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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 3: Java Persistence API 
JPA, czyli Java Persistence API, to standard mapowania obiektowo relacyjnego obowiązujący w Javie. 

Został on zatwierdzony przy okazji specyfikacji EJB3 i mimo że jest wykorzystywany w JEE, może także 

funkcjonowad w pełni niezależnie (bez potrzeby kontenera EJB). JPA zastąpiło znane z EJB 2.1 CMP 

(ang. Container Managed Persistence).  

Mapowanie obiektowo relacyjne (ORM – ang. Object Relational Mapping) umożliwia programiście 

operowanie na obiektach (encjach), które można zapisad (utrwalid) w relacyjnych bazach danych. 

Poprzez oznaczenie klas adnotacjami specyficznymi dla JPA, kontener uzyskuje możliwośd 

zarządzania encjami (zapisu, odczytu z bazy danych). Z punktu widzenie programisty operacje na 

obiektach nie różnią się niczym od pracy z wszelkimi innymi obiektami Javy, obiekty nie muszą 

implementowad specyficznych dla JPA interfejsów. Tworzenie nowych obiektów odbywa się poprzez 

słowo kluczowe new i dopiero w momencie skojarzenia obiektu z kontekstem (poprzez obiekt 

EntityManagera) następuje zapis do bazy danych. 

Istnieje kilka implementacji JPA, dostarczanych przez różne serwery aplikacji: Hibernate, OpenJPA, 

TopLink, Kodo. Każda z tych bibliotek może działad samodzielnie poza serwerem aplikacji. Wszystkie 

dostarczają także pewnych, własnych rozszerzeo (spoza pakietu javax.persistence.*). Ze względu na 

to że używanym w przykładach jest serwer JBoss, przykłady bazują na Hibernate – niemniej jednak, 

nie wykraczają poza funkcjonalności oferowane przez specyfikację JPA. 

Wstęp do persystencji 
Jak już wspomniałem, JPA nie wymaga implementacji jakichkolwiek dodatkowych interfejsów i w 

żaden sposób nie narzuca ‘przywiązania’ obiektu do frameworka. Encje to proste obiekty Javy (POJO 

– ang. Plain Old Java Object), zawierające jedynie pola oraz odpowiadające im modyfikatory (tzw. 

gettery i settery). Klasa staje się encją w momencie oznaczenia jej adnotacją @Entity. Dodatkowo, 

każdy obiekt bazodanowy musi powiadad swój unikalny identyfikator - atrybut oznaczony adnotacją 

@Id. Te dwie adnotacje są wystarczające aby obiekt mógł zostad zapisany oraz pobrany z bazy 

danych. Wszystkie pola są w automatyczny sposób mapowane na kolumny w bazie danych. 

Oczywiście, programiści mają wpływ na to jak kolumny będą nazwane, w której tabeli - w przypadku 

gdy nie zostanie to explicite zdefiniowane, przyjmowane są pewne konwencje (które zostaną 

omówione szczegółowo w dalszej części szkolenia).  

@Entity 

public class Person implements Serializable { 

 @Id 

private long personId; 

private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 //.. getters and setters 

} 

Encja może zawierad atrybuty dowolnych typów, z zastrzeżeniem iż tylko typy proste mapowane są 

na odpowiadające im struktury bazodanowe przez Hibernate’a w sposób automatyczny. W JPA 
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możemy rozróżnid podstawowe typy danych, które nie wymagają dodatkowych deklaracji, 

implementacja JPA samodzielnie mapuje je na bazę danych. Dotyczy to następujących typów danych:  

 typy prymitywne lub ich typy opakowujące 

 java.lang.String  

 java.math.BigInteger  

 java.math.BigDecimal  

 java.util.Date 

 java.util.Calendar   

 java.sql.Date   

 java.sql.Time   

 java.sql.Timestamp   

 byte[], Byte[]   

 char[], Character[]   

 enum 

 dowolny typ implementujący Serializable 

Oczywiście możemy używad dowolnych innych struktur, w tym własnych, zdefiniowanych wewnątrz 

aplikacji klas, lecz wymaga to dodatkowych zabiegów, zdefiniowania relacji pomiędzy obiektami, 

które wyjaśnione zostaną za chwilę. Póki co podstawowe typy w zupełności wystarczą w 

prezentowanych przykładach. 

Konfiguracja źródła danych 
Samo utworzenie encji to za jedno, a konfiguracja warstwy persystencji to osobna kwestia. 

Zdefiniowanie klas nie oznacza że będą one zapisywane w bazie danych. Dodatkowo, należy wskazad i 

skonfigurowad bazę danych, która będzie używana. W używanym przez nas serwerze aplikacji JBoss 

domyślna baza danych zdefiniowana jest w pliku hsqldb-ds.xml i zarejestrowana jest w drzewie JNDI 

pod nazwą java:DefaultDS. Aby z niej skorzystad, w pliku persistence.xml (w katalogu META-INF 

naszego projektu) musimy w odpowiedni sposób wskazad bazę danych. Minimalna konfiguracja 

wygląda następująco: 

<?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="sample"> 

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

  <properties> 

   <property name="hibernate.dialect"  

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

   <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop" /> 

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

  </properties> 

 </persistence-unit> 

</persistence> 

Niezbędne elementy konfiguracyjne to określenie z której bazy korzystamy, poprzez podanie 

referencji do obiektu w drzewie JNDI w polu <jta-data-source />. Pozostałe dwie wartości 

konfiguracyjną są już specyficzne dla wykorzystywanej implementacji JPA (w tym przypadku 
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Hibernate) i wskazują na typ bazy danych z której korzystamy (HSQLdb) oraz wybierają strategię 

zarządzania strukturą bazy danych (create-drop). Szczegółowa i dokładniejsza konfiguracja 

Hibernate’a zostanie omówiona później. Teraz można poprzestad na stwierdzeniu, że create-drop za 

każdym uruchomieniem i zamknięciem aplikacji usuwa istniejący schemat bazy i na podstawie encji 

tworzy go ponownie – sytuacja idealna podczas intensywnych prac z wykorzystaniem bazy danych, 

gdy z każdym uruchomieniem baza danych może byd odświeżona. Sposób tworzenia schematu także 

zostanie dokładnie omówiony, póki co skorzystajmy z konwencji i pozwólmy kontenerowi działad po 

swojemu.  

W momencie wdrożenia aplikacji na serwer widzimy w logach że ustawiania zadziałały: 

08:18:16,203 INFO  [org.jboss.jpa.deployment.PersistenceUnitDeployment] Starting 

persistence unit 

persistence.unit:unitName=SampleApplication.ear/SampleApplicationEJB.jar#sample 

08:18:16,203 INFO  [org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration] Processing 

PersistenceUnitInfo [ 

     name: sample 

     ...] 

08:18:16,203 INFO  [org.hibernate.cfg.AnnotationBinder] Binding entity from 

annotated class: pl.bnsit.ejb3.entity.Person 

Skoro kontener świadomy jest już istnienia bazy danych oraz encji - spróbujmy zapisad obiekt do bazy 

danych. W tym celu musimy skorzystad z EntityManagera; obiektu dostarczanego przez kontener, 

zarządzającego cyklem encji. Metoda zapisująca wygląda następująco:  

@Stateless 

public class PersonManagerService implements PersonManagerServiceLocal { 

 

 @PersistenceContext(name="sample") 

 EntityManager entityManager; 

 

 @Interceptors(AuditingInterceptor.class) 

 public Person addPerson(Person person) { 

  entityManager.persist(person); 

  entityManager.flush(); 

  entityManager.refresh(person); 

  return person; 

 } 

 

} 

Zauważmy, że w żaden sposób nie definiowaliśmy transakcji - wszystkim zajął się kontener. Domyślna 

wartośd REQUIRED oznacza, że w momencie wywołania metody została utworzona nowa transakcja i 

kontener automatycznie wykonał commit natychmiast po zakooczeniu metody. Tym sposobem, 

udało się zapisad się zapisad pierwszy wiersz do bazy danych.  

Warto wspomnied o pewnym praktycznym aspekcie związanym z mapowaniem bazy danych. Bardzo 

często zupełnie inna instancja bazy wykorzystywana jest w środowisku produkcyjnym, testowym, a 

zupełnie inna podczas prac programistycznych. Zależnie od lokalnej konfiguracji serwera aplikacji, 

można z powodzeniem użyd deskryptora wdrożenia, celem skonfigurowania dostępu do bazy danych. 

Wstrzyknięcie referencji do JPA i bazy danych poprzez plik ejb-jar.xml wyglądałoby następująco: 
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<?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> 

   <persistence-context-ref> 

    <persistence-context-ref-name> 

     persistence/xyz 

    </persistence-context-ref-name> 

    <persistence-unit-name>sample</persistence-unit-name> 

    <persistence-context-type> 

     Transaction 

    </persistence-context-type> 

    <injection-target> 

     <injection-target-class> 

     pl.bnsit.ejb3.database.PersonManagerService 

     </injection-target-class> 

     <injection-target-name> 

      entityManager 

     </injection-target-name> 

    </injection-target> 

   </persistence-context-ref>    

  </session> 

 </enterprise-beans> 

</ejb-jar> 

EntityManager 
Wszystkie operacje ‘bazodanowe’ odbywały się za pośrednictwem EntityManagera - co widad w 

poprzednim przykładzie. EntityManager dostarcza szeregu metod do pracy z obiektami 

persystentnymi a także zarządza cyklem życia wszystkich encji. Cykl życia encji może zostad 

podzielony na 4 etapy: 

new managed

detached removed

Baza

danych

persist()

clear()

clear()
remove()

persist()

find(), query()

flush()

new()

flush()

 

Transformacje pomiędzy stanami następują w wyniku wywołania poszczególnych metod managera. 

Zacznijmy od metod użytych w poprzednim przykładzie: 
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 persist() - powoduje dodanie encji do kontekstu utrwalania. Wstawienie odpowiednich 

danych do bazy następuje w momencie opróżniania bufora 

 flush() - metoda wymusza synchronizację z bazą danych. Obiekty zarządzane przez kontener 

(dodane do kontekstu, znajdujące się w buforze) zapisane są w bazie danych.  

 find() - pobiera encje z kontekstu na podstawie jej identyfikatora. W ogólnym przypadku, 

powoduje to pobranie danych wprost z bazy danych oraz pobrania powiązanych obiektów. 

Jeżeli element nie zostanie znaleziony metoda zwraca null. 

 getReference() - oferuje analogiczną funkcjonalnośd jak find() z tym że nie pobiera 

powiązanych encji (o relacjach będzie dalej). Jeśli encja nie zostanie znaleziona zwracany jest 

wyjątek: EntityNotFoundException 

 Object merge(entity) - przyłącza odłączoną encje do kontekstu. EntityManager rozpoznaje 

encje po wartości identyfikatora (adnotacja @Id). Jeśli element nie jest powiązany z 

kontekstem, to EntityManager stworzy zarządzaną kopie parametru encji i ta kopia zostanie 

zwrócona przez metodę merge(). Jeśli dołączana encja istnieje w kontekście, to jej zawartośd 

zostanie skopiowana do zarządzanej encji. Encja ta zostanie zwrócona przez metodę merge() 

 delete() - usuwa encję z kontekstu. Komponent zostaje odłączony od kontekstu i usunięty z 

bazy danych w momencie opróżnienia bufora EntityManager’a 

 refresh() - nadpisuje zawartośd encji stanem z bazy danych 

 contains() - sprawdza, czy encja jest zarządzana 

 clear() - odłącza od kontekstu utrwalania wszystkie zarządzane encje 

Konfiguracja Hibernate 
Podstawowa konfiguracja źródła danych została przedstawione na początku modułu. Tak jak zostało 

pokazane, odbywa sie ona poprzez dodanie pliku persistence.xml w katalogu META-INF/. Minimalna 

konfiguracja wymaga tylko i wyłącznie nazwy źródła danych, zarejestrowanego w drzewie JNDI. 

Kontener samodzielnie wyszuka wszystkie klasy oznaczone @javax.persistence.Entity i włączy je do 

kontekstu.  

Przy pomocy sekcji <property> programista może wpływad na konfigurację JPA. Najczęściej 

używanymi parametrami są: 

 hibernate.dialect - wskazuje dialekt SQL, w którym będą generowane zapytania. Hibernate z 

powodzeniem współpracuje z szeregiem baz danych, takich jak Oracle, MySQL, MsSQL itd. 

Każda z tych baz może wymagad konstruowania zapytao w różny sposób i właśnie poprzez 

dialekt określamy bazę danych z której korzysta aplikacja. 

 hibernate.show_sql - pokazuje kwerendy SQL generowane przez Hibernate’a 

 hibernate.format_sql - czytelnie formatuje wygenerowane kwerendy 

 hibernate.generate_statistics - generuje statystyki 

 hibernate.use_sql_comments - komentuje wygenerowane kwerendy 

 hibernate.hbm2ddl.auto - wskazuje sposób, jaki Hibernate będzie traktował schemat bazy 

danych. Dostępne wartości to: validate (Hibernate sprawdcza czy schemat i definicje encji są 

zgodne), update (Hibernate uaktualni schemat bazy danych i dopasuje do definicji encji), 

create (schemat danych zostanie utworzony przez Hibernate’a),  create-drop (schemat 

danych zostanie utworzony przy tworzeniu sesji, a następnie usunięty po jej zakooczeniu). 
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Jeżeli parametr zostanie całkowicie pominięty – baza danych zostanie w stanie 

nienaruszonym. 

Mapowanie obiektów na strukturę bazy danych 
W dotychczasowych rozważaniach nie przywiązywaliśmy wagi do sposobu odzwierciedlenia obiektów 

w bazie danych, w jaki sposób relacje między obiektami w bezpośredni sposób są przenoszone na 

bazę danych. Wszystkie operacje bazowały na konwencjach dostarczonych przez kontener, zupełnie 

pomijając kwestie odwzorowania tych relacji w języku SQL. Przyjęliśmy, że tak jak robi Hibernate - 

jest dobrze. Niemniej jednak, jako programiści, możemy mied znaczący wpływ, w jaki sposób 

tworzone relację odwzorowywane są w fizycznej strukturze bazy danych. W domyślnym, bazującym 

na konwencjach przypadku, kontener samodzielnie nadaje nazwy tabel, pól w bazie danych. Nazwa 

tabeli oraz kolumn tworzone są na podstawie nazwy klasy oraz jej atrybutów.  

@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long id; 

 private String addressLine1; 

 private String zipCode; 

 private String city; 

       private String country; 

 

 //... 

} 

Address

PK ID

 ADDRESSLINE1

 ZIPCODE

 CITY

 COUNTRY
 

Oczywiście JPA pozwala wpłynąd na nazewnictwo tabel i kolumn. Do tego wykorzystywane są 

adnotacje @Table i @Column 
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@Entity 

@Table(name = "ADDRESS_TB") 

public class Address { 

 

 @Id 

 @Column(name = "ADDRESS_ID") 

 private long id; 

  

 @Column(name = "ADDRESS_LINE_1") 

 private String addressLine1; 

  

 @Column(name = "ZIP_CODE") 

 private String zipCode; 

  

 @Column(name = "CITY") 

 private String city; 

  

 @Column(name = "COUNTRY") 

       private String country; 

 

 //... 

} 

Poza zaprezentowanymi atrybutami obie z wymienionych adnotacji posiadają dodatkowe parametry. 

I tak dla @Table można dodatkowo określid: 

 name - nazwę tabeli 

 schema - nazwę schematu 

 catalog - nazwę katalogu, w którym położona jest tabela 

 uniqueConstraints - wskazanie unikalnych kolumn w obrębie tabeli 

Z kolei @Column umożliwia: 

 name - określenie nazwy kolumny w tabeli 

 insertable - określa, czy do kolumny mogą byd wstawiane wartości 

 nullable - określa, czy kolumna możne zawierad wartości null 

 updatable - określa, czy wartości w kolumnie mogą byd aktualizowane 

 length - dla kolumn typu znakowego określa maksymalną długośd ciągu znaków 

 precision - dla kolumn typu zmiennoprzecinkowego określa precyzję przechowywanych 

wartości 

 scale - wskazuje dokładnośd dla wartości zmiennoprzecinkowych 

 unique - określa, czy na kolumnę ma byd nałożone ograniczenie unikalności wartości 

 table - nazwa tabeli, z której pochodzi kolumna; używany, gdy klasa mapowana jest do wielu 

tabel 

 columnDefinition - fragment natywnego zapytania SQL określający dodakowe atrybuty 

definicję kolumny, np.: wskazanie typu 

Mapowanie wielu obiektów na jedną tabelę 
Stosunkowo często zdarza się, że fizyczna struktura bazy danych optymalizowana jest np. pod kątem 

transakcji niebędących domeną aplikacji. Natomiast wytwarzana aplikacja JEE jest pewnym 

przyjaznym dla użytkownika widokiem na dane. Okazuje się wtedy że struktura tabel jest daleka od 

obiektowego ideału (np. występuje w postaci zdenormalizowanej płaskiej struktury). W takich 
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sytuacjach używa się wielu obiektów mapujących jeden fizyczny widok bazodanowy, za pomocą 

adnotacji @Embeddable.  

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 @Embedded 

 private Name name;  

 //.. 

} 

 

@Embeddable 

public class Name { 

 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

  

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME
 

Relacje 
Wspomniany powyżej EntityManager może zarządzad nie tylko pojedynczą encją (jak w powyższym 

przykładzie) ale całym drzewem obiektów wraz ze wszystkimi zależnościami. JPA umożliwia bardzo 

elastyczne mapowanie zależności między obiektami na bazę danych. Odbywa się to poprzez użycie 

jednej z czterech adnotacji, które opisują zależnośd: @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne oraz 

@ManyToMany.  

Jeżeli zdefiniowana przez nas encja zawiera w sobie inny obiekt (niebędący typem prymitywnym ani 

żadnym z wymienionych wcześniej typów prostych), wymusza to odpowiednie zdefiniowanie relacji 

pomiędzy obiektami. Gdy nie zostanie to zrobione, Hibernate zwróci błąd: MappingException:  

org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: 

pl.bnsit.ejb3.entity.Address, at table: PERSON_TB, for columns: 

[org.hibernate.mapping.Column(address)] 

Relację wprowadzamy poprzez oznaczenie atrybutu odpowiednią adnotacją. Dla relacji jeden do 

jednego jest to @OneToOne.  
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@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

 private String addressLine1; 

 private String zipCode; 

 private String city; 

       private String country; 

  

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToOne 

 private Address address; 

  

 //.. 

} 

Address

PK ADDRESSID

 ADDRESSLINE1

 CITY

 COUNTY

 ZIPCODE

Person

PK PERSONID

FK1 ADDRESS_ADDRESSID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME
 

Równie często obiekty są w relacji jeden do wiele, co może wyglądad następująco: 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToMany 

 private List<Phone> phones; 

 //.. 

} 
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@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME

Phone

PK PHONEID

 NUMBER

 EXTENSION

Person_Phone

FK1 PERSON_PERSONID

FK2 PHONES_PHONEID

 

Ciekawostką może byd dodanie tabeli łączącej encje (Person_Phone). Jest to element dodany 

domyślnie przez Hibernate’a, który przechowuje mapowania kluczy pomiędzy encjami. Poprzez 

atrybuty adnotacji relacyjnych (@OneToOne, @OneToMany) możemy w znaczący sposób wpływad 

na kształt bazy danych - ale o tym za chwilę. 

Kaskady i pobieranie danych ‘na żądanie’ 
Nim przejdziemy do szczegółowego opisu mapowania relacji obiektowych na fizyczną strukturę bazy, 

omówię jedne z istotniejszych parametrów konfiguracyjnych adnotacji opisujących relacje: FetchType 

i CascadeType. Oczywiście dostępne są także inne atrybuty, to jednak wymienione dwa parametry 

bezpośrednio określają w jaki sposób encje pobierane są z bazy danych.  

Atrybut fetch różnicuje sposób ładowania powiązanych encji z bazy danych. Umożliwia pobranie 

całego drzewa zależności w momencie pierwszego dostępu do korzenia (pierwszego obiektu) lub 

pobieranie obiektów będących w relacji dopiero w momencie odwołania się do nich. Możliwe są dwa 

atrybuty:  

 FetchType.LAZY - ładowanie opóźnione  

 FetchType.EAGER - wszystkie powiązane obiekty będą pobrane natychmiast.  

Analogiczną funkcjonalnością, ale działająca podczas zapisu danych jest określenia kaskadowości. 

Atrybut cascade określa sposób w jaki traktowane będą powiązane encje w momencie wywołania 

jednej z metod: persist(), merge(), remove(), refresh(). Możemy rozróżnid następujące zachowania: 

 CascadeType.PERSIST - w przypadku zapisu obiektu nadrzędnego, zapisane zostaną także 

encje zależne 

 CascadeType.MERGE - jeżeli właściciel relacji zostanie dołączony do kontekstu, to 

przyłączone zostaną także encje zależne. Jeżeli któryś z obiektów nie był zarządzany - 

zostanie także utrwalony. 

 CascadeType.REFRESH - jeżeli rodzic relacji zostanie odtworzony z bazy danych, stanie się to 

również z obiektami zależnymi 

 CascadeType.REMOVE - jeżeli usunięty będzie rodzic (właściciel relacji), usunięte zostaną 

także encje zależne 
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 CascadeType.ALL - wszystkie powyższe 

Kaskadowośd i opóźnione ładowanie rodzi także pewne niebezpieczeostwa. Stosunkowo łatwo stracid 

panowanie nad kaskadowością, co może powodowad trudne do zdiagnozowania defekty. Z kolei 

opóźnione ładowanie może prowadzid do N+1 select problem, czy zwiększenie ilości zapytao do bazy 

danych (co może negatywnie wpłynąd na wydajnośd rozwiązania).  

Mapowanie relacji 
W poprzedniej części wprowadziłem pojęcie relacji pomiędzy obiektami. Temat jest dośd obszerny i 

teraz go rozwinę. Poza samym oznaczeniem relacji, możemy w dokładny sposób wpływad na 

odzwierciedlenie jej w strukturze bazy danych. Odbywa się to poprzez szereg adnotacji, które teraz 

po kolei omówię. 

Jeden do jednego 

Jak pokazałem w poprzedniej części, użycie adnotacji @OneToOne powoduje dodanie w tabeli 

kolumny o nazwie “*nazwa pola+_*nazwa klucza z tabeli mapowanej+”. Aby bezpośrednio wskazad 

kolumnę złączenia, używamy adnotacji @JoinColumn 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToOne 

 @JoinColumn(name="ADDRESS_ID")  

 private Address address; 

  

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

FK1 ADDRESS_ID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME

Address

PK ADDRESSID

 ADDRESSLINE1

 CITY

 COUNTY

 ZIPCODE
 

Do złączenia używany jest główny klucz tabeli ADDRESS, który staje się kluczem obcym w tabeli 

PERSON.  

Relacja jeden do jednego może byd także dwukierunkowa. Jeżeli encji po drugiej stronie relacji 

dodamy pole oznaczone @OneToOne domyślna strategia zostanie zastosowana. 
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@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

 private String addressLine1; 

 private String zipCode; 

 private String city; 

       private String country; 

 @OneToOne 

 private Person person; 

  

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToOne 

 private Address address; 

  

 //.. 

} 

Address

PK ADDRESSID

FK1 PERSON_PERSONID

 ADDRESSLINE1

 CITY

 COUNTY

 ZIPCODE

Person

PK PERSONID

FK1 ADDRESS_ADDRESSID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME

 

Jednakże, aby zminimalizowad duplikację danych, możemy wybrad któryś z obiektów, jako nadrzędny 

w relacji i skorzystad z klucz obcego zawartego w tamtej tabeli. Użycie atrybutu mappedBy oznacza że 

szczegóły relacji zawarte są w encji Person. Wprowadza to relację nadrzędności i oznacza że 

Person.setAddress() zmienia relację, natomiast Addres.setPerson() nie spowoduje jej zmiany. Warto 

także zaznaczyd, że to programista jest odpowiedzialny za łączenie obiektów ze sobą (nie dzieje się to 

w sposób magiczny ani automatyczny).  
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@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

 private String addressLine1; 

 private String zipCode; 

 private String city; 

       private String country; 

 @OneToOne(mappedBy = "address") 

 private Person person; 

  

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToOne 

 private Address address; 

  

 //.. 

} 

Address

PK ADDRESSID

 ADDRESSLINE1

 CITY

 COUNTY

 ZIPCODE

Person

PK PERSONID

FK1 ADDRESS_ADDRESSID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME
 

Wiele do jednego 

Mapowanie wiele do jednego wygląda podobnie jak do jeden do jednego. Z tym że klucz relacji 

przechowywany jest w encji podrzędnej (po stronie wiele).  

@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

 

 @ManyToOne 

 private Person person;  

 //.. 

} 
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@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

  

 //.. 

} 

Phone

PK PHONEID

FK1 PERSON_PERSONID

 NUMBER

 EXTENSION

Person

PK PERSONID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME
 

Zmiany nazw kolumn mapujących osiągamy w analogiczny sposób jak w relacjach jeden do jeden, 

poprzez dodanie adnotacji @JoinColumn. 

Jeden do wielu 

Jak już mogliśmy zauważyd w pierwszym przykładzie relacji jeden do wielu, domyślnie jest ona 

mapowana za pomocą zewnętrznej tabeli o nazwie „*encja_narzędna+_*encja_podrzędna+”. Tabela ta 

zawiera klucze do obu łączonych klas. 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 private String nickName; 

 @OneToMany 

 private List<Phone> phones; 

 //.. 

} 
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@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

 FIRSTNAME

 LASTNAME

 NICKNAME

Phone

PK PHONEID

 NUMBER

 EXTENSION

Person_Phone

FK1 PERSON_PERSONID

FK2 PHONES_PHONEID

 

Trudno nie oprzed się wrażeniu że nie jest to ani uniwersalne ani specjalnie eleganckie. Wpływ na to 

w jaki sposób relacja zostanie odzwierciedlona na bazie danych mamy poprzez adnotację 

@JoinTable, która umożliwia dowolne nazwanie tablicy łączącej. Dodatkowo za pomocą joinColumns 

oraz inverseJoinColumns umożliwiają dowolne nazwanie kolumn łączących 

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 

 @OneToMany 

 @JoinTable(name = "PERSON_CONTACT_DATA", 

    joinColumns = 

          @JoinColumn(name="PERSON_ID"), 

    inverseJoinColumns = 

     @JoinColumn(name="PHONE_ID")) 

 private Collection<Phone> phones; 

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

Phone

PK PHONEID

 NUMBER

 EXTENSION

PERSON_CONTACT_DATA

FK1 PERSON_ID

FK2 PHONE_ID
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Jak nietrudno zauważyd relacja jeden do wiele jest odwrotnością relacji wiele do jednego. Jeżeli 

zatem użyjemy obu tych relacji jednocześnie - uzyskujemy relację dwukierunkową. W takiej sytuacji, 

jeżeli wybierzemy którąś z encji jako nadrzędną, znika koniecznośd tworzenia tabeli pośredniczącej.  

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

 

 @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL,  

  mappedBy="person") 

 private Collection<Phone> phones; 

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

 

 @ManyToOne 

 @JoinColumn(name="PERSON_ID") 

 private Person person; 

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

Phone

PK PHONEID

FK1 PERSON_ID

 NUMBER

 EXTENSION
 

Wiele do wielu 

Ostatnim typem relacji są relacje wiele do wiele. Pozwalają one ona współdzielid obiekty pomiędzy 

encjami. Mapowanie relacji tego typu zawsze odbywa się poprzez tabelę łączącą, której atrybuty 

mogą byd konfigurowane przez @JoinTable (podobnie jak w przypadku relacji jeden do wiele).  

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

  

 @ManyToMany 

 private Collection<Address> addresses; 

 //.. 

} 
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@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

  

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

Address

PK ADDRESSID

Person_Address

FK2 PERSON_PERSONID

FK1 ADDRESSES_ADDRESSID
 

Zmianę relacji na dwukierunkową uzyskujemy poprzez dodanie pola oznaczone @ManyToMany do 

encji Address. Jeżeli nie posłużymy się jakimkolwiek dodatkowym atrybutem, to Hibernate domyślnie 

utworzy dodatkową tabelę ADDRESS_PERSON - będącą odwrotnością jużistniejącej 

PERSON_ADDRESS. Aby uniknąd tej nadmiarowości, możemy podobnie jak w poprzednich 

przypadkach, wyznaczyd jedną z encji jako nadrzędną w relacji i wyznaczenie jej jako właściciela 

relacji.  

@Entity 

public class Person { 

 

 @Id 

 private long personId; 

  

 @ManyToMany 

 private Collection<Address> addresses; 

 //.. 

} 

 

@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

  

 @ManyToMany(mappedBy="addresses")  

private Collection<Person> people; 

 //.. 

} 

Person

PK PERSONID

Address

PK ADDRESSID

Person_Address

FK1 ADDRESSES_ADDRESSID

FK2 PERSON_PERSONID
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Klucze główne; proste i złożone 
Kolejną rzeczą wymagającą omówienia są oznaczenia kluczy i identyfikatorów encji. Aby Hibernate 

mógł zarządzad encjami, wymaga się wskazania który atrybut jest identyfikatorem encji (poprzez 

oznaczenie go adnotacją @Id). W dotychczasowych przykładach kluczem był prosty obiekt, którego 

typ odpowiada typom samodzielnie mapowanym przez JPA. Co więcej, we wszystkich przykładach, 

nadanie unikalnego identyfikatora leżało po stronie programisty. Nie jest to jednak konieczne, gdyż 

za pomocą adnotacji @GeneratedValue możemy poinformowad JPA, że generowaniem kluczy 

zajmuje się baza danych. W najprostszym przypadku, JPA samodzielnie decyduje o przyjętej strategii, 

na podstawie używanej bazy danych: 

 @Id 

 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) 

 private long id; 

Inne wartości GenerationType oznaczają:  

 IDENTITY - wymusza na bazie danych używanie specjalnego typu danych przeznaczonego 

tylko dla kluczy głównych,  

 SEQUENCE - oznacza korzystanie z mechanizmu sekwencji, o ile baza danych udostępnia taki 

mechanizm,  

 TABLE - oznacza korzystanie będzie z dodatkowej tabeli, w celu wyznaczenia kolejnej 

wartości klucza, 

 AUTO - wartością domyślną, zgodna ze domyślną strategią dla wybranej bazy danych. Dla 

prostszych baz danych jak HSQLdb lub MySQL jest to np. oddzielna sekwencja dla każdej 

tabeli osobno.  

W przypadku bardziej zaawansowanym, najczęściej decydujemy się na użycie sekwencji 

bazodanowej, które generuje klucze. Wtedy konfiguracja wygląda następująco: 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator="nazwaGeneratora") 

    @SequenceGenerator(name="nazwaGeneratora",  

 sequenceName="nazwaSekwencjiNaBazieDanych") 

    private long id; 

Poza samą nazwą sekwencji, można także podad jej początkową wartośd (poprzez parametr 

initialValue) oraz wartośd o jaką kolejne wygenerowane elementy będą inkrementowane (parametr 

allocationSize).  

Możliwy jest także klucz złożony; konieczne jest wtedy zdefiniowanie dedykowanej dla klucza klasy, 

zawierającej wszystkie pola klucza i powiązanie klasy klucza z pojedynczym atrybutem encji za 

pomocą adnotacji @IdClass lub @EmbeddedId. Klasa klucza musi byd oznaczona jako @Embeddable i 

podobnie jak w przypadku innych obiektów połączonych w ten sposób - kolumny odpowiadające 

kluczowi złożonemu tworzone są w tabeli właściwej dla encji, która korzysta z tego klucza. 
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@Entity 

public class Person { 

 

 @EmbeddedId 

 private PersonId personId; 

 //.. 

} 

 

@Embeddable 

public class PersonId implements Serializable { 

 

 private String personId; 

 private String SSN; 

 //.. 

} 

Analogiczne zachowanie można uzyskad używając adnotacji @IdClass.  

@Entity 

@IdClass(value=PersonId.class) 

public class Person { 

 

 @Id 

 private String personId; 

 @Id 

 private String SSN; 

 //.. 

} 

 

public class PersonId implements Serializable { 

 

 private String personId; 

 private String SSN; 

 //.. 

} 

Istotną różnicą jest użycie adnotacji @IdClass na poziomie klasy, a nie na poziomie atrybutu. 

@Transient 
W dotychczasowych przykładach wszystkie atrybuty obiektu były mapowane na bazę danych. Nie jest 

to jednak koniecznie; obiekt może posiadad elementy które nie są mapowane (nie będą zapisane w 

bazie danych). Aby wykluczyd atrybut z mapowania wystarczy oznaczyd go adnotacją @Transient - 

zostanie o zignorowany przez JPA.  

Lifecycle methods 
Encje także posiadają swój cykl życia (co zostało omówione przy okazji analizowania EntityManagera) 

i podobnie jak w przypadku komponentów EJB, kontener umożliwia zdefiniowania akcji 

uruchamianych przy okazji zaistnienia poszczególnych faz cyklu życia. Do wykonania dodatkowych 

operacji służą do tego adnotacje: @PrePersist, @PostPersist, @PostLoad, @PreUpdate, 

@PostUpdate, @PreRemove, @PostRemove. Udekorowane nimi metoda nie powinna deklarowad 

jakichkolwiek argumentów, zwracad typ void oraz nie deklarowad jakichkolwiek wyjątków. Metody 

powiązane z cyklem życie, w połączeniu z adnotacją @Transient, umożliwiają przekształcenie prostej 
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encji (POJO) w rzeczywisty obiekt domenowy PDO (ang. Persistent Domain Object). Posłużmy się 

przykładem: 

@Entity 

public class Address { 

 

 @Id 

 private long addressId; 

 private String streetNamePrefix; 

 private String streetName; 

 private String buildingNumber; 

 private String buildingFlatNumber; 

 @Transient 

 private String addressLine1;  

 @PostLoad 

 public void prepareAddressLine1() { 

  this.addressLine1 = streetNamePrefix; 

  this.addressLine1 += " " + streetName; 

  this.addressLine1 += " " + buildingNumber; 

  this.addressLine1 += "/" + buildingFlatNumber; 

 } 

 //.. 

} 

JPQL 
Poza czysto obiektowym sposobem dostępu do obiektów zlokalizowanych na bazie danych, 

specyfikacja JPA oferuje JPQL (ang. Java Persistence Query Languague). Jest to język zbliżony do 

SQL’a - z tym że operuje w dziedzinie obiektów a nie tabel bazodanowych. Umożliwia to bardziej 

elastyczne podejście do pobierania danych z bazy (bardziej elastyczne niż metoda 

entityManager.find()).     

 Query query = entityManager.createQuery("wyrażenie JPQL"); 

 

 Object single = query.getSingleResult(); 

 List list = query.getResultList(); 

Zapytania formułujemy w sposób analogiczny do zapytao SQL, z tą różnicą, że zamiast tabel używane 

są nazwy encji. Podobnie do języka SQL zapytania oferują duże możliwości łączenia, filtrowania i 

agregowania danych. Dla znanej z przykładów encji Person przykładowe użycie JPQL wygląda 

podobnie do języka SQL i podobnie jak tam, dodatkowe filtrowanie wprowadzamy przy użyciu słowa 

kluczowego where. 

W deklarowanym warunku można używad szeregu operatorów takich jak:  

 operatory logiczne (równośd, większy, mniejszy, różny od) 

 AND, OR, NOT 

 operatory matematyczne (plus, minus, iloczyn, iloraz, inkrementacja i dekrementacji) 

 . (kropka) - operator nawigacji. Jeżeli pobierany jest właściciel relacji to możemy tworzyd 

zależności od zagłębionych encji 

 LIKE; dopasowanie wyrażenia znakowego do wzorce 

 BETWEEN 

 IN; sprawdzenie czy wartośd znajduje się w tablicy 

 IS NULL, IS EMPTY 
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 MEMBER OF; sprawdzenie czy parametr jest elementem kolekcji 

SELECT p FROM Person p 

from Person where firstName = 'Jakub' 

from Person where address.city = 'Gdansk' 

from Person where firstName LIKE 'Ja%' 

Dodatkowo, JPQL oferuje także szereg funkcji - zbliżonych do tych z SQL: 

 lower - zamiana liter na małe 

 upper - zamiana liter na wielkie 

 trim - usunięcie spacji 

 concat - połączenie dwóch łaocuchów znaków 

 length - zwraca długośd łaocucha znaków 

 locate - zwraca pozycję jednego łaocucha w drugim 

 substring - zwraca podłaocuch o określonej długości 

JPQL udostępnia także standardowe funkcje sortujące (order by) oraz grupujące: 

 count - zlicza ilośd elementy w zbiorze 

 max, min - maksymalna/minimalna wartośd 

 sum - suma wartości wszystkich pól numerycznych wskazanych przez wyrażenie 

 avg - oblicza średnią z wartości pola numerycznego 

Konstruując zapytanie JPQL jest także możliwośd podania dodatkowych parametrów, które zostaną 

użyte (np. w wyrażeniu where). Parametry możemy podawad z zachowaniem kolejności lub używając 

nazwy 

     Person person = entityManager 

     .createQuery("from Person where firstName = ?1", Person.class) 

     .setParameter(1, "Jakub") 

     .getSingleResult(); 

 

    Person person = entityManager 

     .createQuery("from Person where firstName = :name", Person.class) 

     .setParameter("name", "Jakub") 

     .getSingleResult(); 

We wszystkich powyższych przykładach, zapytania operowały na kompletnych obiektach; albo jawnie 

deklarowane było “select * from” albo fraza “select *” była pomijana. Niemniej jednak, w obu 

przypadkach oznaczało to pobranie kompletnego obiektu. Oczywiście JPQL umożliwia także pobranie 

tylko części danych z tabeli. W takim przypadku nie zostanie zwrócony konkretny typ danych (Person) 

ale tablica obiektów (Object[]). 
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Object name = entityManager 

 .createNativeQuery("select p.firstName, p.lastName from Person p") 

 .getSingleResult(); 

System.out.println(((Object[])name)[0] + ", " + ((Object[])name)[1]); 

Jako że operowanie na tablicach obiektów jest stosunkowo mało wygodne, Hibernate oferuje 

możliwośd stworzenia obiektu typu DTO, który zostanie zwrócony: 

package pl.bnsit.ejb3; 

 

public class NameDTO { 

 

 private String firstName; 

 private String lastName; 

 

 public NameDTO(String firstName, String lastName) { 

  super(); 

  this.firstName = firstName; 

  this.lastName = lastName; 

 } 

 

 public String getFirstName() { 

  return firstName; 

 } 

 

 public void setFirstName(String firstName) { 

  this.firstName = firstName; 

 } 

 

 public String getLastName() { 

  return lastName; 

 } 

 

 public void setLastName(String lastName) { 

  this.lastName = lastName; 

 } 

 

} 

 

NameDTO name = (NameDTO) entityManager 

 .createQuery("select new pl.bnsit.ejb3.NameDTO(p.firstName, p.lastName) " + 

   "from Person p") 

 .getSingleResult(); 

System.out.println(name.getFirstName() + ", " + name.getLastName()); 

JPA umożliwia także dokonywania zapytao bez pośrednictwa JPQL; tak podane zapytanie zostanie 

wywołane bezpośrednio na używanej bazie danych. Należy pamiętad, iż jednej strony znacznie 

zmniejsza to przenaszalnośd kodu (z powodu pominięcia dialektów JPA). Z drugiej strony, umożliwia 

odwołanie się do specyficznych dla bazy danych operacji (np. pobranie kolejnej wartości z sekwencji 

na bazie Oracle). Niestety, w przypadku wywołania natywnego zapytania, nie ma możliwości 

‘opakowania’ wyniku w DTO. 
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Object name = entityManager 

 .createNativeQuery("select p.firstName, p.lastName from Person p") 

 .getSingleResult(); 

System.out.println(((Object[])name)[0] + ", " + ((Object[])name)[1]); 

Zapytania nazwane 
JPQL daje bardzo duże możliwości budowania zapytao oraz pobierania danych. Wykorzystywanie 

metody entityManger.createQuery()ma jednak zasadniczą wadę - zapytania, które konstruujemy 

rozrzucone są po wielu klasach, co znacznie utrudnia ich utrzymanie i ewentualne poprawki. Co 

więcej, takie zapytania są zwykłymi ciągami znaków co praktycznie uniemożliwia refaktoring. Zmiana 

nazwy encji pociąga za sobą mało wygodną koniecznośd przeglądnięcia kodu, w celu zmiany już 

istniejących zapytao. Jeżeli nie zostanie to dokonane, nie otrzymamy jakiegokolwiek błędu kompilacji, 

a niedopatrzenie przypomni o sobie dopiero w momencie wykonania zapytania.  

Idealną sytuacją było by definiowanie najpopularniejszych zapytao razem z encją, a następnie 

wykorzystywanie w aplikacji już istniejących i zdefiniowany zapytao. Taka funkcjonalnośd istnieje w 

JPA; są to nazwane zapytania (ang. named queries). Nazwane zapytania niczym nie różnią się od tych 

które definiowaliśmy wcześniej - także wyraża się je w JPQL lub czystym SQL. Różnica polega na 

miejscu ich definiowania - są one bezpośrednio połączone z encją poprzez adnotację lub wpisy w 

deskryptorze XML. Są to zapytania statyczne, tzn. raz zdefiniowane nie mogą się zmieniad. Nazywanie 

zapytao jest przyjmowane za dobrą praktykę, ponieważ znacznie poprawia czytelnośd oraz 

organizację kodu źródłowego. Dla używanej przez nas encji definicja takiego zapytania wygląda 

następująco 

@Entity 

@NamedQuery(name = "findByLastname",  

  query="SELECT p from Person p WHERE lastName = :lastname") 

public class Person { 

 //.. 

  

} 

Wywołanie tak zdefiniowanego zapytania odbywa się poprzez metodę 

entityManager.createNamedQuery() 

Person person = (Person) entityManager 

 .createNamedQuery("findByLastname", Person.class) 

 .setParameter("lastname", "Marchwicki") 

 .getSingleResult(); 

 

System.out.println(person.getFirstName()); 

Warto zaznaczyd, że przestrzeo nazwa dla zapytao jest globalna, tzn. nazwane zapytanie nie może byd 

określane w taki sam sposób więcej niż jeden raz. Gdy utworzymy zapytanie findById dla więcej niż 

jednej encji - zostanie wtedy zwrócony wyjątek DuplicateMappingException: Duplicate query 

mapping findById, który uniemożliwi utworzenie enityManagera. Dlatego dobrą praktyką jest 

stosowanie przedrostków określających encję do której przynależy zapytanie:  
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@Entity 

@NamedQueries({ 

 @NamedQuery(name = "Person.findById",  

   query="SELECT p from Person p WHERE personId = :id"), 

 @NamedQuery(name = "Person.findByLastname",  

   query="SELECT p from Person p WHERE lastName = :lastname") 

}) 

public class Person { 

 //.. 

} 

A jeszcze lepszą jest przygotowanie statycznych, publicznych pól typu final, które definiują nazwy 

zapytao. Dzięki temu uniknie się stosowania w kodzie ‘magicznych ciągów znaków’ (a co za tym idzie 

zminimalizuje się prawdopodobieostwo np. literówek). 

@Entity 

@NamedQueries({ 

 @NamedQuery(name = Person.FIND_BY_ID,  

   query="SELECT p from Person p WHERE personId = :id"), 

 @NamedQuery(name = Person.FIND_BY_LASTNAME,  

   query="SELECT p from Person p WHERE lastName = :lastname") 

}) 

public class Person { 

  

 final public static String FIND_BY_ID = "Person.findById"; 

 final public static String FIND_BY_LASTNAME = "Person.findByLastname"; 

 //.. 

} 

 

Person person = (Person) entityManager 

 .createNamedQuery(Person.FIND_BY_LASTNAME, Person.class) 

 .setParameter("lastname", "Marchwicki") 

 .getSingleResult(); 

Blokowanie obiektów 
Dotychczasowe przykłady działały na zasadzie jednowątkowych aplikacji i niemalże w ogóle nie było 

analizowane zachowanie w przypadku kilku równoległych transakcji. O ile w przypadku systemów 

odczytujących dane, nie jest to jakikolwiek problem, to w sytuacji zapisu sytuacja staje się 

nietrywialna. Należy wprowadzid sposób blokowania i synchronizacji dostępu do zasobów (danych) 

na czas wprowadzenia zmian i odświeżanie obiektów w sytuacji gdy zmianą zostaną wprowadzone 

poza transakcją.  

Powszechnie nazywa się to blokowaniem obiektów (ang. locking). Wyróżniamy dwie techniki 

blokowania: 

 pesymistyczne (ang. pessimistic locking) - jest to blokowanie na wyłącznośd, zakładające brak 

interferencji pomiędzy transakcjami. Tylko jedna transakcje otrzymuje dostęp do zasobu, 

podczas gdy pozostałe oczekują aż zasób zostanie zwolniony. Jak łatwo się domyślid - takie 

zachowanie nie współgra z założeniami wielowątkowej i skalowalnej architektury JEE.  

 optymistyczne (ang. optimistic locking) - dopuszczające możliwośd zmiany z zewnątrz. 

Zakłada się małe prawdopodobieostwo równoległego zapisu, jako że większośd aplikacji 

niewspółmiernie więcej odczytuje danych, niż ich zapisuje. Oczywiście możliwośd zaistnienia 
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niespójności danych jest akceptowana; odpowiednie mechanizmy umożliwiają wyjście z 

takiej niekorzystnej sytuacji. 

JPA, które zarządza dostępem do danych, domyślnie nie realizuje żadnej strategii blokowania 

zasobów; dane są pobierane i zapisywane bez jakichkolwiek zabezpieczeo. W skrajnych przypadkach 

może to prowadzid do niespójności danych i sytuacji gdzie jedna z transakcji modyfikuje lub usuwa 

dane, przetwarzane przez inną transakcję. Dlatego też JPA umożliwia zabezpieczenie się przed takimi 

sytuacjami poprzez sprawdzenie aktualnego stanu encji za pomocą dodatkowej kolumny. Jest to 

wariacja na temat optymistycznego blokowania, gdzie zamiast całego wiersza weryfikowana jest 

tylko i wyłącznie wartośd wyznaczonej do tego kolumny.  

Programista, aby skorzystad z optymistycznego blokowania, musi wyznaczyd atrybut klasy który 

będzie podlegał wersjonowaniu i oznaczyd go adnotacją @Version. Atrybut ten musi byd możliwy do 

porównania poprzez operator większości / mniejszości (w ten sposób JPA sprawdza czy istniejący w 

bazie danych wiersz nie jest nowszy) a więc może byd on typu: int, short, long (lub obiektowym 

odpowiednikiem jednego z wymienionych prymitywów) bądź Timestamp. 

@Entity 

public class Phone { 

 

 @Id 

 private long phoneId; 

 private String number; 

 private String extension; 

  

 @Version 

 private Long version; 

 

 //... getters and setters 

} 

Wartośd tego atrybutu jest porównywana ze stanem bazy danych podczas każdej operacji zapisu 

(usunięcia). Co więcej, JPA samodzielnie pilnuje, aby wartośd ta była inkrementowana (w przypadku 

pól numerycznych) lub aktualizowana(dla wartości typu Timestamp). Jeżeli entityManager stwierdzi 

niespójnośd danych zwracany jest wyjątek javax.persistence.OptimisticLockException który przerywa 

transakcje.  

 


