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Przedstawiamy Spring
— kontener wstrzykiwania

zale no ci

W tym rozdziale:
 G ówne obszary funkcjonalne Spring Framework

 Elastyczna konfiguracja z u yciem wstrzykiwania
zale no ci

 czenie ziaren za pomoc  XML

 Automatyczne czenie oraz skanowanie
komponentów z u yciem adnotacji

W tym rozdziale przedstawimy krótko Spring Framework, zaczynaj c od wyja nie-
nia, czym on jest, i omówimy jego g ówne elementy. Nast pnie zajmiemy si  pod-
stawowymi zasadami wykorzystywanymi w Spring Framework oraz mechanizmem
odwrócenia kontroli i jego wp ywem na wstrzykiwanie zale no ci. Na koniec poka-
emy niewielki przyk ad, który ilustruje, jak korzysta  z Spring Core Container.

Zaczynamy!

1.1. Czym jest Spring i dlaczego z niego korzystamy?

Spring Framework jest bibliotek  tworzenia aplikacji dost pn  na zasadach open
source, która umo liwia uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania biz-
nesowego za pomoc  j zyka Java. Biblioteka ta pozwala osi gn  ten cel przez
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20 ROZDZIA  1. Przedstawiamy Spring — kontener wstrzykiwania zale no ci

udost pnienie programistom modelu komponentów oraz zbioru prostych i spój-
nych API, które w efektywny sposób izoluj  ich od z o onego kodu podstawowego,
wymaganego w skomplikowanych aplikacjach.

W ostatnich dziewi ciu latach zakres tej biblioteki znacznie si  zwi kszy , ale
pomimo tego pozosta a prosta i atwa w u yciu. Obecnie sk ada si  ona z oko o
20 modu ów, które mog  by  podzielone na 6 podstawowych obszarów funkcjonal-
nych. Jak pokazano na rysunku 1.1, obszarami tymi s : dost p do danych (integracja),
sie  WWW, programowanie aspektowe (AOP), instrumentacja, podstawowy konte-
ner oraz testy.

Rysunek 1.1. Diagram blokowy przedstawiaj cy sze  podstawowych obszarów
funkcjonalnych Spring

Modularno  ta daje programistom mo liwo  swobodnego wyboru elementów
biblioteki wykorzystywanych w ich aplikacjach, bez potrzeby do czania do niej ca ej
biblioteki. Zacznijmy od przedstawienia tych obszarów funkcjonalnych.

1.1.1. G ówne elementy biblioteki

W kolejnych punktach przedstawimy krótkie wprowadzenie do ka dego z sze ciu
podstawowych obszarów funkcjonalnych Spring. Ka dy z tych tematów zostanie
omówiony dok adnie w dalszej cz ci ksi ki.

PODSTAWOWY KONTENER SPRING

Wi cej informacji na temat wstrzykiwania zale no ci znajduje si  w podrozdziale 1.2.
Na razie wystarczy wiedzie , e kontener DI jest g ównym elementem Spring Fra-
mework i zapewnia podstawowe funkcje wykorzystywane przez wszystkie inne
modu y. Kontener zapewnia funkcje oddzielania tworzenia, konfiguracji oraz zarz -
dzania ziarnami (b d  przedstawione pó niej) od kodu aplikacji.
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1.1. Czym jest Spring i dlaczego z niego korzystamy? 21

PROGRAMOWANIE ASPEKTOWE (AOP)

Spring Framework obs uguje równie  programowanie aspektowe, zarówno w prost-
szej wersji, nazywanej Spring AOP, jak i rozbudowanej, AspectJ. Przedstawiony
dok adniej w dalszej cz ci ksi ki mechanizm AOP pozwala hermetyzowa  zadania
przekrojowe (bezpiecze stwo, logowanie, zarz dzanie transakcjami) w formie aspek-
tów, dzi ki czemu mo na zachowa  modularno  i mo liwo  wielokrotnego u ytku
kodu. Zadania takie cz sto nie mog  by  elegancko oddzielone od reszty systemu, co
powoduje powielanie kodu, powstanie zale no ci pomi dzy systemami lub oba te
efekty jednocze nie. Podobnie jak kontener DI, obs uga AOP jest niezwykle u yteczna
dla programistów i u ywana do tworzenia ró nych cz ci samej biblioteki. Spring
implementuje na przyk ad deklaratywne zarz dzanie transakcjami przez AOP, ponie-
wa  transakcje s  zadaniami przekrojowymi.

DOST P DO DANYCH (INTEGRACJA)

Modu  dost pu do danych oraz integracji zapewnia obs ug  API Java Database
Connectivity (JDBC), odwzorowania relacyjno-obiektowego (ORM), odwzorowania
Object/XML (OXM), Java Message Service (JMS) oraz obs ug  transakcji.

Modu  JDBC zapewnia warstw  abstrakcji uwalniaj c  programistów od koniecz-
no ci pisania nudnego i nara onego na b dy kodu podstawowego, poniewa  w spo-
sób automatyczny zarz dza po czeniami bazy danych oraz pulami po cze , jak
równie  przez odwzorowanie b dów definiowanych w produktach dostawców na
standardow  hierarchi  wyj tków. U atwia te  odwzorowanie obiektu java.sql.

ResultSet na list  obiektów domeny i wykonywanie procedur sk adowanych.
Je eli wolisz korzysta  z ORM zamiast prostego kodu JDBC obs uguj cego

baz  danych, to masz szcz cie. Modu  ORM wspiera najlepsze dost pne pro-
dukty, takie jak Hibernate, iBATIS, Java Data Objects (JDO) oraz Java Persi-
stence API (JPA).

Informacja na temat iBATIS
Apache iBATIS zosta  w roku 2010 wycofany i zast piony przez MyBatis (mybatis.org).
Cho  iBATIS 2 by  obs ugiwany od Spring 2, to z powodu problemów z obs ug  czasu
Spring 3 nie zawiera jeszcze oficjalnego wsparcia tej biblioteki. Zapoznaj si  z modu-
em MyBatis-Spring dost pnym na stronie http://www.mybatis.org/spring.

Modu  OXM zapewnia warstw  abstrakcji oferuj c  prost  i spójn  obs ug  popu-
larnych narz dzi odwzorowania Object/XML, takich jak Castor, Java Architecture for
XML Binding (JAXB), JiBX, XMLBeans oraz XStream.

Modu  JMS oferuje uproszczone API do tworzenia i konsumowania komunikatów.
Ostatni z modu ów — transakcji — zapewnia zarówno programow , jak i deklaratywn
obs ug  transakcji.
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22 ROZDZIA  1. Przedstawiamy Spring — kontener wstrzykiwania zale no ci

SIE  WWW

Modu  sieci WWW w Spring oferuje standardowe mechanizmy do integrowania
klas Spring z aplikacjami WWW, wielocz ciowego przesy ania plików oraz wywo a
zdalnych korzystaj cych z WWW. Modu  ten ma w asn  bibliotek  „model-widok-
kontroler” (MVC), korzystaj c  z serwletów lub portletów, a tak e pozwala na inte-
growanie wielu popularnych bibliotek oraz technologii takich jak Struts, JavaServer
Faces (JSF), Velocity, FreeMarker oraz JavaServer Pages (JSP).

TESTOWANIE

Spring wspiera równie  testowanie aplikacji. Dost pny jest modu  zapewniaj cy
obs ug  zarówno biblioteki JUnit, jak i TestNG.

Po ogólnym przedstawieniu Spring Framework czas na pokazanie zalet korzy-
stania z tej biblioteki.

1.1.2. Dlaczego warto korzysta  ze Spring?

By  mo e korzysta e  z innych bibliotek lub API (a mo e nawet je tworzy e ), które
obs uguj  przynajmniej jeden z mechanizmów dost pnych w Spring. Dlaczego mia -
by  przeznacza  czas na nauczenie si  innej biblioteki? Oprócz modelu komponen-
towego oraz prostego i spójnego API, które izoluje programistów od z o onego
i wra liwego na b dy kodu podstawowego, istnieje jeszcze kilka innych przyczyn:

 Jako  — od projektu modu ów, pakietów, struktury klas oraz API a  do
implementacji i pokrycia kodu testami Spring Framework jest doskona ym
przyk adem kodu open source o wysokiej jako ci.

 Modularno  — jak wcze niej wspomnieli my, biblioteka posiada blisko
20 modu ów, co daje programistom mo liwo  wybrania jej fragmentów
wykorzystywanych w aplikacji bez konieczno ci do czania ca ej biblioteki.

 Promocja najlepszych praktyk — model programowania Spring bazuj cy
na zwyk ych obiektach Java (POJO) promuje roz czanie komponentów,
testowanie jednostkowe oraz inne najlepsze praktyki.

 Nieskomplikowany proces nauki — dzi ki spójno ci i prostocie API Spring
nie jest zbyt trudny w nauce. Gdy b dziemy pokazywa  kolejne sk adniki
tej biblioteki, zauwa ysz cz sto wyst puj ce wzorce. Dodatkowo dost pne
s  setki róde  drukowanych oraz internetowych, w tym równie  fora
dyskusyjne, na których cz sto publikuj  informacje g ówni programi ci
biblioteki.

 Popularno  — jak atwo wywnioskowa  z mnogo ci publikacji, witryn WWW
oraz ofert pracy, biblioteka Spring Framework jest niemal wszechobecna.

Doskona  ksi k  uzupe niaj c  t , któr  w a nie czytasz, jest Spring in Action,
wydanie 3. (Manning Publications 2011), której autorem jest Craig Walls.

Spring oferuje wiele mo liwo ci, ale trzeba nieco czasu, aby je doceni . Mo esz
by  pewien, e jest tego wart. Ucz c si  korzystania z biblioteki Spring i stosuj c j
do rozwi zywania problemów, przekonasz si , e czy ona ze sob  ró ne technologie,
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dzi ki czemu umo liwia tworzenie spójnych aplikacji. Zauwa ysz, e parametry
konfiguracyjne nie s  zapisywane na sta e w kodzie, lecz centralnie w standardowych
lokalizacjach. B dziesz projektowa  zale no ci mi dzy klasami wykorzystuj ce inter-
fejsy, co lepiej nadaje si  do obs ugi zmieniaj cych si  wymaga . Ostatecznie
wykonasz wi cej przy mniejszym nak adzie pracy, poniewa  Spring Framework
obs uguje mechanizmy podstawowe; b dziesz wi c móg  w wi kszym stopniu sku-
pi  si  na rozwi zywaniu problemów biznesowych.

Wiesz ju , co mo e Ci zaoferowa  Spring. Zapoznamy si  teraz z mo liwo ciami
kontenera podstawowego, pokazanymi na rysunku 1.2. Kontener podstawowy obs u-
guje funkcje odwrócenia kontroli (IoC) oraz DI, na bazie których s  zbudowane
pozosta e modu y.

Rysunek 1.2. Kontener podstawowy

1.2. Elastyczna konfiguracja
z u yciem wstrzykiwania zale no ci

Dzi ki kontenerom takim jak Spring mechanizm IoC sta  si  od kilku lat bardzo
popularny. Cho  w erze internetu wydaje si  to co najmniej wiekiem, dla wielu
programistów jest to nadal nowa i ma o znana koncepcja. W tym podrozdziale wyja-
nimy, czym jest IoC, oraz przedstawimy mechanizmy, z których korzysta. B dziesz

mia  równie  mo liwo  samodzielnego skonfigurowania kontenera Spring.

1.2.1. Konfigurowanie zale no ci w stary sposób

Przeanalizujmy relacje pomi dzy obiektem dost pu do danych (DAO) oraz Data
Source, które to obiekty s  przedstawione w poni szym kodzie. Aby obiekty DAO

mog y wspó pracowa  z DataSource, nale y w klasie JdbcAccountDao utworzy  i zaini-
cjowa  obiekt DataSource odpowiednimi parametrami po czenia:
// Projekt ród owy: sip01, ga : 01 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.dao.jdbc;

import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource;
import com.springinpractice.ch01.dao.AccountDao;

public class JdbcAccountDao implements AccountDao {
   private BasicDataSource dataSource;

   public JdbcAccountDao() {
      dataSource = new BasicDataSource();
      dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
      dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/springbook" +
         "?autoReconnect=true");
      dataSource.setUsername("root");
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      dataSource.setPassword("");
   }
}

W kodzie tym klasa JdbcAccountDao jest zale na od klasy JDBC DataSource. Korzysta-
nie z interfejsów jest zdecydowanie najlepsz  praktyk . Jak pokazano na rysunku 1.3,
kod zawiera równie  zale no  od BasicDataSource — specyficznej implementacji
DataSource z projektu Apache Commons Database Connection Pool (DBCP).

Rysunek 1.3. Klasa JdbcAccountDao jest zale na od BasicDataSource
z Apache DBCP — konkretnej implementacji DataSource

G ównym problemem jest oczywi cie to, e klasa JdbcAccountDao zawiera informa-
cje na temat implementacji, tworzenia i konfiguracji interfejsu DataSource. Innym
potencjalnym problemem jest konieczno  wspó dzielenia danych o po czeniu
z wieloma obiektami DAO. W wyniku zastosowania przedstawionego projektu zmiana
implementacji DataSource lub jej konfiguracji mo e powodowa  konieczno  modyfi-
kowania kodu w wielu miejscach oraz ponownej instalacji po zmianie imple-
mentacji DataSource lub jego konfiguracji.

Jako  kodu mo na poprawi  przez wydzielenie z niego parametrów po cze-
nia za pomoc  java.util.Properties. Pozostanie jednak subtelniejszy problem.
W poprzednim przyk adzie kodu to specyfikacja klasy powoduje powstanie zale -
no ci. Spójrzmy teraz, w jaki sposób mo emy odwróci  kontrol  poprzez wstrzyk-
ni cie naszych zale no ci.

1.2.2. Wstrzykiwanie zale no ci

Jednym ze sposobów eliminowania konkretnych zale no ci od klasy BasicDataSource
jest zdefiniowanie jej zewn trznie i wstrzykni cie jej do klasy JdbcAccountDao jako
DataSource. Daje to nam spor  elastyczno , poniewa  mo emy atwo zmienia
konfiguracj  w jednym miejscu. Je eli chcesz u y  proxy dla DataSource przed ope-
racj  wstrzykni cia, mo esz to zrobi . W przypadku uruchamiania testów jednost-
kowych mo esz zast pi  DataSource imitacj  — to równie  da si  zrobi . Mecha-
nizm DI zapewnia du  elastyczno , któr  tracimy, gdy tworzenie zale no ci jest
na sta e zapisane w korzystaj cych z nich komponentach.

Aby mechanizm DI móg  dzia a , musimy utworzy  obiekt DataSource zewn trz-
nie, a nast pnie albo utworzy  obiekt DAO z jego u yciem, albo ustawi  go za
pomoc  metody ustawiaj cej, jak pokazano poni ej:
// Projekt ród owy: sip01, ga : 02 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.dao.jdbc;

import javax.sql.DataSource;
import com.springinpractice.ch01.dao.AccountDao;
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public class JdbcAccountDao implements AccountDao {
   private DataSource dataSource;

   public JdbcAccountDao() {}

   public void setDataSource(DataSource dataSource) {
      this.dataSource = dataSource;
   }
}

Zwró  uwag , e DAO nie posiada ju  na sta e zapisanej zale no ci od BasicData
Source. Zauwa , e wiersz z importem klasy BasicDataSource zosta  usuni ty.

Poniewa  zale no  jest inicjowana poprzez metod  ustawiaj c , nie jest konieczne
definiowanie konstruktora, za pomoc  którego by  inicjowany obiekt DataSource.
Innym sposobem refaktoryzacji tej klasy jest przekazanie implementacji DataSource
jako argumentu konstruktora. Oba podej cia s  znacznym usprawnieniem kodu.
Mo esz jednak argumentowa , e uda o si  nam jedynie przenie  tworzenie zale -
no ci w inne miejsce kodu. Spójrzmy na us ug  tworz c  DAO:
//Projekt ród owy: sip01, ga : 02 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.service;
import java.util.Properties;
import java.io.InputStream;
import org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource;
import com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao;

public class AccountService {
   private JdbcAccountDao accountDao;

   public AccountService() {
   try {
      Properties props = new Properties();
      InputStream inputStream = this.getClass().getClassLoader()
         .getResourceAsStream("dataSource.properties");
      props.load(inputStream);

      BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource();
      dataSource.setDriverClassName(
         props.getProperty("driverClassName"));
      dataSource.setUrl(props.getProperty("url"));
      dataSource.setUsername(props.getProperty("username"));
      dataSource.setPassword(props.getProperty("password"));
      accountDao = new JdbcAccountDao();
      accountDao.setDataSource(dataSource);
   } catch (Exception e) {
      throw new RuntimeException(e);
      }
   }
}

W jednym aspekcie pogorszyli my nasz kod: wprowadzili my zale no ci pomi dzy
AccountService a BasicDataSource — relacje, których oczywi cie nie chcemy. Mamy
równie  zale no  pomi dzy AccountService a JdbcAccountDao (klasa konkretna), wi c
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nadal jeste my w punkcie wyj cia (patrz rysunek 1.4)! Bardzo atwo pokaza , e ca y
graf zale no ci dla okre lonego systemu mo e sta  si  skomplikowany i ma o ela-
styczny z powodu w z ów, które trudno jest usun .

Rysunek 1.4. Teraz
JdbcAccountDao posiada
oczekiwan  zale no
od DataSource,
ale AccountService posiada
odwo ania do dwóch klas
konkretnych

Nie oznacza to, e DI by o nieudanym eksperymentem. Poszli my we w a ciwym
kierunku. Aby ulepszy  nasz mechanizm, musimy zaj  si  tym, co realizuje wstrzy-
kiwanie.

1.2.3. Odwrócenie kontroli

Dobrym pomys em jest usuni cie DI z kodu klienckiego i przekazanie go do Spring.
W takim scenariuszu kod klienta nie zawiera dania ani wyszukiwania klasy
AccountService. Zamiast tego implementacja AccountService jest w sposób przezro-
czysty wstrzykiwana do kodu klienta w momencie jego inicjalizacji. W poni szym
fragmencie kodu przedstawiona jest klasa AccountService z zale no ci  od interfejsu
AccountDao:
//Projekt ród owy: sip01, ga : 03 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.service;
import com.springinpractice.ch01.dao.AccountDao;

public class AccountService {
   private AccountDao accountDao;

   public AccountService() {}

   public void setAccountDao(AccountDao accountDao) {
      this.accountDao = accountDao;
   }
}

W jaki sposób zdefiniowa  a cuch zale no ci? W przypadku Spring jedn  z mo li-
wo ci jest podej cie deklaratywne z wykorzystaniem XML, jak pokazano na poni -
szym listingu.

Listing 1.1. Plik konfiguracyjny Spring definiuj cy relacje mi dzy obiektami

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 03 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
      destroy-method="close">
      <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
      <property name="url"
      value="jdbc:mysql://localhost:3306/springbook?autoReconnect=true"/>
      <property name="username" value="someusername"/>
      <property name="password" value="somepassword"/>
   </bean>

   <bean id="accountDao"
      class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao">
      <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
   </bean>

   <bean id="accountService"
      class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
      <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
   </bean>
</beans>

Je eli zaczynasz prac  z bibliotek  Spring, taka konfiguracja mo e by  dla Ciebie
nieznana, ale jej znaczenie powinno by  wystarczaj co jasne. We fragmencie 
deklarujemy DataSource i ustawiamy jego w a ciwo ci za pomoc  parametrów konfi-
guracyjnych. We fragmencie  deklarujemy JdbcAccountDao i wstrzykujemy go do
DataSource. Podobnie we fragmencie  wstrzykujemy JdbcAccountDao do AccountSer

vice. Ostatecznym wynikiem jest uzyskanie us ugi, która obs uguje ca y a cuch
zale no ci, ale konfiguracja jest dla niej zupe nie przezroczysta. Nowe, wyczysz-
czone relacje s  pokazane na diagramie klas na rysunku 1.5.

Rysunek 1.5. Teraz zale no ci
bazuj  na interfejsach, a klasy
konkretne s  konfigurowane
w sposób przezroczysty przez
Spring

Jak widzisz, struktura klas ma teraz bardziej warstwow  budow . Zauwa , e
w porównaniu z rysunkiem 1.4 warstwa górna jest zale na wy cznie od poni szych
warstw, a wszystkie zale no ci s  definiowane za pomoc  interfejsów. Upraszcza to
graf zale no ci i u atwia wymian  poszczególnych w z ów. W nast pnym podrozdziale
u yjemy przyk adu ilustruj cego, w jaki sposób mo na u y  biblioteki Spring do
zarz dzania i wstrzykiwania konkretnych implementacji naszych zale no ci.

Obiekt
DataSource
wraz ze
skonfiguro-
wanymi
parametrami

Obiekt DataSource
wstrzykni ty
do JdbcAccountDao

Obiekt JdbcAccountDao
wstrzykni ty
do AccountService
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1.3. Przyk ad prostej konfiguracji ziarna

Gdy mamy ju  za sob  odpowiedzi na pytania, co i dlaczego, spróbujmy u y  DI
ze Spring Framework w ma ej przyk adowej aplikacji. Aplikacja nie b dzie robi a
nic powa nego — pozwoli nam tylko nauczy  si  podstaw zapisywania zale no ci
i zarz dzania nimi z u yciem Spring. Zbudujemy obiekt domeny, DAO odczytuj ce
jego zawarto  z pliku CSV, us ug , a nast pnie po czymy wszystkie te elementy
ze sob .

Kod ten pozwala na uzyskanie listy kont niesolidnych d u ników w hipotetycz-
nej firmie us ugowej. Konto niesolidnego d u nika jest definiowane jako zawieraj ce
niezap acony rachunek, na które nie wp yn y pieni dze od co najmniej 30 dni.
Us uga b dzie odpowiedzialna za sprawdzenie, czy konto nale y do niesolidnego
d u nika, ale list  potencjalnych kont uzyskamy z DAO. Przed utworzeniem DAO
zdefiniujemy obiekty domeny, na których b dziemy pracowa .

1.3.1. Tworzenie obiektów domeny

Przyk adowy obiekt domeny Account, przedstawiony na poni szym listingu, posiada
tylko te pola i metody, które s  potrzebne do zademonstrowania mechanizmu DI
w pozosta ych cz ciach przyk adowej aplikacji.

Listing 1.2. Proste ziarno konta — Account.java

// Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.model;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;

public class Account {

   private String accountNo;
   private BigDecimal balance;
   private Date lastPaidOn;

   public Account(String accountNo, BigDecimal balance, Date lastPaidOn) {
      this.accountNo = accountNo;
      this.balance = balance;
      this.lastPaidOn = lastPaidOn;
   }
   public String getAccountNo() {
      return accountNo;
   }

   public BigDecimal getBalance() {
      return balance;
   }

   public Date getLastPaidOn() {
      return lastPaidOn;
   }
}
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W rzeczywistej aplikacji konta nie pojawiaj  si  z powietrza. Mamy bazy danych,
pliki i inne systemy, które przechowuj  informacje, i mo emy je odczytywa . W tym
przyk adzie utworzymy obiekt DAO analizuj cy plik z warto ciami rozdzielanymi
przecinkami (CSV), zawieraj cy nast puj ce dane:
100,0,09012008
200,100,08012008
300,-100,09012008

W pliku CSV o nazwie accounts.csv pierwsze pole zawiera numer konta, drugie jego
stan (dodatni lub ujemny), a trzecie dat  ostatniego wp ywu na konto w formacie
MMDDRRRR. Jak wspominali my w podrozdziale 1.2, zale no ci wykorzystuj ce
interfejsy zapewniaj  elastyczno , tworz c uniwersalne i modyfikowalne imple-
mentacje. Zanim utworzymy DAO odpowiedzialne za wczytywanie plików, utwórzmy
interfejs dla niego.

1.3.2. Tworzenie interfejsu DAO konta oraz jego implementacji

Poni szy interfejs posiada tylko jedn  operacj  odczytu pozwalaj c  na pobranie
wszystkich kont z magazynu zaplecza, z którego okre lona implementacja mo e
skorzysta . Nie zamieszczamy tu pozosta ych operacji CRUD, poniewa  w tym
przyk adzie ich nie potrzebujemy.
// Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.dao;

import java.util.List;

import com.springinpractice.ch01.model.Account;

public interface AccountDao {
   List<Account> findAll() throws Exception;
}

Teraz utworzymy konkretn  implementacj  AccountDao, która odczytuje obiekty
Account z pliku CSV. Zak adamy, e nazwa pliku CSV mo e si  z czasem zmieni ,
wi c nie wpisujemy jej na sztywno. Uzasadnione jest przeniesienie tej danej do pliku
w a ciwo ci i u ycie klasy java.util.Properties do jej odczytania, ale zamiast to
robi , skonfigurujemy j  za pomoc  Spring. Kod jest nast puj cy.

Listing 1.3. Odczyt kont z pliku CSV — CsvAccountDao.java

// Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.dao.csv;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.math.BigDecimal;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
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import org.springframework.core.io.Resource;
import com.springinpractice.ch01.dao.AccountDao;
import com.springinpractice.ch01.model.Account;

public class CsvAccountDao implements AccountDao {

   private Resource csvResource;

   public void setCsvResource(Resource csvFile) {
   this.csvResource = csvFile;
   }

   public List<Account> findAll() throws Exception {
      List<Account> results = new ArrayList<Account>();

      DateFormat fmt = new SimpleDateFormat("MMddyyyy");
      BufferedReader br = new BufferedReader(

      new FileReader(csvResource.getFile()));
      String line;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
         String[] fields = line.split(",");

         String accountNo = fields[0];
         BigDecimal balance = new BigDecimal(fields[1]);
         Date lastPaidOn = fmt.parse(fields[2]);
         Account account =
            new Account(accountNo, balance, lastPaidOn);
         results.add(account);
      }
      br.close();
      return results;
   }
}

W klasie CsvAccountDao zadeklarowane jest pole csvFile wype niane przez Spring .
Aby Spring móg  je dla nas wype ni , wymagane jest zdefiniowanie publicznej metody
ustawiaj cej . Metoda findAll() z punktu  przegl da plik wiersz po wierszu,
dziel c tekst na elementy i zapisuj c je w obiektach domeny Account, które s  nast p-
nie zbierane w ArrayList i zwracane do wywo uj cego kodu1.

Brak kontroli b dów i asercji
Aby upro ci  przyk ady, pomin em kontrol  b dów, która musi znale  si  w kodzie
produkcyjnym. Na przyk ad w poprzednim przyk adzie kod produkcyjny powinien zawie-
ra  sprawdzenie, czy warto  String przekazana do csvFile nie jest pusta oraz czy
plik wskazywany przez ni  faktycznie istnieje.

                                                          
1 U yta tu metoda konfiguracji jest nazywana wstrzykiwaniem za pomoc  settera. Spring zawiera równie

inne metody konfiguracji ziaren oraz do czania zale no ci, w tym wstrzykiwanie z u yciem konstruktora
oraz wstrzykiwanie metod fabryki. W ksi ce tej u ywamy najcz ciej tej metody, poniewa  jest
to najpopularniejsze podej cie. Wady i zalety strategii wstrzykiwania s  opisane w punkcie „Constructor
versus Setter Injection” artyku u Martina Fowlera „Inversion of Control Containers and the Dependency
Injection pattern” ze stycznia 2004 roku, dost pnego pod adresem http://mng.bz/xvk5.

Plik CSV konfigurowany
przez Spring

Wymagany do wstrzykiwania
za pomoc  metody ustawiaj cej

Implementuje interfejs
AccountDao
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1.3.3. Konfigurowanie CsvAccountDao za pomoc  Spring

Mamy ju  wystarczaj co du o kodu, aby skorzysta  z mo liwo ci, jakie daje nam
Spring. W Spring dost pne jest kilka sposobów konfigurowania obiektów i ich zale -
no ci, a dwoma najpopularniejszymi s  pliki XML oraz adnotacje. W tym punkcie
skorzystamy z XML; podczas przedstawiania w podrozdziale 1.5 konfiguracji na
podstawie adnotacji b dziemy odwo ywa  si  do zaprezentowanych tu koncepcji.
Plik XML zamieszczony na poni szym listingu zawiera znaczniki definiuj ce i konfi-
guruj ce ziarna w Spring.

Listing 1.4. Plik konfiguracyjny Spring — applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   <bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.csv.CsvAccountDao">
      <property name="csvResource" value="accounts.csv"/>
   </bean>

   <bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
      <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
   </bean>
</beans>

Zgodnie z konwencj  programi ci zwykle nadaj  temu plikowi nazw  application
Context.xml, ale mo e on mie  dowoln  nazw . W rzeczywistych aplikacjach
zwykle sensowny jest podzia  konfiguracji Spring na wiele plików, szczególnie je eli
s  one du e i zawieraj  wiele definicji ziaren. W takim przypadku konfiguracja jest
dzielona zazwyczaj na cz ci architektoniczne, a nie funkcjonalne. Warto wi c two-
rzy  pliki konfiguracyjne dla DAO, us ug, serwletów i bezpiecze stwa. W dalszych
cz ciach tej ksi ki poka emy przyk ady tego podej cia. Poniewa  teraz chcemy
zachowa  prostot , wystarczy nam jeden plik.

Spring jest dostarczany z wieloma schematami konfiguracji ró nych elementów
funkcyjnych, takich jak AOP czy zarz dzanie transakcjami. Na razie zadeklarujemy
schemat beans w punkcie . Jest on najbardziej podstawowym schematem, ponie-
wa  funkcje dostarczane przez pozosta e schematy daj  si  zazwyczaj wyrazi  (cho
w bardziej rozbudowanej formie) jako definicje ze schematu beans. Schemat beans
zawiera wszystko, co jest potrzebne do definiowania ziaren ka dego rodzaju, ich
konfiguracji oraz czenia ze sob .

Konfiguracja Twojego pierwszego ziarna znajduje si  w punkcie . Element bean
posiada dwa atrybuty: id oraz class. Za pomoc  atrybutu id b dziemy obs ugiwa
zale no ci pomi dzy ziarnami. W atrybucie class umieszczamy w pe ni kwalifikowan

Schemat ziarna Spring

Definicja ziarna
CsvAccountDao

Konfiguracja
w a ciwo ci
csvResource
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nazw  klasy CsvAccountDao. Spring korzysta z refleksji do tworzenia klasy w czasie
obs ugi dania z kontenera (lub dania innej klasy, która od niej zale y). W punk-
cie  zadeklarowany jest element property dla w a ciwo ci csvResource. Równie
w tym przypadku Spring korzysta z refleksji do ustawienia warto ci elementu zdefi-
niowanego w atrybucie value. Je eli analizujesz do czany do ksi ki przyk ad kodu,
znajdziesz ten plik w katalogu src/main/resources. Spring korzysta z modelu pro-
gramowania JavaBeans do okre lenia kolejno ci ustawiania w a ciwo ci, dlatego
zadeklarowali my metod  ustawiaj c  w obiekcie domeny Account.

1.3.4. Tworzenie us ugi wyszukuj cej konta niesolidnych d u ników

Gdy mamy ju  obiekty domeny oraz DAO, mo emy zbudowa  us ug , która jest
odpowiedzialna za przegl danie wszystkich kont i wyszukiwanie niesolidnych d u -
ników. Kod zamieszczony na nast pnym listingu jest dosy  prosty.

Listing 1.5. AccountService.java — us uga odpowiedzialna za wyszukiwanie
niesolidnych d u ników

//Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01.service;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

import com.springinpractice.ch01.dao.AccountDao;
import com.springinpractice.ch01.model.Account;

public class AccountService {
   private AccountDao accountDao;

   public AccountService() {}

   public void setAccountDao(AccountDao accountDao) {
      this.accountDao = accountDao;
   }

   public List<Account> findDeliquentAccounts() throws Exception {
      List<Account> delinquentAccounts = new ArrayList<Account>();
      List<Account> accounts = accountDao.findAll();

      Date thirtyDaysAgo = daysAgo(30);
      for (Account account : accounts) {
         boolean owesMoney = account.getBalance()
            .compareTo(BigDecimal.ZERO) > 0;
         boolean thirtyDaysLate = account.getLastPaidOn()
            .compareTo(thirtyDaysAgo) <= 0;
         if (owesMoney && thirtyDaysLate) {
            delinquentAccounts.add(account);
         }
      }

Obiekt AccountDao
podstawiany przez Spring

Metoda ustawiaj ca
wymagana do wstrzykiwania

Wyszukiwanie
niesolidnych
d u ników

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/spripr
http://helion.pl/rt/spripr


1.3. Przyk ad prostej konfiguracji ziarna 33

      return delinquentAccounts;
   }

   private static Date daysAgo(int days) {
      GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
      gc.add(Calendar.DATE, -days);
      return gc.getTime();
   }
}

Zale no  od AccountDao jest deklarowana za pomoc  interfejsu w punkcie . Wyma-
gana metoda ustawiaj ca znajduje si  w punkcie . W punkcie  przegl damy
wszystkie obiekty Account zwracane przez DAO i sprawdzamy, czy nale y do nieso-
lidnego d u nika. Je eli jest to takie konto, mo emy je doda  do listy, która nast pnie
jest zwracana przez metod .

1.3.5. Pod czanie AccountService do CsvAccountDao

Teraz po czymy AccountService z CsvAccountDao. W tym celu wystarczy doda  pro-
st  definicj  ziarna do pliku konfiguracyjnego applicationContext.xml, pokazanego
na poni szym listingu.

Listing 1.6. Kompletny plik konfiguracyjny Spring

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   <bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.csv.CsvAccountDao">
   <property name="csvResource" value="accounts.csv"/>
   </bean>

   <bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
   <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
   </bean>
</beans>

Podobnie jak w przypadku definicji dla klasy CsvAccountDao, umieszczonej na lis-
tingu 1.4, okre lamy warto  atrybutów id oraz class. Wa n  ró nic  jest tutaj okre-
lenie sposobu wstrzykiwania AccountDao do us ugi. W tym przypadku korzystamy

z atrybutu ref zamiast value. Atrybut ref jest u ywany do wstrzykiwania innych
ziaren, które zdefiniowali my w Spring. Atrybut value pozwala na wstrzykni cie
prostych warto ci oraz warto ci w a ciwo ci obiektów.

Na rysunku 1.6 pokazany jest diagram klas dla obiektów.

Definicja ziarna AccountService

Wstrzykiwanie AccountDao
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Rysunek 1.6. AccountService
posiada po czenie z AccountDao
bazuj ce na interfejsie, a obie
te klasy zale  od Account

Teraz pozosta o nam napisa  aplikacj  konsolow  do uruchomienia naszego kodu.
W ród trzech zdefiniowanych kont tylko jedno — o numerze 200 — nale y do nie-
solidnego d u nika. Poni szy kod wy wietla numery kont niesolidnych d u ników.

Listing 1.7. Klasa ConsoleApp.java korzystaj ca z AccountService ze Spring

// Projekt ród owy: sip01, ga : 04 (projekt Maven)
package com.springinpractice.ch01;

import java.util.List;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

import com.springinpractice.ch01.model.Account;
import com.springinpractice.ch01.service.AccountService;

public class ConsoleApp {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
      ApplicationContext appCtx =
         new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
      AccountService accountService =
          (AccountService)appCtx.getBean("accountService");
      List<Account> delinquentAccounts = accountService
         .findDeliquentAccounts();
      for (Account a : delinquentAccounts) {
         System.out.println(a.getAccountNo());
      }
   }
}

W punkcie  tworzymy obiekt ClassPathXmlApplicationContext i przekazujemy do
niego lokalizacj  pliku konfiguracyjnego okre lon  wzgl dem zawarto ci zmiennej
classpath. Za pomoc  tej klasy mo emy uzyska  referencj  dowolnego ziarna zdefi-
niowanego w pliku konfiguracyjnym Spring, podaj c tylko jego identyfikator okre-
lony przy definicji ziarna. Interfejs ApplicationContext i jego implementacja jest

naszym pomostem do ziaren Spring. W gruncie rzeczy tworzy on z o on  implemen-
tacj  wzorca fabryki. Aby fabryka mog a tworzy  ziarna, musz  mie  one konstruktor
bezargumentowy (domy lny, niejawny konstruktor bezargumentowy jest wystar-
czaj cy). Spring posiada równie  obs ug  tworzenia ziaren przy u yciu konstruktora

Kontener wstrzykiwania zale no ci

Odczytanie
AccountService
z kontenera
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z argumentami, któr  przedstawimy w nast pnym podrozdziale. W punkcie 
otrzymujemy referencj  do obiektu AccountService wraz z zale nym obiektem
AccountDao, który ma skonfigurowan  warto  w a ciwo ci csvFile.

W tym podrozdziale zbudowa e  prost  aplikacj  z u yciem Spring Framework.
Mo na zauwa y , e pe na aplikacja z wieloma obiektami DAO, us ugami i innymi
komponentami skonfigurowanymi i po czonymi przez Spring mo e by  atwo
podzielona na logiczne elementy — w przeciwie stwie do aplikacji pisanej w stan-
dardowy sposób.

Teraz, gdy przedstawili my ju  podstawy, w nast pnym podrozdziale zajmiemy si
dok adniej mo liwo ciami mechanizmów DI dost pnych w bibliotece. Po omówieniu
przestrzeni nazw beans przedstawimy inne sposoby wstrzykiwania zale no ci, konfi-
gurowania i wyodr bniania w a ciwo ci ziaren, zakres ziaren oraz zagadnienia
sk adniowe, pozwalaj ce na tworzenie czytelniejszych i spójniejszych konfiguracji.

1.4. czenie ziaren za pomoc  XML

Jak ju  pokazali my, ziarno Spring jest reprezentowane przez komponent POJO.
Poniewa  pozosta e pi  obszarów funkcjonalnych Spring Framework (dost p do
danych i integracja, sie  WWW, AOP, instrumentacja oraz testowanie) bazuje na
funkcjach udost pnianych przez kontener podstawowy, to zapoznanie si  ze sposo-
bami czenia ziaren jest niezb dne do zrozumienia Spring Framework i efektyw-
nego korzystania z niego. W tym podrozdziale zapoznamy si  z konfigurowaniem
biblioteki Spring za pomoc  plików XML. W nast pnych punktach przedstawimy
dwie przestrzenie nazw XML, z których b dziemy korzysta  w tej ksi ce: podsta-
wow  przestrze  nazw beans oraz przydatn  przestrze  nazw p.

1.4.1. Przegl d przestrzeni nazw beans

Przestrze  nazw beans jest przestrzeni  podstawow  i obs uguje mechanizm DI;
zapewnia elementy do definiowania ziaren oraz relacji pomi dzy nimi. Aby utworzy
plik konfiguracyjny korzystaj cy z przestrzeni nazw beans, utwórz dokument XML
i umie  w nim odwo anie do schematu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">
</beans>

Plik taki stanowi pust  konfiguracj . Teraz mo esz doda  definicj  obiektu w we-
wn trznym elemencie bean:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/spripr
http://helion.pl/rt/spripr


36 ROZDZIA  1. Przedstawiamy Spring — kontener wstrzykiwania zale no ci

   <bean id="accountService"
      class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService"/>
</beans>

Zdefiniowali my tu AccountService przez utworzenie elementu bean z atrybutami
id oraz class. Warto  atrybutu id pozwala nam w prosty sposób odwo ywa  si
do ziarna. Jak pisali my w podrozdziale 1.3, Spring korzysta z refleksji przy two-
rzeniu nowych instancji klasy zwracanych za po rednictwem interfejsu Application

Context.

CZENIE ZIAREN

Obiekty AccountService mo na tworzy  za pomoc  s owa kluczowego new, ale w przy-
padku warstwy us ug rzadko jest to tak proste. Cz sto zale  one od obiektów DAO,
obs ugi poczty, SOAP i innych. Mo liwe jest tworzenie ka dej z tych zale no ci
programowo w konstruktorze AccountService (lub za pomoc  statycznych metod ini-
cjuj cych), ale prowadzi to do powstania sztywnych zale no ci, a w przypadku
konieczno ci wymiany jednej z klas — do kaskadowych zmian. Mo na równie
tworzy  zale no ci na zewn trz i dodawa  je do AccountService za pomoc  metod
ustawiaj cych lub argumentów konstruktora. W ten sposób mo na wyeliminowa
sztywne zale no ci wewn trzne (o ile b d  zadeklarowane poprzez interfejsy), ale
zachodzi konieczno  powielania kodu inicjuj cego.

Korzystaj c ze Spring, mo na utworzy  obiekt DAO i pod czy  go do Account
Service w nast puj cy sposób:

<bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"/>

<bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
   <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
</bean>

Deklaruj c jedynie element property dla zale no ci, wstrzykn li my obiekt JdbcAc
countDao do AccountService. Element property posiada atrybut name, który odpo-

wiada nazwie w a ciwo ci do ustawienia, jak równie  atrybut ref, do którego nale y
przypisa  warto  id ziarna do wstrzykni cia.

Inne us ugi i klasy mog  zale e  od ziarna accountDao. Je eli jego implementacja
ulegnie zmianie, na przyk ad z JDBC na Hibernate, to wystarczy zaktualizowa
atrybut class w konfiguracji, bez konieczno ci sprawdzania wszystkich zale nych
klas i r cznej wymiany zale no ci. Spring wspiera ten typ czenia, zapewniaj c jego
prac  nawet ze z o onymi, wielopoziomowymi grafami obiektów.

WSTRZYKIWANIE Z U YCIEM KONSTRUKTORA I METOD USTAWIAJ CYCH

Podobnie jak AccountService potrzebuje bezargumentowego konstruktora, Spring
musi posiada  metod  ustawiaj c  setAccountDao(), odpowiadaj c  w a ciwo ci
accountDao, aby móg  u y  refleksji do utworzenia obiektu:
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public class AccountService {
   private AccountDao accountDao;

   public void setAccountDao(AccountDao accountDao) {
      this.accountDao = accountDao;
   }
   //...
}

Taki typ wstrzykiwania jest nazywany wstrzykiwaniem z u yciem metody ustawiaj cej.
Jak wcze niej wspominali my, Spring pozwala równie  na tworzenie obiektów za
pomoc  konstruktorów z argumentami. Mo na wi c pomin  metod  ustawiaj c
i zadeklarowa  odpowiedni konstruktor:
public AccountService(AccountDao accountDao) {
   this.accountDao = accountDao;
}

Zale no ci takie s  rozwi zywane w nast puj cy sposób:
<bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
   <constructor-arg ref="accountDao"/>
</bean>

Jak mo esz si  domy la , jest to nazywane wstrzykiwaniem z u yciem konstruktora.
W ksi ce tej w wi kszo ci przypadków b dziemy korzysta  ze wstrzykiwania z u y-
ciem metody ustawiaj cej.

KONFIGUROWANIE PROSTYCH W A CIWO CI ZIARNA

Konfigurowana przez nas klasa JdbcAccountDao mo e potrzebowa  dodatkowej
inicjalizacji.

W tym przyk adzie zarejestrujemy sterownik JDBC oraz skonfigurujemy dane
po czenia. W przedstawionym poni ej kodzie obiekt BasicDataSource z prostymi
w a ciwo ciami jest konfigurowany za pomoc  elementów property, a nie jak wcze-
niej ref:
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
   destroy-method="close">
   <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
   <property name="url"
   value="jdbc:mysql://localhost:3306/springbook?autoReconnect=true"/>
   <property name="username" value="someusername"/>
   <property name="password" value="somepassword"/>
</bean>

<bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao">
   <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>

Oczywi cie w systemie produkcyjnym najprawdopodobniej wykorzystywany b dzie
obiekt javax.sql.DataSource obs uguj cy pule po cze  (w rozdziale 2. poka emy,
jak z niego skorzysta ). W tym przyk adzie ustawiamy proste w a ciwo ci znakowe
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w BasicDataSource. A gdyby to by y w a ciwo ci numeryczne lub typu java.util.Date?
Spring podejmie w takiej sytuacji prób  konwersji ci gu znaków z atrybutu value
na odpowiedni typ, korzystaj c z implementacji java.beans.PropertyEditor. Spring
ma zdefiniowane kilka takich implementacji, a w razie potrzeby pozwala na defi-
niowanie w asnych2.

WYODR BNIANIE WARTO CI PROSTYCH W A CIWO CI
ZA POMOC  KLASY PROPERTYPLACEHOLDERCONFIGURER

Konfigurowanie w a ciwo ci JdbcAccountDao na zewn trz klasy jest korzystne. Zmiana
parametrów konfiguracji nie wymaga ponownej kompilacji kodu — wystarczy zmie-
ni  XML. Dodatkowo centralizacja konfiguracji pozwala na jej modyfikowanie
w jednym miejscu (lub kilku logicznie powi zanych miejscach, je eli korzystasz
z wielu plików konfiguracyjnych). Jednak w wi kszo ci rodowisk nie pod czamy si
bezpo rednio do produkcyjnego serwera bazy danych i nie wykonujemy na nim nie-
przetestowanego kodu. Mamy jedno rodowisko testowe lub wi ksz  ich liczb . Na
szcz cie Spring pozwala obs u y  takie scenariusze za pomoc  klasy API: Property

PlaceholderConfigurer.
Aby skorzysta  z PropertyPlaceholderConfigurer, nale y utworzy  plik w a ci-

wo ci (nazwijmy go springbook.properties):
dataSource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
dataSource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/springbook?autoReconnect=true
dataSource.username=root
dataSource.password=secret

Nast pnie definiujemy w konfiguracji Spring ziarno PropertyPlaceholderConfigurer.
Na koniec przy definiowaniu ziaren korzystamy z konstrukcji ${} do oznaczania war-
to ci w a ciwo ci, dzi ki czemu kontener mo e je rozpozna  w czasie dzia ania
aplikacji.

Listing 1.8. Deklarowanie PropertyPlaceholderConfigurer do podstawiania
w a ciwo ci

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 05 (projekt Maven) -->
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">
   <bean class="org.springframework.beans.factory.config.
   PropertyPlaceholderConfigurer">
      <property name="location" value="springbook.properties"/>
   </bean>

   <bean id="accountService"
      class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
      <property name="accountDao" ref="accountDao"/>

                                                          
2 Wi cej informacji na temat dost pnych implementacji PropertyEditor mo na znale  pod adresem

http://mng.bz/7CO9.

Deklaracja PropertyPlaceholderConfigurer

Lokalizacja korzysta
z systemu zmiennych rodowiska Java
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   </bean>

   <bean id="accountDao"
      class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao">
      <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
   </bean>

   <bean id="dataSource"
      class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
      destroy-method="close">
         <property name="driverClassName"
            value="${dataSource.driverClassName}"/>
         <property name="url" value="${dataSource.url}"/>
         <property name="username" value="${dataSource.username}"/>
         <property name="password" value="${dataSource.password}"/>
   </bean>
</beans>

Definicja PropertyPlaceholderConfigurer  nie zawiera atrybutu id. Nie jest to
potrzebne, poniewa  kontener Spring automatycznie wykrywa jego istnienie i w cza
dla nas odpowiedni  funkcj . We w a ciwo ci location  klasy PropertyPlaceholder

Configurer okre lamy plik umieszczony w g ównej ga zi classpath. Je eli anali-
zujesz towarzysz cy ksi ce przyk ad kodu, plik springbook.properties znajdziesz
w katalogu src/main/resources, który jest do czany do zmiennej classpath. Mo esz
równie  zmieni  konfiguracj  w punkcie  na
<property name="location" value="file:${user.home}/springbook.properties"/>

W powy szej konfiguracji wskazujemy na plik umieszczony w katalogu domowym
u ytkownika uruchamiaj cego aplikacj , definiowanym poprzez systemow  zmienn
rodowiskow  Java (je eli symbol nie zostanie znaleziony w pliku w a ciwo ci,

Spring próbuje podstawia  systemowe zmienne rodowiskowe). Jest to wygodne,
poniewa  administrator serwera mo e przechowywa  w tych plikach wra liwe
informacje, do których nie musz  mie  dost p programi ci. Pozwala to równie  na
jednoczesn  prac  nad projektem przez wielu programistów, korzystaj cych z w a-
snych baz danych. Na rysunku 1.7 przedstawiony jest sposób dzia ania takiego
scenariusza. Wpisane w punkcie  warto ci s  zmieniane na w a ciwe dla danego
rodowiska.

Po przeczytaniu tego podrozdzia u ksi ki powiniene  ju  wiedzie , w jaki spo-
sób mo na konfigurowa  ziarna Spring. Cho  zagadnienie to jest znacznie obszer-
niejsze, po wi cimy teraz nieco miejsca na przedstawienie wa nego tematu zakresu
ziaren.

1.4.2. Zakres ziaren

Definiuj c ziarno za pomoc  Spring, mo na okre li  sposób tworzenia obiektów
otrzymywanych z kontenera i zarz dzania nimi. Jest to nazywane zakresem ziaren.
Mo emy wyró ni  pi  takich zakresów: singleton, prototype, request, session oraz
globalSession.

Symbole
podstawiane
w czasie
dzia ania aplikacji
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Rysunek 1.7. U ycie zewn trznych plików w a ciwo ci
do zarz dzania konfiguracj  w poszczególnych rodowiskach

Zakres jest konfigurowany za pomoc  atrybutu scope:
<bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"
   scope="singleton|prototype|request|session|globalSession"/>

ZAKRES SINGLETON

Zakres singleton jest domy lnym zakresem ziaren deklarowanych w Spring. Nazwa
tego zakresu oznacza co  innego ni  klas  Java implementuj c  wzorzec singleton.
Zadeklarowanie ziarna o zakresie singleton w Spring powoduje, e w kontenerze
b dzie istnia a tylko jedna instancja, natomiast klasa implementuj ca wzorzec pro-
jektowy singleton b dzie mia a jedn  instancj  w ramach danego obiektu aduj -
cego klasy.

Gdy za damy ziarna o zakresie singleton z kontenera, gdy nie by  on wcze-
niej utworzony, Spring utworzy obiekt i zapisze go w buforze (patrz rysunek 1.8),

a w przeciwnym razie zwróci utworzon  wcze niej instancj  zapisan  w buforze.
Z tego powodu ziarna singleton zwykle nie posiadaj  stanu, poniewa  s  wspó -
dzielone przez wiele w tków (na przyk ad w rodowiskach z serwletami). Na przyk ad
us ugi o zakresie singleton cz sto maj  powi zania z obiektami DAO o zakresie
singleton, a z kolei te obiekty mog  zawiera  referencje do obiektów SessionFactory
Hibernate, które mo na bezpiecznie wykorzystywa  w aplikacjach wielow tkowych.
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Rysunek 1.8. Ziarna
o zakresie singleton
s  wspó dzielone
przez nadrz dne
instancje klas

Dopóki zasoby s  bezpieczne dla w tków — co oznacza, e s  synchronizowane,
niezmienne, nie maj  stanu ani pól, w których nie s  spe nione powy sze kryteria —
mo na je bezpiecznie deklarowa  w zasi gu singleton, aby unikn  narzutu na ich
tworzenie.

ZAKRES PROTOTYPE

Ziarna o zakresie prototype s  tworzone za ka dym razem, gdy zostanie wywo ana
metoda getBean() z obiektu ApplicationContext, oraz za ka dym razem, gdy s
wstrzykiwane do innych ziaren. Przeanalizujmy ten drugi przypadek. Za pomoc
poni szego kodu wstrzykujemy ziarno o zakresie prototype do innego ziarna o domy l-
nym zakresie singleton (zwró  uwag , e zwykle nie deklarujemy DAO z u yciem
zakresu prototype, poniewa  chcemy zapewni  mo liwo  ich bezpiecznego stoso-
wania w w tkach — korzystamy tu z DAO dla zachowania spójno ci z poprzednim
przyk adem).
<bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"
   scope="prototype"/>

<bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService">
   <property name="accountDao" ref="accountDao"/>
</bean>

W tym scenariuszu obiekt AccountService jest tworzony tylko raz i jest zapisywany
w buforze. Tym razem obiekt JdbcAccountDao jest tworzony i wstrzykiwany, ale nigdy
nie jest buforowany. Kolejne dania obiektu AccountService, zarówno poprzez
getBean() z ApplicationContext, jak i poprzez wstrzykiwanie, spowoduj  utworzenie
nowej instancji AccountService wraz z jej odwo aniem do JdbcAccountDao. Ziarno
singleton odwo uj ce si  do prototype powoduje, e ziarno prototype ma efektyw-
nie zakres singleton. Je eli jednak jednocze nie wstrzykniemy JdbcAccountDao do
innego ziarna o zakresie singleton, otrzyma ono referencj  do osobnej instancji.
Zakres prototype jest przedstawiony na rysunku 1.9.
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Rysunek 1.9. Ziarna o zakresie prototype s  tworzone za ka dym razem,
gdy ich klasy nadrz dne s  pobierane z kontenera. Je eli jednak
klasa nadrz dna ma zakres singleton, kolejne jej pobrania spowoduj
zwrócenie buforowanych obiektów, w których zale no ci o zakresie
prototype s  równie  buforowane (i nie s  ponownie tworzone)

Ziarna o zakresie prototype maj  inny cykl ycia ni  ziarna o zakresie singleton.
Spring mo e zarz dza  pe nym cyklem ycia, razem z tworzeniem i usuwaniem
ziaren o zakresie singleton, ale dotyczy to (konkretyzacja, konfiguracja i dekoracja
za po rednictwem dynamicznych po redników) jedynie ziaren o zakresie prototype.
Do kodu klienta nale  czyszczenie i zwalnianie zasobów czy inne operacje zarz -
dzania cyklem ycia ziarna. Powoduje to, e ziarna o zakresie prototype s  podobne
do obiektów tworzonych za pomoc  s owa kluczowego new, cho  mog  pojawi  si
trudno ci w podstawianiu jednych do drugich — z powodu skomplikowanej inicjali-
zacji ziaren ze stanem, których zarz dzanie jest znacznie uproszczone w Spring.

ZAKRES REQUEST, SESSION I GLOBALSESSION

Trzy ostatnie zakresy — request, session i globalSession — s  przydatne wy cz-
nie w kontek cie aplikacji WWW. Nie ma znaczenia to, jakiej biblioteki WWW u y-
wasz — dzia aj  one identycznie w ka dej z nich.

Ziarna o zakresie request s  tworzone za ka dym razem, gdy do serwletu, do
którego jest ono wstrzykni te, trafia danie HTTP. Podobnie jak w przypadku
zmiennych o zakresie request w serwletach, ziarna te s  bezpieczne w u yciu, ponie-
wa  specyfikacja serwletów narzuca tylko jeden w tek na danie HTTP.

Ziarna o zakresie session s  ograniczone do zakresu standardowych zmiennych
o zakresie session. S  one, podobnie jak ziarna request, bezpieczne w u yciu i mody-
fikacji, poniewa  s  ograniczone do jednego w tku jednocze nie, zwi zanego z klien-
tem wykonuj cym danie.

Ziarna o zakresie globalSession nadaj  si  do wykorzystania wy cznie w aplika-
cjach portletowych. Podobnie jak ziarna o zakresie session, istniej  one przez ca
sesj , ale s  wspó dzielone przez wszystkie portlety w aplikacji WWW, natomiast
ziarna session s  tworzone i zarz dzane dla ka dego portletu osobno.
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Istnieje kilka wymaga  dotycz cych u ycia ziaren o tych zakresach. Je eli korzy-
stamy z innej biblioteki ni  Spring Web MVC, konieczne jest zarejestrowanie klasy
RequestContextListener w deskryptorze instalacji serwletu (web.xml):
<web-app>
   ...
   <listener>
      <listener-class>
         org.springframework.web.context.request.RequestContextListener
      </listener-class>
   </listener>
   ...
</web-app>

Mo esz u y  klasy RequestContextListener w kontenerze serwletów implementuj -
cych specyfikacj  w wersji 2.4 lub nowszej. W przypadku kontenera 2.3 dost pna jest
osobna implementacja RequestContextFilter. Te obiekty nas uchu i filtry pozwalaj
na integracj  pomi dzy Spring a u ywanym kontenerem serwletów. Mówi c naj-
pro ciej, Spring przechwytuje dania i dekoruje je za pomoc  funkcji zakresu.

Je eli pobierasz ziarna o tych zakresach z ApplicationContext, to implementacja
ApplicationContext musi obs ugiwa  dania WWW, tak jak na przyk ad XmlWebAp

plicationContext. W przeciwnym razie otrzymasz wyj tek IllegalStateException
z komunikatem o nieznanym zakresie.

Po wi cili my sporo miejsca na zapoznanie si  z przestrzeni  nazw beans. Jak
wcze niej wspomnieli my, rozdzia  ten nie wyczerpuje tematu i je eli zdecydu-
jesz si  pozna  to zagadnienie dok adniej, to masz sporo do nauki. Teraz skieru-
jemy nasz  uwag  na przestrze  nazw p, której zadaniem jest uproszczenie konfi-
guracji XML w stosunku do tej, któr  mo emy zbudowa  wy cznie z u yciem
przestrzeni nazw beans.

1.4.3. Przestrze  nazw p

Przestrze  nazw p jest rozszerzeniem przestrzeni beans o alternatywn  sk adni
deklaracji w a ciwo ci. Zamiast konfigurowa  w a ciwo ci jako elementy XML, tak
jak pokazywali my to na przyk adzie JdbcAccountDao, mo na zadeklarowa  je jako
atrybuty elementu bean. Jak pokazano na poni szym listingu, w a ciwo ci s  definio-
wane jako atrybuty w formacie p:[nazwaW a ciwo ci]="warto ".

Listing 1.9. Deklarowanie PropertyPlaceholderConfigurer do podstawiania
w a ciwo ci

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 06 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   ...

Deklaracja
przestrzeni nazw p
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   <bean id="dataSource"
      class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
      destroy-method="close"
         p:driverClassName="${dataSource.driverClassName}"
      p:url="${dataSource.url}"
      p:username="${dataSource.username}"
      p:password="${dataSource.password}"/>

   ...
</beans>

Przestrze  nazw p zapewnia nam udogodnienia sk adniowe oraz pozwala na tworze-
nie spójniejszej konfiguracji. W punkcie  deklarujemy przestrze  nazw, ale nie
nale y zwraca  uwagi na podan  lokalizacj  schematu. Aby dowiedzie  si , dlaczego,
spójrzmy na u ycie tej przestrzeni w punkcie . Nie ma tu zdefiniowanych ad-
nych elementów ani atrybutów. Przestrze  nazw p nie jest zdefiniowana w pliku
XSD, jak przestrze  beans. Jej funkcje s  udost pniane przez Spring. Oprócz tego,
e mo na definiowa  proste w a ciwo ci, mo na równie  wstrzykiwa  pe ne ziarna:

<bean
    id="accountService"
    class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService"
    p:accountDao-ref="accountDao"/>

Jedyn  ró nic  pomi dzy t  deklaracj  atrybutu a pozosta ymi, u ywanymi dla pro-
stych w a ciwo ci, jest ko cówka nazwy atrybutu –ref.

W nast pnym podrozdziale przedstawimy konfiguracj  bazuj c  na adnotacjach.
Wygoda i czytelno  adnotacji powoduje, e faworyzujemy je przy wielu zadaniach
przekrojowych (kontrola poprawno ci, trwa o , transakcje, bezpiecze stwo, us ugi
sieciowe, odwzorowania da  itp.), wi c s  one powszechnie stosowane (w punk-
cie 1.5.4 przedstawione jest zestawienie zalet konfiguracji korzystaj cych z XML
i adnotacji). Kolejna technika jest nadal u yteczna z kilku powodów — nie wszyst-
kie mechanizmy Spring mog  by  konfigurowane wy cznie za pomoc  adnotacji
i mo esz preferowa  oddzielenie obiektów POJO od zada  konfiguracji.

1.4.4. Przestrze  nazw c

W Spring 3.1 wprowadzono przestrze  nazw c, maj c  dwa zadania. Pierwszym jest
ulepszenie istniej cej sk adni wstrzykiwania z u yciem konstruktora oraz uspraw-
nienie okre lania argumentów konstruktora do ustawienia. Drugim celem by o
zapewnienie podobnych rozszerze  sk adni XML dla u ytkowników wykorzystu-
j cych wstrzykiwanie z u yciem konstruktora. Nie trzeba ju  podawa  wielu ele-
mentów construktor-arg definiuj cych wstrzykiwanie z u yciem konstruktora.

Zacznijmy od bardzo prostego przyk adu. Spójrz na poni sz  klas  Person.
Zauwa , e konstruktor posiada dwa argumenty typu String:

public Person(String firstName, String lastName) {
   this.firstName = firstName;
   this.lastName = lastName;
}

Deklaracja w a ciwo ci
jako atrybutów
elementu bean
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W wersjach wcze niejszych ni  Spring 3.1 ziarno to nale a o konfigurowa  w nast -
puj cy sposób:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   <bean id="janAsPerson" class="foo.Person">
      <constructor-arg value="Jan"/>
      <constructor-arg value="Kowalski"/>
   </bean>

</beans>

W przypadku Spring 3.1 mamy dwie opcje. S  one przedstawione w poni szej kon-
figuracji:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:c="http://www.springframework.org/schema/c"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd">

   <bean id="janAsPerson" class="foo.Person"
      c:firstName="Jan"
      c:lastName="Kowalski"/>

   <bean id="wojtekAsPerson" class="foo.Person"
      c:_0="Wojciech"
      c:_1="Wojciechowski"/>
</beans>

Podobnie jak przestrze  nazw p, przestrze  c zapewnia nam udogodnienia sk adniowe
oraz pozwala na tworzenie spójniejszej i czytelniejszej konfiguracji. W przyk adowej
konfiguracji zadeklarowali my wymagan  przestrze  nazw w punkcie . Ponow-
nie zwró  uwag , e nie podajemy lokalizacji schematu. Podobnie jak przestrze
nazw p, przestrze  c nie jest zdefiniowana w pliku XSD. Jej funkcje s  udost pniane
przez Spring.

W punkcie  zademonstrowana jest pierwsza z funkcji nowej sk adni. Dzi ki
wykorzystaniu wyra enia c:[nazwaZmiennej]="warto " jasne jest, która warto  jest
kojarzona z którym argumentem konstruktora. Mo liwo  kojarzenia nazw zapi-
sanych w XML z nazwami argumentów konstruktora jest uzale niona od dost p-
no ci kodu skompilowanego z danymi debugera. Je eli korzystasz z biblioteki
zewn trznej, która pozostaje poza Twoj  kontrol , mo esz u y  formatu c:_[indeks

Zmiennej]="warto ", pokazanego w punkcie . W tym przypadku zamiast korzy-
sta  z nazw zmiennych zapisanych w kodzie bajtowym, mo emy dzi ki tej konfi-
guracji poda  numer kolejnego argumentu konstruktora. Podobnie jak w przy-
padku przestrzeni nazw p, mo esz doda  ko cówk  –ref, aby odwo ywa  si  do
innych ziaren.

Deklaracja przestrzeni nazw c

Deklaracja argumentów konstruktora
z u yciem nazw zmiennych

Deklaracja argumentów konstruktora
z u yciem kolejno ci zmiennych

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/spripr
http://helion.pl/rt/spripr


46 ROZDZIA  1. Przedstawiamy Spring — kontener wstrzykiwania zale no ci

Do tej pory w rozdziale tym przedstawili my dok adniej sposoby czenia zia-
ren z u yciem kodu XML. Opisali my przestrze  nazw beans oraz metody czenia
ziaren ze sob . Nast pnie przeszli my do wstrzykiwania z u yciem konstruktora
oraz metody ustawiaj cej i opisali my konfigurowanie i wyodr bnianie w a ciwo ci
ziaren. Na koniec przedstawili my zakresy ziaren oraz zademonstrowali my spo-
sób u ycia przestrzeni nazw p oraz c. W nast pnym podrozdziale poka emy, w jaki
sposób korzysta  z adnotacji j zyka Java do definiowania komponentów Spring oraz
ich zale no ci, aby wyeliminowa  potrzeb  u ywania plików XML.

1.5. Automatyczne czenie oraz skanowanie komponentów
z u yciem adnotacji

Po opisaniu podstawowych informacji na temat czenia elementów ze sob  przed-
stawimy konfiguracj  wykorzystuj c  adnotacje, która zosta a wprowadzona
w Spring 2.0 i rozwini ta w Spring 2.5. Adnotacja @Autowired pozwala na czenie
relacji za pomoc  typu i mo e by  ona stosowana do konstruktorów i pól bez potrzeby
ustawiania ich w konfiguracji XML. Nast pnie przedstawimy adnotacje stereotypów
dost pne w bibliotece: @Component, @Repository, @Service oraz @Controller. Dzi ki
adnotacjom stereotypów oraz @Autowired mo na u y  skanowania komponentów
w poszukiwaniu zale no ci przy minimalnym wykorzystaniu kodu XML. W ksi ce
tej cz sto wykorzystujemy skanowanie komponentów i automatyczne czenie,
poniewa  pozwala to na zmniejszenie kodu (cho  staje si  on wtedy mniej jedno-
znaczny)3.

1.5.1. Adnotacja @Autowired

We wcze niejszym podrozdziale wstrzykiwali my DAO do us ugi za pomoc  dekla-
racji bean oraz przestrzeni nazw p:
<bean id="accountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"/>

<bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService"
   p:accountDao-ref="accountDao"/>

W przypadku u ycia adnotacji @Autowired mo na wyeliminowa  atrybut p:account
Dao-ref. Na pocz tek przyjrzymy si  adnotacjom, a nast pnie zmodyfikujemy

konfiguracj  XML, aby je wspiera a.
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

   ... other imports omitted ...

                                                          
3 Automatyczne czenie ma swoje wady i zalety. Pozwala na uproszczenie konfiguracji, ale powoduje,

e zale no ci pomi dzy komponentami s  mniej widoczne — niektórzy mog  powiedzie  „magiczne”.
Im bardziej skomplikowana jest nasza konfiguracja, tym mniej sensowne jest automatyczne czenie
komponentów, cho  twierdzenie to nie zawsze si  sprawdza.
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public class AccountService {

   @Autowired
   private AccountDao accountDao;

   ...
}

PRZESTRZE  NAZW CONTEXT

Adnotacja @Autowired nie ma adnego znaczenia, je eli nie zostanie zmieniona konfi-
guracja XML. Musimy do czy  do niej schemat context i zadeklarowa  element
annotation-config w sposób pokazany na nast pnym listingu. Z ziaren accountDao
oraz accountService usun li my równie  metody ustawiaj ce.

Listing 1.10. Zmodyfikowana konfiguracja Spring obs uguj ca adnotacje

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 07 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
   xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
   xsi:schemaLocation="
   http://www.springframework.org/schema/beans
   http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
   http://www.springframework.org/schema/context
   http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">

   <context:annotation-config/>

   <bean
      class="org.springframework.beans.factory.config.
      PropertyPlaceholderConfigurer"
      p:location="springbook.properties"/>

   <bean
      id="accountService"
      class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService"/>

   <bean
      id="accountDao"
      class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"/>

   <bean id="dataSource"
      class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
      destroy-method="close"
      p:driverClassName="${dataSource.driverClassName}"
      p:url="${dataSource.url}"
      p:username="${dataSource.username}"
      p:password="${dataSource.password}"/>

</beans>

Odwo anie
do schematu
context

Aktywuje konfiguracj  bazuj c  na adnotacjach

Jawne
wstrzykiwanie
nie jest ju
potrzebne

Konfiguracja parametrów
znakowych jest nadal
wykorzystywana
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Elementy przestrzeni nazw context umo liwiaj  obs ug  konfiguracji. Jeden z nich
pozwala w czy  konfiguracj  bazuj c  na adnotacjach. Schemat context deklaru-
jemy w punkcie . Nast pnie w czamy adnotacje poprzez zadeklarowanie elementu
annotation-config . Jak mo na zauwa y  w punkcie , atrybut p:accountDao-ref
nie jest ju  potrzebny. Zwró  uwag , e wydzielili my konfiguracj  DataSource  do
osobnego ziarna i e parametry konfiguracji prostych w a ciwo ci znakowych s
nadal wykorzystywane.

Je eli b dziesz tworzy  aplikacj  korzystaj c  z tych ziaren i tej konfiguracji,
zauwa ysz, e Spring wstrzyknie JdbcAccountDao do AccountService.

Gdy pole jest oznaczone jako @Autowired, Spring wyszukuje w kontenerze ziarna
o pasuj cym typie. Poniewa  klasa JdbcAccountDao implementuje interfejs AccountDao,
a AccountService zawiera deklaracj  pola AccountDao, Spring automatycznie pod czy
te w a ciwo ci. Co si  stanie, gdy zdefiniowane s  co najmniej dwa ziarna o pasu-
j cym typie?
...

<bean id="jdbcAccountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao"/>
<bean id="hibernateAccountDao"
   class="com.springinpractice.ch01.dao.hibernate.HibernateAccountDao"/
<bean id="accountService"
   class="com.springinpractice.ch01.service.AccountService"/>

...

Spring zg asza w takim przypadku wyj tek BeanCreationException:
Exception in thread "main"
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name
'accountService': Autowiring of fields failed; nested exception is
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Could not autowire field:
private springinpractice.ch01.dao.AccountDao
springinpractice.ch01.service.AccountService.accountDao; nested exception is
org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No unique bean of type
[springinpractice.ch01.dao.AccountDao] is defined:
expected single matching bean but found 2: [jdbcAccountDao,hibernateAccountDao]

Je eli zadeklarujemy pole jako tablic  AccountDao lub jak kolwiek kolekcj  bazuj c
na typie AccountDao, Spring umie ci w tablicy lub kolekcji wszystkie typy DAO:
@Autowired
private AccountDao[] accountDaos;

Oczywi cie w wi kszo ci przypadków nie ma sensu posiadanie tablicy obiektów DAO,
ale dosy  cz sto mamy wiele implementacji jednego interfejsu i musimy okre li  t
w a ciw . Adnotacja @Autowired pozwala na okre lenie w a ciwego ziarna:
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;

public class AccountService {

   @Autowired
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   @Qualifier("hibernateAccountDao")
   private AccountDao accountDao;
}

Kwalifikatorem jest atrybut id z deklaracji bean. Nie jest to jedyny sposób; w prze-
strzeni nazw context zdefiniowany jest element qualifier, który mo e by  u yty
w deklaracji AccountDao. Element ten jest wygodny, je eli musisz pozostawi  atry-
buty id bez zmian (aby na przyk ad zachowa  konwencj ) albo potrzebujesz innych
zasad kwalifikacji. Mo esz na przyk ad odró nia  zwyk e DAO bazuj ce na Hiber-
nate od wydajnego DAO JDBC z r cznie dostrajanymi zapytaniami SQL, nad któ-
rymi DBA sp dzi  d ugie godziny.

1.5.2. Adnotacje stereotypów

Do tej pory pokazali my, w jaki sposób czy  ziarna z u yciem adnotacji @Auto
wired. Jednak tam ten atrybut zapewnia wy cznie czenie. Nadal zachodzi

konieczno  definiowania ziaren, aby kontener mia  o nich informacje i móg  je dla
nas wstrzykiwa . Jednak przy u yciu adnotacji stereotypów Spring mo na opisa
klasy i w czy  skanowanie komponentów (co poka emy wkrótce), a Spring auto-
matycznie zaimportuje ziarna do kontenera, wi c nie b dziemy musieli ich defi-
niowa  w XML. Obecnie dost pne s  cztery adnotacje stereotypów: @Component,
@Repository, @Service oraz @Controller.

Adnotacja @Component oznacza ziarno, wi c mechanizm skanowania komponentów
mo e je rozpozna  i udost pni  w kontek cie aplikacji. Je eli chcemy usun  dekla-
racj  JdbcAccountDao z konfiguracji XML, wystarczy umie ci  fraz  @Component przed
deklaracj  klasy:
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class JdbcAccountDao implements AccountDao {
...
}

Teraz mo esz ca kowicie usun  z XML deklaracj  ziarna, a pole @Autowired acco
untDao w AccountService zostanie wype nione automatycznie instancj  JdbcAcco
untDao. Cho  jest to poprawna i przydatna adnotacja, to istnieje w a ciwsza, która

zapewnia dodatkowe korzy ci w przypadku DAO.
Adnotacja @Repository jest specjalizacj  adnotacji @Component. Powoduje nie tylko

zaimportowanie DAO do kontenera DI, ale równie  przekszta cenie nieobs u onych
wyj tków na DataAccessException ze Spring (równie  nieobs u onych).

Adnotacja @Service jest równie  specjalizacj  adnotacji komponentu. Obecnie
nie oferuje adnych dodatkowych funkcji w stosunku do adnotacji @Component, ale
dobrym pomys em jest u ywanie @Service zamiast @Component w klasach warstwy
us ug, poniewa  lepiej okre la ona nasze intencje. Ponadto w przysz o ci mo e to
by  wykorzystane w narz dziach wspieraj cych oraz dodatkowych funkcjach.

Ostatnia adnotacja, @Controller, oznacza klas  jako kontroler Spring Web MVC.
Jest to tak e specjalizacja adnotacji @Component, wi c ziarna oznaczone za jej pomoc
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s  równie  importowane do kontenera DI. Nie mówili my zbyt wiele na temat MVC
w Spring, ale w dalszej cz ci ksi ki wzorzec ten b dzie intensywnie wykorzy-
stywany. Mówi c najpro ciej, gdy dodamy do klasy adnotacj  @Controller, mo emy
u y  kolejnej adnotacji, @RequestMapping, do powi zania adresu URL z metod  instan-
cyjn  tej klasy. Dzi ki temu mo emy poinformowa  Spring, e chcemy wywo a
okre lon  metod , gdy zostanie wykonane danie odpowiedniego adresu URL.
Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w dalszej cz ci ksi ki.

1.5.3. Skanowanie komponentów

Tak samo jak musimy zadeklarowa  context:annotation-config w celu w czenia
automatycznego czenia, musimy równie  zadeklarowa  context:component-scan
do w czenia importu klas oznaczonych za pomoc  stereotypów. Jest to pokazane
na poni szym listingu.

Listing 1.11. Zmodyfikowana konfiguracja Spring obs uguj ca skanowanie
komponentów

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 08 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
   xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
   xsi:schemaLocation="
      http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context
      http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">
   <context:component-scan base-package="com.springinpractice.ch01"/>
   …
</beans>

Element context:component-scan wymaga u ycia atrybutu base-package, który pozwala
okre li  punkt pocz tkowy do rekurencyjnego przeszukiwania komponentów.
W naszym przypadku ma on warto  com.springinpractice.ch01. Element compo

nent-scan mo e ponadto by  deklarowany wielokrotnie i wskazywa  na wiele
pakietów. Cz sto struktura pakietów odpowiada warstwom aplikacji (konwencj  t
stosujemy w przyk adach w tej ksi ce), wi c mo emy mie  pakiety dla DAO, us ug
i kontrolerów. W takiej sytuacji deklarujemy trzy elementy component-scan, których
atrybut package-base wskazuje na ró ne pakiety.

Gdy zadeklarowany jest element component-scan, nie ma potrzeby deklarowania
context:annotation-config, poniewa  automatyczne czenie jest niejawnie w czane
po w czeniu skanowania komponentów.

Nie potrzebujemy równie  deklarowa  ziaren w konfiguracji. Po w czeniu ska-
nowania komponentów przy starcie aplikacji Spring przegl da wszystkie wskazane
przez nas pakiety, wyszukuje klasy oznaczone stereotypami i importuje je do konte-
nera. Domy lnymi nazwami ziaren s  niekwalifikowane nazwy klas zaczynaj ce si
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od ma ej litery4. Na przyk ad springinpractice.ch01.dao.jdbc.JdbcAccountDao jest
zamieniane na jdbcAccountDao. Wynikowy plik konfiguracyjny wygl da nast puj co:

Listing 1.12. Plik konfiguracyjny Spring korzystaj cy ze skanowania komponentów

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Projekt ród owy: sip01, ga : 08 (projekt Maven) -->

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
   xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
   xsi:schemaLocation="
      http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context
      http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">
   <context:component-scan base-package="com.springinpractice.ch01"/>
   <bean
      class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer"
      p:location="springbook.properties"/>

   <bean id="dataSource"
      class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
      destroy-method="close"
      p:driverClassName="${dataSource.driverClassName}"
      p:url="${dataSource.url}"
      p:username="${dataSource.username}"
      p:password="${dataSource.password}"/>
</beans>

Poniewa  w czyli my skanowanie komponentów i w accountService korzystamy
z adnotacji @Service, natomiast w accountDao z @Repository, nie musimy ju  definio-
wa  ich w konfiguracji XML. U ywamy skompilowanych klas z zewn trznej biblio-
teki (BasicDataSource), wi c nie jeste my w stanie doda  do kodu adnotacji. Dlatego
w a nie nadal musimy tutaj definiowa  ich konfiguracj .

1.5.4. XML czy adnotacje? Co jest lepsze?

W ksi ce tej przedstawimy wykorzystywan  powszechnie konfiguracj  bazuj c  na
adnotacjach. W wielu z naszych przyk adów pojawiaj  si  adnotacje Hibernate, JPA
oraz Hibernate Validator. Odzwierciedla to kierunek, w którym zmierza rozwój
Spring, oraz fakt, e adnotacje s  wygodne i atwe w u yciu w wielu sytuacjach.

To, czy korzysta  z XML, czy z adnotacji do tworzenia konfiguracji, jest przed-
miotem dyskusji w rodowisku. Konfiguracja XML jest scentralizowana w zbiorze
plików, a ka dy plik jest zazwyczaj dedykowany okre lonej jednostce lub warstwie

                                                          
4 Je eli domy lne nazwy ziaren s  nieodpowiednie dla naszych celów, mo esz zaimplementowa  interfejs

Spring BeanNameGenerator i za jego pomoc  zmieni  strategi  nazewnictwa. Nast pnie, przy deklarowaniu
elementu componentscan, wykorzystujemy element name-generator i wskazujemy za jego pomoc  nasz
BeanNameGenerator. Wi cej informacji znajdziesz w rozdziale „Naming autodetected components” z „The Spring
Framework Reference” autorstwa Roda Johnsona. Rozdzia  jest dost pny pod adresem http://mng.bz/23kk.
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architektonicznej. Je eli mamy na przyk ad jeden plik konfiguracyjny Spring dla
DAO, a drugi dla us ug i chcemy co  w nich zmieni , wystarczy pobra  odpowiedni
plik, przejrze  go i wprowadzi  zmian . atwo znale  ten plik, ale w zale no ci od
jego wielko ci trudne mo e by  zapoznanie si  z nim. Dodatkowo przechowywanie
konfiguracji w XML zapewnia, e klasy POJO s  czyste, co by o jednym z argu-
mentów przemawiaj cych za u ywaniem Spring. Dystrybucja konfiguracji jest
znacznie bardziej z o ona, szczególnie gdy wymieniamy cz  technologii infra-
struktury na inne.

Je eli korzystamy z adnotacji, nasza konfiguracja jest skonsolidowana w apli-
kacji w przekrojach pionowych. Wolimy taki podzia , poniewa  zmiany funkcji
zwykle przekraczaj  warstwy architektoniczne, wi c przydatna jest mo liwo  zmian
elementów w jednym miejscu. Je eli musimy na przyk ad doda  pole do klasy
domeny, otwieramy t  klas  w IDE, dodajemy pole i dekorujemy je adnotacjami
JPA oraz Bean Validation Framework w jednym kroku. Jest to atwiejsze ni
otwieranie ka dego pliku konfiguracyjnego XML, przegl danie go i wprowadzanie
niezb dnych zmian. Inn  zalet  u ywania adnotacji jest atwo  uzyskania pe nego
widoku na poszczególne us ugi domeny oraz ich obiekty.

Jaka  konfiguracja XML jest nadal potrzebna. Konieczne jest w czenie skano-
wania komponentów w XML — Spring posiada kilka klas, które mo na konfiguro-
wa  wy cznie w XML.

1.6. Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawili my krótko Spring Framework, jego g ówne elementy
i podstawowe zasady, w tym odwrócenie kontroli oraz jego zwi zek ze wstrzykiwa-
niem zale no ci. Na kilku przyk adach zademonstrowali my zalety Spring i zarz -
dzania zale no ciami aplikacji, jak równie  opisali my sposób definiowania tych
zale no ci za pomoc  XML oraz adnotacji Java.

W nast pnym rozdziale zostawimy kontener i przejrzymy cz  z (bardzo) u y-
tecznych komponentów dostarczanych przez Spring, które obs uguj  trwa o ,
odwzorowanie obiektowo-relacyjne oraz zarz dzanie transakcjami. W wielu przy-
padkach mo esz do czy  te komponenty do swojej aplikacji w sposób ca kowicie
przezroczysty.
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czenie, 395

przekszta cenie w obiekt, 63
relacji, Patrz: relacja encja
trwa o ci, 140

Enterprise JavaBeans, Patrz: EJB
EntityManager, 81

F
Facebook, 317, 423, 425
Failsafe, 351, 352, 362, 372, Patrz: Maven Failsafe
FeedBurner, 302, 315
formater, 416
formularz, 97, 129, 137

bezpiecze stwo, 102
bia a lista wi zania, 98, 102
filtrowanie pól, 140
HTML, 286
kontaktowy, 282, 289, 290, 297
logowania, 212, 213, 216
poprawno , 104, 140, 142, 155, 191
przekierowanie, 136
przekierowanie po przes aniu, 102
przesy ania artyku u, 460
przesy anie danych, 132
rejestracji, 97
subskrypcji, 302, 304, 305
wi zanie danych, 140, 190
WWW, 130
wy wietlanie, 149

FreeMaker, 519
FreeMarker, 296
funkcja

prze czania witryn, 116
sterowana adnotacjami, 174
zakresu, 43

G
Git, 385, 569
GitHub, 422, 423, 424, 425, 569

zaczep, 427, 432
Google Analytics, 302
graf, 389

kraw d  skierowana, 395
stanów, 127

w ze , 389
ko cowy, 395
pocz tkowy, 395

H
H2, 376
handler

HttpServletRequest, 90
odwzorowania, 108, 109, 110
przestrzeni nazw, 553, 554
uprawnie , 269
wyra e , 269, 270
wywo ania POST, 100

da , 90
HandlerInterceptor, 110
HandlerMapping, 110
has o, 97, 128, 131, 153, 154, 157, 358

odcisk, 235, 236, 238
pobieranie, 228
stare, 238
warto  pocz tkowa, 236

HATEOAS, 482, 483, 487
cza, 487

HbnUserMessageDao, 288
Hibernate, 21, 53, 54, 62, 67, 73, 79, 154, 282,

301, 332, 333, 365, 447, 477
API Session, 63, 67

Hibernate 3, 149
Hibernate Core, 318, 327
Hibernate Validator, 104, 140, 142, 191, 193, 318

komunikat, 146
HibernateTemplate, 524
HSQL, 376
HTTPS, 205
Hudson, 417
Hypermedia as the Engine of Application State,

Patrz: HATEOAS

I
iBATIS, 21
identyfikator zabezpiecze , Patrz: SID
IMAP, 510, 512, 513

SSL, Patrz: IMAPS
IMAP IDLE, 513
IMAPS, 514
imitacja zale no ci, 354
instancja, 63, 385, 386
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instrukcja SQL
select, 57
update, 57

instrumentacja, 20
integracja, 20, 21, 55, 475, 476, 483

brama, 488, 489, 490, 492, 496, Patrz: brama
punkt, 522, 524, 531
punkt-punkt, 491

interfejs
AccountService, 229
Action, 185, 186
ApplicationContextAware, 345
ApplicationRepository, 392
AuthenticationManager, 206
BindingResult, 141
bramy, 495, 511
CommentService, 322
DAO, 29, 74, 75
DataSource, 24
Device, 118
DeviceResolver, 118
FactoryBean, 295
GuardListSource, 546
HandlerAdapter, 112
HandlerInterceptor, 110
HandlerMapping, 107
InitializingBean, 187
javax.validation.Validator, 192
javax.validation.ValidatorFactory, 192
JPA EntityManager, 80, 81
kontrolera, 89
org.springframework.security.acls.model.Acl,

266
org.springframework.validation.Validator, 192
PortalGateway, 495
programowy programowania, 423
RowMapper, 57
Runner, 361
Spring BeanNameGenerator, 51
TicketGateway, 495, 496
UserDetails, 226
UserDetailsService, 207, 220, 229
u ytkownika, 122, 474
WWW, 441
wywo ania zwrotnego, 525

internacjonalizacja, 116, 137
InternalResourceViewResolver, 174
IoC, 23

J
JAAS, 207
Jackrabbit, 441, 442, 444, 446, 453
Jackson, 405, 415
Java Architecture for XML Binding, Patrz: JAXB
Java Context Repository, Patrz: JCR
Java Database Connectivity, Patrz: JDBC
Java Message Service, Patrz: JMS
Java Naming and Directory Interface, Patrz: JNDI
Java Persistence API, Patrz: JPA
Java Persistence Query Language, Patrz: JPQL
Java VisualVM, 537, 540
java.util.Properties, 24
JavaMail, 61, 290, 296, 301, 510, 516
JavaMailSender, 294
JavaScript, 336
JavaScript Rhino, 144
JavaServer Faces, 127
JAXB, 21
JAXB 2, 405
JBoss EL, 170
JCA, 61
JConsole, 540
JCR, 441, 443, 444
JCR 2.0, 443
JDBC, 21, 53, 54, 55, 60, 62, 154, 229

sterownik, 37
szablon, 157

JdbcDaoImpl, 222, 223
JdbcMutableAclService, 274
JdbcTemplate, 54, 524
JDO, 21
Jenkins, 385, 417
j zyk

definicji przep ywów, 163, 164
SpEL, 246
wyra e , 170
zapyta , 63

JiBX, 21
JMS, 21, 61, 492
JMX, 537, 540
JNDI, 54, 60, 157
JPA, 21, 54, 79, 83, 149, 318, 327, 391
JPQL, 63
jQuery Mobile, 124
JSF, 163, 172
JSON, 405, 406, 410, 412
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JSP, 113, 165
bazuj cy na JSTL, 113
wy czanie fragmentów, 252

JSR 283, 443
JSR-223 Java Scripting, 140
JSR-303, 104, 142, 191

implementacja, 191
komunikat, 146

JSR-303 Bean Validation, 140, 191, 282, 321
JSTL, 165
JUnit, 343, 348, 354, 370

K
klasa, 63

AbstracHibernateDao, 331
AbstractAction, 187
AbstractAtomFeedView, 312
AbstractContextLoader#modifyLocations, 362
AbstractFeedView, 312
AbstractHbnDao, 77, 79, 447
AbstractRssFeedView, 312
AccessControlListTag. AccessControlListTag,

279
Account, 226
AccountForm, 142
akcji, 185, 187
Article, 329
ArticleController, 455, 468
ArticleConverter, 463
ArticleMapper, 450
BasePermission, 265
BasicDataSource, 24
BeanDefinitionParser, 554
CircuitBreakerTemplate, 543
CircuitOpenException, 530
Comment, 320, 321
CommentTarget, 322
ContactController, 283
ContactServiceImpl, 67, 291, 297, 300
DaoAuthenticationProvider, 220
domeny, 396
DTO, 493
dynamicznych po redników, 83
FormAction, 188
ForumServiceImpl, 267
identyfikator jako typu parametru, 83
import, 50

jako kontroler, 94
JcrArticleDao, 449
JcrDaoSupport, 449
JDBC DataSource, 24
JdbcAccountDao, 23, 24
JsRuntimeSupport, 343
LocalValidatorFactoryBean, 192
MultiAction, 187, 188
OpenSessionInViewFilter, 333
OpenSessionInViewInterceptor, 333
oznaczona za pomoc  stereotypu, 50
POJO, 52, 63, 94, 131, 150, 447
PropertyPlaceholderConfigurer, 38, 39
proxy, 297, 298
Query, 80
refaktoryzacja, 25
RequestContextListener, 43
Resources, 488
ResourceSupport, 487
RestTemplate, 424, 426, 483
Session, 80
SessionFactory, 80
SitePreferenceHandlerInterceptor, 122
SpringJUnit4ClassRunner, 361
TicketTransformer, 514, 518
UserMessage, 287, 288
uwierzytelniania, 207
View, 312
wywo ania zwrotnego, 524

klucz, 57, 307
kod DDL, 430
kolekcja, 63
kolumna, 63
komentarz

silnik, Patrz: silnik komentarzy
tekstowy, 318
wysy anie, 325

komponent
obs uguj cy, 88
roz czanie, 22
skanowanie, 46, 51, 300
wielokrotnego u ytku, 163

komunikacja
asynchroniczna, 502, 503
punkt-punkt, 518
pytanie-odpowied , 502, 503
wy lij-subskrybuj, 518
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komunikat, 21, 137
broker, 492, 512
Hibernate Validator, 146
HTTP konwerter, 416
JSR-303, 146
szyna, Patrz: szyna komunikatów
z o ono  translacji, 493

komunikator, 282
konfiguracja, 204

ACL, 270, 271
aplikacji, 91, 134, 385, 387
bazuj ca na adnotacjach, 135, 558, 568
DataSource, 158
deklaratywna, 558
DispatcherServlet, 105, 106, 136, 355
dryfowanie, 384, 388
element, Patrz: CI
HandlerMapping, 107
handlerów, 270
Hibernate, 157, 332
InternalResourceViewResolver, 113
kontekstu aplikacji, 156, 158, 338, 339
kontroli poprawno ci, 148
kopia g ówna, 388
Maven, 246, 348, 354, 424

Jetty, 157, 282
programowa, 558
przestrzeni nazw, 206
serwletu, 106
Spring, 192, 392, 414, 434
Spring MVC, 163, 173
Spring Security, 201, 205
Spring Web MVC, 104, 116
SWF, 176
rodowiska, 387

uwierzytelniania, 206
wtyczki, 353
zabezpiecze , 250
zabezpiecze  serwera, 301
zarz dzanie, 383, 385, 387

danymi, 405
ziarna, 326

konsola JMX, 540
konstruktor, 46

AclAuthorizationStrategyImpl, 271
argument, 36, 37, 44, 45

kontekst
aplikacji, Patrz: aplikacja kontekst
zarz dzanie, 67

kontener
DI, 20
java.util.Collection, 268
podstawowy, 20, 23
serwletów, 221

kontrola
dost pu, 243, 244, 245, 246, 258

pozycja, Patrz: ACE
zasady, 246, 247, 256, 257, 259, 266

poprawno ci, 44, 78, 99
ról, 249
uprawnie , 249
zabrudzenia, 67

kontroler, 88, 185, 313, 455
brzegowy, 90, 91
ContactController, 285
CRUD, 413
dodawanie, 98
MVC, 132
POJO, 89, 97
Spring Web MVC, 333
tworzenie, 94, 132
widoku, 214

konwerter, 416
komunikatów HTTP, 416

kryptografia, 233, 301

L
LDAP, 207
LinkedIn, 317, 423, 425
lista

ACL, 245
bia a, 98, 102, 142, 248, 256, 285
czarna, 142, 248
JSON, 410, 412
kontroli dost pu, 259
obiektów domeny, 21
stra ników, 545, 546, 559
wysy kowa, 301, 302, 307, 311
XML, 410, 413

logika
domeny, 73, 78
trwa o ci, 73

logowanie, 21, 204, 212, 219, 245, 252, 258
strona, 213, 216
u ytkownika anonimowego, 212
z u yciem formularzy, 205

Lucene, 443
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a cuch, 499, 501, 509
zale no ci, 26

cze mailto, 282, 290
czenie automatyczne, 46

M
magazyn, 442

IMAP, 510, 516
mapowanie, 64
Markdown, 336, 337
maszyna wirtualna, 384
Maven, 172, 192, 246, 348, 349, 385, 417, 569

Jetty, 282, 290, 328, 571, 572, 573
konfiguracja, Patrz: konfiguracja Maven
test integracyjny, 368, 370, 374
zale no ci, 353

Maven 3, 417
Maven Build Helper, 348, 349
Maven Failsafe, 348, 351
Maven Surefire, 351
MD5, 235
mechanizm DI, 24, 28, 35

usuni cie z kodu klienckiego, 26
media, 387
metauprawnienia, 272
metoda

@InitBinder, 103, 141, 150, 304
AclImpl.isGranted, 266
addArticleNode, 452
addPageNode, 452
addVolunteer, 166
ArticleServiceImpl.postComment, 332
atomowa, 529
attemptResetAfter, 529
authenticate, 206
bind, 189
bindAndValidate, 189
convert, 464
create, 75, 77, 153, 401, 450
createEmail, 293
createOrUpdate, 448
createPackage, 420
createTicket, 496
CRUD, 75, 392, 450
DELETE, 256
doPostExecute, 187

doPreExecute, 187
dotMobi, 126
encodePassword, 235
execute, 187, 525, 529
fabryki, 126, 187
findOpenTicketStatus, 505
GET, 256
GET HTTP, 118
getAll, 75
getAllArticles, 333
getBean, 41
getCurrentSession, 68
getForums, 248
getFullName, 66
getId, 152
getListAsJson, 412
getModule, 408
getMostSpecificMethod, 560
getPackages, 420
getPage, 448
getState, 529
getUserInfo, 169
gistOperations, 425
HTTP, 256
invoke, 546
Java ochrona przed nieautoryzowanym

dost pem, 244, 245
JavaMailSender.send, 293
JcrDaoSupport.setSessionFactory, 450
list, 95
load, 341
loadUserByUsername, 207, 230
MapSqlParameterSource.addValue, 57
matches, 562
mDot, 126
member, 95
mostkowana, 560
mostkuj ca, 560
nazwa przekszta canie na zapytanie, 84
obs uguj ca dania, 95
odczytuj ca, 395
parse, 564
parseAnnotation, 561
password, 228
POST, 256
postRegistrationForm, 140
preHandle, 121
print, 341
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metoda
PUT, 256
ReflectionTestUtils.setField, 370
registerAccount, 155
reject, 145
rejectValue, 145
repoOperations, 425
reset, 529
resetForm, 189
sendEmail, 298
sendNotificationEmail, 323
Session.save, 67
setAccountDao, 36
setupForm, 188
sygnatura, 95
szablon, 450
szablonu, 524
toString, 131
transakcyjna, 68
update, 401
username, 228
userOperations, 425
ustawiaj ca, 24, 36
validate, 189
wyszukuj ca, 84, 392, 401, 502
zapytania, 83

Mockito, 354
model, 90

artyku ów, 446
domeny, 97
REST, 128

modularno , 21, 22
modu , 395, 396, 397, 406

domeny, 396
klienta, 396
Markdown.Sanitizer.Modified, 341
WWW, 396

MongoDB, 442, 444, 466, 467
MVC, 22, 88, 161
MyBatis, 21
MySQL, 149, 157, 359, 378

N
nag ówek

AMQP, 506
komunikatu, 506
SI, 506

User-Agent, Patrz: User-Agent
dania, 118, 119, 311

Neo4j, 387, 389, 393
Nexus, 385, 417
niedopasowanie

strukturalne, 66
zachowania, 66

Nygard Michael, 521

O
OAuth 2, 428
obiekt

AccountController, 135
AccountService, 36, 41
BeanNameViewResolver, 114, 115
BindingResult, 145
buforowanie, 41
DataSource, 23, 24, 58, 59, 222, 358
deszereguj cy, 415
DispatcherServlet, Patrz: DispatcherServlet
domeny, 21, 28, 149, 320, 447

Account, 151
autoryzacja, 245
bezpiecze stwo, 245
jako ziarno formularza, 97, 98
zabezpieczenia, 267, 269

dostawcy, 206
dost pu do danych, 23, 153, Patrz te : DAO
error, 187, 188
Errors, 154
Event, 187
form, 188
formularza, 189
HandlerAdapter, 112
HandlerExceptionResolver, 112
HandlerInterceptor, 110, 121
InternalResourceView, 113
InternalResourceViewResolver, 113, 174
Java, 63

odwzorowanie na graf, 391
java.sql.ResultSet, 21
javax.sql.DataSource, 37
JdbcAccountDao, 41
JdbcMutableAclService, 274
klucza, 57
konfigurowanie, 31
LocaleResolver, 116
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MongoTemplate, 469
MultipartResolver, 116
nietrwa y, 67
od czony, 67
org.springframework.security.core.userdetails.

User, 225
os onowy, 406
POJO, 90, 185, 283
po czenie, 63
ProviderManager, 206
przechwytuj cy, 110, 553, 566

porada, 543
przekszta cemie w encje bazy danych, 63
RequestContext, 186
RequestToViewNameTranslator, 115
rozpoznaj cy, 116
RSS Channel, 313
Session, 68, 333
SessionFactory, 72, 158
SessionFactory Hibernate, 40
success, 187
szereguj cyJAXB2, 415
ThemeResolver, 116
trwa y, 67
UserMessage, 285, 287
usuni ty, 67
u ytkownika, 233
ViewResolver, 112, 115
WebDataBinder, 141
wykonuj cy przep yw, 177
XmlViewResolver, 114, 115
za lepkowy, 448

odwzorowanie, 63
obiektowo-XML, Patrz: OXM
Object/XML, Patrz: OXM
relacyjno-obiektowe, Patrz: ORM

OGNL, 170
ogranicznik wywo a , 545
OID, 264
OpenID, 207
OpenJPA, 80, 82
operacja wsadowa, 83
org.springframework.web.servlet.mvc.Controller,

90
ORM, 21, 53, 62, 79
OSCache, 443
OXM, 21, 498

P
PageDown, 336, 337
pakiet, 397, 405, 419

duplikowanie, 419
JSON, 406
XML, 406

parametry
konfiguracyjne, 23
po czenia, 24
typu generycznego, 75

pasek nawigacji, 213
Pinterest, 317
PlainTextFilter, 327
plik

applicationContext.xml, 33
applicationContext.xml, 31
applicationContext-security.xml, 199
beans-datasource.xml, 362
beans-datasource-it.xml, 362, 378, 379
bean-service.xml, 82
beans-integration.xml, 512
beans-jcr.xml, 468
beans-kite.xml, 535, 556
beans-security.xml, 205, 210, 215, 218, 231,

235, 258
beans-security-acl.xml, 269
beansservice.xml, 535
beans-service.xml, 294, 300, 310, 339, 378
beans-web.xml, 135, 138, 142, 213, 214, 218,

314, 465, 535
dispatcherServlet-context.xml, 176
environment.properties, 453
findExistingPlayer-flow.xml, 189
JAR, 396
jetty-env.xml, 246, 571
JSP, 113, 211
konfiguracyjny, 31, 33, 52, 569

bezpiecze stwa, 31
DAO, 31
serwletów, 31
us ug, 31

list.jsp, 96
loginRequired.jsp, 217
main-servlet.xml, 123
member.jsp, 96
modelu projektu, Patrz: POM
przesy anie, 116
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plik
registrationForm.jsp, 142, 147
repository.xml, 446, 453
spring.schemas, 550
subhead.jspf, 211, 213, 215, 217, 218, 233, 257
rodowiska .properties, 59

WAR, 396
web.xml, 91, 104, 119, 134, 158, 173, 208,

209, 470, 485, 535
testowanie integracyjne, 359

webflowContext.xml, 189, 192, 200
XML, 35, 44, 51, 246
XML Schema, 551
XSD, 550

poczta, 36
poczta elektroniczna, 282, 510
podprzep yw, 162, 167, 183, 194
POJO, 22, 35, 52, 88, 89, 94, 131, 150, 185, 283,

447
pole, 46
POM, 172
porada, 553

bazuj ca na obiekcie przechwytuj cym, 543
z list  stra ników, 552, 553

portlet, 42, 163, 170
problem niedopasowania strukturalnego, 66
procedura sk adowana, 21
profil, 387
programowanie

aspektowe
AOP, Patrz: AOP
AspectJ, 21

sterowane testami, Patrz: TDD
projektowanie dziedzinowe, 150
PropertyPlaceholderConfiguraton, 62
protokó

AMQP, Patrz: AMQP
Wireless Access Protocol, Patrz: WAP

ProviderManager, 206
proxy

automatyczne, 549, 561, 562, 564
bazuj cy

na interfejsach, 564
na klasie, 564

przep yw, 127, 162, 163, 185
dane, 168
dziedziczenie, 194, 195, 197
implementowanie, 178

rejestr, 176
rozpocz cie, 170
stan, 164

action, 164, 166
decision, 164, 166
dynamiczny, 178
dziedziczenie, 195, 197
end, 164, 167
predefiniowany, 178
przej cie, 167
subflow, 164, 167
view, 164, 170, 190, 194, 196

wyszukiwania, 164
zabezpieczanie, 197, 200
zarz dzanie, 168

przestrze  nazw, 61
AOP, 548
beans, 35, 270
c, 44, 45
context, 47, 48
handler, 553, 554
jdbc, 358, 376
jee, 61
konstruktorów Spring, 59
mvc, 135, 214
MVC, 387
p, 43, 44, 45
security, 270
Spring Modules jcr, 453
Spring Security, 205
task, 300, 327
util, 72
w asna, 549, 550, 556, 557

punkt integracji, Patrz: integracja punkt

R
RabbitMQ, 475, 491, 492, 493, 498, 510, 512
rejestr przep ywów, Patrz: przep yw rejestr
relacja, 63, 396, 399

encja, 395, 400
jeden do wielu, 394

czenie za pomoc  typu, 46
typ, 395
wiele do wielu, 394, 398
w a ciwo , 395

ReloadableResourceBundleMessageSource, 137
repozytorium tre ci, 444, 445, 446, 453
RequestContext, 186
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RequestToViewNameTranslator, 116
RequireJS, 336
REST, 128, 405, 417, 422, 482, 483
RestTemplate, 425, 426, 488, 489
RFI, 99
Rhino, 336
ROME, 311
router, 509
routing, 110
RSS, 115, 311, 312

S
schemat

beans, 31
context, 47
konfiguracji, 31

SDJ, 484
SDR, 484, 487
ServletContextAware, 464
serwer

ci g ej integracji, 417
pocztowy Gmail, 290

serwlet, 88, 91, 104, 113, 173, 333
deskryptor instalacji, 43
eksportera, 485
filtr, 121
filtra, 209, 210
filtrów bezpiecze stwa, 205

SHA-1, 235
SHA-256, 235
SI, 475, 491, 498, 510, 512, 516

filtr, Patrz: SI punkt ko cowy
kana , Patrz: kana
punkt ko cowy, 475, 476, 501
wstrzykiwanie zale no ci, 475

SID, 262, 264
sie

spo eczno ciowa, 317, 423
WWW, 20, 22
zawodowa, 317

silnik
dostarczania artyku ów, 441, 454, 466
FreeMarker, 296
komentarzy, 317, 318, 326, 327, 336
przep ywów pracy, 162
SpEL, 205
szablonów, 296, 519

silnik JavaScript Rhino, 144
SimpleUrlHandlerMapping, 109
SitePreference, 122
SitePreferenceHandler, 122
SitePreferenceHandlerInterceptor, 123, 126
SitePreferenceRepository, 122
SiteSwitcherHandlerInterceptor, 126
skrypt

mi dzywitrynowy, Patrz: XSS
SQL testowanie integracyjne, 359

Skybase, 385
s owo kluczowe, 119

new, 36
volatile, 529

SMTP, 516
SOAP, 36, 483
sortowanie, 83
SpEL, 169, 170, 212, 246, 251, 256, 501, 505
Spring 2, 21
Spring 2.0, 46
Spring 2.5, 46
Spring 3, 21, 90
Spring 3.0, 128
Spring 3.1, 45, 387
Spring AMQP, 475, 491, 498
Spring AOP, 542
Spring Data JPA, 54, 82, 480, 482, Patrz: SDJ
Spring Data MongoDB, 466, 469
Spring Data Neo4, 391
Spring Data Neo4j, 387, 389, 393
Spring Data REST, 475, 482, 483, Patrz: SDR
Spring Expression Language, 252, Patrz: SpEL
Spring Faces, 127
Spring HATEOAS, 475, 482, 483, 487
Spring Integration, Patrz: SI
Spring JavaScript, 127
Spring JDBC, 55
Spring JdbcTemplate, 149
Spring JMX, 537
Spring Mobile, 116, 117

konfigurowanie, 119
Spring Modules, 443
Spring Modules JCR, 441, 442, 443
Spring MVC, 172, 173
Spring Rabbit, 475, 491
Spring RestTemplate, 417
Spring Roo, 150
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Spring Security, 127, 197, 199, 277, 435, 437
konfigurowanie, 204

Spring Security 3, 203, 252, 255, 258
Spring Social, 422, 423, 424, 430
Spring Task Execution, 296, 297
Spring Tool Suite, 569
Spring Validation, 191
Spring Web Flow, Patrz: SWF
Spring Web MVC, 87, 89, 97, 98, 128, 140, 282,

283, 311, 327, 405
aplikacja, 91
architektura, 90
konfiguracja, 104, 106

springSoccer, 174
SpringSource Enterprise Bundle Repository,

Patrz: EBR
Spring-Source Tool Suite, 549
SQL, 55
SSO, 128
Stack Overflow, 336
StandardSitePreferenceHandler, 122
stra nik, 525, 545, 553
strona podzi kowania, 285
stronicowanie, 83
struktura domeny

bazy danych, 66
Java, 66

strumie , 312, 475
Atom, 115
elementy, 313
RSS, 115

Struts 1, 97, 98
subskrypcja, 302, 315

prywatno , 306, 310
Subversion, 385
SWF, 127, 162, 172, 178, 185

konfiguracja, 176
konfigurowanie, 189
zmienne, 169

conversationScope, 170
flashScope, 170
flowScope, 170
requestScope, 170
viewScope, 170
zakres, 170

system
bazuj cy na hipermediach, 483
integracja, 475

kontroli wersji, 385
obs ugi dzia u wsparcia, 474, 479, 480, 499,

507, 510
pobieraj cy, 417
zarz dzania konfiguracj , Patrz: konfiguracja

zarz dzanie
zarz dzania tre ci , Patrz: CMS

szyna komunikatów, 493, 503, 507, 510

T
tabela, 63

acl_object_identity, 263
acl_sid, 262
ról, 263

tablica AccountDao, 48
taniec OAuth 2, 428, 429
TDD, 343, 374
tekst

filtrowanie, 324, 327
sformatowany, 318, 340

test, 20
bezpiecze stwa, 318
ignorowanie, 374, 375
jednostkowy, 24

TestNG, 348
testowanie, 347, 384

filtra, 343
integracyjne, 343, 347, 349, 351, 353, 354,

355, 356
bazy danych, 376
konfiguracja ziarna, 358
o ograniczonym czasie wykonania, 371
obs uga sytuacji wyj tkowych, 368
plik web.xml, 359
skrypt SQL, 359
cie ki pozytywnej, 360, 364, 366, 368, 374

weryfikowanie wydajno ci, 370
jednostkowe, 22, 343, 351

TransactionTemplate, 524
transakcja, 21, 44, 54, 62, 67, 127, 403, 453

DAO, 450
mened er, 73, 479
obs uga, 21
rozproszona, 478
zarz dzanie, 31, 68

deklaratywne, 70
programowe, 318
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trwa o , 44, 54, 67, 73, 140, 151, 287, 331
cykl ycia, 67
dostawca, 80
logika, Patrz: logika trwa o ci

Twitter, 423, 425

U
udost pnianie filmów i zdj , 317
Unified EL, 170
uprawnienia, 265, 266, Patrz te : u ytkownik

uprawnienia
specjalne, 272
zestaw, 266

urz dzenie
mobilne, 116, 118
wykrywanie, 116

User Agent Switcher, 118
User-Agent, 118
UserDetailsService, 207
userMessage, 286
UserMessage, 285, 287
us uga, 90

aktywator, 476
ArticleService, 332
BlogPostService, 332
budowania przep ywu, 176
CommentService, 332
dostarczania artyku ów, 327
FeedBurner, 302
InMemoryDaoImpl, 220
integracja, 476
JdbcDaoImpl, 220
kont u ytkownika, 154
konwersji, 416
obliczeniowa, 385
pocztowa SMTP, 244
powolna, 522
ProductService, 332
REST, Patrz: REST
sieciowa, 44, 405, 482, 483, 503

punkt ko cowy, 410, 418, 420
REST, 128, 484, 491

zaczep, 427, 432
uwierzytelnianie, 128, 205, 226, 243, 306, 453,

Patrz te : autoryzacja
automatyczne, 239
mened er, 206
OpenID, 128

u ytkownik, 225
autoryzacja, Patrz: autoryzacja
dane rejestracji, 149
has o, 157
identyfikator jako warto  pocz tkowa, 236
konta modelowanie, 131
logowanie, Patrz: logowanie
nazwa, 128, 154, 358
rejestracja, 236
rola, 248, 249, 279
strona danych, 433
uprawnienia, 248, 249, 265

definiowanie, 261
uwierzytelnianie, Patrz: uwierzytelnianie
wylogowywanie, Patrz: wylogowywanie
zapami tanie, 206, 219
zapami tywanie, 245, 252, 258

V
Velocity, 165, 290, 519
velocityEngine, 295
VelocityEngine, 294
ViewResolver, 136
VTL, Patrz: Velocity

W
WAP, 119
warstwa

biznesowa, 88
dost pu do danych, 54, 80
integracji, 476
us ug, 36, 69, 401

w tek, 296
g ówny, 297
widoczno , 529
wysy ania wiadomo ci, 297

WebContentInterceptor, 110
wiadomo  e-mail, 283, 290, 293, 294, 310, 323,

510, 512, 516
widok, 88, 90, 99

forward:, 114
FreeMarker, 115
JSP, 456, 458
kontroler, 214
nadrz dny, 96
nazwa, 95, 215

logiczna, 165
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widok
podrz dny, 96
prefiksów nazwy, 114
redirect:, 114
strategia rozpoznawania, 113
strona

podzi kowania, 135
rejestracji, 133
tworzenie, 133

technologia, 165
Velocity, 115
wyodr bnianie napisów, 137, 139
XSLT, 115
wy wietlanie b dów, 147

wiersz, 63
Wikipedia, 317
Wireless Universal Resource FiLe, Patrz: WURFL
witryna, 281

prze czanie, 116
uprawnienia administratora, 259, 260, 261, 272
w poddomenie, 126
w a ciwo ci, 116
w a ciwo ciami, 122

w a ciwo , 63
acceptTerms, 131
csvResource, 32
email, 227
enabled, 150
firstName, 227
fullName, 152, 227
indeksowana, 391
lastName, 227
marketingOk, 131
nazwa, 415
password, 153
relacji, Patrz: relacja w a ciwo
repository.conf, 453
repository.dir, 453

wrodzona niezgodno , 63
wstrzykiwanie

metod fabryki, 30
serwletów filtrów, 210
z u yciem konstruktora, 30, 37, 44
z u yciem metody ustawiaj cej, 37
za pomoc  settera, 30
zale no ci, 20, 23, 24, 89, 102, 345, 347

pionowe, 475, 476
poziome, 475
SI, 475

ziarna, Patrz: ziarno wstrzykiwanie

WURFL, 119
WurflDeviceResolver, 119, 121
wydajno , 371
wyj tek

BeanCreationException, 48
biznesowy, 185
DuplicateCIException, 403
hierarchia standardowa, 21
IllegalStateException, 43
nieobs u ony, 49
ResourceNotFoundException, 367
translacja, 450

wylogowywanie, 204, 212, 219, 245, 252, 258
wyra enie regularne, 146
wywo anie zwrotne, 524
wzorzec

bezpiecznik, 521, 522
data access object, 74
singleton, 40
szablon, 523
szablonu, 524
szablonu metody, 450

X
XML, 405, 406, 410
XML Schema, 551, Patrz: XSD
XMLBeans, 21
XSD, 549
XSLT, 165
XSS, 336
XStream, 21

Y
YouTube, 317

Z
zadanie

hermetyzacja, 21
przekrojowe, 21

zak adka spo eczno ciowa, 317
zapisu opó nianie transakcyjne, 67
zapytanie, 55, 57, 63

CRUD, 67
JPA, 63
odwzorowanie, 63
ogólnego przeznaczenia, 75
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zasób, 61
messages.properties, 142
tworzenie zestawu na komunikaty, 137
ValidationMessages.properties, 142

zdarzenie, 165
error, 189
ID, 165
success, 188, 189

ziarno, 20, 106
accountDao, 36
cykl ycia, 42
definiowanie, 31
dekoracja, 42
diagram zale no ci, 569
formularza, 97, 99, 131, 140, 149, 150, 288, 321
implementacja, 36
konfiguracja, 28, 42
konkretyzacja, 42
nazwa domy lna, 50
PropertyPlaceholderConfigurer, 38
testowanie integracyjne, 358
UserMessage, 285
us ugowe, 88, 287, 331
wstrzykiwanie, 41
zakres, 39, 40

globalSession, 39, 42
prototype, 39, 41, 42
request, 39, 42

session, 39, 42
singleton, 39, 40, 41, 42

Zkybase, 385, 389, 419, 427, 428, 430

ród o
komunikatów, 138
uwierzytelniania, 206

danie
GET, 99
handler, 90
HTTP, 42, 88, 117, 170
HTTP GET, 420
informacji, Patrz: RFI
JNDI, 60
odwzorowanie, 44
POST, 99, 132
przekszta cenie na nazw , 215
tworzenia zg osze , 499
utworzenia pakietu, 418
uwierzytelniania, 206
WWW, 43

eton dost pu, 428, 429, 430, 435, 437, 439
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