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Forbedring av arkitektur

• Problem med ”alt i ett”-løsning:
– Spredning av forretningslogikk.
– Avhengighet mellom presentasjonssider og 

datastruktur.
– Avhengighet mellom presentasjonssider og 

linktopologi.
– Programmering blandet med presentasjon.
– Lite eller ingen gjenbruk.



Forbedring av arkitektur



Model-View-Controller (MVC)
• Skiller og isolerer:

– Forretningslogikk (Model).
• Handlinger for å svare på brukerens forespørsel.
• Tar seg av tilstanden til applikasjonen.
• Uavhengig av forespørselens format og videre presentasjon av respons.

– Grensesnitt mot bruker (View).
• Presentasjonslogikk.
• Uavhengig av detaljer om forespørsel og hvor resultatet kommer fra.

– Kontroll av brukerhandlinger (Controller).
• Ansvarlig for å kalle rett handling ved forespørsel fra bruker, vurdere resultat 

og ut fra det bestemme hva som skal skje.
• Uavhengig av modell og presentasjonslogikk.



Model-View-Controller (MVC)



MVC for webapplikasjoner

• Tilpassing av MVC til webapplikasjoner
(MVC2).

• Tilpasset HTTP klient-server-protokoll.
– Mangel på minne.
– Umulig for server å varsle klient om endring 

av tilstand.



MVC2



MVC2

• Konkrete komponenter i MVC2:
(implementert i Struts)

– Kontroller
• Implementert som servlet som knytter forespørsler mot 

handlinger.
• Sentralisert arbeidsflyt.

Enkelt å oppdatere sider som skal vises etter en handling.

– Actionklasser
• Tar seg av forespørsler etter å ha blitt kalt fra kontroller. 
• Enkelt grensesnitt mot kontroller (en metode).
• Ansvar for å utføre forretningslogikk.



MVC2
– Tilstandsobjekt

• Tar seg av endringer i applikasjonens tilstand.
• Enkle objekter med get- og set- metoder (JavaBeans)

– JSP-sider
• Viser innholdet i tilstandsobjektene som (X)HTML-sider.
• Kan bruke egendefinerte tags (”custom tags”, importeres 

fra et ”taglib”).

– Lagre tilstandsobjekt
• Request: Lagrer innenfor en forespørsel.
• Session: Lagrer innenfor for flere forespørsler.



MVC2



WebML til MVC



WebML-side til MVC

• Deles opp i fire element:

– Page action (Model).

– Page service (Model).

– JSP-sider (View).

– Action mapping (Controller, konfigurasjonsfil).



WebML-side til MVC

• Page action:
– Arver fra baseklassen ”Action” i Struts.
– Spør page service om hvilke parametere som 

skal hentes fra forespørsel.
– Henter parametere fra forespørsel.
– Kaller page service som beregner siden.
– Lagrer endring i tilstand.
– Gir kontroll tilbake til kontroller.



WebML-side til MVC



WebML-side til MVC

• Page service:
– Arver fra baseklassen ”PageService”.
– Inneholder liste med parametre til siden.
– Oppretter objekt av enhetene som siden 

inneholder, og utfører disse.



WebML-side til MVC



WebML-side til MVC

• JSP-sider: Inkluderer tags fra bibliotek (taglib).



WebML-side til MVC
• Action mapping i konfigfilen til kontroller

– XML fra konfigurasjonsfil til kontroller.
• Mottar forespørsel.
• Oppretter objekt og kaller perform().
• Sender resultat videre til JSP-side.



WebML-enheter til MVC

• Deles opp i to deler:
– Unit service.
– Custom tags.



WebML-enheter til MVC

• Unit service
– Henter og beregner innhold til enheten fra 

database.
– Oppretter JavaBeans som innholdet blir lagt i.
– Lagrer JavaBeans.



WebML-enheter til MVC



WebML-enheter til MVC
• Custom tags

– Egendefinerte tags som omformer innhold i 
JavaBeans til HMTL-kode



WebML entry units til MVC

• Får data fra bruker.
• Bruker HTML forms
• Kan bruke Struts custom tags, som i tillegg 

tilbyr:
– Minne.
– Validering.



WebML entry units til MVC



WebML-operasjoner til MVC

• Deles opp i tre element:
– Action
– Service
– Action mapping



WebML-operasjoner til MVC



WebML-operasjoner til MVC
• Action mapping



WebML-operasjoner til MVC



13.5 Very Large Applications

Ulemper ved ren Struts-implementasjon:
a. Hver enhet har egen klasse som implementerer 

enhetstjenesten (”unit service”).
b. Hver side og hver operasjon har egen klasse som 

implementerer tjenestene (”page service” og ”operation 
service”).

c. Tjenestene kjøres inne i servlet-containeren.
d. Presentasjonsdetaljer dupliseres.

=> Lite fleksibelt og skalerbart.



13.5 Very Large Applications

Tips til løsninger:
1. Generelle tjenester for hver type enhet

(index unix, data unit, create unit, etc.).
=> Færre tjeneste-klasser å vedlikeholde.
=> Mindre kode, mer gjenbruk.



13.5 Very Large Applications

Tips til løsninger:
2. Enhetsbeskrivelse i egen fil (gjerne XML).

=> Ivaretar fleksibiliteten.



13.5 Very Large Applications

Tips til løsninger:
3. Applikasjonsserver og f.eks. Enterprise JavaBeans (EJB).
4. CSS og XSL(T).

=> Flere fordeler med disse. Stay tuned for next slide!



13.6 Enterprise JavaBeans
• Dedikert applikasjonsserver.
• Distribuert objektmodell.

– Forretningslogikk implementert som beans i stedet 
for tjeneste-klasser.



13.6 Enterprise JavaBeans
• Forskjellige typer Enterprise JavaBeans:

• Entity beans
– Persistente data representert i objektform (OR-mapping).
– Entity beans vs. JavaBeans.
– Bean-managed persistent (BMP) og

container-managed persistent (CMP).

• Session beans
– Synkron utførelse
– RMI-basert (Remote Method Invocation)

• Messaging beans
– Asynkron utførelse
– Meldingskø-basert



13.6 Enterprise JavaBeans

Fra servletcontainer-orienterte tjeneste-
klasser til bean-implementasjon :

• Page services => Page session beans.

• Operation services => Operation session beans og
entity beans.

• Unit services => Unit session beans og
entity beans.



13.6 Enterprise JavaBeans
Eksempler på anvendelser:



13.6 Enterprise JavaBeans
• Eksempel på implementasjon av entiteten 

”nyhetskategori” som CMP entity bean:
1. Abstrakt klasse



13.6 Enterprise JavaBeans
2. Deployment descriptor (XML)



13.6 Enterprise JavaBeans
• Eksempel på implementasjon av en WebML-data-enhet 

(”data unit”) som session bean:



13.6 Enterprise JavaBeans
• Eksempel på implementasjon av en WebML-operasjon 

(”operation unit”) som session bean:



13.7 CSS og XSLT
• (X)HTML i JSP-sider.

– Utseende og struktur sammenblandet.

• Bruke CSS for å skille utseende og struktur.
– Endre stilsett for å lage flere distinke utseender fra samme 

skjelett.

• Bruke XSL(T) for å skille en konkret (X)HTML-
implementasjon og logisk struktur.
– Sideregler (”page rules”) og enhetsregler (”unit rules”).
– Lage flere maler fra et mal-skjelett.
– XSLT ved kompilering eller kjøretid.



13.7 CSS og XSLT

• Eksempel på et par CSS-regler:



13.7 CSS og XSLT

• XSLT-regler, konseptuelt:

(XML inn => XSL Transformations => XML ut)



13.7 CSS og XSLT
• Eksempel på en XSLT-enhetsregel:



13.7 CSS og XSLT
• ...og input-filen som XSL-transformasjonen kjøres mot:



13.7 CSS og XSLT

• Muliggjør tydelig skille mellom ulike roller og 
oppgaver innenfor et prosjekt:

– Applikasjonsarkitekt (WebML/tagging/skjelett).

– Grafisk designer (XHTML/CSS-eksempler).

– XSLT-programmerer (XSLT-regler for skjelett).

– Applikasjonsprogrammerer (implementerer evt. custom tags og 
forretningslogikken bak dem).



Referanser, kapittel 13
• MVC/Model 2:

– http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC.html

• Apache Struts (MVC-rammeverk):
– http://struts.apache.org/

• Sun Enterprise JavaBeans (EJB) API:
– http://java.sun.com/j2ee

• W3C CSS-opplæring:
– http://www.w3schools.com/css/

• W3C XSL(T)-opplæring:
– http://www.w3schools.com/xsl/


