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Pierwsze kroki
z platformÈ Spring
W poprzednim rozdziale skonfigurowaïeĂ Ărodowisko programistyczne. Teraz jesteĂ gotów do
utworzenia swojego pierwszego projektu w jÚzyku Kotlin opartego na platformie Spring. Zanim
to jednak zrobisz, musisz poznaÊ podstawy tej platformy i dowiedzieÊ siÚ, co moĝna za jej pomocÈ
uzyskaÊ. Wtedy bÚdziesz mógï wystartowaÊ z projektem. Przygotuj siÚ!
W tym rozdziale opisane sÈ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q czym jest platforma Spring,
Q najwaĝniejsze funkcjonalnoĂci platformy Spring,
Q obsïuga jÚzyka Kotlin w platformie Spring,
Q generowanie projektów,
Q tworzenie projektu w Ărodowisku IntelliJ IDEA.

Czym jest platforma Spring?
Spring jest platformÈ programistycznÈ opracowanÈ przez firmÚ Pivotal. Platforma oferuje
funkcjonalnoĂci do tworzenia interfejsu uĝytkownika i modeli konfiguracyjnych nowoczesnych
aplikacji. DziÚki tym funkcjonalnoĂciom programiĂci mogÈ skupiÊ siÚ na implementowaniu
algorytmu aplikacji. Dzisiaj niemal wszystkie nowoczesne aplikacje tworzy siÚ przy uĝyciu
platformy Spring. Jest to jedna z najczÚĂciej stosowanych i najpopularniejszych platform
programistycznych.
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Jakie funkcjonalnoĂci oferuje platforma Spring?
Platforma Spring jest wyposaĝona w mnóstwo nowoczesnych funkcjonalnoĂci niezbÚdnych
kaĝdemu programiĂcie. W tej czÚĂci rozdziaïu opisanych zostaïo kilka najwaĝniejszych.

Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci
Pierwsza funkcjonalnoĂÊ, o której naleĝy wspomnieÊ i która jest wykorzystywana w codziennym
programowaniu, to wstrzykiwanie zaleĝnoĂci (ang. dependency injection). Kaĝdy dobry programista stara siÚ tworzyÊ klasy jak najbardziej uniezaleĝnione od siebie. SÈ to tzw. klasy luěno
sprzÚĝone, czyli „nieĂwiadome” istnienia innych klas. Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci sïuĝy wiÈzaniu
klas ze sobÈ z zachowaniem niezaleĝnoĂci.
Jak to siÚ dzieje?
Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci to technika nowoczesnego programowania polegajÈca na udostÚpnianiu obiektu A obiektowi B. ZaleĝnoĂciÈ jest obiekt A, natomiast obiekt B wykorzystuje wstrzykniÚtÈ zaleĝnoĂÊ. Dobrym przykïadem jest udostÚpnianie zaleĝnoĂci w testach
jednostkowych.
ZaleĝnoĂÊ najczÚĂciej definiujemy, tworzÈc instancjÚ zaleĝnoĂci lub obiekt fabrykujÈcy generujÈcy instancjÚ. DziÚki wstrzykiwaniu zaleĝnoĂci instancja jest przekazywana zewnÚtrznemu
klientowi. Sposób wykorzystania instancji to problem zewnÚtrznego kodu, a nie Twojego!
Co to jest ów zewnÚtrzny kod? Jest nim na przykïad:
Q obiekt znajdujÈcy siÚ wyĝej w hierarchii zaleĝnoĂci,
Q wstrzykiwarka zaleĝnoĂci (platforma) generujÈca graf zaleĝnoĂci.

Poniĝej znajduje siÚ kilka przykïadów wstrzykiwania zaleĝnoĂci. Wykorzystane sÈ w nich konstruktor i obiekt fabrykujÈcy. W obu przypadkach rzecz siÚ komplikuje, jeĝeli trzeba dokïadnie
przetestowaÊ kod. Jednak dziÚki platformie Spring jest to bardzo ïatwe! W tej ksiÈĝce dowiesz siÚ,
jak to siÚ robi.
Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci za pomocÈ konstruktora wyglÈda nastÚpujÈco:
class MyExampleClass(val parameter: Any){
private val dependency: Any
init {
dependency = parameter
// Kod wykorzystujący zaleĪnoĞü.

}
}

Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci za pomocÈ obiektu fabrykujÈcego wyglÈda nastÚpujÈco:
class MyExampleClass2 {
private val dependency = Factory().create()
}
class Factory {
fun create(): Any {
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// Kod tworzący instancjĊ zaleĪnoĞci.

return Any()
}
}

Jak wspomniaïem, dobrym przykïadem wstrzykiwania zaleĝnoĂci sÈ testy kodu. DziÚki zaleĝnoĂciom testowanie jest o wiele prostsze! Jaki problem pojawia siÚ w powyĝszych dwóch przykïadach? Zaïóĝmy, ĝe chcemy przetestowaÊ klasÚ MyExampleClass2. Potrzebna jest jej imitacja
(ang. mock) lub atrapa (ang. stub). SprawÚ dodatkowo komplikuje to, ĝe nie mamy wpïywu
na klasÚ Factory! Prostszym sposobem byïoby wstrzykiwanie konstruktora, ale nie rozwiÈzaïoby
to problemu. Dlaczego? Wzajemne uzaleĝnianie tworzonych obiektów jest w praktyce nie
do przyjÚcia. Tego problemu nie ma w przypadku wstrzykiwania zaleĝnoĂci za pomocÈ setterów.
Wkrótce przekonasz siÚ jednak, ĝe takie podejĂcie ma wiÚcej wad niĝ zalet.

Odwrócenie sterowania
NajwaĝniejszÈ technikÈ luěnego sprzÚgania klas jest odwrócenie sterowania (ang. Inversion of
Control — IoC). Polega ono na udostÚpnianiu zaleĝnoĂci przez obiekt podrzÚdny zamiast tworzenia lub szukania obiektów zaleĝnych. SprzÚganie obiektów nastÚpuje w trakcie dziaïania
kodu. Celem zarówno odwrócenia sterowania, jak i wstrzykiwania zaleĝnoĂci jest redukowanie
liczby zaleĝnoĂci w kodzie.
Przeanalizujmy kilka przykïadów ilustrujÈcych powyĝszÈ technikÚ. Wyobraě sobie, ĝe tworzysz
aplikacjÚ do odtwarzania muzyki i potrzebny jest mechanizm do sterowania gïoĂnoĂciÈ. PoczÈtkowy kod wyglÈda nastÚpujÈco:
class VolumeControl
class MusicPlayer {
val volumeControl = VolumeControl()
}

Teraz zastosujmy odwrócenie sterowania:
abstract class VolumeControlAbstract
class MusicPlayerIOC(
private val volumeControl: VolumeControlAbstract
)

W pierwszym kodzie tworzona jest instancja klasy:
val volumeControl = VolumeControl()

Zatem klasa MusicPlayer jest bezpoĂrednio uzaleĝniona od klasy VolumeControl!
Jak to wyglÈda w drugim kodzie? Tworzona jest w nim klasa abstrakcyjna. W sygnaturze
konstruktora klasy MusicPlayer zdefiniowana jest klasa zaleĝna VolumeControl. Nie jest jednak
tworzona jej instancja. ZaleĝnoĂÊ jest tworzona, a nastÚpnie przekazywana klasie MusicPlayer
w nastÚpujÈcy sposób:
// Zainicjowanie zaleĪnoĞci.

val vc = VolumeControlImpl()
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// Przekazanie zaleĪnoĞci.

val player = MusicPlayerIOC(vc)

W tym przypadku kod kliencki tworzÈcy instancjÚ klasy MusicPlayer ma kontrolÚ nad implementacjÈ klasy VolumeControl. Jak widaÊ, zaleĝnoĂÊ jest wstrzykiwana w sygnaturze klasy MusicPlayer!

Programowanie aspektowe
Platforma Spring oferuje jeszcze jednÈ waĝnÈ funkcjonalnoĂÊ: programowanie aspektowe
(ang. aspect oriented programming — AOP). Programowanie aspektowe stosuje siÚ do tworzenia
obiektowych interfejsów API. Jest to nowy styl tworzenia struktury kodu. W programowaniu
obiektowym podstawowÈ jednostkÈ jest klasa. Natomiast w programowaniu AOP jest to aspekt.
Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci ma na celu rozprzÚganie obiektów tworzÈcych aplikacjÚ. Natomiast
programowanie AOP pozwala rozdzielaÊ zagadnienia przekrojowe (ang. cross-cutting concerns)
od obiektów, których te zagadnienia dotyczÈ. Zagadnienie przekrojowe jest to funkcjonalnoĂÊ
wpïywajÈca na wiele obszarów aplikacji. Dobrym przykïadem jest zabezpieczanie kodu. Dlaczego?
Poniewaĝ w wielu metodach moĝe byÊ wymagane zaimplementowane reguï bezpieczeñstwa.
W programowaniu aspektowym kaĝdy moduï implementuje aspekty. W nastÚpnych rozdziaïach
zastosujesz ten styl programowania w praktyce.

Kontener
WaĝnÈ cechÈ platformy Spring jest moĝliwoĂÊ tworzenia obiektów aplikacyjnych i zarzÈdzania
ich cyklem ĝycia oraz konfiguracjÈ. Do tego celu sïuĝy interfejs org.springframework.context.
´ApplicationContext, który jest odpowiedzialny za tworzenie instancji klas, ich konfigurowanie i kompletowanie. Platforma Spring oferuje kilka gotowych implementacji interfejsu
ApplicationContext.

Wzorzec MVC
Platforma Spring pozwala tworzyÊ aplikacje zgodnie ze wzorcem MVC (ang. Model-View-Controller — model-widok-kontroler). Co to oznacza? We wzorcu MVC równieĝ stosuje siÚ
interfejsy i róĝne technologie tworzenia widoków. Wzorzec ten wykorzystuje siÚ do pisania
interfejsów uĝytkownika. DziÚki niemu powstaïy kod jest prosty i czytelny. Zgodnie z tym
wzorcem kod aplikacji dzieli siÚ na trzy czÚĂci: model, widok i kontroler.

Model
Model to centralna czÚĂÊ aplikacji odpowiedzialna za jej dziaïanie. Jest niezaleĝny od widoku
i ma bezpoĂredni wpïyw na dane, algorytm i stosowane zasady.

Widok
Widok sïuĝy do prezentowania informacji przetwarzanych przez aplikacjÚ. Przykïadem widoku
jest strona HTML tworzona po wysïaniu zapytania do interfejsu API. Aplikacja nie musi mieÊ
jednego widoku. We wzorcu MVC moĝna prezentowaÊ tÚ samÈ informacjÚ w wielu widokach.
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Kontroler
Kontroler odbiera dane wejĂciowe i przetwarza je na polecenia dla modelu lub widoku. Jak widaÊ,
jest to kolejny przykïad rozprzÚgania klas w platformie Spring!

ZarzÈdzanie transakcjami
Platforma Spring oferuje ogólnÈ warstwÚ abstrakcyjnÈ do zarzÈdzania transakcjami. ZarzÈdzanie
to obejmuje nie tylko Ărodowisko J2EE. W odróĝnieniu od mechanizmu EJB CMT, powiÈzanego z interfejsem JTA, deklaratywne zarzÈdzanie transakcjami w platformie Spring moĝna
stosowaÊ w kaĝdym Ărodowisku. ZarzÈdzaÊ moĝna transakcjami JTA, jak równieĝ transakcjami
lokalnymi, jeĝeli zajdzie taka potrzeba, przy uĝyciu nastÚpujÈcych technik:
Q JDBC,
Q JPA,
Q Hibernate,
Q JDO.

Wystarczy jedynie odpowiednio zmieniÊ pliki konfiguracyjne!

Inne funkcjonalnoĂci
WyjÈtki w warstwie abstrakcji JDBC w platformie Spring tworzÈ hierarchicznÈ strukturÚ,
dziÚki której kodowanie obsïugi bïÚdów jest ïatwiejsze.
Platforma Spring umoĝliwia tworzenie komercyjnych aplikacji za pomocÈ obiektów POJO
(ang. Plain Old Java Object — zwykïy, stary obiekt Java). Co to oznacza? ¿e nie jest potrzebny
kontener EJB, na przykïad serwer aplikacji. Programista moĝe uĝyÊ nawet podstawowego kontenera serwletów, na przykïad Tomcata lub innego komercyjnego produktu. Jednym z moĝliwych
rozwiÈzañ jest wykorzystanie Ărodowiska AWS.
Warto zaznaczyÊ, ĝe platforma Spring ma moduïowÈ budowÚ. Oznacza to, ĝe w aplikacji moĝna
wykorzystywaÊ jedynie niezbÚdne pakiety, a inne pominÈÊ.
Razem z platformÈ moĝna stosowaÊ inne popularne technologie, na przykïad platformÚ ORM,
platformy logujÈce, Ărodowisko JEE, czasomierze Quartz i JDK.
Jak wyglÈda testowanie aplikacji? DziÚki platformie Spring testy przeprowadza siÚ szybko i ïatwo. Kod uzaleĝniony od otaczajÈcego go Ărodowiska przenosi siÚ do platformy. Za pomocÈ
obiektów POJO moĝna ïatwo wstrzykiwaÊ zaleĝnoĂci i dane potrzebne do wykonania testów.
Platforma Spring oferuje doskonaïy interfejs API do przeksztaïcania wyjÈtków charakterystycznych dla róĝnych technologii na spójne wyjÈtki niekontrolowane.
Kontenery IoC w platformie Spring sÈ bardzo maïe. Pod tym wzglÚdem znacznie róĝniÈ siÚ
od kontenerów EJB i w mniejszym stopniu obciÈĝajÈ pamiÚÊ i procesor komputera.
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To sÈ najpopularniejsze funkcjonalnoĂci platformy Spring. Wykorzystasz je podczas pracy z tÈ
ksiÈĝkÈ. Spotkasz siÚ równieĝ z innymi funkcjonalnoĂciami, które nie zostaïy tu wymienione.
Gdy dogïÚbnie poznasz platformÚ Spring, na pewno przez dïugi, bardzo dïugi czas, a byÊ moĝe
juĝ nigdy, nie skorzystasz z innych platform!

Jak jest obsïugiwany jÚzyk Kotlin?
PoczÈwszy od wersji 5 platforma Spring oficjalnie obsïuguje jÚzyk Kotlin. To Ăwietna wiadomoĂÊ!
JednÈ z najwiÚkszych zalet Kotlina jest jego doskonaïa kompatybilnoĂÊ z bibliotekami jÚzyka
Java. Ale to nie wszystko! TworzÈc aplikacje przy uĝyciu platformy Spring, moĝna w peïni korzystaÊ z zalet skïadni jÚzyka Kotlin. DziÚki temu osiÈga siÚ zupeïnie inny poziom wydajnoĂci
i elastycznoĂci kodu! Dlatego poczÈwszy od wersji 5 platformy Spring jÚzyk Kotlin jest oficjalnie
obsïugiwany.
PodstawowÈ funkcjonalnoĂciÈ jÚzyka Kotlin, umoĝliwiajÈcÈ stosowanie go razem z platformÈ
Spring, sÈ rozszerzenia. DziÚki nim moĝna rozbudowywaÊ istniejÈce klasy platformy, co wprowadza najnowszÈ wersjÚ platformy w zupeïnie nowy wymiar!
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe rozszerzenia w jÚzyku Kotlin sÈ rozwiÈzywane statycznie. Oznacza to, ĝe
trzeba je importowaÊ.
Poniĝej wymienione sÈ najwaĝniejsze korzyĂci pïynÈce ze stosowania platformy Spring i jÚzyka
Kotlin:
Q Platforma Spring moĝe wykorzystywaÊ charakterystyczne dla jÚzyka Kotlin
zabezpieczenia przed zerowymi wskaěnikami.
Q Do kierowania zapytañ moĝna wykorzystywaÊ jÚzyk DSL.
Q DziÚki urzeczowionym parametrom typowanym moĝna uniknÈÊ problemów

wynikajÈcych z wymazywania typów w maszynie JVM.
Q NarzÚdzie Gradle moĝna konfigurowaÊ w jÚzyku Kotlin.
Q Moĝna stosowaÊ szablony skryptów w jÚzyku Kotlin.
Q StosujÈc platformÚ Spring z jÚzykiem Kotlin, moĝna tworzyÊ krótszy, prostszy,

bardziej efektywny i czytelny kod.
JÚzyk Kotlin to przyszïoĂciowe rozwiÈzanie dla wszystkich programistów korzystajÈcych z platformy Spring!

Tworzenie projektu Spring
Przyszedï czas na utworzenie i uruchomienie pierwszego projektu opartego na platformie
Spring. Twoim podstawowym jÚzykiem programowania bÚdzie oczywiĂcie Kotlin. Do zainicjowania projektu wykorzystasz narzÚdzie Spring Initializr.
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Czym jest narzÚdzie Spring Initializr?
W skrócie: Spring Initializr jest internetowym generatorem projektów opartych na platformie
Spring. NarzÚdzie to jest dostÚpne pod adresem https://start.spring.io. Poniewaĝ jest to otwarty
projekt, jego kod znajduje siÚ w repozytorium GitHub pod adresem https://github.com/
spring-io/initializr.
Spring Initializr to narzÚdzie udostÚpniajÈce interfejs API do szybkiego generowania projektów
opartych na platformie Spring. Moĝesz uĝyÊ jego domyĂlnej instancji o podanym wyĝej adresie
lub sklonowaÊ jego repozytorium w serwisie GitHub i utworzyÊ wïasnÈ instancjÚ.
NarzÚdzie Spring Initializr ma kilka opcji konfiguracyjnych, za pomocÈ których definiuje siÚ
róĝne aspekty tworzonego projektu, miÚdzy innymi:
Q listÚ zaleĝnoĂci,
Q wersjÚ jÚzyka Java,
Q wersjÚ jÚzyka Kotlin,
Q wersjÚ platformy Spring Boot.

Utworzenie projektu
Otwórz stronÚ narzÚdzia Spring Initializr: https://start.spring.io. Pojawi siÚ kreator projektów, jak
na poniĝszym rysunku:

39

Kup książkę

Poleć książkę

JĊzyk Kotlin na platformie Spring. Programowanie aplikacji internetowych

Wybierz nastÚpujÈce ustawienia projektu:
Q Wybierz Generate a Gradle Project with Kotlin and Spring Boot 2.0.6

(wygeneruj projekt Gradle z jÚzykiem Kotlin i platformÈ Spring Boot 2.0.6).
Q W polu Group wpisz com.journaler.
Q W polu Artifact wpisz api.

Poniĝej przedstawiony jest widok ustawieñ:

Pierwsza konfiguracja bÚdzie prosta, ale póěniej w miarÚ swoich postÚpów bÚdziesz jÈ rozszerzaï
o dodatkowe zaleĝnoĂci.
Kliknij przycisk Generate Project (wygeneruj projekt). Pojawi siÚ okno, jak na poniĝszym rysunku,
z pytaniem o folder, w którym ma byÊ zapisany plik z projektem:
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Zapisz plik api.zip w preferowanym folderze, a nastÚpnie rozpakuj go. Poniĝszy rysunek przedstawia zawartoĂÊ projektu:

Jest to standardowy projekt aplikacji w jÚzyku Kotlin. Przyjrzyjmy siÚ dokïadniej jego najwaĝniejszym czÚĂciom. Otwórz plik konfiguracyjny build.gradle. Jego zawartoĂÊ powinna byÊ podobna do tej niĝej przedstawionej:
buildscript {
ext {
kotlinVersion = '1.2.51'
springBootVersion = '2.0.6.RELEASE'
}
repositories {
mavenCentral()
}
dependencies {
classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:$
´{springBootVersion}")
classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:${kotlinVersion}")
classpath("org.jetbrains.kotlin:kotlin-allopen:${kotlinVersion}")
}
}
apply
apply
apply
apply
apply

plugin:
plugin:
plugin:
plugin:
plugin:

'kotlin'
'kotlin-spring'
'eclipse'
'org.springframework.boot'
'io.spring.dependency-management'
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group = 'com.journaler'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = 1.8
compileKotlin {
kotlinOptions {
freeCompilerArgs = ["-Xjsr305=strict"]
jvmTarget = "1.8"
}
}
compileTestKotlin {
kotlinOptions {
freeCompilerArgs = ["-Xjsr305=strict"]
jvmTarget = "1.8"
}
}
repositories {
mavenCentral()
}
dependencies {
implementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter')
implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8")
implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect")
testImplementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter-test')
}

Kolejne sekcje skryptu, poczÈwszy od samego poczÈtku, zawierajÈ nastÚpujÈce ustawienia:
Q oznaczenia wersji jÚzyka Kotlin i platformy Spring Boot,
Q nazwy i Ăcieĝki repozytoriów niezbÚdnych do skompilowania kodu,
Q wtyczki niezbÚdne do skompilowania i uruchomienia kodu,
Q nazwÚ grupy projektu (com.journaler),
Q oznaczenie wersji projektu (0.0.1-SNAPSHOT),
Q wymóg kompatybilnoĂci z wersjÈ jÚzyka Java 1.8,
Q nazwy wykorzystywanych repozytoriów,
Q zaleĝnoĂci wykorzystywane przez jÚzyk Kotlin i platformÚ Spring.

InnÈ waĝnÈ kwestiÈ jest konfiguracja narzÚdzia Git. Otwórz plik .gitignore, zawierajÈcy ustawienia wyïÈczajÈce niepotrzebnÈ kontrolÚ wersji w przypadku niektórych plików, i przyjrzyj siÚ
jego zawartoĂci:
.gradle
/build/
!gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar
### STS ###
.apt_generated
.classpath
.factorypath
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.project
.settings
.springBeans
.sts4-cache
### IntelliJ IDEA ###
.idea
*.iws
*.iml
*.ipr
/out/
### NetBeans ###
/nbproject/private/
/nbbuild/
/dist/
/nbdist/
/.nb-gradle/

Otwórz plik application.propeties, który znajduje siÚ w folderze src\main.resources. Plik ten
zawiera ustawienia aplikacji specyficzne dla wykorzystywanego Ărodowiska. W tej chwili jest
on pusty.
I wreszcie: przejrzyj kod! Projekt zostaï utworzony w jÚzyku Kotlin, wiÚc przejdě do folderu
src\main\kotlin\com\journaler\api i otwórz plik ApiApplication.kt:
package com.journaler.api
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
import org.springframework.boot.runApplication
@SpringBootApplication
class ApiApplication
fun main(args: Array<String>) {
runApplication<ApiApplication>(*args)
}

Kod nie jest dïugi, wiÚc ïatwo go zrozumieÊ. Zdefiniowana jest w nim klasa aplikacyjna
ApiApplication opatrzona adnotacjÈ @SpringBootApplication. Metoda main() uruchamia aplikacjÚ wykorzystujÈcÈ platformÚ Spring. To wszystko!
Zanim skompilujesz i uruchomisz kod, musisz sprawdziÊ jednÈ rzecz. Przejdě do folderu
src\test\kotlin\com\journaler\api i otwórz plik ApiApplicationTest.kt, który zawiera nastÚpujÈcy test:
package com.journaler.api
import
import
import
import

org.junit.Test
org.junit.runner.RunWith
org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest
org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner
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@RunWith(SpringRunner::class)
@SpringBootTest
class ApiApplicationTests {
@Test
fun contextLoads() {
}
}

Powyĝszy test nie robi nic. WiÚcej informacji o testowaniu aplikacji opartych na platformie
Spring znajdziesz w nastÚpnych rozdziaïach ksiÈĝki. Na razie ogólnie zapoznaj siÚ z kodem testu.
Teraz skompiluj i uruchom aplikacjÚ. W tym celu otwórz wiersz poleceñ, przejdě do gïównego
folderu projektu i wpisz nastÚpujÈce polecenie:
C:\Users\Administrator\Documents\Projekty\api\api>gradlew clean

NarzÚdzie Gradle pobierze wymagane zaleĝnoĂci:

Powyĝszy komunikat oznacza, ĝe zaleĝnoĂci zostaïy pomyĂlnie pobrane. Aby skompilowaÊ kod,
wpisz nastÚpujÈce polecenie:
C:\Users\Administrator\Documents\Projekty\api\api>gradlew build

Jeĝeli kompilacja zakoñczy siÚ pomyĂlnie, pojawi siÚ taki komunikat:

Aby uruchomiÊ aplikacjÚ, przejdě do folderu build/libs i wpisz polecenie:
C:\Users\Administrator\Documents\Projekty\api\api\build\
´libs>java -jar ./api-0.0.1-SNAPSHOT
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Aplikacja wyĂwietli nastÚpujÈcÈ treĂÊ:

Na razie nie bÚdziemy szczegóïowo analizowaÊ wyĂwietlanych komunikatów, poniewaĝ musisz
najpierw przejĂÊ dïugÈ drogÚ do wysïania pierwszego zapytania.
Ostatnim zadaniem bÚdzie utworzenie projektu od podstaw w Ărodowisku IntelliJ IDEA.
WczeĂniej jednak zaimportuj pobrany projekt. W tym celu otwórz Ărodowisko i kliknij opcjÚ
Import Project. NastÚpnie wskaĝ folder z rozpakowanymi plikami i kliknij przycisk OK. Pojawi
siÚ okno kreatora projektu. Zaznacz opcjÚ Create project from existing sources (utwórz projekt na
podstawie istniejÈcych ěródeï), jak na poniĝszym rysunku:
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Kliknij przycisk Next. Pojawi siÚ kolejne okno z polem Project name zawierajÈcym nazwÚ
projektu:

Jeĝeli nazwy projektu i folderu Ci odpowiadajÈ, kliknij przycisk Next. W nastÚpnym oknie kliknij
przycisk Mark All (zaznacz wszystko):

W ostatnim oknie kliknij przycisk Finish:
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NastÚpnie kliknij polecenie menu File/New/Module from Existing Sources (plik/nowy/moduï
z istniejÈcych ěródeï) i zaimportuj moduï Gradle. W oknie z ustawieniami importu kliknij
przycisk OK:

Import moduïu zajmie chwilÚ. Rysunek na nastÚpnej stronie przedstawia strukturÚ projektu aplikacji gotowej do uruchomienia:
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Jeĝeli Ărodowisko programistyczne nie rozpozna automatycznie konfiguracji projektu, rozwiñ sekcjÚ
api/src/main/kotlin/com.journaler.api, kliknij prawym przyciskiem myszy plik ApiApplication.kt
i wybierz polecenie Run 'com.journaler.api.ApiApplication.kt'. Aplikacja powinna wyĂwietliÊ takie
same komunikaty jak plik JAR, który uruchomiïeĂ wczeĂniej.
W pliku .gitignore wpisz poniĝsze wiersze (których narzÚdzie Spring Initializr nie utworzyïo)
wyïÈczajÈce kontrolÚ wersji w przypadku plików narzÚdzia Gradle:
gradlew
gradlew.bat
gradle/*

Tworzenie projektu w Ărodowisku
IntelliJ IDEA
Na zakoñczenie rozdziaïu dowiesz siÚ, jak inicjuje siÚ projekty w Ărodowisku IntelliJ IDEA.
Efekt bÚdzie taki sam jak ten uzyskany za pomocÈ narzÚdzia Spring Initializr. Uruchom Ărodowisko IntelliJ IDEA i kliknij opcjÚ Create New Project (utwórz nowy projekt). Pojawi siÚ okno
New Project (zobacz pierwszy rysunek na nastÚpnej stronie).
Kliknij sekcjÚ Spring i zaznacz opcje jak na drugim rysunku na nastÚpnej stronie.
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Ponadto zaznacz opcjÚ Kotlin/JVM, jak niĝej:

Kliknij przycisk Next i dokoñcz tworzenie projektu zgodnie ze wskazówkami kreatora. NastÚpnie
kliknij polecenie menu File/Settings. W oknie, które siÚ pojawi, rozwiñ po lewej stronie sekcjÚ
Build, Execution, Deployment/Compiler/Annotation Processing (kompilacja, uruchomienie,
wdroĝenie/kompilator/przetwarzanie adnotacji) i zaznacz opcjÚ Enable annotation processing
(wïÈcz przetwarzanie adnotacji) — zobacz rysunek na nastÚpnej stronie.
Jak widaÊ na rysunku na nastÚpnej stronie, w Ărodowisku brak jest ustawieñ platformy Spring.
Dlatego bÚdziesz tworzyï projekty przy uĝyciu narzÚdzia Spring Initializr — zawiera ono
wszystkie niezbÚdne opcje.

Podsumowanie
Ten rozdziaï byï wprowadzeniem do platformy Spring i jej funkcjonalnoĂci. UtworzyïeĂ swój
pierwszy projekt, pomyĂlnie go skompilowaïeĂ i uruchomiïeĂ. W nastÚpnym rozdziale bÚdziesz
kontynuowaï rozpoczÚtÈ podróĝ i zajmiesz siÚ bardziej konkretnymi zadaniami: utworzysz
swojÈ pierwszÈ usïugÚ REST, która bÚdzie siÚ skïadaÊ z kontrolera, klasy danych i komponentów
usïugowych.
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