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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 4: Interceptory i programowanie aspektowe 
Jedną z nowości prowadzonych w EJB3 są interceptory. Jest to pojęcie znane z programowania 

aspektowego, które umożliwia dekorowanie klasy dodatkowymi funkcjami, bez ingerencji w samą 

metodę. Jest to pojęcie spopularyzowane przez Spring Framework, a pewnym specyficznym 

zastosowaniem tej architektury są filtry w aplikacjach webowych. Interceptory umożliwiają 

opakowanie wywołania metody dodatkową logiką. Są one szczególnie przydatne podczas 

implementacji wymagao niefunkcjonalnych, które wykraczają poza jedną warstwę systemu. Może 

byd to na przykład logowanie, bezpieczeostwo, auditing itd.  

Bezpieczeństwo
Logowanie wywołań

Uprawnienia
Auditing

Komponent EJB

Interfejs biznesowy

wywołanie metody

Aplikacja 

kliencka

 

Implementacja interceptora 
Posłużymy się przykładem auditingu. Zadaniem interceptora jest kolekcjonowanie informacji o 

wywołaniach metod biznesowych. Interceptory nie wymagają implementacji żadnych interfejsów, 

jedynie zadeklarowania publicznej metody której argumentem jest obiekt typu 

javax.interceptor.InvocationContext. Dodatkowo, warto zadbad o to aby metoda interceptora 

zwracała typ Object i deklarowała uniwersalny wyjątek Exception. Wynika to z faktu, że podczas 

deklarowania interceptora nigdy nie ma pewności, gdzie jego funkcjonalnośd zostanie wykorzystana. 

Poprzez zadeklarowanie metody zgodnie z powyższymi zaleceniami, nie należy się obawiad że 

działania interceptora jakkolwiek złamie kontrakt zadeklarowany przez audytowaną klasę (a byłoby 

to niepożądane).  
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package pl.bnsit.ejb3.interceptors; 

 

import javax.interceptor.AroundInvoke; 

import javax.interceptor.InvocationContext; 

 

public class AuditingInterceptor { 

 

 @AroundInvoke 

 public Object audit(InvocationContext ctx) throws Exception { 

  System.out.println("Running method: " +  ctx.getMethod().getName()); 

  return ctx.proceed(); 

 } 

  

} 

Tak zadeklarowany interceptor co prawda nic ciekawego nie robi, ale jest pełno prawnym 

komponentem który można wykorzystywad w aplikacji. Jego użycie jest równie proste: wystarczy 

udekorowad klasę lub metodę biznesową w następujący sposób: 

@Interceptors(AuditingInterceptor.class). Deklaracja na poziomie klasy powoduje że interceptor jest 

używany dla wszystkich metod zadeklarowanych w interfejsie.  

 @Interceptors(AuditingInterceptor.class) 

 public Person addPerson(Person person) { 

  //.. 

 } 

Interceptory mogą wykorzystywad istniejące już komponenty EJB, a także mied dostęp do innych 

komponentów i usług dostarczanych przez serwer aplikacji. Wstrzykiwanie zależności odbywa się na 

takiej samej zasadzie jak w komponentach sesyjnych: poprzez adnotację @EJB i/lub @Resource 

Zadeklarowany w definicji metody obiekt InvocationContext umożliwia pobranie kontekstu 

wywołania interceptora; InvocationContext oferuje szereg metod które dostarczają informacji o 

wywołaniu: 

 getTarget  - zwraca referencją do komponentu, do którego aplikowany jest interceptor, 

 getMethod - zwraca nazwę metody, do której aplikowany jest interceptor, 

 getPrameters - zwraca parametry aktualne wywołania metody, do której aplikowany jest 

interceptor, 

 setPrameters - pozwala na podmianę parametrów aktualnych metody, 

 getContextData - umożliwia wymianę danych pomiędzy interceptorami, 

 proceed - wykonuje metodę, do której aplikowany jest interceptor i zwraca jej wynik. 

Interceptory są wariacją na temat wzorca Dekorator, który to pozwala na dodawanie kolejnych 

warstw i funkcjonalności bez konieczności zmiany pierwotnego kontraktu. W świecie JavaSE 

praktycznym zastosowaniem tego wzorca są obiekty operujące na strumieniach: InputStream, 

BufferedInputStream, FileInputStream itd. W podobny sposób, w środowisku JEE można dodawad 

funkcjonalności do już istniejących obiektów.  

Konfiguracja deskryptorów wdrożenia 
Jak już wspomniałem, interceptory dostarczają funkcjonalnośd wykraczającą poza ścisłe wymagania. 

Bardzo często stosuje się je do realizacji ściśle sprecyzowanych wymagao niefunkcjonalnych (jak np. 

opisywany auditing) lub w bardzo ściśle określonych okolicznościach (np. do mierzenia czasu 



 
 

 3 
 3 

www.devcastzone.com 

wywołania metod podczas testów wydajnościowych). Stąd też nacisk aby nie wiązad na stałe 

interceptorów z kodem aplikacji i wdrażad je w zależności od potrzeb. Aby uzyskad taką elastycznośd 

konfiguracyjną należałoby wrócid do omawianego już deskryptora wdrożenia, pliku ejb-jar.xml, który 

umożliwia definiowanie powiązao między komponentami bez konieczności ingerencji w kod źródłowy 

aplikacji (a poprzez dodanie odpowiednich wpisów w pliku konfiguracyjnym). To jest właśnie ‘ten 

dobry powód’ wspomniany w części 2 przy omawianiu deskryptorów wdrożenia.  

Konfiguracja opisywanego w przykładzie interceptora 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"> 

  

 <interceptors> 

  <interceptor> 

   <interceptor-class> 

    pl.bnsit.ejb3.interceptors.AuditingInterceptor 

   </interceptor-class> 

   <around-invoke> 

    <method-name>audit</method-name> 

   </around-invoke> 

  </interceptor> 

 </interceptors> 

 

 <assembly-descriptor> 

  <interceptor-binding> 

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

   <interceptor-class> 

    pl.bnsit.ejb3.interceptors.AuditingInterceptor 

   </interceptor-class> 

   <method> 

    <method-name>addPerson</method-name> 

   </method> 

  </interceptor-binding> 

 </assembly-descriptor> 

  

</ejb-jar> 

 

 


