
 
 

 1 
 1 

www.devcastzone.com 

Moduł 3: JPA 

Ćwiczenie 1:  

Treść 

Przygotuj plik konfiguracyjny Hibernate’a dla jednostki utrwalania o nazwie COMMON, który: 

 Będzie wykorzystywał bazę danych zarejestrowaną jako pod adresem 

java:/DefaultMySQLDataSource 

 Użyje odpowiedniego dialektu 

 Będzie wyświetlał sformatowane kwerendy SQL na ekran 

 W momencie uruchomiania aplikacji sprawdzi poprawnośd schematu bazy danych 

Instrukcja rozwiązania 

1. Utwórz plik persistence.xml w katalogu META-INF modułu EJB 

2. Jako atrybut name znacznika persistence-unit wpisz COMMON 

3. Wartośd znacznika jta-data-source ustaw na java:/DefaultMySQLDataSource 

4. W części dotyczącej właściwości hibernate’a użyj następujących kluczy: hibernate.dialect 

(org.hibernate.dialect.MySQLDialect) oraz hibernate.show_sql i hibernate.format_sql (oba 

ustawione na true). 

Rozwiązanie  

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

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

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

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

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd" 

 version="2.0"> 

 <persistence-unit name="COMMON"> 

  <jta-data-source>java:/DefaultMySQLDataSource</jta-data-source> 

  <properties> 

   <property name="hibernate.dialect"    

     value="org.hibernate.dialect.MySQLDialect" /> 

   <property name="hibernate.show_sql" value="true" /> 

   <property name="hibernate.format_sql" value="true" /> 

  </properties> 

 </persistence-unit> 

</persistence>  
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Ćwiczenie 2:  

Treść 

Utwórz encję Person będącą w dwustronnej relacji jeden-do-jednego z encją Address. Klasa person 

posiada następujące atrybuty (poza Address): phoneNumber, email. Klasa Name składa się z ulicy, 

numeru i miasta. Właścicielem relacji jest encja Person 

Instrukcja rozwiązania 

1. Utwórz klasę Person, oznaczoną adnotacją Entity i definiującą klucz główny za pomocą 

adnotacji @Id 

2. Utwórz klasę Address, na zasadach takich samych jak w pkt. 1 

3. W klasie Person zdefiniuj relację za pomocą adnotacji @OneToOne 

4. Analogicznej adnotacji użyj w encji Address 

Rozwiązanie  

package pl.devcastzone.entity; 

 

import javax.persistence.Id; 

import javax.persistence.OneToOne; 

 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

  

 @OneToOne 

 private Address name; 

  

 private String phoneNumber; 

 private String email; 

  

 //.. 

} 

 

package pl.devcastzone.entity; 

 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.Id; 

import javax.persistence.OneToOne; 

 

@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

  

 private String streetName; 

 private String number; 

 private String city; 

  

 @OneToOne 

 private Person person; 

  

 //.. 

} 
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Ćwiczenie 3:  

Treść 

Utworzona w poprzednim dwiczeniu encja Person zawiera obiekt Name będący obiektową 

reprezentacją imienia i nazwiska. Name nie jest w relacji z Person jest jednak w niej zawarty. 

Instrukcja rozwiązania 

1. Utwórz klasę Name, oznaczoną adnotacją Embeddable  

2. W klasie Person dodaj pole Name oznaczone adnotację @Embedded 

Rozwiązanie  

package pl.devcastzone.entity; 

 

import javax.persistence.Embeddable; 

 

@Embeddable 

public class Name { 

 

 private String firstname; 

 private String lastname; 

   

 //.. 

} 

 

package pl.devcastzone.entity; 

 

import javax.persistence.Embedded; 

import javax.persistence.Id; 

import javax.persistence.OneToOne; 

 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

  

 @OneToOne 

 private Address address; 

  

 @Embedded 

 private Name name; 

  

 private String phoneNumber; 

 private String email; 

  

 //.. 

} 
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Ćwiczenie 4:  

Treść 

Napisz zapytanie w języku JPQL które pobierze wszystkie encje Person z nazwiskiem rozpoczynającym 

się na Kowal. 

Rozwiązanie  

from Person p where p.name.lastname LIKE ‘Kowal%’ 

 


