
Μουχτούρης Α. Ιωάννης 

J2EE Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Απεικόνισης Λογαριασµών 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

                               ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Επιβλέπων : Γεώργιος Β. Στασινόπουλος 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Αθήνα, Μάρτιος 2006 



 

 

 



Μουχτούρης Α. Ιωάννης 
 

J2EE Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Απεικόνισης Λογαριασµών 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

        ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Επιβλέπων : Γεώργιος Β. Στασινόπουλος 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την   31η Μαρτίου 2006. 
 

Αθήνα, Μάρτιος 2006

 ............................ 
Μ.Ε.Θεολόγου 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

 ............................ 
Γ.Στασινόπουλος 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 ............................ 
Ν.Μήτρου 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 



 4 

................................... 
Όνοµα,  Αρχικό  Πατρώνυµου Και Το Επίθετο  Του  Πρώτου  Συγγραφέα 
Όνοµα,  Αρχικό  Πατρώνυµου Και Το Επίθετο  Του  ∆εύτερου  Συγγραφέα 
Όνοµα,  Αρχικό  Πατρώνυµου Και Το Επίθετο  Του  Τρίτου Συγγραφέα 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 
 

 
Copyright © Μουχτούρης Ιωάννης, 2006 

 

 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. 
 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ 

ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν µήνυµα.  Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό 

πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. 

Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον 

συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

................................... 

Μουχτούρης Α. Ιωάννης 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

Περίληψη 
Σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας BillPresent, µιας νέας 

υπηρεσίας για εταιρικούς πελάτες εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους συνδροµητές να παρακολουθούν τους µηνιαίους τους λογαριασµούς 

µέσω Internet. 

        Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους εγγεγραµµένους χρήστες της να δουν τους 

λογαριασµούς των τελευταίων δεκαοκτώ µηνών της εταιρείας που εκπροσωπούν. Στα 

πλαίσια του ιστοχώρου µπορούν να µελετήσουν συγκριτικές αναλύσεις της διακύµανσης 

των λογαριασµών και της χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που αφορούν το 

διάστηµα των τελευταίων έξι µηνών, γραφικές παραστάσεις µε στατιστικά στοιχεία του 

πιο πρόσφατου λογαριασµού τους καθώς και στατιστικές κατανοµές των χρεώσεων και 

των κλήσεων ανά συνδροµητή για κάθε τιµολόγιο. Επίσης µπορούν να δουν την πρώτη 

σελίδα κάθε λογαριασµού, την ανάλυση των χρεώσεων και των κλήσεών όπως 

καταγράφονται από το σύστηµα τιµολόγησης και να εξάγουν αυτά τα δεδοµένα σε 

οποιαδήποτε µορφή αυτοί επιθυµούν (txt,xml,excel,pdf). 

       Η εργασία περιλαµβάνει την ανάπτυξη στην πλατφόρµα J2EE της Web εφαρµογής 

και του µηχανισµού παραγωγής και διάθεσης προς download των ζητούµενων 

αρχείων(exports) από τους χρήστες. Επιπλέον περιλαµβάνει την δηµιουργία τριών 

επικουρικών διαδικασιών: για τον συγχρονισµό της βάσης των χρηστών και των ρόλων 

τους στην εφαρµογή, για την παραγωγή ειδοποιήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

κατά την έκδοση νέου τιµολογίου και για την offline δηµιουργία και αποθήκευση 

στατικών HTML αρχείων και γραφικών παραστάσεων πού συντελούν στην βελτίωση της 

απόδοσης της εφαρµογής. 

 
 

 

 

 Λέξεις κλειδιά 
 
 
J2EE, Servlets, JSPs, MVC, EJBs, JMS, Session Bean, Entity Bean, Message Driven 

Bean, Container Managed Persistence. 
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Abstract 
  
. 

The scope of this thesis was the development of BillPresent service, a new service 

for corporate customers of mobile telecommunications company, which give the 

possibility to the subscribers of watching their monthly invoices via Internet. 

This service allows to her registered UserDesc to see the invoices of the company 

they represent for the last eighteen months. In the frames of a website they can study 

comparative analyses of fluctuation of accounts and use of services of mobile telephony 

that concerns the interval of last six months, graphic representations with statistical 

elements of their most recent invoice as well as statistical distributions of debits and calls 

per subscriber for each contract. Also they can see the first page of each invoice, the 

analysis of debits and calls as they are recorded by the system of billing and they are 

given the option of exporting these data in any form they wish (txt, xml, Excel, pdf) for 

further study. 

The thesis includes the development of the Web application on the J2EE platform 

and the development of the mechanism for the production - and disposal to download - of 

the asked files (exports) from the UserDesc. Moreover it includes the creation of three 

complementary processes: for the synchronization of the UserDesc’ database and their 

roles in the application, for the production of notices via electronic post at the publication 

of new invoice and for the offline creation and storage of static HTML of files and 

graphic representations where they contribute to the improvement of the performance of 

the application. 

 

 
 

Key Words 
  
J2EE, Servlets, JSPs, MVC, EJBs, JMS, Session Bean, Entity Bean, Message Driven 

Bean, Container Managed Persistence. 
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1 Εισαγωγή 
 
Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής είναι η ανάπτυξη της υπηρεσίας BillPresent, µιας 

υπηρεσίας µέσω internet  η οποία απευθύνεται στους εταιρικούς συνδροµητές εταιρείας 

κινητής τηλεφωνίας και τους επιτρέπει να έχουν µια συνολικότερη εποπτεία των 

λογαριασµών  τους. Ειδικότερα, ο εταιρικός πελάτης, χρησιµοποιώντας την υπηρεσία 

έχει πρόσβαση σε στοιχεία των λογαριασµών του τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες τα 

οποία και µπορεί να εξάγει σε διάφορα format ώστε, εάν το επιθυµεί, να  τα επεξεργαστεί 

περαιτέρω. Επιπλέον µπορεί να παρακολουθήσει στατιστικά της χρήσης υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας για τους έξι πιο πρόσφατους µήνες, καθώς και της κατανοµής τής 

χρήσης των υπηρεσιών, τόσο από την άποψη διάρκειας / όγκου όσο και από την άποψη 

κόστους για τον πλέον πρόσφατο λογαριασµό του. 

1.1 Αρχιτεκτονική της υπηρεσίας BillPresent 
 
Η εφαρµογή BillPresent είναι χωρισµένη σε διαφορετικές ενότητες. Το αποτέλεσµα είναι 

µια αποσυνδεµένη επιχειρηµατική αρχιτεκτονική που µπορεί να επικοινωνήσει µε τις 

υπάρχουσες πηγές στοιχείων, όλες  βασισµένες πάνω στην πλατφόρµα J2EE. Η 

εφαρµογή BillPresent περιλαµβάνει έξι  χωριστές υπό-εφαρµογές που συνεργάζονται για 

να εκπληρώσουν τις επιχειρηµατικές ανάγκες: 

• ιστοχώρος BillPresent - εφαρµογή Internet την οποία χρησιµοποιούν οι πελάτες 

για να δουν τον ηλεκτρονικό λογαριασµό τους και να καθορίσουν τις προτιµήσεις 

τους µέσω ενός Web Browser. 

• BillPresent exports - µια ενσωµατωµένη διαδικασία που διαχειρίζεται τη 

δηµιουργία των εξαγόµενων αρχείων για τους πελάτες, κατόπιν αιτήσεώς τους , 

µε την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:  

o λαµβάνει τα µηνύµατα µέσω JMS. 

o παράγει το αρχείο εξαγωγής και το τοποθετεί στην αρχική σελίδα της 

εφαρµογής προκειµένου να είναι προσβάσιµο στον χρήστη. 

o παρέχει ένα σύνδεσµο για τη µεταφόρτωση του αρχείου  

o διατηρεί µια βάση δεδοµένων των παραχθέντων αρχείων για µια µικρή 

χρονική περίοδο 
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• BillPresent email alerts - µια εξωτερική εφαρµογή που εκτελείται σε 

συγκεκριµένα χρονικά σηµεία προκειµένου να ειδοποιήσει τους πελάτες όταν 

εκδίδεται νέο τιµολόγιο (βλ. Παράρτηµα Α) 

• BillPresent Database synchronization - µια εξωτερική εφαρµογή που διαχειρίζεται 

τους χρήστες και  τους ρόλους της εφαρµογής (βλ. Παράρτηµα Α) 

• BillPresent cache pre-processor - µια εφαρµογή που παράγει offline τα στατικά 

αρχεία HTML και τις εικόνες για την ενίσχυση της απόδοσης της εφαρµογής. 

• BillPresent reports – διαδικασία δηµιουργίας Reports, βάσει των προτιµήσεων 

του χρήστη, λειτουργεί µε όµοιο τρόπο όπως και η διαδικασία exports αλλά 

παρέχοντας µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις προτιµήσεις του χρήστη. 

 
Όλες οι ανωτέρω εφαρµογές εκτελούνται µέσα στο πλαίσιο του εξυπηρετητή της 

εφαρµογής. 

 

1.2 Επιλογές γενικού σχεδιασµού 
 
Η εφαρµογή BillPresent απεικονίζει διάφορες σχεδιαστικές επιλογές που ασκούν 

σφαιρική επίδραση στη συµπεριφορά και την απόδοση της εφαρµογής. Μεταξύ αυτών οι 

επιλογές είναι: 

• Χρήση ενός πλαισίου εφαρµογής. Οι µικρότερες εφαρµογές, συχνά, είτε δεν 

χρησιµοποιούν κανένα πλαίσιο εφαρµογής είτε διαχειρίζονται τα αιτήµατα 

χρησιµοποιώντας τους απλούς µηχανισµούς αποστολής και τις χαλαρές 

συµβάσεις κωδικοποίησης. Οι µεγαλύτερες εφαρµογές ωφελούνται, συχνά, από 

ένα MVC πλαίσιο εφαρµογής. Συνεπής δοµή και MVC λειτουργικός 

διαχωρισµός, που επιβάλλονται από το πλαίσιο, καθιστούν τις εφαρµογές πιο 

αξιόπιστες και ευκολότερες να διατηρηθούν και να επεκταθούν. Επίσης τα 

τµήµατα εφαρµογής που αναπτύσσονται µε τη χρήση ενός πλαισίου είναι συχνά 

πιο επαναχρησιµοποιήσιµα. Για αυτούς τους λόγους, ο ιστοχώρος BillPresent, 

σχεδιάστηκε γύρω από ένα MVC πλαίσιο εφαρµογής. 

• Επιχειρησιακή λογική Web-tier εναντίον Enterprise Java Beans. Πολλές 

εφαρµογές εφαρµόζουν την όλη επιχειρησιακή λογική τους σε Web-tier classes. 

Οι πιο σύνθετες και µεγαλύτερης κλίµακας εφαρµογές επιλέγουν συχνά την 
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τεχνολογία των Enterprise Java Beans για να παρέχουν την εξελιξιµότητα, την 

αξιοπιστία, ένα βασισµένο στα συστατικά πρότυπο ανάπτυξης, και τις κοινές 

οριζόντιες υπηρεσίες όπως η διατήρηση δεδοµένων, η ασύγχρονη επικοινωνία, 

και ο δηλωτικός έλεγχος συναλλαγής και ασφάλειας. Ο ιστοχώρος BillPresent 

χρησιµοποιεί τα Enterprise Java Beans λόγω αυτών των οφελών. 

• Τοπική εναντίον της κατανεµηµένης αρχιτεκτονικής. Οι πελάτες των Enterprise 

Beans, σε µια κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, έχουν πρόσβαση στους συντελεστές 

των Enterprise Beans µέσω των µακρινών διεπαφών. Ενώ αυτός ο τρόπος 

πρόσβασης βελτιώνει την εξελιξιµότητα και διαθεσιµότητα, το υψηλό κόστος της 

αποµακρυσµένης επικοινωνίας τον καθιστά κατάλληλο συνήθως για coarse-

grained διαδικασίες. Τα τοπικά Enterprise Java Beans βρίσκονται στην ίδια Java 

Virtual Machine(JVM) µε τους πελάτες τους, έτσι αποφεύγουν τις δαπανηρές 

µακρινές κλήσεις διαδικασίας. Τα τοπικά Enterprise Java Beans παρέχουν την 

υψηλής απόδοσης πρόσβαση στην επιχειρησιακή λογική, διατηρώντας τις 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενός Enterprise Java Beans container. Ο ιστοχώρος 

BillPresent χρησιµοποιεί την τοπική πρόσβαση πελατών στα Enterprise Java 

Beans για να βελτιώσει την απόδοση και να απλοποιήσει την ανάπτυξη. 

• ∆ηλωτικός εναντίον του προγραµµατικού ελέγχου συναλλαγής. Οι J2EE 

συναλλαγές µπορούν να ελεγχθούν προγραµµατιστικά στον κώδικα ή 

επεξηγηµατικά στους περιγραφείς επέκτασης. Οι δηλωτικές συναλλαγές είναι 

ευκολότερο να δηµιουργηθούν και να διαχειριστούν, ενώ οι προγραµµατικές 

συναλλαγές προσφέρουν έναν υψηλότερο βαθµό ελέγχου. Ο ιστοχώρος 

BillPresent χρησιµοποιεί τον προγραµµατικό έλεγχο συναλλαγής για να 

εξασφαλίσει συνέπεια στοιχείων κατά την παραγωγή εικόνων δεδοµένων και το 

δηλωτικό έλεγχο συναλλαγής κατά την ενηµέρωση δεδοµένων στο επίπεδο των 

Enterprise Java Beans. 

• Σύγχρονη εναντίον ασύγχρονης επικοινωνίας. Η σύγχρονη επικοινωνία είναι η 

πιο χρήσιµη όταν µια λειτουργία µπορεί να παράγει αποτέλεσµα σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστηµα. Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο σύνθετη για να 

εφαρµοστεί και να διαχειριστεί, αλλά είναι χρήσιµη για την υψηλώς-λανθάνουσα 

κατάσταση, τις αναξιόπιστες, ή παράλληλες διαδικασίες. Οι περισσότερες 

εφαρµογές χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό σύγχρονης και ασύγχρονης 
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επικοινωνίας. Παραδείγµατος χάριν, ο ιστοχώρος BillPresent καλεί δεδοµένα 

κλήσεων και χρεώσεων µε σύγχρονο τρόπο, επειδή η πρόσβαση σε αυτά είναι µια 

γρήγορη λειτουργία. Ο ιστοχώρος διαβιβάζει τις εντολές εξαγωγής αρχείων 

ασύγχρονα επειδή η δηµιουργία των αρχείων µπορεί να χρειάζεται πολλή ώρα να 

ολοκληρωθεί και οι πόροι επεξεργασίας να µην είναι πάντα διαθέσιµοι. 
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2 Χρησιµοποιηθείσες Τεχνολογίες 
 

2.1 Java 2 Platform Enterprise Edition 
 

2.1.1 ∆ιανεµηµένες multitiered εφαρµογές 

 

Η πλατφόρµα J2EE χρησιµοποιεί το διανεµηµένο πρότυπο εφαρµογής. Αυτό σηµαίνει 

ότι η λογική της εφαρµογής διαιρείται σε συστατικά σύµφωνα µε τη λειτουργία και τα 

διάφορα τµήµατα της εφαρµογής, που την συναποτελούν, εγκαθίστανται σε διαφορετικές 

µηχανές, ανάλογα µε το επίπεδο µέσα στο περιβάλλον J2EE που ανήκουν. Το σχήµα 2.1 

παρουσιάζει δύο εφαρµογές J2EE που διαιρέθηκαν στα επίπεδα που περιγράφονται 

κατωτέρω. 

  

• Τµήµατα επιπέδου πελάτη που οργανώνονται στη µηχανή πελάτη  

• Τµήµατα Web επιπέδου που οργανώνονται στον J2EE εξυπηρετητή  

• Τµήµατα επιχειρησιακού επιπέδου που οργανώνονται στον J2EE εξυπηρετητή 

• Λογισµικό συστήµατος επιχειρηµατικών πληροφοριών (EIS) που εκτελείται στον 

EIS εξυπηρετητή 

 

Ενώ µια εφαρµογή J2EE µπορεί να αποτελείται από τα τρία ή τέσσερα επίπεδα που 

παρουσιάζονται στο σχήµα 2.1 θεωρείται, γενικά, ότι οι J2EE εφαρµογές αποτελούνται 

από τρία επίπεδα επειδή κατανέµονται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: µηχανή 

πελάτης (client machine), µηχανή J2EE εξυπηρετητής, και µηχανή βάσεων δεδοµένων ή 

legacy back-end σύστηµα. Οι τρεις-τοποθετηµένες στη σειρά εφαρµογές που τρέχουν 

κατ' αυτό τον τρόπο επεκτείνουν το τυποποιηµένο two-tiered πρότυπο πελάτη-

εξυπηρετητή µε την τοποθέτηση ενός πολύπλοκου εξυπηρετητή εφαρµογών µεταξύ της 

εφαρµογής πελατών και της αποθήκευσης οπίσθιου µέρους(back-end storage). 
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2.1 Πολυεπίπεδες εφαρµογές (Multitiered Applications) 

 

2.2 J2EE τµήµατα εφαρµογής  

 
Οι J2EE εφαρµογές αποτελούνται από συστατικά (components). Ένα συστατικό J2EE 

είναι µια ανεξάρτητη λειτουργική µονάδα λογισµικού που συναρµολογείται σε µια 

εφαρµογή J2EE µε τις σχετικές της classes και τα αρχεία της και επικοινωνεί µε άλλα 

συστατικά. Η προδιαγραφή J2EE καθορίζει τα ακόλουθα συστατικά J2EE:  

 

• Οι πελάτες και τα applets εφαρµογής είναι τµήµατα πελατών.  

• Java Servlet και JavaServer Pages (JSP) είναι τµήµατα Ιστού (Web).  

• Τα επιχειρηµατικά JavaBeans (EJB) τµήµατα (enterprise beans) είναι 

επιχειρησιακά τµήµατα.  

 

Τα J2EE συστατικά γράφονται στη γλώσσα προγραµµατισµού Java και 

συντάσσονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως οποιοδήποτε γλωσσικό πρόγραµµα 

προγραµµατισµού Java. Η διαφορά όταν εργάζεται κάποιος µε την πλατφόρµα J2EE, 

είναι ότι τα συστατικά J2EE συγκεντρώνονται σε µια εφαρµογή J2EE, ελέγχονται ότι 

είναι καλοσχηµατισµένα (well-formed) και σύµφωνα µε την προδιαγραφή J2EE, και 
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επεκτείνονται στην παραγωγή, όπου οργανώνονται και ρυθµίζονται από τον κεντρικό 

J2EE εξυπηρετητή. 

 

2.3 Τµήµατα πελάτες  
 

Μια εφαρµογή J2EE µπορεί να είναι βασισµένη στο WEB ή όχι. Ένας πελάτης 

εφαρµογής εκτελείται στη µηχανή πελάτη για µια εφαρµογή J2EE που δεν βασίζεται στο 

WEB, ενώ ένας ξεφυλλιστής Ιστού (Web Browser) µεταφορτώνει τις ιστοσελίδες και τα 

applets στη µηχανή πελάτη για µια βασισµένη στο WEB εφαρµογή J2EE. 

 

2.3.1 Πελάτες εφαρµογής (Application Clients) 

 
Ένας πελάτης εφαρµογής (Application Client) εκτελείται σε µια µηχανή πελάτη και 

παρέχει έναν τρόπο για τους χρήστες να χειριστούν εργασίες όπως την διοίκηση J2EE 

συστηµάτων ή εφαρµογών. Συνήθως αποτελεί ένα γραφικό περιβάλλον (Graphical User 

Interface – GUI)  που έχει δηµιουργηθεί µε το Project Swing API ή µε το Abstract 

Window Toolkit API, ή ακόµη κι ένα εργαλείο βασισµένο σε εντολές (Command Line 

Interface).  

Οι πελάτες εφαρµογής έχουν πρόσβαση άµεσα στα Enterprise Beans που 

εκτελούνται στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εντούτοις, εάν οι απαιτήσεις πελατών 

εφαρµογής J2EE το επιτρέπουν, ένας πελάτης εφαρµογής µπορεί να ανοίξει µια σύνδεση 

HTTP για να καθιερώσει την επικοινωνία µε ένα servlet που τρέχει στο Web επίπεδο. 

 

2.3.2 Ξεφυλλιστές Ιστού (Web Browsers) 

 

Ο ξεφυλλιστής Ιστού του χρήστη µεταφορτώνει τις στατικές ή δυναµικές Web σελίδες 

από το Web επίπεδο, γραµµένες στην γλώσσα σήµανσης υπερκειµένων (Hypertext 

Markup Language - HTML), την ασύρµατη γλώσσα σήµανσης (Wireless Markup 

Language - WML), ή την επεκτάσιµη γλώσσα σήµανσης (Extensible Markup Language - 

XML). ∆υναµικές ιστοσελίδες παράγονται από τα servlets ή τις σελίδες JSP που 

εκτελούνται στο Web επίπεδο.  
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2.3.3 Applets 

 

Μια ιστοσελίδα που µεταφορτώνεται από το Web επίπεδο µπορεί να περιλαµβάνει ένα 

ενσωµατωµένο applet. Ένα applet είναι µια µικρή εφαρµογή πελάτης που γράφεται στη 

γλώσσα προγραµµατισµού Java και εκτελείται στην Java VM που εγκαθίσταται στον 

Web browser. Εντούτοις, τα συστήµατα πελάτες θα χρειαστούν πιθανώς το Java Plug-in 

και ενδεχοµένως ένα αρχείο που να καθορίζει τις παραµέτρους ασφάλειας ούτως ώστε το 

applet να µπορεί επιτυχώς να εκτελεστεί στον Web Browser.  

Οι σελίδες JSP είναι το προτιµούµενο API για τη δηµιουργία ενός βασισµένου 

στο WEB προγράµµατος πελάτη επειδή δεν χρειάζονται plugins και δεν εξαρτώνται από 

παραµέτρους ασφαλείας του συστήµατος πελάτη. Επίσης, οι σελίδες JSP επιτρέπουν ένα 

καθαρότερο και πιο µορφοποιήσιµο σχέδιο εφαρµογής επειδή παρέχουν έναν τρόπο να 

χωριστούν ο προγραµµατισµός της εφαρµογής από τον προγραµµατισµό των 

ιστοσελίδων. Αυτό σηµαίνει ότι το προσωπικό που συµµετέχει στον προγραµµατισµό 

των  ιστοσελίδων δεν χρειάζεται να κατανοεί τη γλωσσική σύνταξη προγραµµατισµού 

της Java για να επιτελέσει το έργο του.  

Applets που εκτελούνται σε άλλα   network-based συστήµατα, όπως φορητές 

συσκευές ή κινητά τηλέφωνα, µπορούν να αποδώσουν τις WML σελίδες που παράγονται 

από µια σελίδα JSP ή ένα servlet, και τρέχουν στον κεντρικό υπολογιστή J2EE. Η σελίδα 

WML παραδίδεται µέσω του πρωτοκόλλου ασύρµατων εφαρµογών (Wireless 

Application Protocol -WAP) και η τοπολογία του δικτύου απαιτεί µια πύλη για να 

µεταφράσει τοWAP σε HTTP και αντίστροφα. Η πύλη µεταφράζει το αίτηµα WAP, που 

προέρχεται από τη φορητή συσκευή, σε ένα αίτηµα HTTP για τον J2EE εξυπηρετητή, και 

µεταφράζει έπειτα την HTTP απάντησή του και τη σελίδα WML σε µια απάντηση 

εξυπηρετητή WAP και µια WML σελίδα για την επίδειξη στη φορητή συσκευή. 

 

2.3.4 Αρχιτεκτονική των J2EE συστατικών  

 

Το επίπεδο πελάτης επίσης µπορεί να περιλάβει ένα συστατικό βασισµένο στην 

αρχιτεκτονική των JavaBeans (JavaBeans component) για να διαχειριστεί τη ροή 

στοιχείων µεταξύ µιας εφαρµογής πελάτη ή ενός applet και των συστατικών που 
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εκτελούνται στον J2EE εξυπηρετητή. Τα συστατικά JavaBeans δεν θεωρούνται 

συστατικά από την προδιαγραφή J2EE.  

Τα συστατικά JavaBeans, που γράφονται για την πλατφόρµα J2EE, έχουν 

instance variables και get και set µεθόδους για πρόσβαση στα δεδοµένα. Τα συστατικά 

JavaBeans χρησιµοποιούµενα κατ' αυτό τον τρόπο είναι χαρακτηριστικά απλά στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή τους, αλλά πρέπει να συµφωνούν µε τις συµβάσεις 

ονοµασίας και σχεδιασµού που περιγράφονται στη αρχιτεκτονική των JavaBeans 

συστατικών (JavaBeans component architecture).  

 

2.3.5 Επικοινωνίες J2EE εξυπηρετητών 

 

Το σχήµα 2.2 παρουσιάζει διάφορα στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν το επίπεδο 

πελάτη. Ο πελάτης επικοινωνεί µε το επιχειρησιακό επίπεδο που τρέχει στον J2EE 

εξυπηρετητή είτε άµεσα  είτε ,όπως στην περίπτωση ενός πελάτη που τρέχει σε έναν 

browser, µε το να περάσει µέσα από τις σελίδες JSP ή τα servlets που εκτελούνται στο 

Web επίπεδο. 

 

 
2.2 Επικοινωνίες εξυπηρετητή 

 
 

2.3.6 Λεπτοί πελάτες (thin clients) 

 

Οι J2EE εφαρµογές χρησιµοποιούν έναν λεπτό πελάτη. Ένας λεπτός πελάτης είναι µια 

ελαφριά διεπαφή στην εφαρµογή που δεν επιτελεί λειτουργίες όπως πρόσβαση στις 
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βάσεις δεδοµένων, εκτέλεση σύνθετων επιχειρησιακών κανόνων, ή σύνδεση µε legacy 

εφαρµογές. Οι απαιτητικές διαδικασίες όπως αυτές ανατίθενται σε Web ή Enterprise 

Beans που εκτελούνται στον J2EE εξυπηρετητή όπου µπορούν να εκµεταλλευτούν την 

ασφάλεια, την ταχύτητα, τις υπηρεσίες και την αξιοπιστία των τεχνολογιών εξυπηρετητή 

J2EE.  

 

2.4 Web συστατικά 
 

Τα Web συστατικά J2EE µπορούν να είναι είτε σελίδες JSP είτε servlets. Το Servlets 

είναι Java classes που διαχειρίζονται δυναµικά αιτήµατα και κατασκευάζουν απαντήσεις. 

Οι σελίδες JSP είναι έγγραφα  βασισµένα σε κείµενο που περιέχουν το στατικό 

περιεχόµενο και τα αποκόµµατα του γλωσσικού κώδικα προγραµµατισµού της Java  

(Java snippets) για να παραγάγουν το δυναµικό περιεχόµενο. Όταν µια σελίδα JSP 

φορτώνει, ένα background servlet εκτελεί τα αποκόµµατα κώδικα και επιστρέφει µια 

απάντηση.  

Οι στατικές σελίδες και τα applets HTML συσσωρεύονται µε τα τµήµατα Ιστού 

κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης της εφαρµογής, αλλά δεν θεωρούνται τµήµατα 

Ιστού από την προδιαγραφή J2EE. Οι  κατηγορίες χρησιµότητας (utility classes) στην 

πλευρά του εξυπηρετητή µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν στα τµήµατα Ιστού, αλλά 

όπως και οι HTML σελίδες, δεν θεωρούνται τµήµατα Ιστού. 

 Όπως και µε το επίπεδο πελάτη και όπως φαίνεται στο σχήµα 3, το Web επίπεδο 

µπορεί να συµπεριλάβει ένα αντικείµενο JavaBeans για να διαχειριστεί το input του 

χρήστη και να το µεταφέρει στα enterprise beans, που τρέχουν στo επιχειρησιακό 

επίπεδο για την επεξεργασία. 
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2.3 Το Web επίπεδο και η J2EE εφαρµογή 

 
2.5 Επιχειρησιακά τµήµατα (Business components) 

 

Ο επιχειρησιακός κώδικας - που είναι η λογική που λύνει ή ικανοποιεί τις ανάγκες µιας 

ιδιαίτερης επιχειρησιακής περιοχής όπως οι τραπεζικές εργασίες, λιανική πώληση, ή 

χρηµατοδότηση- αντιµετωπίζεται από τα enterprise beans που τρέχουν στο επιχειρησιακό 

επίπεδο. Το Σχήµα  2.4 απεικονίζει πώς ένα enterprise bean λαµβάνει τα στοιχεία από τα 

προγράµµατα πελάτες, τα επεξεργάζεται (εάν είναι απαραίτητο) και τα στέλνει στο 

επίπεδο του συστήµατος επιχειρηµατικών πληροφοριών για την αποθήκευση. Ένα 

enterprise bean ανακτά ,επίσης, τα στοιχεία από την αποθήκευση, τα επεξεργάζεται (εάν 

είναι απαραίτητο), και τα στέλνει πίσω στο πρόγραµµα πελάτη.  

Υπάρχουν τρία είδη enterprise beans: session beans, entity beans και message-

driven beans. Ένα session bean αντιπροσωπεύει µια παροδική συνοµιλία µε έναν πελάτη. 

Όταν ο πελάτης τελειώνει, το session bean και τα στοιχεία του εκλείπουν. Αντίθετα, ένα 

entity bean αντιπροσωπεύει τα παραµένοντα στοιχεία που είναι αποθηκευµέναι σε µια 

σειρά ενός πίνακα βάσης δεδοµένων. Εάν ο πελάτης τερµατιστεί ή εάν ο εξυπηρετητής 

διακοπεί , οι ελλοχεύουσες υπηρεσίες (underlying services) εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία 

του entity bean θα σωθούν.  

Ένα message-driven bean συνδυάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός session 

bean και ενός ακροατή µηνυµάτων υπηρεσίας µηνυµάτων της Java (JMS), που 

επιτρέπουν σε ένα επιχειρησιακό τµήµα να λάβει τα µηνύµατα JMS ασύγχρονα.  
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2.4 Επιχειρησιακό επίπεδο και επίπεδο συστήµατος επιχειρησιακών πληροφοριών 

 
 

 

2.6 Επίπεδο συστήµατος επιχειρησιακών πληροφοριών 

(Enterprise Information System Tier) 

 

Το επίπεδο του συστήµατος επιχειρηµατικών πληροφοριών χειρίζεται το λογισµικό του 

συστήµατος επιχειρηµατικών πληροφοριών και περιλαµβάνει τα συστήµατα 

επιχειρηµατικής υποδοµής όπως ο προγραµµατισµός των επιχειρηµατικών πόρων (ERP), 

η κεντρική επεξεργασία  συναλλαγών (mainframe transaction processing), τα συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων και άλλα legacy συστήµατα πληροφοριών. Παραδείγµατος χάριν, τα 

τµήµατα J2EE εφαρµογής µπορεί να χρειαστούν την πρόσβαση στα συστήµατα 

επιχειρηµατικών πληροφοριών για τη συνδεσιµότητα σε βάσεις δεδοµένων.  

 

2.7 Αρχιτεκτονική J2EE 

 

Κανονικά, οι πολυεπίπεδες εφαρµογές thin-client είναι δύσκολο να γραφτούν, επειδή 

περιλαµβάνουν πολλές γραµµές περίπλοκου κώδικα για να χειριστούν τη διαχείριση 

συναλλαγών και καταστάσεων, το multithreading, την συγκέντρωση των πόρων 

(resource pooling), και άλλες σύνθετες χαµηλού επιπέδου λεπτοµέρειες. Η βασισµένη 

στα συστατικά και ανεξάρτητη πλατφόρµας J2EE αρχιτεκτονική καθιστά τις εφαρµογές 

J2EE εύκολες στο να γραφτούν, καθώς η επιχειρησιακή λογική οργανώνεται στα 

επαναχρησιµοποιήσιµα συστατικά και ο J2EE εξυπηρετητής παρέχει τις ελλοχεύουσες 
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υπηρεσίες υπό µορφή container για κάθε τύπο συστατικού. Επειδή δεν είναι απαραίτητο 

να αναπτυχθούν αυτές οι υπηρεσίες, είµαστε ελεύθεροι να επικεντρωθούµε στην επίλυση 

του επιχειρησιακού προβλήµατος.  

 

2.7.1 Containers και υπηρεσίες 

 

Τα συστατικά εγκαθίστανται στα container τους κατά τη διάρκεια του deployment και τα 

container αποτελούν την διεπαφή µεταξύ του συστατικού και της χαµηλού επιπέδου 

συγκεκριµένης λειτουργίας που υποστηρίζει το συστατικό. Προτού να µπορέσουν να 

εκτελεσθούν ένα Web component, ένα enterprise bean, ή ένας application client, πρέπει 

να συγκεντρωθούν σε µια εφαρµογή J2EE και να ενταχθούν στο container τους.  

Η διαδικασία συγκέντρωσης περιλαµβάνει τη διευκρίνιση των ρυθµίσεων του 

container για κάθε συστατικό στην εφαρµογή J2EE και για την ίδια τη J2EE εφαρµογή. 

Οι ρυθµίσεις του container προσαρµόζουν την ελλοχεύουσα υποστήριξη που παρέχεται 

από τον J2EE εξυπηρετητή, η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες όπως η ασφάλεια, η 

διαχείριση συναλλαγών, Java Naming and Directory Interface (JNDI) αναζητήσεις και 

την αποµακρυσµένη συνδεσιµότητα. Μερικά από τα κυριότερα σηµεία είναι τα εξής:  

 

• Το πρότυπο ασφάλειας J2EE επιτρέπει την διαµόρφωση ενός Web συντελεστή ή 

ενός enterprise bean έτσι ώστε οι πόροι των συστηµάτων να είναι προσβάσιµοι 

µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες.  

• Το πρότυπο συναλλαγών J2EE επιτρέπει την διευκρίνιση των σχέσεων µεταξύ 

των µεθόδων που αποτελούν µια ενιαία συναλλαγή έτσι ώστε όλες οι µέθοδοι σε 

µια συναλλαγή να αντιµετωπίζονται ως ενιαία µονάδα.  

• Οι υπηρεσίες αναζήτησης και εντοπισµού JNDI παρέχουν µια ενοποιηµένη 

διεπαφή σε πολλαπλές υπηρεσίες καταλόγου και ονοµασίας στα πλαίσια της  

επιχείρησης έτσι ώστε τα τµήµατα της εφαρµογής να µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στην ονοµασία και τις υπηρεσίες καταλόγου. 

•  Το πρότυπο αποµακρυσµένης συνδεσιµότητας J2EE διαχειρίζεται τις χαµηλού 

επιπέδου επικοινωνίες µεταξύ των πελατών και των enterprise beans. Αφότου 

δηµιουργείται ένα enterprise bean, ένας πελάτης επικαλείται τις µεθόδους σε αυτό 

σαν να ήταν στην ίδια εικονική µηχανή.  
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Το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική J2EE παρέχει τις διαµορφώσιµες υπηρεσίες σηµαίνει 

ότι τα τµήµατα εφαρµογής µέσα στην ίδια εφαρµογή J2EE µπορούν να συµπεριφερθούν 

διαφορετικά ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο ενσωµατώνονται. Παραδείγµατος 

χάριν, ένα enterprise bean µπορεί να έχει ρυθµίσεις ασφάλειας που να του επιτρέπουν 

ένα ορισµένο επίπεδο πρόσβασης στα στοιχεία βάσεων δεδοµένων σε ένα περιβάλλον 

παραγωγής και ένα άλλο επίπεδο πρόσβασης στα στοιχεία βάσεων δεδοµένων σε ένα 

άλλο περιβάλλον παραγωγής.   

Το container διαχειρίζεται επίσης τις µη-διαµορφώσιµες υπηρεσίες όπως τους 

κύκλους ζωής των enterprise beans και των servlets, την συγκέντρωση των πόρων 

σύνδεσης βάσεων δεδοµένων, την παραµονή στοιχείων δεδοµένων, και την πρόσβαση 

στα APIs της J2EE πλατφόρµας. Αν και η εµµονή στοιχείων δεδοµένων είναι µη 

διαµορφώσιµη υπηρεσία, η αρχιτεκτονική J2EE επιτρέπει  να αγνοηθεί η ρυθµισµένη 

από το container παραµονή (container managed persistence) , µε το να συµπεριληφθεί ο 

κατάλληλος κώδικας στην εφαρµογή των enterprise beans, όταν υπάρχει ανάγκη για 

περισσότερο έλεγχο από ότι παρέχει η προεπιλεγµένη παραµονή του container. 

Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να γίνει χρήση της bean managed persistence για να 

εφαρµοστούν µέθοδοι ανιχνευτών (αναζήτηση) ή για να δηµιουργηθεί µια 

προσαρµοσµένη cache βάσεων δεδοµένων. 

 

2.7.2 Τύποι containers 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης τοποθετεί τα τµήµατα της J2EE εφαρµογής στους 

ακόλουθους τύπους J2EE containers. Τα συστατικά J2EE και το container που 

περιγράφονται στην συνέχεια απεικονίζονται στο σχήµα 2.5.  

 

• Ένα enterprise JavaBeans (EJB) container διαχειρίζεται την εκτέλεση όλων των 

enterprise beans για µια εφαρµογή J2EE. Τα enterprise beans και το container 

τους τρέχουν στον J2EE εξυπηρετητή.  

• Ένα Web container διαχειρίζεται την εκτέλεση όλων των τµηµάτων σελίδων JSP 

και servlet για µια εφαρµογή J2EE. Τα τµήµατα Web και το container τους 

τρέχουν στον J2EE εξυπηρετητή.  



 26 

• Ένα container εφαρµογής πελάτη διαχειρίζεται την εκτέλεση όλων των τµηµάτων 

της εφαρµογής πελάτη για µια εφαρµογή J2EE. Οι εφαρµογές πελάτες και το 

container τους τρέχουν στη µηχανή πελάτη. 

•  Ένα applet container είναι ο συνδυασµός του browser και του Plug-in της Java 

που τρέχει στη µηχανή πελάτη. 

 

 
2.5 J2EE εξυπηρετητής και containers 

 
 

2.8      Συσκευασία 
 

Τα J2EE συστατικά συσκευάζονται χωριστά και συσσωρεύονται σε µια εφαρµογή J2EE 

για την εγκατάσταση. Κάθε συστατικό, τα σχετικά αρχεία του, όπως τα αρχεία GIF και 

HTML ή οι classes χρησιµότητας από την πλευρά του εξυπηρετητή και µία περιγραφή 

επέκτασης (Deployment descriptor), συγκεντρώνονται σε µια ενότητα και προστίθενται 

στην J2EE εφαρµογή. Μια εφαρµογή J2EE αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

enterprise beans, τµήµατα Web πελατών ή τµήµατα πελατών εφαρµογής. Η τελική 

επιχειρηµατική λύση µπορεί να χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή J2EE ή να αποτελείται 

από δύο ή περισσότερες εφαρµογές J2EE, ανάλογα µε τις απαιτήσεις σχεδιασµού. 

Μια εφαρµογή J2EE και κάθε µια από τις ενότητές της έχουν την περιγραφή 

επέκτασής τους. Μια περιγραφή επέκτασης είναι ένα επεκτάσιµο γλωσσικό (XML) - 

βασισµένο σε κείµενο - αρχείο σήµανσης µε µια επέκταση .xml που περιγράφει τις 

ρυθµίσεις εγκατάστασης ενός συστατικού. Μία περιγραφή επέκτασης ενότητας 

enterprise beans, παραδείγµατος χάριν, δηλώνει τις ιδιότητες συναλλαγής και τις 
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εγκρίσεις ασφάλειας για ένα enterprise bean. Επειδή οι πληροφορίες της περιγραφής 

επέκτασης είναι δηλωτικές, αυτές µπορούν να αλλάξουν χωρίς τροποποίηση του πηγαίου 

κώδικα του bean. Στο χρόνο εκτέλεσης ο J2EE εξυπηρετητής διαβάζει την περιγραφή 

επέκτασης και ενεργεί επάνω στο συστατικό αναλόγως.  

Μια εφαρµογή J2EE µε όλες της τις ενότητες, παραδίδεται σε ένα επιχειρηµατικό 

archive αρχείο (EAR). Ένα αρχείο EAR είναι ένα τυποποιηµένο αρχείο JAR µε µια 

επέκταση .ear. Στην έκδοση GUI του εργαλείου επέκτασης εφαρµογής J2EE SDK, 

δηµιουργούµε ένα αρχείο EAR πρώτα και σ’ αυτό προστίθενται τα αρχεία JAR και 

WAR. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται τα εργαλεία συσκευασίας γραµµών 

εντολής, εντούτοις, δηµιουργείται πρώτα το Java Archive αρχείο (JAR) και το αρχείο 

Web Archive (WAR) και κατόπιν δηµιουργείται το EAR.  

 

• Κάθε EJB JAR αρχείο περιέχει την περιγραφή επέκτασης, τα σχετικά αρχεία του, 

και τα αρχεία .class για το enterprise bean.  

• Κάθε αρχείο JAR πελατών εφαρµογής περιέχει τον περιγραφέα επέκτασης, τα 

σχετικά αρχεία του, και τα αρχεία .class για την εφαρµογή πελάτη.  

• Κάθε WAR αρχείο περιέχει τον περιγραφέα επέκτασης, τα σχετικά αρχεία του, 

και τα αρχεία .class για το servlet ή τα .jsp αρχεία για µια σελίδα JSP.  

 

Η χρησιµοποίηση των ενοτήτων και των αρχείων EAR καθιστά δυνατή την 

συγκέντρωση διαφορετικών εφαρµογών J2EE, χρησιµοποιώντας κάποια από τα ίδια 

συστατικά. Καµία πρόσθετη κωδικοποίηση δεν απαιτείται, είναι ακριβώς ένα θέµα 

συναρµολόγησης διάφορων ενοτήτων J2EE σε EAR αρχεία. 

 

2.9 J2EE APIs 
  

Η τυποποιηµένη έκδοση της Java 2 πλατφόρµας (J2SE), χρειάζεται για να τρέξει το J2EE 

SDK και παρέχει τον πυρήνα APIs για το γράψιµο των συστατικών J2EE, τα εργαλεία 

ανάπτυξης, και την εικονική µηχανή Java (Java Virtual Machine. Το J2EE SDK παρέχει 

τα ακόλουθα APIs που χρησιµοποιούνται στις εφαρµογές J2EE.  
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2.9.1 Enterprise JavaBeans Technology 2.0 

 

Ένα enterprise bean είναι το σώµα του κώδικα µε τα πεδία και τις µεθόδους για να 

εφαρµόσει τις ενότητες της επιχειρησιακής λογικής. Ένα enterprise bean µπορεί να 

θεωρηθεί ως η δοµική µονάδα, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνη ή µε άλλα enterprise 

beans, για να εκτελέσει την επιχειρησιακή λογική στον J2EE εξυπηρετητή.  

Υπάρχουν τρία είδη enterprise beans: session beans, entity beans και message-

driven beans. ∆εν είναι απαραίτητο να γραφεί οποιοσδήποτε κώδικας SQL ή να 

χρησιµοποιηθεί το JDBC API, για να εκτελεστούν άµεσα διαδικασίες πρόσβασης σε 

βάσεις δεδοµένων µε ένα entity bean. Το EJB container τις χειρίζεται όλες. Εντούτοις, 

εάν αγνοηθεί η ρυθµισµένη από το container προεπιλογή σε σχέση µε την εµµονή, για 

οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το JDBC API. Επίσης, εάν πρέπει ένα 

session bean να έχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων, πρέπει να χρησιµοποιηθεί το JDBC 

API.  

 

2.9.2 JDBC 2.0 API 

 

Το JDBC API επιτρέπει να εκτελούνται εντολές SQL από τις προγραµµατιστικές 

γλωσσικές µεθόδους της Java. Το JDBC API χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί σε ένα 

enterprise bean, αν αγνοηθεί η ρυθµισµένη προεπιλογή εµµονής του container ή αν ένα 

session bean πρέπει να έχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων. Με την ρυθµισµένη από το 

container εµµονή, οι διαδικασίες πρόσβασης βάσεων δεδοµένων αντιµετωπίζονται από 

το container και η εφαρµογή των enterprise beans δεν περιέχει καµία εντολή κώδικα 

JDBC ή SQL. Το JDBC API µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί από ένα servlet ή µια 

σελίδα JSP για να έχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων άµεσα χωρίς να χρησιµοποιήσει  

κάποιο enterprise beans.  

Το JDBC API έχει δύο µέρη: µία διεπαφή σε επίπεδο εφαρµογής που 

χρησιµοποιείται από τα τµήµατα εφαρµογής, για να έχουν πρόσβαση σε µια βάση 

δεδοµένων και µια διεπαφή φορέων παροχής υπηρεσιών για να συνδέσει έναν οδηγό 

JDBC µε την πλατφόρµα J2EE. 
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2.9.3 Java Servlet Technology 2.3 

 

Η τεχνολογία Java Servlet επιτρέπει τον καθορισµό των HTTP-συγκεκριµένων servlet 

classes. Μια servlet class επεκτείνει τις ικανότητες των εξυπηρετητών που φιλοξενούν 

εφαρµογές που έχουν ως πρότυπο το µοντέλο προγραµµατισµού αιτήµατος-απάντησης. 

Αν και τα servlets µπορούν να αποκριθούν σε οποιοδήποτε τύπο αιτήµατος, 

χρησιµοποιούνται συνήθως για να επεκτείνουν τις εφαρµογές που φιλοξενούνται από 

τους Web εξυπηρετητές. 

 

2.9.4 JavaServer Pages (JSP) Technology 1.2 

 

Η τεχνολογία σελίδων JSP επιτρέπει τον συνδυασµό κοµµατιών κώδικα γραµµένο σε 

Java µε τη στατική σήµανση σε ένα βασισµένο σε κείµενο έγγραφο. Μια σελίδα JSP 

είναι ένα βασισµένο σε κείµενο έγγραφο που περιέχει δύο τύπους κειµένων: στατικά 

στοιχεία προτύπων, που µπορούν να εκφραστούν µε οποιοδήποτε βασισµένο σε κείµενο 

σχήµα, όπως το HTML, WML, και XML, και στοιχεία JSP, που καθορίζουν πώς η 

σελίδα κατασκευάζει το δυναµικό περιεχόµενο.  

 

2.9.5 Java Message Service (JMS) 1.0 

 

Το JMS API είναι πρότυπo ανταλλαγής µηνυµάτων το οποίο δίνει την δυνατότητα στα 

τµήµατα εφαρµογής J2EE να δηµιουργήσουν, να στείλουν, να λάβουν, και να διαβάσουν 

µηνύµατα. Επιτρέπει τη διανεµηµένη επικοινωνία που συνδέεται αόριστα, αξιόπιστα, και 

ασύγχρονα. 

 

2.9.6 Java Transaction API (JTA) 1.0 

 

Το JTA API παρέχει µια τυποποιηµένη διεπαφή οριοθεσίας για την οριοθέτηση των 

συναλλαγών. Η αρχιτεκτονική J2EE παρέχει αυτόµατο µηχανισµό  χειρισµού των 

επιβεβαιώσεων και ακυρώσεων των συναλλαγών. Αυτό σηµαίνει ότι οποιεσδήποτε άλλες 

εφαρµογές που βλέπουν τα στοιχεία, θα δουν τα ενηµερωµένα στοιχεία µετά από κάθε 

λειτουργική ανάγνωση ή γραφή πάνω στην βάση δεδοµένων. Εντούτοις, εάν κάποια 
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αίτηση εκτελεί δύο χωριστές διαδικασίες πρόσβασης στη βάση δεδοµένων, που 

εξαρτώνται η µια από την άλλη, ενδείκνυται το JTA API για να οριοθετήσει το που 

ολοκληρώνεται η συναλλαγή - συµπεριλαµβανοµένων των δύο διαδικασιών – πότε 

αρχίζει, πότε ακυρώνεται, και πότε γίνεται αµετάκλητη.  

 

2.9.7 JavaMail Technology 1.2 

 

Πολλές εφαρµογές ∆ιαδικτύου πρέπει να στείλουν µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου έτσι η πλατφόρµα J2EE περιλαµβάνει το JavaMail API, µε έναν φορέα 

παροχής υπηρεσιών JavaMail, τον οποίο τα τµήµατα εφαρµογής µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν για να στείλουν το διαδικτυακό ταχυδροµείο. Το JavaMail API έχει 

δύο µέρη: µια διεπαφή σε επίπεδο εφαρµογής που χρησιµοποιείται από τα τµήµατα 

εφαρµογής για να στείλει το ταχυδροµείο, και µια διεπαφή φορέων παροχής υπηρεσιών.  

 

2.9.8 JavaBeans Activation Framework 1.0 

 

Το πλαίσιο ενεργοποίησης JavaBeans συµπεριλαµβάνεται επειδή το JavaMail το 

χρησιµοποιεί. Παρέχει τις τυποποιηµένες υπηρεσίες για να καθορίσει τον τύπο ενός 

αυθαίρετου κοµµατιού των στοιχείων, να περιλάβει πρόσβαση σε αυτό, να ανακαλύψει 

τις διαδικασίες που είναι διαθέσιµες σε αυτόν, και να δηµιουργήσει το κατάλληλο 

συστατικό JavaBean για να εκτελέσει αυτές τις διαδικασίες. 

 

2.9.9 Java API for XML (JAXP) 1.1 

 

Η XML είναι µια γλώσσα για την αντιπροσώπευση και την περιγραφή στοιχείων 

δεδοµένων, βασισµένων σε κείµενο, έτσι ώστε τα στοιχεία να µπορούν να διαβαστούν 

και να αντιµετωπιστούν από οποιοδήποτε πρόγραµµα ή εργαλείο που χρησιµοποιεί XML 

APIs. Τα προγράµµατα και τα εργαλεία µπορούν να παραγάγουν τα αρχεία XML που 

άλλα προγράµµατα και εργαλεία µπορούν να διαβάσουν και να χειριστούν.  

Παραδείγµατος χάριν, µια εφαρµογή J2EE µπορεί να χρησιµοποιήσει XML για 

να συντάξει τις εκθέσεις, και οι διαφορετικές επιχειρήσεις που λαµβάνουν τις εκθέσεις 

µπορούν να χειριστούν τα στοιχεία µε έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
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ανάγκες τους. Μια επιχείρηση ενδέχεται να βάλει τα στοιχεία XML σε κάποιο 

πρόγραµµα ούτως ώστε να µεταφραστεί το XML σε HTML και να µπορεί να εκδοθεί στο 

Web, µια άλλη επιχείρηση να επεξεργαστεί τα στοιχεία XML µέσω ενός εργαλείου για 

να δηµιουργήσει µια παρουσίαση µάρκετινγκ, ενώ µια τρίτη να προωθήσει τα στοιχεία 

XML στην J2EE εφαρµογή της για επεξεργασία. 

 

2.9.10 J2EE Connector API 1.0 

 

Το J2EE Connector API χρησιµοποιείται από τους προµηθευτές J2EE εργαλείων και 

τους ολοκληρωτές συστηµάτων για να δηµιουργήσουν τους προσαρµοστείς των πόρων 

που υποστηρίζουν την πρόσβαση στα συστήµατα επιχειρηµατικών πληροφοριών, που 

µπορούν να συνδεθούν µε οποιοδήποτε προϊόν J2EE. Ένας προσαρµοστής πόρων είναι 

ένα τµήµα λογισµικού, που επιτρέπει στα τµήµατα εφαρµογής J2EE να έχουν πρόσβαση 

και να αλληλεπιδράσουν µε τον ελλοχεύοντα διευθυντή των πόρων. Επειδή ένας 

προσαρµοστής πόρων είναι συγκεκριµένος για το διευθυντή των πόρων του, υπάρχει 

χαρακτηριστικά ένας διαφορετικός προσαρµοστής των πόρων για κάθε τύπο βάσης 

δεδοµένων ή EIS.  

 

2.9.11 Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 1.0 

 

H Java Authentication and Authorization Service (JAAS) παρέχει έναν τρόπο, σε µια 

εφαρµογή J2EE, να επικυρώνει και να επιτρέπει την χρήση, σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

χρήστη ή µια οµάδα χρηστών. Η JAAS είναι µια έκδοση, στην γλώσσα 

προγραµµατισµού της Java, του τυποποιηµένου pluggable πλαισίου ενότητας 

επικύρωσης (Pluggable Authentication Module - PAM) που επεκτείνει την Java 

αρχιτεκτονική ασφάλειας ώστε να υποστηρίζει επικύρωση σε επίπεδο χρήστη.  

 

 

 

 

 

 
 



 32 

 
 

3 Στρώµα Λογικής (Application Logic Layer) 

 
Σε µια multitier εφαρµογή J2EE, το Enterprise JavaBeans (EJB) επίπεδο φιλοξενεί την 

οριζόµενη από την εφαρµογή επιχειρησιακή λογική και παρέχει σε επίπεδο συστήµατος 

υπηρεσίες, όπως η διαχείριση των συναλλαγών και η ασφάλεια. Η επιχειρηµατική 

JavaBeans τεχνολογία παρέχει ένα διανεµηµένο πρότυπο συστατικών που επιτρέπει 

στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη να εστιάσουν στην επίλυση των επιχειρησιακών 

προβληµάτων ενώ βασίζονται στην πλατφόρµα J2EE για το χειρισµό των σύνθετων 

ζητηµάτων στο επίπεδο του συστήµατος. Αυτός ο διαχωρισµός επιτρέπει τη γρήγορη 

ανάπτυξη εξελίξιµων, προσιτών, σταθερών, και ιδιαίτερα ασφαλών εφαρµογών. Στο 

πρότυπο προγραµµατισµού J2EE, τα συστατικά EJB είναι µια θεµελιώδης σύνδεση 

µεταξύ των τµηµάτων παρουσίασης, που φιλοξενούνται στο Web επίπεδο και κρίσιµων 

επιχειρησιακών στοιχείων και συστηµάτων, που διατηρούνται στο επίπεδο του  

συστήµατος επιχειρηµατικών πληροφοριών.  

 

3.1 Η Επιχειρησιακή Λογική και τα Επιχειρησιακά 

Αντικείµενα (Business Logic and Business Objects) 

 
Η επιχειρησιακοί λογική, υπό µια πολύ ευρεία έννοια, είναι το σύνολο διαδικασιών ή 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται για να διαχειριστούν µια συγκεκριµένη επιχειρησιακή 

λειτουργία. Υιοθετώντας την αντικειµενοστραφή µέθοδο µας επιτρέπεται να 

αποσυνθέσουµε µια επιχειρησιακή λειτουργία σε ένα σύνολο συστατικών ή στοιχείων 

αποκαλούµενων επιχειρησιακά αντικείµενα. Όπως άλλα αντικείµενα, τα επιχειρησιακά 

αντικείµενα έχουν και την κατάσταση (ή τα στοιχεία) και τη συµπεριφορά. 

Παραδείγµατος χάριν, ένα αντικείµενο χρήστη έχει τα στοιχεία όπως ένα όνοµα, κωδικό, 

ηµεροµηνία εγγραφής και τα λοιπά. Έχει τις µεθόδους για την αλλαγή κωδικού ή για την 

µεταβολή άλλων παραµέτρων. Για να διαχειριστούµε ένα επιχειρησιακό πρόβληµα 

πρέπει να είµαστε σε θέση να αποκωδικοποιήσουµε πώς τέτοια επιχειρησιακά 
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αντικείµενα λειτουργούν και αλληλεπιδρούν για να παρέχουν την επιθυµητή λειτουργία. 

Το σύνολο συγκεκριµένων επιχειρησιακών κανόνων, που βοηθούν στον προσδιορισµό 

της δοµής και της συµπεριφοράς των επιχειρησιακών αντικειµένων, µαζί µε τις συνθήκες 

που πρέπει να ικανοποιούνται πριν και µετά την έκθεσή της συµπεριφοράς του 

αντικειµένου σε άλλα αντικείµενα στο σύστηµα, είναι γνωστό ως επιχειρησιακή λογική.  

Στη συνέχεια θα καταδείξουµε τον τρόπο καθορισµού της συµπεριφοράς ενός 

επιχειρησιακού αντικειµένου από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από το επιχειρησιακό 

πρόβληµα που εξετάζουµε. Παραδείγµατος χάριν, η εφαρµογή ηλεκτρονικών 

λογαριασµών χρησιµοποιεί µια οµάδα επιχειρησιακών αντικειµένων:  

 

• Ένα αντικείµενο Χρήστη για να διαχειριστεί τους χρήστες  

• Ένα αντικείµενο Σηµειώσεων για να καταγράψει µηνύµατα προς τους χρήστες  

• Ένα αντικείµενο Λογαριασµού για να αποτυπώσει στοιχεία του Λογαριασµού 

 

Οι απαιτήσεις του αντικειµένου Χρήστη για παράδειγµα περιλαµβάνουν: 

 

1 Κάθε πελάτης της υπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό χρήστη.  

2 Κάθε Χρήστης πρέπει να έχει τα στοιχεία για έναν πελάτη όπως το όνοµα, την 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή την ηµεροµηνία που 

ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία.  

3 Οι πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να ενηµερώσουν στοιχεία που τους 

αφορούν.  

4 Οι πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσουν τις πληροφορίες που τους 

αφορούν.  

5 Οι πελάτες µπορούν να ανακτήσουν και να ενηµερώσουν µόνο τις 

πληροφορίες που τους αφορούν. 

6 Τα στοιχεία των χρηστών πρέπει να διατηρηθούν στην επίµονη αποθήκευση.  

7 Πολλοί πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία  

τους συγχρόνως.  

8 Πολλοί πελάτες δεν µπορούν να ενηµερώσουν τον ίδιο χρήστη ταυτόχρονα.  

 



 34 

Οι πρώτες δύο απαιτήσεις διευκρινίζουν τις δοµικές ιδιότητες του αντικειµένου 

Χρήστης. Βάσει αυτών των κανόνων, το αντικείµενο Χρήστης πρέπει να έχει ένα πεδίο 

που να αποτελεί την ταυτότητά του και διάφορα άλλα πεδία για να διατηρήσουν 

στοιχεία, όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, και άλλα στοιχεία επαφής.  

Η συµπεριφορά του αντικειµένου Χρήστη περιγράφεται στις απαιτήσεις τρία, και 

τέσσερα. Παραδείγµατος χάριν, οι Χρήστες πρέπει να έχουν τις µεθόδους για να 

ενηµερώσουν τα στοιχεία επαφής και για να πάρουν τις πληροφορίες τους.  

Οι τελευταίες τέσσερις απαιτήσεις διευκρινίζουν τους γενικούς όρους που πρέπει 

να ικανοποιηθούν, έτσι ώστε το αντικείµενο Χρήστης να µπορεί κατάλληλα να 

εκπληρώσει την λειτουργία του. Παραδείγµατος χάριν, όταν ενηµερώνει ένας πελάτης τα 

στοιχεία του, ο πελάτης πρέπει να έχει εγκριθεί να έχει πρόσβαση ενώ οι ενηµερωµένες 

πληροφορίες πρέπει να γραφτούν στην επίµονη αποθήκευση. Κανένας άλλος πελάτης δεν 

πρέπει να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία ταυτόχρονα.  

Παρόµοιοι ορισµοί ανάλυσης και απαιτήσεων θα µπορούσαν να διατυπωθούν και 

για άλλα αντικείµενα. Εάν εξετάσουµε τα επιχειρησιακά αντικείµενα σε παρόµοιες 

εφαρµογές θα διαπιστώσουµε ότι ακόµα κι αν η πραγµατική δοµή και η συµπεριφορά 

του αντικειµένου είναι δεµένες πολύ στο επιχειρησιακό πρόβληµα που πρόκειται να 

λύσει, πολλές υπηρεσίες που αυτά τα επιχειρησιακά αντικείµενα παρέχουν, ακολουθούν 

τα συγκεκριµένα σχέδια που είναι αρκετά γενικής φύσης. 

 

3.1.1 Κοινές απαιτήσεις των Επιχειρησιακών Αντικειµένων  

 

Σε αυτό το σηµείο θα περιγράψουµε τις κοινές απαιτήσεις των επιχειρησιακών 

αντικειµένων.  

3.1.1.1 ∆ιατήρηση κατάστασης 
 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο πρέπει συχνά να διατηρήσει την κατάστασή του µεταξύ 

των επικλήσεων των µεθόδων. Αυτή η κατάσταση µπορεί να είναι είτε συνοµιλητική 

(conversational) είτε επίµονη (persistent). Η κατάσταση συνοµιλίας είναι µία κατάσταση 

που διατηρείται σε ένα αντικείµενο κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας µεταξύ ενός πελάτη 

και της εφαρµογής. Η επίµονη κατάσταση είναι η κατάσταση που αποθηκεύεται σε µια 
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βάση δεδοµένων ή άλλο µόνιµο µέσο, καταγράφοντας τη συνοµιλία µεταξύ ενός πελάτη 

και της εφαρµογής.  

 

3.1.1.2 Εφαρµογή σε κοινά δεδοµένα 

 

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των επιχειρησιακών αντικειµένων είναι ότι λειτουργούν 

συχνά σε κοινά δεδοµένα. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 

µέτρα για να παρέχουν τον έλεγχο συναγωνισµού και τα κατάλληλα επίπεδα 

αποµόνωσης για την πρόσβαση στα κοινά στοιχεία. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου 

σεναρίου θα ήταν πολλοί χρήστες που ενηµερώνουν τις ίδιες πληροφορίες. Εάν δύο 

χρήστες προσπαθούν να ενηµερώσουν τον ίδιο λογαριασµό συγχρόνως, ένας µηχανισµός 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να κρατήσει τα στοιχεία σε µια συνεπή κατάσταση.  

 

3.1.1.3 Συµµετοχή σε συναλλαγές 

 

Μια συναλλαγή µπορεί να περιγραφεί ως σύνολο ενεργειών που πρέπει να 

ολοκληρωθούν ως µονάδα. Εάν µία από τις ενέργειες αποτύχει, τότε όλες οι ενέργειες 

που προηγήθηκαν θα πρέπει να ακυρωθούν και να επιστρέψουν στην προηγούµενη 

κατάσταση. Εάν όλες οι ενέργειες επιτύχουν, η συναλλαγή λέγεται ότι είναι δεσµευµένη.  

Σε πολλές επιχειρησιακές διαδικασίες, οι συναλλαγές µπορούν να επεκταθούν σε 

περισσότερες από µία µακρινές πηγές στοιχείων. Τέτοιες συναλλαγές -- αποκαλούµενες 

διανεµηµένες συναλλαγές -- απαιτούν ειδικά πρωτόκολλα για να εξασφαλίσουν 

ακεραιότητα στοιχείων. 

 

3.1.1.4 Εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού πελατών 

 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του 

σε έναν µεγάλο αριθµό πελατών συγχρόνως. Αυτό µεταφράζεται στην αναγκαιότητα 

ύπαρξης αλγορίθµων διαχείρισης αιτηµάτων, που δίνουν σε κάθε πελάτη µια εντύπωση 

ότι ένα αφιερωµένο επιχειρησιακό αντικείµενο είναι διαθέσιµο για να εξυπηρετήσει το 

αίτηµά του. Χωρίς έναν τέτοιο διοικητικό µηχανισµό, το σύστηµα θα εξαντληθεί τελικά 

από πόρους και δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άλλους πελάτες.  
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3.1.1.5 Εξασφάλιση διαθεσιµότητας στους πελάτες 

 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο θα πρέπει να παραµείνει διαθέσιµο στους πελάτες ακόµα 

και όταν τα συστήµατα πέσουν, µια υπηρεσία καλούµενη ως υψηλή διαθεσιµότητα. Το 

EJB container στο οποίο ένα επιχειρησιακό αντικείµενο συντηρείται παρέχει αυτήν την 

υπηρεσία µε τη χρησιµοποίηση των στρατηγικών για να αποκρύψει τα διάφορα λάθη των 

εξυπηρετητών από τους πελάτες.  

 

3.1.1.6 Παροχή αποµακρυσµένης πρόσβασης στα δεδοµένα 

 

Ένας πελάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει αποµακρυσµένη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από ένα επιχειρησιακό αντικείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι το 

επιχειρησιακό αντικείµενο πρέπει να έχει κάποιο τύπο υποδοµής για να υποστηρίξει τη 

δικτυακή εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό στη συνέχεια υπονοεί ότι ένα επιχειρησιακό 

αντικείµενο πρέπει να είναι µέρος ενός διανεµηµένου υπολογιστικού περιβάλλοντος, που 

φροντίζει τα θεµελιώδη ζητήµατα των διανεµηµένων συστηµάτων, όπως η διαφάνεια  

θέσης και αποτυχίας (location and failure transparency).  

 

3.1.1.7 Ελεγχόµενη πρόσβαση 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα επιχειρησιακά αντικείµενα απαιτούν συχνά 

κάποιο τύπο µηχανισµού επικύρωσης και έγκρισης πρόσβασης των πελατών, για να 

επιτραπεί µόνο σε ένα ορισµένο σύνολο πελατών να έχουν πρόσβαση στις 

προστατευµένες υπηρεσίες. Παραδείγµατος χάριν, πρέπει να ελεγχθεί ότι ένας πελάτης 

εξουσιοδοτείται για να ενηµερώσει τις πληροφορίες ενός επιχειρησιακού αντικειµένου, 

πριν του επιτραπεί να το πραγµατοποιήσει. Σε πολλά επιχειρηµατικά σενάρια, 

απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα ελέγχου πρόσβασης.  
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3.1.1.8 ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης 

 

Κοινή απαίτηση των επιχειρησιακών αντικειµένων είναι να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα 

από τα διαφορετικά συστατικά της ίδιας εφαρµογής ή / και από διαφορετικές εφαρµογές. 

Τα επιχειρησιακά αντικείµενα είναι σε θέση να χρησιµοποιηθούν από εσωτερικά και 

εξωτερικά τµήµατα της εφαρµογής, όταν αναπτύσσονται µε έναν τυποποιηµένο τρόπο 

και τρέχουν σε ένα περιβάλλον που τηρεί αυτά τα πρότυπα. Εάν αυτά τα πρότυπα 

υιοθετούνται ευρέως από την κοινότητα προµηθευτών, µια εφαρµογή µπορεί να 

συναρµολογηθεί από συστατικά διαφορετικών προµηθευτών. Εκτός από τη διευκόλυνση 

της γρήγορης ανάπτυξης µιας εφαρµογής, αυτή η προσέγγιση µας βοηθά να αποφύγουµε 

τον περιορισµό σχετικά µε τον προµηθευτή. 

 

3.2 Τα Enterprise Beans ως J2EE επιχειρησιακά 

αντικείµενα 

 
Τα Enterprise Beans ως επιχειρησιακά J2EE αντικείµενα πρέπει να παρέχουν µερικές 

γενικές υπηρεσίες στους πελάτες, όπως η υποστήριξη των συναλλαγών, η ασφάλεια, και 

η εξ’ αποστάσεως πρόσβαση. Αυτές οι κοινές υπηρεσίες είναι σύνθετης φύσης και είναι 

έξω από την περιοχή της επιχειρησιακής λογικής που απαιτείται σε µία εφαρµογή. Για να 

απλοποιηθεί η ανάπτυξη, οι επιχειρηµατικές εφαρµογές χρειάζονται µια τυποποιηµένη 

δευτερεύουσα υπολογιστική υποδοµή, που να µπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.  

Το EJB επίπεδο της πλατφόρµας J2EE παρέχει ένα τυποποιηµένο διανεµηµένο 

πρότυπο συστατικών, από την πλευρά του εξυπηρετητή, που απλοποιεί πολύ το στόχο 

της συγγραφής επιχειρησιακής λογικής. Στην αρχιτεκτονική EJB, οι εµπειρογνώµονες 

συστηµάτων παρέχουν το πλαίσιο για τις υπηρεσίες, ενώ οι εµπειρογνώµονες της 

εφαρµογής παρέχουν τα συστατικά που εµπεριέχουν την επιχειρησιακή γνώση. Η 

πλατφόρµα J2EE κατ’ αυτόν τον τρόπο µας επιτρέπει κατά την ανάπτυξη να 

επικεντρωθούµε στην επίλυση των επιχειρησιακών προβληµάτων.  

Η επιχειρηµατική JavaBeans αρχιτεκτονική ορίζει τα συστατικά -- αποκαλούµενα 

Enterprise Beans – τα οποία µας επιτρέπουν να γράψουµε τα επιχειρησιακά αντικείµενα 
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που κάνουν χρήση των  υπηρεσιών της J2EE πλατφόρµας. Υπάρχουν τρία είδη 

Enterprise Beans: session beans, entity beans και message driven beans.  

 

• Τα session beans προορίζονται να είναι ιδιωτικοί πόροι που χρησιµοποιούνται 

µόνο από τον πελάτη που τους δηµιουργεί. Για αυτόν τον λόγο, τα session beans, 

από την προοπτική του πελάτη, εµφανίζονται ανώνυµα.  

• Τα entity beans είναι συστατικά που αντιπροσωπεύουν µια αντικειµενοστραφή 

άποψη µερικών οντοτήτων που αποθηκεύονται στην επίµονη αποθήκευση, όπως 

µια βάση δεδοµένων. Σε αντίθεση µε τα session beans, κάθε entity bean έχει µια 

µοναδική ταυτότητα που εκτίθεται ως πρωτεύον κλειδί.  

• Τα message driven beans είναι συστατικά που επεξεργάζονται τα ασύγχρονα 

µηνύµατα, που παραδίδονται µέσω του API της υπηρεσίας µηνυµάτων της Java 

(JMS). Τα message driven beans, µε την εφαρµογή µιας διεπαφής ακροατών 

µηνυµάτων JMS, µπορούν ασύγχρονα να καταναλώσουν τα µηνύµατα που 

στέλνονται σε µια σειρά αναµονής JMS ή ένα θέµα.  

 

Τα Enterprise Beans ζουν µέσα στα EJB container, τα οποία παρέχουν τη 

διαχείριση του κύκλου ζωής, των συναλλαγών, της ασφάλειας, της µονιµότητας, και 

ποικίλες άλλες υπηρεσίες για λογαριασµό τους. Ένα EJB container είναι µέρος ενός EJB 

εξυπηρετητή, ο οποίος παρέχει την ονοµατολογία και τις υπηρεσίες καταλόγου, 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και τα λοιπά. Όταν ένας πελάτης επικαλείται µια 

λειτουργία σε ένα Enterprise Bean, η κλήση διαχειρίζεται από το container. Με την 

παρεµβολή µεταξύ των πελατών και των συστατικών στο επίπεδο της κλήσης των 

µεθόδων, τα container µπορούν να διαχειριστών υπηρεσίες που κατανέµονται στις 

κλήσεις και τα συστατικά, ή ακόµη και σε container που εκτελούνται σε διαφορετικούς 

εξυπηρετητές και διαφορετικά µηχανήµατα. Επειδή το container προσθέτει αυτές τις 

υπηρεσίες στο παρασκήνιο αυτός ο µηχανισµός απλοποιεί την ανάπτυξη και των 

συστατικών και των πελατών. Το σχήµα 4.1 απεικονίζει ακριβώς αυτό. 
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3.1 Enterprise Beans από την οπτική του πελάτη 

 

3.2.1 Enterprise Beans και EJB containers 

 

Η αρχιτεκτονική EJB πριµοδοτεί τα Enterprise Beans και τα EJB container µε διάφορα 

µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που επιτρέπουν τη φορητότητα, την ικανότητα 

επαναχρησιµοποίησης, και την ευκολία της χρήσης:  

 

• Οι εκφάνσεις των Enterprise Beans δηµιουργούνται και ρυθµίζονται στο χρόνο 

εκτέλεσης από ένα container. Εάν ένα Enterprise Bean χρησιµοποιεί µόνο τις 

υπηρεσίες που καθορίζονται από την προδιαγραφή EJB, µπορεί να επεκταθεί σε 

οποιοδήποτε συµβατό EJB container. Εξειδικευµένα container µπορούν να 

παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες πέρα από αυτές που καθορίζονται από την 

προδιαγραφή EJB. Ένα Enterprise Bean που εξαρτάται από µια τέτοια υπηρεσία 

µπορεί να επεκταθεί µόνο σε ένα container που υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.  
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• Η συµπεριφορά ενός Enterprise Bean δεν περιλαµβάνεται πλήρως στην εφαρµογή 

του. Πληροφορίες υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών 

συναλλαγής και των πληροφοριών ασφάλειας, είναι ανεξάρτητες από την 

εφαρµογή του Enterprise Bean. Όταν οι πληροφορίες υπηρεσιών κρατιούνται 

χωριστά από την εφαρµογή του Enterprise Bean, οι πληροφορίες υπηρεσιών 

µπορούν να προσαρµοστούν κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης και της 

επέκτασης της εφαρµογής. Αυτό καθιστά δυνατό να περιληφθεί ένα Enterprise 

Bean σε µια συγκεντρωµένη εφαρµογή χωρίς απαίτηση αλλαγών ή recompilation 

του πηγαίου κώδικα, ακόµα και όταν ανακατανέµεται σε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον. Η διευκρίνιση των σχετικών µε την υπηρεσία λεπτοµερειών στον 

περιγραφέα επέκτασης (deployment desctriptor) επίσης µειώνει τον κώδικα 

πρέπει να γράψουµε.  

• Ο προµηθευτής των Bean καθορίζει την άποψη του πελάτη για το Enterprise 

Bean. Η άποψη του πελάτη ενός Enterprise Bean µπορεί να είναι είτε µια 

αποµακρυσµένη άποψη είτε µια τοπική. Ένας προµηθευτής µπορεί να καθορίσει 

και τους δύο τύπους απόψεων για ένα Bean, αλλά συνήθως µόνο το ένα ή το άλλο 

παρέχεται. Η άποψη του πελάτη ενός Enterprise Bean -- είτε µακρινή είτε τοπική 

-- παρέχεται µέσω δύο διεπαφών: µιας συστατικής διεπαφής (component 

interface) και µίας οικείας διεπαφής (home interface). Αν και η άποψη του πελάτη 

είναι ανεπηρέαστη από το container και τον εξυπηρετητή που φιλοξενούν το 

Bean, ο πελάτης της τοπικής άποψης ενός Bean πρέπει να συνυπάρχει στο ίδιο 

container µε το Bean . Επειδή η άποψη του πελάτη είναι η ίδια ανεξάρτητα από το 

container ή τον εξυπηρετητή στους οποίους το Bean φιλοξενείται, εξασφαλίζεται 

ότι και τα Bean και οι πελάτες τους µπορούν να φιλοξενηθούν σε πολλαπλά 

περιβάλλοντα εκτέλεσης, χωρίς αλλαγές ή recompilation. Οι διεπαφές της άποψης 

των πελατών διαµορφώνονται από τις classes που παράγονται από το container  

όταν επεκτείνεται ένα Bean. Με την εφαρµογή αυτών των διεπαφών 

εξασφαλίζεται ότι το container µπορεί να παρεµβληθεί στις διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης του πελάτη µε ένα Bean και να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του 

Bean.  
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Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τις οικείες και τις συστατικές διεπαφές (home and 

component interface) για κάθε µια από τις κατηγορίες των Enterprise Beans. Σηµειωτέον  

ότι µόνο τα session και entity Beans έχουν τις διεπαφές άποψης των πελατών (client view 

interfaces). Τα message driven Beans δεν είναι άµεσα προσβάσιµα στους πελάτες.  

 

3.2.1.1 Οικεία διεπαφή (home interface) 

 

Η οικεία διεπαφή παρέχει τις µεθόδους για την δηµιουργία και την εξάλειψη των 

Enterprise Beans. Επιπλέον, η οικεία διεπαφή ενός entity bean περιέχει επίσης τις 

µεθόδους αναζήτησης των περιπτώσεων του bean, βασισµένων σε ορισµένα κριτήρια 

αναζήτησης, και µπορεί να περιέχει τις οικείες επιχειρησιακές µεθόδους.  

Η οικεία διεπαφή για ένα enterprise bean µε µια µακρινή άποψη πελάτη πρέπει να 

επεκτείνει το javax.ejb.EJBHome. Η οικεία διεπαφή για ένα enterprise bean µε µια 

τοπική άποψη πελάτη πρέπει να επεκτείνει το javax.ejb.EJBLocalHome.  

Γενικά, η αποµακρυσµένη οικεία διεπαφή του enterprise bean επιτρέπει σε έναν 

πελάτη να κάνει τα εξής:  

 

• να δηµιουργεί τις νέες εκφάνσεις των  enterprise beans 

• να εξαλείφει τις εκφάνσεις των enterprise beans 

• να παίρνει τα metadata για το enterprise bean µέσω της διεπαφής 

javax.ejb.EJBMetaData. Η διεπαφή javax.ejb.EJBMetaData παρέχεται για να 

επιτρέψει στα εργαλεία συναρµολόγησης εφαρµογών να ανακαλύψουν τα 

metadata  για το bean.  

• να παρέχει µια λαβή στην οικεία διεπαφή. Η οικεία λαβή (home handle) 

µπορεί να δηµοσιευθεί σε συνέχειες (serialized) και να γραφτεί στη µόνιµη 

αποθήκευση. Αργότερα, ενδεχοµένως σε µια διαφορετική εικονική µηχανή 

Java, η λαβή µπορεί να γίνει deserialized από τη µόνιµη αποθήκευση και να  

χρησιµοποιηθεί για να πραγµατώσει µια αναφορά στην οικεία διεπαφή.  

• να βρίσκει µια υπάρχουσα έκφανση entity bean. Η εγχώρια διεπαφή ενός 

entity bean παρέχει µια ή περισσότερες µεθόδους για την ανεύρεση των 

υπαρκτών εκφάνσεων entity beans µέσα στο home. Κάθε entity bean home  

περιέχει µια µέθοδο findByPrimaryKey. Ένας πελάτης που ξέρει το 
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πρωτεύον κλειδί ενός entity αντικειµένου µπορεί να λάβει µια αναφορά στο 

entity bean µε την επίκληση της µεθόδου findByPrimaryKey στην οικεία 

διεπαφή του entity bean. Ο προµηθευτής των beans µπορεί να καθορίσει 

άλλες µεθόδους ανιχνευτών στην οικεία διεπαφή του entity bean.  

• να παρέχει την επιχειρησιακή λογική σε όλες τις εκφάνσεις των bean. Η 

οικεία διεπαφή ενός entity bean, µπορεί επίσης να καθορίσει τις µεθόδους 

που παρέχουν την επιχειρησιακή λογική που δεν είναι συγκεκριµένη για µια 

µεµονωµένη έκφανση beans.  

 

Η τοπική οικεία διεπαφή ενός enterprise bean είναι παρόµοια µε τη 

αποµακρυσµένη οικεία διεπαφή. Επιτρέπει στους πελάτες να δηµιουργήσουν και να 

εξαλείψουν τις εκφάνσεις των enterprise beans, αλλά δεν παρέχει τις µεθόδους για την 

ανάκτηση των metadata ή για τη δηµιουργία µιας λαβής. 

 

3.1.1.2 Συστατική διεπαφή (component interface) 

 

Η συστατική διεπαφή καθορίζει το σύνολο επιχειρησιακών µεθόδων διαθέσιµων στους 

πελάτες. Ένα enterprise bean µπορεί να έχει µια µακρινή ή / και τοπική άποψη πελάτη. 

Για κάθε τέτοια άποψη πελάτη που το bean παρέχει θα πρέπει να καθορίζεται και µια 

συστατική διεπαφή. Συνήθως, ένα bean παρέχει είτε µια τοπική είτε µια αποµακρυσµένη 

άποψη, αλλά όχι και τις δύο.  

Η αποµακρυσµένη συστατική διεπαφή πρέπει να επεκτείνει το 

javax.ejb.EJBObject, ενώ η τοπική συστατική διεπαφή επεκτείνει το 

javax.ejb.EJBLocalObject. Η εφαρµογή αυτών των διεπαφών (που παράγονται από το 

container) εκπροσωπούν την επίκληση µιας επιχειρησιακής µεθόδου σε µια έκφανση της 

enterprise bean class.  

Οι διεπαφές javax.ejb.EJBObject και javax.ejb.EJBLocalObject καθορίζουν τις 

µεθόδους που επιτρέπουν στους πελάτες να εκτελέσουν τις ακόλουθες διαδικασίες, σε 

µια αναφορά σε ένα enterprise bean αντικείµενο:   

 

o λαµβάνουν την εγχώρια διεπαφή  

o αφαιρούν το enterprise bean object  
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o δοκιµάζουν εάν ένα δεδοµένο enterprise bean αντικείµενο είναι ίδιο µε 

κάποιο άλλο  

o λαµβάνουν το αρχικό κλειδί ενός entity bean αντικειµένου 

 

Η διεπαφή javax.ejb.EJBObject για ένα bean µε µια µακρινή άποψη πελατών 

καθορίζει µια µέθοδο που επιτρέπει στους πελάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

enterprise bean αντικείµενο. Αυτή η µέθοδος δεν είναι διαθέσιµη στους πελάτες ενός 

bean µε µια τοπική άποψη πελάτη.  

 

3.2.1.3 Enterprise Bean Class 

 

Η enterprise bean class παρέχει την πραγµατική εφαρµογή των επιχειρησιακών µεθόδων 

του bean. Μια επιχειρησιακή µέθοδος που καθορίζεται στην enterprise bean class 

καλείται από το container όταν ο πελάτης καλεί την αντίστοιχη µέθοδο που απαριθµείται 

στη συστατική διεπαφή. Στην περίπτωση ενός message driven bean , το container 

επικαλείται τη µέθοδο onMessage που καθορίζεται στη message driven bean class όταν 

φθάνει ένα µήνυµα για να εξυπηρετηθεί από το bean. Ανάλογα µε το εάν το bean είναι 

ένα entity bean, ένα session bean , ή ένα message driven bean, η enterprise bean class 

πρέπει να εφαρµόσει τη javax.ejb.EntityBean, τη javax.ejb.SessionBean, ή τη 

javax.ejb.MessageDrivenBean διεπαφή.  

Εκτός από τις επιχειρησιακές µεθόδους, η οικεία διεπαφή και η enterprise bean 

class µοιράζονται επίσης την ευθύνη για την δηµιουργία των µεθόδων ανεύρεσης και των 

οικείων µεθόδων (στην περίπτωση των entity beans).  

Οι µέθοδοι δηµιουργίας παρέχουν τον τρόπο να προσαρµόζεται ένα bean τη 

στιγµή που δηµιουργείται. Για κάθε create… µέθοδο που συναντάται στην οικεία 

διεπαφή, η bean class εφαρµόζει µια αντίστοιχη µέθοδο ejbCreate. Μια message driven 

bean class πρέπει επίσης να εφαρµόσει µια µέθοδο ejbCreate, ακόµα κι αν δεν έχει καµία 

οικεία διεπαφή.  

Οι µέθοδοι αναζήτησης παρέχουν τους τρόπους να βρεθεί ένα bean. Για κάθε 

µέθοδο αναζήτησης που απαριθµείται στην οικεία διεπαφή ενός entity bean µε την 

παραµονή του να ρυθµίζεται από το container (container managed persistence), η bean 

class εφαρµόζει την αντίστοιχη µέθοδο ejbFind. Στην περίπτωση ενός entity bean µε την 
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container-managed persistence, οι... µέθοδοι ejbFind ορίζονται ως µέθοδοι ερώτησης 

στους περιγραφείς επέκτασης, και η εφαρµογή τους παρέχεται από το container.  

Οι entity bean classes πρέπει επίσης να παρέχουν µια εφαρµογή για κάθε οικεία 

µέθοδο που απαριθµείται στην οικεία διεπαφή. Αυτές οι οικείες µέθοδοι εφαρµόζονται 

µε τις αντίστοιχες µεθόδους ejbHome.  

Ένα entity bean µε την ρυθµιζόµενη από το container παραµονή µπορεί επίσης να 

καθορίσει τις select µεθόδους στην bean class του. Μια select µέθοδος είναι µια µέθοδος 

ερώτησης για εσωτερική χρήση µέσα στη bean class και δεν εκτίθεται στην οικεία ή 

συστατική διεπαφή. Ο προµηθευτής του bean καθορίζει τη σηµασιολογία µιας select 

µεθόδου µε τη διευκρίνιση ενός Enterprise JavaBeans Query Language ερωτήµατος στον 

περιγραφέα επέκτασης. Το container παρέχει την εφαρµογή της select µεθόδου. Οι select 

µέθοδοι επιστρέφουν τιµές από τα container managed persistent και container managed 

relationship πεδία των entity beans µε container managed persistence. 

 

3.3 Τοπικές και αποµακρυσµένες απόψεις πελατών 
 

Ένα enterprise bean καθορίζει µια αποµακρυσµένη άποψη πελατών όταν σχεδιάζεται για 

τη χρήση σε ένα διανεµηµένο περιβάλλον δηλαδή όταν οι πελάτες του µπορούν 

ενδεχοµένως να βρίσκονται σε µία διαφορετική εικονική Java µηχανή (JVM). Κάθε 

κλήση µεθόδου στην οικεία αποµακρυσµένη διεπαφή ή στην συστατική διεπαφή του 

bean έχει ως αποτέλεσµα µια αποµακρυσµένη επίκληση µεθόδου. Αν και απαραίτητες 

για τα διανεµηµένα συστήµατα, οι µακρινές επικλήσεις µεθόδου έχουν ένα ορισµένο 

όριο δικτυακής επιβάρυνσης και µπορούν να έχουν περιορισµούς στην απόδοση. 

Επιπλέον, το κόστος µιας µακρινής επίκλησης υπάρχει ακόµα κι αν ο πελάτης και το 

bean βρίσκονται στην ίδια JVM. Αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληµατικό στις 

καταστάσεις που απαιτούν fine-grained πρόσβαση στα αντικείµενα. Ενώ αυτοί οι 

περιορισµοί είναι αναπόφευκτοι για τα διανεµηµένα συστήµατα, ο κατάλληλος 

σχεδιασµός  µπορεί να µειώσει τον αντίκτυπό τους.  

Η χρήση µιας τοπικής άποψης πελατών αποφεύγει το κόστος απόδοσης της εξ’ 

αποστάσεως  επίκλησης µεθόδου. Για την χρησιµοποίηση µιας τοπική άποψης πελάτη, 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το enterprise bean και ο πελάτης του θα βρίσκονται στο 

ίδιο JVM. Με την χρήση µιας τοπικής εγχώριας διεπαφής και µιας τοπικής συστατικής 
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διεπαφής, τα enterprise beans που συγκατοικούν µπορούν να κάνουν άµεσες, τοπικές 

επικλήσεις µεθόδων άλλων beans αποφεύγοντας το κόστος των εξ’ αποστάσεως 

επικλήσεων. Είναι έτσι εφικτό να εφαρµοστεί η fine-grained πρόσβαση µεταξύ των beans 

που χρησιµοποιούν τις τοπικές διεπαφές.  

 

3.3.1 Entity Beans και τοπικές απόψεις πελατών  

 

Ένα entity bean  χρησιµοποιείται γενικά µε µια τοπική άποψη. Εάν η εφαρµογή είναι 

τέτοια που µια εξ’ αποστάσεως άποψη είναι απαραίτητη, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ένα session bean µε µια εξ’ αποστάσεως άποψη πελάτη ως πρόσοψη 

στα entity beans µε τις τοπικές απόψεις..  

Οι τοπικές διεπαφές προσφέρουν άλλα πλεονεκτήµατα για τα entity beans. Οι 

τοπικές διεπαφές επιτρέπουν στα entity beans µε ρυθµισµένη από το container εµµονή να 

συµµετέχουν σε σχέσεις ρυθµιζόµενες από το container µε άλλα entity beans. Με τις 

σχέσεις που ρυθµίζονται από το container, το EJB container διαχειρίζεται τις επίµονες 

σχέσεις µεταξύ των entity beans, κατά τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται την επίµονη 

κατάσταση των entity beans. 

 

3.4 Entity Beans 
 

Ένα entity bean αντιπροσωπεύει µια άποψη αντικειµένου των επιχειρησιακών στοιχείων 

που είναι αποθηκευµένα στην µόνιµη αποθήκευση ή µια υπάρχουσα εφαρµογή. Το bean 

παρέχει ένα περιτύλιγµα αντικειµένου γύρω από τα δεδοµένα, για να απλοποιήσει την 

πρόσβαση σε αυτά και την επεξεργασία τους. Αυτή η άποψη αντικειµένου των 

δεδοµένων υπαγορεύει την επαναχρησιµοποίηση λογισµικού. Παραδείγµατος χάριν, ένα 

entity bean που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες πελατών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την εµφάνιση λογαριασµού, την εξατοµίκευση χρηστών, και το µάρκετινγκ µε έναν 

οµοιόµορφο τρόπο. Ένα entity bean επιτρέπει την κοινή πρόσβαση από πολλαπλούς 

πελάτες και ζει πέρα από τη διάρκεια του session του πελάτη µε τον εξυπηρετητή. Εάν η 

κατάσταση ενός entity bean µεταβάλλεται από µια συναλλαγή κατά την διάρκεια µιας 



 46 

συντριβής του εξυπηρετητή, η κατάσταση του entity bean επαναφέρεται αυτόµατα στην 

κατάσταση της τελευταίας δεσµευµένης συναλλαγής.  

 

3.4.1 Entity Bean Persistence 

 

Το πρωτόκολλο για τη µεταφορά της κατάστασης µιας οντότητας µεταξύ της έκφανσης 

του entity bean και της ελλοχεύουσας επίµονης αποθήκευσης αναφέρεται ως εµµονή 

αντικειµένου(object persistence). Ένα entity bean µπορεί να εφαρµόσει την εµµονή µε 

τους ακόλουθους τρόπους:  

 

• Εφαρµόζοντας άµεσα την εµµονή στην enterprise bean class ή σε ένα ή 

περισσότερα βοηθητικά αντικείµενα που παρέχονται µε την enterprise bean 

class(bean-managed persistence)  

• Εξουσιοδοτώντας για το χειρισµό της εµµονής του το container (container-

managed persistence)  

 

Με την εµµονή που ρυθµίζεται από το bean, ο προµηθευτής του bean γράφει τις 

κλήσεις πρόσβασης στην βάση δεδοµένων. Αυτές οι κλήσεις µπορούν να 

κωδικοποιηθούν άµεσα στην enterprise bean class ή να ενσωµατωθούν σε ένα 

αντικείµενο πρόσβασης στοιχείων (data access object), που είναι µέρος του entity bean. 

Εάν οι κλήσεις πρόσβασης στα δεδοµένα κωδικοποιούνται άµεσα στην enterprise bean 

class, καθίσταται δυσκολότερο να προσαρµοστεί το entity bean για να συνεργαστεί µε 

µια βάση δεδοµένων που έχει ένα διαφορετικό σχήµα ή µε έναν διαφορετικό τύπο βάσης 

δεδοµένων. Ενσωµατώνοντας αυτές τις κλήσεις σε ένα αντικείµενο πρόσβασης 

δεδοµένων, καθιστά ευκολότερη την προσαρµογή της πρόσβασης στα δεδοµένα του 

enterprise bean στα διαφορετικά σχήµατα ή τους διαφορετικούς τύπους βάσεων 

δεδοµένων, αλλά απαιτεί την αναδηµιουργία των αντικειµένων πρόσβασης στα δεδοµένα 

που χρησιµοποιούνται από το bean.  

Με την ρυθµισµένη απ’ το container εµµονή, ο προµηθευτής του bean στηρίζεται στο 

container για να διαχειριστεί την πρόσβαση στην επίµονη κατάσταση του bean. Αντίθετα 

από την περίπτωση της εµµονής που ρυθµίζεται από το bean, ο προµηθευτής του bean 

δεν είναι απαραίτητο να γράψει οποιεσδήποτε κλήσεις πρόσβασης βάσεων δεδοµένων.  
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Η αρχιτεκτονική EJB 2.0 βελτιώνεται σηµαντικά ως προς την εµµονή που ρυθµίζεται 

από το container. Αντί να ορίζει µεταβλητές περίπτωσης (instance variables) στην entity 

bean class, για την αποθήκευση στη βάση δεδοµένων της κατάστασης του bean, όπως 

έκαναν οι προηγούµενες προδιαγραφές EJB, ο προµηθευτής του bean καθορίζει τις 

public abstract accessor µεθόδους (µεθόδους get και set) για κάθε πεδίο εµµονής ή 

σχέσης ρυθµιζόµενου από το container. Το container παρέχει την εφαρµογή των get και 

set µεθόδων που χρησιµοποιούνται στο χρόνο εκτέλεσης. Το καθαυτό πεδίο είναι αόρατο 

στο bean.  

Η εµµονή που ρυθµίζεται από το container απλοποιεί το στόχο της συγγραφής entity 

beans, επειδή το container αναλαµβάνει την ευθύνη της παραγωγής του κώδικα για την 

πρόσβαση στην πηγή των δεδοµένων. 

 
3.4.1.1 UserDesc Entity Bean 
 
 
public abstract class UserDescBean implements EntityBean 
{ 
/** 
* Returns the UUID 
* @return the UUID 
* @ejb.persistent-field  
* @ejb.persistence 
*    column-name="UUID" 
*     sql-type="NUMBER" 
* @ejb.pk-field  
* @ejb.interface-method 
*  
*/ 
public abstract java.lang.Long getUUID(); 
/** 
* Sets the UUID 
*  
* @param java.lang.Long the new UUID value 
*  
* @ejb.interface-method 
*/ 
public abstract void setUUID(java.lang.Long UUID); 
 
. . .  
 
}  
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4.2 UserDesc Entity Bean Class Diagram 
 
3.4.1.2 NoteSender Entity Bean 
 
 
public abstract class NoteSenderBean implements EntityBean 
{ 
 private static final long IDGEN_START = (int)System.currentTimeMillis(); 
    private static long idgen = IDGEN_START; 
 
. . . 
 
/** 
* Returns the UUID 
* @return the UUID 
*  
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* @ejb.persistent-field  
* @ejb.persistence 
*    column-name="UUID" 
*     sql-type="NUMBER" 
* @ejb.pk-field  
* @ejb.interface-method 
*  
*/ 
public abstract java.lang.Long getUUID(); 
/** 
* Sets the UUID 
*  
* @param java.lang.Long the new UUID value 
*  
* @ejb.interface-method 
*/ 
public abstract void setUUID(java.lang.Long UUID); 
 
. . . 
 
}  
 

 
 

4.3 NoteSender Entity Bean Class Diagram 
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3.4.1.3 Summary Entity Bean 
 
 
public abstract class EbmainBean1 implements EntityBean 
{ 
/** 
* Returns the INV_NO 
* @return the INV_NO 
*  
* @ejb.persistent-field  
* @ejb.persistence 
*    column-name="INV_NO" 
*     sql-type="VARCHAR2" 
* @ejb.pk-field  
* @ejb.interface-method view-type = "both" 
*  
*/ 
public abstract java.lang.String getINV_NO(); 
/** 
* Sets the INV_NO 
*  
* @param java.lang.String the new INV_NO value 
*  
* @ejb.interface-method 
*/ 
public abstract void setINV_NO(java.lang.String INV_NO); 
. 
. 
. 
public SummaryDataValue getDataVO() 
{  
 SummaryDataValue dataHolder = null; 
   
     dataHolder = new SummaryDataValue(); 
 
     dataHolder.setADDRESS1( getADDRESS1() ); 
     . 

   . 
   . 

     dataHolder.setVAT_RATE( getVAT_RATE() ); 
 
  return dataHolder;  
   } 
 
. . . 
 
}  
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4.4 Summary Entity Bean Class Diagram 
 
 

3.4.1.4 Σχέσεις ρυθµιζόµενες απ’ το container(Container-Managed Relationships)  

 

Το EJB container παρέχει την αυτόµατη διαχείριση της επίµονης κατάστασης των entity 

bean και των επίµονων σχέσεων µεταξύ τους. Οι σχέσεις που ρυθµίζονται από το 

container µπορούν να είναι µονής κατεύθυνσης ή αµφίδροµες, και µπορούν να είναι 

οποιουδήποτε αριθµού στοιχείων συνόλου. ∆ηλαδή µια σχέση µπορεί να είναι µια ένα 

προς ένα σχέση, µια one to many σχέση, ή µια πολλαπλή αµφίδροµη σχέση. Η 

ακεραιότητα σχέσης διατηρείται, βασισµένη στην κατεύθυνσή της.  

Οι σχέσεις εφαρµόζονται ως σχέσεις πεδίων ρυθµιζόµενων απ’ το container. 

Όπως τα επίµονα πεδία, οι σχέσεις πεδίων ρυθµιζόµενων απ’ το container είναι 

αφηρηµένα πεδία beans, που καθορίζονται και από τις public abstract get και set 

µεθόδους accessor στην enterprise bean class. Ο τύπος ενός πεδίου σχέσης ρυθµιζόµενης 
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απ’ το container είναι είτε ένας τοπικός τύπος διεπαφών τµηµάτων entity beans, είτε µια 

συλλογή ενός τοπικού τύπου διεπαφών τµηµάτων entity bean.  

Οι σχέσεις των entity beans διαχειρίζονται απλά µε τη χρήση των get και set 

µεθόδων πρόσβασης και τις µεθόδους του java.util.Collection API. Οποιαδήποτε αλλαγή 

που γίνεται σε ένα πεδίο σχέσης ρυθµιζόµενης απ’ το container, απεικονίζεται στη σχέση 

µεταξύ των entity beans που περιλαµβάνονται στη σχέση και εφαρµόζεται αυτόµατα από 

το container. Το container επίσης αυτόµατα επιβάλλει τους περιορισµούς ακεραιότητας 

κάθε σχέσης.  

Ένα entity bean πρέπει να παρέχει µια τοπική άποψη πελατών έτσι ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως στόχος µιας σχέσης ρυθµιζόµενης απ’ το container. 

Εντούτοις, ένα entity bean δεν απαιτείται να έχει µια τοπική άποψη πελατών, για να 

χρησιµοποιήσει εµµονή ρυθµιζόµενη απ’ το container.  

Ο περιγραφέας επέκτασης του entity bean περιέχει µια περιγραφή του 

αφηρηµένου σχήµατος εµµονής του bean. Αυτό το σχήµα είναι µια αφηρηµένη 

αντιπροσώπευση της επίµονης κατάστασης και των σχέσεων ενός entity bean, 

ανεξάρτητη από την εφαρµογή του bean σε ένα ιδιαίτερο container ή ένα ιδιαίτερο µέσο 

αποθήκευσης δεδοµένων.  

 

3.4.1.5 EJB QL, η EJB γλώσσα ερωτηµάτων 

 

 Ένα περαιτέρω πλεονέκτηµα των entity beans µε εµµονή ρυθµιζόµενη από το container 

είναι ότι υποστηρίζουν τη χρήση της EJB QL, της γλώσσας της επιχειρηµατικής 

JavaBeans διατύπωσης ερωτηµάτων. Η EJB QL είναι µια γλώσσα διατύπωσης 

ερωτηµάτων παρόµοια µε την SQL που είναι καινούργια στην προδιαγραφή EJB 2,0. 

Επιτρέποντας στον προµηθευτή των beans να διατυπώνει ερωτήµατα που καθορίζονται 

στο abstract σχήµα εµµονής ενός entity bean,  η EJB QL παρέχει έναν ανεξάρτητο, 

φορητό τρόπο να εκφραστεί η αναζήτηση ενός αντικείµενου entity ή µιας συλλογής 

entity αντικειµένων. Οι ερωτήσεις EJB QL µπορούν επίσης να βρουν τις ρυθµιζόµενες 

από το container επίµονες τιµές πεδίων.  

Το container αντιστοιχίζει µια ερώτηση EJB QL σε διαδικασίες στο ελλοχεύον 

επίµονο κατάστηµα στοιχείων. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση µιας σχεσιακής 
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αποθήκευσης στοιχείων, το container αντιστοιχίζει ένα ερώτηµα EJB QL σε ένα 

ερώτηµα SQL.  

Για κάθε ανιχνευτή EJB QL ή select µέθοδο (εκτός από findByPrimaryKey), 

πρέπει να υπάρξει ένα αντίστοιχο EJB QL ερώτηµα που να καθορίζει τη συµπεριφορά 

τους. Το container εφαρµόζει τον ανιχνευτή ή την select µέθοδο µε τη µετάφραση της 

δήλωσης EJB QL σε ένα ερώτηµα στο επίµονο κατάστηµα, όπως ένα ερώτηµα σε µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων.  

Ένα ερώτηµα EJB QL έχει πάντα µια SELECT πρόταση και µία FROM πρόταση, 

και µπορεί να έχει WHERE πρόταση που να περιορίζει το σύνολο των αποτελεσµάτων 

του ερωτήµατος. Το αποτέλεσµα µιας ερώτησης EJB QL µπορεί να είναι είτε ένα bean 

οντοτήτων είτε µια επίµονη αξία, είτε συλλογές αυτών. .  

 

3.4.1.6 Τα οφέλη της ρυθµιζόµενης απ’ το container εµµονής του EJB 2.0 

 

Η προσέγγιση της προδιαγραφής EJB 2.0 στην ρυθµιζόµενη από το container εµµονή 

προσφέρει διάφορα οφέλη:  

 

• Παρέχει ένα στρώµα ανεξαρτησίας απ’ τα δεδοµένα  

 Η ρυθµιζόµενη από το container εµµονή προάγει την ανεξαρτησία από τα 

δεδοµένα σε δύο σηµεία: µεταξύ της άποψης πελατών και του entity bean και 

µεταξύ του entity bean και του επίµονου καταστήµατος δεδοµένων.  

 

• Προωθεί τη φορητότητα ενός Entity Bean 

Mε την ρυθµιζόµενη από το container προσέγγιση της εµµονής EJB 2.0, είναι 

ευκολότερο να µεταναστεύσει ένα entity bean στα διαφορετικά EJB container και 

στους διαφορετικούς τύπους επίµονων καταστηµάτων. Αυτή η µετανάστευση 

µπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί να επαναµεταγλωττιστεί το bean.  

 

• Παρέχει µια ανεξάρτητη από την αποθήκευση γλώσσα 

Η EJB QL παρέχει έναν τρόπο να διατυπωθούν τα ερωτήµατα για τις finder 

και select µεθόδους των entity beans µε την ρυθµιζόµενη από το container εµµονή 

να είναι ανεξάρτητη από την εφαρµογή τους σε µια ιδιαίτερη βάση δεδοµένων ή 
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άλλο επίµονο κατάστηµα. Εποµένως επιτρέπει σε τέτοια entity beans να είναι 

φορητά µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων αποθήκευσης.  

 

• Ενδείκνυται για γρηγορότερη ανάπτυξη  

Επειδή ο bean provider δεν είναι απαραίτητο να ενδιαφερθεί για τις 

λεπτοµέρειες της διαχείρισης της εµµονής, η ανάπτυξη του entity bean µπορεί να 

είναι γρηγορότερη και απλούστερη και µας επιτρέπει να συγκεντρωθούµε σε πιο 

εξειδικευµένα συστεµικά προβλήµατα.  

 

3.5 Session Beans 

 

Τα session beans χρησιµοποιούνται για να εφαρµόσουν τα επιχειρησιακά αντικείµενα 

που εκπροσωπούν συγκεκριµένη επιχειρησιακή λογική. Η κατάσταση ενός τέτοιου 

επιχειρησιακού αντικειµένου απεικονίζει την αλληλεπίδρασή του µε έναν συγκεκριµένο 

πελάτη και δεν προορίζεται για τη γενική πρόσβαση. Εποµένως, ένα session bean τυπικά 

εκτελείται εξ ονόµατος ενός πελάτη και δεν µπορεί να µοιραστεί µεταξύ πολλών 

πελατών. Ένα session bean είναι µια λογική επέκταση του προγράµµατος πελάτη που 

τρέχει στον εξυπηρετητή και περιέχει πληροφορίες συγκεκριµένες για τον πελάτη. Σε 

αντίθεση µε τα entity beans, τα session beans δεν αντιπροσωπεύουν άµεσα τα κοινά 

στοιχεία στη βάση δεδοµένων, αν και µπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενηµερώσουν 

τέτοια στοιχεία. Η κατάσταση ενός session bean δεν είναι µόνιµη και δεν χρειάζεται να 

γραφτεί στη βάση δεδοµένων.  

Ένα session bean προορίζεται να είναι stateful. Εντούτοις, η επιχειρηµατική 

JavaBeans προδιαγραφή επιτρέπει τα stateless session beans ως τρόπο να παρασχεθεί η 

συµπεριφορά απ’ την µεριά του εξυπηρετητή που δεν διατηρεί κάποια συγκεκριµένη 

κατάσταση. 

 

3.5.1 Stateful Session Beans 

 

Ένα stateful session bean περιέχει την κατάσταση συνοµιλίας εξ ονόµατος του πελάτη 

του. Η κατάσταση συνοµιλίας ορίζεται ως οι τιµές των πεδίων του session bean συν όλα 
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τα αντικείµενα τα προσβάσιµα από τα πεδία του session bean. Τα stateful session beans 

δεν αντιπροσωπεύουν άµεσα στοιχεία σε ένα επίµονο κατάστηµα δεδοµένων, αλλά 

µπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενηµερώσουν δεδοµένα για λογαριασµό του πελάτη 

τους. Όπως το όνοµά του προτείνει, η διάρκεια ζωής ενός stateful session bean είναι 

τυπικά αυτή του πελάτη του.  

 

3.5.1.1 Χρήσεις των stateful session beans 

 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο θα πρέπει να µοντελοποιηθεί ως stateful session bean αν 

συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι. 

 

• ∆ιατήρηση κατάστασης σχετικής µε τον πελάτη 

 

        Τα stateful session beans είναι σχεδιασµένα για να διατηρούν την 

κατάσταση της συνοµιλίας για λογαριασµό ενός πελάτη, εποµένως, 

επιχειρησιακά αντικείµενα που αντιπροσωπεύουν πελατοκεντρική επιχειρησιακή 

λογική θα πρέπει να διαµορφωθούν ως stateful session beans. ∆εδοµένου ότι οι 

stateful περιπτώσεις session beans είναι δεµένες σε έναν πελάτη, οι πόροι 

συστηµάτων που κατέχουν τα stateful session beans δεν µπορούν συνήθως να 

µοιραστούν µεταξύ πολλών πελατών. 

 

• Αντιπροσώπευση non-persistent αντικειµένων  

 

        Η κατάσταση ενός session bean δεν αποθηκεύεται στην επίµονη 

αποθήκευση και δεν µπορεί να αναδηµιουργηθεί αφότου τελειώσει η σύνοδος του 

πελάτη µε τον εξυπηρετητή. Εποµένως, τα επιχειρησιακά αντικείµενα που είναι 

σχετικά βραχύβια και non-persistent -- των οποίων η κατάσταση πρέπει µόνο να 

διατηρηθεί για µια ολόκληρη σύνοδο -- πρέπει να διαµορφωθούν ως stateful 

session beans. Εάν ένα stateful session bean θα πρέπει να σώσει την κατάσταση 

πέρα από τη διάρκεια ζωής του, πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ή περισσότερα 

entity beans για αυτόν το λόγο. 
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3.5.2 Stateless Session Beans 

 

Τα stateless session beans σχεδιάζονται αυστηρά για να παρέχουν την συµπεριφορά από 

την µεριά του εξυπηρετητή. Ο όρος stateless σηµαίνει ότι το session bean δεν διατηρεί 

οποιεσδήποτε πληροφορίες της κατάστασης για έναν συγκεκριµένο πελάτη. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλες οι stateless εκφάνσεις beans είναι ισοδύναµες, όταν δεν συµµετέχουν 

στην εξυπηρέτηση µιας µεθόδου που επικαλείται κάποιος πελάτης. Εντούτοις, stateless 

session beans µπορούν να έχουν κάποια κατάσταση όχι σχετιζόµενη µε συγκεκριµένο 

πελάτη, παραδείγµατος χάριν, µια σύνδεση δικτύου ή βάσης δεδοµένων.  

 

3.5.2.1 Χρήσεις των stateless session beans  

 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο θα πρέπει να µοντελοποιηθεί ως stateless session bean αν 

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:  

 

• Μοντελοποίηση επαναχρησιµοποιούµενων αντικειµένων 

 

Ένα επιχειρησιακό αντικείµενο που παρέχει κάποια γενική υπηρεσία σε όλους 

τους πελάτες του µπορεί να µοντελοποιηθεί ως stateless session bean. Ένα τέτοιο 

αντικείµενο δεν πρέπει να διατηρήσει οποιεσδήποτε συγκεκριµένες πληροφορίες 

κατάστασης πελατών στις επικλήσεις των µεθόδων, έτσι η ίδια έκφανση session bean 

µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να εξυπηρετήσει άλλους πελάτες.  

 

• Παροχή υψηλής απόδοσης  

 

Ένα stateless session bean µπορεί να είναι πολύ αποδοτικό δεδοµένου ότι απαιτεί 

λιγότερους πόρους συστηµάτων από την ιδιότητά του της µη προσκόλλησης σε έναν 

πελάτη. ∆εδοµένου ότι τα stateless session beans ελαχιστοποιούν τους πόρους που 

απαιτούνται για να υποστηρίξουν έναν µεγάλο αριθµό πελατών, ανάλογα µε την 

εφαρµογή του EJB εξυπηρετητή, εφαρµογές που χρησιµοποιούν αυτήν την 
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προσέγγιση µπορεί να κλιµακωθούν καλύτερα από αυτές που χρησιµοποιούν τα 

stateful session beans. Εντούτοις, αυτό το όφελος µπορεί να αντισταθµιστεί από την 

αυξανόµενη πολυπλοκότητα της εφαρµογής πελατών που χρησιµοποιεί τα stateless 

session beans,  επειδή ο πελάτης µπορεί να πρέπει να εκτελέσει τις λειτουργίες 

διαχείρισης κατάστασης.  

 

• Παροχή διαδικαστικής άποψης δεδοµένων 

 

Κατά µια διαδικαστική άποψη των δεδοµένων, οι µέθοδοι του επιχειρησιακού 

αντικειµένου δεν λειτουργούν στις µεταβλητές περίπτωσης (instance variables). Αντ' 

αυτού, συµπεριφέρονται όπως οι κλήσεις σε µια διαδικαστική γλώσσα. Εάν ένα 

επιχειρησιακό αντικείµενο εκθέτει τέτοια λειτουργία πρέπει να διαµορφωθεί ως 

stateless session bean. Παραδείγµατος χάριν, ένα stateless session bean µπορεί να 

παρέχει τις µεθόδους προσόψεων που κρύβουν τις διαδικασίες των entity beans από 

πίσω. 

 
3.5.2.2 MVCController stateless session bean 

 

** 

 * Local interface for MVCController. 

 * @lomboz generated 

 */ 

public interface MVCControllerLocal 

   extends javax.ejb.EJBLocalObject 

{ 

 

   public java.util.Iterator getFeesForInvNO( java.lang.String pinvno ) ; 

 

   public java.util.HashMap getSubscribersForInvNo( java.lang.String invno ) ; 

 

. . . 

}  
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4.5 MVCController Class Diagram 

 

3.5.2.3 PlainExport και ExcelExport stateless session beans  

 

/** 

 * Local interface for PlainExport. 

 * @lomboz generated 

 */ 

public interface PlainExportLocal 

   extends javax.ejb.EJBLocalObject 

{ 

 

   public int ReportExport( gr.mycompany.BillPresent.vo.Report preport ) ; 

 

} 



 59 

/** 

 * Local interface for ExcelExport. 

 * @lomboz generated 

 */ 

public interface ExcelExportLocal 

   extends javax.ejb.EJBLocalObject 

{ 

 

   public int ReportExport( gr.mycompany.BillPresent.vo.Report preport ) ; 

 

}  

 

 

3.6 PlainExport και ExcelExport class diagram 
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3.6 Message-Driven Beans 

 

Το message-driven bean είναι ένας νέος τύπος επιχειρηµατικού bean που εισήχθη στην 

προδιαγραφή EJB 2.0. Ένα message-driven bean επιτρέπει στις  J2EE εφαρµογές να 

παραλαµβάνουν µηνύµατα JMS ασύγχρονα. (Η ασύγχρονη ανταλλαγή µηνυµάτων  

επιτρέπει στις εφαρµογές ή τα συστατικά να επικοινωνήσουν µε άλλες εφαρµογές ή 

συστατικά µε την ανταλλαγή µηνυµάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αποστολείς να είναι 

ανεξάρτητοι από τους δέκτες. Ο αποστολέας στέλνει το µήνυµά του και δεν πρέπει να 

περιµένει το δέκτη να λάβει ή να επεξεργαστεί το µήνυµα.)  

Τα message-driven beans είναι συστατικά που λαµβάνουν τα εισερχόµενα 

µηνύµατα από έναν προµηθευτή JMS. Η αρχική ευθύνη ενός message-driven bean είναι 

να υποβληθούν σε επεξεργασία τα µηνύµατα, επειδή το container του bean διαχειρίζεται 

αυτόµατα άλλες πτυχές του περιβάλλοντος του message-driven bean. Τα message-driven 

beans περιέχουν την επιχειρησιακή λογική για το χειρισµό των λαµβανόµενων 

µηνυµάτων. Η επιχειρησιακή λογική ενός message-driven bean µπορεί να 

αποκωδικοποιήσει το περιεχόµενο του λαµβανόµενου µηνύµατος, ή µπορεί να οδηγηθεί 

από το γεγονός και µόνο της λήψης του µηνύµατος. Η επιχειρησιακή λογική του µπορεί 

να περιλάβει τέτοιες διαδικασίες όπως:  

 

• Την εκτέλεση κάποιου υπολογισµού  

• Την εκκίνηση ενός βήµατος στη ροή µιας εργασίας 

• Την αποθήκευση στοιχείων  

• Την αποστολή κάποιου άλλου µηνύµατος  

 

Τα message-driven bean λειτουργούν ως ακροατές µηνυµάτων, που 

καταναλώνουν τα µηνύµατα από έναν προορισµό JMS (σειρά αναµονής ή ένα θέµα). 

Ενώ προς το παρόν τα message-driven bean περιορίζονται στα µηνύµατα JMS, 

αναµένεται ότι οι δυνατότητές τους θα επεκταθούν στις µελλοντικές προδιαγραφές EJB 

για να επιτρέψουν και σε άλλα συστήµατα µηνυµάτων να υποστηριχθούν επίσης.  

Από τη σκοπιά της ανάπτυξης, τα message-driven beans είναι σαν τα stateless 

session beans, µόνο απλούστερα. Έχουν τον ίδιο κύκλο ζωής µε τα stateless session 
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beans, αλλά δεν έχουν µια οικεία ή συστατική διεπαφή. Κατά την ανάπτυξη ενός 

message-driven bean χρειάζεται η εφαρµογή µόνο µιας επιχειρησιακής µεθόδου, της 

µεθόδου onMessage. Η µέθοδος onMessage περιέχει την επιχειρησιακή λογική που το 

message-driven bean εκτελεί κατά την παραλαβή ενός µηνύµατος. Το bean, τυπικά, 

εξετάζει το µήνυµα και εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες για να το επεξεργαστεί. Αυτό 

µπορεί στη συνέχεια να περιλαµβάνει την επίκληση άλλων συστατικών. Όπως τα session 

beans, τα message-driven beans µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να οδηγήσουν τις 

διαδικασίες ροής µιας εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, εντούτοις, είναι η άφιξη ενός 

συγκεκριµένου µηνύµατος που αναγκάζει την επεξεργασία να αρχίσει.  

Κατά την ανάπτυξη των bean µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε να 

εντάξουµε την επίκληση του message-driven bean σε µια συναλλαγή. Αυτό µπορεί να 

γίνει µόνο µε τη χρησιµοποίηση της ρυθµισµένης απ’ το container οροθεσίας 

συναλλαγής. Όταν ένα message-driven bean είναι µέρος µιας συναλλαγής, τότε και η 

παράδοση των µηνυµάτων είναι µέρος της συναλλακτικής διαδικασίας. Εάν η επόµενη 

συναλλαγή αποτύχειι, η παράδοση µηνυµάτων οπισθοχωρεί µαζί µε την υπόλοιπη 

συναλλακτική διαδικασία. Το µήνυµα παραµένει διαθέσιµο στον προορισµό JMS µέχρι 

να παραληφθεί από µια άλλη έκφανση message-drive bean. Σηµειωτέον ότι ο 

αποστολέας και ο δέκτης µηνυµάτων, που είναι το message-driven bean, δεν µοιράζονται 

την ίδια συναλλαγή. Κατά συνέπεια, ο αποστολέας και ο δέκτης επικοινωνούν µε έναν 

αόριστα συνδεµένο αλλά αξιόπιστο τρόπο. Η ρυθµισµένη από το bean οροθεσία 

συναλλαγής µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί µε ένα message-driven bean, αλλά επειδή 

η συναλλαγή αρχίζει µέσα στη µέθοδο onMessage, η ίδια η παράδοση µηνυµάτων δεν 

είναι µέρος της συναλλαγής. 

 

3.6.1 Χρήσεις των Message-Driven Beans 

 

Οι χρήση των message-driven beans ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις: 

 

• Όταν υπάρχει η ανάγκη ασύγχρονης επικοινωνίας στην εφαρµογή  

• Όταν χρειάζεται αυτόµατη παράδοση µηνυµάτων.  

• Όταν χρειάζεται να συνυπάρξουν δύο εφαρµογές µε έναν αόριστα-συνδεµένο 

αλλά αξιόπιστο τρόπο.  



 62 

• Όταν είναι επιθυµητή η παράδοση µηνυµάτων για να οδηγηθούν άλλα γεγονότα 

στο σύστηµα.  

• Όταν χρειάζεται η δηµιουργία επιλογέων µηνυµάτων. Ένας επιλογέας µηνυµάτων 

έχει ως σκοπό να λαµβάνει µόνο συγκεκριµένα µηνύµατα, καθιστώντας κατά 

συνέπεια πιθανό να χρησιµοποιηθούν τα message-driven beans ως ωθήσεις. 

 
3.6.1.1 ReportExport Message-Driven Bean 
 
 
public class ReportExportMessageBean 
 implements MessageDrivenBean, MessageListener 
. . . 
 
{ 
public void onMessage(javax.jms.Message message) 
 { 
  try { 
   // do business logic here 
   ObjectMessage objMsg = (ObjectMessage) message; 
 
   Report preport=null; 
    
   try { 
 
    preport = (Report)objMsg.getObject(); 
 
   } 

catch (JMSException e1) { 
 

    e1.printStackTrace(); 
 
   } 
 
   EJBServiceLocator ejbsl = new EJBServiceLocator(); 
    
   . . . 
    
  } catch (ServiceLocatorException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (CreateException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 



 63 

3.6.1.2 ExportLargeFile Message-Driven Bean  
 
 
public class ExportLargeFileBean implements MessageDrivenBean, MessageListener 
{ 
  

public void setMessageDrivenContext( 
  javax.ejb.MessageDrivenContext messageContext) 
  throws javax.ejb.EJBException 
 { 
  this.messageContext = messageContext; 
 } 
  

. . . 
 

/**  
 * This method implements the business logic for the EJB.  
 *  
 *  
 */ 
 
 public void onMessage(javax.jms.Message message) 
 { 
     
  try 
  { 
   
   String action=message.getStringProperty("action").toString(); 
   if (action.equalsIgnoreCase("text")) 
   {. . .} 
   else if(action.equalsIgnoreCase("xml")) 
   {. . .} 
   else if(action.equalsIgnoreCase("invoicesxml")) 
   {. . .} 
   else if(action.indexOf("invoicestxt")>-1) 
   {. . .} 
 
   . . . 
   
  } 
  catch(JMSException jmse) 
  { 
   jmse.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
}  
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3.6.1.3 Notify Message-Driven Bean 
 
 
public class NotifyBean implements MessageDrivenBean, MessageListener 
{ 
 /** Required method for container to set context. */ 
 public void setMessageDrivenContext( 
  javax.ejb.MessageDrivenContext messageContext) 
  throws javax.ejb.EJBException 
 { 
  this.messageContext = messageContext; 
 } 
 /**  
 * Required creation method for message-driven beans.  
 *  
 * @ejb.create-method  
 */ 
 public void ejbCreate() 
 { 
  // no specific action required for message-driven beans 
 } 
 /** Required removal method for message-driven beans. */ 
 public void ejbRemove() 
 { 
  messageContext = null; 
 } 
 /**  
 * This method implements the business logic for the EJB.  
 *   
 */ 
 public void onMessage(javax.jms.Message message) 
 { 
  try 
  { 
   
  String invno=message.getStringProperty("inv_no").toString(); 
  String userid=message.getStringProperty("userid").toString(); 
  String file=message.getStringProperty("file").toString(); 
   
  . . . 
  } 
  catch(JMSException jmse) 
  { 
   jmse.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
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3.7 Σχεδιαστικές Πρακτικές 
 
Εκτός από τις σχεδιαστικές επιλογές που αναπτύξαµε προηγουµένως για την επιλογή των 

συγκεκριµένων τύπων beans, υπάρχουν και άλλες σχεδιαστικές πρακτικές που βρήκαν 

εφαρµογή κατά την ανάπτυξη των αντικειµένων για το EJB επίπεδο. Αυτές οι επιλογές 

αφορούν τόσο τους τύπους αντικειµένων που πρέπει να είναι enterprise beans, καθώς και 

τους ρόλους που ένα enterprise bean µπορεί να διαδραµατίσει σε µια οµάδα 

συνεργαζόµενων τµηµάτων. 

 

3.7.1 Data Access Objects 

 
Στις περιπτώσεις όπου η χρήση της ρυθµισµένης απ’ το container εµµονής δεν είναι 

ενδεδειγµένη µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αντικείµενα πρόσβασης στα δεδοµένα 

(Data Access Objects) για να ενσωµατώσουν την πρόσβαση στα δεδοµένα. Το 

σχεδιαστικό πρότυπο αντικειµένου πρόσβασης στοιχείων (DAO) χωρίζει τις διεπαφές σε 

έναν πόρο συστηµάτων, από την ελλοχεύουσα στρατηγική που χρησιµοποιείται κατά την 

πρόσβαση σε αυτόν. Και τα entity beans µε εµµονή ρυθµιζόµενη απ’ το container καθώς 

και τα session beans µπορούν να χρησιµοποιήσουν DAOs.  

Μια DAO class παρέχει ένα αφηρηµένο API για το χειρισµό µιας πηγής 

στοιχείων. Αυτό το αφηρηµένο API δεν κάνει καµία αναφορά στο πώς εφαρµόζεται η 

πηγή στοιχείων. Το DAO πρέπει απλά να ξέρει πώς να φορτωθεί από το επίµονο 

κατάστηµα (persistent store) βασισµένο σε κάποιες πληροφορίες ταυτότητας (ένα 

πρωτεύον κλειδί ή ένα όνοµα αρχείου, για παράδειγµα), πώς να αποθηκευτεί, και τα 

λοιπά.  

Με την ενσωµάτωση των κλήσεων πρόσβασης στα δεδοµένα, τα αντικείµενα 

πρόσβασης στοιχείων επιτρέπουν την πρόσβαση στα δεδοµένα διαφορετικών σχηµάτων 

ή ακόµα και σε διαφορετικούς τύπους βάσεων δεδοµένων. Τα στοιχεία έχουν πρόσβαση 

στα αντικείµενα για τα διαφορετικά σχήµατα και οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να 

µοιραστούν µια κοινή διεπαφή. Το σχέδιο DAO δεν περιορίζεται στην αντιπροσώπευση 

των στοιχείων σε µια βάση δεδοµένων. Μπορεί επίσης να περιλάβει τις πηγές στοιχείων 

XML ως DAO classes.  
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3.7.1.1 Clarifying Bean Implementations 

 

Όταν πρέπει ένα session bean ή ένα entity bean µε bean-managed persistence να έχει 

πρόσβαση σε µια βάση δεδοµένων στην εφαρµογή µιας µεθόδου, µια αντίστοιχη µέθοδος 

στο αντικείµενο πρόσβασης στοιχείων εφαρµόζει την πραγµατική λογική να προσκοµίσει 

ή να ενηµερώσει τα στοιχεία στη βάση δεδοµένων. Αυτό αφαιρεί τη λογική πρόσβασης 

στοιχείων από την enterprise bean εφαρµογή. Η επιχειρησιακή λογική του bean δεν είναι 

συσσωρευµένη µε τις κλήσεις πρόσβασης στοιχείων, όπως οι κλήσεις JDBC, 

καθιστώντας το πολύ καθαρότερο και αναγνώσιµο. 

 

 

4.7 Data Access Object 

 

Για παράδειγµα, ας εξετάσουµε το MVCController session bean. Η επιχειρησιακή 

µέθοδος getInvoicesList πρέπει να επιστρέψει όλα τα τιµολόγια του χρήστη. Όποτε η 

µέθοδος getInvoicesList  πρέπει να ενεργήσει πάνω στη βάση δεδοµένων, παραδίδει τον 

έλεγχο σε ένα αντικείµενο πρόσβασης στοιχείων. Το αντικείµενο πρόσβασης στοιχείων 

διατυπώνει την ερώτηση, προσκοµίζει το σύνολο αποτελεσµάτων, και επιστρέφει τα 

στοιχεία µε το επιθυµητό σχήµα στην καλούσα µέθοδο του bean. 

 
public ArrayList getInvoicesList(String cust_code) 
{ 
   DBAccess dbaccess = new DBAccess(); 
   return  dbaccess.getInvoicesList(cust_code);  
   
} 
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public ArrayList getInvoicesList(String cust_code) 
 { 
  ArrayList arlist = new ArrayList(); 
  Connection con =null; 
  PreparedStatement stm = null; 
  ResultSet rst = null; 
  String sql; 
  Invoice in =null; 
      try 
      { 
    con = getConnection(); 
        
    sql="…"; 
    stm = con.prepareStatement(sql); 
    stm.setString(1,cust_code); 
     rst = stm.executeQuery(); 
     while (rst.next()) 
      { 
        in = new Invoice(…);           
        arlist.add(in); 
       } 
      
       } 
      catch(Exception e) 
      { 
    e.printStackTrace(); 
      } 
      finally 
      { 
      
    try { 
     rst.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e1.printStackTrace(); 
    } 
       try { 
     stm.close(); 
    } catch (SQLException e2) { 
     e2.printStackTrace(); 
    } 
       rst=null; 
       stm=null; 
      
       closeConnection(con); 
      } 
      return arlist; 
   } 
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3.8 Data Access Object sequence diagram 

 

Το σχέδιο DAO χωρίζει τη διαχείριση των λεπτοµερειών των µηχανισµών πρόσβασης 

στα στοιχεία από τη συµπεριφορά των αντικειµένων της εφαρµογής. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο καθίσταται ευκολότερη και η µετανάστευση από την bean-managed persistence 

στην container-managed persistence. 

Επίσης χρησιµοποιώντας αντικείµενα πρόσβασης στοιχείων ενισχύεται και η 

επεκτασιµότητα της εφαρµογής, αφού καθίσταται εύκολη η προσθήκη νέων τύπων 

πηγών στοιχείων. Κάθε τέτοιος τύπος απαιτεί µόνο µια νέα κατηγορία DAO, συν την 

ένταξη αυτής της κατηγορίας στο υπάρχον πλαίσιο.  
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3.7.2 Transfer Objects 

 

Ένα Transfer Object είναι ένα serializable αντικείµενο της Java που µπορεί περάσει στον 

πελάτη by value. Ένα Transfer Object µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκεντρώσει το 

state που εξάγεται από ένα αποµακρυσµένο entity bean προς χρήση από τον πελάτη. Με 

την αποφυγή της χρήσης των fine-grained κλήσεων µεθόδου για να ανακτήσουν την 

επίµονη κατάσταση ενός entity bean, τα Transfer Objects βοηθούν να µειωθεί η 

υπερφόρτωση του δικτύου από την εξ' αποστάσεως πρόσβαση.  

Στην συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά τα Value Objects που 

χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή BillPresent. 

 

 

 

3.9 BillPresent Value Objects 
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3.7.2.1 Invoice Transfer Object 
 
 
 

Στην εφαρµογή BillPresent η οντότητα του τιµολογίου µοντελοποιήθηκε ως Value 

Object που όπως φάνηκε  στην προηγούµενη ενότητα χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή 

του MVCController session bean. Ο ορισµός του συγκεκριµένου αντικειµένου 

παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

 

 

public class Invoice extends BillPresentExports implements Serializable  
{  

private java.lang.String INV_NO; 
 . . . 
 private java.lang.String CUSTCODE; 
 

public Invoice(String dissued,String ddate,String tdue,String pua,String 
inv_no,String dfrom,String dto,String flag,String custcode) 
  { 
   setDISSUED(dissued); 
   . . .  
   setCUSTCODE(custcode); 
  } 
 . . . 
  
 public java.lang.String getCUSTCODE() 
 { 

return CUSTCODE; 
 } 
 
 public void setCUSTCODE(java.lang.String string) 
 { 
  CUSTCODE = string; 
 } 
}  
 
 

Ένα τιµολόγιο ως αντικείµενο δεν εµφανίζει πολύπλοκη συµπεριφορά αλλά 

ουσιαστικά είναι µια δοµή δεδοµένων που περιέχει µόνο πεδία δεδοµένων. Ένα Invoice 

είναι fine-grained, έχοντας µόνο set και get µεθόδους. 

  Στην συνέχεια παρουσιάζουµε ενδεικτικά class και sequence διαγράµµατα ενός 

τυπικού Transfer Object. 
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3.10 Transfer Object Class diagram 

 

 

 
3.11 Transfer Object sequence diagram 
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4 Στρώµα Παρουσίασης (Presentation Layer) 

 
Το Web επίπεδο µιας εφαρµογής J2EE καθιστά την επιχειρησιακή λογική της εφαρµογής 

διαθέσιµη στο World Wide Web. Το Web επίπεδο χειρίζεται την επικοινωνία µιας 

εφαρµογής J2EE µε τους πελάτες Ιστού, επικαλούµενο την επιχειρησιακή λογική και 

διαβιβάζοντας τα στοιχεία προς απάντηση των εισερχόµενων αιτηµάτων. 

 

4.1 Λόγος ύπαρξης του Web επιπέδου  

 

Σκοπός του εξυπηρετητή της σειράς Ιστού είναι να επεξεργάζεται τα αιτήµατα HTTP. Σε 

µια εφαρµογή J2EE, η σειρά Ιστού διαχειρίζεται συνήθως την αλληλεπίδραση µεταξύ 

των πελατών Ιστού και της επιχειρησιακής λογικής της εφαρµογής. Η σειρά Ιστού 

παράγει χαρακτηριστικά το περιεχόµενο HTML ή XML, αν και η σειρά Ιστού µπορεί να 

παραγάγει και να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε τύπο περιεχοµένου. Ενώ η επιχειρησιακή 

λογική εφαρµόζεται συχνά ως enterprise beans, µπορεί επίσης να εφαρµοστεί εξ 

ολοκλήρου µέσα στη σειρά Ιστού.  

Η σειρά Ιστού εκτελεί χαρακτηριστικά τις ακόλουθες λειτουργίες σε µια 

εφαρµογή J2EE:  

 

• ∆ιαχειρίζεται την αλληλεπίδραση µεταξύ των πελατών Ιστού και της 

επιχειρησιακής λογικής της εφαρµογής.  

• Παράγει το δυναµικό περιεχόµενο – το Web επίπεδο παράγει το περιεχόµενο 

δυναµικά, µε τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα data formats, συµπεριλαµβανοµένων 

του HTML, των εικόνων, του ήχου, και του βίντεο.  

• Παρουσιάζει τα δεδοµένα και συλλέγει το input-- το Web επίπεδο µεταφράζει τις 

HTTP PUT και GET ενέργειες σε µια µορφή που η επιχειρησιακή λογική 

καταλαβαίνει και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ως περιεχόµενο Ιστού.  

• Ελέγχει τη ροή οθόνης -- η λογική που καθορίζει ποια "οθόνη" (δηλαδή ποια 

σελίδα) έπεται βρίσκεται στη σειρά Ιστού, επειδή η ροή οθόνης τείνει να είναι 

σχετική µε τις ικανότητες των πελατών.  
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• ∆ιατηρεί την κατάσταση -- η σειρά Ιστού έχει έναν απλό, εύκαµπτο µηχανισµό 

για τις συναλλαγές και για το πλαίσιο αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια ζωής 

µιας συνόδου χρήστη.  

• Υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους πελατών -- οι επεκτάσιµοι τύποι MIME 

περιγράφουν το περιεχόµενο Ιστού, έτσι ένας πελάτης Ιστού µπορεί να 

υποστηρίξει οποιοδήποτε τρέχοντα και µελλοντικό τύπο downloadable 

περιεχοµένου.  

• ∆ύναται να εφαρµόζει επιχειρησιακή λογική -- ενώ πολλές επιχειρηµατικές 

εφαρµογές εφαρµόζουν την επιχειρησιακή λογική στα enterprise beans, 

αποκλειστικά Web εφαρµογές, µε χαµηλό έως µέσο όγκο και µε απλή λογική 

συναλλαγών µπορούν να εφαρµόσουν την επιχειρησιακή λογική εξ ολοκλήρου 

µέσα στη σειρά Ιστού. 

 

4.2 Τεχνολογίες του Web επιπέδου  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µια γρήγορη αναθεώρηση των τεχνολογιών Ιστού στην 

πλατφόρµα J2EE, των πρώτων τεχνολογιών, και έπειτα των τύπων τµηµάτων Web 

επιπέδου που τις εκτοπίζουν. 

 

4.2.1 Παραδοσιακές Web τεχνολογίες 

Οι πρώτες εκδόσεις του World Wide Web στηρίχθηκαν σε απλούς HTTP εξυπηρετητές 

για να εξυπηρετήσουν τις στατικές σελίδες HTML στους HTML browsers. Εντούτοις, 

έγινε γρήγορα σαφές ότι το δυναµικό περιεχόµενο, που παράγεται κατ’ απαίτηση, θα 

καθιστούσε ικανή µια πλατφόρµα να υποστηρίξει εφαρµογές καθώς επίσης και 

περιεχόµενο.  

∆ιάφοροι µηχανισµοί αναπτύχθηκαν για να επιτρέψουν στους εξυπηρετητές να 

παραγάγουν το περιεχόµενο on demand, και όλοι µπορούν να θεωρηθούν ως 
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λειτουργικές επεκτάσεις των εξυπηρετητών. Σε αυτό το πλαίσιο, µια Web εφαρµογή 

είναι απλά µια σύνθετη επέκταση του εξυπηρετητή.  

Οι Web τεχνολογίες στην πλατφόρµα J2EE παρέχουν ένα superset της 

λειτουργίας που παρέχονταν από τις παλαιότερες τεχνολογίες που περιγράφονται εδώ. Η 

εύκολη µετανάστευση από ή η συνεχής ολοκλήρωση µε τις παρωχηµένες Web 

εφαρµογές  είναι ένα από τα ισχυρά σηµεία των τεχνολογιών Web επιπέδου στην 

πλατφόρµα J2EE.  

Ο πιο πρόωρος τυποποιηµένος µηχανισµός επέκτασης εξυπηρετητών ήταν η 

κοινή διεπαφή πυλών (CGI), η οποία καθορίζει έναν τύπο αυτόνοµου εκτελέσιµου 

προγράµµατος που χρησιµοποιείται από έναν εξυπηρετητή για να παραγάγει το δυναµικό 

περιεχόµενο. Ενώ η CGI παραµένει µια δηµοφιλής επιλογή για τις Web εφαρµογές, έχει 

µερικούς σηµαντικούς περιορισµούς. Η CGI έχει τους περιορισµούς απόδοσης, επειδή 

κάθε αίτηµα HTTP σε ένα πρόγραµµα της CGI οδηγεί συνήθως στη δηµιουργία µιας 

«βαριάς» διαδικασίας στο λειτουργικό σύστηµα που την φιλοξενεί. Η CGI είναι επίσης 

µια απλή διεπαφή που δεν προσφέρει καµία φορητή υποστήριξη για τις υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες συστηµάτων, τέτοιες ως εξισορρόπηση φορτίων, εξελιξιµότητα, υψηλή 

διαθεσιµότητα, ασφάλεια, συντήρηση και διαχείριση των πόρων, που καθιστά τις λύσεις 

CGI δύσκολες να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν.  

Μερικοί από τους περιορισµούς της CGI µπορούν να υπερνικηθούν µε µια 

επέκταση API του εξυπηρετητή, η οποία να επιτρέπει την δηµιουργία βιβλιοθηκών που  

να παράγουν το δυναµικό περιεχόµενο. Παραδείγµατα τέτοιων APIs περιλαµβάνουν τις 

ενότητες NSAPI (για τους εξυπηρετητές Netscape), επέκτασης Apache (για Apache), και 

ISAPI (για τον Microsoft IIS). Ενώ οι βιβλιοθήκες επέκτασης αντιµετωπίζουν τα γενικά 

έξοδα της δηµιουργίας διαδικασίας CGI, η επέκταση APIs των εξυπηρετητών δεν είναι 

µεταφέρσιµη µεταξύ των προµηθευτών εξυπηρετητών. Εξάλλου οι βιβλιοθήκες 

επέκτασης εξυπηρετητών µπορούν να υπονοµεύσουν τη σταθερότητα των συστηµάτων, 

επειδή µια συντριβή βιβλιοθηκών επέκτασης µπορεί συµπαρασύρει και τον εξυπηρετητή. 

Μια βελτίωση στην επέκταση APIs εξυπηρετητών είναι  το server-side scripting, 

στην οποία ένα script, που τρέχει µέσα στον εξυπηρετητή, παράγει το δυναµικό 

περιεχόµενο. Η fast CGI είναι µια server-side scripting διεπαφή που αντικαθιστά ένα 

πρόγραµµα CGI λειτουργικών συστηµάτων µε ένα server-side CGI script. Τα server-side 

scripts που αποτυγχάνουν, συνήθως δεν συντρίβουν τον κεντρικό υπολογιστή, επειδή ο 
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διερµηνέας µπορεί εύκολα να παρέµβει για να αντιµετωπίσει αποτυχίες των scripts. Αν 

και τα server-side scripts µπορούν να είναι κάπως πιο φορητά από την επέκταση APIs, 

είναι µη-φορητά στο βαθµό που χρησιµοποιούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

εξυπηρετητή. Τα server-side scripts επίσης δεν παρέχουν την οµοιόµορφη, φορητή 

πρόσβαση, στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συστηµάτων.  

 

4.2.2 Web τεχνολογίες της J2EE πλατφόρµας  

Οι Web τεχνολογίες της J2EE πλατφόρµας παρέχουν τα οφέλη του server-side scripting, 

χρησιµοποιώντας µεταγλωττισµένες Java classes σε ένα τυποποιηµένο, ασφαλές, και 

vendor-neutral περιβάλλον.  

Μια Web εφαρµογή είναι µια συλλογή των συντελεστών του Web επιπέδου, του 

περιεχοµένου, και των πληροφοριών διαµόρφωσης, η οποία λειτουργεί ως ενιαία 

λειτουργική µονάδα. Το περιβάλλον υποστήριξης στον χρόνο εκτέλεσης για µια Web 

εφαρµογή καλείται Web container. Ένα Web archive (war) περιέχει όλα τα class αρχεία 

και τους πόρους για την Web εφαρµογή Ιστού, µαζί µε ένα αρχείο περιγραφέα επέκτασης 

XML που διαµορφώνει την εφαρµογή.  

Η προδιαγραφή της πλατφόρµας καθορίζει µια σύµβαση µεταξύ του Web 

container και κάθε Web συντελεστή, καθορίζοντας τον κύκλο ζωής του συστατικού 

συντελεστή, την συµπεριφορά που το συστατικό πρέπει να εφαρµόσει, και τις υπηρεσίες 

που ο εξυπηρετητής πρέπει να παρέχει στο συστατικό.  

Η προδιαγραφή της πλατφόρµας καθορίζει επίσης δύο τύπους τεχνολογιών Web 

τµηµάτων: Τεχνολογία Servlets ("servlets") και JavaServer Pages (σελίδες JSP) της Java.  

Ένα servlet είναι µια Java class που επεκτείνει τον J2EE εξυπηρετητή, 

παράγοντας το δυναµικό περιεχόµενο, σε απάντηση στα αιτήµατα από τον εξυπηρετητή. 

Ο εξυπηρετητής διαβιβάζει τα αιτήµατα υπηρεσιών στο servlet µέσω της τυποποιηµένης 

διεπαφής javax.servlet, την οποία κάθε servlet πρέπει να εφαρµόσει.  

Μια σελίδα JSP είναι µια σελίδα HTML µε την ειδική σήµανση που παρέχει την 

εξατοµικεύσιµη συµπεριφορά για την παραγωγή του δυναµικού περιεχοµένου στο χρόνο 

εκτέλεσης. Μια σελίδα JSP είναι συνήθως µεταφρασµένη σε ένα servlet όταν 

επεκτείνεται. Η τεχνολογία JSP παρέχει έναν έγγραφο-κεντρικό, παρά προγραµµατικό, 

τρόπο να διευκρινιστεί η δυναµική παραγωγή περιεχοµένου.  
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4.2.3 Το Web Container  

 

Μια Web εφαρµογή J2EE τρέχει µέσα στο Web container ενός J2EE εξυπηρετητή. Το 

container διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής κάθε συστατικού, αποστέλλει τα αιτήµατα 

υπηρεσιών στα τµήµατα εφαρµογής, και παρέχει τις τυποποιηµένες διεπαφές στα 

στοιχεία πλαισίου, όπως το καθεστώς και τις πληροφορίες συνόδου για το τρέχον αίτηµα. 

Το Web container παρέχει µια συνεπή διεπαφή στα συστατικά που φιλοξενεί, έτσι 

ώστε τα Web συστατικά να είναι φορητά µεταξύ των εξυπηρετητών εφαρµογών. Και, 

επειδή η συσκευασία και η επέκταση των Web εφαρµογών J2EE είναι τυποποιηµένες, 

µια Web εφαρµογή µπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε J2EE εξυπηρετητή χωρίς 

επαναµεταγλώττιση του αρχείου (archive) της εφαρµογής. 

 

4.2.4 Java Servlets 

 

Ένα Java Servlet είναι µια Java class που επεκτείνει έναν J2EE-συµβατό εξυπηρετητή. 

Κάθε servlet class παράγει το δυναµικό περιεχόµενο σε απάντηση στα αιτήµατα 

υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα URLs.  

Τα Servlets προσφέρουν µερικά σηµαντικά οφέλη σε σχέση µε τις προηγούµενες 

τεχνολογίες παραγωγής δυναµικού περιεχοµένου. Τα Servlets είναι µεταγλωττισµένες 

Java classes, έτσι είναι γενικά γρηγορότερες από τα προγράµµατα της CGI ή τα server-

side scripts. Τα Servlets είναι ασφαλέστερα από τις βιβλιοθήκες επέκτασης, επειδή η 

εικονική µηχανή της Java (JVM) µπορεί να επανέλθει όταν ένα servlet «σκάσει» 

απροσδόκητα. Τα Servlets είναι φορητά και στο επίπεδο πηγαίου κώδικα (λόγω της 

προδιαγραφής Java Servlet) και στο δυαδικό επίπεδο (λόγω της έµφυτης φορητότητας 

του Java bytecode). Τα Servlets παρέχουν επίσης ένα πλουσιότερο σύνολο 

τυποποιηµένων υπηρεσιών από οποιαδήποτε άλλη ευρέως υιοθετηµένη τεχνολογία 

επέκτασης εξυπηρετητών.  

Εκτός από την παραγωγή του περιεχοµένου, τα servlets έχουν διάφορα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που υποστηρίζουν τη δόµηση της εφαρµογής. Έτσι 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε classes, που αποκρίνονται στα γεγονότα κατά τον κύκλο 

ζωής ενός servlet µε την εφαρµογή των διεπαφών ακροατών(listener interfaces). Ένα 
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servlet µπορεί επίσης να επεκταθεί από ένα ή περισσότερα φίλτρα servlet, τα οποία είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµες classes, που τυλίγουν τις κλήσεις στις µεθόδους υπηρεσιών ενός 

servlet, και µετασχηµατίζουν το αίτηµα ή την απάντηση. Τα φίλτρα Servlet µπορούν να 

οργανωθούν σε αλυσίδες φίλτρων, που να εκτελούν τους διαδοχικούς µετασχηµατισµούς 

των αιτηµάτων ή των απαντήσεων. Στην εφαρµογή BillPresent γίνεται χρήση δύο servlet 

φίλτρων: compress φίλτρου (com.jspbook.GZIPFilter) και φίλτρου cache 

(com.opensymphony.oscache.web.filter.CacheFilter).  

Τα διανεµηµένα servlets είναι πιο εξελίξιµα από τα µη-διανεµηµένα servlets. Το 

Web container µπορεί να παρέχει σε µια εφαρµογή την εξισορρόπηση φορτίων και 

failover µε την µετανάστευση των συνόδων των χρηστών µεταξύ συστατικών 

κόµβων(cluster nodes). Τα διανεµηµένα servlets είναι χαρακτηρισµένα distributable στον 

περιγραφέα επέκτασης της Web εφαρµογής. Πρέπει να ικανοποιούν ένα σύνολο 

περιορισµών πέρα από εκείνους που απαιτούνται από τα µη-διανεµηµένα servlets. Οι 

πρόσθετοι περιορισµοί εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας servlet λειτουργεί κατάλληλα στις 

µεταναστεύσεις συνόδου.  

 

 

4.2.5 Χρήση των Servlets στην εφαρµογή BillPresent  

 

Τα Servlets χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικότερα για την εφαρµογή λογικής και την 

παραγωγή του δυαδικού περιεχοµένου.  

 

4.2.5.1 MVCController Servlet 

 

Τα Servlets είναι η προτιµώµενη τεχνολογία για την εφαρµογή ενός ελεγκτή στο Web 

επίπεδο, ο οποίος καθορίζει πώς να χειριστεί ένα αίτηµα και επιλέγει την επόµενη σελίδα 

προς επίδειξη. Ένας ελεγκτής ενεργοποιεί τις διαδικασίες εφαρµογής και λαµβάνει τις 

αποφάσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά διαδικαστικοί στόχοι που είναι καταλληλότεροι 

για τον κώδικα προγράµµατος στα servlets. Οι σελίδες JSP δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται ως ελεγκτές. Επειδή οι σελίδες JSP που είναι συνήθως λογική είναι 

ένα µίγµα ετικετών σήµανσης(markup tags) και κώδικα προγραµµατισµού, είναι 

δύσκολο να διαβαστούν και να διατηρηθούν 
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public class Controller extends HttpServlet //implements SingleThreadModel 
{ 
 public void init(ServletConfig config) throws ServletException  
 { 
  super.init(config); 
  try{ 
  ... 

} 
    catch(Exception e){ e.printStackTrace();} 
 } 
 protected void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException 
 { 
  try 
  { ...} 
  catch(Exception ex) 
  { 
   ex.printStackTrace();    
  } 
  finally 
  { ...} 
  ctx.getRequestDispatcher(destination).forward(request,response); 
 } 
 protected void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException 
 { 
  try{ 
   action=Integer.parseInt(request.getParameter("action")); 

} 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  switch(action) 
  { 
   case 0:  
   . 
   . 
   . 

case 22:  
   default: 
     doGet(request,response); 
     break; 
      
  } 
 }    
} 
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4.2.5.2 Χρήση των servlets για την παραγωγή δυαδικού περιεχοµένου  

 

Το δυαδικό περιεχόµενο πρέπει να παράγεται από servlets. Τα Servlets που παράγουν 

δυαδικό περιεχόµενο θέτουν την επιγραφή HTTP Content-Type καθώς και τον τύπο 

MIME της παραγωγής του περιεχοµένου.  

 

public class Download extends HttpServlet { 
  
  /**Set global variables*/ 
  public void init(ServletConfig config) 
   throws ServletException  
  { 
   super.init(config); 
  } 
  
  /**Process HTTP Post request with doPost*/ 
  public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException  
  {  
  doPost(request,response);  
  } 
  public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException 
  {  
   ServletContext ctx = getServletContext(); 
   String filetype=""; 
   String filePath=""; 
   String fileName=""; 
   String downtype=""; 
   int type=-1; 
    
    try{ 
     ... 
    } 
    catch(NullPointerException npe){ 
     ... 
  ctx.getRequestDispatcher("/error.jsp").forward(request,response); 
    } 
   ... 
  try{ 

  File f = new File(file); 
    long length = f.length(); 
    ... 
    BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(f)); 

   ... 
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    BufferedOutputStream out = null; 
    ... 
    response.setHeader("Content-Disposition","attachment;filename=\"...\";"); 
    response.setContentType( contentType ); 
    ... 
       try{ 
    out.write( bytes ); 
       } 
       catch(Exception e){} 
   } 
   catch(Exception ex){ 
   ... 
 try{ctx.getRequestDispatcher("/error.jsp").forward(request,response); } 
 catch(Exception e){} 
  } 
} 
 
  String getContentType(String file) 
  { 
   String extension[] =  
   {              // File Extensions 
  "txt",            //0 - plain text  
  "htm",            //1 - hypertext  
  "jpg",            //2 - JPEG image  
  "gif",            //3 - gif image  
  "pdf",            //4 - adobe pdf 
  "doc",            //5 - Microsoft Word  
  "zip",            //6 - WinZip 
   },                // you can add more 
   mimeType[] =  
   {             // mime types 
  "text/plain",         //0 - plain text  
  "text/html",         //1 - hypertext  
  "image/jpg",         //2 - image  
  "image/gif",         //3 - image  
  "application/pdf",      //4 - Adobe pdf  
  "application/msword",     //5 - Microsoft Word  
  "application/zip",        //6 - WinZip 
   },                // you can add more 
    
contentType = "text/html";    // default type 
// dot + file extension 
int dotPosition = file.lastIndexOf('.'); 
// get file extension 
String fileExtension =  
   file.substring(dotPosition + 1); 
   // match mime type to extension 
   for(int index = 0; index < mimeType.length; index++) 
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   { 
  if(fileExtension.equalsIgnoreCase( 
      extension[index]))  
  { 
   contentType = mimeType[index];  
   break; 
  } 
   }  
     
   return contentType; 
} 
} 
 

Άλλα servlets της εφαρµογής BillPresent που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

δυαδικού περιεχοµένου είναι και τα: FopServlet.java (για την παραγωγή αρχείων pdf), 

PieChartServlet.java για την παραγωγή jpg αρχείων γραφικών παραστάσεων καθώς και 

το ShowImageServlet.java για την παροχή αρχείων images. 

4.2.6 Τεχνολογία JavaServer Pages (JSP)  

 

Οι περισσότερες Web εφαρµογές παράγουν πρωτίστως δυναµικές σελίδες HTML που, 

όταν «σερβίρονται», αλλάζουν µόνο στις τιµές των δεδοµένων και όχι στη βασική δοµή. 

Η τεχνολογία JSP υπάρχει για την παραγωγή τέτοιου περιεχοµένου. Μια σελίδα 

JSP είναι ένα έγγραφο που περιέχει το σταθερό κείµενο προτύπων, συν την ειδική 

σήµανση για τη συµπερίληψη άλλου κειµένου ή την εκτέλεση ενσωµατωµένης λογικής. 

Το σταθερό κείµενο προτύπων εξυπηρετείται πάντα στον αιτούντα, ακριβώς όπως 

εµφανίζεται στη σελίδα, όπως το παραδοσιακό HTML. Η ειδική σήµανση µπορεί να 

λάβει τη µια από τρεις µορφές: οδηγίες, scripting στοιχεία(elements), ή custom tags. Οι 

οδηγίες είναι οδηγίες που ελέγχουν τη συµπεριφορά του µεταγλωττιστή σελίδων JSP και 

εποµένως αξιολογούνται στο χρόνο σύνταξης των σελίδων. Τα στοιχεία Scripting είναι 

κοµµάτια Java κώδικα που ενσωµατώνονται στη σελίδα JSP µεταξύ των οριοθετών <% 

και %>. Τα custom tags είναι καθορισµένες ετικέτες σήµανσης που παράγουν το 

δυναµικό περιεχόµενο όταν εξυπηρετείται η σελίδα. Η προδιαγραφή σελίδων JavaServer 

καθορίζει ένα σύνολο τυποποιηµένων ετικετών, που είναι διαθέσιµες σε όλες τις 

εφαρµογές πλατφόρµων. Τα custom tags και τα scripting στοιχεία παράγουν το δυναµικό 

περιεχόµενο που συµπεριλαµβάνεται σε µια απάντηση όταν εξυπηρετείται µια σελίδα.  
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Οι σελίδες JSP µπορούν να διευκρινίσουν το δυναµικό περιεχόµενο 

οποιουδήποτε κειµενικού τύπου, αλλά χρησιµοποιούνται πρώτιστα για τη δηµιουργία του 

δοµηµένου περιεχοµένου όπως το HTML, XML, XHTML, και τα λοιπά. Οι σελίδες JSP 

είναι ευκολότερες να γραφούν σε σχέση µε τα servlets, επειδή µοιάζουν µε τα δοµηµένα 

έγγραφα. Αν και µια σελίδα JSP οµοιάζει προς ένα έγγραφο, οι περισσότερες εφαρµογές 

J2EE µεταφράζουν µια σελίδα JSP σε µια servlet class όταν επεκτείνεται. Οι σελίδες JSP 

είναι επίσης συµβατές µε µια ευρεία σειρά εργαλείων δηµιουργίας που απλοποιούν τη 

δηµιουργία σελίδων.  

Οι σελίδες JSP διαφέρουν από τα servlets στο πρότυπο προγραµµατισµού τους. 

Μια σελίδα JSP είναι πρώτιστα ένα έγγραφο που διευκρινίζει το δυναµικό περιεχόµενο, 

παρά ένα πρόγραµµα που παράγει το περιεχόµενο. Η τεχνολογία σελίδων JSP παρέχει 

µια "έγγραφο-κεντρική" εναλλακτική λύση στα "προγραµµατικά" servlets για τη 

δηµιουργία των δυναµικών, δοµηµένων στοιχείων. 

Στην συνέχει παραθέτουµε πίνακα µε τις jsp σελίδες της εφαρµογής BillPresent 

 

Πίνακας 1: JSP σελίδες του BillPresent  

Όνοµα σελίδας  Περιγραφή  

calls.jsp Χρησιµοποιείται για την αναλυτική κατάσταση των κλήσεων 

fees.jsp Εµφανίζει την αναλυτική κατάσταση των χρεώσεων 

filtercalls.jsp Εφαρµόζει φίλτρο στην ανάλυση κλήσεων 

controlbuttons.jsp Παρέχει τα κουµπιά ελέγχου στις σελίδες 

companies.jsp Εµφανίζει τα κέντρα κόστους του χρήστη 

downloads.jsp Εµφανίζει τα αρχεία που ο χρήστης είναι σε θέση να κατεβάσει 

error.jsp Γενική σελίδα σφάλµατος 

footer_nav.jsp Το κάτω included navigation της εφαρµογής 

index.jsp Η κεντρική σελίδα της εφαρµογής 

bill.jsp Η πρώτη σελίδα του τιµολογίου 

login.jsp Η αρχική φόρµα για την είσοδο στην εφαρµογή 
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Πίνακας 1: JSP σελίδες του BillPresent  

Όνοµα σελίδας  Περιγραφή  

  

lookup.jsp Η φόρµα αποστολή του κωδικού πρόσβασης 

media.jsp Παρουσιάζει τα αρχεία των χρήσιµων οδηγιών 

notes.jsp Παρουσιάζει scrolling µηνύµατα στους χρήστες 

exportform.jsp Φόρµα καθορισµού παραµέτρων export 

piecharts.jsp Σελίδα φιλοξενίας διαγραµµάτων µορφής pie chart 

preferences.jsp Φόρµα για την αλλαγή των προτιµήσεων του χρήστη 

changepassword.jsp Φόρµα για την αλλαγή του password του χρήστη 

lookuppassword.jsp Φόρµα για την αναζήτηση του κωδικού πρόσβασης 

reportsparams.jsp Σελίδα για τον καθορισµό παραµέτρων reports 

select_form1.jsp Φόρµα για επιλογή τιµολογίου και msisdn 

select_form2.jsp Φόρµα σε µορφή πίνακα των κέντρων κόστους 

select_form3.jsp
  

Φόρµα για την επιλογή τιµολογίου και msisdn 

select_form4.jsp Φόρµα σε µορφή πίνακα για την επιλογή τιµολογίου 

pwd_recover.jsp Jsp σελίδα αποστολής του κωδικού πρόσβασης 

notesform.jsp Φόρµα αποστολής παρατηρήσεων για τον ιστοχώρο 

set_mailpref.jsp
  

Σελίδα που καθορίζει την εξαίρεση από mailing list 

topBanner.jsp Tο άνω µέρος των σελίδων, included παντόύ 

formreport.jsp Wizard για τον καθορισµό των παραµέτρων του report 

callsonly.jsp Σελίδα σε pop up για την αποµόνωση των κλήσεων 

feesonly.jsp Σελίδα σε pop up για την αποµόνωση των χρεώσεων 
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