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M Á S O D I K  F E J E Z E T  

Enterprise JavaBeans 

Az Enterprise JavaBeanek (EJB-k) a Java EE-alkalmazásokban központi 
szerepet betölt , szabványos felülettel rendelkez , szolgáltatásokat nyújtó, 
szerveroldali komponensek, amelyeket épít elemekként felhasználhatunk egy 
összetett alkalmazás, illetve rendszer megalkotása során. A jelenlegi EJB-
specifikáció háromfajta EJB-t definiál. A session beanek üzleti folyamato-
kat reprezentálnak (pl. hitelkártya-kezelés, árszámítás). Az egyes használati 
eseteknek metódusokat feleltethetünk meg, az összetartozó metódusokat pe-
dig egy session beanhez rendelhetjük. Az entity beanek ezzel szemben az 
üzleti modellt, annak entitásait reprezentálják (pl.: hitelkártya, termék). Az 
entity bean a perzisztenciáért felel s adatbázissal tartja a kapcsolatot, egy 
példánya gyakorlatilag a relációs adatbázis egy sorának memóriabeli cache-
eként értelmezhet . Végül a message-driven beanek az aszinkron üzenet-
kezelésre adnak kényelmes megoldást. Mivel ez utóbbi szorosan kapcsolódik 
a Java Message Service (JMS) technológiához, ezért az arról szóló fejezet-
ben kerül tárgyalásra. 

Az EJB-specifikáció legfrissebb, 3.0-s változata ([1], [2], [3]), mely a Java 
EE 5 része, jelent s újításokat tartalmaz a korábbi verziókhoz képest. Ezen 
újítások els dleges célja, hogy egyszer sítse az EJB-k fejlesztésének és hasz-
nálatának folyamatát, ebb l következ en az EJB 3.0 egészen más programo-
zói modellt követ. Könyvünkben el ször az eggyel korábbi, J2EE 1.4-ben be-
vezetett EJB 2.1-et ([4]) ismertetjük (mely alapjaiban megegyezik a J2EE 1.3 
EJB 2.0-jával), több okból. Egyrészt számos létez  rendszer használja ezt a 
verziót, és számos jöv beli rendszer megalkotásakor is ezt fogják választani, 
mert különböz  szempontok miatt (anyagi okok; kezdeti, EJB 3-képes alkal-
mazásszerver-implementációktól való tartózkodás) sok helyen csak többéves 
késéssel váltanak verziót. Másrészt az EJB 2.1 ismeretében könnyebben ért-
het  meg néhány koncepció, mely az EJB 3.0-ban kissé egyszer södött for-
mában ugyan, de tovább él. 

2.1. EJB 2.1 

2.1.1. Egy 2.1-es EJB felépítése 

Mint említettük, többréteg  architektúrák esetén a middleware-szolgál-
tatásokat rendszerint a középs  rétegben valósítják meg, így a J2EE-
rendszerekben ez a feladat éppen az EJB-kre hárul. A hagyományos módszer 
middleware-szolgáltatások elérésére az úgynevezett explicit middleware ([5]). 
(2.1. ábra) 
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2.1. ábra Explicit middleware 

Ebben az esetben láthatjuk, hogy a kliens kérését a kliensoldali csonk 
(stub) továbbítja a hálózaton keresztül a szerveroldali váznak (skeleton), 
amely a hálózaton keresztül elérhet , a kérést ténylegesen végrehajtó elosz-
tott objektum megfelel  metódusát hívja meg. Az elosztott objektum a me-
tódus implementációjában különféle middleware API-kat hív (pl. tranzakciós, 
biztonsági, adatbázis-API). Ezáltal a forráskód természetesen felduzzad, to-
vábbá, ha a komponenst eladjuk, és a vev  másképpen akarja használni a 
middleware-szolgáltatásokat (például módosítani akarja a jogosultságkeze-
lést), csak a forráskód kiadásával tudja ezt megtenni. 

Ezen hátrányokat küszöböli ki az implicit middleware. (2.2. ábra) Ennek 
lényege, hogy egy külön leíró fájlban csak deklaráljuk, hogy milyen szolgál-
tatásokat kérünk. Így a programkódban ténylegesen csak az üzleti logikával 
kell foglalkoznunk, kész komponens vásárlása esetén pedig a vev  módosítani 
tudja a middleware-t anélkül, hogy a gyártó kiadná a komponens forráskód-
ját. Az implicit middleware az elosztott objektumhoz érkez  kérés megszakí-
tásával valósítható meg. A kérésmegszakítót (request interceptor) nem ne-
künk kell megírni, hanem a leíró fájl alapján generálódik, és annak alapján 
hívja a middleware API-kat.  

Az explicit és implicit middleware általános, nemcsak a Java világában érvé-
nyes fogalmak. Az EJB-technológia egyik legnagyobb el nye, hogy implicit 
middleware-szolgáltatásokat vehetünk igénybe, amit az EJB-konténer biztosít. 
Ez az alkalmazásszerver kulcsfontosságú része, olyan futtatási környezetet biz-
tosít az EJB-k számára, amely számos middleware-szolgáltatás kezelését impli-
cit módon, vagyis fejleszt i kódolás nélkül átvállalja a programozótól. 
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2.2. ábra Implicit middleware 

Ahhoz, hogy a konténer mindezt elvégezhesse, bizonyos szabályoknak megfe-
lel en kell felépíteni az EJB-komponenst: több osztályból, interfészb l és 
egyéb fájlokból. Ezeket ismertetjük a továbbiakban. Ezen fájlok egy részét az 
EJB fejleszt jének, vagyis nekünk kell megírni. A másik felét az EJB-
konténer gyártója által a konténerrel együtt szállított eszköz generálja szá-
munkra, vagy a fejlesztési folyamat részeként, vagy telepítési, vagy futási id -
ben. A továbbiakban generált fájl néven az ilyen fájlokra hivatkozunk, nem pedig 
azokra, melyeket nekünk kell létrehoznunk (még akkor sem, ha ezeket egy fej-
leszt eszköz esetleg legenerálja számunkra, így nem kézzel írjuk meg). 

Az els  épít elem egy EJB-komponensben az Enterprise Bean osztály 
(más néven bean osztály vagy implementációs osztály), mely az üzleti lo-
gikát tartalmazza, vagyis a kliensek felé felkínált metódusok implementáció-
it. Ez a 2.2.2. ábra elosztott objektumának felel meg. A kliensek azonban so-
sem érik el közvetlenül az Enterprise Bean osztályt, hanem csak egy kliens-
oldali csonkot, amely generált fájl.  

A következ  elem a szintén generált kérésmegszakító osztály, amit EJB-
technológia esetén EJB-objektumnak hívunk. Ennek, mint már említettük, 
az a feladata, hogy egy leíró fájl alapján middleware API-kat hívjon, majd pe-
dig delegálja a kérést a bean osztálynak. Az EJB-objektumot az EJB-
konténer generálja számunkra. Azt azonban, hogy milyen metódusai legye-
nek ennek az EJB-objektumnak, le kell írnunk egy interfészben. Ezt az inter-
fészt hívják távoli interfésznek (remote interface). 
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Fontos kérdés, hogy miként szerez a kliens referenciát az EJB-objektumra, il-
letve a távoli hívás miatt az EJB-objektummal a vázon keresztül kommuniká-
ló kliensoldali csonkra. Közvetlenül nem példányosíthatja a new operátorral, 
hiszen a kliens el l el akarjuk rejteni a generált osztályokat (amelyek 
konténerspecifikusak), vagyis a kliens csak azt tudja, hogy milyen interfészt 
kínál fel a távoli objektum. További cél a helyátlátszóság megvalósítása a re-
ferencia megszerzésekor, vagyis ne kelljen pl. IP-címet beleírni a kódba. Ilyen 
jelleg  példányosítási problémák megoldására szolgál a Factory method 
(gyártó metódus) tervezési minta [6]. Ennek lényege: egy Factory objektumra 
bízzuk, hogy valamilyen interfésszel visszatér  create() metódusában konk-
rét példányokat adjon vissza. EJB-k esetében ezt a Factory szerepet a home 
objektum játssza. Ennek segítségével tud a kliens létrehozni, megszüntetni, 
illetve megkeresni (lásd kés bb, entity bean esetén) olyan kliensoldali cson-
kokat, melyek metódusait hívva a kérés az EJB-objektumhoz, onnan pedig a 
bean osztályhoz fut be. Ekkor természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan 
kapunk referenciát magára a home objektumra. A megoldás ismertetése el tt 
be kell mutatnunk az alkalmazásszerver által nyújtott névszolgáltatást. 

Név- és directoryszolgáltatás 

Egy tetsz leges, általános névszolgáltatás objektumok és nevek összerendelé-
séért felel s. Egy objektum valamilyen néven regisztrálható a szolgáltatás-
ban, majd pedig ezen a néven egy keresési m velettel elérhet . A névtér 
gyakran hierarchikus, pl. java.sun.com, ejb/hu/bme/aut/MyEJB. A keresés 
valamilyen kontextuson belül végezhet . Ha a gyökérkontextusban például 
ejb/hu/bme/aut/MyEJB néven regisztrálunk egy objektumot, akkor megta-
lálhatjuk a gyökérkontextusban ezen a néven keresve, vagy például az 
ejb/hu/bme kontextuson belül aut/MyEJB néven. A directoryszolgáltatás 
azzal egészíti ki a névszolgáltatást, hogy a regisztrált objektumokhoz különfé-
le attribútumok is megadhatók, és a keresés ezek alapján is történhet. Szá-
mos implementáció létezik név- és directoryszolgáltatásra, például:  

 az IP-címek és nevek összerendelését végz  DNS (Domain Name 
System) 

 a CORBA névszolgáltatása 

 a Java RMI Registry 

 NIS (Network Information Service) 

 NDS (Novell Directory Service) 

 Sun Java System Directory Server 

 Windows Active Directory 

Ezen szolgáltatások egy része egységesen kezelhet  az LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) interfészen keresztül. 
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Javában a különféle névszolgáltatásokat egységesen a JNDI (Java Naming 
and Directory Interface) API segítségével érhetjük el. Ez az API már a J2SE 
1.3 óta rendelkezésre áll, az idetartozó osztályok és interfészek a 
javax.naming csomagban és alcsomagjaiban találhatók. A névszolgáltatások 
egységes kezelését a 2.3. ábrán látható architektúra teszi lehet vé, amely 
igen hasonló az adatbázisok elérését támogató JDBC (Java Database 
Connectivity) architektúrájához. Az egyes névszolgáltatásokhoz JNDI 
providerek (szolgáltatók, ellátók) készíthet k (a JDBC driverekhez hasonló-
an), így biztosítható az egységes felület a névszolgáltatást használó alkalma-
zások számára. A JNDI API a Service Provider Interface-en keresztül éri el 
az egyes névszolgáltatás-implementációkat, vagyis egy JNDI provider elké-
szítéséhez a Service Provider Interface-t kell megfelel en implementálni. 

 
2.3. ábra A JNDI architektúrája 

A J2EE komponens modellje er teljesen felhasználja a névszolgáltatást. Egy 
J2EE-alkalmazás telepítésekor a telepít  minden EJB-komponensnek ad egy 
JNDI-nevet, amit az alkalmazásszerveren lév  névszolgáltatás tart nyilván. 
Az EJB kliensei (ezek akár más EJB-k is lehetnek) pedig JNDI-név alapján 
keresik meg az általuk használni kívánt EJB-ket. S t, a küls  er források  
(pl. adatbázis, üzenetsor) elérésénél is hasonló elv érvényesül: az er forrást 
valamilyen JNDI-néven regisztrálni kell az alkalmazásszerveren, a szerveren 
futó komponensek számára, amelyeket pedig úgy kell megírni, hogy az adott 
néven keressék az er forrást. A keresés során a névfeloldás kétféle módon 
történhet. Közvetlen JNDI-nevek alkalmazásakor egyszer  a helyzet: ha 
például egy komponens kódja jdbc/MyDB néven keres egy adatbázist, akkor 
a névszolgáltatásban jdbc/MyDB néven kell regisztrálni azt. Ez a megközelí-
tés felvet egy problémát: mi történik, ha egy másik kliens ugyanezen a néven 
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akar elérni egy másik adatbázist? Egy névszolgáltatásban egy névhez legfel-
jebb egy objektumot lehet regisztrálni, így be kell vezetni az indirekt JNDI-
nevek fogalmát. Ennek lényege, hogy a komponens forráskódjában minden 
JNDI-keresés csak egy logikai névre vonatkozzon. A komponens mellé el kell 
készíteni egy leíró fájlt is, amelyben fel vannak sorolva ezek a logikai nevek, 
és hogy milyen típusú er forrást vagy más komponenst vár az adott kompo-
nens ezen nevek alatt. Az alkalmazás összeállítása és telepítése során kell 
feloldani, hogy ezek a logikai nevek a tényleges telepítési környezetben mi-
lyen JNDI-nevekre képz djenek le. Így egy komponens kódjának ismerete és 
megváltoztatása nélkül, pusztán a logikai nevek tényleges JNDI-nevekre tör-
tén  leképezésével lecserélhet  az általa hivatkozott er forrás vagy egyéb 
komponens. A J2EE programozói modellben emiatt indirekt JNDI-nevek 
használata a javasolt, amely forráskódszinten annyit jelent, hogy a keresés 
során a �java:comp/env� prefixszel kell ellátni a keresett logikai nevet. 

A home objektum elérése 

A JNDI megismerése után visszatérhetünk eredeti kérdésünkre: hogyan 
szerzünk referenciát a home objektumra? A kliensek valamilyen logikai né-
ven hivatkoznak a home objektumra, melynek feloldása telepítéskor történik 
meg. A home objektumot szintén az EJB-konténer generálja számunkra, és 
amikor egy kliens referenciát kér az EJB-objektumra, a konténer dönti el, 
hogy már meglév  EJB-objektumra ad-e referenciát, vagy újat hoz-e létre. 
Szintén a konténer dönti el, hogy egy EJB-objektum egy adott Enterprise 
Beanhez továbbítja-e a kliensek kéréseit, vagy többhöz � ez utóbbira a terhe-
lés megnövekedése esetén lehet szükség. A többes esettel járó többszálú keze-
lést mindig a konténer végzi, az Enterprise Bean osztály írása közben tehát 
ezzel nem kell foglalkozni. 

Visszatérve az EJB-k példányosításának problémájára, az a kérdés me-
rült fel, hogyan szerez a kliens referenciát a home objektumra. A válasz pedig 
az eddigieknek megfelel en az, hogy az EJB telepítésekor egy JNDI-néven 
regisztrálódik az EJB home objektuma, amit a kliens � jellemz en indirekt 
JNDI-név alapján � meg tud keresni. A home objektummal kapcsolatban még 
egy nyitott kérdés maradt: ha a konténer generálja, honnan tudja, hogyan 
kell inicializálni az EJB-objektumot? Nos, a megoldás az, hogy egy interfész-
ben deklaráljuk a megfelel  inicializáló metódusokat. Ezt az interfészt home 
interfésznek hívják. A home objektum ezt az interfészt implementálja úgy, 
hogy közben magát az inicializálást delegálja az Enterprise Bean osztálynak. 
Vagyis az Enterprise Bean osztály inicializáló metódusait nem a távoli inter-
fészben kell deklarálni, mint a többi metódusát, hanem a home interfészben. 
Egy EJB meghívásának teljes folyamatát a jobb érthet ség kedvéért a 2.4. áb-
rán  foglaljuk össze ([5]). 
Felmerülhet a kérdés, hány példány létezhet egy EJB home objektumából, 
EJB-objektumából és implementációs osztályából. Ez általában konténerfügg , 
de a fejleszt t ez általában nem is érinti. Egy gyakori megoldás, hogy egy home 
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objektum jön létre egy EJB-típushoz, amely kezeli a konkurenciát, és több kli-
ens kérésére akár több EJB-objektumot hozhat létre. Implementációs osztály-
ból jellemz en több van, a konténer készletezi ket (instance pool = példány-
készlet), és garantálja, hogy ebb l egy példányt egyszerre csak egy szál használ, 
így a fejleszt nek nem kell szinkronizációs kérdésekkel foglalkozni. Az EJB-
objektum lehet 1�1 vagy 1�n kapcsolatban az implementációs osztállyal. 

 
2.4. ábra A kliens együttm ködése az EJB-komponenssel 

Mikor az EJB-t a home interfészen, illetve távoli interfészen keresztül érjük 
el, valójában távoli eljáráshívások történnek, melyek jelent s overheadet kép-
viselnek a paraméterek szerializálása (sorosítása) és deszerializálása miatt. 
Ha a hívó és az EJB egy szerveren fut, ez teljesen fölösleges, ezért az EJB 2.0-
ban bevezették a lokális interfész és a lokális home interfész fogalmát. 
Ezek kiküszöbölik ezt az overheadet, viszont ily módon természetesen csak az 
EJB-kel azonos Java virtuális gépen futó kliensek érhetik el az EJB-t. Továb-
bá lokális interfészek alkalmazásakor a paraméterátadás referencia szerint 
fog történni, míg távoli interfész esetén ez érték szerinti volt, vagyis a hívá-
sok szemantikája is változik. Minden EJB-komponens a távoli és a lokális in-
terfészek közül legalább az egyiket tartalmazza. 

Többször volt már szó arról a leíró fájlról, amelyben a kívánt middleware-
szolgáltatásokat deklarálhatjuk. Ez egy XML-formátumú fájl, az ún. tele-
pítésleíró (deployment descriptor), amely minden EJB-komponens köte-
lez  alkotóeleme. A middleware-szolgáltatások deklarálásán kívül itt kell le-
írni a komponens által tartalmazott EJB-ket, és azt, hogy ezek milyen küls  
er forrásokra, más EJB-kre hivatkoznak. Minden EJB-komponens tartalmaz 
gyártóspecifikus fájlokat is, ezekben adhatók meg olyan extra szolgáltatá-
sok beállításai, melyek nincsenek benne az EJB-specifikációban, de melyeket 
az egyes J2EE-implementációk felkínálhatnak. 

Egy EJB-komponens fizikailag egy .jar fájlként testesül meg, amelyben 
összetömörítve találhatók az eddig bemutatott alkotóelemek: 
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 Enterprise Bean osztály (implementációs, bean osztály) 

 EJB-objektum 

 Home objektum 

 Távoli interfész (kimaradhat, ha van lokális) 

 Home interfész (kimaradhat, ha van lokális) 

 Lokális interfész (kimaradhat, ha van távoli) 

 Lokális home interfész (kimaradhat, ha van home interfész) 

 Telepítésleíró (kötelez en a META-INF/ejb-jar.xml fájl) 

 Gyártóspecifikus fájlok 

2.1.1.1. Egy egyszer  EJB 

Ebben a szakaszban egy egyszer  EJB és az azt hívó kliens forráskódját is-
mertetjük az eddigiek illusztrálására. A Calculator EJB a legegyszer bb tí-
pusú, ún. állapotmentes (lásd kés bb) session bean, amely két szám össze-
adására képes. A komponenst felépít  fájlok öröklési hierarchiáját az alábbi 
osztálydiagram szemlélteti. Fontos kiemelni, hogy csak az alulról második 
sorban lév  interfészeket és osztályokat kell a fejleszt nek megírni, a legalsó 
sorban konténer által generált osztályok találhatók. 

 

2.5. ábra A Calculator EJB osztálydiagramja 
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A távoli interfész: CalculatorRemote.java 

Ebben deklaráljuk az egyetlen metódust, ami a kliensek által hívható lesz.  
Az add() metódus, mint minden távolról hívható metódus, java.rmi.Re-
moteException-t dobhat, amit kötelez  feltüntetni. A konténer által gene-
rált EJB-objektum fogja implementálni ezt az interfészt, amely a 
javax.ejb.EJBObject-et terjeszti ki, s olyan metódusokat tartalmaz, amelyek 
minden EJB-re meghívhatók. Ilyen például a remove() metódus, amellyel az 
EJB kliensei jelezhetik, hogy nem használják tovább az objektumot. 

package first; 

 

public interface CalculatorRemote extends javax.ejb.EJBObject { 
    double add(double a, double b) throws java.rmi.RemoteException; 

} 

A lokális interfész: CalculatorLocal.java 

Ezen interfész megírásának köszönhet en az EJB-vel egy JVM-ben lév  kliens 
lokális hívásokkal is elérheti majd a Calculator EJB-t. A szembet n  különb-
ség ennek megfelel en a távoli interfészhez képest az, hogy az EJBLocal-
Object interfészt terjeszti ki, és metódusai nem deklarálják a java.rmi.Re-
moteException-t. 

package first; 

 

public interface CalculatorLocal extends javax.ejb.EJBLocalObject { 
    double add(double a, double b); 

} 

A home interfész: CalculatorRemoteHome.java 

A home interfészben deklarálunk egy create() metódust, ami nemcsak 
RemoteException-t, hanem javax.ejb.CreateException-t is dobhat. 

package first; 
 

public interface CalculatorRemoteHome extends javax.ejb.EJBHome { 

    first.CalculatorRemote create()  throws 
  javax.ejb.CreateException, java.rmi.RemoteException; 

} 

A lokális home interfész: CalculatorLocalHome.java 

A távoli home interfészt l annyiban különbözik, hogy a javax.ejb.EJBLocalHome 
interfészb l származik, és a create() metódus � mivel nem távoli hívás � nem 
dobhat RemoteException-t, és a lokális interfésszel tér vissza. 
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package first; 
 

public interface CalculatorLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome 

 { 
    first.CalculatorLocal create()  throws 

  javax.ejb.CreateException;    

}   

Az implementációs osztály: CalculatorBean.java 

Végül lássuk a bean osztályt, amelyben implementáljuk a kliensek felé nyúj-
tott szolgáltatásokat (ezek az ún. üzleti metódusok), továbbá mivel az osztá-
lyunk implementálja a javax.ejb.SessionBean interfészt, egyéb metóduso-
kat is tartalmaz. Néhány megjegyzés a kóddal kapcsolatban: 

 Az ejbCreate() metódust azután hívja meg a konténer, miután új 
példányt hozott létre a bean osztályból. Itt kell elvégeznünk a bean 
inicializálását. Ne feledjük, hogy a kliensek sosem közvetlenül példá-
nyosítják az EJB-t. Ha egy kliens a home interfész create() metódu-
sát meghívja, a konténer dönthet úgy, hogy új példányt hoz létre, ek-
kor a kliens oldali create() hívást a konténer általi ejbCreate() hí-
vás követi. Ez azonban egyáltalán nem szükségszer . A konténer új-
rahasznosíthat egy meglév  bean példányt is, ekkor nem történik újabb 
ejbCreate() hívás. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a klien-
sek nem tárolnak állapotot a szerveroldali objektumpéldányokban.  
Az állapotkezelést kés bb részletezzük. 

 Az ejbRemove() metódusban szabadíthatja fel a bean az általa hasz-
nált er forrásokat. Ezt szintén a konténer hívja meg, ha úgy dönt, 
hogy megszüntet egy bean példányt, ami nem feltétlenül esik egybe a 
kliens remove() hívásával. 

 Az ejbActivate() és ejbPassivate() metódusoknak csak állapottal 
rendelkez  session bean esetén van jelent ségük, ezért ezekre 
ott térünk vissza. 

 A setSessionContext() metódust a konténer az ejbCreate() el tt 
hívja meg, és paraméterként átadja a beanhez tartozó ún. Session-
Context-et. Implementációja gyakorlatilag mindig az ittenihez hason-
ló, vagyis egy példányváltozóban eltároljuk a megkapott értéket.  
A SessionContext egyfajta gatewayként képzelhet  el az EJB-
konténer felé. Ez tárol olyan információkat, amiket a konténer tart 
nyilván, és amire a beannek m ködése közben szüksége lehet (pl.: me-
lyik felhasználótól érkezett éppen a hívás). Felhasználásának lehet -
ségeire a kés bbi szakaszokban visszatérünk. 
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package first; 

 
import javax.ejb.*; 

 

public class CalculatorBean implements javax.ejb.SessionBean { 
 

    private javax.ejb.SessionContext context; 

     
    // 

    // A SessionBean interfész által megkövetelt metódusok 

    // 
    public void ejbCreate() { 

        System.out.println("ejbCreate()"); 

    } 
 

    public void ejbRemove() { 
        System.out.println("ejbRemove()"); 

    } 

 
    public void ejbActivate() { 

        System.out.println("ejbActivate()"); 

    } 
 

    public void ejbPassivate() { 

        System.out.println("ejbPassivate()"); 
    } 

 

    public void setSessionContext(SessionContext ctx) { 
        this.ctx = ctx; 

        System.out.println("setSessionContext()"); 

    } 
 

    // 

    // Saját, tényleges üzleti metódusok 
    // 

    public double add(double a, double b) { 

        return a+b; 
    }    

} 

A telepítésleíró: ejb-jar.xml 

Ebben el ször leírjuk, hogy ez a komponens tartalmaz egy session beant, 
adunk neki egy nevet (ejb-name), amivel kés bb hivatkozhatunk rá. A 
display-name elemben lév  érték a fejlesztés vagy telepítés során felhasznált 
grafikus eszközök számára nyújt információt. Ezt követi a beant alkotó inter-
fészek és osztályok felsorolása. Végül leírjuk, hogy állapotmentes a beanünk, 
és hogy a konténer felel s a tranzakciókezelésért. Ha több EJB-t csomagol-
nánk egybe a Calculator EJB-vel, azok mindegyike egy-egy hasonló elemként 
jelentkezne a telepítésleíró enterprise-beans elemén belül. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ejb-jar version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 

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

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-jar_2_1.xsd"> 

  <display-name>Labor1</display-name> 

  <enterprise-beans> 
    <session> 

      <display-name>CalculatorSB</display-name> 

      <ejb-name>CalculatorBean</ejb-name> 
      <home>first.CalculatorRemoteHome</home> 

      <remote>first.CalculatorRemote</remote> 

      <local-home>first.CalculatorLocalHome</local-home> 
      <local>first.CalculatorLocal</local> 

      <ejb-class>first.CalculatorBean</ejb-class> 

      <session-type>Stateless</session-type> 
      <transaction-type>Container</transaction-type> 

    </session> 

  </enterprise-beans> 

</ejb-jar> 

Gyártóspecifikus fájl: sun-ejb-jar.xml 

Itt a Sun Java System Application Server által alkalmazott formátumban 
egyetlen dolgot definiálunk: telepítési id ben milyen JNDI-nevet kapjon a 
Calculator EJB.  

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

<!DOCTYPE sun-ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD 

Application Server 8.1 EJB 2.1//EN" 

"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-ejb-jar_2_1-1.dtd"> 

<sun-ejb-jar> 

  <enterprise-beans> 

    <ejb> 

      <ejb-name>CalculatorBean</ejb-name> 

      <jndi-name>ejb/CalculatorBean</jndi-name> 

    </ejb> 

  </enterprise-beans> 

</sun-ejb-jar> 

A bean használata vastag kliensb l: CalculatorClient.java 

A bean használatának els  lépéseként megkeressük a home objektumot.  
A javax.naming.Context objektum reprezentálja a névszolgáltatás gyöke-
rét. Ennek a lookup() metódusában egy sztringet adunk meg, ami az egysze-
r ség kedvéért itt közvetlen JNDI-név. A keresés eredményeként kapott 
home objektumot megfelel  típusra kell konvertálnunk. Utána a create() 
metódus meghívásával referenciát kapunk az EJB-objektumra (pontosabban 
annak kliensoldali csonkjára, amely implementálja az EJB távoli interfészét), 
amelynek már meghívhatjuk a metódusait. 
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package first; 

 
import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

 
public class CalculatorClient { 

 

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

  //a névszolgáltatás inicializálása 

  Context ctx = new InitialContext(); 
 

  //a home objektum keresése, általános Object típust kapunk 

  Object obj = ctx.lookup("ejb/CalculatorBean"); 
 

  //a keresési eredmény konvertálása, kicsit összetett, 
  //a CORBA interoperabilitás miatt 

  CalculatorRemoteHome home = (CalculatorRemoteHome) 

   javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow( 
    obj, CalculatorRemoteHome.class); 

 

  //így kapunk referenciát az EJB-objektumra,illetve a csonkjára 
  CalculatorRemote calculator = home.create(); 

 

  //meghívjuk a metódusát 
  System.out.println(calculator.add(1, 2)); 

 

  //majd eltávolítjuk 
  calculator.remove(); 

 } 

} 

Ha lokális interfészen keresztül hívnánk az EJB-t, a kód így módosulna: 

      //a keresési eredmény konvertálása egyszer södik 

  CalculatorLocalHome home = (CalculatorLocalHome) obj; 

 
  //így kapunk referenciát az EJB-objektumra 

  CalculatorLocal calculator = home.create(); 

 
  //meghívjuk a metódusát 

  System.out.println(calculator.add(1, 2)); 

Felt nhet a 2.5. ábra osztálydiagramján, hogy az implementációs osztály 
(CalculatorBean) nem implementálja sem a távoli, sem a lokális interfészt 
(CalculatorRemote, CalculatorLocal). Ugyanakkor, mivel az interfészeket 
implementáló, konténer által generált EJB-objektum delegálni fogja a metó-
dushívásokat az implementációs osztálynak, nyilvánvalóan szükséges, hogy 
az interfészekben deklarált üzleti metódusoknak megfelel  metódusimple-
mentációk jelen legyenek az implementációs osztályban. Ezzel kapcsolatban 
két kérdés merülhet fel: 
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 Miért nem implementálja az implementációs osztály a saját távo-
li/lokális interfészét az implements kulcsszóval? 

 Hogyan érhet  el, hogy mégis kötelez  legyen a megfelel  metódusok 
megírása az implementációs osztályban? 

A válasz a következ : egyrészt szintaktikailag nincs akadálya, hogy a Calcu-
latorBean osztály deklarációját módosítsuk: 

public class CalculatorBean implements javax.ejb.SessionBean, 
CalculatorRemote{ 

Ekkor a fordító kikényszerítené az üzleti metódusok implementálását, vagyis 
a második kérdés fel sem merülne, ugyanakkor ez a megoldás két negatív kö-
vetkezménnyel járna: mivel a CalculatorRemote kiterjeszti az EJBObject 
interfészt, el ír olyan metódusokat is, amelyeknek csak a generált EJB-objek-
tumban van értelme (pl. getEJBHome()), így ezekre valamilyen üres imple-
mentációt kellene írni az implementációs osztályban. A másik probléma is-
mertetéséhez képzeljünk el egy olyan metódust, amelyiknek EJB a visszaté-
rési értéke. Mivel a kliensek csak a távoli/lokális interfészen érhetik el az 
EJB-t, ez így nézne ki: 

public CalculatorRemote doSomething(){…} 

Ebben a metódusban olyan objektumot kell visszaadni, amelynek metódusait 
a kliens hívhatja, vagyis az EJB-objektumot (vagy a vele kommunikáló cson-
kot), és semmiképpen nem szabad visszaadni egy CalculatorBean példányt. 
Ez utóbbi esetben ugyanis az EJB-objektum megkerülése miatt nem kerülné-
nek meghívásra a deklarált middleware-szolgáltatások. Ha a Calculator-
Bean viszont implementálná a saját interfészét, semmi sem gátolná meg a 
fejleszt t, hogy this referenciával, vagyis egy CalculatorBean példánnyal 
térjen vissza. Emiatt ellenjavallt a távoli/lokális interfészek implementálása. 

Ezek után térjünk rá a második kérdésre. A válasz igen egyszer : minden 
EJB-konténer gyártója a konténer mellé szolgáltat egy validátort. Ez képes 
egy lefordított, összetömörített jar-fájlt ellen rizni, hogy megfelel-e bizonyos 
követelményeknek. Ezek egyike, hogy az implementációs osztályban jelen 
vannak-e az interfészben deklarált metódusok, vagy például hogy a telepítés-
leíróban megadott osztályok, interfészek megtalálhatók-e a jar-fájlban. Ezt a 
fejlesztési vagy legkés bb a telepítési folyamat során le kell futtatni, így csak 
m köd képes EJB-modult lehet telepíteni az alkalmazásszerverre. 

Ha valaki mégis makacsul ragaszkodna ahhoz, hogy az implementációs 
osztály és a lokális/távoli interfészek közötti inkonzisztencia még fordítási 
id ben kiderüljön, annak a Business Interface nev  EJB tervezési minta 
nyújt megoldást (2.6. ábra). Ennek lényege, hogy az üzleti metódusokat külön 
interfészben (business interfész) deklaráljuk, a távoli/lokális interfész pedig 
ezt terjeszti ki. Mivel lokális interfészek esetén a metódusoknak nem kell 
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RemoteException-t dobniuk, lokális esetben egy ett l különböz  interfészre 
van szükség. Az implementációs osztály ebben az esetben sem a lokális/távoli 
interfészt fogja implementálni, hanem a business interfészeket. Így mindkét 
korábban említett probléma megoldódik: mind a távoli/lokális interfésszel 
visszatér  metódusban a this referencia visszaadása esetén, mind pedig az 
üzleti metódusok nem megfelel  implementációja esetén fordítási hibát ka-
punk. A megoldás egyetlen hátránya, hogy egy (vagy két) újabb interfészt kell 
karbantartani, növelve ezzel az EJB-komponensben lév  fájlok számát. 

 
2.6. ábra A Business Interface tervezési minta 

2.1.2. A session bean 

A következ  szakaszokban az EJB-k egyes típusainak jellegzetességeit fogjuk 
megvizsgálni. Mint már említettük, a session beanek jelentik a legegyszer bb 
EJB-típust. Üzleti folyamatokat reprezentálnak, metódusaik alkotják a szer-
veralkalmazás által nyújtott szolgáltatások összességét. Egy banki példával 
élve, egy Bank session beannek például createAccount(), deposit(), 
withdraw(), transfer() metódusai lehetnének. Egy könyvtári alkalmazás-
ban a Library session bean addBook(), addReader(), borrow() metódu-
sokkal rendelkezhetne. 

Egy session bean rendelkezhet állapottal, vagy lehet állapotmentes. Az 
állapotmentesség azt jelenti, hogy a kliens nem számíthat arra, hogy végig 



2. fejezet: Enterprise JavaBeans 

26 

ugyanazzal a beannel fog kommunikálni, emiatt nem tárolhat benne állapo-
tot. A telepítésleíró <session-type> elemében kell deklarálnunk, hogy a 
session bean melyik altípusba tartozik. Az állapotmentes bean (mint az el z  
szakaszban megvalósított Calculator EJB) jellemz je, hogy az inicializáló 
ejbCreate() metódusának nincs bemen  paramétere. Ez szükségszer , hi-
szen egy kliens hiába akarná paraméterekkel inicializálni az objektum álla-
potát, a következ  kérése már lehet, hogy más példányhoz futna be. Ennek 
megfelel en az állapotmentes session beannek igen egyszer  az életciklusa 
(2.7. ábra). Minden bean példányt a konténer hoz létre � nem feltétlenül a 
kliens create() hívásának hatására � majd meghívja rajtuk a setSession-
Context() és ejbCreate() metódusokat. Innent l bármelyik példányhoz 
bármelyik kliens által kezdeményezett hívás befuthat az EJB-objektumon ke-
resztül. Id zített hívások esetén (lásd kés bb), a konténer hívja meg rajtuk az 
ejbTimeout() metódust. Végül, mikor a konténer úgy dönt, bármely példányt 
megszüntethet, el tte pedig meghívja az ejbRemove() metódust. 

 
2.7. ábra Az állapotmentes session bean életciklusa (forrás: Enterprise JavaBeansTM 

Specification, Version 2.1) 

Mikor arra van szükségünk, hogy egy kliens több híváson keresztül állapotot 
tároljon a session beanben, akkor használjuk az állapottal rendelkez  session 
beant. Tipikus példa erre egy online bevásárló kocsi. Rendelhetnénk minden 
egyes klienshez külön bean példányt. Ezzel az a probléma, hogy el bb-utóbb 
elfogy a memória, ekkor szükség van arra, hogy meglév  beaneket elvegyünk 
régebbi kliensekt l, és új klienshez rendeljük ket. Ennek során a bean álla-
potát valamilyen háttértárra menti a konténer, ezt hívják passziválásnak. 
Mikor ismét a régi klienst szolgáljuk ki, az állapotot vissza kell tölteni vala-
melyik bean példányba, amelyet el tte persze szintén passziválni kell, ha még 
kapcsolatban áll egy klienssel. Ez a fordított folyamat az aktiválás. Hogy 
mindez megvalósulhasson, a bean osztály minden elmenteni kívánt példány-
változójának szerializálhatónak kell lennie, illetve az elmenteni nem kívánt 
változókat a transient kulcsszóval kell megjelölni. A konténer dönti el, mikor 
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passzivál egy beant, egy szabályt betartva: kötelez  memóriában tartani a 
beant, ha épp egy metódust hajt végre, vagy ha érintett egy tranzakcióban. 

Egy bean tarthat olyan er forrásokat, amiket nincs értelme elmenteni. 
Ilyenek a socketek, adatbázis-kapcsolatok. Passziválás el tt ezeket fel kell 
szabadítani, ezt az ejbPassivate() metódusban kell megtenni, amit a konté-
ner meghív passziválás el tt. Aktiválás után pedig természetesen újra kell 
igényelni ezekhez az er forrásokat, az ejbActivate() metódusban, amelyet 
szintén a konténer hív meg. Fontos megjegyezni, hogy nem a mi feladatunk 
az állapot mentése, ezt a konténer végzi, nekünk az ejbPassivate()-ben csak 
a bean által tartott er forrásokat kell elengedni. Az állapottal rendelkez  
session bean életciklusát a 2.8. ábra foglalja össze.  

 
2.8. ábra Az állapottal rendelkez  session bean életciklusa (forrás: Enterprise JavaBeansTM 

Specification, Version 2.1) 
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Az els  különbség az állapotmentes esethez képest, hogy több különféle 
paraméterezés  ejbCreate() metódus is definiálható, melyek mindegyikéhez 
megfelel  create() metódus tartozik a home/lokális home interfészben. Itt a 
kliens create() utasítását követ en hívódik meg az ejbCreate() metódus, hi-
szen az egyes beanek kliensspecifikus állapotokat tárolnak. A tranzak-
ciókezeléssel (tx) kapcsolatos állapotátmenetekkel (az ábra alsó állapota) egy 
kés bbi szakaszban (2.1.4.) foglalkozunk részletesen. Gyakorlati szempontból 
igen fontos a passzív állapotból a nem létez be vezet  �timeout� átmenet, 
amit a régóta nem hivatkozott állapotban lév  példányokon hajt végre. Ez 
nem azonos az állapotmentes session bean ejbTimeout()-jával, hiszen az egy 
alkalmazás által szándékosan beállított id zítés lejártakor hívódik meg. Lát-
ható, hogy timeout esetén a konténer nem hívja meg a bean ejbRemove() 
metódusát. A konténer esetleges összeomlásakor sem történik ez meg. Emi-
att, ha az ejbRemove() metódusban például a bean példány adatbázis-
m veletet végezne, érdemes egy kiegészít  programot készíteni, amely elvégzi 
ezt azon bean példányok helyett, amelyek nem kaptak erre lehet séget. 

2.1.3. Az entity bean 

Egy entity bean feladata, hogy az általa reprezentált objektum adatait 
perzisztens módon eltárolja, és azok elérését biztosítsa. Mivel az alkalmazá-
sok dönt  többsége relációs adatbázist használ e célra, az entity beanek old-
ják meg az ún. objektumrelációs leképezést (ORM � Object Relational 
Mapping) (2.9. ábra). Ennek lényege, hogy a relációs adatbázis tábláit osztá-
lyoknak (item), a táblák oszlopait az osztályok attribútumainak felelteti meg. 
Így egy adott osztály példányai (pl. csoki1) a megfelel  tábla egyes sorainak 
memóriabeli gyorsítótárának tekinthet k.  

 
2.9. ábra Az objektumrelációs leképezés 
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Akárcsak egy adatbázisbeli tábla, az entity bean is rendelkezik els dleges 
kulccsal, mely egyértelm en azonosítja az entity bean példányt. Az objektumre-
lációs leképezés megvalósítása érdekében az entity bean inicializáló metódusá-
ban (ejbCreate()) SQL INSERT m veletet, míg megszüntet  metódusában 
(ejbRemove()) SQL DELETE m veletet kell végrehajtani. A memóriabeli 
bean példány és az adatbázis közötti adatszinkronizációt az ejbLoad() és 
ejbStore() nev  metódusok oldják meg, melyeket minden entity beannek imp-
lementálnia kell. Ezek a metódusok ennek megfelel en SQL SELECT, illetve 
SQL UPDATE utasításokat tartalmaznak, és jellegzetességük, hogy a konté-
ner hívja meg ket, vagyis tulajdonképpen nem nekünk kell tör dni az adat-
szinkronizáció feladatával: egy adott bean példány valamilyen attribútumának 
megváltoztatása, azaz például a price attribútum esetén a setPrice() metódu-
sának meghívása után a konténer gondoskodik róla, hogy a változást perzisz-
tenssé tév  ejbStore() metódus meghívódjon. Az entity beanek home objektu-
ma a session beanekéhez képest új típusú metódusokat tartalmaz, amelyekkel 
tetsz leges paraméterek alapján megkereshet k konkrét entity bean példá-
nyok. Ezek az úgynevezett finder metódusok egy példánnyal, vagy példányok 
egész kollekciójával térnek vissza, és implementációjukban SQL SELECT m -
veletek találhatók. A finder metódusok visszatérési értéke egy találat esetén 
ezt az egyetlen találatot reprezentáló entity bean példány elérését biztosító 
csonk (ilyenkor a finder visszatérési típusa az entity bean távoli vagy lokális in-
terfésze), több találat esetén pedig egy olyan java.util.Collection, amelyben az 
entity bean távoli vagy lokális interfészeit megvalósító objektumok találhatók. 

Ezen metódusok szerepét egy entity bean életciklusa során a 2.10. ábra 
szemlélteti. 

 
2.10. ábra Az entity bean életciklusa a kliens szempontjából (forrás: Enterprise   

JavaBeansTM Specification, Version 2.1) 
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Az ábra megkülönbözteti a létez  (exists) és a hivatkozott (referenced) 
entity bean fogalmát. Egy bean példány akkor létezik, ha a neki megfelel  
adatbázissor létezik, míg hivatkozottnak akkor mondjuk, ha az entity bean 
kliense egy referenciát tart a memóriabeli beanre, távoli vagy lokális interfé-
szen keresztül. Ennek megfelel en, ha egy tetsz leges, entity beanekt l füg-
getlen alkalmazás beszúr egy sort egy táblába (direct insert, az ábra bal olda-
lán), akkor az e sort reprezentáló entity bean példány létez , de nem hivatko-
zott állapotba kerül. Ha viszont az entity beant a home interfésze create() 
metódusának valamely, a bean fejleszt je által túlterhelt változatával hozzák 
létre, akkor nem csak létez , de hivatkozott is lesz. Ebben az állapotban a 
bean példány tetsz leges üzleti metódusa meghívható. Az adatbázisban már lé-
tez  beanre referencia a home interfész finder metódusaival szerezhet . Ha a 
beanre mutató összes referencia élettartama megsz nik, a bean újra nem hi-
vatkozott állapotba kerül. Egy bean többféleképpen vihet  nem létez  állapot-
ba: a rá szerzett referencia remove() metódusát meghívva, vagy a home inter-
fész remove() metódusát meghívva (ekkor az els dleges kulcsát meg kell ad-
ni bemen  argumentumként), vagy az entity beanekt l függetlenül, egy köz-
vetlen adatbázisbeli törléssel (direct delete). Ha bármelyik típusú törlés után 
referencia marad egy nem létez  entity beanre, akkor azon keresztül bármi-
lyen metódust hívva kivétel dobódik (javax.ejb.NoSuchObjectException). 
Az ábra egyetlen eddig nem érintett eleme a létez , de nem hivatkozott álla-
potban önmagába mutató állapotátmenet az ún. home metódusokkal. 
Ezekr l elöljáróban annyit, hogy olyan üzleti metódusok, amelyek nem egy 
konkrét entity bean példányhoz kapcsolódnak, hanem többhöz (akár mind-
hez), ezért logikus módon a home interfészen keresztül hívhatók meg, vagyis 
nem szükséges az érintett példányokra referenciát szerezni. 

Az entity beaneknek két altípusa van. Bean Managed Persistence 
(BMP) esetén a perzisztenciával kapcsolatos kódot, vagyis a megfelel  SQL-
utasításokat a programozónak kell megírni a JDBC API segítségével, az életcik-
lus megfelel  szakaszaihoz kapcsolódó metódusokban (ejbCreate(), ejbLoad, 
ejbStore(), ejbRemove(), finder metódusok). Container Managed 
Persistence (CMP) esetében ezzel szemben az EJB-konténer gyártójának esz-
közeivel generálódik minden JDBC-kód, így az nem a programozót terheli. A to-
vábbiakban mindkét megoldást bemutatjuk. Egy egyszer , könyveket tároló re-
lációt (2.11. ábra) képezünk le BMP, majd CMP entity beanekre. Mindkét eset-
ben mell zzük a távoli interfészeket, mint azt kés bb látni fogjuk, nem csak az 
egyszer ség kedvéért. 
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2.11. ábra A könyveket tároló Book reláció 

2.1.3.1. Egy BMP entity bean 

A lokális interfész: BMPBookLocal.java 

A lokális interfészt a perzisztens attribútumok elérését és módosítását szolgá-
ló getter/setter párosok alkotják. 

package example; 

 

public interface BMPBookLocal extends javax.ejb.EJBLocalObject { 

  

 public Integer getId(); 

 public void setId(Integer id); 

  
 public String getPublisher(); 

 public void setPublisher(String publisher); 

  
 public String getTitle();  

 public void setTitle(String title); 

} 

A lokális home interfész: BMPBookLocalHome.java 

A lokális home interfész tartalmaz egy alkalmasan túlterhelt create() metó-
dust, (tartalmazhatna többet is, pl. egy olyan verziót, ami nem minden attri-
bútumhoz vár bemen  paramétert), illetve két finder metódust, amelyb l 
szintén tetsz leges számú továbbit is lehetne definiálni. Az egyik els dleges 
kulcs alapján, a másik cím alapján keres. Ennek megfelel en az els  az egyet-
len találat lokális interfészével, míg a másik a több lehetséges találatot rep-
rezentáló entity bean lokális interfészét tartalmazó Collection-nel tér vissza. 
A keresés során felmerül  hibákat FinderException jelzi. Ennek alosztálya 
az ObjectNotFoundException, amely akkor dobódik, ha egyetlen találat 
helyett egyet sem talál a finder metódus, vagyis a példában a 
findByPrimaryKey() dobhat ilyet, míg a findByTitle() nem, mivel annak 
találat hiánya esetén üres Collection-nel kell visszatérnie. 
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package example; 
import javax.ejb.FinderException; 

import java.util.Collection; 

 
public interface BMPBookLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome { 

 

 public example.BMPBookLocal create( 
  Integer newId, 

  String newTitle, 

  String newPublisher) 
  throws javax.ejb.CreateException;  

 

 public example.BMPBookLocal findByPrimaryKey(Integer primaryKey) 
  throws javax.ejb.FinderException; 

 

 public java.util.Collection findByTitle(String title) 
  throws FinderException; 

} 

Az implementációs osztály: BMPBookBean.java 

Az implementációs osztály meglehet sen nagy méret , ennek legf bb okát a 
perzisztenciával kapcsolatos kódrészletek jelentik. Ezek az entity bean pél-
dánynak megfelel  relációbeli sor létrehozását (ejbCreate()), törlését 
(ejbRemove()), illetve a három memóriabeli példányváltozó és a nekik meg-
felel  adatbázisbeli értékek szinkronizálását (ejbLoad(), ejbStore()) és a 
keresést (ejbFindByPrimaryKey(), ejbFindByTitle()) végzik. Ezek mind-
egyike a szokásos módon használja a JDBC API-t:  

 Connection objektum elkérése. Itt az egyetlen újdonság az, hogy az 
adatbázis-kapcsolat szerzése (a kódrészlet végén található get-
Connection() metódusban), követve a Java EE szemléletét, a JNDI 
segítségével történik. 

 A Connection segítségével PreparedStatement létrehozása a meg-
felel  SQL-utasítást tartalmazó sztringgel, amely a paraméterek he-
lyén kérd jeleket tartalmaz. 

 A paraméterek beállítása konkrét értékekre. 

 A PreparedStatement végrehajtása, lekérdezés esetén az eredmé-
nyeket tartalmazó ResultSet feldolgozása egy ciklusban. 

 A PreparedStatement és a Connection bezárása, egy finally 
klózban, hogy a bezárás mind sikeres, mind sikertelen végrehajtás 
esetén megtörténjen. 

A Calculator session beannél már találkozhattunk a SessionContext ob-
jektummal, ennek entity beanekben használt változata az EntityContext. 
Szerepe itt is az, hogy gatewayt biztosítson a konténer felé. Az ejbLoad() 
metódusban megfigyelhet  ennek egyik fontos használati esete. Mikor a kon-
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téner létrehoz egy példányt a bean osztályból, fel kell tölteni azt adatokkal, 
ezért meghívja az ejbLoad() metódust. Ahhoz, hogy tudjuk, melyik relációbe-
li sor adatait olvassuk be a memóriába, ismerni kell az entitás els dleges kul-
csát, amely az EntityContext-t l kérdezhet  le. 

A metódusok elnevezésében itt is megfigyelhet  a kötelez  ejb prefix. Vagyis 
például a home interfész create() metódusát egy kliensb l meghívva, a kon-
téner az implementációs osztály ejbCreate() metódusát fogja meghívni. Fon-
tos különbség vehet  észre a home interfészben lév  create() metódus és az 
ejbCreate() visszatérési értéke között: az el bbi egy BMPBookLocal-lal tér 
vissza. Tudjuk a korábbiakból, hogy ezen keresztül a konténer ténylegesen 
egy általa generált, a BMPBookLocal interfészt megvalósító EJB-
objektumot (vagy az EJB-objektummal kommunikálni tudó kliensoldali cson-
kot) ad vissza. Az implementációs osztálybeli ejbCreate()-ben ezt a generált 
osztályt nem tudjuk elérni, hogy visszaadhassuk, helyette az els dleges kulcs-
csal térünk vissza. 

Hasonló az eset a finder metódusok esetén is. Például az ejbFindByTitle() 
visszatérési értéke egy olyan Collection, amely csak a találatok els dleges 
kulcsait tartalmazza. Ha viszont a kliens a home interfészen keresztül a 
findByTitle()-t hívja, a visszakapott Collection a megtalált entitások loká-
lis vagy távoli interfészeit tartalmazza. Ha ezeken a kliens végigiterál, min-
den egyes entitásra meghívódik az ejbLoad(), és így tölt dnek be a talált el-
s dleges kulcsok alapján az adatok. Ez magában rejt egy jelent s teljesít-
ményproblémát: ha egy keresés N találatot ad, akkor a finderben megírt 
SELECT megtalálja az els dleges kulcsokat, utána pedig N db ejbLoad() 
hívás után lesznek az adatok elérhet k, vagyis összesen N+1 adatbázis-elérés 
szükséges. BMP entity beanek használata nélkül ez egyetlen lekérdezéssel is 
megoldható lenne. Ezen overhead és a megírandó JDBC-kód nagy mennyisé-
ge miatt a BMP helyett gyakorlatilag mindenhol a CMP javasolt. 

package example; 
 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 
import javax.sql.*; 

import javax.ejb.*; 

import javax.naming.*; 
 

public class BMPBookBean implements javax.ejb.EntityBean { 

  

 //a perzisztens attribútumok 

 private Integer id; 

 private String title; 

 private String publisher; 

 

 //getter/setter párosok az attribútumok elérésére 

 public Integer getId() { 

  return id; 

 } 
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 public void setId(Integer id) { 
  this.id = id; 

 } 

 

 public String getTitle() { 

  return title; 

 } 
 public void setTitle(String title) { 

  this.title = title; 

 } 
 

 public String getPublisher() { 

  return publisher; 
 } 

 public void setPublisher(String publisher) { 

  this.publisher = publisher; 
 } 

 

 //az EJB-konténert az EntityContexten keresztül érjük el 

 private javax.ejb.EntityContext myEntityCtx; 

 

 //az EntityContext kezelése 

 public javax.ejb.EntityContext getEntityContext() { 

  return myEntityCtx; 

 } 

  

 public void setEntityContext(javax.ejb.EntityContext ctx) { 

  myEntityCtx = ctx; 

 } 

  

 public void unsetEntityContext() { 

  myEntityCtx = null; 

 } 

 

 //ejbActivate és ejbPassivate, mint session beaneknél 

 //ebben a példában nem kell küls  er forrásokat elengedni, sem újra 

 //megszerezni 

 public void ejbActivate() { 

 } 

 

 public void ejbPassivate() { 
 } 

 

 /** 
  * ejbLoad(): itt kell az osztályt feltölteni egy konkrét entitás  

  * adataival 

  * ez leggyakrabban relációs adatbázisból történik, mint itt is, 
  * de más megoldás is lehetséges 

  */ 

 public void ejbLoad() { 
   

  //az ejbLoad()-ot a konténer azután hívja meg, miután az  

  //objektumnak már meghívódott 
  //a setEntityContext() metódusa, így le tudjuk kérdezni, hogy 
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  //mi az objektum 

  //els dleges kulcsa; ezt az adatot eltároljuk a tagváltozóban 
  id = (Integer) myEntityCtx.getPrimaryKey(); 

   

  //a JDBC-híváshoz szükséges objektumok 
  PreparedStatement pstmt = null; 

  Connection conn = null; 

   
  try { 

    

   //adatbázis-kapcsolat nyitása 
   conn = getConnection(); 

    

   //a megfelel  táblából kikeressük az adatokat az  
   els dleges kulcs alapján 

   pstmt = conn.prepareStatement( 
    "select title, publisher from books.book where id =?"); 

 

   pstmt.setInt(1, id.intValue()); 
   ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); 

   rs.next(); 

    
   //az adatbázisbeli sor adataiból feltöltjük a  

   //memóriabeli tagváltozókat 

   title = rs.getString("title"); 
   publisher = rs.getString("publisher"); 

       

  } catch (Exception ex) { 
   throw new EJBException( 

     "Nem tölthet  be a példány az adatbázisból " 

     + id, 
     ex); 

 

  } finally { 
    

   //JDBC-objektumok elengedése 

   closeDBObjects(conn, pstmt); 
  } 

 } 

  
 /** 

  * ejbStore(): a memóriabeli adatok elmentését végzi a  

  perzisztens tárolóba 
  */ 

 public void ejbStore() { 

   

  //a JDBC-híváshoz szükséges objektumok  

  PreparedStatement pstmt = null; 

  Connection conn = null; 

  try { 

    

   // JDBC-kapcsolat létrehozása 

   conn = getConnection(); 
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   //frissítjük a megfelel  adatbázisbeli sort a  
   memóriabeli adatokkal 

   pstmt = conn.prepareStatement( 

    "update books.book set title = ?, publisher = ? 
    where id = ?"); 

 

   pstmt.setString(1, title); 
   pstmt.setString(2, publisher); 

   pstmt.setInt(3, id.intValue()); 

   pstmt.executeUpdate(); 
 

  } catch (Exception ex) { 

   throw new EJBException( 
    "A példány nem tárolható az  

    adatbázisban:" + id, ex); 

  } finally { 
    

   //JDBC-objektumok elengedése 

   closeDBObjects(conn, pstmt); 

  } 

 } 

 

 

 /** 

  * ejbCreate(): új entitás létrehozása 

  */ 

 public java.lang.Integer ejbCreate(Integer newId,  

 String newTitle, String newPublisher) 

  throws javax.ejb.CreateException { 

 

  //a JDBC-híváshoz szükséges objektumok  

  PreparedStatement pstmt = null; 

  Connection conn = null; 

 

  try { 

    

   //az adatokat a memóriában is eltároljuk 

   this.id = newId; 

   this.title = newTitle; 

   this.publisher = newPublisher; 

    
   //JDBC-kapcsolat létrehozása 

   conn = getConnection(); 

 
   pstmt = conn.prepareStatement( 

    "insert into books.book(id, title, publisher) 

    values (?, ?, ?)"); 
 

   pstmt.setInt(1, id.intValue()); 

   pstmt.setString(2, title); 
   pstmt.setString(3, publisher); 

   pstmt.executeUpdate(); 

 
   //az els dleges kulccsal térünk vissza 
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   return id; 

  } catch (Exception e) { 
   throw new CreateException(e.toString()); 

  } finally { 

    
   //JDBC-objektumok elengedése 

   closeDBObjects(conn, pstmt); 

  } 
 } 

 

 /** 
  * ejbPostCreate(): minden ejbCreate()-hez tartozik egy  

  ugyanolyan visszatérési érték  és paraméterlistájú  

  ejbPostCreate(). Szerepér l kés bb 
  */ 

 public void ejbPostCreate(Integer newId, String newTitle,  
 String newPublisher) throws javax.ejb.CreateException { 

 } 

  
 /** 

  * ejbRemove(): az entitás eltávolítását végzi (a perzisztens  

  tárolóból, 
  * vagyis itt a relációs adatbázisból) 

  */ 

 public void ejbRemove() throws javax.ejb.RemoveException { 
   

  //szükségünk lesz az els dleges kulcsra 

  Integer key= (Integer) myEntityCtx.getPrimaryKey(); 
 

  //a JDBC-híváshoz szükséges objektumok 

  PreparedStatement pstmt = null; 
  Connection conn = null; 

  try { 

   // JDBC-kapcsolat létrehozása 
   conn = getConnection(); 

    

   //a megfelel  sor törlése az adatbázisból 
   pstmt = conn.prepareStatement( 

    "delete from books.book where id = ?"); 

   pstmt.setInt(1, key.intValue()); 
    

   //jelezzük, ha hiba volt  

   if (pstmt.executeUpdate() == 0) { 
    throw new RemoveException("Nem távolítható el 

    az adatbázisból a példány" + key); 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) { 

   throw new EJBException(ex.toString()); 

  } 

  finally { 

    

   //JDBC-objektumok elengedése 

   closeDBObjects(conn, pstmt); 
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  }  
 } 

 

 /** 
  * ejbFindByPrimaryKey(): els dleges kulcs alapján keres az   

  adatbázisban 

  */ 
 public java.lang.Integer ejbFindByPrimaryKey(Integer key) 

  throws javax.ejb.FinderException { 

   
  //JDBC-objektumok 

  PreparedStatement pstmt = null; 

  Connection conn = null; 
   

  try { 

     
   //JDBC-kapcsolat létrehozása 

   conn = getConnection(); 

  

   //Megkeressük az adatbázisban a megfelel  sort 

   pstmt = conn.prepareStatement( 

    "select id from books.book where id = ?"); 

 

   pstmt.setString(1, key.toString()); 

   ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); 

   rs.next(); 

  

   //az els dleges kulccsal térünk vissza, ha nincs hiba 

   return key; 

   } 

   catch (Exception e) { 

    throw new FinderException(e.toString()); 

   } 

   finally { 

     

    //JDBC-objektumok elengedése 

    closeDBObjects(conn, pstmt); 

   }  

   

 } 

  
 //egy másik finder metódus: az adott cím  könyveket keresi meg 

 public Collection ejbFindByTitle(String title) throws  

 FinderException { 
   

  //JDBC-objektumok 

  PreparedStatement pstmt = null; 
  Connection conn = null; 

   

  //ebbe fogjuk gy jteni a megtalált entitások 
  //els dleges kulcsait 

  Collection found = new ArrayList(); 

 
  try { 


