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Instalacja  środowiska  NetBeans  w  pakiecie  „Java  EE”  powoduje  jednoczesne  zainstalowanie
serwera  aplikacyjnego  Glassfish  oraz  zarejestrowanie  domeny  (instancji)  tego  serwera  w
środowisku NetBeans, tak że jest ona od razu dostępna w oknie „Services”. Jest to bardzo wygodne
dla programisty, który od razu po zainstalowaniu środowiska może rozpocząć pracę z aplikacjami i
serwerem Glassfish.

Poczynając od środowiska NetBeans 7.4 i serwera Glassfish 4 zmienione zostało dotychczasowe
podejście do konfiguracji hasła administratora serwera. W miejsce dotychczasowego, domyślnego
hasła  brzmiącego  adminadmin zastosowano  hasło  losowe,  generowane  przy  pierwszym
uruchomieniu serwera. Ponadto hasło nie jest już zapisywane w profilu użytkownika dokonującego
instalacji,  a  zatem nie  jest  możliwe  automatyczne  uwierzytelnienie  w konsoli  administracyjnej
serwera.

Opisana powyżej zmiana powoduje, że dla zapewnienia możliwości efektywnej pracy z serwerem
Glassfish należy w pierwszej kolejności ustawić własne hasło administratora serwera. W niniejszej
instrukcji pokazano, jak dokonać tego z poziomu środowiska NetBeans (alternatywą jest  użycie
polecenia asadmin wchodzącego w skład serwera Glassfish).

W pierwszej kolejności należy uruchomić zarejestrowaną w środowisku NetBeans domenę serwera
Glassfish:



Po uruchomieniu domeny należy uruchomić konsolę administracyjną serwera:

Konsola administracyjna ma postać aplikacji web otwieranej w domyślnej dla środowiska 
użytkownika przeglądarce:



Informacje niezbędne do uwierzytelnienia są zachowane w środowisku NetBeans jako właściwości 
zarejestrowanej domeny serwera Glassfish:

Hasło zostanie odkryte po kliknięciu przycisku „Show”.

UWAGA! Pole hasła nie obsługuje kopiowania i wklejania, ponadto przypadkowe usunięcie 
jego zawartości będzie bezpowrotne. Dlatego należy powstrzymać się od manipulowania na 
tym polu do czasu ustawienia nowego hasła.



Widoczne dane należy przepisać do formularza logowania konsoli administracyjnej i zalogować się.

Po zalogowaniu do konsoli administracyjnej należy w pierwszej kolejności przejść do zmiany hasła 
administratora serwera:



Objawem pomyślnej zmiany hasła jest żądanie podania nowego hasła przez środowisko NetBeans. 
Hasło podawane w wyskakującym oknie jest zapamiętywane tymczasowo.



Aby zachować hasło do dalszego użycia należy wpisać je we także właściwe pole okna właściwości
domeny serwera Glassfish zarejestrowanej w środowisku NetBeans.


