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Tworzenie eleganckich
aplikacji sieciowych
z wykorzystaniem
biblioteki PrimeFaces
JednÈ z zalet platformy JSF jest to, ĝe umoĝliwia bardzo ïatwe tworzenie niestandardowych
komponentów. Dlatego powstaïo kilka bibliotek komponentów o otwartym dostÚpie do kodu
ěródïowego. JednÈ z nich jest biblioteka PrimeFaces. Umoĝliwia ona ïatwe tworzenie eleganckich aplikacji sieciowych. W wersji 7.0 Ărodowiska NetBeans dostÚpna jest wbudowana
biblioteka PrimeFaces.

Pierwszy projekt utworzony
z wykorzystaniem biblioteki PrimeFaces
Aby zastosowaÊ bibliotekÚ PrimeFaces w projekcie, trzeba w standardowy sposób utworzyÊ
aplikacjÚ sieciowÈ w Javie. Gdy wybierzesz platformÚ JavaServer Faces, kliknij zakïadkÚ Components, a nastÚpnie wybierz pozycjÚ PrimeFaces 2.2.1 jako pakiet komponentów (rysunek 5.1).
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Rysunek 5.1. Tworzenie aplikacji z bibliotekÈ PrimeFaces

Po utworzeniu projektu Ărodowisko NetBeans doda potrzebne biblioteki. Na stronach JSF
dostÚpny wtedy bÚdzie mechanizm automatycznego uzupeïniania projektu dla znaczników
biblioteki PrimeFaces.
JeĂli wybierzesz PrimeFaces jako pakiet komponentów dla projektu JSF, Ărodowisko NetBeans
utworzy przykïadowy projekt uĝywajÈcy komponentów PrimeFaces. Kod wygenerowanego pliku
wyglÈda tak:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
<h:head>
<title>Facelet Title</title>
</h:head>
<h:body>
<h:form>
<p:commandButton value="Hello from PrimeFaces"
onclick="dlg1.show();" type="button"
/>
<p:dialog header="PrimeFaces Dialog" widgetVar="dlg1"
width="500">
For more information visit <a href="http://primefaces.
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org">http://primefaces.org</a>.
</p:dialog>
</h:form>
</h:body>
</html>

Strona ta wyglÈda prawie jak zwykïa strona faceletu. WyjÈtkiem jest kilka komponentów charakterystycznych dla biblioteki PrimeFaces.
ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe przestrzeñ nazw biblioteki PrimeFaces (xmlns:p="http://primefaces.
´prime.com.tr/ui") jest automatycznie dodawana do znacznika <html>. Ta przestrzeñ nazw jest
niezbÚdna do stosowania komponentów PrimeFaces na stronach. Zgodnie z konwencjÈ znaczniki
PrimeFaces majÈ przedrostek p.
Pierwszy komponent PrimeFaces na przedstawionej stronie to <p:commandButton>. Jest on podobny
do standardowego komponentu przycisku polecenia JSF, jednak ma pewne dodatkowe zalety (na
przykïad wyglÈda elegancko bez koniecznoĂci rÚcznego dodawania arkusza stylów CSS).
Inny komponent PrimeFaces na przykïadowej stronie to <p:dialog>. Komponent ten jest wyĂwietlany jako okno dialogowe, które moĝe znajdowaÊ siÚ nad innymi komponentami strony.
Za pomocÈ wartoĂci atrybutu widgetVer moĝna uzyskaÊ dostÚp do tego komponentu w innych
komponentach ze strony. Okno dialogowe udostÚpnia w tym celu dziaïajÈcy po stronie klienta
interfejs API JavaScriptu. NajczÚĂciej uĝywane funkcje tego interfejsu API to show() i hide().
SïuĝÈ one do wyĂwietlania i ukrywania okna dialogowego na stronie. Ten interfejs API wykorzystano w atrybucie onclick wspomnianego wczeĂniej przycisku polecenia.
Gdy uruchomisz aplikacjÚ, zobaczysz automatycznie wygenerowanÈ stronÚ (rysunek 5.2).

Rysunek 5.2. Automatycznie wygenerowana strona

Po klikniÚciu przycisku pojawi siÚ okno dialogowe (rysunek 5.3).
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Rysunek 5.3. Okno dialogowe wyĂwietlane w odpowiedzi na klikniÚcie przycisku

Gdy klikniesz odnoĂnik w oknie dialogowym, przejdziesz do witryny biblioteki PrimeFaces
(rysunek 5.4).

Rysunek 5.4. Witryna poĂwiÚcona bibliotece PrimeFaces

Jak widaÊ, biblioteka PrimeFaces umoĝliwia tworzenie eleganckich aplikacji sieciowych maïym
nakïadem siï. Dalej zobaczysz, jak wykorzystaÊ niektóre komponenty PrimeFaces, aby znacznie
uïatwiÊ i uproĂciÊ proces tworzenia aplikacji sieciowych.
168
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Stosowanie komponentów PrimeFaces
w aplikacjach JSF
Z tego podrozdziaïu dowiesz siÚ, jak stosowaÊ proste komponenty PrimeFaces, aby uïatwiÊ
sobie pracÚ nad tworzeniem aplikacji JSF. Poniĝej znajduje siÚ kod prostej strony do wprowadzania danych na temat klientów:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
<ui:composition template="./template.xhtml">
<ui:define name="top">
<h2>Wprowadzanie danych o klientach</h2>
</ui:define>
<ui:define name="content">
<h:form>
<p:messages/>
<p:panel header="Wprowadzanie danych">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputLabel for="firstName" value="ImiÚ"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="firstName" label="ImiÚ"
value="#{customer.firstName}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="middleName" value="Drugie imiÚ"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:inputText id="middleName" label="Drugie imiÚ"
value="#{customer.middleName}"/>
<h:outputLabel for="lastName" value="Nazwisko"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="lastName" label="Nazwisko"
value="#{customer.lastName}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="birthDate" value="Data urodzenia"
styleClass="optionalLbl"/>
<p:calendar id="birthDate"
value="#{customer.birthDate}"
showOn="button"
inputStyle="width:100px;"
navigator="true"/>
<h:panelGroup/>
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<p:commandButton
value="PrzeĂlij"
action="#{customerController.
saveCustomer}"
ajax="false"/>
</h:panelGrid>
</p:panel>
</h:form>
</ui:define>
</ui:composition>
</html>
W przykïadzie wykorzystano dostÚpny w Ărodowisku NetBeans mechanizm generowania szablonów faceletu. DziÚki temu moĝna „za darmo” uzyskaÊ bardzo ciekawe style CSS. WiÚcej informacji o szablonach
faceletów w Ărodowisku NetBeans znajdziesz w poprzednim rozdziale.

Gdy uruchomisz projekt, przedstawiony kod zostanie wyĂwietlony w przeglÈdarce tak jak na
rysunku 5.5.

Rysunek 5.5. Strona do wprowadzania danych w przeglÈdarce

Pierwszy nowy komponent PrimeFaces zastosowany na tej stronie to <p:messages>. Moĝna go
wykorzystaÊ jako zamiennik standardowego komponentu JSF <h:messages>. ZaletÈ znacznika
<p:messages> w porównaniu ze znacznikiem <h:messages> jest to, ĝe komunikaty o bïÚdach
w znaczniku <p:messages> sÈ domyĂlnie formatowane w elegancki sposób (rysunek 5.6).
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Rysunek 5.6. Sformatowane komunikaty o bïÚdach w znaczniku <p:messages>

Podobnie jak w przypadku komponentu <p:messages>, biblioteka PrimeFaces udostÚpnia komponent <p:message>, który moĝna potraktowaÊ jako zamiennik standardowego komponentu
JSF <h:message> (w przykïadzie nie zastosowano komponentu <p:message>). Znacznik <p:message>,
podobnie jak <h:message>, naleĝy stosowaÊ do wyĂwietlania bïÚdów zwiÈzanych ze sprawdzaniem poprawnoĂci obok pól z nieprawidïowymi danymi, a nie w górnej czÚĂci strony.
Inny komponent PrimeFaces wykorzystany w przykïadzie to <p:calendar>. Kalendarz ten moĝna wykorzystaÊ do wprowadzania dat. Gdy uĝytkownik kliknie ikonÚ wygenerowanÈ dla tego
komponentu, pojawi siÚ atrakcyjny widĝet z kalendarzem (rysunek 5.7). Uĝytkownik moĝe w nim
wybraÊ datÚ, klikajÈc jÈ.
Komponent kalendarza biblioteki PrimeFaces moĝna w szerokim zakresie modyfikowaÊ. DomyĂlnie jest wyĂwietlany jako pole tekstowe, a gdy uĝytkownik je kliknie, pojawia siÚ widĝet
z kalendarzem. W przykïadzie atrybut showOn ma wartoĂÊ button. To powoduje, ĝe obok pola
tekstowego widoczna jest ikona kalendarza. Jest to wizualna wskazówka informujÈca o specjalnym charakterze pola. Pozwala to takĝe wprowadziÊ datÚ rÚcznie, jeĂli uĝytkownik woli zastosowaÊ to podejĂcie.
DomyĂlnie listy miesiÚcy i lat sÈ niedostÚpne, co utrudnia wprowadzanie dat z odlegïej przeszïoĂci i przyszïoĂci (domyĂlnym dniem jest zawsze dzieñ bieĝÈcy). Aby rozwiÈzaÊ ten problem, moĝna ustawiÊ wïaĂciwoĂÊ navigator na true, jak zrobiono w przykïadowym kodzie.
Ponadto moĝna kontrolowaÊ wyglÈd pola tekstowego. UmoĝliwiajÈ to atrybuty inputStyle
i inputStyleClass komponentu <p:calendar>. WartoĂciÈ atrybutu inputStyle musi byÊ poprawny wewnÈtrzwierszowy kod CSS, natomiast w atrybucie inputStyleClass trzeba podaÊ
nazwÚ klasy CSS zdefiniowanej w jednym z arkuszy stylów CSS.
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Rysunek 5.7. Komponent kalendarza umoĝliwia wybranie daty

Ostatnim nowym komponentem PrimeFaces uĝytym na przykïadowej stronie jest <p:command
´Button>. DomyĂlnie wyĂwietla on przycisk, który zgïasza ajaksowe ĝÈdanie aktualizacji czÚĂci strony. Nie jest wtedy konieczne odĂwieĝanie caïej strony. Komponent ten moĝna wykorzystaÊ jako zamiennik standardowego komponentu JSF <h:commandButton>. W tym celu wïaĂciwoĂÊ ajax naleĝy ustawiÊ na false, tak jak w przykïadowym kodzie. ZaletÈ stosowania
komponentu <p:commandButton> zamiast <h:commandButton> jest to, ĝe ma on domyĂlnie elegancki wyglÈd. DziÚki temu nie trzeba tworzyÊ niestandardowych stylów CSS dla przycisków.
Gdy klikniesz przycisk na przykïadowej stronie, przejdziesz do strony z potwierdzeniem (rysunek 5.8).

Rysunek 5.8. Strona z potwierdzeniem
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Na stronie z potwierdzeniem nie ma ĝadnych nowych komponentów PrimeFaces, dlatego
strona ta nie wymaga omówienia. Znajdziesz jÈ w dostÚpnym do pobrania kodzie dla tego
rozdziaïu (plik confirmation.xhtml).

Widoki z zakïadkami
W formularzach HTML czÚsto znajduje siÚ duĝo pól, przez co formularze mogÈ byÊ bardzo
dïugie. ProgramiĂci nieraz dzielÈ formularze na zakïadki, dziÚki czemu strona jest mniej
przytïaczajÈca dla uĝytkowników. Zwykle tworzenie stron z zakïadkami wymaga stosowania
sztuczek z jÚzyków HTML i JavaScript. Jednak biblioteka PrimeFaces udostÚpnia komponent
<p:tabView>, który moĝna wykorzystaÊ do ïatwego generowania zakïadek. W poniĝszym przykïadzie pokazano, jak korzystaÊ z tego komponentu.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
<ui:composition template="./template.xhtml">
<ui:define name="top">
<h2>Wprowadzanie danych o klientach</h2>
</ui:define>
<ui:define name="content">
<h:form>
<p:messages/>
<h:panelGrid columns="1" style="width: 100%">
<p:tabView>
<p:tab title="Dane osobowe">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputLabel for="firstName"
value="ImiÚ"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="firstName"
label="ImiÚ"
value="#{customer.
firstName}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="middleName"
value="Drugie imiÚ"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:inputText id="middleName"
label="Drugie imiÚ"
value="#{customer.
middleName}"/>
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<h:outputLabel for="lastName"
value="Nazwisko"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="lastName" label="Nazwisko"
value="#{customer.
lastName}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="birthDate"
value="Data urodzenia"
styleClass="optionalLbl"/>
<p:calendar id="birthDate"
value="#{customer.
birthDate}"
showOn="button"
inputStyle="width:100px;"
navigator="true"/>
</h:panelGrid>
</p:tab>
<p:tab title="Adres">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputLabel for="line1" value="Wiersz 1."
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="line1"
value="#{customer.
addrLine1}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="line2" value="Wiersz 2."
styleClass="optionalLbl"/>
<h:inputText id="line2"
value="#{customer.
addrLine2}"/>
<h:outputLabel for="city" value="Miasto"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="city"
value="#{customer.
addrCity}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="state"
value="Województwo"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:selectOneMenu id="state"
required="true"
value="#{customer.addrState}">
<f:selectItem itemValue=""
itemLabel=""/>
<f:selectItem itemValue="LB"
itemLabel="Lubelskie"/>
<f:selectItem itemValue="MZ"
itemLabel="Mazowieckie"/>
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<f:selectItem itemValue="OP"
itemLabel="Opolskie"/>
<f:selectItem itemValue="PM"
itemLabel="Pomorskie"/>
<!-- Z uwagi na zwiĊzáoĞü przykáadu pozostaáe
województwa zostaáy pominiĊte -->
</h:selectOneMenu>
<h:outputLabel for="zip" value="Kod"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="zip"
value="#{customer.
addrZip}"
required="true"/>
</h:panelGrid>
</p:tab>
<p:tab title="Numery telefonu">
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputLabel for="homePhone"
value="Domowy"/>
<p:inputMask id="homePhone"
mask="(999)-999-999"
value="#{customer.
homePhone}"
size="12"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputLabel for="mobilePhone"
value="Komórkowy"/>
<p:inputMask id="mobilePhone"
mask="(999)-999-999"
value="#{customer.
mobilePhone}"
size="12"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputLabel for="workPhone"
value="Sïuĝbowy"/>
<p:inputMask id="workPhone"
mask="(999)-999-999"
value="#{customer.
workPhone}"
size="12"
styleClass="optionalLbl"/>
</h:panelGrid>
</p:tab>
</p:tabView>
<p:commandButton
value="PrzeĂlij"
action="#{customerController.saveCustomer}"
ajax="false"/>
</h:panelGrid>
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</h:form>
</ui:define>
</ui:composition>
</html>

Jak widaÊ w tym przykïadzie, nadrzÚdnym komponentem interfejsu z zakïadkami jest <p:tabView>.
WewnÈtrz niego trzeba umieĂciÊ jeden lub kilka komponentów <p:tab>. Kaĝdy komponent
<p:tab> zawiera tu pola na dane wejĂciowe. Pola te pojawiajÈ siÚ w odpowiednich zakïadkach.
Komponent <p:tab> ma atrybut title, którego wartoĂÊ jest wyĂwietlana jako nagïówek zakïadki.
Gdy uruchomisz projekt, zobaczysz, jak dziaïa komponent zakïadki (rysunek 5.9).

Rysunek 5.9. Zakïadki na stronie

Po klikniÚciu poszczególnych zakïadek zobaczysz umieszczone na nich komponenty (rysunek 5.10).
Uwaĝni Czytelnicy zapewne zauwaĝyli, ĝe w trzeciej zakïadce pojawiï siÚ nowy komponent
PrimeFaces — <p:inputMask>. Pozwala on uniemoĝliwiÊ uĝytkownikom wprowadzenie ěle
sformatowanych danych. Tu komponent ten wykorzystano dla kaĝdego pola na numer telefonu.
Dziaïanie tego komponentu przedstawia rysunek 5.11.
Jak widaÊ na rysunku, gdy uĝytkownik kliknie komponent inputMask, automatycznie wyĂwietlany jest oczekiwany format. Uĝytkownik musi tylko uzupeïniÊ puste miejsca, aby dane byïy
poprawnie sformatowane. Tu oczekiwany jest numer telefonu w formacie (xxx)xxx-xxx, gdzie
x to cyfra w systemie dziesiÚtnym. Przy definiowaniu masek cyfra 9 reprezentuje dowolnÈ
cyfrÚ, litera a reprezentuje dowolnÈ literÚ, a gwiazdka (*) — dowolnÈ cyfrÚ lub literÚ.
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Rysunek 5.10. Komponenty z zakïadki Adres

Rysunek 5.11. Dziaïanie komponentu <p:inputMask>

Tu w celu formatowania danych przypisano do atrybutu mask komponentu <p:inputMask>
wartoĂÊ (999)-999-999, co pozwoliïo uzyskaÊ poĝÈdanÈ maskÚ.
Komponent <p:inputMask> pozwala wiÚc wymuszaÊ poprawne formatowanie danych bez stosowania walidatorów JSF.
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Pora wróciÊ do omawiania zakïadek. Gdy uĝytkownik kliknie widoczny w dolnej czÚĂci strony
przycisk PrzeĂlij, dane z wszystkich zakïadek zostanÈ przesïane i potraktowane jak informacje
z jednego znacznika <h:form>. Od tego momentu dziaïa standardowy dla JSF proces przetwarzania ĝÈdañ.

Interfejsy oparte na kreatorze
InnÈ (obok zakïadek) popularnÈ technikÈ dzielenia dïugich formularzy jest stosowanie kreatorów.
SÈ one przydatne, gdy uĝytkownik musi uzupeïniÊ pola w okreĂlonej kolejnoĂci. W poprzednim przykïadzie nie moĝna wymusiÊ na uĝytkowniku wprowadzenia adresu przed podaniem
numeru telefonu. Dlatego nie moĝna sprawdziÊ, czy wprowadzone numery pasujÈ do miejsca
zamieszkania podanego w adresie. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, moĝna wykorzystaÊ interfejs
oparty na kreatorze. PoĝÈdany efekt moĝna ïatwo uzyskaÊ za pomocÈ komponentu PrimeFaces
<p:wizard>. Poniĝej pokazano, jak zastosowaÊ ten komponent.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
<ui:composition template="./template.xhtml">
<ui:define name="top">
<h2>Wprowadzanie danych o uĝytkownikach</h2>
</ui:define>
<ui:define name="content">
<h:form>
<h:panelGrid columns="1" style="width: 100%">
<p:wizard>
<p:tab title="Dane osobowe"
id="personalInfo">
<p:panel header="Dane osobowe">
<p:messages/>
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputLabel for="firstName"
value="ImiÚ"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="firstName"
label="ImiÚ"
value="#{customer.
firstName}"
required="true"/>
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<h:outputLabel for="middleName"
value="Drugie imiÚ"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:inputText id="middleName"
label="Drugie imiÚ"
value="#{customer.
middleName}"
/>
<h:outputLabel for="lastName"
value="Nazwisko"
styleClass="requiredLbl"/>
<h:inputText id="lastName"
label="Nazwisko"
value="#{customer.
lastName}"
required="true"/>
<h:outputLabel for="birthDate"
value="Data urodzenia"
styleClass="optionalLbl"/>
<p:calendar id="birthDate"
value="#{customer.
birthDate}"
showOn="button"
inputStyle="width:100px;"
navigator="true"/>
</h:panelGrid>
</p:panel>
</p:tab>
<!-- ZakáadkĊ z numerami telefonów pominiĊto
z uwagi na zwiĊzáoĞü przykáadu -->
<p:tab title="Potwierdzenie" id="confirmation">
<p:messages/>
<h:panelGrid columns="2">
<h:outputText value="ImiÚ"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="firstNameTxt"
value="#{customer.
firstName}" />
<h:outputText value="Drugie imiÚ"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="middleNameTxt"
value="#{customer.
middleName}"/>
<h:outputText value="Nazwisko"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="lastNameTxt"
value="#{customer.
lastName}" />
<h:outputText value="Data urodzenia"
styleClass="optionalLbl"/>
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<h:outputText id="birthDateTxt"
value="#{customer.
formattedBirthDate}" />
<h:outputText value="Telefon domowy"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="homePhoneTxt"
value="#{customer.
homePhone}" />
<h:outputText value="Telefon komórkowy"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="mobilePhoneTxt"
value="#{customer.
mobilePhone}" />
<h:outputText value="Telefon sïuĝbowy"
styleClass="optionalLbl"/>
<h:outputText id="workPhoneTxt"
value="#{customer.
workPhone}" />
<h:panelGroup/>
<h:inputHidden value="#{customer.
addrState}"/>
<p:commandButton id="submitButton"
value="PrzeĂlij"
actionListener=
"#{customerController.saveCustomer}"
ajax="false"/>
</h:panelGrid>
</p:tab>
</p:wizard>
</h:panelGrid>
</h:form>
</ui:define>
</ui:composition>
</html>
Niektóre strony („zakïadki”) kreatora zostaïy pominiÚte w kodzie z uwagi na koniecznoĂÊ zachowania zwiÚzïoĂci tego przykïadu. KompletnÈ wersjÚ znajdziesz w dostÚpnym do pobrania kodzie do tego rozdziaïu.

Jak widaÊ, biblioteka PrimeFaces sprawia, ĝe generowanie interfejsów opartych na kreatorze
jest proste. Wystarczy zastosowaÊ komponent <p:wizard>, a nastÚpnie dodaÊ komponent <p:tab>
dla kaĝdego etapu kreatora. W kaĝdym komponencie <p:tab> moĝna umieĂciÊ standardowy
kod JSF.
W ostatniej zakïadce znajduje siÚ komponent <p:commandButton> sïuĝÈcy do przesyïania danych na serwer. WartoĂÊ atrybutu actionListener tego komponentu to metoda z ziarna zarzÈdzanego CustomerController.
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package com.ensode.primefacesdemo.managedbeans;
import java.io.Serializable;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;
import javax.faces.event.ActionEvent;
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.context.FacesContext;
@ManagedBean
@SessionScoped
public class CustomerController implements Serializable {
/** Tworzy nowy obiekt typu CustomerController */
public CustomerController() {
}
public void saveCustomer(ActionEvent actionEvent) {
// W rzeczywistej aplikacji naleĪaáoby zapisaü dane.
// W tym przykáadzie kod tylko wyĞwietla komunikat.
FacesMessage facesMessage = new FacesMessage(
"Dane zostaïy zapisane");
facesMessage.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_INFO);
FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null,
facesMessage);
}
}

Metoda saveCustomer() tylko ustawia komunikat wyĂwietlany jako potwierdzenie na stronie.
W rzeczywistej aplikacji oczywiĂcie naleĝaïoby zapisaÊ dane w bazie.
Na tym etapie moĝna zobaczyÊ, jak dziaïa komponent kreatora (rysunek 5.12).

Rysunek 5.12. Dziaïanie komponentu kreatora

Zauwaĝ, ĝe komponent kreatora automatycznie dodaje przycisk Next w prawym dolnym rogu
strony (rysunek 5.13). KlikniÚcie tego przycisku powoduje przejĂcie do nastÚpnej strony kreatora.
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Rysunek 5.13. Przycisk Next pozwala przechodziÊ miÚdzy stronami kreatora

Jak moĝna siÚ domyĂliÊ, komponent kreatora generuje zarówno przycisk Next, jak i przycisk Back.
Po przejĂciu w kreatorze do ostatniej strony i klikniÚciu przycisku PrzeĂlij pojawi siÚ komunikat z potwierdzeniem wygenerowany przez metodÚ saveCustomer() z ziarna zarzÈdzanego
CustomerController. Komunikat ten jest wyĂwietlany przez komponenty <p:messages>, które zapewniajÈ elegancki styl tekstu bez koniecznoĂci jawnego stosowania stylów CSS (rysunek 5.14).

Rysunek 5.14. Komponent <p:messages> zapewnia elegancki styl komunikatu
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Dodatkowe informacje
W tym rozdziale przedstawiono tylko podstawowe informacje na temat moĝliwoĂci biblioteki
PrimeFaces. Pokaz ilustrujÈcy wszystkie komponenty z tej biblioteki znajdziesz na stronie
http://www.primefaces.org/showcase/ui/home.jsf. WiÚcej informacji na temat tej biblioteki zawiera
witryna http://www.primefaces.org.

Podsumowanie
Ten rozdziaï zawiera wprowadzenie do biblioteki komponentów JSF PrimeFaces dostÚpnej
w Ărodowisku NetBeans od wersji 7.0. Pokazano tu, w jaki sposób biblioteka PrimeFaces umoĝliwia ïatwe tworzenie eleganckich aplikacji z obsïugÈ Ajaksa. Jednym z waĝnych opisanych tu
komponentów biblioteki PrimeFaces jest komponent zakïadek, który umoĝliwia wygodne dzielenie stron na zakïadki. DowiedziaïeĂ siÚ teĝ, jak stosowaÊ komponent kreatora z biblioteki
PrimeFaces, pozwalajÈcy na ïatwe tworzenie w aplikacjach sieciowych interfejsów opartych
na kreatorach.
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przycisk Remove Operation, 289
pula poïÈczeñ, 187, 188

R
referencja do interfejsu zdalnego, 236
relacja
jeden do jednego, 211, 213
jeden do wielu, 211, 213
wiele do jednego, 211
wiele do wielu, 211, 213
relacje
dwukierunkowe, 214
jednokierunkowe, 214
miÚdzy encjami, 209
REST, Representational State Transfer, 285, 307
role zabezpieczeñ, 86

S
schemat
APP, 190
bazy danych, 34, 203
serwer
aplikacji, 19, 27
aplikacji GlassFish, 22, 54
Tomcat, 54
serwlet, 51, 72, 74
setter, 145, 195
siatka, 139
skrót, 82
skróty klawiaturowe, 43
Alt+Enter, 46
Alt+F12, 45
Alt+F7, 46
Alt+Insert, 45, 145
Ctrl+[, 45
Ctrl+E, 46
Ctrl+F12, 43
Ctrl+Shift+[, 45
Ctrl+Shift+I, 47
Ctrl+Shift+N, 52
Ctrl+Spacja, 38, 57
Shift+Alt+F, 46, 60
Shift+Alt+O, 46
Shift+F6, 64

skrypt create_populate_tables.sql, 202
skryptlety JSP, 71
SOAP, Simple Object Access Protocol, 285
sprawdzanie poprawnoĂci
danych, 148
ziaren, 208
SQL-owe znaczniki, 109
stereotyp CDI, 260
sterownik JDBC, 31, 189
stosowanie kwalifikatorów, 258
strona
bïÚdu logowania, 84
confirmation.xhtml, 255
do wprowadzania danych, 57
domyĂlna, 38
logowania, 92
startowa aplikacji, 218
wyĂwietlajÈca dane, 66
z potwierdzeniem, 146, 172, 260
strony JSP, 56
system
JavaDB, 189, 190
RDBMS, 27, 31, 189
szablony, 152, 154
szablony kodu, 41, 42
szkielet projektu JSF, 135

¥
Ăcieĝka resources, 319

T
technologia JSP, 51
testowanie usïugi sieciowej, 291, 314–317
Tomcat, 22
transakcje, 238
tryb potwierdzania, 279, 283
tworzenie
aplikacji, 166
aplikacji JSF, 132, 169
aplikacji sieciowych, 51, 131
bazy danych, 201
deskryptora wdraĝania, 89
docelowej lokalizacji JMS, 272
encji JPA, 186
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fragmentu JSP, 93, 94
klas kontrolerów, 195
klasy encji, 186
klasy interceptora, 240
klienta szablonu, 155
klienta usïug sieciowych, 293, 295, 319
kolejki komunikatów, 273
komponentów zïoĝonych, 160
kwalifikatora, 256
obiektów DAO, 195
pliku ziarna, 280
pliku znacznika JSP, 122
poïÈczenia JMS, 279
projektu Enterprise Application, 225
projektu Java Class Library, 227
puli poïÈczeñ, 189
serwletów, 72
stereotypu, 261
strony wyĂwietlajÈcej dane, 66
strony z potwierdzeniem, 146
szablonów faceletów, 152
usïug sieciowych, 285, 298, 303, 308
ziarna, 76
ziarna sesyjnego, 224, 228
ziarna zarzÈdzanego, 143
ěródïa danych, 189
typy do wiÈzania interceptorów, 263

U
udostÚpnianie
obiektu POJO, 298
ziaren EJB, 298, 301
UEL, Unified Expression Language, 252
URI, Uniform Resource Identifier, 307
URI, Unique Resource Identifier, 98
uruchamianie
aplikacji, 147
klienta, 237
projektu, 55
Ărodowiska, 26
usïugi sieciowe
RESTful, 307, 311
SOAP, 285
usïugi zegara, 243

ustawianie
pakietu, 309
wïaĂciwoĂci pola wyboru, 63
wïaĂciwoĂci przycisku, 64
wïaĂciwoĂci serwletu, 73
wïaĂciwoĂci strony JSP, 67
usuwanie
danych z bazy, 119
operacji usïugi, 289
utrwalanie danych, 191, 194
uwierzytelnianie uĝytkownika
certyfikat po stronie klienta, 82
oparte na formularzu, 82–85
podstawowe, 81
z wykorzystaniem skrótu, 82
uzupeïnianie
kodu, 38, 40
nazw, 38, 41
uĝywanie szablonów, 154

W
walidator niestandardowy, 150
wartoĂci adnotacji @TransactionAttribute, 238
wiÈzanie interceptorów, 263, 265
widok, 72
wïaĂciwoĂci
kolejki komunikatów, 274
pola wyboru, 63
przycisku, 64
serwletu, 73
strony JSP, 67
wprowadzanie danych, 57
wskazówki wizualne, 47
wstawianie
formularzy, 59
tabeli, 60
wybieranie
encji, 216, 245
klasy encji, 196
tabel, 204, 309
usïugi dla klienta, 320
wyciek pamiÚci, 338
wydajne programowanie, 38, 335
wyjÈtki
JMSException, 282
ValidatorException, 151
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wysyïanie komunikatów, 276
wyĂwietlanie
czÚĂci strony, 98
stron, 88
wzorzec projektowy
DAO, 195
Fasada, 311
MVC, 72

Z
zabezpieczanie aplikacji sieciowych, 81
zakïadka Adres, 177
zakïadki, 173, 176
zaïÈcznik komunikatu, 290
zarzÈdzanie transakcjami, 238
zasiÚg ziarna, 79, 254
zasób REST, 310
zegar, 243
ziarno
CDI, 252
EJB, 223, 247, 298
encyjne, 185, 223
JavaBeans, 76
sesyjne, 223, 228
bezstanowe, 224
stanowe, 224
sterowane komunikatami, 242, 271, 280, 282
zarzÈdzane, 143, 145
addressBean, 163
CustomerController, 180
zintegrowane Ărodowisko programistyczne, IDE, 15
zmienna Ărodowiskowa JAVA_HOME, 22
znacznik
<c:choose>, 98, 101
<c:forEach>, 98, 104
<c:if>, 98
<cc:attribute>, 162
<cc:implementation>, 162

<class>, 265
<f:validator>, 151
<h:commandButton>, 142
<h:form>, 138, 178
<h:graphicImage>, 141
<h:label>, 141
<h:message>, 141
<h:outputLabel>, 141
<h:panelGrid>, 139
<h:panelGroup>, 142
<h:selectOneMenu>, 141
<interceptor>, 265
<p:calendar>, 171
<p:commandButton>, 167
<p:dialog>, 167
<p:inputMask>, 177
<p:messages>, 170
<p:tabView>, 173
<p:wizard>, 178
<sql:param>, 116
<sql:query>, 109
<sql:update>, 114, 117
<ui:composition>, 156
<ui:define>, 156
<ui:insert>, 156
znaczniki
JSTL, 98
niestandardowe JSP, 122
PrimeFaces, 167
SQL-owe, 107

½
ěródïo danych, 111, 188

¿
ĝÈdanie GET, 78
ĝÈdanie POST, 78
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