
== Zkouška 17.6.2009 == 
 
* Čo znamená UDDI, WSDL, SOAP, HTTP. Popíšte ako funguje WSDL. 
UDDI - universal description, discovery and integration, WSDL - web service definition language, 
SOAP - simple object access protocol, HTTP - hypertext transfer protocol. 
WSDL obsahuje abstraktní popis služby, říká jak službu používat a kde ji najdeme 
 
* Čo je synchronizácia, uveďte príklad. 
Synchronizace zamezuje současnému užití věci, kterou současně užívat nelze. Př.: Kávomat 
 
* Životný cyklus servletu. 
JSP stránka -> pokud mladší než servlet -> kompilace (z jsp stránky je servlet) 
-> jinak -> vykonání servletu 
 
* Životný cyklus entity beany. 
Entity Bean: Does not exist -> (.setEntityContext()) Pooled -> (.create()) Ready 
Ready -> (.remove()) Pooled -> (.finalize()) Does not exist 
 
* Prepíšte z JSP/JSTL do Javy. ( Krátky výpis arraylistu v prostredí metódy doGet() ) 
 
* Opraviť mapovanie servletu v zadanom web.xml súbore. 
 
* Aké prostriedky nám ponúka JDBC na riadenie transakcií. 
v JDBC je jakýsi autocommit, který se dá vypnout a commitovat můžeme ručně, což nám umožní 
řešit případy, kdy potřebujeme provést více statement zároveň (př.: každý týden updatujeme v rámci kavárny 
spotřebu kávy a zároveň chceme updatovat celkovou spotřebu kávy) 
 
* Popíšte ako vyrobíme vlastný tag. 
tag si nadefinujeme v javaBeaně, pak v tag library descriptoru (.tld) a nakonec ve web.xml souboru, 
definici z web.xml pak voláme z jsp stránky (bez definice ve web.xml bychom museli z každé jsp stránky 
volat 
tag napevno a když by se jeho umístění změnilo, museli bychom všechny jsp stránky přepsat) 
 
* Popíšte dostupné kontexty (Page,Web,Session,Request). 
Web - v rámci celé aplikace, 
Session - v rámci jednoho sezení (prohlížeč), 
Page - v rámci jedné stránky, 
Request - v rámci jednoho dotazu 
 
* Čo je Dependency Injection, príklad. 
 
* Popíšte proces nájdenia a opravy chyby. 
 
* Popíšte zadaný kus struts-config.xml súboru, čo to znamená, čo sa kam mapuje, forwarduje.. 
V kódu jsou odkazy na jednotlivé komponenty, ze kterých se daná věc má skládat. Princip: "Nevolejte nám, 
my se ozveme." 
Objekt nakonfiguruje sám sebe. Příklad: auto které přes DAO (data acces object) osadíte díly z továrny na 
auta 
 

== Zkouška 11.6.2009 == 
# rozdil mezi include a forward na prikladu (co to vypise) 
 
# zivotni cyklus JSP 
 
# zivotni cyklus Entity EJB 
 
# rozdil mezi tag handler a tag file 
 
# co musim udelat abych mohl vytvorit novy servlet a vlozit ho do kontejneru 
 
# MVC 
 
# SQL injection a osetreni 



 
# PreparedStatement 
 
# Nejaky kus kodu a rict kde je problem 
 
# cyklus nalezeni a opraveni chyby 
 
# obsluha pozadavku ve struts s validaci 
 
# struktura WAR 
 
# Home Interface, Bean Interface, Bean třída 
 
# (co jeste?) 
 

== Zkouška 5.6.2009 == 
Servlety 
JSP (tagy) 
jdbc 
struts 
ejb 
spring 
testování 
 

== Zkouška 9.6.2008 == 
Teorie 
* Životní cyklus entity beany 
 
* Popis práce frameworku Struts, jaké jsou tam hlavní třídy 
 
* Jaké druhy custom tagů známe, co musíme udělat abysme je vytvořili 
 
* Struktura archivu WAR, co obsahuje 
 
* Co je to i18n a jaké prostředky jsou pro její realizaci ve Struts 
 
Praxe 
* Doplnění kódu, zadání asi toto: máme formulář, kde je login a password. Máme ověřit, zda jsou to 
platná data proti DB a buď vytvořit objekt User, vložit ho do session a směrovat výstup někam 
(welcome.jsp) a nebo jen směrovat výstup někam jinam (na /login). Úkolem bylo vytvořit tu beanu 
User nejdřív (gettery, settery, konstruktor). Pak napsat ten obslužný servlet. Konektor k DB tam byl, 
ale stejně bylo třeba přes něj udělat PreparedStatement a naplnit ho. 
 
* Napsat fragmenty JSPčka, šlo hlavně o užití tagů a syntax. Bylo nežádoucí použít skriptlety. 
 
* 1) v session je dána atribut user, což byl objekt s metodama getLogin a getName a měly se jen tyhle 
informace vypsat na stránku. 
 
* 2) v session byl celej seznam (Vector) objektů User a měla se vypsat tabulka,kde byly jejich data. To 
bylo vcelku lehký, ale bylo ještě potřeba odlišit sudý/lichý řádky různýma stylama. 
 

== Zkouška 18.6.2008 == 
Teorie 
* Co je Enterprise Java Bean, k čemu to je a jak se to dá použít (interface a metody) 
 
* Co je JAR, WAR, EAR - k čemu slouží a jak spolu souvisí 
 
* Co je MVC? Jakým způsobem je to podporováno v J2EE 
 
* Co je Unified Expression Language a co umožňuje 
 
* Jak se předává obsluha požadavků mezi servlety - implementace a použití 



 
Praxe 
* Doplnění kódu, zadání asi toto: máme registrační formulář, kde je email, jméno, heslo a heslo 
podruhé. Máme ověřit, zda už existuje uživatel s daným emailem (pokud ano tak vyhodí validation 
error) pomoci DB a taky zda heslo1==heslo2. Po úspěšné validaci se údaje nového uživatele mají 
vložit do DB a přesměrovat na stránku login_success.jsp Konektor k DB tam byl, ale stejně bylo 
třeba přes něj udělat PreparedStatement a naplnit ho. 
 
* "View'' Napsat fragment JSP formuláře pro registraci, šlo hlavně o užití tagů html:form, html:text ... 
a syntax. Nezapomenout na výpis možných validačních chyb (tag html:errors). 
 
* ''Form'' Napsat ActionForm který by obsluhoval formulář registrace ve View. Tady by měli byt 
settery/gettery, validace emailu oproti DB přímo tam s SQL dotazy a validace heslo1==heslo2. 
 
* ''Controller'' Tento Action servlet by měl běžet až se formulář úspěšné zvaliduje. Měl přidat údaje 
nového uživatele do DB a forwardnout na login_success.jsp. 
 
* ''Konfigurace'' Měl se nakonfigurovat struts-config.xml tak aby vše co jste implementovali 
fungovalo. Základ toho configu tam už byl takže stačilo pouze doplnit atributy v potřebných místech 
(action mappings, form beans a global forwards). 
 


