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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 1: Kontener EJB 
Specyfikacja EJB to element szerszego API, jakim jest Java Enterprise Edition (JEE), platformy 

stworzonej z myślą o skalowalnych aplikacjach, działających w środowisku rozproszonym. EJB (ang. 

Enterprise Java Beans) to jedna ze specyfikacji wchodzących w skład JEE. Swoim zakresem obejmuje 

ona komponenty zarządzane po stronę serwera (ang. server side managed beans). 

Elementem odpowiadającym za zarządzanie (tworzenie, uruchamianie) jest tzw. kontener – element 

serwera aplikacji odpowiadający za pewien wycinek platformy. Dodatkowo, kontener udostępnia 

także zestaw zasobów i usług (funkcjonalności) krytycznych z punktu widzenia aplikacji, ułatwiających 

implementację najczęstszych wymagao stawianych tego typu aplikacjom. Tym samym, znacząco 

odciąża programistów i architektów, umożliwiając im skupienie się na wymaganiach funkcjonalnych i 

zrozumienia otoczenia biznesowego. Wśród tych elementów można wymienid: 

 transakcyjnośd,  

 persystencje (współpracę z bazą danych), 

 wielowątkowośd (narzędzia umożliwiające przetwarzanie wielu transakcji jednocześnie przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej izolacji),  

 rozproszonośd (możliwośd zdalnego wywoływania procedur – zarówno poprzez RMI jak i 

poprzez Web Service), 

 asynchronicznośd (w tym obsługa kolejek i zdarzeo wynikających z przetwarzania wiadomości 

w tle), 

 bezpieczeostwo (autoryzacja i autentykacja), 

 skalowalnośd (możliwośd wdrożenia aplikacji na wiele węzłów jednocześnie, zapewniając 

mechanizmy replikacji krytycznych danych), 

 wyzwalanie usług czasem. 

Technologia EJB jest wynikiem prac Java Community Process, kolegialnego ciała, które zatwierdza 

elementy specyfikacji, jako standard. Dlatego też, jeżeli producent reklamuje swój serwer jako 

zgodny ze specyfikacją EJB, musi to oznaczad dostarczenie wyżej wymienionych elementów jako 

składowych części produktu. Działa to w obie strony; jeżeli jako architekci aplikacji planujemy 

wykorzystad którąś (bądź większośd) z wymienionych powyżej funkcjonalności, używając serwera 

zgodnego z EJB możemy zakładad, że zminimalizowany zostanie nakład pracy związany z np. 

implementacją wymagao niefunkcjonalnych. JEE nie jest produktem jednej firmy, jest to abstrakcja 

istniejących produktów, bibliotek i frameworków. 

Zwykło się przyjmowad, że komponenty EJB obejmują przede wszystkim elementy systemu związane 

z przetwarzaniem logiki biznesowej. Podczas gdy pozostałe elementy aplikacji, jak na przykład 

generowanie widoków w formie stron WWW przejmowane jest przez inne składowe platformy. I tak, 

poza samym EJB, architektura EE obejmuje kilka dodatkowych specyfikacji, z których najważniejsze to 

Servlets API i Java Server Faces, Java Messaging Service (JMS), Java Persistence API (JPA), WS-* 

(WebService z wykorzystanie SOAP) itd. Nie jest więc przypadkiem, że większośd współczesnych 

serwerów aplikacji nie udostępnia tylko i wyłącznie kontenera EJB, ale wspiera go kilkoma innymi 

technologiami, dostarczając całościowe rozwiązanie w postaci serwera aplikacji. Niemniej jednak, 
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każdy z tych elementów może funkcjonowad samodzielnie i nie muszą byd powiązane z EJB. 

Przykładowo OpenEJB będący samodzielnym kontenerem EJB albo serwer WWW Apache Tomcat lub 

Jetty, implementujące specyfikacje serwletów (bez EJB), ApacheMQ jako niezależna implementacja 

JMS. Jest zatem możliwie stworzenie aplikacji WWW bazującej tylko i wyłącznie na serwetach, bądź 

wykorzystanie JPA jako technologii mapowania obiektowo relacyjnego, w klasycznej aplikacji 

standalone. 

Klient
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Specyfikacja 
Specyfikacje JEE nie jest martwym dokumentem; żyje i jest nieustannie rozwijana i udoskonalana. 

Niniejsze szkolenie obejmuje przede wszystkim EJB 3.0 (platforma JEE5). Jest to specyfikacja 

opublikowana w 2006 roku – JSR 220. Niemniej jednak, w 2009 roku zaaprobowana została 

specyfikacja EJB 3.1 (JSR 318), które wprowadzają szereg zmian i udoskonaleo. Dla uproszenia, w 

dalszej części szkolenia pisząc EJB lub EJB3 odnosid się będę do platformy JEE5 (EJB3.0). W 

momentach odnoszących się do EJB 3.1 (np. podczas omawiania pewnych nowości i ułatwieo) numer 

specyfikacji będzie wymieniony explicite. W trakcie szkolenia pojawi się kilka elementów, gdzie 

specyfikacja EJB została znacząco ulepszona – zostanie to zaznaczone w trakcie szkolenia oraz 

pokazane na przykładach. Szkolenie nie będzie się skupiad na najnowszej wersji specyfikacji, 

ponieważ w momencie tworzenia niniejszego szkolenia adopcja specyfikacji pośród producentów 
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serwerów aplikacji pozostawia jeszcze sporo do życzenia (dostępna jest jedynie referencyjna 

implementacja serwera Glassfish a inny dostawcy jak JBoss i/lub IBM dopiero pracują na kolejnymi 

wersjami serwerów, implementującymi EJB 3.1).  

Z premedytacją zostaną natomiast pominięte elementy specyfikacji które wyszły z użycia. Jedynie ze 

względów historycznych zostaną wspomniane komponenty encyjne (ang. CMP - Container Managed 

Persistence) ponieważ ta częśd specyfikacji została całkowicie zastąpiona przez JPA.  

Jak widad, kolejne wersje specyfikacji wprowadzają szereg ułatwieo i uproszczeo. Wersja EJB3 miała 

na celu: 

 ułatwienie procesu tworzenia komponentów poprzez uproszczenie EJB API - co znacząco 

zwiększyło atrakcyjnośd platformy, 

 zapewnienie zgodności z EJB 2.1, aby umożliwid migrację istniejących rozwiązao na nową 

platformę i kontynuację ich rozwoju już w nowej technologii (bez konieczności przepisywania 

istniejących aplikacji),  

 wykorzystanie nowości zaprezentowanych w Java 5.0; na przykład adnotacji - co umożliwiło 

przetrzymywanie metadanych razem z kodem źródłowym, bez konieczności sięgania po 

dodatkowe zewnętrzne narzędzia jak XML lub XDoclet, 

 minimalizację ilości interfejsów koniecznych do zaimplementowania. W EJB3 nie ma 

konieczności rozszerzania abstrakcyjnych klas bądź implementowania interfejsów 

specyficznych dla platformy – co znacznie zwiększa czystośd i czytelnośd kodu źródłowego,  

 wprowadzenie adnotacji do konstruowania powiązao między obiektami, przez co ich 

definiowane w deskryptorach wdrożenia stało się opcjonalne, 

 wprowadzenie JPA jako ujednoliconej warstwy persystencji / utrwalania, 

 wprowadzenie interceptorów, czyli namiastki programowania aspektowego (ang. aspect 

oriented programming).  

Środowisko 
Jako środowisko proponuje serwer aplikacji JBoss w wersji 6. Nie jest to niestety referencyjna 

implementacja specyfikacji, niemniej jednak serwer ten należy do najpopularniejszych kontenerów 

EJB. Co więcej, JBoss w wersji 6 implementuje niektóre elementy specyfikacji JEE6, umożliwi więc 

prezentację niektórych nowości oraz ich zestawienie z wzorcami dotychczas stosowanymi.  

Środowiskiem programistycznym będzie Eclipse IDE (Eclipse for Java EE developers).  

 


