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1. Wykonanie formularzy typy JSP 
zawieraj ących wielou żywalne 

formularze typu JSPF dla aplikacji  
przeznaczonej dla wielu klientów ze 

wspóln ą warstw ą biznesow ą

istniej ącą podczas sesji i wspóln ą

warstw ą integruj ąca z bazą danych,
Przykład projektu składaj ącego si ę z 

wielu formularzy opartych na 
fragmentach stron internetowych 

typu JSPF

(wg wykładu 5)



Architektura aplikacji pi ęciowarstwowej
 

ApplicationBean1 

Wzorzec fasady usług 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

Page1 (JSF) Page1 (JSF) Page1 (JSF) 

Klient1 Klient2 Klient3 

Baza danych 

katalog 

Obiektowy model 
danych  

Wzorce: 
fasady TAplikacja 
fabryki obiektów 
strategii 
 

 Warstwa integrująca 
(EntityManager,…)  
Technologia TopLink 

 

Wzorce: 
 „Domain Store” 
„Transfer Object” 
fasady (XXXController) 
fabryki obiektów 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 

SessionBean1 
Wzorzec 

fasady sesji 

 



Projekty formularza głównego „Strona główna” (Page1.jsp )





Projekty formularza „Dodaj tytuły w aplikacji” (Tytuly .jsp)



Wstawianie 
fragmentu do strony 
JSP i wiązanie go z 
istniejącym plikiem 

typu JSPF lub 
tworzenie nowej 

strony typu JSPF dla 
wstawianego 

komponentu typu 
Page Fragment Box





Projekty formularza „Dodaj ksiazki w aplikacji” (Ksiazk i.jsp)





Projekty formularza „Dodaj tytul do bazy” (Baza_tytul.j sp)





Projekty formularza „Przepisz tytuły do bazy” (Baza_tyt uly.jsp)





Projekty formularza „Przepisz ksiazki do bazy” (Baza_ksi azki.jsp)





2. Wykonanie oprogramowania systemu 
dla wielu klientów ze wspóln ą

warstw ą biznesow ą istniej ącą
podczas sesji i wspóln ą warstw ą

integruj ąca z bazą danych,
Przykład projektu składaj ącego si ę z 

wielu formularzy opartych na 
fragmentach stron internetowych 

typu JSPF



2.1. Oprogramowanie dotycz ące formularza Tytuly.jsp
Definicje  metod w klasie Tytuly dla strony typu JSP  – do wstawiania nowego tytulu do 

warstwy biznesowej (obsługa zdarzenia dodajtytul_ac tion) oraz generowania widoku w fazie 
Response przetwarzania strony metod ą prerender (wygaszanie linku do bie żącej strony w 

formularzu Menu typu JSPF i czyszczenie pól formula rza FormTytul typu JSPF jego metod ą

odswiez_form)



Definicje  metod w klasie  FormTytul typu BackingBea n dla strony typu JSPF –

• do pobierana danych o nowym tytule (form_tytul): da ne dla  wstawianych tytułów ksi ążek 

• do czyszczenia pól formularza (odswiez_form) 



Definicje  metod w klasie ApplicationBean1  zwi ązanych z zapisem (dodaj_tytul) i odczytem 
(przygotujtytuly) danych typu kolekcja obiektów TTy tul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie

w warstwie biznesowej – odczytane dane wstawiane s ą do tablicy tytuly_, która jest 
wyświetlana w komponencie typu DropDown List na stronie  Tytulyaplikacja typu JSPF



Utworzenie warstwy biznesowej oraz obiektu typu TAp likacja, który jest 
fasadą warstwy  biznesowej w postaci zwykłego obiektu Javy



2.2. Oprogramowanie dotycz ące formularza  Ksiazki.jsp

Definicje  metody init w klasie  Ksiazki dla stron ty pu JSP – zainicjowanie zawarto ści 
komponentu typu DropDown List na stronie Ksiazkiapli kacja typu JSPF informacjami o 

ksi ążkach (metoda przygotujksiazki-opisana dalej) przez w ybór pierwszego tytułu na 
stronie Tytulyaplikacja typu JSPF (o ile ten zbiór t ytułów nie jest pusty) 



Definicje  metod w klasie  Ksiazki dla strony typu J SP – do wstawiania nowej ksi ążki do 
warstwy biznesowej (obsługa zdarzenia dodajksiazke_ action) oraz generowania widoku w 

fazie Response przetwarzania strony metoda prerender (wygaszanie linku do bie żącej 
strony w formularzu Menu typu JSPF i czyszczenie pó l formularza FormKsiazka typu JSPF 

jego metod ą odswiez_form)



Definicje  metod w klasie  FormKsiazka typu BackingB ean dla stron typu JSPF – do 
pobierana danych o nowej ksi ążce (form_ksiazka): dane1 dla wyszukania tytułów 

wstawianych ksi ążek (metoda wybor_tytulu z ze strony Tytulyaplikacja t ypu JSPF) i dane2 z 
danymi wstawianej ksi ążki; oraz do czyszczenia pól formularza (odswiez_for m) 



Definicje  metod w klasie Tytulyaplikacja typu Backi ngBean dla stron typu JSPF – do pobierana danych o 
tytule dane1 do wyszukiwania (wybor_tytulu): ISBN l ub ISBN i nazwisko aktora; oraz do zmiany 

zawarto ści komponentu typu DropDown List na stronie Ksiazkia plikacja typu JSPF (metod ą

przygotujksiazki)  za pomoc ą obsługi zdarzenia wyboru pozycji z listy metod ą tytuly_processValueChange



Definicje  metod w klasie ApplicationBean1  zwi ązanych z zapisem (dodaj_ksiazke) i 
odczytem (przygotujksiazki) danych typu kolekcja ob iektów TEgzemplarz i 

TEgzemplarz_termin w warstwie biznesowej – odczytane dane wstawiane s ą do tablicy 
ksiazki_, która jest wy świetlana w komponencie typu DropDown List na stronie  

Ksiazkiaplikacja typu JSPF



2.3. Oprogramowanie dotycz ące formularza „ Dodaj tytul do bazy”
Definicje  metod w klasie  Baza_tytul dla strony typ u JSP – do zapisu tytułów z warstwy 

biznesowej (obsługa zdarzenia bazatytul_action) ora z generowania widoku w fazie 
Response przetwarzania strony metoda prerender (wygas zanie linku do bie żącej strony w 

formularzu Menu typu JSPF, aktualizacja tablicy tyt uly metod ą updateTytuls w klasie 
ApplicationBean1, wy świetlanej w komponencie Table strony Tytulybaza typu JSPF, 

czyszczenie pól formularza FormTytul typu JSPF jego metod ą odswiez_form)



Definicje  metod w klasie ApplicationBean1: odczytu jącą dane typu kolekcja obiektów
TTytul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie z bazy dan ych (updateTytuls) oraz metoda 

zapisz_tytul_do_bazy zapisuj ąca do bazy danych (addTTytul_ksiazkis) i warstwy bi znesowej 
(dodaj_tytul – dokonano zmiany nagłówka metody wg sla jdu 38) pojedynczych danych typu 
TTytul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie oraz od świeżająca zawarto ść komponentu typu 

DropDownList na stronie Tytulyaplikacja typu JSPF (pr zygotujtytuly)



2.4. Oprogramowanie dotycz ące formularza  Baza_tytuly.jsp

Definicje  metod w klasie  Baza_tytuly dla strony ty pu JSP – do zapisu tytułów z warstwy 
biznesowej (obsługa zdarzenia dodajtytulbaza_action ) oraz generowania widoku w fazie 

Response przetwarzania strony metoda prerender (wygas zanie linku do bie żącej strony w 
fdormularzu Menu typu JSPF i aktualizacja tablicy ty tuly metod ą updateTytuls w klasie 

ApplicationBean1 wy świetlanej w komponencie Table strony Tytulybaza typu JSPF)



Definicje  metody w klasie ApplicationBean1  zwi ązanej z zapisem danych typu kolekcja 
obiektów TTytul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie w bazie danych



Definicja nowej metody addTTytul_ksiazki w klasie TT ytul_ksiazkiController zapisuj ącej 
kolekcj ę obiektów typu TTytul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie do bazy danych-

wersja 1  
id = new Long(-1)  w konstruktorze encji TTytul_ksia zki



Definicja nowej metody addTTytul_ksiazki w klasie TT ytul_ksiazkiController zapisuj ącej 
kolekcj ę obiektów typu TTytul_ksiazki i TTytul_ksiazki_na_kasecie do bazy danych  -

wersja 2 (id = null w konstruktorze encji TTytul_ksiazki)



2.5. Oprogramowanie dotycz ące formularza Baza_ksiazki.jsp

Definicje  metod w klasie  Baza_ksiazki dla strony t ypu JSP – do zapisu ksi ążek z warstwy 
biznesowej (obsługa zdarzenia dodajksiazkabaza_acti on) oraz generowania widoku w fazie 
Response przetwarzania strony metoda prerender (wygas zanie linku do bie żącej strony w 
fdormularzu Menu typu JSPF i aktualizacja tablicy ks iazki metod ą updateKsiazkis w klasie 

ApplicationBean1 wy świetlanej w komponencie Table strony Ksiazkibaza typu  JSPF)



Definicje  metod w klasie ApplicationBean1  zwi ązanych z zapisem 
(zapisz_ksiazki_do_bazy) i odczytem (updateKsiazkis ) danych typu kolekcja obiektów 

TEgzemplarz i TEgzemplarz_termin w bazie danych



Definicja nowej metody addTEgzemplarze w klasie TEgz emplarzController zapisuj ącej 
kolekcj ę obiektów typu TEgzemplarz i TEgzemplarz_termin do baz y danych – wersja 1

id = new Long(-1)  w konstruktorze encji TEgzemplarz



Definicja nowej metody addTEgzemplarze w klasie TEgz emplarzController zapisuj ącej 
kolekcj ę obiektów typu TEgzemplarz i TEgzemplarz_termin do baz y danych – wersja 2

id = null w konstruktorze encji TEgzemplarz



2.6. Zsynchronizowanie zawarto ści bazy danych i warstwy biznesowej przy starcie ap likacji –
wywołanie metod update… przy tworzeniu obiektu Appli cationBean1

Nazwa metody po 
zestandaryzowaniu 
nazw dla atrybutu 
mTytul_ksiazki w 
klasie TEgzemplarz

Stąd:

getMTytul_ksiazki
oraz 

setMTytul_ksiazki



2.7. Przystosowanie do pracy z wieloma w ątkami warstwy biznesowej – metody typu 
synchronized


