
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

JBuilder. Vademecum
profesjonalisty
Autorzy: Michael Landy, Saleem Siddiqui, Jeff Swisher
T³umaczenie: Adam Majczak (rozdz. 1 - 9, 30, 31), Tomasz
Miszkiel (rozdz. 17, 19, 20 - 24), Pawe³ Ro�czak
(rozdz. 25, 28, 29), Marcin Samodulski (rozdz. 10 - 16),
Krzysztof Wo³owski (rozdz. 18, 26, 27)
ISBN: 83-7361-139-8
Tytu³ orygina³u: JBuilder Developer's Guide
Format: B5, stron: 856 

JBuilder firmy Borland to ulubione �rodowisko programistyczne wielu programistów 
Javy, pozwalaj¹ce na efektywne tworzenie z³o¿onych aplikacji.

O technikach programowania w jêzyku Java i zwi¹zanych z nim specyficznych 
zagadnieniach traktuje wiele ksi¹¿ek. Ta, któr¹ trzymasz w rêku, koncentruje siê 
bardziej na opisie JBuildera — wbudowanych w niego mo¿liwo�ci, automatycznych 
kreatorów i narzêdzi — ni¿ na samych kodach Javy. Opisuje wiele zaawansowanych 
zagadnieñ, takich jak: testowanie modu³ów, refaktoring, Java Server Pages, Enterprise 
JavaBeans, CORBA i dostêp do baz danych. 
Opisano miêdzy innymi: 

• �rodowisko JBuilder, jego interfejs i mo¿liwo�ci dostosowania
    do w³asnych potrzeb 
• Kreatory JBuildera: Screen Designer i Menu Designer 
• Modelowanie w �rodowisku JBuildera, UML 
• Testowanie modu³ów, debugowanie programów 
• Refaktoring 
• Przygotowanie aplikacji do wdro¿enia 
• Korzystanie z AWT i Swing 
• Tworzenie formatek i elementów graficznych 
• Korzystanie z plików i relacyjnych baz danych, DataExpress 
• Tworzenie aplikacji sieciowych i JSP, korzystanie ze Struts 
• Korzystanie z XML w JBuilderze 
• Pisanie aplikacji opartych na EJB 
• Tworzenie i wdra¿anie oprogramowania z u¿yciem serwerów
    WebLogic i WebSphere 
• Tworzenie aplikacji WWW (webservices), protokó³ SOAP 
• Pisanie midletów 
• Zespo³owe tworzenie aplikacji

Jest to ksi¹¿ka dla �rednio zaawansowanych programistów Javy. Dziêki praktycznemu 
podej�ciu do omawianych tematów sprawi, ¿e w szybkim tempie poznasz niuanse 
JBuildera i bêdziesz tworzy³ zaawansowane aplikacje efektywniej ni¿ do tej pory.
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Rozdział 16.

��������
W tym rozdziale:

� Czym jest aplikacja sieciowa?

� Czym są serwlety?

� Dlaczego serwlety?

� Interfejs Java Servlet API

� Debugowanie

� Wdrażanie

Na polu aplikacji sieciowych opartych na języku Java serwlety są technologią kluczową
upraszczającą projektowanie i tworzenie zawartości dynamicznej. Na przestrzeni ostat-
nich lat rola serwletów zmieniała się od mechanizmu dostarczającego dynamiczną treść
HTML do głównego rdzenia aplikacji sieciowych wytwarzającego dynamiczną treść
w różnych formatach (WHL, HTML, XML), które są samodzielne, i które łatwo wdrożyć.

Aplikacja sieciowa definiuje sztywną organizację katalogów zawierającą następujące
komponenty, które mogą być czytane przez dowolny serwer obsługujący tak zdefinio-
waną strukturę:

� serwlety Javy

� Java Server Pages (JSP)

� Java Custom Tag Library

� biblioteki klas Javy

� Deskryptor wdrożenia

� Zawartość statyczna (strony HTML, obrazy, itd.)

� Dowolne inne wymagane zasoby

Jeżeli aplikacja sieciowa zawiera serwlety, strony JSP lub Custom Tag Library, to przez
serwer wymagane będzie, aby kontener Servlet-JSP dostępny był jako część wykonywa-
nego kodu. Może to być kontener obsługujący tylko serwlety i JSP, na przykład Apache
Tomcat lub pełny serwer aplikacji J2EE (Java 2, Enterprise Edition), na przykład Bor-
land Enterprise Application Server. Wraz z instalacją środowiska JBuilder 7 Enterprise
instalowane są również serwery Apache Tomcat 3.3 i 4.0, których można używać za-
równo do uruchamiania, jak i debugowania serwletów i stron JSP.



360 Część IV � JBuilder i aplikacje sieciowe

W tym rozdziale przeanalizujemy podstawową strukturę serwletów Javy oraz omówi-
my, jak JBuilder 7 wspomaga tworzenie serwletów. W następnych rozdziałach zajmie-
my się technologiami JSP i Custom Tag Library, będącymi częścią zagadnienia aplika-
cji sieciowych.

To, czego się nauczymy wykorzystamy, tworząc prosty interfejs użytkownika naszej
aplikacji ChalkTalk. W JBuilderze serwlety tworzymy wewnątrz struktury o nazwie
Web application, która stanowi środowisko uruchomieniowe i testowe aplikacji siecio-
wej. Przed serwletami omówimy ideę aplikacji sieciowej jako szkieletu dla serwletów.

�	�
�����������������������

Kluczową zaletą programowania w języku Java jest to, że piszemy i kompilujemy kod
na jednej platformie, spodziewając się, że będzie on działał z podobnym rezultatem na
innej platformie.

Jedną z ról aplikacji sieciowej jest definiowanie samodzielnej struktury katalogów za-
wierającej wszystkie pliki i definicje opisujące sposób osadzania i uruchamiania aplika-
cji. W ten sposób dokonuje się próba rozszerzenia przenośności oferowanej przez język
Java na całą aplikację sieciową obejmującą statyczne strony HTML, obrazy i zawartość
generowaną dynamicznie, tak aby zapewnić samodzielną prezentację na wielu platfor-
mach serwerowych.

Infrastruktura aplikacji sieciowej wymaga utworzenia specjalnego katalogu głównego
zawierającego wszystkie potrzebne do jej uruchomienia zasoby. Wszystkie strony HTML
i JSP, obrazy i inne zasoby z wyjątkiem klas i bibliotek Javy tworzące aplikację sieciową
muszą zostać umieszczone w katalogu głównym struktury katalogów odpowiedniej dla
danej zawartości.

W katalogu głównym należy stworzyć specjalny katalog o nazwie WEB-INF zawierający
następujące elementy:

� Plik: web.xml — jest to plik deskryptora wdrożenia aplikacji sieciowej
w formacie XML opisujący wiele szczegółów wymaganych przez serwer
do prawidłowego wdrożenia aplikacji.

� Podkatalog: classes/ — ten katalog zawiera wszystkie samodzielne klasy Javy
wymagane do uruchomienia przez aplikację sieciową, w tym wszystkie pliki
z klasami serwletowymi razem z plikami zawierającymi poboczne klasy.

� Podkatalog: lib/ — ten katalog zawiera wszystkie biblioteki z klasami w formacie
JAR wymagane do prawidłowego działania aplikacji sieciowej.

Jako przykład omawianej struktury, na listingu 16.1 przedstawiliśmy część hierarchii
katalogów aplikacji sieciowej zawierającej interfejs sieciowy dla aplikacji ChalkTalk,
który zostanie rozbudowany w tym rozdziale. Przykład ten nosi nazwę chalktalkweb.

���������	
�
 Struktura katalogów aplikacji sieciowej
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Struktura katalogów może pozostać w takiej postaci lub może zostać skompresowana
do pojedynczego pliku znanego jako plik Web Application Archive (WAR). Niezależ-
nie od tego, czy aplikacja sieciowa została skompresowana do pojedynczego pliku,
czy katalogi pozostawiono w postaci rozwiniętej, jej osadzenie powinno polegać je-
dynie na jej przekopiowaniu do miejsca docelowego określonego przez serwer ser-
wletów lub serwer J2EE.

JBuilder automatyzuje budowę aplikacji sieciowych, oferując kreatory i ekrany in-
formacyjne pomocne podczas tworzenia wymaganych katalogów i konfiguracji pliku
web.xml.

�	�
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Witryny internetowe i związane z nimi aplikacje sieciowe stanowią zwykle połączenie
zawartości statycznej (która się nie zmienia) i dynamicznej. Serwery WWW są dosko-
nale przystosowane do wyświetlania na każde żądanie zawartości statycznej w formie
stron HTML w oknach przeglądarek. W przypadku wielu aplikacji sieciowych istnieje
potrzeba wyświetlania zawartości przystosowanej do konkretnego użytkownika, kon-
kretnego żądania lub zawartości odzwierciedlającej zmieniające się w bazie danych in-
formacje.

Przez lata rozwinięto wiele technologii i metod dostarczania zawartości dynamicznej
razem z zawartością statyczną. Jedną z takich technik było stworzenie interfejsu Servlet
API jako rozszerzenia języka Java.

Na wielu witrynach internetowych użytkownik wysyła żądania pobrania zawartości
z serwera WWW. Serwer WWW odczytuje żądanie wraz z dostarczonymi z nim para-
metrami, a następnie wysyła pożądaną treść do użytkownika jako odpowiedź na żądanie.
Serwer przesyła istniejący plik lub wykorzystuje informacje pobrane w żądaniu i zapi-
sane po stronie serwera, aby wygenerować przystosowaną treść. W takiej architekturze
serwlety wykonywane są po stronie serwera WWW, analizują żądania klienta i dyna-
micznie budują na nie odpowiedź.

Rysunek 16.1 przedstawia architekturę żądanie-odpowiedź.

��������	
�

Architektura typu
żądanie-odpowiedź
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Aby realizować żądania klienta za pomocą serwletów Javy, serwer WWW musi obsłu-
giwać interfejs Javy Servlet API. Serwer WWW musi zatem posiadać wbudowaną ob-
sługę serwletów albo zintegrowany z nim zewnętrzny mechanizm obsługujący wyko-
nywanie serwletów Javy. W obu tych przypadkach po utworzeniu i przetestowaniu
w środowisku JBuilder aplikacji sieciowej opartej na serwletach skopiuj plik WAR lub
strukturę katalogów zaczynającą się od katalogu głównego aplikacji do miejsca okre-
ślonego podczas konfiguracji serwera w celu wdrożenia aplikacji.

Gdy serwer WWW otrzyma żądanie pobrania zasobu będącego serwletem, serwlet jest
wykonywany i przekazywane jest do niego żądanie otrzymane przez serwer. Serwlet
przetwarza żądanie i buduje odpowiedź, którą zwraca do serwera WWW. Serwer wy-
syła otrzymaną odpowiedź do klienta WWW, który wcześniej przesłał żądanie.

����	������������

Poznawszy rolę serwletów Javy, musielibyśmy ustalić, czy są one właściwym wyborem
dla aplikacji sieciowej. Omówimy kilka zalet wynikających z faktu wykorzystywania
serwletów Javy do obsługi żądań klientów WWW.

Podobnie jak w przypadku większości aplikacji i klas Javy, serwlety Javy są przenośne
pomiędzy różnymi platformami. Jeśli tylko na platformie docelowej znajduje się serwer
obsługujący interfejs Java Servlet API, serwlety napisane i zbudowane w jednym śro-
dowisku powinny zostać wykonane w innym środowisku. Zakładamy, że wymagane bi-
blioteki Javy dostępne są na obu platformach. Jeśli o to zadbamy, serwlety powinny
działać bez problemów.

Ponieważ serwlety Javy napisane są w Javie, mają dostęp do pełnego zestawu funkcji
zaimplementowanych w bibliotekach klas Javy i bibliotekach opracowanych dodatkowo.
To tyczy się całego środowiska Java 2 Standard Edition (J2SE), jak również całego śro-
dowiska Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Jeśli w przyszłości pojawią się nowe interfejsy,
serwlet będzie mógł z nich skorzystać, pod warunkiem, że nowe biblioteki klas będą
dostępne dla serwletu zarówno w czasie jego tworzenia, jak i w czasie jego wykonania.

Struktura kodu serwletu Javy jest bardzo prosta i nadaje się do implementacji wielu
protokołów komunikacyjnych typu klient-serwer. Interfejs Servlet API opracowany zo-
stał jako niezależny od konkretnych protokołów sieciowych. Zakłada jedynie istnienie
podstawowej architektury typu żądanie-odpowiedź. Oznacza to, że niezależnie od pro-
tokołu, jaki wykorzystuje aplikacja sieciowa do komunikacji z klientem sieciowym,
prawdopodobnie będzie można użyć serwletów jako podstawy tej komunikacji.

�������������������������

W chwili gdy architekt aplikacji zdecyduje, że aplikacja sieciowa ma generować za-
wartość dynamiczną przy wykorzystaniu serwletów, istotne staje się poznanie interfejsu
Java Servlet API. Wszystkie tworzone serwlety muszą dziedziczyć zdefiniowany w pa-
kietach javax.servlet i javax.servlet.http zestaw funkcji oraz wykorzystywać określoną
w tych pakietach architekturę.
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Zaczniemy od omówienia klas i interfejsów zdefiniowanych w tych pakietach i krótko
przedyskutujemy rolę, jaką odgrywają podczas budowy serwletu. Pakiet javax.servlet
zawiera klasy i interfejsy wymagane do budowy niezależnych od protokołów serwletów.
Bazując na pakiecie javax.servlet, możemy utworzyć dowolny serwlet, również obsłu-
gujący różne protokoły sieciowe. Pakiet javax.servlet.http jest pakietem klas i interfejsów
ułatwiających tworzenie serwletów komunikujących się za pomocą protokołu HTTP.

Na potrzeby omówienia interfejsu Servlet API w następnych podrozdziałach koncentru-
jemy się głównie na tworzeniu serwletów opartych na protokole HTTP przy wykorzystaniu
pakietu javax.servlet.http. Na początku w tabeli 16.1 wymienimy klasy i interfejsy skła-
dające się na pakiet javax.servlet, które służą jako fundamenty interfejsu Servlet API.

��������	
�
 Pakiet javax.servlet

Nazwa Rola

&�%'��� Wszystkie serwlety muszą implementować ten interfejs. Kontener serwletu
wykorzystuje ten interfejs do wywoływania metod inicjalizujących, metod
odpowiadających na żądania i metod usuwających serwlet.

(���%��&�%'��� Implementacja interfejsu &�%'��� przeznaczona dla serwletów niezależnych
od protokołu. Ta klasa służy za punkt startowy ułatwiający tworzenie serwletów,
lecz jej implementowanie nie jest wymagane.

&�����)�%���*���� Zaimplementowanie tego interfejsu gwarantuje, że serwlet będzie obsługiwał
jedno żądanie jednocześnie.

&�%'���+��,�� Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest do pobierania
informacji inicjalizacyjnych, na przykład parametrów. Referencję do tego obiektu
uzyskujemy przez interfejs &�%'���.

&�%'���+������ Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez
kontener serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest
do komunikacji z kontenerem serwletu. Referencję do tego obiektu uzyskujemy
przez interfejs &�%'���+��,��.

-�.$�#�/�#������% Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest przez serwlet do
przesyłania żądań do innego znanego zasobu lub włączania rezultatów przesłanych
przez inny zasób w odpowiedzi na żądanie. Referencję do tego obiektu uzyskujemy
poprzez wywołanie metody ���-�.$�#�/�#������% interfejsu &�%'���+������.

&�%'���-�.$�#� Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest przez serwlet
do pobierania informacji o żądaniu przesłanym do serwletu przez użytkownika
sieci. Referencję do tego obiektu uzyskujemy w momencie, gdy kontener serwletu
wywołuje metodę ������� interfejsu &�%'���.

&�%'���-�#���#� Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest przez serwlet
do budowania odpowiedzi, która zostanie zwrócona do użytkownika sieciowego
wysyłającego żądanie. Referencję do tego obiektu uzyskujemy w momencie,
gdy kontener serwletu wywołuje metodę service interfejsu &�%'���.

&�%'���-�.$�#��%����% Ta klasa jest implementacją interfejsu &�%'���-�.$�#�, której można użyć
do opakowania obiektu &�%'���-�.$�#� i dodania do niego własnych funkcji.
Aby użyć tej klasy, przekaż istniejący obiekt &�%'���-�.$�#� jako parametr
do konstruktora klasy.
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 Pakiet javax.servlet — ciąg dalszy

Nazwa Rola

&�%'���-�#���#��%����% Ta klasa jest implementacją interfejsu &�%'���-�#���#�, której można użyć
do opakowania obiektu &�%'���-�#���#� i dodania do niego własnych funkcji.
Aby użyć tej klasy, przekaż istniejący obiekt &�%'���-�#���#� jako parametr
do konstruktora klasy.

&�%'��� ��$�&�%��� Ta klasa, zamiast przez twórcę serwletu, implementowana jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest przez
serwlet do odczytywania danych binarnych, które zostały przysłane przez
użytkownika sieciowego. Referencję do tego obiektu uzyskujemy poprzez
wywołanie metody ��� ��$�&�%��� interfejsu &�%'���-�#���#�.

&�%'���0$��$�&�%��� Ta klasa, zamiast przez twórcę serwletu, implementowana jest przez kontener
serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany jest przez serwlet
do zapisywania danych binarnych, które mają zostać zwrócone do użytkownika
sieciowego, w odpowiedzi na jego żądanie. Referencję do tego obiektu uzyskujemy
poprzez wywołanie metody ���0$��$�&�%��� interfejsu &�%'���-�#���#�.

"����% Obiekt implementujący ten interfejs może przechwytywać obiekty klas
&�%'���-�.$�#� i &�%'���-�#���#� przeznaczone dla określonego zasobu
na serwerze. Obiekt klasy "����% może przetworzyć żądanie i przesłać je
dalej lub zatrzymać, aby nie dotarło do docelowego zasobu.

"����%+��,�� Ten interfejs, zamiast przez twórcę filtra klasy "����%, implementowany jest
przez kontener serwletu. Obiekt klasy "����% wykorzystuje ten obiekt do pobierania
informacji inicjalizacyjnych i parametrów. Referencję do tego obiektu uzyskujemy
w momencie, gdy kontener serwletu wywołuje metodę ���� interfejsu "����%.

"����%+���� Ten interfejs, zamiast przez twórcę filtra klasy "����%, implementowany jest
przez kontener serwletu. Obiekt klasy "����% wykorzystuje ten obiekt do przesyłania
obiektów klas &�%'���-�.$�#� i &�%'���-�#���#� do zasobów określonych
pierwotnie przez użytkownika sieciowego. Referencję do tego obiektu uzyskujemy
w momencie, gdy kontener serwletu wywołuje metodę ��"����% interfejsu "����%.

&�%'���+������1�#����% Gdy wymagana jest informacja o gotowości serwletu do przyjmowania żądań
lub informacja o usunięciu serwletu, klasa implementująca ten interfejs musi
zostać zarejestrowana jako odbiorca zdarzeń w pliku deskryptora wdrożenia
(web.xml) danej aplikacji sieciowej.

&�%'���+������2��%��$��
�1�#����%

Gdy wymagana jest informacja o dodaniu, usunięciu lub zastąpieniu atrybutu
w kontekście serwletu, klasa implementująca ten interfejs musi zostać
zarejestrowana jako odbiorca zdarzeń w pliku deskryptora osadzania (web.xml)
danej aplikacji sieciowej.

&�%'���+�������'��� Obiekt tej klasy rozsyłany jest do wszystkich zarejestrowanych odbiorców
implementujących interfejs &�%'���+������1�#����%. Obiekt ten zawiera
referencję do obiektu &�%'���+������, który wywołał to zdarzenie.

&�%'���+������2��%��$��
��'���

Obiekt zdarzenia tej klasy rozsyłany jest do wszystkich zarejestrowanych
odbiorców implementujących interfejs &�%'���+������2��%��$��1�#����%.
Obiekt ten zawiera referencję do obiektu &�%'���+������ oraz nazwę i wartość
atrybutu, który wywołał to zdarzenie.

&�%'������������ Gdy serwer napotka problem, z którym nie może sobie poradzić, może
wygenerować wyjątek &�%'������������, aby o tym poinformować.

3��'���������������� Gdy serwlet jest niedostępny zarówno w ogóle, jak i tymczasowo,
aby poinformować o tej sytuacji, generowany jest ten wyjątek.
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Jako przykład obsługi określonych protokołów komunikacyjnych na bazie interfejsu Se-
rvlet API, w tabeli 16.2 umieszczono listę klas i interfejsów znajdujących się w pakiecie
javax.servlet.http. Klasy i interfejsy tego pakietu rozszerzają klasy i interfejsy zdefinio-
wane w pakiecie javax.servlet package.

��������	
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 Pakiet javax.servlet.http

Nazwa Rola

4���&�%'��� Implementacja interfejsu &�%'���, którą można wykorzystać do obsługi
żądań w komunikacji opartej na bazie protokołu HTTP, na przykład
komunikacji z witrynami WWW. Ta klasa służy za fundament
podczas tworzenia serwletów opartych na protokole HTTP i posiada
zdefiniowane, przeciążalne metody dla każdego polecenia HTTP.

4���&�%'���-�.$�#� Ten interfejs rozszerza interfejs &�%'���-�.$�#� i, zamiast przez twórcę
serwletu, implementowany jest przez kontener serwletu. Obiekt
implementujący ten interfejs wykorzystywany jest do pobierania
informacji o żądaniu przesłanym przez użytkownika sieciowego.
Referencja do tego obiektu przekazywana jest przez parametr
(przekazywanie przez referencję) jednej z metod klasy 4���&�%'���
wywoływanej przez kontener serwletu.

4���&�%'���-�#���#� Ten interfejs rozszerza interfejs &�%'���-�#���#� i, zamiast przez twórcę
serwletu, implementowany jest przez kontener serwletu. Obiekt
implementujący ten interfejs wykorzystywany jest do budowania
odpowiedzi dla użytkownika sieciowego wysyłającego żądanie.
Referencja do tego obiektu przekazywana jest przez parametr
(przekazywanie przez referencję) jednej z metod klasy 4���&�%'���
wywoływanej przez kontener serwletu.

4���&�%'���-�.$�#��%����% Ta klasa jest implementacją interfejsu 4���&�%'���-�.$�#�, którą można
wykorzystać do opakowania obiektu 4���&�%'���-�.$�#� i dodania do
niego własnych funkcji. Aby użyć tej klasy, przekaż istniejący obiekt
4���&�%'���-�.$�#� jako parametr do jej konstruktora.

4���&�%'���-�#���#��%����% Ta klasa jest implementacją interfejsu 4���&�%'���-�#���#�, którą można
wykorzystać do opakowania obiektu 4���&�%'���-�#���#� i dodania
do niego własnych funkcji. Aby użyć tej klasy, przekaż istniejący
obiekt 4���&�%'���-�#���#� jako parametr do jej konstruktora.

4���&�##��� Ten interfejs, zamiast przez twórcę serwletu, implementowany jest przez
kontener serwletu. Obiekt implementujący ten interfejs wykorzystywany
jest przez serwlet do przechowywania informacji o danym użytkowniku
sieciowym na przestrzeni wielu wywołań HTTP. Referencję do tego
obiektu uzyskujemy poprzez wywołanie metody ���&�##��� interfejsu
4���&�%'���-�.$�#�.

+����� Ta klasa zawiera niewielkie porcje informacji, które wysyłane są
do użytkownika sieciowego jako część odpowiedzi i pobierane są
od użytkownika jako część żądania. Klasy tej używa się razem z klasą
4���&�##��� w celu zachowania informacji o konkretnym użytkowniku
w czasie pomiędzy żądaniami.

4���&�##���1�#����% Gdy wymagana jest informacja o utworzeniu lub zamknięciu sesji HTTP,
klasa implementująca ten interfejs musi zostać zarejestrowana jako odbiorca
zdarzeń w pliku deskryptora wdrożenia (web.xml) danej aplikacji sieciowej.
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��������	
�
 Pakiet javax.servlet.http — ciąg dalszy

Nazwa Rola

4���&�##���2��%��$��1�#����% Gdy wymagana jest informacja o dodaniu, usunięciu lub zastąpieniu
atrybutu sesji HTTP, klasa implementująca ten interfejs musi zostać
zarejestrowana jako odbiorca zdarzeń w pliku deskryptora wdrożenia
(�������) danej aplikacji sieciowej.

4���&�##����������1�#����% Dowolny obiekt, który zaimplementuje ten interfejs uzyska informację
o włączeniu do sesji HTTP i wyłączeniu z sesji HTTP.

4���&�##���2���'�����1�#����% Dowolny obiekt włączony do sesji, który zaimplementuje ten interfejs
uzyska odpowiednią informację tuż przed dezaktywacją sesji i tuż po
aktywacji sesji. Kontener serwletu może w różnych chwilach tymczasowo
usuwać sesję z pamięci, aby następnie reaktywować ją do ponownego użycia.

&�##����'��� Ten obiekt zawiera wszystkie informacje wysyłane do zarejestrowanych
odbiorców implementujących interfejsy 4���&�##���2���'�����1�#����%
lub 4���&�##���1�#����%. Obiekt ten zawiera również referencję
do obiektu 4���&�##���, który wywołał zdarzenie.

&�##�����������'��� Ten obiekt zawiera wszystkie informacje wysyłane do zarejestrowanych
odbiorców implementujących interfejs 4���&�##����������1�#����%.
Obiekt ten zawiera również referencję do obiektu 4���&�##��� oraz
nazwę atrybutu, który wywołał zdarzenie.

4���3���# Niezalecana. Ten obiekt został usunięty z API i powinno się unikać jego
używania.

4���&�##���+������ Niezalecana. Ten obiekt został usunięty z API i powinno się unikać jego
używania.

���������	�
������

Wykonanie serwletów odbywa się w kontekście kontenera, który odpowiedzialny jest
za zarządzanie ich cyklem życia. Cykl życia serwletu to następująca sekwencja zdarzeń,
które pociągają za sobą wywołania poszczególnych metod interfejsu ������	:

� Tworzenie egzemplarza serwletu i jego inicjalizacja — gdy kontener serwletu
otrzymuje żądanie przeznaczone dla określonego serwletu i nie jest dostępna
żadna jego instancja, musi zostać utworzony i zainicjalizowany egzemplarz
serwletu. Po utworzeniu serwletu, kontener serwletu wywołuje metodę init
interfejsu ������	. Metoda init służy do przygotowania lub inicjalizacji serwletu
przed rozpoczęciem przetwarzania żądań i jest wykonywana tylko raz. Jeżeli
z jakiegoś powodu wykonanie metody �
�	 zakończy się niepowodzeniem,
serwlet powinien wygenerować i zgłosić do swojego kontenera wyjątek
�
�������������	��
, informując w ten sposób, żeby kontener nie używał
serwletu do przetwarzania żądań.

� Obsługa żądań klienckich — po utworzeniu serwletu i jego pomyślnej inicjalizacji
jest on gotowy do obsługi i przetwarzania żądań. Dla każdego otrzymanego
żądania kontener serwletu wywołuje metodę service dostępnego egzemplarza
wskazanego serwletu. Jeżeli z jakiegoś powodu wykonanie metody service
zakończy się niepowodzeniem, serwlet powinien wygenerować i zgłosić
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do swojego kontenera wyjątek ������	�����	��
. Jeśli wystąpi błąd
wejścia-wyjścia, serwlet wygeneruje wyjątek ���������������	��
 i zgłosi go
do kontenera serwletu.

� Zamknięcie i usunięcie serwletu — gdy kontener serwletu ma zamiar zlikwidować
serwlet, wywołuje metodę destroy interfejsu ������	. W ten sposób serwlet
ma możliwość uprzątnięcia zasobów, z których korzystał. Metoda destroy
wywoływana jest tylko raz, tuż przed usunięciem serwletu.

Oprócz zdarzeń składających się na sekwencję cyklu życia serwletu kontener serwletu
przez cały cykl jego życia wysyła informacje o następujących zdarzeniach do odpo-
wiednio zarejestrowanych obiektów-odbiorców. Klasy implementujące te interfejsy od-
biorców muszą zostać zarejestrowane w pliku deskryptora osadzania (web.xml) aplika-
cji sieciowej.

� Kontekst serwletu aplikacji sieciowej jest gotowy do otrzymywania żądań
(������	��
	��	���	�
��).

� Kontekst serwletu aplikacji sieciowej jest gotowy do zamknięcia
(������	��
	��	���	�
��).

� Dodano, usunięto lub zastąpiono atrybut w kontekście serwletu aplikacji
sieciowej (������	��
	��	�		���	����	�
��).

� Utworzono lub usunięto sesję HTTP dla aplikacji sieciowej
(�		�������
���	�
��).

� Dodano, usunięto lub zastąpiono atrybut sesji HTTP dla aplikacji sieciowej
(�		�������
�		���	����	�
��).

Poszczególne obiekty włączone do sesji HTTP i implementujące odpowiedni interfejs
odbiorcy otrzymują następujące informacje od kontenera serwletu:

� Obiekt zostanie włączony do sesji HTTP lub z niej wyłączony
(�		�������
��
��
����	�
��).

� Sesja HTTP zostanie dezaktywowana (�		�������
��	���	��
���	�
��).

� Sesja HTTP została aktywowana (�		�������
��	���	��
���	�
��).

��
���	����	������������

W tym rozdziale skupimy się na obsłudze przez serwlet żądań HTTP z uwzględnieniem
następujących interfejsów:

� ������������	��		���		�������	�� ���	

� ������������	��		���		�������	�����
��

� ������������	��� ���	!����	����

� ������������	�"��	��

W kolejnych podrozdziałach omówimy dodatkowe klasy i interfejsy pakietu Java Serv-
let API.
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Większość czynności wykonywanych przez serwlet odbywa się, gdy kontener serwletu
otrzymuje żądanie klienckie i przesyła je dalej do serwletu poprzez wywołanie metody
service. W przypadku serwletów wyprowadzonych z klasy �		�������	 metoda service
tłumaczona jest na wywołania określonych metod odpowiadających wywołaniom poleceń
HTTP przesłanym przez klienta. Oto te metody wraz z odpowiadającymi poleceniami
HTTP:

� ��!���	� — odpowiada poleceniu HTTP DELETE

� ��#�	 — odpowiada poleceniu HTTP GET

� ������ — odpowiada poleceniu HTTP HEAD

� ����	��
� — odpowiada poleceniu HTTP OPTIONS

� ��$��	 — odpowiada poleceniu HTTP POST

� ��$�	 — odpowiada poleceniu HTTP PUT

� ��%���� — odpowiada poleceniu HTTP TRACE

Większość serwletów rozszerzających klasę �		�������	 musi jedynie przeciążyć jedną
z siedmiu wymienionych metod, aby stanowić w pełni działający serwlet. Nagłówek
każdej z wymienionych metod zawiera zarówno obiekt �		�������	�� ���	, jak i obiekt
�		�������	�����
��. Obiekt �		�������	�� ���	 umożliwia dostęp do zawartości żą-
dania aktualnie przesłanego do serwletu. Obiekt �		�������	�����
�� umożliwia przy-
gotowanie zawartości odpowiedzi, która zostanie zwrócona do klienta.

�����������	�
����

Obiekt �		�������	�� ���	 udostępnia wiele metod analizujących składnię żądania prze-
słanego przez klienta. Oto częściowa lista głównych metod wykorzystywanych do prze-
twarzania żądania HTTP:

� ��	$���&�	��'�������
���	��
�( — pobiera wartość parametru o zadanej nazwie.

� ������������	��		���		�������
)��	������
'( — pobiera sesję HTTP dla tego
żądania. Jeśli sesja nie istnieje, tworzy nową. Metoda ta wykorzystywana jest
do śledzenia sesji, co omówimy w dalszej części rozdziału.

� �������
���	��
���**��)��	�� ���	���'( — pobiera adres URL, pod który
wysłano żądanie. Nie zawiera żadnych znaków, będących częścią łańcucha
żądania, umieszczonych na końcu adresu URL.

� �������
���	��
�)��	������'�������
���	��
�( — pobiera wartość związaną
z określonym nagłówkiem.

� ������������	�������	�
��	�	���&)��	�
��	�	���&'( — pobiera ciało żądania
HTTP w postaci binarnej. Metoda ta jest bardzo użyteczna do pobierania danych
w przypadku poleceń HTTP POST i PUT, kiedy dane nie są znakami.

� ������������	��� ���	!����	����)��	�� ���	!����	����)'�������
���	��
�(

— pobiera referencję określonego zasobu, na przykład innego serwletu.
To żądanie może zostać przesłane do zasobu lub wynik wygenerowany
przez zasób może być uwzględniony w odpowiedzi na to żądanie.
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� ����������**����������)��	������'()— pobiera treść żądania HTTP w postaci
tekstowej.

Dostępnych jest wiele innych metod służących do dalszej analizy składniowej parame-
trów, nagłówków, adresów URL i autentykacji. Więcej informacji na temat dodatko-
wych metod znajdziesz w pomocy JBuildera.

�����������	������

Obiekt �		�������	�����
�� udostępnia wiele metod pomagających w budowie odpo-
wiedzi na żądanie klienta. Oto częściowa lista głównych metod wykorzystywanych do
przetwarzania żądania HTTP:

� ����)��
������'�
	)��+)�������
���	��
�)&��( — informuje, że serwer
powinien wygenerować stronę HTML z określonym kodem stanu i daną
informacją i zwrócić ją jako odpowiedź.

� ����)��
��������	'�������
���	��
�)����	��
( — wysyła do klienta odpowiedź
informującą, że przeglądarka powinna załadować stronę określoną przez parametr
location.

� ����)��	������'�������
���	��
�)
�&�+)�������
���	��
�)�����(

— ustawia wartość nagłówka odpowiedzi, która ma zostać wysłana do klienta.

� ������������	�������	��	��	�	���&)��	��	��	�	���&'( — pobiera egzemplarz
obiektu ������	��	��	�	���&, którego można użyć do wysyłania do klienta
danych binarnych w ramach odpowiedzi. Może to służyć do wysyłania do klienta
obrazów.

� ����������**����������)��	,��	��'( — pobiera obiekt ��������$��
	,��	��,
którego można użyć do wysyłania klientowi danych znakowych.

Dostępnych jest kilka innych metod służących do precyzyjnego sterowania wartościami
nagłówków i śledzenia sesji. Zagadnienie śledzenia sesji omówimy w dalszej części tego
rozdziału, natomiast informacje na temat innych dostępnych metod znajdziesz w pomocy
JBuildera.

Na listingu 16.2 znajduje się prosty serwlet o nazwie !�����-$���&�	��, który odczytuje
parametr z obiektu �		�������	�� ���	 i za pomocą obiektu �		�������	�����
�� two-
rzy stronę HTML będącą odpowiedzią dla klienta.

���������	
�
 Serwlet DisplayParameter.java

����������#�5
����%����'���#�%'����65
����%����'���#�%'���������65
����%����'�����65
����%����'��$����65
�$��������##�/�#���7�%�����%�������#�4���&�%'����8
#������,������%�'����&�%����+0!)�!)9):7��;�<���������<5
��7%=����%=�����>?������4))7�(��
�$�����'������(���4���&�%'���-�.$�#��%�.$�#�@�4���&�%'���-�#���#��%�#���#��
��%��#�&�%'������������@� 0����������8
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%�#���#��#��+������)���+0!)�!)9):7��5
7%����%���%��$��;�%�#���#������%���%��5
�$���%������<A����B<�5
�$���%������<A����BA�����B�C������������%����%$A������BA�����B<�5
�$���%������<A���B<�5
�$���%������<A�B��%��CD���%����%$����<�E
%�.$�#�����7�%�����%�<��%��F<��E
<A��B<�5
�$���%������<A����BA�����B<�5
G
G

Rysunek 16.2 przedstawia wynik wprowadzenia następującego adresu URL jako para-
metru serwletu !�����-$���&�	�� z listingu 16.2.

����H���������#�HIJIJ���#�����%�����%K��%��F;��#�������

Zwróć uwagę na łańcuch zapytania ����&./	��	�0�
��, który został przekazany jako
część adresu URL. Serwlet otrzymał wartość ����&. jako parametr i umieścił na stronie
HTML utworzonej jako odpowiedź.

��������	
�

Wynik działania
serwletu
DisplayParameter
z listingu 16.2

	�
��������������

Obiekt �� ���	!����	���� umożliwia wielokrotne użycie serwletów, stron JSP i HTML
oraz innych zasobów do generowania zawartości odpowiedzi na żądania klienta. Po-
przez wywołanie metody *��0��� żądania mogą być przesyłane do innych zasobów
w celu wygenerowania odpowiedzi. Poprzez wywołania metody �
����� wynik wyge-
nerowany przez inny zasób może zostać wykorzystany podczas generowania odpowie-
dzi. Inny zasób to zwykle inny serwlet w kontekście tej samej aplikacji sieciowej, lecz
może to być dowolny zasób, do którego uzyskujemy dostęp zarówno przez użycie jego
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nazwy (określonej w pliku deskryptora osadzania web.xml), jak i przez użycie jego ad-
resu URL w kontekście tej samej aplikacji sieciowej. Obiekt �� ���	!����	���� możemy
otrzymać, wykorzystując następujące metody:

� ������	��
	��	���	1�&��!����	����'�������
���	��
�(

� ������	�� ���	���	�� ���	!����	����'�������
���	��
�(

������

Obiekt klasy "��	�� może być dowolną klasą Javy implementującą interfejs "��	�� i za-
rejestrowaną w pliku deskryptora wdrożenia (web.xml) aplikacji sieciowej. Listing 16.3
przedstawia składnię wpisu rejestrującego filtr o nazwie 	��	�!�����-"��	��, który prze-
chwytuje wszystkie żądania klienckie skierowane do serwletu 	��	�!�����-$���&�	��
w celu ich dodatkowego przetworzenia.

���������	
�
 Deklaracja filtra w pliku web.xml

A,����%B
A,����%�����B��#���,����%A�,����%�����B
A,����%����##B��#��/�#���"����%A�,����%����##B
A�,����%B
A,����%��������B
A,����%�����B��#���,����%A�,����%�����B
A#�%'��������B��#�����%�����%A�#�%'��������B
A�,����%��������B

Przed przetworzeniem żądania przez serwlet kontener serwletu może przepuścić je
przez dowolną liczbę zarejestrowanych filtrów. Wszystkie filtry zarejestrowane dla tego
samego serwletu stają się fragmentami łańcucha filtrów, na którego końcu znajduje się
serwlet. Kolejność filtrów w łańcuchu jest taka sama jak kolejność deklaracji w pliku
deskryptora wdrożenia.

Podobnie jak w przypadku cyklu życia serwletu, kontener serwletu wywołuje metodę
�
�	 interfejsu Filter tuż przed jego pierwszym użyciem w celu wykonania niezbędnych
czynności inicjalizacyjnych. Przed zniszczeniem obiektu "��	�� kontener serwletu wy-
wołuje metodę ���	��- interfejsu w celu umożliwienia dokonania niezbędnego sprząta-
nia. Metoda ta wywoływana jest tylko raz. Za każdym razem, gdy żądanie od klienta
przekazywane jest do filtra, wywoływana jest metoda ��"��	�� w celu przetworzenia
obiektu ������	�� ���	.

Każde wywołanie metody ��"��	�� otrzymuje referencję do następnego filtra lub ser-
wletu w łańcuchu filtrów dla określonego serwletu. Aby przekazywać żądanie klienta
wzdłuż łańcucha w kierunku serwletu, należy wykonać metodę ��"��	�� obiektu "��2
	������
.

Na listingu 16.4 znajduje się kod klasy !�����-"��	������� stworzonej przez kreatora
Servlet Wizard dostępnego w JBuilderze. Do metody ��"��	�� dodaliśmy dwie linie kodu,
które dołączają powitanie „Witaj Świecie!” na górze strony HTML zwróconej przez do-
celowy serwlet, w tym przypadku 	��	�!�����-$���&�	��. Zwróć uwagę, że kreator Serv-
let Wizard dostępny w JBuilderze tworzy obiekt klasy "��	�� jako serwlet rozszerzający
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klasę �		�������	. Klasa 	��	�!�����-"��	�� mogłaby rozszerzać dowolną klasę, w tym
�������
������	, ponieważ jedynym wymaganiem dla filtra jest to, aby implementował
interfejs "��	��.

���������	
�
 Klasa DisplayFilter.java

����������#�5
����%����'���#�%'����65
����%����'���#�%'���������65
����%����'�����65
����%����'��$����65
�$��������##�/�#���"����%�������#�4���&�%'�������������#�"����%�8
�%�'����"����%+��,���,����%+��,��5
��0�#	$����%=���=���������,��$%�����,���%$
�$�����'���������"����%+��,���,����%+��,����8
���#�,����%+��,���;�,����%+��,��5
G
��7%=����%=�����>?����������������=�
�$�����'������"����%�&�%'���-�.$�#��%�.$�#�@
&�%'���-�#���#��%�#���#�@
"����%+�����,����%+������8
�%�8
7%����%���%��$��;�%�#���#������%���%��5
�$���%������<A����BA���B������L������MA�����BA����B<�5
,����%+�������"����%�%�.$�#�@�%�#���#��5
G
������&�%'�������������#���8
,����%+��,������&�%'���+�������������#�����*�##������5
G
������ 0���������������8
,����%+��,������&�%'���+��������������������*�##������5
G
G
��&�%=?�����
�$�����'������#�%����8
G
G

����������
�
��

Większość aplikacji sieciowych swoje działanie opiera na możliwości interaktywnej
komunikacji z użytkownikiem. Aby zapewnić niezbędną interakcję, aplikacja musi prze-
chowywać różne zmienne i stałe związane ze stanem tej specyficznej konwersacji. Pro-
tokół HTTP, często spotykany w wielu aplikacjach sieciowych, standardowo nie obsłu-
guje interaktywnej komunikacji i z tego powodu bez dodatkowego zewnętrznego wsparcia
jego zdolność do obsługi transakcji jest ograniczona. W przypadku interfejsu Servlet
API czynność przechowywania informacji o stanie interakcji nazywa się śledzeniem se-
sji i jest obsługiwana przez obiekt �		�������
 utworzony przez kontener serwletu.

Każde żądanie klienckie otrzymane przez kontener serwletu związane jest z obiektem
sesji posiadającym niepowtarzalny identyfikator. Obiekt sesji służy do przechowywania
informacji o użytkowniku, na przykład informacji o stanie koszyka w sklepie interne-
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towym, i zarządzania nimi lub do konwersacji z użytkownikiem. Po zakończeniu kon-
wersacji obiekt sesji jest niszczony lub treść konwersacji przechowywana jest do chwili
odbycia następnej konwersacji z tym samym użytkownikiem.

Omówimy dwie metody szeroko obsługiwane przez kontenery serwletów (inne metody
są również dostępne):

� ciasteczka (cookies),

� przepisywanie adresów URL.

W obu metodach przyjmujemy, że klient razem z każdym żądaniem przesyła również
informacje identyfikacyjne, dzięki którym serwlet może przypisać danego użytkownika
do istniejącej sesji lub utworzyć nową sesję. Metody te różnią się mechanizmami prze-
kazywania tych informacji od klienta do serwletu i z serwletu do klienta.

Ciasteczka są niewielkimi porcjami informacji, które można przekazywać do klienta jako
część odpowiedzi. Klient może przechowywać ciasteczko i wysyłać je wraz z każdym
następnym żądaniem do serwera, dopóki ciasteczko nie straci ważności. W celu prze-
prowadzenia sesji kontener tworzy na serwerze mały plik ciasteczka zawierający identy-
fikator sesji, który wysyłany jest do klienta w nagłówku odpowiedzi. Gdy serwer
otrzyma kolejne żądanie od klienta, z pliku ciasteczka pobierany jest identyfikator sesji
i na tej podstawie ustalony zostaje obiekt sesji klasy �		�������
 znajdujący się na ser-
werze, związany z danym użytkownikiem.

Jeśli klient nie obsługuje ciasteczek lub ich nie akceptuje, nie można ich użyć do prze-
prowadzenia sesji. W takich przypadkach, kiedy nie można użyć ciasteczek, stosuje się
technikę przepisywania adresów URL. Przepisywanie adresów URL polega na tym, że
w zwracanym do klienta adresie URL zakodowany jest identyfikator sesji. Gdy użyt-
kownik wysyła kolejne żądania przy użyciu zakodowanego adresu URL, kontener ser-
wletu dekoduje numer sesji z adresu i wiąże go z trwającą na serwerze sesją.

Aby kontener serwletu rozpoczął śledzenie sesji, należy wywołać metodę ��	2
������
 obiektu �		�������	�� ���	 przed zwróceniem odpowiedzi do klienta. Na-
stępujące wyrażenie tworzy zmienną o nazwie ����, która zawiera obiekt sesji klasy
�		�������
:

4���&�##����#�##�;�%�.$�#�����&�##�����5

Ta metoda inicjuje sesję, jeśli sesja jeszcze nie istnieje i odświeża sesję, jeśli sesja ist-
nieje i nie chcemy, aby została zniszczona z powodu przeterminowania (czas przetermi-
nowania określany jest dla każdej sesji). Jeżeli istnieje potrzeba prowadzenia sesji
i prawdopodobieństwo, że klient nie obsługuje ciasteczek, każdy adres URL zwracany
do klienta w ramach odpowiedzi powinien zostać zakodowany za pomocą jednej z na-
stępujących metod obiektu �		�������	�����
��:

� �
�������'�������
���	��
�(

� �
�����������	���'�������
���	��
�(
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Metody te zwracają adres URL z zakodowanym numerem sesji. Jeżeli klient akceptuje
ciasteczka i mają one zostać użyte do prowadzenia sesji, nie należy zmieniać adresu
URL poprzez wywoływanie wymienionych metod.

��
���	���	
������

Jak wiemy, podczas sesji mogą być tworzone pliki ciasteczek, dodawane następnie do
nagłówka odpowiedzi serwletu bez potrzeby osobnego zajmowania się ciasteczkami
przez programistę. Zdarza się, że ciasteczka potrzebne są w innym celu niż prowadzenie
sesji. Dla takich przypadków interfejs ������	) �$� zawiera klasę ������������	�
�		�����3��, którą można wykorzystać do tworzenia dodatkowych ciasteczek zwraca-
nych do klienta. Przed zwróceniem odpowiedzi do klienta, serwlet może, wykorzystując
tę klasę, stworzyć dodatkowe ciasteczka:

+����������������;�����+������<!�=��<@<��%��CD<�

To wyrażenie tworzy nowe ciasteczko o nazwie 41�50�4 i wartości 4,��	�674. Ciasteczko
to może być następnie dołączone do odpowiedzi poprzez wywołanie metody �		�����2
��	�����
���������3�� i zwrócone do klienta jako dodatkowa wartość w nagłówku
podczas obsługi kolejnych żądań. Listę ciasteczek wysłanych do klienta i zwróconych
podczas obsługi żądań klienckich można uzyskać przez wywołanie metody ��	���3���
klasy �		�������	�� ���	.

Tabela 16.3 przedstawia listę różnych atrybutów, które można ustawiać jako część cia-
steczka, i ich znaczenia.

��������	
�
 Właściwości ciasteczek określone przez interfejs Servlet API

Właściwość

ciasteczka

Znaczenie

+������ Łańcuch zawierający informację tekstową, która ma zostać dostarczona z ciasteczkiem.
Często jest to opis roli ciasteczka.

/����� Nazwa domenowa serwera, do którego klient powinien wysłać to ciasteczko.
Domyślnie ciasteczko zwracane jest do serwera, który przekazał je klientowi.

*��2�� Liczba sekund istnienia ciasteczka przed przeterminowaniem. Jeśli liczba *��2��
jest ujemna, ciasteczko wygasa, gdy klient zostanie zamknięty.

!��� Nazwa ciasteczka. Nazwa ustalana jest w czasie tworzenia ciasteczka.

7��� Ścieżka na serwerze reprezentująca zasób, do którego należy wysłać ciasteczko
w ramach odpowiedzi.

N��$� Wartość związana z ciasteczkiem. Wartość ustalana jest w czasie tworzenia
ciasteczka i może zostać w dowolnym czasie zmieniona.

N�%#��� Wersja specyfikacji, z jaką ciasteczko jest zgodne.

&��$%� Wartość typu ������� informująca klienta, czy dane ciasteczko powinno być przesyłane
tylko za pomocą bezpiecznych protokołów.
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Po utworzeniu przynajmniej jednego serwletu w naszym projekcie, jesteśmy gotowi do
jego debugowania. Uruchomienie i debugowanie aplikacji sieciowej w JBuilderze jest
zbliżone do uruchamiania i debugowania dowolnej aplikacji Javy. Jest kilka różnic
i należy o nich wspomnieć.

Na początek musimy powiedzieć, że serwer, którego JBuilder używa do uruchamiania
serwletów musi być prawidłowo skonfigurowany. Rysunek 16.3 przedstawia zakładkę
Server w oknie Project Properties.

��������	
�

Właściwości projektu.
Konfiguracja
serwerów

Na zakładce Server możemy skonfigurować serwery wykorzystywane przez JBuildera
do uruchamiania różnych komponentów projektu. W naszym przypadku do omówienia
zagadnienia debugowania serwletów w JBuilderze musimy określić serwer JSP/Servlet,
który będzie wykorzystywany do uruchamiania naszych serwletów. Razem z JBuilde-
rem instalowany jest serwer Apache Tomcat prekonfigurowany do wykonywania ser-
wletów, dlatego musimy upewnić się, czy Tomcat 4.0 jest prawidłowo skonfigurowany
na naszym komputerze. Patrząc na rysunek 16.3, widzimy, że tak jest. Jeśli dostępne są
inne serwery, oczywiście możemy ich użyć. Ponieważ Tomcat 4.0 stanowi implementa-
cję referencyjną interfejsu Servlet API 2.3 i jest standardowo instalowany razem z JBu-
ilderem, stanowi łatwo dostępny i prosty w użyciu serwer na potrzeby tworzenia i te-
stowania aplikacji.

Po skonfigurowaniu serwerów na potrzeby naszego projektu, musimy ustawić domyślną
konfigurację uruchomieniową dla naszej aplikacji. Konfiguracja uruchomieniowa za-
pewnia mechanizm ustawiania kodu, który ma zostać uruchomiony lub debugowany
w JBuilderze i nie wpływa na proces wykonywania aplikacji poza JBuilderem. Rysunek
16.4 przedstawia zakładkę Run w oknie Project Properties, na której znajdują się
wszystkie konfiguracje uruchomieniowe ustawione dla bieżącego projektu. Znajduje się
tam tylko jedna konfiguracja o nazwie chalktalkweb.
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��������	
�

Okno Project
Properties,
zakładka Runtime
configuration,
na której znajduje się
konfiguracja o nazwie
chalktalkweb.

Dla każdego projektu można zdefiniować wiele konfiguracji. Rysunek 16.4 przedstawia
dwie opcje po lewej stronie typu serwera na liście konfiguracji uruchomieniowych. Jeśli
dostępnych jest wiele konfiguracji, podczas uruchamiania aplikacji zostanie użyta kon-
figuracja oznaczona jako domyślna (opcja default). Druga opcja to Context Menu. Każda
konfiguracja z aktywną opcją Context Menu będzie umieszczona w oknie dialogowym
wyświetlanym podczas uruchamiania aplikacji, z którego użytkownik będzie mógł wy-
brać określoną konfigurację, jeśli nie istnieje konfiguracja domyślna. Rysunek 16.5
przedstawia okno dialogowe Runtime Properties dla konfiguracji chalktalkweb. To okno
zostanie wyświetlone po wybraniu określonej konfiguracji uruchomieniowej i kliknięciu
klawisza Edit na zakładce Run przedstawionej na rysunku 16.4.

Zwróć uwagę, że na rysunku 16.5 na zakładce Server wybrano kategorię JSP/Servlet
z listy Category. Pola tekstowe po prawej stronie listy Category określają numer portu,
którego będzie używał serwer Tomcat 4.0 oraz początkowy adres URL wykorzystywany
do otwierania początkowej strony naszej aplikacji. Te opcje pozwalają ustalić, który
serwlet (lub strona WWW) ma zostać wyświetlony jako pierwszy podczas debugowania
lub uruchamiania projektu w środowisku JBuilder.

Po ustawieniu konfiguracji uruchomieniowej i serwera JSP/Servlet, możemy uruchomić
lub debugować aplikację tak jak każdy inny projekt w JBuilderze, wybierając polecenie
Project\Run lub Project\Debug. Rysunek 16.6 przedstawia projekt uruchomiony na ser-
werze JSP/Servlet Tomcat 4.0. Uzyskujemy dostęp do serwletu, który wyświetla komu-
nikat: The servlet has received a GET. This is the reply.

Zakładka na dole ekranu z napisem Tomcat 4.0 http:8080 reprezentuje serwer WWW,
za pośrednictwem którego uzyskujemy dostęp do aplikacji sieciowej. Czerwony przy-
cisk tuż nad zakładką służy do zatrzymywania serwera i może zostać użyty w dowolnej
chwili.
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Okno dialogowe
Project Properties,
zakładka Runtime
Properties

��������	
	

JBuilder wykonujący
aplikację sieciową na
serwerze Tomcat 4.0

Zakładka CourseList przedstawiona na rysunku 16.6 reprezentuje uruchomioną lub de-
bugowaną aplikację. Zakładka Web View wewnątrz tej zakładki jest w pełni funkcjonu-
jącą przeglądarką WWW, której możemy używać do testowania działania całej aplikacji
razem z wszystkimi serwletami. Zakładka Web View Source obok zakładki Web View
zawiera listing kodu źródłowego treści wyświetlanej na zakładce Web View.
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Jeśli zachodzi potrzeba debugowania serwletu, umieść punkt kontrolny w wybranym
miejscu kodu źródłowego i normalnie debuguj aplikację. Ważne jest, aby pamiętać, że
jeśli kod źródłowy serwletów ulegnie zmianie, aby zmiany weszły w życie, przed po-
nownym uruchomieniem aplikacji należy zatrzymać serwer Tomcat.

!"��#����

Po utworzeniu i przetestowaniu aplikacji sieciowej przyszedł czas na wdrożenie i uru-
chomienie aplikacji sieciowej poza środowiskiem JBuilder. Istnieją dwie metody
wdrażania aplikacji sieciowej, które zostały omówione na początku tego podrozdziału.

� Hierarchia podkatalogów rozpoczynających się od głównego katalogu aplikacji.

� Pojedynczy plik archiwum aplikacji sieciowej (WAR).

Pierwsza metoda wymaga przekopiowania katalogu głównego aplikacji sieciowej z wszyst-
kimi podkatalogami do miejsca określonego przez docelowy serwer. Druga metoda
wymaga spakowania katalogu głównego i jego podkatalogów do postaci pojedynczego
pliku z rozszerzeniem .war. Niezależnie od metody wdrażania, zarówno pojedynczy
plik WAR, jak i struktura katalogów muszą zostać przekopiowane do określonego miej-
sca zgodnie z instrukcjami dla danego serwera sieciowego.

JBuilder dostarcza mechanizm do automatycznego tworzenia plików WAR na potrzeby
wdrażania za każdym razem, gdy projekt zostanie przebudowany. Rysunek 16.7 przed-
stawia okno Properties dla aplikacji sieciowej. Okno to wyświetlane jest po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy węzła chalktalkweb w oknie Project widocznym na rysunku
16.6 i wybraniu z menu pozycji Properties.

��������	
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Okno Properties dla
aplikacji sieciowej
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Okno na rysunku 16.7 zawiera nazwę pliku WAR, który zostanie utworzony oraz ścieżkę
do katalogu głównego aplikacji. Informacja o docelowym położeniu tworzonego pliku
WAR znajduje się w polu tekstowym WAR. Dwie dostępne opcje określają, czy i kiedy
ma być tworzony plik WAR dla danej aplikacji.

Opcja Compress the contents of the archive określa, czy zawartość katalogu głównego
powinna zostać skompresowana, w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku i serwerze.

Opcja Always create archive when building the project steruje procesem tworzenia
pliku WAR. Jeśli jest włączona, podczas budowania projektu zostanie utworzony plik
WAR i umieszczony w określonym miejscu.

�	$%&��������	��

Teraz, gdy już zapoznaliśmy się ze strukturą interfejsu Java Servlet API i wiemy, czym
są serwlety, stworzymy sieciowy interfejs użytkownika naszej aplikacji ChalkTalk.

Interfejs sieciowy będzie prostą aplikacją sieciową o nazwie chalktalkweb, na podstawie
której zademonstrujemy poszczególne kroki tworzenia aplikacji sieciowej w JBuilderze
opartej na serwletach. Aplikacja ta wyświetla wyniki zwrócone przez metodę ��0���������
klasy)��&���&������3	��3�������������)��&&�
�����	��
� na stronie WWW. Aby po-
kazać implementację sesji, stworzymy serwlet, który wywołuje zawarte w klasie metody
����
 i �����	.

Oto lista kroków do wykonania w tym ćwiczeniu.

 �� Utworzyć projekt i aplikację sieciową.

 �� Zaprojektować serwlet View Course.

 �� Zaprojektować serwlet Login.

 �� Zaprojektować filtr.

 �� Skonfigurować aplikację sieciową tak, aby używała filtra.

��������������������	����	����
�������

Zaczniemy od stworzenia nowego projektu w JBuilderze i wstawienia nowej aplikacji
sieciowej o nazwie chalktalkweb. Serwlety i klasy Javy utworzone w miarę wykonywa-
nia ćwiczenia zostaną umieszczone w kontekście tej aplikacji sieciowej.

 �� Skopiuj podkatalog chalktalkapp z katalogu Rozdział16 na dysk twardy. Pakiety
Javy w katalogu chalktalkapp reprezentują bibliotekę klas, z której będzie korzystała
nasza aplikacja sieciowa w celu dostarczenia podstawowego zestawu funkcji.

 �� Wybierz polecenie File\New Project.

 �� Na pierwszym ekranie kreatora Project Wizard wprowadź rozdzial16 jako nazwę
projektu i nazwę C:\Projekty\Helion\Aplikacja\rozdzial16 jako nazwę katalogu.
Pozostaw .jpx jako typ pliku, pozycję (Default Project) w polu Template
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i zaznacz opcję Generate project notes file. Swój projekt możesz umieścić
w innym katalogu, lecz pozostaw chociaż ostatni człon nazwy, rozdzial16.
W ten sposób łatwiej porządkować pliki. Kliknij przycisk Next.

 �� Na drugim ekranie kreatora Project Wizard dodaj referencję do plików źródłowych
istniejącej aplikacji ChalkTalk. Kliknij przycisk Add znajdujący się obok zakładki
Source, aby wyświetlić okno dialogowe i odszukaj miejsce, do którego skopiowałeś
katalog chalktalkapp w kroku 1. Po zlokalizowaniu katalogu kliknij przycisk OK,
aby zamknąć okno dialogowe. Katalog chalktalkapp powinien zostać umieszczony
na liście na zakładce Source. Kliknij przycisk Next.

 �� Na trzecim ekranie wprowadź swoje nazwisko w polu @author i nazwę Twojej
firmy w polu Company. Kliknij przycisk Finish.

 �� Wybierz polecenie File\New, aby wyświetlić okno dialogowe Object Gallery.
Na zakładce Web kliknij dwukrotnie ikonę Web Application, aby wyświetlić
kreatora Web Application Wizard. Jeżeli serwer nie został wcześniej skonfigurowany
do wykonywania stron JSP i serwletów, ta ikona będzie niedostępna. W podrozdziale
„Debugowanie” wcześniej w tym rozdziale omówiliśmy proces konfiguracji
serwera JSP-Servlet na potrzeby naszego projektu.

 �� Na wyświetlonym ekranie wprowadź nazwę chalktalkweb jako nazwę aplikacji
w polu Name i C:\Projekty\Helion\Aplikacja\rozdzial16\chalktalkweb jako nazwę
katalogu w polu Directory. Kliknij przycisk OK.

Mamy już pustą aplikację sieciową służącą za podstawę dla naszego interfejsu siecio-
wego istniejącej aplikacji ChalkTalk. Następnie stworzymy serwlet wyświetlający re-
zultaty zwracane przez metodę ��0��������� klasy ��&���&������3	��3��������������
��&&�
�����	��
�.
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Zaprojektowany przez nas serwlet View Course List będzie podzielony na dwie części.
Górna część będzie przedstawiać menu łączy do innych elementów aplikacji sieciowej,
natomiast dolna część będzie wyświetlać listę kursów. Na potrzeby aplikacji ChalkTalk
zaprojektujemy interfejs sieciowy składający się z pojedynczej strony WWW, umiesz-
czając w menu jedno łącze, View Course List.

 �� Wybierz polecenie File\New, aby wyświetlić okno dialogowe Object Gallery.
Na zakładce Web kliknij dwukrotnie ikonę Servlet, aby uruchomić kreatora
Servlet Wizard.

 �� Na pierwszym ekranie kreatora Servlet Wizard wprowadź ��&���&������3	��3�
����
	�0� jako nazwę pakietu (Package) oraz ���������	 jako nazwę klasy
serwletu. Zaznacz opcję Check the Generate header comments. Zaznacz opcję
Single Thread Model. Upewnij się, że na liście Web App wybrana jest pozycja
chalktalkweb. Wybierz opcję Standard servlet. Kliknij przycisk Next.

 �� Na drugim ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.

 �� Na trzecim ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.
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 �� Na czwartym ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.

 �� Na piątym ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Finish.

 �� Spróbuj uruchomić projekt poprzez wybranie polecenia Run\Run project
(klawisz skrótu to F9), aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe.
Wynik uruchomienia projektu to wynik wyświetlany przez serwlet CourseList.

 	� Po zapoznaniu się z wynikami i sprawdzeniu, że aplikacja działa, zatrzymaj jej
działanie przez przejściem do następnego kroku. Aplikację zatrzymujemy
kliknięciem czerwonego przycisku znajdującego się w dolnym lewym narożniku
ekranu, tuż nad napisem Tomcat 4.0.

Mamy podstawową aplikację sieciową, która działa. Następnie przystosujemy ten ser-
wlet, tak aby wyświetlał listę kursów:

 �� Otwórz plik serwletu CourseList na panelu Content i przejdź do zakładki Source
znajdującej się na dole ekranu.

 �� Dodaj następujące polecenia import poniżej innych poleceń import. Dzięki tym
klasom serwlet ma dostęp do istniejących funkcji odpowiedzialnych za działanie
aplikacji ChalkTalk.

����%������#��#�����������$#�%#�%'���#�+�����0��%�����#5
����%������#��#���������������������#�+�$%#�/���5

 �� Dodaj następującą linię poniżej deklaracji zmiennej ��1%�1%8%9$�:

�%�'����+�����0��%�����#�������0�#5

 �� Zmodyfikuj ciało metody �
�	 tak, aby wyglądało następująco:

�$�����'�������������%��#�&�%'�������������8
������0�#�;�����+�����0��%�����#��5
G

 �� Zmodyfikuj ciało metody ��#�	, aby wyglądało jak na listingu 16.5 (uwaga:
serwlet Login utworzymy w następnym punkcie).

���������	
�
 Metoda doGet wewnątrz klasy File CourseList.java

�$�����'������(���4���&�%'���-�.$�#��%�.$�#�@�4���&�%'���-�#���#��%�#���#��
��%��#�&�%'������������@� 0����������8
%�#���#��#��+������)���+0!)�!)9):7��5
7%����%���%��$��;�%�#���#������%���%��5
�$���%������<A����B<�5
�$���%������<A����BA�����B1�#����$%#
�A������BA�����B<�5
�$���%������<A���B<�5
��)��%=��������$���#�O��������%����
�$���%������<A2�4-�";P<<�E
%�#���#��������3-1�<�����K&$����;1���$�<��E
<P<B����������A�2B�<�5
�$���%������<A2�4-�";P<<�E
%�#���#��������3-1�<��$%#���#�<��E
<P<B�C��������#�O��$%#
�A�2B<�5
�$���%������<A4-B<�5
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���$����������#���$%#
�
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�$���%������<A��B!�=��A���B<�5
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�$���%������<A��B<E��$%#�����)������E<A���B<�5
�$���%������<A��B<E��$%#�����/�#�%��������E<A���BA��%B<�5
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G
�$���%������<A������B<�5
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�
�$���%������<A����BA�����B<�5
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 �� Uruchom projekt, aby sprawdzić, czy po dokonaniu zmian wszystko działa.
Rysunek 16.8 przedstawia ekran wynikowy serwletu CourseList po uruchomieniu
projektu w JBuilderze.

��������	
�

Ekran wynikowy
serwletu
CourseList.java

 �� Po zapoznaniu się z wynikami i sprawdzeniu, że aplikacja działa, zatrzymaj jej
działanie przed przejściem do następnego kroku. Aplikację zatrzymujemy
kliknięciem czerwonego przycisku znajdującego się w dolnym lewym narożniku
ekranu, tuż nad napisem „Tomcat 4.0”.

Aplikacja sieciowa wyświetla teraz rezultaty wywołania metody ��0��������� klasy
��&&�
�����	��
�.
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��������	����
�������!����

Stworzymy serwlet ����
 implementujący zarówno metodę ����
, jak i �����	 klasy
��&&�
�����	��
�. Implementując te metody, zademonstrujemy użycie sesji do prze-
chowywania pewnych informacji pomiędzy wywołaniami serwletu i adresu URL, z którego
z powodzeniem zalogowano się do aplikacji. Serwlet ����
 będzie wykonywał nastę-
pujące zadania:

� obsługa żądań zalogowania i wylogowania,

� wyświetlenie strony logowania.

Gdy wartość parametru żądania otrzymanego przez serwer to ����
 lub �����	, serwlet
wykonuje operacje, natomiast w przeciwnym razie serwlet wyświetla stronę logowania.

 �� Wybierz polecenie File\New, aby wyświetlić okno dialogowe Object Gallery.
Na zakładce Web kliknij dwukrotnie ikonę Servlet, aby wyświetlić kreatora
Servlet Wizard.

 �� Na pierwszym ekranie kreatora wprowadź ��&���&������3	��3�����
	 jako
nazwę pakietu (Package) oraz Login jako nazwę klasy serwletu (Name). Zaznacz
opcje Generate header comments i Single Thread Model. Upewnij się, że z listy
Web App wybrana jest pozycja chalktalkweb. Wybierz opcję Standard Servlet.
Kliknij przycisk Next.

 �� Na drugim ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.

 �� Na trzecim ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.

 �� Na czwartym ekranie kreatora Servlet Wizard nie potrzeba dokonywać żadnych
zmian. Kliknij przycisk Next.

 �� Na piątym ekranie kreatora Servlet Wizard zaznacz opcję Create a runtime
configuration. Wprowadź nazwę ����
 jako nazwę konfiguracji uruchomieniowej
i pozostaw opcję Base configuration ustawioną na none. Kliknij przycisk Finish.

 �� Otwórz plik serwletu Login na panelu Content i przejdź do zakładki Source
znajdującej się na dole ekranu.

 	� Dodaj następujące polecenia import poniżej innych poleceń import. Dzięki tym
klasom serwlet ma dostęp do istniejących funkcji odpowiedzialnych za działanie
aplikacji ChalkTalk.

����%������#��#�����������$#�%#�%'���#�+�����0��%�����#5

 
� Dodaj następującą linię poniżej deklaracji zmiennej ��1%�1%8%9$�:

�%�'����+�����0��%�����#�������0�#5

 ��� Zmodyfikuj ciało metody �
�	 tak, aby wyglądało następująco:

�$�����'�������������%��#�&�%'�������������8
������0�#�;�����+�����0��%�����#��5
G

 ��� Zmodyfikuj ciało metody ��#�	, aby wyglądało jak na listingu 16.6.
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���������	
	
 Metoda doGet w pliku Login.java

�$�����'������(���4���&�%'���-�.$�#��%�.$�#�@�4���&�%'���-�#���#��%�#���#��
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%��$%�5
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%��$%�5
G
��#��8
G
�����%=�����#�%���4)*1
�$���%������<A����B<�5
�$���%������<A����BA�����B1����������������������%���#�%$�?������
�$%#A������BA�����B<�5
�$���%������<A���B<�5
��)��%=��������$����%����
�$���%������<A,�%��������;P<<�E
%�#���#��������3-1�%�.$�#�����-�.$�#�3- ����E
<P<�������;P<(�)P<B<�5
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 ��� Uruchom projekt i sprawdź, czy serwlet ����
 wykonuje się bez błędów. W oknie
dialogowym Choose Runtime Configuration wybierz pozycję Login Runtime
Configuration, aby wyświetlić wynik działania serwletu ����
. Wynik działania
serwletu przedstawiony jest na rysunku 16.9.

 ��� Po sprawdzeniu wyników działania serwletu zatrzymaj aplikację sieciową przed
przejściem do następnego kroku. Aplikację zatrzymujemy kliknięciem czerwonego
klawisza znajdującego się w dolnym lewym narożniku ekranu, tuż nad napisem
Tomcat 4.0.

Aplikacja sieciowa składa się teraz z dwóch serwletów, które wspólnie wykonują metody
zawarte w klasie ��&&�
�����	��
�.
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Wynik działania
serwletu Login.java

��������	����"����	

W ramach naszej aplikacji sieciowej zaprojektujemy filtr, którego można użyć do prze-
kierowywania użytkownika do ekranu logowania, jeśli nie jest on jeszcze zalogowany
i próbuje uzyskać dostęp do serwletu ���������	:

 �� Wybierz File\New, aby wyświetlić okno dialogowe Object Gallery. Na zakładce
General kliknij dwukrotnie ikonę Class, aby wyświetlić kreatora Class Wizard.

 �� Na pierwszym ekranie kreatora Class Wizard wprowadź
��&���&������3	��3�����
	�0� jako nazwę pakietu (Package) i LoginFilter jako
nazwę klasy. Pozostaw �������
������	 jako klasę bazową. Pozostaw wszystkie
opcje w domyślnym stanie. Kliknij przycisk OK.

 �� Otwórz klasę ����
"��	�� na panelu Content i przejdź do zakładki Source
znajdującej się na dole ekranu.

 �� Dodaj następujące polecenia import poniżej innych poleceń import:

����%����'���#�%'����65
����%����'���#�%'���������65
����%����'�����65

 �� Zmodyfikuj klasę ����
"��	�� tak, aby była zgodna z definicją przedstawioną
na listingu 16.7.

���������	
�
 Klasa LoginFilter Class w pliku LoginFilter.java

�$��������##�1����"����%����������#�"����%�8
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 �� Zmodyfikuj metodę ��"��	�� tak, aby była zgodna z listingiem 16.8.

���������	
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 Metoda doFilter w pliku LoginFilter.java
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W tym punkcie zmodyfikujemy plik deskryptora wdrożenia aplikacji sieciowej, aby
upewnić się, że filtr ����
"��	�� przechwytuje każde żądanie skierowane do serwletu
���������	, który stworzyliśmy.

 �� Otwórz plik deskryptora wdrożenia danej aplikacji sieciowej. Rysunek 16.10
przedstawia edytor WebApp DD.

 �� Kliknij prawym przyciskiem myszy panel Structure i wybierz z menu polecenie
Add Filter. Wprowadź LoginFilter jako nazwę filtra w oknie dialogowym New
Filter. W ten sposób utworzysz węzeł opatrzony napisem LoginFilter, który
znajdzie się poniżej węzła Filters.
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��������	
��

Edytor WebApp DD

 �� Ustaw mapowanie, czyli określ, jakie żądania klienta będą przechwytywane przez
ten filtr. Kliknij węzeł Filters na panelu Structure, aby wyświetlić na panelu
Content listę mapowań Filter Mappings, jak pokazano na rysunku 16.11.
Na panelu Content kliknij przycisk Add, aby utworzyć nowe mapowanie.
Wprowadź CourseList jako nazwę serwletu i LoginFilter jako nazwę filtra.

��������	
��

Edytor WebApp DD:
mapowanie filtra

 �� Ustaw właściwości filtra. Kliknij węzeł LoginFilter na panelu Structure, aby
na panelu Content wyświetlić właściwości filtra, jak przedstawiono na rysunku
16.12. Jako klasę filtra (Filter class) ustaw ��&���&������3	��3�����
	�
0������
"��	��.
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Edytor WebApp DD:
właściwości filtra

 �� Utwórz dodatkowe mapowanie serwletu, aby ustawić domyślnie wykonywany
serwlet. Ten serwlet będzie wykonywany, gdy adres URL wskaże serwlet, który
nie występuje w zasobach aplikacji chalktalkweb. Kliknij węzeł Servlets na
panelu Structure, aby wyświetlić listę mapowań Servlet Mappings, jak pokazano
na rysunku 16.13. Kliknij przycisk Add, aby utworzyć dodatkowe mapowanie
i wprowadź znak / jako wzór adresu URL, i courselist jako serwlet.

��������	
��

Edytor WebApp DD:
mapowanie
serwletu

 �� Przebuduj projekt poprzez wybranie polecenia Project\Rebuild Project
"roz16.jpx" z menu.
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Trwałość sesji

W naszej aplikacji chalktalkweb śledzimy sesję, aby sprawdzić, czy klient się zalogował. Gdy
sprawdzamy, czy użytkownik jest zalogowany, możemy ograniczyć dostęp do chronionego zasobu
do grona użytkowników mających takie prawo. Jak zademonstrowaliśmy na przykładzie chalktal-
kweb, to działa.

Podczas testowania aplikacji chalktalkweb, może się okazać, że gdy aplikacja działa, klient nie
zawsze jest prawidłowo przekierowywany do strony logowania. Serwer Tomcat 4.0 i JBuilder za-
chowują sesję pomiędzy kolejnymi uruchomieniami aplikacji i w czasie pomiędzy istnieniem
instancji serwera Tomcat 4.0. Jeśli aplikacja sieciowa zostanie zatrzymana lub serwer Tomcat
zostanie zamknięty, generowany jest plik session.ser, w którym zawarte są informacje o bieżącej
sesji w formacie umożliwiającym serializację. JBuilder i Tomcat wykorzystują informacje zawarte
w tym pliku do utrwalenia sesji związanej z aplikacją, którą uruchamiasz.

Z tego wynika niespodziewane zachowanie naszej aplikacji. Jeśli aplikacja chalktalkweb zostanie
zamknięta w czasie, gdy użytkownik jest nadal zalogowany, po następnym jej uruchomieniu
klient sieciowy będzie nadal zalogowany. Oznacza to, że klient nie zostanie automatycznie prze-
kierowany do strony logowania Login, jak by się tego można spodziewać, lecz uzyska dostęp do
strony CourseList.

Informacja o sesji przechowywana jest przez cały czas uruchomienia tego samego egzemplarza
JBuildera. Gdy zostanie otwarty nowy egzemplarz JBuildera, informacja o sesji pochodząca z po-
przednich uruchomień nie zostanie wykorzystana. Natomiast w czasie uruchomienia tego same-
go egzemplarza JBuildera sposobem na skasowanie informacji o sesji jest usunięcie katalogu
Tomcat z projektu chalktalkweb.

 �� Uruchom projekt, aby sprawdzić, czy filtr działa. Wybierz konfigurację
uruchomieniową courselist z okna dialogowego Choose Runtime Configuration.
Każda próba dostępu do serwletu ���������	 powinna zakończyć się przekierowaniem
do serwletu Login, jeśli użytkownik nie zalogował się podczas sesji.

��" 
������

Interfejs Java Servlet API jest potężnym mechanizmem do tworzenia aplikacji siecio-
wych charakteryzujących się funkcjami ułatwiającymi ich przenoszenie i wdrażanie.
JBuilder zawiera wiele kreatorów i edytorów ułatwiających tworzenie aplikacji siecio-
wych, spośród których wiele poznaliśmy w tym rozdziale.

��#	����������#�$���

� Jak wiemy, serwlety mogą być potężnym środkiem do generowania dynamicznej
zawartości dla aplikacji sieciowych. Jakie są inne zastosowania serwletów oprócz
generowania kodu HTML?

� W podrozdziale „Część praktyczna” korzystaliśmy z filtra jako środka
zabezpieczającego serwlet ���������	 przed nieautoryzowanym dostępem.
Jakie są inne zastosowania filtra lub łańcucha filtrów?

� Interfejs Servlet API udostępnia obiekt typu �� ���	!����	����, który może
zostać użyty to przekierowywania żądań klienckich do innych zasobów lub
do włączania odpowiedzi pochodzącej z innego zasobu jako części odpowiedzi
dla klienta. Jaki można z tego zrobić użytek?


