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Hoofdstuk 1.  Inleiding 

1. Wat is Java Enterprise Editie? 
De Java Enterprise Edition(EE) is een uitbreiding op de Java Standard Edition (SE). Java SE 
richt zich naar applicaties voor desktops (“PC’s”). Ze bevat onder meer de volgende 
mogelijkheden: 

 de standaard Java klassen (java.lang); 

 ontwerpen van een windows user interface (java.awt,  javax.swing); 

 ontwerpen van java applet user interfaces (java.applet); 

 ontwerpen van Rich Internet Architecture applicaties (javafx) 

 bepaalde utilities zoals  werken met collections, … (java.util) 

 werken met bestanden (java.io/java.nio); 

 werken met databanken via Java Database Connectivity of JDBC (java(x).sql); 

 java programma’s aanspreken over een netwerk via Remote Method Invocation of 

RMI(java(x).rmi); 

 werken met XML bestanden (javax.xml); 

 … 

Op het einde van de vorige eeuw kwam men tot de conclusie dat Java programma’s ook 
interessant zouden kunnen zijn op servers. En dat de mogelijkheden op een server 
substantieel verschilden van de mogelijkheden op een desktop. In plaats van de extra 
klassen die men hiervoor nodig had mee op te nemen in de standaard Java, leek het een 
beter idee om extra bibliotheken te ontwerpen. Dit was de basis van een nieuwe editie: Java 
2 Enterprise Edition (J2EE). Aangezien J2EE alleen de extra bibliotheken omvatte, heeft men 
op een server altijd de standaard editie (Java SE) nodig voordat men de enterprise editie kan 
gebruiken. De eerste versie van J2EE (J2EE 1.2) bevatte klassen voor de volgende 
functionaliteiten: 

 servlets: de basisfunctionaliteit om een webapplicatie te schrijven in Java; 

 Java Server Page(JSP)s: een gemakkelijkere manier om HTML pagina’s te genereren 

dan met servlets; 

 Enterprise JavaBeans (EJB): componenten (objecten) die vanop afstand kunnen 

worden aangesproken; 

 Java Messaging Service(JMS): asynchrone communicatie tussen twee partijen, 

gebruik makend van een message queue; 

 Remote Method Invocation over Internet Inter ORB (RMI-IIOP): een onderliggend 

protocol om objecten (EJB’s) aan te spreken vanop afstand. 
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De eerste versies (tot en met J2EE 1.4 in 2003) richtten zich op het ontwerpen van grote, 
ingewikkelde applicaties. Voor kleinere gedistribueerde applicaties was J2EE niet echt 
geschikt. Daarbij kwam nog dat de configuratie van J2EE applicaties gecompliceerd was.  

De specificaties (beschrijvingen) van de verschillende versies vielen onder het Java 
Community Process (www.jcp.org). Personen, organisaties en bedrijven zitten hierbij samen 
om een Java Specification Request op te stellen (JSR). Hierin wordt beschreven hoe een 
bepaalde technologie (EJB, Servlet, JSP, …) moet werken. Daarnaast is de groep ook 
verantwoordelijk voor het bouwen van een Reference Implementation. Dit is een 
framework of server applicatie die bewijst dat de specificatie kan geïmplementeerd worden. 

2. Geschiedenis 

Omdat het opstellen van een JSR een langdurig proces was en de J2EE specificaties erg 
ingewikkeld waren, gaf dit aanleiding tot een aantal alternatieve technologieën: 

 Struts als verbeterde versie voor Java Server Pages; 
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EJB 
JMS 
RMI/IIOP 

1999 

J2EE 1.2: 
Enterprise  
applications 
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Web services 
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Deployment 

J2EE 1.4: 
Webservices 

2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotations 
Injection 
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EJB 3.0 
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Java EE 5: 
SImplificatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Managed 
beans 
CDI 
JAX-RS 
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Web profile 

 

 
JAX-RPC 
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Figuur 1. Evolutie J2EE/Java EE. 

http://www.jcp.org/
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 Spring als verbeterde versie voor de application servers; 

 Hibernate als verbeterde versie voor Entity beans. 

Vanaf Java EE 5 (de opvolger van J2EE 1.4) begonnen deze alternatieve technologieën ook 
deel uit te maken van de specificaties: 

 Java Server Faces (JSF): een component technologie voor web gebruikersinterfaces 

als vervanger van JSP; 

 Java Persistence API: een Object-Relation Mapping framework als vervanging voor 

Entity Beans 

 Dependency Injection op basis van de ideeën achter Spring. 

Voorts kon Java EE 5 ook gebruik maken van de bijkomende mogelijkheden in Java SE. De 
XML configuratiebestanden konden vervangen worden door annotaties. 

Tot en met Java EE 5 is de specificatie telkens uitgebreid. Dat wil zeggen dat de 
mogelijkheden van oudere versies nog steeds aanwezig waren. Vanaf Java EE 6 begon men 
met het idee van pruning (letterlijk: snoeien): het stilaan verwijderen van oudere klassen en 
methodes via het @Deprecated mechanisme. 

Java EE 6 introduceerde ook voor het eerst profiles. Application servers waren niet meer 
verplicht om de volledige specificatie te implementeren. In Java EE 6 werd het Web Profile 
gedefinieerd.  

In Java EE 7 werden voor het eerst oudere klassen verwijderd: Entity Beans en JAX-RPC. Java 
EE 7 wordt beschreven in JSR 342. Ze bestaat uit de volgende specificaties: 

 JAX-WS(JSR 224): Java API for XML Web Services 

 JAXB(JSR 222): Java Architecture for XML Binding 

 Web Servcies(JSR 109) 

 Web Services Metadata (JSR(181) 

 JAX-RS(JSR 339): Java API for RESTful Web Services 

 JSON-P(JSR(353): Java API for JSON processing 

 JSF(JSR 344): Java Server Faces 

 JSP(JSR(245): Java Server Pages 

 Debugging Support for Other Languages(JSR 45) 

 JSTL(JSR 52): JavaServer Pages Standard Tag Library 

 Servlet(JSR 340) 

 WebSocket(JSR 356) 

 Expression Language(JSR 341) 

 EJB(JSR(JSR 345) 

 Interceptors(JSR 318) 

 JavaMail(JSR 919) 

 JCA(JSR 322): Java Connector Architecture 
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 JMS(JSR 338): Java Messaging Service 

 JPA(JSR 338): Java Persistence API 

 JTA(JSR 907): Java Transaction API 

 JACC (JSR 115): Java Authorization Contract for Containers 

 Bean Validation(JSR 349) 

 Context and Dependency Injection(JSR 346) 

 Dependency Injection for Java (JSR 330) 

 Batch(JSR 352) 

 Concurrency utilities for Java EE(JSR 236) 

 Java EE Management (JSR 77) 

 Java Authentication Service Provider Interface for Containers (JSR 196) 

Daarnaast maakt Java EE 7 gebruik van de volgende Java SE technologieën: 

 Common Annotations(JSR 250) 

 JDBC(JSR 221): Java Database Connectivity 

 JNDI: Java Naming and Directory Interface 

 JAXP(JSR 206): Java API for XML processing 

 StAX(JSR 173): Streaming API for XML 

 JAAS: Java Authentication and Authorization Service 

 JMX(JSR 3): Java Management Extensions 

 JAF(JSR 925): Java Activation Framework 

 SAAJ: SOAP with Attachments API for Java 

3. Containers 
Een Java EE application wordt uitgevoerd in een container. Dit is een server applicatie die de 
Java EE standaard volgt. De verschillende onderdelen van de applicatie worden geïnstalleerd 
als componenten. Een component is, kort gezegd, een Java klasse die bepaalde regels volgt. 
Vroeger werden die regels opgelegd door de klasse een bepaalde interface te laten 
implementeren of door de klasse te laten afleiden van een (abstracte) basis klasse. Dit is nog 
steeds het geval voor een Servlet.  

In de huidige versie van Java EE hoeft dat niet meer. De meeste componenten kunnen 
tegenwoordig ook POJO’s zijn (Plain Old Java Objects): gewone Java klassen, die meestal wel 
worden uitgebreid met annotaties. Het grote voordeel van POJO’s in vergelijking met 
klassen die bepaalde interfaces moeten implementeren is dat een POJO niet “vervuild” is 
door een framework.  

Wanneer een klasse de interface javax.ejb.SessionBean moet implementeren, wil dat 
zeggen dat de klasse alleen kan gebruikt worden in een EJB-omgeving. Op die manier wordt 
het moeilijk om bijvoorbeeld unit-testen te schrijven aangezien we bij de unit test de EJB 
omgeving ook zouden moeten voorzien. Een POJO kan getest worden in een eenvoudige 
omgeving. 
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Figuur 2. Java EE omgeving. 

Een Java EE applicatie die in een container wordt uitgevoerd, zal meestal uit meer dan één 
klasse bestaan. Om de installatie (of deployment) te vergemakkelijken, zal men de 
verschillende klassen en eventuele andere bestanden in een Archive bestand zetten. Deze 
archive bestanden bevatten soms een aparte directory waarin speciale bestanden bewaard 
kunnen worden. Men noemt deze archive bestanden ook modules: 

 .jar: een module met Enterprise JavaBeans of andere libraries en een META-INF 

directory 

 .war: een (webarchive) )module voor een web applicatie met een WEB-INF directory 

 .ear: een (enterprise archive) module die een .war bestand en één of meerdere .jar 

bestanden bevat met een META-INF directory 

 .rar: een (resource archive) module dat resource adapters bevat 

4. HyperText Transfer Protocol (HTTP) 
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Een HTTP request begint met een commando dat is opgebouwd uit een werkwoord(verb), 
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GET /index.html HTTP/1.1 
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Na het commando moet er minstens nog één header volgen: de host-header: 

GET /index.html http/1.1 
Host: www.betavzw.org 

Wanneer een webserver deze request ontvangt, zal er een response worden teruggestuurd. 
Een response bestaat uit een status code gevolgd door een aantal headers en (eventueel) 
een HTML-pagina. 

De statuscode kan er als volgt uitzien: 

HTTP/1.1 200 OK 

Enkele veel gebruikte status codes zijn: 

Code Omschrijving 

200 OK De aanvraag is succesvol afgerond 

301 Moved 
Permanently 

De opgevraagde URI bevindt zich op een andere plaats. Voor 
proxy servers is dit een aanduiding dat alle volgende aanvragen 
naar het nieuwe adres moeten worden gestuurd 

307 Temporary redirect De opgevraagde URI bevindt zich tijdelijk op een andere plaats 

401 Unauthorized De gebruiker moet zich aanmelden om toegang te krijgen tot de 
URI 

403 Forbidden De gebruiker heeft geen toegang (en aanmelden zal niet 
helpen) 

500 Internal Server 
Error 

Er is een fout opgetreden op de server 

503 Service unavailable De server is overbelast 

Oorspronkelijk werd HTTP alleen gebruikt om webpagina’s op te vragen die al als bestand 
aanwezig waren op de harde schijf van de server. Dit noemde men statische websites. Maar 
al snel zag men de voordelen in van dynamische websites: website waarvan de HTML code 
werd gegenereerd door een programma op basis van de gegevens van de gebruiker en 
bijvoorbeeld informatie uit een databank.  
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Het eerste protocol dat hiervan gebruik maakte was Common Gateway Interface (CGI). Het 
principe achter CGI was dat de webserver de queryparameters die door de browser werden 
doorgegeven (“q=cgi” in de volgende URI: /search?q=cgi) in zogenaamde 
omgevingsvariabelen plaatste. Vervolgens werd een programma opgeroepen dat de 
omgevingsvariabelen kon lezen. Alles wat het programma wegschreef naar de standaard 
output, werd door de server teruggestuurd naar de client. 

De oorspronkelijk CGI specificatie startte voor elke request een programma op. Dit was niet 
efficiënt. Vandaar dat er al snel alternatieven kwamen. In de Java EE wereld werd dit de 
Servlet specificatie. De Servlet container maakt een HttpRequest en een HttpResponse 
object aan. In het HttpRequest object wordt de input van de gebruiker gestoken (request 
parameters, cookies, …). Het HttpResponse object bevat een PrintWriter. Beide objecten 
worden doorgegeven aan een methode van een klasse die afgeleid is van de abstracte 
klasse HttpServlet. Afhankelijk van het werkwoord van de request zal dit bijvoorbeeld de 
doGet of de doPost methode zijn.  

In die methode kan men de input van de gebruiker ophalen uit het HttpRequest object. De 
HTML code die moet worden teruggestuurd, kan men wegschrijven via de PrintWriter van 
het HttpResponse object. 

5. Dependency Injection 
Dependency injection is een term die afkomstig is van Martin Fowler. Het is een belangrijk 
concept binnen Java EE. In feite is het een uitbreiding op iets wat elke programmeur kent en 
wat elke programmeur dagelijks gebruikt: argumenten. Stel dat we de volgende functie 
hebben: 

public int som(int getal1, int getal2) { 

 int som = getal1 + getal2; 

 return som; 

} 

De functie som kan pas uitgevoerd worden wanneer we waarden voorzien voor de 
variabelen getal1 en getal2. We zouden ook kunnen stellen dat de functie afhankelijk is van 
die twee waarden. We kunnen die waarden injecteren bij de functieaanroep: 

Int resultaat = som(21, 21); 

Ook in een object-georiënteerde omgeving kunnen we dit principe gebruiken. Stel dat we de 
volgende klasse definiëren: 

public class Product{ 

 private BigDecimal btw_percentage; 

 private BigDecimal prijs; 

 private MathContext mc; 

 public void setPrijs(BigDecimal prijs){ 

  this.prijs = prijs; 

 } 

 public BigDecimal getPrijs(){ 
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  return prijs; 

 } 

 public Product(BigDecimal btw_percentage){ 

  mc = new MathContext(4); 

  this.btw_percentage = btw_percentage; 

 } 

 public BigDecimal getPrijsInclBTW(){ 

  return prijs.multiply(btw_percentage, mc); 

 } 

} 

Deze klasse is afhankelijk van twee waarden: het BTW percentage en de prijs. Het BTW 
percentage wordt geïnjecteerd via de constructor, bijvoorbeeld: 

Product brood = new Product(new BigDecimal(“0.06”)); 

De prijs wordt geïnjecteerd via de setter: 

brood.setPrijs(new BigDecimal(“2.03”)); 

Dependency injection is dus blijkbaar niet iets speciaal. Iedereen die programmeert in Java 
maakt hiervan gebruik. Martin Fowler bedoelde dan ook iets anders met Dependency 
injection. In de vorige voorbeelden was het de programmeur die de waarde injecteerde 
(som(21, 21), new Product(new BigDecimal(“0.06”), brood.setPrijs(new 
BigDecimal(“2.03”))). De echte dependency injection wordt echter uitgevoerd door een 
framework of container. Spring is een voorbeeld van een framework dat toelaat om gebruik 
te maken van dependency injection. Wanneer we gebruik maken van een dependency 
injection framework, kunnen we de volgende klasse declareren: 

public class Eten{ 

 @Inject 

 private BigDecimal btw_percentage; 

 private BigDecimal prijs; 

 private MathContext mc; 

 public void setPrijs(BigDecimal prijs){ 

  this.prijs = prijs; 

 } 

 public BigDecimal getPrijs(){ 

  return prijs; 

 } 

 public Product(){ 

  mc = new MathContext(4); 

 } 

 public BigDecimal getPrijsInclBTW(){ 

  return prijs.multiply(btw_percentage, mc); 

 } 

} 

De waarde voor BTW percentage kan nu op geen enkele manier worden ingevuld (private 
veld, geen publieke setter, wordt niet ingevuld in constructor). Maar wanneer we deze 
klasse gebruiken in een CDI (Context & Dependency Injection) framework, zal dit framework 
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ervoor zorgen dat er bij de creatie van een object van de klasse Eten een waarde wordt 
ingevuld voor btw_percentage.  

Het grote verschil met de vorige voorbeelden zit dus in wie de waarde invult. In de eerste 
voorbeelden gebeurde dat in de eigen code. In het laatste voorbeeld gebeurt dit door het 
framework. Er zal natuurlijk nog altijd ergens moeten worden geconfigureerd welk BTW 
percentage er moet worden ingevuld. Dat kan gebeuren via een configuratiebestand of via 
een annotation. 

In een Java EE application server kan de application server de afhankelijkheid injecteren. 
Een veel gebruikte toepassing hiervan is de connectie met een databank. We kunnen in de 
application server een connectie definiëren met een databank. Wanneer we in een klasse 
een databank nodig hebben, kunnen we die als volgt configureren: 

public class DatabankKlasse{ 

 @Resource 

 private DataSource db; 

 …. 

} 

Dit is een speciaal geval van dependency injection, namelijk resource injection. De 
application server zal een object van het type DataSource maken, en injecteren in de 
variabele db. Met welke databank we een connectie maken (type, server, 
gebruikersnaam/paswoord), moeten we niet weten wanneer we de klasse ontwerpen. Dat 
is informatie die beheerd wordt door de application server. Het maakt dus ook niet uit in 
welke application server we de klasse zullen installeren. Zolang de application server een 
databank heeft (met de juiste tabelstructuur), kan onze klasse die gebruiken. 

6. Structuur van deze syllabus 
We kunnen de Java EE technologieën onderverdelen in verschillende groepen: 

1. Klassen die met de communicatie met de gebruiker te maken hebben. Deze 

gebruikersinterface klassen zijn voor Java EE beperkt tot webinterfaces. Windows 

Graphical User Interfaces vallen onder de standaard editie. We bespreken hier de 

basistechnologie, namelijk servlets en gaan dieper in op Java Server Pages (JSP) en 

Java Server Faces(JSF) 

2. Klassen die business methoden implementeren. Hier hebben we aandacht voor de 

Enterprise Java Beans (EJB). Maar ook webservices (SOAP en ReSTFul) komen aan 

bod. We gaan ook dieper in op Dependency Injection containers 

3. Klassen die databanken of andere applicaties aanspreken. Databanken kunnen we 

aanspreken via Java Database Connectivity (JDBC). Maar dat komt niet specifiek aan 

bod in deze cursus omdat het tot Java SE behoort. We bekijken hier wel de Java 

Persistence API (JPA). 

4. Ondersteunende technologieën. Naast de drie hoofdlagen zijn er ook nog extra 

mogelijkheden in Java EE. Om componenten in een application server terug te 

vinden, zullen we gebruik maken van Java Naming and Directory Interface (JNDI). In 
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dit hoofdstuk behandelen we ook de Java Messaging Service en hoe we die kunnen 

aanspreken via Message Driven Beans. Ook Bean validatie en de Timer service 

komen aan bod. 
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Hoofdstuk 2.  Webinterface: Servlets en JSP 

1. Java web applicaties en Servlets 
De bestanden die deel uitmaken van een Java web applicatie worden meestal samengezet in 
een .war bestand. Dit bestand zal de HTML, CSS, JavaScript, afbeeldingen en eventuele 
andere bestanden bevatten die samen de webapplicatie vormen. Daarnaast zullen hierin 
ook de Java class- en jar-bestanden zitten die nodig zijn voor de applicatie. 

Een .war bestand bevat een speciale extra directory: WEB-INF. De WEB_INF directory is 
speciaal omdat de bestanden in deze directory afgeschermd worden van de gebruikers. Alle 
andere bestanden kunnen worden opgevraagd door ze mee te geven in de URL, ook 
wanneer ze in een subdirectory zouden staan in het .war bestand. Een aanvraag voor een 
resource in de WEB-INF directory wordt geweigerd: 

http://server/WEB-INF/index.html 

zal dus geweigerd worden. 

Aangezien het niet de bedoeling is dat de gebruikers van een applicatie de Java class 
bestanden kunnen downloaden, zullen die in deze directory gezet worden. In de directory 
WEB-INF kunnen ook de configuratiebestanden worden gezet. Het 
hoofdconfiguratiebestand van een web applicatie heet web.xml. Dit heeft dezelfde 
structuur voor alle applicatieservers. Daarnaast kan er ook nog een serverspecifiek 
configuratie bestand aanwezig zijn, bijvoorbeeld glassfish-web.xml. 

Sinds dat men ook met annotaties kan werken in Java, is het web.xml bestand minder 
belangrijk geworden. Het is echter nog steeds nodig wanneer we een eigen welcome-file (of 
startbestand) willen definiëren. 

Servlets vormen de basistechnologie in Java om grafische web interfaces te ontwikkelen. Ze 
worden uitgevoerd in een Servlet container. Dat is een application server die met servlets 
kan werken. Alle gecertifieerde Java EE containers kunnen dit (Glassfish, JBoss Enterprise 
Application Server/Wildfly, Websphere, …). Maar ook meer eenvoudige containers zoals 
Tomcat zijn servlet containers. 

Een servlet is een klasse die wordt geladen door de container. Omdat de container die 
klasse moet kunnen herkennen, moet een servlet klasse afgeleid worden van een 
(abstracte) basisklasse: HttpServlet. Dit is echter niet voldoende. We moeten ook nog 
duidelijk maken aan de servlet container dat de servlet er is. Daarvoor hebben we twee 
mogelijkheden: 

1. we kunnen de servlet registreren in het configuratiebestand web.xml; 
2. we kunnen we @WebServlet annotatie gebruiken voor de klasse. 
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Omdat dit tegenwoordig het meest gebruikt wordt, bekijken we eerst het voorbeeld van 
annotaties. Het is niet voldoende om de @WebServlet annotatie mee te geven. We moeten 
ook meegeven welke URL er afgehandeld zal worden door de servlet.  

@WebServlet("/Hallo") 

public class HelloServlet extends HttpServlet { 

In dit voorbeeld zal de klasse HelloServlet de aanvraag voor de URI /Hallo afhandelen. Om 
die aanvraag te kunnen afhandelen, zal de application server de informatie van de aanvraag 
die binnenkomt (path, query parameters, cookies, taal en type van de browsers, …) in een 
HttpServletRequest object steken. De application server zal ook een HttpServletResponse 
object maken. Hierin kan men de informatie steken die teruggestuurd moet worden naar de 
gebruiker. 

Afhankelijk van het type aanvraag (GET of POST), zal de application server met deze twee 
argumenten de doGet of de doPost methode van de servlet aanroepen. Afhankelijk van het 
type aanvraag dat de servlet moet verwerken, zullen we één van beide of beide methodes 
zelf moeten schrijven. Uit het HttpServletRequest object kunnen we de nodige informatie 
halen over de request. Het HttpServletResponse object kunnen we gebruiken om informatie 
terug te sturen. De HTML code die moet worden teruggestuurd, kunnen we samenstellen 
met behulp van een PrintWriter object dat deel uitmaakt van het HttpResponse object. Een 
doGet methode zou er als volgt kunnen uitzien: 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

 response.setContentType("text/html"); 

 PrintWriter writer = response.getWriter(); 

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

 writer.println("<html>"); 

 writer.println("<head>"); 

 writer.println("<title>Een begroeting</title>"); 

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

 writer.println("<body>"); 

 writer.println("<h1>Een begroeting</h1>"); 

 writer.println("Dag allemaal."); 

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

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

} 

In deze methode geven we mee wat voor soort content we genereren. De application server 
zal deze informatie in één van de headers zetten die als extra informatie naar de browser 
worden teruggestuurd. Vervolgens wordt het PrintWriter object gebruikt om de HTML code 
te schrijven.  

In plaats van een annotatie kunnen we ook web.xml gebruiken om de servlet te registreren: 

<?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 
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http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" id="WebApp_ID" 

version="3.1"> 

  <display-name>servlet01xml</display-name> 

  <servlet> 

   <servlet-name>Servlet01</servlet-name> 

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

  </servlet> 

  <servlet-mapping> 

 <servlet-name>Servlet01</servlet-name> 

 <url-pattern>/Servlet01xml</url-pattern>    

  </servlet-mapping> 

  <welcome-file-list> 

    <welcome-file>Servlet01xml</welcome-file> 

  </welcome-file-list> 

</web-app> 

2. Java Server Pages en Model-View-Controller 

2. A. Java Server Pages 
Eigenlijk zijn Servlets niet geschikt om HTML code te genereren. De strings die we schrijven 
via de PrintWriter zijn niet overzichtelijk. En wanneer we de pagina willen laten opmaken 
door een designer (die meestal geen Java kent) is de println()-methode waarschijnlijk ook 
niet de meest aangewezen manier. 

Daarom heeft men al snel een tweede technologie uitgedacht: Java Server Pages(JSP). JSP’s 
zien er uit als gewone HTML pagina’s. Alhoewel dit niet efficiënt is, zouden we ze als een 
gewone HTML pagina kunnen gebruiken. In dit voorbeeld maken we gebruik van de 
Bootstrap CSS library voor de opmaak: 

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

 pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css

"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap-

theme.min.css"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

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

<title>Een begroeting via JSP</title> 

</head> 

<body> 

  <div class="container"> 

   <div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

   <h1>Ook een begroeting(via JSP)</h1> 

   <div class="lead">Story:</div> 

   <p class="text-muted">Dit JSP-bestand wordt door de servomgezet 

naar een Servlet.</p> 

 </div><!-- .col-md-12 --> 

   </div><!-- .row --> 

  </div><!-- .container --> 
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  <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"> 

</script> 

  <script 

 src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min

.js"></script> 

</body> 

</html> 

Een JSP bestand wordt door de application server omgezet naar een Servlet. Een deel van 
het gegenereerde bestand ziet er als volgt uit: 

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"); 

      response.setHeader("X-Powered-By", "JSP/2.3"); 

      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; 

      _jspx_resourceInjector = (org.glassfish.jsp.api.ResourceInjector) 

application.getAttribute("com.sun.appserv.jsp.resource.injector"); 

 

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

      out.write("<!DOCTYPE html>\r\n"); 

      out.write("<html>\r\n"); 

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

      out.write("<link rel=\"stylesheet\"\r\n"); 

      

out.write("\thref=\"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/boo

tstrap.min.css\">\r\n"); 

      out.write("<link rel=\"stylesheet\"\r\n"); 

In de out.write statements kunnen we de HTML-lijnen terugvinden die in het 
oorspronkelijke JSP bestand staan. Dit bestand wordt gecompileerd naar een .class bestand 
en uitgevoerd door de application server. In essentie is een JSP dus een manier om een 
servlet te genereren die HTML code schrijft.  

2. B. Model-View-Controller design pattern 
We kunnen in principe ook gewone Java code schrijven in een JSP pagina (if, for, switch,…), 
maar dat is minder overzichtelijk omdat de Java code tussen gewone HTML tags komt te 
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staan. Daarom kiest men ervoor om Servlets en JSP pagina’s alleen te gebruiken waarvoor 
ze echt geschikt zijn: 

 een servlet is een Java klasse en is dus geschikt voor Java code. In het Model-View-
Controller design patroon, is de servlet de controller. Hierin zullen we de aanvraag 
van de client verwerken, de business laag aanspreken en beslissen welke JSP pagina 
er gebruikt zal worden om de HTML code te genereren. 

 Een JSP ziet er uit als een HTML bestand en kan ook gebruikt worden door designers.  

Het volgende voorbeeld begint met een JSP bestand, index.jsp, met een html-form: 

<form class="form-horizontal" action="ServletHandler" method="post"> 

  <div class="form-group radio"> 

    <label for="rdpagina1"><input id="rbpagina1" type="radio" name="keuze" 

value="pagina1" checked="checked" />pagina 1</label> 

  </div><!-- .form-group --> 

  <div class="form-group radio"> 

    <label for="rdpagina2"><input id="rdpagina2" type="radio" name="keuze" 

value="pagina2" />pagina 2</label> 

  </div><!--  .form-group --> 

  <div class="form-group"> 

    <input class="btn btn-default" type="submit" value="Verder" />  

  </div><!-- .form-group --> 

</form> 

In de form roepen we de URL “ServletHandler” op. Er is een radiobuttongroep met als naam 
“keuze” waarmee de gebruiker kan kiezen tussen twee waarden: pagina1 of pagina2. Aan 
die URL “ServletHandler” is een servlet gekoppeld met de volgende doGet()-methode: 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

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

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

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

  }else{ 

    request.getRequestDispatcher("pagina2.jsp").forward(request, response); 

  } 

} 

In de doGet() method vragen we om te beginnen de waarde op van de radiobuttongroep. 
(request.getParameter). Op basis daarvan beslissen we welke JSP pagina verantwoordelijk 
wordt voor het genereren van de HTML pagina. De getRequestDispatcher geeft een 
RequestDispatcher object terug. Dit is een wrapper rond een resource die aanwezig is in de 
application server. Vervolgens laten we de aanvraag verder afhandelen door de juiste .jsp 
pagina met behulp van de forward() methode. In de .jsp pagina hebben we ook toegang tot 
het request en het response object (een JSP pagina is in feite een servlet), vandaar dat we 
die meegeven met de forward()-methode 
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2. C. Forward vs. Redirect 
We kunnen pagina1.jsp en pagina2.jsp ook op een andere manier oproepen. Bij een forward 
wordt aan de serverkant een andere resource gebruikt om de aanvraag af te werken. 
Wanneer we een redirect gebruiken, vraagt de server aan de browser om een resource op 
te vragen. Hiervoor wordt de statuscode “301 moved permanently” gebruikt tezamen met 
een location header. Bijvoorbeeld: 

response.sendRedirect("pagina2.jsp"); 

Omdat de request de server verlaat, kunnen we geen request en response objecten 
meegeven. De server genereert op dit moment geen HTML code, maar stuurt als antwoord 

301 Moved Permanently 

… 

Location: http://server/servlet03/pagina2.jsp 

Dat is voor de browser het sein om die pagina op te vragen.  

Een forward is efficiënter dan een redirect. Bij een redirect gaat er een extra aanvraag over 
en weer tussen client en server. Het is ook onmogelijk om via het request object informatie 
uit te wisselen tussen client en server.  

Het voordeel van een redirect is dat een refresh van de client niet gevaarlijk is. Wanneer de 
oorspronkelijk request bijvoorbeeld een bestelling was, zou een refresh die bestelling een 
tweede maal uitvoeren. Wanneer we echter een redirect gebruiken, is de laatste request 
van de client niet de bestelling, maar het opvragen van de JSP pagina. En daar maakt het 
niet uit of de client die pagina eenmaal of meerdere malen opvraagt. Dit is een 
“idempotente operatie”: een operatie die niets wijzigt op de server en dus zonder 
problemen meerdere malen kan worden uitgevoerd. 

In de praktijk zal men zoveel mogelijk de voorkeur geven aan een forward, behalve voor 
niet-idempotente operaties.  

2. D. Informatie uitwisselen tussen servlet en JSP pagina 
In het vorige voorbeeld werd er in de servlet beslist welke JSP pagina er getoond moest 
worden. De beide JSP pagina’s bevatten alleen maar HTML code. Er werd geen informatie 
gegenereerd in de servlet die getoond moest worden in de JSP pagina. In dit voorbeeld 
tonen we informatie van de servlet in de JSP pagina met behulp van de Expression Language 
(EL). 

De start pagina bevat een form waarin de gebruiker een naam en een geslacht kan ingeven: 

<form class="form-vertical" action="HandlerServlet" method="post"> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="">Naam:</label><input type="text" id="txtNaam" 

name="txtNaam" placeholder="Vul je naam in"/> 

  </div> 



Java Enterprise Editie 7 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 20 
  

  <fieldset class="form-group radio"> 

    <legend>Geslacht</legend> 

 <label for="rbMan"><input type="radio" id="rbMan" name="rbGeslacht" 

value="m">Mannelijk</label> 

 <label for="rbVrouw"><input type="radio" id="rbVrouw" checked 

name="rbGeslacht" value="v">Vrouwelijk</label> 

  </fieldset> 

  <div class="form-group"> 

    <input class="btn btn-default" type="submit" id="btnOK" name="btnOK" 

value="Verzenden" /> 

  </div> 

</form> 

In de doPost() methode van de servlet vragen we deze informatie op en bewaren ze in het 
request object. We gebruiken hiervoor de sleutel “antwoord”. Vervolgens laten we de 
request verder afhandelen door antwoord.jsp: 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

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

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

  String antwoord =null; 

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

    antwoord = String.format("Dag meneer %s", naam); 

  } else{ 

    antwoord = String.format("Dag mevrouw %s", naam); 

  } 

  request.setAttribute("antwoord", antwoord); 

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

} 

In antwoord.jsp gebruiken we de Expression Language om het object op te vragen dat 
bewaard is onder de sleutel “antwoord”: ${antwoord} 

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

    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

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

  <title>Begroeting</title> 

 </head> 

 <body> 

   ${antwoord} 

 </body> 

</html> 

Elk request attribuut dat we invullen in een servlet, kunnen we opvragen in de JSP pagina, 
op voorwaarde dat we een forward gebruiken en geen redirect.  
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3. Mogelijkheden van servlets 

3. A. Initialisatie parameters 
Soms wil men configuratieinformatie meegeven aan een servlet. Die informatie moet 
gemakkelijk kunnen worden aangepast. Daarom zal ze in het web.xml configuratiebestand 
worden gezet: 

<?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" 

  id="WebApp_ID" version="3.1"> 

  <display-name>servlet05</display-name> 

  <servlet> 

    <servlet-name>InitServlet</servlet-name> 

      <init-param> 

        <param-name>bedrijf</param-name>  

        <param-value>Cevora VZW</param-value>  

      </init-param> 

  </servlet> 

  <welcome-file-list> 

    <welcome-file>InitServlet</welcome-file> 

  </welcome-file-list> 

</web-app> 

In de servlet klasse kunnen we de servletnaam koppelen aan de klasse via de @WebServlet 
annotatie. We kunnen ook default waarden geven aan de initparameters: 

@WebServlet(name = "InitServlet", urlPatterns = { "/InitServlet" }, 

  initParams={@WebInitParam(name="bedrijf", value="Beta VZW")}) 

public class InitServlet extends HttpServlet { 

Aangezien een configuratiewaarde niet zal veranderen tijdens het uitvoeren van de servlet, 
kunnen we die inlezen in de init() methode van de Servlet. Dat is een methode die door de 
container zal worden opgeroepen wanneer het servlet object geïnitialiseerd is: 

private String bedrijfsnaam; 

   

@Override 

public void init(ServletConfig config) throws ServletException { 

  super.init(config); 

  bedrijfsnaam = getInitParameter("bedrijf"); 

} 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  request.setAttribute("bedrijf", bedrijfsnaam); 

  request.getRequestDispatcher("WEB-INF/start.jsp").forward(request, 

response); 

} 

3. B. Servlets en multithreading 
In het vorige voorbeeld werd de bedrijfsnaam bewaard in een private member field. Dat 
was daar geen probleem, maar in sommige situaties kan dit gevaarlijk zijn en aanleiding 
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geven tot fouten in het programma. Men moet er immers rekening mee houden dat er maar 
één servlet object aanwezig zal zijn van een bepaald type. Dat object wordt gedeeld door 
alle clients. Alle clients zullen dus dezelfde private member velden gebruiken. Wanneer één 
client de waarde verandert, zal de waarde ook veranderd zijn voor alle andere clients. We 
kunnen dit simuleren (in Internet Explorer) met behulp van het volgende html bestand: 

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

    <div class="col-md-3"> 

     <iframe src="MultithreadingServlet" style="min-height:15em;"></iframe> 

    </div> 

    <div class="col-md-3"> 

     <iframe src="MultithreadingServlet" style="min-height:15em;"></iframe> 

    </div> 

    <div class="col-md-3"> 

     <iframe src="MultithreadingServlet" style="min-height:15em;"></iframe> 

    </div> 

    <div class="col-md-3"> 

     <iframe src="MultithreadingServlet" style="min-height:15em;"></iframe> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

We roepen hier viermaal dezelfde servlet op, elk in een apart iframe. Omdat Internet 
Explorer die 4 aanvragen via 4 gelijktijdige requests afhandelt, simuleert dit meerdere 
clients die tegelijkertijd de servlet oproepen. 

De servlet toont de getallen van 1 tot 10, maar de counter is als een private member veld 
gedefinieerd: 

private int counter; 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

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

  PrintWriter out = response.getWriter(); 

  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>"); 

} 

De vier iframes zullen elk quasi tegelijkertijd de waarde van counter veranderen. Daardoor 
krijgen we niet het verwachte resultaat. 
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3. C. Het HttpServletRequest object 
We hebben het HttpServletRequest object tot nu toe gebruikt om de parameters van de 
request op te vragen, attributen door te geven aan een jsp-pagina en de requestdispatcher 
op te vragen. Dit object bevat echter nog veel meer informatie over de request die we 
kunnen opvragen via enkele getter()-methodes: 

getHeader(), 
getDateHeader(), 
getIntHeader 

De waarde van een header (als string, date/long 
of integer) 

getContentType Het MIME type van de request 

getContextPath() Het context path van de URL 

getCookies() De cookies van de client 

getHeaderNames() Een enumeratie over alle headernamen 

getMethod() Method van de request (get, post, …) 

getQueryString() De querystring van de request 

getRemoteAddr() Het IP-adres van de client 

getRemotePort() De TCP poort van de client 

getScheme() Het scheme van de request (http, https, ftp, ;..) 

 

We kunnen al deze informatie dus opvragen in de servlet: 

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 />"); 

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

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

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

Cookie[] cookies = request.getCookies(); 

for (int i=0;i<cookies.length;i++){ 

  out.println("maxage:"+cookies[i].getMaxAge()+", "+", 

"+cookies[i].getName()+ "="+cookies[i].getValue()+"<br />"); 

} 

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

Enumeration<String> en = request.getHeaderNames(); 

while (en.hasMoreElements()){ 

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

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

} 
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3. D. Niet-html content genereren 
Tot nu toe hebben alle servlets HTML code, dus tekst, gegenereerd, al dan niet via de 
omweg van de JSP pagina. Een servlet kan echter allerlei content terugsturen. In dit 
voorbeeld stuurt de servlet een PNG-bestand terug. De HTML-pagina die hiervan gebruik 
maakt, zou er als volgt kunnen uitzien: 

<div class="container"> 

 <div class="row"> 

  <img class="col-sm-6 img-responsive" src="images/42.png" /> 

  <img class="col-sm-6 img-responsive" src="images/18.png" /> 

 </div> 

</div> 

De pagina vraagt twee .png bestanden op die (zogezegd) in de subdirectory images staan. In 
werkelijkheid zijn er geen .png bestanden aanwezig op de server. Alle requests voor de 
subdirectory images worden afgehandeld door een servlet: 

@WebServlet("/images/*") 

public class ImageServlet extends HttpServlet { 

We zien hier dat we ook wildcards kunnen gebruiken voor een servlet. In dit geval handelt 
de servlet alle requests af die beginnen met /images/. Op een gelijkaardige manier verwerkt 
een applicationserver standaard alle .jsp. bestanden. De omzetten van een .jsp bestand naar 
een servlet gebeurt door een servlet die gekoppeld is aan de URL *.jsp. Om de image terug 
te sturen, zullen we eerste het juiste content-type instellen. Vervolgens gebruiken we, met 
behulp van de pathinfo, de naam van het bestand (42.png, 18.png) om het .png bestand te 
genereren: 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  response.setContentType("text/png"); 

  String pathInfo = request.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(String.format("%20s", elems[1]),10,15); 

  g.dispose(); 

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

} 

4. Authenticatie en autorisatie 

4. A. Inleiding 
Soms willen we in een webapplicatie dat niet zomaar iedereen aan alle bestanden kan. 
Gebruikers moeten zich aanmelden met bijvoorbeeld een gebruikersnaam en een paswoord 
(authenticatie). Vervolgens zullen we op basis van die identiteit bepalen wat ze juist mogen 
doen in de webapplicatie.  
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Voor de authenticatie hebben twee belangrijke technieken wanneer we willen dat een 
gebruiker zich aanmeldt via een gebruikersnaam en een paswoord: 

 basic authentication; 

 form-based authentication. 

Basic authentication wordt afgehandeld door de application server en de browser. Wanneer 
we basic authentication configureren op de application server, zal de server antwoorden 
met de statuscode “401 Not Authorized” wanneer een client een URL opvraagt. De browser 
reageert hierop door een aanmeldingsvenster te tonen aan de gebruiker. Wanneer de 
gebruiker een gebruikersnaam en een paswoord invult, vraagt de browser dezelfde resource 
op en stuurt gebruikersnaam en paswoord mee. De server controleert de informatie en 
beslist of de gebruiker toegang heeft tot de resource. Basic authentication is een onderdeel 
van het HTTP protocol en staat dus volledig los van de servlet specificatie. 

Form-based authentication wordt afgehandeld door de servlet container. Wanneer een 
browser een bepaalde resource opvraagt, controleert de servlet container of de client al 
aangelogd is. Hiervoor wordt meestal een authentication cookie gebruikt. Wanneer dat het 
geval is, wordt er gecontroleerd of de client toegang heeft tot de resource. Indien dat zo is, 
wordt de resource teruggestuurd.  

Wanneer de client nog niet aangelogd is, wordt er een aanmeldingspagina teruggestuurd. 
De gebruiker vult gebruikersnaam en paswoord in en die informatie wordt gecontroleerd op 
de server. Wanneer de gebruiker succesvol aangemeld is en toegang heeft tot de resource 
die oorspronkelijk werd opgevraagd, wordt de resource teruggestuurd.  

Wanneer men basic of formbased authentication in de praktijk wil gebruiken, moet men er 
rekening mee houden dat in beide gevallen de gebruikersnaam en het paswoord leesbaar 
worden verstuurd over het netwerk. De application server zal dus geconfigureerd moeten 
worden om gebruik te maken van Transport Layer Security (https://). Aangezien dit een 
configuratie is op de application server en niet in de applicatie, valt dit buiten het bestek van 
deze syllabus. 

4. B. Basic authentication 
Om basic authentication te gebruiken, moet de application server een lijst van 
gebruikersnamen en paswoorden hebben. Die kunnen op verschillende manieren worden 
bewaard: in een tekstbestand, in een databank, in een LDAP server, … Gebruikersnamen zijn 
echter meestal niet voldoende. Voor de autorisatie maakt men meestal gebruik van roles of 
groepen. Gebruikers die dezelfde beveiligingsinstellingen moeten hebben, zet men in één 
groep en de beveiliging wordt ingesteld op groepsniveau.  

Aangezien de groepen worden gedefinieerd op application server niveau, kan dit een 
probleem opleveren wanneer we een applicatie installeren op een application server. In het 
web.xml bestand van de applicatie zullen we definiëren welke groepen toegang zullen 
krijgen. Maar die namen zullen niet altijd overeenkomen met de namen van de rollen in de 
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application server. Daarom is er een mechanisme voorzien voor een vertaling tussen beide 
via het server-specifieke configuratiebestand. Voor een glassfish server zal glassfish-web.xml 
er als volgt uitzien: 

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

 

<!DOCTYPE glassfish-web-app PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish 

Application Server 3.1 Servlet 3.0//EN" 

"http://glassfish.org/dtds/glassfish-web-app_3_0-1.dtd"> 

<glassfish-web-app> 

    <context-root>/servlet10</context-root> 

    <security-role-mapping> 

     <role-name>users</role-name> 

     <group-name>gebruiker</group-name> 

    </security-role-mapping> 

    <security-role-mapping> 

     <role-name>admins</role-name> 

     <group-name>beleefdemens</group-name> 

    </security-role-mapping> 

</glassfish-web-app> 

In dit geval bestaan er op de application server twee groepen: gebruikers en beleefdemens. 
In de applicatie wordt er gebruikt gemaakt van de rollen users (die gemapt is naar de groep 
gebruikers) en admins (die gemapt is naar de groep beleefdemens).  

De authenticatie wordt afgehandeld door de application server. De autorisatie wordt 
gedefinieerd in het configuratie bestand van de applicatie: web.xml. Om aan te geven dat 
we basic authentication willen gebruiken, zetten we in het web.xml bestand een <login-
conf> element met een <auth-method>-element. Via de realm name kan men meegeven 
welke lijst van gebruikers er gebruikt moet worden. 

<login-config> 

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

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

</login-config> 

Om de autorisatie in te stellen (wie mag aan welke resources), maken we gebruik van 
<security-constraint> elementen: 

  <security-constraint> 

    <web-resource-collection> 

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

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

    </web-resource-collection> 

    <auth-constraint> 

      <role-name>users</role-name> 

      <role-name>admins</role-name> 

    </auth-constraint> 

  </security-constraint> 

Een security constraint bestaat uit een web resource collection die bepaald wordt door een 
url patroon. In dit geval zijn dit alle bestanden in de subdirectory beveiligd. Het tweede 
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onderdeel van een security constraint is een authentication constraint. Hierin vermelden we 
alle rollen die toegang hebben tot de web resource collection.  

Wanneer we alleen de role admins toegang willen geven tot de directory admins, kunnen 
we de volgende security constraint gebruiken: 

  <security-constraint> 

    <web-resource-collection> 

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

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

    </web-resource-collection> 

    <auth-constraint> 

      <role-name>admins</role-name> 

    </auth-constraint> 

  </security-constraint> 

4. C. Form based authentication 
Aangezien de security constraints te maken hebben met autorisatie en niet met 
authenticatie, zijn de security constraints hetzelfde als bij basic authentication. Ook de 
mapping tussen de rolenamen in de applicatie en de groepen van de application server is 
hetzelfde. We moeten alleen configureren dat we met form based authentication willen 
werken.  

Daarvoor gebruiken we weer het <login-config> element van web.xml: 

  <login-config> 

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

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

    <form-login-config> 

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

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

    </form-login-config> 

  </login-config> 

De authentication method is nu FORM. Bij elke aanroep zal er nu gecontroleerd worden of 
de gebruiker zich al heeft aangemeld. Indien de gebruiker niet is aangemeld, wordt de login 
pagina teruggestuurd. Omdat de applicatie moet weten welke pagina de login pagina is, 
geven we die mee via <form-login-page>.  Met behulp van <form-error-page> kunnen we 
bepalen wat er getoond moet worden wanneer een gebruiker verkeerde gegevens ingeeft 
in het aanmeldingsformulier. 

We kunnen eventueel ook een errorpagina definiëren die getoond zal worden wanneer de 
gebruiker geen toegang heeft: 

  <error-page> 

    <error-code>403</error-code> 

    <location>/403.html</location> 

  </error-page> 

De login pagina ziet er als volgt uit: 
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<form class="form-horizontal" action="j_security_check" method="post"> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="idname">Naam: </label> 

    <input class="form-control" type="text" id="idname" name="j_username" 

placeholder="Vul je gebruikersnaam in"/> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="idpassword">Paswoord: </label> 

    <input class="form-control" type="password" id="idpassword" 

name="j_password" placeholder="Vul je paswoord in"/> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <input type="submit" class="btn btn-default" value="Aanmelden"/> 

  </div> 

</form> 

De waarden “j_security_check” (action), “j_username” (gebruikersnaam) en “j_password” 
(paswoord) zijn standaard voor servlet containers wanneer we gebruikers willen valideren 
met een ingebouwde gebruikerslijst. We moeten dus zelf geen mapping voorzien van één of 
andere servlet naar de URL “j_security_check”.  

5. Filters 
Bij form based authentication is er “iets” wat bij elke aanvraag controleert of de gebruiker al 
aangemeld is. Dit zou in elke doGet() of doPost() methode kunnen gebeuren. Maar dat zou 
niet zo efficiënt zijn. In plaats van dat in elke servlet te definiëren is er gebruik gemaakt van 
een filterservlet. 

Een filterservlet werkt volgens het decorator design patroon. Net zoals bij een servlet 
kunnen we een URL-mapping definiëren. Maar in plaats van de aanvraag voor de URL af te 
handelen zoals een servlet dat zou doen, biedt een filter de mogelijkheid om code uit te 
voeren voordat de eigenlijke servlet wordt opgeroepen en nadat de servlet is opgeroepen.  

Een filterservlet wordt aangeduid met de @WebFilter annotatie. Net zoals bij een servlet 
geven we de URL-mapping mee. In het volgende voorbeeld zal de filter worden opgeroepen 
voor alle aanvragen. 

@WebFilter("/*") 

public class FilterServlet implements Filter { 

In plaats van een doGet of doPost method bevat een filter een doFilter methode: 

public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, 

FilterChain chain) throws IOException, ServletException { 

  long starttijd = System.currentTimeMillis(); 

  chain.doFilter(request, response); 

  long eindtijd = System.currentTimeMillis(); 

  long verschil = eindtijd - starttijd; 

  filterconfig.getServletContext().log(String.format("Timing voor deze 

request: %d",  verschil)); 

} 
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Naast de request en de response die we tegenkomen in doGet en doPost, is er ook een 
FilterChain argument. Dit object heeft maar één methode: doFilter. Hiermee wordt de 
aanvraag doorgestuurd naar het volgende object in de ketting. Dat kan een andere filter zijn 
of de uiteindelijke servlet. In het bovenstaande voorbeeld wordt er gemeten hoe lang de 
eigenlijke request duurt. 

6. Listeners 
Een listener is een servlet die methodes bevat die worden uitgevoerd op bepaalde 
momenten in de lifecycle van een onderdeel van een applicatie. Er zijn drie verschillende 
lifecycles: 

 de applicatie; 

 de sessie; 

 de request. 

Voor elk van die lifcycles hebben we twee categorieën: 

 lifecyle events (start of begin, stop of einde); 

 events die te maken hebben met de wijziging van een attribuut. 

Een listener wordt aangeduid met een @WebListener attribuut en moet een bepaalde 
interface implementeren: 

@WebListener 

public class ApplicationListener implements ServletContextListener { 

De volgende interfaces kunnen gebruikt worden: 

Interface Events 

ServletContextListener Starten en stoppen van de applicatie 

ServletContextAttributeListener Toevoegen, wijzigen en verwijderen van een attribuut 
op applicatie niveau 

HttpSessionListener Begin en einde van een sessie 

HttpSessionAttributeListener Toevoegen, wijzigen en verwijderen van een attribuut 
van een sessie 

ServletRequestListener Begin en einde van een request 

ServletRequestAttributeListener Toevoegen, wijzigen en verwijderen van een attribuut 
in een request 

 

Bij elk van de methodes in de interfaces krijgt men een object binnen waarmee men aan de 
gepaste informatie kan. Voor een ServletContextListener komt er bij de contextInitialized 
methdoe een ServletContextEvent object binnen als parameter. Hiermee kunnen we aan de 
applicatie (ServletContext). 
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public void contextInitialized(ServletContextEvent app)  {  

  Map<String, Product> winkel = new HashMap<>(); 

  winkel.put("fiets", new Product("Fiets", new BigDecimal("10.5"))); 

  winkel.put("auto", new Product("Auto", new BigDecimal("100.5"))); 

  winkel.put("boot", new Product("Boot", new BigDecimal("1000.5"))); 

  winkel.put("vliegtuig", new Product("Vliegtuig", new 

BigDecimal("10000.5"))); 

  app.getServletContext().setAttribute("winkel", winkel); 

} 

7. State 

7. A. Inleiding 
HTTP is een stateless protocol. Elke connectie die door de browser wordt gemaakt met een 
webserver is een nieuwe connectie en er is in HTTP geen manier om twee verschillende 
connecties met elkaar in verband te brengen.  

Er zijn echter een aantal situaties waarin een webserver een gebruiker terug “herkent”: 

 Een gebruiker meldt zich aan en vinkt de optie “remember me” aan. De volgende 
keer wanneer de gebruiker naar de website surft, heeft de server onthouden dat de 
gebruiker al aangemeld was en wordt er geen login scherm meer getoond. 

 Een gebruiker bestelt een reeks van producten. Bij elke request wordt de lijst van 
reeds bestelde producten getoond. 

 Een gebruiker heeft een taal gekozen waarin de website moet bekeken worden. De 
volgende dag wordt de website meteen in de juiste taal getoond. 

 … 

In al deze gevallen is het niet het HTTP protocol dat verantwoordelijk is voor het herkennen 
van de gebruiker. Het is de applicatie zelf die dat doet. In essentie zijn er twee veel 
gebruikte manieren om op applicatieniveau de toestand of state van een gebruiker bij te 
houden: cookies en sessions. 

Een cookie is een tekst die door de server wordt meegestuurd met de response. Elke keer 
wanneer de browser een nieuwe request verstuurt naar een website, worden alle cookies 
meegestuurd die horen bij die website. We onderscheiden twee soorten cookies: persistent 
cookies die bewaard worden op de harde schijf en in-memory cookies die alleen in het 
geheugen van de browser worden bewaard. Wanneer de browser wordt afgesloten, blijven 
de persistente cookies bestaan. De in-memory cookies verdwijnen op dat moment. In de 
tekst van een cookie kunnen allerlei configuratiegegevens worden bewaard. De server krijgt 
die bij elke request terug en zich zo de gebruiker “herinneren”. 

Een session is een geheugengebied in de server dat gekoppeld is aan een bepaalde 
gebruiker via een sessionid. Bij elke connectie stuurt de client de sessionid mee zodat de 
server de gegevens in het overeenkomstige geheugengebied kan gebruiken om zich de 
client te “herinneren”. De sessionid wordt meestal bewaard in een in-memory cookie. Dat 
wil zeggen dat de client de sessie verliest wanneer de browser afgesloten wordt. Wanneer 
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de browser geen in-memory cookies wil aanvaarden, kan de sessionid ook worden 
meegeven in de query string van de request (?SESSIONID=….) 

7. B. Cookies 
We kunnen de cookies die de browser heeft doorgestuurd opvragen via het request object. 
Wanneer we cookies willen doorgeven aan de client, vullen we die in het response object in. 
In de volgende doGet() methode controleren we of er een taalcookie is ingesteld. Wanneer 
dat het geval is, wordt de juiste jsp-pagina getoond. Wanneer dat niet het geval is, wordt er 
een pagina met een form teruggestuurd waarin de gebruiker de taal kan kiezen. 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  String taal = geefTaalVanCookie(request.getCookies()); 

  switch(taal){ 

    case "nl": 

 request.getRequestDispatcher("WEB-INF/nl/index.jsp").forward(request, 

response); 

 break; 

    case "fr": 

 request.getRequestDispatcher("WEB-INF/fr/index.jsp").forward(request, 

response); 

 break; 

    default: 

 request.getRequestDispatcher("WEB-INF/keuze.jsp").forward(request, 

response); 

 break; 

  } 

} 

De methode geefTaalVanCookie zoekt de taal-cookie en geeft de gevonden taalcode terug. 
Wanneer er geen taalcookie gevonden wordt, geeft de methode “GEEN” terug: 

private String geefTaalVanCookie(Cookie[] cookies){ 

  String taal = "GEEN"; 

  if (cookies != null){  

    Cookie cookie = Arrays.stream(cookies).filter(c -> 

c.getName().equals("taal")).findFirst().orElse(null); 

    if (cookie != null){ 

 taal = cookie.getValue(); 

 getServletContext().log("Taal is " + taal); 

    } 

  } 

  return taal; 

} 

Een cookie bevat dus een Name en een value. De Name is hier “taal”. De value is een 
taalcode. In keuze.jsp wordt een form getoond waarin de gebruiker een taal kan kiezen: 

<form class="form-horizontal" action="VerwerkServlet" method="post"> 

  <div class="radio"> 

    <label><input type="radio" id="idradionl" name="taal" value="nl" 

checked/>Nederlands</label> 

    <label><input type="radio" id="idradionl" name="taal" value="fr" 

/>Français</label> 
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  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <input type="submit" class="btn btn-default" name="btnVerzenden" 

value="Verzenden" /> 

  </div> 

</form> 

In de VerwerkServlet wordt de waarde van de radiobutton “taal” gelezen en gebruikt om 
een Cookie te maken dat wordt teruggestuurd naar de client. Aangezien we een persistent 
cookie willen maken, geven we ook een maxage mee. In dit geval dus 86400 seconden (1 
dag) 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

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

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

  cookie.setMaxAge(86400); // 1 dag: 60 * 60 *24 

  response.addCookie(cookie); 

  response.sendRedirect("KeuzeServlet"); 

} 

7. C. Sessions 
Bij een cookie wordt de verantwoordelijkheid van het bewaren van de state bij de client 
gelegd. Wanneer we een session gebruiken om de state bij te houden, gebeurt dat op de 
server. Dat maakt het bewaren van de state minder “schaalbaar”. Dat wil zeggen dat het 
moeilijker wordt om extra clients te ondersteunen. Des te meer clients, des te meer 
geheugen er zal gebruikt worden. Ook wanneer de servers geclusterd worden, moet er 
speciaal rekening worden gehouden met de sessions. Wanneer we server clusteren, wil dat 
zeggen dat meerdere machines kunnen gebruikt worden om een request af te handelen. 
Het is dus mogelijk dat twee opeenvolgende requests van dezelfde client worden 
afgehandeld op twee verschillende machines. Wanneer de session informatie is bewaard op 
de eerste machine, is die niet automatisch beschikbaar voor de tweede request op de 
tweede machine.  

Informatie aanspreken in een sessie gebeurt met behulp van het Session object. Dit krijgen 
we in een servlet te pakken via de getSession() methode van het request object. 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  String key = request.getParameter("bestelling"); 

  … 

  Product product = winkel.get(key); 

  WinkelWagen wagen =(WinkelWagen) 

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

  wagen.addProduct(product); 

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

} 

De techniek om informatie te bewaren in een sessie is te vergelijken met een request: we 
bewaren de waarde van een attribuut onder een sleutel. En via de getAttribute()-methode 
kunnen we de waarde achteraf opvragen. 
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In een SessionListener kunnen we ook aan de sessie via de getSession() methode van het 
HttpSessionEvent object. 

public void sessionCreated(HttpSessionEvent session)  {  

  WinkelWagen wagen = new WinkelWagen(); 

  session.getSession().setAttribute("wagen", wagen); 

} 

8. Servlets en JDBC 
In moderne applicaties zal men dikwijls gebruik maken van de Java Persistence API om 
databanken aan te spreken. Maar voor een eenvoudige actie op een databank is JDBC ook 
nog steeds geschikt.  

Het gebruik van JDBC in servlets verschilt niet zoveel van het gebruik in andere applicaties. 
Het grote verschil zit in het te pakken krijgen van de DataSource. Aangezien een servlet 
wordt uitgevoerd in een application server en de application server de toegang tot de 
databank beheert, zullen we de application server moeten gebruiken om een verwijzing 
naar de DataSource te krijgen. 

Tegenwoordig kan dat gemakkelijk gebeuren via Resource Injection. We moeten alleen de 
naam kennen waaronder de DataSource geregistreerd is. In een Glassfish server is er een 
datasource geregistreerd onder de naam “jdbc/__default”. We kunnen die dus als volgt 
aanspreken: 

@WebServlet("/CustomerServlet") 

public class CustomerServlet extends HttpServlet { 

  @Resource(name="jdbc/__default") 

  private DataSource ds; 

De DataSource kan vanaf dan gebruikt worden zoals bij een gewone JDBC applicatie: 

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

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

    try(Connection conn = ds.getConnection();Statement st = 

conn.createStatement(); ){ 

 try(ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT customer_id, name, 

addressline1, city FROM customer");){ 

        while(rs.next()){ 

     Customer c = new Customer(); 

     c.setCustomer_id(rs.getInt(1)); 

     c.setName(rs.getString(2)); 

     c.setAddressline1(rs.getString(3)); 

     c.setCity(rs.getString(4)); 

     customers.add(c); 

   } 

 } 

    }catch(SQLException ex) { 

 Logger.getLogger(CustomerServlet.class.getCanonicalName()).severe(ex.

getMessage()); 

    } 

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

response); 

  } 

} 

Het is net zoals bij een gewone applicatie ook hier belangrijk om de connectie terug vrij te 
geven. Bij het vrijgeven van de connectie zal die niet altijd gesloten worden. Het is immers 
de application server die de connecties beheert en ook beslist wanneer ze terug zullen 
worden gesloten. Door een connectie terug vrij te geven, laten we aan de application server 
weten dat we ze niet meer gebruiken. Daardoor kan dezelfde connectie gebruikt worden 
voor een andere request.  

Application servers openen soms een aantal connecties op voorhand en houden die bij in 
een pool. Elke keer wanneer een servlet een connectie opent, wordt die toegewezen aan de 
servlet. Wanneer de servlet de connectie “sluit”, blijft de connectie in feite open, maar komt 
ze terug in de pool terecht zodat ze kan hergebruikt worden. 



Java Enterprise Editie 7 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 35 
  

Hoofdstuk 3.  Webinterface: Java Server Faces 

1. Inleiding 
Java Server Faces (JSF) zijn een alternatief voor Java Server Pages (JSP). Een JSP pagina is 
zeer sterk op HTML gebaseerd. En in feite zijn HTML en Java twee verschillende werelden. In 
HTML is bijvoorbeeld alle tekstinput een string. In Java zullen we een onderscheid maken 
tussen String, int, Date, … Dat wil zeggen dat er in een servlet telkens een “vertaling” zal 
moeten gebeuren: 

   int aantal = Integer.parseInt(request.getParameter(“aantal”)); 

Bij die vertaling hoort er in principe ook telkens een controle: kan de waarde van de 
parameter wel worden omgezet?  

Het vereist ook telkens extra werk wanneer zoiets eenvoudig willen doen als de vorige 
waarde van het inputveld terug opnieuw tonen aan de gebruiker: 

 We moeten de waarde opvragen via request.getParameter (op basis van het name-
attribuut) 

 We moeten de waarde bewaren in het request object als een attribuut: 
request.setAttribute(key, waarde) 

 In de JSP pagina moeten we in het inputveld het value-attribuut gebruiken om de 
waarde opnieuw in te vullen: <input type=”tekst” name=”aantal” value=”${key}” /> 

Al die problemen zijn terug te voeren op het feit dat een ontwikkelaar geconfronteerd 
wordt met die overgangen HTML-> Java en Java->HTML. 

JSF is een framework dat die overgangen afschermt. Een HTML inputveld wordt gemapt 
naar een Java component: de managed bean. We moeten nog steeds in het “HTML”-
bestand aangeven met welke property van een bean we het inputveld willen binden, maar 
de methodes request.getParameter en request.setAttribute worden door het framework 
uitgevoerd. 

JSF staat ook op een hoger conceptueel niveau dan HTML. Een JSF datatable component 
bestaat uit een reeks kolommen die gekoppeld worden aan een property van de objecten in 
een lijst. JSF zal die datatable vertalen naar een HTML <table>-element met de nodige <tr>-
en <td>-elementen. 

JSF is echter meer dan een reeks componenten. De Java Server Faces specificatie is 
ontworpen op basis van de volgende doestellingen: 
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1) op een gemakkelijke manier een web user interface(UI) bouwen op basis van 
herbruikbare componenten; 

2) het overbrengen van data tussen de applicatie (business tier) en de user interface 
vergemakkelijken; 

3) de toestand van de user interface (state) helpen bewaren tussen verschillende 
requests; 

4) een eenvoudig model voorzien om events aan de client kant te koppelen aan code 
aan de server kant; 

5) zelfgemaakte UI componenten op een gemakkelijke manier bouwen en 
hergebruiken. 

JSF is ook specifiek ontworpen om gebruikt te worden met “tools” die de complexiteit van 
het ontwerpen van web UI applicaties kunnen verbergen. In de JSF specificatie maakt men 
een onderscheid tussen “corporate developers” en “system developers”. Een “corporate 
developer” zou een ontwikkelaar zijn die goed zijn weg kent in procedurele code en de 
business logica, maar weinig kaas gegeten heeft van object-georiënteerd programmeren. 
Een “system developer” voelt zich goed thuis in object-georiënteerde code en zal bij het 
ontwerpen en schrijven van code werken met abstracties en hergebruik. Een corporate 
developer maakt typisch gebruik van tools voor het schrijven van programma’s, terwijl een 
system developer code kan ontwikkelen met een gewone tekst editor. In de Microsoft 
wereld komt de corporate developer overeen met de Visual Basic programmeur. 

2. Achter de schermen 
JSF applicaties worden nog altijd gebruikt in een Servlet omgeving. Er moet “iets” zijn dat al 
het werk achter de schermen doet. Dat is in dit geval de JSF servlet die geregistreerd wordt 
in web.xml: 

<?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>jsf01</display-name> 

  <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> 

  <welcome-file-list> 

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

  </welcome-file-list> 

</web-app> 

De facesservlet zal alle requests afhandelen die beginnen met “/faces/”. Wanneer een 
gebruiker surft naar een URL zoals bijvoorbeeld http://server/faces/index.xhtml, zal die 
aanvraag worden doorgestuurd naar de facesservlet.  
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De facesservlet leest het bestand index.xhtml (een facelet). Dit zou er als volgt kunnen 
uitzien: 

<!DOCTYPE html> 

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

      xmlns:c=" http://java.sun.com/jsp/jstl/core"> 

<h:head> 

… 

</h:head> 

<h:body> 

  <h:form> 

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

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

    <h:commandButton value="Verstuur" /> 

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

      #{hello.begroeting} 

    </c:if> 

  </h:form> 

</h:body> 

<html> 

Naast de xhtml-pagina bevat een JSF applicatie ook managed beans. Dat zijn de Java 
objecten die de input- en outputwaarden zullen bevatten en de methodes die bepalen wat 
er moet gebeuren met die waarden. De managed bean voor deze pagina zou er als volgt 
kunnen zien: 

@Named("hello") 

@RequestScoped 

public class MyBean{ 

  private String naam; 

  public String getNaam() {return naam;} 

  public void setNaam(String naam) {this.naam = naam;} 

  public String getBegroeting(){ 

    if (naam != null && !naam.isEmpty()) { 

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

    } else { 

      Return null; 

    } 

  } 

} 

Alle componenten in de .xhtml pagina (elementen met de prefix “h”) hebben hun eigen 
taghandler. Die taghandlers bepalen wat er moet gebeuren wanneer een bepaalde 
component wordt gebruikt. In eerste instantie zal de taghandler ervoor zorgen dat de 
component als Java object in een component tree wordt gezet. Dit is een hiërarchische 
structuur die overeenkomt met de hiërarchie van de elementen in de .xhtml pagina. Het 
root element is een UIForm object.  

De component tree wordt vervolgens gebruikt om de juiste HTML code te genereren die 
teruggestuurd zal worden naar de gebruiker. Aangezien het over een GET-request gaat 
waarbij de pagina wordt opgevraagd, is dat de enige verwerking die moet gebeuren op de 
server. 

De <h:inputText..> tag in het voorbeeld zal vertaald worden naar 
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<input type="tekst" id="txtNaam" name="unieke naam" value=""/> 

Wanneer de gebruiker vervolgens een waarde invult en de informatie doorstuurt, zal de 
POST-request opnieuw worden afgehandeld door de Faces Servlet. De Faces Servlet 
bewaard de POST-data in een hashtabel.  

Vervolgens wordt de component tree opnieuw samengesteld. Elke component krijgt nu de 
kans om de juiste informatie op te halen uit de hashtabel met de POST-data. Elke 
component beslist zelf hoe de string in de hashtabel wordt omgezet. Wanneer er een 
validator is gedefinieerd zal die de waarde van de component kunnen controleren.  

Wanneer alle waarden in orde zijn, worden ze gekopieerd naar de managed beans die de 
ontwikkelaar heeft gekoppeld aan de componenten. Vervolgens worden de actionlisteners 
uitgevoerd. Dat zijn de methodes die bepalen wat er moet gebeuren met de informatie in 
de managed bean. 

Vervolgens worden de waarden van de properties in de managed bean teruggekopieerd 
naar de componenten tree. In een laatste stap wordt op basis van de componenten tree een 
HTML pagina gegenereerd die wordt teruggestuurd naar de gebruiker. 

3. Templates 
In een webapplicatie zullen verschillende pagina’s dikwijls dezelfde onderdelen bevatten, 
zoals het <head>-element met de css-bestanden die geladen worden, of de footer. In plaats 
van die gemeenschappelijke onderdelen telkens te herhalen in elk .xhtml bestand, kunnen 
we een algemeen bestand met placeholders definiëren: 

<!DOCTYPE html> 

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

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

<h:head> 

<meta charset="ISO-8859-1"/> 

<link rel="stylesheet" 

 href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.m

in.css"/> 

<link rel="stylesheet" 

 href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap-

theme.min.css"/> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/> 

<title><ui:insert name=”titel”>Dit is de titel</ui:insert></title> 

</h:head> 

<h:body> 

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

    <ui:insert name="top">Dit is de top</ui:insert> 

  </div> 

  <div class="row"> 

    <div class="col-md-6"> 

 <ui:insert name="links">Dit is de linkerkant</ui:insert> 

    </div> 

    <div class="col-md-6"> 

 <ui:insert name="rechts">Dit is de rechterkant</ui:insert> 

    </div> 



Java Enterprise Editie 7 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 39 
  

  </div> 

</div> 

</h:body> 

</html> 

Aangezien het nooit de bedoeling is dat dit template bestand rechtstreeks wordt 
opgeroepen, wordt het meestal in /WEB-INF/ (of in een subdirectory gezet). 

Vervolgens kunnen we in de specifieke pagina’s de waarden voor de placeholders 
definiëren. We maken hier geen HTML-pagina’s meer (met <html>, <head>, <body>…) 
omdat die informatie al in het template bestand staat. Het root element zal een 
<ui:composition> zijn: 

<ui:composition template="./WEB-INF/template.xhtml"> 

 <ui:define name="titel">Magazijnbeheer</ui:define> 

 <ui:define name="top"> 

  <h1 class="text-center">Magazijnbeheer</h1> 

 </ui:define> 

… 

4. Validaties en convertors 
Niet elke waarde die een gebruiker invult is aanvaardbaar. Eén van de meest eenvoudige 
validaties is een veld dat verplicht moet worden ingevuld. Omdat dit dikwijls voorkomt en 
het ook een relatief eenvoudige validatie is, is er een apart attribuut voorzien in de facelet 
tags: required. 

<h:inputText required="true" requiredMessage="Naam is verplicht" 

styleClass="form-control" id="txtNaam" value="#{productBean.naam}"> 

</h:inputText> 

We kunnen niet alleen definiëren dat een veld verplicht is, we kunnen ook de 
foutboodschap meegeven met behulp van het requiredMessage-attribuut. Om de 
foutboodschap te tonen, kunnen we gebruik maken van het <h:message>-element. Het for-
attribuut bepaalt voor welke component de foutboodschap moet worden getoond (op basis 
van het id-attribuut van de tag): 

<h:message errorClass="label label-danger" for="txtNaam"></h:message> 

Naast deze eenvoudige validatie zijn er ook meer uitgebreide validaties voorzien. We 
kunnen bijvoorbeeld een minimumwaarde instellen voor een getal: 

<h:inputText id="txtPrijs" value="#{productBean.prijs}" 

validatorMessage="Prijs moet groter dan 0 zijn"> 

  <f:validateDoubleRange minimum="0.01"></f:validateDoubleRange> 

</h:inputText> 

De validatorMessage zal getoond worden indien niet voldaan is aan de validatieregels. 



Java Enterprise Editie 7 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 40 
  

Validators worden opgeroepen voordat de waarde gekopieerd wordt van de component in 
de component tree naar de property van de managed bean. Daarvoor kan er echter eerst 
nog een conversie gebeuren van bijvoorbeeld een String naar een int. JSF heeft een aantal 
convertors, maar we kunnen zelf ook een convertor definiëren. 

Wanneer we het txtNaam input veld verplicht maken, wordt een naam die alleen uit spaties 
bestaat aanvaard als een geldige waarde. In feite zouden we een tekst eerst moeten 
trimmen voordat er gevalideerd wordt of de waarde is ingevuld. Daarvoor kunnen we de 
volgende klasse gebruiken: 

@FacesConverter(forClass=String.class) 

public class StringTrimmer implements Converter { 

    @Override 

    public Object getAsObject(FacesContext context, UIComponent component, 

String value) { 

        return value != null ? value.trim() : null; 

    } 

    @Override 

    public String getAsString(FacesContext context, UIComponent component, 

Object value) { 

        return (String) value; 

    } 

} 

De Converter interface definieert twee methodes. De methode getAsObject() zet een String 
om naar een int, double, … om te bewaren in een property van een managed bean. De 
methode getAsString() zet een int, double, … om naar een String om te bewaren in HTML. 

De annotatie @FacesConverter zorgt ervoor dat de klasse geregistreerd wordt als een 
convertor klasse. Het forClass attribuut registreert de klasse voor alle omzettingen voor 
Stirng properties. 

In dit geval is het dus een algemene converter voor alle Strings. Wanneer we een converter  
willen definiëren voor een bepaalde component, kunnen we de converter een naam geven: 

@FacesConverter("org.betavzw.MyConverter") 

Vervolgens kunnen we de converter toevoegen aan een component in de facelet: 

<f:converter converterId="org.betavzw.MyConverter"/> 

5. ActionListeners 
ActionListeners zijn methodes in een managed bean die gekoppeld kunnen worden aan de 
click van een button: 

<h:commandButton action="#{productBean.VoegToe}" value="Product 

toevoegen"></h:commandButton> 
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In de meest eenvoudige vorm voert een actionlistener een reeks acties uit: 

 public void VoegToe(){ 

  Product p = new Product(naam, prijs); 

  magazijnbean.voegProducttoe(p); 

 } 

We kunnen als return waarde ook een String definiëren. Die String moet overeenkomen met 
de naam van de facelet pagina die vervolgens getoond moet worden. Een alternatief 
hiervoor is dat we navigation rules definiëren in het configuratiebestand faces-config.xml. 
Maar dat valt buiten het bestek van deze inleiding. 
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Hoofdstuk 4.  Business laag: session beans 

1. Inleiding 
Session beans worden gebruikt om business methodes te implementeren. Tezamen met de 
Message Driven Beans zijn ze de enige soort Enterprise Javabeans (EJB) die nog overblijven. 
De entity beans die gebruikt werden voor de Object Relation Mapping bestaan immers niet 
meer. We onderscheiden drie soorten session beans: 

 Stateless session beans: de bean bevat een aantal methodes die kunnen worden 
opgeroepen door clients. Clients mogen echter niets bewaren in eventuele private 
member fields van de bean. Een session bean is niet gekoppeld aan een bepaalde 
client en na elke methodeaanroep door een client gaat de bean terug naar een pool. 
Doordat er meerdere stateless session beans van een bepaald type aanwezig kunnen 
zijn in de pool, kan eenzelfde methode door verschillende clients tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. Elke client krijgt immers voor de duur van de uitvoering van de 
methode een eigen bean toegewezen. 

 Stateful session beans: de bean wordt gekoppeld aan een bepaalde client. Tussen 
twee methode aanroepen in, kan de client informatie bewaren in de bean. Op het 
einde is de client verantwoordelijk om de bean terug vrij te geven. Omdat, in 
tegenstelling tot stateless session beans, stateful session beans gegevens kunnen 
bewaren, zullen ze dus geheugenruimte innemen per client. Daarom bestaat er een 
passivation mechanisme: de application server kan beslissen om de state van een 
stateful session bean te bewaren op de disk. Wanneer de client de bean terug nodig 
heeft, zal de application server de bean opnieuw activeren.  

 Singleton beans: zoals de naam al aangeeft, zal er van een bepaald type telkens maar 
één singleton bean zijn. Dat wil zeggen dat methodeaanroepen van meerdere clients 
tegelijkertijd achter elkaar zullen gebeuren. 

Niet alleen het aantal Enterprise Javabeans is over de verschillende versies van Java EE 
gewijzigd, ook het aantal Java bestanden dat nodig is voor een bepaalde bean is 
verminderd. Oorspronkelijk (J2EE) waren er naast de eigenlijk beanklasse ook twee 
interfaces nodig: de home interface en de local/remote interface. Vanaf Java EE 5 was de 
home interface niet meer nodig. En vanaf Java EE 6 was het zelfs niet meer altijd nodig om 
een interface te definiëren. Alleen de beanklasse was en is dikwijls voldoende. 

Vanaf Java EE 6 kunnen EJB’s ook gebruikt worden in een webapplicatie (.war bestand). In 
vorige versies konden ze alleen in een EJB module gedefinieerd worden (.jar bestand). Het 
.war bestand met de servlets en het .jar bestand met de Enterprise JavaBeans werden 
vervolgens in een .ear bestand gezet. Zo kon men relatief gemakkelijk vanuit de servlet de 
Enterprise Javabean aanspreken. 

Het toepassingsgebied van session beans en Context & Dependency Injection(CDI) beans 
begint meer en meer te overlappen. In Java EE 5 was het nog niet mogelijk om de 
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@Transactional annotatie te gebruiken bij CDI beans. Vanaf Java EE 6 kan dat wel. Het 
belangrijkste verschil tussen beide is nu dat EJB’s ook vanop een andere machine (remote) 
kunnen worden aangeroepen. 

2. Singleton beans 
Van een bepaalde klasse van een singleton bean wordt er maar één object gemaakt. Het 
object wordt aangemaakt wanneer een client de bean begint te gebruiken of bij het starten 
van de applicatie (annotatie @Startup). Het  blijft bestaan zolang de applicatie wordt 
uitgevoerd. Alle clients delen dus hetzelfde object maar clients kunnen standaard niet 
tegelijkertijd een methode van de singleton bean aanroepen. Alle methode aanroepen 
moeten achter elkaar worden uitgevoerd.  

We kunnen hierop een uitzondering definiëren wanneer we een methode de annotatie 
@Lock(READ) geven. De algemene regel is dat alle methodes die de toestand van de bean 
wijzigen een write lock krijgen om te voorkomen dat een andere client de bean op hetzelfde 
moment gebruikt. Methodes die de toestand van de bean opvragen kunnen tegelijkertijd 
door meerdere clients gebruikt worden. 

Soms heeft men een methode nodig die de toestand van de bean initialiseert. Bij een 
gewone Java klasse kunnen we hiervoor de constructor gebruiken. Bij beans die gebruik 
maken van dependency injection  is dit geen optie. De private member velden kunnen 
immers pas door de application server geïnitialiseerd worden na de aanroep van de 
constructor. Daarom kan men een initialisatie methode definiëren met behulp van de 
@PostConstruct annotatie.  

Hieronder volgt een voorbeeld van een Singleton bean die in een applicatie gebruikt wordt 
om gegevens uit de databank te cachen. De @LocalBean annotatie zorgt ervoor dat we geen 
extra interface moeten definiëren. Een mogelijk nadeel hierbij is dat de bean alleen kan 
gebruikt worden in dezelfde module (war-bestand). De gegevens worden ingelezen in de 
init()-methode. (@PostConstruct) 

@Singleton 

@LocalBean 

@Startup 

public class DbCache { 

  @Resource(name="jdbc/__default") 

  private DataSource ds; 

   

  private Map<String, ProductCode> productcodes; 

  

  @PostConstruct 

  public void init(){ 

    productcodes = new HashMap<>(); 

    try(Connection conn = ds.getConnection();Statement st = 

conn.createStatement()){ 

      try(ResultSet rs = st.executeQuery("select prod_code, description, 

rate from product_code p join discount_code d on p.discount_code = 

d.discount_code ")){ 

       while(rs.next()){ 

         ProductCode pc = new ProductCode(); 

         pc.setProd_code(rs.getString(1)); 
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         pc.setDescription(rs.getString(2)); 

         pc.setRate(rs.getBigDecimal(3)); 

         productcodes.put(pc.getProd_code(), pc); 

       } 

     } 

    }catch(SQLException ex){ 

     … 

    } 

  } 

Wanneer we in de applicatie de informatie willen lezen, is het geen probleem wanneer 
meerdere clients dat tegelijkertijd doen. Daarom gebruiken we de annotatie @Lock(READ) 
voor de getKorting() methode 

  @Lock(LockType.READ) 

  public BigDecimal getKorting(String productcode, BigDecimal prijs){ 

    BigDecimal rate = productcodes.get(productcode).getRate(); 

    return  prijs.multiply(rate).divide(new BigDecimal(100)); 

  } 

} 

3. Stateless session beans 
Een Stateless session bean wordt in een pool bewaart in de application server. Wanneer een 
client een methode oproept op de bean, wordt een bean uit de pool gehaald en toegewezen 
aan de client voor de duur van de aanroep. Wanneer de aanroep voorbij is, gaat de bean 
terug naar de pool. Wanneer de client daarna dezelfde of een andere methode oproept op 
de bean, wordt er weer een bean uit de pool gehaald. Dit hoeft echter niet dezelfde bean te 
zijn als bij de vorige aanroep. 

Het is mogelijk voor een client om state te bewaren in een stateless session bean. Maar het 
zou niet veel zin hebben aangezien er geen garantie is dat de client bij de volgende aanroep 
dezelfde bean terugkrijgt. 

Een stateless session bean zonder een interface kan als volgt gedeclareerd worden: 

@Stateless 

@LocalBean 

public class ProductBean { 

Wanneer we in die bean een andere bean (bijvoorbeeld de singleton bean) nodig hebben, 
kunnen we die laten injecteren door de application server: 

 @EJB 

 private DbCache dbcache; 

We kunnen de stateless session bean vervolgens gebruiken in een servlet die tot dezelfde 
module behoort: 

@WebServlet("/ProductServlet") 

public class ProductServlet extends HttpServlet { 
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  @EJB 

  private ProductBean productBean; 

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

    List<Manufacturer> manufacturers = productBean.getManufacturers(); 

    request.setAttribute("manufacturers", manufacturers); 

    request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/product.jsp").forward(request, 

response); 

  } 

Tijdens de aanroep van de getManufacturers()-methode kan geen enkele andere client de 
bean gebruiken. Wanneer een andere client de methode ook zou oproepen, moet er een 
andere bean uit de pool worden gehaald. Wanneer we de methode tweemaal achter elkaar 
zouden uitvoeren, is het niet zeker dat dezelfde bean gebruikt wordt. Na de aanroep van 
een methode verhuist de stateless session bean terug naar de pool. 

Het object productBean verwijst dus niet naar het eigenlijke object dat in de pool zit. In feite 
is het een proxy object. In de methode getManufacturers() van dat proxy object wordt er 
een bean uit de pool gehaald, de methode getManufacturers() wordt uitgevoerd om de lijst 
met manufacturers op te halen en de bean wordt teruggegeven aan de pool.  

Beans worden bij de installatie geregistreerd in de application server onder bepaalde 
namen. Voor de productbean is een van die namen “java:global/ejb01/ProductBean”. 
Wanneer we geen dependency injection zouden gebruiken maar de bean zoeken via een 
JNDI lookup, kunnen we die naam gebruiken. 

4. Stateful session beans 
Een stateful session bean wordt aangeduid met de annotatie @Stateful. Aangezien we in 
het volgende voorbeeld geen @LocalBean annotatie gebruiken, moeten we ook een 
interface voorzien. Daarin worden alle business methodes vermeld die beschikbaar moeten 
zijn voor clients. We definiëren hier een local interface. Wanneer we een remote interface 
zouden definiëren, kan de bean ook aangesproken worden via RMI-IIOP over een netwerk. 

@Local 

public interface WinkelwagenLocal { 

 void VoegProductToe(Product p, int aantal ); 

 Map<Product, Integer> getProducten(); 

 BigDecimal getTotaal(); 

} 

@Stateful 

public class Winkelwagen implements WinkelwagenLocal { 

Aangezien een stateful session bean wordt gekoppeld aan een client, kunnen we in een 
servlet niet de @EJB annotatie gebruiken met een private member veld. Een private 
member veld wordt immers gedeeld door alle clients. In plaats daarvan zullen we een 
lookup uitvoeren van de bean. Aangezien dit in een methode gebeurt, is de lookup voor elke 
client verschillend en krijgt elke client een eigen verwijzing naar een persoonlijke stateful 
session bean. Deze bean is geregistreerd onder de volgende naam: 
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java:global/ejb02/Winkelwagen. In een sessionlistener kunnen we bij de creatie van de 
sessie die naam opzoeken en het gevonden obejct bewaren in de sessie: 

@WebListener 

public class SessionListener implements HttpSessionListener { 

  public void sessionCreated(HttpSessionEvent arg0)  { 

    try{ 

     Context ctx = new InitialContext(); 

      WinkelwagenLocal wagen = 

(WinkelwagenLocal)ctx.lookup("java:global/ejb02/Winkelwagen"); 

      arg0.getSession().setAttribute("winkelwagen", wagen); 

    }catch(NamingException ne) { 

      throw new RuntimeException(ne); 

    }      

  }  

Het object dat we terug krijgen is weer een proxy object dat de WinkelWagenLocal interface 
implementeert. In de servlet kunnen we het object ophalen uit de sessie en gebruiken: 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  WinkelwagenLocal wagen = (WinkelwagenLocal) 

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

  Map<String, String[]> parameterMap = request.getParameterMap(); 

  int productid = Integer.parseInt(parameterMap.get("productid")[0]); 

  System.out.println("Productid is " + productid); 

… 
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Hoofdstuk 5.  Business laag: Spring 

1. Inleiding 
Het is misschien niet helemaal correct om Spring onder de business laag te rangschikken. 
Spring kan immers ook gebruikt worden als web interface via Spring MVC. Maar de 
belangrijkste componenten van Spring vallen onder de business laag.  

De komst van Spring in 2003 zette een aantal veranderingen in gang in Java EE. Spring was 
een reactie op het feit dat Java EE (toen nog J2EE) erg ingewikkeld was. Dat had veel te 
maken met het feit dat J2EE zich richtte naar erg grote applicaties. Maar zelfs dan zou men 
nog kunnen zeggen dat men overdreven had in het ontwerp.  

Een tweede belangrijke kritiek op J2EE was dat het onmogelijk was om de klassen die men 
ontwierp in een J2EE applicatie onmogelijk buiten een application server konden gebruikt 
worden. Dat maakte het zo goed als onmogelijk om de klassen te testen via unit tests.  

Het Spring framework maakt volop gebruik van Plain Old Java Objects(POJO). Men is niet 
verplicht om een business object af te leiden van een specifieke basisklasse of een bepaalde 
interface te implementeren. Een tweede belangrijk concept binnen Spring is de IoC of 
Inversion of Control container. Een andere naam hiervoor is Dependency Injection. 
Tegenwoordig is dat concept al volop doorgedrongen in andere frameworks, waaronder ook 
Java EE. Maar bij de komst van Spring was dat een belangrijke uitbreiding van de 
mogelijkheden van Java.  

In de beginjaren (tot Spring 3) was het een veelgehoorde kritiek dat de configuratie van een 
Spring applicatie vooral via XML-bestanden moest gebeuren. Maar tegenwoordig kunnen de 
meeste configuratie-instellingen gebeuren via annotaties.  

De belangrijkste ideeën die aan de basis lagen van het Spring framework, zijn nu allemaal 
ook doorgedrongen in de Java EE standaard. Dus het is zeker de verdienste van Spring dat 
J2EE een aantal revolutionaire veranderingen ondergaan heeft. 

2. Een eerste voorbeeld 
Meestal zullen we Spring gebruiken in een server omgeving (bijvoorbeeld in een Servlet 
container). Maar in dit voorbeeld bekijken we Spring in een standalone configuratie. Er zijn 
tegenwoordig omgevingen die het gemakkelijker maken om Spring te gebruiken in een 
standalone omgeving, namelijk Spring Boot. Maar aangezien we de principes achter Spring 
willen bekijken, maken we in dit voorbeeld geen gebruik van die mogelijkheid. 

Om met Spring te werken, hebben we het Spring framework nodig. Maar daarnaast zijn er 
ook nog andere klassen die in het classpath van de applicatie moeten voorkomen. De 
gemakkelijkste manier om aan deze dependencies te voldoen is gebruik te maken van een 
build tool zoals maven of graddle.  
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Wanneer we maven gebruiken, kunnen we de volgende configuratie in het pom.xml 
bestand zetten: 

  <dependencies> 

   <dependency> 

    <groupId>org.springframework</groupId> 

    <artifactId>spring-context</artifactId> 

    <version>4.1.6.RELEASE</version> 

   </dependency> 

  </dependencies> 

Hierdoor worden automatisch de volgende libraries gedownload: 

 Spring-core: de basisklassen van Spring die de Inversion of Control container 
implementeren 

 Spring-beans: zorgen voor de dependency injection 

 Spring-context: bouwt verder op spring-beans. Voegt internationalisatie toe, het 
opzoeken van beans, en Java EE mogelijkheden zoals EJB en remote toegang. Deze 
library bevat ook de basisklasse voor de IoC container die we nodig hebben in 
standalone Spring applicaties. 

 Sprint-expression: uitbreiding van de expression language in JSP/JSF. 

 Spring-aop (afhankelijk van aopalliance): aspect oriented programming met 
bijvoorbeeld method interceptors en pointcuts.  

 Commons-logging: Spring maakt gebruik van Apache Commons logging als logging 
framework 

Om de Spring Inversion of Control container aan te spreken, gebruiken we een 
ApplicationContext klasse. Omdat we de klassen die we gebruiken niet configureren via een 
.xml bestand, maar via annotations, gebruiken we een AnnotationConfigApplicationContext. 
In de constructor van deze klasse geven we de packages mee waarvan de klassen moeten 
worden gescand op annotations. 

De @Configuration annotation geeft aan dat de klasse “bean-definities” bevat. Een “bean-
definitie” is hier een methode die een object van een bepaald type teruggeeft (factory 
methode). Wanneer de applicatie een object van dat type nodig heeft, zal de factory 
methode worden opgeroepen. De configuration klasse kan er als volgt uitzien: 

@Configuration 

public class MessageConfig { 

 @Bean 

 MessageService myMessageService() { 

  return new MessageService() { 

   public String getMessage() { 

    return "Dag allemaal"; 

   } 

  }; 

 } 

 

} 
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In dit voorbeeld zal in de MessageConfig klasse de myMessageService methode worden 
opgeroepen wanneer de applicatie een object van het type MessageService nodig heeft. De 
interface MessageService kan er als volgt uitzien: 

public interface MessageService { 

 String getMessage(); 

} 

Wanneer we ervan uitgaan dat de MessageConfig klasse in het package 
“org.betavzw.spring” staat, kunnen we de configuratie laten oppikken door Spring via de 
volgende constructor aanroep: 

try (AbstractApplicationContext context = new 

AnnotationConfigApplicationContext("org.betavzw.spring")) { 

… 

} 

Door het package “org.betavzw.spring” mee te geven in de constructor, zal er niet alleen 
gezocht worden naar @Configuration annotations, maar worden ook @Component 
annotations opgepikt. Een @Component annotation is de definitie van een bean die geladen 
zal worden door de ApplicationContext bij het opstarten van de applicatie: 

@Component 

public class MessagePrinter { 

  final private MessageService service; 

  @Autowired 

  public MessagePrinter(MessageService service) { 

    this.service = service; 

  } 

  public void printMessage() { 

    System.out.println(this.service.getMessage()); 

  } 

} 

Doordat de bean wordt aangemaakt door de ApplicationContext, kunnen we ook de 
@Autowired functionaliteit gebruiken. Bij de aanroep van de constructor om de bean aan te 
maken, zal Spring op zoek gaan naar een @Bean methode voor het type MessageService. 
Die methode zal gebruikt worden om een MessageService object aan te maken. Vervolgens 
zal dat object gebruikt worden als parameter voor de constructor.  

Om het object van het type MessagePrinter aan te maken, kunnen we bean van het type 
MessagePrinter opvragen bij het AnnotationConfigApplicationContext object: 

public static void main(String[] args) { 

  try (AbstractApplicationContext context = new 

AnnotationConfigApplicationContext("org.betavzw.spring")) { 

    MessagePrinter printer = context.getBean(MessagePrinter.class); 

    printer.printMessage(); 

  } 

} 
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In de praktijk zal men de @Component annotatie niet zo dikwijls tegenkomen. Er wordt 
meer gebruik gemaakt van de “afgeleide” annotaties: 

 @Service: voorlopig nog hetzelfde als @Component, maar het duidt duidelijker aan 
wat de bean doet. 

 @Repository: Klasse die het Repository patroon definieert (Domain Driven Design). 
De Data Access Objects (DAO) vallen hier ook onder.  

 @Controller: Controller klasse in Spring MVC 

3. Een databank aanspreken via Spring 
Om een databank te kunnen aanspreken, moeten we de configuratieparameters definiëren: 
url, gebruikersnaam, paswoord, … Hiervoor kunnen we een configuratie klasse maken die 
een @Bean factory methode bevat die een DataSource teruggeeft: 

@Configuration 

public class CustomerConfig { 

  @Bean 

  DataSource getDataSource(){ 

    DriverManagerDataSource ds = new DriverManagerDataSource(); 

    ds.setUsername("APP"); 

    ds.setPassword("APP"); 

    ds.setUrl("jdbc:derby://localhost:1527/sun-appserv-samples"); 

    return ds; 

  } 

} 

Deze datasource kunnen we gebruiken om een JdbcTemplate object aan te maken in de 
DAO klasse. JdbcTemplate is een Spring klasse die het aanspreken van een databank 
vergemakkelijkt. De JDBC (Prepared)Statement- en ResultSet-klassen worden afgeschermd 
door JdbcTemplate. Wanneer we bijkomend gebruik maken van een 
BeanPropertyRowMapper klasse, wordt het aanspreken van de databank om een lijst met 
Customer-objecten te genereren veel eenvoudiger dan in klassieke JDBC: 

public List<Customer> getCustomers() { 

  List<Customer> customers = jdbcTemplate.query("SELECT customer_ID, name 

FROM CUSTOMER", new BeanPropertyRowMapper<Customer>(Customer.class)); 

  return customers; 

} 

Om de BeanPropertyRowMapper klasse te gebruiken, moeten de properties 
(getters/setters) van de Customer klasse overeenkomen met de namen van de velden in de 
tabel. Het JdbcTemplate object kunnen we laten injecteren via @AutoWired: 

@Repository //vgl met @Component maar specifiek voor de persistence layer 

public class CustomerDAOImpl implements CustomerDAO { 

 

  @Autowired 

  public void setDataSource(DataSource dataSource){ 

    jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource); 

  } 

  … 
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} 

In de main()-methode kunnen we een bean van het type CustomerDAO laten aanmaken 
door Spring en vervolgens de lijst met Customer objecten opvragen uit de databank: 

public static void main(String[] args){ 

  try (AbstractApplicationContext context = new 

AnnotationConfigApplicationContext("org.betavzw.spring")) { 

    CustomerDAO dao = context.getBean(CustomerDAO.class);   

    List<Customer> customers = dao.getCustomers(); 

    for(Customer c: customers){ 

 System.out.println(c); 

    } 

  } 

} 

In Spring zullen we meestal gebruik maken van interfaces. In dit geval spreekt de 
CustomerDAOImpl een Derby databank aan. We zouden een andere klasse kunnen 
definiëren die een MySQL databank gebruikt. Door te werken met interfaces, moet er niets 
veranderen in het hoofdprogramma. 

4. Spring MVC en bean validation 
Wanneer we Spring willen gebruiken in een Webomgeving, zal dat meestal via Spring MVC 
zijn. Dit is het Model-View-Controller framework van Spring. De bedoeling van Spring MVC is 
om enerzijds de omzetting van request parameters naar objecten te vergemakkelijken. En 
anderzijds het doorsturen van outputwaarden en foutboodschappen naar de view te 
stroomlijnen. 

Het inlezen van de configuratiewaarden voor Spring MVC zal door een Servlet moeten 
gebeuren. Die servlet zal de brug vormen tussen de Servlet container en Spring. Die servlet 
is een onderdeel van Spring MVC: de DispatcherServlet. 

<servlet> 

  <servlet-name>springmvc</servlet-name> 

  <servlet-class> 

    org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet 

  </servlet-class> 

  <init-param> 

    <param-name>contextConfigLocation</param-name> 

    <param-value> 

      /WEB-INF/config/spring-config.xml 

    </param-value> 

  </init-param> 

</servlet> 

We kunnen de configuratie meegeven in een XML-bestand met behulp van een init-
param(contextConfigLocation). Dit bestand kan er als volgt uitzien: 

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

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

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

    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" 

    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

    xsi:schemaLocation=" 

        http://www.springframework.org/schema/beans 

        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 

        http://www.springframework.org/schema/mvc 

        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd      

        http://www.springframework.org/schema/context 

        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd"> 

  <context:component-scan base-package="org.betavzw.spring"/> 

  <mvc:annotation-driven/> 

  <bean id="viewResolver"       

class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> 

    <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/> 

    <property name="suffix" value=".jsp"/> 

  </bean> 

</beans> 

Net zoals in de standalone applicatie definiëren we hier welke packages gescand moeten 
worden(component-scan) en dat Spring op zoek moet gaan naar Annotations (annotation-
driven) 

Bijkomend bepalen we ook via de viewResolver hoe een viewnaam moet geïnterpreteerd 
worden. Een view met als naam productlijst komt overeen met /WEB-
INF/jsp/productlijst.jsp. Voor en na de naam worden dus prefix en suffix gezet. 

In een Model-View-Controller omgeving hebben we modelklassen nodig. Dat zal in dit 
voorbeeld een Product klasse zijn. We willen niet dat de naam van een product leeg kan zijn. 
Daarvoor zullen we Bean validatie gebruiken. De maven dependency die we hiervoor nodig 
hebben is: 

  <dependency> 

   <groupId>org.hibernate</groupId> 

   <artifactId>hibernate-validator</artifactId> 

   <version>5.1.3.Final</version> 

  </dependency> 

In de product klasse zullen we definiëren dat de naam niet leeg mag zijn en minimum 1 
karakter lang moet zijn: 

public class Product { 

 private int id; 

 @NotNull 

 @Size(min=1) 

 private String naam; 

… 

} 

Elke request zal afgehandeld worden door een methode van een controller. Die zal gebruik 
maken van een service voor de toegang tot de databank. Een Model argument zal gebruikt 
worden voor de uitwisseling van informatie tussen de Controller en de View. Die laatste is 
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immers verantwoordelijk voor het tonen van de informatie aan de gebruiker. De 
returnwaarde van een methode die een request afhandelt, kan uit verschillende types 
bestaan. In dit geval gebruiken we hiervoor een String die de viewnaam bevat. De 
InternalResourceViewResolver zal de viewnaam omzetten naar een bestandsnaam. Een 
methode om een lijst van producten op te vragen, zou er als volgt kunnen uitzien: 

@Controller 

public class ProductController { 

 @Autowired 

 private ProductService productService; 

  

 @RequestMapping(value={"/list_product","/"}) 

 public String listProducten(Model model){ 

  List<Product> producten = productService.getProducten(); 

  model.addAttribute("producten", producten); 

  return "ProductLijst"; 

 } 

De methode listProducten is gekoppeld aan twee URLs: /list_product en /. De lijst met 
producten wordt bewaard in het model en wordt zo doorgegeven aan de view /WEB-
INF/jsp/ProductLijst.jsp. 

De view toont de lijst met producten met behulp van de standard tags: 

<table class="table table-bordered table-striped"> 

  <thead> 

    <tr><th>Id</th><th>Naam</th><th>Actie</th></tr> 

  </thead> 

  <tbody> 

   <c:forEach items="${producten}" var="p"> 

     <tr> 

       <td>{p.id}</td><td>${p.naam}</td><td><a href='<c:url 

value="/delete_product/"/>${p.id}' class="btn btn-

default">Verwijderen</a></td> 

     </tr> 

   </c:forEach> 

  </tbody> 

</table> 

Om een product te verwijderen, roepen we de URL /delete_product/ op, gevolgd door de id 
van het product. De methode die deze request afhandelt in de controller ziet er als volgt uit: 

@RequestMapping("/delete_product/{id}") 

public String deleteProduct(@PathVariable int id, RedirectAttributes 

redirectAttrs){ 

  productService.deleteProduct(id); 

  redirectAttrs.addFlashAttribute("bericht", "Product is verwijderd"); 

  return "redirect:/list_product"; 

} 

In de @RequestMapping annotatie definiëren we een placeholder ({id}). De annotatie 
@PathVariable zorgt ervoor dat de id van het product in het argument int id wordt gezet.  
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We willen de view hier tonen via een redirect. Dat wil zeggen dat we geen HTML pagina 
terugsturen, maar dat we aan de server vragen om een GET-request uit te voeren. Die GET-
request zal terug worden afgehandeld door de methode listProducten. Op de pagina willen 
we een bericht tonen dat het product verwijderd is. Maar we kunnen die informatie niet 
bewaren in een Model-object. Een Model-object is alleen geschikt voor direct communicatie 
tussen Controller en View. Het is te vergelijken met een Request-object in een Servlet 
omgeving.  

In plaats daarvan gebruiken we RedirectAttributes. Dit is een “model”-klasse voor redirects. 
De methode addFlashAttribute zal ervoor zorgen dat de tekst “Product is verwijderd” 
bewaard wordt in de sessie van de gebruiker. Bij de volgende request is die informatie 
beschikbaar voor de view en kunnen we die afdrukken: 

<div class="alert alert-success">${bericht}</div> 

Flash attributen worden na één request automatisch verwijderd.  

In plaats van requestAttributes.addFlashAttribute() hadden we ook de methode 
requestAttributes.addAttribute() kunnen gebruiken. Het bericht zou dan als 
requestparameter worden meegestuurd. Om het te tonen in de JSP-pagina, moeten we de 
code aanpassen: 

<div class="alert alert-success">${param.bericht}</div> 

Bij het bewaren van een product, willen we de validatie gebruiken. Dat doen we in de 
methode saveProduct via een @Validat annotatie: 

@RequestMapping(value="/save_product") 

public String saveProduct(@ModelAttribute("product") @Valid Product 

product, BindingResult result){ 

  if (result.hasErrors()) return "ProductAddForm"; 

  try{ 

    productService.addProduct(product); 

    return "redirect:/list_product"; 

  }catch(DuplicateKeyException ex){ 

    result.rejectValue("id", "Duplicate", "Id bestaat al"); 

    return "ProductAddForm"; 

  } 

} 

@ModelAttribute(“product”) zorgt ervoor dat de product parameter wordt geïnitialiseerd 
met het product object in het model. De BindingResult parameter kunnen we gebruiken om 
te controleren of er fouten zitten in het product object. In dat geval laten we de 
ProductAddForm-pagina opnieuw zien. Aangezien het naam-veld niet leeg mag zijn, zal deze 
fout optreden wanneer de gebruiker geen naam heeft ingevuld. 

Een tweede probleem kan zijn dat de id al bestaat. Dat kunnen we alleen testen wanneer 
we het product proberen te bewaren in de databank. In het voorbeeld zien we dat we zelf 
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ook een fout kunnen toevoegen aan het BindingResult object via de methode rejectValue(). 
Het eerste argument is de naam van de parameter, het tweede argument is de key in een 
resources bestand, het derde argument is de default message (wanneer er geen resources 
bestand is). 

Om de fout te tonen in de jsp-pagina kunnen we gebruik maken van de <form:errors>-tag: 

<spring:bind path="naam"> 

  <div class="form-group ${status.error? 'has-error':''}"> 

    <label for="productnaam" class="label-control">Naam: </label> 

    <form:input path="naam" id="naam" class="form-control" /> 

    <form:errors path="naam" cssClass="help-block"></form:errors> 

  </div> 

</spring:bind> 

Wanneer we in de JSP-pagina willen testen of er fout is in een veld, kunnen we 
<spring:bind..> gebruiken. Binnen deze tag bestaat er een ${status} variabele waarmee we 
de error-toestand kunnen testen. In dit voorbeeld wordt de class ‘has-error’ toegevoegd 
wanneer er fout zit in naam. 

Om deze tags te kunnen gebruiken, moeten de volgende prefixen geregistreerd worden: 

<%@taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form"%> 

<%@taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags" %> 

In plaats van de configuratie van spring webmvc in een xml-bestand te doen, kunnen we ook 
een configuratieklasse definiëren. De klasse kan er als volgt uitzien.  

@Configuration 

@EnableWebMvc 

@ComponentScan(basePackages={"org.betavzw.spring"}) 

public class SpringConfiguration { 

 @Bean 

 public DataSource getDataSource(){ 

  DataSource ds = null; 

  JndiTemplate jndiTemplate = new JndiTemplate(); 

  try{ 

   ds = (DataSource)jndiTemplate.lookup("jdbc/__default"); 

  }catch(NamingException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return ds; 

 } 

 

 @Bean 

 public InternalResourceViewResolver getInternalResourceViewResolver() 

{ 

  InternalResourceViewResolver resolver = new 

InternalResourceViewResolver(); 

  resolver.setPrefix("/WEB-INF/jsp/"); 

  resolver.setSuffix(".jsp"); 

  return resolver; 

 } 
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} 

In deze klasse registreren we twee beans: de datasource en de InternalViewResolver die we 
ook in het spring configuratiebestand kunnen zetten. Om deze klasse te gebruiken, moeten 
we web.xml aanpassen: 

<init-param> 

  <!-- contextConfigLocation verwijst hierdoor naar een klasse en niet naar 

een xml bestand --> 

  <param-name>contextClass</param-name> 

  <param-value> org.springframework.web.context.support. 

AnnotationConfigWebApplicationContext 

  </param-value> 

</init-param> 

<init-param> 

  <param-name>contextConfigLocation</param-name> 

  <param-value>org.betavzw.spring.SpringConfiguration</param-value> 

</init-param> 
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Hoofdstuk 6.  Business laag: webservices 

1. Inleiding 
Gebruikers kunnen Java EE applicaties aanspreken via een browser. De applicatie stuurt de 
gebruikersinterface mee met de informatie die getoond moet worden. Wanneer we 
webservices gebruiken, wordt alleen de data doorgestuurd naar de client. Die zal zelf voor 
een user interface moeten zorgen om de informatie te tonen aan de gebruiker. Webservices 
geven zo een grotere flexibiliteit aan de client. Het is immers niet zeker dat de opgevraagde 
informatie getoond moet worden aan een gebuiker. De client applicatie zou de informatie 
even goed kunnen bewaren in een lokale databank.  

Webservices zijn, tezamen met RMI-IIOP, een manier om de functionaliteit van een Java EE 
applicatie vanop afstand aan te spreken. Het grote voordeel van Webservices ten opzicht 
van RMI-IIOP is dat er gebruik wordt gemaakt van het HTTP-protocol. Dat vergemakkelijkt 
de communcatie over het internet.  

Een tweede voordeel van webservices ten opzicht van RMI-IIOP is dat men niet beperkt is 
tot Java-Java-communicatie. Via een webservice kan een Java-client communiceren met een 
PHP of een C# server. En omgekeerd kan een Java webservice ook worden aangesproken 
door een client in een andere programmeertaal.  

Een nadeel van webservices is dat de informatie-uitwisseling tussen client en server minder 
efficient verloopt dan met een binair protocol zoals RMI-IIOP, zeker wanneer XML als 
formaat wordt gebruikt. Tegenwoordig ziet men al meer en meer JSON opduiken als 
formaat waardoor dit minder een rol speelt. 

Java EE ondersteunt twee soorten webservices: JAX-WS en JAX-RS. JAX-WS omvat zowel de 
“klassieke” webservices als de ReSTful webservices. JAX-RS is specifiek ontworpen voor 
ReSTful webservices. JAX-WS is meer gericht op een contract-first aanpak via WSDL 
bestanden terwijl JAX-RS alleen kan gebruikt worden in een code-first aanpak. Wegens het 
meer formele karakter van JAX-WS zien we deze laatste meer opduiken in server-server 
communicatie. JAX-RS wordt meer gebruikt in client-server communicatie. Dat hangt ook 
samen met het feit dat JAX-RS meer geschikt is wanneer client en server door hetzelfde 
team wordt ontwikkeld. De contract-first aanpak van JAX-WS is meer geschikt voor de 
communicatie tussen twee partijen die onafhankelijk van elkaar werken. 

2. JAX-WS 

2. A. Code(Service) first 
Meestal wordt een JAX-WS service opgebouwd op basis van een contract: wat is de input 
van de methode en wat is het resultaat van de methode. Dit contract bepaalt dus in feit de 
interface. In een eerste voorbeeld vertrekken we echter van de Java code. We leiden het 
contract vervolgens af van die code. Dat kunnen we eenvoudig doen via annotaties: 
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@WebService 

public class Calculator { 

 @WebMethod 

 public int Optellen(int getal1, int getal2){ 

  return getal1 + getal2; 

 } 

} 

Door een klasse de annotatie @WebService te geven en een methode de annotatie 
@WebMethod, zal er een WSDL bestand worden gegenereerd dat de definitie van de 
methode bevat. Hierin vinden we ten eerste een schema bestand dat de input en de output 
beschrijft (Optellen en OptellenResponse): 

<xs:schema xmlns:tns="http://service.betavzw.org/" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0" 

targetNamespace="http://service.betavzw.org/"> 

 

  <xs:element name="Optellen" type="tns:Optellen"/> 

 

  <xs:element name="OptellenResponse" type="tns:OptellenResponse"/> 

 

  <xs:complexType name="Optellen"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="arg0" type="xs:int"/> 

      <xs:element name="arg1" type="xs:int"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <xs:complexType name="OptellenResponse"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="return" type="xs:int"/> 

     </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

</xs:schema> 

Dat schema wordt gebruikt in  het WSDL bestand voor de definitie van de types: 

<types> 

<xsd:schema> 

<xsd:import namespace="http://service.betavzw.org/" 

schemaLocation="http://localhost:8080/wsservice/CalculatorService?xsd=1"/> 

</xsd:schema> 

</types> 

Vervolgens worden de messages beschreven die worden uitgewisseld tussen beide partijen. 
In deze messages worden de types van het schema bestand gebruikt: 

<message name="Optellen"> 

  <part name="parameters" element="tns:Optellen"/> 

</message> 

<message name="OptellenResponse"> 

  <part name="parameters" element="tns:OptellenResponse"/> 

</message> 

In <portType> worden de operaties gedefinieerd met de input en de output: 



Java Enterprise Editie 7 

βeta VZW (www.betavzw.org)  Pagina 59 
  

<portType name="Calculator"> 

  <operation name="Optellen"> 

    <input 

wsam:Action="http://service.betavzw.org/Calculator/OptellenRequest" 

message="tns:Optellen"/> 

    <output 

wsam:Action="http://service.betavzw.org/Calculator/OptellenResponse" 

message="tns:OptellenResponse"/> 

  </operation> 

</portType> 

In de binding wordt HTTP als protocol gedefinieerd 

<binding name="CalculatorPortBinding" type="tns:Calculator"> 

  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

style="document"/> 

  <operation name="Optellen"> 

    <soap:operation soapAction=""/> 

    <input> 

      <soap:body use="literal"/> 

    </input> 

    <output> 

      <soap:body use="literal"/> 

    </output> 

  </operation> 

</binding> 

Tenslotte wordt gedefinieerd waar we de service kunnen vinden via de <service>-tag 

<service name="CalculatorService"> 

  <port name="CalculatorPort" binding="tns:CalculatorPortBinding"> 

    <soap:address 

location="http://localhost:8080/wsservice/CalculatorService"/> 

  </port> 

</service> 

</definitions> 

Op basis van dit WSDL bestand kunnen de meeste IDE’s de proxy klassen genereren. Dit zijn 
klassen die de communicatie verzorgen met de webservice. In de onderstaande client lijkt 
het of het service-object van dezelfde klasse is als de webservice aan de server kant 
(Calculator). Calculator is hier echter een proxy klasse die in de interface dezelfde methodes 
heeft als de server klasse(optellen). De code in de methode optellen() telt geen twee 
getallen op, maar geeft twee getallen door aan de webservice en wacht op antwoord. 
Wanneer het resultaat wordt teruggestuurd door de server, zal de methode de som 
opvangen en teruggeven aan de main()-methode. 

public static void main(String[] args) throws ServiceException, 

RemoteException { 

  CalculatorServiceLocator locator = new CalculatorServiceLocator(); 

  Calculator service = locator.getCalculatorPort(); 

  int som = service.optellen(1, 2); 

  System.out.println("De som is " + som); 

} 
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2. B. Contract first 
Bij een contract first aanpak vertrekken we van een WSDL-structuur. Het idee hierachter is 
dat we eerst bepalen welke informatie er moet worden uitgewisseld tussen client en server. 
Eenmaal dat we dat weten, kunnen we de Java code schrijven om die informatie-
uitwisseling te implementeren. 

We kunnen vertrekken van een WSDL skeleton. In de praktijk zullen we de definitie van de 
types in een apart xsd-schema bestand zetten. Maar op dit moment is het gemakkelijker 
wanneer ze in één bestand staan. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://www.betavzw.org/product/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="product" 

targetNamespace="http://www.betavzw.org/product/"> 

  <wsdl:types> 

    <xsd:schema targetNamespace="http://www.betavzw.org/product/"> 

      <xsd:element name="NewOperation"> 

        <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="in" type="xsd:string"/> 

          </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NewOperationResponse"> 

        <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="out" type="xsd:string"/> 

          </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

    </xsd:schema> 

  </wsdl:types> 

  <wsdl:message name="NewOperationRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:NewOperation" name="parameters"/> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="NewOperationResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:NewOperationResponse" name="parameters"/> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:portType name="product"> 

    <wsdl:operation name="NewOperation"> 

      <wsdl:input message="tns:NewOperationRequest"/> 

      <wsdl:output message="tns:NewOperationResponse"/> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

  <wsdl:binding name="productSOAP" type="tns:product"> 

    <soap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="NewOperation"> 

      <soap:operation 

soapAction="http://www.betavzw.org/product/NewOperation"/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 
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    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="product"> 

    <wsdl:port binding="tns:productSOAP" name="productSOAP"> 

      <soap:address location="http://www.example.org/"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

In dit voorbeeld zullen we twee operaties definiëren: createProduct en listProduct. Een 
product heeft een unieke id, een naam en een prijs. We beginnen met de types te 
definiëren die we nodig hebben. We bekijken hier de uitwisseling onder de vorm van 
messages. We mogen dus niet in termen van methodes en argumenten denken. Elke 
webservice operatie krijgt een message binnen en stuurt een message terug. Onze types 
zullen dus request- en response objecten zijn. 

Aangezien we een lijst van producten willen opvragen, definiëren we ook best een Product 
type: 

<xsd:element name="Product"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="id" type="xsd:int"/> 

   <xsd:element name="naam" type="xsd:string"/> 

   <xsd:element name="prijs" type="xsd:decimal"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

Verder definiëren we de request- en response objecten voor de twee operaties. 
ProductRequest en ProductResponse voor de createProduct operatie, ListProductResponse 
voor de ListProducts operatie: 

<xsd:element name="ProductRequest"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

 <xsd:element name="naam" type="xsd:string" /> 

    <xsd:element name="prijs" type="xsd:decimal" /> 

 </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ProductResponse"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

 <xsd:element name="id" type="xsd:int" /> 

    </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ListProductsResponse"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

 <xsd:element ref="tns:Product" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 
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Met behulp van deze types kunnen we de vier messages definiëren voor de twee operaties. 
De ListProducts operatie heeft een lege input message. 

<wsdl:message name="CreateProductRequest"> 

 <wsdl:part element="tns:ProductRequest" name="productRequest" /> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="CreateProductResponse"> 

 <wsdl:part element="tns:ProductResponse" name="id" /> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="EmptyMessage"> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="ListProductsResponse"> 

 <wsdl:part element="tns:ListProductsResponse" name="producten" /> 

</wsdl:message> 

Het porttype gebruiken we om de operaties samen te brengen: 

<wsdl:portType name="productPort"> 

 <wsdl:operation name="CreateProduct"> 

  <wsdl:input message="tns:CreateProductRequest" /> 

  <wsdl:output message="tns:CreateProductResponse" /> 

 </wsdl:operation> 

 <wsdl:operation name="ListProducts"> 

  <wsdl:input message="tns:EmptyMessage" /> 

  <wsdl:output message="tns:ListProductsResponse" /> 

 </wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

De binding koppelt het porttype aan een protocol en een stijl. Voor de stijl kunnen we “rpc” 
of “document” gebruiken. Bij “rpc” komt het erop neer dat er in de soap body afzonderlijke 
parameters worden doorgegeven. Bij “document” wordt er één “document” doorgegeven.  

<wsdl:binding name="productSOAP" type="tns:productPort"> 

  <soap:binding style="document" 

   transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

  <wsdl:operation name="CreateProduct"> 

    <soap:operation 

soapAction="http://www.betavzw.org/product/CreateProduct" /> 

    <wsdl:input> 

      <soap:body use="literal" /> 

    </wsdl:input> 

    <wsdl:output> 

 <soap:body use="literal" /> 

    </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

  <wsdl:operation name="ListProducts"> 

    <soap:operation 

soapAction="http://www.betavzw.org/product/ListProducts" /> 

    <wsdl:input> 

 <soap:body use="literal" /> 

    </wsdl:input> 

    <wsdl:output> 

 <soap:body use="literal" /> 

    </wsdl:output> 

  </wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 
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Voor de input- en output parameters zal <soap:body> altijd use=”literal” zijn. Tenslotte 
moeten we ook de service definiëren: 

<wsdl:service name="ProductService"> 

 <wsdl:port binding="tns:productSOAP" name="productSOAP"> 

  <soap:address location="http://www.example.org/" /> 

 </wsdl:port> 

</wsdl:service> 

Op basis van dit WSDL-bestand kunnen we de Java klassen laten genereren die we nodig 
hebben voor de webservice. Hiervoor gebruiken we de wsimport-tool die terug te vinden is 
in de bin directory van de Java SE SDK: 

wsimport –keep –p org.betavzw.product product.wsdl 

De optie –keep zorgt ervoor dat de .java bestanden bewaard blijven. De optie -p bepaalt het 
package waarin de gegenereerde bestanden terecht moeten komen. Wsimport definiëert 
klassen voor de types, zoals bijvoorbeeld voor het product type. Maar het belangrijkste .java 
bestand is waarschijnlijk ProductPort.java. Hierin is de interface gedefinieerd die we zullen 
gebruiken om de implementatieklasse te definiëren: 

@WebService(serviceName="ProductService",endpointInterface="org.betavzw.pro

duct.ProductPort") 

public class ProductPortImpl implements ProductPort { 

 

 private static final List<Product> producten = new ArrayList<>(); 

 @Override 

 public ProductResponse createProduct(ProductRequest productRequest) { 

  int id = producten.size(); 

  String naam = productRequest.getNaam(); 

  BigDecimal prijs = productRequest.getPrijs(); 

  Product p = new Product(); 

  p.setNaam(naam); 

  p.setPrijs(prijs); 

  p.setId(id); 

  producten.add(p); 

  ProductResponse response = new ProductResponse(); 

  response.setId(id); 

  return response; 

 } 

 

 @Override 

 public ListProductsResponse listProducts() { 

  ListProductsResponse response = new ListProductsResponse(); 

  response.getProduct().addAll(producten); 

  return response; 

 } 

 

} 

Via de @Webservice annotatie geven we de naam mee van de service (die ook gebruikt zal 
worden in de URL) en de naam van interface. Daardoor worden de annotaties van de 
interface ook toegepast op deze klasse. 
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3. JAX-RS 
ReSTful (Representational State Transfer) webservices keren eigenlijk terug naar de 
basiswerking van een (statische) website. Stel dat we een website hebben met persoonlijke 
pagina’s van personen (Jan, Piet, Joris, Corneel). Dan zouden die in de volgende directory 
structuur kunnen zetten: 

 

Elk van die bestanden vormt een resource met een eigen URI. Wanneer we even de .HTML 
extensie vergeten, zouden we de pagina van Corneel kunnen opvragen via een GET-request 
van http://server/personen/corneel.  

HTTP kent echter ook een DELETE commando (of verb). Om de pagina van Corneel te 
verwijderen, zouden we een DELETE-request kunnen uitvoeren met als URI 
http://server/personen/corneel. Om een lijst van alle personen op te vragen zouden we, 
logischerwijze, een GET-request kunnen uitvoeren van http://server/personen.  

In feite worden de HTML-bestanden hier als resources gezien die we kunnen aanspreken via 
de http verbs. De vier http verbs die meestal gebruikt worden bij ReSTful webservices zijn 

GET Vraag één resource of een verzameling van resources op 

POST Stuur een nieuwe resource naar de server 

PUT Wijzig een resource op basis van de unieke id 

DELETE Verwijder een resource op basis van de unieke id 

Bij JAX-WS bekijken we de communicatie meer zoals gewone methode aanroepen. De 
operaties van een JAX-WS sluiten meer aan bij de business methodes. JAX-RS is meer 
geschikt wanneer we de webservices kunnen bekijken als een verzameling van resources die 
we willen beheren. 

Wanneer we JAX-RS willen gebruiken, beginnen we met een configuratieklasse. De 
belangrijkste(en voor dit voorbeeld) enige instelling is de annotatie die de basisurl van de 
webservice bepaalt(@ApplicationPath): 

@ApplicationPath("beta") 

public class ApplicationConfig extends Application { 

 

} 
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Vervolgens kunnen we de klasse definiëren die ReSTful webservice implementeert en onder 
welke URI de methodes van die klasse zullen vallen. We gebruiken JSON als 
uitwisselingsformaat. Dat kunnen we allemaal meegeven als annotatie: 

@Path("producten") 

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

public class ProductRestService { 

Vervolgens definiëren we de methodes. De lijst van producten opvragen gebeurt via een 
GET-request naar de basis URI: 

 @GET 

 public List<Product> getProducten() { 

  List<Product> producten = dao.getProducten(); 

  log.fine("Aantal producten: " + producten.size()); 

  return dao.getProducten(); 

 } 

Voor het opvragen van één product, moet de URI worden uitgebreid met de id van het 
product. Die id hebben we ook nodig in de methode. Dat duiden we aan met de annotatie 
@PathParam. De returnwaarde is één product. 

 @GET 

 @Path("{id}") 

 public Product getProduct(@PathParam("id") int id) { 

  return dao.getProduct(id); 

 } 

De returnwaarde van de functie is de nieuwe id. Voor de update van een product gebruiken 
we het PUT verb. In de body van de request komt het product binnen.  

 @PUT 

 @Path("{id}") 

 public void updateProduct(@PathParam("id") int id, Product p) { 

  dao.updateProduct(id, p); 

 } 

De deleteProduct() methode is gelijkaardig aan getProduct. Maar we willen hier ook 
meegeven dat het verwijderen gelukt is (of niet). Daarvoor kunnen we gebruik maken van 
de HTTP statuscodes. Wanneer een request gelukt is, stuurt een webserver 200 OK terug. 
Wanneer de resource niet bestaat, kunnen we 410 GONE gebruiken als returnwaarde: 

 @DELETE 

 @Path("{id}") 

 public Response deleteProduct(@PathParam("id") int id) { 

  try{ 

   dao.deleteProduct(id); 

   return Response.ok().build(); 

  }catch(RuntimeException e){ 

   return Response.status(Response.Status.GONE).build(); 

  } 
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 } 

De creatie van een product gebeurt via een POST. Wanneer de id al bestaat, willen we het 
product dat we probeerden toe te voegen terugsturen: 

@POST 

public Response createProduct(Product p, @Context UriInfo uriInfo) { 

  try { 

    dao.insertProduct(p); 

    UriBuilder uriBuilder = uriInfo.getAbsolutePathBuilder(); 

    uriBuilder.path(Integer.toString(p.getId())); 

    URI uri = uriBuilder.build(); 

    return Response.created(uri).build(); 

  } catch (RuntimeException re) { 

    return Response.status(Response.Status.CONFLICT).entity(p).build(); 

  } 

} 

Wanneer de creatie gelukt is, sturen we de URI terug waar het nieuwe product is terug te 
vinden. Daarvoor gebruiken we het @Context object UriInfo. 
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Hoofdstuk 7.  Java Persistence API 

1. Inleiding 
JPA of de Java Persistence API is de Java omgeving voor Object Relation mapping (ORM). 
Wanneer we JDBC gebruiken om een databank aan te spreken, brengen we twee werelden 
tezamen. Aan de ene kant hebben we de object-georiënteerde wereld van Java, aan de 
andere kant hebben we de relationele wereld van de databank. Deze twee werelden zijn 
niet volledig compatiebel met elkaar en daarom vraagt de vertaling van de ene naar de 
andere wereld wel wat werk, zelfs wanneer we met een JdbcTemplate werken van Spring.  

Enkele voorbeelden van deze verschillen zijn: 

 Gelijkheid van twee entiteiten: in Java zijn twee objecten aan elkaar gelijk wanneer 
de equals()-methode true teruggeeft. In een relationele databank zijn ze gelijk 
wanneer ze dezelfde primary key hebben. We zouden in Java de equals() methode 
kunnen baseren op het primary key veld uit de databank, maar dan moet de waarde 
voor elk object ingevuld zijn. Dat is niet altijd het geval wanneer de id wordt 
gegenereerd door de databank 

 Relaties tussen entiteiten: in een relationele databank is een relatie altijd 
bidirectioneel. Wanneer ik de factuur ken, ken ik de klant en wanneer ik de klant 
ken, ken ik de facturen. In java moet bepaald worden in welke richting een relatie 
wordt gedefinieerd. Een factuur kan een klant-object hebben (maar het hoeft niet) 
en een klant kan een lijst met factuur objecten hebben (maar ook dat hoeft niet). 

 Inheritance: overerving bestaat niet als concept in een relationele databank. 

Deze verschillen zijn niet onoverbrugbaar, maar het vraagt extra werk om data uit te 
wisselen tussen beide werelden.  

ORM omgevingen dienen om die data-uitwisseling af te schermen van de Java applicatie. 
Wanneer we een ORM framework gebruiken, komen we geen SQL-code meer tegen. De 
databank wordt beschouwd als “a crazy aunt who's shut up in an attic and whom nobody 
wants to talk about”.(Martin Fowler) Dit is niet voor elke soort applicatie de beste oplossing. 
Wanneer de business laag zeer klein is en de applicatie voornamelijk informatie uit de 
databank op een scherm toont en informatie van het scherm wegschrijft in de databank, is 
een klassieke JDBC oplossing (eventueel via JdbcTemplate) meestal de meest efficiënte 
oplossing.  

Wanneer de business rules zeer uitgebreid zijn, kan het de moeite zijn dat we kunnen doen 
of de databank niet bestaat en we net kunnen doen of we alleen met in-memory objecten 
aan het werken zijn. 
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2. JPA via Hibernate 
Om een connectie te definiëren met een databank, hebben we een persistence.xml bestand 
nodig. Daarin definiëren we welke driver, databank en connectie instellingen we gebruiken. 
In dit voorbeeld configureren we ook dat we de SQL statements willen zien die naar de 
databank worden gestuurd(show_sql). Deze instelling verschilt van persistence provider tot 
persistence provider.  

<?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="jpa01"> 

    <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider> 

    <class>org.betavzw.jpa.jpa01.Manufacturer</class> 

    <properties> 

 <property name="javax.persistence.jdbc.driver" 

value="org.apache.derby.jdbc.ClientDriver" /> 

 <property name="javax.persistence.jdbc.url" 

    value="jdbc:derby://localhost:1527/sun-appserv-

samples" /> 

 <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="app" /> 

 <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="app" /> 

 <property name="hibernate.show_sql" value="true" /> 

    </properties> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 

In dit bestand definiëren we ook welke persistent klasse we willen gebruiken. Het <class>-
element is tegenwoordig niet meer nodig. Eclipse maakt er standaard een probleem van 
wanneer een Entity klasse niet wordt vermeld in persistence.xml. Wanneer men echter naar 
de JPA-properties van het project gaat, kan men onderaan de optie “Discover annotated 
classes automatically” aanzetten.  

Die klasse ziet er als volgt uit: 

@Entity 

public class Manufacturer implements Serializable { 

 private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

 @Id 

 @Column(name="MANUFACTURER_ID") 

 private int manufacturerId; 

 

 private String addressline1; 

 

 private String addressline2; 

      … 

} 

De @Entity annotation koppelt de klasse standaard aan een tabel met dezelfde naam. 
Wanneer veldnamen en kolomnamen ook hetzelfde zijn is alleen de @Id annotatie nodig 
om het primary keyveld aan te duiden.  
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In het hoofdprogramma maken we eerst een EntityManagerFactory aan op basis van de 
naam in persistence.xml. Die factory wordt gebruikt om een EntityManager te genereren. 
Zoals de naam al aangeeft, beheert de EntityManager de verschillende entities. In feite 
vormt de EntityManager de poort waarlangs alle toegangen tot de databank moeten 
verlopen.  

De EntityManager kan bijvoorbeeld een query creëren: 

select distinct m.city from Manufacturer m 

Dit lijkt op een standard SQL statement. Maar in feite is het een specifieke JPA querytaal die 
hier gebruikt wordt. De uitdrukking “Manufacturer m” is hier geen definitie van een tabel, 
maar de declaratie van een object “m” van de klasse “Manufacturer”.  En “m.city” is in feite 
de aanroep “m.getCity()” zoals we die ook tegenkomen in de JSP Expression Language. 

EntityManagerFactory factory= 

Persistence.createEntityManagerFactory("jpa01"); 

EntityManager em = factory.createEntityManager(); 

 

TypedQuery<String> q = em.createQuery("select distinct m.city from 

Manufacturer m",String.class); 

List<String>steden = q.getResultList(); 

for (String m:steden){ 

   System.out.println(m); 

} 

TypedQuery<Manufacturer> q2 = em.createQuery("select m from Manufacturer m 

where m.city = :city", Manufacturer.class); 

List<Manufacturer> manufacturers = q2.setParameter("city", "New 

York").getResultList(); 

for (Manufacturer m:manufacturers){ 

   System.out.println(m.getName()+"("+m.getCity()+")"); 

}   

Manufacturer google = em.find(Manufacturer.class, 19985678); 

System.out.printf("Het adres van %s is %s", 

google.getName(),google.getAddressline1()); 

em.close(); 

3. JPA in een webapplicatie 
De glassfish server gebruikt standaard geen Hibernate, maar Eclipselink als persistence 
provider. Daardoor zal persistence.xml erg lichtelijk anders uitzien. Een tweede belangrijker 
verschl met persistence.xml in een standalone JPA applicatie is dat er geen connectie-
gegevens moeten worden gedefinieerd. Aangezien de connectie met de databank al bestaat 
in de application server, moeten we eenvoudigweg verwijzen naar de JNDI naam van de 
connectie.  

<?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="jpa02"> 

    <jta-data-source>jdbc/__default</jta-data-source> 
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    <class>org.betavzw.model.BetaCategorie</class> 

    <properties> 

 <property name="eclipselink.ddl-generation" value="drop-and-create-

tables" /> 

 <property name="eclipselink.weaving" value="static" /> 

 <property name="eclipselink.logging.level.sql" value="FINEST" /> 

  <property name="eclipselink.logging.parameters" value="true"/> 

 <property name="eclipselink.logging.level" value="FINEST" /> 

 <property name="eclipselink.logging.level.cache" value="FINEST" /> 

    </properties> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 

Via de specifieke eclipselink property eclipselink.ddl-generation definiëren we dat de 
tabellen moeten verwijderd worden wanneer we een undeploy uitvoeren. De tabellen 
moeten geïnstalleerd worden bij de installatie van de applicatie. De overige properties 
dienen om zoveel mogelijk te loggen tijdes de uitvoering van de applicatie. 

De entities bestaan uit een Product en een Categorie entity waartussen een één-op-veel 
relatie bestaat (één product behoort tot één categorie, één categorie kan meerdere 
producten bevatten). We kiezen ervoor om de relatie alleen bij te houden aan de product 
kant. De categorie klasse bevat niets nieuws, behalve dat we de id van een categorie laten 
genereren door de databank: 

@Entity 

public class BetaCategorie implements Serializable { 

 @Id 

 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) 

 private int categorie_id; 

 private String naam; 

… //getters en setters niet getoond 

} 

In de Product entity klasse voorzien we een veld van het type BetaCategorie. Een relatie met 
een ander object wordt in een Object-georiënteerde programmeertaal immers bijgehouden 
door het object te stockeren, en niet door de primary key te bewaren zoals in een 
relationele databank. We verplichten om een categorie in te vullen voor een product, 
vandaar het attribuut optional bij het @ManyToOne attribuut: 

@Entity 

public class BetaProduct implements Serializable { 

 @Id 

 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) 

 private int product_id; 

 private String naam; 

 private BigDecimal prijs; 

 @ManyToOne(optional=false) 

 private BetaCategorie categorie; 

… //getters en setters niet getoond 

} 

We kunnen de EntityManager laten injecteren door de application server met behulp van 
het attribuut @PersistenceContext: 
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@Stateless 

@LocalBean 

public class ProductDAO { 

 

 @PersistenceContext(unitName="jpa02") 

 private EntityManager em; 

… 

} 

Vanaf dan kunnen we de EntityManager gebruiken zoals dat ook in een standalone 
applicatie gebeurt.  

Wanneer we aanpassingen willen doen in de databank (insert, update, delete), moeten die 
aanpassingen worden uitgevoerd in een transactie. Standaard maakt een session bean 
gebruik van container managed transactions. Dat wil zeggen dat bij het begin van elke 
functieaanroep een transactie wordt opgestart. Na de methode-aanroep wordt de 
transactie gecommit.  

Om bijvoorbeeld een nieuw product toe te voegen, moeten we: 

1. het Categorie object opvragen op basis van de id; 
2. een nieuw Product object maken met een naam, een prijs en het categorie object 
3. het (detached) product koppelen aan de entitymanager via de persist()-methode. 

public BetaProduct insertProduct(String naam, BigDecimal prijs, int 

categorieId){ 

  BetaCategorie categorie =em.find(BetaCategorie.class, categorieId); 

  BetaProduct product = new BetaProduct(); 

  product.setNaam(naam); 

  product.setPrijs(prijs); 

  product.setCategorie(categorie); 

  em.persist(product); 

  return product; 

} 

JPA-objecten worden beheerd door de entitymanager. Zolang een entity-object niet gekend 
is bij de entitymanager, kunnen we eigenlijk nog niet over een entity spreken. Het is dan een 
gewoon object, of , in JPA terminologie, een detached object. De persist()-functie koppelt 
het object aan de entitymanager. Bij het committen van de transactie, zal de entitymanager 
alle gewijzigde (dus ook alle nieuwe) objecten bewaren in de databank. 

Om een object te verwijderen op basis van de id, moeten we eerst het object opvragen. 
Vervolgens kunnen we het verwijderen: 

    public void verwijderProduct(int productId){ 

     BetaProduct product = em.find(BetaProduct.class, productId); 

     em.remove(product); 

      

    } 
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Hoofdstuk 8.  Ondersteunende technologieën 

1. Java Naming and Directory Interface (JNDI) 
Om componenten te kunnen gebruiken in een applicationserver, hebben we eerst een 
verwijzing naar de component nodig. Elke component die opgevraagd kan worden, 
registreert zichzelf onder een bepaalde naam. Voor een session bean zien we de volgende 
regel verschijnen in het logbestand: 

Portable JNDI names for EJB ProductDAO: [java:global/jpa02/ProductDAO, 

java:global/jpa02/ProductDAO!org.betavzw.beans.ProductDAO]]] 

In dit geval is de bean dus geregistreerd onder twee namen. De “namespace” java:global wil 
zeggen dat de bean ook kan worden opgevraagd van buiten de application server.  

Tegenwoordig gebeurt het opvragen van een bean meestal via annotations. We worden nog 
maar weinig geconfronteerd met opzoekingen in JNDI. Een voorbeeld van waar we een JNDI 
lookup nog wel nodig hebben is de initialisatie van een Stateful Session Bean. We kunnen 
hiervoor geen annotation gebruken: 

    public void sessionCreated(HttpSessionEvent arg0)  { 

     try{ 

     Context ctx = new InitialContext(); 

         WinkelwagenLocal wagen = 

(WinkelwagenLocal)ctx.lookup("java:global/ejb02/Winkelwagen"); 

         arg0.getSession().setAttribute("winkelwagen", wagen); 

     }catch(NamingException ne) { 

     

 Logger.getLogger(this.getClass().getCanonicalName()).severe(ne.getMes

sage()); 

      throw new RuntimeException(ne); 

     } 

          

    } 

Aan de lookup()-methode geven we de JNDI naam mee.  

2. Message queues/topics 
Message queues en topics kunnen gebruikt worden voor asynchrone communicatie. Een 
verzender kan een bericht achterlaten in een queue of een topic. De bestemmeling kan dat 
bericht achteraf lezen. De verzender moet dus niet wachten tot de bestemmeling het 
bericht verwerkt heeft. We kunnen dit vergelijken met het versturen van een e-mail. De 
verzender moet daarbij ook niet wachten tot de bestemmeling het bericht gelezen heeft. Bij 
synchrone communicatie (zoals bij een gewone functie-aanroep) is de verzender 
geblokkeerd tot de bestemmeling de methode afgehandeld heeft.  
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Het verschil tussen queue en topic heeft te maken met het aantal bestemmelingen. Een 
queue wordt gebruikt voor één-op-één communicatie. Een producer plaatst een bericht in 
een queue, de consumer leest het bericht en wanneer het succesvol verwerkt is, wordt het 
verwijderd uit de queue. Bij een topic kunnen één of meerdere subscribers zich inschrijven 
op dat topic. Wanneer een bericht wordt geplaatst, kan het gelezen worden door alle 
subscribers. Het wordt pas verwijderd wanneer elke subscriber het heeft afgehandeld.  

Om berichten in een queue te lezen, kunnen we gebruik maken van een Message Driven 
Bean. Dat is een klasse die de MessageListener interface implementeert. Die bean wordt 
gekoppeld aan een queue. Vanaf het moment dat er een bericht binnenkomt in de queue, 
zal de onMessage methode van de bean worden opgeroepen: 

@MessageDriven(activationConfig = { 

  @ActivationConfigProperty(propertyName = "destination", 

propertyValue = "betaqueue"), 

  @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", 

propertyValue = "javax.jms.Queue") }, mappedName = "betaqueue") 

public class BetaMDB implements MessageListener { 

 public void onMessage(Message message) { 

  try { 

   if (message instanceof TextMessage) { 

    String tekst = ((TextMessage) message).getText(); 

    System.out.println(tekst); 

   } 

  } catch (JMSException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

 

} 

Om een bericht te versturen, kunnen we gebruik maken van een gewone Java applicatie. 
We zullen wel moeten zorgen dat de juiste libraries in het classpath van de server staan. De 
meeste application servers voorzien een reeks van libraries die op de client kunnen worden 
gezet.  

Sinds JMS 2.0 is de code om queues aan te spreken sterk vereenvoudigd. In het volgende 
voorbeeld staat de client op dezelfde machine als de JNDI server die gebruikt wordt om de 
connectionfactory en de queue terug te vinden (127.0.0.1): 

public static void main(String[] args) throws NamingException { 

  Context ctx = new InitialContext(); 

  ConnectionFactory factory= 

(ConnectionFactory)ctx.lookup("jms/__defaultConnectionFactory"); 

  Queue queue = (Queue)ctx.lookup("betaqueue"); 

  try(JMSContext jmscontext = factory.createContext()){ 

    jmscontext.createProducer().send(queue, "Hallo");    

  } 

} 
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3. EjbTimer 
Java EE application servers hebben ook een timer service. Hiermee kunnen taken op een 
bepaald tijdstip worden uitgevoerd. De taak moet in een methode staan van een stateless 
session bean. Via de @schedule annotatie kan men meegeven wanneer de taak moet 
worden uitgevoerd. We hebben verschillende mogelijkheden: 

Attribuut Omschrijving Default 
waarde 

Mogelijke waarden 

second Op welke seconde moet de 
taak worden uitgevoerd 

0 0-59 of * (elke seconde) 

minute Op welke minuut moet de 
taak worden uitgevoerd 

0 0-59 of * (elke minuut) 

hour Op welk uur moet de taak 
worden uitgevoerd 

0 0-23 of * (elk uur) 

dayOfweek Op welke dag van de week 
moet de taak worden 
uitgevoerd 

* 0-7 of * (0 en 7 zijn allebei 
zondag) 

Sun,Mon, Tue,Wed,Thu, Fri, Sat 

dayofMonth Op welke dag van de maand 
moet de taak worden 
uitgevoerd 

* 1-31 of * 

-3 (derde laatste dag) 

Last (laatste dag) 

[1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, Last] 
[Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 
Sat], bijvoorbeeld “2nd Fri” 

Month In welke maand moet de taak 
worden uitgevoerd 

* 1-12 of 0 

Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, 
Aug, Sep, Oct, Nov, Dec 

Year In welk jaar moet de taak 
worden uitgevoerd 

* Jaar met 4 cijfers of * 

 

Met behulp van een ‘/’ kunnen we “om de x aantal” definiëren: second=”*/10” (om de 10 
seconden). 

@Stateless 

@LocalBean 

public class TimerBean { 

    @Schedule(second="*/10", minute="*", hour="*") 

    public void scheduleTimer(final Timer timer){ 

     System.out.println("Ik werd opgeroepen op: " 

+timer.getNextTimeout().toString()); 

      

    } 

} 
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