
Applet 
- část javovské aplikace, která umí běţet v prostředí webového prohlíţeče 
 

Architektura Java EE - 4 vrstvá 
1) klientská vrstva = Client Tier 
 1. webový klient (HTML) 
 2. plný klient (non-HTML, desktop aplikace) 
2) webová vrstva = Web Tier 
 1. Java EE server-side 
 2. JSP, servlety 
  Webový modul  
  – webová jednotka shopná deploymentu na server (web konktejner)  
  – je zabalen do JAR archivu s příponou .war  
3) bussiness vrstva = Bussiness Tier 
 1. Java EE server, aplikační server 
 2. enterprise beans 
4) databázová vrstva = EIS Tier 
 1. enterprise information system (EIS), databáze server 
 

CGI - rozšíření 
- webserver předá poţadavek dané externí aplikaci (např. PHP), která daný poţadavek 
obslouţí 
- oddělení webového a aplikačního serveru. Běţí zde několik aplikací. 
 
Cookie = JSESSIONID 
- reprezentace pomocí objektu HttpSession 
- invalidate() - zničí session 
 

Kontejnery = Containers 
 Jednotlivé komponenty mají definované API  
 Prostředí je tedy standardizované  
 Existují tzv. kontejnery, které umoţňují ţivot jednotlivých komponent (objektů – viz servlety - 
konkurentní přístup)  
 Web Container  = Webový kontejner - obsahuje 
 – Servlety  
 – JSP stránky  
 EJB Container  
 – Enterprise Beans  
 Application client container  
 – aplikace (desktopová)  
 Applet container  
 – applet  
 

EAR - zabalení všech vrstev aplikace do jednoho balíčku 

- obsahuje v sobě další balíčky, které mají zabalené jednotlivé vrstvy (.war, .jar, .rar) 
- obsahuje deskriptory slouţící k popisu jednotlivých balíčku (ve formátu .xml) 
 

WAR 
- webová jednotka schopná deploymentu na server 
- standardní deskriptor (web.xml, sun-web.xml, *.tld) 
- lib – většinou .jar knihovny 
- classes - .class soubory 
- tags - .tags soubory 
 

Web.xml 
- mapování URL na obsluhu nějakou třídou (servletem) 
- chování při výskytu chyby 
- definice zdrojů (resources) 
 - enterprise beans 



 - datové zdroje 
 - web service 
- globální parametry pro kontejner 
- listenery 
 - naslouchají událsotem v kontejneru a mohou na ně reagovat 
- filtry 
- bezpečnostní informace 
 

Základní komponenty 
 Servlet  
 EJB = Enterprise JavaBeans  
 – bussiness logika na straně serveru  
 – session bean  
 – entity  
 – message driven  
 – MDB, JMS, JPA, ORM 
 JMS = Java Message Service 
 – třídy a rozhraní pro posílání, přijímání a čtení zpráv  
 JPA = Java Persistance API  
 – mapování mezi objekty a relační databází  
 JavaBeans 
 – třída v janě 
 – lze pouţít k přenosu informací  
 JSP = JavaServer Pages 
 – technologie, umoţňující vkládat java kód přímo do html  
 – podobě jako PHP  
 – JSTL,  
 JSTL = JavaServer Pages Standard Tag Library 
 – standardní sada značek, které můţeme vkládat do HTML  
 – podobně jako Smarty značky  
 JDBC = Java Database Connectivity API 
 – přístup k relačním databázím  
 – JNDI, 
 JNDI = Java Naming and Directory Interface 
 – pojmenovávání objektů a vyhledávání  
 Java EE = Java Enterprise Edition 
 Java ME = Java Micro Edition 
 – mobilní aplikace, omezený rozsah funkcí 
 Java SE = Java Standart Edition 
 – desktopové aplikace 
 JSF = JavaServer Faces, Struts, …  
 – framework pro tvorbu web aplikací  
 – MVC = architektonický patern (vzor) 
 – poskytují sadu nástrojů jako je validace  
 JTA = Java Transaction API 
 – transakce, tj. commit, rollback  
 JavaMail API = JavaMail 
 – posílání mailů  
 JAXP = Java API for XML Processing 
 – zpracování XML  
 – SAX, DOM, XSLT  
 JAAS = Java Authentication and Authorization Service 
 – autorizace, autentikace uţivatelů  
 

Klasifikace chyb 
– bugy – špatná práce s aplikací, ztráta/poškození dat 
– nesoulad aplikace se specifikací 
– špatné pochopení procesu/aplikace uţivatelem 
 

 



REST = Representational State Transfer 
– způsob komunikace s webovou sluţbou 
– pro komunikaci se vyuţívá metod protokolu HTTP (get, post, put, delete) 
– sluţby vyuţívají REST se skládají ze zdrojů a kaţdý je jednoznačně identifikován (URI) 

 
SOAP = Simple Object Access Protocol 
– protokol slouţící pro výměnu zpráv zaloţených na formátu XML přes síť (zejména tedy přes 
HTTP) 
– definuje jak volat vzdálené procedury (RPC) a jak posílat dokumenty 
 

 
Spring 
– IoC (Inversion of Control) 
– návrhový vzor, který umoţňuje uvolnit vztahy (závislosti) mezi svázanými komponentami 
(vrstvami aplikace) 
– třída nevytváří sama instance dalších tříd, ale jsou jí dodány nějakým způsobem z vnějšku 
– constructor injection 
– setter injection 
– interface injection 
– Dependency Injection 
– jedná se o konkrétní techniku pro vkládání závislostí 
– vyuţití hollywoodského principu - “Nevolejte nám, my se ozvěme” 
– IoC kontejner se stará o sestavení jednotlivých komponent dohromady 
 

SQLException 
- zřetězená sada všech výjimek, které nastaly 
- další výjimky se získavají metodou getNextException() 
 

Třída DataSource a ConnectionPoolDataSource 
- DataSource je zdroj, který chce přistupovat k databázi 
- ConnectionPool je sada těchto zdrojů a přistupuje k DB jako celek 
- šetření prostředků – paměť, čas 
- v souboru web.xml je potřeba vytvořit odkaz na daný DataSource 
 

Typy testů 
– podle automatizace 
– ruční (je nebo není dostupná specifikace aplikace) 
– automatické 
– podle zaměření 
– unit testy (aplikace i kódu) 
– systémové testy 
– integrační testy 
– zátěţové testy 
– penetrační testy (simuje roli hackera – snaţí se odhalit slabá místa) 
– regresní testy 
– crash testy 
– podle fáze projektu 
– alfa testy 
– beta testy 
 

UDDI = Universal Description, Discovery and Integration 
– registr dostupných webových sluţeb (adresářová sluţba) 
– slouţí k vyhledání dané sluţby včetně jejího popisu ve formátu WSDL 
– popis nám říká, jakým způsobem lze danou sluţbut volat 
 
 
 
 



WSDL = Web Services Definition Language 
– jazyk pro popis webových sluţeb 
– zaloţen na formátu XML 
– definuje 
– popis sluţby (co dělá) 
– jak danou sluţbu pouţívat 
– kde sluţbu najít 
– struktura 
– portType 
– abstraktní definice sluţby 
– způsob volání služby 
– SOAP, JMS, přímé volání 
– ports 
– kde se dá ke sluţbě přistoupit 

Webové služby 
– technologie pro tvorbu webových a distribuovaných aplikací 
– standard pro komunikaci dvou aplikací 
– vyuţívá protokoly SOAP, HTTP a jazyk XML, WSDL 
 

Životní cyklus 
– initial request 
– postavení stromu 
– vytvoření odpovědi (render response) 
– postback request 
– postavení stromu 
– vyčtení parametrů z formuláře 
– konverze a validace (při alespoň jedné chybě se rovnou přejde na render response) 
– uloţení hodnot (model – Backing beana) 
– akce a navigace 
– vytvoření odpovědi 

 

Servlet 
- javovská třída (patří do Web Tier) 
- rozšiřuje schopnost serveru obslouţit http poţadavek (tím se dociluje moţnosti generovat dynamické 
webové stránky) 
- vţdy pouze jedna instance daného servletu 
- všechny servlety musí implementovat javax.servlet.http.HTTPServlet = interface, který definuje 
metody potřebné pro ţivotní cyklus ve web kontejneru 
- nejběţnější je rozšířit třídu javax.servlet.http.HTTPServlet  
- Servlet je mapován na URL (jedno nebo více).  
 – pomocí souboru web.xml  
 
- problém: několik vláken přistupuje ke stejné části kódu najednou – potřeba synchronize – 
metoda service musí být thread-safe, prostředky pro řízení přístupu 
- životní cyklus 
Pokud neexistuje instance servletu v kontejneru 
1) nahrání třídy 
2) vyrobení instance 
3) iniciování instance pomocí metody init() 
 - servlet, který se nemůţe inicializovat, musí vyhodit UnavailableExeption 
4) zavolání metody service(), která dostane parametry objekty request a response 

 GenericServlet má obsluhující metodu service  
 HTTPServlet implementuje toto metodu a volá konkrétní obsluhující metody podle metody 
HTTP requestu 

– doGet  – doPost  – doPut  
– doDelete  – doOptions  – doHead  – doTrace  

5) pokud je servlet volán opakovaně – volá se uţ pouze metoda service() 
6) pro odstranění z kontejneru se volá metoda destroy() 
 



Servlet - konkurentní přístup  
 Objekty ţijí v kontejneru  
 Můţeme k nim přistupovat  
 Přístup je spuštěn dotazem na stránku  
 Kontejner vyrábí pouze jednu instanci daného servletu  
 Ţádost je obslouţena samostatným vláknem  
 Výsledek: vícevláknová aplikace, sdílení prostředků, problém  
 Musíme pouţít prostředků pro řízení přístupu  
 Metoda service() musí být thread-safe  
 
Servlety – vzájemné volání 
  Přímé volání  
– vloţením  
 - Metoda include (request, response) objektu typu RequestDispatcher 
 - request.getServletPath() - vrací URL servletu 
 - request.getContextPath() - vrací kontext, ve kterém servlety běţí 
 - include() - řízení se předá zpět 

- Vyuţije výsledek vloţeného servletu  
- Řízení se předá zpět  
- Můţeme skládat stránku z malých kousků 

– přesměrováním 
- Metoda forward (request, response) objektu typu RequestDispatcher 
- forward() - předávající stránka nemůţe nic vypsat do output streamu, můţe modifikovat 
request a response 
- Předání řízení v rámci http serveru  
- Předávající stránka nemůţe vypsat nic do output streamu (bude to zapomenuto)  
- Předávající stránka můţe modifikovat request a response  
- Pro stránku, která dostane řízení je to jako kdyby byla přímo volána, ale s modifikovanými 
parametry 
- vyuţití - MVC 

 Nepřímé volání  
– v (X)HTML odkáţeme na jiný servlet  
 
- pomocí objektu RequestDispatcher 
 
Servlety – parametry servisních metod 
Získání informací z dotazu  

– z objektu typu ServletRequest resp. HttpServletRequest  
HttpServletRequest – zajímavé metody  

– Object getParameter(String name)  
– void setParameter(String name, Object o)  
– a mnoho dalších  

Zapsání informací do odpovědi  
– do objektu typu ServletResponse resp. HttpServletResponse  

HttpServletResponse – zajímavé metody  
– addHeader(String name, String value)  
– PrintWriter getWriter()  
– void addCookie(Cookie cookie)  
– a mnoho dalších  

Obvyklý postup - výroba odpovědi (formulář) 
 Získat output stream  

– pro výstup textu se hodí PrintWriter  
– pro binární data ServletOutputStream  

 Nastavit typ obsahu, např. text/html, tzv. MIME type  
– metoda setContentType(String type)  

 Nastavit bufferování  
– metoda setBufferSize(int size)  

 
Servlety – sdílení informací mezi servlety = doba života objektu 
- Web context – ţije tak dlouho jako webová aplikace – kontext celé aplikace 



- Session – svázáno s prohlíţečem 
 Cookie se jménem JSESSIONID  
 Reprezentováný objektem typu HttpSession  

– Multithreading  
– Serializable (distribuované prostředí)  

 Expiruje po době nečinnosti  
– Session expiration – timeout  

 Více oken jednoho klienta můţe patřit do stejné session  
 Timeout se nastavuje ve web.xml  
 další zajímavá metoda třídy HTTPSession  

– invalidate()  
 Udrţování session  

– pomocí cookie  
– pomocí identifikátoru v URL  
– abychom mohli pouţívat URL metodu, musíme "obohatit" všechny odkazy o session 
ID  

  – výsledek se zapnutými cookies:  
  <a href="/UkazkovaWebAplikace/FirstServlet">first servlet</a> 

– výsledek bez cookies:  
<a href="/UkazkovaWebAplikace/FirstServlet;jsessionid=8cd911ae072090a2487af58f 
c1d4">first servlet</a> 

- Request – svázáno s jedním dotazem (přeţije i při forwardu na jinou stránku) 
- Page – svázáno s konkrétní stránkou (data k dispozici pouze u jedné stránky, po forwardu se 
maţe) 
- pomocí statické proměnné 

 

EB (EJB) = Enterprise (Java) Beans 
- bussiness logika na straně serveru, tzn. komponenta běţící v rámci aplikačního serveru 
- spravovaná EJB kontejnerem 
- přístup ze stand-aloneaplikace 
- přístup z webové aplikace 
- automatizovaná, připravená funkcionalita (komponentní architektura) 
 – session management 
 – transaction management 
 – db connection management 
 – use authentication, authorization 
 – asynchronous messaging 
- existují tyto typy EJB 
 - session bean 
  - reprezentují aplikační logiku 
  - stateless (jsou obecné, nezávislé na klientovi) 
   - nemusí se ukládat 
  - statefull (jsou svázány s danou session a dokáţí si něco zapamatovat) 
   - musí se ukládat 
   - zatěţují více server 
   - vhodné na velké objemy dat 
  - singleton – jako stateless ale v poolu je pouze jedna EJB 
 - entity bean 
  - objekty rezprezentující persistenci 
  - jsou navázány na databázi 
  - objektový přístup k datům 
 - message driven bean 
  - zpracovávají události generované jinými aplikacemi 
  - asynchronní volání 
  - jsou bezestavové 
  - EJB ţije v kontejneru – zde jsou ty beany 
  - přístup jak z webové tak z stand-alone aplikace 
 
 
 



Anotace 
- java (java 1.5) odbourává sloţité systému (architektury) a zavádí metadata = anotace 
- jsou to vlastně aditivní procesní instrukce 
- píše je programátor do zdrojového kódu 
- vyuţívá je nějaký externí nástroj 
- jsou definovány pomocí konstruktoru 
- drobnosti k anotacím 
 - Lze definovat default hodnoty 
 - Některé anotace uţ v jazyce Java existují 
  – @Retention 
   • SOURCE (jen ve zdrojovém kódu) 
   • CLASS (v binární třídě) 
   • RUNTIME (za běhu) 
  – @Target – výčet z ElementType 
   • TYPE   • FIELD 
   • METHOD  • PARAMETER 
   • CONSTRUCTOR • LOCAL_VARIABLE 
   • ANNOTATION_TYPE • PACKAGE 
  – @Inherited 
   • potomci anotované třídy jsou také anotováni 
 

 
 
Session bean 
- Reprezentují aplikační logiku 
- Mohou být svázány s danou session, tj. klientem (statefull) 
 – pozor – nejedná se o http session! 
- Mohou být obecné, nezávislé na klientovi (stateless) 
 
Entita 
- Objekty reprezentující perzistenci 
- Jsou navázány na databázi (perzistence) 
- Transakce, vyhledávání 



- Objektový přístup k datům 
- Primární klíč 
- Relace na další entity 
- měla by být serializovatelná 
- nesmí být final a ani její metody a atributy nesmí být final 
- musí mít primární klíč @Id 
- musí mít prázdný public nebo protected kontruktor 
- anotovat lze atributy třídy instance nebo její metody (ke getteru) – nelze kombinovat! 
 
EJB 3.x 
- beana je klasická POJO (Plain Old Java Object) – třída má prázdný konstruktor, gettery a settery 
- Anotace říkají kontejneru jak s ní zacházet 
 – na rozdíl od dřívějšího přístupu, kdy se muselo implementovat rozhraní 
- Kontejner řídí její ţivotní cyklus 
- Lokální a vzdálené rozhraní 
- Registrace v JNDI 
 – vyhledávání podle jména 
 – vzdálený přístup 

 
 
 
Životní cyklus 
- stateless EJB – nedrţí kontextové informace 
- statefull EJB – drţí kontextové informace  
 
Nalezení a použití EJB 
1. Injection 
 – Kontejner zajistí instanci zdrojů 
 – Pomůţe mu v tom anotace 
  public class FormBean1 { 
   @EJB(name="Repeater") 



   RepeaterSessionBeanLocal repeaterBean; 
   … 
  } 
2. JNDI lookup 
 static RepeaterSessionBeanRemote repeaterSessionBean; 
 Context context; 
  try { 
   context = new InitialContext(); 
   repeaterSessionBean = (RepeaterSessionBeanRemote)   
   context.lookup("JNDI_NAME"); 
   } catch (NamingException e) { 
   e.printStackTrace(); 
   throw new RuntimeException(e); 
  } 
 
 
 
 
Volání Stateful EJB z webové aplikace 
- V zásadě stejné jako ze stand-alone aplikace 
- Pokud chceme pracovat se stále stejnou instancí, musíme si jí zapamatovat v session. 
- Pozor! Session Bean není HTTP Session 
- Nedoporučuje se pouţívat Stateful EJB z bezestavového kontextu 
 – a to je právě HTTPServlet 
- Pouţívejte Stateless kdekoli to je moţné 
 
Local & Remote interface 
- RMI je dosti náročná procedura 
- V některých případech víme, ţe EJB se nachází na stejném stroji, lze jí tedy volat přes lokální API 
- Proto byla zavedena alternativní varianta volání – Local 
 
Stateless vs Statefull EJB 
- Kde to půjde, pouţívejte stateless 
- Stateless se dobře škálují 
- Stateless se nemusí ukládat 
- Statefull se musí ukládat 
- Zatěţují více server 
- Problém s distribuovaností 
- Vhodné na velké objemy dat, zajistí transakce 
- Nemusím se starat o vícevláknovost aplikace 
 
Interceptor 
- Interceptor je vlastně handler události 
- Podobně jako v Java Swing jsou události, v EJB jsou také 
- Podle typu beany (a jejícho ţivotního cyklu) 



 
 

 
 

MDB = Message Driven Beans 
- listener/komponenty, které zpracovává zprávy 
- jsou podobné stateless EJB 
- Zpracování událostí generovaných jinými aplikacemi 
- Aplikační logika vázaná na události 
- nejsou stavové = jsou bezestavové 
- jsou zaměnitelné 
- Asynchronní vyvolání 
- Qale mají jiný účel 
- Krátká doba ţivota 



- Nereprezentují data v databázi 
- Zasílání zpráv je běţná součást distribuovaných aplikací 
- Pro klienta je MDB prostě konzumentem zpráv 
- dva modely komunikace 
 - 1.způsob - zprávy jsou posílány (asynchronně) do fronty a tato beana je postupně odebírá a 
  zpracovává (point to point, fronta) 
 - 2.způsob – existuje prostředník, který rozhoduje na kterou beanu zprávy zašle ke zpracování 
  – více příjemců (publish / subscribe) 
- Implementuje rozhraní javax.jms.MessageListener 
 – metoda onMessage 
- životní cyklus 
 1. newInstance() 
 2. dependency injection, if any 
 3. PostConstruct callbacks, if any 
 

JMS = Java Message Service 
- definuje několik typů zpráv 
- zpráva má hlavičku, vlastnosti a tělo 
 – Hlavička: delivery mode, msg ID, timestamp, priorita, ReplyTo, msg type 
 – Properties (vlastnosti): jméno, hodnota 
 – Tělo: Stream, Map, Text, Object, Bytes 
 

JPA = Java Persistence API 
- jedná se o API k systému ORM = Object – Relational Mapping  
 

ORM – proč je to potřeba? 

- Objektové programování rádo pracuje s objekty 
- Existují objektové databáze, které toto řeší 
 – problém s výkonem 
 – problém se standardizací 
- Komerční řešení většinou zaloţena na RELAČNÍCH DB 
- Přímá práce s DB např. pomocí JDBC: 
 – je nepohodlná 
 – zvyšuje chybovost 
 – sniţuje přenositelnost kódu 
 – míchá dvě logické úrovně 
 
ORM v Java EE 
Do J2EE 1.4 existovaly speciální Entity Beans 
 – sada tříd a rozhraní 
 – hodně konfiguračních souborů 
 – značně nepohodlné a sloţité 
– ale ? 
 – perzistence plně v kompetenci kontejneru 
 – řeší transakce 
 – load balancing 
 
Je něco lepšího? 
? ano 
- Hibernate 
 - přišlo s jednoduchým konfiguračním XML souborem, který mapuje POJO třídy na rel. DB 
- JPA 
 - jako modernější reakce na Hibernate dělá prakticky totéţ, pouţívá anotace 
 
Základní myšlenka JPA 
- práce na objektové úrovni s relační databází 
- Pouţíváme klasické POJO objekty - mapování tabulek a záznámů na POJO 
- Automatické mapování pomocí jmen 
- Anotují se pouze výjimky 
- Kontejner se postará o injekci zdrojů 



- V objektech funguje dědičnost 
- existuje několik interpretací tohoto JPA (Hibernate, Oracle Toplink) 
 
Entity Manager 
- Stará se o práci s entitami, připojení 
- Získat ho můţeme 
 - buď injekcí 
 - nebo pomocí factory 
 

 
 
Entity Manager 
- stará se o práci s entitama, s připojením (injekcí nebo pomocí factory) 
- v něm ţijí instance na jednotlivé řádky v tabulce v databáze 
- připojení pomocí konfiguračního souboru persistence.xml 
- má své vlastní metody 
- detached stav 
- pokud se entita zpropaguje aţ někam k servletu, tak změna entity v servletu nemá vliv na změnu v 
databázi 
- zajistí se pomocí metody EntityManager.merge(obj) 
- metody 
 - persist(Object entity) - uloţí entitu do databáze 
 - refresh(Object entity) - znovunačte z DB 
 - merge(T entity) - připojí objekt do perzistentního kontextu 
 - remove(Object entity) - smaţe z databáze 
 - find(Class<T>entityClass, Object primaryKey)- vyhledá typ T pomocí jeho primárního klíče 
 - flush() - zapíše do DB 
 - create*Query(String sql, ?) - dotaz do db 
 
Entita 
- musí mít prázdný public nebo protected konstruktor 
- musí mít anotaci javax.persistence.Entity 
- nesmí být final a ani její metody a proměnné nesmí být final 
 – to proto, ţe kontejner ji ještě obrábí pomocí dědičnosti 
- pokud bude serializovaná (např. RMI), musí implementovat interface Serializable 
- musí mít primární klíč @Id 
- anotovat lze proměnné třídy instance nebo její metody 
 – nelze to kombinovat 
 
 



Vztahy mezi entitami 
- Jedná se o klasické relačně databázové vztahy 1:N, 1:1, M:N 
- Vlastník relace je vţdy ten, kdo u sebe drţí klíč druhé entity, např. 1:N 
- u M:N můţe být vlastníkem kterákoli strana 
- unidirectional 
 – jen jedna strana (vlastník) ví o té druhé = @ManyToOne() 
- bidirectional 
 – obě strany o sobě vzájemně ví 
 – jedna je vlastníkem = @ManyToOne() 
 – druhá o té druhé ví = @OneToMany(mappedBy = "supervisor") 
Anotace - detail 
- Mnoho anotací má doplňkové parametry, jsou dosti logické 
- @OneToMany(cascade=“ALL”) 
 – ALL - all cascading operations performed on the source entity are cascaded to the target of 
 the association. 
 – MERGE - if the source entity is merged, the merge is cascaded to the target of the  
 association. 
 – PERSIST - if the source entity is persisted, the persist is cascaded to the target of the 
 association. 
 – REFRESH - if the source entity is refreshed, the refresh is cascaded to the target of the 
 association. 
 – REMOVE - if the source entity is removed, the target of the association is also removed. 
- @JoinColumn 
 – name, referendedColumnName, unique, nullable, insertable, columnDefinition, table 
- @Transient 
 – poloţky, které se nebudou mapovat do DB 
- @GeneratedValue(strategy= 
 – Sequence – sekvence 
 – AUTO – JPA vybere nejlepší strategii samo 
 – TABLE – bude se pouţívat pomocná tabulka, aby se zajistila jedinečnost 
 – IDENTITY – jednoznačný identifikáror zajistí DB 
- @LOB 
 – označuje vlastnost, která se bude mapovat na BLOB 
 

 
 



 
 
Dotazovací jazyk 
- Jazyk velmi podobný SQL 
- Java Persistence query language 
 
Named Query 
připravují se pomocí anotace 

 

GWT = Google Web Toolking 
- překladač z jazyka Java do JavaScriptu ₊ HTML 
- klientská I serverová část jsou napsané v Javě a pomocí nástroje je klientská přeloţena 
- a zároveň je vytvořeno rozhraní, které dovolí asynchronní komunikaci se serverem 
- sada JavaScript a Java tříd 
- vývojové prostředí SDK 
- Integrace s IDE – Eclipse, Netbeans, / 
Myšlenka: 
 Programujme vše v jednom jazyce – Java. O klienta se postará překladač. Psaní 
 uţivatelského rozhraní podobně jako v Java Swing. Psaní „klasických“ ovladačů událostí. 
 
GWT moduly 
- projekty se v GWT dělí na moduly 
- modul je ohraničená funkcionalita 
- mají jmennou konvenci jako v Javě 
- mají deskriptor s koncovkou .gwt.xml 
- obsahují 
 - zděděné moduly 
 - Entry-point Class 
 - zdrojové cesty – jen třídy v těchto cestách budou přeloţeny do JavaScriptu. POZOR – toto je 
 častý zdroj chyb. 
 - veřejné cesty 
 - externí JavaScript 
 - css 
 - servlety a další properties 
- pouţívá I soubor gwt.properties – informace potřebné pro překlad 



- dynamické zavádění tříd – na základě podmínky, si určím, kterou třídu pouţiju 
 
GWT – zavádění kódu 
1. Prohlíţeč nahraje zaváděcí HTML stránku 
  <!-- Nahrání klientské logiky v javascriptu --> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"     
   src="cz.cvut.fel.dama/cz.cvut.fel.dama.nocache.js"></script> 
 - Jednoduchý začátek – klientský kód 
  - Vstupní bod do UI je třída implementující EntryPoint 
2. Narazí na značku 
 <script src=”<Module Name>.nocache.js”> , nahraje JavaScript 
3. V JavaScriptu je obsaţeno rozhodování o derefed binding, na základě kterého se nahraje příslušná 
verze .cache.html 
4. .cache.html vytvoří skrytý <iframe> a nahraje se do něj 
5. po nahrání .cache.html se spustí vlastní kód aplikace 
 
GWT – uživatelské rozhraní 
UI podobné jiným Java technikám (Swing) 
RootPanel – do tohoto kontejneru se vkládá vše ostatní 
FlowPanel – jednoduchý <div> ve stránce 
HTMLPanel – staví HTML strukturu 
FormPanel – formulář 
ScrollPanel – má posuvník 
PopupPanel, DialogBox - dialogy 
Grid, FlexTable – tabulky 
LayoutPanel, DockLayoutPanel, SplitLayoutPanel, StackLayoutPanel, TabLayoutPanel, 
POZOR! POZOR! POZOR! 
GWT layout funguje správně jen ve standardním reţimu prohlíţeče 
 
Další prvky 
- Button 
- TextBox 
- Tree 
- RichTextArea 

 
 



GWT – komunikace se serverem 
RPC = Remote Procedure Call 
 - z klientského kodu je zavolán serverový kód – komunikace pomocí AJAX 
 - Klient – JavaScript 
 - Server – Servlet 
 - pro komunikace jsou potřeba serializovatelné objekty 
  • char, byte, short, int, long, boolean, float, double 
  • String, Date, Character, Byte, Short, Integer, Long, Boolean, Float, Double 
  • pole serializovatelných hodnot 
  • serializovatelná třída (definovaná uţivatelem) (typu IsSerializable nebo  
   java.io.Serializable) 
  • třída, která má alespoň jednu serializovatelnou podtřídu 
 - co je ve hře: 
  - Synchronní rozhraní – definuje interface – implementace na serveru 
  - Asynchronní rozhraní 
  - Implementace asychnronního rozhraní na serveru 
  - Volání asynchronního automaticky vygenerovaného kódu klientem 
  - Implementace synchronního rozhraní serverem 
 
GWT – práce se session 
- U Ajax aplikací se stav aplikace ukládá u klienta. 
- Problém s obnovením celé stránky. 
- Potřeba udrţování stavu i na serveru 
- práce se session an straně serveru 
 - metoda getThreadLocalRequest() 
 - getThreadLocalRequest().getSession().setAttribute("lastString",toReturn); = nastavení 
 session 
 - return (String)getThreadLocalRequest().getSession().getAttribute("lastString"); = čtení 
 session 
 
GWT a historie v prohlížeci 
- Problém: Ajax aplikace negenerují historii viditelnou pro prohlíţeč 
- Řešení v GWT: iframe, ve kterém se historie bude schovávat 
- Jak to funguje: 
 1. Do HTML se vloţí iframe 
  <iframe id="__gwt_historyFrame" style="width:0;height:0;border:0"></iframe> 
  - odchytávání událostí v UI – tato událost bude nastavena jako bod návratu 
 2. Na základě události X si do historie aktivně zapíšeme nějaký údaj (String) 
  textbox.addValueChangeHandler(new ValueChangeHandler<String>() { 
   public void onValueChange(ValueChangeEvent<String> event) { 
    History.newItem("text_" + event.getValue()); 
   } 
  }); 
  - vytvoříme nějaký String – reprezentuje daný bod v historii 
 3. Na událost posunu v historii reaguji tak, ţe si z historie „vytáhnu“ příslušný string a podle něj 
 nastavím aplikaci do příslušného stavu. 
  - v historii je vyhledán příslušný String a podle něj je aplikace nastavena do  
  příslušného stavu 
 
GWT kompilace a debuging 
- debugování ve vývojovém módu (Development mode) 
Speed Tracer 
- Zajímavý nástroj pro ladění výkonu 
- Pro Chrome 
- FF má Firebug, který umí něco podobného 
- Instalovat Chrome, instalovat plugin pro GWT, 
- Spustit Chrome s přepínačem 
 --enable-extension-timeline-api 
 

 



Deferred binding 
- v okamţiku překladu aplikace kompilátor zjistí “charakteristické rysy” pro daný prohlíţeč a 
vygeneruje přesnou specifickou verzi aplikace podle těchto “poţadavků” prohlíţeče 
  

JavaBeans (!!! neplést s Enterprice Beans ani s NetBeans !!!) 

- JavaBean je třída 
- standardizovaný formát 
- cíl: jednoduchá znovupouţitelnost 
- obvykle řeší jeden konkrétní elementární problém 
 - aplikační logika 
- původně vznikly jako vizuální elementy do vývojového prostředí 
 
JavaBeans - Podmínky Bean 
- třída v Janvě 
- musí mít konstruktor bez parametrů 
- nemá instanční proměnné typu public – vše se řeší přes gettery a settery 
- má metody get a set pomocí kterých se přistupuje k instančním proměnným 
- typ argumentu set metody a návratové get metody musí být stejný 
- měla by podporovat perzistenci (rozhraní Serializable), tj. moţnost serializace 
- obvykle podporuje události, jejich zpracování a generování. 
 
JavaBeans - Na co se Beans používají v normálních aplikacích 
- lze pouţít k přenosu informací (formuláře) 
- Vizuální komponenty 

– Mají vizuální reprezentaci zabírající prostor v okně aplikace. 
– Příklad: tlačítko, tabulka, rolovací seznamy. 
– Podpora ve vizuálních nástrojích. 

- Nevizuální komponenty 
– Příklad: časovač, databázové spojení, kontrola pravopisu 

 
JavaBeans - Na co se Beans používají ve web aplikacích 
- Problém standardního JSP 

– umoţňuje míchat prezentační a aplikační logiku 
– doporučení je to nedělat 
– technika: kusy kódu jsou napsané v JavaBean třídě 

- Zapouzdření aplikační logiky 
- Znovupouţití 
- Objektový přístup 
- Moţnost sdílení zapouzdřených dat 
 
JavaBeans - Viditelnost/sdílení dat - servlet můţe předat řízení JSP, která vygeneruje stránku (také 
v případě chyby ve formuláři) 
 
JavaBeans - Přístup k beaně z JSP stránky - nejdříve musíme získat ukazatel na instanci beany 
 1. instanciovat 
 2. set hodnoty 
 3. get hodnoty 
 
V čem je to lepší?!? 
- nepouţíváme skriptování přímo v JSP 
 tato klausule 
  <jsp:useBean id="b" 
   class="CTUClasses.CounterBean" 
   scope="application" /> 
 zajistí stejnou funkci jako skript 
- Vyuţíváme aplikační logiky v beaně 
- Klauzule je stejně přeloţena na podobný kód 
 
 
 



JavaBeans – použití beanu jako aplikační logiky – model 
- JB se dají pouţít k přenosu informací 
 - formulář pro přidávání statementForm.jsp 
 - obsluhující servlet - controller 
 
 
JavaBeans – Serializace 
- objekty jsou převedeny na proud bytů 
- pak je moţné je 
 - uloţit do soubor  
 - zabalit do streamu a poslat 
 - rozhraní java.io.Serializable  
 
Serializace - řízení 
- klíčové slovo transient – označení proměnné, které serializovat nechceme (vlákno, připojení k DB) 
- serializují se instační a static proměnné 
- metody writeObject(), readObject() 
 - private metody 
 - vyuţití pokud potřebujeme serializovat nějakým zvláštním způsobem 
 - JVM můţe volat private metody, jiný objekt ale ne! 
- defaultní chování – co se serializuje 
 – všechy proměnné, které nejsou static nebo transient 
- Pokud ale definujeme pole proměnných, které se mají serializovat, budou pouţity tyto 
 – v pořadí, které odpovídá pořadí v poli 
  public class SerializableExample2 implements Serializable { 
   private String username; 
   private int counter; 
   private String password; 
   private final static ObjectStreamField[] 
    serialPersistentFields = { 
    new ObjectStreamField( 
    "username", String.class), 
    new ObjectStreamField("counter", int.class) }; 
  } 

 

JSP = JavaServerPages 
- textový dokument, který obsahuje 

- statická data, většinou XHTML kód 
- JSP elementy, které generují dynamický obsah 

- přípona .jsp 
- dvě verze 
 - standardní (pouţíváme ve WPA) 
 - XML 
 
JSP životní cyklus 

- JSP je podtřída Servletu 
- kompiluje se v okamţiku prvního zpracování 
- dále se vykonává jen servlet 
- při kaţdém dotazu na JSP stránku se provádí kontrola, zda jsp stránka není novější neţ 
servlet 
- pokud ano => provede se znovu kompilace 
- pokud ne => vykonán existující servlet 

 
JSP - syntaxe 
Directivy 

– %@ - globální informace pro fázi překladu 
<%@ page contentType=""text/html; charset=UTF-8"%> 

Akce XML značky 
– informace pro fázi obsluhy dotazu (XML značky) 
– standardní nebo uţivatelské 



Skriptovací elementy 
– kus java kódu (scriptlety, deklarace, výrazy) 
– deklarace  <%! int i = 0; %> 
– scriptlety <% 

    String name=null; 
    if (request.getParameter("name") == null) { 
%> 

– výrazy <%= i * 2 %> 
Komentáře 

- XML / HTML syntaxe <!-- xxx <%= vyraz %> xxx ... --> 
- JSP syntaxe  <%-- cokoli krome zavíracího --%> ... --%> 
- Skriptovací jazyk <% /** toto je komentář... **/ %> 

 
JSP - Objekty 
- implicitní objekty jsou zděděny ze servletu 

- request 
- response 
- pageContext – kontext konkrétní stránky 
- session 
- application – aplikační kontext 
- out – posílání dat na výstup 
- config 
- page 
- exception 

- aplikačně specifické (sdílení informací) 
 - JavaBeans (!!! neplést s Enterprise Beans !!!) 
 
JSP - Objekty 
- Problém konkuřenčnosti 
 – sdílený objekt je ThreadSafe 
 – nebo JSP stránka k němu bude přistupovat jako ne-ThreadSafe 
 <%@ page isThreadSafe="true|false" %> 
 
JSP – Další možnosti 
- getParametr, setParametr 
JSP – forward a include 
Direktiva <%@ include file="url" /> 
- Je vyhodnocena ve fázi před kompilaci (proprocessing). 
- Vkládaná stránka tedy nemusí být komplet jsp stránka. 
Akce <jsp:include page="url"/> 
  <jsp: param name="paramName" value="paramValue" /> 
 </jsp:include> 
- Vloţí jinou kompletní stránku, ta musí být samostatně existující 
 
JSP – Unified Expression Language 
- Jazyk pro získávání a zápis dat do objektů (bean) 
- Definuje výrazy, které jsou v JSP stránce vyhodnoceny 
 <c:if test="${statements.statementCount > 3}"> 
  <div>Už jste zadal(a) nejméně 3 hlášky</div> 
 </c:if> 
- Umoţňuje: 
 – číst data 
 – zapisovat data 
 – volat metody objektů 
 – počítat aritmetické operace 
- výraz začíná $ - okamţité vyhodnocení (immediate evaluation) – backslash ruší interpretaci 
- výraz začíná # - odloţené vyhodnocení (deferred evaluation) 
- volá se později – můţe zavolat framework 
 
 



Příklady použití 
- okamţité vyhodnocení stránky = Immediate 
 <fmt:formatNumber value="${sessionScope.cart.total}"/> 
 - vyhodnocení výrazu v okamţiku renderování stránky 
- vyhodnocení později = Deffered Evaluation 
 <h:inputText id="name" value="#{student.name}"/> 
 - vyhodnocení je delegováno na framework vyuţívající JSP 
 - závisí na ţivotním cyklu stránky například při prvním načtení formuláře je to stejné jako 
 okamţité, při odeslání formuláře ale chceme číst hodnoty z předchozího odeslání formuláře 
- Vlastnosti objektu – pouţijeme [ ] 
 ${customer.address["street"]} 
- Přístup do vlastnosti typu pole 
 ${customer.orders[1]} 
 ${customer.orders.current} 
- Přístup k hodnotě v datovém typu Map 
 ${customer.orders["socks"]} 
- Vyhodnocení výrazu 
 ${data.work_days * 2} 
EL Expression   Result 
${1 > (4/2)}   false 
${4.0 >= 3}   true 
${100.0 == 100}  true 
${(10*10) ne 100}  false 
${'a' < 'b'}   true 
${'hip' gt 'hit'}   false 
${4 > 3}   true 
${1.2E4 + 1.4}   12001.4 
${3 div 4}   0.75 
${10 mod 4}   2 
${!empty param.Add}  False if the request parameter named 
   Add is null or an empty string. 
${pageContext.request.contextPath}  The context path. 
${sessionScope.cart.numberOfItems}  The value of the numberOfItems property of the session-
     scoped attribute named cart. 
${param['mycom.productId']}   The value of the request parameter named mycom.productId. 
${header["host"]}    The host. 
${departments[deptName]}   The value of the entry named deptName in the departments 
     map. 
 
 
${requestScope[’javax.servlet.forward.se rvlet_path’]} 
     The value of the request-scoped attribute named 
     javax.servlet.forward.servlet_path. 
#{customer.lName}    Gets the value of the property lName from the customer bean 
     during an initial request. Sets the value of lName during a 
     postback. 
#{customer.calcTotal}    The return value of the method calcTotal of the customer 
     bean. 
 
JSP uživatelské knihovny značek - taglibs 
- Je moţné přidávat různé nové značky 
- Značky doplňují funkcionalitu stránky 
- Fungují jako "blackbox" 
- Implementují skrytý java kód 
- Značky mohou být jak párové (obsah), tak nepárové 
- Jak na to 
 – nejprve deklarujeme, ţe knihovnu budeme pouţívat 
 – pak vkládáme jednotlivé značky 
- Deklarace 
 <%@ taglib prefix="tt" [tagdir=/WEB-INF/tags/dir | uri=URI ] %> 



- Pouţití 
 <tt:tag attr1="value" ... attrN="value" /> 
 nebo 
 <tt:tag attr1="value" ... attrN="value" > 
     tělo 
 </tt:tag> 
- Deklarace knihovny 
 <%@ taglib prefix="tt" [tagdir=/WEB-INF/tags/dir | uri=URI ] %> 
- Tag Handler je javová třída, která implementuje uţivatelskou značku (uţivatel si ji vyrobí) 
 - Je to JavaBean 
  – konstruktor bez parametrů 
  – setXXX, getXXX, isXXX metody 
 - Existuje několik typů značek definovaných interface 
  JSP verze  JSP Interface 
  JSP 1.1  Tag, BodyTag 
  JSP 1.2  IterationTag 
  JSP 2.0  SimpleTag, JspFragment 
- Simple Tag Handler 
 -  Intefrace a tuto třídu můţeme pouţít na všechny typy uţivatelských značek 
 - Kdyţ se značka objeví v JSP stránce, překladač udělá: 
  – Vytvoří instanci TagHandleru 
  – Zavolá setJspContext() a setParent() 
  – Inicialuzuje atributy značky 
  – Vyrobí objekt typu JspFragment a zavolá setJspBody() 
  – zavolá metodu doTag() …a ta udělá veškerou práci 
 

JSP - TLD = Tag Library Descriptor 
 - XML soubor, který informuje kontejner o tom, jaké uţiv. značky jsou dostupné 
 - soubory .TLD 
- Dynamické atributy 
 - Ne všechny atributy musí být v tld souboru explicitně vyjmenovány 
 - Mohu povolit i neomezené mnoţství dalších 
 - Ty jsou pak tzv. dynamické 
 - Příklad 
  – jednoduchá značka, která vypíše seznam svých atributů a jejich hodnot 
 
- Struktura TLD 
 Element   Význam 
 tlib-version   Verze 
 short-name   Jméno knihovny 
 tag    popis tag-handleru 
 name    jméno tag-handleru 
 tag-class   třída 
 bodycontent  můţe značka mít obsah? tagdependent, scriptless, empty 
 variable   definuje proměnné, které mají být videt ve zbytku stránky, musí 
    obsahovat další elementy: name-given nebo name-for-attribute 
 attribute   definuje atributy značky, má 3 podelementy: name, required,  
    rtexprvalue 
 dynamicattributes umoţňuje pouţít i nedefinované atributy 
- Struktura TLD – Tag Attributes 
 Element   Význam 
 description   popis 
 name    jméno atributu 
 required   povinný? default false 
 rtexprvalue   můte být definován pomocí EL výrazu? default false 
 type    datový typ, default String 
 fragment   má se vyhodnocovat aţ v tag handleru nebo ještě před předáním 
    do tag-handleru? default false 
 

 



JSTL – JSP Standard Tag Library = standardní knihovny značek 
- JSP přichází se sadou dandardních značek 
- Core actions (c.tld, c-rt.tld) 
- XML processing (x.tld, x-rt.tld) = kompatibilní se syntaxí XML 
- Internationalization fromatting (fmt.tld, fmt-rt.tld) 
- Přístup k relačním databázím (sql.tld, sql-rt.tld) 
- existuje několik standardních knihoven značek (Core, XML, SQL, Functions,…) 
- značky obsahují prefix + URI <%@ taglib prefix=”c” uri=”http://java.sun.com/jstl/core_rt”> 
- sada standardizovaných knihoven např. <c:out … > <c:out /> 
- c: je namespace 
 
JSTL - Core Actions 
 Značka    Význam 
<c:out value=""default=""> Pošle text do výstupního streamu. Postará se o XML kódování 
    = pouţívejte proti XSS 
<c:set var="" value="">   Definuje proměnnou, ta můţe být vyuţita dále 
<c:set target=""property=""value=""> 
    Nastaví vlastnost dané javaBeany nebo objektu typu Map 
<c:remove var="" scope=""> Odebere objekt daného jména z daného scope. Pokud atribut 
    scope není zadán, prohledávají se scope v pořadi page, request, 
    session, application 
<c:catch var="">   Ohraničuje blok, kde se můţe vyskytnout vyjímka. 
<c:if test="" var="">   Jako standardní if, nemá else blok 
<c:choose>, 
<c:when test=""> 
<c:otherwise> 
 
JSTL - Core Actions - iterators 
 Značka    Význam 
<c:foreach var=""items=""> Iteruje přes všechny poloţky v kolekci items. Kaţdá poloţka můţe být 
    referována pod názvem var. Pokud items je typu Map, pak hodnota je 
    referována jako var.value. 
<c:foreach   For smyčka, step je nepovinný 
var="" 
begin="" 
end="" 
step=""> 
<c:forTokens   Iteruje přes tokeny v řetězci string 
items="" 
delims=""> 
 
JSTL - Formatting Actions 
- i18n = internationalization = aplikace ve více jazycích 
- Resource bundle 
 - jak to funguje 
  - Jeden soubor jako Default Language 
  - Další soubory se stejným jménem zakončeným národní zkratkou 
  - Pokud si přeji explicitně nastavit jazyk, mohu 
   <fmt:setLocale value="en" /> 
  - Příklad cz/cvut/fel/bundles/rsbundle1.properties 
    cz/cvut/fel/bundles/rsbundle1_cs.properties 
- Textový soubor, který obsahuje sadu klíčů a hodnot 
- Klíče jsou typu String, hodnoty jsou typu String 
- U klíčů se pouţívá tečková notace pro přehlednost 
- Kaţdá aplikace můţe mít sadu resource bundle 
- Soubor má příponu .properties 
 

 
 
 



JDBC - Databáze 
- Do databáze přistupujeme pomocí ovladače 
- 4 typy ovladačů 
- Java poskytuje rozhraní, které schovává implementační rozdíly 
- Toto rozhraní se jmenuje JDBC 
 
JDBC - Ovladače 
- definuje 4 typy ovladačů = drivers 
- typ 1 - pouţití ODBC protokolu (JDBC-ODBC bridge) 
 - je vyţadován specifický ovladač pro danou databázi 
- typ 2 - tento ovladač má za úkol překládat poţadavky z JDBC do určitého spec. ovladače, který je 
 určen právě pro jeden typ databáze 
 - pouţívá API protokol 
 - typ 1 je podmnoţinou tohoto typu ovladače 
 - stejné výhody/nevýhodu jako u typu 1 
- typ 3 - mezi aplikací a databází existuje server, který představuje rozhraní 
 - pouţívá NET protokol 
- typ 4 - databáze je napsaná v Javě, platformově nezávislé 
 - není třeba ţádného prostředníka 
 
JDBC – Spojení 
- Třída DriverManager se stará o 
 – dostupné ovladače 
 – spojení 
- Aby to dokázal, musí 
 – vědět, jaké ovladače jsou k dispozici 
 – URL databáze 
- Získání spojení - pokročilejší 
 - V JDBC 2.0 je lepší spojení získat pomocí pokročilejší třídy javax.sql.DataSource 
 nebo javax.sql.ConnectionPoolDataSource 
 - Je výhodné sdílet spojení s DB 
  – šetříme prostředky (paměť, čas) 
  – DB má omezený počet spojení 
Třídy a některé užitečné metody 
java.sql.DriverManager 
 – getConnection(String url, String user, String password) throws SQLException 
java.sql.Connection 
 – Statement createStatement() throws SQLException 
 – void close() throws SQLException 
 – void setAutoCommit(boolean b) throws SQLException 
 – void commit() throws SQLException 
 – void rollback() throws SQLException 
 
JDBC – DataSource 
- DataSource má parametry uloţené v konfiguračním souboru kontejneru 
 – umístění DB serveru 
 – jméno databáze 
 – síťový protokol pro komunikaci 
- Při psaní aplikace o těchto vlastnostech vůbec nevíme 
- Dají se kdykoli změnit 
- Kde tyto hodnoty jsou: 
 – GlassFish: <J2EE_HOME>/domains/domain1/config/domain.xml 
 – TomCat:  <TOMCAT_HOME>/conf/server.xml 
- Servery obvykle poskytují GUI pro adminstraci 
 
Přímá práce s databází pomocí JDBS 
- zvyšuje chybovost 
- sniţuje přenositelnost kódu 
- míchají se dvě logické úrovně 
 



JDBC - práce s databází 
- musíme zaloţit datový zdroj 
 - Na serveru (v mém případě GlassFish), podobné je to u Tomcat zaloţím nový "Resource", 
 tedy ConnectionPool 
- Přidáme vyrobený connection pool do JNDI 
- Na straně web aplikace vyrobíme odkaz na datový zdroj - Soubor web.xml 
 
SQLException 
- SQLException je "zřetězená" vyjímka 
- Na základě klientské operace můţe dojít na serveru k celé řadě vyjímek 
- Tyto vyjímky jsou popsány instancemi SQLException 
- Další vyjímku v kaskádě je moţné získat metodou public SQLException getNextException() 
 
Práce s databází 
- Práce s databází se provádí pomocí instancí třídy Statement 
- Statement získáme voláním metody třídy Connection 
metoda     popis 
public Statement createStatement()  Vyrobí instanci Statement. Pokud je pouţit pro   
     executeQuery(), vrací "nonupdatable", "non-scrollable"  
      resultset updatable" 
public Statement createStatement Stejné jak předchozí, parametry určují, jestli resultset je 
(int,int)     updatable a scrollable 
public Statement createStatement Jen v JDBC 3.0. Stejné jako předchozí, třetí parametr určuje 
(int,int, int)    "holdability" 
 
Metody třídy Statement 
- Třída statement definuje tyto základní metody 
metoda     popis 
public int executeUpdate(String)  Operace s databází, které nejsou dotazy, tj. create, insert, 
     update, delete 
public ResultSet executeQuery (String)  Operace typu dotaz, vrací resultset 
public int[] executeBatch ()   Pro posílání více SQL příkazů v jednom kroku. 
public boolean execute(String)   Pro provádění neznámého SQL příkazu. Můţe být create, 
     insert, update, delete i select 
 
Pozor! Stejně jako spojení, i statement je třeba po pouţití uzavřít. 
 } finally { try { 
   stmt.close(); 
   connection.close(); 
  } catch (SQLException sqle2) { } 
 } 
 
Resultset 
- Při vytváření Statementu se rozhodujeme, jaký bude ResultSet, který vrátí a zda se skrze něj dá 
aktualizovat tabulka 
- Jsou definovány tři typy 
 - ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY = pohyb jen vpřed metodou next() 
 - ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE = pohyb jen vpřed i vzad metodou next(), 
 previsous(), … 
 - ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE = pohyb jen vpřed i vzad metodou next(), 
 previsous(). Pokud se data v průběhu procházení změní, projeví se to okamţitě. 
 
Čtení a manipulace dat z resultsetu 
- pomocí metody next() /nebo jiné/ procházíme resultset 
- pomocí metod getXXX(int) a getXXX(String) čteme data – XXX jsou základní datové typy Int, Float, 
Long, Byte, String, Time,… 
- u resultsetu, který je updatable můţeme volat podobné metody updateXXX(int index, XXX value) a 
updateXXX(String columnName, XXX value) 
- parametry typu int je pořadové číslo sloupce 
- parametry typu String je název sloupce 



Null hodnoty 
- Pokud je v DB hodnota NULL, vrací metoda getXXX také NULL, pokud vrací objekt 
- Pokud vrací primitivní datové typy, nevrací NULL nikdy! 
 – Příklad getBoolean() vrací false pro hodnoty NULL 
- Řešení: metoda public boolean wasNull() 
 – vztahuje se k naposledy přečtené hodnotě 
 
Prepared Statements 
- PreparedStatement je podtřída Statement 
- Co umí navíc: 
 1. Platformově nezávislé SQL příkazy 
  - Různé DB mají různé kódování řetězců, např. Mc'Donald 
  MySQL: 'Mc\'Donald' 
  MSSQL: 'Mc''Donald' 
 2. Lepší optimalizace dotazu 
  - Zpracování dotazů v DB má fáze 
   - Cache lookup 
   - Parse 
   - Check access rights 
   - …. 
   - Optimize 
   - Execute 
   - Query Cache 
- PreparedStatement provádí optimalizaci jednou, dále posílá data do fáze execute 
 
Transakce 
- Bez transakcí se ve velkých systémech neobejdeme 
- Transakce je posloupnost operací, které jako celek buď uspěje nebo bude vrácena 
- V JDBC vše povaţuje za transakci 
 – commit můţe být automatický (autocommit =true) 
 – ruční – explicitní volání commit, při autocommit = false 
- Uloţená procedura je jako jedna transakce 
- Distribuované transakce 
- O distribuované transakce se stará transaction manager 
- Pro kód aplikace ţádná změna 
 
Metody třídy Connection 
metoda    popis 
void setAutoCommit(boolean)  Nastavuje vlastnost autocommit 
void commit()    Ruční volání commit 
void close()    Není explicitně transakční metoda, ale 
můţe způsobit commit.   To je ale různé pro různé db! 
void rollback()    Vrátí DB do stavu před začátkem transakce. 
Savepoint setSavepoint()  Vytvoří nepojmenovaný savepoint, ke kterému je moţné se vrátit 
Savepoint setSavepoint(String)  Vytvoří pojmenovaný savepoint, ke kterému je moţné se vrátit 
void releaseSavepoint(Savepoint) Odstraní daný savepoint z aktuální transakce 
void rollback(Savepoint)  Vrátí transakci k danému savepoint-u 
 
Locking a izolace  
- Otázka paralelního běhu transakcí 
- Jak se navzájem ovlivňují? 
 – ideálně nijak 
 – v reálním světě si mohu přát, aby se na sebe nemusely moc vázat => rozvolníme pravidla 
- Míra izolace určuje míru ovlivnění a z toho vyplývající moţné problémy s daty 
- SQL definuje tyto míry izolace 
 – READ UNCOMMITTED = nezabraňuje ničemu 
 – READ COMMITTED = zabraňuje dirty reads 
 – REPEATABLE READ = zabraňuje nonrepeatable reads 
 – SERIALIZABLE = zaručuje vše 
 



Porušení izolace transakcí 
- Dirty read 
- Nonrepeatable read 
- Phantoms 
 
Souběžnost 
úroveň   Dirty read  Nonrep. read  Phantoms 
READ UNCOMMITTED A   A   A 
READ COMMITTED  N   A   A 
REPEATABLE READ  N   N   A 
SERIALIZABLE  N   N   N 
 
Souběžnost je řešena pomocí zámků 
- Pesimistic locking 
 – explicitně zamykáme záznamy, které mohou být ovlivněny naší transakcí 
 – jiní klenti musí čekat aţ tyto zámky uvolníme 
 – očekáváme, ţe dojde k souběţnému přístupu ke stejným datům 
- Optimistic locking 
 – nezamykáme nic a doufáme, ţe to dobře dopadne 
 – necháváme si "zadní vrátka" pro případ, ţe to nedopadlo 
 – klienti se vzájemně neblokují 
 – očekáváme, ţe nedojde k souběţnému přístupu ke stejným datům 
 

JNDI = Java Naming and Directory Interface 
- spojení s DB lze zaregistrovat do JNDI 
- kdo se potřebuju spojit s DB, nejprve si ho můţe vyhledat v adresáři JNDI 
- vytvoření iniciálního kontextu pro hledání a vyhledání v adresáři 
- jména se odvíjejí relativně od počátečního kontextu (Initial Context) 
 - Context c = new InitialContext(); 
 - dataSource = (DataSource) c.lookup("java:comp/env/jdbc/Y36TW2Pool"); 
- Kaţdému jménu je přiřazena jedna instance objektu nebo reference na objekt 
- Nad jmenným prostorem lze vyhledávat 
 
JNDI - Spojení s databází prostřednictvím JNDI 
- Kontejner musí definovat spojení s DB 
- Kontejner si ho přiřadí do jmenného prostoru 
- Klient vyhledá spojení a získá jeho instanci 
 

Java EE = Java Enterprise Edition 
- webové aplikace, aplikační servery 
 – staví na progamovacím jazyce Java  
 – sdílí s ním všechny výhody i nevýhody  
 Výhody  
 – Platformově nezávislé  
 – Stabilní, bezpečný, prověřený kód  
 – Mnoho existujících knihoven  
 – Standardizované chování a API  
 – Škálovatelnost  
 – Stabilita  
 Nevýhody  
 – Pomalé ???  
 – Náročný vývoj 
 Kaţdá JEE aplikace je zabalena do standardního formátu  
 Obsahuje  
 – Funkční komponenty jako EJB, JSP, servelty, applety, statické stránky, …  
 – Deskriptor  
 Kdyţ je to zabalené, je moţné to rozjet na kterémkoli serveru splňující specifikaci kontejneru.  
Zabalení aplikace  
 Balí se do standardního .jar, ale má příponu .ear  
 EAR (Enterprise Archive) obsahuje  



 – jednotlivé moduly  
 – deskriptory s příponou .xml  
 Deskriptory popisují, jak se má aplikace nastavit po spuštění  
 

Java ME = Java Micro Edition 
- mobilní aplikace, omezený rozsah funkcí 
 

Java SE = Java Standard Edition 
- desktopové aplikace 
 

JSF = JavaServerFaces 
- webový framework pro vytváření UI 
 - server side   - UI komponenty 
 - server-side validace  - konverze dat 
 - události   - i18n 
 - navigace   - rozšiřitelnost 
 - vlastní značky   - propojení se server-side objekty 
 - UI si pamatuje svůj stav (v zásadě řeší ţivotní cyklus stránky = formulářů) 
 
JSF aplikace 
- .jsp stránky 
 - s vlastní sadou značek 
 - obsahuje sadu “backing beans” - JavaBeana, která je spřaţena s funkčností stránky 
 - konfigurační soubory (navigace, konfigurace bean – soubor JSF Faces Configuration (XML 
 soubor) – faces-config.xml) 
 - deployment descriptor (web.xml) 
 - další objekty – validátory, konvertory, listenery 
 
JSF – postup při vývoji = životní cyklus 
1. namapování instance servletu FacesServlet 
 - jeden servlet funguje jako centrální controller 
 - první přístup k formuláři poprvé – Initial Request 
2. tvorba UI pomocí značek (i vlastních) 
 - kaţdý formulář představuje na serveru datovou strukturu ve formě Beany 
 - bean má getter a setter na všechny vlastnosti 
 - bean má další vlastnosti, které můţeme volat 
3. tvorba backing beans 
4. definice navigace 
 - Na základě úspěchu / neúspěchu některých akcí přecházíme na další stránky 
 - Navigační pravidla se zapisují do faces-config.xml 
5. přidání deklarace managed bean do konfiguračniho soboru aplikace (faces-config.xml) 
 - pouţití ManagedBean 
  - #{PersonManagedBean.firstName} 
   Initial response :getter 
   Postback response: getter 
  - <h:inputText value="#{PersonManagedBean.firstName}" /> 
   Initial response: getter 
   Postback request: getter 
   Postback response: setter 
 - vyuţití deferred evaluation (volání) beany => value = “#{Osoba.jmeno}” 
 
JSF Životní cyklus - Konverze a validace 
Postup - konverze -> validace 
Konverze 
 – řeší problém převodu textového řetězce (formulář) na objekt (Java) = String -> java 
 – řeší i opačný převod 
- Automatická 
 Plat: <h:inputText value="#{PersonManagedBean.salary}" /> 
- Explicitní 
 <h:inputText value="#{PersonManagedBean.creditCardNr}" 



Většina standardních konverzí probíhá automaticky podle datového typu managed bean. 
Existuje řada dostupných konvertorů – např. 
 javax.faces.BigDecimal javax.faces.convert. BigDecimalConverter 
 javax.faces.BigInteger javax.faces.convert. BigIntegerConverter 
 javax.faces.Boolean javax.faces.convert. BooleanConverter 
 javax.faces.Byte javax.faces.convert.  ByteConverter 
 
 
 
 
Validace 
 – kontrola správnosti dat 
- validátor funguje obdobně jako konvertor 
- Standardní validátor 
 <h:inputText id="salary" value="#{PersonManagedBean.salary}" > 
  <f:validateLongRange maximum="100000" minimum="0" /> 
 </h:inputText> 
- Existující validátory 
 f:validateDoubleRange  f:validateLongRange 
 f:validateLength   f:validateRegex 
 f:validateRequired  f:validateBean 
 
Component tree 
- Strom se staví vţdy znovu 
- Jednotlivé komponenty si mohou pamatovat svůj stav (stavové komponenty) 
 – session 
 – hidden pole, obohacování odkazů 

 
 
- Navigace 
- Pokud dochází k navigaci, je přesměrování nový Initial Request! 
- Konverze a Validace 
 – pořadí konverze->validace 
 – projdou se vţdy všechny poloţky 
 – při alespoň jedné chybě se následně skočí rovnou na Render Response 
- Render response 



 – vytvoření odpovědi 
 – uloţení stavu kompoment 
  • musí implementovat rozhraní StateHolder 
- Property immediate 
 - vynutíme přeskočení konverze a validace 
 - pouţití – u akcí, které nemají zpracovat data formuláře 
 - případně u akcí, které zpracovávají jen část dat formuláře 
 
JSF komponenty 
– Tag – značka = inputText, selectOneRadio, … 
– UIComponent = reprezentace ve stromu - UIInput, UISelectOne, … 
– Renderer = “vykreslí” komponentu v HTML 
– Listbox, Text, Radio 

 

RMI = Remote Method Invocation 
– volání vzdálených metod 
– volání skrze sockety je mnoho reţijního kódu => vytvořeny knihovny implementující techniku 
volání metod umístěných na vzdálených systémech 
– pouze pro platformu Java 
– aplikace zaloţena na architektuře klient-server 
– volání je synchronní a blokovací 
– klient pracuje se stubem – lokální zástupný objekt 
– server pracuje se skeletonem – skutečný objekt na serveru 
 
RMI - postup vytváření aplikace se vzdáleným objektem 
1) definice rozhraní vzdáleného objektu (rozhraní dědí z rozhraní java.rmi.Remote) 
2) implementace vzdáleného objektu 
3) vygenerování stubů a skeletonů (výstupem jsou .class soubory tříd pro vzdálený objekt) 
4) vytvoření instance vzdáleného objektu na serveru (publikování do jmenné sluţby) 
5) získání přístup ke vzdálenému objektu u klienta (Naming.lookup(String)) 
 
RMI - další podobné technologie 
– RPC 
– platformově závislé 
– CORBA 
– platformově nezávislé 
– DCOM 
 


