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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 6: Obsługa transakcji w EJB3 
W dotychczasowych rozważaniach nie skupialiśmy się zbytnio na obsłudze transakcji. Wspomniane 

jedynie zostało, że jest to element zarządzany przez kontener oraz że każda metoda biznesowa 

objęta jest transakcją w sposób niejawny. Kontener tworzy transakcję w momencie wywołania 

pierwszej metody biznesowej, a wywołania kolejnych metod dołączane są do transakcji. Podobnie jak 

w przypadku baz danych, transakcje EJB można scharakteryzowad jako ACID: 

 Atomowe (atomic) - transakcja jest elementem niepodzielnym - albo udaje się w całości albo 

wcale 

 Spójne (consistent) – transakcja nie narusza integralności danych, przed i po wykonaniu 

transakcji system pozostaje spójny 

 Izolowane (isolated) - jeżeli dwie transakcje wykonywane są równolegle to nie widzą zmian 

przez siebie wprowadzanych 

 Trwałe (durable) - w przypadku nagłej awarii, system jest w stanie udostępnid spójne i 

nienaruszone dane, niezależnie od momentu w którym transakcja została przerwana.  

Takie podejście, w połączeniu z jednowątkowym przetwarzaniem, rozwiązało problem braku 

spójności danych: zasoby przydzielane są do wątku i nie ma obawy ingerencji w dane z zewnątrz.  

Typy transakcji 
Jak pokazano w początkowych przykładach, transakcję można zadeklarowad wykorzystując adnotację 

@TransactionAttribute. Przyjmuje ona kilka wartości: 

 REQUIRED; wartośd domyślna dla kontenera EJB. Jeżeli klient wywoła metodę biznesową 

oznaczoną atrybutem REQUIRED to operacja zawsze będzie objęta transakcją. Będzie to 

nowo utworzona transakcja (w momencie gdy klient nie jest nią objęty) lub wykorzystana 

będzie transakcja już istniejąca 

 NOT_SUPPORTED; klient nie obsługuje transakcji. Jeżeli klient jest takową już objęty, to na 

czas wywołania metody transakcja jest zawieszona i po przetwarzaniu wznowiona. 

 SUPPORTS; komponent zachowuje się poprawnie zarówno z jak i bez transakcji. Atrybut 

SUPPORTS powoduje dwoiste zachowanie się komponentu. W przypadku aktywnej 

transakcji, zachowanie jest takie samo jak w przypadku atrybutu REQUIRED. Jeżeli natomiast 

transakcja nie jest aktywna - NOT_SUPPORTED.  

 REQUIRES_NEW; dla każdego wywołania metody tworzona jest nowa transakcja. Jeżeli 

transakcja istnieje, jest zawieszona a następnie wznowiona po wywołaniu metody.  

 MANDATORY; transakcja musi byd aktywna. Jeżeli takowa istnieje, zachowanie się kontenera 

jest analogiczne do sytuacji z atrybutem REQUIRED. Jeżeli transakcji nie ma, zgłaszany jest 

błąd i wyrzucany jest wyjątek 

 NEVER; sytuacja odwrotna do powyższej. Metoda nie może byd wywołana w obrębie 

transakcji. Jeżeli transakcja nie istnieje - zachowanie jest takie samo jak w przypadku 

atrybutu NOT_SUPPORTED. W innym przypadku zgłaszany jest błąd.  
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Oczywiście, dotyczy to sytuacji w których transakcją zarządza kontener (tzn. atrybut 

TransactionManagement ma ustawioną wartośd CONTAINER). Alternatywą jest ustawienie tego 

atrybutu na wartośd BEAN, wtedy za zarządzanie transakcją odpowiada programista serwisu.  

 

Samodzielne zarządzanie transakcjami 
Alternatywą do zarządzania transakcjami przez kontener jest samodzielne tworzenie i commit 

transakcji. Odbywa się to z wykorzystaniem implementacji interfejsu UserTransaction, dostarczanej 

jako zasób serwera aplikacji. Jeżeli metodę biznesową serwisu oznaczymy adnotacją 

@TransactionAttribute(TransactionAttributeType.MANDATORY) to wywołanie jej bez jakiegokolwiek 

przygotowania (jawnego zadeklarowania bądź otwarcia transakcji) może prowadzid do błędu: 

javax.ejb.EJBTransactionRequiredException. Aby tego uniknąd należy jawnie rozpocząd i zakooczyd 

transakcję poprzez użycie wstrzykniętego zasobu @Resource UserTransaction tx a następnie: 

 @Resource 

 UserTransaction tx; 

   

//.. 

 

    tx.begin(); 

 service.addPerson(person); 

 tx.commit(); 

Obsługa wyjątków i ich wpływ na transakcje 
Transakcja umożliwia zakooczenie procesu lub wycofanie wszystkich zmian w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek błędów. W przypadku EJB (podobnie jak we wszystkich innych aplikacjach Javy), błędy 

zgłaszane są poprzez wyjątki. Jednakże, aplikacje JEE rozszerzyły semantykę wyjątków; w odniesieniu 

do komponentów EJB przyjmuje się dwa rodzaje sytuacji wyjątkowych: wyjątki systemowe oraz 

wyjątki aplikacyjne. Wynika to z różnic w obsłudze takowych. Zasadniczo, pojawienie się 

nieobsługiwanego wyjątku powoduje wycofanie transakcji (ang. rollback). Nie ma tutaj znaczenia czy 

transakcję obsługuje kontener czy programista wewnątrz serwisu. Niemniej jednak, zdarzają się w 

aplikacji wyjątki których pojawienie się nie powinno zakłócad biegu procesu. W tym celu 

wprowadzono do specyfikacji adnotację @ApplicationException, którą można oznaczyd wyjątki 

wewnętrzne aplikacji.  

package pl.bnsit.ejb3; 

 

import javax.ejb.ApplicationException; 

 

@ApplicationException(rollback = false) 

public class LoggingNotAvailableException extends RuntimeException { 

 

} 

Poprzez atrybut ApplicationException.rollback programista decyduje czy zgłoszenie wyjątku 

powoduje wycofanie transakcji czy proces jest kontynuowany. Nie jest to możliwe dla wszystkich 

innych wyjątków (nazwanych tutaj systemowymi). Jeżeli wyjątek nie posiada wspomnianego 

oznaczenia, jest opakowywany przez kontener w wyjątek EJBException, który wymusza wycofanie 

transakcji.  


