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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 2: Komponenty EJB 
Historycznie rzecz ujmując powinniśmy rozważad trzy rodzaje komponentów EJB: sesyjne (stanowe i 

bezstanowe – odpowiadające za przetwarzanie logiki biznesowej), encyjne (realizujące dostęp do 

bazy danych - tzw. warstwa persystencji) i sterowanie komunikatami (umożliwiające asynchroniczne 

przetwarzanie). Wraz z wejściem w życie specyfikacji EJB3 komponenty encyjne zostały zastąpione 

przez JPA (ang. Java Persistence API) i wspomniane są tutaj tylko i wyłącznie ze względów 

historycznych. Na początek skoncentrujmy się na elementach sesyjnych, podczas gdy kwestia bazy 

danych zostanie omówiona w dalszej części szkolenia.  

Warto tutaj zwrócid uwagę na kwestie nazewnictwa. W wielu publikacjach spotyka się tłumaczenie 

angielskich nazw na język polski. W niniejszym szkoleniu - i odzwierciedla to moje osobiste poglądy - 

elementy specyfikacji takie jak Enterprise Java Beans, Java Persistence API itp. to nazwy własne i jako 

takie nie powinny byd tłumaczone. Moim zdaniem wprowadzanie zwrotów i określeo w języku 

polskim odbywa się trochę na siłę i określenia typu korporacyjne ziarna Javy, stadia rozwojowe cyklu 

życia itd. wprowadzają więcej szkody i zamieszania niż pożytku. Stąd też obecnośd angielskich 

stwierdzeo i nazw. Uważam że pozostawienie ich w instrukcji umożliwia sprawniejsze posługiwanie 

się szkoleniem w połączeniu ze specyfikacją EJB, dokumentacją serwera aplikacji lub środowiskiem 

programistycznym.  

Hello World! 
Na początek utwórzmy pierwszy, przykładowy komponent, aby następnie szczegółowo omówid 

poszczególne jego elementy. Zacznijmy, zatem od podstawowego elementu aplikacji opartych o 

specyfikację EJB, tj. bezstanowych elementów sesyjnych (ang. Stateless session bean). Definiowanie 

takiego elementu w EJB3 zaczynamy od zdefiniowania interfejsu - metod biznesowych. 

package pl.bnsit.ejb3; 

 

public interface SampleEnterpriseService { 

 public String helloWorld(String str); 

} 

Tylko publiczne metody zdefiniowane w interfejsie będą dostępne dla innych komponentów EJB - 

dlatego też zwykło się je nazywad metodami biznesowymi.  

Implementacja interfejsu jest równie naiwna. 
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package pl.bnsit.ejb3; 

 

import javax.ejb.Stateless; 

 

@Stateless 

public class SampleEnterpriseBean implements SampleEnterpriseService { 

 public String helloWorld(String str) { 

  return "Hello " + str + "! Hello world!"; 

 } 

} 

Tak przygotowane klasy możemy wdrożyd na serwer aplikacji. Chwilowo, bez wdawania się w 

szczegóły, użyjemy mechanizmów dostarczonych przez środowisko IDE.  

W momencie wdrożenia wszystkie zdefiniowane przez nas komponenty (a także wiele innych 

dostarczanych przez kontener i serwer aplikacji) rejestrowane są z katalogu nazw - JNDI (ang. Java 

Naming and Directory Interface). Samo drzewo nazw zostanie omówione dokładniej w dalszej części 

szkolenia. Na obecną chwilę wystarczająca jest świadomośd, że taka struktura istnieje oraz że służy 

ona do integrowana komponentów ze sobą; kontener rejestruje elementy w drzewie oraz umożliwia 

wzajemne pobieranie referencji do innych zarejestrowanych elementów. 

Tym sposobem udało nam się stworzyd pierwszy komponent EJB - póki, co nie wiele on robi i nie 

bardzo wiemy jak go wywoład, ale w logach serwera wyraźnie widzimy, że został on utworzony i 

zarejestrowany.  

10:44:13,468 INFO 

[org.jboss.ejb3.proxy.impl.jndiregistrar.JndiSessionRegistrarBase] Binding the 

following Entries in Global JNDI: 

GettingStarted/SampleEnterpriseBean/local - EJB3.x Default Local Business 

Interface 

GettingStarted/SampleEnterpriseBean/local-

pl.bnsit.ejb3.SampleEnterpriseService - EJB3.x Local Business Interface 

Po tych chwilowym sukcesie, przyjrzyjmy się dokładnie, co się stało oraz w jaki sposób działa 

utworzony przez nas serwis. 

Komponenty sesyjne 
Utworzony komponent jest bezstanowy. Nazwa ta nie jest przypadkowa, jest to element zawierający 

czystą logikę biznesową, nieposiadający stanu.  

Można powiedzied, że komponent składa się z dwóch elementów: interfejsu (definiującego metody 

biznesowe - swego rodzaju kontrakt) oraz implementacji. Interfejs używany jest do komunikacji z 

klientem (np. innym komponentem EJB). Klient nigdy nie ma bezpośredniego dostępu to klasy. 

Można to schematycznie przedstawid w następujący sposób: 
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Dostęp do logiki biznesowej odbywa się zawsze poprzez proxy. Wynika to z założenia, że aplikacje EJB 

z założenia są systemami rozproszonymi, więc nigdy nie ma pewności używany komponent jest 

lokalny (dostępny w obrębie tej samej wirtualnej maszyny Java) czy też jest wywoływany zdalnie. 

Stąd też potrzeba definiowania interfejsu biznesowego - który implementowany jest także przez 

dostarczone przez kontener proxy. To także dzięki proxy kontener jest w stanie dostarczyd 

wspomniane wcześniej usługi takie jak zarządzanie transakcjami, autoryzację i autentykację w 

dostępie do zasobów, interceptory itp.  

Utworzony na samym początku komponent jest bezstanowy, co wskazuje sama nazwa, tzn. nie 

posiada wewnętrznego stanu, który jest przechowywany pomiędzy wywołaniami. Jest to 

podstawowy typ komponentu który wykorzystywany jest w EJB. Nie znaczy to oczywiście, że taki 

element nie może posiadad atrybutów (klasa nie może posiadad atrybutów); jest to dozwolone ale 

może prowadzid do nieprzewidzianych skutków. Wynika to ze sposobu działania kontenera; 

utworzone obiekty trafiają do puli, z której są pobierane jak przyjdzie potrzeba. W przypadku 

większych systemów pula składa się z więcej niż jednego obiektu, nie ma, więc pewności, że podczas 

wielokrotnego wywołania tej samej metody, operacja zostanie wykonana wykorzystując ten samą 

instancję obiektu. Co więcej, nie ma też pewności czy pomiędzy wywołaniami, ta sama instancja nie 

została wykorzystana przez inny obiekt, a co za tym idzie – nie wiadomo czy stan obiektu nie uległ 

modyfikacji. Dlatego właśnie na każdym kroku podkreślana jest bezstanowa natura komponentów.   

Cykl życia komponentu 
Cykl życia komponentu bezstanowego może byd przedstawiony w następujący sposób. 
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Kontener EJB całkowicie odpowiada za cykl życia komponentu; za jego utworzenie, powiązanie 

zależności, uruchomienie oraz udostępnienie dla innych komponentów. Projektant aplikacji nie ma 

wpływu na to czy i kiedy zostaną wywołane znane z poprzednich wersji specyfikacji metody create(), 

start(), destory() - jest to domena serwera. Oczywiście wciąż możemy korzystad z tych metod poprzez 

implementację odpowiednich interfejsów lub wykorzystując dedykowane rozszerzenia platformy 

dostarczone przez producenta serwera (np. adnotacja @Management w środowisku serwera 

aplikacji JBoss). Nie jest to jednak zalecane i specyfikacja dopuszcza użycie tych metod raczej ze 

względu na potrzebę zachowania wstecznej kompatybilnośd z już istniejącymi aplikacjami. Autorzy 

specyfikacji przewidzieli inny, mniej inwazyjny sposób umożliwiający programistom ‘podczepienie się’ 

pod metody związane cyklem życia obiektu. ‘Lifecycle hooks’ są to metody wywoływane w 

powiązaniu z cyklem życia komponentu i należą do nich metody oznaczone adnotacjami 

@PostConstruct i @PreDestroy. 

Ważne jest aby wiedzied, że kontener gwarantuje wywołanie metod związane z cyklem życia, 

jednakże jako programiści nie mamy pewności kiedy to nastąpi; czy w momencie utworzenia instancji 

obiektu, dodania komponentu do puli czy np. dopiero w momencie gdy komponent będzie po raz 

pierwszy wykorzystany w aplikacji - wywołany przez inny komponent. Jest to zależne od dostawcy 

serwera i jako że w bezpośredni sposób wpływa na wydajnośd i szybkośd środowiska, jest mocno 

zależne od konkretnego sposobu implementowania specyfikacji oraz od wewnętrznych rozwiązao 

platformy.  

Utworzony komponent jest gotowy do pracy, tzn. może zostad wykorzystany przez inne komponenty, 

jest w pełni zainicjowany i mogą zostad wywołane metody biznesowe, zdefiniowane w interfejsie.  

Rozpoczęcie transakcji 
W momencie pierwszego wywołania metody biznesowej komponentu (czy to przez inny komponent, 

aplikację WWW czy przez zdalnego, grubego klienta), tworzona jest nowa transakcja. Transakcje w 

EJB są izolowane na poziomie wątku - to znaczy że każda transakcja ma swój własny wątek. Dzięki 



 
 

 5 
 5 

www.devcastzone.com 

temu rozwiązany został problem współbieżności; na czas trwania transakcji dostęp do 

poszczególnych komponentów otrzymuje się na wyłącznośd. Nie ma konieczności synchronizowania 

stanu obiektu - co uwalnia programistę od myślenia i pamiętania o szeregu pojęd związanych z 

zależnościami pomiędzy wątkami i współbieżnością. Ten medal ma jednak dwie strony, jak już zostało 

wspomniane wcześniej - jeżeli jakikolwiek stan zostanie zapisany w obiekcie, może byd od odczytany 

(a więc może wpłynąd na zachowanie) innych obiektów, teoretycznie niepowiązanych. Ma to zgubny 

wpływ na system i z reguły objawia się błędami w najmniej oczekiwanych miejscach.  

Oczywiście opisany sposób zarządzania wątkami nie jest jedynym możliwym – jest domyślny. 

Programista zawsze może przejąd na siebie ciężar obsługi współbieżności – co w ogromnej większości 

przypadków nie jest konieczne. Co więcej, współbieżnośd to nie jest jedyna rzecz którą na początku 

nie trzeba zaprzątad sobie głowy. Wraz z wejściem specyfikacji EJB3 więcej elementów 

konfiguracyjnych posiada domyślne wartości, które w 80% przypadków są poprawnymi wartościami z 

punktu widzenia aplikacji i z powodzeniem można korzystad z ustawieo przyjętych przez kontener. 

Domyślną wartością jeżeli chodzi o transakcyjnośd jest poziom REQUIRED, tj. kontener tworzy nową 

transakcję jeżeli nie istnieje lub korzysta z już istniejącej. Oznacza to że w ogromnej większości 

przypadków nie ma konieczności zastanawiania się nad kwestią: czy dana operacja wymaga 

transakcji. Ponownie, nie jest to oczywiście jedyna dostępna możliwośd, ale na analizowanie różnid 

poszczególnymi konfiguracjami jeszcze przyjdzie pora. Tak samo jak dokładniejszego omówienia będą 

wymagały kwestie konfiguracji puli komponentów (domyślnie w przypadku serwera JBoss - o 

rozmiarze nieskooczonym) a także definiowanie zdalnych i lokalnych interfejsów (w przypadku tylko 

jednego implementowanego interfejsu, zakłada się że jest on lokalny i nie wymaga dodatkowej 

konfiguracji).  

Co najważniejsze, żadna z powyższych wartości nie została jawnie zadeklarowana w pierwszym 

przykładzie. Nie było takiej konieczności, ponieważ kontener EJB dostarcza całego szeregu usług 

skonfigurowanych w domyślny sposób. To właśnie w największym stopniu odróżnia EJB 2.x od EJB 3 - 

convention over configuration i rezygnacja z jawnego deklarowania najdrobniejszych aspektów 

konfiguracji. W koocu wartości domyślne w większości przypadków sprawdzają się doskonale.  

Pula elementów 
W celu omówienia działania puli komponentów, wródmy na chwilę do ilustracji na początku modułu. 

Jak widad na diagramie cyklu życia, utworzony element przekazywany jest do puli komponentów. 

Pula komponentów (ang. Pooling) jest kolejnym istotnym elementem, koniecznym dla zrozumienia 

specyfiki EJB. Jeżeli komponent nie jest aktualnie wykorzystywany (nie jest związany z żadnym 

klientem – np. po utworzeniu lub po zakooczeniu transakcji), obiekt przekazywany jest do puli gdzie 

czeka na kolejne wywołanie. Domyślna wielkośd puli zależna jest o implementacji kontenera 

(dostawcy serwera) i może byd regulowana poprzez mechanizmy dostarczone przez producenta 

serwera (np. adnotacja @Pool dla środowiska JBoss).  

Jeżeli obiekt znajdzie się w puli, może byd swobodnie wykorzystany przez inne komponenty. Z 

instancji pojedynczego obiektu korzysta tylko jeden inny obiekt. Jeżeli zwiększa się ilośd odwołao do 

komponentu, kontener tworzy dodatkowe instancje klasy i dodaje je do puli. To samo tyczy się już 

wykorzystanych obiektów - wracają one do puli. Dlatego też została podkreślona bezstanowośd 

komponentów sesyjnych – pomiędzy oddaniem obiektu do puli, a jego ponownym wykorzystanie nie 

są wykonywane żadne dodatkowe operacje na obiekcie bezstanowym (nie jest on czyszczony, 



 
 

 6 
 6 

www.devcastzone.com 

odświeżany). Dlatego, jeżeli na skutek błędnej konstrukcji klasy, stan obiektu zostanie przechowany, 

może on byd dostępny dla innych obiektów - co jest zachowaniem niepożądanym.  

Sposób realizacji puli komponentów nie jest narzucony przez specyfikację - jest to domena dostawcy 

serwera aplikacji i bardzo często implementacja puli tworzy przewagę konkurencyjną dostawcy (na 

przykład w zakresie wydajności serwera aplikacji). Używany podczas szkolenie serwer aplikacji JBoss 

wykorzystuje nieskooczona pulę elementów (nie ma ograniczeo jeżeli chodzi o liczbę utworzonych 

instancji). Z jednej strony, przy założeniu wydajnego odświecania pamięci (wydajnej pracy Garbage 

Collector’a) i braku wycieków pamięci, wydaje się to byd rozwiązaniem wygodnym. Z drugiej jednak 

strony, na przestrzeni ostatnich lat (i wersji serwera aplikacji), zarządzanie pulą komponentów 

doczekało się szeregu mniej lub bardziej poważnych defektów (na wspomnianych wyciekach pamięci 

skooczywszy).  

Powyższe podejście jest od lat przedmiotem dyskusji; czy pula elementów jest zjawiskiem pożądanym 

czy nie, czy wpływa na wydajnośd serwera czy jest zbędną nadmiarowością. Z założenia iż pula 

elementów tylko niepotrzebnie komplikuje proces wyszli autorzy biblioteki Spring Framework, gdzie 

wszystkie komponenty są z definicji bezstanowe. Co więcej, domyślnie komponenty realizują wzorzec 

singleton, tzn. istnieje tylko jedna instancja danej klasy w kontekście. Nie jest to singleton w 

rozumieniu wzorców projektowych GOF - Gang of Four, nie wymaga specjalnej konstrukcji klasy. 

Nazwa singleton sugeruje raczej istnienie tylko jednej instancji klasy w obrębie aplikacji.  

Integracja komponentów EJB z innymi warstwami 
Jak dobrze wiemy, żadna aplikacja nie składa się tylko i wyłącznie z logiki biznesowej. W znakomitej 

większości przypadków aplikacje J EE składają się z czterech warstw: przeglądarki, warstwy 

prezentacji, logiki biznesowej oraz bazy danych. Przeglądarka pełni rolę tzw. cienkiego klienta; 

komponenty EJB, realizujące wspomnianą logikę wymagają odpowiedniego wywołania. Kwestiami 

bazy danych zajmiemy się w dalszej części szkolenia. Wródmy zatem do naszego podstawowego 

przykładu i spróbujmy wywoład utworzony komponent. Upublicznienie biznesowych interfejsów 

komponentów EJB może się odbywad na wiele sposobów; można poprzez RMI-IIOP wywoływad 

metody zdalne (te oznaczone adnotacją @Remote), można upublicznid niektóre metody jak Web 

Service (adnotując klasę przy użyciu @javax.jws.WebService i wyszczególniając metody webowe za 

pomocą @javax.jws.WebMethod).  

Najprostszym klientem dla naszej aplikacji JEE, jest program napisany w Javie, odwołujący się do 

komponentów poprzez zdalny interfejs. 
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package pl.bnsit.ejb3.client; 

 

import java.util.Hashtable; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

 

import pl.bnsit.ejb3.SampleServiceRemote; 

 

public class EjbClient { 

 

 public static void main(String[] a) throws Exception { 

   Hashtable<String, String> environment = new Hashtable<String, String>(); 

        environment.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  

          "org.jnp.interfaces.NamingContextFactory"); 

        environment.put(Context.URL_PKG_PREFIXES,  

          "org.jboss.naming:org.jnp.interfaces"); 

        environment.put(Context.PROVIDER_URL,  

          "jnp://localhost:1099");  

 

        InitialContext ctx = new InitialContext(environment); 

  SampleServiceRemote obj =  

  (SampleServiceRemote) ctx 

  .lookup("SampleApplication/SampleService/remote"); 

   

  System.out.println("Starting: " + System.currentTimeMillis()); 

  System.out.println(obj.helloWorld()); 

  System.out.println("Done: " + System.currentTimeMillis()); 

 } 

} 

 
Poprawne działanie takiego klienta wymaga od programisty spełnienia kilku warunków: 

 zdefiniowana interfejsów zdalnych w aplikacji, 

 przygotowania biblioteki (plik jar) zawierającej interfejsy potrzebne do komunikacji (ejb-

client), 

 poprawne zdefiniowanie serwera gdzie komponenty zdalne są wdrożone (w naszym 

przypadku serwer lokalny) oraz portu (tutaj - domyślny port RMI 1099).  

Alternatywą, jest wstrzyknięcie komponentu EJB bezpośrednio do serwetu. Serwety są standardem 

opisującym warstwę prezentacji - pomost pomiędzy przeglądarką (cienkim klientem) a logiką 

biznesową. 
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package pl.bnsit.ejb3.web; 

 

import java.io.IOException; 

 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

import org.apache.log4j.Logger; 

 

import pl.bnsit.ejb3.SampleServiceLocal; 

 

public class SampleServlet extends HttpServlet { 

 

 private static Logger logger = Logger.getLogger(SampleServlet.class); 

  

 @EJB 

 SampleServiceLocal sampleService; 

  

 @Override 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

   throws ServletException, IOException { 

  resp.getWriter().append(sampleService.helloWorld()); 

  resp.getWriter().flush(); 

 } 

} 

Jest to funkcjonalnośd będąca elementem specyfikacji EJB3 i jest zaimplementowana we wszystkich 

ważniejszych (i nowszych) serwerach aplikacji. Nie jest to zdalne wywołanie, ponieważ zarówno 

komponenty EJB jak i aplikacja webowa muszą byd elementami tego samego archiwum. 

WebService i metody web 
Począwszy od wersji 3.0 specyfikacja EJB umożliwia bezpośrednią publikację komponentu sesyjnego 

jako webserwisu. W tym celu wystarczy dodad dwie adnotacje: @javax.jws.WebService oraz 

@javax.jws.WebMethod. 

package pl.bnsit.ejb3.ws; 

 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.jws.WebMethod; 

import javax.jws.WebService; 

 

@Stateless 

@WebService 

public class SampleWebMethodService implements SampleWebMethodLocal { 

 

 @WebMethod 

 public String helloWebService(String name) { 

  return "Hello " + name + "! I'm a web service!"; 

 } 

 

} 

Tak przygotowany serwis jest natychmiast dostępny dla klientów (zarówno lokalnych poprzez JNDI i 

wywołania lokalne), jak i zdalnych poprzez protokół HTTP-SOAP. Serwer aplikacji samodzielnie dba o 

publikację specyfikacji serwisu (dokumentu WSDL) oraz mapowanie przychodzących żądao na obiekty 

Java. Pod adresem http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl dostępny jest 

wygenerowany dokument WSDL. 

http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
http://localhost:8080/SampleApplicationEJB/SampleService?wsdl
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Można pokusid się o stwierdzenie, że jest to najpopularniejszy obecnie sposób na zdalne 

wywoływanie metody EJB; jest łatwy w implementacji oraz jest technologicznie przeźroczysty. HTTP-

SOAP opiera się na XMLu i niemalże każdy język programowania posiada narzędzia umożliwiające 

komunikację tym protokołem. Niestety, XML powoduje dodatkowy narzut (w porównaniu do 

obiektów binarnych) zarówno jeżeli chodzi o czas przetwarzania samych wiadomości (translacja XML 

- obiekt Java i vice-versa) oraz transferu (plik XML jest tekstowy więc siłą rzeczy zajmuje więcej 

pamięci niż obiekt binarny).  

Oczywiście ten krótki przykład nie wyczerpuje tematu metod webowych (WebService), jest jednak 

wystarczający, aby zaprezentowad ich sposób działania. Jako że jest element specyfikacji nieodzownie 

związany z komponentami sesyjnymi został opisany w tej części szkolenia. Oczywiście możliwości 

serwera aplikacji wykraczają daleko poza pokazane powyżej, dwie, bezparametrowe adnotacje. 

@WebService i @WebMethod, podobnie jak cały szereg innych technologii wchodzących w skład JEE, 

to oddzielna, samodzielna specyfikacja - JSR181 WebService Metadata for Java (JWS). Podobnie jak 

JMS, JPA – JWS może istnied samodzielnie. Jest jednak elementem większości serwerów aplikacji i 

doskonale integruje się z EJB. Można powiedzied że stało się do pewnego stopnia alternatywą dla 

adnotacji @Remote w przypadku wywołao zdalnych. 

Wstrzykiwanie zależności 
W poprzednim przykładzie utworzyliśmy serwlet wykorzystujący komponent EJB. Nasza rola (jako 

programisty) sprowadziła się do wskazania odpowiedniego serwisu i oznaczeniu referencji adnotacją 

@EJB. O resztę zadbał serwer: utworzył obiekt lub pobrał go z puli istniejących obiektów a następnie 

‘wstrzyknął’. Wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection, DI), jest jedną z większych 

innowacji wprowadzonych w EJB3. Można go utożsamiad z paradygmatem ‘odwrócenia sterowania’ 

(ang. Inversion of Control, IoC), gdyż jest to jego najpopularniejsza realizacja. Dla wszystkich mających 

wcześniej stycznośd np. z Spring Framework, jest to pojęcie oczywiste, gdyż właśnie w doskonale 

zrealizowanym wstrzykiwaniu zależności tkwi siła tego narzędzia.  

Jednakże, dla tych osób które pierwszy raz stykają się z wstrzykiwaniem zależności, kilka słów 

wyjaśnienia; ideą DI jest przeniesienie na zewnątrz obiektu odpowiedzialności za kontrolę zależności 

obiektu. Oznacza to że jeżeli dwa obiekty zależą od siebie, to kontener decyduje o tym jak i kiedy 

powiązad je ze sobą. Umożliwia to budowę luźnych powiązao między obiektami (ang. loose coupling); 

sytuację w której powiązania i relacje między obiektami nie są przypisane do obiektu, gdzie definicja 

klasy jest swego rodzaju szablonem, a ostateczną decyzję nt. instancji obiektu podejmuje kontener.  

Co to oznacza dla EJB? Przede wszystkim, serwisy realizujące poszczególne elementy logiki 

biznesowej nie są w jakikolwiek sposób powiązane z samym kontenerem EJB. Serwisy nie muszą 

implementowad specyficznych dla platformy interfejsów (jak javax.ejb.SessionBean, 

javax.ejb.EjbObject), nie muszą odwoływad się do obiektów niezwiązanych z domeną dziedziny 

(javax.naming.InitialContext) w celu pobrania referencji do obiektów zależnych; kod zyskuje na 

czytelności obejmując tylko i wyłącznie obiekty związane z samą aplikacją. Zastosowanie 

wstrzykiwania zależności dodaje także elastyczności samym komponentom. Nie ma potrzeby 

jawnego tworzenia instancji, przez co ewentualna zmiany jednej implementacji na inną nie wymagają 

dodatkowych nakładów na refaktoryzację już istniejących komponentów.  
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JNDI 
Wstrzykiwanie zależności realizowane jest przez kontener w oparciu o drzewo nazw JNDI (ang. Java 

Naming and Directory Interface). To co w poprzednich wersjach platformy należało wyrazid eksplicite 

w EJB3 realizowane jest przy znikomym zaangażowaniu programisty.  

I tak zamiast jawnego odwołania do drzewa JNDI w kodzie klasy, wystarczy oznaczenie zależności 

poprzez @EJB 

 SampleServiceLocal sampleService; 

 

 //.. 

  

 InitialContext ctx = new InitialContext(); 

 sampleService = (SampleServiceLocal) 

 ctx.lookup("java:comp/env/someServiceLocal"); 

 

 @EJB 

 SampleServiceLocal sampleService; 

Ten element ‘magii’ dostarczany przez kontener wymaga jednak dokładniejszego opisu.  

Jak już wspomniałem, sposób łączenia komponentów z drzewem JNDI jest zależny od dostawcy 

serwera i jako taki może stanowid jego przewagę konkurencyjną. Co za tym idzie - i na wstępie należy 

to podkreślid - wykorzystanie w aplikacji odwołao poprzez JNDI zamiast wstrzykiwania zależności 

może spowodowad problemy z przenaszalnością rozwiązania pomiędzy serwerami aplikacji różnych 

dostawców. Kwestie te zostały uregulowane dopiero z wejściem EJB 3.1, gdzie prowadzono do 

specyfikacji pojęcie globalnego drzewa nazw (ang. global JNDI). Ale o tym za chwilę. 

W związku z potencjalną różnorodnością skupię się na przykładach związanych z serwerem aplikacji 

JBoss, który wykorzystujemy jako platformę do prezentacji przykładów w niniejszym szkoleniu. W 

momencie w którym zdefiniujemy najprostszy komponent EJB - chociażby taki jak ten z pierwszego 

komponentu utworzonego na początku modułu, jest on rejestrowany w drzewie nazw. Domyślny 

klucz pod którym można utworzony komponent odnaleźd to ejbName/local i ejbName/remote (w 

przypadku gdy istnieje interfejs zdalny). Jeżeli komponent EJB jest zawarty w archiwum EAR, to klucz 

pod którym jest rejestrowany nieznacznie się zmienia: earName/ejbName/local (oraz 

earName/ejbName/remote - odpowiednio).  

Zaprezentowana strategia nazewnicza jest spójna w obrębie dostawcy serwera (np. dla serwera JBoss 

4.x, 5.x i używanego w szkoleniu wersji 6.x). Umożliwia to migrację do nowszych wersji serwera, ale 

jak już wspomniałem wcześniej, w przypadku innych serwerów nazewnictwo może byd diametralnie 

inne. Oczywiście, każdy serwer aplikacji udostępnia narzędzia to nadpisania tych domyślnych 

zachowao (adnotacja @org.jboss.ejb3.LocalBinding dla środowiska JBoss), jednakże jest to kolejne 

specyficzne dla dostawcy rozszerzenie specyfikacji i jako takie nie będzie dalej omawiane.  

Aktualną zawartośd drzewa nazw można w każdej chwili podglądnąd w konsoli administracyjnej 

serwera, za pomocą serwisu JNDIView. Wyświetla on wszystkie komponenty zarejestrowany w 

obrębie serwera aplikacji w formie drzewa: 
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 +- GettingStarted (class: org.jnp.interfaces.NamingContext) 

  |   +- GenericSampleService (class: org.jnp.interfaces.NamingContext) 

  |   |   +- local (class: Proxy for: pl.bnsit.ejb3.tst.SampleServiceLocal) 

W poprzednim przykładzie (wywołanie komponentu EJB poprzez serwlet), cała magia łączące dwa 

komponenty między sobą została zawarta w adnotacji @EJB. Spowodowało to powiązanie dwóch 

klas między sobą. Jeżeli do tego celu nie wykorzystalibyśmy wstrzykiwania zależności, proces ten 

wyglądałby następująco: 

InitialContext ctx = new InitialContext(); 

SampleServiceLocal sampleService = 

 (SampleServiceLocal) ctx.lookup("earName/ejbName/local"); 

Jak już wspomniałem, wraz z pojawieniem się specyfikacji EJB 3.1, podjęto próbę ujednolicenia 

sposobu rejestracji obiektów w drzewie nazw. Wszystkie elementy są rejestrowane w tzw. globalnym 

drzewie JNDI pod kluczem java:global/nazwaAplikacji/nazwaModułu/nazwaSerwisu 

Adnotacja @Stateless 
Omówiwszy dokładnie proces wstrzykiwania zależności oraz drzewa JNDI, posiadamy niezbędną 

wiedzę teoretyczną aby powrócid do definiowania komponentów EJB. Wspomniany już serwlet, 

poprzez adnotację @EJB został powiązany z komponentem bezstanowym, oznaczonym jako 

@Stateless. Użycie adnotacji @Stateless informuje kontener że ten obiekt jest bezstanowym 

komponentem EJB i jako taki ma byd zarejestrowany w drzewie, dodany do puli, a jedyny interfejs 

który implementuje – jest jego definicją jego metod biznesowych. W przypadku domyślnej 

konfiguracji serwera i przy względnym braku skomplikowania samej aplikacji - jest to wystarczające. 

Jednakże adnotacja posiada także szereg parametrów wymagających umówienia.  

Adnotacja @Stateless może byd wykorzystana tylko i wyłącznie w odniesieniu do klasy (nie można nią 

oznaczyd metody ani pól klasy) i przyjmuje trzy opcjonalne parametry: 

 name: umożliwia wpłynięcie na nazwę pod jaką komponent będzie używany (ejbName). Jest 

to szczególnie przydatne, gdy np. dwa komponenty implementują ten sam interfejs 

biznesowy (w obrębie jednego modułu). Rozróżnia się je poprzez nadanie odpowiednich 

nazw.  

 mappedName: parametr jest definiowany jako meta dana, zależna od dostawcy serwera. W 

przypadku serwera JBoss umożliwia rejestrację komponentu EJB w drzewie JNDI po 

dodatkową nazwą. Domyślna nazwa używana przez kontener (earName/ejbName/local) 

pozostaje niezmienna. 

 description: dla celów dokumentacyjnych 

W ogromniej większości przypadków komponenty będą deklarowanie poprzez użycie @Stateless bez 

jakichkolwiek parametrów. W specyficznych przypadkach zdarza się wykorzystad atrybut name, przez 

co zmienia się sposób w jaki komponent bezstanowy zostanie zdefiniowany, co bezpośrednio 

przekłada się na możliwości jego wywołania. Jak już wspomniałem, atrybut name jest szczególnie 

przydatny, gdy w obrębie jednego modułu dwie klasy implementują ten sam interfejs biznesowy. 

Gdyby poprzestad tylko i wyłącznie na adnotacji @Stateless, kontener ma prawo zacząd zachowywad 

się w sposób nieprzewidywany: aplikacja może nie zostad uruchomiona i wzniesiony zostanie wyjątek 

o ponownej próbie rejestracji komponentu o tej samej nazwie, bądź też zgłoszony zostanie błąd w 
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momencie wiązania komponentów, gdyż kontener nie będzie wiedział która implementacja ma byd 

wykorzystana. Co gorsza, możliwa jest także sytuacja że żaden błąd nie zostanie zgłoszony i w 

momencie wstrzykiwania zależności wykorzystana zostanie implementacja która jako pierwsza 

została zarejestrowana w drzewie JNDI (albo jako ostatnia). Jest to obszar niezdefiniowany przez 

specyfikację, jest to zachowanie specyficzne i zależy od dostawcy serwera aplikacji. Niemniej jednak, 

zawsze pojawi się problem przy pierwszej próbie wykorzystanie komponentu (albo w sposób jawny – 

zgłoszony przez kontener lub niejawny – w postaci trudnego do zidentyfikowania błędu). Jako że 

komponenty kojarzone są poprzez interfejsy biznesowe, obecnośd dwóch komponentów o tym 

samym interfejsie wprowadza konfuzję i kontener nie ma prawa wiedzied która konkretnie 

implementacja ma byd wykorzystana. Kontener oczekuje dokładnej referencji do komponentu, 

poprzez nazwę, którą definiujemy atrybutem name. Domyślnie, nazwa komponentu odpowiada 

nazwie klasy (getClass().getSimpleName()).  

Adnotacja @EJB 
Jak widzieliśmy w przykładzie, adnotacja @EJB wystarcza do powiązania ze sobą dwóch 

komponentów i podobnie jak @Stateless, w ogromnej większości przypadków używana będzie bez 

parametrów - chod takowe posiada. Wspomniane w poprzednim przykładzie, wskazanie konkretnej 

implementacji komponentu odbywa się właśnie przy użyciu adnotacji @EJB i atrybutu beanName. 

Pozostałe parametry można podzielid na dwie grupy: atrybuty wykorzystywane gdy adnotacja @EJB 

dekoruje klasę oraz te który parametryzują wywołanie gdy dekorowana jest metoda lub atrybut. 

Możliwe parametry to: 

 w przypadku klasy 

o name - nazwa, pod którą zostanie umieszczona referencja pobieranego komponentu 

w kontekście JNDI  

o beanInterface - interfejs (zdalny bądź lokalny) który zostanie wykorzystany jako 

referencja 

 w przypadku metody i/lub atrybuty klasy 

o beanName - nazwa istniejącego komponentu który ma zostad pobrany 

o mappedName - podobnie jak w przypadku @Stateless, interpretacja parametru 

zależna jest od dostawcy serwera 

Adnotacja @Resource 
Adnotacje @EJB służą do deklarowania powiązao pomiędzy komponentami. Stosunkowo często, 

komponenty zależą nie tylko od siebie samych, ale wykorzystują zasoby dostarczane przez serwer 

aplikacji (np. źródło danych, kolejki). Odwołanie do tych zasobów następuję poprzez adnotację 

@Resource (użytą na poziomie atrybutu lub metody). Tej samej adnotacji można także użyd na 

poziomie klasy - umożliwia to zadeklarowanie zasobu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 

adnotacji @EJB. Powtarzające się atrybuty oznaczają to samo co w przypadku @EJB i @Stateless. Z 

dodatkowych parametrów, wymagających omówienia, należy wymienid: 

 type - obiekt Class reprezentujący typ zasobu, np. DataSource 

 authenticationType - definiuje, czy za uwierzytelnianie podczas dostępu do zasobu 

odpowiedzialny jest kontener, czy komponent 

 shareable - wskazuje, czy dany zasób może byd współdzielony przez więcej komponentów 
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Adnotacja @Resource (co warto podkreślid) nie jest specyficzna dla EJB i pochodzi z Java SE - znajduje 

się w pakiecie javax.annotation. 

W znakomitej większości przypadków adnotacje @EJB i @Resource są używane na poziomie atrybutu 

klasy i/lub metody. Jest to najłatwiejszy sposób na definiowanie relacji pomiędzy klasami. Używanie 

tych atrybutów na poziomie klasy jest szczególnie przydatne, gdy:  

 Istnieje potrzeba zdefiniowania zależności dla klas niezarządzanych przez kontener, 

 Zależności rozwiązywane są wewnątrz klasy, poprzez jawne odwołanie się do kontekstu (bez 

użycia wstrzykiwania zależności). Ma to często miejsce, gdy pragniemy wykorzystad istniejący 

komponent, niezgodnych z EJB3, a nie ma woli i czasu przepisania go.  

Jeżeli na poziomie klasy zadeklarujemy nazwę poprzez adnotację @EJB, to w dalszej 

kolejności, w ciele metody można odwoład się do komponentu bezpośrednio z drzewa JNDI 

po uprzednio zadeklarowanej nazwie. 

@EJB(name = "someStrangeName", beanInterface = SampleServiceLocal.class) 

 

InitialContext ctx = new InitialContext(); 

SampleServiceLocal sampleService = 

     (SampleServiceLocal) ctx.lookup("java:comp/env/someStrangeName"); 

Deskryptor wdrożenia 
W dotychczasowych rozważaniach polegaliśmy tylko i wyłącznie na konfiguracji poprzez adnotacje. 

Jest to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Co więcej, jest także najłatwiejsze w utrzymaniu, gdyż 

np. kompilator Javy sprawdza czy niepopełnione zostały błędy (np. literówki) w nazwach parametrów 

bądź nazwach klas. Nie jest to jednak jedyna możliwośd konfiguracji aplikacji JEE. Można skorzystad z 

deskryptorów wdrożenia, tj. plików konfiguracyjnych, opartych o język XML.  

Ideą deskryptorów wdrożenia, było oddzielenie kodu aplikacji od środowiska, w którym aplikacja jest 

uruchamiana. Założony został wyraźny podział ról pomiędzy programistą i wdrożeniowcem. Ten 

pierwszy tworzył komponenty EJB, natomiast domeną wdrożeniowca było ich odpowiednie 

skonfigurowanie i osadzenie na serwerze aplikacji. W praktyce okazało się, że obie role są w zakresie 

obowiązków programisty. Co więcej, bardzo rzadko wykorzystywało się raz napisane komponenty EJB 

w innych środowiskach. Stawiało to pod znakiem zapytania sensownośd rozdzielenia kodu od 

konfiguracji. 

Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie specyfikacji EJB3, która umożliwiła konfigurowanie 

aplikacji poprzez adnotacje. Dzięki temu, podstawowa konfiguracja aplikacji związana została na stałe 

z kodem. Dopiero w przypadku pojawienia się bardzo specyficznych potrzeb, jak uruchomianie 

komponentów w innym środowisku, pojawia się koniecznośd użycia deskryptorów wdrożenia. 

Zminimalizowało to ilośd kodu XML potrzebnego do konfiguracji, a w wielu przypadkach deskryptory 

w ogóle nie są potrzebne. 

Deskryptor wdrożenia jest plikiem XML o nazwie ejb-jar.xml, zlokalizowanym w katalogu META-INF, 

archiwum z komponentami EJB. Jeżeli konfigurujemy aplikacje poprzez adnotacje to deskryptor 

wdrożenia w ogóle nie ma racji bytu. Jeżeli jednak taki plik istnieje, dane w nim wykorzystywane są 

do konfiguracji aplikacji. Zastosowane deskryptorów ma miejsce w przypadku gdy pragniemy zmienid 
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konfigurację istniejącej aplikacji w momencie wdrożenia (informacje zawarte w deskryptorze 

nadpiszą konfigurację zawartą w adnotacjach) lub potrzebujemy utworzyd zarządzalny komponent 

EJB utworzony na podstawie istniejącej biblioteki bądź klasy POJO.  

Przykładowy deskryptor wdrożenia wygląda następująco: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ejb-jar 

   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"     

   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee  

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/ejb-jar_3_0.xsd" 

 version="3.0"> 

 <enterprise-beans> 

  <session> 

   <ejb-name>PersonManagerService</ejb-name> 

   <ejb-class> 

    pl.bnsit.ejb3.database.PersonManagerService 

   </ejb-class> 

   <session-type>Stateless</session-type>  

  </session> 

 </enterprise-beans> 

</ejb-jar> 

Jeżeli komponent posiada jakiekolwiek zależności to ich ‘wstrzyknięcie’ także musi byd 

zadeklarowane w pliku ejb-jar.xml. Oczywiście, z powodzeniem możemy korzystad z już istniejących 

komponentów, usług i zasobów serwera – co będę się starał się pokazywad w kolejnych przykładach.  

Należy jednak zaznaczyd, że konfiguracja aplikacji poprzez XML wymaga dobrego uzasadnienia. 

Utworzenie deskryptora wdrożenia wymaga więcej zachodu niż konfiguracja poprzez adnotację. Co 

więcej plik XML jest znacznie trudniejszy w utrzymaniu, nie jest wspierany przez narzędzia związane z 

szeroko pojętym refactoringiem (zmiany nazw klas i pakietów muszą byd ręcznie nanoszone w 

deskryptorach XML). Mimo że konfiguracja aplikacji jest elastyczniejsza w momencie wytwarzania, po 

wdrożeniu ta elastycznośd i tak znika; nikt nie odważy się na zmiany deskryptorów w środowisku 

produkcyjnym, bez dodatkowej fazy testów. Oznacza to że konfiguracja XML musi byd wersjonowana 

i utrzymywana wraz z kodem źródłowym - z zachowaniem takiej samej staranności. 

Dodatkową wadą deskryptorów wdrożenia była obfitośd rozszerzeo specyficznych dla serwera 

aplikacji. Dodatkowo zmniejszało to możliwości przenoszenia kodu. Dlatego też po szczegóły nt. 

deskryptorów wdrożenia odsyłam do dokumentacji dostawcy serwera, a dalszej części szkolenia będę 

się skupiał na konfiguracji poprzez konwencje i adnotacje.  

Komponenty stanowe 
Niejako z premedytacją, w dotychczasowych opisach EJB nie poruszałem kwestii komponentów 

stanowych. Teraz, rozumiejąc jak działają komponenty bezstanowe oraz w jaki sposób można je na 

wszystkie możliwe sposoby definiowad, można pochylid się nad komponentami stanowymi.  Ich 

zastosowanie oraz cykl życia znacząco odbiega od komponentów bezstanowych. Przede wszystkim 

komponent stanowy jest związany (przyporządkowany) do konkretnego klienta. Taki komponent 

może gromadzid różne informacje pomiędzy kolejnymi wywołaniami metod biznesowych.  

Komponent stanowy nie jest przekazywany do puli, raz utworzony i przypisany klientowi - pozostaje z 

nim związany przez cały cykl życia.  
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Instancja 

komponentu 

nie istnieje

Komponent gotowy 

do pracy

1. utworzenie instancji

2. wstrzyknięcie zależności

3. @PostConstruct

@PreDestroy

Gdy komponent 

przestaje być 

potrzebny jest 

usuwany

Jeżeli to 

potrzebne, 

kontener 

inicjalizuje 

kolejne obiekty

Komponenty są 

gotowe do pracy i 

oczekują na 

kolejne 

wywołania
Pasywny

@PrePassivate

@PostActivate

Timeout

Dla optymalnego 

zarządzania 

pamięcią 

komponenty 

poddawane są 

pasywacji (nie są 

usuwane)
 

Aby zoptymalizowad i zwiększyd wydajnośd kontenera, komponenty sesyjne podlegają pasywacji. W 

sytuacjach gdy kontener zbliża się do limitu dostępnych instancji, komponenty bezstanowe zawarte 

w puli są niszczone. Jednakże taka optymalizacja nie jest możliwa dla komponentów stanowych – one 

podlegają procesowi pasywacji.  

Dodatkowo, istnieją dwie specyficzne dla komponentów adnotacje związane z cyklem życia: 

@PrePassivate i @PostActivate. Umożliwiają one odebranie i obsługę sygnałów o zachodzących w 

kontenerze zdarzeniach. Metod tych używa się w reguły do obsługi (otwierania bądź poprawnego 

zamykania) zasobów z których stanowy komponent korzysta.   

Komponenty stanowe używane są najczęściej w sytuacjach, gdy klientem dla aplikacji EJB3 jest tzw. 

gruby klient, gdzie z założenia jedno połączenie oznacza pojedynczego użytkownika. Komponenty 

stanowe używane są także do obsługi sesji HTTP w przypadku aplikacji webowych. Wymaga to wtedy 

połączenia sesji HTTP z sesją EJB (np. poprzez przetrzymywanie referencji do komponentu stanowego 

w sesji HTTP).  

  

 


