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Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w 
technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z 
wykorzystaniem narzędzia typu RAPID – Visual Web Pack

Czynności podstawowe – pierwsza iteracja
1) Zakładanie projektu

2) Zaprojektowanie strony: komponenty Label, 
TextField, Button, StaticText, MessageGroup

3) Dodanie nowych właściwości elementom strony

4) Uruchomienie aplikacji

Czynności dodatkowe – druga iteracja
5) Zastąpienie elementu typu TextField elementem typu 
DropDownList

6) Powiązanie elementu typu DropDownList z tabelą
bazy danych

7) Dodanie nowych właściwości elementom strony

8) Uruchomienie aplikacji

9) Uzupełnienia aplikacji



1) Zakładanie projektu



1. Z głównego menu wybierz opcję File > New Project. 

2. W New Project, wybierz Java Web listy kategorii (Categories) 

i wybierz Web Application z listy projektów (Projects). 

3. Kliknij Next.

4. Nazwij projekt AplikacjaInternetowa1 (Project Name) i wybierz

katalog (Browse dla Project Location) i kliknij Next. 

5. Wybierz Visual Web JavaServer Faces i kliknij Finish

6. Pojawi się strona www (Page1)  w oknie Visual Designer.











Architektura aplikacji pi ęciowarstwowej (przykład z wykładu 5 - punkt 4)-
linie przerywane oznaczają powiązania nie wykorzystane w aplikacji
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Architektura aplikacji pi ęciowarstwowej (przykład z wykładu 6 – punkt 4)-linie 
przerywane oznaczają powiązania nie wykorzystane w aplikacji
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2) Projektowanie strony  w sposób wizualny
1. Ustaw Paletę komponentów – wybierz Window > Palette i przewiń na obszar 
komponentów typu Woodstock Basic
2. Przeciągnij komponent typu Label na stronę Page1 ustawionej w trybie Visual 
Design
3. W Properties wpisz we właściwości  text słowo Nazwisko:, to samo moŜna 
zrobić bezpośrednio na elemencie klikając prawym klawiszem na obszarze 
elementu i wybierając z wyskakującego menu opcję edycji
4. Przeciągnij z Palety komponent typu Text Field i połóŜ go z prawej strony 
komponentu typu Label i wpisz słowa Podaj nazwisko wg sposobu z p.2. 
Naciśnij Ctrl-Shift-Drag na komponencie Label i przeciągnij na komponent typu 
Text Field w celu powiązania tych komponentów
5. Przeciągnij z Palety komponent typu Button i połóŜ go z prawej strony 
komponentu typu TextField, wpisz na nim słowa: Dzień dobry wg sposobu z p.2
. 6. Przeciągnij z Palety komponent typu StaticText i połóŜ go poniŜej 
komponentu typu Label
7. Przeciągnij z Palety komponent typu Message Group i połóŜ go poniŜej 
komponentu typu TextField – słuŜy on przeglądarce do wyświetlania 
komunikatów o błędach
8. Na belce narzędziowej okna edycji strony kliknij na JSP – pojawi okno edycji 
pliku typu JavaServer Pages (JSP)
9. Ustaw dla strony Page1 właściwość Title na Dzień dobry, Web w oknie 
Properties. Będzie to tytuł umieszczony w oknie przeglądarki
10. NaleŜy na kaŜdy z komponentów kliknąć prawym klawiszem myszy i na 
wyskakującym menu kliknąć na pozycję Add Binding Attribute – spowoduje to 
wygenerowanie kodu Javy w pliku Page1.java, reprezentujący te komponenty

















3) Dodanie nowych właściwości elementom strony

Obsługa zdarzeń

1. Z belki narzędziowej edytora strony Page1 naleŜy wybrać opcje 
Design w celu przełączenia się do trybu Visual Designer. 

2. NaleŜy podwójnie kliknąć na komponent typu Button.

3. Po kliknięciu pojawi się okno edycji dla pliku Java z klasa dziedziczącą
od klasy AbstractPageBean w miejscu metody button1_action() 

4. NaleŜy wpisać do jej ciała następujące instrukcje

String name = (String)textField1.getText();

//pobranie z pola wejściowego tekstowego typu TextField wpisane słowa

staticText1.setText(”Dzień dobry, " + name + "!");

// i wyświetlenie ich w polu typu StaticText po naciśnięciu klawisza typu Button

i naciśnij  Alt+Shift+F w celu uaktualnienia kodu





















4) Definiowanie metody button1_action() 



5) Uruchomienie aplikacji (Kliknij prawym klawiszem myszy w oknie Project na nazwę projektu, w ukazanym 

oknie uruchom kolejno Build Project, Deploy Project, Run Project)  























6) Zastąpienie elementu typu TextField elementem 
typu DropDownList

Należy wykonać kopię projektu za pomocą opcji Copy wybranej z 
wyskakującego menu, po kliknieciu prawym klawiszem myszy na 
nazwę projektu w zakładce Project.

1. Po przejściu do trybu Design dla strony Page1 naleŜy 

usunąć komponent typu TextField (kliknąć na elemencie 
prawym klawiszem myszy i wybrać z wyskakującego menu 
opcję Delete)
2. Przeciągnąć z Palety komponent typu DropDownList i 
połoŜyć na miejscu usuniętego elementu typu TextField.
3. W oknie Navigator pojawił się komponent dropDown1

oraz obiekt typu dropDown1DefaultOptions jako 
właściwość items komponentu typu DropDownList
4. Naciśnij Ctrl-Shift-Drag na komponencie Label i 

przeciągnij na komponent typu DropDownList w celu 
powiązania tych komponentów (pojawi się w okienku Properties
dla komponentu typu Label właściwość for ustawiona na dropDown1)









7) Powiązania elementu typu DropDownList z 
tabelą bazy danych

. 1. W oknie Services naleŜy wybrać Databases oraz bazę danych 
Travel i połączyć się z nia: naleŜy kliknąć prawym klawiszem myszy, 
wybrać z wyskakującego menu Connect
2. Pojawi się okno logowania dla loginu travel i hasła travel, naleŜy 
je wprowadzić do formularza logowania i zatwierdzić
3. Po połączeniu pojawią elementy bazy danych Travel: tabele, 
procedury wbudowane itp. 
4. Przeciągnij tabelę Person na komponent typu DropDownList w 
trybie Design
5. W oknie Navigator pojawią się nowe elementy niewizualne: 
komponent personDataProvider jako element strony Page1 do 
obsługi wybranej tabeli oraz właściwość personRowSet, która naleŜy 
do SessionBean1 i słuŜy do obsługi zapytań SQL
6. Kliknij prawym klawiszem myszy komponent typu DropDownList i 
wybierz opcję Bind to Data z wyskakującego menu. Pojawi się okno 
dialogowe Bind to Data
7. NaleŜy ustawić pole Value na PERSON.NAME (uŜywane jako 
wartość domyślna odpowiadająca kolumnie wybranej tabeli ) oraz 
pole Display PERSON.NAME do wyświetlania w liście rozwijanej 
komponentu DropDownList – zatwierdzić wybór klikając na przycisk 
OK



















2. Zdefiniowanie metody prerender pozwala w przypadku braku wybranej pozycji 

wyświetlać domyślną pierwszą daną występującą w bazie danych na pozycji pierwszej. 
Dane są wyświetlane w liście komponentu DropDownList jako nazwisko i imię, stąd w 
polu StaticText wyświetla się imię, jako łańcuch po przecinku, wyświetlany w liście 
komponentu DropDownList, wydobyty funkcją metodą split (z klasy typu String).  
Ciało metody prerender
public void prerender() {

//  jeśli nie wybrano pozycji listy, naleŜy przyjąć domyślnie pierwszą krotkę

if (dropDown1.getSelected() == null) {
personDataProvider.cursorFirst();
dropDown1.setSelected((String)personDataProvider.getValue("person.name"));

} }   

1. 1. Obsługa zdarzenia kliknięcia na komponent typu Button – w trybie Design naleŜy 

dwukrotnie kliknąć na przycisk Pojawi się wtedy plik typu Java dla strony Page1 z 
klasą dziedziczącą po klasie AbstractPageBean na metodzie  button1_action().
Ciało metody button1_action():
public String button1_action() {
String name = (String)dropDown1.getSelected();
String splitnames[] = name.split(",");
staticText1.setText("Dzień dobry, " + splitnames[1] + "!");
return null; //jeśli return null, wtedy nastąpi powrót do tej samej strony

}
Kod ten pozwala na wyświetlenie danej wybranej z listy komponentu typu 
DropDownList w komponencie typu StaticText. Dane są pobrane z bazy danych.

8) Dodanie nowych właściwości elementom strony







9) Uruchomienie aplikacji – podobnie jak w p.5


