
Instrukcja tworzenia aplikacji EE na 

podstawie aplikacji z dostępem do 

bazy danych, prezentowanej na 

zajęciach lab.5 z PIO – umożliwiająca 

przez sieć dostęp wielu użytkownikom. 

 Projektowanie i wdrażanie systemów 

informatycznych 

Przekształcenie projektu typu Java Application 
działającego na platformie Javy Standard Edition do 

typu działającego na platformie Javy Enterprise Edition 
– wg 

http://netbeans.org/kb/docs/javaee/entappclient.html 

Zofia Kruczkiewicz 

http://netbeans.org/kb/docs/javaee/entappclient.html


1. Czynności przygotowujące aplikację 

działającą na platformie Java SE 

Biblioteka5 (należy ją pobrać z 

załącznika z p.1) 



1. Utworzenie pustej bazy danych – w okienku Services należy prawym 

klawiszem myszy wybrać Databases\Java DB\Create Database 



1.1. Wykonanie pustej bazy danych Katalog_książek 



1.2.  Połączenie z pustą bazą danych 



1.3. Wykonanie projektu typu Java Class Library – File/New Project/ 

Wykonanie projektu typu JavaClassLibrary o nazwie Biblioteka5_1, 

zawierającego warstwę biznesową oraz integracji 



1.4. Wykonanie projektu typu Java Class Library – File/New 

Project/Java/Java Class Library i Next 



1.5. Nadanie nazwy Biblioteka5_1 utworzonemu projektowi w polu 

Project Name 



1.6. Dodanie biblioteki zawierającej definicję sterowników typu jdbc dla 

bazy danych typu Derby – w zakładce Projects należy prawym 

klawiszem myszy wybrać nazwę folderu Libraries w projekcie 

Biblioteka5_1 i wybrać z listy pozycję Add Library 



1.7. Dodanie biblioteki zawierającej definicję sterowników typu jdbc dla 

bazy danych typu Derby – Java DB Driver 



1.8. Dodanie biblioteki zawierającej definicję sterowników typu jdbc dla 

bazy danych typu Derby 



1.9. Wykonanie kopii pakietów Warstwa_biznesowa oraz 

Warstwa_integracji_DAO z projektu Biblioteka5 



1.10. Wklejenie skopiowanych pakietów Warstwa_biznesowa oraz 

Warstwa_integracji_DAO do projektu Biblioteka5_1 typu JavaClassLibrary 



1.11. Rezultat kopiowania 



2. Przygotowanie interfejsu fasady usług 

biznesowych 



(1) Wykonanie projektu typu Java Class Library – File/New Project/ 



(2) Wykonanie projektu typu Java Class Library – File/New 

Project/Java/Java Class Library i Next 



(3) Wykonanie projektu typu Java Class Library – File/New Project/Java/Java 

Class Library o nazwie Biblioteka5_1ejbinterfejs podanej w polu Project Name 



3. Wykonanie aplikacji typu Enterprise 

Edition Java EE 6 



(1) Utworzenie aplikacji typu Enterprise – File/New Project 



(2) Utworzenie aplikacji typu Enterprise – File/New 

Project/JavaEE/Enterprise Application 



(3) Utworzenie aplikacji typu Enterprise - File/New Project/JavaEE/Enterprise 

Application o nazwie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication podanej w polu 

Project Name 



(4) Utworzenie aplikacji typu Enterprise - File/New Project/JavaEE/Enterprise 

Application o nazwie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication z modułem EJB, 

ustawionym za pomocą Create EJB Module o nazwie 

Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb 



Utworzone projekty, pokazane w zakładce Projects 



4. Wykonanie interfejsu zdalnego dostępu w 

projekcie typu Java Class Library (p. 2) dla klas 

Fasada i Baza oraz implementacji interfejsu w 

module EJB aplikacji typu Enterprise Edition Java 

EE 6 (p. 3) 



(1) Utworzenie fasady typu EJB wartwy biznesowej w projekcie 

Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb – prawy klawisz myszy na nazwę 

projektu w zakładce Projects/New/Other 



(2) Utworzenie fasady typu EJB wartwy biznesowej w projekcie 

Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb – prawy klawisz myszy na nazwę 

projektu w zakładce Projects/New/Other/Enterprise 

JavaBeans/SessionBean i Next 



(3) Nadanie nazwy Fasada_ejb ziarnu typu SessionBean w tworzonym pakiecie ejb 

jako ziarno typu Stateless o dostępie Remote in project dla aplikacji z warstwy 

klienta. Wybór projektu typu Biblioteka5_1ejbinterfejs, w którym zostanie utworzony 

interfejs dla ziarna Fasada_ejb. 



(4) Definicja interfejsu Fasada_ejbRemote w projekcie Biblioteka5_1ejbinterfejs  

package ejb; 

 

import java.util.ArrayList; 

import javax.ejb.Remote; 

 

@Remote 

public interface Fasada_ejbRemote { 

    public void dodaj_tytul(String dane_tytul[]); 

    public void dodaj_ksiazke(String dane[]); 

    public ArrayList<String> tytuly(); 

    public ArrayList<String> ksiazki(); 

    public void polaczenie_z_baza() throws Exception; 

    public void tabele() throws Exception; 

    public ArrayList<String> ksiazki_() throws Exception; 

    public ArrayList<String> tytuly_() throws Exception; 

    public void dodaj_ksiazki() throws Exception; 

    public void dodaj_tytuly() throws Exception; 

    public void uaktualnij_dane() throws Exception; 

} 

Metody zwracające kolekcje 

obiektów typu String 

zawierających dane obiektów 

typu Tytul_ksiazki oraz typu 

Ksiazka, przechowywane w 

pamięci aplikacji 

Metody zwracające 

kolekcje obiektów 

typu String 

zawierających 

dane obiektów typu 

Tytul_ksiazki oraz 

typu Ksiazka, 

przechowywane w 

bazie danych 



(5) Utworzenie w projekcie Biblioteka5_1ejbinterfejs pliku, który jest interfejsem 

Fasada_ejbRemote dla ziarna Fasada_ejb i dokonanie importu pakietu 

java.util.ArrayList (po kliknięciu prawym klawiszm myszy w oknie edytora i wybór 

pozycji Fix Imports) 



(6) Definicja klasy Fasada_ejb w projekcie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb 

package ejb; 
 

import Warstwa_biznesowa.Fasada; 

import Warstwa_integracji_DAO.Baza; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.ejb.Stateless; 

 

@Stateless 

public class Fasada_ejb implements Fasada_ejbRemote { 

 

   public Fasada fasada = new Fasada(); 

   public Baza baza = new Baza(fasada); 

 

public void dodaj_tytul(String dane_tytul[]) { 

        fasada.dodaj_tytul(dane_tytul);    } 

 

public void dodaj_ksiazke(String dane[]) // your code here 

        {   fasada.dodaj_ksiazke(dane);    } 

 

public ArrayList<String> tytuly() { 

        return fasada.tytuly();    } 

 

public ArrayList<String> ksiazki() { 

        return fasada.ksiazki(); } 

 



 public void polaczenie_z_baza() throws Exception 

  { baza.polaczenie_z_baza(); } 

 

  public void tabele() throws Exception  

 { baza.tabele(); } 

 

  public ArrayList<String> ksiazki_() throws Exception  

 { return baza.ksiazki(); } 

 

  public ArrayList<String> tytuly_() throws Exception  

 { return baza.tytuly(); } 

 

  public void dodaj_ksiazki() throws Exception  

 { baza.dodaj_ksiazki();} 

 

  public void dodaj_tytuly() throws Exception  

 { baza.dodaj_tytuly(); } 

 

  public void uaktualnij_dane() throws Exception  

 { baza.uaktualnij_dane(); } 

} 



(7) Dodanie w projekcie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb dostępu do klas 

zdefiniowanych w projekcie Biblioteka5_1 (prawy klawisz na katalog Libraries i wybór z listy 

Add Project…) – w celu utworzenia fasady typu EJB dla klasy Fasada i Baza projektu Java SE 



(8) Dodanie w projekcie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb dostępu do 

klas zdefiniowanych w projekcie Biblioteka5_1 – w celu utworzenia fasady typu EJB dla 

klasy Fasada i Baza projektu Java SE 



(9) Dodanie w projekcie Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb dostępu do klas 

zdefiniowanych w projekcie Biblioteka5_1 – wykonanie operacji Fix Imports (prawy klawisz na 

oknie edytora i wybór z listy pozycji Fix Imports) 



5. Uruchomienie aplikacji typu Enterprise Edition 

Java EE 6 za pomocą operacji Deploy 



(1) Należy wykonać operację Build i Deploy projektu Biblioteka5_1_EnterpriseApplication 



(2) Widok w okienku Services (należy wykonać operację Refresh po kliknięciu 

prawym klawiszem na pozycję GlassFish Server lub Application) – 

uruchomiona aplikacja Biblioteka5_1_EnterpriseApplication 



6. Wykonanie aplikacji klienta typu 

Enterprise Edition Java EE 6 



(1) Utworzenie aplikacji klienta opartej klasie ramka1 z projektu Biblioteka5 z 

lab5-PIO – File/New Project 



(2) Utworzenie aplikacji klienta opartej klasie ramka1 z projektu Biblioteka5 z 

lab5-PIO – File/New Project/JavaEE/Enterprise Application Client i Next 



(3) Utworzenie aplikacji klienta opartej klasie ramka z projektu Biblioteka5 z 

lab5-PIO – File/New Project/JavaEE/Enterprise Application Client o nazwie 

Biblioteka5_1_klient_ejb i Next 



(5) Wybór aplikacji głównej typu 

Enterprise 

Biblioteka5_1_EnterpriseApplication, 

nadac nazwę Main 

 Class: Warstwa_klienta.ramka1 i 

Finish  



(6) Należy z projektu Biblioteka5_1_klient_ejb usunąć plik ramka1 (Safely 

delete) i wkleić pakiet Warstwa_klienta  z programu Biblioteka5 z lab5-PIO 



(7) Należy z projektu Biblioteka5_1_klient_ejb usunąć plik ramka1 (Safely 

delete) i wkleić pakiet Warstwa_klienta  z programu Biblioteka5 z lab5-PIO 



(8) Należy w projekcie Biblioteka5_1_klient_ejb zastąpić fasadę aplikacji z warstwy 

klienta typu Baza oraz Fasada fasadą typu Fasada_ejb umożliwiającą zdalny dostęp 

do warstwy integracji oraz biznesowej (z wykorzystaniem sieci)  



(9) Po usunięciu w projekcie Biblioteka5_1_klient_ejb definicji private Fasada 

fasada oraz private Baza baza należy kliknąć prawym klawiszem na powierzchnię 

edytora i wybrać pozycję Fix Imports w celu usunięcia zbędnego importu klasy 

Fasada i Baza i następnie należy wybrać podobnie pozycję  Insert Code  



(10) Należy kliknąć prawym klawiszem na powierzchnię edytora i wybrać 

pozycję Insert Code/Call Enterprise Bean… w wybrać z listy ziarno 

Fasada_ejb z projektu Biblioteka5_1_EnterpriseApplication-ejb 



(11) Kod metod obsługujących zdarzenia w klasie ramka1 

przystowanych do interfejsu klasy Fasada_ejb 

package Warstwa_klienta; 

 

import ejb.Fasada_ejbRemote; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.swing.JComboBox; 

 

public class ramka1 extends javax.swing.JFrame { 

    @EJB 

    private static Fasada_ejbRemote fasada; 

    

    //private Fasada fasada = new Fasada(); 

    //private Baza baza = new Baza(fasada); 

    public ramka1() { 

        try { 

            fasada.polaczenie_z_baza(); 

            fasada.tabele(); 

            fasada.uaktualnij_dane(); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

        initComponents(); 

    } 

Zmiany, które należy 

wykonać w kodzie, 

zaznaczone kolorem 

czerwonym 



 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

String s1, s2, s3, s4, s5; 

        Object zrodlo = evt.getSource(); 

        if (zrodlo == jButton1) { 

            s1 = jTextField1.getText(); 

            s2 = jTextField2.getText(); 

            s3 = jTextField4.getText(); 

            s4 = jTextField5.getText(); 

            s5 = jTextField6.getText(); 

            String[] tytul = {s1, s2, s3, s4, s5}; 

            if (!s1.equals("") && !s2.equals("") && !s3.equals("") 

                    && !s4.equals("") && !s5.equals("")) { 

                fasada.dodaj_tytul(tytul);   } 

        } 

    }                                         

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        String s1, s2, s3, s4, s5; 

        Object zrodlo = evt.getSource(); 

        if (zrodlo == jButton2) { 

            s1 = jTextField5.getText(); 

            s2 = jTextField7.getText(); 

            String[] ksiazka = {s1, s2}; 

            if (!s1.equals("") && !s2.equals("")) { 

                fasada.dodaj_ksiazke(ksiazka);  } 

        } 

    }  

Zmiany, które należy 

wykonać w kodzie, 

zaznaczone kolorem 

czerwonym 



private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 zawartosc_listy(fasada.tytuly(), jComboBox1); 

    }                                         

    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

 zawartosc_listy(fasada.ksiazki(), jComboBox2); 

    }                                         

    private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        try { 

            fasada.dodaj_tytuly(); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

    }                                         

    private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

   try {  

             fasada.dodaj_ksiazki(); 

         } catch (Exception e) { 

                   System.out.println(e);   } 

    }                                         

    private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

 try { 

              zawartosc_listy(fasada.tytuly_(), jComboBox1); 

           } catch (Exception e) { 

               System.out.println(e); 

        } 

    }                                         

     

Zmiany, które należy 

wykonać w kodzie, 

zaznaczone kolorem 

czerwonym 



private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        try { 

            zawartosc_listy(fasada.ksiazki_(), jComboBox2); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

    }                                        

    private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        jButton7ActionPerformed(evt); 

        jButton8ActionPerformed(evt); 

    }                                   

    private void zawartosc_listy(ArrayList<String> kol, JComboBox lista) { 

        lista.removeAllItems(); 

        for (String s : kol) { 

            lista.addItem(s); 

        } 

    } 

 

public static void main(String args[]) { 

       java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new ramka1().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

Zmiany, które należy 

wykonać w kodzie, 

zaznaczone kolorem 

czerwonym 



// Variables declaration - do not modify 

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 

    private javax.swing.JButton jButton4; 

    private javax.swing.JButton jButton5; 

    private javax.swing.JButton jButton6; 

    private javax.swing.JButton jButton7; 

    private javax.swing.JButton jButton8; 

    private javax.swing.JButton jButton9; 

    private javax.swing.JComboBox jComboBox1; 

    private javax.swing.JComboBox jComboBox2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JLabel jLabel7; 

    private javax.swing.JLabel jLabel8; 

    private javax.swing.JLabel jLabel9; 

    private javax.swing.JTextField jTextField1; 

    private javax.swing.JTextField jTextField2; 

    private javax.swing.JTextField jTextField4; 

    private javax.swing.JTextField jTextField5; 

    private javax.swing.JTextField jTextField6; 

    private javax.swing.JTextField jTextField7; 

    // End of variables declaration 

} 



(12) Aplikacja Biblioteka5_1_klient_ejb z warstwy klienta ma teraz zdalny dostęp 

do kodu obiektu typu Fasada i Baza dzięki ziarnu typu Fasada_ejb (czyli interfejsu 

Fasada_ejbRemote) 



7. Uruchomienie aplikacji klienta typu 

Enterprise Edition Java EE 6 



(1) Teraz można uruchomić aplikację klienta Biblioteka5_1_klient_ejb () - 

wykonanie operacji Clean and Build 



(2) Po uruchomieniu aplikacji klienta Biblioteka5_1_klient_ejb za pomocą Run 



(3) Działająca jedna instancja aplikacji Biblioteka5_1_klient_ejb – dodawanie 

i wyświetlanie tytułów 



(4) Działająca jedna instancja aplikacji Biblioteka5_1_klient_ejb– dodawanie i 

wyświetlanie książek 



(5) Uruchomione dwie aplikacje 

klienta Biblioteka5_1_klient_ejb– 

aplikacja uruchomiona jaki druga (za 

pomocą Run) ma dostęp do danych 

wprowadzonych przez pierwszą 

aplikację 


