
mikor elkezdtem a kiszolgálóoldali webes alkalmazások
fejlesztését, két lehetséges választásom volt: ha azt akar-
tam, hogy gyorsan lefusson a program, akkor a C-t válasz-

tottam, ha pedig gyorsan el akartam készíteni magát a programot,
akkor pedig a Perlt. A C, mint azt mindannyian tudjuk, remek válasz-
tás, ha a futtatható programnak kis méretûnek, gyorsnak és hatékony-
nak kell lennie. Azonban az önmûködõ memória-, és a megfelelõ
karakterlánc-kezelés hiánya a C-ben, illetve az a nagyfokú elõvigyá-
zatosság, amire a használatához szükség van, szegényes választássá
teszi a Perllel szemben.
Az elmúlt néhány évben azonban több programozási nyelv is kihívást
jelentett a Perl számára a kiszolgálóoldali webes programozás terü-
letén. Különösen a Python nyert jelentõs teret, nem kis részben a
Zope webes fejlesztõi környezet terjedésének köszönhetõen.
A kiszolgálóoldali programozás területén a legnagyobb mozgolódás
azonban a Java-közösség részérõl tapasztalható. A Java, mint közü-
lünk talán sokan emlékeznek, ügyféloldali programozási nyelvként
kezdte pályafutását. Legtöbbünk számára a kisalkalmazások csak
kellemetlen emléknek tûnnek arról, hogy mi történik, ha két ügyfélol-
dali megközelítést próbálunk összekeverni … olyan lecke ez, melynek
csöppnyi hatása sincs a Flash egyre terjedõ használatára.
A kiszolgálóoldali Java alapvetõ egysége a servlet. Ez olyan apró
program, mely a http-kérésre adott válaszként fut le, és általános
http-választ hoz létre. Mivel a servletek Javában készülnek, objek-
tumosztályokként írjuk meg õket, egy servlet-õsbõl öröklõdnek,
éskihasználják a Java szálkezelési és kivételkezelési képességeit.
Emellett a servletek … az egyéb Java programokhoz hasonlóan …
virtuális Java gépen (JVM) futnak, azaz olyan elvonatkoztatott
rétegen, mely bármely operációs rendszeren kialakítható. Ezazt
jelenti, hogy ugyanaz aservlet gyakorlatilag bármely operációs
rendszerrel futtatható, és ezzel a CGI programokénál sokkal
nagyobb hordozhatóságot biztosítanak.
Eddig kevés tervezetben használtam servleteket, de ez az arány
nagyon gyorsan nõ. Jelenleg a Java a ŒmenõŽ nyelv. Ez részben
annak köszönhetõ, hogy a Sun hatalmas összegeket ölt a népszerûsí-
tésébe, valamint annak, hogy bizonyos módszertani és felépítésbeni
többletet nyújt versenytársaihoz képest, illetve nem feledhetõ az sem,
hogy jelentõs kihívást jelent a Windows számára is. Mindemellett
akiszolgálóoldali Java szerepe alapvetõ jelentõségû a Java-alapú
alkalmazás-kiszolgálók növekvõ számában is.
Megismerkedünk a Javával, mint kiszolgálóoldali programozási
nyelvvel. Kezdõ lépésként telepítjük a Jakarta-Tomcat környezetet
aservletek futtatásához, illetve a hozzá tartozó Jasper környezetet
aJava Server Pages (JSP) oldalak elkészítéséhez. A következõ
írásainkban megismerjük, hogyan kapcsolhatjuk servleteinket és JSP-
inket relációs adatbázisokhoz, illetve hogyan használhatjuk az
Enterprise JavaBeans és az Enhydra alkalmazás-kiszolgálót nagyobb
teljesítményû rendszer létrehozására.

A Java telepítése
Néhány évvel ezelõtt, amikor elõször kezdtem el Javával dolgozni
Linuxon, a helyzet még meglehetõsen felemás volt: a Linux volt
a legjobbként elismert nyílt forrású operációs rendszer, a Sun pedig
általános programozási nyelvként hirdette a Javát, ennek ellenére

rendkívül nehéz volt egy elfogad-
ható Java-változatot keríteni
Linuxhoz. Néhány önkéntes
átültetési erõfeszítés … különösen
a Blackdown csapat által végzett
munka … rendkívül ígéretesnek tûnt, ám
a telepítés korántsem volt hibamentes, és a megbízhatóságával is
bõven akadtak gondok.
Mostanra a helyzet gyökeresen megváltozott. Közvetlenül a Sun
honlapjáról tölthetjük le a legújabb Java fejlesztõi készlet (JDK)
linuxos változatát, és a Tomcat servlet/JSP rendszer is remekül
mûködik Linuxon. Ahogy a Linux egyre nagyobb lendületet vesz,
aJavában végzett programozás szempontjából is egyre érdekesebb
rendszerré válik.
Mivel legfontosabb linuxos gépem RedHat 6.2-t futtat, letöltöt-
tem aJDK 1.3 RPM-et a Sun honlapjáról, a � http://java.sun.com/
címrõl. A JDK letöltéséhez jelentkeznem kellett a ŒJava Developer
ConnectionŽ csoportba, és ugyan nem vagyok elbûvölve attól,
hogy megadjam az adataimat a programcsomag letöltéséhez,
ezvégül is nem tûnt elviselhetetlen árnak. Az RPM nem telepít-
hetõ közvetlenül, elõször el kell fogadnunk a Sun felhasználási
szerzõdését.
Ezt követõen bejelentkezhetünk rendszergazdaként, és telepíthetjük
aJDK-t, mely a /usr/java könyvtárba kerül. Ha a /usr/java/jdk1.3/bin/
könyvtárat a PATH környezeti változóba helyezzük, a közvetlen
útvonal megadása nélkül is indíthatjuk a javac fordítót és a Java
futási környezetet.
A JDK telepítését követõen legalább néhány egyszerûbb ellenõrzést
érdemes lefuttatni, hogy vajon megfelelõen mûködik-e. Az elsõ
kódrészlet egyszerû programot mutat be, ezt átadott értékek nélkül
is meghívhatjuk, és a ŒSzia, világ!Ž szöveget írja ki az STDOUT-ra.
Ha a programot több adott értékkel hívjuk meg, egy-egy | karakterrel
elválasztva adja vissza azokat.
A tesztosztály (Test.java) futtathatóvá (Test.class) fordítására a javac-t,
a Java fordítóját használhatjuk:

javac Test.java

A program futtatásához meg kell hívnunk a Java futási környezetet
(java), és meg kell adnunk osztályunk nevét is (a .class utótag nélkül):

java Test

Ha nem adunk át semmilyen értéket, a következõ lesz a kimenet:

Szia, világ!

Átadott értékeket is adhatunk a programnak:

java Test a b "q r s" 123

Ebben az esetben a következõ kimenetet fogjuk kapni:

a|b|q r s|123
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A

Kiszolgálóoldali Java Jakarta- Tomcattel

Webes alkalmazások egyszerû készítése servletek segítségével.
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A PATH pontos beállítása mellett a JAVA_HOME környezeti változót
is be kell állítanunk úgy, hogy a JDK helyére mutasson. Ha basht
használunk, csak a következõ sort kell indítóállományunkba helyezni:

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3

A Jakarta-Tomcat telepítése
Most, hogy végeztünk a JDK üzembe helyezésével, telepíthetjük
aJakarta-Tomcatet is. A Jakarta a Javával kapcsolatos, az Apache
Software Foundation által támogatott tervezetek összefoglaló neve,
aTomcat pedig az ASF tervezete servletek és JSP-k fejlesztésére.
A JSP-k, amint azt a következõ írásunkban látni fogjuk, egyszerû és
könnyû módot adnak servletek készítésére.
A Tomcat a tervek szerint számos rendszeren hivatkozási szabvány
lesz servletekhez és JSP-khez, így a Java könnyen használható és
hordozható lesz a kiszolgálóoldali webes alkalmazások területén.
A CGI programokkal ellentétben, melyek külön Unix-folyamatként
futnak, és eltérõen a mod_perl kezelõvel, mely Apache alprogram-
ként kerül végrehajtásra, a servletek virtuális Java gépen belül futnak.
Ezt a JVM-et ŒservlettárolónakŽ is nevezzük, és lehet maga a kiszol-
gáló (ha azt Javában fejlesztették), elõfordulhat a kiszolgálóba beá-
gyazva, és lehet külsõ egység is.
A cikk során feltételezzük, hogy Apache kiszolgálót használunk,
ebben az esetben pedig a servlettároló külsõ egység a http-kiszolgáló
számára. Mivel a Tomcat maga is teljes értékû http-kiszolgáló, a
kezdeti próbákat úgy is elvégezhetjük, hogy nem kell foglalkoznunk
az Apache beállításával.
A Tomcat legújabb változatát a Jakarta honlapról, a
� http://jakarta.apache.org/ címrõl tölthetjük le. A Jakarta Projekt
számos operációs rendszerhez kiadott már programokat, és még
többhöz tervezi a megjelenést. A csomagokat forrásként és futtatható
formában egyaránt elérhetjük. Kicsit keresgélni kell, de meg fogjuk
találni a legújabb linuxos Tomcat megbízható változatának letölthetõ,
bináris állományait. A cikk írásának pillanatában a Tomcat legújabb
megbízható kiadása a 3.2.1, melyet én a jakarta-tomcat-3.2.1.tar.gz
állományban töltöttem le.
A letöltést követõen lépjünk be abba a könyvtárba, ahova telepíteni
kívánjuk a Tomcatet, majd bontsuk ki:

cd /usr/java
tar -zxvf jakarta-tomcat-3.2.1.tar.gz*

A /usr/java könyvtár most két alkönyvtárat fog tartalmazni, az egyik
neve jdk1.3 a másiké jakarta-tomcat-3.2.1 lesz.
A Java csomag helyét jelzõ JAVA_HOME változóhoz hasonlóan
aTOMCAT_HOME változót is be kell állítani, ez fogja jelezni a
Tomcat telepítésének helyét. A basht használók a következõ sort
adják hozzá az indítóállományukhoz:

export TOMCAT_HOME=/usr/java/jakarta-tomcat-3.2.1

Ha saját servletek készítését is tervezzük, meg kell mondanunk a
Javának, hogy hol keresse a servletekkel kapcsolatos osztályokat.
Ezek az alábbi Java tárolóállományban (.jar) találhatók:
$TOMCAT_HOME/lib/servlet.jar fájlban. Ha basht használunk,
ésnem adunk meg mást a CLASSPATH változónak, a következõk
szerint állíthatjuk be:

export CLASSPATH=$TOMCAT_HOME/lib/servlet.jar:.

Ha csak mások által készített servletek futtatását tervezzük, nincs szük-
ség a CLASSPATH módosítására. A Java servletmotor tudja, hogy

hol kell keresnie a megfelelõ .jar állományokat, és saját CLASSPATH
változóját helyesen állítja be, amikor a Tomcatet telepítjük.
Amikor az összes fenti lépéssel végeztünk, a Tomcat munkára készen
áll. A rendszert a $TOMCAT_HOME/bin alatt található parancsfájllal
indíthatjuk el:

$TOMCAT_HOME/bin/startup.sh
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1. lista Test.java

/* Java Test class.
Ez az osztály egy egyszerû "main" eljárást
ad meg, melyet a parancssorból lehet
meghívni.

*/

class Test 
{

/**
* main()
* Ha nincs átadott érték, a main() a 
* "Szia, világ!" szöveget írja ki az 
* STDOUT-ra.
* Ha vannak átadott értékek, a main()
* ezeket
* írja ki az STDOUT-ra.
*/

public static void main (String[] args)
{

// Hány átadott értéket kaptunk?
if (args.length == 0)

{
System.out.println ("Szia, világ");

}
// Ha vannak átadott értékek, lépkedjünk
// végig rajtuk

else 
{

for (int index = 0; index <
� args.length; index++)

{
// Az érték megjelenítése
System.out.print 

� (args[index]);

// Az értékek elválasztása
// egy függõleges vonallal
if ((index + 1)
< args.length)

{
System.out.print("|");

}
}

// Az utolsó átadott érték után
// egy új sor karakter kiírása
System.out.println("");

}
}

}
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Számos hibaelemzési üzenet fog megjelenni a képernyõn. A fõ
servlet.log naplóállomány általában a $TOMCAT_HOME/logs
könyvtárban található.
A Tomcat mûködését úgy ellenõrizhetjük, hogy böngészõnkkel
megnyitjuk annak a gépnek a 8080-as kapuját (alapértelmezett
érték), melyre telepítettük. Másként fogalmazva a
� http://localhost:8080/ címen egy üdvözlõ üzenetnek kell megje-
lennie a Œthis is the Tomcat default home pageŽ szöveggel, illetve
néhány további hivatkozással agépre telepített JSP-kkel és servle-
tekkel kapcsolatban. A példaservleteknek gond nélkül kell futniuk,
így egyúttal bemutatnak néhány olyan egyszerûbb feladatot, melyet
elvégezhetünk a Tomcattel.
A servlet osztályok általában a WEB-INF könyvtárba kerülnek,
acímben megnevezett könyvtár alá, így a RequestInfoExample
servlet, mely a Tomcat csomag részét képezi, a
http://localhost:8080/examples/servlet/RequestInfoExample cím alatt
lesz elérhetõ.
A pillanatnyi Java .class állomány (ahogy ennek az osztálynak a
.java forrása is) a $TOMCAT_HOME/webapps/examples/WEB-INF/
classes/RequestInfoExample.class cím alatt található.
Hamarosan látni fogjuk, hogyan lehet további könyvtárakat beállítani
a servletek számára. Ettõl függetlenül saját osztályainkat mindig a
WEB-INF/classes könyvtár alá kell telepítenünk, és a WEB-INF
felépítése rejtett marad a látogatók számára.

Egyszerû servletek
Tomcat telepítésünket egyszerû servlet, a Szia világ.java elhelye-
zésével ellenõrizhetjük (lásd a 2. kódrészletet), a fent említett
könyvtáron belül:

$TOMCAT_HOME/webapps/examples/WEB-INF/classes/

Ne feledjük, a Java megköveteli, hogy az állományok nevei
egyezzenek az osztályok neveivel. Ha az állomány nevét meg akarjuk
változtatni ABC.java-ra, akkor az osztály bevezetésnél is ugyanezt a
nevet használva kell módosítanunk. Ellenkezõ esetben a Java fordító
végzetes hibát fog jelezni.
A Java fordító segítségével a Szia világ.java futtatható servletté
alakítható, ez általában a következõk szerint végezhetõ el:

javac HelloWorld.java

Ha a CLASSPATH környezeti változó nincs helyesen beállítva, a
javac hibát fog jelezni, miszerint nem találja a HttpServletResponse
és a ServletException szimbólumokat és számos további osztályt.
A gondon a CLASSPATH helyes beállításával lehetünk úrrá, amit
a fentiek szerint kell megadni a servlet.jar helyére.
Miután a servletet lefordítottuk, meg kell tudnunk hívni a
http://localhost:8080/examples/servlet/RequestInfoExample címen.
Ha a cím mellett az alábbiak szerint átadott értékként a keresztne-
vünket is megadjuk, a servlet kiírja a nevünket: http://localhost:8080/
examples/servlet/RequestInfoExample?firstname=Reuven.
Amint látható, ez a servlet rendkívül egyszerû. Számos egyéb, hasz-
nos Java csomagot foglal magában, többek közt a nagy fontosságú
javax.servlet.* és javax.servlet.http.* rendszereket. Saját servletünket
a HttpServlet alosztályként adjuk meg. Ebben az esetben a HttpServlet
összes tulajdonságát örököljük.
ŒSzia világŽ servletünk rendkívül egyszerû, csak egyetlen eljárást tar-
talmaz a doGet-et. A doGet-et akkor hívja meg, amikor a servletet
aGET eljárással meghívjuk. A HTTP számos eljárást támogat, ezek
közül a két leggyakoribb a GET és a POST. A GET-et általában akkor
használjuk, amikor a felhasználó közvetlenül kéri a címet, vagy rákat-
tint a hivatkozásra, míg a POST-ot akkor, amikor valaki aŒBevitelŽ

gombra kattint egy HTML-ûrlap alján. Mivel servletünk megad egy
doGet eljárást, de doPost-ot nem, csak a GET kéréseket tudja kezelni.
A doGet két átadott értéke a http-kérést és választ írja le. Ha adatokat
szeretnénk kinyerni a http-kérésbõl, a kérés objektumán eljárást kell
használunk. Például a keresztnév értékhez hozzárendelt értéket
agetParameter eljárással szerezhetjük meg:

String keresztnev =
request.getParameter("firstname");

Ha nem adunk át keresztnévértéket a kérésnek, a ŒfirstnameŽ változó
értéke NULL lesz. (Ez nem egyezik az üres karakterlánccal, mely
azt jelzi, hogy a változót megadtuk a http-kérésnek, de az nem tar-
talmazott értéket.)
Hasonlóan befolyásolhatjuk a http-választ: eljárásokat hívhatunk meg
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2. lista  HelloWorld.java

import java.io.*;
import java.text.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloWorld extends HttpServlet {

public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException

{
// A válasz MIME tartalomtípusának 
// meghatározása.
response.setContentType("text/html");

// A kimenõ folyam írása az STDOUT-ra.
PrintWriter out = response.getWriter();

// Némi HTML tartalom kiírása.
out.println("<HTML>");
out.println("<Head><Title>Hello,

� world</Title></Head>");
out.println("<Body>");
out.println("<P>Szia, világ</P>");

// A felhasználó keresztnevének átvétele,
// ha megkaptuk tõle.
String firstname =

� request.getParameter("firstname");

// Különleges üdvözlet kiírása annak,
// aki megadta a nevét.
if (firstname != null) 

{
out.println("<P>Your first name is \""

� + firstname + "\"</P>");
}

// A HTML tartalom lezárása.
out.println("</Body></HTML>");

}
}
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válaszobjektumunkra. Például a HTTP-válasz MIME-típusát
asetContentType eljárással állíthatjuk be:

response.setContentType("text/html");

Ha adatokat szeretnénk küldeni a felhasználó böngészõjének, a
response.getWriter( ) eljárást használjuk, mely egy PrintWritert
advissza:

PrintWriter out = response.getWriter();

Feltételezve, hogy text/html-típust szeretnénk továbbítani, ebben az
esetben az out.println eljárást használhatjuk a HTML-adatok küldé-
sére a felhasználó böngészõjének.

out.println("<HTML>");
out.println("<Head><Title>Szia, világ

� </Title></Head>");

Apache
A továbbiakban a Tomcat is használható központi http-kiszolgáló-
ként, azonban messze nem olyan gyors, és nem tudunk olyan sokféle
beállítást végezni rajta, mint az Apache vagy sok más kiszolgáló
esetében. Ezért általános esetben az Apache fogja kiszolgálni a leg-
több http-kérést, a servletekkel vagy JSP-kkel kapcsolatos kéréseket
pedig a Tomcatnek adja tovább.
Ahhoz, hogy az Apache párbeszédet tudjon folytatni a Tomcattel,
egy külön modult kell fordítanunk az Apache kiszolgálóba. A hagyo-
mányos út a mod_jserv-et használta, egy Jserv tervezeten alapulva.
Az új, mod_jk nevû modul a mod_jserv-hez hasonlóan épül be az
Apache kiszolgálóba, ám sokkal hatékonyabb és rugalmasabb proto-
kollt használ a Tomcattel folytatott adatcserére.
A mod_jk telepítésének legegyszerûbb módja az, ha letöltjük
a forráskódot a Tomcathez a Jakarta honlapjáról. Ha a Tomcat fut-
tatható változatát töltöttük le általános használathoz, a mod_jk
lefordításához és telepítéséhez még a forráskódot is be kell
szereznünk. Miután kibontottuk a forráskódcsomagot, lépjünk át
azsrc/native/apache1.3 könyvtárba. Ha az Apache 2.0 egy korai
változatát használjuk, a mod_jk forráskódját az src/native/apache2.0
könyvtárban kell keresnünk.
A következõk során feltételezzük, hogy az Apache kiszolgálót
felkészítettük DSO-k, azaz olyan modulok a kezelésére, melyeket
eredetileg nem fordítottunk bele a kiszolgálóba. A DSO rendkívül
rugalmas eljárásmód új modulok beillesztésére, bár ez a lehetõség
nem minden modullal használható ki, és egyes modulokat stati-
kusan kell befordítani az Apache kiszolgálóba. Ugyan a mod_jk
is fordítható statikusan, az Interneten található leírás arra bátorítja
a felhasználókat, hogy DSO-ként telepítsék, nemcsak azért, mert
így könnyebben elvégezhetõ a mûvelet, de azért is, mert így az
Apache újrafordítása nélkül is frissíthetõ a mod_jk modul.
Ha egy modult DSO-ként fordítunk le, annak ugyanazokat a
neveket és címeket használva kell kapcsolódnia az Apache kiszol-
gálóval, amelyeket a kiszolgáló fordításakor adtak meg. Ahhoz,
hogy a modulokat a kiszolgálóéval megegyezõ adatokkal és kör-
nyezetben fordíthassuk le, az Apache egy Perl programot, az 
apxs-tadja segítségként, mely a modulok megfelelõ fordításáról
hivatott gondoskodni. Az apxs a cc-vel azonos változókat használ,
illetve számos sajátja is van, ezek a modul önmûködõ telepítésé-
hez használhatók.
Az apache1.3 könyvtárból a mod_jk-t a httpd.conf-ban a következõ
paranccsal fordíthatjuk le:

/usr/local/apache/bin/apxs -i -o mod_jk.so -\ 

I../jk -I$JAVA_HOME/include \
-I$JAVA_HOME/include/linux -c *.c ../jk/*.c

Ha a fenti parancsokat egy helyett három sorban adjuk meg, ne
feledkezzünk el a fordított perjelek (\) megadásáról az elsõ két sor
végén! Itt tesszük hozzá, hogy nem használtuk a -a kapcsolót, mely
felélesztette volna a modult az Apache beállítóállományában. Ennek
oka az (amint hamarosan látni fogjuk), hogy ezt másik, önmûködõen
létrehozott beállítóállományból fogjuk megtenni.
Most, hogy végeztünk a mod_jk telepítésével, rá kell bírnunk a Tom-
catet és a mod_jk-t, hogy párbeszédet folytassanak egymással. Általá-
ban a Tomcat az Ajpv12 protokollon keresztül várja a kéréseket az
Apache-tól, azonban mind a mod_jk, mind a Tomcat ismerik az Ajpv13
protokollt, mely sok szempontból fejlettebb, mint elõdje. Ennek megfe-
lelõen módosítanunk kell Tomcat-beállításainkat, hogy használni tudjuk
az Ajpv13-at, majd az Apache-ot isennek a protokollnak a használatára
kell beállítani a Tomcattel folytatott adatcseréhez.
A Tomcat két beállítóállományt használ, egyiket a http-kiszolgá-
lóhoz (web.xml), a másikat pedig a Java servlettároló (server.xml)
állományokhoz. Még ha soha nem dolgoztunk XML-lel, akkor sem
kell aggódnunk. Természetesen nem azért, mert az XML olyan
könnyen megtanulható lenne, hanem mert a Tomcat beállítóállomá-
nyokat bõségesen ellátták megjegyzésekkel. Mindkét beállítóállo-
mány a $TOMCAT_HOME/conf könyvtárban található.
Ahhoz, hogy a Tomcat az Ajpv13-at használja, meg kell keresnünk
aserver.xml állománynak azt a részét, mely az Ajp12 csatlakozást
adja meg. Ez a rész a Tomcat telepítése után általában így néz ki:

<ConnectorclassName="org.apache.tomcat.service.
� PoolTcpConnector">
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<Parameter name="handler"
value="org.apache.tomcat.service.connector.

� Ajp12ConnectionHandler"/>
<Parameter name="port" value="8007"/>

Amint látható, a fentiek a TCP/IP-csatlakozáskezelõt adják meg, és
azt jelzik, hogy a Tomcatnek az Ajp12ConnectionHandler objektu-
mot kell használnia az org.apache.tomcat.service.connector csomag-
ból. Közvetlenül az elõzõ után egy ahhoz hasonló részt fogunk
hozzáadni az állományhoz:

<Connector className="org.apache.tomcat.service.
� PoolTcpConnector">

<Parameter name="handler"
value="org.apache.tomcat.service.connector.
� Ajp13ConnectionHandler"/>
<Parameter name="port" value="8009"/>

</Connector>

A kezelõ objektum nevének megváltoztatása mellett a kapu számát
is 8009-re állítottuk be.
A mod_jk útmutató egyértelmûvé teszi, hogy az új Ajp13-kezelõ
hozzáadásakor a server.xml állományhoz az Ajp12-kezelõt is meg
kell hagynunk. Egyéb esetben gondjaink lehetnek, amikor megpró-
báljuk leállítani a Tomcatet.
Állítsuk le a Tomcatet ($TOMCAT_HOME/bin/shutdown.sh), majd
indítsuk újra a $TOMCAT_HOME/bin/startup.sh állománnyal, így
meggyõzõdhetünk arról, hogy a változtatásokkal nem rontottunk el
semmit. Ha minden rendben van, a megjelenõ üzenetek arról tájékoz-
tatnak, hogy egy HttpConnectionHandler a 8080-as kapun, az
Ajp12ConnectionHandler a 8007-es, az Ajp13ConnectionHandler
pedig 8009-es kapun fut.
A legegyszerûbb és leggyorsabb módja annak, hogy az Apache-ot
rábírjuk a Tomcattel való csatlakozásra, a mod_jk.conf-auto hasz-
nálata. Ez olyan állomány, melyet a Tomcat hoz létre minden egyes
újraindításkor. Ez az állomány, mely a $TOMCAT_HOME/conf
könyvtárban található, tartalmazza az összes, a Tomcat betöltéséhez
és használatához szükséges Apache utasítást. Egyszerûen csak
a következõ utasításokat kell beillesztenünk az Apache beállító-
állományból:

Include /usr/java/jakarta-tomcat-3.2.1/conf/
� mod_jk.conf-auto

A mod_jk.conf-auto nem csak hasznos önmûködõ eszköz, de kiváló
alapot nyújt a mod_jk beállításához, illetve kifinomult párbeszédek
létrehozására az Apache és a Tomcat között. Az Apache-csal és a
Tomcattel végzett munka során azonban nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy az Apache-nak mindig a Tomcat után kell indulnia,
csak így tud kapcsolódni a megfelelõ foglalathoz (socket).

Néhány egyszerû servlet
Annak bemutatására, hogy milyen könnyû is a servletek készítése,
egyszerû internetes alkalmazást fogunk írni: blog-készítõ alkalma-
zást. A blogok, avagy webes naplók (web log) egyre népszerûbb
internetes jegyzetek, melyekben a legújabb bejegyzések hagyomá-
nyosan legfelül jelennek meg. Az elsõ híres internetes napló, a
Dave Winer•s Scripting News (� http://www.scripting.com/) volt,
de azóta több ezer hasonló oldal mûködik, melyek számos témában
kínálnak hasznos híreket, elemzéseket.
Mi servletek segítségével fogunk egyszerû internetes naplótkészíteni.
A pillanatnyi naplóbejegyzéseket PostgreSQL adatbázisban fogjuk
tárolni, melyet a következõk szerint adunk meg:

CREATE TABLE BlogEntries (
entry_id       SERIAL    NOT NULL   PRIMARY 

KEY,
entry_date     DATETIME  NOT NULL   CHECK

(entry_date <> 0),
entry_headline TEXT      NOT NULL   CHECK

(entry_headline <> ´´),
entry_text     TEXT      NOT NULL   CHECK

(entry_text <> ´´),

UNIQUE(entry_date, entry_headline)
);

Mivel az adatokat keltezés és fejcím szerint fogjuk visszakeresni,
létrehozunk egy-egy indexet mindkét oszlophoz:

CREATE INDEX headline_date_index 
ON BlogEntries (entry_date);
CREATE INDEX entry_headline_index 
ON BlogEntries (entry_headline);

Miután létrehoztuk az adatbázistáblát és az indexeket, két servletet
kell írnunk. Az egyik fogadja a HTML-ûrlapról érkezõ adatokat,
ésezeket felhasználva létrehoz egy új bejegyzést a BlogEntries
táblában. (Ez a servlet vélhetõen csak a honlap tulajdonosa
számára lesz elérhetõ, aki a bejegyzések szerkesztõje.) A másik
servlet az utolsó három nap bejegyzéseit fogja visszakeresni,
majda hagyományos módon az utolsóként érkezettet jeleníti
meg elsõként.
Az új bejegyzések bevitelére használható servlet, az AddBlogEntry
(lásd a harmadik kódrészletet az � ftp://ftp.ssc.com/pub/lj/listings/
issue84/ címen) két átadott értéket vár egy HTML-ûrlapból. Az elsõ
(entry_headline) a fejcímet, a második (entry_text) pedig a hozzá
tartozó szöveget tartalmazza.
A harmadik kódrészletben látható servlet egy con nevû példaváltozót
ad meg, mely a JDBC adatbázis-kapcsolatot tartalmazza. A servlet
megad továbbá három eljárást:
€ az init-et, mely a servlet elsõ végrehajtása elõtt fut le. Az initben

kapcsolatot hozunk létre az adatbázissal, melyet a késõbbiekben
is használhatunk.

€ a doGet-et, mely hibaüzenetet jelenít meg, ami tudatja velünk,
hogy a servlet csak a POST kérésekre ad választ.

€ a doPost-ot, mely az init által létrehozott adatbázis-kapcsolatot
felhasználva új sorokat illeszt be a BlogEntries táblába.

A servlet módosítása más, mint a CGI program megváltoztatása,
mivel a servlettárolónak újra kell töltenie a servletet a lemezrõl.
Az Apache és a mod_perl alapbeállításként nem töltik újra a 
Perl-modulokat, így alapbeállításként a Tomcat is figyelmen kívül
hagyja a servletek módosításait. Ezt a ŒreloadableŽ beállítás érté-
kének ŒtrueŽ-ra való átírásával változtathatjuk meg, ellenkezõ
esetben a servlet minden egyes módosításakor és újrafordításakor
újra kell indítani aTomcatet. Természetesen a teljesítményt kedve-
zõtlenül befolyásolja, ha a servletek újratölthetõk, ez az oka annak,
hogy a Tomcat leírása az újratöltés lehetõségének tiltását ajánlja
éles rendszereknél.
A servletben a lényegi munkát a doPost eljárás végzi, ami fogadja
a felhasználó HTML-ûrlapjából származó adatokat, majd beilleszti
õket a PostgreSQL táblába.
Elõször meg kell bizonyosodnunk arról, hogy megkaptuk az
entry_headline és az entry_text értékeket a felhasználótól, és ezek
nem üresek. Ha csak egyikük is üres, üzenetben jelezhetjük a hibát.
Egyéb esetben továbblépünk, és létrehozunk egy PreparedStatement-et
az új sor adatbázisba illesztéséhez.
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A Perl-programozók számos hasonlóságot fognak tapasztalni a JDBC
és a Perl DBI között. A JDBC megkívánja, hogy állítást hozzunk
létre az adatbázis-kapcsolathoz:

PreparedStatement statement =
con.prepareStatement(

"INSERT INTO BlogEntries " +
"  (entry_date, entry_headline, 

� entry_text) " +
"  VALUES " +
"  (NOW(), ?, ?)"
);

Mivel egyszerû Statement helyett a PreparedStatementet használjuk,
változóértékek helyett kérdõjeleket (?) is használhatunk. Egyes
adatbázis-illesztõ, például az Oracle, kihasználja e töltelékek elõnyeit,
és segítségükkel növeli a sebességet. Ettõl függetlenül még a kisebb
adatbázisok felhasználói is kihasználhatják a töltelékek elõnyeit, mivel
biztosítják, hogy a karakterláncok idézése helyesen történik még
abban az esetben is, ha idézõjeleket vagy aposztrófokat tartalmaznak:

statement.setString(1, entry_headline);
statement.setString(2, entry_text);

Figyeljük meg, hogy az elsõ tölteléket egyes, és nem nullás sorszám-
mal láttuk el. Ne feledjük, hogy ez a két érték karakterlánc. Ha egész
vagy lebegõpontos számok lennének, másik eljárást kellene használ-
nunk az állításhoz.
Most végezzünk el egy beszúrást:

int updateCount = statement.executeUpdate();

Az updateCount azokat a sorokat számlálja meg, melyeket az
executeUpdate() eljárás érint. Ebben az esetben egyetlen sort próbá-
lunk beilleszteni, így az updateCount értékét eggyel hasonlítjuk
össze. Ha azexecuteUpdate() eljárást SQL ŒUPDATEŽ parancs vég-
rehajtására használtuk volna, az updateCount ettõl eltérõ értéket
tartalmazott volna.
Végül próbáljuk meg elkapni a kivételeket, mely az SQL alkalma-
zása során bukkantak fel. Ezután hibaüzenetet jelenítünk meg, ami
tartalmazza a kivétel szövegét is. Ugyan ténylegesen mûködõ
honlapon nem valami jó ötlet ilyen jellegû üzeneteket küldeni a
felhasználónak, a fejlesztés ideje alatt azonban rendkívül jó szolgá-
latot tehetnek ezek az üzenetek.

Az internetes napló megjelenítése
Most már tudjuk, hogyan használhatunk servletet adatok bevitelére
az internetes naplóba, így készíthetünk egy másikat, amely a leg-
frissebb tartalmat fogja megjeleníteni. Ez a servlet viszonylag
egyszerû lesz, nem kell értékeket átadnunk, és csak a napló utoljára
bevitt adatait fogja megjeleníteni (lásd a negyedik kódrészletet az
� ftp://ftp.ssc.com/pub/lj/listings/issue84/ címen).
ShowBlog névre hallgató servletünk csak két eljárást fog tartalmazni,
az egyik az init (mely megegyezik az AddBlogEntry init eljárásával),
a másik a doGet. A doGet fogja kikeresni a napló bejegyzéseit, a
legújabbtól a régebbiek felé haladva. Minden bejegyzést háromosz-
lopos sorként jelenít meg HTML-táblázatban, ahol látható a hozzá-
adás dátuma és ideje, a fejléc és a fejléchez hozzárendelt szöveg.
Természetesen egy valódi napló ennél sokkal értelmesebben fogja a
feladatát elvégezni, például korlátozni fogja a megjegyzések számát,
és a megjelenés szempontjából is szebben fogja elrendezni õket.
Csakhogy ezeket a részleteket már könnyû elrendezni, ha az adatokat
megfelelõ sorrendben sikerült kinyerni az adatbázisból.

Elkészítjük lekérdezésünket (egy ŒszinkronizáltŽ tömbön belül)
ésegy állításba (Statement) burkoljuk. Megjegyezzük, hogy most
nincs szükség a PreparedStatement használatára, mivel az állásban
nem tervezzük változóértékek példányosítását.
A lekérdezés eredményét ResultSet-be gyûjtjük össze:

ResultSet rs = statement.executeQuery(query);

A ResultSet lehetõvé teszi, hogy a találatokat soronként hívjuk elõ
az adatbázisból. Az rs.next( ) eljárással egy while-cikluson belül
minden egyes soron végiglépkedhetünk. Minden ismétlõdésnél az
rs.getString( ) eljárás segítségével egy-egy oszlopot nyerhetünk ki
karakterláncként, ha az oszlop nevét változóként adjuk át.
A servlet fordítása és elhelyezése után percek alatt sikeresen
adtam hozzá néhány új bejegyzést a naplóhoz, majd meg is jele-
nítettem õket.

Összegzés
A servletek a Java világ megfelelõi a Perl világ mod_perl modul-
jainak. Számos tekintetben jobbak, mivel hatékony módszerekhez
biztosítanak hozzáférést anélkül, hogy a webkiszolgáló biztonságos
mûködését esetleges károkat okozó programokkal veszélyeztetnék.
Az eddigiekben néhány példát láttunk egyszerû internetes alkalma-
zások elkészítésére servletek és nyílt forráskódú programok segítsé-
gével, melyeket a Világhálóról lehet letölteni. A következõ írásban
folytatjuk a kiszolgálóoldali Java világának felfedezését, és megis-
merjük a Java Server Pages, azaz a JSP-k használatának néhány
egyszerû módját.
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További érdekességek

A JSP-k és a servletek rendkívül népszerûek lettek az utób-
bi egy-két évben, és számos könyv és egyéb kiadvány tár-
gyalja õket. Az O•Reilly and Associates két könyvet adott
ki ebben a témában: Java Servlets és Writing JSP Pages.
Az elõbbi egy kiváló útmutató a servletekhez, míg utóbbi
a cikk megírása elõtt nem sokkal jelent meg , így még nem
jutottam hozzá.
A Java servletekkel kapcsolatban rengeteg leírás található
az Interneten is. Míg egy évvel ezelõtt meglehetõsen
nehéz volt elfogadható leírást találni a Tomcathez, nap-
jainkra e téren elérkezett a bõség ideje.
A Jakarta honlap, mely a � http://jakarta.apache.org/
címen található, kiváló kiindulópont.
A kisigényû felhasználók Tomcat útmutatója
� http://jakarta.apache.org/tomcat/
jakarta-tomcat/src/doc/uguide/tomcat_ug .html
mod_jk HOGYAN-ok
� http://jakarta.apache.org/tomcat/jakarta-
tomcat/src/doc/mod_jk -howto.html
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