 
     
      <field name="dblPaid" destfield="total_amount" type="double" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="updateOrders" datasource="cartorders" destdatasource="erporders"> 
   <fields> 
    
      <field name="nID" destfield="internet_order_code" type="int" value=""/> 
 
      <field name="tsDate" destfield="order_date" type="timestamp" value=""/> 
 
      <field name="dblShippingCharges" destfield="dblShippingCharges" type="double" value=""/> 
     
      <field name="dblPaid" destfield="total_amount" type="double" value=""/> 
 
   </fields> 
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  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteOrders" datasource="cartorders" destdatasource="erporders"> 
  </mapping> 
 
 
 <mapping action="updateerpOrders" datasource="erporders" destdatasource="cartorders"> 
   <fields> 
    
      <field name="internet_order_code" destfield="nID" type="int" value=""/> 
 
      <field name="order_date" destfield="tsDate" type="timestamp" value=""/> 
     
      <field name="total_amount" destfield="dblPaid" type="double" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteerpOrders" datasource="erporders" destdatasource="cartorders"> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="insertOrderShippingInfo" datasource="ordershippingaddress" destdatasource="erporders"> 
   <fields> 
    
      <field name="txtFirstName" destfield="contact_firstname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtLastName" destfield="contact_lastname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtStreetAddress" destfield="address" type="String" value=""/> 
     
      <field name="txtZipCode" destfield="mailcode" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCity" destfield="city" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtState" destfield="region" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCountry" destfield="country" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtPhone" destfield="tel" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
  <mapping action="updateOrderShippingInfo" datasource="ordershippingaddress"  
   destdatasource="erporders"> 
   <fields> 
    
      <field name="txtFirstName" destfield="contact_firstname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtLastName" destfield="contact_lastname" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtStreetAddress" destfield="address" type="String" value=""/> 
     
      <field name="txtZipCode" destfield="mailcode" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCity" destfield="city" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtState" destfield="region" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtCountry" destfield="country" type="String" value=""/> 
 
      <field name="txtPhone" destfield="tel" type="String" value=""/> 
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   </fields> 
  </mapping> 
 
 
 <mapping action="updateerpOrderShippingInfo" datasource="erporders"  
  destdatasource="ordershippingaddress"> 
   <fields> 
    
      <field name="contact_firstname" destfield="txtFirstName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="contact_lastname" destfield="txtLastName" type="String" value=""/> 
 
      <field name="address" destfield="txtStreetAddress" type="String" value=""/> 
     
      <field name="mailcode" destfield="txtZipCode" type="String" value=""/> 
 
      <field name="city" destfield="txtCity" type="String" value=""/> 
 
      <field name="region" destfield="txtState" type="String" value=""/> 
 
      <field name="country" destfield="txtCountry" type="String" value=""/> 
 
      <field name="tel" destfield="txtPhone" type="String" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="insertOrderDetails" datasource="ordereditems" destdatasource="order_details"> 
   <fields> 
    
     
      <field name="nProductID" destfield="product_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="unit_id" destfield="unit_id" type="int" value=""/> 
 
      <field name="dblPrice" destfield="price" type="double" value=""/> 
 
      <field name="nQuantity" destfield="quantity" type="int" value=""/> 
 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
 
  <mapping action="deleteOrderDetails" datasource="ordereditems" destdatasource="order_details"> 
  </mapping> 
 
 
 
  <mapping action="updateOrderStatus" datasource="erporders" destdatasource="cartorders"> 
   <fields> 
    
      <field name="status" destfield="nOrderState" type="int" value=""/> 
 
   </fields> 
  </mapping> 
 
</mappings> 
 
</config> 
 

7.4 map.xml 
 

Tο αρχείο χωρίζεται στα εξής τμήματα: 
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• Databases: Στο κομμάτι αυτό περιγράφονται οι δύο βάσεις δεδομένων που θα 

συγχρονιστούν. Στο map.xml αρχείο η κάθε βάση περιγράφεται από το tag 

<database> και οι παράμετροί του: dbname, url, username, password, driver, 

ορίζουν το όνομα της βάσης δεδομένων στην mysql, τη διεύθυνση της βάσης, το 

όνομα του χρήστη και το συνθηματικό για να συνδεθεί κάποιος στη βάση και τέλος 

τον JDBC οδηγό, δηλαδή την κλάση που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του 

web service με τη βάση.  Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται από το διαχειριστή της 

βάσης. Στο παραπάνω αρχείο ορίζονται δύο βάσεις δεδομένων με ονόματα erp και 

jspcart για το legacy system και το portal αντίστοιχα. 
• Datasources: Στο τμήμα αυτό περιγράφονται οι πίνακες που παίρνουν μέρος στο 

συγχρονισμό και από τις δύο βάσεις δεδομένων. Κάθε πίνακας περιγράφεται με το 

tag <datasource> και μπορούν να περιγραφούν όσοι πίνακες είναι αναγκαίοι. Για 

κάθε πίνακα ορίζεται το πραγματικό όνομά του με την παράμετρο name, ένα 

εικονικό όνομα για να διαφοροποιείται ο ένας πίνακας από τον άλλο, σε περίπτωση 

που υπάρχουν πίνακες στις δύο βάσεις με το ίδιο όνομα, μέσω της παραμέτρου 

virtual_name. Επίσης πρέπει να ορίζεται η βάση στην οποία ανήκει μέσω της 

παραμέτρου database. Για κάθε πίνακα πρέπει να ορίζονται το ή τα ονόματα των 

κύριων κλειδιών του, και αυτό γίνεται γιατί κάθε στιγμιότυπο της οντότητας που 

παριστάνει ο πίνακας μπορεί να ξεχωρίζει από κάποιο άλλο και χρησιμεύουν στις 

SQL εντολές που εκτελεί το web service. Τα κλειδιά του πίνακα περιγράφονται από 

το tag <primary-key>, το οποίο περιέχεται στο tag <primary-keys>. Έτσι για 

παράδειγμα ο κώδικας: 
       <datasource virtual_name="product_types" name="product_types" database="erp"> 

         <primary-keys> 

            <primary-key>category_id</primary-key> 

         </primary-keys> 

         </datasource>, περιγράφει τον πίνακα product_types, με εικονικό όνομα το ίδιο με το   

       πραγματικό, ο οποίος ανήκει στη βάση με όνομα erp και έχει ένα κύριο κλειδί το   

       category-id. 

• Mappings: Το τμήμα αυτό περιγράφει κανόνες ταιριάσματος που ορίζουν πώς τα 

πεδία από τον ένα πίνακα ταιριάζουν με τα πεδία από κάποιον άλλο πίνακα της 

απέναντι βάσης. Αυτοί οι κανόνες προέρχονται από τους αρχικούς κανόνες που 

περιγράφτηκαν στο κεφάλαιο 6.5 Όλοι οι κανόνες ταιριάσματος εγκλείονται μέσα 

στα tags <mappings> </mappings> και περιγράφονται από το tag <mapping>. Έτσι 

για παράδειγμα ο παρακάτω κανόνας: 
  <mapping action="insertCategory" datasource="product_types" destdatasource="categories"> 

   <fields>    
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      <field name="category_id" destfield="nID" type="int" value=""/> 

      <field name="parent_category_id" destfield="nParentID" type="int" value=""/>     

      <field name="name" destfield="txtName" type="String" value=""/> 

      <field name="short_description" destfield="txtDescription" type="String" value=""/> 

   </fields> 

  </mapping>, περιγράφει την περίπτωση που εισάγεται μια νέα κατηγορία προϊόντος 

στο legacy σύστημα (action="insertCategory") και ορίζει οτι οι πίνακες οι οποίοι θα 

συγχρονιστούν είναι οι product_types και categories (datasource="product_types" 

destdatasource="categories"). Στη συνέχεια, με την ετικέτα <field> περιγράφονται τα 

πεδία των πινάκων τα οποία θα στέλνουν δεδομένα (name="category_id") και τα πεδία 

τα οποία θα δέχονται τα δεδομένα (destfield="nID") καθώς και οι τύποι δεδομένων που 

έχουν τα πεδία στόχοι (type="int") και τυχόν αρχικές ή σταθερές τιμές που θα 

λαμβάνουν (value=""). 

 

Πρέπει να τονιστεί οτι η συμπλήρωση του αρχείου ρυθμίσεων πρέπει να γίνει με τη σειρά 

που περιγράφεται και συγκεκριμένα, οι βάσεις δεδομένων πρέπει να ορίζονται πρίν από τους 

πίνακες και οι πίνακες πρέπει να ορίζονται πρίν από τον ορισμό των κανόνων ταιριάσματος.  

 

Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί η ανάλυση του κώδικα του Web service καθώς και τα 

βήματα που ακολουθήθηκαν για να γίνει deployed. 

 

 

7.5 Υλοποίηση του web service 
 
 

Η δημιουργία του web service, το οποίο βασίζεται στο XML-RPC, χρησιμοποιώντας την 

J2EE πλατφόρμα, περιλαμβάνει τα πέντε παρακάτω βήματα: 

1. Σχεδιασμός και κωδικοποίηση του web service endpoint interface. 

2. Υλοποίηση του interface. 

3. Δημιουργία του WSDL και mapping αρχείων του web service 

4. Χρήση του Application Server για το package και deploy του web service. 

 
1. Σχεδιασμός και κωδικοποίηση του web service endpoint interface. 
 

Το πρώτο βήμα στην δημιουργία του web service είναι ο σχεδιασμός και η κωδικοποίηση 

του web service endpoint interface, στο οποίο δηλώνονται οι μέθοδοι τις οποίες θα καλούν οι 

απομακρυσμένοι πελάτες, δηλαδή η legacy εφαρμογή και το portal. 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

67



Για τις ανάγκες υλοποίησης  του web service, δημιουργήθηκε στον κατάλογο 

e:\Sun\AppServer ο κατάλογος apps και μέσα σε αυτόν ο υποκατάλογος webService. Στον 

κατάλογο αυτό τοποθετούνται τα java και class αρχεία ή οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα για 

την εφαρμογή αρχεία, όπως το αρχείο map.xml. 

Ο κώδικας 7.5.1 παριστάνει το service endpoint interface, το οποίο είναι ένα τυπικό 

interface της Java που επεκτείνει το  java.rmi.Remote interface, και ονομάζεται ServiceFace. 

Το ServiceFace interface δηλώνει τις μεθόδους, οι οποίες υλοποιούν τους επιχειρηματικούς 

κανόνες του βελτιωμένου συστήματος. 
 
package webService; 
 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.util.*; 
 
import org.w3c.dom.*; 
import org.xml.sax.*; 
import org.xml.sax.helpers.*; 
 
import org.apache.avalon.*; 
import org.apache.avalon.utils.*; 
 
import org.apache.avalon.Configuration; 
 
import org.apache.avalon.ConfigurationException; 
 
import org.apache.avalon.SAXConfigurationBuilder; 
 
import org.xml.sax.InputSource; 
 
import org.xml.sax.Locator; 
 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import org.xml.sax.ContentHandler; 
 
import org.xml.sax.EntityResolver; 
 
import org.apache.xerces.parsers.SAXParser; 
 
import java.lang.*; 
import java.sql.*; 
 
public interface ServiceFace extends Remote{ 
          
    public void manageCategory(String database, String action, String 
virtualDatasource, String category_id) throws RemoteException; 
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    public void manageCategoryProducts(String database, String action, 
String virtualDatasource, String category_id, String product_id) throws 
RemoteException; 



     
    public void manageUsers(String database, String action, String 
virtualDatasource, String customer_id) throws RemoteException; 
     
    public void manageProducts(String database, String action, String 
virtualDatasource, String product_id) throws RemoteException; 
     
    public void manageStock(String database, String action, String 
virtualDatasource, String product_id) throws RemoteException; 
     
    public void manageOrders(String database, String action, String 
virtualDatasource, String order_id, String customer_id) throws 
RemoteException; 
     
    public void manageerpOrders(String database, String action, String 
virtualDatasource, String order_id, String customer_id) throws 
RemoteException; 
     
    public void managecartShipInfo(String database, String action, String 
virtualDatasource, String nOrderID) throws RemoteException;      
     
    public void manageerpShipInfo(String database, String action, String 
virtualDatasource, String nOrderID) throws RemoteException;      
     
    public void manageUnit(String database, String action, String 
virtualDatasource, String unit_id) throws RemoteException; 
     
    public void manageProductUnits(String database, String action, String 
virtualDatasource, String member_id, String product_id, String unit_id) 
throws RemoteException; 
     
    public void manageOrderDetails(String database, String action, String 
virtualDatasource, String order_id, String customer_id) throws 
RemoteException; 
     
    public void manageOrderStatus(String database, String action, String 
virtualDatasource, String internet_order_code) throws RemoteException; 
} 
 

7.5.1 ServiceFace.java 

 

Κάθε μέθοδος δέχεται ένα αριθμό παραμέτρων, οι οποίες αφορούν στη βάση δεδομένων 

από την οποία θα επιλεχθεί ο πίνακας συγχρονισμού (String database), στην ενέργεια που θα 

γίνει στον πίνακα όπως insert, update delete (String action), στον πίνακα από τον οποίο 

προέρχονται τα δεδομένα συγχρονισμού (String virtualDatasource) και τέλος στα κύρια κλειδιά 

του πίνακα προορισμού. Έτσι η μέθοδος: 

• manageCategory: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των κατηγοριών προϊόντων 

ανάμεσα στη legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

• manageCategoryProducts: διαχειρίζεται το συγχρονισμό της ανάθεσης προϊόντων 

σε κατηγορίες ανάμεσα στη legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

• manageProducts: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των προϊόντων ανάμεσα στη 

legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 
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• manageUnit: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των μονάδων μέτρησης προϊόντων 

ανάμεσα στη legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

• manageProductUnits: διαχειρίζεται το συγχρονισμό της ανάθεσης των προϊόντων 

σε μονάδες μέτρησης ανάμεσα στη legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

• manageUsers: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των πελατών από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα προς την legacy εφαρμογή. 

• manageOrders και manageOrderDetails: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των 

παραγγελιών και των λεπτομερειών τους αντίστοιχα από το ηλεκτρονικό κατάστημα 

προς την legacy εφαρμογή. 

• managecartShipInfo: διαχειρίζεται το συγχρονισμό των στοιχείων αποστολής της 

παραγγελίας ανάμεσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την legacy εφαρμογή. 

• manageOrderStatus: διαχειρίζεται το συγχρονισμό της τιμής της κατάστασης της 

παραγγελίας ανάμεσα στην legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

• manageStock: διαχειρίζεται το συγχρονισμό της τιμής του αποθέματος των 

προϊόντων ανάμεσα στην legacy εφαρμογή και το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 
2. Υλοποίηση του web service endpoint interface 
 

Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του ServiceFace_Impl interface που ορίστηκε 

προηγουμένως και ο κώδικάς του παρατίθεται στη συνέχεια (7.5.2): 

 
package webService; 
 
 
import java.rmi.*; 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.util.*; 
import org.w3c.dom.*; 
import org.xml.sax.*; 
import org.xml.sax.helpers.*; 
 
import org.apache.avalon.*; 
import org.apache.avalon.utils.*; 
 
import org.apache.avalon.Configuration; 
 
import org.apache.avalon.ConfigurationException; 
 
import org.apache.avalon.SAXConfigurationBuilder; 
 
import org.xml.sax.InputSource; 
 
import org.xml.sax.Locator; 
 
import org.xml.sax.SAXException; 
 
import org.xml.sax.ContentHandler; 
 
import org.xml.sax.EntityResolver; 
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import org.apache.xerces.parsers.SAXParser; 
 
import java.lang.*; 
import java.sql.*; 
 
public class ServiceFace_Impl implements ServiceFace{ 
 
 //public class ServiceFaceImpl{ 
    public String dbase; 
    public Vector databases = new Vector(); 
    public Hashtable dbDriver = new Hashtable(); 
    public Hashtable dbUrl = new Hashtable(); 
    public Hashtable dbUser = new Hashtable(); 
    public Hashtable dbPasswd = new Hashtable(); 
     
    public Vector dsvirtual = new Vector(); 
    public Vector datasources = new Vector(); 
    public Vector dsDb = new Vector(); 
    public Vector prKeys = new Vector(); 
     
    public Vector mapActions = new Vector(); 
    public Hashtable dsSource = new Hashtable(); 
    public Hashtable dsDest = new Hashtable(); 
    public Vector mapFields = new Vector(); 
    public Vector mapTypes = new Vector(); 
    public Vector mapValues = new Vector(); 
     
    public void parseConfig(){ 
     
      String inputLn =""; 
       
      
      File map_file = new File("e:\\ΠΤΥΧΙΑΚΗ\\Project\\apps\\webService\\map.xml"); 
       
       
      try{ 
        if(!map_file.isFile()) 
        throw new FileNotFoundException(map_file.toString()); 
  
       
       
       FileInputStream input = new FileInputStream(map_file); 
       BufferedInputStream b = new BufferedInputStream(input); 
       inputLn = Utilities.encode_input_streams(b); 
      
       String map_path = map_file.getPath(); 
       // parser gia to arxeio map 
       SAXParser map_parser = new SAXParser(); 
       map_parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", false); 
       map_parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/namespaces",true); 
       SAXConfigurationBuilder map_builder = new SAXConfigurationBuilder(); 
       map_parser.setContentHandler(map_builder); 
       InputSource map_is = new InputSource(new StringReader(inputLn)); 
       map_parser.parse(map_is); 
        
       String test=""; 
        
       // configuration for map file 
       Configuration map_conf = map_builder.getConfiguration(); 
 
       // configuration for databases 
       Configuration db_co = map_conf.getConfiguration("databases");  
        
       Enumeration db = db_co.getConfigurations("database"); 
       while(db.hasMoreElements()){ 
         Configuration db_el = (Configuration) db.nextElement(); 
         this.databases.addElement(db_el.getAttribute("dbname")); 
         this.dbDriver.put(db_el.getAttribute("dbname"), db_el.getAttribute("driver")); 
         this.dbUrl.put(db_el.getAttribute("dbname"), db_el.getAttribute("url")); 
         this.dbUser.put(db_el.getAttribute("dbname"), db_el.getAttribute("username")); 
         this.dbPasswd.put(db_el.getAttribute("dbname"), db_el.getAttribute("password")); 
       } 
 
       // configuration for datasources 
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       Configuration ds_co = map_conf.getConfiguration("datasources"); 
 
       Enumeration ds = ds_co.getConfigurations("datasource"); 
       while(ds.hasMoreElements()){ 
         Configuration ds_el = (Configuration) ds.nextElement(); 
         this.dsvirtual.addElement(ds_el.getAttribute("virtual_name")); 
         this.datasources.addElement(ds_el.getAttribute("name")); 
         this.dsDb.addElement(ds_el.getAttribute("database")); 
          
         // configuration for primary keys 
         Configuration pk_co = ds_el.getConfiguration("primary-keys"); 
 
         Enumeration pk = pk_co.getConfigurations("primary-key"); 
         String prk =""; 
         while(pk.hasMoreElements()){ 
           Configuration pk_el = (Configuration) pk.nextElement();  
           if(pk.hasMoreElements()){ 
             if(prk.equals("")){             
              prk = prk + pk_el.getValue(); 
             } 
             else{ 
              prk = prk + "," + pk_el.getValue();    
             }    
           } 
           else{ 
            if(prk.equals("")){             
              prk = pk_el.getValue(); 
             } 
             else{ 
              prk = prk + "," + pk_el.getValue();    
             }  
           }   
         }// end while gia pks    
         this.prKeys.addElement(prk); 
          
       }  
        
       Configuration maps_co = map_conf.getConfiguration("mappings"); 
 
       Enumeration maps = maps_co.getConfigurations("mapping"); 
       while(maps.hasMoreElements()){ 
         Configuration map_el = (Configuration) maps.nextElement(); 
         this.mapActions.addElement(map_el.getAttribute("action")); 
         this.dsSource.put(map_el.getAttribute("action"), map_el.getAttribute("datasource")); 
         this.dsDest.put(map_el.getAttribute("action"), map_el.getAttribute("destdatasource")); 
          
         // configuration for fields 
         Configuration fs_co = map_el.getConfiguration("fields"); 
         Hashtable fields = new Hashtable(); 
         Hashtable types = new Hashtable(); 
         Hashtable values = new Hashtable(); 
         if(fs_co != null){ 
          Enumeration f = fs_co.getConfigurations("field"); 
           
          while(f.hasMoreElements()){ 
            Configuration f_el = (Configuration) f.nextElement(); 
            fields.put(f_el.getAttribute("name"), f_el.getAttribute("destfield")); 
            types.put(f_el.getAttribute("name"),f_el.getAttribute("type")); 
            if(!f_el.getAttribute("value").equals("")){ 
              values.put(f_el.getAttribute("destfield"),f_el.getAttribute("value")); 
            }   
            else{ 
              values.put(f_el.getAttribute("destfield"),"no default value");   
            }     
          }// end while fields  
          
           
         } // end if 
         this.mapFields.addElement(fields); 
         this.mapTypes.addElement(types); 
         this.mapValues.addElement(values); 
       } 
 
      }catch(Exception e){e.printStackTrace();}  
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    }     
     
     
   public void manageCategory(String database, String action, String virtualDatasource, String category_id) throws 
RemoteException { 
         
       String primaryKey = category_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       
       if(action.equalsIgnoreCase("insertCategory")){  
          
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
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         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " ("; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES ("; 
           f = fields.keys(); 
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("(")){ 
                Destquery = Destquery + field; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
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         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
       }  
        
       else if(action.equalsIgnoreCase("updateCategory")){  
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
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         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteCategory")){  
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
          
       } 
        
   } 
 
 
  public void manageCategoryProducts(String database, String action, String virtualDatasource, String product_id, String 
category_id) throws RemoteException { 
   
       String primaryKey1 = product_id; 
       String primaryKey2 = category_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();  
       Vector spks = Utilities.getTokens(spk, ",", true); 
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       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       Vector dpks = Utilities.getTokens(dpk, ",", true); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
    
       if(action.equalsIgnoreCase("insertCategoryProducts")){ 
         
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " ("; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
           Destquery = Destquery + ") VALUES (" + primaryKey1 + "," + primaryKey2 + ")"; 
            
          // connection with dest database       
          try{ 
             db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
          } 
          catch (Exception e){ }        
           
          // execute insert 
          try{ 
            db.executeUpdate(Destquery);  
          }    
          catch(Exception e){} 
 
          try{ 
           db.closeCon(); 
          } 
          catch (Exception e) 
          { 
           e.printStackTrace(); 
          } 
         
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("updateCategoryProducts")) { 
         
          Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET " + dpks.firstElement().toString() + "=" + primaryKey2 + " WHERE " + 
dpks.lastElement().toString() + "=" + primaryKey1; 
                   
          // connection with dest database       
          try{ 
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             db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
          } 
          catch (Exception e){ }        
           
          // execute insert 
          try{ 
            db.executeUpdate(Destquery);  
          }    
          catch(Exception e){} 
 
          try{ 
           db.closeCon(); 
          } 
          catch (Exception e) 
          { 
           e.printStackTrace(); 
          } 
            
         
         
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteCategoryProducts")) { 
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpks.firstElement().toString() + "=" + primaryKey2 +  " 
AND " + dpks.lastElement().toString() + "=" + primaryKey1;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
         
         
     } 
        
  } 
 
 
  public void manageUsers(String database, String action, String virtualDatasource, String customer_id) throws RemoteException 
{ 
 
       String primaryKey = customer_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       String Dquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

78



                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.firstElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "='" + primaryKey + "'"; 
        
      
      
      if(action.equalsIgnoreCase("insertUsers")){ 
         
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " (member_id"; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
            Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES (1"; 
           f = fields.keys(); 
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
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                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
 
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           Dquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET internetcust_code='" + primaryKey + "' WHERE e_mail='" + primaryKey + 
"'"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
           db.executeUpdate(Dquery); 
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
      }  // end if 
      else if(action.equalsIgnoreCase("updateUsers")){ 
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
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             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "='" + primaryKey + "'"; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
         
      } // end else   
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteUsers")){  
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "='" + primaryKey + "'";          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
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         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
          
       } 
       
       
  }      
      
 
  public void manageProducts(String database, String action, String virtualDatasource, String product_id) throws 
RemoteException { 
     
        
       String primaryKey = product_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
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           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       if(action.equalsIgnoreCase("insertProducts")){ 
 
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " ("; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES ("; 
           f = fields.keys(); 
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString());    
                } 
                
               if (Destquery.endsWith("(")){ 
                Destquery = Destquery + field; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
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          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){ e.printStackTrace();  } 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
 
         
       }// end if  
       else  if(action.equalsIgnoreCase("updateProducts")){  
 
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }                  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
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           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
       } // end else  
 
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteProducts")){  
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
          
       } 
     
     
  } 
   
 
  public void manageStock(String database, String action, String virtualDatasource, String product_id) throws RemoteException { 
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       String primaryKey = product_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       if(action.equalsIgnoreCase("manageStock")){        
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
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           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }                  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
       } // end if   
        
  }   
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 public void manageOrders(String database, String action, String virtualDatasource, String order_id, String customer_id) throws 
RemoteException {      
     
       String primaryKey = order_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.firstElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       String getCustCode = "SELECT customer_id from CUSTOMERS WHERE internetcust_code='" + customer_id + "'"; 
       String cust_id = ""; 
       // connection with dest database 
       try{ 
         db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
       } 
       catch (Exception e){ }  
       ResultSet rs_code = null; 
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       try{ 
         rs_code = db.selectDB(getCustCode); 
         while(rs_code.next()){ 
            cust_id = rs_code.getString("customer_id"); 
         }    
       }catch(Exception e){} 
       try{ 
        db.closeCon(); 
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
        e.printStackTrace(); 
       }        
        
     
       if(action.equalsIgnoreCase("insertOrders")){ 
     
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " (customer_id"; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES (" + cust_id; 
           f = fields.keys(); 
           int y = 0; 
           int m = 0; 
           int d=0; 
            
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString());    
                } 
                else if(type.equals("timestamp")){ 
                 Timestamp t = rs.getTimestamp(fEn.toString()); 
                 y = t.getYear() + 1900; 
                 m = t.getMonth() + 1; 
                 d = t.getDate(); 
                 field = "'" +  String.valueOf(y) + "-" +  String.valueOf(m) + "-" + String.valueOf(d)  + "'"; 
                }     
                
               if (Destquery.endsWith("(")){ 
                Destquery = Destquery + field; 
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               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){ e.printStackTrace();  } 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
     
     
       }   
       else if(action.equalsIgnoreCase("updateOrders")){ 
         
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
           int y = 0; 
           int m = 0; 
           int d=0; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
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                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }  
                else if(type.equals("timestamp")){ 
                 Timestamp t = rs.getTimestamp(fEn.toString()); 
                 y = t.getYear() + 1900; 
                 m = t.getMonth() + 1; 
                 d = t.getDate(); 
                 value = "'" +  String.valueOf(y) + "-" +  String.valueOf(m) + "-" + String.valueOf(d)  + "'"; 
                }     
                 
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
         
       }   
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteOrders")){ 
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
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         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
         
       }  
 }    
 
 
  public void manageerpOrders(String database, String action, String virtualDatasource, String order_id, String customer_id) 
throws RemoteException {      
     
       String primaryKey = order_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
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       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       if(action.equalsIgnoreCase("updateerpOrders")){ 
         
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
           int y = 0; 
           int m = 0; 
           int d=0; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }  
                else if(type.equals("timestamp")){ 
                 Timestamp t = rs.getTimestamp(fEn.toString()); 
                 //y = t.getYear() + 1900; 
                 //m = t.getMonth() + 1; 
                 //d = t.getDate(); 
                 //value = "'" +  String.valueOf(y) + "-" +  String.valueOf(m) + "-" + String.valueOf(d)  + "'"; 
                 value = "'" + t.toString() + "'"; 
                }     
                 
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
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           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
         
       }   
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteerpOrders")){ 
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
         
       }  
 }    
 
  
   
 public void manageerpShipInfo(String database, String action, String virtualDatasource, String nOrderID) throws 
RemoteException {      
  
       String primaryKey = nOrderID; 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

94



     
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
 
       if(action.equalsIgnoreCase("updateerpOrderShippingInfo")){ 
 
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
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           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }                  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
         
         
       } // end if  
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 }    
   
      
 public void managecartShipInfo(String database, String action, String virtualDatasource, String nOrderID) throws 
RemoteException {      
  
       String primaryKey = nOrderID; 
     
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.firstElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
 
       if((action.equalsIgnoreCase("insertOrderShippingInfo")) || action.equalsIgnoreCase("updateOrderShippingInfo")){ 
 
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
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         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString());    
                }                  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
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         } 
         
         
       } // end if  
 
      
      
 }    
      
   public void manageUnit(String database, String action, String virtualDatasource, String unit_id) throws RemoteException { 
         
       String primaryKey = unit_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       
       if(action.equalsIgnoreCase("insertUnits")){  
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         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " ("; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES ("; 
           f = fields.keys(); 
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("(")){ 
                Destquery = Destquery + field; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
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         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
       }  
        
       else if(action.equalsIgnoreCase("updateUnits")){  
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
            
                   
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
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         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteUnits")){  
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
          
       } 
        
 } 
 
 
   
  public void manageProductUnits(String database, String action, String virtualDatasource, String member_id, String product_id, 
String unit_id) throws RemoteException { 
   
       String primaryKey1 = member_id; 
       String primaryKey2 = product_id; 
       String primaryKey3 = unit_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
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       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();  
       Vector spks = Utilities.getTokens(spk, ",", true); 
        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       Vector dpks = Utilities.getTokens(dpk, ",", true); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
    
       if(action.equalsIgnoreCase("insertProductUnits")){ 
         
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " ("; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
           Destquery = Destquery + ") VALUES (" + primaryKey3 + "," + primaryKey2 + "," + primaryKey1 + ")"; 
            
          // connection with dest database       
          try{ 
             db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
          } 
          catch (Exception e){ }        
           
          // execute insert 
          try{ 
            db.executeUpdate(Destquery);  
          }    
          catch(Exception e){} 
 
          try{ 
           db.closeCon(); 
          } 
          catch (Exception e) 
          { 
           e.printStackTrace(); 
          } 
         
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("updateProductUnits")) { 
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          Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET " + dpks.lastElement().toString() + "=" + primaryKey3 + " WHERE " + 
dpks.firstElement().toString() + "=" + primaryKey1 + " AND " + dpks.elementAt(dpks.indexOf("product_id")) + "=" + primaryKey2; 
                   
          // connection with dest database       
          try{ 
             db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
          } 
          catch (Exception e){ }        
           
          // execute insert 
          try{ 
            db.executeUpdate(Destquery);  
          }    
          catch(Exception e){} 
 
          try{ 
           db.closeCon(); 
          } 
          catch (Exception e) 
          { 
           e.printStackTrace(); 
          } 
            
         
         
       } 
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteProductUnits")) { 
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE " + dpks.firstElement().toString() + "=" + primaryKey1 +  " 
AND " + dpks.lastElement().toString() + "=" + primaryKey3 + " AND " + dpks.elementAt(dpks.indexOf("product_id")) + "=" + 
primaryKey2;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        
         
         
     } 
        
  } 
   
 
 public void manageOrderDetails(String database, String action, String virtualDatasource, String order_id, String customer_id) 
throws RemoteException {      
     
       String primaryKey = order_id; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
        
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

104



        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.firstElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       String getCustCode = "SELECT customer_id from CUSTOMERS WHERE internetcust_code='" + customer_id + "'"; 
       String cust_id = ""; 
       String ord_id = ""; 
        
       String getOrderCode = "SELECT order_id FROM ORDERS WHERE internet_order_code=" + order_id; 
        
       // connection with dest database 
       try{ 
         db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
       } 
       catch (Exception e){ }  
       ResultSet rs_code = null; 
       ResultSet rs_ordcode = null; 
        
        
       try{ 
         rs_code = db.selectDB(getCustCode); 
       //  rs_ordcode = db.selectDB(getOrderCode); 
         while(rs_code.next()){ 
            cust_id = rs_code.getString("customer_id"); 
         }    
       /*  while(rs_ordcode.next()){ 
            ord_id = rs_ordcode.getString("order_id"); 
       }   */ 
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       }catch(Exception e){} 
        
       try{ 
         rs_ordcode = db.selectDB(getOrderCode); 
         while(rs_ordcode.next()){ 
            ord_id = rs_ordcode.getString("order_id"); 
         }  
       }catch(Exception e){}        
        
       try{ 
        db.closeCon(); 
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
        e.printStackTrace(); 
       }        
        
     
       if(action.equalsIgnoreCase("insertOrderDetails")){ 
     
         // connection with source database 
         try{ 
           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "INSERT INTO " + destDatasource + " (customer_id, order_id"; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String type = ""; 
            
           while (f.hasMoreElements()){ 
     
             if (Destquery.equals("INSERT INTO " + destDatasource + " (")){ 
              Destquery = Destquery + fields.get(f.nextElement()); 
             } 
             else{ 
              Destquery = Destquery + ", " + fields.get(f.nextElement()); 
             }  
             
           }   
            
           Destquery = Destquery + ") VALUES (" + cust_id + ", " + ord_id; 
           f = fields.keys(); 
           int y = 0; 
           int m = 0; 
           int d=0; 
            
           while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                if(type.equals("int")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 field = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                else if(type.equals("double")){ 
                 field = rs.getString(fEn.toString());    
                } 
                else if(type.equals("timestamp")){ 
                 Timestamp t = rs.getTimestamp(fEn.toString()); 
                 y = t.getYear() + 1900; 
                 m = t.getMonth() + 1; 
                 d = t.getDate(); 
                 field = "'" +  String.valueOf(y) + "-" +  String.valueOf(m) + "-" + String.valueOf(d)  + "'"; 
                }     
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               if (Destquery.endsWith("(")){ 
                Destquery = Destquery + field; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + ")"; 
            
           //System.out.println(Destquery); 
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){ e.printStackTrace();  } 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
     
     
       }       
 
        
       else if(action.equalsIgnoreCase("deleteOrderDetails")) { 
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         //create dest query 
         Destquery = "DELETE FROM " + destDatasource + " WHERE order_id=" +  ord_id + " AND customer_id=" + cust_id;          
          
         // execute delete 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
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     } 
        
        
 }  
  
  public void manageOrderStatus(String database, String action, String virtualDatasource, String internet_order_code) throws 
RemoteException { 
         
       String primaryKey = internet_order_code; 
        
       // read the config file 
       this.parseConfig(); 
       DBConnect db = new DBConnect(); 
       String dataSource = ""; 
       String sourceQuery =""; 
       Hashtable fields = new Hashtable();  
       String spk = ""; 
        
        
       String destDatasource=""; 
       String Destquery=""; 
       Hashtable types = new Hashtable();  
       String dpk = ""; 
        
                 
       //source table info 
       int k = this.dsvirtual.indexOf(virtualDatasource); 
       dataSource = this.datasources.elementAt(k).toString(); 
       spk = this.prKeys.elementAt(k).toString();        
          
       // destination table info          
       destDatasource = this.dsDest.get(action).toString(); 
       int l = this.dsvirtual.indexOf(destDatasource); 
       dpk = this.prKeys.elementAt(l).toString(); 
       destDatasource = this.datasources.elementAt(l).toString(); 
        
       int i = this.mapActions.indexOf(action); 
       fields = (Hashtable) this.mapFields.elementAt(i); 
       types = (Hashtable) this.mapTypes.elementAt(i); 
        
       Enumeration f = fields.keys(); 
  
       // source database connection info 
       String driver = this.dbDriver.get(database).toString(); 
       String connUrl = this.dbUrl.get(database).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(database).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(database).toString();         
        
        
       // dest database connection info 
       String destDb = this.databases.lastElement().toString(); 
       String destDriver = this.dbDriver.get(destDb).toString(); 
       String destconnUrl = this.dbUrl.get(destDb).toString() + "?user=" +  this.dbUser.get(destDb).toString() + "&password=" + 
this.dbPasswd.get(destDb).toString();         
        
        
       // create source query string 
       sourceQuery = "SELECT "; 
       while (f.hasMoreElements()){ 
          if (sourceQuery.equals("SELECT ")){ 
           sourceQuery = sourceQuery + f.nextElement().toString(); 
          } 
          else{ 
           sourceQuery = sourceQuery + ", " + f.nextElement().toString(); 
          }  
            
        }    
       sourceQuery = sourceQuery + " FROM " + dataSource + " WHERE " + spk + "=" + primaryKey; 
        
       
      if(action.equalsIgnoreCase("updateOrderStatus")){  
         // connection with source database 
         try{ 
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           db.openCon(driver, connUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }  
          
         ResultSet rs = null; 
         try{ 
           rs = db.selectDB(sourceQuery); 
           // create dest query string 
            
           Destquery = "UPDATE " + destDatasource + " SET "; 
           f = fields.keys(); 
           String field = ""; 
           String value = ""; 
           String type = ""; 
  
         while(rs.next()){ 
            
             while (f.hasMoreElements()){ 
                String fEn = f.nextElement().toString(); 
                type = types.get(fEn).toString(); 
                field = fields.get(fEn).toString(); 
                 
                if(type.equals("int")){ 
                 value = rs.getString(fEn.toString()); 
                } 
                else if(type.equals("String")){ 
                 value = "'" + rs.getString(fEn.toString()) + "'";    
                }  
                
               if (Destquery.endsWith("SET ")){ 
                Destquery = Destquery + field + "=" + value; 
               } 
               else{ 
                Destquery = Destquery + ", " + field + "=" + value; 
               }  
             }   
           }// end rs 
            
           Destquery = Destquery + " WHERE " + dpk + "=" + primaryKey; 
            
         //  System.out.println(Destquery); 
            
         } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
         } 
          
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         }  
          
         // connection with dest database       
         try{ 
            db.openCon(destDriver, destconnUrl); 
         } 
         catch (Exception e){ }        
          
         // execute insert 
         try{ 
           db.executeUpdate(Destquery);  
         }    
         catch(Exception e){} 
 
         try{ 
          db.closeCon(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          e.printStackTrace(); 
         } 
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       } 
        
 } 
   
} 
 
 

7.5.2 ServiceFace_Impl.java 
 

Το web service endpoint interface περιέχει την μέθοδο parseConfig() η οποία διαβάζει το 

αρχείο των ρυθμίσεων και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις αυτές σε αντίστοιχες δομές (Hashtable), 

οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις μεθόδους του endpoint interface για να υλοποιήσουν το 

συγχρονισμό των δεδομένων. 

Κάθε μέθοδος του web service χρησιμοποεί τη μέθοδο parseConfig() για να διαβάζει το 

αρχείο των ρυθμίσεων και στη συνέχεια εκτελεί το mapping ανάμεσα στους πίνακες των δύο 

διαφορετικών βάσεων. Ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου action, ο κώδικας της μεθόδου 

διαμορφώνεται έτσι ώστε να εκτελείται η αντίστοιχη ενέργεια, εισαγωγή, ενημέρωση ή 

διαγραφή,  στον πίνακα στόχο. 

Στη συνέχεια μεταγλωτίζονται τα αρχεία .java και τα .class αρχεία γράφονται στον κατάλογο 

webService o οποίος δημιουργήθηκε προηγουμένως: 

prompt> javac Service*.java 

 

3. Δημιουργία του WSDL και mapping αρχείων του web service 
 

 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός αρχείου ρυθμίσεων το οποίο χρησιμοποιείται 

από το wscompile εργαλείο του Application Server για να παραχθεί το WSDL αρχείο με την 

περιγραφή του παρεχόμενου web service. Το αρχείο ονομάζεται config.xml και αποθηκεύεται 

στον κατάλογο ένα επίπεδο πάνω από τον κατάλογο apps. Στο αρχείο αυτό περιγράφεται, το 

όνομα της υπηρεσίας, το όνομα του package (webService στην περίπτωση αυτή) και το 

όνομα του Interface(ServiceFace). Ο κώδικας 7.5.3 παρουσιάζει το περιεχόμενο του 

config.xml αρχείου: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration 

  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 

<service 

 name="MyWebService" 

 targetNamespace="urn:Foo" 

 typeNamespace="urn:Foo" 

 packageName="webService"> 

 <interface name="webService.ServiceFace"/> 
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</service> 

</configuration> 
7.5.3 config.xml 

Το αρχείο αυτό λέει στο wscompile εργαλείο να δημιουργήσει ένα WSDL αρχείο με τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

• Το όνομα του service είναι MyWebService.  
• Το WSDL namespace είναι urn:Foo.  
• Οι κλάσεις για το service βρίσκονται στο webService package. 
• Το service endpoint interface είναι το math.ServiceFace. 

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθούν τα κατάλληλα mapping αρχεία όπως το WSDL 

αρχείο του service και ένα xml αρχείο το οποίο καταγράφει τα mappings ανάμεσα στους Java 

τύπους δεδομένων και το JAX-RPC API. Στον κατάλογο ένα επίπεδο πάνω από τον apps 

εκτελείται η παρακάτω εντολή: 

prompt> wscompile -define -mapping apps/mapping.xml -d apps -nd apps -
classpath apps config.xml  

Η παραπάνω εντολή, η οποία διαβάζει το αρχείο config.xml, δημιουργεί το αρχείο 

MyWebService.wsdl καθώς και το  mapping.xml μέσα στον κατάλογο apps. Οι παράμετροι της 

εντολής είναι: 

• -define: δηλώνει στο εργαλείο να διαβάσει το service endpoint interface και να 
δημιουργήσει το WSDL file.  

• -mapping: προσδιορίζει το mapping αρχείο και πού πρέπει να γραφεί 
• -d and -nd:  προσδιορίζουν το πού θα τοποθετηθούν τα αρχεία εξόδου (class) 

To web service έχει τώρα δημιουργηθεί και είναι έτοιμο να γίνει deployed.  Το WSDL 

αρχείο το οποίο δημιουργήθηκε από το wscompile εργαλείο παρατίθεται στη συνέχεια 

(7.5.4): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="MyWebService" targetNamespace="urn:Foo" xmlns:tns="urn:Foo" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 

  <types/> 

  <message name="ServiceFace_manageCategory"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 
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    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageCategoryResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageCategoryProducts"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_5" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageCategoryProductsResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageOrderDetails"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_5" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageOrderDetailsResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageOrderStatus"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageOrderStatusResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageOrders"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_5" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageOrdersResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageProductUnits"> 
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    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_5" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_6" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageProductUnitsResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageProducts"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageProductsResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageStock"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageStockResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageUnit"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageUnitResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageUsers"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 
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  <message name="ServiceFace_manageUsersResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_managecartShipInfo"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_managecartShipInfoResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageerpOrders"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_5" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageerpOrdersResponse"/> 

  <message name="ServiceFace_manageerpShipInfo"> 

    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_2" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_3" type="xsd:string"/> 

    <part name="String_4" type="xsd:string"/></message> 

  <message name="ServiceFace_manageerpShipInfoResponse"/> 

  <portType name="ServiceFace"> 

    <operation name="manageCategory" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageCategory"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageCategoryResponse"/></operation> 

    <operation name="manageCategoryProducts" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4 String_5"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageCategoryProducts"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageCategoryProductsResponse"/></operation> 

    <operation name="manageOrderDetails" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4 String_5"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageOrderDetails"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageOrderDetailsResponse"/></operation> 
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    <operation name="manageOrderStatus" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageOrderStatus"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageOrderStatusResponse"/></operation> 

    <operation name="manageOrders" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4 String_5"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageOrders"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageOrdersResponse"/></operation> 

    <operation name="manageProductUnits" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4 String_5 String_6"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageProductUnits"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageProductUnitsResponse"/></operation> 

    <operation name="manageProducts" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageProducts"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageProductsResponse"/></operation> 

    <operation name="manageStock" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageStock"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageStockResponse"/></operation> 

    <operation name="manageUnit" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageUnit"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageUnitResponse"/></operation> 

    <operation name="manageUsers" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageUsers"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageUsersResponse"/></operation> 

    <operation name="managecartShipInfo" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_managecartShipInfo"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_managecartShipInfoResponse"/></operation> 

    <operation name="manageerpOrders" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4 String_5"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageerpOrders"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageerpOrdersResponse"/></operation> 

    <operation name="manageerpShipInfo" parameterOrder="String_1 String_2 String_3 String_4"> 

      <input message="tns:ServiceFace_manageerpShipInfo"/> 

      <output message="tns:ServiceFace_manageerpShipInfoResponse"/></operation></portType> 
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  <binding name="ServiceFaceBinding" type="tns:ServiceFace"> 

    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc"/> 

    <operation name="manageCategory"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageCategoryProducts"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageOrderDetails"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageOrderStatus"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageOrders"> 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

116



      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageProductUnits"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageProducts"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageStock"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageUnit"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 
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        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageUsers"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="managecartShipInfo"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageerpOrders"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation> 

    <operation name="manageerpShipInfo"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <input> 

        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></input> 

      <output> 
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        <soap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" use="encoded" 
namespace="urn:Foo"/></output></operation></binding> 

  <service name="MyWebService"> 

    <port name="ServiceFacePort" binding="tns:ServiceFaceBinding"> 

      <soap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL"/></port></service></definitions> 

7.5.4 MyWebService.wsdl 

Το αρχείο mapping.xml, το οποίο δημιουργήθηκε από το wscompile εργαλείο, παρατίθεται 

στη συνέχεια (7.5.5): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<java-wsdl-mapping xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee    

http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_jaxrpc_mapping_1_1.xsd"> 

<package-mapping> 

<package-type>webService</package-type> 

<namespaceURI>urn:Foo</namespaceURI> 

</package-mapping> 

<package-mapping> 

<package-type>webService</package-type> 

<namespaceURI>urn:Foo</namespaceURI> 

</package-mapping> 

<service-interface-mapping> 

<service-interface>webService.MyWebService</service-interface> 

<wsdl-service-name xmlns:serviceNS="urn:Foo">serviceNS:MyWebService</wsdl-service-name> 

<port-mapping> 

<port-name>ServiceFacePort</port-name> 

<java-port-name>ServiceFacePort</java-port-name> 

</port-mapping> 

</service-interface-mapping> 

<service-endpoint-interface-mapping> 

<service-endpoint-interface>webService.ServiceFace</service-endpoint-interface> 

<wsdl-port-type xmlns:portTypeNS="urn:Foo">portTypeNS:ServiceFace</wsdl-port-type> 

<wsdl-binding xmlns:bindingNS="urn:Foo">bindingNS:ServiceFaceBinding</wsdl-binding> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageCategory</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageCategory</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategory</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 
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<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategory</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategory</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategory</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageCategoryProducts</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageCategoryProducts</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategoryProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategoryProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 
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<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategoryProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategoryProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>4</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageCategoryProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_5</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageOrderDetails</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageOrderDetails</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderDetails</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderDetails</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 
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<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderDetails</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderDetails</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>4</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderDetails</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_5</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageOrderStatus</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageOrderStatus</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderStatus</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderStatus</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderStatus</wsdl-message> 
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<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrderStatus</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageOrders</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageOrders</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 
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<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>4</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_5</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageProductUnits</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageProductUnits</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 
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</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>4</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_5</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>5</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProductUnits</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_6</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageProducts</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageProducts</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 
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</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageProducts</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageStock</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageStock</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageStock</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageStock</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageStock</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageStock</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

126



</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageUnit</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageUnit</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUnit</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUnit</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUnit</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUnit</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageUsers</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageUsers</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUsers</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 
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<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUsers</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUsers</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageUsers</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>managecartShipInfo</java-method-name> 

<wsdl-operation>managecartShipInfo</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_managecartShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_managecartShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 
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</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_managecartShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_managecartShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageerpOrders</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageerpOrders</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 
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</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>4</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpOrders</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_5</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

<service-endpoint-method-mapping> 

<java-method-name>manageerpShipInfo</java-method-name> 

<wsdl-operation>manageerpShipInfo</wsdl-operation> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>0</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_1</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>1</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_2</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

<method-param-parts-mapping> 

<param-position>2</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_3</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 
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<method-param-parts-mapping> 

<param-position>3</param-position> 

<param-type>java.lang.String</param-type> 

<wsdl-message-mapping> 

<wsdl-message xmlns:wsdlMsgNS="urn:Foo">wsdlMsgNS:ServiceFace_manageerpShipInfo</wsdl-message> 

<wsdl-message-part-name>String_4</wsdl-message-part-name> 

<parameter-mode>IN</parameter-mode> 

</wsdl-message-mapping> 

</method-param-parts-mapping> 

</service-endpoint-method-mapping> 

</service-endpoint-interface-mapping> 

</java-wsdl-mapping> 

7.5.5 mapping.xml 

Το αρχείο αυτό ακολουθεί το πρότυπο JSR 109 για τα Java  WSDL mappings. Κάθε 

υπηρεσία που παρέχεται αναπαρίσταται ως ένα service – interface – mapping στοιχείο.  Το 

στοιχείο αυτό περιέχει το mapping για το πλήρες όνομα της κλάσης του service interface, τα 

WSDL service ονόματα, και τα WSDL ονόματα θυρών. Επιπλέον το JAX-RPC mapping 

αρχείο παρέχει mappings για τα WSDL bindings, τους WSDL τύπους θυρών, τα WSDL 

μηνύματα κλπ. 

Και πάλι στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί οτι το web service είναι έτοιμο για να γίνει 

deployed χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη γνώση της WSDL γλώσσας από τον προγραμματιστή. 

 

4. Packaging και deploying του web service  

 

Ένα JAX-RPC web service είναι στην πραγματικότητα ένα servlet (ή αλλιώς ένα web 

component στην ορολογία του J2EE) και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το deploytool του 

Sun Application Server για να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία ρυθμίσεων και να 

δημοσιεύσει την υπηρεσία. 

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 

• Εκκίνηση του application server ως εξής: Έναρξη  Προγράμματα   

Sun Microsystems  J2EE1.4SDK  Start Default Server. 

• Στη συνέχεια πρέπει να ξεκινήσει το deploytool του application server. Επειδή όπως 

αναφέρθηκε το web service είναι ένα servlet θα χρησιμοποιηθεί ο New Web 

Component wizard ο οποίος:α) δημιουργεί έναν deployment descriptor της web 

εφαρμογής, β) δημιουργεί ένα war αρχείο και γ) προσθέτει τον deployment 

descriptor και τα αρχεία του web service στο  war αρχείο. Για να ξεκινήσει το 
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deploytool επιλέγουμε: Έναρξη  Προγράμματα  Sun Microsystems  

J2EE1.4SDK  deploytool. Για να ξεκινήσει ο New Web Component wizard 

επιλέγουμε File  New  Web Component. O New Web Component wizard 

εμφανίζει πολλά παράθυρα διαλόγου: 

7. Introduction dialog box  
1. Πατάμε Next. 

8. WAR File dialog box 
1. Πατάμε το κουμπί Create New Stand-Alone WAR Module. 
2. Στο WAR Location πεδίο, πατάμε Browse και πλοηγηθείτε στο 

C:/sun/AppServer/apps 
3. Στο πεδίο File Name, πληκτρολογoύμε MyWebService. 
4. Πατάμε Create Module File. 
5. Πατάμε Edit Contents. 
6. Στο δέντρο κάτω από τα Available Files, εντοπίζουμε τον 

C:/sun/AppServer/apps κατάλογο. 
7. Επιλέγουμε όλους τους υποκαταλόγους. 
8. Πατάμε Add.  
9. Πατάμε OK. 
10. Πατάμε Next. 

9. Επιλέγουμε το Component Type dialog box 
1. Επιλέγουμε το Web Services Endpoint button. 
2. Πατάμε Next. 

10. Επιλέγουμε το Service dialog box 
1. Στο WSDL File combo box, επιλέγουμε WEB-INF/wsdl/ 

MyWebService.wsdl. 
2. Στο Mapping File combo box, επιλέγουμε mapping.xml. 
3. Πατάμε Next. 

11. Component General Properties dialog box 
1. Στο Service Endpoint Implementation combo box, επιλέγουμε 

webService.ServiceFace_Impl. 
2. Πατάμε Next. 

12. Web Service Endpoint dialog box 
1. Στο Service Endpoint Interface combo box, επιλέγουμε 

webService.ServiceFace. 
2. Στο Namespace combo box, επιλέγουμε urn:Foo. 
3. Στο Local Part combo box, επιλέγουμε ServiceFacePort. 
4. Το deploytool θα εισάγει ένα default Endpoint Address URI 

ServiceFace_Impl στο διάλογο αυτό. Αυτή η endpoint διεύθυνση 
πρέπει να αλλάξει στο επόμενο μέρος.  

5. Πατάμε Next. 
6. Πατάμε Finish. 

Προσδιορισμός του Endpoint Address 
 
Για να προσδιοριστεί η Endpoint Address ο χρήστης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

9. Στο deploytool, επιλέγουμε το MyWebService στο δέντρο. 
10. Επιλέγουμε το General tab. 
11. Στο Context Root πεδίο, πληκτρολογούμε /webService. 
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12. Στο δέντρο, επιλέγουμε το ServiceFace_Impl. 
13. Επιλέγουμε το Aliases tab. 
14. Στον Component Aliases πίνακα, προσθέτουμε /wserv. 
15. Στο Endpoint tab, επιλέγουεμε wserv για το Endpoint Address στο Sun-specific 

Settings frame. 
16. Πατάμε File Save. 

 

Για να έχουν πρόσβαση οι πελάτες στην υπηρεσία πρέπει να προσδιορίσουν την Endpoint 

Address:  http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL . 

 

Deploy της υπηρεσίας: 
 
Στο deploytool, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

3. Στο δέντρο, επιλέγουμε το MyWebService. 
4. Επιλέγουμε Tools Deploy. 

Ο χρήστης μπορεί να δει το WSDL αρχείο της υπηρεσίας πληκτρολογώντας στον browser 

τη διεύθυνση:  http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL. 

 Στο σημείο αυτό οι δύο εφαρμογές πρέπει να τροποποιηθούν για να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία. Όλη αυτή η διαδικασία, καθώς και η λειτουργία του τελικού 

βελτιωμένου συστήματος παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Πρίν παρουσιαστεί η λειτουργία του τελικού συστήματος κρίνεται απαραίτητο να 

παρουσιαστούν οι ενέργειες που έγιναν προκειμένου ένα πρόγραμμα πελάτης να έχει 

πρόσβαση σε ένα web service. 

 

 

8.1 Τροποποίηση εφαρμογών - Χρήση δυναμικού proxy  
 

 

Ένα πρόγραμμα πελάτη καλεί τις μεθόδους ενός web service με τον ίδιο τρόπο που καλεί 

μια μέθοδο τοπικά. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5 υπάρχουν τρείς τύποι πελατών web 

service: Static Stub, Dynamic Proxy, DII – Dynamic Invocation Interface. Για να 

υλοποιηθεί το τελικό σύστημα, οι δύο εφαρμογές – legacy και portal, θα κάνουν χρήση 

δυναμικού proxy.  

 

8.1.1 Τροποποίηση legacy εφαρμογής με τη χρήση του δυναμικού proxy 
 

Η legacy εφαρμογή αποτελείται από ένα σύνολο από jsp σελίδες και servlets, τα οποία 

διαχειρίζονται τα δεδομένα της βάσης και βρίσκονται αποθηκευμένα στον κατάλογο erp μέσα 

στον c:\Sun\Appserver φάκελο. Το κάθε servlet καλεί μια απομακρυσμένη μέθοδο του web 

service μέσω ενός δυναμικού proxy ή μιας κλάσης η οποία δημιουργείται κατά το runtime.  

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένα αρχείο ρυθμίσεων, μέσα 

στον κατάλογο WEB-INF, το οποίο ονομάζεται config-wsdl.xml και του οποίου ο κώδικας 

φαίνεται παρακάτω: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
 
  <wsdl location="http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL" 
packageName="dynamicproxy"/> 
 
</configuration> 

8.1.1.1 config-wsdl.xml 

Όπως φαίνεται, από το αρχείο αυτό περιγράφεται η τοποθεσία που βρίσκεται το WSDL 

αρχείο για την υπηρεσία MyWebService. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
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κατάλογος με το όνομα dynamicproxy, μέσα στον κατάλογο erp/WEB-INF/classes, στον οποίο 

θα τοποθετηθούν οποιαδήποτε java και class αρχεία. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το wscompile εργαλείο για τη δημιουργία των απαραίτητων 

interfaces: 
C:\Sun\APPSER~1\erp\WEB_INF\classes> wscompile -import -d dynamicproxy -nd 

dynamicproxy -f:norpc structures -classpath dynamicproxy config-wsdl.xml 

Στη συνέχεια δημιουργείται η κλάση DynamicProxy της οποίας η μέθοδος createProxy() 

δημιουργεί τον proxy: 
package dynamicproxy; 
 
import java.net.*; 
import javax.xml.rpc.*; 
import javax.xml.namespace.QName; 
 
 
public class DynamicProxy { 
     
  public static ServiceFace createProxy(){ 
      
     ServiceFace myProxy = null; 
       
     try{ 
       String nameSpaceUri = "urn:Foo";   
       String serviceName = "MyWebService"; 
       String portName = "ServiceFacePort"; 
        
        
          
       // location of WSDL file 
       URL url = new URL("http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL"); 
        
       // create an instance of service factory 
       ServiceFactory serviceFactory = ServiceFactory.newInstance(); 
        
       // create a service object to act as a factory for proxies 
       Service webService = serviceFactory.createService(url, new 
QName(nameSpaceUri, serviceName)); 
        
       // create a proxy  
       myProxy = (ServiceFace) webService.getPort(new QName(nameSpaceUri, 
portName), ServiceFace.class); 
        
        
     }catch(Exception e){e.printStackTrace();} 
   
     return myProxy; 
  } 
     
       
} 
 

8.1.1.2. DynamicProxy.java 

Στον παραπάνω κώδικα δημιουργείται ένα instance του service factory. Το service factory 

χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο υπηρεσίας το οποίο δρά ως ένα factory 
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για proxies. Όπως μπορεί να δεί κανείς η μέθοδος createService δέχεται δύο παραμέτρους: το 

URL του WSDL αρχείου και ένα QName αντικείμενο το αναπαριστά ένα XML qualified όνομα 

– το namespace URI και το τοπικό μέρος του ονόματος της υπηρεσίας. Ένα proxy αντικείμενο 

δημιουργείται και τελικά επιστρέφεται από τη μέθοδο createProxy. 

Για να μπορέσει ένα servlet να καλέσει μια συνάρτηση του web webservice πρέπει να 

δημιουργήσει πρώτα το proxy αντικείμενο και στη συνέχεια να καλέσει την αντίστοιχη μέθοδό 

του, όπως φαίνεται στο παρακάτω κώδικα:  

 
ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
             sf.manageCategory("erp", "insertCategory", "product_types" , 
category_id); 
 

Το επόμενο βήμα είναι η τροποποιημένη εφαρμογή να γίνει deployed σαν ένα web 

component μέσα από το εργαλείο deploytool. Κατά τη διάρκεια του deployment 

προσδιορίζεται η URL διεύθυνση της εφαρμογής να είναι η: http://localhost:8080/erp.

 

Deployment της εφαρμογής: 
 

Για να γίνει deployed η εφαρμογή ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

7. Ξεκινά το  deploytool. 
8. Δημιουργούμε μια Web application η οποία ονομάζεται erp εκτελώντας τον 

New Web Component wizard. Επιλέξτε File New Web Component. 
9. Στον New Web Component wizard: 

a. Επιλέγουμε το Create New Stand-Alone WAR Module radio button. 
b. Πατάμε Browse στον file chooser, πλοηγούμαστε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\erp. 
c. Στο File Name field, δίνουμε erp. 
d. Πατήστε Choose Module File. 
e. Στο WAR Display Name πεδίο, δίνουμε erp. 
f. Στο Context Root πεδίο, δίνουμε /erp. 
g. Πατάμε Edit Contents. 
h. Στο Edit Contents dialog box, πλοηγούμαστε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\erp. Επιλέγουμε  όλα τα αρχεία και τους καταλόγους, 
και πατάμε Add.  

i. Πατάμε OK. 
j. Πατάμε Next. 
k. Επιλέγουμε το JSP Page radio button.  
l. Πατάμε Next. 
m. Διαλέγουμε την index.jsp σελίδα από το JSP Filename combo box.  
n. Πατάμε Finish. 

10. Επιλέγουμε File Save. 
11. Ανοίγουμε το αρχείο erp.war και αντικαθιστούμε το αρχείο WEB-INF/web.xml 

με το αρχείο web.xml του φακέλου C:\Sun\Appserver\erp\WEB-INF. 
12. Στο deploytool επιλέγουμε File  Open. Ανοίγουμε το αρχείο erp.war του 

φακέλου C:\Sun\Appserver\erp\WEB-INF. 
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13. Στο δέντρο, επιλέγουμε το erp. 
14. Επιλέγουμε Tools Deploy. 

Για να εκτελεστεί η εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει τον browser και να 

πληκτρολογήσει  http://localhost:8080/erp. 

 

 

8.1.2 Τροποποίηση portal εφαρμογής με τη χρήση του δυναμικού proxy 
 
 

Η portal εφαρμογή αποτελείται από ένα σύνολο από jsp σελίδες και Java Beans, τα οποία 

διαχειρίζονται τα δεδομένα της βάσης και βρίσκονται αποθηκευμένα στον κατάλογο jspcart 

μέσα στον c:\Sun\Appserver φάκελο. Το κάθε Java Bean καλεί μια απομακρυσμένη μέθοδο 

του web service μέσω ενός δυναμικού proxy ή μιας κλάσης η οποία δημιουργείται κατά το 

runtime.  

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένα αρχείο ρυθμίσεων, μέσα 

στον κατάλογο WEB-INF, το οποίο ονομάζεται config-wsdl.xml και του οποίου ο κώδικας 

φαίνεται παρακάτω: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration 
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
 
  <wsdl location="http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL" 
packageName="dynamicproxy"/> 
 
</configuration> 

8.1.2.1 config-wsdl.xml 

Όπως φαίνεται, από το αρχείο αυτό περιγράφεται η τοποθεσία που βρίσκεται το WSDL 

αρχείο για την υπηρεσία MyWebService. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί ένας 

κατάλογος με το όνομα dynamicproxy, μέσα στον κατάλογο jspcart/WEB-INF/classes, στον 

οποίο θα τοποθετηθούν οποιαδήποτε java και class αρχεία. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το wscompile εργαλείο για τη δημιουργία των απαραίτητων 

interfaces: 
C:\Sun\APPSER~1\jspcart\WEB_INF\classes> wscompile -import -d dynamicproxy 

-nd dynamicproxy -f:norpc structures -classpath dynamicproxy config-wsdl.xml 

Στη συνέχεια δημιουργείται η κλάση DynamicProxy της οποίας η μέθοδος createProxy() 

δημιουργεί τον proxy: 
package dynamicproxy; 
 
import java.net.*; 
import javax.xml.rpc.*; 
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import javax.xml.namespace.QName; 
 
 
public class DynamicProxy { 
     
  public static ServiceFace createProxy(){ 
      
     ServiceFace myProxy = null; 
       
     try{ 
       String nameSpaceUri = "urn:Foo";   
       String serviceName = "MyWebService"; 
       String portName = "ServiceFacePort"; 
        
        
          
       // location of WSDL file 
       URL url = new URL("http://localhost:8081/webService/wserv?WSDL"); 
        
       // create an instance of service factory 
       ServiceFactory serviceFactory = ServiceFactory.newInstance(); 
        
       // create a service object to act as a factory for proxies 
       Service webService = serviceFactory.createService(url, new 
QName(nameSpaceUri, serviceName)); 
        
       // create a proxy  
       myProxy = (ServiceFace) webService.getPort(new QName(nameSpaceUri, 
portName), ServiceFace.class); 
        
        
     }catch(Exception e){e.printStackTrace();} 
   
     return myProxy; 
  } 
     
       
} 
 

8.1.2. DynamicProxy.java 

Στον παραπάνω κώδικα δημιουργείται ένα instance του service factory. Το service factory 

χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο υπηρεσίας το οποίο δρά ως ένα factory 

για proxies. Όπως μπορεί να δεί κανείς η μέθοδος createService δέχεται δύο παραμέτρους: το 

URL του WSDL αρχείου και ένα QName αντικείμενο το αναπαριστά ένα XML qualified όνομα 

– το namespace URI και το τοπικό μέρος του ονόματος της υπηρεσίας. Ένα proxy αντικείμενο 

δημιουργείται και τελικά επιστρέφεται από τη μέθοδο createProxy. 

Για να μπορέσει ένα Java Bean να καλέσει μια συνάρτηση του web webservice πρέπει να 

δημιουργήσει πρώτα το proxy αντικείμενο και στη συνέχεια να καλέσει την αντίστοιχη μέθοδό 

του, όπως φαίνεται στο παρακάτω κώδικα:  

 
ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
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             sf.manageCategory("erp", "insertCategory", "product_types" , 
category_id); 



 
Το επόμενο βήμα είναι η τροποποιημένη εφαρμογή να γίνει deployed σαν ένα web 

component μέσα από το εργαλείο deploytool. Κατά τη διάρκεια του deployment 

προσδιορίζεται η URL διεύθυνση της εφαρμογής να είναι η: http://localhost:8080/jspcart.

 

Deployment της εφαρμογής: 
 

Για να γίνει deployed η εφαρμογή ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

15. Ξεκινά το  deploytool. 
16. Δημιουργούμε μια Web application η οποία ονομάζεται erp εκτελώντας τον 

New Web Component wizard. Επιλέξτε File New Web Component. 
17. Στον New Web Component wizard: 

a. Επιλέγουμε το Create New Stand-Alone WAR Module radio button. 
b. Πατάμε Browse στον file chooser, πλοηγούμαστε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\jspcart. 
c. Στο File Name field, δίνουμε jspcart. 
d. Πατήστε Choose Module File. 
e. Στο WAR Display Name πεδίο, δίνουμε jspcart. 
f. Στο Context Root πεδίο, δίνουμε /jspcart. 
g. Πατάμε Edit Contents. 
h. Στο Edit Contents dialog box, πλοηγούμαστε στον κατάλογο 

c:\Sun\AppServer\jspcart. Επιλέγουμε  όλα τα αρχεία και τους 
καταλόγους, και πατάμε Add.  

i. Πατάμε OK. 
j. Πατάμε Next. 
k. Επιλέγουμε το JSP Page radio button.  
l. Πατάμε Next. 
m. Διαλέγουμε την index.jsp σελίδα από το JSP Filename combo box.  
n. Πατάμε Finish. 

18. Επιλέγουμε File Save. 
19. Στο δέντρο, επιλέγουμε το jspcart. 
20. Επιλέγουμε Tools Deploy. 

Για να εκτελεστεί η εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να ανοίξει τον browser και να 

πληκτρολογήσει  http://localhost:8080/jspcart. 

 
 
 

8.2 Παρουσίαση της λειτουργίας του τελικού συστήματος  
 
 

Εφόσον οι δύο εφαρμογές τροποποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν, στο σημείο αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση της λειτουργίας του ολοκληρωμένου  συστήματος. 
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8.2.1 Legacy εφαρμογή 

 
Την πρώτη φορά που ο χρήστης ξεκινά την εφαρμογή, εμφανίζεται σ’αυτόν η σελίδα 

καλωσορίσματος: 

 
 

Σχήμα 8.2.1.1 
Από τη σελίδα αυτή και από το κυρίως μενού που προσφέρει ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί στις υπόλοιπες σελίδες και να διαχειριστεί τα στοιχεία της επιχείρησης, να 

διαχειριστεί τις κατηγορίες προϊόντων, να διαχειριστεί τα προϊόντα, τους πελάτες της 

επιχείρησης και να παρακολουθεί τις παραγγελίες της. 

 

Κατηγορίες προϊόντων 
 

Για να διαχειριστεί κάποιος τις κατηγορίες προϊόντων επιλέγει Κατηγορίες  Προϊόντων 

από το μενού. Στη συνέχεια προβάλλεται στο χρήστη μια λίστα με όλες τις κατηγορίες 

προϊόντων που διαθέτει το κατάστημα  (product_types.jsp): 
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Σχήμα 8.2.1.2 
 

Όταν ο χρήστης θελήσει να εισάγει μια νέα κατηγορία προϊόντων τότε ακολουθεί το 

σύνδεσμο Εισαγωγή νέας και οδηγείται στην φόρμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.3 

Αφού πληκτρολογήσει τα νέα στοιχεία της κατηγορίας, ο χρήστης πατάει το κουμπί 

εισαγωγή. Στο σημείο αυτό γίνεται ένα post στον server και εκτελείται ο κώδικας του servlet 

ProductType. Το servlet αυτό εκτελεί την εισαγωγή της κατηγορίας στη βάση και ταυτόχρονα 

καλεί την απομακρυσμένη μέθοδο manageCategory του web service για τον συγχρονισμό της 

βάσης του portal. Κατά την εκτέλεσή του το servlet ελέγχει ποια είναι η λειτουργία που πρέπει 

να κάνει διαβάζοντας την τιμή της κρυφής παραμέτρου save_type της jsp σελίδας (insert, 

update ή delete), όπως φαίνεται στον κώδικα που ακολουθεί: 
 
/* 
 * ProductType.java 
 * 
 * Created on 16 Οκτώβριος 2004, 9:31 μμ 
 */ 
 
package database.cat; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.sql.*; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.*; 
import dynamicproxy.*; 
/** 
 * 
 * @author  elena 
 * @version 
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 */ 
public class ProductType extends HttpServlet { 
     
    private String name; 
    private String short_description; 
    private String description; 
    private String category_id; 
    private String parent_category_id; 
     
    private String oldname; 
    private String oldshort_description; 
    private String olddescription; 
    private String oldparent_category_id; 
    boolean check_connection; 
    boolean check_update; 
    private String error_connection; 
    private String error_db; 
    private String redirect_url; 
    private String save_type; 
    boolean error_portal; 
    boolean error_p; 
     
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
 
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        response.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
         
        this.check_connection = true; 
        this.check_update = true; 
        this.error_connection = request.getParameter("red_error_connection"); 
        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
        this.save_type = request.getParameter("save_type"); 
        this.error_portal = false; 
        this.error_p = false; 
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
         
        parent_category_id = request.getParameter("parent_category_id"); 
        name = request.getParameter("name"); 
        short_description = request.getParameter("short_description"); 
        description = request.getParameter("description"); 
         
        oldparent_category_id = request.getParameter("hparent_category_id"); 
        oldname = request.getParameter("hname"); 
        oldshort_description = request.getParameter("hshort_description"); 
        olddescription = request.getParameter("hdescription"); 
         
  
        // check save type         
        if(this.save_type.equalsIgnoreCase("insert")){ 
           // insert  
           insert(request, db); 
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("update")){ 
           update(request, db);  
        } 
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        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("delete")){ 
            delete(request, db); 
        } 
         
 
     
        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        }    
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.error_portal) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
        } 
        else if(this.error_p) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=delete"); 
        } 
        else { 
            response.sendRedirect(this.redirect_url); 
        } 
 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
    protected void insert(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "INSERT INTO product_types (description, name, parent_category_id, short_description) VALUES ('" + description + 
"'," + "'" + name + "'," + parent_category_id + ", '" + short_description + "')"; 
       String select  = "SELECT max(CATEGORY_ID)as c FROM product_types"; 
       String category_id = "";  
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
        }   
         
        
        try{ 
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          ResultSet r = db.selectDB(select); 
           
          if(r.next()){ 
             category_id = r.getString("c");  
             ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
             sf.manageCategory("erp", "insertCategory", "product_types" , category_id); 
          }     
        } 
        catch(Exception ex){ 
           this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelInsert(category_id, db); 
        } 
           
            
         
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end insert 
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       category_id = request.getParameter("category_id"); 
       sql = "UPDATE product_types SET description='" + description + "' , name='" + name + "', parent_category_id=" + 
parent_category_id  + ", short_description='" + short_description + "' WHERE category_id=" + category_id; 
         
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false; 
          e.printStackTrace(); 
        }   
           
        try{  
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
          sf.manageCategory("erp", "updateCategory", "product_types" , category_id);  
  
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelUpdate(category_id, db); 
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end update     
 
    protected void delete(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
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        category_id = request.getParameter("category_id"); 
        String select1 = "SELECT category_id, name, parent_category_id, short_description, description from product_types where 
category_id=" + category_id; 
        
         
       String sql=""; 
        
       sql = "DELETE FROM product_types  WHERE category_id=" + category_id; 
       ResultSet rs=null; 
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          rs = db.selectDB(select1);   
          db.executeUpdate(sql); 
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false; 
          e.printStackTrace(); 
        } 
        
        try{ 
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
          sf.manageCategory("erp", "deleteCategory", "product_types" , category_id);  
            
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal = true;  
          this.cancelDelete(db,rs); 
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end delete     
     
     
    public void cancelInsert(String category_id, DBConnect db){ 
         
       String sql = "DELETE FROM product_types  WHERE category_id=" + category_id; 
        
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    } 
     
     public void cancelUpdate(String category_id, DBConnect db){ 
         
       String sql = "UPDATE product_types SET description='" + olddescription + "' , name='" + oldname + "', parent_category_id=" 
+ oldparent_category_id  + ", short_description='" + oldshort_description + "' WHERE category_id=" + category_id; 
        
       try{ 
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          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    } 
      
     public void cancelDelete(DBConnect db, ResultSet r){ 
         
        
       String select = "SELECT MAX(category_id) as c FROM product_types"; 
       String     cid=""; 
       String     mid =""; 
       String     cname =""; 
       String     sd =""; 
       String     pid=""; 
       String       d =""; 
         
        
       try{ 
        while(r.next()){ 
            cid= r.getString("category_id"); 
             cname = r.getString("name"); 
            sd = r.getString("short_description"); 
            pid= r.getString("parent_category_id"); 
            d =  r.getString("description"); 
         }  
            
         String sql = "INSERT INTO product_types (description, name, parent_category_id, short_description) VALUES ('"  + d + "'," 
+ "'" + cname + "'," + pid + ", '" + sd + "')";            
          db.executeUpdate(sql); 
           ResultSet rs = db.selectDB(select); 
           while(rs.next()){ 
             String sql1 = "UPDATE product_types SET category_id=" + this.category_id + " WHERE category_id=" + 
rs.getString("c");  
             db.executeUpdate(sql1); 
           } 
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.error_portal=true; 
       } 
    }  
     
} 
 

8.2.1.1 ProductType.java 

 

Όπως φαίνεται η συνάρτηση insert εκτελεί την εισαγωγή και καλεί την απομακρυσμένη 

συνάρτηση manageCategory η οποία εισάγει τη νέα κατηγορία στο portal. 

 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία μιας κατηγορίας τότε από τη σελίδα του 

σχήματος 8.2.1.2 (product_types.jsp) μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο του ονόματος της 

κάθε κατηγορίας για να δεί τα στοιχεία της: 
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Σχήμα 8.2.1.4 
 

Για να αλλάξει ο χρήστης τα στοιχεία μιας κατηγορίας πρέπει να πατήσει το κουμπί 

Ενημέρωση. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet ProductType του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την ενημέρωση καλείται η μέθοδος του web service, 

manageCategory, η οποία θα ενημερώσει την βάση του portal. 

Με ανάλογο τρόπο μια κατηγορία μπορεί να διαγραφεί αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

Διαγραφή. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το το servlet ProductType του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την διαγραφή καλείται η μέθοδος του web service, 

manageCategory, η οποία θα διαγράψει την κατηγορία από την βάση του portal. 

 

Μονάδες Μέτρησης 
 

Για να διαχειριστεί κάποιος τις μονάδες μέτρησης προϊόντων επιλέγει Εταιρία  Μονάδες 

Μέτρησης από το μενού. Στη συνέχεια προβάλλεται στο χρήστη μια λίστα με όλες τις μονάδες 

μέτρησης που διαθέτει το κατάστημα  (units.jsp): 
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Σχήμα 8.2.1.5 

 

Όταν ο χρήστης θελήσει να εισάγει μια νέα μονάδα τότε ακολουθεί το σύνδεσμο Εισαγωγή 

νέας και οδηγείται στην φόρμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.6 

Αφού πληκτρολογήσει τα νέα στοιχεία της μονάδας, ο χρήστης πατάει το κουμπί Εισαγωγή. 

Στο σημείο αυτό γίνεται ένα post στον server και εκτελείται ο κώδικας του servlet Unit. Το 

servlet αυτό εκτελεί την εισαγωγή της μονάδας στη βάση και ταυτόχρονα καλεί την 

απομακρυσμένη μέθοδο manageUnit του web service για τον συγχρονισμό της βάσης του 

portal. Κατά την εκτέλεσή του το servlet ελέγχει ποια είναι η λειτουργία που πρέπει να κάνει 

διαβάζοντας την τιμή της κρυφής παραμέτρου save_type της jsp σελίδας (insert, update ή 

delete), όπως φαίνεται στον κώδικα που ακολουθεί: 
 
/* 
 * Unit.java 
 * 
 * Created on 15 Οκτώβριος 2004, 4:58 μμ 
 */ 
 
package database.comp; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.sql.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.DBConnect; 
import dynamicproxy.*; 
/** 
 * 
 * @author  elena 
 * @version 

 
 
Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα MIS 
Βλάχου Ελένη 

150



 */ 
public class Unit extends HttpServlet { 
   
    private String unit_name; 
    private String short_description; 
     
    private String oldunit_name; 
    private String oldshort_description; 
    private String member_id; 
    private String unit_id; 
    boolean check_connection; 
    boolean check_update; 
    private String error_connection; 
    private String error_db; 
    private String redirect_url; 
    private String save_type; 
    boolean error_portal; 
    boolean error_p; 
     
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
 
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        response.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
         
        this.check_connection = true; 
        this.check_update = true; 
        this.error_connection = request.getParameter("red_error_connection"); 
        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
        this.save_type = request.getParameter("save_type"); 
        this.error_portal = false; 
        this.error_p = false;         
         
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
         
        unit_name = request.getParameter("unit_name"); 
        short_description = request.getParameter("short_description"); 
         
        oldunit_name = request.getParameter("hunit_name"); 
        oldshort_description = request.getParameter("hshort_description"); 
        member_id = request.getParameter("member_id"); 
        unit_id = request.getParameter("unit_id"); 
  
        // check save type         
        if(this.save_type.equalsIgnoreCase("insert")){ 
           // insert  
           insert(request, db); 
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("update")){ 
           update(request, db);  
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("delete")){ 
            delete(request, db); 
        } 
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        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        }    
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.error_portal) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
        } 
        else if(this.error_p) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=delete"); 
        }         
        else { 
            response.sendRedirect(this.redirect_url); 
        } 
 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
    protected void insert(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "INSERT INTO units (member_id, unit_name, short_description) VALUES (" + member_id + " ," + "'" + unit_name + "'," 
+ "'" + short_description + "')"; 
  
       String select  = "SELECT max(UNIT_ID)as c FROM units"; 
       String un_id = "";  
         
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
        }   
        
        try{        
           
          ResultSet r = db.selectDB(select); 
           
          if(r.next()){ 
             un_id = r.getString("c");  
             ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
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             sf.manageUnit("erp", "insertUnits", "erpunits", un_id); 
             
          }     
        
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
           this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelInsert(un_id, db);  
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end insert 
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "UPDATE units SET member_id=" + member_id + " , unit_name='" + unit_name + "', short_description='" + 
short_description + "' WHERE unit_id=" + unit_id; 
         
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false; 
          e.printStackTrace(); 
        }   
        
        try{ 
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
          sf.manageUnit("erp", "updateUnits", "erpunits", unit_id); 
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelUpdate(unit_id, db);   
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end update     
 
    protected void delete(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String select1 = "SELECT unit_id, member_id, unit_name, short_description from units where unit_id=" + unit_id; 
                
       String sql=""; 
       sql = "DELETE FROM units  WHERE unit_id=" + unit_id; 
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       ResultSet rs=null;  
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          rs = db.selectDB(select1); 
          db.executeUpdate(sql); 
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
        } 
         
        try{ 
           ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
           sf.manageUnit("erp", "deleteUnits", "erpunits", unit_id); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal = true;   
          this.cancelDelete(db, rs); 
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end delete     
     
       public void cancelInsert(String unit_id, DBConnect db){ 
         
       String sql = "DELETE FROM units  WHERE unit_id=" + unit_id; 
        
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    } 
        
        
     public void cancelUpdate(String category_id, DBConnect db){ 
         
       String sql = "UPDATE units SET member_id=" + member_id + " , unit_name='" + oldunit_name + "', short_description='" + 
oldshort_description + "' WHERE unit_id=" + unit_id; 
        
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    }  
      
    public void cancelDelete(DBConnect db, ResultSet r){ 
         
        String select = "SELECT MAX(unit_id) as u FROM units"; 
        String unid=""; 
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            String mid =""; 
            String uname =""; 
            String sd =""; 
        
       try{ 
          
         while(r.next()){ 
            unid= r.getString("unit_id"); 
            mid = r.getString("member_id"); 
            uname = r.getString("unit_name"); 
            sd = r.getString("short_description"); 
         } 
          String sql = "INSERT INTO units (member_id, unit_name, short_description) VALUES (" + mid + " ," + "'" + uname + "'," + 
"'" + sd + "')"; 
       
          db.executeUpdate(sql); 
          ResultSet rs = db.selectDB(select); 
           while(rs.next()){ 
             String sql1 = "UPDATE units SET unit_id=" + unit_id + " WHERE unit_id=" + rs.getString("u");  
             db.executeUpdate(sql1); 
           }  
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.error_portal=true;  
       } 
    }       
} 
 

8.2.1.2 Unit.java 

 

Όπως φαίνεται η συνάρτηση insert εκτελεί την εισαγωγή και καλεί την απομακρυσμένη 

συνάρτηση manageUnit η οποία εισάγει τη νέα μονάδα στο portal. 

 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία μιας μονάδας τότε από τη σελίδα του 

σχήματος 8.2.1.5 (units.jsp) μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο του ονόματος της κάθε 

μονάδας για να δεί τα στοιχεία της: 
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Σχήμα 8.2.1.7 
 

Για να αλλάξει ο χρήστης τα στοιχεία μιας μονάδας πρέπει να πατήσει το κουμπί 

Ενημέρωση. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Unit του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την ενημέρωση καλείται η μέθοδος του web service, 

manageUnit, η οποία θα ενημερώσει την βάση του portal. 

Με ανάλογο τρόπο μια μονάδα μπορεί να διαγραφεί αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

Διαγραφή. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Unit του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την διαγραφή καλείται η μέθοδος του web service, 

manageUnit, η οποία θα διαγράψει την μονάδα από την βάση του portal. 

 

Προϊόντα 
 

Για να δεί κάποιος τα προϊόντα επιλέγει Προϊόντα  Προβολή όλων από το μενού. Στη 

συνέχεια προβάλλεται στο χρήστη μια λίστα με όλες τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα  

(products.jsp): 
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Σχήμα 8.2.1.8 
 

Όταν ο χρήστης θελήσει να εισάγει ένα νέο προϊόν τότε επιλέγει από το μενού Προϊόντα  

Εισαγωγή νέου και οδηγείται στην φόρμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.9 

Αφού πληκτρολογήσει τα νέα στοιχεία του προϊόντος, ο χρήστης πατάει το κουμπί 

Εισαγωγή. Στο σημείο αυτό γίνεται ένα post στον server και εκτελείται ο κώδικας του servlet 

Product. Το servlet αυτό εκτελεί την εισαγωγή ενός προϊόντος στη βάση, κάνει ανάθεση του 

προϊόντος στην αντίστοιχη κατηγορία και μονάδα και ταυτόχρονα καλεί τις απομακρυσμένες 

μεθόδους manageProducts, manageCategoryProducts, manageProductUnits αντίστοιχα, του 

web service για τον συγχρονισμό της βάσης του portal. Κατά την εκτέλεσή του το servlet 

ελέγχει ποια είναι η λειτουργία που πρέπει να κάνει διαβάζοντας την τιμή της κρυφής 

παραμέτρου save_type της jsp σελίδας (insert, update ή delete), όπως φαίνεται στον κώδικα 

που ακολουθεί: 
 
/* 
 * Product.java 
 * 
 * Created on 23 Οκτώβριος 2004, 9:11 μμ 
 */ 
 
package database.prod; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.sql.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.DBConnect; 
import dynamicproxy.*; 
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/** 
 * 
 * @author  elena 
 * @version 
 */ 
public class Product extends HttpServlet { 
     
    private String name; 
    private String member_id; 
    private String code; 
    private String product_id; 
    private String description; 
    private String specs; 
    private String short_description; 
    private String base_currency_id; 
    private String price; 
    private String vat_percent; 
    private String stock; 
    private String unit_id; 
    private String category_id; 
    private String photo_fname; 
     
     
    private String oldname; 
    private String oldcode; 
    private String olddescription; 
    private String oldspecs; 
    private String oldshort_description; 
    private String oldbase_currency_id; 
    private String oldprice; 
    private String oldvat_percent; 
    private String oldstock; 
    private String oldunit_id; 
    private String oldcategory_id; 
    private String oldphoto_fname;     
 
    boolean check_connection; 
    boolean check_update; 
    boolean check_duplicate; 
    private String error_connection; 
    private String error_db; 
    private String redirect_url; 
    private String save_type; 
    private String duplicate; 
    boolean error_portal; 
    boolean error_p; 
         
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
 
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        response.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
         
        this.check_connection = true; 
        this.check_update = true; 
        this.check_duplicate = false; 
        this.error_connection = request.getParameter("red_error_connection"); 
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        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
        this.save_type = request.getParameter("save_type"); 
        this.duplicate = request.getParameter("duplicate"); 
        this.error_portal = false; 
        this.error_p = false; 
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
         
        product_id = request.getParameter("product_id"); 
        name = request.getParameter("name"); 
        member_id = request.getParameter("member_id"); 
        code = request.getParameter("code"); 
        description = request.getParameter("description"); 
        specs = request.getParameter("specs"); 
        short_description = request.getParameter("short_description"); 
        base_currency_id = request.getParameter("base_currency_id"); 
        price = request.getParameter("price"); 
        vat_percent = request.getParameter("vat_percent"); 
        stock = request.getParameter("stock"); 
        unit_id = request.getParameter("unit_id"); 
        category_id = request.getParameter("category_id"); 
        photo_fname = request.getParameter("Photo_Fname"); 
         
        oldname = request.getParameter("hname"); 
        oldcode = request.getParameter("hcode"); 
        olddescription = request.getParameter("hdescription"); 
        oldspecs = request.getParameter("hspecs"); 
        oldshort_description = request.getParameter("hshort_description"); 
        oldbase_currency_id = request.getParameter("cid"); 
        oldprice = request.getParameter("hprice"); 
        oldvat_percent = request.getParameter("hvat_percent"); 
        oldstock = request.getParameter("hstock"); 
        oldunit_id = request.getParameter("unit"); 
        oldcategory_id = request.getParameter("cat_id"); 
        oldphoto_fname = request.getParameter("hPhoto_Fname"); 
  
        // check save type         
        if(this.save_type.equalsIgnoreCase("insert")){ 
           // insert  
           insert(request, db); 
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("update")){ 
           update(request, db);  
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("delete")){ 
            delete(request, db); 
        } 
         
 
     
        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        }    
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.check_duplicate) { 
            response.sendRedirect(this.duplicate); 
        } 
        else if(this.error_portal) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
        } 
        else if(this.error_p) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=delete"); 
        }         
        else { 
            response.sendRedirect(this.redirect_url); 
        } 
 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
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     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
    protected void insert(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
       
         
       String sql=""; 
       double fprice = (double) (Integer.parseInt(price) + (Double.parseDouble(vat_percent)*Integer.parseInt(price)));      
       sql = "INSERT INTO products (member_id, name, code, description, specs, short_description, photo_fname, 
base_currency_id, price, vat_percent, final_price, stock) VALUES (" + member_id + "," + "'" + name + "', '" + code + "', '" + 
description + "', '" + specs + "', '" + short_description + "', '" + photo_fname + "', "  + base_currency_id + ", " + price + ", " + 
vat_percent + ", " + fprice + ", " + stock + ")"; 
       String select=""; 
       select = "SELECT code from products where code='" + code + "'"; 
       
       String select1 =""; 
       select1 = "SELECT count(*) as a from products"; 
        
    try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
    }    
     
    ResultSet rs=null; 
    ResultSet rs1  = null; 
    ResultSet rs2  = null; 
    int rowcount = 0; 
    String pr_id = ""; 
     
    try{ 
       rs = db.selectDB(select); 
        
     } 
     catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace();   
    }        
        
    try{ 
     if(rs.next()){  
       this.check_duplicate = true;   
     } 
     else{   
          
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
           
          rs1 = db.selectDB(select1); 
           
          while(rs1.next()){ 
            rowcount = rs1.getInt("a"); 
          } 
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          int rp = rowcount-1; 
          String select2 = "SELECT product_id FROM products LIMIT " + String.valueOf(rp) + "," +  String.valueOf(rowcount); 
          rs2 = db.selectDB(select2); 
           
          while(rs2.next()){ 
            pr_id = rs2.getString("product_id"); 
          } 
           
          String sql1 = ""; 
          sql1 = "INSERT INTO product_units (member_id, product_id, unit_id) VALUES (" + member_id + ", " + pr_id + ", " + unit_id 
+ ")"; 
          db.executeUpdate(sql1); 
          String sql2 = ""; 
          sql2 = "INSERT INTO products_to_product_types (category_id, member_id, product_id) VALUES (" + category_id + ", " + 
member_id + ", " + pr_id + ")"; 
        db.executeUpdate(sql2); 
 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
         
        try{ 
             
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
          sf.manageProducts("erp", "insertProducts", "erpproducts", pr_id); 
           
           
          sf.manageProductUnits("erp","insertProductUnits","erpproductunits",member_id,pr_id,unit_id); 
           
           
          sf.manageCategoryProducts("erp","insertCategoryProducts","products_to_product_types", pr_id, category_id);  
             
             
        }catch(Exception ex){ 
           this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelInsert(pr_id, db); 
        } 
        
     } // end else 
    }catch(Exception e) {}   
     
       try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }   
    }// end insert 
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       double fprice = (double) (Integer.parseInt(price) + (Double.parseDouble(vat_percent)*Integer.parseInt(price)));      
       sql = "UPDATE products SET member_id=" + member_id + ", " + "name='" + name + "', code='" +  code + "', description='" + 
description + "', specs='" + specs + "', short_description='" + short_description +  "', photo_fname='" + photo_fname  + "', 
base_currency_id=" + base_currency_id + ", price=" + price + ", vat_percent=" + vat_percent + ", final_price=" + fprice + ", stock=" 
+ stock + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
       String sql1=""; 
       sql1="UPDATE product_units SET unit_id=" + unit_id + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
       String sql2=""; 
       sql2="UPDATE products_to_product_types SET category_id=" + category_id + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
        
       String select=""; 
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       select = "SELECT code from products where code='" + code + "'"; 
    
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        
       ResultSet rs_code=null; 
       if (!code.equals(request.getParameter("old_code"))){ 
              
        try{ 
         rs_code = db.selectDB(select); 
        } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
        }  
       } 
        
       try{ 
         if(rs_code != null){ 
          this.check_duplicate = true;   
        } 
       else{   
          
        
        try{ 
           
          db.executeUpdate(sql); 
           
          db.executeUpdate(sql1); 
           
          db.executeUpdate(sql2); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
        try{ 
           ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
           sf.manageProducts("erp", "updateProducts", "erpproducts", product_id); 
           sf.manageProductUnits("erp","updateProductUnits","erpproductunits",member_id,product_id,unit_id); 
           sf.manageCategoryProducts("erp","updateCategoryProducts","products_to_product_types", product_id, category_id); 
        } 
        catch(Exception ex){ 
           this.error_portal = true; 
           // cancel transaction 
           this.cancelUpdate(product_id, db); 
        } 
         
         
     } // end else 
    }catch(Exception e) { e.printStackTrace(); }   
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end update     
 
    protected void delete(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String product_id = request.getParameter("product_id"); 
       String sql=""; 
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       String sql1=""; 
       String sql2=""; 
        
       sql = "DELETE FROM products  WHERE product_id=" + product_id; 
       sql1 = "DELETE FROM product_units  WHERE product_id=" + product_id; 
       sql2 = "DELETE FROM products_to_product_types  WHERE product_id=" + product_id; 
        
        
       ResultSet rs=null; 
       ResultSet r1=null; 
       ResultSet r2=null; 
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
             
          rs = db.selectDB("SELECT member_id, product_id, code , name, description ,specs, short_description, base_currency_id, 
photo_fname,price, vat_percent, final_price, stock  from products where product_id=" + product_id); 
          db.executeUpdate(sql); 
           
          r1 = db.selectDB("Select category_id from products_to_product_types where product_id=" + product_id); 
           db.executeUpdate(sql2); 
           
          r2 = db.selectDB("Select unit_id from product_units where product_id=" + product_id); 
          db.executeUpdate(sql1); 
           
           
           
           
          
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
          e.printStackTrace(); 
        } 
        
        
        try{ 
           ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy();   
           sf.manageProducts("erp", "deleteProducts", "erpproducts", product_id); 
           sf.manageProductUnits("erp","deleteProductUnits","erpproductunits",member_id,product_id,unit_id); 
           sf.manageCategoryProducts("erp","deleteCategoryProducts","products_to_product_types", product_id, category_id); 
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal = true;   
          this.cancelDelete(db, rs, r1, r2,product_id); 
          e.printStackTrace(); 
        }        
        
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
           
        }        
       
    }// end delete     
     
    public void cancelInsert(String product_id, DBConnect db){ 
         
       String sql=""; 
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       String sql1=""; 
       String sql2=""; 
        
       sql = "DELETE FROM products  WHERE product_id=" + product_id; 
       sql1 = "DELETE FROM product_units  WHERE product_id=" + product_id; 
       sql2 = "DELETE FROM products_to_product_types  WHERE product_id=" + product_id; 
     
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
           
          db.executeUpdate(sql1); 
           
          db.executeUpdate(sql2);  
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    }     
     
     
    public void cancelUpdate(String product_id, DBConnect db){ 
         
       String sql=""; 
       double fprice = (double) (Integer.parseInt(oldprice) + (Double.parseDouble(oldvat_percent)*Integer.parseInt(oldprice)));      
       sql = "UPDATE products SET member_id=" + member_id + ", " + "name='" + oldname + "', code='" +  oldcode + "', 
description='" + olddescription + "', specs='" + oldspecs + "', short_description='" + oldshort_description +  "', photo_fname='" + 
oldphoto_fname  + "', base_currency_id=" + oldbase_currency_id + ", price=" + oldprice + ", vat_percent=" + oldvat_percent + ", 
final_price=" + fprice + ", stock=" + oldstock + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
       String sql1=""; 
       sql1="UPDATE product_units SET unit_id=" + oldunit_id + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
       String sql2=""; 
       sql2="UPDATE products_to_product_types SET category_id=" + oldcategory_id + " WHERE product_id=" + product_id; 
        
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
           
          db.executeUpdate(sql1); 
           
          db.executeUpdate(sql2);  
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
       } 
    }   
     
      public void cancelDelete(DBConnect db, ResultSet r, ResultSet r1, ResultSet r2, String product_id){ 
         
       String sql=""; 
        
       String select2 = "SELECT MAX(product_id) as p FROM products"; 
       String     cid=""; 
       String     mid =""; 
       String     pname =""; 
       String     sp =""; 
       String     code =""; 
       String     sd =""; 
       String     prid=""; 
       String     d ="";  
       String     phname ="";  
       String     curid ="";  
       String     vper =""; 
       String     pr ="";  
       String     fp ="";  
       String     st ="";  
        String uid=""; 
        
        
       try{ 
           
         while(r.next()){ 
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            mid = r.getString("member_id"); 
            pname = r.getString("name"); 
            sd = r.getString("short_description"); 
            d =  r.getString("description"); 
            code = r.getString("code"); 
            phname =  r.getString("photo_fname"); 
            curid =  r.getString("base_currency_id"); 
            sp =  r.getString("specs"); 
            vper =  r.getString("vat_percent"); 
            pr =  r.getString("price"); 
            fp =  r.getString("final_price"); 
            st =  r.getString("stock"); 
         }  
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.error_portal=true;  
         e.printStackTrace(); 
       }          
          
          
         try{ 
         while(r1.next()){ 
           cid =  r1.getString("category_id");   
         } 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
          this.error_portal=true;  
          e.printStackTrace(); 
         }          
          
         try{ 
         while(r2.next()){ 
           uid = r2.getString("unit_id");   
         } 
         } 
         catch (Exception e) 
        { 
          this.error_portal=true;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
          
          
         try{ 
           sql = "INSERT INTO products (member_id, name, code, description, specs, short_description, photo_fname, 
base_currency_id, price, vat_percent, final_price, stock) VALUES (" + mid + "," + "'" + pname + "', '" + code + "', '" + d + "', '" + sp 
+ "', '" + sd + "', '" + phname + "', "  + curid + ", " + pr + ", " + vper + ", " + fp + ", " + st + ")"; 
           db.executeUpdate(sql); 
           
           ResultSet rs2 = db.selectDB(select2); 
           while(rs2.next()){ 
             String pr_id = rs2.getString("p");   
             String sql1 = ""; 
              
             String update = "UPDATE products SET product_id=" + product_id + " WHERE product_id=" + pr_id; 
             db.executeUpdate(update); 
              
             sql1 = "INSERT INTO product_units (member_id, product_id, unit_id) VALUES (" + mid + ", " + pr_id + ", " + uid + ")"; 
             db.executeUpdate(sql1); 
              
             String update1 = "UPDATE product_units SET product_id=" + product_id + " WHERE product_id=" + pr_id; 
             db.executeUpdate(update1); 
              
             String sql2 = ""; 
             sql2 = "INSERT INTO products_to_product_types (category_id, member_id, product_id) VALUES (" + cid + ", " + mid + ", 
" + pr_id + ")"; 
             db.executeUpdate(sql2);  
              
             String update2 = "UPDATE products_to_product_types SET product_id=" + product_id + " WHERE product_id=" + pr_id; 
             db.executeUpdate(update2);  
           } 
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       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.error_portal=true;  
         e.printStackTrace(); 
       } 
    }  
 
} 
 

8.2.1.3 Product.java 

 

Όπως φαίνεται η συνάρτηση insert εκτελεί την εισαγωγή και καλεί την απομακρυσμένη 

συνάρτηση manageProducts η οποία εισάγει το νέο προϊόν στο portal. 

 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία ενός προϊόντος τότε από τη σελίδα του 

σχήματος 8.2.1.8 (products.jsp) μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο του ονόματος τoυ κάθε 

προϊόντος για να δεί τα στοιχεία του: 

 

Σχήμα 8.2.1.10 
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Για να αλλάξει ο χρήστης τα στοιχεία ενός προϊόντος πρέπει να πατήσει το κουμπί 

Ενημέρωση. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Product του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την ενημέρωση καλούνται οι μέθοδοι του web service, 



manageProducts, manageCategoryProducts, manageProductUnits, οι οποίες θα 

ενημερώσουν την βάση του portal. 

Με ανάλογο τρόπο ένα προϊόν μπορεί να διαγραφεί αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

Διαγραφή. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Product του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την διαγραφή καλούνται οι μέθοδοι του web service, 

manageProducts, manageCategoryProducts, manageProductUnits, οι οποίες θα διαγράψουν 

το προϊόν από την βάση του portal καθώς και τις αναθέσεις του προϊόντος από τις κατηγορίες 

και τις μονάδες μέτρησης αντίστοιχα. 

Επίσης ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα προϊόν επιλέγοντας από το μενού Προϊόντα 

 Αναζήτηση: 

 

Σχήμα 8.2.1.11 
 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η αναζήτηση μπορεί να είναι απλή δίνοντας μόνο 

τον κωδικό του προϊόντος ή σύνθετη δίνοντας μέρος ή ολόκληρο το όνομά του ή την 

κατηγορία του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι μια λίστα προϊόντων όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.12 
Από τη λίστα αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα προϊόντα με τρόπο παρόμοιο με 

αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω. 

 

Πελάτες 
 

Για να δεί κάποιος τους πελάτες της επιχείρησης επιλέγει Πελάτες  Προβολή πελατών 

erp από το μενού. Στη συνέχεια προβάλλεται στο χρήστη μια λίστα με τoυς πελάτες που 

διαθέτει το κατάστημα  (customers.jsp): 
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Σχήμα 8.2.1.13 
 

Όταν ο χρήστης θελήσει να εισάγει ένα νέο πελάτη τότε επιλέγει από το μενού Πελάτες  

Εισαγωγή νέου και οδηγείται στην φόρμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.14 

Αφού πληκτρολογήσει τα νέα στοιχεία του πελάτη, ο χρήστης πατάει το κουμπί Εισαγωγή. 

Στο σημείο αυτό γίνεται ένα post στον server και εκτελείται ο κώδικας του servlet Customer. 

Το servlet αυτό εκτελεί την εισαγωγή ενός πελάτη στη βάση. Κατά την εκτέλεσή του το servlet 

ελέγχει ποια είναι η λειτουργία που πρέπει να κάνει διαβάζοντας την τιμή της κρυφής 

παραμέτρου save_type της jsp σελίδας (insert, update ή delete), όπως φαίνεται στον κώδικα 

που ακολουθεί: 
 
/* 
 * Customer.java 
 * 
 * Created on 17 Οκτώβριος 2004, 3:57 μμ 
 */ 
 
package database.cust; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.DBConnect; 
import java.sql.*; 
/** 
 * 
 * @author  elena 
 * @version 
 */ 
public class Customer extends HttpServlet { 
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    private String company_name; 
    private String member_id; 
    private String code; 
    private String customer_id; 
    private String contact_title; 
    private String contact_firstname; 
    private String contact_lastname; 
    private String address; 
    private String region; 
    private String city; 
    private String mailcode; 
    private String country; 
    private String tel; 
    private String fax; 
    private String e_mail; 
    private String doy; 
    private String afm; 
    private String antikeimeno; 
    boolean check_connection; 
    boolean check_update; 
    boolean check_duplicate; 
    private String error_connection; 
    private String error_db; 
    private String redirect_url; 
    private String save_type; 
    private String duplicate; 
     
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
 
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        response.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
         
        this.check_connection = true; 
        this.check_update = true; 
        this.check_duplicate = false; 
        this.error_connection = request.getParameter("red_error_connection"); 
        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
        this.save_type = request.getParameter("save_type"); 
        this.duplicate = request.getParameter("duplicate"); 
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
         
        customer_id = request.getParameter("customer_id"); 
        company_name = request.getParameter("company_name"); 
        member_id = request.getParameter("member_id"); 
        code = request.getParameter("code"); 
        contact_title = request.getParameter("contact_title"); 
        contact_firstname = request.getParameter("contact_firstname"); 
        contact_lastname = request.getParameter("contact_lastname"); 
        address = request.getParameter("address"); 
        region = request.getParameter("region"); 
        city = request.getParameter("city"); 
        country = request.getParameter("country"); 
        mailcode = request.getParameter("mailcode"); 
        tel = request.getParameter("tel"); 
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        fax = request.getParameter("fax"); 
        e_mail = request.getParameter("e_mail"); 
        doy = request.getParameter("doy"); 
        afm = request.getParameter("afm"); 
        antikeimeno = request.getParameter("antikeimeno"); 
  
        // check save type         
        if(this.save_type.equalsIgnoreCase("insert")){ 
           // insert  
           insert(request, db); 
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("update")){ 
           update(request, db);  
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("delete")){ 
            delete(request, db); 
        } 
         
 
     
        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        }    
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.check_duplicate) { 
            response.sendRedirect(this.duplicate); 
        } 
        else { 
            response.sendRedirect(this.redirect_url); 
        } 
 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
    protected void insert(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
       
         
       String sql=""; 
       sql = "INSERT INTO customers (member_id, code, company_name, contact_title, contact_lastname, contact_firstname, 
address, region, city, country, mailcode, tel, fax, e_mail, doy, afm, antikeimeno) VALUES (" + member_id + "," + "'" + code + "', '" 
+ company_name + "', '" + contact_title + "', '" + contact_lastname + "', '" + contact_firstname + "', '" + address + "', '" + region + "', 
'" + city + "', '" + country + "', '" + mailcode + "', '" + tel + "', '" + fax + "', '" + e_mail + "', '" + doy + "', '" + afm + "', '" + antikeimeno + 
"')"; 
       String select=""; 
       select = "SELECT code from customers where code='" + code + "'"; 
    
    try{ 
          db.openCon(); 
        } 
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        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
    }    
     
    ResultSet rs=null; 
    try{ 
       rs = db.selectDB(select); 
     } 
     catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace();   
    }        
        
    try{ 
     if(rs.next()){ 
       this.check_duplicate = true;   
     } 
     else{   
          
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
        
     } // end else 
    }catch(Exception e) {}   
     
       try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }   
    }// end insert 
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "UPDATE customers SET member_id=" + member_id + ", " + "code='" + code + "', company_name='" +  
company_name + "', contact_title='" + contact_title + "', contact_lastname='" + contact_lastname + "', contact_firstname='" + 
contact_firstname + "', address='" + address + "', region='" + region + "', city='" + city + "', country='" + country + "', mailcode='" +  
mailcode + "', tel='" + tel + "', fax='" + fax + "', e_mail='" + e_mail + "', doy='" + doy + "', afm='" + afm + "', antikeimeno='" + 
antikeimeno + "' WHERE customer_id=" + customer_id; 
        
       String select=""; 
       select = "SELECT code from customers where code='" + code + "'"; 
    
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        
       ResultSet rs=null; 
       if (!code.equals(request.getParameter("old_code"))){ 
              
        try{ 
         rs = db.selectDB(select); 
         while(rs.next()){ 
           if(code.equalsIgnoreCase(rs.getString("code"))){ 
             this.check_duplicate = true; 
             break; 
           } 
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         }          
        } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
        }  
       } 
        
//       try{ 
//         if(rs != null){ 
//          this.check_duplicate = true;   
//       } 
//       else{   
          
    if(!this.check_duplicate){        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
    }     
        
//     } // end else 
//    }catch(Exception e) {}   
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end update     
 
    protected void delete(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       String sql1=""; 
       String sql2=""; 
        
       sql = "DELETE FROM customers  WHERE customer_id=" + customer_id; 
       sql1 = "DELETE FROM orders  WHERE customer_id=" + customer_id; 
       sql2 = "DELETE FROM order_details  WHERE customer_id=" + customer_id; 
        
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
          db.executeUpdate(sql1); 
          db.executeUpdate(sql2); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
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    }// end delete     
     
} 
 
 

8.2.1.4 Customer.java 

 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του πελάτη τότε από τη σελίδα του σχήματος 

8.2.1.13 (customers.jsp) μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο του ονόματος τoυ κάθε πελάτη 

για να δεί τα στοιχεία του: 

 

Σχήμα 8.2.1.15 
 

Για να αλλάξει ο χρήστης τα στοιχεία ενός πελάτη πρέπει να πατήσει το κουμπί 

Ενημέρωση. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Customer του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

Με ανάλογο τρόπο ένας πελάτης μπορεί να διαγραφεί αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

Διαγραφή. Στο σημείο αυτό εκτελείται ξανά το servlet Customer του οποίου ο κώδικας 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Μετά την διαγραφή διαγράφονται αντίστοιχα και οι 

παραγγελίες που αφορούν τον αντίστοιχο πελάτη. 
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Επίσης ο χρήστης μπορεί να δεί τα στοιχεία των πελατών που προέρχονται από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα επιλέγοντας Πελάτες  Προβολή πελατών ηλ. Καταστήματος. Στον 

χρήστη παρουσιάζεται μια λίστα πελατών όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 8.2.1.16 
Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο του ονόματος τoυ κάθε 

πελάτη για να δεί τα στοιχεία του, χωρίς όμως να τα μπορεί να τα τροποποιήσει: 
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Σχήμα 8.2.1.17 
Επίσης ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα πελάτη (ηλ. Καταστήματος ή μη) επιλέγοντας 

από το μενού Πελάτης  Αναζήτηση: 
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Σχήμα 8.2.1.18 
 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η αναζήτηση μπορεί να είναι απλή δίνοντας μόνο 

τον κωδικό του πελάτη ή σύνθετη δίνοντας μέρος ή ολόκληρο το όνομά του ή την πόλη του. 

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι μια λίστα πελατών από τις οποίες μπορεί ο χρήστης να 

βλέπει τα στοιχεία του κάθε πελάτη. 
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Σχήμα 8.2.1.19 
 
 

Παραγγελίες 
 
 

Ο χρήστης μπορεί να δεί τα στοιχεία μιας παραγγελίας αναζητώντας μια παραγγελία (ηλ. 

Καταστήματος ή μη) επιλέγοντας από το μενού Παραγγελίες  Αναζήτηση: 
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Σχήμα 8.2.1.20 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η αναζήτηση μπορεί να είναι απλή δίνοντας μόνο 

τον κωδικό της παραγγελίας ή σύνθετη δίνοντας μέρος ή ολόκληρο το όνομά του ή την 

κατάστασή της.  

Αν ο χρήστης αναζητά παραγγελία που προέρχεται από την επιχείρηση τότε τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 8.2.1.21 
 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να δεί τα στοιχεία της παραγγελίας και να κάνει 

αλλαγές σ’αυτά εφόσον η κατάσταση της παραγγελίας δεν είναι «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

Πατώντας το κουμπί Ενημέρωση γίνεται ένα post στον server και εκτελείται ο κώδικας του 

servlet Order. Το servlet αυτό εκτελεί την ενημέρωση της παραγγελίας στη βάση. Κατά την 

εκτέλεσή του το servlet ελέγχει ποια είναι η λειτουργία που πρέπει να κάνει διαβάζοντας την 

τιμή της κρυφής παραμέτρου save_type της jsp σελίδας (insert, update ή delete), όπως 

φαίνεται στον κώδικα που ακολουθεί: 
/* 
 * Order.java 
 * 
 * Created on 2 Νοέμβριος 2004, 1:45 μμ 
 */ 
 
package database.ord; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.DBConnect; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
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import dynamicproxy.*; 
/**  
 * 
 * @author  elena 
 * @version 
 */ 
public class Order extends HttpServlet { 
     
    private String order_id; 
    private String member_id; 
    private String code; 
    private String customer_id; 
    private String contact_title; 
    private String contact_firstname; 
    private String contact_lastname; 
    private String address; 
    private String region; 
    private String city; 
    private String mailcode; 
    private String country; 
    private String tel; 
    private String fax; 
    private String e_mail; 
    private String status; 
    private String hstatus; 
    private String status_reason; 
    private String currency_id; 
    private String order_date; 
    private String required_date; 
    private String ship_date; 
    private int total_amount; 
    private String ship_amount; 
    boolean check_connection; 
    boolean check_update; 
    boolean check_duplicate; 
    private String error_connection; 
    private String error_db; 
    private String redirect_url; 
    private String save_type; 
    private String duplicate; 
    boolean error_portal; 
    boolean error_p;     
    private String oldstatus; 
    boolean cancel_stock; 
    Properties stocks = new Properties(); 
     
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
         
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        response.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
         
        this.check_connection = true; 
        this.check_update = true; 
        this.check_duplicate = false; 
        this.error_connection = request.getParameter("red_error_connection"); 
        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
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        this.save_type = request.getParameter("save_type"); 
        this.duplicate = request.getParameter("duplicate"); 
        this.error_portal = false; 
        this.error_p = false;         
        this.cancel_stock=false; 
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
         
        customer_id = request.getParameter("customer_id"); 
        order_id = request.getParameter("order_id"); 
        member_id = request.getParameter("member_id"); 
        currency_id = request.getParameter("currency_id"); 
        code = request.getParameter("code"); 
        contact_title = request.getParameter("contact_title"); 
        contact_firstname = request.getParameter("contact_firstname"); 
        contact_lastname = request.getParameter("contact_lastname"); 
        address = request.getParameter("address"); 
        region = request.getParameter("region"); 
        city = request.getParameter("city"); 
        country = request.getParameter("country"); 
        mailcode = request.getParameter("mailcode"); 
        tel = request.getParameter("tel"); 
        fax = request.getParameter("fax"); 
        e_mail = request.getParameter("e_mail"); 
        status = request.getParameter("status"); 
        hstatus = request.getParameter("hstatus"); 
        status_reason = request.getParameter("status_reason"); 
        order_date = request.getParameter("order_date"); 
        required_date = request.getParameter("required_date"); 
        ship_date = request.getParameter("ship_date"); 
        total_amount = 0; 
        ship_amount = request.getParameter("dblShippingCharges"); 
        oldstatus = request.getParameter("hstatus"); 
         
         
        StringTokenizer str = new StringTokenizer(order_date, "/-"); 
        while (str.hasMoreTokens()){ 
           String day = str.nextToken(); 
           String month = str.nextToken(); 
           String year = str.nextToken(); 
           order_date=year + "-" + month + "-" + day; 
        } 
         
        StringTokenizer str1 = new StringTokenizer(ship_date, "/-"); 
        while (str1.hasMoreTokens()){ 
           String day = str1.nextToken(); 
           String month = str1.nextToken(); 
           String year = str1.nextToken(); 
           ship_date=year + "-" + month + "-" + day; 
        } 
  
         
        StringTokenizer str2 = new StringTokenizer(required_date, "/-"); 
        while (str2.hasMoreTokens()){ 
           String day = str2.nextToken(); 
           String month = str2.nextToken(); 
           String year = str2.nextToken(); 
           required_date=year + "-" + month + "-" + day; 
        } 
         
        // check save type         
        if(this.save_type.equalsIgnoreCase("insert")){ 
           // insert  
           insert(request, db); 
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("update")){ 
           update(request, db);  
        } 
        else if(this.save_type.equalsIgnoreCase("delete")){ 
            delete(request, db); 
        } 
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        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        }    
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.check_duplicate) { 
            response.sendRedirect(this.duplicate); 
        } 
        else if(this.error_portal) { 
            if(this.cancel_stock){ 
                this.cancelStocks(db); 
                response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
            } 
            else{ 
                response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
            }     
        } 
        else if(this.error_p) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=delete"); 
        }         
        else { 
            response.sendRedirect(this.redirect_url); 
        } 
 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
    protected void insert(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
       
         
       String sql=""; 
       sql = "INSERT INTO orders (member_id, customer_id, currency_id, code, status, status_reason, order_date, required_date, 
ship_date, contact_title, contact_lastname, contact_firstname, address, region, city, country, mailcode, tel, fax, e_mail, 
dblShippingCharges, total_amount) VALUES (" + member_id + "," + customer_id  + ", " + currency_id  + ", '" + code + "', " + status 
+ ", '" + status_reason + "', '" + order_date + "', '" + required_date + "', '" + ship_date  + "', '" + contact_title + "', '" + 
contact_lastname + "', '" + contact_firstname + "', '" + address + "', '" + region + "', '" + city + "', '" + country + "', '" + mailcode + "', '" 
+ tel + "', '" + fax + "', '" + e_mail + "', " + ship_amount + ", " + ship_amount + ")"; 
       String select=""; 
       select = "SELECT code from orders where code='" + code + "'"; 
    
    try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
    }    
     
    ResultSet rs=null; 
    try{ 
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       rs = db.selectDB(select); 
     } 
     catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace();   
    }        
        
    try{ 
     if(rs.next()){ 
       this.check_duplicate = true;   
     } 
     else{   
          
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
        
     } // end else 
    }catch(Exception e) {}   
     
       try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }   
    }// end insert 
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "UPDATE orders SET member_id=" + member_id + ", " + "customer_id=" + customer_id + ", " + "currency_id=" + 
currency_id + ", "   + "code='" + code + "', status=" +  status + ", status_reason='" + status_reason + "', order_date='" + order_date 
+ "', required_date='" + required_date + "', ship_date='" + ship_date + "', contact_title='" + contact_title + "', contact_lastname='" + 
contact_lastname + "', contact_firstname='" + contact_firstname + "', address='" + address + "', region='" + region + "', city='" + city 
+ "', country='" + country + "', mailcode='" +  mailcode + "', tel='" + tel + "', fax='" + fax + "', e_mail='" + e_mail  + "' WHERE 
order_id=" + order_id; 
        
       String select=""; 
       select = "SELECT code from orders where code='" + code + "'"; 
    
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        
      ResultSet rs=null; 
       if (!code.equals(request.getParameter("old_code"))){ 
              
        try{ 
         rs = db.selectDB(select); 
         while(rs.next()){ 
           if(code.equalsIgnoreCase(rs.getString("code"))){ 
             this.check_duplicate = true; 
             break; 
           } 
         } 
        } 
         catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace();   
        }  
       } 
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 //      try{ 
 //       if(rs != null){ 
 //        while(rs.next()){     
 //         if(code.equalsIgnoreCase(rs.getString("code"))){ 
 //          this.check_duplicate = true;       
 //         } 
 //         else{ 
 //          this.check_duplicate = false;          
 //         } 
 //        }     
           
 //       } 
 //      else{   
         
    if(!this.check_duplicate){ 
        try{ 
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy();  
          db.executeUpdate(sql); 
          if(status.equals("7")){ 
            String sel = "SELECT quantity, product_id from order_details where order_id=" + order_id;   
            ResultSet prod=null; 
 
              prod=db.selectDB(sel);  
             // if(prod != null){ 
               Enumeration enum; 
               Properties products = new Properties(); 
                while(prod.next()){ 
                 products.put(prod.getString("product_id"), prod.getString("quantity")); 
                } 
 
                 enum = products.keys();  
                 ResultSet stock = null; 
                 while(enum.hasMoreElements()){ 
                      
                     String pq = (String) enum.nextElement(); 
                     stock = db.selectDB("SELECT stock from products where product_id=" + pq); 
                    // if(stock!=null){ 
                      while(stock.next()){ 
                        stocks.setProperty(pq, stock.getString("stock"));   
                        double q = stock.getDouble("stock") - Double.parseDouble(products.getProperty(pq)); 
                        db.executeUpdate("UPDATE products SET stock=" + q + " WHERE product_id=" + pq); 
                        try{ 
                         sf.manageStock("erp", "manageStock", "erpproducts", pq); 
                        }catch (Exception ex){this.error_portal = true; 
                         this.cancel_stock=true; 
                         ex.printStackTrace(); 
                        } 
                      } 
                          
                       
                   // }     
                 } 
             // } 
 
          }  //end if status 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
  
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
 
         
    }   
   //  } // end else 
  //  }catch(Exception e) {e.printStackTrace();}   
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
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          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end update     
 
    protected void delete(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
        
       String sql1=""; 
       String sql2=""; 
        
        
       sql1 = "DELETE FROM orders  WHERE order_id=" + order_id; 
       sql2 = "DELETE FROM order_details  WHERE order_id=" + order_id; 
        
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        try{ 
          db.executeUpdate(sql1); 
          db.executeUpdate(sql2); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          this.check_update = false;   
        } 
         
        try{ 
          db.closeCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          e.printStackTrace(); 
        }        
       
    }// end delete     
    
     
   public void cancelStocks(DBConnect db){ 
        
       Enumeration en = this.stocks.keys();  
       while(en.hasMoreElements()){ 
         String pq = (String) en.nextElement(); 
         String st = this.stocks.getProperty(pq);   
        
        String sql = "UPDATE products SET stock=" + st + " WHERE product_id=" + pq; 
          
        try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }  
         
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
         e.printStackTrace(); 
       } 
          
       }    
          
    }         
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} 
 

8.2.1.5 Order.java 

 

Αν η κατάσταση της παραγγελίας αλλάξει σε «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αυτό σημαίνει ότι η 

παραγγελία ολοκληρώθηκε και αλλάζει το απόθεμα των προϊόντων που μετέχουν στην 

παραγγελία. Ταυτόχρονα αλλάζει και το απόθεμα των προϊόντων του portal εκτελώντας τη 

μέθοδο manageStock του web service. 

Πατώντας το κουμπί Διαγραφή ο χρήστης διαγράφει μια παραγγελία μόνο εφόσον η 

κατάστασή της δεν είναι ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

Αν ο χρήστης αναζητά παραγγελία που προέρχεται από τo ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 8.2.1.22 
 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να δεί τα στοιχεία της παραγγελίας και να 

μεταβάλλει μόνο την κατάστασή της.  
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Σχήμα 8.2.1.23 

 
Αν η κατάσταση της παραγγελίας αλλάξει σε «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αυτό σημαίνει ότι η 

παραγγελία ολοκληρώθηκε και αλλάζει το απόθεμα των προϊόντων που μετέχουν στην 

παραγγελία.  Πατώντας το κουμπί Αλλαγή Κατάστασης τότε εκτελείται το servlet OrderStatus 

το οποίο αλλάζει την κατάσταση της παραγγελίας και μεταβάλλει το απόθεμα των προϊόντων 

που μετέχουν στην παραγγελία και ταυτόχρονα αλλάζει την κατάσταση της αντίστοιχης 

παραγγελίας στο portal εκτελώντας τη μέθοδο manageOrderStatus αλλά και το απόθεμα των 

προϊόντων του portal εκτελώντας τη μέθοδο manageStock του web service. Ο κώδικας του 

servlet παρουσιάζεται στη συνέχεια: 
/* 
 * OrderStatus.java 
 * 
 * Created on 15 Ιανουάριος 2005, 7:32 μμ 
 */ 
 
package database.ord; 
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import database.DBConnect; 
import java.sql.*; 
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import java.util.*; 
import dynamicproxy.*; 
 
/** 
 * 
 * @author  elena 
 * @version 
 */ 
public class OrderStatus extends HttpServlet { 
     
     
    private String status; 
    private String redirect_url; 
    private String error_db; 
    boolean check_update; 
    private String error_connection; 
    boolean check_connection; 
    private String  code; 
    private String  oldstatus; 
    private String order_id; 
    boolean error_portal; 
    boolean error_p; 
    boolean cancel_stock; 
    
    Properties stocks = new Properties(); 
    /** Initializes the servlet. 
     */ 
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 
        super.init(config); 
         
    } 
     
    /** Destroys the servlet. 
     */ 
    public void destroy() { 
         
    } 
     
    /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
         
        this.redirect_url = request.getParameter("redirect_url"); 
        this.error_db = request.getParameter("red_error_save"); 
        status = request.getParameter("status"); 
        this.check_update = true; 
        this.check_connection = true; 
        code = request.getParameter("code"); 
        oldstatus = request.getParameter("hstatus"); 
        order_id = request.getParameter("order_id"); 
        this.error_portal = false; 
        this.error_p = false;  
        this.cancel_stock=false; 
         
        DBConnect db = new DBConnect(); 
        update(request, db); 
         
        if(!this.check_connection) { 
            response.sendRedirect(this.error_connection); 
        } 
        else if(!this.check_update) { 
            response.sendRedirect(this.error_db); 
        } 
        else if(this.error_portal) { 
            if(this.cancel_stock){ 
                this.cancelStocks(db); 
                response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
            } 
            else{ 
                response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=update"); 
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            }     
        } 
        else if(this.error_p) { 
            response.sendRedirect("error_portal.jsp?error=delete"); 
        }         
        else{ 
           response.sendRedirect(this.redirect_url);   
        } 
         
        
    } 
     
     
    protected void update(HttpServletRequest request, DBConnect db){ 
  
       String sql=""; 
       sql = "UPDATE orders SET status='" + status  + "' WHERE INTERNET_ORDER_CODE=" + code; 
        
        
       try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
        }   
        
        
        try{ 
          ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy();  
          db.executeUpdate(sql); 
          
           
          if(status.equals("7")){ 
            String sel = "SELECT quantity, product_id from order_details where order_id=" + order_id;   
            ResultSet prod=null; 
 
              prod=db.selectDB(sel);  
             // if(prod != null){ 
               Enumeration enum; 
               Properties products = new Properties(); 
                while(prod.next()){ 
                 products.put(prod.getString("product_id"), prod.getString("quantity")); 
                } 
 
                 enum = products.keys();  
                 ResultSet stock = null; 
                 while(enum.hasMoreElements()){ 
                      
                     String pq = (String) enum.nextElement(); 
                     stock = db.selectDB("SELECT stock from products where product_id=" + pq); 
                    // if(stock!=null){ 
                      while(stock.next()){ 
                         
                        double q = stock.getDouble("stock") - Double.parseDouble(products.getProperty(pq)); 
                        stocks.setProperty(pq, stock.getString("stock")); 
                        db.executeUpdate("UPDATE products SET stock=" + q + " WHERE product_id=" + pq); 
                        try{ 
                         sf.manageStock("erp", "manageStock", "erpproducts", pq); 
                        }catch (Exception ex){this.error_portal = true; 
                         this.cancel_stock=true; 
                         ex.printStackTrace(); 
                        } 
                      } 
                          
                       
                   // }     
                 } 
             // } 
 
          }  //end if status 
           
          try{ 
           sf.manageOrderStatus("erp", "updateOrderStatus", "erporders", code); 
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          }catch(Exception ex1){this.cancelStatus(code, oldstatus, db); 
           ex1.printStackTrace(); 
          } 
           
           
           
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
             
           // this.cancelStatus(code, oldstatus, db); 
            //this.cancelStocks(db); 
             
          this.check_update = false;  
          e.printStackTrace(); 
        } 
         
    }// end update         
     
    /** Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     */ 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
    throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
     
    /** Returns a short description of the servlet. 
     */ 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    } 
     
     
    public void cancelStatus(String code,String oldstatus, DBConnect db){ 
         
       String sql = "UPDATE orders SET status='" + oldstatus  + "' WHERE INTERNET_ORDER_CODE=" + code; 
        
       try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;  
         e.printStackTrace(); 
       } 
    } 
     
    public void cancelStocks(DBConnect db){ 
        
       Enumeration en = this.stocks.keys();  
       while(en.hasMoreElements()){ 
         String pq = (String) en.nextElement(); 
         String st = this.stocks.getProperty(pq);   
        
        String sql = "UPDATE products SET stock=" + st + " WHERE product_id=" + pq; 
          
        try{ 
          db.openCon(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
          check_connection = false; 
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        }  
         
         
        try{ 
          db.executeUpdate(sql); 
            
       } 
       catch (Exception e) 
       { 
         this.check_update = false;   
         e.printStackTrace(); 
       } 
          
       }    
          
    }     
     
} 
 

 

 

8.2.2 Eφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος 
 
 

Την πρώτη φορά που ο χρήστης ξεκινά την εφαρμογή, εμφανίζεται σ’αυτόν η σελίδα 

καλωσορίσματος: 

 

Σχήμα 8.2.2.1 
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Από τη σελίδα αυτή και από το κυρίως μενού που προσφέρει, ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί στις υπόλοιπες σελίδες και να ενημερωθεί για τα προϊόντα του καταστήματος, να 

πραγματοποιήσει μια on-line παραγγελία. Μπορεί να ενημερώνεται για την πρόοδο της 

παραγγελίας του και να αλλάζει τα προσωπικά του στοιχεία. 

 

Προϊόντα 

 
Από την κεντρική σελίδα ακολουθώντας το σύνδεσμο Προϊόντα, ο χρήστης οδηγείται στη 

σελίδα με τις κατηγορίες των προϊόντων. Διαλέγοντας μια κατηγορία από τη σελίδα τότε 

εμφανίζονται τα προϊόντα που ανήκουν σ’αυτήν όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 8.2.2.2 
 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης έχει τις επιλογές είτε να πατήσει πάνω στο όνομα του 

προϊόντος και να δει περισσότερες λεπτομέριες (σχήμα 8.2.2.3) 
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Σχήμα 8.2.2.3 
 

Παραγγελίες 
 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Προσθήκη στο Καλάθι (είτε από τη λίστα των 

προϊόντων είτε από τη σελίδα με τα αναλυτικά του στοιχεία) προσθέτει το προϊόν στο καλάθι 

παραγγελίας (σχήμα 8.2.2.4) 
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Σχήμα 8.2.2.4 

 
 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλα τα προϊόντα τα οποία έχει παραγγείλει ο χρήστης, 

τυχόν έξοδα μεταφοράς και το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Από τη σελίδα αυτή ο 

χρήστης μπορεί να παραγγείλει κι άλλα προϊόντα, επιστρέφοντας στη λίστα των προϊόντων, 

μπορεί να τροποποιήσει την ποσότητα των παραγγελθέντων προϊόντων ή να διαγράψει 

κάποιο προϊόν από τον καλάθι. Αν ο πελάτης αποφασίσει να ολοκληρώσει την παραγγελία 

τότε ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο πλοηγείται στην σελίδα του παρακάτω 

σχήματος:  
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Σχήμα 8.2.2.5 

 
Αν ο χρήστης είναι ήδη πελάτης και δεν έχει κάνει login στο site τότε καλείται να εισαχθεί 

στο site δίνοντας το email και το συνθηματικό του όπως φαίνεται στο σχήμα 8.2.2.6 
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Σχήμα 8.2.2.6 
 

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης καλείται να επικυρώσει τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας 

και να συνεχίσει την παραγγελία του. Μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί Ολοκλήρωση 

Παραγγελίας τότε η παραγγελία του αποθηκεύεται στη βάση και το καλάθι αδειάζει. Στον 

χρήστη εμφανίζεται στη συνέχεια μια σελίδα με τον κωδικό της παραγγελίας του για 

μελλοντική χρήση. 
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Σχήμα 8.2.2.7 
 

Το Java Bean το οποίο κάνει την εισαγωγή στη βάση δεδομένων είναι το Order.java και ο 

κώδικάς του παρουσιάζεται ατη συνέχεια: 
package nbp.jspcart.orders; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
import org.nspeech.data.*; 
 
import nbp.jspcart.*; 
import nbp.jspcart.products.*; 
import nbp.jspcart.countries.*; 
import nbp.jspcart.userinfo.*; 
import nbp.jspcart.variables.*; 
 
import dynamicproxy.*; 
 
public class Order{ 
 
 public static final int PAYMENT_PENDING = 0;  // Payment Not done 
 public static final int PAYMENT_AWAITED = 1;  // Payment Done but Credit Card Authorization Pending 
 public static final int PAYMENT_REJECTED = 2; // Payment Rejected 
 public static final int PROCESSING_PENDING = 3; // Payment Done, Order Processing Pending 
 public static final int PROCESSED = 4; // Order is Processed, tracking pending 
 public static final int REJECTED = 5; // Order is rejected by site owner due to some reason 
 public static final int CANCELLED = 6; // Order is cancelled by user 
 public static final int PROCESSED_TRACKING_SENT = 7; //Order is Processed, tracking sent 
  
 protected static String insertSQL; 
 protected static String editSQL; 
  
 public static Order defaultObject; 
  
 static{ 
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  //Default Object for default parameters 
  defaultObject = new Order(); 
   
   
  insertSQL="INSERT INTO Orders("; 
  insertSQL += "nID,"; 
  insertSQL += "txtEmailAddress,"; 
  insertSQL += "tsDate,"; 
  insertSQL += "nOrderState,"; 
  insertSQL += "dblTotal,"; 
  insertSQL += "dblProcessingFees,"; 
  insertSQL += "dblShippingCharges,"; 
  insertSQL += "dblGrandTotal,"; 
  insertSQL += "dblPaid,"; 
  insertSQL += "txtRemarks,"; 
  insertSQL += "txtTracking,"; 
  insertSQL += "txtTrackingCompany,"; 
  insertSQL += "txtTrackingURL"; 
  insertSQL += ") VALUES ("; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "NULL,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?"; 
  insertSQL += ")"; 
 
   
  editSQL="UPDATE Orders SET "; 
  editSQL += "txtEmailAddress=?,"; 
  editSQL += "nOrderState=?,"; 
  editSQL += "dblTotal=?,"; 
  editSQL += "dblProcessingFees=?,"; 
  editSQL += "dblShippingCharges=?,"; 
  editSQL += "dblGrandTotal=?,"; 
  editSQL += "dblPaid=?,"; 
  editSQL += "txtRemarks=?,"; 
  editSQL += "txtTracking=?,"; 
  editSQL += "txtTrackingCompany=?,"; 
  editSQL += "txtTrackingURL=?"; 
  editSQL += " WHERE "; 
  editSQL += "nID=?"; 
 
 } 
  
 // Members 
  
 public  int    nID; 
 public  String   txtEmailAddress; 
 public  Timestamp  tsChangeTime; 
 public  Timestamp  tsDate; 
 public  int    nOrderState; 
 public  double   dblTotal; 
 public  double   dblProcessingFees; 
 public  double   dblShippingCharges; 
 public  double   dblGrandTotal; 
 public  double   dblPaid; 
 public  String   txtRemarks; 
 public  String   txtTracking; 
 public  String   txtTrackingCompany; 
 public  String   txtTrackingURL; 
  
  
 public  Vector   orderedItems = new Vector(); 
 public ShippingAddress shippingAddress = null; 
 
 public Vector   orderUserInfos = new Vector(); 
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 public Order() 
 { 
   
  nID     = 0; 
  txtEmailAddress  = ""; 
  tsChangeTime  = null; 
  tsDate    = null; 
  nOrderState   = PAYMENT_PENDING; 
  dblTotal   = 0.0; 
  dblProcessingFees = 0.0; 
  dblShippingCharges = 0.0; 
  dblGrandTotal  = 0.0; 
  dblPaid    = 0.0; 
  txtRemarks   =  
  txtTracking   =  
  txtTrackingCompany =  
  txtTrackingURL  = ""; 
 
 } 
  
 public Order(ResultSet rs) throws SQLException 
 { 
   
  nID     =rs.getInt("nID"); 
  txtEmailAddress  =rs.getString("txtEmailAddress"); 
  tsChangeTime  =rs.getTimestamp("tsChangeTime"); 
  tsDate    =rs.getTimestamp("tsDate"); 
  nOrderState   =rs.getInt("nOrderState"); 
  dblTotal   =rs.getDouble("dblTotal"); 
  dblProcessingFees =rs.getDouble("dblProcessingFees"); 
  dblShippingCharges =rs.getDouble("dblShippingCharges"); 
  dblGrandTotal  =rs.getDouble("dblGrandTotal"); 
  dblPaid    =rs.getDouble("dblPaid"); 
  txtRemarks   =rs.getString("txtRemarks"); 
  txtTracking   =rs.getString("txtTracking"); 
  txtTrackingCompany =rs.getString("txtTrackingCompany"); 
  txtTrackingURL  =rs.getString("txtTrackingURL"); 
 
 } 
  
 public Order(HttpServletRequest rs) 
 { 
   
  nID     =Integer.parseInt(rs.getParameter("nID")); 
  txtEmailAddress  =rs.getParameter("txtEmailAddress"); 
  nOrderState   =Integer.parseInt(rs.getParameter("nOrderState")); 
  dblTotal   =Double.parseDouble(rs.getParameter("dblTotal")); 
  dblProcessingFees =Double.parseDouble(rs.getParameter("dblProcessingFees")); 
  dblShippingCharges =Double.parseDouble(rs.getParameter("dblShippingCharges")); 
  dblGrandTotal  =Double.parseDouble(rs.getParameter("dblGrandTotal")); 
  dblPaid    =Double.parseDouble(rs.getParameter("dblPaid")); 
  txtRemarks   =rs.getParameter("txtRemarks"); 
  txtTracking   =rs.getParameter("txtTracking"); 
  txtTrackingCompany =rs.getParameter("txtTrackingCompany"); 
  txtTrackingURL  =rs.getParameter("txtTrackingURL"); 
 
 } 
  
 public void clear() 
 { 
  nID     = 0; 
  tsDate    = null; 
  nOrderState  = PAYMENT_PENDING; 
  dblTotal   = 0; 
  dblProcessingFees = 0; 
  dblShippingCharges = 0; 
  dblGrandTotal  = 0; 
   
  orderedItems.removeAllElements(); 
   
  shippingAddress = null; 
 } 
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 public boolean insert(DataConnection conn) 
 { 
  ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(insertSQL); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   stmt.setString(2,txtEmailAddress); 
   stmt.setInt(3,nOrderState); 
   stmt.setDouble(4,dblTotal); 
   stmt.setDouble(5,dblProcessingFees); 
   stmt.setDouble(6,dblShippingCharges); 
   stmt.setDouble(7,dblGrandTotal); 
   stmt.setDouble(8,dblPaid); 
   stmt.setString(9,txtRemarks); 
   stmt.setString(10,txtTracking); 
   stmt.setString(11,txtTrackingCompany); 
   stmt.setString(12,txtTrackingURL); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  }                         
                         
                try{ 
                     
                    sf.manageOrders("jspcart", "insertOrders", "cartorders", String.valueOf(nID),txtEmailAddress) ; 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
                        deleteCartOrder(conn); 
   return false; 
  }  
  try{ 
   // Assign it to all ordered items 
   Enumeration enum = orderedItems.elements(); 
   while(enum.hasMoreElements()) 
   { 
    OrderedItem oi = (OrderedItem)enum.nextElement(); 
    oi.nOrderID = nID; 
    if(!oi.insert(conn)) 
    { 
     throw new Exception("Couldnt add ordered Item into database"); 
    } 
                                else{ 
                                   try{ 
                                    sf.manageOrderDetails("jspcart", "insertOrderDetails", "ordereditems", String.valueOf(nID), 
txtEmailAddress) ; 
                                   } 
                                   catch(Exception e){ 
                                       e.printStackTrace(); 
                                       oi.delete(conn); 
                                       return false; 
                                   } 
                                } 
   } 
    
   // Insert Shipping Address now 
   shippingAddress.nOrderID = nID; 
   if(!shippingAddress.insert(conn)) 
   { 
    throw new Exception("Could not add shipping address"); 
   } 
                        else{ 
                           try{  
                             sf.managecartShipInfo("jspcart", "insertOrderShippingInfo", "ordershippingaddress", String.valueOf(nID)); 
                           }catch(Exception e1)  { 
                              e1.printStackTrace(); 
                              shippingAddress.delete(conn); 
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                              return false;  
                           } 
                        } 
    
   enum = orderUserInfos.elements(); 
   while(enum.hasMoreElements()) 
   { 
    OrderUserInfo uinfo = (OrderUserInfo)enum.nextElement(); 
    uinfo.nOrderID = nID; 
    if(!uinfo.insert(conn)) 
    { 
     throw new Exception("Could not insert Order User Information"); 
    } 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  } 
   
   
  return true; 
 
 } 
 
         
        public void deleteCartOrder(DataConnection conn){ 
         
          try{   
             
            PreparedStatement stmt1 = conn.prepareStatement("DELETE FROM Orders WHERE nID=?"); 
     stmt1.setInt(1,nID); 
     stmt1.execute(); 
          }catch(Exception e) { 
              e.printStackTrace(); 
          } 
        } 
         
         
        public boolean deleteUserInfo(DataConnection conn){ 
          try{   
             
            PreparedStatement stmt1 = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderUserInfo WHERE nOrderID=?"); 
     stmt1.setInt(1,nID); 
     stmt1.execute(); 
          }catch(Exception e) { 
              e.printStackTrace(); 
              return false; 
          }             
          return true;   
        } 
         
         
 public boolean edit(DataConnection conn) 
 { 
   
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(editSQL); 
   stmt.setString(1,txtEmailAddress); 
   stmt.setInt(2,nOrderState); 
   stmt.setDouble(3,dblTotal); 
   stmt.setDouble(4,dblProcessingFees); 
   stmt.setDouble(5,dblShippingCharges); 
   stmt.setDouble(6,dblGrandTotal); 
   stmt.setDouble(7,dblPaid); 
   stmt.setString(8,txtRemarks); 
   stmt.setString(9,txtTracking); 
   stmt.setString(10,txtTrackingCompany); 
   stmt.setString(11,txtTrackingURL); 
   stmt.setInt(12,nID); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
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                        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
                        sf.manageOrders("jspcart", "updateOrders", "cartorders", String.valueOf(nID),txtEmailAddress) ; 
                        sf.managecartShipInfo("jspcart", "updateOrderShippingInfo", "ordershippingaddress", String.valueOf(nID)); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  } 
  return true; 
 
 } 
  
 public boolean delete(DataConnection conn) 
 { 
        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
               try 
  { 
                     
                  if(deleteErpOrder()){ 
                     
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("DELETE FROM Orders WHERE nID=?"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   stmt.execute(); 
                         
                         
 
   // Delete All Ordered Items too ... 
   Enumeration enum = orderedItems.elements(); 
   while(enum.hasMoreElements()) 
   { 
    OrderedItem oi = (OrderedItem)enum.nextElement(); 
    if(!oi.delete(conn)) 
    { 
     throw new Exception("Couldnt delete ordered Item from database"); 
    } 
                                else{ 
                                   sf.manageOrderDetails("jspcart", "deleteOrderDetails", "ordereditems", String.valueOf(nID), 
txtEmailAddress) ; 
                                }                                 
   } 
    
                        stmt.close(); 
                         
   stmt = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderUserInfo WHERE nOrderID=?"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
 
   //loadDetails(conn); 
 
                        stmt = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderShippingAddress WHERE nOrderID=?"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
                         
                        return true; 
                  }// end if  
                  else{ 
                     return false;  
                  } 
    
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  } 
   
 } 
 
 
        public boolean deleteErpOrder(){ 
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          try 
   {   
              ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
              sf.manageOrders("jspcart", "deleteOrders", "cartorders", String.valueOf(nID),txtEmailAddress) ; 
 
          } 
          catch(Exception e) 
   { 
     e.printStackTrace(); 
     return false; 
          }  
           
          return true; 
             
        } 
         
         
         
 public void loadDetails(DataConnection conn) 
 { 
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt; 
   ResultSet rs; 
    
   stmt = conn.prepareStatement("SELECT * FROM OrderShippingAddress WHERE nOrderID=?"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   rs = stmt.executeQuery(); 
   if(rs.next()) 
    shippingAddress = new ShippingAddress(rs); 
    
   stmt = conn.prepareStatement("SELECT * FROM OrderUserInfo WHERE nOrderID=? ORDER BY 
nQuestionID"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   rs = stmt.executeQuery(); 
   while(rs.next()) 
   { 
    orderUserInfos.addElement( new OrderUserInfo(rs) ); 
   } 
    
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 public void loadOrderedItems(DataConnection conn) 
 { 
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT * FROM OrderedItems WHERE 
nOrderID=?"); 
   stmt.setInt(1,nID); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(); 
   while(rs.next()) 
   { 
    orderedItems.addElement(new OrderedItem(rs)); 
   } 
   rs.close(); 
   stmt.close(); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 public String getStatus() 
 { 
  return Order.getStatus(nOrderState); 
 } 
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 public static String getStatus(int nState) 
 { 
  switch(nState) 
  { 
  case PAYMENT_PENDING : return "Payment Not done"; 
  case PAYMENT_AWAITED : return "Payment Done but Credit Card Authorization Pending"; 
  case PAYMENT_REJECTED : return "Payment Rejected"; 
  case PROCESSING_PENDING : return "Order under processing"; 
  case CANCELLED : return "Order cancelled"; 
  case REJECTED : return "Order rejected"; 
  case PROCESSED : return "Order is Processed, tracking pending"; 
  case PROCESSED_TRACKING_SENT  : return "Order is Processed, tracking sent"; 
  } 
  return "Unknown"; 
 } 
 
 
 // Cart Related Functions Here 
  
 public void add(WebSite website,int nProductID, int nQuantity) 
 { 
   
  for(int i=0;i<orderedItems.size();i++) 
  { 
   OrderedItem oi = (OrderedItem)orderedItems.elementAt(i); 
   if(oi.nProductID == nProductID) 
   { 
    oi.nQuantity += nQuantity; 
    calculate(website); 
    return; 
   } 
  } 
   
  OrderedItem oi = new OrderedItem(); 
  oi.nProductID = nProductID; 
                try{ 
                PreparedStatement stmt = website.conn.prepareStatement("SELECT unit_id FROM product_units WHERE 
product_id=?"); 
  stmt.setInt(1,nProductID); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery(); 
  while(rs.next()) 
  { 
                  oi.unit_id = rs.getInt("unit_id");                       
                } 
                }catch(Exception e){e.printStackTrace();} 
  oi.nQuantity = nQuantity; 
  Product product = website.products.get(nProductID); 
  oi.dblPrice = product.dblPrice; 
  oi.dblCost  = product.dblCost; 
  orderedItems.addElement(oi); 
   
  calculateCart(website); 
 } 
  
 public void modify(WebSite website,int nProductID, int nQuantity) 
 { 
   
  for(int i=0;i<orderedItems.size();i++) 
  { 
   OrderedItem oi = (OrderedItem)orderedItems.elementAt(i); 
   if(oi.nProductID == nProductID) 
   { 
    oi.nQuantity = nQuantity; 
    calculateCart(website); 
    return; 
   } 
  } 
   
 } 
  
 public void delete(WebSite website,int nProductID) 
 { 
  OrderedItem oi = new OrderedItem(); 
  oi.nProductID = nProductID; 
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  int i = orderedItems.indexOf(oi); 
  if(i!=-1) 
   orderedItems.removeElementAt(i); 
  calculateCart(website); 
 } 
  
 public void calculate(WebSite website) 
 { 
   
   
  Variable pcharge = website.variables.get("ProcessingCharge"); 
  Variable mxcharge = website.variables.get("MaximumProcessingValue"); 
   
  double dMaxCharge = mxcharge == null ? 0 : Double.parseDouble(mxcharge.txtValue); 
  double dPCharge = pcharge == null ? 0 : Double.parseDouble(pcharge.txtValue); 
   
  dblTotal = 0; 
  Enumeration enum = orderedItems.elements(); 
  while(enum.hasMoreElements()) 
  { 
   OrderedItem oi = (OrderedItem) enum.nextElement(); 
   dblTotal += oi.nQuantity * oi.dblPrice;  
  } 
   
  if(dblProcessingFees<=0 ) 
   dblProcessingFees = dblTotal < dMaxCharge ? dPCharge : 0; 
   
  dblGrandTotal = dblTotal + dblProcessingFees + dblShippingCharges; 
   
  dblPaid = dblGrandTotal; 
 } 
  
 public void calculateCart(WebSite website) 
 { 
   
   
  Variable pcharge = website.variables.get("ProcessingCharge"); 
  Variable mxcharge = website.variables.get("MaximumProcessingValue"); 
   
  double dMaxCharge = mxcharge == null ? 0 : Double.parseDouble(mxcharge.txtValue); 
  double dPCharge = pcharge == null ? 0 : Double.parseDouble(pcharge.txtValue); 
   
  dblTotal = 0; 
  Enumeration enum = orderedItems.elements(); 
  while(enum.hasMoreElements()) 
  { 
   OrderedItem oi = (OrderedItem) enum.nextElement(); 
   dblTotal += oi.nQuantity * oi.dblPrice;  
  } 
   
  dblProcessingFees = dblTotal < dMaxCharge ? dPCharge : 0; 
   
  dblGrandTotal = dblTotal + dblProcessingFees + dblShippingCharges; 
   
  dblPaid = dblGrandTotal; 
 } 
  
 public void setShippingCharge(WebSite website) 
 { 
  try 
  { 
   Country cn = website.countries.get(this.shippingAddress.txtCountry); 
   if(shippingAddress.txtShippingMethod.equals("ExpressCourier")) 
    dblShippingCharges = cn.dblExpressCourier; 
   else 
    dblShippingCharges = cn.dblRegisteredPost; 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   //Logger.write(e); 
   dblShippingCharges = 0; 
  } 
 } 
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 public int size() 
 { 
  return orderedItems.size(); 
 } 
  
 public void setUserInfo(HttpServletRequest request) 
 { 
  String [] nIDs = request.getParameterValues("nID"); 
   
  orderUserInfos.removeAllElements(); 
   
  for(int i=0;i<nIDs.length;i++) 
  { 
   OrderUserInfo uinfo = new OrderUserInfo(); 
    
   String nID = nIDs[i]; 
   int nType = Integer.parseInt( request.getParameter("nType" + nID )); 
   String txtTitle = request.getParameter( "txtTitle" + nID) ; 
    
   uinfo.txtTitle = txtTitle; 
   uinfo.nType = nType; 
   uinfo.nQuestionID = Integer.parseInt(nID); 
    
   if(nType==UserInfoQuestion.SEPARATOR || nType==UserInfoQuestion.HEADING) 
   { 
   } 
   else 
   { 
    uinfo.txtValue = request.getParameter("txtValue" + nID); 
   } 
    
   orderUserInfos.addElement(uinfo); 
    
  } 
 } 
} 
 

8.2.2.1 Order.java 

 

Η μέθοδος η οποία κάνει την εισαγωγή στη βάση είναι η insert και εισάγει στη βάση τα 

στοιχεία και τις λεπτομέριες της παραγγελίας, τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας του 

πελάτη και ταυτόχρονα καλεί τις απομακρυσμένες μεθόδους του web service: manageOrders, 

manageOrderDetails, managecartShipInfo, οι οποίες εισάγουν τα αντίστοιχα στοιχεία στη 

βάση της legacy εφαρμογής. 

Αν ο πελάτης είναι νέος τότε πρέπει να εισαχθεί στη βάση και στη συνέχεια να 

ολοκληρώσει την παραγγελία του. Η φόρμα που καλείται να συμπληρώσει ο πελάτης 

παρουσιάζεται στο σχήμα 8.2.2.8. 
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Σχήμα 8.2.2.8 
 

To Java Bean που υλοποιεί την εισαγωγή στη βάση δεδομένων είναι το UserProfile.java 

και ο κώδικάς του παρουσιάζεται παρακάτω: 
package nbp.jspcart.users; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import dynamicproxy.*; 
import org.nspeech.data.*; 
import nbp.jspcart.orders.*; 
 
public class UserProfile{ 
 
  
 static String insertSQL; 
 static String editSQL; 
  
 static{ 
   
  insertSQL="INSERT INTO Users("; 
  insertSQL += "txtEmailAddress,"; 
  insertSQL += "txtFirstname,"; 
  insertSQL += "txtLastname,"; 
  insertSQL += "txtStreetAddress,"; 
  insertSQL += "txtZipCode,"; 
  insertSQL += "txtCity,"; 
  insertSQL += "txtState,"; 
  insertSQL += "txtCountry,"; 
  insertSQL += "txtPhone,"; 
  insertSQL += "txtReference,"; 
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  insertSQL += "txtReferredBy,"; 



  insertSQL += "bSendPromotion,"; 
  insertSQL += "bNeverSendMail,"; 
  insertSQL += "tsRegTime"; 
  insertSQL += ") VALUES ("; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "?,"; 
  insertSQL += "NULL"; 
  insertSQL += ")"; 
 
   
  editSQL="UPDATE Users SET "; 
  editSQL += "txtFirstname=?,"; 
  editSQL += "txtLastname=?,"; 
  editSQL += "txtStreetAddress=?,"; 
  editSQL += "txtZipCode=?,"; 
  editSQL += "txtCity=?,"; 
  editSQL += "txtState=?,"; 
  editSQL += "txtCountry=?,"; 
  editSQL += "txtPhone=?,"; 
  editSQL += "bSendPromotion=?,"; 
  editSQL += "bNeverSendMail=?"; 
  editSQL += " WHERE "; 
  editSQL += "txtEmailAddress=?"; 
 
 } 
  
 // Members 
  
 public long   nACLBitmap=0; 
  
 public  String   txtEmailAddress; 
 public  String   txtFirstname; 
 public  String   txtLastname; 
 public  String   txtStreetAddress; 
 public  String   txtZipCode; 
 public  String   txtCity; 
 public  String   txtState; 
 public  String   txtCountry; 
 public  String   txtPhone; 
 public String   txtReference; // This is link reference 
 public  String   txtReferredBy;// This is user reference 
 public  int   bSendPromotion; 
 public  int   bNeverSendMail; 
  
 public double  dblCredit; 
  
 public Timestamp tsRegTime; 
  
        public  Vector  orders = new Vector(); 
        public  Vector  orderedItems = new Vector(); 
 ShippingAddress         shippingAddress = null; 
 
 public Vector  orderUserInfos = new Vector(); 
         
         
 public UserProfile() 
 { 
   
  txtEmailAddress  =  
  txtFirstname  =  
  txtLastname   =  
  txtStreetAddress =  
  txtZipCode   = 
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  txtCity    =  
  txtState   =  
  txtCountry   =  
  txtPhone   =  
  txtReference  = 
  txtReferredBy  = ""; 
  bSendPromotion  = 0; 
  bNeverSendMail  = 0; 
  dblCredit = 0.0; 
  tsRegTime = null; 
 } 
  
 public UserProfile(ResultSet rs) throws SQLException 
 { 
  nACLBitmap = rs.getLong("nACLBitmap"); 
  txtEmailAddress   =rs.getString("txtEmailAddress"); 
  txtFirstname   =rs.getString("txtFirstname"); 
  txtLastname   =rs.getString("txtLastname"); 
  txtStreetAddress   =rs.getString("txtStreetAddress"); 
  txtZipCode   =rs.getString("txtZipCode"); 
  txtCity   =rs.getString("txtCity"); 
  txtState   =rs.getString("txtState"); 
  txtCountry   =rs.getString("txtCountry"); 
  txtPhone   =rs.getString("txtPhone"); 
  txtReferredBy   =rs.getString("txtReferredBy"); 
  bSendPromotion   =rs.getInt("bSendPromotion"); 
  bNeverSendMail   =rs.getInt("bNeverSendMail"); 
  dblCredit    =rs.getDouble("dblCredit"); 
  tsRegTime    =rs.getTimestamp("tsRegTime"); 
   
  txtReference   =rs.getString("txtReference"); 
 } 
  
 public UserProfile(HttpServletRequest rs) 
 { 
  txtEmailAddress   =rs.getParameter("txtEmailAddress"); 
  txtFirstname   =rs.getParameter("txtFirstname"); 
  txtLastname   =rs.getParameter("txtLastname"); 
  txtStreetAddress   =rs.getParameter("txtStreetAddress"); 
  txtZipCode   =rs.getParameter("txtZipCode"); 
  txtCity   =rs.getParameter("txtCity"); 
  txtState   =rs.getParameter("txtState"); 
  txtCountry   =rs.getParameter("txtCountry"); 
  txtPhone   =rs.getParameter("txtPhone"); 
  txtReferredBy  =rs.getParameter("txtReferredBy"); 
  bSendPromotion   = rs.getParameter("bSendPromotion") != null ? 1 : 0; 
  bNeverSendMail   = rs.getParameter("bNeverSendMail") != null ? 1 : 0; 
  txtReference   = rs.getParameter("txtReference"); 
  if(txtReference==null) txtReference=""; 
 
 } 
  
 public boolean insert(DataConnection conn) 
 { 
   
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(insertSQL); 
   stmt.setString(1,txtEmailAddress); 
   stmt.setString(2,txtFirstname); 
   stmt.setString(3,txtLastname); 
   stmt.setString(4,txtStreetAddress); 
   stmt.setString(5,txtZipCode); 
   stmt.setString(6,txtCity); 
   stmt.setString(7,txtState); 
   stmt.setString(8,txtCountry); 
   stmt.setString(9,txtPhone); 
   stmt.setString(10,txtReference); 
   stmt.setString(11,txtReferredBy); 
   stmt.setInt(12,bSendPromotion); 
   stmt.setInt(13,bNeverSendMail); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
                } 
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  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  }        
                try{ 
                        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
                        sf.manageUsers("jspcart", "insertUsers", "users", txtEmailAddress) ; 
 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
                        deleteUser(conn); 
   return false; 
  } 
  return true; 
 
 } 
  
 public boolean edit(DataConnection conn) 
 { 
  ResultSet rs = null; 
             
  try 
  {       PreparedStatement   stmtSel = conn.prepareStatement("SELECT txtFirstname,txtLastname, 
txtStreetAddress, txtZipCode, txtCity, txtState, txtCountry, txtPhone, bSendPromotion, bNeverSendMail FROM Users WHERE 
txtEmailAddress=?"); 
   stmtSel.setString(1,txtEmailAddress); 
   rs = stmtSel.executeQuery();    
                     
                        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(editSQL); 
   stmt.setString(1,txtFirstname); 
   stmt.setString(2,txtLastname); 
   stmt.setString(3,txtStreetAddress); 
   stmt.setString(4,txtZipCode); 
   stmt.setString(5,txtCity); 
   stmt.setString(6,txtState); 
   stmt.setString(7,txtCountry); 
   stmt.setString(8,txtPhone); 
   stmt.setInt(9,bSendPromotion); 
   stmt.setInt(10,bNeverSendMail); 
   stmt.setString(11,txtEmailAddress); 
    
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
                         
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  }                         
                try{         
                        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
                        sf.manageUsers("jspcart", "updateUsers", "users", txtEmailAddress) ; 
 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
                        updateUser(conn, rs); 
   return false; 
  } 
  return true; 
 
 } 
         
         
       public boolean deleteErpUser(){ 
         
         try 
   {     
           ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
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           sf.manageUsers("jspcart", "deleteUsers", "users", txtEmailAddress) ; 
        } 
  catch(Exception e) 
 { 
  e.printStackTrace(); 
  return false; 
 }    
        return true; 
       } 
         
  
 public boolean delete(DataConnection conn) 
 { 
  try 
  { 
                     
                    if(deleteErpUser()){ 
                     
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("DELETE FROM users WHERE 
txtEmailAddress=?"); 
   stmt.setString(1,txtEmailAddress); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
                        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
                         
                         
                        // delete orders of user and shipping address 
                        deleteOrders(conn); 
                        return true;         
                    } 
                    else{ 
                       return false;  
                    } 
                         
 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   return false; 
  } 
   
 } 
         
 
 public void deleteOrders(DataConnection conn) 
 { 
  try 
  { 
   PreparedStatement stmt=null; 
                        PreparedStatement stmt1=null; 
                        PreparedStatement stmt2=null; 
                        PreparedStatement stmt3=null; 
                        PreparedStatement stmt4=null; 
                         
   ResultSet rs=null; 
                        int nID=0; 
                         
    
   stmt = conn.prepareStatement("SELECT nID FROM Orders WHERE txtEmailAddress=?"); 
   stmt.setString(1,txtEmailAddress); 
   rs = stmt.executeQuery(); 
//                        stmt.close(); 
                        ServiceFace sf = DynamicProxy.createProxy(); 
   while(rs.next()){ 
                                 
    nID = rs.getInt("nID"); 
                                                         
                                stmt1 = conn.prepareStatement("DELETE FROM Orders WHERE nID=?"); 
           stmt1.setInt(1,nID); 
            stmt1.execute(); 
                                stmt1.close(); 
                                sf.manageOrders("jspcart", "deleteOrders", "cartorders", String.valueOf(nID),txtEmailAddress) ; 
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                                stmt2 = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderedItems WHERE nOrderID=?"); 
           stmt2.setInt(1,nID); 
            stmt2.execute(); 
                                stmt2.close(); 
                                sf.manageOrderDetails("jspcart", "deleteOrderDetails", "ordereditems", String.valueOf(nID), txtEmailAddress) 
; 
                                 
                                stmt3 = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderShippingAddress WHERE nOrderID=?"); 
           stmt3.setInt(1,nID); 
            stmt3.execute(); 
                                stmt3.close(); 
                                 
                                stmt4 = conn.prepareStatement("DELETE FROM OrderUserInfo WHERE nOrderID=?"); 
           stmt4.setInt(1,nID); 
            stmt4.execute(); 
                                stmt4.close();                                 
                                 
                        } 
                        stmt.close(); 
    
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 }         
         
         
  
        public void deleteUser(DataConnection conn){ 
             try 
  { 
   PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("DELETE FROM users WHERE 
txtEmailAddress=?"); 
   stmt.setString(1,txtEmailAddress); 
   stmt.execute(); 
   stmt.close(); 
                                               
 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   
  } 
         
             
             
        } 
         
         
        public void updateUser(DataConnection conn, ResultSet rs){ 
             try 
  { 
                   while(rs.next()){ 
                        PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(editSQL); 
   stmt.setString(1,rs.getString("txtFirstname")); 
   stmt.setString(2,rs.getString("txtLastname")); 
   stmt.setString(3,rs.getString("txtStreetAddress")); 
   stmt.setString(4,rs.getString("txtZipCode")); 
   stmt.setString(5,rs.getString("txtCity")); 
   stmt.setString(6,rs.getString("txtState")); 
   stmt.setString(7,rs.getString("txtCountry")); 
   stmt.setString(8,rs.getString("txtPhone")); 
   stmt.setInt(9,rs.getInt("bSendPromotion")); 
   stmt.setInt(10,rs.getInt("bNeverSendMail")); 
   stmt.setString(11,txtEmailAddress); 
    
   stmt.execute(); 
   stmt.close();                     
                   }                             
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  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   
  } 
         
             
             
        }         
  
 public boolean isAdmin() 
 { 
  return (nACLBitmap & User.ADMIN_BIT_MAP) > 0; 
 } 
} 
 

 

8.2.2.2 Order.java 

 

Η μέθοδος που κάνει την εισαγωγή στη βάση δεδομένων είναι η insert η οποία καλεί την 

μέθοδο manageUsers του web service η οποία εισάγει τον χρήστη στην βάση δεδομένων του 

portal. 

Όταν ο χρήστης κάνει login στο portal τότε μπορεί να κάνει αλλαγή στα προσωπικά του 

στοιχεία ή να δεί την πρόοδο των παραγγελιών του (σχήμα 8.2.2.9). Όταν ο χρήστης πατήσει 

το σύνδεσμο Αλλαγή Profile τότε του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τα προσωπικά του 

στοιχεία. 

Στο σχήμα 8.2.2.10 φαίνεται η φόρμα μέσα από την οποία μπορεί ο χρήστης να αλλάξει τα 

στοιχεία του: 
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Σχήμα 8.2.2.10 
 

Η αλλαγή των στοιχείων του πελάτη γίνεται από την μέθοδο edit του Java Bean 

UserProfile.java που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Η μέθοδος καλεί τη μέθοδο 

manageIUsers του web service η οποία ενημερώνει τα στοιχεία του πελάτη στη βάση της 

legacy εφαρμογής. 

Όταν ο χρήστης πατήσει το σύνδεσμο Οι παραγγελίες μου τότε μπορεί να δεί τις 

παραγγελίες που έχει κάνει και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Από τη λίστα αυτή ο χρήστης 

μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία αν το επιθυμεί (σχήμα 8.2.2.11). 
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Σχήμα 8.2.2.11 
 

Η διαγραφή των στοιχείων της παραγγελίας του πελάτη γίνεται από τη μέθοδο delete, η 

οποία διαγράφει τα στοιχεία παραγγελίας καθώς και τις λεπτομέριες της και τα στοιχεία 

αποστολής της αντίστοιχης παραγγελίας. Καλούνται οι μέθοδοι του web service, 

manageOrders & manageOrderDetails, οι οποίες διαγράφουν τα αντίστοιχα στοιχεία από τη 

βάση της legacy εφαρμογής. 
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9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Αφού παρουσιάστηκε η λειτουργία του τελικού συστήματος είναι σκόπιμο να 

παρουσιαστούν κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της εφαρμογής και να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτήν. 

 

9.1 Προβλήματα  
 

Το βασικότερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διαχείριση των 

exceptions τα οποία λαμβάνονταν από την εφαρμογή για δύο βασικούς λόγους: πρώτον την 

αποτυχία συναλλαγής με την τοπική βάση δεδομένων της κάθε εφαρμογής και δεύτερον την 

αποτυχία συναλλαγής του web service με την απομακρυσμένη βάση.  

Για την πρώτη περίπτωση όταν η τοπική εφαρμογή δεν μπορεί να συναλλαγεί με τη βάση 

δεδομένων τότε «πετάει» τα λεγόμενα exceptions τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να 

διαχειριστούν. Στην περίπτωση της legacy εφαρμογής και του portal τα exceptions “πιάνονται” 

βάζοντας τις εντολές διαχείρισης της βάσης μέσα στο block try{ .. } catch(Exception e){ .. }, 

έτσι ώστε όταν υπάρξει πρόβλημα με τη βάση δεδομένων τότε εμφανίζεται στο χρήστη μια 

σελίδα με μήνυμα λάθους, η συναλλαγή με τη βάση ακυρώνεται και δεν καλούνται οι μέθοδοι 

του web service για την ενημέρωση της απομακρυσμένης βάσης. Για παράδειγμα αν για 

κάποιο λόγο αποτύχει η εισαγωγή ενός προϊόντος λόγω διπλοτιμής στον κωδικό προϊόντος 

τότε εμφανίζεται στο χρήστη μια σελίδα όπως αυτή του σχήματος 9.1 και η εισαγωγή του 

προϊόντος στη βάση του portal ακυρώνεται. 
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Σχήμα 9.1 

 

Η ίδια συμπεριφορά υπάρχει και από την πλευρά του portal, όταν αποτύχει μια συναλλαγή 

με τη βάση του. Ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους και η συναλλαγή με τη βάση της 

legacy εφαρμογής δεν λαμβάνει χώρα. 

Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει είναι η αδυναμία πρόσβασης στις 

μεθόδους του web service οι οποίες κάνουν και τον συγχρονισμό των δύο βάσεων. Αν για 

παράδειγμα ο server στον οποίο βρίσκεται το web service δεν ανατποκρίνεται για κάποιο λόγο 

ή αν η διεύθυνση της υπηρεσίας δεν έχει δωθεί σωστά τότε δημιουργείται πρόβλημα 

συγχρονισμού. Και αυτό γίνεται διότι ενώ η τοπική βάση θα έχει ενημερωθεί με τις αλλαγές η 

ενημέρωση της απομακρυσμένης βάσης θα αποτύχει με αποτέλεσμα να προκληθεί ασυνέπεια 

και μη εγκυρότητα στα δεδομένα των δύο βάσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ισχύει και για 

τις δύο εφαρμογές.  

Με παρόμοιο τρόπο η κλήση των απομακρυσμένων μεθόδων γίνεται μέσα σε blocks try{ .. 

} catch(Exception e){ .. }, έτσι ώστε όταν η πρόσβαση στις απομακρυσμένες μεθόδους είναι 

αδύνατη τότε μπορούν να διαχειριστούν τα exceptions και στο χρήστη παρουσιάζεται μια 

σελίδα με μήνυμα λάθους που τον ενηερώνει ότι η συναλλαγή του δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

(σχήμα 9.2). Επειδή όμως η τοπική βάση μπορεί να έχει ήδη ενημερωθεί τότε ο κώδικας 

διαχείρισης του exception ακυρώνει τη συναλλαγή με τη βάση. 
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Όταν ακυρώνεται η συναλλαγή με τη βάση οι αλλαγές που τυχόν έχουν γίνει σ’αυτήν δεν 

αποθηκεύονται (commit) και ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει ξανά. Αυτός είναι ένας 

τρόπος αντιμετώπισης για την επίλυση του προβλήματος. Μια άλλη αντιμετώπιση θα 

μπορούσε να αποθηκεύει τις αλλαγές αυτές σε μια cache και σε κάποια άλλη χρονική στιγμή 

να αποθηκεύει τις αλλαγές αυτές στις δύο βάσεις μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία με το 

web service. 

 

 
 

Σχήμα 9.2 

 

9.2 Συμπεράσματα  
 
 

Από όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα 

όσον αφορά στη χρήση των web serevices.  

Το να αναπτύσσει κανείς εφαρμογές βασισμένες στην τεχνολογία των web services απαιτεί 

μια διαφορετική προσέγγιση από ότι στην παραδοσιακή ανάπτυξη εφαρμογών. Τα web 

services απαιτούν μια συγκέντρωση στα βήματα σχεδιασμού της διαδικασίας ανάπτυξής τους. 

Ο σχεδιασμός εφαρμογών θα ορίσει τις υπηρεσίες, τους τύπους δεδομένων και τις μορφές 
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των μηνυμάτων και πώς αλληλεπιδρούν. Τα web services απαιτούν την ανπαράσταση του 

σχεδιασμού τους σε ένα WSDL αρχείο. Το αρχείο αυτό παρέχει όλες τις μεθόδους και τους 

τύπους δεδομένων της υπηρεσίας σε XML μορφή, αλλά δεν υλοποιεί τη λογική της 

εφαρμογής. Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται ως είσοδος σε ένα εργαλείο το οποίο θα 

δημιουργήσει τα κατάλληλα μηνύματα  και τις γέφυρες πρωτοκόλων. Όπως προκύπτει από τα 

προηγούμενα κεφάλαια, ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να είναι γνώστης της γλώσσας XML 

διότι τα διάφορα εργαλεία τα οποία υπάρχουν παράγουν απ’ευθείας τα WSDL αρχεία. 

Τα web services έχουν requestors και responders, που πολύ συχνά θεωρούνται ως 

πελάτης – εξυπηρετητής, παρόλο που αυτή η αναλογία δεν είναι τελείως ακριβής. Ένα service 

request κάνει αίτηση για κάποιο κομμάτι πληροφορίας. Ο requestor είναι η διαδικασία η οποία 

κατασκευάζει ένα σωστά διαμορφωμένο SOAP μήνυμα, και το στέλνει στον service 

responder. Αυτός περιμένει, ακούγοντας για αιτήσεις. Όταν μια αίτηση έρχεται στον responder 

τότε αυτός: 

• Διευκρινίζει τον τύπο της αίτησης 

• Διευκρινίζει τι θα συμβεί βάσει της αίτησης 

• Επιστρέφει την ζητούμενη πληροφορία όταν η αίτηση ολοκληρωθεί. 

Μια υπηρεσία δρά σαν μια Remote Call Procedure. Το RPC είναι ένα παραδοσιακό 

προγραμματιστικό μοντέλο όπου η αίτηση είναι μια εντολή εκτέλεσης μιας απομακρυσμένης 

συνάρτησης, δίνοντας συχνά μια απάντηση επιτυχίας ή αποτυχίας.  

Λόγω  του ότι παρέχουν συστήματα χωρίς συνεκτική σύνδεση, τα web services χρωστάνε 

την επιχειρησιακή τους αξία στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και όχι μέσω του κώδικα 

που τις υλοποιεί. Διαλέγοντας ποιες υπηρεσίες θα κληθούν και με ποια σειρά μπορεί να 

αλλάξει δραματικά η λογική της εφαρμογής, χωρίς να επηρεάζονται μη σχετιζόμενες με αυτή 

περιοχές. 

Τα Web Services αρχίζουν να υιοθετούνται από τη βιομηχανία λογισμικού.  Το γεγονός 

αυτό βοηθά τις εταιρίες να αποφεύγουν τις proprietary τεχνολογίες στις οποίες μπορεί να 

εγκλωβιστούν στο μέλλον. Τα standards των Web Services είναι διαθέσιμα δημοσίως, 

επιτρέποντας έτσι στους κατασκευαστές να παρακολουθούν ακριβώς τι γίνεται στο σύστημα. 

Πολλές φορές η ενοποίηση ανάμεσα σε συνεργάτες είναι εύκολη γιατί και οι δύο πλευρές 

μπορούν να συμφωνούν σε μια σταθερή μορφή ανταλλαγής δεδομένων η οποία ορίζεται στο 

WSDL αρχείο. Έτσι σε ένα υπάρχον λογισµικό σύστηµα που λειτουργεί µέσα στο Internet ή σε 

κάποιο Intranet,η δηµιουργία ενός Web Service δεν απαιτεί αλλαγές στον µηχανισµό του 

συστήµατος. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να συγκεντρώνονται στη επιχειρησιακή 

λογική μέσα στην υπηρεσία παρά στην υποδομή του Web Service. 

Τα web services είναι το επόμενο στην εξέλιξη του διαδικτύου, αφού υπόσχονται την 

υποδομή και τα εργαλεία για αυτοματοποιημένες business-to-business σχέσεις στο Internet. Η 
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ολοκλήρωση των web services στην J2EE πλατφόρμα απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας 

τους γιατί επιτρέπει στον δημιουργό να μην ασχολείται με τις λεπτομέρειες της XML γλώσσας 

και τα πρότυπα των υπηρεσιών διαδικτύου. 

Με την εµφάνιση των Web Services δηµιουργείται ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο 

ανάπτυξης υπηρεσιών και πώλησης σε τρίτους. Οι κατασκευαστές Web υπηρεσιών µπορούν 

να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους, σε χρήστες που τις χρειάζονται. Πολύ σηµαντικό το 

πλεονέκτηµα της δυνατότητας διαφοροποιηµένης χρέωσης. Ο καταναλωτής της υπηρεσίας θα 

χρεώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των κλήσεων προς την υπηρεσία και όχι µε κάποιο πάγιο 

κόστος. Έτσι ακόµα και µικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες, µπορούν να αντέξουν το κόστος 

κατανάλωσης κάποιας υπηρεσίας που σε άλλη περίπτωση θα ήταν απαγορευτικό. 
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