Indeks

Lab1 25.03.17

Lab2 9.04.17

Lab3 9.04.17

5838

ob
Brak zadań
brakuje końcowego
raportu dotyczącego
eksperymentów
27.05.2017
Brak projektu Lab6_SE!!
Ocena: 2
ob
Brak zadań
brakuje końcowego
raportu dotyczącego
eksperymentów
25.05.17
ocena: 3

nb
Brak zadań
27.05.17
Projekty nieprawidłowo
powiązane
Ocena: 2

ob
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
11.05.17
Ocena: 3.5

5805

5963

Lab4

Lab5

Lab6,7,8

ob
ob
Brak zadań
Brak zadań
27.05.17-spr nie działa
Projekty nieprawidłowo powiązane
Ocena: 2

nb
Brak zadań

ob
Temat 4

ob
Brak zadań
25.05.17
Brak dodanego atrybutu w
klasie Produkt1
Ocena: 3

ob
Brak zadań
25.05.17
Brak dodanego atrybutu w klasie
Produkt1
Ocena: 3.5

nb
Brak zadań
25.05.17
Brak dodanego atrybutu w
klasie Produkt1
Ocena: 3.5

ob
Brak zadań

???

ob
Brak zadań
11.05.17
Ocena 4

ob
Brak zadań
25.05.17
5.06.17
Ocena:4

nb
Brak zadań
5.06.17
Ocena:4

ob
5.06.17
18.06.17
Oena 4

Temat nr 3.
"Należy wykonać program, który pozwala
wprowadzać dane wykonanej usługi naprawy
sprzętu AGD (data rozpoczęcia, data zakończenia,
dane osoby, nazwa przedmiotu, rodzaj naprawy,
cena), usuwać, modyfikować, wyszukiwać wg nazwy
przedmiotu lub czasu trwania usługi lub ceny lub
nazwiska oraz łączną wartość napraw. Program
powinien umożliwić zapis do bazy danych oraz
pobranie danych z bazy danych."
5797
Niedopracowano aplikację desktopową –
formularz Produkty_form na 9 kolumn zamiast 8
oraz formularz Produkt_form
pomyłki w w formatach wprowadzanyc danych
danych

Ocena
końco
wa

4.5

public Produkt_dto(String[] dane,
Date data) {
nazwa=dane[0];
naprawa = dane[0];
daneo = dane[0];
cena=Float.parseFloat(dane[1]);
promocja=Integer.parseInt(dane[2
]);
data_produkcji = data;
datak = data; }

3.5
ob
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów

ob
Do spr (10.04.17)

6217

ob
5.04.17
Wysłano uwagi do lab1 ()
W sprawozdaniu czas trwania sesji dotyczy obsługi
żądań z uruchomionej strony jsf:
Wyjasnienie 1
Ocena:4.5

ob
lab2 10.04.2017
Do spr
............................................
Warto zmienić rodzaj komp. EJB z Stateful na Stateless.
Ocena: 5

5892

ob
Brak zadań

nb
Brak zadań
2.06.17

5855

Ocena z zajęć: 5.0
Ocena zad. dom. 4.5
Brak własnego atrybutu

ob
Do spr (10.04.17)
Błędy:
Brak serializacji obiektu typu Produkt_dto.
Powinno być:
public class Produkt_dto implements Serializable{
Zadanie nie jest dokończone- brakuje stronicowania tabeli na stronie
lista_produktow.xhtml

ob
23.04.17
Ocena 5.0

ob
13.05.17
Ocena: 5

Faktury
5.5

5.5

ob
Brak zadań
2.06.17
termin
Ocena:4.5

ob
18.06.17
Dokończono w ramach projektu
Termin
Ocena: 4`

Kontynuacja
5.0

5

nb
Brak zadań
10.06.17

ob
16.06.17 termin
Ocena:4

Temat 5
4

4

21.04.2017
Ocena: 5.0
ob
Brak zadań
5.05.17
Wyslano niekompletny zestaw projektów - jedynie:
Sklep_6SE_1 oraz Sklep_GUIPK_lab2_Desktop_1
9.05.17
13.05.17-poprawa
Ocena:4.5
ob
Brak zadań
2.06.17

brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
2.06.17
termin
Ocena:3,5

termin
Ocena:3,5

termin
Ocena:3,5

termin
Ocena:4

2433

nb
Do spr(1.04.17)
Zal
W sprawozdaniu czas
trwania sesji dotyczy
obsługi żądań z
uruchomionej strony jsf:
Wyjasnienie 1
Ocena:4

nb
Brak zadań
10.05.17
6.06.17
15.06.17
Wysłano wyjaśnienie
Termin:
Ocena:3.5

nb
Brak zadań
26.05.17
Termin
Ocena:4

ob
Brak zadań
26.05.17
Ocena:4.5

nb
Program umożliwiający
27.05.17
wprowadzać produkty
6.06.17
spożywcze i podział na
Wybrano wersję makroskładniki (białko,
aplikacji
tłuszcz, weglowodany)
internetowej, na 100g produktu,
zamiast
obliczający ilość kalorii
kontynuację
(kcal), wyszukiwać
lab4.
produkty po nazwie, a
Ocena: 4
następnie dodawać je do
swojego jadłospisu i
modyfikować
gramaturę. Wynik
końcowy to jadłospis i
jego bilans energetyczny
wraz z
wyszczególnionymi
makroskładnikami.
Program bedzie
umożliwiał zapis do bazy
danych oraz pobranie
danych z bazy danych.

5949

Ob
Do poprawy (2.04.17)
-------------22.04.17
Lab1Opis eksperymentów nieprecyzyjny – zal
W sprawozdaniu czas trwania sesji dotyczy obsługi
żądań z uruchomionej strony jsf:
Wyjasnienie 1
Ocena:4.5
ob
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
Ocena???

ob
Lab2(do spr z 9.04.17)
Ocena z zajęć: 5.0
Ocena zad. dom. 4.5
Brak własnego atrybutu
........................................
22.04.17
Lab2- brak własnego atrybutu
4.0

ob
11.04.17
Wysłano: dodanie serializacji w obiekcie Produkt_dto (1/2 lab3)
-------------------------------------24.04.2017
Lab3 – dodany atrybut
Ocena: 5.0

ob
23.04.2017
Lab4 z zajęć
Ocena z zajęć 5.0
Ocena zad. dom 4.5 – brak własnego atrybutu

ob
15.05.17
27.05.17
Ocena:5

Temat 5
4.5

5

nb
Brak zadań
7.06.17
Ocena:3

nb
Brak zadań
7.06.17
1. Projekt Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop

ob
Brak zadania
7.06.17
Ocena:3

nb
7.06.17
Ocena:3

Kontynuacja
5837
4.5

4

5833

Błędy w klasie GUI_main:
Jest:
@EJB
private static Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote fasada;
/*...*/
static Fasada_warstwy_biznesowej facade =
new Fasada_warstwy_biznesowej();
static public Fasada_warstwy_biznesowej getFacade() {
return facade; }
Nadal program korzysta z klasy typu Fasada_warstwy_biznesowej zamiast
z komponentu:
@EJB
private static Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote fasada;
....................................
Powinno być:
@EJB
private static Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote fasada;
/*...*/
// static Fasada_warstwy_biznesowej facade = new
//Fasada_warstwy_biznesowej();
static public Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote getFacade() {
return fasada;
}
------------------------------------------------------

5801
5944

6097

nb
Brak zadań
13.05.17
Ocena:3
nb
brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
5.06.17
Termin
Ocena:3

nb
Brak zadań
24.05.17
Ocena:3
ob
brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
5.06.17
Termin
Ocena:3

Projekt Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop ma uszkodzony deskryptor buildimpl.xml.
Najlepiej więc utworzyć nowy projekt np
Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop1: File/New Project.../Java EE/Enterprise
Application Client i utworzyć w formularzu: Server and Settings w polu
Main Class klasę warstwa_klienta.GUI.main. Po utworzeniu projektu
należy tę klasę usunąć i skopiować wszystkkie z projektu
Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop jako Refactor Copy.
Poza tym, w katalogach Libraries projektów:
- nowo utworzonego Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop1
- SklepPK_Lab3_EE-ejb
- SklepPK_Lab3_Web
usunąc dotychczasowe projekty:
- Sklep_6SE_1
- SklepPK_interfejs_1
i za pomocą opcji Add Project... dodać ponownie takie same projekty, ale
z katalogu, w którym znajdują
się wszystkie projekty z lab3.
Po uruchomieniu projektów wg p.1.8 (str. 41) z instrukcji
PK_lab3_2017_.pdf projekt z lab3 działa.
Ocena po poprawie:
3.5
nb
Brak zadań
21.06.17
Ocena:3
nb
Do spr (9.04.17)
..................................................
Brak zadania 3 w przesłanym załączniku!!!
5.06.17
Termin
Ocena:3

nb
brakuje końcowego
raportu dotyczącego
eksperymentów
Lab1???

ob
9.04.17:
W załączniku
Uwagi_lab3.pdf wysyłam

nb
Brak zadan
21.06.17
Ocena:3
ob
Brak zadan
5.06.17
Termin
Należy unikać spacji w nazwie katalogi projektów
Ocena:3

ob
Brak zadań
5.07.17
Ocena 3ob
Brak zadan
5.06.17
Termin
Należy unikać spacji w nazwie
katalogi projektów
Ocena:4

Temat zadania: Zadanie 5 - osoby zatrudnione
w firmie
5818
Ocena 3
Temat 3
3

ob
Brak zadan
13.05.17
Błędy!!!

ob
Brak zadan

ob
Brak zadan

???

nb
Brak zadań
1.07.2017
Termin, brak własnego atrybutu
Ocena:3

nb
Brak zadań
1.07.2017
Termin, brak własnego atrybutu
Ocena:3

nb
Brak zadania
1.07.2017
Termin, brak własnego atrybutu
Ocena:3=

????
Brak projektu
1.07.17
4

nb
Brak zadań
10.06.17
Błędy

nb
Brak zadań

Temat 4

3
3

informację, jak bez konieczności
wprowadzania zmian w programie,
tylko przesunięciu do nowego
katalogu utworzonych lub
skopiowanych programów
stanowiących jeden projekt,
program zaczął działać - w
załączniku podałam, które to
powinny być projekty. Proszę podać,
czy osiągnął Pan taki sam rezultat.

Ocena:4
6219

Lab1 z dnia 10.04.17 i 12.04.16
W sprawozdaniu czas trwania sesji dotyczy obsługi
żądań z uruchomionej strony jsf:
Wyjasnienie 1
Ocena:4.5

nb
Brak zadań
11.06.17
Termin, brak własnego atrybutu
Ocena:3

5808

ob
Brak zadań
brakuje końcowego
raportu dotyczącego
eksperymentów

nb
ob
Do spr (9.04.17)
Brak zadań
Błędy:
10.06.17
Program
Błędy
Sklep_GUIPK_lab2_EE_Des
ktop nie został pobrany ze
strony przedmiotu.
Powinno być w przesłanym
programie:
public class GUI_main implements ActionListener {
@EJB
private static
Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote fasada;
static public Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote
getFacade() { return fasada; }
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

3.5

JMenuItem source = (JMenuItem) (e.getSource());
cl = (CardLayout) (cards.getLayout());
........................................................
Produkty_form
void table_content() {
ArrayList<ArrayList<String>>
produkty = GUI_main.getFacade().items();
model.setData(produkty);
tabela_produktow.repaint();
}
void print_produkty() {
ArrayList<ArrayList<String>> help3 =
GUI_main.getFacade().items();
if (help3 != null) {
list_content(help3, lista_produktow);
} }
private class RowListener implements
ListSelectionListener {
@Override
public void valueChanged(ListSelectionEvent event) {
if (event.getValueIsAdjusting()) {
return; }
print_produkty(); }
}
…………………………………………….
Produkt_form
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
String[] dane = form_produkt();
if (dane == null) {
return;
}
Date data_ = data();
if (data_ == null) {
return;
} GUI_main.getFacade().utworz_produkt(dane,
data_);
}
}

Wyslano szczególowa
informacje.
5916
5943

5837

nb
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
16.05.17
nb
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
zad:????

ob
Brak zadań
16.05.17
Ocena:4

ob
Brak zadań
16.05.17
Ocena:4

ob
Do spr (9.04.17)
Błędy:
1)
Brak aplikacji
Sklep_GUIPK_lab2_EE_Desktop
2)
Klasa Managed_produkt nie zawiera metod
getProducent
oraz serProducent – również atrybutu
producent!!!
Oznacza to, że wszystkie strony xhtml nie
moga dzaiłac poprawnie!!!
23.04.2017
Program działa poprawnie
Ocena 4.0

ob
Brak zadań
25.05.17
26.05.17
Proprawiony
Ocena: 4

ob
Brak zadań
24.05.17
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
Ocena:4

ob
do spr (9.04.17)
Rozszerzono liczbę atrybutów obiektu Produkt1
Ocena 5

ob
W dniu 20.04 17 wysłano uwagi dotyczące poprawy zadania.
.......................
23.04.2017
Ocena 4.5

nb
Brak zadań
26.05.17
27.05.17 poprawiony
Ocena:4
ob
Brak zadań
16.06.17
termin
Ocena 3.5

ob
25.05.17
27.05.17-poprawiony
Ocena:4.5

Temat 2
5812

4.5

nb
Brak zadań
29_06_17
3

Temat nr 5 :"Należy wykonać program, który
pozwala wprowadzać dane osób zatrudnionych
w firmie (miasto, data rozpoczęcia pracy, dane
osoby, adres, stanowisko, pensja), usuwać,
modyfikować, wyszukiwać wg daty rozpoczęcia
pracy lub miasta lub pensji lub nazwiska oraz
podanie łącznej wartości wypłacanych pensji.
Program powinien umożliwić zapis do bazy
danych oraz pobranie danych z bazy danych."
5817
Ocena: 4.5

4

ob
23.04.2017
Brak zadań
7.05.17
Zalecane poprawy:

nb
23.05.17
24.05.17-poprawiony
Ocena:4.5

Kontynuacja
5833
4,5

4.5

1. Nazwa projektu SklepPK_interfejs_1 zawiera jako
pierwszy znak- spację.
To nie pozwala często na proces Deploy:
Severe: Exception while deploying the app
[Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop]
Severe: Exception during lifecycle processing
java.lang.IllegalArgumentException: Specified library jar
SklepPK_interfejs_1.jar does not exist:

C:\Studia\Szkola\CalyPK\Studenci_lab\Jedrysiak\7_05_17\la
b_4\%20SklepPK_interfejs_1\dist\SklepPK_interfejs_1.jar
gdzie nazwa ze spacją na początku jest interpretowana jako
%20SklepPK_interfejs_1
Warto to zmienić i ponownie powiązać projekty!
----------------------------------------------------------2. Poprawa zawartości pliku
Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote.java w projekcie
SklepPK_interfejs_1,
gdzie znalazła się defnicja metody edit, a powinna być tylko
jej deklaracja:
@Remote
public interface Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote {
/**/
public boolean edit(Produkt_dto o_przed, Produkt_dto
o_update); // tylko ta linia
/*public boolean edit(Produkt_dto o_przed, Produkt_dto
o_update);{
return fasada.edit(o_przed, o_update);*/
}
----------------------------------------------------------3. W projekcie SklepPK_Lab3_EE-ejb, w pliku
Fasada_warstwy_biznesowej_ejb.java powinna pojawić
się implementacja metody edit:
public boolean edit(Produkt_dto o_przed, Produkt_dto
o_update) {
return fasada.edit(o_przed, o_update);
}
----------------------------------------------------------4. W pliku dodaj_produkt2.xhtml należy poprawić:
jest (pierwszy <h:commandLink do usunięcia oraz do
poprawy action=„rezultat2" na action="rezultat2".
Niestety, w mojej instrukcji jest taki sam błąd wynikający z
kopiowania!!!! na str 25 instrukcji do lab4):
</h:panelGrid>
<h:commandLink action="rezultat2" value="OK" >
<f:actionListener binding="#{managed_produkt}"/>
</h:commandLink>
<h:commandLink action=„rezultat2"
value="#{bundle['dodaj_produkt2.akcja']}"
rendered="#{managed_produkt.zmiana==1}">
<f:actionListener binding="#{managed_produkt}"/>
</h:commandLink>
<h:commandLink action="#{managed_produkt.update}"
value="#{bundle['dodaj_produkt2.akcja']}"
rendered="#{managed_produkt.zmiana==0}"/>
</h:form>
powinno być:
</h:panelGrid>
<h:commandLink action="rezultat2"
value="#{bundle['dodaj_produkt2.akcja']}"
rendered="#{managed_produkt.zmiana==1}">
<f:actionListener binding="#{managed_produkt}"/>
</h:commandLink>
<h:commandLink action="#{managed_produkt.update}"
value="#{bundle['dodaj_produkt2.akcja']}"
rendered="#{managed_produkt.zmiana==0}"/>
</h:form>
----------------------------------------------------------5. W pliku rezultat2.xhtml nalezy poprawic zgodnie z
instrukcją do lab4, str.6, niepoprawnie zinterpretowaną:
jest:
</h:panelGrid>
<h:commandButton id="powrot"
value="#{bundle['lista_produktow.powrot']}"
action="/faces/index1"/>
</h:form>
</ui:define>
</ui:composition>
<h:commandButton id="powrot1"
value="#{bundle['rezultat2.akcja']}"
action="/faces/index1"
rendered="#{managed_produkt.powrot!=0}"/>
<h:commandButton id="powrot2"
value="#{bundle['rezultat2.akcja']}"
action="#{managed_produkt.powrot}"
rendered="#{managed_produkt.powrot==0}"/>
</body>
</html>
Powinno być:
</h:panelGrid>
<h:commandButton id="powrot1"
value="#{bundle['rezultat2.akcja']}"
action="/faces/index1"
rendered="#{managed_produkt.powrot!=0}"/>
<h:commandButton id="powrot2"
value="#{bundle['rezultat2.akcja']}"
action="#{managed_produkt.powrot}"
rendered="#{managed_produkt.powrot==0}"/>

</h:form>
</ui:define>
</ui:composition>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------6. W pliku Fasada_warstwy_biznesowej.java brakuje linii:
produkt.setProducent(produkt_dto.getProducent());
w metodzie wykonaj_produkt:
Jest:
Produkt_1 wykonaj_produkt(Produkt_dto produkt_dto) {
Produkt_1 produkt = new Produkt_1();
max_klucz();
produkt.setId(new Long(klucz))
produkt.setNazwa(produkt_dto.getNazwa());
produkt.setCena(produkt_dto.getCena());
produkt.setPromocja(produkt_dto.getPromocja());
produkt.setData_produkcji(produkt_dto.getData_produkcji(
));
return produkt;
}
Powinno być:
Produkt_1 wykonaj_produkt(Produkt_dto produkt_dto) {
Produkt_1 produkt = new Produkt_1();
max_klucz();
produkt.setId(new Long(klucz));
produkt.setNazwa(produkt_dto.getNazwa());
produkt.setProducent(produkt_dto.getProducent());
produkt.setCena(produkt_dto.getCena());
produkt.setPromocja(produkt_dto.getPromocja());
produkt.setData_produkcji(produkt_dto.getData_produkcji(
));
return produkt;
}
-------------------------------------------------------------7. Konieczna poprawa pliku GUI_main.java w projekcie
Sklep_GUIPK_lab3_EE_Desktop wg slajdu 29 w instrukcji do
lab3
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/java
pk/PK_lab3_2017_.pdf:
Jest niewykorzystany komponent EJB fasada:
public class GUI_main implements ActionListener {
@EJB
private static Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote
fasada;
/**/
static Fasada_warstwy_biznesowej facade = new
Fasada_warstwy_biznesowej();
static public Fasada_warstwy_biznesowej getFacade() {
return facade;
}
Powinno być:
public class GUI_main implements ActionListener {
@EJB
private static Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote
fasada;
/**/
// static Fasada_warstwy_biznesowej facade = //new
Fasada_warstwy_biznesowej();
static public
Fasada_warstwy_biznesowej_ejbRemote getFacade() {
return fasada; }
11.05.17
Ocena:4.5

6222

nb
Brak zadań
24.04.17
Wysłano programy, brak
jednak końcowego
raportu
Ocena:3.5

nb
Brak zadań
24.04.17
Poprawa w klasie
Produkt_form.java:
public String[] form_produkt() {
if (content_validate(nazwa, 0) == null)
return null;
if (content_validate(cena, 1) == null)
return null;
if (content_validate(promocja, 1) == null)
return null;
String dane[] = {(String) nazwa.getText(), (String)
cena.getText(), (String) promocja.getText(),

nb
Brak zadań

ob
Brak zadań

nb
Brak zadań

???

(String)producent.getText()};
dane;
}
Wtedy nie wystapi blad
javax.ejb.EJBException.

return

Ocena: 3.5
5848

5901

ob
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
21.06.17
3ob
Do spr (9.04.17)
Zal
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
Ocena:4

ob
Brak zadań
21.06.17
3

ob
Brak zadań
26.06.17
3

nb
Brak zadań
28.06.17
3

nb
Brak zadań
30.06.17
3= (część1)

???
Brak projektu
8.07.2017
4.5

4

ob
Do spr (9.04.17)
..................................
Ocena 5.0

ob
Do spr (9.04.17 wykonano do slajdu 35)
Błąd, który może utrudnic wykonanie zadania
Błąd:
Brak serializacji obiektu typu Produkt_dto.
Powinno być:
public class Produkt_dto implements Serializable{
(slajd 7 instrukcji 3)
........................
23.04.17
Lab3 (23.04.17)
Zad.dom ???
Błędy stronicowia
1) Błąd: W klasie Managed_produkt metody getData_produkcji i
setData_produkcji opierają się na atrybucie data_produkcji (teraz należy
tylko używać obiekt Produkt_dto) itd
Zamiast:
public Date getData_produkcji() {
return data_produkcji;
}
public void setData_produkcji(Date data_produkcji) {
this.data_produkcji = data_produkcji;
}
Powinno być:
public Date getData_produkcji() {
return produkt_dto.getData_produkcji(); }

ob
23.04.2017
Nalezy poprawić i dokończyć
13.05.17
Ocena:5

nb
Brak zadań
24.06.17

Zad4
5.5

5

Program pozwalający wprowadzić dane osób
rezerwujących bilety lotnicze.
Zapis i odczyt informacji z bazy danych.
Program umożliwi dodawanie i usuwanie
informacji o procesie rezerwacji.
5.0

5

public void setData_produkcji(Date data_produkcji) {
produkt_dto.setData_produkcji(nazwa); }
Należy usunąć dotychczasowe atrybuty wg instrukcji str.34-37:
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/javapk/PK_lab3_
2017_.pdf
...................................
2)Kolejny błąd:
h:outputText escape="false" value="#{bundle['lista_produktow.pusta']}"
rendered="#{managed_produkt.items.rowCount == 0}"/>
<h:panelGroup rendered="#{managed_produkt.items.rowCount > 0}">
Nalezy zmienic na (slajd 47, instrukcja do lab3):
<h:outputText escape="false"
value="#{bundle['jsf.lista_produktow.pusta']}"
rendered="#{managed_produkt.pagination.itemsCount == 0}"/>
<h:panelGroup rendered="#{managed_produkt.pagination.itemsCount
> 0}">
…………………………….
3) Kolejny blad
Jest
public boolean isHasPreviousPage(){
return (page + 1) * pageSize + 1 <= getItemsCount(); }
Powinno byc:
public boolean isHasPreviousPage(){
return page>0;
}

6211

ob
Do spr (25.03.17)
Wyjasnienie 1
3.05.17
Proprawny komentarz
Ocena 4.0

ob
Brak zadań
1.05.2017
Ocena 5.0

Nalezy to poprawic
13.05.17
Ocena:4.5
ob
Brak zadań
...................................
23.04.17
Ocena: 5.0

ob
nb
23.04.17
26.05.17
<h:outputText escape="false"
Ocena:4
value="#{bundle['lista_produktow.pusta']}"
rendered="#{managed_produkt.items.rowCount == 0}"/>
<h:panelGroup
rendered="#{managed_produkt.items.rowCount > 0}">
Nalezy zmienic na (slajd 47, instrukcja do lab3):
<h:outputText escape="false"
value="#{bundle['jsf.lista_produktow.pusta']}"
rendered="#{managed_produkt.pagination.itemsCount ==
0}"/>
<h:panelGroup
rendered="#{managed_produkt.pagination.itemsCount >
0}">
1.05.2017
Ocena : 5.0

5812

nb
Brak zadań
15.07.17
Ocena 3

nb
Brak zadań
15.07.17
Ocena 3

nb
Brak zadań
15.07.17
Ocena 3

nb
Brak zadań
15.07.17
Ocena 3

nb
Brak zadań

Temat 2
5916

5817

ob
30.03.2017
wyslano uwagi dotyczące lab1
zal
Wyjasnienie 1
Ocena:4

ob
do spr (z 9.04.2017)
..................................
ocena 5

ob
Brak
.................................
21.04.2015
Ocena 5.5

ob
23.04.17
Lab4 do str 21
Ocena z zajęć lab: 5.0
Zad. dom: należy dokończyć
........
27.04.17
Ocena: 5.0

ob
13.05.17
17.05.17
26.05.17
Zaliczony
Ocena: 5

Temat nr 5 :"Należy wykonać program, który
pozwala wprowadzać dane osób zatrudnionych
w firmie (miasto, data rozpoczęcia pracy, dane
osoby, adres, stanowisko, pensja), usuwać,
modyfikować, wyszukiwać wg daty rozpoczęcia
pracy lub miasta lub pensji lub nazwiska oraz
podanie łącznej wartości wypłacanych pensji.
Program powinien umożliwić zapis do bazy
danych oraz pobranie danych z bazy danych."
5943
Ocena:4.5

5733

ob
Brak zadań
brakuje końcowego
raportu dotyczącego
eksperymentów

nb
Brak zadań

nb
Brak zadań

ob
Brak zadań

nb
Brak zadań

????

5797

nb
Brak zadań
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
????

ob
Brak zadań
????

ob
Brak zadań
20.06.17
Termin
Ocena:3

nb
Brak zadań
20.06.17
Termin
Ocena:3

nb
Brak zadań
22.06.17
Termin
Ocena:3

5818

ob
brakuje końcowego raportu dotyczącego
eksperymentów
9.04.17
Ocena:4

ob
Lab2 (9.04.17) Ocena z zajęć: 5.0
Ocena zad. dom. 4.5
Brak własnego atrybutu

ob
Lab3 (23.04.17)
Brak własnego atrybutu
Brak stronicowia
Błąd: W klasie Managed_produkt nadal metody set i get opierają się na
atrybutach nazwa, cena itd
public String getNazwa() {
return nazwa; }
public void setNazwa(String nazwa) {
this.nazwa = nazwa; }

nb
Brak zadań
7.05.17
Przyczyny błędu jest czas życia komponentu typu
Managed_produkt:
Jest:

ob
27.05.17
Ocena:4.5

Temat nr 3.
"Należy wykonać program, który pozwala
wprowadzać dane wykonanej usługi naprawy
sprzętu AGD (data rozpoczęcia, data
zakończenia, dane osoby, nazwa przedmiotu,
rodzaj naprawy, cena), usuwać, modyfikować,
wyszukiwać wg nazwy przedmiotu lub czasu
trwania usługi lub ceny lub nazwiska oraz
łączną wartość napraw. Program powinien
umożliwić zapis do bazy danych oraz pobranie
danych z bazy danych."
5963
3
Temat zadania: Zadanie 5 - osoby zatrudnione w
firmie
5801
Ocena 5

zamiast:
public String getNazwa() {
return produkt_dto.getNazwa(); }
public void setNazwa(String nazwa) {
produkt_dto.setNazwa(nazwa); }
Należy to wykonać dla wszystkich atrybutów wg instrukcji str.34-37:
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/javapk/PK_lab3_
2017_.pdf
Brak własnego arybutu !
Ocena 3.5
--------------------10.05.17
Ocena:4.5

@Named(value = "managed_produkt")
@RequestScoped
public class Managed_produkt implements ActionListener,
Serializable
a powinien być:
@Named(value = "managed_produkt")
@SessionScoped
public class Managed_produkt implements ActionListener,
Serializable
W instrukcji do lab3 na stronie 48 było zalecane przejście do:
@Named(value = "managed_produkt")
@SessionScoped
public class Managed_produkt implements ActionListener,
Serializable
Oznacza to, że podczas stronicowania tabelki:
public String next()
{
getPagination().nextPage();
recreateModel();
return "lista_produktow"; }
public String previous()
{
getPagination().previousPage();
recreateModel();
return "lista_produktow"; }
metoda RecreateModel ustawia wartość atrybutu items na
null. Odpowiada to również czasowi życia RequestScoped,
który właśnie przy każdym request tworzy obiekt typu
Managed_produkt na nowo, co prowadzi do nadaniea
atrybutowi
item wartość null.
Dlatego ten RequestScoped nie przeszkadzał w
stronicowaniu tabeli na stronie lista_produktow.xhtml.
Sprawa zmienia się przy obsłudze przycisku Rezultat. Tutaj
ważna jest wartość atrybutu powrot, który
powinien mieć wartość 0, aby powrócić do nastronę
lista_produktow.xhtml. Jednak ma on wartość równą 1,

5

3

5

gdy tworzony jest ponownie obiekt typu Managed_produkt
po naciśnięciu na przycisk "Powrot do listy". Wtedy
ponownie pojawia się strona rezultat2.xhtml i pusty obiekt
private Produkt_dto produkt_dto = new Produkt_dto();
Oznacza to, że należy zgodnie z instrukcją 3 i jej kontynuacją
- instrukcją 4, ustawić czas życia komponentu typu
Managed_produkt na SessionScoped!!! (wykład6
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/java
pk/PK_6_2017.pdf, str.104-133!!!)
10.05.17
Ocena:4.5

Wyjaśnienia:
1.

Wyjaśnienie1

Raport nie uwzględnia jednak, co dzieje z warstwą internetową po upływie czasu sesji (gdy zostanie uruchomiona dowolna strona bez zakończenia przetwarzania ) w przypadku komp. EJB rodzaju Stateless i Singleton:
FATAL: JSF1073: javax.faces.application.ViewExpiredException caught during processing of RESTORE_VIEW 1 : UIComponent-ClientId=, Message=viewId:/warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml - View
/warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml could not be restored.
FATAL: viewId:/warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml - View /warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml could not be restored.
javax.faces.application.ViewExpiredException: viewId:/warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml - View /warstwa_internetowa_jsf/lista_produktow.xhtml could not be restored.
W przypadku komponentów EJB rodzaju Stateless lub Singleton tylko zachowanie warstwy internetowej jest ograniczona tym czasem sesji. Po ponownym uruchomieniu strony warstwa internetowa wznawia pracę –
znika błąd obsługi i dane z tych komp.EJB są ponownie dostępne. W przypadku Stateful ten czas sesji warstwy internetowej również wpływa na czas życia tego komponentu EJB.

