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4
adowanie plików
i obsïuga bïÚdów
W tym rozdziale umoĝliwisz uĝytkownikom ïadowanie obrazów do profili. Dowiesz siÚ równieĝ, jak obsïugiwaÊ bïÚdy w platformie Spring MVC.

adowanie plików
Teraz umoĝliwisz uĝytkownikom ïadowanie obrazów do profili. Opis, jak to zrobiÊ, znajduje siÚ
w dalszej czÚĂci rozdziaïu, ale teraz uproĂÊ nieco projekt i utwórz w katalogu templates/profile
nowÈ stronÚ uploadPage.html:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
xmlns:layout="http://www.ultraq.net.nz/thymeleaf/layout"
layout:decorator="layout/default">
<head lang="pl">
<title>adowanie obrazu</title>
</head>
<body>
<div class="row" layout:fragment="content">
<h2 class="indigo-text center">adowanie obrazu</h2>
<form th:action="@{/upload}" method="post" enctype="multipart/form-data"
class="col m8 s12 offset-m2">
<div class="input-field col s6">
<input type="file" id="file" name="file"/>
</div>
<div class="col s6 center">
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<button class="btn indigo waves-effect waves-light" type="submit"
´name="save"
th:text="#{submit}">WyĂlij
<i class="mdi-content-send right"></i>
</button>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

Nie ma tu niczego ciekawego poza atrybutem enctype. Plik z obrazem bÚdzie wysyïany metodÈ
POST na adres URL upload. Teraz w pakiecie profile obok klasy ProfileController utwórz odpowiedni kontroler:
package masterSpringMvc.profile;
import
import
import
import
import
import
import

org.apache.tomcat.util.http.fileupload.IOUtils;
org.springframework.core.io.FileSystemResource;
org.springframework.core.io.Resource;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import
import
import
import

java.io.*;
java.nio.file.Files;
java.nio.file.Path;
java.nio.file.Paths;

@Controller
public class PictureUploadController {
public static final Resource PICTURES_DIR = new
´FileSystemResource("./pictures");
@RequestMapping("upload")
public String uploadPage() {
return "profile/uploadPage";
}
@RequestMapping(value = "/upload", method = RequestMethod.POST)
public String onUpload(MultipartFile file) throws IOException {
String filename = file.getOriginalFilename();
File tempFile = File.createTempFile("pic", getFileExtension(filename),
PICTURES_DIR.getFile());
try (InputStream in = file.getInputStream();
OutputStream out = new FileOutputStream(tempFile)) {
IOUtils.copy(in, out);
}
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return "profile/uploadPage";
}
private static String getFileExtension(String name) {
return name.substring(name.lastIndexOf("."));
}
}

PierwszÈ operacjÈ wykonywanÈ przez powyĝszy kod jest utworzenie tymczasowego pliku w katalogu pictures (obrazy), znajdujÈcym siÚ w gïównym katalogu projektu. Sprawdě wiÚc, czy ten
katalog istnieje. W jÚzyku Java tymczasowy plik posiada unikatowy identyfikator w systemie
plików. UsuniÚcie pliku zaleĝy od uĝytkownika.
Utwórz w gïównym katalogu projektu katalog pictures, a w nim pusty plik o nazwie .gitkeep,
aby katalog byï zapisywany w systemie Git.
Puste katalogi w systemie Git
System Git sïuĝy do zarzÈdzania plikami i nie ma moĝliwoĂci zapisywania w nim pustych katalogów.
Powszechnie stosowanÈ metodÈ ominiÚcia tego ograniczenia jest stosowanie pustych plików, na przykïad
.gitkeep. W ten sposób zmusza siÚ system do uwzglÚdniania katalogu w procesie kontroli wersji projektu.

Plik ïadowany przez uĝytkownika jest reprezentowany w kontrolerze przez interfejs Multipart
´File. Interfejs ten posiada kilka metod zwracajÈcych nazwÚ pliku, jego wielkoĂÊ i zawartoĂÊ.
Szczególnie interesuje nas metoda getInputStream. Reprezentowany przez niÈ strumieñ wejĂciowy zostanie skopiowany do metody fileOutputStream za pomocÈ metody IOUtils.copy.
Pisanie kodu kopiujÈcego strumieñ wejĂciowy do wyjĂciowego jest doĂÊ nudne, wiÚc wygodniej
bÚdzie skorzystaÊ z biblioteki Apache Utils, zawartej w pliku tomcat-embed-core.jar, umieszczonym w Ăcieĝce classpath.
W tej czÚĂci bÚdziesz intensywnie wykorzystywaï ciekawe funkcjonalnoĂci platformy Spring
i biblioteki NIO wprowadzonej w wersji Java 7:
Q pomocniczÈ klasÚ String reprezentujÈcÈ zasób, który moĝna przetwarzaÊ na róĝne
sposoby;
Q blok instrukcji try...with automatycznie zamykajÈcy strumieñ nawet w przypadku
wystÈpienia wyjÈtku, dziÚki czemu nie trzeba kaĝdorazowo definiowaÊ bloku finally.
W powyĝszym kodzie kaĝdy plik zaïadowany przez uĝytkownika zostanie skopiowany do katalogu pictures.
Platforma Spring Boot oferuje kilka wïaĂciwoĂci umoĝliwiajÈcych dostosowanie procesu ïadowania plików. Przyjrzyjmy siÚ klasie MultipartProperties.
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Jej najciekawsze wïaĂciwoĂci to:
Q multipart.maxFileSize, wïaĂciwoĂÊ definiujÈca maksymalnÈ wielkoĂÊ ïadowanego
pliku. Przy próbie zaïadowania wiÚkszego pliku jest zgïaszany wyjÈtek
MultipartException. DomyĂlna wielkoĂÊ pliku to 1 MB.
Q multipart.maxRequestSize, wïaĂciwoĂÊ definiujÈca maksymalnÈ wielkoĂÊ ĝÈdania

wieloczÚĂciowego. DomyĂlna wielkoĂÊ to 10 MB.
Powyĝsze wartoĂci domyĂlne sÈ odpowiednie dla Twojej aplikacji. Po zaïadowaniu kilku plików katalog pictures bÚdzie wyglÈdaï nastÚpujÈco:

Zaczekaj! KtoĂ zaïadowaï plik ZIP! Aĝ trudno w to uwierzyÊ. Trzeba w kodzie kontrolera sprawdzaÊ, czy ïadowane pliki faktycznie reprezentujÈ obrazy:
package masterSpringMvc.profile;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.apache.tomcat.util.http.fileupload.IOUtils;
org.springframework.core.io.FileSystemResource;
org.springframework.core.io.Resource;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;
java.io.*;

@Controller
public class PictureUploadController {
public static final Resource PICTURES_DIR = new
FileSystemResource("./pictures");
@RequestMapping("upload")
public String uploadPage() {
return "profile/uploadPage";
}
@RequestMapping(value = "/upload", method = RequestMethod.POST)
public String onUpload(MultipartFile file, RedirectAttributes redirectAttrs)
throws IOException {
if (file.isEmpty() || !isImage(file)) {
redirectAttrs.addFlashAttribute("error",
"NiewïaĂciwy plik. Zaïaduj plik z obrazem.");
return "redirect:/upload";
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}
copyFileToPictures(file);
return "profile/uploadPage";
}
private Resource copyFileToPictures(MultipartFile file) throws IOException {
String fileExtension = getFileExtension(file.getOriginalFilename());
File tempFile = File.createTempFile("pic", fileExtension, PICTURES_DIR.getFile());
try (InputStream in = file.getInputStream();
OutputStream out = new FileOutputStream(tempFile)) {
IOUtils.copy(in, out);
}
return new FileSystemResource(tempFile);
}
private boolean isImage(MultipartFile file) {
return file.getContentType().startsWith("image");
}
private static String getFileExtension(String name) {
return name.substring(name.lastIndexOf("."));
}
}

Bardzo proste! Metoda getContentType zwraca informacjÚ o typie pliku w formacie MIME (ang.
Multipurpose Internet Mail Extensions — uniwersalne rozszerzenie poczty internetowej), np.
image/png, image/jpg itp. Wystarczy wiÚc sprawdziÊ, czy ciÈg MIME rozpoczyna siÚ od sïowa
image.
W formularzu zostaïa zakodowana obsïuga bïÚdów, wiÚc trzeba rozbudowaÊ stronÚ o jakieĂ elementy umoĝliwiajÈce wyĂwietlanie komunikatów. Wpisz w pliku uploadPage.html nastÚpujÈce wiersze tuĝ poniĝej tytuïu strony:
<div class="col s12 center red-text" th:text="${error}" th:if="${error}">
BïÈd ïadowania pliku
</div>

Przy nastÚpnej próbie zaïadowania pliku ZIP pojawi siÚ komunikat o bïÚdzie, jak na poniĝszym rysunku:
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Umieszczanie obrazu w odpowiedzi na zapytanie
adowane obrazy nie sÈ zapisywane w statycznych katalogach. Aby wyĂwietliÊ je na stronie
trzeba przedsiÚwziÈÊ specjalne Ărodki.
W kodzie strony uploadPage.html tuĝ nad znacznikiem form wpisz poniĝsze wiersze:
<div class="col m8 s12 offset-m2">
<img th:src="@{/uploadedPicture}" width="100" height="100"/>
</div>

Powyĝszy kod bÚdzie próbowaï pobraÊ obraz z kontrolera. W klasie PictureUploadController
utwórz odpowiedniÈ metodÚ:
@RequestMapping(value = "/uploadedPicture")
public void getUploadedPicture(HttpServletResponse response) throws IOException {
ClassPathResource classPathResource = new
´ClassPathResource("/images/anonymous.png");
response.setHeader("Content-Type",
URLConnection.guessContentTypeFromName(classPathResource.getFilename()));
IOUtils.copy(classPathResource.getInputStream(), response.getOutputStream());
}

Powyĝszy kod bÚdzie umieszczaï bezpoĂrednio w odpowiedzi obraz z pliku src/main/resources/
images/anonymous.png. To bardzo ciekawy sposób!
Jeĝeli ponownie otworzysz stronÚ, pojawi siÚ na niej nastÚpujÈcy obraz:

Rysunek anonimowego uĝytkownika znalazïem na stronie http://iconmonstr.com/user-icon i zapisaïem
go jako obraz o wymiarach 128×128 pikseli w pliku PNG.

ZarzÈdzanie konfiguracjÈ ïadowania plików
W tym momencie warto jest okreĂliÊ w pliku konfiguracyjnym application.properties katalog
dla ïadowanych obrazów i ĂcieĝkÚ do rysunku anonimowego uĝytkownika.
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Utwórz pakiet config, a w nim klasÚ PicturesUploadProperties:
package masterSpringMvc.config;
import
import
import
import

org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
org.springframework.core.io.DefaultResourceLoader;
org.springframework.core.io.Resource;
java.io.IOException;

@ConfigurationProperties(prefix = "upload.pictures")
public class PictureUploadProperties {
private Resource uploadPath;
private Resource anonymousPicture;
public Resource getAnonymousPicture() {
return anonymousPicture;
}
public void setAnonymousPicture(String anonymousPicture) {
this.anonymousPicture = new DefaultResourceLoader().getResource
´(anonymousPicture);
}
public Resource getUploadPath() {
return uploadPath;
}
public void setUploadPath(String uploadPath) {
this.uploadPath = new DefaultResourceLoader().getResource(uploadPath);
}
}

W tej klasie wykorzystany zostaï pakiet ConfigurationProperties platformy Spring Boot, umoĝliwiajÈcy automatyczne mapowanie wïaĂciwoĂci znalezionych w plikach umieszczonych w Ăcieĝce
classpath (domyĂlnie w pliku application.properties), z uwzglÚdnieniem typów tych wïaĂciwoĂci.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe zdefiniowana jest metoda z argumentem typu String, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby inna metoda zwracaïa inny typ danych, który bÚdzie najprzydatniejszy.
Teraz w pakiecie config zdefiniuj klasÚ PicturesUploadProperties:
@SpringBootApplication
@EnableConfigurationProperties({PictureUploadProperties.class})
public class MasterSpringMvc4Application extends WebMvcConfigurerAdapter {
// kod pominiĊty
}

W pliku application.properties zdefiniuj nastÚpujÈce wïaĂciwoĂci:
upload.pictures.uploadPath=file:./pictures
upload.pictures.anonymousPicture=classpath:/images/anonymous.png
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Poniewaĝ uĝyta zostaïa klasa DefaultResourceLoader platformy Spring, moĝna zastosowaÊ prefiksy,
np. file: lub classpath: do okreĂlenia poïoĝenia zasobów.
Jest to sposób alternatywny do utworzenia klasy FileSystemResource lub ClassPathResource.
ZaletÈ powyĝszej metody jest moĝliwoĂÊ dokumentowania kodu. DziÚki niej od razu widaÊ,
ĝe katalog z obrazami znajduje siÚ w gïównym katalogu obiektu, natomiast obraz przedstawiajÈcy
anonimowego uĝytkownika znajduje siÚ w pliku zapisanym w Ăcieĝce classpath.
To wszystko. Teraz moĝna wykorzystaÊ zdefiniowane wïaĂciwoĂci w kontrolerze. Poniĝej przedstawione sÈ odpowiednie czÚĂci klasy PictureUploadController:
package masterSpringMvc.profile;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

masterSpringMvc.config.PictureUploadProperties;
org.apache.tomcat.util.http.fileupload.IOUtils;
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.core.io.Resource;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.*;
import java.net.URLConnection;
@Controller
public class PictureUploadController {
private final Resource picturesDir;
private final Resource anonymousPicture;
@Autowired
public PictureUploadController(PictureUploadProperties uploadProperties) {
picturesDir = uploadProperties.getUploadPath();
anonymousPicture = uploadProperties.getAnonymousPicture();
}
@RequestMapping(value = "/uploadedPicture")
public void getUploadedPicture(HttpServletResponse response) throws
´IOException {
response.setHeader("Content-Type",
URLConnection.guessContentTypeFromName(anonymousPicture.getFilename()));
IOUtils.copy(anonymousPicture.getInputStream(),
response.getOutputStream());
}
private Resource copyFileToPictures(MultipartFile file) throws IOException {
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String fileExtension = getFileExtension(file.getOriginalFilename());
File tempFile = File.createTempFile("pic", fileExtension,
picturesDir.getFile());
try (InputStream in = file.getInputStream();
OutputStream out = new FileOutputStream(tempFile)) {
IOUtils.copy(in, out);
}
return new FileSystemResource(tempFile);
}
// Pozostaáa czĊĞü kodu pozostaje bez zmian
}

Jeĝeli uruchomisz aplikacjÚ ponownie, stwierdzisz, ĝe strona siÚ nie zmieniïa. Obraz anonimowego uĝytkownika bÚdzie dalej pokazywany, a obrazy ïadowane przez uĝytkowników bÚdÈ
dalej zapisywane w podkatalogu pictures w gïównym katalogu projektu.

WyĂwietlenie zaïadowanego obrazu
Teraz dobrze byïoby wyĂwietliÊ obraz zaïadowany przez uĝytkownika, prawda? W tym celu
do klasy PictureUploadController dodaj atrybut modelu:
@ModelAttribute("picturePath")
public Resource picturePath() {
return anonymousPicture;
}

UmieĂÊ powyĝszy atrybut w kodzie, aby odczytaÊ jego wartoĂÊ po zaïadowaniu obrazu:
@RequestMapping(value = "/uploadedPicture")
public void getUploadedPicture(HttpServletResponse response,
@ModelAttribute("picturePath") Path picturePath) throws IOException {
response.setHeader("Content-Type",
URLConnection.guessContentTypeFromName(picturePath.toString()));
Files.copy(picturePath, response.getOutputStream());
}

Adnotacja @ModelAttribute umoĝliwia wygodne tworzenie atrybutów modelu dla wybranych
metod, które potem moĝna umieszczaÊ w metodzie kontrolera z tÈ samÈ adnotacjÈ. W powyĝszym
kodzie parametr picturePath bÚdzie dostÚpny w modelu danych do czasu przekierowania
uĝytkownika na innÈ stronÚ. Jego domyĂlnÈ wartoĂciÈ jest zdefiniowana we wïaĂciwoĂciach
nazwa pliku z obrazem anonimowego uĝytkownika.
Po zaïadowaniu pliku trzeba zaktualizowaÊ wartoĂÊ atrybutu. Zmieñ w tym celu metodÚ onUpload:
@RequestMapping(value = "/upload", method = RequestMethod.POST)
public String onUpload(MultipartFile file, RedirectAttributes redirectAttrs,
Model model) throws IOException {
if (file.isEmpty() || !isImage(file)) {
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redirectAttrs.addFlashAttribute("error",
"NiewïaĂciwy plik. Zaïaduj plik z obrazem.");
return "redirect:/upload";
}
Resource picturePath = copyFileToPictures(file);
model.addAttribute("picturePath", picturePath);
return "profile/uploadPage";
}

DziÚki umieszczeniu w kodzie odwoïania do modelu moĝna odczytaÊ wartoĂÊ parametru picture
´Path po zaïadowaniu obrazu.
Teraz problem polega na tym, ĝe metody onUpload i getUploadedPicture sÈ wywoïywane w róĝnych zapytaniach. Niestety, wartoĂci atrybutów modelu sÈ usuwane pomiÚdzy kolejnymi zapytaniami.
Dlatego parametr picturePath trzeba zdefiniowaÊ jako atrybut sesji. W tym celu klasÚ kontrolera naleĝy opatrzyÊ dodatkowÈ adnotacjÈ:
@Controller
@SessionAttributes("picturePath")
public class PictureUploadController {
}

Uff! Sporo adnotacji jak na prostÈ obsïugÚ atrybutu sesji. Teraz strona bÚdzie wyglÈdaïa jak
poniĝej:

W ten sposób moĝna naprawdÚ ïatwo tworzyÊ kod. Ponadto nie trzeba bezpoĂrednio stosowaÊ
interfejsu HttpServletRequest ani HttpSession. Co wiÚcej, moĝna równieĝ ïatwo okreĂlaÊ typ
obiektu.

Obsïuga bïÚdów ïadowania plików
Wnikliwy Czytelnik z pewnoĂciÈ zauwaĝy, ĝe powyĝszy kod moĝe zgïaszaÊ dwa rodzaje wyjÈtków:
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Q IOException: wyjÈtek zgïaszany w sytuacji, gdy coĂ zïego wydarzy siÚ podczas

zapisywania pliku na dysku;
Q MultipartException: wyjÈtek zgïaszany w sytuacji, gdy podczas ïadowania pliku
wystÈpi bïÈd, na przykïad przekroczona zostanie maksymalna wielkoĂÊ pliku.
Teraz jest dobra okazja do zapoznania siÚ z dwoma sposobami obsïugi bïÚdów w Ărodowisku
Spring:
Q poprzez lokalne uĝycie adnotacji @ExceptionHandler w metodzie kontrolera,
Q poprzez zdefiniowanie globalnego kontenera serwletów.

Obsïuĝ wyjÈtek IOException za pomocÈ poniĝszej metody z adnotacjÈ @ExceptionHandler, utworzonej w klasie PictureUploadController:
@ExceptionHandler(IOException.class)
public ModelAndView handleIOException(IOException exception) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("profile/uploadPage");
modelAndView.addObject("error", exception.getMessage());
return modelAndView;
}

To prosty, ale skuteczny sposób. Powyĝsza metoda bÚdzie wywoïywana za kaĝdym razem, gdy
w kontrolerze zostanie zgïoszony wyjÈtek IOException.
Zgïaszanie wyjÈtków w kodzie Java jest doĂÊ trudne, wiÚc w celu sprawdzenia dziaïania metody obsïugi wyjÈtku zmieñ na czas testów kod metody onUpload w nastÚpujÈcy sposób:
@RequestMapping(value = "/upload", method = RequestMethod.POST)
public String onUpload(MultipartFile file, RedirectAttributes
redirectAttrs, Model model) throws IOException {
throw new IOException("Komunikat testowy");
}

Po wprowadzeniu powyĝszych zmian i zaïadowaniu obrazu na stronie pojawi siÚ poniĝszy
komunikat:
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Teraz trzeba obsïuĝyÊ wyjÈtek MultipartException. Naleĝy to zrobiÊ na poziomie kontenera
serwletów (czyli serwera Tomcat), poniewaĝ wyjÈtek ten nie jest zgïaszany bezpoĂrednio przez
kontroler.
W tym celu musisz utworzyÊ nowÈ metodÚ konfiguracyjnÈ EmbeddedServletContainerCustomizer
w klasie WebConfiguration:
@Bean
public EmbeddedServletContainerCustomizer containerCustomizer() {
EmbeddedServletContainerCustomizer embeddedServletContainerCustomizer =
new EmbeddedServletContainerCustomizer() {
@Override
public void customize(ConfigurableEmbeddedServletContainer container) {
container.addErrorPages(new ErrorPage(MultipartException.class,
´"/uploadError"));
}
};
return embeddedServletContainerCustomizer;
}

Kod jest nieco rozwlekïy. ZwróÊ uwagÚ, ĝe EmbeddedServletContainerCustomizer to interfejs
zawierajÈcy jednÈ metodÚ, którÈ moĝna zastÈpiÊ wyraĝeniem lambda:
@Bean
public EmbeddedServletContainerCustomizer containerCustomizer() {
EmbeddedServletContainerCustomizer embeddedServletContainerCustomizer =
container -> container.addErrorPages(new ErrorPage(MultipartException.class,
"/uploadError"));
return embeddedServletContainerCustomizer;
}

Moĝna wiÚc po prostu napisaÊ taki kod:
@Bean
public EmbeddedServletContainerCustomizer containerCustomizer() {
return container -> container.addErrorPages(new
ErrorPage(MultipartException.class,
"/uploadError"));
}

Powyĝszy kod tworzy nowÈ stronÚ z komunikatem o bïÚdzie, która bÚdzie wyĂwietlana w momencie zgïoszenia wyjÈtku MultipartException. BÚdzie ona równieĝ powiÈzana z kodem HTTP.
Interfejs EmbeddedServletContainerCustomizer posiada wiele innych funkcjonalnoĂci umoĝliwiajÈcych dostosowanie kontenera serwletów odpowiednio do dziaïania aplikacji. WiÚcej informacji na ten temat jest dostÚpnych pod adresem http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/ reference/html/boot-features-developing-web-applications.html#boot-features-customizing-embeddedcontainers.
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Teraz w klasie PictureUploadController trzeba obsïuĝyÊ adres URL uploadError:
@RequestMapping("uploadError")
public ModelAndView onUploadError(HttpServletRequest request) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("uploadPage");
modelAndView.addObject("error",
request.getAttribute(WebUtils.ERROR_MESSAGE_ATTRIBUTE));
return modelAndView;
}

Strony z komunikatami o bïÚdach zdefiniowane w kontenerze serwletów posiadajÈ kilka ciekawych atrybutów umoĝliwiajÈcych diagnozowanie bïÚdów:
Atrybut

Opis

javax.servlet.error.status_code

Kod HTTP bïÚdu

javax.servlet.error.exception_type

Klasa wyjÈtku

javax.servlet.error.message

Komunikat o wyjÈtku

javax.servlet.error.request_uri

Adres URL, dla którego zostaï zgïoszony wyjÈtek

javax.servlet.error.exception

WïaĂciwy wyjÈtek

javax.servlet.error.servlet_name

Nazwa serwletu zgïaszajÈcego wyjÈtek

Z powyĝszych atrybutów moĝna wygodnie korzystaÊ dziÚki klasie WebUtils z biblioteki Spring
Web.
Jeĝeli uĝytkownik spróbuje zaïadowaÊ bardzo duĝy obraz, pojawi siÚ czytelny komunikat.
Teraz moĝesz sprawdziÊ, czy bïÈd jest poprawnie obsïugiwany, ïadujÈc duĝy plik (wiÚkszy niĝ
1 MB) lub ustawiajÈc wïaĂciwoĂÊ multipart.maxFileSize na mniejszÈ wartoĂÊ, na przykïad 1 kB.
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Tïumaczenia komunikatów o bïÚdach
Dla programisty komunikaty o wyjÈtkach wyĂwietlane na stronie sÈ naprawdÚ cenne, jednak
dla uĝytkownika nie przedstawiajÈ wiÚkszej wartoĂci. Dlatego musisz je przetïumaczyÊ. W tym
celu w konstruktorze kontrolera naleĝy zastosowaÊ klasÚ MessageSource:
private final MessageSource messageSource;
@Autowired
public PictureUploadController(PictureUploadProperties uploadProperties,
MessageSource messageSource) {
picturesDir = uploadProperties.getUploadPath();
anonymousPicture = uploadProperties.getAnonymousPicture();
this.messageSource = messageSource;
}

Teraz moĝesz odczytywaÊ komunikaty zapisane w pliku:
@ExceptionHandler(IOException.class)
public ModelAndView handleIOException(Locale locale) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("profile/uploadPage");
modelAndView.addObject("error",
messageSource.getMessage("upload.io.exception", null, locale));
return modelAndView;
}
@RequestMapping("uploadError")
public ModelAndView onUploadError(Locale locale) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("profile/uploadPage");
modelAndView.addObject("error",
messageSource.getMessage("upload.file.too.big", null, locale));
return modelAndView;
}

Poniĝej zdefiniowane sÈ komunikaty:
upload.io.exception=Podczas ïadowania pliku wystÈpiï bïÈd. Spróbuj jeszcze raz.
upload.file.too.big=Plik jest za duĝy.

I jeszcze komunikaty w jÚzyku angielskim:
upload.io.exception=An error occurred while uploading the file. Please try again.
upload.file.too.big=Your file is too big.

Zapisywanie profilu uĝytkownika w sesji
KolejnÈ niezbÚdnÈ rzeczÈ jest zapisywanie profilu uĝytkownika w sesji, dziÚki czemu informacje
nie bÚdÈ z niego usuwane przy kaĝdorazowym wyĂwietleniu strony. Takie dziaïanie aplikacji
byïoby dla uĝytkowników irytujÈce, wiÚc musisz to zmieniÊ.
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Sesje HTTP umoĝliwiajÈ przechowywanie informacji przesyïanych w zapytaniach. Protokóï HTTP jest
protokoïem bezstanowym, tzn. nie ma moĝliwoĂci powiÈzania dwóch zapytañ wysyïanych przez tego
samego uĝytkownika. WiÚkszoĂÊ kontenerów serwletów przypisuje kaĝdemu uĝytkownikowi plik ciasteczka o nazwie JSESSIONID. Plik ten jest przesyïany w nagïówku zapytania i umoĝliwia zapisywanie
dowolnych obiektów w mapie o nazwie HttpSession (sesja HTTP). Taka sesja zazwyczaj koñczy siÚ
w chwili zamkniÚcia przeglÈdarki przez uĝytkownika lub po okreĂlonym czasie braku jego aktywnoĂci.

WczeĂniej poznaïeĂ sposób umieszczania obiektów w sesji za pomocÈ adnotacji @SessionAttri
´butes. Ta metoda dobrze sprawdza siÚ wewnÈtrz jednego kontrolera, ale gdy jest ich kilka,
wtedy pojawiajÈ siÚ problemy ze wspóïdzieleniem danych. Aby móc identyfikowaÊ atrybut na
podstawie jego nazwy, trzeba stosowaÊ ciÈg znaków, co utrudnia modyfikacjÚ kodu. Z tego
samego powodu nie moĝna bezpoĂrednio manipulowaÊ obiektem HttpSession. Kolejnym argumentem przemawiajÈcym przeciwko bezpoĂredniemu manipulowaniu sesjÈ sÈ utrudnienia
w wykonywaniu testów jednostkowych kontrolera.
W Ărodowisku Spring stosuje siÚ jednak inny popularny sposób zapisywania informacji w sesji,
mianowicie opatrywanie metody adnotacjÈ @Scope("session").
DziÚki temu moĝna umieszczaÊ metody w kontrolerach lub innych komponentach aplikacji
Spring, aby odczytywaÊ bÈdě zapisywaÊ w nich dane.
Utwórz w pakiecie profile klasÚ UserProfileSession:
package masterSpringMvc.profile;
import
import
import
import
import
import
import

org.springframework.context.annotation.Scope;
org.springframework.context.annotation.ScopedProxyMode;
org.springframework.stereotype.Component;
java.io.Serializable;
java.time.LocalDate;
java.util.ArrayList;
java.util.List;

@Component
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public class UserProfileSession implements Serializable {
private String twitterHandle;
private String email;
private LocalDate birthDate;
private List<String> tastes = new ArrayList<>();
public void saveForm(ProfileForm profileForm) {
this.twitterHandle = profileForm.getTwitterHandle();
this.email = profileForm.getEmail();
this.birthDate = profileForm.getBirthDate();
this.tastes = profileForm.getTastes();
}
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public ProfileForm toForm() {
ProfileForm profileForm = new ProfileForm();
profileForm.setTwitterHandle(twitterHandle);
profileForm.setEmail(email);
profileForm.setBirthDate(birthDate);
profileForm.setTastes(tastes);
return profileForm;
}
}

ZaimplementowaïeĂ wygodny sposób odczytywania i zapisywania danych w postaci obiektu
ProfileForm. DziÚki temu bÚdziesz mógï zapisywaÊ i odczytywaÊ dane z kontrolera Profile
´Controller. Musisz w nim umieĂciÊ zmiennÈ typu UserProfileSession i zapisaÊ jÈ jako pole
klasy. Ponadto musisz udostÚpniÊ obiekt ProfileForm jako atrybut modelu, dziÚki czemu nie
trzeba bÚdzie stosowaÊ go w metodzie displayProfile. Na koniec dane profilu po ich sprawdzeniu naleĝy zapisaÊ:
@Controller
public class ProfileController {
private UserProfileSession userProfileSession;
@Autowired
public ProfileController(UserProfileSession userProfileSession) {
this.userProfileSession = userProfileSession;
}
@ModelAttribute
public ProfileForm getProfileForm() {
return userProfileSession.toForm();
}
@RequestMapping(value = "/profile", params = {"save"}, method =
´RequestMethod.POST)
public String saveProfile(@Valid ProfileForm profileForm,
BindingResult bindingResult) {
if (bindingResult.hasErrors()) {
return "profile/profilePage";
}
userProfileSession.saveForm(profileForm);
return "redirect:/profile";
}
// Pozostaáa czĊĞü kodu bez zmian
}

To wszystko, co trzeba zrobiÊ w aplikacji Spring, aby zapisywaÊ dane w sesji.
Jeĝeli teraz uĝytkownik wypeïni formularz i odĂwieĝy stronÚ, wprowadzone dane bÚdÈ zachowane.
Teraz zamierzam opisaÊ kilka uĝytych wczeĂniej pojÚÊ.
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Pierwsze z nich to umieszczanie (wstrzykiwanie) obiektów w konstruktorze. Konstruktor
kontrolera ProfileController jest opatrzony adnotacjÈ @Autowired, oznaczajÈcÈ, ĝe platforma
Spring bÚdzie przetwarzaïa argumenty konstruktora przed utworzeniem instancji klasy. Alternatywnym rozwiÈzaniem, nieco mniej obszernym, jest zastosowanie wstrzykiwania pól:
@Controller
public class ProfileController {
@Autowired
private UserProfileSession userProfileSession;
}

Wstrzykiwanie obiektów w konstruktorze jest zdecydowanie lepszym sposobem, poniewaĝ
uïatwia wykonywanie testów jednostkowych, gdyby trzeba byïo zrezygnowaÊ z testów oferowanych przez platformÚ Spring. Ponadto zaleĝnoĂci miÚdzy klasami sÈ nieco ĂciĂlejsze.
Szczegóïowy opis wstrzykiwania pól i konstruktorów jest zawarty w doskonaïym wpisie na
blogu Olivera Gierkego pod adresem http://olivergierke.de/2013/11/why-field-injection-is-evil.
KolejnÈ rzeczÈ wymagajÈcÈ wyjaĂnienia jest parametr proxyMode (tryb serwera proxy) w adnotacji @Scope:
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)

W platformie Spring dostÚpne sÈ trzy wartoĂci parametru proxyMode, nie liczÈc domyĂlnego:
Q TARGET_CLASS — oznaczajÈcy zastosowanie serwera CGI,
Q INTERFACES — oznaczajÈcy zastosowanie serwera JDK,
Q NO — oznaczajÈcy brak serwera proxy.

Zaleta serwera proxy zazwyczaj ujawnia siÚ podczas wstrzykiwania obiektów do dïugotrwaïych komponentów, na przykïad singletonów. Poniewaĝ wstrzykiwanie odbywa siÚ tylko raz,
podczas tworzenia klasy Bean, wiÚc w kolejnych wywoïaniach tej klasy nie jest uwzglÚdniany
jej bieĝÈcy stan.
W Twoim przypadku aktualny stan klasy Bean jest zapisywany w sesji, a nie bezpoĂrednio
w samej klasie. Z tego powodu platforma Spring musi utworzyÊ serwer proxy, który przechwytuje wywoïania metod klasy i wykrywa ich mutacje. DziÚki temu stan klasy moĝe byÊ zapisywany i odczytywany z sesji HTTP.
W przypadku klasy sesji trzeba stosowaÊ tryb proxy. Serwer CGI dokonuje instrumentalizacji
kodu bajtowego i wspóïpracuje z kaĝdÈ klasÈ, natomiast serwer JDK jest nieco mniej ingerencyjny, ale wymaga zaimplementowania interfejsu.
Ponadto klasa UserProfileSession zostaïa zdefiniowana jako implementacja interfejsu Seria
´lizable. Nie jest to konieczne, poniewaĝ sesja HTTP moĝe przechowywaÊ w pamiÚci dowolne obiekty, ale dobrÈ praktykÈ jest tworzenie obiektów, które moĝna serializowaÊ.

115

Kup książkę

Poleć książkę

Spring MVC 4. Projektowanie zaawansowanych aplikacji WWW

W rzeczywistoĂci moĝna zmieniÊ sposób przechowywania danych w sesji. W rozdziale 8.,
„Optymalizacja zapytañ”, poznasz sposób zapisywania ich w bazie danych Redis, która wspóïpracuje z obiektami typu Serializable. Najlepiej jest traktowaÊ sesjÚ jako uniwersalny magazyn danych. Zadaniem programisty jest opracowanie sposobu zapisywania i odczytywania danych z tego magazynu.
Aby serializacja klasy przebiegaïa poprawnie, kaĝde jej pole równieĝ musi umoĝliwiaÊ serializacjÚ. W naszym przypadku ciÈgi znaków oraz daty speïniajÈ ten warunek, wiÚc nic nie stoi
na przeszkodzie.

Wïasne strony z komunikatami o bïÚdach
Platforma Spring Boot umoĝliwia definiowanie wïasnych widoków z komunikatami o bïÚdach,
wyĂwietlanych zamiast opisanej wczeĂniej strony z komunikatem Whitelabel Error Page. Widok
musi mieÊ nazwÚ error (bïÈd). Jego przeznaczeniem jest obsïuga wszystkich wyjÈtków. DomyĂlna
klasa BasicErrorController udostÚpnia wiele przydatnych atrybutów modelu danych, które
moĝna wykorzystaÊ na takiej stronie.
Utwórz w katalogu src/main/resources/templates wïasnÈ stronÚ error.html do wyĂwietlania komunikatów o bïÚdach:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head lang="en">
<meta charset="UTF-8"/>
<title th:text="${status}">404</title>
<link href="materialize/css/materialize.css"
type="text/css" rel="stylesheet"
media="screen,projection"/>
</head>
<body>
<div class="row">
<h1 class="indigo-text center" th:text="${error}">Strona nie istnieje</h1>
<p class="col s12 center" th:text="${message}">
¿Èdana strona nie istnieje
</p>
</div>
</body>
</html>

Jeĝeli teraz uĝytkownik otworzy adres URL, który nie bÚdzie obsïugiwany przez aplikacjÚ,
pojawi siÚ wïasna strona z komunikatem:
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Bardziej zaawansowanym sposobem obsïugi bïÚdów jest zaimplementowanie klasy ErrorCon
´troller, czyli kontrolera do obsïugi wyjÈtków na poziomie globalnym. Przyjrzyj siÚ klasom
ErrorMvcAutoConfiguration i BasicErrorController, bÚdÈcym standardowymi implementacjami tego kontrolera.

Zmienne tablicowe w adresach URL
Teraz wiesz juĝ, jakimi tematami jest zainteresowany uĝytkownik. Warto byïoby ulepszyÊ
kontroler tak, aby wyszukiwaï tweety zawierajÈce sïowa kluczowe z zadanej listy.
Jednym z ciekawych sposobów przekazywania w adresie URL par danych klucz-wartoĂÊ jest
zastosowanie zmiennych tablicowych. Moĝna to ïatwo osiÈgnÈÊ za pomocÈ parametrów zapytañ. Przyjrzyj siÚ poniĝszemu kodowi:
jakiĂUrl/parametr?zmienna1=wartoĂÊ1&zmienna2=wartoĂÊ2

Zamiast parametru moĝna zastosowaÊ tablicÚ zmiennych, jak poniĝej:
jakiĂUrl/parametr;zmienna1=wartoĂÊ1;zmienna2=wartoĂÊ2

Kaĝda wartoĂÊ moĝe byÊ równieĝ listÈ:
jakiĂUrl/parametr;zmienna1=wartoĂÊ1,wartoĂÊ2;zmienna2=wartoĂÊ3,wartoĂÊ4

Zmienna tablicowa moĝe zostaÊ skojarzona w kontrolerze z obiektami róĝnych typów, na
przykïad:
Q Map<String, List<?>> — typ obsïugujÈcy wiele zmiennych z wieloma wartoĂciami;
Q Map<String, ?> — typ obsïugujÈcy zmienne z pojedynczymi wartoĂciami;
Q List<?> — typ stosowany w przypadku, gdy potrzebna jest jedna zmienna, której

nazwÚ moĝna konfigurowaÊ.
W Twoim przypadku wymagana jest obsïuga adresu jak poniĝej:
http://localhost:8080/search/popular;keywords=spring,java
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Pierwszy parametr, popular, oznacza typ wyniku stosowany w interfejsie API do przeszukiwania serwisu Twitter. Parametr ten moĝe przyjmowaÊ wartoĂci mixed (mieszane), recent (najnowsze) lub popular (popularne).
Pozostaïa czÚĂÊ adresu URL zawiera listÚ sïów kluczowych, którÈ moĝna skojarzyÊ z obiektem
typu List<String>.
DomyĂlnie platforma Spring MVC usuwa z adresu URL wszystkie znaki za Ărednikiem. Zatem pierwszÈ rzeczÈ, jakÈ trzeba zrobiÊ, aby umoĝliwiÊ zastosowanie zmiennych tablicowych,
jest wyïÈczenie tej funkcjonalnoĂci.
Wpisz w definicji klasy WebConfiguration poniĝszy kod:
@Override
public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
UrlPathHelper urlPathHelper = new UrlPathHelper();
urlPathHelper.setRemoveSemicolonContent(false);
configurer.setUrlPathHelper(urlPathHelper);
}

Utwórz w pakiecie search nowy kontroler o nazwie SearchController. Jego zadaniem bÚdzie
obsïuga nastÚpujÈcego zapytania:
package masterSpringMvc.search;
import
import
import
import
import
import
import
import

org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.social.twitter.api.Tweet;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.web.bind.annotation.MatrixVariable;
org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
java.util.List;

@Controller
public class SearchController {
private SearchService searchService;
@Autowired
public SearchController(SearchService searchService) {
this.searchService = searchService;
}
@RequestMapping("/search/{searchType}")
public ModelAndView search(@PathVariable String searchType,
@MatrixVariable List<String> keywords) {
List<Tweet> tweets = searchService.search(searchType, keywords);
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("resultPage");
modelAndView.addObject("tweets", tweets);
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modelAndView.addObject("search", String.join(",", keywords));
return modelAndView;
}
}

Jak widaÊ, do wyĂwietlenia tweetów moĝna wykorzystaÊ istniejÈcÈ stronÚ z wynikami wyszukiwania. Ponadto wyszukiwanie bÚdzie realizowane przez innÈ klasÚ, o nazwie SearchService
(usïuga wyszukiwania). UsïugÚ tÚ zdefiniuj w tym samym pakiecie, w którym znajduje siÚ kontroler SearchController:
package masterSpringMvc.search;
import
import
import
import
import

org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.social.twitter.api.Tweet;
org.springframework.social.twitter.api.Twitter;
org.springframework.stereotype.Service;
java.util.List;

@Service
public class SearchService {
private Twitter twitter;
@Autowired
public SearchService(Twitter twitter) {
this.twitter = twitter;
}
public List<Tweet> search(String searchType, List<String> keywords) {
return null;
}
}

Teraz musisz zaimplementowaÊ metodÚ search. Argumentem metody twitter.searchOpera
´tions().search(parametry) jest obiekt typu searchParameters, umoĝliwiajÈcy zaawansowane wyszukiwanie tweetów wedïug kilkunastu kryteriów. Ciebie interesujÈ atrybuty query (zapytanie), resultType (typ wyniku) i count (liczba).
Najpierw utwórz konstruktor typu ResultType z parametrem searchType. ResultType jest typem wyliczeniowym, zatem moĝna przeglÈdaÊ róĝne elementy obiektu i wyszukiwaÊ te, które
speïniajÈ zadane warunki, nie uwzglÚdniajÈc wielkoĂci znaków:
private SearchParameters.ResultType getResultType(String searchType) {
for (SearchParameters.ResultType knownType :
SearchParameters.ResultType.values()) {
if (knownType.name().equalsIgnoreCase(searchType)) {
return knownType;
}
}
return SearchParameters.ResultType.RECENT;
}
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Teraz utwórz nastÚpujÈcÈ metodÚ typu SearchParameters:
private SearchParameters createSearchParam(String searchType, String taste) {
SearchParameters.ResultType resultType = getResultType(searchType);
SearchParameters searchParameters = new SearchParameters(taste);
searchParameters.resultType(resultType);
searchParameters.count(3);
return searchParameters;
}

Teraz utworzenie konstruktora typu lista obiektów SearchParameters jest proste i polega jedynie na wykonaniu operacji mapowania (pobrania listy sïów kluczowych i zwrócenia dla kaĝdego z nich konstruktora typu SearchParameters):
List<SearchParameters> searches = keywords.stream()
.map(taste -> createSearchParam(searchType, taste))
.collect(Collectors.toList());

Teraz trzeba odczytaÊ tweety z kaĝdego konstruktora SearchParameters. Moĝna to zrobiÊ w nastÚpujÈcy sposób:
List<Tweet> tweets = searches.stream()
.map(params -> twitter.searchOperations().search(params))
.map(searchResults -> searchResults.getTweets())
.collect(Collectors.toList());

Jeĝeli jednak siÚ zastanowisz, odkryjesz, ĝe powyĝszy kod zwraca listÚ tweetów. Tobie jednak
potrzebna jest prosta, „pïaska” lista. OperacjÚ przetwarzania mapy i „spïaszczenia” wyniku realizuje metoda flatMap. Moĝna wiÚc utworzyÊ nastÚpujÈcy kod:
List<Tweet> tweets = searches.stream()
.map(params -> twitter.searchOperations().search(params))
.flatMap(searchResults -> searchResults.getTweets().stream())
.collect(Collectors.toList());

Parametrem metody flatMap jest strumieñ, co na poczÈtku moĝe wydawaÊ siÚ niezrozumiaïe.
PrzedstawiÚ najpierw peïny kod klasy SearchService, aby uzyskaÊ caïoĂciowy obraz:
package masterSpringMvc.search;
import
import
import
import
import
import
import

org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.social.twitter.api.SearchParameters;
org.springframework.social.twitter.api.Tweet;
org.springframework.social.twitter.api.Twitter;
org.springframework.stereotype.Service;
java.util.List;
java.util.stream.Collectors;

@Service
public class SearchService {
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private Twitter twitter;
@Autowired
public SearchService(Twitter twitter) {
this.twitter = twitter;
}
public List<Tweet> search(String searchType, List<String> keywords) {
List<SearchParameters> searches = keywords.stream()
.map(taste -> createSearchParam(searchType, taste))
.collect(Collectors.toList());
List<Tweet> results = searches.stream()
.map(params -> twitter.searchOperations()
.search(params))
.flatMap(searchResults -> searchResults.getTweets()
.stream())
.collect(Collectors.toList());
return results;
}
private SearchParameters.ResultType getResultType(String searchType) {
for (SearchParameters.ResultType knownType :
SearchParameters.ResultType.values()) {
if (knownType.name().equalsIgnoreCase(searchType)) {
return knownType;
}
}
return SearchParameters.ResultType.RECENT;
}
private SearchParameters createSearchParam(String searchType, String taste) {
SearchParameters.ResultType resultType = getResultType(searchType);
SearchParameters searchParameters = new SearchParameters(taste);
searchParameters.resultType(resultType);
searchParameters.count(3);
return searchParameters;
}
}

Teraz, po otwarciu adresu http://localhost:8080/search/mixed;keywords=spring,java, pojawi
siÚ spodziewany efekt, tj. najpierw wyniki wyszukania sïowa Spring, a nastÚpnie Java (patrz
rysunek na nastÚpnej stronie).

Wszystko razem
Do tej pory poszczególne funkcjonalnoĂci dziaïaïy osobno, wiÚc teraz pora je zebraÊ wszystkie razem. Wykonaj nastÚpujÈce kroki:
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1. Do strony profilu przenieĂ formularz ze strony do ïadowania obrazów, a nastÚpnie
usuñ jÈ.
2. Zmieñ przycisk WyĂlij na stronie profilu tak, aby od razu rozpoczynaï
wyszukiwanie tweetów wedïug preferencji uĝytkownika.
3. Zmieñ stronÚ startowÈ aplikacji tak, aby od razu pojawiaïy siÚ na niej wyniki
wyszukiwania speïniajÈce preferencje uĝytkownika. Jeĝeli preferencje nie bÚdÈ
zdefiniowane, powinna pojawiÊ siÚ strona profilu.
ZachÚcam CiÚ do samodzielnego przygotowania kodu. ByÊ moĝe po drodze napotkasz bardzo
powaĝne problemy, ale posiadasz juĝ wystarczajÈcÈ wiedzÚ, aby je samodzielnie rozwiÈzaÊ.
WierzÚ w Ciebie.
OK. Jeĝeli wykonaïeĂ zadanie (na pewno tak), rzuÊ okiem na moje rozwiÈzanie.
Pierwszym krokiem byïo usuniÚcie starej strony uploadPage.html. ¥miaïo, zrób to.
NastÚpnie tuĝ po elemencie tytuïu na stronie profilePage.html wpisaïem poniĝsze wiersze:
<div class="row">
<div class="col m8 s12 offset-m2">
<img th:src="@{/uploadedPicture}" width="100" height="100"/>
</div>
<div class="col s12 center red-text" th:text="${error}" th:if="${error}">
BïÈd ïadowania pliku
</div>
<form th:action="@{/profile}" method="post" enctype="multipart/form-data"
class="col m8 s12 offset-m2">
<div class="input-field col s6">
<input type="file" id="file" name="file"/>
</div>
<div class="col s6 center">
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<button class="btn indigo waves-effect waves-light" type="submit"
´name="upload"
th:text="#{upload}">Zaïaduj
<i class="mdi-content-send right"></i>
</button>
</div>
</form>
</div>

Powyĝszy kod jest bardzo podobny do kodu poprzedniej strony uploadPage.html. UsunÈïem
tylko tytuï i zmieniïem etykietÚ na przycisku do wysyïania formularza. W plikach ustawieñ
regionalnych umieĂciïem teĝ odpowiednie tïumaczenia napisów:
Dla jÚzyka polskiego:
upload=Zaïaduj

Dla jÚzyka angielskiego:
upload=Upload

Zmieniïem równieĝ nazwÚ przycisku na upload. DziÚki temu ïatwiej bÚdzie moĝna zidentyfikowaÊ operacjÚ ïadowania pliku po stronie kontrolera.
Teraz przy próbie zaïadowania obrazu uĝytkownik zostanie przekierowany na starÈ stronÚ do
ïadowania plików. Musiaïem poprawiÊ kod metody onUpload w klasie PictureUploadController:
@RequestMapping(value = "/profile", params = {"upload"}, method =
´RequestMethod.POST)
public String onUpload(@RequestParam MultipartFile file,
RedirectAttributes redirectAttrs) throws IOException {
if (file.isEmpty() || !isImage(file)) {
redirectAttrs.addFlashAttribute("error",
"NiewïaĂciwy plik. Zaïaduj plik z obrazem.");
return "redirect:/profile";
}
Resource picturePath = copyFileToPictures(file);
userProfileSession.setPicturePath(picturePath);
return "redirect:profile";
}

ZwróÊ uwagÚ, ĝe adres URL obsïugujÈcy zapytanie POST zostaï zmieniony z /upload na /profile.
Obsïuga formularza jest o wiele prostsza, jeĝeli zapytania GET i POST dotyczÈ tego samego adresu URL. W szczególnoĂci oszczÚdzajÈ mnóstwa kïopotów przy obsïudze wyjÈtków, poniewaĝ po wystÈpieniu bïÚdu nie trzeba uĝytkownika przekierowywaÊ na innÈ stronÚ.
UsunÈïem równieĝ atrybut picturePath modelu danych. Poniewaĝ jest teraz klasa UserProfile
´Session reprezentujÈca sesjÚ uĝytkownika, wiÚc zostaïa tutaj wykorzystana. Atrybut picturePath
dodaïem do klasy UserProfileSession wraz z odpowiednimi metodami przypisujÈcymi i odczytujÈcymi wartoĂci wïaĂciwoĂci.
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Nie mogïem zapomnieÊ o zastosowaniu klasy UserProfileSession i udostÚpnieniu jej jako
pola klasy PictureUploadController.
PamiÚtaj, ĝe wszystkie wïaĂciwoĂci klasy reprezentujÈcej sesjÚ muszÈ — w odróĝnieniu od
zasobów — nadawaÊ siÚ do serializacji. Dlatego ich wartoĂci naleĝy przechowywaÊ w inny
sposób. Klasa URL wydaje siÚ dobrze nadawaÊ do tego celu. Moĝna jÈ serializowaÊ, a za pomocÈ klasy UrlResource moĝna utworzyÊ zasób na podstawie adresu URL:
@Component
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public class UserProfileSession implements Serializable {
private URL picturePath;
public void setPicturePath(Resource picturePath) throws IOException {
this.picturePath = picturePath.getURL();
}
public Resource getPicturePath() {
return picturePath == null ? null : new
UrlResource(picturePath);
}
}

OstatniÈ rzeczÈ, jakÈ zrobiïem, byïo udostÚpnienie obiektu profileForm jako atrybutu modelu po
wystÈpieniu bïÚdu, poniewaĝ wymaga tego strona profilePage.html w momencie wyĂwietlenia.
Poniĝej przedstawiona jest ostateczna wersja klasy PictureUploadController:
package masterSpringMvc.profile;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

masterSpringMvc.config.PictureUploadProperties;
org.apache.tomcat.util.http.fileupload.IOUtils;
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.context.MessageSource;
org.springframework.core.io.FileSystemResource;
org.springframework.core.io.Resource;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.ui.Model;
org.springframework.web.bind.annotation.*;
org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;

import
import
import
import

javax.servlet.http.HttpServletResponse;
java.io.*;
java.net.URLConnection;
java.util.Locale;

@Controller
public class PictureUploadController {
private final Resource picturesDir;
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private final Resource anonymousPicture;
private final MessageSource messageSource;
private final UserProfileSession userProfileSession;
@Autowired
public PictureUploadController(PictureUploadProperties uploadProperties,
MessageSource messageSource, UserProfileSession userProfileSession) {
picturesDir = uploadProperties.getUploadPath();
anonymousPicture = uploadProperties.getAnonymousPicture();
this.messageSource = messageSource;
this.userProfileSession = userProfileSession;
}
@RequestMapping(value = "/uploadedPicture")
public void getUploadedPicture(HttpServletResponse response) throws IOException {
Resource picturePath = userProfileSession.getPicturePath();
if (picturePath == null) {
picturePath = anonymousPicture;
}
response.setHeader("Content-Type",
URLConnection.guessContentTypeFromName(picturePath.getFilename()));
IOUtils.copy(picturePath.getInputStream(), response.getOutputStream());
}
@RequestMapping(value = "/profile", params = {"upload"}, method =
´RequestMethod.POST)
public String onUpload(@RequestParam MultipartFile file,
RedirectAttributes redirectAttrs) throws IOException {
if (file.isEmpty() || !isImage(file)) {
redirectAttrs.addFlashAttribute("error",
"NiewïaĂciwy plik. Zaïaduj plik z obrazem.");
return "redirect:/profile";
}
Resource picturePath = copyFileToPictures(file);
userProfileSession.setPicturePath(picturePath);
return "redirect:profile";
}
private Resource copyFileToPictures(MultipartFile file) throws IOException {
String fileExtension = getFileExtension(file.getOriginalFilename());
File tempFile = File.createTempFile("pic", fileExtension,
´picturesDir.getFile());
try (InputStream in = file.getInputStream();
OutputStream out = new FileOutputStream(tempFile)) {
IOUtils.copy(in, out);
}
return new FileSystemResource(tempFile);
}
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@ExceptionHandler(IOException.class)
public ModelAndView handleIOException(Locale locale) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("profile/profilePage");
modelAndView.addObject("error", messageSource.getMessage("upload.
´io.exception",
null, locale));
modelAndView.addObject("profileForm", userProfileSession.toForm());
return modelAndView;
}
@RequestMapping("uploadError")
public ModelAndView onUploadError(Locale locale) {
ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("profile/profilePage");
modelAndView.addObject("error", messageSource.getMessage("upload.file.
´too.big",
null, locale));
modelAndView.addObject("profileForm", userProfileSession.toForm());
return modelAndView;
}
private boolean isImage(MultipartFile file) {
return file.getContentType().startsWith("image");
}
private static String getFileExtension(String name) {
return name.substring(name.lastIndexOf("."));
}
}

Teraz wiÚc uĝytkownik moĝe otworzyÊ stronÚ profilu i zaïadowaÊ obraz, jak równieĝ wprowadziÊ informacje osobiste (patrz rysunek na nastÚpnej stronie).
Uĝytkownik po wpisaniu danych na stronie profilu powinien zostaÊ przekierowany na stronÚ
z wynikami wyszukiwania. W tym celu zmieniïem metodÚ saveProfile w klasie ProfileCon
´troller:
@RequestMapping(value = "/profile", params = {"save"}, method =
´RequestMethod.POST)
public String saveProfile(@Valid ProfileForm profileForm, BindingResult
´bindingResult) {
if (bindingResult.hasErrors()) {
return "profile/profilePage";
}
userProfileSession.saveForm(profileForm);
return "redirect:/search/mixed;keywords=" + String.join(",",
profileForm.getTastes());
}
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Poniewaĝ teraz moĝna wyszukiwaÊ tweety na stronie profilu, nie sÈ juĝ potrzebne pliki searchPage.html i TweetController.java. Moĝna je po prostu usunÈÊ.
Na koniec trzeba zmieniÊ stronÚ startowÈ tak, aby uĝytkownik byï kierowany na stronÚ wyszukiwania tweetów speïniajÈcych preferencje, o ile zostaïy podane na stronie profilu.
W pakiecie controller utworzyïem klasÚ nowego kontrolera, który jest odpowiedzialny za przekierowanie uĝytkownika do gïównej strony aplikacji lub do strony profilu w celu uzupeïnienia
danych, lub do strony resultPage.html, jeĝeli wpisane zostaïy preferencje:
package masterSpringMvc.controller;
import
import
import
import
import

masterSpringMvc.profile.UserProfileSession;
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
org.springframework.stereotype.Controller;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
java.util.List;

@Controller
public class HomeController {
private UserProfileSession userProfileSession;
@Autowired
public HomeController(UserProfileSession userProfileSession) {
this.userProfileSession = userProfileSession;
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}
@RequestMapping("/")
public String home() {
List<String> tastes = userProfileSession.getTastes();
if (tastes.isEmpty()) {
return "redirect:/profile";
}
return "redirect:/search/mixed;keywords=" + String.join(",", tastes);
}
}

Punkt kontrolny
W tym rozdziale utworzyïeĂ dwa kontrolery: kontroler PictureUploadController, odpowiedzialny za zapisywanie zaïadowanych plików obrazów na dysk i obsïugÚ bïÚdów, oraz kontroler SearchController, wyszukujÈcy tweety za pomocÈ parametrów tablicowych zawierajÈcych
listÚ sïów kluczowych.
Kontroler ten przekazuje wyszukiwanie do nowej klasy SearchService.
UsunÈïeĂ niepotrzebny kontroler TweetController.
UtworzyïeĂ klasÚ UserProfileSession przechowujÈcÈ informacjÚ o uĝytkowniku aplikacji.
Na koniec dodaïeĂ do klasy WebConfiguration dwie metody: jednÈ, dla kontenera serwletów
do wyĂwietlania strony z komunikatem o bïÚdzie, i drugÈ, obsïugujÈcÈ zmienne tablicowe.
Struktura projektu wyglÈda teraz jak na poniĝszym rysunku:

128

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 4. • àadowanie plików i obsáuga báĊdów

Do zasobów zostaïy dodane obraz przedstawiajÈcy anonimowego uĝytkownika oraz statyczna
strona wyĂwietlajÈca komunikat o bïÚdzie. Strona profilePage.html zostaïa rozbudowana o moĝliwoĂÊ ïadowania plików, natomiast strona searchPage.html zostaïa usuniÚta. StrukturÚ zasobów
przedstawia poniĝszy rysunek:

Podsumowanie
W tym rozdziale opisane zostaïy metody ïadowania plików i obsïugi bïÚdów. adowanie plików
w rzeczywistoĂci nie jest skomplikowane. Waĝna jest jednak decyzja, co naleĝy zrobiÊ z zaïadowanymi plikami. Moĝna je przechowywaÊ w bazie danych jako obrazy, ale w tym przypadku zostaïy zapisane na dysku, a informacje o ich poïoĝeniu byïy przechowywane w sesji uĝytkownika.
Opisane zostaïy typowe metody obsïugi wyjÈtków na poziomie kontrolera i kontenera serwletów.
Dodatkowe informacje na temat obsïugi bïÚdów w Ărodowisku Spring MVC sÈ dostÚpne pod
adresem https://spring.io/blog/2013/11/01/exception-handling-in-spring-mvc.
Twoja aplikacja wyglÈda juĝ caïkiem nieěle, a iloĂÊ napisanego kodu jest doĂÊ duĝa.
Zapoznaj siÚ z nastÚpnym rozdziaïem, w którym dowiesz siÚ, ĝe platforma Spring MVC doskonale nadaje siÚ równieĝ do tworzenia aplikacji w stylu REST.

129

Kup książkę

Poleć książkę

Spring MVC 4. Projektowanie zaawansowanych aplikacji WWW

130

Kup książkę

Poleć książkę
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A
adnotacja
@Async, 244
@Cacheable, 227
@CacheConfig, 230
@CachePut, 230
@CachEvict, 230
@Caching, 230
@ControllerAdvice, 152
@EnableCache, 226
@EnableGlobalMethodSecurity, 161
@JsonIgnore, 140
@JsonIgnoreProperties, 140
@ModelAttribute, 107
@Primary, 194
@RequestMapping, 69, 138
@RestController, 138
@SessionAttributes, 113
@SpringApplicationConfiguration, 194
@SpringBootApplication, 33
@WebIntegrationTest, 206
javax.validation@Valid, 81
adnotacje do weryfikacji danych, 85
adres URL, 73
uprawniony, 163
zmienne tablicowe, 117
aktywacja usïugi Redis, 252, 258
anemiczny model domeny, 48
API, 135
aplikacja Gradle, 23
aplikacje
jednostronicowe, 240, 264
Spring, 19
w stylu REST, 131
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architektura
MVC, 47
platformy Spring MVC, 54
REST, 131
atrapy, 191
atrybut
dateFormat, 80
request, 69
atrybuty redirectAttributes, 69

B
BDD, Behaviour Driven Development, 187
bezstanowoĂÊ, 266
biblioteka
AngularJS, 265
AssertJ, 206
Backbone.js, 240
FluentLenium, 206, 209
Geb, 215, 217
hamcrest, 188
Jolokia, 46
mockito, 188
NIO, 101
Spock, 212, 214
spring-test, 188
WebJar, 241
WebJars, 63, 72
bïÈd 400, 77
bïÚdy, 40
formularza, 81
ïadowania plików, 108
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C
certyfikat z wïasnym podpisem, 179
chmura, 245
ciasteczko, 113
ciÈgïa integracja, 183
Cloud Foundry, 246
CRUD, Create Read Update Delete, 133
CSRF, Cross Site Request Forgery, 164

D
debugowanie, 32
deklaracja lokalizacji, 39
diagnostyka interfejsu REST API, 139
diagnozowanie bïÚdów, 111
dokumentowanie interfejsu, 153
dostÚp do serwisu Twitter, 60
dostosowanie
komunikatów o bïÚdach, 82
odpowiedzi JSON, 139
DSL, Domain Specific Language, 214
DTO, Data Transfer Object, 75
dyspozytor, 35

F
format
JSON, 139
MIME, 103
formularz, 73
logowania, 165
funkcja displayTweets, 243
funkcje lambda, 62

G
GDK, Groovy Development Kit, 212
generowanie certyfikatu, 179

H
HATEOAS, 134
Heroku, 247, 253
HTTP, 132

I
IaaS, Infrastructure as a Service, 245
imitowanie klas, 191
instalacja
narzÚdzi konsolowych, 247
narzÚdzia Gradle, 29
systemu Git, 28
IntelliJ IDEA, 19, 25
interceptory, 88
interfejs
API, 135, 144
CacheManager, 244
java.util.Date, 76
MultipartFile, 101
REST API, 139
SessionStrategy, 175
UsersConnectionRepository, 175
internacjonalizacja, 85
interpreter widoków, 38

J
Java 8, 62
JavaScript, 237
JÚzyk
DSL, 214
Groovy, 212
SpEL, 56

K
kanaï
HTTP, 180
HTTPS, 179
klasa
ApiSecurityConfiguration, 166, 225
AuthenticatingSignInAdapter, 171
Bean, 154
CacheConfiguration, 226, 244
CompletableFuture, 237
ContentNegotiatingViewResolver, 154
DefaultMessageCodesResolver, 84
DefaultResourceLoader, 106
ErrorController, 117
FixedLocaleResolver, 86
HomeController, 188
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LocalDate, 76
LocalDateTimeSerializer, 143
LocaleChangeInterceptor, 88
MasterSpringMvcApplication, 24, 71
MasterSpringMvcApplicationTests, 24
MBean, 38
MessageSource, 112
MockHttpSession, 190
MultipartProperties, 101
PictureUploadController, 106, 124
ProfileController, 93, 100, 126
ProviderSignInController, 174
RedirectAttributes, 69
RedisConfig, 177
SearchApiController, 137, 156, 195
SearchCache, 244
SearchControllerMockTest, 193
SearchParamsBuilder, 227
SearchService, 141, 193
SessionLocaleResolver, 87
SignupController, 175
SimpMessagingTemplate, 242
SocialWebAutoConfiguration, 174
StubConfiguration, 194
Tweet, 140
TwitterSearch, 230, 234
UrlResource, 124
UserApiController, 156, 200
UserProfileSession, 113, 115, 128
UserRepository, 144, 198
WebConfiguration, 79, 110, 128, 143
WebMvcConfigurerAdapter, 79
WebSecurityConfiguration, 166, 168
klasy konfiguracyjne, 181, 244
klient, 137
REST, 139
kodowanie znaków, 40
kody
bïÚdów, 148
HTTP, 136
stanu, 147
kompilowanie kodu, 28, 184
kompresja gzip, 224
komunikat o bïÚdzie, 78, 82, 112
400, 77
konfiguracja
aplikacji, 254
elementów aplikacji, 35
interpretera widoków, 39

ïadowania plików, 104
obsïugi bïÚdów, 40
protokoïu SSL, 44
systemu Gradle, 202
uwierzytelnienia spoïecznoĂciowego, 170
wbudowanego serwletu, 42
kontrola pamiÚci podrÚcznej, 224
kontroler, 48
PictureUploadController, 128
ProviderSignInController, 174
SearchApiController, 193
SearchController, 128, 193
TweetController, 128
kontrolki hipermediów, 134

L
lista w formularzu, 91
logowanie, 165
lokalizacja, 39


ïadowanie
obrazu, 102
plików, 99, 104, 108

M
magazyn kluczy, keystore, 179
metadane, 76
metoda
asyncFetch, 235
await, 235
CountDownLatch, 235
DELETE, 133, 199
GET, 133
getInputStream, 101
HEAD, 133
HttpServletResponse.sendError, 149
onUpload, 107
OPTIONS, 133
PATCH, 133
POST, 133
PUT, 133
search, 138
toString, 76
TwitterTemplate, 229
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metody
asynchroniczne, 233
HTTP, 133
MIME, 103
model, 48
dojrzaïoĂci Richardsona, 132
MVC, model-view-controller, 47

N
narzÚdzia konsolowe Cloud Foundry, 247
narzÚdzie
AssertJ, 187
BackboneJS, 265
DbUnit, 187
Ember, 265
geb, 20
Gradle, 19, 28–30, 254
httpie, 139
JUnit, 187
Maven, 19
Mockito, 187, 191
React, 265
Spock, 187

O
obiekt
DTO, 75
Map, 144
ObjectMapper, 143
POJO, 76
ResponseEntity, 148
obiekty
MBean, 33
obiekty stron, 209, 217
obsïuga
adresów URL, 73
bïÚdów, 40, 103, 149
bïÚdów ïadowania plików, 108
formularzy, 73
sesji rozproszonych, 176
wyjÈtków, 147, 152
odczytywanie danych, 56
odgaïÚzienie, branch, 254
opcje konfiguracyjne, 45
OpenShift, 246
operacja
forward, 69
operacja redirect, 69

operacje
CRUD, 146
POST, 94
optymalizacja zapytañ, 223

P
PaaS, Platform as a Service, 245
pakiet
authentication, 168, 182
config, 177
ConfigurationProperties, 105
GDK, 212
hibernate-validator, 81
java.util.concurrent.Executor, 233
JDK, 179, 250
org.springframework.web, 78
utils, 199
pamiÚÊ podrÚczna, 224
aplikacji, 226
rozproszona, 232
uniewaĝnianie danych, 231
parametr
proxyMode, 115
search, 67
platforma
Docker, 263
MVC 1-0-1, 50
Spring, 261
Spring Boot, 19, 263
Swagger, 153
plik
application.properties, 24, 71, 78, 84, 104, 181
application-cloud.properties, 252
build.gradle, 30, 60, 142, 203
default.html, 164
JAR, 249
JSESSIONID, 113
messages_pl.properties, 86
Procfile, 255
profilePage.html, 76
resultPage.html, 142, 239
searchPage.html, 127
TweetController.java, 127
pliki
JAR, 23
WAR, 23
POJO, Plain Old Java Object, 76
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polecenie
brew, 253
git add, 29
heroku login, 253
port HTTP, 44
produkcyjny profil aplikacji, 223
profil
aplikacji, 223
async, 237
Heroku, 255
prod, 252
redis, 252
uĝytkownika, 198
program
keytool, 179
PhantomJS, 206
programowanie zorientowane na testy, 185
projekt
React, 265
Spring Batch, 263
Spring Integration, 263
Spring Reactor, 263
Spring Social, 60
projektowanie domenowe, 49
protokóï
SSL, 44, 178, 181
WebSocket, 241, 242
przekazywanie danych do widoku, 55
przekierowanie, 69
przeïadowywanie widoków, 53
PWS, Pivotal Web Services, 247

R
rdzeñ platformy Spring, 262
Redis, 252, 258
rejestracja aplikacji, 58
rejestrowanie informacji, 78
repozytorium Git, 254
REST, Representational State Transfer, 131
rozproszenie pamiÚci, 232

S
serializacja, 140, 155
serwer
Redis, 244
Tomcat, 29, 42

serwis
Getting Started Content, 22
start.Spring.io, 26
Twitter, 60
serwlet DispatcherServlet, 54
sesje
przyklejane, 132
rozproszone, 176
skrypt materialize, 239
SpEL, Spring Expression Language, 56
sprawdzanie uprawnieñ uĝytkownika, 165
Spring
core, rdzeñ, 262
data, dane, 262
execution, uruchamianie, 262
Spring Boot, 19, 34
Spring Boot Plugin, 31
Spring Initializr, 25
Spring Social, 60
Spring Tool Suite, 20
SSL, Secure Sockets Layer, 178
strona
login.html, 167, 168
profilePage.html, 124, 129
resultPage.html, 243
strumienie, 62
STS, Spring Tool Suite, 20
styl material design, 63
Swagger, 153
system
Git, 20, 27
Gradle, 202
Thymeleaf, 53
szablon Thymeleaf, 51, 164, 241

¥
Ăcieĝka
classpath, 197
twitterSearch, 242
Ărodowisko
IDE, 20
IntelliJ, 25

T
tagi ETag, 237, 238
test, 183, 184
FluentLenium, 204
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testowanie
metody DELETE, 199
uwierzytelnienia, 201
testy
integracyjne, 187, 215
jednostkowe, 186, 212
jednostkowe kontrolerów REST, 195
tïumaczenie tekstów aplikacji, 89
tweety, 235, 239
Twitter, 60, 170
tworzenie
aplikacji Spring, 19
atrap, 193
odpowiedzi XML, 154
profilu, 198
strony, 52
testów integracyjnych, 202
testów jednostkowych, 188
testów w jÚzyku Groovy, 212
typ
ListenableFuture, 234
ProfileForm, 77

U
udostÚpnianie aplikacji, 245, 253
ukïady stron, 66
ulepszanie aplikacji, 259
uprawnione adresy URL, 163
URI, unified resource identifier, 132
uruchomienie aplikacji, 256
usïuga
Cloud Foundry, 246
Heroku, 247, 253
OpenShift, 246
PWS, 247, 248
Redis, 252, 258
REST, 131
ustawienia regionalne, 38, 87
uwierzytelnienie, 201
podstawowe, 159
przez Twitter, 170
uĝycie parametru, 56
uĝytkownik
anonimowy, 169
upowaĝniony, 160

W
wdroĝenie aplikacji, 248, 263
weryfikacja danych, 75, 80, 85
po stronie klienta, 94
weryfikatory, matcher, 189
widok, 48
wiersz poleceñ, 26
wïasny podpis, 179
wstÚpne przetwarzanie wyraĝenia, 92
wstrzykiwanie pól, 115
wtyczka Groovy-Eclipse, 20
wyjÈtek
ArrayOutOfBoundException, 61
EntityNotFoundException, 149–152
IOException, 109
MultipartException, 102, 109, 110
wykonywalny plik JAR, 32
wyniki wyszukiwania, 208
wyszukiwanie tweetów, 71
wyĂwietlanie
komunikatów, 116
tweetów, 67
zaïadowanego obrazu, 107

Z
zabezpieczanie aplikacji, 159
zapisywanie
danych w sesji, 114
haseï, 180
profilu uĝytkownika, 112
zapytanie
GET, 123
POST, 123
zarzÈdzanie
certyfikatami, 179
zasobami uĝytkowników, 144
zasoby, 132
statyczne, 38
zgïaszanie wyjÈtków, 109
zmiana ustawieñ regionalnych, 87
zmienne
Ărodowiskowe, 180
tablicowe, 117
znaczniki bezpieczeñstwa, 164
zwrot kodów stanu, 148, 149
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