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Java Enterprise Edition 

Inleiding 

• J2EE => Java EE 5 => Java EE 6 => Java EE 7 

• Java EE 5 specificaties: 

◦ HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol): het protocol dat gebruikt wordt om de 

communicatie tussen browsers en web servers te verzorgen 

◦ Java Servlets: Java programma's die kunnen worden uitgevoerd op een server en HTML 

code kunnen genereren 

◦ JSP (Java Server Pages): “gemakkelijkere” manier om HTML code te genereren via 

Java. Een JSP-pagina wordt omgezet naar een Servlet 

◦ JTA(Java Transaction API): API om transacties te beheren. Transacties kunnen beheerd 

worden via de JDBC connectie of gedefinieerd worden op het niveau van methodes. 

◦ RMI (Remote Method Invocation): technologie om methodes aan te spreken tussen 

verschillende Java Virtual Machines (meestal over een netwerk) 

◦ IDL (Interface Description Language): taal om de interface van een remote 

(CORBA:Common Object Request Broker Architecture)  component te beschrijven 

◦ JDBC (Java Database Connectivity): klassen om relationele databanken aan te spreken 

◦ JPA (Java Persistence API): API die gebruikt wordt in Object Relation mapping 

omgevingingen(nieuw in Java EE 5) 

◦ JMS (Java Messaging Service): asynchrone communicatie tussen twee componenten 

◦ JNDI (Java Naming and Directory Interface): API om directory services aan te spreken. 

Via een directory service kan men een object opvragen via de naam (vgl met DNS) 

◦ JavaMail: SMTP e-mail verzenden via Java 

◦ JAXP (Java API for XML processing): SAX en DOM parsing van XML documenten 

◦ JCA (Java Connector Architecture): Klassen om connectie te maken met Enterprise 

Information Systems (legacy applications of relationele databanken) 

◦ Java Authentication and Authorization Services: beveiliging met aanmelding 

(Authenticatie) en resource protection (Authorisatie) 

◦ JAX-WS (Java API for XML Web Services) en JAX-RPC (Java API for XML-based 

Remote Procedure Calls): ondersteuning voor SOAP (Simple Object Access Protocol) 

webservices in Java 

◦ JMX (Java Management Extensions): Beschrijving van JavaBeans die gebruikt kunnen 

worden voor het beheer van Java EE containers 

◦ Java Deployment Specification: beschrijft hoe EE applicaties moeten geïnstalleerd 

worden 

• Java EE 6 

◦ Algemeen: minder XML en meer annotations, meer POJO's (Plain Old Java Objects) 

◦ Servlet 3.0: 

▪ annotaties om servlets te definiëren, 

▪ web fragments descriptor 
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▪ asynchrone processing 

◦ JAX-RS 1.1: Java API for RESTful webservices 

◦ Enterprise JavaBeans 3.1: 

▪ singleton session bean 

▪ no-interface view: geen interfaces meer voor local session beans 

▪ JNDI: globale EJB's 

▪ Asynchrone session beans 

▪ Embeddable API: EJB 3.1 in Java SE applicaties gebruiken (zonder application 

server) 

▪ Timer service 

▪ EJBLite: geen messaging beans, geen backward compatibility met EJB 2.1, geen 

timer service, geen asynchone bewerkingen 

◦ Java Persistence API 2.0: 

▪ collection mapping 

▪ uitbreidingen in Java Persistence Query Language (JPQL) zoals NULLIF operator 

▪ Criteria API 

◦ Contexts en Dependency Injection 

▪ vroegere webbeans 

▪ mogelijkheid om overal gewone Javabeans, Session beans en JSF beans te gebruiken 

en te bewaren in een scope (request, session, …) 

◦ Java Server Faces 2.0 

▪ facelets: HTML templates om componenten te definiëren. 

▪ Annotations om Managed beans te definiëren 

◦ Bean Validation 1.0 

▪ mogelijkheid om validaties te definiëren die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld 

presentation layers 

◦ Connector Architecture 1.6 

▪ Bidirectionele uitwisseling met Enterprise Information Systems 

▪ Gestandaardiseerde contracten 

◦ Meer eenvoudige packaging 

▪ EJB beans in Web archive bestanden in plaats van in apart JAR bestand (WAR en 

JAR moesten vroeger samengezet worden in een Enterprise Archive of EAR) 

◦ pruning: op termijn verwijderen van “verouderde” API onderdelen, bijvoorbeeld JAX-

RPC (vervangen door JAX-WS), EJB Entity beans (vervangen door Java Persistence 

API), 

◦ Profiles: een beperkte versie van de specificatie, bijvoorbeeld een Web profile voor het 

ontwikkelen van Web applicaties die met een databank kunnen werken.(Geen JMS, geen 

JavaMail, geen connectors, …) 

• Java EE 7 
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◦ HTML 5 (Websockets, JSON) => mobile clients 

◦ JMS 2.0: minder code om messages te verzenden/ontvangen 

◦ Voorbereiding Cloud computing (Java EE 8) 

◦ Batch taken uitvoeren (JSR-352) 

◦ Meer volwassen versie van Web Profile 

◦ Concurrency utilities (parallel processing in container op hoger niveau dan Threat 

management) 

◦ Meer uitgebreide versie van Context Dependency Injection 

◦ Java API for RESTful webservices 2.0 

◦ Servlets 3.1 

Java EE roles 

• Application Component Provider: ontwikkelt Enterprise beans 

• Application Assembler: voegt Enterprise beans samen tot een applicatie 

• Deployer: installeert enterprise applications 

• System Administrator: beheert de applications server waarin de Enterprise applications zijn 

geïnstalleerd 

• J2EE product provider: ontwikkelaar van application servers: JBoss, Websphere, BEA 

WebLogic, Glassfish server, … 

Web servers 

Web servers zijn applicaties die volgens het HTTP protocol kunnen worden aangesproken. In eerste 

instantie worden ze gebruikt op HTML pagina’s terug te sturen naar browsers. De Glassfish 

webserver installeert zich op poort 8080. Op deze server is “index.html” gedefinieerd als een 

welcome-file. Dat wil zeggen dat het bestand index.html zal worden teruggestuurd wanneer we 

geen naam van een HTML-bestand meegeven. Surfen naar http://localhost:8080  geeft het volgende 

resultaat: 

 

Achter de schermen heeft de browser de URL vertaalt naar een HTTP GET-aanvraag. We kunnen 

zelf de commando’s uitvoeren met elke applicatie die in staat is om tekst te sturen naar een TCP-

poort. Een voorbeeld van zo een applicatie is telnet. De Glashfish webserver kunnen we als volgt 

 

Figuur 1: Surfen naar het welcome bestand 
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aanspreken met behulp van het programma telnet: 
C:\>telnet localhost 8080 

GET / HTTP/1.1 

host: localhost 

 

Aan de C-prompt geven we de naam van het programma in, de naam (of het IP-adres) van de 

machine waarmee we connectie willen maken en de TCP-poort waarop we connectie willen maken. 

Wanneer we de poort weglaten zal het programma een connectie maken op de standaard telnet-

poort(23). 

Eenmaal dat de connectie gemaakt is, kunnen we het HTTP-commando doorsturen. In dit geval is 

dit het GET-commando. Na het GET-commando geven we de naam mee van het hestand dat we 

willen opvragen. In dit geval willen we de welcome-file opvragen, dus geven we geen 

bestandsnaam mee, alleen de naam van de root-directory. Het tweede argument van het GET-

commando vertelt de server welke versie van het HTTP-protocol we willen gebruiken. We kunnen 

kiezen tussen HTTP/1.1 en HTTP/1.0. 

Na het GET-commando kunnen we op de volgende lijnen nog extra informatie meegeven. Deze 

informatie wordt verstuurd onder de vorm van key-value-paren. In dit geval geven we mee dat we 

de virtual server of website “localhost” willen aanspreken. Op één en dezelfde machine en achter 

één en dezelfde poort kunnen we meerdere websites zetten. Op basis van de hostname kan de server 

beslissen welke website moet worden aangesproken.  Het einde van de extra informatie wordt 

aangegeven door een lege lijn. 

De server antwoordt door het gevraagde HTML-bestand terug te sturen, voorafgegaan door enkele 

headers: 
HTTP/1.1 200 OK 

X-Powered By: Servlet/3.0 

Server: GlassFish v3 

ETag: W/"5212-1259622800000" 

Accept-Ranges: bytes 

Last-Modified: Thu, 03 Dec 2009 07:49:02 GMT 

Content-Type: text/html 

Content-Length: 5212 

Date: Mon, 26 Apr 2010 08:02:37 GMT 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

... 

Hieruit kan de browser opmaken dat de server versie 1.1 van het HTTP-protocol begrijpt. De 

aanvraag was succesvol (200 OK). Verder volgt er nog wat informatie onder de vorm van key-value 

paren. Een deel van de informatie heeft te maken met de server waarmee we contact hebben 

gemaakt, een ander deel (vanaf Etag ) met het HTML-bestand dat wordt teruggestuurd. We zien hier 

bijvoorbeeld dat het een HTML-bestand is en bijvoorbeeld geen .gif-bestand, dat het bestand 5212 

bytes lang is, dat het laatste gewijzigd is in 2009 en dat het opvraagd is om 08:02 (GMT tijd op de 

server). “ETag" bevat een waarde die door de server zal veranderd worden wanneer het html-

bestand is aangepast. Op die manier kan een browser (of een proxy-server) snel zien of er iets 

gewijzigd is aan een bestand. 

Servlet containers 

HTML-bestanden zijn statische bestanden. De inhoud van een HTML-bestand is altijd hetzelfde 

tenzij iemand het bestand manueel aanpast op de server. Al snel is men beginnen zoeken naar 

manieren om de inhoud van een HTML-pagina te schrijven op het moment dat de client de 

aanvraag doet. Het kwam erop neer dat we op de server geen HTML-bestand meer zetten, maar een 

programma dat in staat is om een HTML-pagina te schrijven. Alles wat door het programma werd 

geschreven naar standaard output, werd door de server teruggestuurd naar de client. Het protocol 

dat hiervoor gebruikt werd was CGI of Common Gateway Interface. Een groot nadeel van CGI was 

dat voor elke aanvraag van een client een versie van het programma in het geheugen moest worden 

geladen. Een alternatief voor CGI waren progamma’s die gebruik maakten van de Application 

Programmer Interface (API) van de server. Voorbeelden hiervan zijn ISAPI- en NSAPI-

programma’s voor respectievelijk Internet Information Server (Microsoft) en Netscape Server 
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(Netscape). Deze programma’s zijn efficiënter, maar hebben dan weer het nadeel dat ze niet 

uitwisselbaar zijn tussen verschillende webservers. 

Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen uitgevonden (ASP, PHP, …) maar voor Java heeft 

men gekozen voor de servlet specificatie. Een servlet is een Java klasse die afgeleid is van 

HttpServlet. Elke webserver die in staat is om met servlets te werken, noemt men een servlet 

container. De servlet container is verantwoordelijk voor het laden en uitvoeren van de servlets. In 

tegenstelling tot bij een CGI-applicatie wordt een servlet maar eenmaal geladen in het geheugen. 

Voor de client is het volledig transparant of er aan de serverkant een HTML-bestand staat of een 

servlet.   

Web applicatie voor een servlet container (pag 20 in de syllabus) 

Een servlet container verwacht dat de verschillende bestanden van een webapplicatie in een 

bepaalde directory structuur staan. De folder WEB-INF speelt hierin een belangrijke rol. In principe 

kan elke subdirectory in die structuur gebruikt worden in de adresbalk van de browser. Een bestand 

van de applicatie testapp dat in de subdirectory images staat en foto.jpg heet, zal als volgt kunnen 

worden opgevraagd via de browser: http://localhost:8080/testapp/images/foto.jpg. 

De folder WEB-INF is echter ontoegankelijk voor de browser. De servlet container zal met andere 

woorden weigeren om bestanden in de folder WEB-INF terug te sturen. Hierin worden alle 

bestanden gezet die niet door de gebruiker moeten worden opgevraagd, zoals web.xml of de class-

bestanden. Zo komen we tot de structuur die op pagina 22 staat van de cursus. 

Een webapplicatie bestaat dus uit een reeks bestanden die in een welbepaalde folderstructuur staan. 

Omdat het onhandig is om met een directoryhierarchie te werken bij installaties, zal die 

directorystructuur meestal gezipt worden. Hierdoor krijgen we één bestand. Dit bestand krijgt niet 

de extensie .zip, maar .war. In feite moeten we stellen dat het bestand geen zip-structuur heeft, maar 

een jar-structuur (Java ARchive). In war-bestand is een jar-bestand met een speciale folderstructuur. 

De meeste servlet containers laten een heel eenvoudige manier van installeren toe. Het war-bestand 

moet gekopieerd worden naar een speciale directory: de deploy directory. Het bestand desinstalleren 

gebeurt door het war-bestand weer te verwijderen. 

Bij het installeren van een applicatie moeten we verschillende stappen uitvoeren: 

1.compileren van de class-bestanden en zorgen dat ze terechtkomen in WEB-INF/classes 

2.zorgen dat web.xml in WEB-INF staat 

3.zorgen dat alle “gewone” webbestanden (html, css, images, …) in de juiste directories staan 

(buiten WEB-INF) 

4.alle bestanden in een war-bestand zetten 

5.het war-bestand kopiëren naar de deploy directory 

Bij grotere applicaties zou het interessant zijn dat we alleen de noodzakelijke acties uitvoeren. Java-

bestanden die niet veranderd zijn, moeten niet opnieuw gecompileerd worden en wanneer er totaal 

niets veranderd is, moet het war-bestand niet gekopieerd worden naar de deploy directory. 

Aangepaste versie Servlet van pagina 21 (met annotations) 
@WebServlet(name="HelloWorldServlet", urlPatterns={"/HelloWorldServlet"}, 

initParams={@WebInitParam(name="debug", value="1")}) 

public class HelloWorldServlet extends HttpServlet { 

  private static final long serialVersionUID = 1L; 

  private boolean moetGelogdWorden=false; 

  /** 

   * @see HttpServlet#HttpServlet() 

   */ 

  public HelloWorldServlet() { 

    super(); 

    // TODO Auto-generated constructor stub 

  } 

  @Override 

  public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 

    if ("1".equals(config.getInitParameter("debug"))){ 

      moetGelogdWorden = true; 

    } 

  } 
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  /** 

  * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, …) 

  */ 

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

ServletException, IOException { 

    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

    if (moetGelogdWorden){ 

      Logger logger = Logger.getLogger("beta.HelloWorldServlet"); 

      logger.info("In doGet"); 

    } 

    PrintWriter out = response.getWriter(); 

    out.println("<html>"); 

    out.println("<head>"); 

    out.println("<title>Servlet HelloWorld01Servlet</title>"); 

    out.println("</head>"); 

    out.println("<body>"); 

    out.println("<h1>Dag allemaal van " + request.getContextPath() + "</h1>"); 

    out.println("</body>"); 

    out.println("</html>"); 

  } 

} 

Opmerking bij het web.xml bestand op pag 22 

Vanaf Java EE 5 kan men als welcome-file ook een servlet meegeven. Vroeger kon men alleen 

gewone bestanden als welcome-file definiëren (*.html, *.jsp): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee 

http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1"> 

  <display-name>servlet01</display-name> 

  <!--  --><servlet> 

        <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name> 

        <servlet-class>beta.HelloWorldServlet</servlet-class> 

        <init-param> 

            <param-name>debug</param-name> 

            <param-value>0</param-value> 

        </init-param> 

    </servlet> 

    <servlet-mapping> 

        <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name> 

        <url-pattern>/HelloWorldServlet</url-pattern> 

    </servlet-mapping>--> 

  <welcome-file-list> 

    <welcome-file>HelloWorldServlet</welcome-file> 

  </welcome-file-list> 

</web-app> 

Java Server Pages (pag 29 in de syllabus) 

Een vervelend probleem bij servlets is dat we veel out.println-commando’s moeten gebruiken om 

HTML-code weg te schrijven. Java Server Pages kunnen daar een oplossing voor bieden. We 

herhalen hier het JSP bestand van pagina 30: 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1" import="java.util.Date"%> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>De titel</title> 

</head> 

<body> 

Hallo, het is nu <%= new Date().toString() %> 

</body> 

</html> 

Het bestand verschilt van het bestand in de cursus omdat we hier een import hebben gebruikt. 

Wanneer we een webapplicatie met dit jsp-bestand deployen op een application server, zal de server 

de pagina omzetten naar een Java-broncode bestand voor een servlet en dit bestand compileren naar 

een class-bestand. Het broncode bestand wordt alleen bij de eerste aanvraag gemaakt en 
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gecompileerd. De gegenereerde code ziet er als volgt uit: 
package org.apache.jsp; 

 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import java.util.Date; 

 

public final class index_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase 

    implements org.apache.jasper.runtime.JspSourceDependent { 

  private static final JspFactory _jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory(); 

  private static java.util.List _jspx_dependants; 

  private javax.el.ExpressionFactory _el_expressionfactory; 

  private org.apache.AnnotationProcessor _jsp_annotationprocessor; 

  public Object getDependants() { 

    return _jspx_dependants; 

  } 

  public void _jspInit() { 

    _el_expressionfactory = 

_jspxFactory.getJspApplicationContext(getServletConfig().getServletContext()).getExpressionFactory()

; 

    _jsp_annotationprocessor = (org.apache.AnnotationProcessor) 

getServletConfig().getServletContext().getAttribute(org.apache.AnnotationProcessor.class.getName()); 

  } 

  public void _jspDestroy() { 

  } 

  public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

        throws java.io.IOException, ServletException { 

    PageContext pageContext = null; 

    HttpSession session = null; 

    ServletContext application = null; 

    ServletConfig config = null; 

    JspWriter out = null; 

    Object page = this; 

    JspWriter _jspx_out = null; 

    PageContext _jspx_page_context = null; 

    try { 

      response.setContentType("text/html; charset=ISO-8859-1"); 

      pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response, 

         null, true, 8192, true); 

      _jspx_page_context = pageContext; 

      application = pageContext.getServletContext(); 

      config = pageContext.getServletConfig(); 

      session = pageContext.getSession(); 

      out = pageContext.getOut(); 

      _jspx_out = out; 

      out.write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" ?>\n"); 

      out.write("\r\n"); 

      out.write("\n"); 

      out.write("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" 

\"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n"); 

      out.write("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n"); 

      out.write("<head>\n"); 

      out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-1\" />\n"); 

      out.write("<title>De titel</title>\n"); 

      out.write("</head>\n"); 

      out.write("<body>\n"); 

      out.write("Hallo, het is nu "); 

      out.print( new Date().toString() ); 

      out.write("\n"); 

      out.write("</body>\n"); 

      out.write("</html>"); 

    } catch (Throwable t) { 

      if (!(t instanceof SkipPageException)){ 

        out = _jspx_out; 

        if (out != null && out.getBufferSize() != 0) 

          try { out.clearBuffer(); } catch (java.io.IOException e) {} 

        if (_jspx_page_context != null) _jspx_page_context.handlePageException(t); 

      } 

    } finally { 

      _jspxFactory.releasePageContext(_jspx_page_context); 

    } 

  } 

} 

In feite zijn JSP-pagina’s dus hetzelfde als servlets. De container zal elke JSP-pagina omzetten naar 

een servlet. 

JSP-pagina's zijn handiger om met HTML-code te werken dan servlets. We kunnen in een JSP-
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pagina ook Java-code gebruiken. Maar dan wordt de code onoverzichtelijk. Bekijk bijvoorbeeld het 

volgende jsp-bestand: 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>De titel</title> 

</head> 

<body> 

<% 

 java.util.List<String> lijst = new java.util.ArrayList<String>(); 

 lijst.add("Jan"); 

 lijst.add("Piet"); 

 lijst.add("Joris"); 

 lijst.add("Corneel"); 

%> 

<table border="1"> 

<tr><th>Naam</th></tr> 

<%for (String naam:lijst) 

 {%> 

 <tr><td><%=naam %></td></tr> 

 <%} %> 

</table> 

</body> 

</html> 

De mix van Java-code (tussen <% %>) en HTML-code maakt de pagina onoverzichtelijk. Bij 

andere scripting talen zoals PHP en ASP hebben we hetzelfde probleem. 

JSP en Servlets: een aanloop naar Model-View-Controller(in syllabus bij 
Struts op pag 39) 

We hebben tot nu toe twee verschillende manieren gezien om een servlet te maken: rechtstreeks via 

een servlet en onrechtstreeks via een JSP-pagina. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen: 

1. Servlet: onhandig om HTML-code te genereren, handig om met Java-structuren te 

werken 

2. JSP: handig om met HTML-code te werken, onoverzichtelijk wanneer we met Java-

structuren willen werken 

Daarom zullen we de taken verdelen zodat de JSP-pagina's alleen verantwoordelijk zullen zijn voor 

het tonen van gegevens in HTML-code (stap 5) en niet voor de verwerking ervan. De servlets zijn 

verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die binnenkomen(stap1). In eerste instantie 

zullen we de servlet gebruiken om te bepalen welke JSP-pagina er getoond moet worden (stap 3). In 

dit eerste voorbeeld doen we nog geen verwerking om het voorbeeld eenvoudig te houden. 

 

 

Figuur 1. Model-View-Controller architectuur 
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In de applicatie voorzien we drie html-pagina's: 

1. index.html met radiobuttons waarmee de gebruiker kan kiezen via een HTML-form 

tussen twee verschillende pagina's 

2. pagina1.html en pagina2;html: de resultaatpagina's die getoond moeten worden 

Er is één servlet die de informatie in de HTML-form moet verwerken. De methode getParameter 

van het request-object bevat de informatie van de HTML-form. Op basis van deze informatie stuurt 

de servlet een redirect-request terug naar de browser. De browser zal vervolgens de juiste pagina 

opvragen. 

Index.html 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>Startpagina</title> 

</head> 

<body> 

<form action="ServletHandler" method="post"> 

<input  type="radio" name="keuze" value="pagina1" checked="checked"/>pagina 1 <br /> 

<input  type="radio" name="keuze" value="pagina2"/>pagina 2 <br /> 

<input type="submit" value="Verder"/> 

</form> 

</body> 

</html> 

pagina1.html/pagina2.html 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Pagina 2</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>Pagina 2</h1> 

        <p>Dit is pagina 2</p> 

    </body> 

</html>  

ServletHandler.java 
@WebServlet(name="HandlerServlet", urlPatterns={"/ServletHandler"}) 

public class HandlerServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void processRequest(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

 throws ServletException,IOException { 

  String keuze = req.getParameter("keuze"); 

  if ("pagina1".equals(keuze)){ 

request.getRequestDispatcher("pagina1.html").forward(request, response); 

 //resp.sendRedirect("pagina1.html"); 

  }else{ 

request.getRequestDispatcher("pagina1.html").forward(request, response);  

   //resp.sendRedirect("pagina2.html"); 

  } 

 } 

} 

Wanneer de gebruiker een keuze maakt en op de “Verder”-knop klikt, wordt de volgende request 

doorgestuurd naar de server (vgl met telnet localhost 8080): 
POST /jspservlet01/ServletHandler HTTP/1.1 

host: localhost 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Content-Length: 13 

 

keuze=pagina1 

In het geval van een resônse.sendRedirect antwoordt de server met de volgende response: 
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 
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Server: Apache-Coyote/1.1 

X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.2.0.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_0_GA date=200705111440)/Tomcat-

5.5 

Location: http://localhost/jspservlet01/pagina1.html 

Content-Length: 0 

Date: Thu, 16 Aug 2007 09:57:30 GMT 

Dit is voor de browser het sein om een tweede request uit te voeren (GET 

/jspservlet01/pagina1.html). Bij een redirection gebeuren er twee requests door de client. Een 

alternatief voor een redirection is een forward. Bij een forward wordt de aanvraag aan de serverkant 

doorgestuurd naar een andere resource (in dit geval een HTML-pagina). De output van de tweede 

resource wordt naar de client gestuurd. Bij een forward weet de client niet dat het antwoord niet 

afkomstig van de resource achter de oorspronkelijke URL (de servlet in dit geval. 

We kunnen de servlet een forward laten uitvoeren door de sendRedirect() te vervangen: 
req.getRequestDispatcher("pagina1.html").forward(req,resp); 

Informatie uitwisselen tussen servlet en jsp pagina via request 
attributen en expression language (syllabus pag 39) 

In het vorige voorbeeld konden we in de controller (de servlet) alleen meegeven welke view (de 

html-pagina) er moest getoond worden. In de praktijk willen we een soort van template gebruiken 

waar we informatie in kunnen tonen. Daarvoor kunnen we een JSP-pagina gebruiken. We moeten 

dus informatie kunnen bewaren in de servlet en vervolgens die informatie opvragen in de JSP-

pagina. In de praktijk doen we dat door attributen in te vullen in het request-object. In de JSP-

pagina kunnen we die attributen opvragen. 

Index.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form action="ServletHandler" method="post"> 

            Naam: <input type="text" name="txtNaam" /><br /> 

            Geslacht: <input type="radio" name="rbGeslacht" value="m" checked="checked" />mannelijk 

            <input type="radio" name="rbGeslacht" value="v" />vrouwelijk <br /> 

            <input type="submit" value="OK" /> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

HandlerServlet.java 
@WebServlet(name="HandlerServlet", urlPatterns={"/ServletHandler"}) 

public class HandlerServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

 protected void processRequest(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

  String naam = req.getParameter("txtNaam"); 

  String geslacht = req.getParameter("rbGeslacht"); 

  req.setAttribute("naam",naam); 

  if ("m".equals(geslacht)){ 

   req.getRequestDispatcher("man.jsp").forward(req,resp); 

  }else{ 

   req.getRequestDispatcher("vrouw.jsp").forward(req,resp); 

  } 

 } 

 

} 

 De waarde van de request parameter txtNaam is bewaard in de request onder de naam “naam”.Om 

de gegevens op te vragen in de JSP pagina maakt men tegenwoordig meestal gebruik van de JSP 

Expression Language(EL). EL is standaard ge-enabled vanaf Servlet specificatie2.4. We moeten in 

web.xml dus meegeven dat we met die versie willen werken (of gebruik maken van een Servlet 3.0 



Java Enterprise Edition  11 

container die geen web.xml meer nodig heeft): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-

app_2_4.xsd" version="2.4"> 

 ... 

</web-app> 

De waarde van het attribuut naam kunnen we opvragen via de typische EL constructie 

${attribuutnaam}: 

man/vrouw.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>Begroeting</title> 

</head> 

<body> 

Dag meneer ${naam} 

</body> 

</html> 

Servlets en init-parameters 

Soms willen we voor een servlet de mogelijkheid voorzien om initialisatie waarden mee te geven. 

In het vorige voorbeeld zou het interessant kunnen zijn dat we een logging mogelijkheid voorzien. 

In web.xml kan de gebruiker van de servlet definiëren of er bepaalde zaken gelogd moeten worden 

of niet. Het loggen van informatie kan interessant zijn om de werking van de servlet te controleren. 

Maar aan de andere kant is het minder interessant bij de gewone werking van de applicatie. Door te 

loggen zal de applicatie minder efficiënt werken. In het volgende voorbeeld passen we de servlet 

aan zodat er een init-parameter “debug” wordt gedefinieerd. We lezen de waarde van deze 

parameter uit in de init()-methode van de servlet: 
@WebServlet(name = "HandlerServlet", urlPatterns = {"/ServletHandler"}, initParams = { 

    @WebInitParam(name = "debug", value = "1")}) 

public class HandlerServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

 private boolean moetGelogdWorden = false; 

 

 @Override 

 public void init() throws ServletException { 

  moetGelogdWorden = "1".equals(getInitParameter("debug")); 

 } 

 protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

   throws ServletException, IOException { 

  String naam = req.getParameter("txtNaam"); 

  if (moetGelogdWorden){ 

   Logger logger = Logger.getLogger("servlets.HandlerServlet"); 

   logger.log(Level.INFO, "naam = {0}", naam); 

  } 

  String geslacht = req.getParameter("rbGeslacht"); 

  req.setAttribute("naam", naam); 

  if ("m".equals(geslacht)) { 

   req.getRequestDispatcher("man.jsp").forward(req, resp); 

  } else { 

   req.getRequestDispatcher("vrouw.jsp").forward(req, resp); 

  } 

 } 

} 

Wanneer de debug-parameter de waarde “1” heeft, zal de naam die is ingelezen weggeschreven 

worden. Standaard kunnen we deze informatie terugvinden in het logbestand. 

Opmerking: in dit geval hebben we de waarde van de initparameter meegegeven via de annotations. 

Deze waarde kan overschreven worden in het bestand web.xml. 

Oefening 

Vertrek van het volgende HTML bestand (index.html): 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>TODO supply a title</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    </head> 

    <body> 

        Begin de applicatie door <a href="HandlerServlet">hier</a> te klikken 

    </body> 

</html> 

 Zorg ervoor dat het volgende scherm getoond wordt wanneer de gebruiker op “hier” klikt (let ook 

op de URL in de adresbalk) 

 

 Zorg ervoor dat de volgende tekst verschijnt. Wanneer de gebruiker de checkbox aankruist moet de 

extra tekst “en u koos voor korting” verschijnen. 
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Oplossing 

HandlerServlet.java 
@WebServlet(name="HandlerServlet", urlPatterns={"/HandlerServlet"}) 

public class HandlerServlet extends HttpServlet { 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

  resp.sendRedirect("vakantie.jsp"); 

 } 

} 

Vakantie.jsp 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>Vakantie</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form action="VakantieServlet" method="post"> 

            Kies bestemming: <select name="bestemming"> 

                <option value="de zee" selected="selected">De zee</option> 

                <option value="de kust">De kust</option> 

                <option value="het strand">Het strand</option> 

            </select><br /> 

            <input type="checkbox" name="korting" />U wenst korting<br /> 

            <input type="submit" value="OK" /> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

VakantieServlet.java 
@WebServlet(name="VakantieServlet", urlPatterns={"/VakantieServlet"}) 

public class VakantieServlet extends HttpServlet { 

 protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

  String bestemming = req.getParameter("bestemming"); 

  StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

  sb.append("U koos voor een reis naar "); 

  sb.append(bestemming); 

  boolean vraagtKorting = req.getParameter("korting") != null; 

  if (vraagtKorting){ 

   sb.append(" en u had graag korting"); 

  } 

  sb.append("."); 

  req.setAttribute("resultaat",sb); 

  req.getRequestDispatcher("resultaat.jsp").forward(req,resp); 

    

 } 

} 

Resultaat.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>Resultaat</title> 

    </head> 

    <body> 

        ${resultaat} 

    </body> 

</html> 



Java Enterprise Edition  14 

Multithreading in servlets 

Bij het hoofdstuk over de init-parameters hebben we gezien dat we private member variabelen  

kunnen gebruiken in een servlet. Dit is echter één van de weinige voorbeelden waar dit handig is. 

Men mag nooit vergeten dat normaal een servlet éénmaal wordt geladen door de container. Elke 

keer wanneer er een request binnenkomt, wordt er een nieuwe thread opgestart die de doGet of de 

doPost methode uitvoert. Aangezien er geen nieuw object wordt aangemaakt per thread, delen alle 

threads dezelfde member variabelen. We bekijken dit aan de hand van een voorbeeld: 

index.html 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Multiple frames</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    </head> 

    <body> 

        <iframe height="300" width="200" src="MultiThreading"> 

        </iframe> 

        <iframe height="300" width="200" src="MultiThreading"> 

        </iframe> 

        <iframe height="300" width="200" src="MultiThreading"> 

        </iframe> 

    </body> 

</html> 

MultithreadingServlet.java 

@WebServlet(name="MultiThreadingServlet", urlPatterns={"/MultiThreading"}) 

public class MultiThreadingServlet extends HttpServlet { 

    private int counter; 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

    throws ServletException, IOException { 

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            out.println("<!DOCTYPE html>"); 

            out.println("<html>"); 

            out.println("<head>"); 

            out.println("<title>Servlet MultiThreading</title>"); 

            out.println("</head>"); 

            out.println("<body>"); 

            counter = 0; 

            for (int i = 0; i < 10; i++) { 

                try { 

                    long randomSleep = (long) (Math.random() * 100L); 

                    Thread.sleep(randomSleep); 

                    out.println(counter++ + "<br />"); 

                } catch (InterruptedException ie) {; 

                } 

            } 

            out.println("</body>"); 

            out.println("</html>"); 

        } 

    } 

} 

Wanneer we de applicatie uitvoeren krijgen we het volgende te zien (in internet explorer, niet in 

chrome en firefox die de iframes sequentieel openen): 
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Uit de schermafdruk blijkt dat de drie iframes door elkaar hebben gelopen. Ze hadden allemaal 

toegang tot dezelfde variabele (counter). We kunnen het probleem in dit geval gemakkelijk oplossen 

door van counter een lokale variabele te maken in de doGet-functie. 

Servlets en requestheaders 

De client (en ook de server) geven heel wat informatie door aan de servlet 

 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

    throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            out.println("<!DOCTYPE html>"); 

            out.println("<html>"); 

            out.println("<head>"); 

            out.println("<title>Servlet HeaderServlet</title>"); 

            out.println("</head>"); 

            out.println("<body>"); 

            out.println("Context path: " + request.getContextPath() + "<br />"); 

            out.println("lokaal IP-adres: " + request.getLocalAddr() + "<br />"); 

            out.println("lokale TCP-poort: " + request.getLocalPort() + "<br />"); 

            out.println("locale: " + request.getLocale().getDisplayName() + "<br />"); 

            out.println("request methode: " + request.getMethod() + "<br />"); 

            out.println("remote IP-adres: " + request.getRemoteAddr() + "<br />"); 

            out.println("remote TCP-poort: " + request.getRemotePort() + "<br />"); 

            out.println("request URI: " + request.getRequestURI() + "<br />"); 
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            out.println("request URL: " + request.getRequestURL() + "<br />"); 

            out.println("servlet path: " + request.getServletPath() + "<br />"); 

            out.println("<em>Cookies</em><br />"); 

            Cookie[] cookies = request.getCookies(); 

            if (cookies != null) { 

                for (Cookie cookie : cookies) { 

                    out.println("maxage:" + cookie.getMaxAge() + ", " + "," + cookie.getName() + "=" 

+ cookie.getValue() + "<br />"); 

                } 

            } 

            out.println("<em>Headers via enumeratie</em><br />"); 

            Enumeration en = request.getHeaderNames(); 

            while (en.hasMoreElements()) { 

                String headerNaam = (String) en.nextElement(); 

                out.println(headerNaam + ": " + request.getHeader(headerNaam) + "<br />"); 

            } 

 

            out.println("</body>"); 

            out.println("</html>"); 

        } 

    } 
Als voorbeeld van de toepassing van een requestheader bekijken we het genereren van PNG images 

op basis van de URL. In de JSP (of HTML) bestanden willen we img-tags gebruiken op de 

volgende manier <img src= “images/woord.png” /> De bedoeling is dat er een image wordt getoond 

met de tekst “woord”. 

Index.html 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>TODO supply a title</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    </head> 

    <body> 

        <img alt="a" src="images/a.png"/><br /> 

        <img alt="b" src="images/b.png"/><br /> 

    </body> 

</html> 

ImageServlet.java 

De tekening zal gegenereerd moeten worden door een servlet. Deze tekst zal reageren op alle 

aanvragen voor de subdirectory “images”(/images/*). De servlet zal geen tekst genereren, maar een 

tekening (image/png). We moeten ook de naam van het “bestand” kennen dat wordt opgevraagd. 

Dat kunnen we doen met de pathinfo-header. In het geval van de eerste image zal dat /a.png zijn. De 

servlet ziet er als volgt uit: 
@WebServlet(name="ImageServlet", urlPatterns={"/images/*"}) 

public class ImageServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

  resp.setContentType("text/png"); 

  String pathInfo = req.getPathInfo(); 

  String[] elems = pathInfo.split("[/.]"); //split op / en . 

  BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(100,20,BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 

  Graphics g = bufferedImage.getGraphics(); 

  g.setColor(Color.yellow); 

  g.fillRect(0,0,100,20); 

  g.setColor(Color.black); 

  g.drawString(elems[1],0,10); 

  g.dispose(); 

  ImageIO.write(bufferedImage,"png",resp.getOutputStream()); 

 } 

} 
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Authenticatie en Authorisatie 

We kunnen ervoor zorgen dat gebruikers zich moeten aanmelden voordat ze toegang krijgen tot de 

webapplicatie (of onderdelen van de webapplicatie). We hebben authentication nodig en 

authorization. Bij authentication wordt vastgesteld wie de gebruiker is. Dat gebeurt aan de hand 

van een databank met gebruikersnamen, paswoorden en rollen. Die databank kan een tekstbestand 

zijn, een JDBC databank of een LDAP-directory. Een databank is niet voldoende voor de 

authentication, we moeten ook een authenticatie mechanisme hebben. Meestal worden verschillende 

authenticatie mechanismen ondersteund. BASIC en DIGEST maken deel uit van het http-protocol. 

Form-based authentication wordt volledig geïmplementeerd via de webcontainer. 

Authorization bepaalt tot welke resources een geauthenticeerde gebruiker toegang krijgt. We 

kunnen dat instellen via de deployment descriptor web.xml. Maar we kunnen het ook via java-code 

doen, door gebruik te maken van de methode isInRole() bijvoorbeeld. 

In glassfish v4 wordt de lijst met gebruikers voor het standaard file realm bijgehouden in 

config/keyfile. 

Om een webapplicatie af te schermen op basis van gebruikerksnaam moeten we security 

instellingen meegeven in web.xml: 
    <deny-uncovered-http-methods/> 

    <security-constraint> 

        <web-resource-collection> 

            <web-resource-name>Alle bestanden</web-resource-name> 

            <url-pattern>/*</url-pattern> 

            <http-method>GET</http-method> 

        </web-resource-collection> 

        <auth-constraint> 

            <role-name>k3oud</role-name> 

        </auth-constraint> 

    </security-constraint> 

    <login-config> 

        <auth-method>BASIC</auth-method> 

        <realm-name>file</realm-name> 

    </login-config> 

    <security-role> 

        <role-name>k3nieuw</role-name> 

    </security-role> 

In <login-config> geven we mee dat we met BASIC authentication willen werken (paswoord wordt 

verstuurd als gewone tekst, maar wel base64 encoded). De security-constraint tag gebruiken we om 

een web-resource-collection te koppelen aan een role. In een web-resource-collection definiëren we 

voor welke URL's we een beveiliging willen instellen. In dit geval gaat het over alle URL's (*) voor 

GET-commando's. We zouden in principe alle methodes moeten vermelden. Via <deny-uncovered-

http-methods> definiëren we dat de andere methodes geen toegang hebben.  

In de <security-roles> tag definiëren we alle roles die we willen gebruiken in de applicatie. Voor de 

glassfish server moeten we deze application roles mappen naar de roles zoals ze zijn gedefinieerd in 

de application server. Dat doen we via glassfish-web.xml: 
  <security-role-mapping> 

    <role-name>k3oud</role-name> 

    <group-name>k3</group-name> 

  </security-role-mapping> 

  <security-role-mapping> 

      <role-name>k3nieuw</role-name> 

      <group-name>nieuw</group-name> 

  </security-role-mapping> 

In dit voorbeeld wordt de application role k3oud gemapt naar de role k3 die gedefinieerd is in de 

application server. De k3nieuw role wordt gemapt naar nieuw op de server. 

Index.html 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Welkom bij K3</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    </head> 

    <body> 
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        <a href="SecurityServlet">Ik ben lid van K3</a> 

    </body> 

</html>> 

SecurityServlet.java 
@WebServlet(name="SecurityServlet", urlPatterns={"/SecurityServlet"}) 

public class SecurityServlet extends HttpServlet { 

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        String username = request.getUserPrincipal().getName(); 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        sb.append("Dag "); 

        sb.append(username); 

        request.setAttribute("resultaat", sb); 

        boolean isNieuw = request.isUserInRole("k3nieuw"); 

        if (isNieuw) { 

            sb.append(", lid van de nieuwe K3."); 

        } 

        request.getRequestDispatcher("resultaat.jsp").forward(request, response); 

    } 

} 

Form-based authentication 

Bij BASIC en DIGEST authenticatie wordt het aanmeldingsscherm gedefinieerd door de browser. 

We kunnen ook een eigen html-form voorzien. Dit wordt tegenwoordig meer gebruikt omdat men 

bij Basic authentication geen controle heeft over het uitzicht van het aanmeldingsdialoogvenster. De 

administration console van Glassfish werkt trouwens ook met formbased authentication 

 Hiervoor moeten we zelf een HTML- of JSP-pagina definiëren met een form. De action van de 

form moet gelijk zijn aan “j_security_check”. De username moet ingevuld worden in een veld met 

als naam “j_username” en het paswoord moet in “j_password” staan: 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>Insert title here</title> 

</head> 

<body> 

<form action="j_security_check" method="post"> 

          Naam: <input type="text" name="j_username" value="" /><br /> 

          Paswoord: <input type="password" name="j_password" value="" /><br /> 

          <input type="submit" value="OK" /><input type="reset" value="Reset" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

Om een aanmeldingsfout te tonen, moeten we ook een error-pagina voorzien. De security settings in 

web.xml zien er nu als volgt uit: 
<security-constraint> 

     <web-resource-collection> 

       <web-resource-name>Alle bestanden</web-resource-name> 

       <url-pattern>/*</url-pattern> 

       <http-method>GET</http-method> 

       <http-method>POST</http-method> 

     </web-resource-collection> 

     <auth-constraint> 

       <role-name>gebruikers</role-name> 

     </auth-constraint> 

</security-constraint> 

<login-config> 

      <auth-method>FORM</auth-method> 

      <form-login-config> 

           <form-login-page>/login.html</form-login-page> 

           <form-error-page>/error.html</form-error-page> 

      </form-login-config> 

</login-config> 

<security-role> 

 <role-name>gebruikers</role-name> 

</security-role> 

Verder kunnen we ook een “afmelden” mogelijkheid voorzien. De servlet die dit uitvoert ziet er als 
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volgt uit: 
@WebServlet("/AfmeldenServlet") 

public class AfmeldenServlet extends HttpServlet { 

  private static final long serialVersionUID = 1L; 

    public AfmeldenServlet() { 

        super(); 

    } 

 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

ServletException, IOException { 

 request.logout(); 

 response.sendRedirect("index.jsp"); 

    } 

} 

In index.jsp voorzien we een Afmelden link wanneer iemand is aangemeld. Dit is niet helemaal 

volgens het Model-View-Controller design pattern, maar we bekijken hier vooral het principe. 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>Hello World!</h1> 

        <% if (request.getUserPrincipal() != null) { %> 

         <a href="AfmeldenServlet">Afmelden</a> 

        <% } %> 

    </body> 

</html> 

Servlets en databanken 

Een databank moet geregistreerd worden in een application server als datasource (zie Cevora cursus 

“Java en JDBC”). Een datasource is in feite een naam waaronder de databank kan worden 

aangesproken. De administrator van de application server installeert de databank . In het algemeen 

zijn daarvoor twee acties nodig: 

1. Installeer het jar-bestand met de driver op de server 

2. registreer de databank als datasource op de server 

In het geval van de Glassfish server is er al een voorbeeld databank (JavaDB) geïnstalleerd onder de 

naam jdbc/sample. Die (jndi)-naam zal gebruikt worden door de applicaties. Maar we bouwen 

meestal nog een extra indirectie in. De naam van de databank in de servlet is immers moeilijk aan te 

passen bij de installatie. Daarom mappen we de naam in de applicatie naar de jndi-naam 

jdbc/sample met behulp van het bestand glassfish-web.xml: 

<sun-web-app error-url=""> 

  <context-root>/jspservlet10</context-root> 

  <resource-ref> 

    <res-ref-name>sample</res-ref-name> 

    <jndi-name>jdbc/sample</jndi-name> 

  </resource-ref> 

  <class-loader delegate="true"/> 

  <jsp-config> 

    <property name="keepgenerated" value="true"> 

      <description>Keep a copy of the generated servlet class' java code.</description> 

    </property> 

  </jsp-config> 

</sun-web-app> 

Het belangrijkste hier is dat de datasource geregistreerd is onder de (jndi)naam jdbc/sample. JNDI 

staat voor Java Naming and Directory Interface. Het is de J2EE-manier om resources te registreren 

en terug te vinden. De taak van JNDI is te vergelijken met DNS in een TCP/IP netwerk. 

In de praktijk zal men in web-applicaties weinig gebruik maken van de JNDI-naam. Het probleem 

is dat men als ontwikkelaar niet altijd kan weten onder welke naam de databank gepubliceerd is op 

de application server. De databank zou bijvoorbeeld een andere naam kunnen hebben op de 

ontwikkelserver en op de productieserver. Daarom bouwt men meestal een indirectie in. De 
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applicatie werkt met een alias die gedefinieerd is code en in web.xml, of via annotations. In 

onderstaande servlet wordt via resource injection de variabele sampledb gevuld: 

@WebServlet(name = "DBServlet", urlPatterns = {"/DBServlet"}) 

public class DBServlet extends HttpServlet { 

    @Resource(name = "sample") 

    private DataSource sampledb; 

 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        try(Connection conn = sampledb.getConnection();Statement st = conn.createStatement()){ 

            try(ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM CUSTOMER")){ 

                List<String> klanten = new ArrayList<>(); 

                while(rs.next()){ 

                    klanten.add(rs.getString("NAME")); 

                } 

                request.setAttribute("lijst", klanten); 

                request.getRequestDispatcher("WEB-INF/resultaat.jsp").forward(request, response); 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(DBServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    } 

} 

De lijst die we via request.setAttribute bewaren, kunnen we in een JSP-pagina opvragen via de 

forEach-tag van de JSP Standard Tag Library: 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@taglib  prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <table border="1"> 

            <tr><th>naam</th></tr> 

            <c:forEach var="naam" items="${lijst}"> 

                <tr> 

                    <td>${naam}</td> 

                </tr> 

            </c:forEach> 

        </table> 

 

 

    </body> 

</html>> 

<c:forEach ..> komt overeen met de volgende Java constructie: 

for (Cursist m:lijst){ 

 

} 
 

Filterservlets (pag 25) 

Een filter laat toe om code voor en na een aanvraag uit te voeren. De volgende filter meet de tijd 

van elke request. In het begin van de request wordt de starttijd gemeten en na het uitvoeren van de 

request, wordt de stoptijd gemeten 

FilterServlet.java 

@WebFilter(filterName="TimerFilter", urlPatterns={"/*"}) 

public class TimingFilter implements Filter { 

 private FilterConfig filterConfig; 

 public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException { 

  this.filterConfig = filterConfig; 

 } 

 public void doFilter( 

  ServletRequest request, 

  ServletResponse response, 

  FilterChain chain) throws IOException, ServletException { 

        long startTime = System.currentTimeMillis(); 

        chain.doFilter(request, response); //Stuur aanvraag door naar volgende filter 
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        long stopTime = System.currentTimeMillis(); 

        filterConfig.getServletContext().log(this.toString() + ": " + (stopTime - startTime) + 

        " milliseconds"); 

 } 

 public void destroy() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 public String toString() {         

        if (filterConfig == null) return ("CounterFilter()"); 

        StringBuffer sb = new StringBuffer("CounterFilter("); 

        sb.append(filterConfig); 

        sb.append(")"); 

        return (sb.toString());        

       }     

} 

In dit voorbeeld schrijven we het resultaat in de logfile van de application server. De verwijzing 

naar de logfile halen we uit het FilterConfig-object. Via dit object kunnen we eventueel ook de init-

parameters opvragen. Het object wordt door de container ingevuld via de init-methode (resource 

injection). 

Via url-pattern geven we mee wanneer de filter moet worden opgeroepen(/* = voor elke aanvraag). 

In web.xml zou de configuratie van de filter als volgt uitzien: 
   <filter> 

      <filter-name>Timing</filter-name> 

      <filter-class>servlets.TimingFilter</filter-class> 

   </filter> 

  <filter-mapping> 

      <filter-name>Timing</filter-name> 

      <url-pattern>/*</url-pattern> 

   </filter-mapping> 

De filter zal zowel de tijd van de JSP-pagina’s meten, als van de servlets. 

Index.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>Hello World!</h1> 

        <a href="HandlerServlet">Naar Servlet</a> 

    </body> 

</html> 

HandlerServlet.java 

@WebServlet(name="HandlerServlet", urlPatterns={"/HandlerServlet"}) 

public class HandlerServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

          try { 

            Thread.sleep(1000); 

          } catch (InterruptedException ex) { 

            Logger.getLogger(HandlerServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

          } 

          request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(request, response); } 

} 

State management: cookies(pag 25 in cursus) 

Via cookies kunnen we de toestand van een client bijhouden. In dit voorbeeld vragen we de eerste 

maal de taal van de gebruiker. Wanneer de gebruiker een keuze heeft gemaakt, bewaren we die 

keuze in een cookie. Het cookie zal 1 dag geldig blijven. Dat wil zeggen dat de gebruiker gedurende 

1 dag rechtstreeks naar de juiste pagina zal gestuurd worden. 
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KeuzeServlet.java 

In deze servlet controleren we of er een cookie is. Wanneer er een cookie is, sturen we de JSP-

pagina terug in de juiste taal. Wanneer er nog geen cookie is, sturen we een JSP pagina met een 

keuzeformulier terug: 
@WebServlet(name = "KeuzeServlet", urlPatterns = {"/KeuzeServlet"}) 

public class KeuzeServlet extends HttpServlet { 

 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException,IOException { 

  String taal = geefTaalVanCookie(req); 

  if ("NL".equals(taal)){ 

   req.getRequestDispatcher("Nederlands.jsp").forward(req,resp); 

  }else if ("FR".equals(taal)){ 

   req.getRequestDispatcher("Francais.jsp").forward(req,resp);    

  }else{ 

   req.getRequestDispatcher("keuze.jsp").forward(req,resp); 

  } 

 } 

 private String geefTaalVanCookie(HttpServletRequest request){ 

        String taal = null; 

        Cookie[] cookies = request.getCookies(); 

        if (cookies != null){ 

            System.out.println("cookies != null"); 

            int i=0; 

            while (i<cookies.length && (!cookies[i].getName().equals("taal"))){ 

                i++; 

                System.out.println("i= "+i); 

            } 

            System.out.println("i= "+i); 

            if (i<cookies.length) taal = cookies[i].getValue(); 

        } 

        return taal; 

    } 

} 

keuze.jsp 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

    <body> 

        <form action="VerwerkServlet" method="post"> 

            <input type="radio" name="taal" value="NL" checked="checked" /> Nederlands<br /> 

            <input type="radio" name="taal" value="FR" /> Français<br /> 

            <input type="submit" value="OK" /> 

        </form> 

    </body> 

</html> 

VerwerkServlet.java 

In deze servlet verwerken we de gegevens die ingevuld zijn in de HTML-form. Op basis van die 

gegevens stellen we een cookie in. Vervolgens roepen we KeuzeServlet op om basis van de taal een 

keuze te maken: 
@WebServlet(name = "VerwerkServlet", urlPatterns = {"/VerwerkServlet"}) 

public class VerwerkServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException,IOException { 

  String taal = req.getParameter("taal"); 

  Cookie c = new Cookie("taal", taal); 

        c.setMaxAge(86400);  //blijft 1 dag geldig 

        resp.addCookie(c); 

        resp.sendRedirect("KeuzeServlet"); 

 } 

} 
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State management: Sessions (pag 26), applicationlistener 

Voor elke gebruiker kan er een eigen Session worden voorzien waar objecten in kunnen worden 

bewaard. In dit voorbeeld maken we een “winkelwagentje” waarin producten en aantallen kunnen 

worden bijgehouden. 

Index.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <form action="WinkelWagenServlet" method ="post"> 

            <select name="product"> 

                <option>fiets</option> 

                <option>auto</option> 

                <option>boot</option> 

                <option>voet</option> 

            </select> 

            <input type="submit" value="toevoegen" /> 

        </form> 

        <table border="1"> 

            <c:forEach var="entry" items="${winkelwagen}"> 

                <tr> 

                    <td>${entry.key}</td> 

                    <td>${entry.value}</td> 

                </tr> 

            </c:forEach> 

        </table> 

 

    </body> 

</html> 

WinkelWagenServlet.java 

@WebServlet(name = "WinkelWagenServlet", urlPatterns = {"/WinkelWagenServlet"}) 

public class WinkelWagenServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

  String product = req.getParameter("product"); 

  Map<String,Integer> wagen = geefWagen(req); 

  voegProductToe(wagen,product); 

  req.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(req, resp); 

 } 

    private Map<String, Integer> geefWagen(HttpServletRequest request) { 

        Map<String, Integer> winkelwagen = (Map<String, Integer>) 

request.getSession().getAttribute("winkelwagen"); 

        if (winkelwagen == null) { 

            winkelwagen = new HashMap<>(); 

            request.getSession().setAttribute("winkelwagen", winkelwagen); 

        } 

        return winkelwagen; 

    } 

 

    private void voegProductToe(Map<String, Integer> wagen, String product) { 

        int aantal = 0; 

        if (wagen.containsKey(product)) { 

            aantal = wagen.get(product); 

        } 

        aantal++; 

        wagen.put(product, aantal); 

    } 

} 

We kunnen “eventlisteners” definiëren die worden opgeroepen door de container. Een Listener-

klasse die de HttpSessionListener interface implementeert bevat twee methodes. De methode 

sessionCreated wordt opgeroepen wanneer een sessie wordt gestart. De methode  sessionDestroyed 

wordt opgeroepen wanneer de sessie wordt vernietigd: 
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@WebListener() 

public class ServletListener implements HttpSessionListener { 

 public void sessionCreated(HttpSessionEvent se) { 

  Map<String,Integer> wagen = new HashMap<String,Integer>(); 

  se.getSession().setAttribute("winkelwagen",wagen); 

  System.out.println("Session created"); 

 } 

 public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent se) { 

  System.out.println("Session deleted"); 

 } 

} 

Een sessie wordt standaard herkend aan een cookie die in het geheugen van de browser wordt 

bijgehouden. Wanneer we een browser afsluiten wordt het cookie vernietigd en is ook de sessie 

ontoegankelijk. Wanneer de gebruiker de browser opnieuw opstart, zal er een nieuwe sessie 

geopend worden. Indien de gebruiker geen cookies aanvaardt, zal URL-rewriting worden gebruikt 

en met de sessionID meegestuurd worden in de URL (pag 27) 

Het vernietigen van de sessie gebeurt niet bij het afsluiten van de browser. De server kan immers 

niet weten of de client de browser heeft afgesloten. Een sessie wordt afgesloten doordat we ofwel 

de invalidate()-methode oproepen op het Session object ofwel een time-out krijgen op de sessie. 

We kunnen de timeout instellen via de “sessiontimeout” instelling. In web.xml ziet dat er als volgt 

uit: 
   <session-config> 

      <session-timeout>2</session-timeout> 

   </session-config> 

Met deze setting zal een sessie die gedurende 2 minuten niet gebruikt is, verwijderd worden. 

JSP fragments (niet in cursus) 

In plaats van de tabel met het winkelwagentje mee in index.jsp te zetten, kan het interessanter zijn 

om de code voor de tabel in een apart JSP-bestand te zetten. Zo kunnen we die code hergebruiken 

op andere pagina's. In dat bestand komt alleen de code voor de tabel. Het is dus geen volledig JSP-

bestand, maar wel een fragment. Dat fragment wordt altijd opgeroepen vanuit andere pagina's en 

nooit rechtstreeks door een client. Vandaar dat fragmenten meestal in de WEB-INF folder staan. In 

de hoofdpagina voegen we nog een extra controle toe via <c:if..>. Wanneer de winkelwagen leeg 

is(winkelwagen.size() == 0), moet het fragment niet worden toegevoegd. 

Opgelet: We kunnen niet de test ${map.size > 0} gebruiken. De 'dot'-notatie werkt alleen voor 

JavaBean properties. Dat zou in dit geval willen zeggen dat we in de interface Map een getSize() 

moeten hebben. 

Index.jsp 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>   

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title>Winkelwagen</title> 

</head> 

<body> 

<form action="WinkelWagenServlet" method ="post"> 

<select name="product"> 

<option>fiets</option> 

<option>auto</option> 

<option>boot</option> 

<option>voet</option> 

</select> 

<input type="submit" value="toevoegen" /> 

</form> 

<c:if test="${not empty winkelwagen}"> 

<%@include file="WEB-INF/jspf/wagen.jspf" %> 

</c:if> 

</body> 

</html> 
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WEB-INF/jspf/wagen.jspf 

<table border="1"> 

<c:forEach var="entry" items="${winkelwagen}"> 

<tr> 

 <td>${entry.key}</td> 

 <td>${entry.value}</td> 

</tr> 

</c:forEach> 

</table> 

JSP I18N(Internationalization) 

Net zoals in gewone java-code kunnen we in JSP ook gebruik maken van resource.properties 

bestanden om webpagina's te definiëren voor verschillende talen. 

De resource-bestanden hebben de normale inhoud: 

resource.properties 

app.begroeting=Hello 

resource_nl.properties 
app.begroeting=Goedendag 

resource_fr.properties 
app.begroeting=Bonjour 

Om de inhoud van de resource-bestanden aan te spreken, kunnen we gebruik maken van de fmt-jstl 

tags. Via <fmt:bundle> definiëren we welk resourcebestand we willen aanspreken. Met <fmt-

message> kunnen we een key opvragen: 

index.jsp 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>     

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<fmt:bundle basename="resource"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title><fmt:message key="app.begroeting"/></title> 

</head> 

<body> 

<h1><fmt:message key="app.begroeting"/></h1> 

</body> 

</fmt:bundle> 

</html> 
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Java Server Faces en Facelets(eerste voorbeeld) 

Java Server Faces kan gebruikt worden in een JSP omgeving (extensie .jsp) en in een Facelets 

omgeving (extensie . xhtml). Facelets zijn een component-gebaseerde omgeving. We kunnen facelet 

(UI) componenten definiëren die we in verschillende facelets pagina's kunnen bekijken. 

Bij elke JSF pagina hoort een “backing bean”. Dat is een Java klasse die is ontwikkeld volgens de 

JavaBean specificatie (lege constructor en getters en/of setters voor de properties). De backing bean 

stelt de data voor die gebruikt wordt in de JSP of facelet pagina. 

In het volgende voorbeeld wordt de tekst “Dag allemaal” getoond in een pagina. De JSF applicatie 

begint met de configuratie in web.xml van de Faces servlet. Deze servlet zal alle aanvragen 

afwerken die beginnen met /faces/: 

web.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-

app_3_1.xsd"> 

    <context-param> 

        <param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name> 

        <param-value>Development</param-value> 

    </context-param> 

    <servlet> 

        <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 

        <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> 

        <load-on-startup>1</load-on-startup> 

    </servlet> 

    <servlet-mapping> 

        <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 

        <url-pattern>/faces/*</url-pattern> 

    </servlet-mapping> 

    <session-config> 

        <session-timeout> 

            30 

        </session-timeout> 

    </session-config> 

    <welcome-file-list> 

        <welcome-file>faces/index.xhtml</welcome-file> 

    </welcome-file-list> 

</web-app> 

De welcome-file verwijst naar een bestand index.xhtml dat zogezegd in de faces-directory staat. Dit 

bestand staat niet werkelijk in de faces-directory. Deze URL wordt alleen gebruikt om de aanvraag 

te laten afhandelen door de Faces servlet. Deze servlet zal gebruik maken van een bestand 

index.xhtml dat in de root van de webdirectory staat. Voor dit bestand zullen we eerst een backing 

bean maken: 

BegroetingBean.java 
package org.betavzw; 

import javax.inject.Named; 

import javax.enterprise.context.RequestScoped; 

@Named(value = "hello") 

@RequestScoped 

public class BegroetingdBean { 

    private String naam; 

    public String getNaam() { 

        return naam; 

    } 

    public void setNaam(String naam) { 

        this.naam = naam; 

    } 

    public String getBegroeting() { 

        if (naam != null) { 

            return String.format("Dag %s", naam); 

        } else { 

            return ""; 

        } 

    } 
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} 

Via de annotation @ManagedBean kunnen we de naam van de bean meegeven (“Hello”). De bean 

is requestscoped. Dat wil zeggen dat de bean voor elke request opnieuw zal worden aangemaakt. 

Via de getter definiëren we een property “begroeting” die kan worden opgevraagd in index.xhtml. 

Index.xhtml 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html" 

      xmlns:c="http://xmlns.jcp.org/jsp/jstl/core"> 

    <h:head> 

        <title>Facelet Title</title> 

    </h:head> 

    <h:body> 

        <h:form> 

            <h:outputLabel for="txtNaam" value="Naam"/> 

            <h:inputText id="txtNaam" value="#{hello.naam}"/> 

            <h:commandButton value="Verstuur"/> 

            <c:if test="#{! empty hello.begroeting}"> 

                #{hello.begroeting} 

            </c:if> 

        </h:form> 

    </h:body> 

</html> 

In dit bestand maken we gebruik van tags die gedefinieerd zijn in de jsf/html namespace. In plaats 

van ${} (in JSP) gebruiken we #{} voor de Expression Language statements. Het #-teken staat voor 

deferred execution. Dat wil zeggen dat de waarde pas berekend wordt wanneer ze nodig is.  

In de pagina verwijzen we naar de managed bean en gebruiken we die op twee plaatsen: 

 in het inputveld om de waarde door te geven aan de bean (setNaam) 

 in c:if om de waarde van begroeting op te vragen aan de bean (getBegroeting) 

De getNaam()-functie wordt hier echter ook gebruikt. Wanneer de pagina opnieuw getoond wordt 

na het klikken op de knop, zien we nog steeds de naam staan in het inputveld. Dat komt omdat de 

waarde is opgevraagd van de bean. 

Java Server Faces en Facelets (tweede voorbeeld) 

In dit tweede voorbeeld vragen we ook input van een gebruiker. Het web.xml bestand is identiek 

aan dat van het vorige voorbeeld. Vandaar dat we het niet meer vermelden. De backing bean bevat 

een getal dat geraden moet worden (en geïnitialiseerd wordt in de constructor), een variabele waarin 

het getal dat de gebruiker heeft ingevuld kan bewaard worden, een minimum- en een 

maximumwaarde en een response-string. De bean wordt bijgehouden in de gebruikerssessie omdat 

de gebruiker meerdere malen moet kunnen raden (en het is niet de bedoeling dat er telkens een 

ander random getal wordt gegenereerd). 

UserNumberBean.java 
@ManagedBean(name="userNumberBean") 

@SessionScoped 

public class UserNumberBean implements Serializable { 

    Integer randomInt=null; 

    private Integer userNumber=null; 

    private int maximum=10; 

    private int minimum=0; 

    /** Creates a new instance of UserNumberBean */ 

    public UserNumberBean() { 

        Random randomGR= new Random(); 

        randomInt = randomGR.nextInt(maximum); 

        //om vals te spelen 

        System.out.println("Het getal is: "+randomInt); 

    } 

    public Integer getUserNumber() { 

        return userNumber; 
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    } 

    public void setUserNumber(Integer userNumber) { 

        this.userNumber = userNumber; 

    } 

    public String getResponse(){ 

        if (userNumber != null && userNumber.compareTo(randomInt)==0){ 

            return "goed geraden"; 

        }else{ 

            return "neen "+userNumber+ " is niet correct"; 

        } 

    } 

    public int getMaximum() { 

        return maximum; 

    } 

    public void setMaximum(int maximum) { 

        this.maximum = maximum; 

    } 

    public int getMinimum() { 

        return minimum; 

    } 

    public void setMinimum(int minimum) { 

        this.minimum = minimum; 

    } 

} 

index.xhtml 

In index.html tonen we een aantal eigenschappen van de managed bean (minimum- en 

maximumwaarde) en vragen we ook input van de gebruiker. We zorgen ook voor validatie in het 

inputveld. Wanneer de input niet beantwoordt aan de validatie, zal een fout getoond worden door de 

message tag: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 

    <h:head> 

        <title>Facelet Title</title> 

    </h:head> 

    <h:body> 

        <h:form> 

            Dag, je moet een getal raden tussen #{userNumberBean.minimum} en 

            #{userNumberBean.maximum}. Raad eens: 

            <h:inputText label="Getal" id="userNo" value="#{userNumberBean.userNumber}"> 

                <f:validateLongRange minimum="#{userNumberBean.minimum}" 

maximum="#{userNumberBean.maximum}"/> 

            </h:inputText> 

            <br /> 

            <h:commandButton id="submit" value="submit" action="response.xhtml"/> 

            <h:message for="userNo" id="errors1" showSummary="true" showDetail="false" 

                       style="color:red; font-family: 'New Century Schoolbook', serif;font-style: 

oblique;text-decoration: overline"/> 

 

        </h:form> 

    </h:body> 

</html> 

Via “implicit navigation” zorgt de commandButton ervoor dat de response pagina wordt getoond 

response.xhtml 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"> 

    <h:head> 

        <title>Facelet Title</title> 

    </h:head> 

    <h:body> 

        <h:form> 

        <h:outputText id="result" value="#{userNumberBean.response}"/><br /> 

        <h:commandButton id="back" value="Terug" action="index.xhtml" /> 

        </h:form> 

    </h:body> 



Java Enterprise Edition  29 

</html> 

Uitbreiding: foutboodschappen 

Wanneer de validatie regels niet gevolgd worden (ingegeven waarde ligt buiten de grenswaarden), 

wordt er een foutboodschap getoond. Die foutboodschappen komen uit het message.properties 

bestand dat we vinden in jsf-api.jar in het package javax.faces. Daar vinden we 

faces;validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE. Wanneer we andere foutboodschappen 

willen, kunnen we een eigen message.properties bestand maken: 

1. Maak een nieuw .properties bestand aan (MyMessages.properties)  

2. Zet in dat bestand een nieuwe definitie voor de NOT_IN_RANGE error: 
 javax.faces.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE=Waarde moet tussen 
{0} en {1} liggen. 

3. Voeg een faces-config.xml bestand toe met de volgende inhoud: 

<application> 

   <locale-config> 

     <default-locale>nl_BE</default-locale> 

   </locale-config> 

   <message-bundle>MyMessages</message-bundle> 

</application> 

Vanaf nu zal er voor de NOT_IN_RANGE error een andere foutboodschap worden gebruikt. 

Java Server Faces en Facelets (derde voorbeeld) 

Tot nu toe hebben we nog geen echt gebruik gemaakt van facelets. Facelets zorgen voor het 

hergebruik van (view)componenten en voor een meer consistente look-and-feel voor de applicatie. 

In het volgende voorbeeld definiëren we een facelet template met een header en een footer. De 

footer moet op elke pagina hetzelfde zijn: 

templates/myTemplate.xhtml 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets" 

      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"> 

    <h:head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

        <h:outputStylesheet name="css/default.css"/> 

        <h:outputStylesheet name="css/cssLayout.css"/> 

        <title>Facelets Template</title> 

    </h:head> 

    <h:body> 

 

        <div id="top"> 

            <ui:insert name="top">Top</ui:insert> 

        </div> 

        <div id="content" class="center_content"> 

            <ui:insert name="content">Content</ui:insert> 

        </div> 

        <div id="bottom"> 

            &copy; 2016, <a href="www.betavzw.org">Beta VZW</a> 

        </div> 

    </h:body> 

</html> 

Er zijn twee “regions” voorzien die ingevuld zullen worden in de eigenlijke pagina, namelijk 'top' 

en 'content'. In index.xhtml definiëren we dat we deze template willen gebruiken en definiëren we 

ook met welke content top en content moet gevuld worden: 
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index.xhtml 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE composition PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<ui:composition xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets" 

                template="./templates/myTemplate.xhtml" 

                xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"> 

    <ui:define name="top"> 

        <h1>Index</h1> 

    </ui:define> 

 

    <ui:define name="content"> 

        ga naar <h:link outcome="pag2" value="Pagina2"/>   

    </ui:define> 

</ui:composition> 

JSF achtergrond 

 

1. Request komt binnen voor een bepaalde pagina 

2. Reconstitute Component tree: de component tree van de pagina wordt opgebouwd (eerste 

maal) of terug opnieuw opgehaald. De component tree is een hiërarchische structuur van de 

componenten die gedefinieerd zijn in de pagina. 

3. Apply request values: de request parameters die door de gebruiker zijn ingevuld, worden in 

de component tree ingevuld in de juiste component (bijvoorbeeld h:inputText). 

4. Process validations: de waarden die ingevuld zijn, worden gevalideerd. 

5. Update Model values: de waarden in het achterliggende model (backing bean) worden 

ingevuld 

6. Invoke Application: de submit handler van de form wordt uitgevoerd 

7. Render Response: de HTML code wordt gegenereerd. 

JSF biedt de mogelijkheid om op een aantal momenten event handlers uit te voeren. Bijvoorbeeld 

na de apply request values fase kunnen er messages in een queue staan. De processEvent methode 

van de componenten worden uitgevoerd. Wanneer minstens één van de processEvent methodes 

TRUE teruggeeft, gaat de verwerking verder met Render Response. 
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Enterprise JavaBeans: Remote Method Invocation (pag 52) 

Tijdens een remote method invocation roept de client een functie op de stub op. De functie is niet de 

echte functie maar een zogenaamde “proxy”-functie. De code in de functie wordt gebruikt om een 

connectie te maken met het remote object (eventueel via een zogenaamd skeleton object). Het 

skeleton object roept de methode op het eigenlijke object op. Eventuele returnwaarden volgende de 

omgekeerde weg. 

 

 

EJB 2.1 

In EJB 2.1 moet de client eerst een verwijzing opvragen naar het EJBObject via de Home interface. 

De methodes worden vervolgen opgeroepen op het EJBObject. Dit object wordt door de EJB-

container gegenereerd en beheert onder meer de beveiliging en het transaction management. 

 

 

Stub Client Skeleton 

Object 

Hello() 

Netwerk 

Client 

methode() 
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Stateless session bean (EJB 2.1 en J2EE) 

Een stateless session bean is een verzameling van methodes die door clients kunnen worden 

opgeroepen. Stateless houdt in dat een client nooit zeker is dat hij een referentie naar dezelfde bean 

zal terugkrijgen. (“dezelfde” is trouwens een loos begrip bij stateless session beans. Alle stateless 

session beans van een bepaalde klasse zijn gelijk voor de container). De methodes ejbActivate en 

ejbPassivate hebben trouwens totaal geen betekenis in een stateless session bean. Er valt geen 

toestand te bewaren op disk. 

HelloBean.java 

public class HelloBean implements SessionBean { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 public HelloBean() { 

  super(); 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

 public void setSessionContext(SessionContext ctx)throws EJBException,{ 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 public void ejbRemove() throws EJBException { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 public void ejbActivate() throws EJBException{ 

 } 

 public void ejbPassivate() throws EJBException{ 

 } 

 public void ejbCreate() throws CreateException { 

 } 

 public java.lang.String sayHello() { 

   

  return "Dag allemaal"; 

 } 

} 

HelloBeanLocal.java 

public interface HelloBeanLocal extends javax.ejb.EJBLocalObject 

{ 

   /** 

    * Business method 

    */ 

   public java.lang.String sayHello(  ) ; 

} 

HelloBeanLocalHome.java 

public interface HelloBeanLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome 

{ 

   public vb01.interfaces.HelloLocal create() 

      throws javax.ejb.CreateException; 

} 

ejb-jar.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ejb-jar version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-

jar_2_1.xsd"> 

    <display-name>ejb01-ejb</display-name> 

    <enterprise-beans> 

        <session> 

            <display-name>HelloBeanSB</display-name> 

            <ejb-name>HelloBean</ejb-name> 

            <local-home>beans.HelloBeanLocalHome</local-home> 

            <local>beans.HelloBeanLocal</local> 

            <ejb-class>beans.HelloBean</ejb-class> 

            <session-type>Stateless</session-type> 

            <transaction-type>Container</transaction-type> 

        </session> 

    </enterprise-beans> 

    <assembly-descriptor> 

        <container-transaction> 
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            <method> 

                <ejb-name>HelloBean</ejb-name> 

                <method-name>*</method-name> 

            </method> 

            <trans-attribute>Required</trans-attribute> 

        </container-transaction> 

    </assembly-descriptor> 

</ejb-jar> 

HelloServlet.java 

public class HelloServlet extends HttpServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

 public HelloServlet() { 

  super(); 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 

  throws ServletException, 

  IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        HelloBeanLocal hello = lookupHelloBeanLocal(); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            

            out.println("<html>"); 

            out.println("<head>"); 

            out.println("<title>Servlet HelloServlet</title>");   

            out.println("</head>"); 

            out.println("<body>"); 

            out.println("<h1>Servlet HelloServlet at " + request.getContextPath () + "</h1>"); 

            out.println("Begroeting: "+hello.sayHello()); 

            out.println("</body>"); 

            out.println("</html>"); 

            

        } finally { 

            out.close(); 

        } 

    } 

    private HelloBeanLocal lookupHelloBeanLocal() { 

        try { 

            Context c = new InitialContext(); 

            HelloBeanLocalHome rv = (HelloBeanLocalHome) c.lookup("java:comp/env/HelloBean"); 

            return rv.create(); 

        } catch (NamingException ne) { 

            Logger.getLogger(getClass().getName()).log(Level.SEVERE, "exception caught", ne); 

            throw new RuntimeException(ne); 

        } catch (CreateException ce) { 

            Logger.getLogger(getClass().getName()).log(Level.SEVERE, "exception caught", ce); 

            throw new RuntimeException(ce); 

        } 

    }   

} 

web.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-

app_2_4.xsd" version="2.4"> 

   <servlet> 

      <servlet-name>Hello</servlet-name> 

      <servlet-class>servlets.HelloServlet</servlet-class> 

   </servlet> 

   <servlet-mapping> 

      <servlet-name>Hello</servlet-name> 

      <url-pattern>/Hello</url-pattern> 

   </servlet-mapping> 

   <ejb-local-ref> 

        <ejb-ref-name>HelloBean</ejb-ref-name> 

        <ejb-ref-type>Session</ejb-ref-type> 

        <local-home>beans.HelloBeanLocalHome</local-home> 

        <local>beans.HelloBeanLocal</local> 

        <ejb-link>ejb01EJB.jar#HelloBean</ejb-link> 

    </ejb-local-ref> 

</web-app> 
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application.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<application version="1.4" 

 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 

 http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/application_1_4.xsd"> 

 <module> 

  <ejb>ejb01-ejb.jar</ejb> 

 </module> 

  

  <module> 

  <web> 

   <web-uri>ejb01-war.war</web-uri> 

   <context-root>/ejb01-war</context-root> 

  </web> 

 </module> 

</application> 

Stateless session bean (EJB 3.0 en Java EE 5) 

In Java EE 5 veranderen er vier belangrijke zaken ten opzichte van het vorige voorbeeld: 

1. We hebben geen home interface meer nodig (die eigenlijk overbodig was voor een stateless 

session bean) 

2. We kunnen annotations gebruiken in plaats van een ejb-jar.xml configuratiebestand 

3. We moeten de bean-klasse en de interface niet meer afleiden van een speciale basisklasse. 

4. We kunnen gebruik maken van dependency injection om een verwijzing naar de stateless 

session bean te pakken te krijgen. 

CustomerBean.java 
@Stateless 

public class CustomerBean implements CustomerBeanRemote { 

 

    @Resource(name = "sample") 

    private DataSource sampleDB; 

 

    @Override 

    public List<String> getCustomers() { 

        List<String> customers = new ArrayList<>(); 

        try(Connection conn = sampleDB.getConnection(); 

                Statement st = conn.createStatement()){ 

            try(ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT NAME FROM APP.CUSTOMER")){ 

                while(rs.next()){ 

                    customers.add(rs.getString(1)); 

                } 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(CustomerBean.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            throw new EJBException(ex); 

        } 

        return customers; 

    }  

} 

CustomerBeanRemote.java 
@Remote 

public interface CustomerBeanRemote { 

 

    List<String> getCustomers(); 

     

} 

LijstBean.java 

We combineren dit met een JSF applicatie in dezelfde EAR-applicatie (maar wel in een apart WAR-

bestand) 



Java Enterprise Edition  35 

@Named(value = "lijstBean") 

@RequestScoped 

public class LijstBean { 

 

    @EJB 

    private CustomerBeanRemote customerBean; 

     

    public List<String> getCustomers(){ 

        return customerBean.getCustomers(); 

    } 

     

} 

Index.xhtml 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 

      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"> 

    <h:head> 

        <title>Facelet Title</title> 

    </h:head> 

    <h:body> 

        <h:dataTable value="#{lijstBean.customers}" var="naam"> 

            <h:column> 

                <f:facet name="header">Naam</f:facet> 

                #{naam} 

            </h:column> 

        </h:dataTable> 

    </h:body> 

</html> 

Stateless Session Bean (EJB 3.1 en Java EE6/EE7) 

Ten opzichte van Java EE5 veranderen er vier zaken: 

1. We moeten geen EAR-applicatie meer maken met een apart JAR-bestand voor de session 

bean. De bean mag mee in het WAR-bestand worden gezet 

2. We moeten geen lokale interface meer definiëren voor de session bean (wanneer ze in 

hetzelfde war bestand staan) 

3. We kunnen een servlet als Welcome file definiëren 

4. We kunnen ook gebruik maken van een speciaal soort Stateless session bean, namelijk de 

singleton bean. Er is maar één singleton bean van een bepaalde klasse in een applicatie. 

HelloBean.java 

Deze klasse implementeert geen interface meer 

@Stateless 

public class HelloBean { 

    public String sayHello() { 

        return "Dag allemaal"; 

    } 

  } 

HelloServlet.java 

De geïnjecteerde bean is van het type HelloBean en niet van HelloBeanLocal (want die interface 

bestaat niet meer) 

@WebServlet(name="HelloServlet", urlPatterns={"/HelloServlet"}) 

public class HelloServlet extends HttpServlet { 

    @EJB 

    private HelloBean helloBean; 

    

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

    throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

            out.println("<html>"); 
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            out.println("<head>"); 

            out.println("<title>Servlet HelloServlet</title>");   

            out.println("</head>"); 

            out.println("<body>"); 

            out.println("<h1>Servlet HelloServlet at " + request.getContextPath () + "</h1>"); 

            out.println("Begroeting: "+helloBean.sayHello()); 

            out.println("</body>"); 

            out.println("</html>"); 

        } finally { 

            out.close(); 

        } 

    } 

} 

web.xml 

We definiëren de servlet als welcome file. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-

app_3_0.xsd"> 

    <session-config> 

        <session-timeout> 

            30 

        </session-timeout> 

    </session-config> 

    <welcome-file-list> 

        <welcome-file>HelloServlet</welcome-file> 

    </welcome-file-list> 

</web-app> 

Stateful session bean (EJB 3.1) 

Een stateful session bean is gekoppeld aan een client. Zolang de client een verwijzing heeft naar de 

statefull session bean, wordt dezelfde bean gebruikt 

@Stateful 

public class CartBean { 

    private final Map<Product, Integer> winkelwagen = new HashMap<>(); 

     

    public void addProduct(Product p){ 

        Integer aantal = winkelwagen.get(p); 

        if (aantal == null){ 

            winkelwagen.put(p, 1); 

        }else{ 

            winkelwagen.put(p, aantal +1); 

        } 

    } 

    public Map<Product, Integer> getWinkelwagen(){ 

        return Collections.unmodifiableMap(winkelwagen); 

    } 

    public BigDecimal getTotaal(){ 

        BigDecimal totaal = new BigDecimal(BigInteger.ZERO); 

        for(Map.Entry<Product, Integer> entry: winkelwagen.entrySet()){ 

            BigDecimal prijs = entry.getKey().getPurchase_cost().multiply(new 

BigDecimal(entry.getValue())); 

            totaal = totaal.add(prijs); 

        } 

        return totaal; 

    } 

} 

JSF Session managed bean 

Een JSF session bean is gekoppeld aan de http-session. Zolang de browser het session cookie (of de 

session parameter in de URL) kan presenteren, wordt dezelfde managed bean gebruikt. Via injection 

zorgen we voor een koppeling met de EJB stateful session bean 

@Named(value = "aankoopBean") 

@SessionScoped 

public class AankoopBean implements Serializable { 

    @EJB 

    private CartBean cartBean; 
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    @EJB 

    private DBCache dBCache; 

    private int geselecteerdProduct; 

    public int getGeselecteerdProduct() { 

        return geselecteerdProduct; 

    } 

    public void setGeselecteerdProduct(int geselecteerdProduct) { 

        this.geselecteerdProduct = geselecteerdProduct; 

    } 

    public Product[] getProducten(){ 

        return dBCache.getProducten(); 

    } 

    public void submit(){ 

        Product p = dBCache.getProduct(geselecteerdProduct); 

        cartBean.addProduct(p); 

    } 

    public Map<Product, Integer> getGekochteProducten(){ 

        return cartBean.getWinkelwagen(); 

    } 

    public BigDecimal getTotaal(){ 

        return cartBean.getTotaal(); 

    }   

} 

Index.xhtml 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 

      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"> 

    <h:head> 

        <title>Facelet Title</title> 

        <h:outputStylesheet library="css" name="style.css"/> 

    </h:head> 

    <h:body> 

        <h:form> 

            <h:selectOneMenu value="#{aankoopBean.geselecteerdProduct}"> 

                <f:selectItems value="#{aankoopBean.producten}" var="p" itemLabel="${p}" 

itemValue="${p.product_ID}"/> 

            </h:selectOneMenu> 

            <h:commandButton value="Product toevoegen" action="#{aankoopBean.submit()}"/> 

        </h:form> 

        <h:dataTable value="#{aankoopBean.gekochteProducten.entrySet().toArray()}" var="entry"  

                     columnClasses=",,right,right" footerClass="right"> 

            <h:column> 

                <f:facet name="header">Product</f:facet> 

                <h:outputText value="#{entry.key.description}"/> 

            </h:column> 

            <h:column> 

                <f:facet name="header">E.P.</f:facet> 

                <h:outputText value="#{entry.key.purchase_cost}"/> 

            </h:column> 

            <h:column> 

                <f:facet name="header">Aantal</f:facet> 

                <h:outputText value="#{entry.value}"/> 

                <f:facet name="footer">Totaal:</f:facet> 

            </h:column> 

            <h:column> 

                <f:facet name="header">Subtotaal</f:facet> 

                <h:outputText value="#{entry.value * entry.key.purchase_cost}"/> 

                <f:facet name="footer" class="right"><h:outputText 

value="#{aankoopBean.totaal}"/></f:facet> 

            </h:column> 

        </h:dataTable> 

    </h:body> 

</html> 

DBCache.java 

DBCache.java is een Singleton session bean die de gegevens van de databank cacht. Aangezien die 

toch voor iedereen hetzelfde zijn, kan de bean door iedereen gedeeld worden. 

@Singleton 

public class DBCache { 

 

    @Resource(name = "sampleDB") 
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    private DataSource sampleDB; 

    private final Map<Integer, Product> producten = new HashMap<>(); 

     

    @PostConstruct 

    public void init(){ 

        try(Connection conn = sampleDB.getConnection(); 

                Statement st = conn.createStatement()){ 

            try(ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT PRODUCT_ID, DESCRIPTION, PURCHASE_COST FROM 

PRODUCT")) { 

                while(rs.next()){ 

                    Product p = new Product(); 

                    p.setProduct_ID(rs.getInt("PRODUCT_ID")); 

                    p.setPurchase_cost(rs.getBigDecimal("PURCHASE_COST")); 

                    p.setDescription(rs.getString("DESCRIPTION")); 

                    producten.put(p.getProduct_ID(), p); 

                } 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(DBCache.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            throw new EJBException(ex); 

        } 

    } 

    public Product[] getProducten() { 

        return producten.values().toArray(new Product[0]); 

    } 

    public Product getProduct(int productid){ 

        return producten.get(productid); 

    } 

} 
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WebServices 

Webservices zijn te vergelijken met een stateless session beans. Ze bevatten een reeks methodes die 

door clients worden opgeroepen. Het verschil met een stateless session bean is dat webservices 

worden aangeroepen via SOAP (JAX-WS) of als RESTful service (JAX-RS). 

We zullen eerste een voorbeeld met een restful webservice bekijken omdat die tegenwoordig sterk 

aan populariteit winnen. Een restful webservice maakt gebruikt van de http werkwoorden (GET, 

POST, PUT, DELETE) om data op te vragen en te wijzigen. Die werkwoorden worden 

gecombineerd met een URL om een opdracht uit te voeren op de server. Een GET-request voor 

webapi/k3 zou een lijst van alle k3-zangeressen kunnen opvragen, terwijl GET webapi/k3/1 de 

informatie over de zangeres met id=1 zou kunnen opvragen. DELETE webapi/k3/1 zou dan de 

zangeres met id=1 verwijderen op de server.  

Om gebruik te maken van restful webservices hebben we een configuratie klasse nodig. We kunnen 

die configureren in web.xml, maar we kunnen ook een klasse schrijven die afgeleid is van 

javax.ws.rs.core.Application: 

MyApplication.java 
@ApplicationPath("/webapi") 

public class MyApplication extends Application { 

    @Override 

    public Set<Class<?>> getClasses() { 

        Set<Class<?>> classes = new HashSet<>(); 

        classes.add(K3Service.class); 

        return classes; 

    } 

} 
In deze klasse hebben we twee zaken gedefinieerd, namelijk wat het pad is waar alle REST-requests 

zullen worden uitgevoerd en de lijst van de klassen die de REST-methoden implementeren. De 

klasse K3Servcie is een Session bean (in dit geval een singleton) die verantwoordelijk is voor de 

afhandeling van de aanvragen: 

K3Service.java 
@Singleton // singleton session bean 

@Path("k3") 

public class K3Service { 

    Map<Integer, Zangeres> zangeressen = new HashMap<>(); 

    public K3Service(){ 

        Zangeres karen = new Zangeres(1, "Karen", LocalDate.of(1974, Month.OCTOBER, 28)); 

        Zangeres kristel = new Zangeres(2, "Kristel", LocalDate.of(1975, Month.DECEMBER, 10)); 

        Zangeres kathleen = new Zangeres(3, "Kathleen", LocalDate.of(1978, Month.JUNE, 18)); 

        Zangeres hanne = new Zangeres(4, "Hanne", LocalDate.of(1994, Month.MARCH, 3)); 

        Zangeres marthe = new Zangeres(5, "Marthe", LocalDate.of(1996, Month.JULY, 16)); 

        Zangeres klaasje = new Zangeres(6, "Klaasje", LocalDate.of(1995, Month.MARCH, 2)); 

        zangeressen.put(karen.getId(), karen); 

        zangeressen.put(kristel.getId(), kristel); 

        zangeressen.put(kathleen.getId(), kathleen); 

        zangeressen.put(hanne.getId(), hanne); 

        zangeressen.put(marthe.getId(), marthe); 

        zangeressen.put(klaasje.getId(), klaasje); 

    } 

     

    @GET 

    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

    public List<Zangeres> getAll(){ 

        List<Zangeres> z = new ArrayList<>(zangeressen.values()); 

        return z; 

    } 

    @GET 

    @Path("{id}") 

    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

    public Zangeres getZangeres(@PathParam("id") int id){ 

        Zangeres z = zangeressen.get(id); 

        return z; 

    } 

} 



Java Enterprise Edition  40 

Het @Path wordt gecombineerd met het @ApplicationPath. Het basispath voor alle aanvragen voor 

deze service zal dus ‘webapi/k3’ zijn. We hebben deze klasse zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

Daarom maken we gebruik van een lijst in het geheugen in plaats van een databank. Die lijst 

initialiseren we in de constructor. 

De methodes die de restful webservice implementeren, worden geannoteerd met het http 

werkwoord. In dit geval zijn het twee GET-requests. In beide gevallen zullen ze hun resultaat onder 

de vorm van een JSON-string teruggeven aan de client. (@Produces). De methode getAll() geeft 

alle K3 zangeressen terug. Voor de tweede methode willen we één zangeres teruggeven op basis van 

de id. Die id zal deel uitmaken van de URL 

Voor de volledigheid geven we ook de HTML-pagina die met behulp van AngularJS de webservice 

zal aanspreken: 

Index.html 
<!DOCTYPE html> 

<html data-ng-app="myApp"> 

    <head> 

        <title>TODO supply a title</title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.9/angular.js"></script> 

        <script> 

            var module = angular.module("myApp", []); 

            module.controller("k3Controller", function($scope, $http){ 

               $http.get('webapi/k3'). 

                       then(function(response){ 

                           $scope.lijst = response.data; 

               }); 

               $scope.zangeres = null; 

               $scope.getZangeres = function(id){ 

                   $http.get("webapi/k3/" + id). 

                          then(function(response){ 

                              $scope.zangeres = response.data; 

                              console.dir($scope.zangeres); 

                  }); 

               }; 

            }); 

        </script> 

    </head> 

    <body data-ng-controller = "k3Controller"> 

        <div data-ng-show="zangeres !== null"> 

            <p>Naam: {{zangeres.naam}}</p> 

            <p>Geboortedatum:{{zangeres.geboortedatum|date:"dd/MM/yyyy"}}</p> 

             

        </div> 

        <ul data-ng-repeat="k in lijst"> 

            <li><a href="" data-ng-click="getZangeres(k.id)">{{k.naam}}</a></li> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 

 

HelloService.java (web archive) 
@WebService() 

public class HelloService { 

    @WebMethod(operationName = "sayHello") 

    public String sayHello() { 

        return "Dag allemaal"; 

    } 

} 

Wanneer we deze applicatie deployen, kunnen we ze ook testen. Surf naar 

http://localhost/context/HelloServiceService?tester (het is dus een slecht idee om de naam van de 

klasse te laten eindigen op “service”) 

http://localhost/context/HelloServiceService?tester
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HelloServiceClient.java 

De helloService client is een gewone java applicatie. We voegen aan de applicatie een webservice 

client toe (New-Other-Web Services-Web Service client). Daar moeten we het project meegeven 

waar de webservice staat. De client code wordt dan: 

public class Main { 

 public static void main(String[] args) throws ServiceException, RemoteException { 

  HelloServiceServiceLocator locator = new HelloServiceServiceLocator(); 

  HelloService service = locator.getHelloServicePort(); 

  String s = service.sayHello(); 

  System.out.println(s); 

 } 

} 

JNDI (Java Naming and Directory Interface) 

In de vorige voorbeelden konden we via Resource injection de bean terugvinden. Dat ging 

eenvoudig omdat “client” (webapplicatie) en “server” (EJB) in dezelfde application server waren 

geïnstalleerd. Bij de webservices hebben we gezien dat een client ook een aparte client kan zijn. 

Naast webservices hebben we nog een ander alternatief voor client-server communicatie. We 

kunnen gebruik maken van RMI of Remote Method Invocation(op voorwaarde dat de client ook een 

Java client is). Wanneer we RMI willen gebruiken, moeten we een manier vinden om vanop de 

client een verwijzing te pakken te krijgen naar de EJB. Hiervoor gebruiken we JNDI. 

Een Enterprise Java Bean is geregistreerd onder een naam. In de glassfish server ziet die naam er als 

volgt uit: 

java:global/jarnaam/beannaam 

Een Bean BegroetingBean in de jarfile “begroeting.jar” zal dus onder de volgende naam 

geregistreerd zijn: 

java:global/begroeting/BegroetingBean 

In dit voorbeeld zullen we een eenvoudige EJB maken die door een gewone Java client wordt 

aangesproken: 

1. Maak in Netbeans een nieuw project aan van het type “EJB module” (onder Java EE)met als 

naam “begroeting” 

2. Voeg een twee project toe (Java class library): begroetingLib 

3. Voeg in het begroting project een nieuwe SessionBean toe (package beans, naam 

BegroetingBean, met een remote interface (in begroetingLib). Voeg een business method toe  

met als signature String dag (String naam) (moet in remote interface komen. De code ziet er 

als volgt uit: 
public String dag(String naam) { 

    return “Dag “ + naam; 

} 

4. Deploy het project “begroeting”. In de logfile zien we dat de beans geregistreerd zijn: 
Portable JNDI names for EJB BegroetingBean: 

[java:global/begroeting/BegroetingBean, 

java:global/begroeting/BegroetingBean!beans.BegroetingBeanRemote] 

5. Maak in Netbeans een nieuw project aan van het type “Enterprise Application client” (onder 

Java EE) met als naam “begroetingclient” 

6. Voeg een verwijzing naar begroetingLib toe. 

7. In de client vul je de volgende code in 

 Properties props = new Properties(); 

//props.setProperty("java.naming.factory.initial","com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactor

y"); 
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//props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs","com.sun.enterprise.naming"); 

//props.setProperty("java.naming.factory.state",      

"com.sun.corba.ee.impl.presentation.rmi.JNDIStateFactoryImpl"); 

  props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", "localhost"); 

//props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", "3700"); 

  InitialContext ic = new InitialContext(props); 

  BegroetingBeanRemote bean = 

(BegroetingBeanRemote)ctx.lookup("java:global/begroeting/BegroetingBean"); 

  String naam = "Joske"; 

  String dag = bean.dag(naam); 

  System.out.println(dag); 

Message queues en Message driven  beans 

In dit voorbeeld zien we twee manieren om een message in een queue te lezen. We bekijken een 

message driven bean. In tegenstelling tot een session bean, wordt een message driven nooit 

rechtstreeks aangesproken door een andere Java EE component. Een MDB communiceert met een 

queue (of een topic). In dit voorbeeld wordt de queue aangemaakt via een 

@JMSDestinationDefinition: 

 @JMSDestinationDefinition(name = "java:global/jms/webappQueue", interfaceName = "javax.jms.Queue", 

resourceAdapter = "jmsra", destinationName = "webappQueue") 

@MessageDriven(activationConfig = { 

    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationLookup", propertyValue = 

"java:global/jms/webappQueue"), 

    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue") 

}) 

public class SimpleMessageBean implements MessageListener { 

     

    public SimpleMessageBean() { 

    } 

     

    @Override 

    public void onMessage(Message message) { 

        if(message instanceof TextMessage){ 

            try { 

                System.out.println(((TextMessage)message).getText()); 

            } catch (JMSException ex) { 

                Logger.getLogger(SimpleMessageBean.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } 

        } 

    } 

     

} 

 

Een messagedriven bean moet de MessageListener interface implementeren (onMessage methode). 

Met behulp van de @MessageDriven annotation definitëren we aan welke queue de bean gebonden 

is.  

Om een message te versturen, kunnen we gebruik maken van een gewonen bean (jsf backing bean): 

@JMSDestinationDefinition( 

        name = "java:comp/jms/webappQueue", 

        interfaceName = "javax.jms.Queue", 

        destinationName = "PhysicalWebappQueue") 

@Named 

@RequestScoped 

public class SenderBean { 

 

    static final Logger logger = Logger.getLogger("SenderBean"); 

    @Inject 

    private JMSContext context; 

    @Resource(lookup = "java:global/jms/webappQueue") 

    private Queue queue; 

    private String messageText; 

 

    public SenderBean() { 

    } 

 

    public String getMessageText() { 

        return messageText; 

    } 

    public void setMessageText(String messageText) { 

        this.messageText = messageText; 

    } 
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    /* 

     * Within a try-with-resources block, create context. 

     * Create message. 

     * Create producer and send message. 

     * Create FacesMessage to display on page. 

     */ 

    public void sendMessage() { 

        try { 

            String text = "Message from producer: " + messageText; 

            context.createProducer().send(queue, text); 

 

            FacesMessage facesMessage = 

                    new FacesMessage("Sent message: " + text); 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, facesMessage); 

        } catch (JMSRuntimeException t) { 

            logger.log(Level.SEVERE, 

                    "SenderBean.sendMessage: Exception: {0}", 

                    t.toString()); 

        } 

    } 

} 

We kunnen de message ook ontvangen met een gewone bean: 

@Named 

@RequestScoped 

public class ReceiverBean { 

 

    static final Logger logger = Logger.getLogger("ReceiverBean"); 

    @Inject 

    private JMSContext context; 

    @Resource(lookup = "java:global/jms/webappQueue") 

    private Queue queue; 

    public ReceiverBean() { 

    } 

 

    /* 

     * Within a try-with-resources block, create context. 

     * Create consumer, then receive message, using a timeout. 

     * Create FacesMessage to display on page. 

     */ 

    public void getMessage() { 

        try { 

            JMSConsumer receiver = context.createConsumer(queue); 

            String text = receiver.receiveBody(String.class, 1000); 

 

            if (text != null) { 

                FacesMessage facesMessage = 

                        new FacesMessage("Reading message: " + text); 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, facesMessage); 

            } else { 

                FacesMessage facesMessage = 

                        new FacesMessage("No message received after 1 second"); 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, facesMessage); 

            } 

        } catch (JMSRuntimeException t) { 

            logger.log(Level.SEVERE, 

                    "ReceiverBean.getMessage: Exception: {0}", 

                    t.toString()); 

        } 

    } 

} 

Spring framework(voorbeeld 1) 

Het eerste voorbeeld is het voorbeeld dat in de syllabus staat. Maar we hebben enkele bestanden 

aangepast. We maken gebruik van Spring 4.0 en daarom is de schema definitie van het xml bestand 

aangepast: 
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hello.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans 

    xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 

    xmlns='http://www.springframework.org/schema/beans' 

    xsi:schemaLocation='http://www.springframework.org/schema/beans spring-beans-4.0.xsd'> 

    <bean id="greetingService" class="spring01.GreetingServiceImpl"> 

        <property name="greeting" value="Dag allemaal"/> 

    </bean> 

</beans> 

Main.java 
Er staat ook een typefout in de syllabus in de constructor van de factory (FileSystemResource ipv 

FileInputStream) Wij maken hier echter gebruik van de nieuwere ClassPathApplicationContext 

klasse.: 

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        ClassPathXmlApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("hello.xml"); 

        GreetingService g = context.getBean(GreetingService.class); 

        System.out.println(g.sayHello()); 

    }   

} 

Springframework (voorbeeld1 met annotations) 

Spring kan ook met annotations werken. Als hoofdklasse moeten we hiervoor gebruik maken van de  

AnnotationConfigApplicationContext klasse. Aan de constructor van deze klasse geven we de naam 

van het package mee waarin de geannoteerde klassen moeten gezocht worden. Aan de interface 

moeten we niets veranderen ten opzichte van het vorige voorbeeld. Maar de klasse 

GreetingServiceImpl moet nu geannoteerd worden met @Service. Dit zorgt ervoor dat Spring een 

object van de klasse zal maken. Om te zorgen dat de greeting String kan worden ingevuld, moeten 

we de @Autowired annotation toevoegen: 

@Service 

public class GreetingServiceImpl implements GreetingService{ 

    @Autowired 

    private String greeting; 

    public String getGreeting() { 

        return greeting; 

    } 

    public void setGreeting(String greeting) { 

        this.greeting = greeting; 

    } 

    @Override 

    public String sayHello() { 

        return greeting; 

    } 

} 

De waarde van de greeting String laten we invullen door een methode die een String teruggeeft en 

geannoteerd is met “Bean”. We zetten die methode in de Main-klasse, maar om ervoor te zorgen dat 

Spring die annotatie kan uitvoeren, zullen we een @Configuration annotatie toevoegen aan de 

Main-klasse zodat er een object van die klasse wordt aangemaakt: 

@Configuration 

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        try(AbstractApplicationContext ctx = new 

AnnotationConfigApplicationContext("spring01annot")){ 

            GreetingService service = ctx.getBean(GreetingService.class); 

            System.out.println(service.sayHello()); 

        } 

    } 

    @Bean 

    public String getBegroetingString(){ 

        return "Dag allemaal"; 

    } 

} 

 



Java Enterprise Edition  45 

Springframework (voorbeeld 2:databanken) 

De kracht van het springframework ( en de depency injection) komt pas naar voor wanneer we een 

meer ingewikkelde applicatie ontwikkelen. In dit voorbeeld bekijken we een databank toepassing. 

We bekijken eenst een voorbeeld van hoe de Spring klassen ons kunnen helpen om gemakkelijk via 

JDBC een databank aan te spreken. Vervolgens vertalen we dat naar een dependency injection 

voorbeeld 

public static void main(String[] args) { 

        SimpleDriverDataSource datasource = new SimpleDriverDataSource(); 

        datasource.setDriverClass(org.apache.derby.jdbc.ClientDriver.class); 

        datasource.setUsername("app"); 

        datasource.setPassword("app"); 

        datasource.setUrl("jdbc:derby://localhost:1527/sample"); 

        JdbcTemplate template = new JdbcTemplate(datasource); 

        List<Manufacturer> manufacturers = template.query("SELECT manufacturer_id, name, city, email 

FROM manufacturer", new BeanPropertyRowMapper<Manufacturer>(Manufacturer.class)); 

        manufacturers.stream().forEach((m) -> { 

            System.out.printf("%d: %s %s %s\n", m.getManufacturer_id(), m.getName(), m.getEmail(), 

m.getCity()); 

        }); 

… 

    } 

} 

BeanPropertyRowMapper is een klasse die op basis van een rij in een ResultSet een object maakt. 

Ze werkt alleen wanneer de namen van de kolommen in de databank overeenkomen met de 

properties van de klasse. 

Beans.xml 

We zien hier hoe we een datasource definiëren in spring. De klasse DriverManagerDataSource is 

een bestaande Spring klasse met getters en setters voor driverClassName, url, username en 

password. We kunnen deze properties invullen in het configuratie bestand. De klasse 

JdbcManufacturerDAO is zelf geschreven en afgeleid van een bestande Spring hulpklasse. 

<beans 

    xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 

    xmlns='http://www.springframework.org/schema/beans' 

    xsi:schemaLocation='http://www.springframework.org/schema/beans spring-beans-4.0.xsd'> 

    <bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"> 

  <property name="username" value="app" /> 

  <property name="password" value="app" /> 

  <property name="url" value="jdbc:derby://localhost:1527/sample" /> 

 </bean> 

 <bean id="template" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate"> 

  <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 

 </bean> 

 <bean id="manufacturerDAO" class="spring02.JdbcManufacturerDAO"> 

  <property name="jdbcTemplate" ref="template" /> 

 </bean> 

</beans>  

ManufacturerDAO interface 
public interface ManufacturerDAO { 

    List<Manufacturer> getManufacturers(); 

} 

JdbcManufacturerDao 

Deze klasse is een implementatie van de ManufacturerDAO interface via JDBC. We maken gebruik 

van een hulpklasse van Spring namelijk JdbcDaoSupport. Deze klasse bevat een property 

JdbcTemplate (ingevuld in beans.xml). Voor de rest is deze code identiek aan het vorige voorbeeld 

public class JdbcManufacturerDAO extends JdbcDaoSupport implements ManufacturerDAO { 

    @Override 

    public List<Manufacturer> getManufacturers() { 

        List<Manufacturer> manufacturers = getJdbcTemplate().query("SELECT manufacturer_id, name, 
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city, email FROM manufacturer", new BeanPropertyRowMapper<Manufacturer>(Manufacturer.class)); 

        return manufacturers; 

    } 

}  

Main.java 
public static void main(String[] args) { 

 … 

        System.out.println("=== En nu met beans.xml ==="); 

        try (ClassPathXmlApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml")) { 

            ManufacturerDAO dao = ctx.getBean("manufacturerDAO", ManufacturerDAO.class); 

            List<Manufacturer> manufacturers2 = dao.getManufacturers(); 

            manufacturers2.stream().forEach((m) -> { 

                System.out.printf("%d: %s %s %s\n", m.getManufacturer_id(), m.getName(), 

m.getEmail(), m.getCity()); 

            }); 

        } 

} 

Spring mvc 

Spring mvc is de spring implementatie van het mvc design patroon. Alle requests worden 

afgehandeld door een controller klasse. De controller spreekt het model aan en bepaalt welke view 

getoond wordt. 

We beginnen met een nieuwe weapplicatie in netbeans waaraan we de Spring MVC library 

toevoegen. In web.xml wordt er een listener gedefinieerd en een dispatcherservlet 

<web-app version="3.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-

app_3_1.xsd"> 

    <context-param> 

        <param-name>contextConfigLocation</param-name> 

        <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value> 

    </context-param> 

    <listener> 

        <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> 

    </listener> 

    <servlet> 

        <servlet-name>dispatcher</servlet-name> 

        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 

        <load-on-startup>2</load-on-startup> 

    </servlet> 

    <servlet-mapping> 

        <servlet-name>dispatcher</servlet-name> 

        <url-pattern>*.htm</url-pattern> 

    </servlet-mapping> 

    <session-config> 

        <session-timeout> 

            30 

        </session-timeout> 

    </session-config> 

    <welcome-file-list> 

        <welcome-file>home.htm</welcome-file> 

    </welcome-file-list> 

</web-app> 

De dispatcherservlet handelt alle aanvragen af die eindigen op .htm. De ContextLoaderListener is 

verantwoordelijk voor het laden van Spring. De configuratie van de listener staat in WEB-

INF/applicationContext.xml (vergelijk met beans.xml in de vorige voorbeelden) 

In dit voorbeeld gebruiken we een lijst met cursisten die gedefinieerd zijn via bean injection 

(applicationContext.xml) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

 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-4.1.xsd"> 

 <bean id="joske" class="org.betavzw.springmvc.model.Cursist"> 

  <property name="id" value="1"/> 

  <property name="naam" value="Joske"/> 

  <property name="postnr" value="2000"/> 
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 </bean> 

 <bean id="marieke" class="org.betavzw.springmvc.model.Cursist"> 

  <property name="id" value="2"/> 

  <property name="naam" value="Marieke"/> 

  <property name="postnr" value="2000"/> 

 </bean> 

 <bean id="lewieke" class="org.betavzw.springmvc.model.Cursist"> 

  <property name="id" value="3"/> 

  <property name="naam" value="Lewieke"/> 

  <property name="postnr" value="2800"/> 

 </bean> 

 <bean id="cursistservice" class="org.betavzw.springmvc.model.CursistenServiceImpl"> 

  <property name="cursisten"> 

   <list> 

    <ref bean="joske"/> 

    <ref bean="marieke"/> 

    <ref bean="lewieke"/> 

   </list> 

  </property> 

 </bean> 

 

</beans> 

De bijbehorende klassen en interfaces zijn 

public class Cursist { 

 private int id; 

 private String naam; 

 private String postnr; 

 public int getId() { 

  return id; 

 } 

 public void setId(int id) { 

  this.id = id; 

 } 

 public String getNaam() { 

  return naam; 

 } 

 public void setNaam(String naam) { 

  this.naam = naam; 

 } 

 public String getPostnr() { 

  return postnr; 

 } 

 public void setPostnr(String postnr) { 

  this.postnr = postnr; 

 } 

} 

public interface CursistenService { 

 List<Cursist> getCursisten(); 

 void setCursisten(List<Cursist> cursisten); 

} 

public class CursistenServiceImpl implements CursistenService { 

 private List<Cursist> cursisten; 

 public List<Cursist> getCursisten() { 

  return cursisten; 

 } 

 

 public void setCursisten(List<Cursist> cursisten) { 

  this.cursisten = cursisten; 

 

 } 

} 

 

We definiëren een controller die een methode bevat die de request naar ‘/’ (de root) afhandelt. De 

container zal de ApplicationContext injecteren (@autowired) 

@Controller 

public class HomeController { 

 @Autowired 

 private ApplicationContext appContext; 

 

 @RequestMapping(value="/", method=RequestMethod.GET) 

 public String getCursistenLijst(Model model) { 

  CursistenService cursistenService = 

(CursistenService)appContext.getBean("cursistservice"); 

  model.addAttribute("cursisten", cursistenService.getCursisten()); 

  return "home"; 

 } 

}     
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De returnwaarde verwijst naar de naam van de view. Die informatie vinden we terug in dispatcher-

servlet.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" 

 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/context 

http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.1.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/mvc 

http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.1.xsd"> 

 <mvc:annotation-driven/> 

 <context:component-scan base-package="org.betavzw.springmvc.controllers"/> 

  <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> 

    <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" /> 

    <property name="suffix" value=".jsp" /> 

  </bean> 

</beans> 

 

De InternalResourceViewResolver zorgt ervoor dat de naam “home” gemapt wordt naar /WEB-

INF/jsp/home.jsp (via prefix en suffix) 

Via mvc:annotationdriven geven we mee dat we annotations willen gebruiken. 

<congtext:component-scan> zorgt ervoor dat in het package org.betavzw.springmvc.controllers (en 

subpackages) gezocht zal worden naar controllers. 

home.jsp toont de lijst met cursisten: 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<%@taglib  prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core_rt" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 

<title>Insert title here</title> 

</head> 

<body> 

Dag allemaal 

<table> 

<thead> 

<tr><th>Id</th><th>Naam</th><th>Postnr</th></tr> 

</thead> 

<tbody> 

 <c:forEach items="${cursisten}" var="cursist"> 

  <tr><td>${cursist.id}</td><td>${cursist.naam}</td><td>${cursist.postnr }</td></tr> 

 </c:forEach> 

</tbody> 

</table> 

</body> 

</html> 
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Java Persistence API (bijvoorbeeld via Hibernate, eclipselink, …) 

In de syllabus wordt hibernate nog als een alternatief framework gedefinieerd. Tegenwoordig 

behoort JPA (Java Persistence API) tot de Java EE specificatie en is Hibernate een framework dat de 

JPA specificatie volgt. In het volgende voorbeeld ondervragen we de Derby databank. We bekijken 

eerst de persistence unit: 

persistence.xml 

Dit is de standaard persistence unit die wordt gegenereerd door Netbeans met één uitzondering. De 

property hibernate.show_sql zal ervoor zorgen dat de gegenereerde sql statements worden getoond 

in de standaard output. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence 

http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd"> 

  <persistence-unit name="jpa01PU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL"> 

    <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider> 

    <class>jpa01.Manufacturer</class> 

    <properties> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:derby://localhost:1527/sample"/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="app"/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="app"/> 

      <property name="eclipselink.logging.level" value="FINE"/> 

    </properties> 

  </persistence-unit> 

</persistence>  

Manufacturer.java 
@Entity 

@Table(name = "MANUFACTURER") 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Manufacturer.findAll", query = "SELECT m FROM Manufacturer m"), 

    @NamedQuery(name = "Manufacturer.findByManufacturerId", query = "SELECT m FROM Manufacturer m 

WHERE m.manufacturerId = :manufacturerId")}) 

    @NamedQuery(name = "Manufacturer.findByCity", query = "SELECT m FROM Manufacturer m WHERE m.city 

= :city"),  

public class Manufacturer implements Serializable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "MANUFACTURER_ID") 

    private Integer manufacturerId; 

    @Column(name = "NAME") 

    private String name; 

    @Column(name = "ADDRESSLINE1") 

    private String addressline1; 

    @Column(name = "ADDRESSLINE2") 

    private String addressline2; 

    @Column(name = "CITY") 

    private String city; 

    @Column(name = "STATE") 

    private String state; 

    @Column(name = "ZIP") 

    private String zip; 

    @Column(name = "PHONE") 

    private String phone; 

    @Column(name = "FAX") 

    private String fax; 

    @Column(name = "EMAIL") 

    private String email; 

    @Column(name = "REP") 

    private String rep; 

    public Manufacturer() { 

    } 

    public Manufacturer(Integer manufacturerId) { 

        this.manufacturerId = manufacturerId; 

    } 

    public Integer getManufacturerId() { 

        return manufacturerId; 

    } 
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    public void setManufacturerId(Integer manufacturerId) { 

        this.manufacturerId = manufacturerId; 

    } 

    public String getName() { 

        return name; 

    } 

    public void setName(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

... 

    public String getRep() { 

        return rep; 

    } 

    public void setRep(String rep) { 

        this.rep = rep; 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (manufacturerId != null ? manufacturerId.hashCode() : 0); 

        return hash; 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

        // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set 

        if (!(object instanceof Manufacturer)) { 

            return false; 

        } 

        Manufacturer other = (Manufacturer) object; 

        if ((this.manufacturerId == null && other.manufacturerId != null) || (this.manufacturerId != 

null && !this.manufacturerId.equals(other.manufacturerId))) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "jpa01.Manufacturer[manufacturerId=" + manufacturerId + "]"; 

    } 

} 

Main.java 
public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa01PU"); 

        EntityManager em = emf.createEntityManager(); 

        Query q = em.createQuery("select distinct m.city from Manufacturer m"); 

        List<String> steden = q.getResultList(); 

        steden.stream().forEach((String x) -> { 

            System.out.println(x); 

        }); 

        Query q2 = em.createNamedQuery("Manufacturer.findByCity"); 

        List<Manufacturer> manufacturers = q2.setParameter("city", "New York").getResultList(); 

        manufacturers.stream().forEach((Manufacturer m) -> { 

            System.out.printf("%d %s %s\n", m.getManufacturerId(), m.getName(), m.getCity()); 

        }); 

    } 

} 

JPA in een webapplicatie 

Er is eigenlijk maar weinig verschil tussen een JPA webapplicatie en een andere applicatie. We 

kunnen JPA aanspreken vanuit een servlet. Maar om de user interface wat flexibeler te maken(zodat 

we eventueel een swing applicatie kunnen gebruiken), zullen we gebruik maken van een stateless 

session bean. De Manufacturer klasse is hetzelfde als bij het vorige voorbeeld. Daarom wordt ze 

niet vermeld. 

Persistence.xml 

Omdat een webapplicatie een managed omgeving is, wordt de persistence.xml veel eenvoudiger: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="1.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd"> 

  <persistence-unit name="jpa02PU" transaction-type="JTA"> 

    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 

    <jta-data-source>jdbc/sample2</jta-data-source> 

    <properties/> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 

ManufacturerBean.java 
@Stateless 

@PersistenceContext(name = "persistence/LogicalName", unitName = "jpa02PU") 

public class ManufacturerBean { 

    public java.util.List<Manufacturer> getManufacturers() { 

        List<Manufacturer> lijst = null; 

        try{ 

            EntityManager em = (EntityManager)new 

InitialContext().lookup("java:comp/env/persistence/LogicalName"); 

            Query q = em.createQuery("select m from Manufacturer m"); 

            lijst = q.getResultList(); 

        }catch(NamingException ne){ 

            throw new RuntimeException(ne); 

        } 

        return lijst; 

    }     

} 

ManuServlet.java 
public class ManuServlet extends HttpServlet { 

    @EJB 

    private ManufacturerBean manufacturerBean; 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

    throws ServletException, IOException { 

        List<Manufacturer> lijst = manufacturerBean.getManufacturers(); 

        request.setAttribute("lijst", lijst); 

        request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(request, response); 

    } 

} 

index.jsp 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>JSP Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>Hello World!</h1> 

        <form action="ManuServlet"> 

            <input type="submit" value="ophalen"/> 

        </form> 

        <c:if  test="${not empty lijst}"> 

            <table> 

                <tr><th>Naam</th><th>Stad</th></tr> 

                <c:forEach var="m" items="${lijst}"> 

                    <tr> 

                        <td>${m.name}</td> 

                        <td>${m.city}</td> 

                    </tr> 

                </c:forEach> 

            </table> 

        </c:if> 

    </body> 

</html> 

JPA update 

Aanpassingen in een hibernate applicatie moeten in een transactie uitgevoerd worden. 
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Main.java 
public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        EntityManagerFactory factory= Persistence.createEntityManagerFactory("jpa01PU"); 

        EntityManager em = factory.createEntityManager(); 

 EntityTransaction tr = em.getTransaction(); 

 tr.begin(); 

 Manufacturer m = new Manufacturer(42); 

 m.setName("Cevora"); 

 m.setCity("Brussel"); 

 em.persist(m); 

 tr.commit(); 

    } 

} 
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