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Πρόλογοσ 

 

Η παξαθάησ εξγαζία απνηειεί κηα παξνπζίαζε ηνπ Google App Engine θαη ηνπ 

Google Web Toolkit. Σθνπόο πέξα απν ηελ ζεσξεηηθή θάιεςε ησλ παξαπάλσ 

ηερλνινγηώλ είλαη θαη ε παξνρή κηθξώλ παξαδεηγκάησλ πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ ρξήζε 

ηνπο.  

Δπίζεο ππάξρεη θαη μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ ζπλεξγαζία (Integrarion) ηνπ Google 

Web Toolkit κε ην Seam Framework κε ζθνπό λα δνύκε πσο κπνξνύλ απηέο νη δύν 

ηερλνινγίεο λα επηθνηλσλήζνπλ γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε εθαξκνγέο ζηηο 

νπνίεο ε βάζε δεδνκέλσλ δελ ζα είλαη ζην Google Infrastructure αιιά όπνπ ζέινπκε 

εκείο. Απηό καο δίλεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηαδήπνηε 

βάζε δεδνκέλσλ επηζπκνύκε (Oracle, MySQL, θιπ.).  

Τέινο παξνπζηάδεηαη θαη κηα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα πνπ έρεη αλαπηύμεη ε Google θαη 

νλνκάδεηαη Secure Data Connector γηα λα κπνξνύλ νη εθαξκνγέο πνπ είλαη ζηελ 

ππνδνκή (infrastructure) ηεο λα επηθνηλσλνύλ κε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο κέζσ 

δηαδηθηύνπ. Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ έρεη παξνπζηαζηεί πέξα απν ην 

απαξαίηεην ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη έλαο νδεγόο γηα ην πσο κπνξνύκε λα ην  

εγθαηαζηίζνπκε θαη λα ην ηξέμνπκε.  

Τν ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ηηο παξαπνκπέο ζε 

ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο πνπ έρνπλ γίλεη. 
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1. Υποδομή Google  

Η Google κε ζθνπό λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ηηο εθαξκνγέο ηεο όπσο είλαη ην Gmail, 

ην Google Calendar θ.α. έθηηαμε έλα ηεξάζηην data center, κε γύξσ ζηνπο 20 

θόκβνπο, ην νπνίν είλαη θαηαλεκεκέλν ζε όιν ην θόζκν. Απνηειείηαη απν ρηιηάδεηο 

κεραλήκαηα θαη δίθηπα πςειώλ ηαρπηήησλ γηα λα δηαζπλδένπλ ηα data centers 

κεηαμύ ηνπο. Τν παξαθάησ ζρήκα δέηρλεη ζε πνηα ζεκεία ζε όιν ηνλ θόζκν έρεη 

θόκβνπο ην data center ηεο Google θαη πσο δηαζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. 

 

 

Στήμα 1. Κόμβοι data center Google (Πηγή: «Using Google App Engine», Charles 

Severance, O’Reilly). 

 

Όινη απηνί νη θνκβνη είλαη πνιύ πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλνη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκό ρξεζηώλ πνπ έρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. Έηζη όζν κεγαιώλεη ε ρξήζε κηα ππεξεζίαο ζπλερώο 

αλαβαζκίδνληαη απηνί νη θόκβνη αιιά θαη ηα δίθηπα πνπ δηαζπλδένπλ απηνύο γηα λα 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ πςήιεο πνηόηεηαο ππεξεζίεο.  

Δπεηδή ε αιιαγή/αλαβάζκηζε ζηνλ εμνπιηζκό θαη ζηα δίθηπα ηεο Google γίλεηαη κε 

πνιύ κεγάιν ξπζκό έρεη θηάζεη ζε ζεκείν λα κπνξεί λα θξίλεη ζε πνην node ηνπ data 

center ζα επελδύζεη γηα λα παξέρεη πεξηζζόηεξα resources, πξάγκα αξθεηά 

πνιύπινθν αλ αλαινγηζηνύκε απν πόζα ζε πιήζνο Nodes απνηειείηαη ην data center 

ηνπο. Μάιηζηα γηα λα λα είκαζηε θαη αξθεηά αθξηβείο αιιά θαη λα δείμνπκε ην 

κέγεζνο ηεο πνιππινθόηεηαο νύηε νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο Google δελ κπνξνύλ λα 

εληνπίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα nodes ηνπ data center.  

Γηα απηό ην ιόγν ε Google έρεη θηηάμεη έλα software framework ην νπνίν απνθξύπηεη 

ηηο ιεπηνκέξεηο απν απηόλ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη δελ ηνπ εκθαλίδεη γηα παξάδεηγκα 

κε πνην/πνηά data center κηιάεη ή κε πνηνλ server. Έηζη γηα παξάδεηγκα όηαλ ζέινπκε 
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λα δνύκε έλα email απν έλα ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν απιά ιέκε ηελ δηεύζπλζε ηνπ 

email ηνπ θαη ην framework θάλεη ηελ δνπιεηά γηα εκάο. 

  

2. Γενικά για το Google App engine 
 

Τν Google app engine είλαη κηα ππεξεζία web 

hosting γηα web applications ζην cloud ηεο Google. 

Λέγνληαο web application ελλννύκε ανπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή ή ππεξεζία ζηελ νπνία κπνξνύκε λα 

έρνπκε πξόζβαζε απν έλαλ web browser (social 

network sites, mobile applications, storefronts θιπ.). 

Σπγθεθξηκέλα ην Google App Engine έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα λα παξέρεη scalable εθαξκνγέο ζε πνιινύο 

ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Όζν πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή ην App engine ζα 

πξέπεη λα παξέρεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο πόξνπο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνύλ νη ρξήζηεο, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή λα γλσξίδεη θάηη γηα 

απηνύο ηνπ πόξνπο, κε άιια ιόγηα αλάινγα κε ηελ 

επηζθεςηκόηεηα θαηαλέκεη θαη ηνπο πόξνπο. 

 

 

 

Σε αληίζεζε κε ην θιαζηθό web hosting κνληέιν, κε ην Google App Engine, 

πιεξώλεηο κόλν γηα ηνπο πόξνπο πνπ ρξεζηκνπνηείο. Απηνί νη πόξνη κεηξηνύληαη ζε 

gigabytes ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα κεληαία ρξεκαηηθή ζπλδξνκή. Σπλδξνκή 

ππάξρεη κόλν γηα παξαπάλσ CPU usage, storage per month, incoming & outgoing 

bandwidth. 

 

Αξρηθά ν θάζε πξνγξακκαηηζηήο πέξλεη θάπνηα resources δσξεάλ, ηα νπνία είλαη 

αξθεηά γηα εθαξκνγέο κηθξήο επηζθεςηκόηεηαο. Η google κε δηθνύο ηεο 

ππνινγηζκνύο ππνινγίδεη όηη κε free resources κηα κηξθή εθαξκνγή κπνξεί λα θηάζεη 

κέρξη θαη 5.000 επηζθέςεηο ηνλ κήλα. Τν App Engine απνηειείηαη απν ηξία βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ πεξαηηέξσ παξαθάησ.  

 

 Runtime environment 

 Datastore 

 Scalable services 
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2.1 Runtime Environment 

Κάζε App Engine εθαξκνγή απνθξίλεηαη ζε web requests. Έλα web request μεθηλάεη 

όηαλ ν client, κέζσ ελόο web browser,  επηζθέπηεηαη ηελ εθαξκνγή όπνπ έλα HTTP 

request ζπκβαίλεη γηα λα έξζεη ε ζειίδα ζηνλ browser ηνπ. Όηαλ ην App Engine ιάβεη 

απην ην request βξίζθεη ηελ εθαξκνγή πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο απν ην URL ην νπνίν έρεη 

κνξθή subdomain.appspot.com είηε απν ην subdomain ελόο custom domain ην νπνίν 

δειώζεθε όηαλ έγηλε ε εγγξαθή ζηελ ππεξεζία. Τo App Engine ζηελ ζπλέρεηα 

δηαιέγεη έλαλ server πνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη γξήγνξα θαη αμηόπηζηα, απν έλα 

πιήζνο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο, θαιεί ηελ εθαξκνγή ηελ νπνία δέρζεθε ζην 

request θαη ηελ ζηέιλεη ζηνλ client. 

Απν ηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο ην runtime environment μεθηλάεη λα εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο ηνπ όηαλ ηνπ έξζεη έλα request θαη ζηακαηάεη όηαλ ηειεηώλεη. Τν App 

engine ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ δύν ηξόπνπο γηα λα απνζεθεύεη θάπνπ θεληξηθά ηα 

requests πνπ ην έξρνληαη, απηά όκσο ζα αλαιπζνύλ αξγόηεξα θαη δελ απνηεινύλ 

κέξνο ηνπ runtime environment. To Google App Engine κπνξεί λα θαηαλείκεη ηελ 

θίλεζε ζε παξαπάλσ απν έλαλ server γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο θαη πνηόηεηαο ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ request πνπ ιακβάλεη. 

Οη εθαξκνγέο πνπ είλαη ζηεκέλεο ζην Google App Engine δελ κπνξνύλ λα γξάςνπλ 

ζην filesystem ηνπ App Engine θαη πξνθαλώο δελ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ αξρεία πνπ 

δελ ηνπο αλήθνπλ. Μπνξνύλ κόλν λα δηαβάζνπλ αξρεία ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

εθαξκνγή θαη δίλνπλ ην δηθαίσκα λα κπνξεζεη λα ηα δηαβάζεη θάπνηνο. Δπίζεο ε 

εθαξκνγή δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε hardware δηθηπαθνύο πόξνπο ηνπ server 

θαη λα ηνπο παξακεηξνπνηνύλ αιιά κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ 

παξακεηξνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. 

Κάζε request πξέπεη λα επηζηξέςεη απάληεζε ην πνιύ ζε 30 δεπηεξόιεπηα. Αλ θαη 

θαίλεηαη αξρηθά κεγάιν ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πεξηζώξην γηα web application ην 

App Engine κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί γηα λα εμππεξεηήζεη έλα αίηεκα ζε 

ιηγόηεξν απν 1 δεπηεξόιεπην. 

Τν GAE πξνζθέξεη δύν πηζαλά runtime environments έλα γηα Java environment θαη 

έλα γηα Python environment αλάινγα κε ηε γιώζζα πνπ επηζπκνύκε λα αλαπηύμνπκε 

ηελ εθαξκνγή πνπ ζέινπκε. Καη ηα δύν πεξηβάιινληα ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην 

application server κνληέιν: έλα request δξνκνινγείηαη ζηνλ application server, ε 

εθαξκνγή μεθηλάεη ζηνλ application server θαη αθνύεη γηα requests γηα λα κπνξέζεη λα 

παξάγεη responses θαη λα λα ηηο δώζεη ζηνλ application server λα ηηο ζηείιεη ζηνλ 

client. 

Δλώ ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ server γηα θάζε request έρεη απνηέιεζκα λα θεξδίδνπκε 

ζε scaling ζηελ εθαξκνγή καο είλα αξθεηά ρξνλνβόξν λα ζεθώλεηαη θάζε θνξά έλα 

θαηλνύξην instance γηα θάζε request πνπ ιακβάλνπκε. Τν GAE όκσο μεπεξλάεη απην 

ην πξόβιεκα απνζεθεύνληαο ην application ζηελ κλήκε ηνπ application server γηα 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θαη επαλαρξεζηκνπνηώληαο servers κε έλαλ έμππλν 

ηξόπν. Όηαλ έλαο server ζέιεη λα αλαθηήζεη πόξνπο ζβήλεη ηελ ιηγόηεξν 

ρξεζηκνπνηήκέλε εθαξκνγή πνπ έρεη ζηελ κλήκε ηνπ. Όινη νη application servers 
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έρνπλ ην runtime environment πξνεγθαηεζηεκέλν πάλσ ηνποπξηλ θηάζεη ην πξώην 

request. Όπόηε κόλν ε εθαξκνγή ρξεηάδεηαη λα θνξησζεί ζηνλ server. 

Όζνλ αθαξά ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη ην hardware απν ηα νπνία απνηειείηαη ην 

GAE ρξεζηκνπνηείηαη linux καδί κε έλα cluster ππνινγηζηώλ. Αλ θαη ηειηθά απηό δελ 

έρεη κεγάιε ζεκαζία  γηα runtime environment γηαηί απηό πάεη θαη θάζεηαη πάλσ απν 

ην GAE θαη δηαρεηξίδεηαη ηα resources ηεο εθαξκνγήο, ηηο αηηήζεηο εμππεξέηεζεο θ.α. 

Γνπιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο δελ ζα 

ζπλαηεζνύλ ζην επίπεδν ηνπ runtime environment αιιά ζε tasks πνπ είλαη εθηόο 

απηνύ. 

 

2.2 Datastore 

Τν datastore απνηειέη κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζην big table ηεο 

Google. Έρεη θαηαλεκελκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ επηηξέπεη ηελ απηόκαηε δηαρείξηζε 

κεγάιεο πνζόηεηαο δεδνκέλσλ. Τν datastore ζα κπνξνύζε θαιύηεξα λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ object database κηαο θαη δελ είλαη κηα παξαδνζηαθή relational 

database κε joins, queries θιπ. Με ηελ έλλνηα όηη παξέρεη όηη αθξηβώο θαη κηα 

relational database αιιά κε δηαθνξεηηθή ινγηθή. Δδώ ζα ζπλαηήζνπκε objects ηα 

νπνία κπνξνύκε λα θάλνπκε commit ζηελ βάζε καο, Μνηάδεη αξθεηά κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ JPA (Java Persistency Architecture), όπνπ έρνπκε entities θαη θάζε 

entity έρεη θάπνηα properties. Σην πιαίζην απηό ζεσξείηαη ζθόπηκν λα εμεγήζνπκε 

θάπνηα πξάγκαηα γηα entities θαη properties.  

Τν datastore έρεη δύν εθδόζεηο δηαζέζηκεο ζην Google App Engine. Η κία έθδνζε 

είλαη ε high replication datastore ε νπνία είλαη θαη ε default επηινγή ζην GAE θαη ε 

άιιε ε master/slave datastore. 

 

2.2.1 Master/slave datastore 

Τν master/slave replication ζύζηεκα πνπ καο παξέρεη ην datastore δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα γίλνληαη replicate ηα δεδνκέλα καο αζύγρξνλα ζε άιια data center 

θαηα ηελ δηάξθεηα πνπ γξάθνπκε ηα δεδνκέλα καο. Σε απηό ην κνληέιν θάζε θνξά 

κόλν έλα datacenter είλαη ππεύζπλν γηα λα απνζεθεύεη δεδνκέλα, ην ιεγόκελν master. 

Έηζη έρνπκε κεγάιε ζπλνρή ζηα δεδνκέλα πνπ δεηάλε ηα queries. Τν θαθό ζε απηό ην 

κνληέιν είλαη όηη ηα δεδνκέλα καο κπνξεί λα είλαη κε δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ζύζηεκα είλαη θάησ γηα ιόγνπο ζπληήξεζεο ε απιά επεηδή έρεη πέζεη.  

 

2.2.2 High replication datastore 

Τν κνληέιν High Replication Datastore (HRD) είλαη ην default κνληέιν πνπ 

ππνζηεξίδεη ην GAE όηαλ δεκηνπξγνύκε ζε απηό κηα θαηλνύξηα εθαξκνγή. Η 

δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε απηή ηε κέζνδν είλαη αξθεηά κεγάιε ελσ δελ 
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ππάξρεη θακία πηζαλόηεηα λα ραζνύλ δεδνκέλα. Τα δεδνκέλα καο γίλνληαη replicate 

ζε πνιιά datacenters ηνπ Google ρξεζηκνπνηώληαο ζην αιγόξηζκν Paxos.   

Απηό ην κνληέιν παξέρεη ηελ πςειόηεξε δηαζεζηκόηεηα γηα δίαβαζκα θαη εγγξαθή 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ 3 θνξέο πεξηζζόηεξν ρώξν ζηελ 

θαηαλεκεκέλε βάζε θαη CPU απ’ όηη κία master/slave datastore. 

 

 

 
High 

Replication 
Master/Slave 

Cost   

    Storage 1x 1/3x 

    Put/Delete CPU 1x 5/8x 

    Get CPU 1x 1x 

    Query CPU 1x 1x 

Performance   

    Put/Delete Latency 1/2x–1x 1x 

    Get Latency 1x 1x 

    Query Latency 1x 1x 

Consistency   

    Get/Put/Delete Strong Strong 

    Most Queries Eventual Strong 

    Ancestor Queries Strong Strong 

Occasional Planned 

Read-Only Period 
No Yes 

Unplanned 

Downtime 

Extremely rare. 

No data loss. 

Rare. Possible to lose a small % 

of writes that occurred near the 

downtime (recoverable after 

event). 

Σσγκριτικός πίνακας High Replication Datastore/Master-Slave datastore.(Πηγή: 

http://code.google.com/intl/el-GR/appengine/docs/python/datastore/hr/) 

 

2.2.3 Entities & Properties 

Μία εθαξκνγή πνπ είλαη ζηεκέλε ζην GAE απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ηεο ζε 

θάπνην/θάπνηα entities ηνπ datastore. Kάζε έλα entity έρεη θαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

property, θαζέλα νη νπνίν έρεη κηα νλνκαζία θαη έλα ηύπν. Κάζε entity είλαη 

ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη αλαπαξηζηά ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ δεδνκέλα.  

Αξρηθά απηή ε πξνζέγγηζε θαίλεηαη αξθεηά ζπλαθήο κε ηε παξαδνζηαθή relational 

database πξνζέγγηζε. Τα entities ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ είλαη ζαλ rows ζε έλαλ 

πίλαθα θαη ηα properties ζαλ fields ηνπ πίλαθα. Όκσο ππάξρνπλ νη εμήο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε entities θαη rows. Γύν entities ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ δελ ρξεηάδεηαη λα 

http://code.google.com/intl/el-GR/appengine/docs/python/datastore/hr/
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έρνπλ ηα ίδηα properties θαη αθόκε θ αλ έρνπλ ίδηα properties δελ είλαη απαξαίηεην όηη 

ζα είλαη ίδηνπ ηύπνπ νη ηηκέο ηνπο. Έηζη θαηαιαβαίλνπκε όηη ηα datastore entities είλαη 

“schemaless”.Δπίζεο άιιε κηα δηαθνξά είλαη όηη θάζε entity έρεη έλα κνλαδηθό θιεηδί 

ην νπνίν είηε δεκηνπξγείηαη απν ηελ εθαξκνγή ε νπνία κηιάεη κε ηελ βάζε είηε απν 

ην ίδην ην GAE. Απηό απνηειεί κηα κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό 

relational database κνληέιν όπνπ ην θιεηδί ελόο πίλαθα είλαη πεδίν (field) ηνπ 

πίλαθα.Τν θιεηδί δελ κπνξεί λα αιιάμεη νύηε ηηκή νύηε ηύπν απν ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη απηό γηαηί είλαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ μερσξίδεη ηα entities 

κεηαμύ ηνπο.  

 

2.2.4 Queries & Indexes 

Έλα query απνηειεί κηα αλαδήηεζε ε νπνία επηζηξέθεη κηα ιίζηα απν entities ηα 

νπνία ηθαλνπνηνύλ ηνπο θαλόλεο αλαδήηεζεο πνπ έρνπκε ζέζεη ή δελ επηζηξέθνπλ 

ηίπνηα αλ δελ βξνύλ θάηη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο. Αθόκε κπνξνύλ λα γπξίζνπλ 

πέξα απν νιόθιεξα entities θαη ηα keys κόλν ησλ entities πνπ αλαδεηνύκε. Δλώ ηέινο 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο σο πξν θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ησλ πξνο 

επηζηξνθή αληηθεηκέλσλ.  

Σε κηα παξαδνζηαθή relational database ηα queries ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινύληαη 

πάλσ ζε πίλαθεο real time ελώ ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ζέζεηο Indexes ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ πίλαθα γηα λα έρεη πην γξήγνξα απνηειέζκαηα θαηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ queries. Απν ηελ άιιε ην datastore θάλεη θάηη αξθεηά δηαθνξεηηθό. 

Κάζε query έρεη έλα κνλαδηθό Index πνπ έρεη ιάβεη απν ην datastore. Έηζη όηαλ κηα 

εθαξκνγή ζέιεη λα ηξέμεη έλα query ην GAE πάεη θαη βξίζθεη ην Index απηνύ ηνπ  

query θαη επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα ζηελ εθαξκνγή. Βέβαηα απηό πνππνζέηεη όηη ε 

εθαξκνγή ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα queries ζα εθηειέζεη. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηηο ηηκέο ε ηα θίιηξα εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ entity πνπ ζα εθηειέζεη ην query, ηα properties πνπ ζα 

θηιηξαξνπλ ή ζα ηαμηλνκήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα καο επηζηξαθνύλ  θαη ηελ ζεηξά 

ησλ ηαμηλνκήζεσλ αλ είλαη πάλσ απν κία. 

To App Engine παξέρεη έλα ζύλνιν απν indexes γηα απιά queries ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζηα properties πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηύπν ηνπ entity πνπ ζα εθηειεζηεί ην query. Γηα 

πην πνιύπινθα queries ζα πξέπεη λα νξίδνληαη νη θαλόλεο δεκηνπξγίαο Indexes θαηα 

ην αξρηθό configuration ηεο εθαξκνγήο. Τν GAE βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ 

αξρηθνύ configuration βξίζθνληαο πνηα query εθηεινύληαη θαζώο ηεζηάξεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπηθά, πξηλ ηελ ζεθώζνπκε ζην cloud ηεο Google. Έηζη όηαλ ζα θνξησζεί 

ε εθαξκνγή ζην Google ην datastore ζα γλσξίδεη ηα Indexes θάζε query. 

Όηαλ ε εθαξκνγή καο δεκηνπξγεί θαηλνύξηα entities ή ηξνπνπνηεί θάπνην ήδε 

ππάξρνλ, ην datastore ηξνπνπνηεί θαη ην αληίζηνηρν Index. Απηό θάλεη ηελ εθηέιεζε 

ησλ queries πνιύ γξήγνξε κηαο θαη θάζε query είλαη έλα κηα απιή ζαξσζε ζηνλ 

πίλαθα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα query ζην datastore δελ επεξεάδεηαη απν ην πιεζνο 

ησλ entities πνπ έρνπκε ζην datastore παξα κόλν απν ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

καο επηζηξέθνπλ.   
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2.2.5 Transactions 

Όηαλ ζε κηα εθαξκνγή έρνπλ ζπλδεζεί πνιινί clients νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα 

δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ ζηα ίδηα δεδνκέλα ηαπηόρξνλα είλαη ππνρξεσηηθό ηα 

δεδνκέλα λα έρνπλ ζπλνρή (consistent). Ο ρξήζηεο δελ πξέπεη πνηέ λα βιέπεη εκηηειή 

δεδνκέλα επεηδή θαπνηνο άιινο ρξήζηεο δελ πξόιαβε λα ηειεηώζεη ηελ δνπιεηά πνπ 

θάλεη. Όηαλ κηα εθαξκνγή θάλεη update ζηα properties έλνο entity, ην App Engine 

καο δηαζθαιίδεη είηε όηη όπνην update γηλόηαλ ζηελ εθαξκνγή θαηάθεξε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε απέηπρε νπόηε δελ γίλεηαη θαλέλα update ζην entity θαη κέλεη 

όπσο ήηαλ αθξηβώο πξηλ ηελ πξνζπάζεηα λα ηξνπνηπνηεζεί. Έηζη νη άιινη ρξήζηεο δελ 

βιέπνπλ θακία αιιαγή κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ update. To update 

ελόο entity είλαη έλα transaction κε ην datastore. Κάζε transaction κπνξεί είηε λα 

πεηύρεη νινθιεξσηηθά είηε λα απνηύρεη νινθιεξσηηθά. 

Σε θάζε transaction κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ θαη λα γίλνπλ update πνιιά entities κε 

ηνλ κόλν πεξηνξηζκό όηη θαηα ηελ δεκηνπξγία ησλ entities ζα πξέπεη λα νξηζηνύλ ζην 

GAE ηα entities νη ζπζρεηίζεηο ησλ entities θαη πνηα ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη 

καδί. Απηό επηηπγράλεηαη απν ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγώληαο entities ζην entity group. 

Τν GAE ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πιεξνθνξία γηα λα δεη πσο είλαη θαηαλεκεκέλα ηα 

entities ζηνπο server πξνθεηκέλνπλ λα εγγπεζεί όηη έλα transaction πέηπρε ε απέηπρε 

νινθιεξσηηθά. 

Όηαλ κηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ην datastore API γηα λα ηξνπνπνηήζεη έλα entity, ν 

έιεγρνο δελ επηζηξέθεη ζηελ εθαξκνγή παξα κόλν όηαλ ην state ηνπ transaction γίλεη 

successful ή fail. Μεηά ν έιεγρνο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηελ 

ελεκεξώζεη όηη ην transaction πέηπρε ή απέηπρε νινθιεξσηηθά. Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ update ελόο entity απηό ζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή καο πεξηκέλεη όια ηα entities 

θαη ηα indexes λα δεκηνπξγεζνύλ πξηλ πξνρσξήζεη ζε άιια tasks. Δαλ δύν ρξήζηεο 

πξνζπαζνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ έλα entity ηαπηόρξνλα ην datastore απνθξίλεηαη θαη 

ζηνπο δύν κε έλα failure exception. To GAE ρξεζηκνπνηεί optimistic concurrency 

control. 

Τν δηάβαζκα ελόο entity δελ απνηπγράλεη πνηέ ράξε ζην optimistic concurrency. Η 

εθαξκνγή απιά δηαβάδεη ηελ πην πξόζθαηε θαηάζηαζε ηνπ entity. Δπίζεο ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα δηαβαζηεί πνιιέο θνξέο έλα entity κέζα ζε έλα transaction γηα λα 

δηαπηζησζεί όηη ηα δεδνκέλα πνπ δηαβάζηεθαλ έρνπλ ζπλνρή θαη είλαη ηα πην 

πξόζθαηα. Σηηο πεξηζζόηεξο ησλ πεξηπηώζεσλ λα μαλαδνθίκαζνπκε ην ίδην 

transaction πάλσ ζην ίδην entity ζα εθηειεζηεί κε επηηπρία. Όκσο αλ ε εθαξκνγή έρεη 

ηέηνην ζρεδηαζκό πνπ πνιινί ρξήζηεο λα πξνζπαζνύλ ηαπηόρξνλα λα ηξνπνπνίεζνπλ 

ην ίδην entity ην transaction ηνπο δελ ζα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ιόγσ 

concurrency failure. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθό ηα entity groups λα ζρεδηαζηνύλ έηζη 

ώζηε λα απνθεύγνληαη concurrency failures ζε πεηπηώζεηο πνπ ηελ εθαξκνγή ακο ηελ 

ρξεζηκνπνηνύλ πνιινί users ηαπηόρξνλα. 

Σε θάζε εθαξκνγή κπνξνύκε λα έρνπκε πνιιέο δνπιεηέο λα γηλνληαη ζε θάζε έλα 

transaction. Γηα παξάδεηγκα όηαλ μεθηλάεη ε εθαξκνγή καο κπνξεί λα μεθηλήζεη έλα 

transaction ην νπνίν ζα δηαβάδεη έλα entity, ζα θάλεη έλα update ζε θάπνην property 
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ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεη ζα ζώδεη ηελ αιιαγή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε εθαξκνγή δελ ε 

απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ δελ ζπκβαίλεη εαλ νιόθιεξν ην transaction δελ ηειεηώζεη 

κε επηηπρία. Αλ θάηη γίλεη θαη απνηύρεη ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δνθηκάζεη λα ηξέμεη 

απν ηελ αξρή πάιη νιόθιεξν ην transaction. 

Σπλνςίδνληαο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε νηη ην GAE κε ηελ ρξήζε ησλ Indexes θαη 

ηνπ κεραληζκνύ optimistic concurrency δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

εθαξκνγώλ νη νπνίεο δηαβάδνπλ γξήγνξα θαη έγθπξα δεδνκέλα αθόκε ζε εθαξκνγέο 

κε πνιινύο ρξήζηεο. 

 

2.3 Services 

Τα services απνηεινύλ ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην datastore θαη ην runtime 

environment. Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί έλα API γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

έλα μερσξηζηό ζύζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο γηα scaling 

μερσξηζηά απν ην runtime environment.  

Τν memory cache (memcahe) service είλαη έλα κηθξό ζε  ρξνληθή δηάξθεηα service ην 

νπνίν απνζεθεύεη ηα key values θαη έρεη ζαλ βαζηθό πιενλέθηεκα όηη εηλαη πνιύ 

γξήγνξα πνιύ πην γξήγνξα εαλ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε ην datastore γηα λα 

απνζεθέπζνπκε ή λα δηαβάζνπκε. To memcache service απνζεθεύεη δεδνκέλα ζηελ 

κλήκε θαη όρη ζηνλ ζθιεξό δίζθν γηα λα έρεη πην γξήγνξε πξνζπέιαζε ζε απηά. Έρεη 

θαηαλεκεκεκέλε αξρηηεθηνληθή όπσο θαη ην datastore αιιά δελ είλαη persistent κε 

ηελ έλλνηα όηη αλ πέζεη ν server θαηα ηελ δηάξθεηα πνπ ην ρξεζηκνπνηνύκε ε κλήκε 

δηαγξάθεηαη. Όπσο ππνδειώλεηαη θαη ην ην όλνκα απηνύ ηνπ service είλαη θαιύηεξν 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κία πξνζσξηλή κλήκε cache γηα ηα απνηειέζκαηα queries ε 

ππνινγηζκώλ νη νπνίνη επαλαιακβάλνληαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα. Λεηηνπξγεί σο εμήο, 

ςάρλεη γηα κηα cached value κέζα ζηελ κλήκε, αλ δελ ηελ βξεί ηόηε εθηειεί ην query 

ή ηνλ ππνινγηζκό θαη ηα απνζεθεύεη ζηελ cache γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Οη εθαξκνγέο πνπ είλαη ζην GAE έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα έρνπλ πξόζβαζε θαη ζε 

άιια web resources ρξεζηκνπνηώληαο ην URL Fetch service. Με απηό ην service ε 

εθαξκνγή καο ζηέιλεη HTTP requests ζε άιινπο servers ζην Internet γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη web services ή αθόκα θαη λα θέξεη νιόθιεξεο ζειίδεο. Δπεηδή νη 

απνκαξθπζκέλνη server Μπνξεί λα είλαη αξγνί ζηελ απόθξηζε ηνπο ην URL Fetch 

service ηξέρεη ην fetching ζην background ελώ έλαο request handler θάλεη άιια 

πξάγκαηα ηαπηόρξνλα. Πξνζνρή όκσο ην fetch πξέπεη λα εθηειεζηεί κέζα δηάζηεκα 

πνπ είλαη ελεξγόο ν request handler. Δπίζεο ππάξρεη έλα ρξνληθό πεξηζώξην κέζα ζην 

νπνίν ζα πξέπεη λα απνθξηζεί ν απνκαθξπζκέλνο server, ην νπνίν αλ μεπεξαζηεί 

ζηακαηάεη ε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. 
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2.4 Google Accounts 

Τν GAE δίλεη ηελ δπλαηόηεηα Integration κε Google accounts ζε gmail, Google docs 

θαη Google calendar. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα accounts ζηελ 

εθαξκνγή καο θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη ήδε λα κπνξεί λα θάλεη απηόκαηα Login θαη ζηηο 

παξαπάλσ ππεξεζίεο ηνπ Google απηόκαηα. Έηζη κπνξνύκε ελα ζέινπκε, ρσξίο απηό 

λα είλαη ππνρξεσηηθό, λα βάινπκε ηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Google account 

θαη λα κελ ρξεηαζηεί ηνλ λα βάινπκε λα θηηάμεη θαηλνύξην γηα ην δηθό καο ζύζηεκα. 

Τα Google accounts είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα λα ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ θηηάρλνπκε 

εθαξκνγέο γηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο νη νπνίνη ήδε ρξεζηκνπνηνύλ google 

applications. Έηζη νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζα ρξεζηκνπνηνύλ έλα θνηλό password 

γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ sign in θαη ζηελ εθαξκνγή καο θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ 

Google. 

 

2.5   Task queues & cron jobs 

Μηα web εθαξκνγή πξέπεη λα απνθξίλεηαη ζε web requests πνιύ γξήγνξα, ζπλήζσο 

ζε ιηγόηεξν απν έλα δεπηεξόιεπην. Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή έρεη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλν ρξόλν λα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο. Γη απηό ην ιόγν ην 

GAE ρξεζηκνπνηεί task queues ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζε request handlers 

λα νξίζνπλ ην task πνπ έρνπλ λα θάλνπλ αξγόηεξα. Με ηηο νπξέο δηαζθαιίδεηαη όηη 

θάζε task ζα εθηειεζηεί θαη αθόκε θαη ζε πίπησζε πνπ απνηύρεη λα εθηειεζηεί ε 

νπξά ην εθηειεί μαλά κέρξη λα εθηειεζηεί επηηπρώο.Mία νπξά κπνξεί λα εθηειέζεη 

έλα task θαιώληαο ηνλ αληίζηνηρν request handler. Απν ηελ ζηηγκή πνπ ζα θιεζεί ν 

handler έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηξηάληα δεπηεξόιεπηα λα ρξόλν λα εθηειέζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ.  

Έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη δπλαηό πξνζόλ ηνπ task queue είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ 

έρεη λα θηηάρλεη νπξέο κε datastore transactions. Απηό καο δηαζθαιίδεη όηη κόλν αλ 

έλα task ζα εθηειεζηεί κε επηηπρία ζα πεξάζνπκε ζηελ εθηέιεζε ηνπ επνκελνπ ζηελ 

νπξά. Έηζη κπνξνύκε λα ζπάζνπκε έλα κεγάιν transaction ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα 

θαη λα ηα βάινπκε λα εθηεινύληαη ην έλα κεηα ην άιιν ζαλ tasks ζηελ νπξά. 

Αθόκε ην GAE έρεη άιιν έλα service γηα ηελ εθηέιεζε tasks ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηελ κέξα. Δίλαη scheduled tasks ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

έλα ζύζηεκα πνπ ήδε ππάξρεη εδσ θαη ρξόληα ζηνλ linux ην νπνίν νλνκάδεηαη cron. 

Τα cron tasks κπνξνύλ λα θαιέζνπλ έλαλ handler κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

(ώξα, κέξα, κήλαο, έηνο) θαη λα θάλνπλ κηα εξγαζία. 

 

2.6   Developer tools 

Τν Google παξέρεη εξγαιεία γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα ην App Engine ζε Java θαη 

ζε Python. Κάζε SDK απνηειείηαη απν έλαλ web server ν νπνίνο ηξέρεη ηελ 
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εθαξκνγή καο ηνπηθά θαη εμνκνηώλεη ην running environment, ην datastore θαη ηα 

services.  

Τν development version ηνπ datastore κπνξεί απηόκαηα λα δεκηνπξγήζεη 

configuration γηα Indexes θαηα ηελ δηάξθεη πνπ ε εθαξκνγή εθηειεί queries. Έηζη ην 

GAE κπνξεί λα ρηίζεη indexes γηα απηά ηα queries. Αθόκα ην development version 

ηνπ web server πεξηιακβάλεη έλαλ built-in web application γηα λα κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί κε ην simulated datastore πνπ έρνπκε ηνπηθά.  

Τέινο θάζε SDK έρεη έλα tool γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην Google App Engine κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε deploy ηελ εθαξκνγή καο ζην GAE. Δπίζεο 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό ην tool γηα λα θαηεβάζνπκε ηα logs γηα ηελ 

εθαξκνγή καο ζην κεράλεκα καο ε αθόκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε ηα Indexes ηεο Live 

εθαξκνγήο καο. 

 

2.7 Administration console 

Όηα ε εθαξκνγή καο είλαη έηνηκε γηα λα γίλεη deploy ζην GAE, πξέπεη πξώηα λα 

θηάμνπκε έλα account ζην administration console ηνπ GAE. Απηό ην εξγαιείν καο 

δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ εθαξκνγή πνπ 

ζέινπκε λα θάλνπκε deploy, λα δνύκε ηελ επηζθεςηκόηεηα, logs, ζηαηηζηηθά θιπ. 

Όια απηά απνηεινύλ ην ην administration console ην νπνίν είλαη έλα web application 

πνπ καο δείρλεη όια ηα παξαπάλσ γηα ηελ εθαξκνγή καο. 

Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα real-time performance ηεο 

εθαξκνγήο θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή θαη ζώο θαη πξόζβαζε 

ζηα logs ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο κπνξνύκε λα ηξέμνπκε queries κέζσ ηνπ web 

interface ηνπ administration console θαη λα δνύκε ηελ θαηάζηαζε ησλ indexes ηνπ 

datastore. 

Όηαλ θάλνπκε upload θαηλνύξην θώδηθα ζηελ εθαξκνγή καο αλεβάδνπκε θαη κηα 

θαηλόπξηα Version ηεο εθαξκνγήο καο. Η live όκσο εθαξκνγή ακο είλαη απηή πνπ 

είλαη καξθαξηζκέλε ζαλ default. Ο πξνγξακκαηηζηήο νξίδεη πνηα έθδνζε ζα είλαη ε 

default. Δαλ ζέινπκε λα δνύκε ηηο non-default version γηα θάζε κηα απν απηέο έρνπκε 

έλα URL ην νπνίν όηαλ ην ρηππήζνπκε κπνξνύκε λα δνύκε ζηνλ web browser ην to 

version ηεο εθαξκνγήο πνπ ζέινπκε. Απηό καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηεζηάξνπκε 

Μηα εθαξκνγή πξηλ ηελ θάλνπκε ηε βαζηθή καο. 

 

2.8   Πωσ τρέχουν οι εφαρμογέσ ςτο Google App Engine 

 

Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα παξαιιειίζνπκε ην πσο ηξέρνπλ νη εθαξκνγέο καο ζην 

cloud ηεο Google είλαη όηη όια είλαη virtual. Γελ ππάξρεη ηίπνηα physical πνπ λα 

κπνξεί λα έξζεη ζε άκεζε επαθή ν πξνγξκκαηηζηήο πνπ θάλεη deploy ηελ εθαξκνγή 
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ηνπ ζην Google App Engine. Δίλαη ζαο λα έρνπκε έλα κάπην θνπηί ην νπνίν ρσξίο λα 

μέξνπκε πσο θαη ηη καο πξνζθέξεη κηα πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζία κε πνιύ κεγάιε 

δηαζεζηκόηεηα.  

Σε έλα πην παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ hosting web εθαξκνγώλ νη server είλαη γλσζηνί 

θαη έρνπλ ζηαζηηθή IP θαη ηνπνζεζία. Δπνκέλσο όπσο θαίλεηαη είλαη γλσζηέο θάπνηεο  

πιεξνθνξηέο γηα ην κεράλεκα πνπ θάλεη hosting ηελ εθαξκνγή. Απν ηελ άιιε ην 

cloud ηεο Google κνηάδεη πνιύ ζηελ δνκή ηνπ κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τα 

πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα βξίζθνληαη θάπνπ ζην cloud ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη ε 

ηνπνζεζία ηνπο θαη κε θάπνην ηξόπν βξίζθνπλ ηνλ δξόκν γηα λα επηθνηλελσλήζνπλ 

θαη λα αλαθηεζνύλ αληίζηνηρα απν ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη θάπνην αίηεκα γη’ απηά. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ έρνπκε κηα εθαξκνγή ζην παξαθάησ domain 

myApplication.appspot.com ην Google κπνξεί λα δώζεη ζηελ εθαξκνγή πνπ είλαη 

ζηεκέλε εθεί κηα δηαθνξεηηθή IP αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ server ζην θόζκν. 

Έηζη κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε εθαξκνγή καο δελ μέξνπκε ζε πνην server ηεο Google 

ζα ηξέρεη θάζε θνξά, απηό κπνξεί λα αιιάδεη. Όκσο θάζε θνξά ε Google θξνληίδεη 

λα ελεκεξώλεη ηνπο DNS server ηεο έηζη ώζηε λα έρεη θάζε θνξά ε δηεύζπλζε καο 

(myApplication.appspot.com) ηελ αληίζηνηρε IP ηνπ server ζηνλ νπνίν θηινμελείηαη. 

Δπίζεο όηαλ πάξεη IP ε εθαξκνγή καο ηόηε ε Google ε ίδηα είλαη ππεύζπλε λα δεη κε 

πνην data center κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. Η επηινγή ζηεξίδεηαη ζηελ ηνπνζεζία ηνπ 

server θαη ηνπ data center, όζν πην θνληα ζε απόζηαζε γίλεηαη.  Σηελ πεξίπησζε 

βεβαία πνπ ε εθαξκνγή είλαη αξθεηά δεκνθηιήο, δειαδή έρνπκε αιιάμεη ην 

ζπκβόιαην απν free ζε Commercial, ε εθαξκνγή καο κπνξεί λα ηξέρεη ηαπηόρξνλα ζε 

πνιιά data center. Όηαλ ε εθαξκνγή δέρεηαη πνιιά requests κπνξεί λα ζεθώζεη θαη 

ελα δηαθνξεηηθό Instance ηεο εθαξκνγήο θάπνην δηαθνξεηηθό server ζε δηαθνξεηηθή 

ηνπνζεζία, έηζη κπνξεί ηαπηόρξνλα λα ηξέρεη ε εθαξκνγή ζε πνιινύο server αλα ηνλ 

θόζκν. Όιε απηή ε πιεξνθνξία γηα ην πνπ ηξέρεη ε εθαξκνγή καο θαη κε πνην data 

center επηθνηλσλεί βιέπνπκε όηη δηακνξθώλεηαη δπλακηθά ζηνλ ρξόλν πξάγκα πνπ 

ζπκαίλεη όηη είλαη πνιύ δύζθνιν λα ελεκεξώλόκαζηε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο δελ καο ελδηαθέξεη θηόιαο. Η Google κε εζσηεξηθνύο κεραληζκνύο είλαη 

ππεύζπλε λα ζηέιλεη αηηήκαηα πνπ έξρνληαη απν έλαλ ρξήζηε πξνο ηελ αληίζηνηρε 

εθαξκνγή ζηελ νπνία απεπζύλνληαη.  

Σπλνκίδνληαο θαηαιαβαίλνπκε όηη ην λα ηξέρεη κηα εθαξκνγή ζην cloud ηεο Google 

είλαη κάιινλ κηα αξθεηά πνιύπινθε δηαδηθαζία ε νπνία απνθξίπηεηαη απν ηνλ 

ρξήζηε σο πξνο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο. Μπνξνύκε λα ην ζθεθηνύκε ζαλ έλα 

κία πξήδα ζηελ νπνία εκείο ζπλδένπκε ηελ εθαξκνγή καο θαη απιά παίδεη ρσξίο λα 

γλσξίδνπκε εκείο ηελ ππνδνκή πνπ ππάξρεη απν κέζα, άιισζηε απηή είλαη θαη ε 

βαζηθή ηδέα ηνπ cloud computing. 
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2.9   Γιατί το Google App Engine 

 

Αξρηθά ζα ζθεθηόηαλ θαλείο γηαηί λα αλεβάζνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζην cloud ηεο 

Google. Γηαηί λα κελ έρνπκε κόλνη καο ην έιεγρν ηεο εθαξκνγήο θαη λα κελ 

πεξλνπκε έκεηο όηη απόθαζε ζέινπκε γηα ην κέιινλ ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην θόζηνο γηα λα αγνξάζεηο όια απηα ηα κεραλήκαηα θαη 

λα ηα ζηήζεηο θαη λα ηα δηαρεηξηζηείο είλαη κεγάιν. Καη επεηδή δνύκε θαη ζε κηα 

«πξάζηλε» επνρή όπνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζθεθηόκαζηε ην πεξηβάιινλ λα κελ 

μερλάκε πόζε ελέξγεηα θαηαλαιώλνπλ όια απηα. 

Δπίζεο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην Google App Engine ζε γιηηώλεη απν έλα 

ζσξό εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη όηαλ ζέινπκε λα ζηήζνπκε έλα κηα εθαξκνγή 

ζην δηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα ηη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα ηξέρεη ν server πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζα ζηήζνπκε ηελ εθαξκνγή, πνηά είλαη ε πην αμηόπηζηε θαη ζηα κέηξα κνπ 

version ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πσο ζα ειέγμσ όηη δελ ζα ππάξμεη εηζβνιή 

ζηνλ server, ρξεηάδνκαη firewall,  ρξεηάδνκαη cluster θαη πνιιέο αθόκα ζεκαληηθέο 

εξσηήζεηο. Με ην Google App Engine όια απηά ηα εξσηήκαηα απαληνύληαη θαη 

κάιηζηα ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηζαλόηεηεο λα ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα. Φπζηθά 

γλσξίδνληαο ην θύξνο κηα ηόζν κεγάιεο εηαηξείαο θαη γλσξίδνληαο ηελ πνηόηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ Google App Engine 

ζεσξείηαη κηα αξθεηά αμηόπηζηε ιύζε. 

 

2.10 Πλεονεκτήματα Google App Engine 

To Google App Engine είλαη έλα παίζρπξν PaaS (Platform as a Service) γηαηί καο 

παξέρεη έλα ζηεκέλν ζύζηεκα γηα λα κπνξέζνπκε απιά λα θάλνπκε deploy ηελ 

εθαξκνγή. Έηζη δελ είλαη αλαγθαίν λα ζηήζνπκε θαη λα θαηαβάινπκε θαη αξθεηό 

θόπν γηα λα ζπληεξήζνπκε ηνλ server ζηνλ νπνίν είλαη ζηεκέλε ε εθαξκνγή. 

Δπίζεο καο παξέρεη δύν γιώζζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη γξακκέλεο νη εθαξκνγέο 

καο (Java/Python) θαη παξέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή έλα θηιηθό πεξηβάιινλ γηα 

deployment ζηνλ server αθόκε θαη κέζα απν ην IDE (Eclipse plugin).  

Άιιν έλα πνιύ κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη ην administration console ην νπνίν καο 

δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαρεηξηδόκαζηε ηεο εθαξκνγή θαη λα βιέπνπκε δηάθνξα 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα, ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηα Logs Κιπ. 

Τέινο ην Google App Engine κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δσξεάλ κέρξη θάπνην όξην 

επηζθεςηκόηεηαο (bandwidth) θαη κεγέζνπο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηό απηνκάησο ην 

θαζηζηά έλα πνιύ αληαγσληζηηθό PaaS γηαηί κπνξείο πνιύ απιέο εθαξκνγέο λα ηηο 

αλεβάζεηο ζην web εληειώο δσξεάλ. 
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2.11  Μειονεκτήματα-Περιοριςμοί Google App Engine 

Πέξα απν ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα όκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ή 

κάιινλ πεξηνξηζκνύο πνπ εηζάγεη ην Google App Engine ζηελ free έθδνζε ηνπ. 

Αξρηθά κπνξνύλ λα ππάξρνπλ κόλν πέληε εθαηνκκύξηα page views θάζε κήλα. 

Δπίζεο ε απόθξηζε ηνπ server ζε ελα request κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηα 30 

δεπηεξόιεπηα ρξόλνο αξθεηά κεγάινο γηα web application. Τν επηζεκαίλνπκε όκσο 

θαη πάιη πσο όια ηα κεηνλέθηεκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί παξνπζηάδνληαη ζηελ free 

έθδνζε ηνπ Google App Engine. 

 

2.12  Development & deployment ςτο Google App Engine 

 

Η Google παξέρεη έλα πξόζζεην γηα ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο eclipse 

(http://www.eclipse.com). Με ην πξόζζεην απηό κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε ηνπηθά 

ηελ εθαξκνγή καο, λα ηελ εθηειέζνπκε ηνπηθά ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηώλεη 

ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ Google App Engine θαη λα ηελ θάλνπκε deploy ζηελ ελ 

ιόγσ πιαηθόξκα. 

 

Τν πξόζζεην είλαη δηαζέζηκν από ηηο ζειίδεο ηνπ Google App Engine αλάινγα κε ηελ 

έθδνζε ηνπ eclipse. Γηα ηελ έθδνζε helios (3.6) ε δηεύζπλζε είλαη 
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6 
 

Αθνύ εγθαηαζηήζνπκε ην πξόζζεην, επαλεθθηλνύκε ην eclipse θαη πάκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν Web Application Project. Σπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία γηα 

ηελ εθαξκνγή θαη παηάκε Finish. 

 

 
 

Έπεηηα, “ηξέρνπκε” ηελ εθαξκνγή θάλνληαο επάλσ ηεο δεμί θιηθ->Run as->Web 

application 

 

http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.6


17 

 

 
 

Σην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε ηελ εθαξκνγή καο. Δάλ όια 

είλαη ζσζηά κπνξνύκε λα ηελ αλεβάζνπκε ζην Google App Engine. Γηα λα 

νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε κηα εθαξκνγή ζην 

https://appengine.google.com/start/createapp κε ην επηζπκεηό Application ID. 

 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηηπρώο, ε ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί ζα καο 

ελεκεξώζεη γηα ηελ επηηπρία θαη ζα καο πξνηξέςεη λα πξνζζέζνπκε administrators 

θαη ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή. 

 

 
Σηε ζειίδα απηή, εθηόο από ην User Account, κπνξνύκε λα δνύκε πιεξνθνξίεο γηα 

όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Google App Engine ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή καο. 

 

https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
https://appengine.google.com/start/createapp
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Έπεηηα, πξέπεη ζην eclipse λα δειώζνπκε απηό ην Application ID θάλνληαο ζηελ 

εθαξκνγή καο δεμί θιηθ->Properties->Google->App Engine.  

 

 
 

Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηα βήκαηα απηά επηηπρώο κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ηελ 

εθαξκνγή καο ζην Google App Engine θάλνληαο δεμί θιηθ ζηελ εθαξκνγή->Google-

>Deploy to App Engine 
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Η εθαξκνγή καο ζα είλαη δηαζέζηκε ζηε δηεύζπλζε http://applicationId.appspot.com, 

ζην παξάδεηγκα http://spkpxl.appspot.com (λα ζεκεησζεί όηη ην ζπγθεθξηκέλν link 

δνπιεύεη). 

 

2.13  Monitoring ςτο Google App Engine ςτην πράξη 

Μηα απν ηηο πνιύ κεγάιεο δπλαηόηεηεο πνπ καο δίλεη ην GAE είλαη ε δπλαηόηεηα λα 

δηαρεηξηζηνύκε ζηελ εθαξκνγή πνπ έρνπκε θάλεη deploy.  

Αξρηθά ρηππάκε ην URL ηνπ GAE ζε web browser ( https://appengine.google.com/) θαη 

βιέπνπκε ηελ παξαθάησ νζόλε γηα λα θάλνπκε Login λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ 

εθαξκνγή καο. 

 

Βάδνπκε ην email θαη ην password πνπ νξίζακε γηα ην account καο θαηα ην sign up 

θαη κπαίλνπκε ζην ζύζηεκα. 

http://spkpxl.appspot.com/
https://appengine.google.com/
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Σηελ αξρηθή ζειίδα βιέπνπκε ηηο εθαξκνγέο πνπ έρνπκε ζεθώζεη ζην Google App 

Engine θαη επηιέγνπκε απηή πνπ ζέινπκε λα δηαρεηξηζηνύκε. Βιέπνπκε όηη δεμηά 

θξαηάεη θαη version ηεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε ζην app engine. Όπσο είπακε θαη 

παξαπάλσ καο δίλεηαη URL γηα λα δνύκε θάπνην παιηόηεξν version ηεο εθαξκνγήο. 

Δπίζεο ζε απηό ην επίπεδν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηνλ ρώξν γηα λα 

θηινμελεζεί κηα θαηλνύξηα εθαξκνγή, ζηνλ νπνίν ρώξν κπνξνύκε λα θάλνπκε deploy 

ηελ εθαξκνγή όπσο είδακε παξαπάλσ, παηώληαο ην create application. 

Σηελ ζπλέρεηα καο εκθαλίδεηαη ην θεληξηθό κελνύ ηνπ Google App engine κε όιεο ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Μαο εκθαλίδεηαη επηινγή λα δνύκε ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο καο κε πνιιά θίιηξα ρξόλνπ, λα δνύκε πόζε CPU 

ζην server ρξεζηκνπνηνύκε, πόζε κλήκε, ηη ρσξεηηθόηεηα έρνπκε θαηαιάβεη ζην 

datastore κε ηηο εγγξαθέο καο θαη πόζν καο απνκέλεη αθόκα (αλάινγα κε ην επίπεδν 

ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπκε θάλεη) θιπ. Γεληθά ζηελ αξρηθή ζειίδα καο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα δνύκε δηάθνξα ζηαζηηζηηθά γεληθά θαη ζπγθεληξσηηθά. 
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Σε πεξίπησζε πνπ κεηαβνύκε ζην Link ηεο αξρηθήο ζειίδαο πνπ ιέεη Instances 

βιέπνπκε ηελ παξαθάησ ζειίδα. Σε απηή ηελ ζειίδα βιέπνπκε πόζα Instances ηεο 

εθαξκνγήο καο έρνπλ ζεθσζεί καδί κε θάπνηα ζηαζηηθά γηα θάζε έλα απν απηά όπσο 

κλήκε πνπ θαηαλαιώλνπλ θιπ. 
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Σηελ παξαθάησ ζειίδα κπνξνύκε λα πάκε παηώληαο ζην Link Logs θαη όπσο 

ππνδειώλεη θαη ην όλνκα ηνπ καο δείρλεη πιεξνθνξίεο γηα Logs πνπ έρεη καδέςεη ν 

server γηα εκάο. Μπνξνύκε λα δνύκε γηα νπνην version ηεο εθαξκνγήο ζέινπκε Logs 

ηα νπνία είλαη καξθαξηζκέλα κε θάπνην ραξαθηεξηζκό (debug, info, warning, error, 

critical). 

 

 

 

Δπίζεο κπνξνύκε λα νξίζνπκε εκείο ρξνληθά απν πόηε κέρξη πόηε ζέινπκε λα δνύκε 

logs θαζώο επίζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ ζειίδα. 

 

 

Σηελ ζπλέρεηα επηιέγνληαο απν ην menu ην Link versions κπνξνύκε λα δνύκε όιεο 

ηηο version ηεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε αλεβάζεη ζην Google App Engine θαη λα 

ζεηάξνπκε όπνηα απν απηέο ζέινπκε ζαλ default ε νπνία ζα είλαη ε Live έθδνζε πνπ 

ζα βγαίλεη έμσ. 
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Άιιν έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ GAE είλαη ηα backends ηα νπνία κπνξνύλ λα 

παξακεηξνπνηεζνύλ ζην Link backends ηνπ θεληξηθνύ κελνύ, όπσο θαίλεηαη ζηελ  

παξαθάησ ζειίδα. Τα backends ηνπ app engine είλαη Instances ηεο εθαξκνγήο κνπ 

ζηα νπνία δελ ππόθεηληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ GAE γηα memory (Μέρξη 1 GB) CPU 

(κέρξη 4,8 GHz) θαη ρξνληθό όξην εμππεξέηεζεο request. Φξεζηκνπνηνύληαη απν 

εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη πςειό performance θαη κεγάιε ηαρύηεηα ζηελ 

εμππεξέηεζε requests. 

 

 

Σηελ ζπλέρεηα κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ππεξεζία πνπ καο παξέρεη ην GAE γηα 

ζεκηνπξγία cron jobs όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ 
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κπνξνύκε λα νξίζνπκε cron Jobs  απιά πεηξάδνληαο ην cron.xml αξρείν πνπ 

βξίζθεηαη ζην WEB-INF θάθειν ηνπ project, αλ γξάθνπκε ζε java ή ην cron.yaml γηα 

Python. 

 

 

 

Άιιν έλα πνιύ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ παξέρεη ην Google App engine είλαη ε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ζηαηηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. 
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Μηα πνιύ ζεκαληηθή παξνρή ηνπ Google App Engine είλαη ην datastore πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη θαη παξαπάλσ. Όπσο βιέπνπκε θαη παξαθάησ αλ κεηαβνύκε ζην section 

data δεμηά ζην κελνύ ηνπ GAE ζα δνύκε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα λα κπνξέζνπκε 

λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Αξρηθά βιέπνπκε ηα indexes πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην datastore. 
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Σην επόκελν Link ζηελ ζεηξά έρνπκε ην datastore viewer πνπ όπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ είλαη έλαο editor γηα λα κπνξνύκε λα εθηεινύκε queries ζηα entities  πνπ 

ερνπκε ζηελ βάζε. To Google παξέρεη κηα δηθηά ηνπ query γιώζζα ε νπνία κνηάδεη 

πνιύ κε ηελ SQL θαη ηελ νλνκάδεη GQL. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη αληί λα γίλνληαη 

ηα queries πάλσ ζε πίλαθεο γίλνληαη πάλσ ζε entities κηαο θαη ην datastore 

ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ησλ entities αληί γηα ησλ πηλάθσλ. 
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Τν επόκελν Link (datastore statistics) καο δείρλεη δηάθνξα ζηαζηηθά γηα ην κέγεζνο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ηνλ αξηζκό ησλ entities πνπ έρνπκε, ην 

ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζην datastore θ.α. Τέινο ππάξρεη ην 

datastore admin ζην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα 

entities πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηελ εθαξκνγή. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ηα 

αληηγξάςεη ζε κηα άιιε εθαξκνγή νηπ βξίζθεηαη ζην Google App Engine αξθεί λα 

γλσξίδεη ην URL ηεο άιιεο εθαξκνγήο. 
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Σην επόκελν section sto menu ηνπ Google App Engine ζα δνύκε γηα ην πσο κπνξνύκε 

λα δηαρεηξηζηνύκε ηελ εθαξκνγή καο. Όπσο θαίηλεηαη παξαθάησ όηαλ βξηζθόκαζηε 

ζην link application settings κπνξνύκε λα δνύκε κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

εθαξκνγήο όπσο ην ηίηιν πνπ ζα θαίλεηαη ζηνλ browser ηεο εθαξκνγήο καο, ην URL 

ηεο, πνην API ρξεζηκνπνηνύκε γηα authentication ησλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο καο, 

πνηό ζα είλαη ην lifetime ησλ cookies πνπ παξάγνληαη απν ηελ εθαξκνγή θαη ηέινο 

πνην κνληέιν datastore ρξεζηκνπνηνύκε. 

Σην επόκελν section έρνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην performance ηεο εθαξκνγήο 

καο ζην νπνηό κπνξνύκε λα νξίζνπκε κέρξη πόζα idle instances Τεο εθαξκνγήο 

κπνξνύκε λα έρνπκε θαη κέρξη πόζν ην πνιύ κπνξεί λα αξγήζεη ε εμππεξέηεζε ελόο 

request. By default νη ηηκέο απηώλ ησλ slider είλαη automatic πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

απνθαζίδεη ην ίδην ην Google App Engine γηα ην performance ηεο εθαξκνγήο 

ζύκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα όπσο επηζθεςηκόηεηα, είδνο ζπκβνιαίνπ θιπ. 

 

 

 

Σηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα ηπρόλ services  πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. 

Πέξα απν HTTP requests ηα νπνία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ν server κπνξνύκε λα 

νξίζνπκε θαη άιια πξσηόθνιια όπσο είλαη email πξσηόθνιια θαη XMPP. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα κπνξνύκε λα έρνπκε θαη mail server ζην κεραλεκα κε email ηεο 

παξαθάησ κνξθήο  string@appid.appspotmail.com ην νπνίν κπνξεί λα δέρεηαη θαη λα 

ζηέιλεη emails. 
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Τέινο όπσο βιέπνπκε κπνξνύκε λα θάλνπκε disable ηελ δπλαηόηεηα γηα λα κπνξνύκε 

λα αληηγξάθνπκε entities ζε θάπνηα εμσηεξηθή εθαξκνγή ε λα ηηο δηαγξάθνπκε πνιιά 

entities καδί. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε όιε καο ηεο εθαξκνγή ζε θάπνην 

εμσηεξηθό domain ε αθόκε θαη λα δηαγξάςνπκε ηελ εθαξκνγή καο εληειώο.  

Τν επόκελν Link πνπ έρνπκε αλαθέξεηαη ζηα permissions θαη κπνξνύκε λα δνύκε 

θάζε ζπκβαιόκελνο ηη ξόιν έρεη ζην ζύζηεκα θαη λα ην αιιάμνπκε ε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνύξην ρξήζηε θαη λα ηνπ δώζνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν 

κε ζπγθεθξηκέλα privileges. 
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Τειεπηαίν θνκκάηη ηνπ administration section πνπ ζα δείμνπκε έηλαη ην Admin Logs 

ηα ζην νπνίν όπσο θαίλεηαη παξαθάησ θαίλνληαη Logs γηα ηελ εθαξκνγή καο. 

 

 

Τν ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ Google App Engine πνπ ζα δνύκε έρεη λα θάλεη κε ην 

billing ζύζηεκα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην GAE. Σε απηό ην ζεκείν νπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ ηππν ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπκε κε 

ηελ Google γηα ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο πνπ καο παξέρεη κέζσ ηνπ GAE. Όπσο 

βιέπνπκε κπνξνύκε λα δνύκε ην ηηκνιόγην θαη λα θηηάμνπκε ζηα κέηξα καο ην 

παθέην ησλ ππεξεζίσλ πνπ επηζπκνύκε.  
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2.14 Datastore ςτην πράξη 

 

Παξαθάησ ζα παξνζπζηάζνπκε έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Datastore 

API. Όπσε ήδε έρνπκε πεη ην datastore API ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη δνζνιεςίεο 

κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ (απνζήθεπζε, δηαγξαθή θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ). Τν 

παξάδεηγκα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε  ζα απνζεθεύεη κηα εγγξαθή ζην Datastore, ζα 

αλαθηά εγγξαθέο ζύκθσλα κε θάπνην query. 

Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα πνύκε νηη ρξεζηκνπνηνύκε Eclipse Helios ζαλ 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη GWT-2.2. Δπνκέλσο μεθηλάκε θηηάρλνληαο έλα gwt 

project ζην Eclipse. 

New->Project->WindowBuilder->Model->GWT Java Project 

 

 

Αθνύ ηειεηώζνπκε θαη θηηάρηεί ν ζθειεηόο ηνπ project καο είκαζηε έηνηκνη λα 

μεθηλήζνπκε λα γξάθνπκε ηηο θιάζεηο καο. Πξώηα ζα μεθηλήζνπκε κε απιή utility 

θιάζε ε νπνία ην κόλν πνπ ζα θάλεη είλαη λα καο δίλεη έλα instance ηνπ Persistence 

Manager, δειαδή ηνπ manager πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα δνζνιεςίεο κε ην datastore. 

PMF.java 

package com.alex.datastore.db;  

import javax.jdo.JDOHelper;  

import javax.jdo.PersistenceManagerFactory;  

 

public final class PMF {  

 

private static final PersistenceManagerFactory  
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pmfInstance =  

JDOHelper.getPersistenceManagerFactory("transactions-

optional");  

 

private PMF() {}  

 

public static PersistenceManagerFactory get() {  

return pmfInstance;  

}  

} 

Όπσο βιέπνπκε δλε θάλεη θάηη ηδηαίηεξν απηή θιάζε παξα λα καο επηζηξέθεη έλα 

Instance ηνπ Persistence Manager ηνπ datastore. Σηελ ζπλέρεηα πάκε λα θηηάμνπκε ην 

entity πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε κέζσ ηνπ manager ζην datastore. 

 

HealthReport.java 

package com.alex.datstore.db;  

import java.util.Date;  

import com.google.appengine.api.datastore.Key;  

import javax.jdo.annotations.IdGeneratorStrategy;  

import javax.jdo.annotations.IdentityType;  

import javax.jdo.annotations.PersistenceCapable;  

import javax.jdo.annotations.Persistent;  

import javax.jdo.annotations.PrimaryKey;  

 

@PersistenceCapable(identityType = 

IdentityType.APPLICATION)  

 

public class HealthReport {  

 

@PrimaryKey  

@Persistent(valueStrategy = IdGeneratorStrategy.IDENTITY)  

private Key key;  

 

@Persistent  

private String pinCode;  

 

@Persistent  

private String healthIncident;  

 

@Persistent  

private String status;  

 

@Persistent  

private Date reportDateTime;  
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public HealthReport(String pinCode, String 

healthIncident,String status, Date reportDateTime) {  

super();  

this.pinCode = pinCode;  

this.healthIncident = healthIncident;  

this.status = status;  

this.reportDateTime = reportDateTime;  

}  

 

public Key getKey() {  

return key;  

}  

 

public void setKey(Key key) {  

this.key = key;  

}  

 

public String getPinCode() {  

return pinCode;  

} 

  

public void setPinCode(String pinCode) {  

this.pinCode = pinCode;  

}  

 

public String getHealthIncident() {  

return healthIncident;  

}  

 

public void setHealthIncident(String healthIncident) {  

this.healthIncident = healthIncident;  

}  

 

public String getStatus() {  

return status;  

}  

 

public void setStatus(String status) {  

this.status = status;  

}  

 

public Date getReportDateTime() {  

return reportDateTime;  

}  

 

public void setReportDateTime(Date reportDateTime) {  

this.reportDateTime = reportDateTime;  

}  

} 
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Η παξαπάλσ θιάζε πεξηέρεη κεξηθά ηα βαζηθά πεδία πνπ ζα έρεη ην entity πνπ 

ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ζην datastore  θαη ηηο αλάινγεο  getter & setter  κεζόδνπο 

γηα λα δώζνπκε θαη λα παξνπκε ηελ εθάζηνηε ηηκή θάζε πεδίνπ. Σηελ ζπλέρεηα ζα 

δνύκε πσο κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε έλα entity ζην datastore. Γηα ιόγνπο 

επθνιίαο ηνπ παξαδείγκαηνο δελ ζα ρηίζνπκε θάπνην UI επνκέλσο ζα θηηάμνπκε 

απιά έλα servlet (PostHealthIncidentServlet.java) ην νπνίν ζην URL όηαλ ζα ην 

ρηππάκε ζα θάλεη όιε ηελ δνπιεηά. Τηο παξακέηξνπο πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε 

ζα ηηο πεξλάκε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν ζην URL ηνπ servlet  

http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=F

lu&pincode=400101 

 

PostHealthIncidentServlet.java 

package com.alex.datastore.db;  

import java.io.IOException;  

import java.util.Date;  

import java.util.logging.Logger;  

import javax.servlet.ServletException;  

import javax.servlet.http.*; 

  

@SuppressWarnings("serial")  

 

public class PostHealthIncidentServlet extends 

HttpServlet {  

 

public static final Logger _logger = 

Logger.getLogger(PostHealthIncidentServlet.class.getName(

));  

 

@Override  

 

protected void doGet(HttpServletRequest req, 

HttpServletResponse resp)  

throws ServletException, IOException {  

doPost(req, resp);  

}  

 

public void doPost(HttpServletRequest req, 

HttpServletResponse resp)  

throws IOException { resp.setContentType("text/plain");  

String strResponse = "";  

String strHealthIncident = "";  

String strPinCode = "";  

try {  

//DO ALL YOUR REQUIRED VALIDATIONS HERE AND THROW 

EXCEPTION IF NEEDED  

http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=Flu&pincode=400101
http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=Flu&pincode=400101
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strHealthIncident = 

(String)req.getParameter("healthincident");  

strPinCode = (String)req.getParameter("pincode");  

String strRecordStatus = "ACTIVE";  

Date dt = new Date();  

HealthReport HR = new HealthReport(strPinCode,  

strHealthIncident,  

strRecordStatus,  

dt);  

DBUtils.saveHealthReport(HR);  

strResponse = "Your Health Incident has been reported 

successfully.";  

}  

catch (Exception ex) {  

_logger.severe("Error in saving Health Record : " + 

strHealthIncident + "," + strPinCode + " : " + 

ex.getMessage());  

strResponse = "Error in saving Health Record via web. 

Reason : " + ex.getMessage();  

}  

resp.getWriter().println(strResponse);  

}  

} 

Σε απηή ηελ θιάζε θαινύκε ηνλ Persistence Manager θηηάρλνπκε ην entity καο θαη 

κεηά απνζεθεύνπκε ην entity ζην datastore όπσο είπακε παξαπάλσ κέζσ ηνπ URL 

(http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=F

lu&pincode=400101) ηνπ servlet θαη ηεινο ην servlet καο απαληάεη αλ ε 

απνζήθεπζε νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. 

 

http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=Flu&pincode=400101
http://localhost:8888/posthealthincident?healthincident=Flu&pincode=400101
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Όπσο βιέπνπκε θαη παξαπάλσ ζηνλ θώδηθα ρξεζηκνπνηνύκε έλα αληηθείκελν ηεο 

θιάζεο DBUtils. Η θιάζε DBUtils ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθηά θαη λα απνζεθεύεη 

δεδνκέλα απν θαη πξνο ην datastore. Η πεξηγξαθή είλαη παξαθάησ. 

 

DBUtils.java 

package com.alex.datastore.db;  

import java.util.Calendar;  

import java.util.HashMap;  

import java.util.Iterator;  

import java.util.List;  

import java.util.Map;  

import java.util.logging.Level;  

import java.util.logging.Logger;  

import javax.jdo.PersistenceManager;  

import javax.jdo.Query; 

  

public class DBUtils {  

 

public static final Logger _logger = 

Logger.getLogger(DBUtils.class.getName());  

 

/*Currently we are hardcoding this list. But this could 

also be retrieved from Database*/ 

  

public static String getHealthIncidentMasterList() throws 

Exception {  

return "Flu,Cough,Cold";  

}  

 

/**  

* This method persists a record to the database.  

*/  

public static void saveHealthReport(HealthReport 

healthReport) throws Exception {  

 

PersistenceManager pm = 

PMF.get().getPersistenceManager();  

try {  

pm.makePersistent(healthReport); _logger.log(Level.INFO, 

"Health Report has been saved");  

} catch (Exception ex) {  

_logger.log(Level.SEVERE,  

"Could not save the Health Report. Reason : "  

+ ex.getMessage());  

throw ex;  

} finally {  

pm.close();  
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}  

}  

 

/**  

* This method gets the count all health incidents in an 

area (Pincode/Zipcode) for the current month  

* @param healthIncident  

* @param pinCode  

* @return A Map containing the health incident name and 

the number of cases reported for it in the current month  

*/  

public static Map<String, Integer> 

getHealthIncidentCountForCurrentMonth(String 

healthIncident, String pinCode) {  

 

Map<String, Integer> _healthReport = new HashMap<String, 

Integer>();  

PersistenceManager pm = null;  

//Get the current month and year  

Calendar c = Calendar.getInstance();  

int CurrentMonth = c.get(Calendar.MONTH);  

int CurrentYear = c.get(Calendar.YEAR);  

try {  

//Determine if we need to generate data for only one 

health Incident or ALL  

String[] healthIncidents = {};  

if (healthIncident.equalsIgnoreCase("ALL")) {  

String strHealthIncidents = 

getHealthIncidentMasterList();  

healthIncidents = strHealthIncidents.split(",");  

}  

else {  

healthIncidents = new String[]{healthIncident};  

}  

pm = PMF.get().getPersistenceManager();  

Query query = null;  

//If Pincode (Zipcode) is ALL, we need to retrieve all 

the records irrespective of Pincode  

if (pinCode.equalsIgnoreCase("ALL")) {  

//Form the query  

query = pm.newQuery(HealthReport.class, " healthIncident 

== paramHealthIncident && reportDateTime >= 

paramStartDate && reportDateTime < paramEndDate && status 

== paramStatus");  

// declare parameters used above paramStartDate, 

java.util.Date paramEndDate, String paramStatus");  

}  

else {  

query = pm.newQuery(HealthReport.class, " healthIncident 

== paramHealthIncident && pinCode == paramPinCode && 
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reportDateTime >= paramStartDate && reportDateTime 

<paramEndDate && status == paramStatus");  

// declare params used above  

query.declareParameters("String paramHealthIncident, 

String paramPinCode, java.util.Date paramStartDate, 

java.util.Date paramEndDate, String paramStatus");  

}  

/*For each health incident (i.e. Cold Flu Cough), 

retrieve the records*/ 

for (int i = 0; i < healthIncidents.length; i++) {  

int healthIncidentCount = 0;  

/*Set the From and To Dates i.e. 1st of the month and 1st 

day of next month*/  

Calendar _cal1 = Calendar.getInstance();  

_cal1.set(CurrentYear, CurrentMonth, 1);  

Calendar _cal2 = Calendar.getInstance();  

_cal2.set(CurrentYear,CurrentMonth+1,1);  

List<HealthReport> codes = null;  

if (pinCode.equalsIgnoreCase("ALL")) {  

/*Execute the query by passing in actual data for the 

filters*/  

codes = (List<HealthReport>) 

query.executeWithArray(healthIncidents[i],_cal1.getTime()

,_cal2.getTime(),"ACTIVE");  

}  

else {  

codes = (List<HealthReport>) 

query.executeWithArray(healthIncidents[i], pinCode, 

_cal1.getTime(),_cal2.getTime(),"ACTIVE");  

}  

//Iterate through the results and increment the count  

for (Iterator iterator = codes.iterator(); 

iterator.hasNext();) {  

HealthReport _report = (HealthReport) iterator.next();  

healthIncidentCount++;  

}  

//Put the record in the Map data structure  

_healthReport.put(healthIncidents[i], new 

Integer(healthIncidentCount));  

}  

return _healthReport;  

} catch (Exception ex) {  

return null;  

} finally {  

pm.close();  

} 

Σηελ παξαπάλσ θιάζε πεξηέρνληαη όιεο νη κέζνδνη πνπ έρνπλ λα θάλνπκε κε 

δνζνιεςίεο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, δειαδή απνζήθεπζε (saveHealthReport) θαη 

αλάθηεζε (getHealthIncidentCountForCurrentMonth). 
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Σηελ ζπλέρεη ζα δνύκε πσο κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα entities θαη ηηο εγγξαθέο πνπ 

έρνπκε θάλεη ζην datastore ηνπηθά γηα λα ζηγνπξεπηνύκε όηη όια ιεηηνπξγνύλ ζσζηά 

πξηλ αλεβάζνπκε ηελ εθαξκνγή καο ζην Google App Engine. Έηζη αλ 

πιεθηξνινγήζνπκε ζηνλ browser http://localhost:8888/_ah/admin ζα 

κεηαθεξζνύκε ζην backend ηνπ datastore θαη ζα δνύκε αξρηθά όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ κία ιίζηα κε όια ηα entities πνπ έρνπκε. 

 

Γηα θάζε entity πνπ επηιέγνπκε κπνξνύκε λα δνύκε ηηο εγγξαθέο πνπ πεξηέρεη θαη λα 

πξνζζέζνπκε ε λα δηαγξάςνπκε όπνηα ζέινπκε. 

 

 

3.  Γενικά για AJAX 

Η ηερλνινγία AJAX άιιαμε θαηα πνιύ ηννλ ηξόπν πνπ ζρεδηάδνλαηη θαη 

πινπνηνύληαη εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν κηαο θαη έζπαζε ηα δεζκά ηνπ browser-

dependency. Αθόκε εηζήγαγε γηα πξώηε θνξά έλα πνιύ ρξήζηκν feature ην νπνίν 

έδηλε ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο browser λα θάλνπλ update ζην πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ 

ηνπο ρσξίο απηό λα θαίλεηαη ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο δειαδή λα ζηέιλνπλ όιε ηε ζειίδα 

πνπ έγηλε update ζηνλ server θαη κεηά ν λα ηελ ζηέιλεη πίζσ ζηνλ browser updated ν 

server.  

Δπεηδή ην GWT ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία AJAX είλαη πνιύ εύθνιν νη εθαξκνγέο 

πνπ γξάθνληαη κε απηό ην framework λα ππνζηεξίδνληαη απν όινπο ηνπο γλσζηνύο 

browser αιιά θαη απν ελδερόκελνπο λένπο. Αλ ηε ζπγθξίλνπκε κε ην Silverlight θαη 

ην Flash ζα δνύκε όηη απηέο νη ηερλνινγίεο όλησο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

επέιηθησλ web application ζρεηηθά γξήγνξα όκσο ε εμάξηηζε ηνπο απν ην πεξηβάιινλ 

πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ browser, ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο δειαδή, είλαη 

αξθεηά κεγάιε θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα αξθεηέο θνξέο ηελ θαζπζηέξεζε απηώλ 

ησλ εθαξκνγώλ. Τν GWT πέξα απν cross-browser είλαη θαη cross-platform κε ηελ 

έλλνηα όηη παίδεη αθξηβώο ην ίδην ζε Linux, Windows, MacOS θιπ. 
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3.1  Rich Interfaces με Widgets και Panels 

 

Τν GWT παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζην πξνγξακκαηηζηή λα κπνξεί λα θαηαζεπάδεη 

εύθνια θαη γξήγνξα πινύζηα θαη επέιηθηα UI (user interfaces). Υπάξρεη κηα 

βηβιηνζήθε κε widgets θαη panels ηελ νπνία κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ 

θώδηθα γηα ηελ δεκηνπξγία AJAX εθαξκνγώλ. Απηά ηα εξγαιεία πνπ καο παξέρεη 

απηή ε βηβιηνζήθε είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε HTML κε Javascript γηα λα κπνξνύλ λα 

εμππεξεηήζνπλ δηάθνξα events. Όηαλ ε εθαξκνγή καο γίλεηαη compile απν Java ζε 

Javascript, ν browser απιά κπνξεί λα ηα εκθαλίζεη ρσξίο θαλέλα plugin θαη ρσξίο ην 

JRE. 

 

Τα widgets ηνπ GWT καο δίλνπλ πξνγξακκαηηζηηθό έιεγρν πάλσ ζηα πνιύ θαιά 

νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ. Πέξα απν ηα θιαζζηθά widgets ηα νπνία πινπνηνύλ HTML 

tags ππάξρνπλ θαη αξθεηά πην πεξίπινθα widgets ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζαλ 

κεκνλσκέλα HTML tags όπσο είλαη ην tree widget ην νπνίν ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζε 

desktop εθαξκνγέο. 

 

Τν εξγαιείν επίζεο παξέρεη panels ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ layout ηεο 

εθαξκνγήο. Τα panels είλαη θαη απηά νξηζκέλα κε πνιύ απζηεξνύο θαλόλεο ώζηε λα 

δείρλνπλ ηα widgets πνπ πεξηέρνπλ κέζα ηνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε νπνηδήπνηε web 

browser. 

 

 

3.2  Αςύγχρονη επικοινωνία μεςω AJAX 

 

Οη AJAX εθαξκνγέο βειηηώλνπλ ζε επίπεδν performance ηηο επηδόζεηο ηνπ web 

server. Απηό ην επηηπγράλνπλ κε ηνλ εμήο ηξόπν, αληί λα θνξηώλνπλ ηελ ζειίδα θάζε 

θνξά πνπ γίλεηαη κηα αιιαγή θνξηώλνπλ κόλν ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηεο ζειίδα 

ζην νπνίν έγηλαλ νη αιιαγέο. 

 

To GWT παξέρεη κηα βηβιηνζήθε γηα απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ πξνο ηνλ server 

αζύγρξνλα, θαζώο επίζεο θαη κηα πινπνίεζε γηα RPCs γηα θιήζε κεζόδσλ  ζηνλ 

server ζαλ λα ήηαλ ζε θάπνην ηνπηθό κεράλεκα. 
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4.  Γενικά για το GWT 

 

Τν GWT (Google Web Toolkit) είλαη έλα εξγαιέην αλάπηπμεο εθαξκνγώλ 

(development toolkit) δηαδηθηύνπ. Έρεη θαηαζθεπαζηεί απν ηελ Google θαη βαζηθόο 

ζθνπόο ηνπ είλαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο ζα 

παξέρνπλ πςειή δηαζεζηκόηεηα θαη ηαρύηεηα. Τν GWT ρξεζηκνπνηεί AJAX requests 

(XMLHttpRequest) γηα λα επηθνηλσλήζεη ν client κε ηνλ server.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο δηαθηθηπαθώλ εθαξκνγώλ κε AJAX  είλαη αξθεηά επίπνλε γηαηί 

δελ είλαη browser independent θαη ην debugging ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα είλαη 

πξνβιεκαηηθό. Έηζη αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ κηα ζεηξά απν βηβιηνζήθεο όπσο Dojo, 

Ext JS, Yahoo User Interface (YUI) θ.α γηα λα βνεζήζνπλ λα μεπεξαζηνύλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα. Όιεο νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο είλαη νξζέο αιιά ην GWT είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθό. 

Τν GWT είλαη έλαο Java to Javascript cross-compiler. Σηελ νπζία κεηαγισηηίδεη java 

θώδηθα ζε Javascript γηα λα κπνξέζεη λα ηξέμεη ζε web browser (ζρήκα 1). Αξρηθά 

θπθινθόξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2006 θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε open source ην 2007. 

Καηαζθεπάζηεθε κε αξρηθή ζθέςε λα παξέρεη έλα toolkit κε ην νπνίν ν 

πξνγξακκαηηζηήο λα κπνξεί λα θηηάρλεη cross-browser web applications, νη νπνίεο ζα 

κπνξνύλ λα γίλνπλ debug, λα κπνξνύλ λα ηεζηαξηζηνύλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

Internationalization .    
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Τν GWT θάλεη ηελ ζπγγξαθή AJAX application Πνιύ πην έπθνιε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή θαη πνιύ πην επέιηθηε ηελ ηειηθή εθαξκνγή γηα ηνλ ρξήζηε. Παξέρεη 

ηελ δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία Rich Internet Applications (RIAs) κε ηελ έλλνηα όηη ν 

ρξήζηεο κπνξεί ηνπηθά λα θάλεη ππνινγηζκνύο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

επηθνηλσλήζεηο κε ηνλ server γηα θάζε αιιαγή. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν ηειηθόο 

ρξήζηεο λα έρεη κηα πνιύ πην responsive εθαξκνγή κε έλα έπξνο απν έπρξεζηα UI 

elements. 

 

4.1 Τι περιλαμβάνει το GWT 

To GWT πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ γηα ηελ εύθνιε ζπγγξαθή AJAX 

εθαξκνγώλ. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπο. 

        GWT Compiler 

O compiler είλαη ην εξγαιείν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ κεηαγιώηηηζε ηνπ Java 

θώδηθα ζε Javascript. Απηό επηηπγράλεηαη νξίδνληαο compile tasks ζηα Module απν 

ηα νπνία απνηειείηαη ην project καο. Αληίζεηα κε ηα άιια εξγαιεία ζπγγξαθήο AJAX 

εθαξκνγώλ, ην GWT παξέρεη εύθνια integration κε όινπο ηνπο γλσζηνύο web 

browser. Απηό επηηπγράλεηαη δειώλνληαο ζηνλ client ην target ησλ core classes κε 

απνηέιεζκα ν θάζε web browser λα θνηηάδεη ζηνλ θώδηθα πνπ κπνξεί λα ηξέμεη θαη 

λα κελ ρξεηάδεηαη λα ηνλ θαηεβάζεη εθείλε ηε ζηηγκή. 
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        User Interface Layer 

To User interface layer απνηειεί ηελ βάζε ηνπ intelligent compilation system πνπ 

παξάγεη cross-browser UI. To GWT UI layer παξέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία panels, 

trees, grid, θ.α. ηα νπνία παξέρνπλ κεγάιεο επθνιίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή.   

        Remote Procedure calls 

Mε ην GWT RPC κεραληζκό παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ server κε 

serialization θαη deserialization ησλ Java Objects ζηνλ server ηα νπνία κπνξνύλ κεηά 

λα θιεζνύλ αζύγρξνλα απν ηνλ client. Απηό επηηπγράλεηαη απν ηνλ compiler αξρηθά 

παξάγνληαο θώδηθα θαηά compilation step γηα λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ην 

serialization ζε ρακειό επίπεδν. Τα serialized objects πέξλνπλ θάπνην version θαη 

γίλνληαη mapped θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ compilation. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη κηα ζπλνρή ζην version ησλ objects πνπ αληαιιάζνπλ ν server κε ηνλ client. 

 

        Additional Utilities 

Πέξα απν ηα core elements ην GWT παξέρεη θαη κηα κεγάιε πνηθηιία απν utilities ηα 

νπνία βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία γηα 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ server, internationalization, δηαρείξηζεο 

ηζηνξηθνύ ζπζηήκαηνο (history management systems) θαη testing. 

        GWT Shell 

Τν GWT Shell ζνπ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηεζηάξεηο ηελ εθαξκνγή θαζώο 

ηξέρεηο native Java bytecode. Απηό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα 

ρξεζηκνπνηεί profilers, λα θαλεη step-through debugging, ελώ κέσ ηνπ Hosted mode 

browser ν νπνίνο πεξηέρεη θαη έλαλ Apache web server παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

ηεζηαξηζηνύλ ηα compiled Javascript αξρεία κε JUnit.  
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(Πηγή: «Manning GWT in Practice», Robert T. Cooper, Charlie E. Collins, Manning 

publications). 

 

 

Βασική δομή GWT Project 

Έλα GWT Project απνηειείηαη απν ηα εμήο, modules, host pages θαη entry point 

classes.  

        Modules 

To project ηεξαξρείηαη ζε modules. Κάζε module νξίδεηαη απν έλα XML αξρείν ην 

νπνίν δείρλεη πνπ βξίζθνληαη νη θιάζεηο ηνπ εθάζηνηε Module. Απηό ην αξρείν 

πεξηέρεη αθόκα πιεξνθνξηέο γηα ηα inherited modules, compiler plugins, entry points 

θαη servlet deployments. (Σρήκα 2) 

 

Στήμα 2 Παράδειγμα module definition.(Πηγή: «Manning GWT in Practice», Robert 

T. Cooper, Charlie E. Collins, Manning publications). 
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        Host Pages 

Γηα λα ηξέμεη κηα GWT εθαξκνγή πξέπεη λα μεθηλήζεη απν κηα HTML ζειίδα. Οη 

host pages πεξηέρνπλ θάπνηα elements γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

ηξέμεη ε εθαξκνγή, λα δνύκε ην απνηέιεζκα (html page) ζηνλ web browser. Αξρηθά 

ζε απηέο ηηο ζειίδεο ππάξρεη κηα αλαθνξά ζε έλα nocache Javascript αξρείν ην νπνίν 

παξάγεηαη απν ην GWT γηα θάζε module. Απηό ην αξρείν ειέγρεη ηελ έθδνζε ηνπ 

Module ζηνλ ρξήζηε θαη θνξηώλεη ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή/θνκκάηη εθαξκνγήο.  

(Σρήκα 3) 

 

(Στήμα 3) Παράδειγμα HTML host page (Πηγή: «Manning GWT in Practice», Robert 

T. Cooper, Charlie E. Collins, Manning publications). 

 

 

        Entry Point Classes 

Τν entry point class είλαη έλα παξάδεηγκα client-side θιάζεο ε νπνία θάλεη 

implement ην com.google.gwt.core.client.EntryPoint interface κέζα ζην νπνίν 

νξίδεηαη ε κέζνδνο onModuleLoad(). Απηή ε κέζνδνο είλαη ην αληίζηνηρν ηεο main() 

πνπ ππάξρεη ζηελ Java. H κέζνδνο απηή είλαη απιή θαη βαζηθό ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε 

ηεο GWT θιάζεο RootPanel. Μέζσ απηή ηεο θιάζεο έρνπκε πξόζβαζε κε ηελ 

HTML host page, απιά θαιώληαο ηελ κέζνδν get απηήο ηεο θιάζεο (RootPanel.get())  

ε νπνία καο επηζηξέθεη ηνλ default container.  Αλ ζέινπκε λα καο επηζηξαθεί ν 

container ελόο ζπγθεθξηκέλνπ widget απιά θαινύκε RootPanel.get(“Element  ID”), 

όπνπ Element ID είλαη ην όλνκα ηνπ element ζηελ HTML ζειίδα. Σρήκα 4. 
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(Στήμα 4) Παράδειγμα entry point class. (Πηγή: «Manning GWT in Practice», Robert 

T. Cooper, Charlie E. Collins, Manning publications). 

 

 

4.2 Πακέτα GWT 

Αλ θαη βαζηθό πιενλέθηεκα GWT πξνέξρεηαη από ηε ρξήζε ηεο Java θαη ηα εξγαιεία 

γηα λα ρηίζεηο web applications, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πνηθηιία ησλ παθέησλ 

πνπ καο παξέρεη ην GWT γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζηε δεκηνπξγία RIAs (Rich Internet 

Applications).  Τα παθέηα απηά βξίζθνληαη κέζα ζην gwt-user.jar ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζην Installation directory ηνπ GWT. Όιεο νη GWT εθαξκνγέο πξέπεη λα ηξέμνπλ απην 

ην αξρείν όηαλ βξίζθνληαη ζε hosted mode γηαηί πεξηέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξηά γηα λα κπνξέζεη λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Καηα ην compilation step 

ρξεζηκνπνηείηαη απηό ην jar γηα λα παξαρζεί Javascript απν ηελ Java. 

 

(Πηγή: «Manning GWT in Practice», Robert T. Cooper, Charlie E. Collins, Manning 

publications). 

 

Τα παθέηα γηα ην User interface, ηα νπνία απνηεινύλ θαη ην κεγαιύηεξν θνκκάηη 

παθέησλ ηνπ GWT, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δπλακηθή δεκηνπξγία UI ζπζηαηηθώλ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ππάξρνπλ δύν παθέηα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

θιάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία UI. 
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 com.google.gwt.user.client 

Απηό ην παθέην έρεη βαζηθή πιεξνθνξία γηα επηθνηλσλία κε APIs ησλ 

γλσζηώλ web browser γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθώλ θαη cross-browser web 

applications. 

 com.google.gwt.user.client.ui 

Απηό ην παθέην πεξηέρεη ην framework γηα ηελ δεκηνπξγία UI θαη είλαη 

αξθεηά ζπλαθή κε ην Java’s Abstract Window Toolkit (AWT). 

Άιιν έλα παθέην είλαη απηό πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ server, ηα 

ιεγόκελα server calls ηα νπνία καο παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο client-

server. Απηά ηα παθέηα πεξηικβάλνπλ όιε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

δπλακηθώλ UI , αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο client-server πνπ ρξεηάδεηαη κη βηβιηνζήθε 

γηα ηελ δεκηνπξγία AJAX εθαξκνγώλ. 

 com.google.gwt.http.client 

Απηό είλαη έλα HTTP παθέην ην νπνίν δεκηνπξγεί έλαλ browser-independent 

wrapper πάλσ ζην XMLHttpRequest ην νπνίν είλαη ην αληηθείκελν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα αζύγρξνλε επηθνηλσλία. 

 com.google.gwt.user.client.rpc & com.google.gwt.user.server.rpc 

Απηά ηα παθέηα δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ client  λα επηθνηλσλεί κε ηνλ 

server κε ηελ ρξήζε RPCs (Remote Procedure Call).  Απηέο νη βηβιηνζήθεο 

βαζίδνληαη ζε RPC relay calls ζε Java interfaces ζηνλ server ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξσηόθνιινπ. 

Άιιε κηα θαηεγνξία παθέησλ είλαη απηά πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα parsing θαη 

constructing data formats ζηελ εθαξκνγή καο. 

 com.google.gwt.xml.client 

Απην ην XML παθέην δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ εθαξκνγή καο λα θάλεη 

parse ζε έλα XML αξρείν θαη λα ην θνξηώζεη ζε έλα DOM (Document Object 

Model). Υπάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα γηα ην αληίζηξνθν, δειάδή απν ην DOM 

λα πάκε ζηελ δεκηνπξγία ελόο XML αξρείνπ. Η ρξήζε ζπηνύ ηνπ παθέηνπ 

καδί κε ην HTTP έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληαιιαγή XML κελπκάησλ 

αλάκεζα ζε client-server. 

 com.google.gwt.json.client 

Απηό ην παθέην είλαη παξαπιήζην κε ηνλ XML κόλν πνπ ην format ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη JSON θαη όρη XML. Τν JSON είλαη παξαπιήζην κε ην XML 

κόλν πνπ είλαη πνιύ πην ειαθξύ θαη ζηέιλεηαη πνιύ πην γξήγνξα κέζσ 
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δηθηύνπ. Με απηό ην παθέην κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα θάλνπκε 

parse JSON data. 

To JRE παθέην πεξηέρεη όιν ην ζύλνιν ηνπ java runtime environment. Τν GWT 

ρξεζηκνπνηεί δύν απν ηηο πην βαζηθέο βηβιηνζήθεο ηνπ JRE ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

θαηλνύξγηεο γηα ηo βαζηθό πξνγξακκαηηζηηθό ζθειεηό όπσο είλαη exceptions, 

collection, Java types. 

 java.lang 

Απηό είλαη ην βαζηθόηεξν παθέην ηεο Java θαη πεξηέρεη θιάζεηο όπσο Integer, 

String θιπ. 

 java.util 

Τν παθέην utility κεξηθέο απν ηηο πην βαζηθέο collection θιάζεηο ηεο Java 

όπσο Maps, Lists Κιπ. 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία παθέησλ ηνπ GWT είλαη ηα utility παθέηα. 

 com.google.gwt.junit.client 

Απηό είλαη έλα JUnit παθέην γηα ηελ δεκηνπξγία θιάζεσλ πνπ ηεζηάξνπλ ηνλ 

θώδηθα. 

 com.google.gwt.i18n.client 

Τν GWT ππνζηεξίδεη internationalization κέζσ απηνύ ηνπ παθέηνπ. 

 com.google.gwt.core.ext 

Απηό ην extension παθέην παξέρεη θιάζεηο γηα λα θάλνπκε extend ηνλ GWT 

compiler. 

Αύηεο είλαη όιεο νη θαηεγνξίεο παθέησλ πνπ ππάξρνπλ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθό λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ όιεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκόο 

απηώλ. Δπίζεο κε ην GWT ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη third-party βηβιηνζεθώλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία πην επέιηθηεο εθαξκνγήο. 

 

4.3 Πλεονεκτήματα GWT 

Τν GWT είλαη ζρεδηαζκέλν κε web tier αξρηηεθηνληθή  πνπ απηνκάησο ην θάλεη πνιύ 

επέιηθην. Μελ μερλάκε γηαηί νη ρξήζηε θαη νη developers έρνπλ αγθαιηάζεη απηή ηελ 

αξρηηεθηνληθή αλάπηεμεο ινγηζκηθνύ, γηαηη ηνπο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάηη εγθαηάζηαζε ν 

ρξήζηεο ηνπηθά ζην κήραλεκα ηνπ. Η εθαξκνγή κηιάεη κε ηνλ browser. Αθόκε αλ 
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ζπλδηαζηεί θαη κε ην γεγνλόο όηη ην GWT έρεη βαζηζηεί πάλσ ζηελ ηερλνινγία AJAX 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη απηόκαηα ην θαζηζηνύλ έλα πνιύ αληαγσληζηηθό εξγαιείν γηα 

ζπγγξαθή εθαξκνγώλ ζην δηαδίθηπν. 

Άιιε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ GWT ε νπνία ην δηαθνξνπνηεί απν άιια RIA 

(Rich Internet Application) εξγαιεία web development είλαη δπλαηόηεηα πνπ δίλεη γηα 

testing θαη debugging. Τν GWT πεξηιακβάλεη έλα παλίζρπξν debugging shell γηα λα 

θάλνπκε debug ζηελ εθαξκνγή θαζώο αιιειεπηδξά κε ηνλ browser. Δλσ όζνλ αθνξά 

ην testing, ην GWT καο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ρηίδνπκε JUnit θιάζεηο γηα λα 

ηεζηάξνπκε ην θώδηθα καο. 

Τέινο όπσο πξναλαθέξζεθε ην GWT είλαη cross-browser εξγαιείν θαη νη εθαξκνγέο 

πνπ γξάθνπκε κε απηό δελ εμαξηώληαη απν ηηο ηδηνηξνπίεο θάζε browser. Δπνκέλσο ε 

εκθάληζε ησλ εθαξκνγώλ είλαη παληνύ ίδηα αλεμαξηήηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη browser. Απην έηλαη έλα αθόκε ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ην GWT γηα ηελ 

δεκηνπξγία web applications έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο δεκηνπξγίαο wen applications 

κε HTML tags πνπ είλαη browser-dependent. 

 

4.4 Μειονεκτήματα GWT 

Πέξα απν ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ην GWT έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά έλα 

αξθεηά immature εξγαιείν ην νπνίν θπθνιθόξεζε κόιηο ην 2008 θαη έρεη αξθεηά 

Limitations κηαο θαη βξίζθεηαη αθόκε ζε αξρηθό ζηάδην. 

Αξρηθά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ δπζθνιία πνπ έρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην 

web κε ηελ javascript. Τα πεξηζζόηεξα search engine robots δελ κπνξνύλ λα 

πινεγεζνύλ ζε κία ηέηνηα εθαξκνγή πνπ δελ έρεη απιά links γηα λα πεγαίλεηο απν ηε 

κία ζειίδα ζηελ άιιε. Φπζηθά απηό δελ είλαη κόλν πξόβιεκα ηνπ GWT αιιά 

γεληθόηεξα ηεο AJAX ηερλνινγίαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ην GWT. Βέβαηα απηό 

κπνξεί λα ιπζεί απιά έρνληαο κηα version ηεο εθαξκνγήο ζε native-HTML ε νπνία 

ζα γίλεηαη access κόλν απν ηα search engine robots. 

Αθόκε άιιν έλα κεησλέθηεκα είλαη όηη ην GWT παξέρεη έλαλ αξθεηά θαιά νξηζκέλν 

δηθό ηνπ ηξόπν γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πνπ δελ 

πξνππνζέηεη όηη πξέπεη λα ηνλ γλσξίδεηο. Γελ ζνπ παξέρεη απιά ηα AJAX εξγαιεία 

γηα λα δνπιέςεηο θαη λα ζε θαζηζηά εζέλα ππεύζπλν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

εθαξκνγήο, αιιά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αθνινπζήζεηο ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ 

ζνπ παξέρεη. 

 

4.5 GWT ςτην πράξη 

Παξαθάησ ζα δνύκε έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο κηαο εθαξκνγήο κε 

GWT. Σηα πιαίζηα ηνπ παξαδείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε Eclipse Helios IDE θαη gwt-
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2.2. Καη windobuilder έλα plugin ηνπ Eclipse γηα λα θηηάρλνπε έπθνια θαη γξήγνξα 

θόξκεο απιά θάλνληαο drag n drop ζηελ παιέηα ζρεδηάζεο. Σην παξαθάησ 

παξάδεηγκα ζα θηηάμνπκε κηα απιή εθαξκνγή ζηελ νπνία ζα ζηέιλνπκε ζηνλ server 

κε  RPC ην όλνκα καο θαη ζα απαληάεη κε πιεξνθνξηέο γηα ην ζύζηεκα καο ν server. 

Αξρηθά θηηάρλνπκε έλα θαηλνύξην gwt  project. 

New->Project->WindowBuilder->Model->GWT Java Project 

 

 

Γίλνπκε έλα όλνκα ζηελ εθαξκνγή καο θαη κόιηο παηήζνπκε finish ην project καο 

είλαη έηνηκν θαη έρεη θηηάμεη ηα παξαθάησ modules θαη packages θάησ απν ην src 

(Client,Server θαη Shared).Σην client παθέην βάδνπκε ηνλ θώδηθα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ client. Δθεί πεξα ζα θηηάμνπκε ην UI ηεο εθαξκνγήο θαη ηα interfaces γηα ηα 

services ζα πινπνηήζνπκε ζην server παθέην. Δπνκέλσο έρνπκε ηα παξαθάησ 

interface  

package com.cloudsms.client; 

import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService; 

import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteServiceRelativePath; 

 

/** 

 * The client side stub for the RPC service. 

 */ 
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@RemoteServiceRelativePath("greet") 

public interface GreetingService extends RemoteService { 

 String greetServer(String name) throws IllegalArgumentException; 

} 

Όπσο είπακε ην παξαπάλσ απνηειεί ην service πνπ ζα πινπνηήζνπκε ζην server 

παθέην θαη αθνινπζεί ε πινπνίεζε ηνπ ζηνλ server. 

 

package com.cloudsms.server; 

 

import com.cloudsms.client.GreetingService; 

import com.cloudsms.shared.FieldVerifier; 

import com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet; 

 

/** 

 * The server side implementation of the RPC service. 

 */ 

@SuppressWarnings("serial") 

public class GreetingServiceImpl extends RemoteServiceServlet implements 

  GreetingService { 

 

 public String greetServer(String input) throws IllegalArgumentException { 

  // Verify that the input is valid.  

  if (!FieldVerifier.isValidName(input)) { 

  // If the input is not valid, throw an IllegalArgumentException back to 

   // the client. 

   throw new IllegalArgumentException( 

     "Name must be at least 4 characters long"); 
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  } 

 

 String serverInfo = getServletContext().getServerInfo(); 

 String userAgent = getThreadLocalRequest().getHeader("User-Agent"); 

 

  // Escape data from the client to avoid cross-site script vulnerabilities. 

  input = escapeHtml(input); 

  userAgent = escapeHtml(userAgent); 

 

  return "Hello, " + input + "!<br><br>I am running " + serverInfo 

    + ".<br><br>It looks like you are using:<br>" +     

                                                     userAgent; 

 } 

 

 /** 

  * Escape an html string. Escaping data received from the client helps to 

  * prevent cross-site script vulnerabilities. 

  *  

  * @param html the html string to escape 

  * @return the escaped string 

  */ 

 private String escapeHtml(String html) { 

  if (html == null) { 

   return null; 

  } 

  return html.replaceAll("&", "&amp;").replaceAll("<", "&lt;") 
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    .replaceAll(">", "&gt;"); 

 } 

} 

 

Τέινο αθνινπζεί ε θεληξηθή θιάζε πνπ ππάξρεη ζην παθέην ηνπ client θαη 

πεξηιακβάλεη όιν ηνλ θώδηθα γηα ην UI θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαινύκε 

ην remote service ζην event ηνπ button πνπ ζηειλεη ην RPC αίηεκα ζηνλ server. 

package com.cloudsms.client; 

 

import com.cloudsms.shared.FieldVerifier; 

import com.google.gwt.core.client.EntryPoint; 

import com.google.gwt.core.client.GWT; 

import com.google.gwt.event.dom.client.ClickEvent; 

import com.google.gwt.event.dom.client.ClickHandler; 

import com.google.gwt.event.dom.client.KeyCodes; 

import com.google.gwt.event.dom.client.KeyUpEvent; 

import com.google.gwt.event.dom.client.KeyUpHandler; 

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Button; 

import com.google.gwt.user.client.ui.DialogBox; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HTML; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Label; 

import com.google.gwt.user.client.ui.RootPanel; 

import com.google.gwt.user.client.ui.TextBox; 

import com.google.gwt.user.client.ui.VerticalPanel; 
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/** 

 * Entry point classes define <code>onModuleLoad()</code>. 

 */ 

 

public class CloudSms implements EntryPoint { 

 /** 

  * The message displayed to the user when the server cannot be reached or 

  * returns an error. 

  */ 

 private static final String SERVER_ERROR = "An error occurred while " 

   + "attempting to contact the server. Please check your network" 

   + "connection and try again."; 

 

 /** 

  * Create a remote service proxy to talk to the server-side Greeting service. 

  */ 

 private final GreetingServiceAsync greetingService = 

GWT.create(GreetingService.class); 

 

 /** 

  * This is the entry point method. 

  */ 

 public void onModuleLoad() { 

  final Button sendButton = new Button("Send"); 

  final TextBox nameField = new TextBox(); 

  nameField.setText("GWT User"); 

  final Label errorLabel = new Label(); 
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  // We can add style names to widgets 

  sendButton.addStyleName("sendButton"); 

 

  // Add the nameField and sendButton to the RootPanel 

  // Use RootPanel.get() to get the entire body element 

  RootPanel.get("nameFieldContainer").add(nameField); 

  RootPanel.get("sendButtonContainer").add(sendButton); 

  RootPanel.get("errorLabelContainer").add(errorLabel); 

 

  // Focus the cursor on the name field when the app loads 

  nameField.setFocus(true); 

  nameField.selectAll(); 

 

  // Create the popup dialog box 

  final DialogBox dialogBox = new DialogBox(); 

  dialogBox.setText("Remote Procedure Call"); 

  dialogBox.setAnimationEnabled(true); 

  final Button closeButton = new Button("Close"); 

  // We can set the id of a widget by accessing its Element 

  closeButton.getElement().setId("closeButton"); 

  final Label textToServerLabel = new Label(); 

  final HTML serverResponseLabel = new HTML(); 

  VerticalPanel dialogVPanel = new VerticalPanel(); 

  dialogVPanel.addStyleName("dialogVPanel"); 

  dialogVPanel.add(new HTML("<b>Sending name to the  
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                        server:</b>")); 

  dialogVPanel.add(textToServerLabel); 

  dialogVPanel.add(new HTML("<br><b>Server replies:</b>")); 

  dialogVPanel.add(serverResponseLabel); 

 

 dialogVPanel.setHorizontalAlignment(VerticalPanel.ALIGN_RIGHT); 

 dialogVPanel.add(closeButton); 

 dialogBox.setWidget(dialogVPanel); 

 

  // Add a handler to close the DialogBox 

  closeButton.addClickHandler(new ClickHandler() { 

   public void onClick(ClickEvent event) { 

    dialogBox.hide(); 

    sendButton.setEnabled(true); 

    sendButton.setFocus(true); 

   } 

  }); 

 

  // Create a handler for the sendButton and nameField 

  class MyHandler implements ClickHandler, KeyUpHandler { 

   /** 

    * Fired when the user clicks on the sendButton. 

    */ 

   public void onClick(ClickEvent event) { 

    sendNameToServer(); 

   } 
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   /** 

    * Fired when the user types in the nameField. 

    */ 

   public void onKeyUp(KeyUpEvent event) { 

   if (event.getNativeKeyCode() == KeyCodes.KEY_ENTER) { 

     sendNameToServer(); 

    } 

   } 

 

 /** 

  * Send the name from the nameField to the server and wait for a response. 

  */ 

   private void sendNameToServer() { 

    // First, we validate the input. 

    errorLabel.setText(""); 

    String textToServer = nameField.getText(); 

    if (!FieldVerifier.isValidName(textToServer)) { 

     errorLabel.setText("Please enter at least four  

                                                            characters"); 

     return; 

    } 

 

    // Then, we send the input to the server. 

    sendButton.setEnabled(false); 

    textToServerLabel.setText(textToServer); 

    serverResponseLabel.setText(""); 
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    greetingService.greetServer(textToServer, 

      new AsyncCallback<String>() { 

       public void onFailure(Throwable caught) { 

   // Show the RPC error message to the user 

       

 dialogBox.setText("Remote Procedure Call - Failure"); 

 serverResponseLabel.addStyleName("serverResponseLabelError"); 

       

 serverResponseLabel.setHTML(SERVER_ERROR); 

            dialogBox.center(); 

 closeButton.setFocus(true); 

} 

 

public void onSuccess(String result) { 

       

 dialogBox.setText("Remote Procedure Call"); 

            serverResponseLabel.removeStyleName("serverResponseLabelError"); 

       

 serverResponseLabel.setHTML(result); 

            dialogBox.center(); 

       

 closeButton.setFocus(true); 

} 

}); 

} 

} 
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// Add a handler to send the name to the server 

MyHandler handler = new MyHandler(); 

sendButton.addClickHandler(handler); 

nameField.addKeyUpHandler(handler); 

} 

Τέινο θάλνπκε compile ζην project  

δεμί θιηθ ζην Project -> Google -> GWT compile θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηνπ 

compilation. Μόιηο ηειεηώζεη κπνξνύκε λα δνύκε ην απνηέιεζκα ζε έλα web browser  

όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Όηαλ παηήζνπκε έλα όλνκα θαη ζηείινπκε ην αίηεκα ζηνλ server καο απαληάεη κε ην 

αθνινπζν κήλπκα. 
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4.6  GWT Integration μαζί με JBoss Seam Framework 

Παξαθάησ ζα παξνζνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα integration gwt κε ην JBoss Seam 

Framework. Τν παξάδεηγκα αθνξά Integration κε ηo JBoss Seam θαη θαίλεηαη πνιύ 

θαζαξά πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πινύζηα widgets πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην GWT καδί κε ηελ σξηκόηεηα πνπ θέξλεη έλα δνθηκαζκέλν framework γηα 

ζπγγξαθή J2EE εθαξκνγώλ πνπ ππνζηεξίδεη θαη persistency κέζσ ηνπ JBoss 

Hibernate. Δπνκέλσο κε ην παξαθάησ πξάδεηγκα έρνπκε ηνλ ζθειεηό γηα λα ρηίζνπκε 

RIA (Rich Internet Applications) ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηζρπξά θαη όκνξθα widgets 

ηνπ GWT καδί κε όιεο ηηο επθνιίεο πνπ καο δίλεη ην Seam γηα επηθνηλσλία κε 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (π.ρ Oracle) θαη όρη κε ην datastore. 

Τν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί έρεη πινπνηεζεί ζε Eclipse Helios IDE θαη απνηειεί 

έλα απιό Login παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί Oracle 10g βάζε δεδνκέλσλ γηα λα 

απνζεθεύζεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ, GWT γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ UI θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ server θαη JBoss Hibernate γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ server κε ηελ 

Βάζε δεδνκέλσλ θαη ην persistency κε ηελ βάζε. 

Αξρηθά θηηάρλνπκε έλαλ πίλαθα ζε oracle 10g γηα λα απνζεθεύζνπκε ηα ζηνηρεία ησλ 

ρξεζηώλ πνπ ζέινπκε. 

CREATE TABLE USER( 

  Id serial NOT NULL PRIMARY KEY, 

  Username varchar, 
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  Password varchar 

); 

Σηελ ζπλέρεηα θαη αθνύ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγνύκε 

έλα απιό Seam Project νλόκαηη LoginProject ζην eclipse όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

New->Project->Seam->Seam Web Project 
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Σηελ ζπλέρεηα θαη όπσο θαίλεηαη παξαθάησ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ην EJB 

module θαη ην EAR module ηνπ project καο (LoginProject-ejb, LoginProject-ear) ζηα 

νπνία Modules ζα βξίζθνληαη ζην κελ ejb (enterprise java beans) όια java beans ηεο 

εθαξκνγήο θαη ζην δε ear ζα βξίζθεηαη όιν ην project πνπ ζέινπκε λα γίλεη deploy 

ζηνλ JBoss application server . Δπίζεο πξέπεη λα θηηάμνπκε κηα ζύλδεζε κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ καο γηα λα κπνξέζεη λα κηιήζεη ην persistency layer ηεο java κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ θηηάμακε πξηλ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηνύ ηνπ βήκαηνο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξία δηαθνξεηηθά 

Modules ζηελ εθαξκνγή καο ην LoginProject, ην LoginProject-ejb θαη ην 

LoginProject-ear θαη έρεη δεκηνπξγεζεί έρεη εγθαηαζηαζζεί κία ζύλδεζε κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Σηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα entities πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε εθαξκνγή καο απν ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ήδε θηηάμεη. 

Απηή ε δηαδηθάζηα νλνκάδεηαη reverse engineer όπσο βιέπνπκε καο θηηάρλεη entities 

απν ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Δεξί κλικ στο EJB project → New → Project → Seam → Seam Generate Entities 
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Μεηά ην ηέινο απηνύ ηνπ βήκαηνο ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα entities καο ζην ejb 

module. Τν επόκελν βήκα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη 

θάπνηα session beans γηα λα βάινπκε όιε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζέινπκε λα 

παξέρεη ε εθαξκνγή καο. 

Δεξί κλικ στο LoginProject-ejb → New → Project → EJB → Session Bean 
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Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα interface ζην νπνίν πξνζζέηνπκε όιεο ηηο κεζόδνπο πνπ 

ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε θαη νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ θάπνηα ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή καο. 

package com.alex.login.bb; 

import javax.ejb.Local; 

 
@Local 

public interface authenticationLocal { 

public boolean checkUser(String username, String password); 

} 

 

Αθνινπζεί θαη ν θώδηθαο ηεο πινπνίεζεο απηνύ ηνπ interface 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

import javax.persistence.Query; 

 
/** 

* Session Bean implementation class authentication 

*/ 

@Stateless 

public class authentication implements authenticationLocal { 

 
@PersistenceContext EntityManager em; 

/** 

* Default constructor.  

*/ 

public authentication() { 
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// TODO Auto-generated constructor stub 

} 

 
public boolean checkUser(String username, String password) { 

try { 

Query q = em.createQuery("Select U from Users U where 

UPPER(U.username) = UPPER(:username) AND UPPER(U.password) = 

UPPER(:password)"); 

q.setParameter("username", username); 

q.setParameter("password", password); 

try{ 

q.getSingleResult(); 

}catch(Exception e){ 

return false; 

} 

}catch (Exception e){ 

return false; 

} 

return true; 

} 

} 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα απηό πνπ θάλνπκε είλαη έλα απιό query ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ην Hibernate θαη ειέγρνπκε αλ ηα ζηνηρεία πνπ 

εηζήγαγε ν ρξήζηεο (username, password) ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ απζεληηθνπνηήζνπκε. 

Σηελ ζπλέρεηα ζα πάκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα GWT Project θαη ζα δνύκε πσο 

κπνξνύκε απν εθεί λα πάκε λα θαιέζνπκε ην session bean πνπ δεκηνπξγήζακε. 

Πξέπεη λα πνύκε όηη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη έλα Plugin ηνπ Eclipse πνπ νλάδεηαη 

WindowBuilder ην νπνίν καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε θόξκεο κε GWT 

widgets, απιά δσγξαθίδνληαο ζηελ παιέηα πνπ καο δίλεη θαη απηό λα γξάθεη απν 

πίζσ κόλν ηνπ ηνλ θώδηθα.  

New->Project->WindowBuilder->Model->GWT Java Project 
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Παηώληαο finish έρνπκε θηηάμεη έλα θαηλνύξην Project πνπ ην νλνκάδνπκε 

LoginProject-gwt ζην νπνίν κέζα ζα γξάςνπκε όινλ ην θώδηθα γηα πνπ αθνξά ην 
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GWT δειαδή όηη αθνξά UI θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιέζνπκε ην session 

bean κέζσ RPC.  

Όπσο είπακε αξρηθά δεκηνπξγνύκε ην UI κέζσ ηνπ WindowBuilder απιά θάλσληαο 

drag&drop ηα widgets ηνπ GWT πνπ ζέινπκε. Τν ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο 

είλαη ην πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα Remote Service ην νπνίν ζα θαιεί κέζσ RPC ην 

session bean. 

Δεξί κλικ στο LoginProject-gwt→New → WindowBuilder → Model → GWT Remote Service  
 

 
 

 

Απιά δίλνπκε έλα όλνκα ζην Remote Service πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε θαη παηάκε 

finish. Αθνινπζεί ν θώδηθαο ηνπ Remote Service 

 

LoginService.java 
 
package com.alex.login.client; 

 

import com.google.gwt.core.client.GWT; 

import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService; 

import 

com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteServiceRelativePath; 

 

@RemoteServiceRelativePath("LoginService") 

public interface LoginService extends RemoteService { 

public boolean checkLogin(String username, String 

password); 

} 



70 

 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί θαη ε πινπνίεζε ηνπ interface ζε θώδηθα. 

 

 

LoginServiceImpl.java  

 
package com.alex.login.server; 

 
import javax.ejb.EJB; 

 
import com.alex.login.bb.authenticationLocal; 

import com.alex.login.client.LoginService; 

import 

com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet; 

 
public class LoginServiceImpl extends 

RemoteServiceServlet implements LoginService { 

 
@EJB authenticationLocal auth; 

@Override 

public boolean checkLogin(String username, String 

password) {  

return auth.checkUser(username, password); 

} 

} 

 

 

Τέινο θαινύκε ην ην παξαπάλσ remote service απν ην event ηνπ button ηνπ UI. Όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηη γξακκέο πνπ είλαη bold.. 

 
 
package com.alex.login.client; 

 

import com.google.gwt.core.client.EntryPoint; 

 

/** 

 * Entry point classes define <code>onModuleLoad()</code>. 

 */ 

public class Login implements EntryPoint { 

    private Button btnLogin; 

     

    private final LoginServiceAsync loginService = 

GWT.create(LoginService.class); 

     

    public void onModuleLoad() { 

        RootPanel rootPanel = RootPanel.get(); 

         

        ContentPanel cntntpnlLogin = new ContentPanel(); 

        cntntpnlLogin.setHeading("Login"); 

        cntntpnlLogin.setCollapsible(true); 

                cntntpnlLogin.setLayout(new AbsoluteLayout()); 
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                btnLogin = new Button(); 

      cntntpnlLogin.add(btnLogin, new AbsoluteData(111, 119)); 

      btnLogin.setSize("66px", "23px"); 

      btnLogin.setText("Login"); 

                 

      final TextField txtUsername = new TextField(); 

      cntntpnlLogin.add(txtUsername, new AbsoluteData(77, 

21)); 

                 

      final TextField txtPassword = new TextField(); 

      cntntpnlLogin.add(txtPassword, new AbsoluteData(77, 

68)); 

      txtPassword.setFieldLabel(""); 

                 

      LabelField lblfldUsername = new LabelField("Username:"); 

      cntntpnlLogin.add(lblfldUsername, new AbsoluteData(6, 

26)); 

                 

      LabelField lblfldPassword = new LabelField("Password:"); 

      cntntpnlLogin.add(lblfldPassword, new AbsoluteData(6, 

73)); 

      btnLogin.addClickHandler(new ClickHandler(){ 

      public void onClick(ClickEvent event) { 

                                           

loginService.authenticateUser(txtUsername.getValue().toString(

), txtPassword.getValue().toString(), new 

AsyncCallback<Boolean>() { 

                             

    @Override 

    public void onSuccess(Boolean result) { 

          if (result){ 

             Window.alert("Successfully logged in!"); 

          }else{ 

             Window.alert("Unknown user."); 

          } 

     } 

                             

     @Override 

     public void onFailure(Throwable caught) { 

          Window.alert("Problem.");     

     } 

     }); 

                         

  } 

  }); 

        rootPanel.add(cntntpnlLogin); 

        rootPanel.setWidgetPosition(cntntpnlLogin, 32, 47); 

        cntntpnlLogin.setSize("300px", "200px"); 

    } 

} 
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Ο παξαπάλσ θώδηθαο είλαη θαηα έλα κεγαιν βαζκό παξάγσγν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

θόξκαο καο απν ην Windowbuilder όηαλ δσγξαθίζακε ζηελ παιέηα. Τν κόλν ην 

νπνίν αξθνύζε λα θάλνπκε εκείο είλαη λα βάινπκε θώδηθα ζην event ηνπ Login 

Button. Αθνύ ηειεηώζνπκε θαη απηό θάλνπκε compile ζε όιν ην gwt project πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαη είκαζηε έηνηκνη λα ηξέμνπκε ηελ εθαξκνγή καο 

 

Τν επόκελν βήκα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη θάπνηα έμηξα παξακεηξνπνίεζε ζην 

gwt project πνπ δεκηνπξγήζακε γηα λα κπνξεί λα κηιήζεη κε ηα άιια project. 
Δεξί κλικ στο LoginProject-gwt→Properties→Project facets→ τικάρουμε το Dynamic Web 
Module and make the appropriate configurations 
  

Σηελ ζπλέρεηα έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα θάλνπκε ην 

EAR πνπ ζα θνξηώζνπκε ζηνλ application server λα κπνξεί λα δεί ην GWT Project . 
Δεξί κλικ στο LoginProject-ear → Deployment Assembly → Add → LoginProject-gwt 
 

Καη ηέινο θνξηώλνπκε ην ear ζηνλ application server (JBoss ζηελ πεξίπησζε καο). 
Δεξί κλικ ςτο server tab του Eclipse → Add/Remove → επιλζγουμε το ear που κζλουμε. 
 

Τέινο όπσο βιέπνπκε θαη παξαθάησ όηαλ ηξέρνπκε ηελ εθαξκνγή ζηνλ browser καο 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ GWT θόξκα ε νπνία θαιέη έλα remote service ην νπνίν έλα 

session πνπ κηιάεη κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη καο θάλεη απζεληηθνπνίεζε. 

 

 

 
 

 

5. Secure Data Connector 

 

Τν secure Data Connector απνηειεί έλα εξγαιείν ηεο Google γηα λα κπνξεί λα κηιάεη 

απεπζείαο κε βάζεηο δεδνκέλσλ άιισλ ζπζηεκάησλ. Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ 

βαζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ. 
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(Πηγή: «Google Installing and configuring Secure Data Connector presentation»,  

Jun Yang, Google). 

 

Η βαζηθή ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία πξνέθπςε απν ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ πνιινί 

πξνγξακκαηηζηέο νη νπνίνη ζέινπλ έρνπλ ζε δηθία ηνπο βάζε δεδνκέλσλ όια ηα 

δεδνκέλα ηνπο θαη όρη ζην datastore ηεο google επνκέλσλο ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο 

ηξόπνο λα κπνξεί ε εθαξκνγή λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ βάζε θαη λα πάξεη όηη 

δεδνκέλα ρξεηάδεηαη κε αζθαιή ηξόπν. 

Όπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ απν ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Data Connector έρνπκε απν 

ηελ πιεπξά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ην Secure Data Connector Agent  θαη απν ηελ 

πιεπξά ηεο εθαξκνγήο καο ην Secure Data Connector Server θαη απηά ηα δύν 

ζπζηαηηθά κέξε επηθνηλσλνύλ κέζσ Internet κέζσ ελόο secure tunnel πνπ θηηάρλνπλ 

κεηαμύ ηνπο. 

Απν ηελ πιεπξά ηεο βάζεο ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο Feedserver ν νπνίνο 

κεηαηξέπεη ηα relational δεδνκέλα πνπ έρεη κηα παξαδνζηαθή relational βάζε 

δεδνκέλσλ ζε Atom Feeds πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη κηα εθαξκνγή ζε GWT. Έηζη 

αθνύ γίλεη ν κεηαρεκαηηζκόο ν client ηνπ Secure Data Connector επηζηξέθεη κέζσ 

Internet αππηά ηα δεδνκέλα ζην Server θαη ν κεηά ν Server ζηελ εθαξκνγή καο. 
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5.1 Secure Data Connector ςτην πράξη 

 

Αξρηθά ζα δεκηνπξγήζνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο θαη ηνλ πηλαθα ην νπνίν 

ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

CREATE TABLE employee ( 

 id  NOT NULL PRIMARY KEY, 

 lastname varchar, 

 firstname varchar, 

 jobtitle varchar, 

 location varchar, 

 phoneoffice varchar); 

 

Αθνύ δεκηνπξγήζνπκε ην πίλαθα θαηεβάδνπκε ηνλ Google Feedserver ν νπνίνο όπσο 

είπακε ζα κεηαζρεκαηίζεη ηα δεδνκέλα ζε Atom Feeds. Σηελ παξαθάησ δηέπζπλζε 

http://code.google.com/p/google-feedserver/. 

Μεηά πξέπεη λα ηξνπνπoηήζνπκε ην αξρείν conf/database/dbConfig.properties σο 

εμήο 

JDBC.Driver = <driver βάζης ποσ τρειζημοποιούμε> 

JDBC.ConnectionURL = jdbc:<βάζη δεδομένων ποσ 

τρηζιμοποιούμε>:<URL βάζης δεδομένων> 

JDBC.Username = <username> 

JDBC.Password = <password> 

JDBC.Jar = <jar αρτείο για ηον driver ηης βάζης 

δεδομένων>  

Απηά είλαη ηα βαζηθά properties ηα νπνία πξέπεη λα αιιάμνπκε γηα λα κπνξέζεη ν 

Feedserver λα ζπλδεζεί κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Σηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα 

νξίζνπκε πσο ζα γίλεη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε κηα απν 

ηηο πηζαλέο αλαδεηήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο. Δπνκέλσο πάκε θαη 

θηηάρλνπκε έλα αξρείν ζην 

/conf/feedserver/resources/FeedConfig/employeeSearch.xml 

http://code.google.com/p/google-feedserver/
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Τν νπνίν ζα καο γπξίδεη ζα καο γπξίδεη ην όλνκα θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν εξγαδόκελνο 

<select id="employeeSearch-get-feed" resultMap="result-

map.xml"> 

select * from employee 

where firstname like #name# 

and location like #location# 

order by firstname 

limit 20 offset 0 

</select> 

Δπνκέλσο όηαλ ςάλρνπκε γηα έλαλ εξγαδόκελν κε βάζε ην όλνκα θαη ηελ ηνπνζεζία 

(Location) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζα καο γπξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε βάζε ην αθόινπζν 

mapping αξρείν . 

/conf/feedserver/resources/FeedConfig/result-map.xml 

 

<resultMap id="employee" class="HashMap"> 

 <result property="id" column="id"/> 

 <result property="lastName" column="lastname"/> 

 <result property="firstName" column="firstname"/> 

 <result property="jobTitle" column="jobtitle"/> 

 <result property="location" column="location"/> 

 <result property="phoneOffice" column="phoneoffice"/> 

</resultMap> 

Απηό ην αξρείν πάεη θαη θάλεη mapping ζηελ νπζία ηα πεδία ηνπ Atom Feed κε ηηο 

αληηζηνηρεο ζηήιεο ζηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απν όπνπ ηξαβάεη ηα 

δεδνκέλα. 

Απν ηελ πιεπξά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είκαζηε έηνηκνη θαζώο ν κεηαζρεκαηηζκόο 

δεδνκέλσλ έρεη γίλεη θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα θάλνπκε εγθαηάζηαζε ην 

Secure Data Connector γηα λα κπνξέζεη λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα κέζσ internet ζηελ 

εθαξκνγή πνπ είλαη ζην Google App Engine. 
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Αξρηθά θαηεβάδνπκε ην Secure data Connector Agent (http://code.google.com/sdc) ην 

νπνίν ην θάλνπκε εγθαηάζηαζε ζην κεράλεκα όπνπ βξίζθεηαη θαη ε βάζε δεδνκέλσλ 

καο θαη νξίδνπκε ην URL ηεο εθαξκνγήο όπνπ ζέινπκε λα επηζηξέςεη ηα δεδνκέλα. 

Τξνπνπνηνύκε ην connector.xml πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν ηνπ Secure data 

connector πνπ θαηεβάζακε. 

<url>[URL_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]</url> 

Τέινο ηξέρνπκε ην secure data connector ηξέρνληαο ην start.sh αξρείν πνπ ππάξρεη 

ζην θάθειν εγθαηάζηαζεο πνπ θαηεβάζακε λσξίηεξα θαη όια είλαη έηνηκα απν ηελ 

πιεπξά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Τώξα ην κόλν πνπ απνκέλεη είλαη λα δνύκε πσο 

ζηέιλνπκε αίηεκα απν θάπνηα εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη ζην Google App Engine γηα 

λα δεηήζεη δεδνκέλα. 

Απν ηελ πιεπξά ηνπ Server ην κόλν πνπ αξθεί λα θάλνπκε έηλαη λα θηηάμνπκε έλα 

bean ζην νπνίν ζα απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε, θαη λα δνύκε πσο 

ζηέιλνπκε αίηεκα ζηνλ agent γηα λα καο επηζηέςεη απηά ηα δεδνκέλα. Δπνκέλσο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θηηάρλνπκε ην αθόινπζν bean 

Pubic class Employee { 

Private String lastName; 

Private String firstname; 

Private String jobTitle; 

Private String location; 

Private String phoneOffice; 

Public String getLastName (){ 

Return lastName; 

} 

Public void setLastName (String ln){ 

  this.lastName = ln; 

} 

Public String getFirstName (){ 

Return lastName; 

} 

Public void setFirstName (String fn){ 

  this.firstName = fn; 

} 
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Public String getJobTitle (){ 

Return jobTitle; 

} 

Public void setJobTitle (String jt){ 

  this.jobTitle = jt; 

} 

Public String getLocation (){ 

Return location; 

} 

Public void setLocation (String lo){ 

  this.location = lo; 

} 

Public String getPhoneOffice (){ 

Return phoneOffice; 

} 

Public void setPhoneOffice (String po){ 

  this.phoneOffice = po; 

} 

} 

Σηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε πσο κπνξνύκε λα ζηείινπκε έλα αίηεκα ζηνλ Secure Data 

Connector Agent απν ηελ Google App Engine εθαξκνγή γηα λα καο ζηείιεη δεδνκέλα 

απν ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

GoogleService service = new GoogleService(); 

FeedServerClient <Employee> client =  

new FeedServerClient<Employee>(service, Employee.class); 

service.getRequestFactory(); 

URL feedUrl = new URL("THE_URL_OF_OUR_APPLICATION"); 

List<Employee> employees = client.getEntities(feedUrl); 
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Έηζη κε ην παξαπάλσ θνκκάηη θώδηθα κπνξνύκε λα θηηάμνπκε service ην νπνίν ζαλ 

ζθνπό ζα έρεη λα δεηήζεη δεδνκέλα απν ηελ εμσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ηεο ηα 

ζηείιεη πίζσ ην Secure Data Connector. 

 

6. Προτάςεισ  χρήςησ – Συμπεράςματα 

 

Σαλ ζπκπέξαζκα κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη παξαπάλσ ηερλνινγίεο βνεζνύλ πνιύ 

ζηελ δεκηνπξγία RIA εθαξκνγώλ (Rich Internet Applications) πνπ ζέινπκε λα 

βξίζθνληαη ζηελ ππνδνκή ηεο Google. Τη γίλεηαη όκσο ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε 

απιά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο δίλεη ην Google Cloud 

(Google AppEngine, GWT, θιπ.) ρσξίο λα ζέινπκε λα αλεβάζνπκε ηα δεδνκέλα καο 

ζην cloud ηεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε όπσο δείμακε θαη παξαπάλσ κπνξνύκε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε θάπνηα εμσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη όρη κε ην Datastore, πνπ 

καο παξέρεη ε Google, θαη λα έρνπκε εκείο όπνπ ζέινπκε ηα δεδνκέλα καο θαζώο 

επίζεο λα είκαζηε θαη εκείο ππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. Απηή ε δπλαηόηεηα 

γίλεηαη κέζσ ηνπ Secure Data Connector ελόο εξγαιείνπ ην νπνίν δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζε εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην Cloud ηεο Google λα επηθνηλσλνύλ κε 

εμσηεξηθά ζπζηήκα βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ έλνο secure tunnel κέζσ internet.  

Δπίζεο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνίεζνπκε κόλν ην GWT γηα ηα πνιύ εύρξεζηα θαη 

όπηηθα όκνξθα widgets πνπ καο παξέρεη αιιά θαη ηνλ ηαρύηαην ηξόπν πνπ 

επηθνηλσλεί κε ην Server. Aθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θεθάιαην 4.6 ην GWT κπνξεί πνιύ εύθνια λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνην άιιν 

framework γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε J2EE (Java 2 Enterprise Edition) όπσο ζην 

παξάδεηγκα κε ην JBoss Seam. Με απηό ην ηξόπν θεξδίδνπκε ην όηη επηθνηλσλνύκε 

κε κία relational βάζε δεδνκέλσλ, κέζσ hibernate ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη 

όρη object βάζε δεδνκέλσλ όπσο είλαη ην Datastore. Έηζη έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα 

κηιάκε κε νπνηαδήπνηε βάζε ζέινπκε ε νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε εθηόο 

ηεο ππνδνκήο ηνπ Google θαη λα έρνπκε έκείο ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζύλε γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ καο. 

Δπνκέλσο έλα γεληθό ζπκπέξαζκα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη κπνξνύκε λα 

ρηίζνπκε πξαγκαηηθά γξήγνξεο, ιεηηνπξγηθέο θαη πνιύ θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε 

εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηώληαο ην Google Web Toolkit (πνιύ έμππλα θαη νπηηθά 

όκνξθα AJAX widgets θαη ηαρύηαηε επηθνηλσλία κε ηνλ server κέζσ RPC). Δπίζεο 

κέζσ ηνπ Google AppEngine κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε εύθνια θαη γξήγνξα ηελ 

εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππνδνκή ηεο Google κέζσ ηεο πιεζώξαο δπλαηνηήησλ 

πνπ καο δίλεη ην GAE (page view statistics, logs, cron tasks, θιπ.). Τέινο έλα απν ηα 

ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε Google γηα λα κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί θαη κε άιια ζπζηήκαηα εθηόο ηνπ Cloud ηεο είλαη ην Secure Data 

Connector ην νπνίν είλαη ελαο κεηαηξνπέαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πέξλνληαη απν ην 
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εμσηεξηθό ζύζηεκα ζε Atom Feeds (GData) ην νπνίν είλαη ην πξόηππν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη κηα εθαξκνγή ζην Google Cloud.  
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