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3
Nawigacja

W tym krótkim rozdziale omówimy sposób konfigurowania regu� nawigacji w ramach budo-
wanej aplikacji internetowej. W szczególno�ci wyja�nimy, jak aplikacja mo�e przechodzi�
od jednej do drugiej strony internetowej w zale�no�ci od czynno�ci wykonywanych przez
u�ytkownika i decyzji podejmowanych na poziomie logiki biznesowej.

Nawigacja statyczna
Przeanalizujmy teraz sytuacj�, w której u�ytkownik aplikacji internetowej wype�nia formu-
larz na stronie internetowej. U�ytkownik mo�e wpisywa� dane w polach tekstowych, klika�
przyciski opcji i wybiera� elementy list.

Wszystkie te dzia�ania s� realizowane na poziomie przegl�darki internetowej u�ytkownika.
Kiedy u�ytkownik klika przycisk akceptuj�cy i wysy�aj�cy dane formularza, zmiany s� prze-
kazywane na serwer.

Aplikacja internetowa analizuje wówczas dane wpisane przez u�ytkownika i na ich podsta-
wie decyduje, której strony JSF nale�y u�y� do wizualizacji odpowiedzi. Za wybór kolejnej
strony JSF odpowiada mechanizm obs�uguj�cy nawigacj� (ang. navigation handle).

W przypadku prostych aplikacji internetowych nawigacja pomi�dzy stronami ma charakter
statyczny. Oznacza to, �e klikni�cie okre�lonego przycisku zawsze powoduje przej�cie do
tej samej strony JSF odpowiedzialnej za wizualizacj� odpowiedzi. W podrozdziale „Prosty
przyk�ad” w rozdziale 1. Czytelnicy mieli okazj� zapozna� si� z najprostszym mechanizmem
zapisywania regu� nawigacji statycznej pomi�dzy stronami JSF.

Dla ka�dego przycisku definiujemy atrybut action — przyk�ad takiego rozwi�zania przed-
stawiono poni�ej:

<h:commandButton label="Zaloguj" action="welcome"/>
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 Podczas lektury rozdzia�u 4. b�dzie si� mo�na przekona	, �e akcje nawigacji mo�na
 przypisywa	 tak�e do hiper��czy.

Warto�� atrybutu action okre�la si� mianem wyniku (ang. outcome). Wrócimy do tematu
wyniku w punkcie „Odwzorowywanie wyników na identyfikatory widoków” w nast�pnym
podrozdziale — okazuje si�, �e wynik mo�na opcjonalnie odwzorowywa� na identyfikatory
widoków. W specyfikacji JavaServer Faces mianem widoku (ang. view) okre�la si� stron� JSF.

Je�li programista nie zdefiniuje takiego odwzorowania dla okre�lonego wyniku, wynik jest
przekszta�cany w identyfikator widoku wed�ug nast�puj�cych regu�:

 1. Je�li wynik nie obejmuje rozszerzenia pliku, dopisuje si� do niego rozszerzenie
bie��cego widoku.

 2. Je�li wynik nie rozpoczyna si� od prawego uko�nika (/), poprzedza si� go �cie�k�
do bie��cego widoku.

Na przyk�ad wynik welcome w widoku /index.xhtml zostanie automatycznie przekszta�cony
w identyfikator widoku docelowego /welcome.xhtml.

  Odwzorowania wyników na identyfikatory widoków s� opcjonalne, pocz�w-
 szy od wersji JSF 2.0. We wcze�niejszych wersjach programista musia� wprost

okre�la	 regu�y nawigacji dla ka�dego wyniku.

Nawigacja dynamiczna
W przypadku wi�kszo�ci aplikacji internetowych nawigacja nie ma charakteru statycznego.
�cie�ka przechodzenia pomi�dzy stronami nie zale�y tylko od klikanych przycisków, ale
tak�e od danych wej�ciowych wpisywanych przez u�ytkownika. Na przyk�ad wysy�aj�c dane
ze strony logowania (zwykle nazw� u�ytkownika i has�o), mo�emy oczekiwa� dwóch odpo-
wiedzi ze strony serwera: akceptacji tych danych b�d	 ich odrzucenia. Odpowied	 serwera
zale�y wi�c od pewnych oblicze� (w tym konkretnym przypadku od poprawno�ci nazwy
u�ytkownika i has�a).

Aby zaimplementowa� nawigacj� dynamiczn�, przycisk akceptacji formularza nale�y zwi�-
za� z wyra�eniem odwo�uj�cym si� do metody:

  <h:commandButton label="Zaloguj" action="#{loginController.verifyUser}"/>

W naszym przypadku wyraz loginController odwo�uje si� do komponentu pewnej klasy,
która musi definiowa� metod� nazwan� verifyUser.

Wyra�enie odwo�uj�ce si� do metody, które przypisujemy atrybutowi action, nie otrzymuje
�adnych parametrów, ale mo�e zwraca� warto�� jakiego� typu. Zwracana warto�� jest konwer-
towana na �a�cuch za pomoc� wywo�ania metody toString.
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 W standardzie JSF 1.1 metody b�d�ce przedmiotem odwo�a� w tego rodzaju wyra-
 �eniach musia�y zwraca	 warto�ci typu String. W technologii JSF 1.2 zwracana

warto�	 mo�e by	 obiektem dowolnego typu. Taka mo�liwo�	 jest szczególnie wa�na
w przypadku typów wyliczeniowych, poniewa� eliminuje ryzyko przeoczenia literówek
w nazwach akcji (wychwytywanych przez kompilator).

Przyk�ad metody akcji przedstawiono poni�ej:
  String verifyUser() {
     if (...)
        return "success";
     else
        return "failure";
  }

Powy�sza metoda zwraca jeden z dwóch �a�cuchów wynikowych: "success" lub "failure".
Na podstawie tej warto�ci identyfikuje si� nast�pny widok.

 Metoda akcji mo�e zwróci	 warto�	 null, aby zasygnalizowa	 konieczno�	 ponow-
 nego wy�wietlenia tej samej strony. W takim przypadku zasi�g widoku (który omówi-

li�my w rozdziale 2.) jest zachowywany. Ka�dy wynik inny ni� null powoduje wyczysz-
czenie tego zasi�gu, nawet je�li widok wynikowy jest taki sam jak widok bie��cy.

Krótko mówi�c, za ka�dym razem, gdy u�ytkownik klika przycisk polecenia, dla którego
zdefiniowano wyra�enie odwo�uj�ce si� do metody w atrybucie action, implementacja JSF
podejmuje nast�puj�ce kroki:

 1. uzyskuje dost�p do wskazanego komponentu;

 2. wywo�uje wskazan� metod�;

 3. przekszta�ca �a�cuch wynikowy w identyfikator widoku;

 4. wy�wietla odpowiedni� stron� (na podstawie identyfikatora widoku).

Oznacza to, �e implementacja rozga��zie� (ang. branching) wymaga przekazania referencji
do metody w klasie odpowiedniego komponentu. Mamy du�� dowolno�� w kwestii miejsca
umieszczenia tej metody. Najlepszym rozwi�zaniem jest znalezienie klasy obejmuj�cej wszyst-
kie dane potrzebne do podejmowania w�a�ciwych decyzji.

Odwzorowywanie wyników na identyfikatory widoków

Jednym z najwa�niejszych celów projektowych technologii JSF jest oddzielenie prezentacji
od logiki biznesowej. Je�li decyzje nawigacyjne maj� charakter dynamiczny, kod obliczaj�cy
wynik z natury rzeczy nie powinien by� zobligowany do znajomo�ci precyzyjnych nazw stron
internetowych. Technologia JSF oferuje mechanizm odwzorowywania wyników logicznych,
na przyk�ad success i failure, na w�a�ciwe strony internetowe.

Takie odwzorowanie mo�na zdefiniowa�, dodaj�c wpisy navigation-rule do pliku faces-
config.xml. Typowy przyk�ad takiej konstrukcji pokazano poni�ej:
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<navigation-rule>
   <from-view-id>/index.xhtml</from-view-id>
   <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/welcome.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>

Przytoczona regu�a okre�la, �e wynik success na stronie /index.xhtml ma kierowa� u�ytkow-
nika na stron� /welcome.xhtml.

 
a�cuchy identyfikatorów widoków rozpoczynaj� si� od prawego uko�nika (/). Je�li
 programista stosuje odwzorowania rozszerze� (na przyk�ad przyrostka .faces), roz-

szerzenia musz� odpowiada	 rozszerzeniom plików (na przyk�ad .xhtml), nie rozszerze-
niom adresów URL.

Je�li programista odpowiednio dobierze �a�cuchy wyników, b�dzie móg� zebra� wiele regu�
nawigacji w jednym miejscu. Programista mo�e na przyk�ad stworzy� jedn� regu�� dla
wszystkich przycisków skojarzonych z akcj� logout (dost�pnych na wielu stronach danej
aplikacji). Wszystkie te przyciski mog� powodowa� przej�cie na stron� loggedOut.xhtml —
wystarczy zdefiniowa� jedn� regu��:

<navigation-rule>
   <navigation-case>
      <from-outcome>logout</from-outcome>
      <to-view-id>/loggedOut.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>

Ta regu�a jest stosowana dla wszystkich stron, poniewa� nie zdefiniowano elementu from-
�view-id.

Istnieje te� mo�liwo�� scalania regu� nawigacji z tym samym elementem from-view-id.
Przyk�ad takiego rozwi�zania pokazano poni�ej:

<navigation-rule>
   <from-view-id>/index.xhtml</from-view-id>
   <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/welcome.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
   <navigation-case>
      <from-outcome>failure</from-outcome>
      <to-view-id>/newuser.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>

 W przypadku prostych aplikacji regu�y nawigacji zwykle w ogóle nie s� potrzebne.
 Kiedy jednak budowane aplikacje staj� si� coraz bardziej z�o�one, warto stosowa	

wyniki logiczne w ramach komponentów zarz�dzanych oraz regu�y nawigacji odwzorowu-
j�ce te wyniki na widoki docelowe.
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Aplikacja JavaQuiz

W tym punkcie umie�cimy zapisy dotycz�ce nawigacji w przyk�adowym programie prezen-
tuj�cym u�ytkownikowi sekwencj� pyta� quizu (patrz rysunek 3.1).

Rysunek 3.1.
Pytanie quizu

Kiedy u�ytkownik klika przycisk Sprawd	 odpowied	, aplikacja sprawdza, czy podana odpo-
wied	 jest prawid�owa. Je�li nie, u�ytkownik otrzymuje jeszcze jedn� szans� rozwi�zania tego
samego problemu (patrz rysunek 3.2).

Rysunek 3.2.
Jedna b��dna
odpowied�
— spróbuj
ponownie

Po dwóch b��dnych odpowiedziach aplikacja prezentuje u�ytkownikowi kolejny problem
do rozwi�zania (patrz rysunek 3.3).

Oczywi�cie tak�e w razie podania prawid�owej odpowiedzi aplikacja przechodzi do nast�pnego
problemu. I wreszcie po rozwi�zaniu ostatniego problemu nast�puje wy�wietlenie strony pod-
sumowania z uzyskan� liczb� punktów i propozycj� ponownego przyst�pienia do quizu (patrz
rysunek 3.4).
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Rysunek 3.3.
Dwie b��dne
odpowiedzi
 — kontynuuj

Rysunek 3.4.
Quiz zako
czony
— punktacja

Nasza aplikacja sk�ada si� z dwóch klas. Klasa Problem (przedstawiona na listingu 3.1) opisuje
pojedynczy problem, czyli pytanie, odpowied	 oraz metod� weryfikacji, czy dana odpowied	
jest prawid�owa.

Listing 3.1. Zawarto�� pliku javaquiz/src/java/com/corejsf/Problem.java

 1. package com.corejsf;
 2.
 3. import java.io.Serializable;
 4.
 5. public class Problem implements Serializable {
 6.    private String question;
 7.    private String answer;
 8.
 9.    public Problem(String question, String answer) {
10.       this.question = question;
11.       this.answer = answer;
12.    }
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13.
14.    public String getQuestion() { return question; }
15.
16.    public String getAnswer() { return answer; }
17.
18.    // nale�y przykry� t� metod� bardziej wyszukanym kodem sprawdzaj�cym
19.    public boolean isCorrect(String response) {
20.       return response.trim().equalsIgnoreCase(answer);
21.    }
22. }

Klasa QuizBean opisuje quiz obejmuj�cy szereg pyta�. Egzemplarz tej klasy dodatkowo �ledzi
bie��ce pytanie i ��czn� punktacj� uzyskan� przez u�ytkownika. Kompletny kod tej klasy
przedstawiono na listingu 3.2.

Listing 3.2. Zawarto�� pliku javaquiz/src/java/com/corejsf/QuizBean.java

 1. package com.corejsf;
 2.
 3. import java.io.Serializable;
 4.
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.Arrays;
 7. import java.util.Collections;
 8.
 9. import javax.inject.Named;
10.    // lub import javax.faces.bean.ManagedBean;
11. import javax.enterprise.context.SessionScoped;
12.    // lub import javax.faces.bean.SessionScoped;
13.
14. @Named // lub @ManagedBean
15. @SessionScoped
16. public class QuizBean implements Serializable {
17.    private int currentProblem;
18.    private int tries;
19.    private int score;
20.    private String response = "";
21.    private String correctAnswer;
22.
23.    // Poni�ej zakodowano problemy na sta�e. W rzeczywistej aplikacji
24.    // najprawdopodobniej odczytywaliby�my je z bazy danych.
25.    private ArrayList<Problem> problems = new ArrayList<Problem>(Arrays.asList(
26.    new Problem(
27.       "Jaki slogan reklamowa� programowanie w Javie? Write once, ...",
28.       "run anywhere"),
29.    new Problem(
30.       "Jak wygl�daj� 4 pierwsze bajty ka�dego pliku klasy (szesnastkowo)?",
31.       "CAFEBABE"),
32.    new Problem(
33.       "Co zostanie wy�wietlone przez to wyra�enie? System.out.println(1+\"2\");",
34.       "12"),
35.    new Problem(
36.       "Które s�owo kluczowe Javy s�u�y do definiowania podklasy?",
37.       "extends"),
38.    new Problem(
39.       "Jak brzmia�a oryginalna nazwa j�zyka programowania Java?",
40.       "Oak"),



88 JavaServer Faces

41.    new Problem(
42.       "Która klasa pakietu java.util opisuje punkt w czasie?",
43.       "Date")));
44.
45.    public String getQuestion() { return problems.get(currentProblem).getQuestion(); }
46.
47.    public String getAnswer() { return correctAnswer; }
48.
49.    public int getScore() { return score; }
50.
51.    public String getResponse() { return response; }
52.    public void setResponse(String newValue) { response = newValue; }
53.
54.    public String answerAction() {
55.       tries++;
56.       if (problems.get(currentProblem).isCorrect(response)) {
57.          score++;
58.          nextProblem();
59.          if (currentProblem == problems.size()) return "done";
60.          else return "success";
61.       }
62.       else if (tries == 1) return "again";
63.       else {
64.          nextProblem();
65.          if (currentProblem == problems.size()) return "done";
66.          else return "failure";
67.       }
68.    }
69.
70.    public String startOverAction() {
71.       Collections.shuffle(problems);
72.       currentProblem = 0;
73.       score = 0;
74.       tries = 0;
75.       response = "";
76.       return "startOver";
77.    }
78.
79.    private void nextProblem() {
80.       correctAnswer = problems.get(currentProblem).getAnswer();
81.       currentProblem++;
82.       tries = 0;
83.       response = "";
84.    }
85. }

W analizowanym przyk�adzie w�a�nie klasa QuizBean jest w�a�ciwym miejscem dla metod
odpowiedzialnych za nawigacj�. Wspomniany komponent dysponuje pe�n� wiedz� o dzia�a-
niach u�ytkownika i mo�e bez trudu okre�li�, która strona powinna by� wy�wietlona jako
nast�pna.

Logik� nawigacji zaimplementowano w metodzie answerAction klasy QuizBean. Metoda
answerAction zwraca jeden z kilku mo�liwych �a�cuchów: "success" lub "done" (je�li u�yt-
kownik prawid�owo odpowiedzia� na pytanie), "again" (je�li u�ytkownik po raz pierwszy
udzieli� b��dnej odpowiedzi) oraz "failure" lub "done" (je�li po raz drugi pad�a z�a odpowied	).
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public String answerAction() {
   tries++;
   if (problems.get(currentProblem).isCorrect(response)) {
      score++;
      nextProblem();
      if (currentProblem == problems.size()) return "done";
      else return "success";
   }
   else if (tries == 1) return "again";
   else {
      nextProblem();
      if (currentProblem == problems.size()) return "done";
      else return "failure";
   }
}

Z przyciskami na ka�dej z tych stron wi��emy wyra�enie odwo�uj�ce si� do metody answer
�Action. Na przyk�ad strona index.xhtml zawiera nast�puj�cy element:

<h:commandButton value="#{msgs.checkAnswer}" action="#{quizBean.answerAction}"/>

Na rysunku 3.5 przedstawiono struktur� katalogów naszej aplikacji. Na listingu 3.3 przed-
stawiono kod strony g�ównej aplikacji quizu: index.xhtml. Kodem stron success.xhtml i failure.
xhtml nie b�dziemy si� zajmowa�, poniewa� ró�ni si� od kodu strony index.xhtml tylko
komunikatem wy�wietlanym w górnej cz��ci.

Rysunek 3.5.
Struktura
katalogów
aplikacji quizu
o Javie

Listing 3.3. Kod strony javaquiz/web/index.xhtml

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 3.    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 5.       xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
 6.    <h:head>
 7.       <title>#{msgs.title}</title>
 8.    </h:head>
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 9.    <h:body>
10.       <h:form>
11.          <p>#{quizBean.question}</p>
12.          <p><h:inputText value="#{quizBean.response}"/></p>
13.          <p>
14.             <h:commandButton value="#{msgs.checkAnswer}"
15.                              action="#{quizBean.answerAction}"/>
16.          </p>
17.       </h:form>
18.    </h:body>
19. </html>

Strona done.xhtml, której kod przedstawiono na listingu 3.4, prezentuje u�ytkownikowi
ostateczny wynik i zach�ca go do ponownej gry. Warto zwróci� uwag� na jedyny przycisk
dost�pny na tej stronie. Na pierwszy rzut oka mo�e si� wydawa�, �e mamy do czynienia
z nawigacj� statyczn�, poniewa� ka�de klikni�cie przycisku Rozpocznij od nowa powoduje
powrót na stron� index.xhtml. Okazuje si� jednak, �e element definiuj�cy ten przycisk wyko-
rzystuje wyra�enie odwo�uj�ce si� do metody:

<h:commandButton value="#{msgs.startOver}" action="#{quizBean.startOverAction}"/>

Listing 3.4. Zawarto�� pliku javaquiz/web/done.xhtml

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 3.    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 5.       xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
 6.       xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
 7.    <h:head>
 8.       <title>#{msgs.title}</title>
 9.    </h:head>
10.    <h:body>
11.       <h:form>
12.          <p>
13.             #{msgs.thankYou}
14.             <h:outputFormat value="#{msgs.score}">
15.                <f:param value="#{quizBean.score}"/>
16.             </h:outputFormat>
17.          </p>
18.          <p>
19.             <h:commandButton value="#{msgs.startOver}"
20.                              action="#{quizBean.startOverAction}"/>
21.          </p>
22.       </h:form>
23.    </h:body>
24. </html>

Metoda startOverAction wykonuje wszelkie dzia�ania niezb�dne do przywrócenia oryginal-
nego stanu gry. Dzia�anie tej metody polega na przypadkowym uporz�dkowaniu pyta� i wyze-
rowaniu wyniku:

public String startOverAction() {
   Collections.shuffle(problems);
   currentProblem = 0;
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   score = 0;
   tries = 0;
   response = "";
   return "startOver";
}

Ogólnie metody akcji pe�ni� dwie funkcje:

� aktualizuj� model w reakcji na dzia�ania podejmowane przez u�ytkownika;

� sygnalizuj� mechanizmowi nawigacji konieczno�� skierowania u�ytkownika
w okre�lone miejsce.

 Podczas lektury rozdzia�u 8. Czytelnicy przekonaj� si�, �e istnieje mo�liwo�	 do��-
 czania do przycisków tak�e obiektów nas�uchuj�cych akcji. Kiedy u�ytkownik klika

tak zdefiniowany przycisk, nast�puje wykonanie kodu metody processAction obiektu
nas�uchuj�cego. Warto jednak pami�ta	, �e obiekt nas�uchuj�cy akcji nie komunikuje
si� z mechanizmem odpowiedzialnym za nawigacj�.

Na listingu 3.5 przedstawiono plik konfiguracyjny tej aplikacji obejmuj�cy mi�dzy innymi
regu�y nawigacji. Aby lepiej zrozumie� te regu�y, warto rzuci� okiem na diagram przechodze-
nia pomi�dzy stronami, pokazany na rysunku 3.6.

Listing 3.5. Zawarto�� pliku javaquiz/web/WEB-INF/faces-config.xml

 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <faces-config xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 3.    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 4.    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
 5.       http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd"
 6.    version="2.0">
 7.    <navigation-rule>
 8.       <navigation-case>
 9.          <from-outcome>startOver</from-outcome>
10.          <to-view-id>/index.xhtml</to-view-id>
11.       </navigation-case>
12.    </navigation-rule>
13.    <navigation-rule>
14.       <from-view-id>/again.xhtml</from-view-id>
15.       <navigation-case>
16.          <from-outcome>failure</from-outcome>
17.          <to-view-id>/failure.xhtml</to-view-id>
18.       </navigation-case>
19.    </navigation-rule>
20.    <navigation-rule>
21.       <navigation-case>
22.          <from-outcome>failure</from-outcome>
23.          <to-view-id>/again.xhtml</to-view-id>
24.       </navigation-case>
25.    </navigation-rule>
26.
27.    <application>
28.       <resource-bundle>
29.          <base-name>com.corejsf.messages</base-name>
30.          <var>msgs</var>
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Rysunek 3.6.
Diagram przej��
aplikacji quizu
o Javie

31.       </resource-bundle>
32.    </application>
33. </faces-config>

Dla trzech spo�ród naszych wyników ("success", "again" i "done") nie zdefiniowano regu�
nawigacji. Wymienione wyniki zawsze kieruj� u�ytkownika odpowiednio na strony /success.
xhtml, /again.xhtml oraz /done.xhtml. Wynik "startOver" odwzorowujemy na stron�
/index.xhtml. Nieco trudniejsza jest obs�uga wyniku failure, który pocz�tkowo kieruje u�yt-
kownika na stron� /again.xhtml, stwarzaj�c mu drug� okazj� do udzielenia odpowiedzi. Je�li
jednak tak�e odpowied	 wpisana na tej stronie okazuje si� b��dna, ten sam wynik kieruje
u�ytkownika na stron� /failure.xhtml:

<navigation-rule>
   <from-view-id>/again.xhtml</from-view-id>
   <navigation-case>
      <from-outcome>failure</from-outcome>
      <to-view-id>/failure.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
   <navigation-case>
      <from-outcome>failure</from-outcome>
      <to-view-id>/again.xhtml</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>

Warto pami�ta� o tym, �e kolejno�� regu� nie jest bez znaczenia. Druga regu�a jest uwzgl�d-
niana w sytuacji, gdy bie��c� stron� nie jest /again.xhtml.
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I wreszcie na listingu 3.6 pokazano �a�cuchy komunikatów.

Listing 3.6. Zawarto�� pliku javaquiz/src/java/com/corejsf/messages.properties

 1. title=Dziecinnie prosty quiz o Javie
 2. checkAnswer=Sprawd� odpowied�
 3. startOver=Rozpocznij od nowa
 4. correct=Gratulacje, prawid�owa odpowied�.
 5. notCorrect=Przykro nam, Twoja odpowied� jest b��dna. Spróbuj ponownie!
 6. stillNotCorrect=Przykro nam, tak�e tym razem poda�e� b��dn� odpowied�.
 7. correctAnswer=Prawid�owa odpowied�: {0}.
 8. score=Twój wynik punktowy: {0}.
 9. nextProblem=A oto nast�pne pytanie.
10. thankYou=Dzi�kujemy za udzia� w quizie.

Przekierowania
Programista mo�e wymusi� na implementacji technologii JavaServer Faces przekierowanie
(ang. redirection) u�ytkownika do nowego widoku. Implementacja JSF wysy�a nast�pnie
przekierowanie protoko�u HTTP do klienta. Odpowied	 przekierowania wskazuje klientowi
adres URL kolejnej strony — na tej podstawie klient generuje ��danie GET na odpowiedni
adres URL.

Przekierowywanie jest czasoch�onne, poniewa� wymaga powtórzenia ca�ego cyklu komuni-
kacji z udzia�em przegl�darki. Przekierowanie ma jednak t� zalet�, �e stwarza przegl�darce
mo�liwo�� aktualizacji jej pola adresu.

Na rysunku 3.7 pokazano, jak zmienia si� zawarto�� pola adresu wskutek u�ycia mechanizmu
przekierowania.

Bez przekierowania oryginalny adres URL (localhost:8080/javaquiz/faces/index.xhtml)
pozosta�by niezmieniony przy okazji przej�cia u�ytkownika ze strony /index.xhtml na stron�
/success.xhtml. Przekierowanie powoduje, �e przegl�darka wy�wietla nowy adres URL
(localhost:8080/javaquiz/faces/success.xhtml).

Je�li nie stosujemy regu� nawigacji, powinni�my uzupe�ni� �a�cuch wyniku o nast�puj�cy zapis:
?faces-redirect=true

Po wprowadzeniu tej zmiany przyk�adowy �a�cuch wyniku mo�e mie� nast�puj�c� posta�:
<h:commandButton label="Zaloguj" action="welcome?faces-redirect=true"/>

W regule nawigacji nale�y umie�ci� element redirect bezpo�rednio za elementem to-view-id:
<navigation-case>
   <from-outcome>success</from-outcome>
   <to-view-id>/success.xhtml</to-view-id>
   <redirect/>
</navigation-case>
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Rysunek 3.7. Przekierowanie aktualizuj	ce adres URL w przegl	darce

Przekierowanie i obiekt flash 

Aby zminimalizowa� rozmiary zasi�gu sesji, warto mo�liwie cz�sto rezygnowa� z tego zasi�gu
na rzecz zasi�gu ��dania. Bez elementu redirect istnieje mo�liwo�� stosowania komponen-
tów o zasi�gu ��dania dla danych prezentowanych w nast�pnym widoku.

Przeanalizujmy teraz, jak b�dzie dzia�a�a nasza aplikacja w przypadku u�ycia elementu
redirect:

 1. Klient wysy�a ��danie na serwer.

 2. Mapa zasi�gu ��dania jest wype�niana komponentami o zasi�gu ��dania.

 3. Serwer wysy�a do klienta status HTTP 302 (przekierowanie tymczasowe) wraz
z miejscem docelowym przekierowania. Ten krok ko�czy bie��ce ��danie, zatem
komponenty o zasi�gu ��dania s� usuwane.

 4. Klient generuje ��danie GET i wysy�a pod nowy adres.

 5. Serwer wizualizuje nast�pny widok. Okazuje si� jednak, �e komponenty nale��ce
do zasi�gu poprzedniego ��dania nie s� ju� dost�pne.

Aby obej�� ten problem, technologia JSF 2.0 oferuje obiekt flash, który mo�na wype�ni�
podczas obs�ugi jednego ��dania i u�y� w ramach kolejnego ��dania. (Koncepcj� obiektu flash
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zaczerpni�to z frameworku internetowego Ruby on Rails). Typowym zastosowaniem obiektów
flash s� komunikaty. Na przyk�ad metoda obs�uguj�ca przycisk mo�e umie�ci� jaki� komu-
nikat w�a�nie w obiekcie flash:

ExternalContext.getFlash().put("message", "Twoje has�o nied�ugo straci wa�no��");

Metoda ExternalContext.getFlash() zwraca obiekt klasy Flash implementuj�cej interfejs
Map<String, Object>.

W kodzie strony JSF mo�na odwo�a� si� do obiektu flash za pomoc� zmiennej flash. Na
przyk�ad powy�szy komunikat mo�na wy�wietli�, stosuj�c konstrukcj�:

#{flash.message}

Po wizualizacji komunikatu i dostarczeniu przekierowania do klienta �a�cuch komunikatu jest
automatycznie usuwany z obiektu flash.

Okazuje si�, �e warto�� w obiekcie flash mo�na utrzymywa� d�u�ej ni� podczas przetwarza-
nia jednego ��dania. Na przyk�ad wyra�enie w postaci:

#{flash.keep.message}

nie tylko zwraca warto�� klucza message przechowywan� w obiekcie flash, ale te� dodaje t�
warto�� ponownie z my�l� o kolejnym cyklu ��dania.

 Je�li z czasem ilo�	 danych przerzucanych pomi�dzy obiektem flash a kompo-
 nentem staje si� naprawd� du�a, warto rozwa�y	 u�ycie zasi�gu konwersacji.

Nawigacja zgodna ze stylem REST i adresy URL
zapewniaj�ce mo�liwo�� stosowania zak�adek 

Aplikacja JSF domy�lnie generuje sekwencj� ��da� POST wysy�anych na serwer. Ka�de ��da-
nie POST zawiera dane formularza. Takie rozwi�zanie jest uzasadnione w przypadku aplikacji
gromadz�cych du�� ilo�� danych wej�ciowych wpisywanych przez u�ytkownika. Okazuje si�
jednak, �e znaczna cz��� aplikacji internetowych dzia�a w zupe�nie inny sposób. Wyobra	my
sobie na przyk�ad sytuacj�, w której u�ytkownik przegl�da katalog sklepu internetowego,
klikaj�c ��cza do kolejnych produktów. Poza wyborem klikanych ��czy trudno w tym przy-
padku mówi� o jakichkolwiek danych wej�ciowych u�ytkownika. 
�cza powinny zapew-
nia� mo�liwo�� stosowania zak�adek (ang. bookmarkable), aby u�ytkownik móg� wróci�
na t� sam� stron� po wpisaniu tego samego adresu URL. Co wi�cej, strony powinny by� przy-
stosowane do przechowywania w pami�ci podr�cznej (ang. cacheable). Przechowywanie
stron w pami�ci podr�cznej jest wa�nym czynnikiem decyduj�cym o efektywno�ci aplikacji
internetowych. Stosowanie zak�adek ani przechowywanie w pami�ci podr�cznej oczywi�cie
nie jest mo�liwe w przypadku ��da� POST.

Zgodnie z zaleceniami stylu architektury nazwanego REST (od ang. Representational State
Transfer) aplikacje internetowe powinny pos�ugiwa� si� protoko�em HTTP wed�ug oryginalnych
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regu� przyj�tych przez jego twórców. Na potrzeby operacji wyszukiwania nale�y stosowa�
��dania GET. ��dania PUT, POST i DELETE powinny by� wykorzystywane odpowiednio do two-
rzenia, modyfikowania i usuwania.

Zwolennicy stylu REST najbardziej ceni� sobie adresy URL w nast�puj�cej formie:
http://serwer.pl/catalog/item/1729

Architektura REST nie narzuca nam jednak jednego stylu. Na przyk�ad dla ��dania GET
z parametrem mo�na by u�y� nast�puj�cego adresu:

http://serwer.pl/catalog?item=1729

Tak�e ten adres jest w pe�ni zgodny ze stylem REST.

Nale�y pami�ta�, �e ��da� GET nigdy nie powinno si� u�ywa� do aktualizowania informacji.
Na przyk�ad ��danie GET dodaj�ce element do koszyka w tej formie:

http://serwer.pl/addToCart?cart=314159&item=1729

nie by�oby w�a�ciwe. ��dania GET powinny by� idempotentne. Oznacza to, �e dwukrotne
u�ycie tego samego ��dania nie powinno prowadzi� do rezultatów innych ni� jednorazowe
��danie. W�a�nie od tego zale�y mo�liwo�� przechowywania ��da� w pami�ci podr�cznej.
��danie dodaj do koszyka z natury rzeczy nie jest idempotentne — jego dwukrotne wys�a-
nie spowoduje dodanie dwóch takich samych towarów do koszyka. W tym kontek�cie du�o
odpowiedniejsze by�oby ��danie POST. Oznacza to, �e nawet aplikacje internetowe zgodne ze
stylem REST musz� korzysta� z ��da� POST.

Technologia JSF nie oferuje obecnie standardowego mechanizmu generowania ani przetwa-
rzania tzw. dobrych adresów URL, jednak pocz�wszy od wersji JSF 2.0, mo�emy liczy�
na obs�ug� ��da� GET. Omówimy ten aspekt w kolejnych punktach tego podrozdzia�u.

Parametry widoku

Przeanalizujmy teraz ��danie GET, które ma spowodowa� wy�wietlenie informacji o konkret-
nym produkcie:

http://serwer.pl/catalog?item=1729

Identyfikator produktu jest przekazywany w formie parametru zapytania. Po otrzymaniu
��dania warto�� tego parametru musi zosta� przekazana do w�a�ciwego komponentu. Progra-
mista mo�e u�y� do tego celu parametrów widoku.

Na pocz�tku strony nale�y doda� znaczniki podobne do poni�szych:
<f:metadata>
   <f:viewParam name="item" value="#{catalog.currentItem}"/>
</f:metadata>

W czasie przetwarzania ��dania warto�� parametru zapytania item jest przekazywana do
metody setCurrentItem komponentu catalog.
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Strona JSF mo�e zawiera� dowoln� liczb� parametrów widoku. Jak wszystkie parametry ��da-
nia, parametry widoku mo�na konwertowa� i sprawdza� pod k�tem poprawno�ci. (Zagad-
nienia zwi�zane z konwersj� i weryfikacj� zostan� szczegó�owo omówione w rozdziale 7.).

Cz�sto niezb�dne jest uzyskiwanie dodatkowych danych ju� po ustawieniu parametrów widoku.
Na przyk�ad po ustawieniu parametru widoku item mo�e zaistnie� potrzeba uzyskania w�a-
�ciwo�ci tego produktu z bazy danych, aby wygenerowa� stron� opisuj�c� ten produkt. W roz-
dziale 8. omówimy sposób implementacji tego rodzaju mechanizmów w ramach metody
obs�uguj�cej zdarzenie preRenderView.


�cza ��da� GET

W poprzednim punkcie omówili�my sposób przetwarzania przez implementacj� technologii
JSF ��dania GET. Aplikacje zgodne z architektur� REST powinny zapewnia� u�ytkownikom
mo�liwo�� nawigacji przy u�yciu tego rodzaju ��da�. Oznacza to, �e programista powinien
umieszcza� na swoich stronach przyciski i ��cza, których klikanie generuje w�a�nie ��dania GET.
Przyciski i ��cza tego typu mo�na definiowa� odpowiednio za pomoc� znaczników h:button
i h:link. (Do definiowania przycisków i ��czy generuj�cych ��dania POST s�u�� odpowiednio
znaczniki h:commandButton i h:commandLink).

Programista powinien mie� kontrol� nad identyfikatorami widoków docelowych i parame-
trami zapyta� tego rodzaju ��da�. Identyfikator widoku docelowego mo�na okre�li� za po�red-
nictwem atrybutu outcome. Warto�� tego atrybutu mo�e mie� albo posta� sta�ego �a�cucha:

<h:button value="Gotowe" outcome="done"/>

albo wyra�enia reprezentuj�cego warto��:
<h:button value="Pomi	" outcome="#{quizBean.skipOutcome}"/>

Drugi zapis powoduje wywo�anie metody getSkipOutcome. Metoda ta musi zwróci� �a�cuch
wyniku, który trafia do mechanizmu obs�ugi nawigacji, gdzie jest przetwarzany w tradycyjny
sposób w celu okre�lenia identyfikatora widoku docelowego.

Istnieje zasadnicza ró�nica dziel�ca atrybut outcome znacznika h:button od atrybutu action
znacznika h:commandButton. Atrybut outcome jest przetwarzany przed wizualizacj� strony,
zatem odpowiednie ��cze mo�e by� osadzone w kodzie tej strony. Atrybut action jest nato-
miast przetwarzany dopiero po klikni�ciu przycisku polecenia przez u�ytkownika. W�a�nie
dlatego w specyfikacji JSF mo�na spotka� termin nawigacji wyprzedzaj�cej (ang. preemp-
tive navigation) stosowany w kontek�cie wyznaczania identyfikatorów widoków docelowych
dla ��da� GET.

 Wyra�enie j�zyka wyra�e� (EL) przypisane atrybutowi outcome jest wyra�eniem
 reprezentuj�cym warto�	, nie wyra�eniem odwo�uj�cym si� do metody. Ogólnie,

akcja skojarzona z przyciskiem polecenia mo�e w ten czy inny sposób zmienia	 stan
aplikacji. Nale�y jednak pami�ta	, �e przetwarzanie wyniku ��cza ��dania GET nie powinno
skutkowa	 �adnymi zmianami — takie ��cze jest przecie� umieszczane na stronie
z my�l� o potencjalnym wykorzystaniu w przysz�o�ci.
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Okre�lanie parametrów ��dania

Cz�sto stajemy przed konieczno�ci� do��czania parametrów do ��czy ��da� GET. Takie para-
metry mog� pochodzi� z trzech ró�nych 	róde�:

� �a�cucha wyniku,

� parametrów widoku,

� zagnie�d�onych znaczników f:param.

Je�li ten sam parametr zostanie okre�lony wi�cej ni� raz, pierwsze�stwo ma warto�� zdefinio-
wana przez pó	niejsze 	ród�o z poni�szej listy (najwy�szy priorytet maj� wi�c zagnie�d�one
znaczniki f:param).

Przeanalizujmy teraz szczegó�y ka�dego z tych rozwi�za�.

Parametry mo�na okre�la� w ramach �a�cucha wyniku, na przyk�ad:
<h:link outcome="index?q=1" value="Skip">

Mechanizm obs�uguj�cy nawigacj� wyodr�bnia parametry z �a�cucha wyniku, okre�la identy-
fikator widoku docelowego i dopisuje wyodr�bnione wcze�niej parametry do tego identyfika-
tora. Oznacza to, �e w tym przypadku identyfikatorem widoku docelowego b�dzie /index.
xhtml?q=1.

W razie zdefiniowania wielu parametrów koniecznie nale�y zast�pi� separator & odpowiedni�
sekwencj� specjaln� (ucieczki):

<h:link outcome="index?q=1&amp;score=0" value="Skip">

W �a�cuchu wyniku oczywi�cie zawsze mo�na u�y� wyra�enia reprezentuj�cego warto��,
na przyk�ad:

<h:link outcome="index?q=#{quizBean.currentProblem + 1}" value="Skip">

Istnieje jeszcze wygodny zapis skrócony umo�liwiaj�cy w��czenie wszystkich parametrów
widoku do jednego �a�cucha zapytania. Wystarczy doda� do znacznika h:link nast�puj�cy
atrybut:

<h:link outcome="index" includeViewParams="true" value="Skip">

W ten sposób mo�na �atwo przenosi� wszystkie parametry widoku z jednej strony na drug�,
co jest do�� typowym wymaganiem stawianym aplikacjom zgodnym z architektur� REST.

Parametry widoku mo�na nadpisa�, stosuj�c znacznik f:param. Przyk�ad takiego rozwi�zania
pokazano poni�ej:

<h:link outcome="index" includeViewParams="true" value="Skip">
   <f:param name="q" value="#{quizBean.currentProblem + 1}"/>
</h:link>
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Mo�liwo�� w��czania parametrów widoku znacznie u�atwia tak�e definiowanie ��czy prze-
kierowa�, które tak�e maj� posta� ��da� GET. Zamiast jednak ustawia� atrybut w znaczniku,
nale�y doda� odpowiedni parametr do wyniku:

<h:commandLink action="index?faces-redirect=true&amp;includeViewParams=true"
   value="Skip"/>

��danie w tej formie nie uwzgl�dnia jednak zagnie�d�onych znaczników f:param.

Je�li regu�y nawigacji s� definiowane w pliku konfiguracyjnym w formacie XML, nale�y
u�y� atrybutu include-viewparams i zagnie�d�onych znaczników view-param, na przyk�ad:

<redirect include-view-params=true>
   <view-param>
      <name>q</name>
      <value>#{quizBean.currentProblem + 1}</value>
   </view-param>
</redirect>

Nie nale�y przywi�zywa� zbyt du�ej wagi do drobnych niekonsekwencji widocznych w powy�-
szej konstrukcji sk�adniowej. Czytelnik powinien je traktowa� raczej jako �rodek do pod-
niesienia poziomu czujno�ci i — tym samym — udoskonalenia swoich umiej�tno�ci progra-
mistycznych.

Dodanie ��czy umo�liwiaj�cych stosowanie zak�adek do aplikacji quizu

Wró�my na chwil� do aplikacji quizu, któr� omówili�my we wcze�niejszej cz��ci tego roz-
dzia�u (przy okazji demonstrowania zasad nawigacji). Czy mo�na t� aplikacj� w wi�kszym
stopniu dostosowa� do wymogów architektury REST?

��danie GET nie by�oby w�a�ciwym sposobem wysy�ania odpowiedzi, poniewa� w tym kontek-
�cie nie spe�nia warunku idempotentno�ci. Wys�anie odpowiedzi modyfikuje wynik u�yt-
kownika. Okazuje si� jednak, �e mo�emy doda� do naszej aplikacji zgodne z architektur� REST
��cza do nawigowania pomi�dzy pytaniami.

Aby zachowa� prostot� naszej aplikacji, umieszczamy na stronie pojedyncze ��cze umo�li-
wiaj�ce stosowanie zak�adek i powoduj�ce przej�cie do nast�pnego pytania. U�ywamy do tego
celu parametru widoku:

<f:metadata>
   <f:viewParam name="q" value="#{quizBean.currentProblem}"/>
</f:metadata>

Samo ��cze definiujemy w nast�puj�cy sposób:
<h:link outcome="#{quizBean.skipOutcome}" value="Skip">
   <f:param name="q" value="#{quizBean.currentProblem + 1}"/>
</h:link>

Metoda getSkipOutcome klasy QuizBean zwraca �a�cuch "index" lub "done" w zale�no�ci od
tego, czy s� dost�pne jeszcze jakie� pytania:
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public String getSkipOutcome() {
   if (currentProblem < problems.size() - 1) return "index";
   else return "done";
}

Tak zdefiniowane ��cze b�dzie mia�o nast�puj�c� posta� (patrz rysunek 3.8):
http://localhost:8080/javaquiz-rest/faces/index.xhtml?q=1

Rysunek 3.8.
Przyk�ad �	cza
zgodnego
z architektur	
REST

U�ytkownik mo�e doda� to ��cze do zak�adek i wróci� do dowolnego pytania quizu.

Na listingu 3.7 pokazano kod strony index.xhtml zawieraj�cy parametr widoku i znacznik
h:link. Na listingu 3.8 pokazano zmodyfikowany kod komponentu QuizBean. Uzupe�nili�my
ten komponent o metod� setCurrentProblem i zmodyfikowali�my mechanizm obliczania
wyniku punktowego. Poniewa� aplikacja oferuje teraz mo�liwo�� wielokrotnego odwiedzenia
strony tego samego pytania, musimy mie� pewno��, �e u�ytkownik nie otrzymuje punktów za
wi�cej ni� jedn� odpowied	 na to samo pytanie.

Listing 3.7. Zawarto�� pliku javaquiz-rest/web/index.xhtml

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 3. "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 5.       xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
 6.       xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
 7.    <f:metadata>
 8.       <f:viewParam name="q" value="#{quizBean.currentProblem}"/>
 9.    </f:metadata>
10.    <h:head>
11.       <title>#{msgs.title}</title>
12.    </h:head>
13.    <h:body>
14.       <h:form>
15.          <p>#{quizBean.question}</p>
16.          <p><h:inputText value="#{quizBean.response}"/></p>
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17.          <p><h:commandButton value="#{msgs.checkAnswer}"
18.             action="#{quizBean.answerAction}"/></p>
19.          <p><h:link outcome="#{quizBean.skipOutcome}" value="Skip">
20.             <f:param name="q" value="#{quizBean.currentProblem + 1}"/>
21.          </h:link>
22.          </p>
23.       </h:form>
24.    </h:body>
25. </html>

Listing 3.8. Zawarto�� pliku javaquiz-rest/src/java/com/corejsf/QuizBean.java

  1. package com.corejsf;
  2.
  3. import java.io.Serializable;
  4.
  5. import java.util.ArrayList;
  6. import java.util.Arrays;
  7. import java.util.Collections;
  8. import javax.inject.Named;
  9.    // lub import javax.faces.bean.ManagedBean;
 10. import javax.enterprise.context.SessionScoped;
 11.    // lub import javax.faces.bean.SessionScoped;
 12.
 13. @Named // lub @ManagedBean
 14. @SessionScoped
 15. public class QuizBean implements Serializable {
 16.    private int currentProblem;
 17.    private int tries;
 18.    private String response = "";
 19.    private String correctAnswer;
 20.
 21.    // Poni�ej zakodowano problemy na sta�e. W rzeczywistej aplikacji
 22.    // najprawdopodobniej odczytywaliby�my je z bazy danych.
 23.    private ArrayList<Problem> problems = new ArrayList<Problem>(Arrays.asList(
 24.       new Problem(
 25.       "Jaki slogan reklamowa� programowanie w Javie? Write once, ...",
 26.       "run anywhere"),
 27.    new Problem(
 28.       "Jak wygl�daj� 4 pierwsze bajty ka�dego pliku klasy (szesnastkowo)?",
 29.       "CAFEBABE"),
 30.    new Problem(
 31.       "Co zostanie wy�wietlone przez to wyra�enie? System.out.println(1+\"2\");",
 32.       "12"),
 33.    new Problem(
 34.       "Które s�owo kluczowe Javy s�u�y do definiowania podklasy?",
 35.       "extends"),
 36.    new Problem(
 37.       "Jak brzmia�a oryginalna nazwa j�zyka programowania Java?",
 38.       "Oak"),
 39.    new Problem(
 40.       "Która klasa pakietu java.util opisuje punkt w czasie?",
 41.       "Date")));
 42.
 43.    private int[] scores = new int[problems.size()];
 44.
 45.    public String getQuestion() {
 46.       return problems.get(currentProblem).getQuestion();
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 47.    }
 48.
 49.    public String getAnswer() { return correctAnswer; }
 50.
 51.    public int getScore() {
 52.       int score = 0;
 53.       for (int s : scores) score += s;
 54.       return score;
 55.    }
 56.
 57.    public String getResponse() { return response; }
 58.    public void setResponse(String newValue) { response = newValue; }
 59.
 60.    public int getCurrentProblem() { return currentProblem; }
 61.    public void setCurrentProblem(int newValue) { currentProblem = newValue; }
 62.
 63.    public String getSkipOutcome() {
 64.       if (currentProblem < problems.size() - 1) return "index";
 65.       else return "done";
 66.    }
 67.
 68.    public String answerAction() {
 69.       tries++;
 70.       if (problems.get(currentProblem).isCorrect(response)) {
 71.          scores[currentProblem] = 1;
 72.          nextProblem();
 73.          if (currentProblem == problems.size()) return "done";
 74.          else return "success";
 75.       }
 76.       else {
 77.          scores[currentProblem] = 0;
 78.          if (tries == 1) return "again";
 79.          else {
 80.             nextProblem();
 81.             if (currentProblem == problems.size()) return "done";
 82.             else return "failure";
 83.          }
 84.       }
 85.    }
 86.
 87.    public String startOverAction() {
 88.       Collections.shuffle(problems);
 89.       currentProblem = 0;
 90.       for (int i = 0; i < scores.length; i++)
 91.          scores[i] = 0;
 92.       tries = 0;
 93.       response = "";
 94.       return "startOver";
 95.    }
 96.
 97.    private void nextProblem() {
 98.       correctAnswer = problems.get(currentProblem).getAnswer();
 99.       currentProblem++;
100.       tries = 0;
101.       response = "";
102.    }
103. }
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Zaawansowane techniki nawigacji
Techniki opisane w poprzednich podrozdzia�ach powinny w zupe�no�ci wystarczy� do imple-
mentacji mechanizmów nawigacji w wi�kszo�ci aplikacji. W niniejszym podrozdziale skon-
centrujemy si� na pozosta�ych regu�ach, które mo�na konfigurowa� za po�rednictwem elemen-
tów nawigacji w pliku faces-config.xml. Diagram sk�adni tych elementów przedstawiono na
rysunku 3.9.

Rysunek 3.9. Diagram sk�adni elementów nawigacji

 Z lektury podrozdzia�u „Konfigurowanie komponentów” w rozdziale 2. wiemy, �e
 informacje o nawigacji mo�na umieszcza	 tak�e w innych plikach konfiguracyjnych

ni� plik standardowy faces-config.xml.

Z diagramu przedstawionego na rysunku 3.9 wynika, �e ka�dy element navigation-rule
i navigation-case mo�e obejmowa� dowoln� liczb� elementów description, display-name
i icon. Wymienione elementy w za�o�eniu maj� by� stosowane na poziomie narz�dzi do
wizualnego projektowania interfejsów, zatem nie b�dziemy ich poddawa� szczegó�owej
analizie.
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Symbole wieloznaczne

W elementach from-view-id wykorzystywanych w ramach regu� nawigacji mo�na stosowa�
symbole wieloznaczne. Poni�ej przedstawiono odpowiedni przyk�ad:

  <navigation-rule>
     <from-view-id>/secure/*</from-view-id>
     <navigation-case>
        ...
     </navigation-case>
  </navigation-rule>

Tak zdefiniowana regu�a b�dzie stosowana dla wszystkich stron rozpoczynaj�cych si� od
przedrostka /secure/. Dopuszczalny jest tylko jeden znak gwiazdki (*), który musi si� znaj-
dowa� na ko�cu �a�cucha identyfikatora.

Je�li b�dzie istnia�o wiele dopasowa� do wzorca zdefiniowanego z u�yciem symbolu wielo-
znacznego, zostanie wykorzystane dopasowanie najd�u�sze.

 Zamiast rezygnowa	 z elementu from-view-id, mo�na zastosowa	 jedn� z dwóch
 poni�szych konstrukcji definiuj�cych regu�� stosowan� dla wszystkich stron:

<from-view-id>/*</from-view-id>

lub

<from-view-id>*</from-view-id>

Stosowanie elementu from-action

Struktura elementu navigation-case jest bardziej z�o�ona od tej, do której ograniczali�my si�
w naszych dotychczasowych przyk�adach. Oprócz elementu from-outcome mamy do dyspozycji
tak�e element from-action. Taka elastyczno�� okazuje si� szczególnie przydatna w sytuacji,
gdy dysponujemy dwiema odr�bnymi akcjami z identycznym �a�cuchem wyniku.

Przypu��my na przyk�ad, �e w naszej aplikacji quizu o Javie metoda startOverAction zwraca
�a�cuch "again" zamiast �a�cucha "startOver". Ten sam �a�cuch mo�e zosta� zwrócony
przez metod� answerAction. Do rozró�nienia obu przypadków (z perspektywy mechanizmu
nawigacji) mo�na wykorzysta� element from-action. Zawarto�� tego elementu musi jednak
by� identyczna jak �a�cuch wyra�enia odwo�uj�cego si� do metody zastosowany w atrybucie
action:

<navigation-case>
   <from-action>#{quizBean.answerAction}</from-action>
   <from-outcome>again</from-outcome>
   <to-view-id>/again.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
<navigation-case>
   <from-action>#{quizBean.startOverAction}</from-action>
   <from-outcome>again</from-outcome>
   <to-view-id>/index.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>
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 Mechanizm odpowiedzialny za nawigacj� nie wywo�uje metody otoczonej konstruk-
 cj� #{...}. Odpowiednia metoda jest wywo�ywana, zanim jeszcze wspomniany me-

chanizm przyst�puje do pracy. W tej sytuacji mechanizm nawigacji ogranicza si� do wyko-
rzystania �a�cucha zdefiniowanego w elemencie from-action w roli klucza umo�liwiaj�-
cego odnalezienie pasuj�cego przypadku.

Warunkowe przypadki nawigacji 

W wersji JSF 2.0 wprowadzono dodatkowy element if, który umo�liwia aktywowanie przy-
padku nawigacji tylko w razie spe�nienia okre�lonego warunku. W roli tego warunku nale�y
u�y� wyra�enia reprezentuj�cego warto��. Przyk�ad takiego rozwi�zania pokazano poni�ej:

<navigation-case>
   <from-outcome>previous</from-outcome>
   <if>#{quizBean.currentQuestion != 0}</if>
   <to-view-id>/main.xhtml</to-view-id>
</navigation-case>

Dynamiczne identyfikatory widoków docelowych 

Element to-view-id mo�e mie� posta� wyra�enia reprezentuj�cego warto�� — w takim
przypadku wymaga dodatkowego przetworzenia. Wynik tego wyra�enia jest u�ywany w roli
identyfikatora widoku. Przyk�ad takiej konstrukcji przedstawiono poni�ej:

<navigation-rule>
   <from-view-id>/main.xhtml</from-view-id>
   <navigation-case>
      <to-view-id>#{quizBean.nextViewID}</to-view-id>
   </navigation-case>
</navigation-rule>

W tym przyk�adzie uzyskanie identyfikatora widoku docelowego wymaga wywo�ania metody
getNextViewID komponentu quiz.

Podsumowanie
W tym rozdziale omówili�my wszystkie elementy technologii JavaServer Faces w zakresie
zarz�dzania nawigacj�. Nale�y pami�ta�, �e nawigacja w najprostszej formie jest wyj�tkowo
�atwa do zaimplementowania — akcje przycisków polece� i ��czy mog� po prostu zwraca�
wynik wskazuj�cy nast�pn� stron�. Je�li jednak programista potrzebuje wi�kszej kontroli,
framework JSF udost�pnia mu niezb�dne narz�dzia.

W nast�pnym rozdziale b�dziemy koncentrowali si� wy��cznie na standardowych komponen-
tach frameworku JSF.






