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Wykonanie czterowarstwowej 

aplikacji EE z dostępem do bazy 

danych, opartym na wzorcu 

Domain Store  

(http://corej2eepatterns.com/DomainStore.htm) 
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1. Utworzenie pustej bazy danych – w okienku Services należy prawym 

klawiszem myszy wybrać Databases\Java DB\Create Database 
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1.1. Wykonanie pustej bazy danych Katalog_ksiązek2016 

login: Katalog_ksiazek 

haslo: Katalog_ksiazek 

4 



1.2. Połączenie z pustą 

bazą danych o nazwie 

Katalog_ksiazek2016 
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2. Wykonanie adnotacji w obiektowym modelu danych 

2.1. Należy wykonać projekt  typu Java Class Library np. o nazwie Biblioteka4_Library (File/New 

Project/Java/Java Class Library  i nacisnąć klawisz Next). Następnie w polu Project Name wpisać 

nazwę projektu po wyborze  katalogu w polu Project Location i nacisnąć klawisz Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Wkleić pakiet  Warstwa_biznesowa  z projektu Biblioteka4 pobranego ze strony: 

http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/OBPROG/Biblioteka4.rar 

 

http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/OBPROG/Biblioteka4.rar


2.3. Wykonanie adnotacji w obiektowym modelu danych 

2.3.1. Należy wykonać projekt  typu Java Class Library np. o nazwie Biblioteka4_Library 

2.3.2. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na folder Libraries, wybrać pozycję Add Library…, a 

następnie wybrać bibliotekę EclipseLink from GlassFish. Teraz projekt zawiera biblioteki umożliwiające 

przekształcenie klas z obiektowego modelu danych na klasy typu Entity za pomocą tzw. adnotacji wg 

https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/persistence-intro.htm#BNBPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Na kolejnych pokazano, jak przekształcić klasy Tytul_ksiazki oraz Ksiazka na klasy typu Entity  
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3.1. Przekształcenie klasy Tytul_ksiazki 

na typ Entity - w celu utrwalania jej w 

bazie danych technologią ORM (JPA) 
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3.1. Przekształcenie klasy Tytul_ksiazki na typ Entity - w celu utrwalania jej w bazie danych technologią 

ORM (JPA) - cd 
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ididTytul ma wartość domyślną null- przypisanie jedynie 

podkreśla ten fakt. Przypisanie konkretnej wartości następuje 

automatycznie podczas utrwalania danych tego obiektu w 

procesie ORM 



3.1. Przekształcenie klasy Tytul_ksiazki na typ Entity - w celu utrwalania jej w bazie danych technologią 

ORM (JPA) - cd 

Metoda hashCode() powinna być 

dodana do dodaniu adnotacji 
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3.1. Przekształcenie klasy Tytul_ksiazki na typ Entity cd – ta część definicji służy do realizacji usług 

warstwy biznesowej aplikacji 
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3.2. Przekształcenie klasy Ksiazka na typ Entity - w celu utrwalania jej w bazie danych technologią 

ORM (JPA) 
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3.2. Przekształcenie klasy Ksiazka na typ Entity - w celu utrwalania jej w bazie danych technologią 

ORM (JPA) cd 

Metoda hashCode() powinna być 

dodana do dodaniu adnotacji 
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3.3. Kod klasy FasadaPOJO, reprezentującą wzorzec strukturalny Fasada 
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Ten parametr nie jest wykorzystany w tej wersji programu, mimo, że 

na stronie 34 pokazano kod, z którego wynika, że ta tablica zawiera 

dane. W przypadku, gdyby nie działał mechanizm  

@OneToMany(mappedBy = "mTytul_ksiazki",  

                        cascade = CascadeType.ALL) 

    private Collection<Ksiazka> mKsiazka; 

 

w klasie Tytul_ksiazki, wtedy należałoby wykorzystać tablicę ksiazki, 

wiążąc dane z obu tablic w dwukierunkowej relacji 1…wiele.  

Jeśli  nie wystąpią problemy z tym mechanizmem cascade, można 

ten parametr ksiazki pominąć. Na stronie 34 w metodzie 

uaktualnij_dane() - można wtedy usunąć również wywołanie metody 

uaktualnij_ksiazki() i  uaktualnić nagłówek wywołanej metody 

fasada.uaktualnij_dane(tytuly). 



4. Wykonanie projektu EE 

4.1. Wykonanie kolejnego projektu typu Java Class Library o nazwie Biblioteka4_Interfejs (wg p.2.1) 

4.2. Wykonanie projektu Biblioteka4_EE typu Java EE (File/New Project/Java/Java  EE/Enterprise 

Application i nacisnąć klawisz Next). Następnie w polu Project Name wpisać nazwę projektu 

Biblioteka4_EE po wyborze  katalogu w polu Project Location i nacisnąć klawisz Next. W kolejnym 

formularzu wybrać server aplikacji GlassFish, Java EE 7 oraz zaznaczyć moduł EJB. Następnie należy 

zakończyć  klikając na klawisz Finish  

 

 



4.3. Dodanie projektu Biblioteka4_Library do folderu Libraries modułu EJB Biblioteka4_EE-ejb 



4.4. Wykonanie JDBC Resources dla serwera aplikacji GlassFish, dotyczące modułu Biblioteka4_EE-ejb 



4.4. Wykonanie JDBC Resources dla serwera aplikacji GlassFish cd 



4.5. Wykonanie automatyczne kontrolerów ORM dla klas typu Entity: Tytul_ksiazki i Ksiazka w 

projekcie Biblioteka4_EE-ejb 



4.6. Należy wybrać encje przez AddAll, nacisnąć klawisz Next, i podać nazwę pakietu Warstwa_integracji, 

w którym należy umieścić nowe kontrolery typu EJB o dostępie domyślnym (lokalnym) 



4.7. Należy wybrać identyfikator bazy danych, zdefiniowany w p.4.4 jako JNDI Name 
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4.8. W utworzonym automatycznie pliku persistence.xml umieścić jawnie klasy typu Entity przez 

anulowanie ustawienia Include All EntityClasses in „Biblioteka4_EE-ejb” i za pomocą przycisku  

Add Class… wybrać w formularzu wszystkie klasy typu Entity (Tytul_ksiazki i Ksiazka) 
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4.8. cd 
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4.9.Zawartość pliku glassfish-resources.xml, utworzonego razem z plikiem persistence.xml 
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4.10. Utworzona automatycznie klasa abstrakcyjna AbstractFacade reprezentująca klasę bazową kontrolerów 

ORM typu EJB 

26 



4.11. Utworzony automatycznie kontroler EJB dla klasy typu Entity dla klas: Tytul_ksiazki (na lewo)  

oraz po wstawieniu kodu (na prawo) do dodania zbioru obiektów typu Tytul_ksiazki do bazy danych 

(dodaj_tytuly) oraz pobranie tych danych z bazy danych do wyświetlenia (tytuly_) 
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4.12. Utworzony automatycznie kontroler EJB dla klasy typu Entity dla klas: Ksiazka (na lewo) oraz po 

wstawieniu kodu (na prawo) do dodania zbioru obiektów typu Ksiazka do bazy danych (dodaj_ksiazki) oraz 

pobranie tych danych z bazy danych do wyświetlenia (ksiazki_) 
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4.13. Dodanie klasy Fasadaejb  typu EJB (Session Bean) o dostępie Remote do modułu 

 Biblioteka4_EE-ejb do obsługi komunikacji typu Klient-Serwer 



4.13. Dodanie klasy Fasadaejb typu EJB (Session Bean) o dostępie Remote do modułu 

Biblioteka4_EE-ejb do obsługi komunikacji typu Klient-Serwer cd 



4.14. Wykonanie połączenia z kontrolerami ORM typu EJB dla encji Tytul_ksiazki i Ksiazka w klasie 

Fasadejb o dostępie Remote za pomocą tzw adnotacji. 
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4.14. Wykonanie połączenia z kontrolerami ORM typu EJB dla encji Tytul_ksiazki i Ksiazka w klasie 

Fasadejb o dostępie Remote za pomocą tzw adnotacji cd. 
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4.15. Wykonanie deklaracji metod w interfejsie FasadaejbRemote klasy Fasadaejb w projekcie 

Biblioteka4_Interfejs, wykonanym w p.4.1,  typu Java Class Library (konieczny dla ziaren EJB typu Remote) 
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4.16. Implementacja metod w klasie Fasadaejb, zadeklarowanych  w interfejsie FasadaejbRemote w 

projekcie  Biblioteka4_Interfejs 
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4.17.  Dodanie adnotacji Override do wykonanych metod w klasie Fasadaejb 
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4.18. Dodanie projektu EE Biblioteka4_EE_klient typu Enterprise Application Client  

Definicja klasy o nazwie pakietowej takiej 

samej, jaką w projekcie SE posiada klasa  

reprezentująca GUI 
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4.18. Bezpieczne usunięcie wykonanej klasy o nazwie 

pakietowej takiej samej, jak w projekcie SE posiada klasa  

reprezentująca GUI -cd 

37 



4.19. Skopiowanie klasy ramka1 do obsługi GUI z projektu SE (Biblioteka4) do projektu  Biblioteka4_EE_klient   



4.20. Przygotowanie klasy ramka1 do wstawienia adnotacji typu EJB do obiektu klasy Fasadaejb, 

umożliwiającej zdalny dostęp do logiki biznesowej i bazy danych  
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4.20. Wstawienie adnotacji do obiektu zdalnego typu Fasadejb w klasie ramka1 cd 



4.21. Usunięcie komentarzy w metodach obsługujących dostęp do bazy danych: jButton5ActionPerformed 

, jButton6ActionPerformed, jButton7ActionPerformed, jButton8ActionPerformed  
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4.21. Usunięcie komentarzy w metodach obsługujących dostęp do bazy danych: jButton5ActionPerformed , 

jButton6ActionPerformed, jButton7ActionPerformed, jButton8ActionPerformed  cd 
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4.21. Usunięcie komentarzy w metodach obsługujących dostęp do bazy danych: jButton5ActionPerformed , 

jButton6ActionPerformed, jButton7ActionPerformed, jButton8ActionPerformed  cd 
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5. Sposób uruchomienia aplikacji EE 

1. Należy kolejno wykonać Clean and Build projektu Biblioteka4_Library  (biblioteka klas 

biznesowych) 

2. Należy kolejno wykonać Clean and Build projektu Biblioteka4_Interfejs (interfejs zawierający 

deklaracje metod o zdalnym dostępie) 

3. Należy kolejno wykonać Clean and Build projektu Biblioteka4_EE-ejb (moduł EJB) 

4. Należy kolejno wykonać Clean and Build projektu Biblioteka4_EE_klient (aplikacja kliencka) 

5. Należy kolejno wykonać Clean and Build projektu Biblioteka4_EE  (aplikacja główna EE) 

6. Należy kolejno wykonać Deploy projektu Biblioteka4_EE  (aplikacja główna EE) 

7. Należy uruchomić za pomocą Run kilka egzemplarzy aplikacji klienckiej Biblioteka4_EE_klient  

8. W przypadku dokonywanych zmian w kodzie należy zatrzymać aplikacje EE (główną i kliencką) 

za pomocą Undeploy wg p. 8, a po zakończeniu zmian powtórzyć kroki 1-7. W przypadku 

zakończenia poprawek wystarczy uruchomić aplikację za pomocą p.6-7. 
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6. Projekt GUI warstwy klienta (program II z lab. 4) – dodano przyciski: Tytuly do bazy (zapis tytułów 

do bazy danych), Książki do bazy (zapis książek do bazy), Tytuly z bazy (odczyt tytułów z bazy 

danych i wyświetlenie w liście – Tytuły książek), Ksiażki z bazy (odczyt książek z bazy danych i 

wyświetlenie w liście – Książki), Dane z bazy (wykonuje czynności przycisków Tytuly z bazy oraz 

Ksiażki z bazy ) 



6.1. Wyświetlenie tytułów z aplikacji 
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6.2. Wyświetlenie książek z aplikacji 
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6.3.  Wyświetlenie tytułów z bazy danych 
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6.4. Wyświetlenie książek z bazy danych 
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7. Widok struktury bazy danych, w której automatycznie zostały utworzone tabele 
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7.1. Zawartość tabel 

TYTUL_KSIAZKI i 

KSIAZKA w wyniku 

działania aplikacji 
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7.2. Zawartość tabeli SEQUENCE wspierającej działanie narzędzia ORM (EclipseLink) w zakresie 

generowania kluczy głównych w wyniku działania aplikacji 
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8. W zakładce Services należy zatrzymać aplikacje EE za pomocą mechanizmu Undeploy 


