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1. Tworzenie  bazy danych w 
systemie baz danych Derby



1.1.Zakładanie nowej bazy danych w domyślnym katalogu dla baz danych 
typu Derby (1)



Zakładanie pustej bazy danych dla systemu baz danych Derby (2)



Zakładanie pustej bazy danych dla systemu baz danych Derby (3)



Zakładanie bazy danych katalog w systemie baz danych Derby (4)



Założono nową bazę danych katalog w domyślnym 
katalogu dla baz danych typu Derby (5)



1.2. Łączenie z pustą bazą danych



Połączenie z pustą bazą danych



2. Tworzenie warstwy integracji 
w projekcje Java Application .

Zastosowanie wzorców 
projektowych typu Domain Store

i Transfer Object . 

Przykład mapowania modelu obiektowego w 
środowisku NetBeans 6.01

za pomoca technologii TopLink (przykład z 

Laboratorium3_4).



2.1. Wstawianie do projektu typu Java Application modułu typu Persistence Unit



Wybór bazy danych, w której będą utrwalane obiekty - pustej



Tworzenie modułu utrwalania danych dla technologii TopLink



Plik persistence.xml reprezentujący moduł utrwalania danych typu TopLink
Uzupełnianie zawartości projektu typu Java Application o klasy typu 

Controller dla każdej z utrwalanych klas modelu obiektowego



2.2. Inżynieria odwrotna dla utworzonych przez programistę klas typu 
Controller dla każdej z utrwalanych klas modelu obiektowego (TTytul_ksiazki )



Diagram klas – uproszczony schemat warstwy integracji

Fasady 
warstwy 
integracji



Dodawanie tytułów do bazy danych -
public boolean addTTytul_ksiazkis(TTytul_ksiazki TTytu l_ksiazki)



Dodawanie tytułów do bazy danych -

private EntityManager getEntityManager()



Klasa typu Controller dla ka żdej z klas utrwalanych 
obiektów – fragment 1

Realizacja wzorców typu Domain Store i Transfer Object

public class TTytul_ksiazkiController {
private EntityManagerFactory emf=null ;

private EntityManager getEntityManager() {
if (emf == null ) {
emf = Persistence.createEntityManagerFactory(

"Wypozyczalnia1appPU");   
}

return emf.createEntityManager();
}



public boolean addTTytul_ksiazkis(
TTytul_ksiazki TTytul_ksiazki)  {

EntityManager em = getEntityManager();
try {

em.getTransaction().begin();
em.persist(TTytul_ksiazki);
em.getTransaction().commit();

} finally {
em.close();
return false; }

}



Usuwanie tytułów z bazy danych 

public boolean removeTTytul_ksiazkis(TTytul_ksiazki TT ytul_ksiazki)



public boolean removeTTytul_ksiazkis(
TTytul_ksiazki TTytul_ksiazki) {

EntityManager em = getEntityManager();
try {

em.getTransaction().begin();
TTytul_ksiazki TTytul_ksiazkix = 

em.find(TTytul_ksiazki.class,            
TTytul_ksiazki.getId()); 

em.remove(TTytul_ksiazkix);
em.getTransaction().commit();

} finally {
em.close();
return false ; }

}



Modyfikacja danych w bazie danych
public boolean updateTTytul_ksiazkis(TTytul_ksiazki T Tytul_ksiazki)



public boolean updateTTytul_ksiazkis(TTytul_ksiazki TTytul_ksiazki) 
{  EntityManager em = getEntityManager();

try
{
em.getTransaction().begin();
TTytul_ksiazki TTytul_ksiazkix = 

em.find(TTytul_ksiazki.class, TTytul_ksiazki.getId());
TTytul_ksiazkix.setTytul(TTytul_ksiazki.getTytul());
TTytul_ksiazkix.setAutor(TTytul_ksiazki.getAutor());
TTytul_ksiazkix.setISBN(TTytul_ksiazki.getISBN());
TTytul_ksiazkix.setWydawnictwo(TTytul_ksiazki.getWydawnictwo());
em.getTransaction().commit();
} 
finally
{

em.close();
return false ; }

}



Odczytanie tytułów z bazy danych w postaci listy i tablicy TTytul_ksiazki
(wzorzec typu Transfer Object – TTytul_ksiazki[0..*] )

public List<TTytul_ksiazki> getTTytul_ksiazki()

public TTytul_ksiazki[] getTTytul_ksiazkis()



public TTytul_ksiazki[] getTTytul_ksiazkis() 
{

return (TTytul_ksiazki[]) getTTytul_ksiazki().toArray(
new TTytul_ksiazki[0]);

}

public List<TTytul_ksiazki> getTTytul_ksiazki()
{

EntityManager em = getEntityManager();
try {

javax.persistence.Query q = 
em.createQuery("select c from TTytul_ksiazki as c");

return q.getResultList();
} finally {

em.close();
}

}



Klasa warstwy integracji (szablon) – dla każdej klasy typu Entity (tutaj dla 
TTytul_ksiazki )





2.3 Klasa typu Entity
opis klas Entity na podstawie http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/
• Musi posiadać adnotację javax.persistence.Entity (@Entity)

• Klasa musi mieć konstruktor typu public lub protected , bezparametrowy

• Klasa nie może być typu final

• Klasa musi być serializowana, stąd musi wystąpić w deklaracji klasy
implements Serializable

• Klasy typu Entity mogą dziedziczyć po klasach zarówno typu Entity jak i zwykłej 
oraz zwykła klasa może dziedziczyć od klasy typu Entity.

• Dostęp do danych obiektu typu Entity może odbywać się tylko poprzez metody 

• Musi mieć metody hashCode() i equals(Object other)

• Podstawowe adnotacje dla kluczy głównych (PK)

@Id oznacza adnotację dla klucza głównego. 

Adnotacja @GeneratedValue (strategy=GenerationType.<...>) oznacza 
strategię tworzenia wartości kluczy głównych, zależną od systemu baz danych 
(javax.persistence.GeneratedValue, javax.persistence.GenerationType). 

Adnotacja @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) oznacza 
odpowiedzialność za generowanie wartości kluczy głównych przez bazę danych. 

Adnotacja @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) pozwala na 
przejęcie odpowiedzialności za generowanie kluczy przez TopLink, który 
posługuje się pomocniczą tabelą przechowującą wartości potrzebne do 
generowania kluczy) 



Zalecenia dla klas typu Entity, które mog ą być utrwalane w 
bazach danych (1)

• Typy danych pól: typy nieobiektowe, java.lang.String, java.math.BigInteger, 
java.math.BigDecimal,java.util.Date, java.util.Calendar, java.sql.Date, java.sql.Time, 
java.sql.TimeStamp, user-defined serializable types, byte[], Byte[], char[], 
Character[], typu wyliczeniowe, kolekcje, klasy wewnętrzne

• Pomijanie pól przy utrwalaniu realizuje się za pomocą javax.persistence.Transient -
@Transient

• Można stosować następujące interfejsy kolekcji: java.util.Collection, java.util.Set, 
java.util.List, java.util.Map oraz korzystać z parametryzacji kolekcji np.                

set<PhoneNumber> getPhoneNumbers() {} 
void setPhoneNumbers(Set<PhoneNumber> ) {} 

• Klucze główne:  typy nieobiektowe (adnotacja @Id - javax.persistence.Id ), typy 
złożone: java.lang.String, java.util.Date, java.sql.Date – adnotacje 
javax.persistence.EmbeddedId and javax.persistence.IdClass (@EmbeddedId oraz 
@IdClass ) 
– Muszą być publiczne

– Klasa klucza głównego musi mieć domyślny konstruktor,  

– Klasa głównego klucza musi mieć metody hashCode() and equals(Object other)  
– Klasa głównego klucza musi być serializowana

•



Zalecenia dla klas typu Entity, które mog ą być utrwalane w bazach 
danych (2) 

Zaznaczone metody musz ą wyst ąpić w klasach kluczy głównych 
oraz w klasach typu Entity

public final class LineItemKey implements Serializable { 
public Integer orderId; 

public int itemId; 

public LineItemKey() {} 
public LineItemKey(Integer orderId, int itemId)

{ this.orderId = orderId; this.itemId = itemId; } 

public boolean equals(Object otherOb) 
{ if (this == otherOb) { return true; } 

if (!(otherOb instanceof LineItemKey)) { return false; } 

LineItemKey other = (LineItemKey) otherOb; 
return ( (orderId == null ? other.orderId==null : 

orderId.equals (other.orderId) ) && (itemId == other.itemId) ); } 

public int hashCode()
{ return ( (orderId==null ? 0 : orderId.hashCode()) ^ ((int) itemId) ); } 

public String toString() 
{ return "" + orderId + "-" + itemId; } } 



Zalecenia dla klas typu Entity, które mog ą być utrwalane w bazach 
danych (3)

• Typy relacji (liczność) 
– One-to-one: adnotacja javax.persistence.OneToOne -@OneToOne
– One-to-many: adnotacja javax.persistence.OneToMany - @OneToMany
– Many-to-one: adnotacja javax.persistence.ManyToOne - @ManyToOne
– Many-to-many: adnotacja javax.persistence.ManyToMany - @ManyToMany

• Kierunek relacji 
– Jednokierunkowa – posiada implementację po jednej stronie relacji (zapytanie 

może być realizowane od właściela, który zna inny obiekt ) 
– Dwukierunkowa musi spełniać wymagania: 

• Przeciwna strona relacji musi posiadać element typu mappedBy o adnotacji 
@OneToOne , @OneToMany , lub @ManyToMany , w zależności od definicji drugiej 
strony relacji. Element mappedBy oznacza pole właściciela relacji (drugiej strony 
relacji). 

• Druga strona relacji many-to-many lub many-to-one nie może posiadać elementu 
mappedBy. 

• Dla  relacji one-to-one, strona właściciela odpowiada stronie z kluczem obcym. 

• Dla relacji many-to-many każda strona relacji jest właścicielem drugiej strony. 
• Zapytanie mogą być realizowane w obu kierunkach

• Kaskadowe usuwanie wszystkich obiektów powiązanych przez element 
mappedBy np.

@OneToMany(cascade=REMOVE, mappedBy="customer ") 
public Set<Order> getOrders() { return orders; } 



Zmiana typu klas danych na typ @Entity - dodano adnotacje i atrybuty (Id, Ksiazka) z metodami.







Zmiana typu klas danych na typ @Entity – dodano adnotacje, nowy atrybut (Id) z metodami. Należy 
zestandaryzowa ć nazwy metod do składowej  mTytul_ksiazki!





Wstawienie do modułu typu Persistence Unit wszystkich klas typu Entity



3. Tworzenie warstwy klienta, 
prezentacji

Integrowanie warstwy prezentacji i klienta 
wykonane w technologii Java Server Faces

• z projektem warstwy biznesowej zawierającej 
model obiektowy 

• oraz warstwą integracji



Tworzenie projektu kategorii Web typu Web Application



Projekt typu WebApplication tworzony w tym samym katalogu, w którym 
znajduje się projekt z warstwą biznesową



Projekt powinien być oparty na Visual Web JavaSever Faces





Łączenie projektu typu JavaApplication zawierającym warstwę biznesową i integracji z 
projektem Web Application zawierającym warstwy prezentacji i klienta



Wybór w okienku Properties projektu Web Application opcji Libraries oraz Add
Project





Połączone projekty – projekt Web Application korzysta z klas projektu Java Application



Wstawienie do warstwy prezentacji (Page1.jsp) komponentu Table w celu wyświetlania 
w tabeli danych typu TTytul_ksiazki oraz TTytul_ksiazki_na_kasecie z bazy danych



Wpisanie kodu wywołującego kod warstwy integracji



Odczyt tytułów z bazy danych
public void SessionBean1::updateTytuls()



Łączenie komponentu Table z tablicą TTytul_ksiazki ksiazki[ ] – wybór Bind to Data



Wybór tablicy tytuly w okienku Bind to Data



Wybór kolumn (pomijanie kolekcji ksiazka mapującej relację OneToMany oraz 
MKsiazka wykorzystywanej przez warstwę biznesową do gromadzenia danych o 

ksiazkach dla danego tytulu) 



Efekt operacji Bind to Data



Uruchomienie aplikacji



Wygenerowano tabele w bazie danych katalog , założonej wcześniej do utrwalania 
danych, kolumna DTYPE przechowuje informacje o typach mapowanych obiektów 

powiązanych dziedziczeniem do jednej tabeli 



Ponowne wywołanie aplikacji w trybie Create



Ponowne uruchamianie aplikacji po założeniu tabel bez wykonywania skryptów SQL 
typu Create



4. Tworzenie warstwy klienta, 
prezentacji cd

Integrowanie warstwy prezentacji i klienta 
wykonane w technologii Java Server Faces

• Wykonanie przypadku użycia „dodaj tytul”



Wstawianie komponentów

panel



Wstawianie komponentów umieszczanych na komponencie Grid Panel z palety Layout



Dodanie tablicy Option tytuly_[ ] w klasie sesji SessionBean1 do wykonania operacji 
Bind to Data dla komponentu tytuly typu DropDownList w celu wyświetlenia tytułów 

przechowywanych w aplikacji



panel

id

text

text

text

id

id

Widok komponentów do realizacji przypadku użycia „dodaj tytul”



Operacja Bind toData dla komponentu tytuly typu DropDown List



Tworzenie kodu do połączenia warstwy prezentacji z warstwą biznesową za 
pomocą referencji do klasy typu Fasada -TAplikacja



Przepisywanie zawartości kolekcji tytułów do tablicy Option tytuly_[ ] w celu wykonania 
operacji Bind to Data z komponentem tytuly typu DropDown List , aby wyświetlać

tytuły przechowywane w aplikacji 



Obsługa zdarzenia klikania w przycisk „dodajtytul” w pliku Page1.java –
realizacja przypadku użycia „dodaj tytul” w warstwie prezentacji

1 – TTytul_ksiazki

3 – TTytul_ksiazki_na_kasecie



Ustawienie komponentów w metodzie prerender – jest wywoływana w fazie 
Response (postback) np. po zapisaniu danych do bazy danych



Działanie przypadku użycia po stronie aplikacji, bez użycia bazy danych



Tworzenie kodu do zapisu danych o tytułach w bazie danych

//2

//1



Nowa metoda w klasie TTytul_ksiazkiController do spr awdzania, czy obiekt 
TTytul_ksiazki w relacji wiele do jeden zostanie zap isany ponownie naruszaj ąc 

więzy integralno ści referencyjnej tabeli  TTytul_ksiazki

public boolean findTTytul_ksiazkis(TTytul_ksiazki TTytul_ksiazki) 
{
EntityManager em = getEntityManager();
try {     

return em.find(TTytul_ksiazki.class, TTytul_ksiazki.getId())!=null ; 
} 
finally {

em.close();
}

}

Uzupełniono kod konstruktora klasy TTytul_ksiazki– w stawia klucz główny równy 0 
do danej, która jeszcze nie została zapisana do baz y danych. Warto ść 0 klucza 
głównego jest warto ścią nie nale żącą do dziedziny warto ści kluczy głównych –

wtedy mo żna przekaza ć taki obiekt do metody find w klasie EntityMaqnager

public TTytul_ksiazki ()
{ id = new Long (-1); // id=null ;  w lab7_8 dla wersji 2, slajd

}



.

Zapis danych do bazy tytułów metod ą add obiektu TTytul_ksiazkiController
public void SessionBean1::zapisz_tytuly_do_bazy()



Uruchomienie aplikacji



Widok bazy danych w zakładce Services – wykonanie operacji ViewData
dostępnej z wyskakującego menu po naciśnięciu tabeli TTytul_ksiazki prawym 

klawiszem myszy



5. Tworzenie warstwy klienta, 
prezentacji cd

Integrowanie warstwy prezentacji i klienta 
wykonane w technologii Java Server Faces

• Wykonanie przypadku użycia „dodaj 
egzemplarz”



Przygotowanie komponentów dla przypadku użycia  „dodaj egzemplarz”

Ksiazki



Tworzenie kodu do „bindowania” komponentu Table z danymi z tabeli 
TEgzemplarz z bazy danych za pomocą tablicy TEgzemplarz ksiazki [ ]



Odczyt ksi ążek z bazy danych
public void SessionBean1::updateKsiazkis()



Wstawianie nowych komponentów rozpinanych na zagnieżdżanych 
komponentach typu Layout – Grid Panel

Ksiazki



Wstawienie kodu do wyświetlania danych o egzemplarzach przechowywanych 
w aplikacji w elemencie ksiazki typu DropDown List za pośrednictwem tablicy 

Option ksiazki_ [ ]



Wykonanie operacji Bind to Data między elementem ksiazki typu 
DropDown List oraz tablicą Option ksiazki_ [ ]



Ksiazki

Efekt operacji Bind to Data – okienko Navigator przedstawia strukturę
paneli i komponentów



Wybór typu klasy egzemplarz: 
0 – TEgzemplarz
1 – TEgzemplarz_termin

Wybór typu klasy tytul do wyszukiwania: 
0 – TTytul_ksiazki (4 dane – 8 łańcuchów w łańcuchu tytułu)
2 – TTytul_ksiazki_na_kasecie (5 danych – 10 łańcuchów w łańcuchu tytułu)

Pobranie z listy 
rozwijanej typu 

DropDown informacji 
o tytule ksiazki, dla 

którego należy dodać
ksiażkę

Wstawianie kodu dla przypadku użycia „dodaj egzemplarz ” w warstwie prezentacji – wybór tytułu następuje w 
elemencie tytuly typu DropDown List przez wybór pozycji z listy (tytuly.getSelected), natomiast dane o numerze 

i ewentualnie terminie podawane są z pól tekstowych numer i termin



Uzupełnienie kodu metody prerender w klasie Page1.java - – jest wywoływana w 
fazie Response (postback) np. po zapisaniu danych do bazy danych



Ksiazki



Ksiazki



Aktualizacja danych w aplikacji pobieranych z bazy danych za pomocą tablic 
TTytul_ksiazki tytuly[ ] oraz TEgzemplarz ksiazki [ ]

SessionBean1.java



Odczyt danych z bazy tytułów oraz ksi ążek za pomoc ą tablic encji tytuly i ksiazki
public void SessionBean1::updateAplikacja()



Wykonanie kodu zapisującego dane o egzemplarzach przechowywanych w 
aplikacji do bazy danych



Nowa metoda w klasie TEgzemplarzController do sprawd zania, czy obiekt 
TEgzemplarz w relacji wiele do jeden zostanie zapisa ny ponownie naruszaj ąc 

więzy integralno ści referencyjnej tabeli TEgzemplarz

public boolean findTEgzemplarzs(TEgzemplarz TEgzemplarz) 
{

EntityManager em = getEntityManager();
try { 
return em.find(TEgzemplarz.class, TEgzemplarz.getId())!=null ; } 
finally {

em.close();
}

}

public TEgzemplarz() {
id = new Long(-1); // id=null ; dla wersji 2 w lab.7_8

}

Uzupełniono kod konstruktora klasy TEgzemplarz – wsta wia klucz główny równy 0 
do danej, która jeszcze nie została zapisana do baz y danych. Warto ść 0 klucza 
głównego jest warto ścią nie nale żącą do dziedziny warto ści kluczy głównych-
wtedy mo żna przekaza ć taki obiekt do metody find w klasie EntityMaqnager



Zapis danych do bazy ksi ążek metod ą add obiektu TEgzemplarzController
public void SessionBean1::zapisz_ksiazki_do_bazy()



Uruchomienie aplikacji

Ksiazki



Wstawianie danych z aplikacji do tabeli TEgzemplarz w bazie danych (1)

Ksiazki



Wstawianie danych z aplikacji do tabeli TEgzemplarz w bazie danych (2)

Ksiazki



Wstawianie danych z aplikacji do tabeli TEgzemplarz w bazie danych (3)

Ksiazki



Widok bazy danych w zakładce Services – wykonanie operacji ViewData
dostępnej z wyskakującego menu po naciśnięciu tabeli TEgzemplarz prawym 

klawiszem myszy


