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Obsïuga komunikatów
w Springu

W tym rozdziale omówimy:
Q

Wprowadzenie do asynchronicznej wymiany
komunikatów

Q

WymianĊ komunikatów przy uĪyciu JMS

Q

Wysyáanie komunikatów przy uĪyciu Springa i AMQP

Q

Obiekty POJO sterowane komunikatami

Jest piÈtek, godzina 16:55. Juĝ tylko minuty dzielÈ CiÚ od dïugo oczekiwanego urlopu.
Masz akurat tyle czasu, ile potrzeba, aby dojechaÊ na lotnisko i wsiÈĂÊ do samolotu.
Zanim siÚ jednak spakujesz i wyruszysz, musisz mieÊ pewnoĂÊ, ĝe Twój szef i koledzy
wiedzÈ, na jakim etapie jest projekt, aby bez problemu mogli kontynuowaÊ pracÚ nad
nim w poniedziaïek. Niestety, czÚĂÊ kolegów urwaïa siÚ przed weekendem wczeĂnie,
a szef jest na spotkaniu. Co robisz?
Moĝesz do szefa zadzwoniÊ, ale nie ma sensu przerywaÊ spotkania z powodu zwykïego raportu o stanie projektu. Moĝesz teĝ spróbowaÊ poczekaÊ, aĝ spotkanie siÚ skoñczy,
nikt jednak nie wie, ile potrwa, a samolot z pewnoĂciÈ nie bÚdzie czekaï. A moĝe przykleiÊ mu karteczkÚ do monitora? Tuĝ obok 100 innych, które juĝ tam sÈ…
Okazuje siÚ, ĝe najpraktyczniejszym sposobem na poinformowanie szefa o stanie
pracy i niespóěnienie siÚ przy tym na samolot bÚdzie krótka wiadomoĂci e-mail do szefa
i kolegów, zawierajÈca opis postÚpów i obietnicÚ przysïania kartki z wakacji. Nie wiesz,
gdzie siÚ teraz znajdujÈ ani kiedy przeczytajÈ wiadomoĂÊ, ale masz pewnoĂÊ, ĝe prÚdzej
czy póěniej usiÈdÈ przy biurku i to zrobiÈ. Tymczasem Ty jesteĂ juĝ w drodze na lotnisko.
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Niektóre sytuacje wymagajÈ kontaktu bezpoĂredniego. Jeĝeli zrobisz sobie krzywdÚ,
do wezwania karetki uĝyjesz najprawdopodobniej telefonu — raczej nie bÚdziesz
kontaktowaÊ siÚ ze szpitalem za pomocÈ poczty elektronicznej. CzÚsto jednak wystarczy wysïanie wiadomoĂci. Ta forma komunikacji ma nawet kilka dodatkowych zalet.
Moĝesz na przykïad cieszyÊ siÚ wakacjami juĝ od samego poczÈtku weekendu.
Kilka rozdziaïów temu pokazaliĂmy, jak dziÚki RMI, Hessian, Burlap, obiektowi
wywoïujÈcemu HTTP i usïugom sieciowym moĝemy umoĝliwiÊ komunikacjÚ miÚdzy
aplikacjami. Kaĝdy z tych mechanizmów opiera siÚ na synchronicznej komunikacji,
w której aplikacja kliencka kontaktuje siÚ ze zdalnÈ usïugÈ bezpoĂrednio i oczekuje
na zakoñczenie zdalnej procedury przed kontynuacjÈ.
Komunikacja synchroniczna ma wiele zastosowañ, ale nie jest bynajmniej jedynym
stylem komunikacji miÚdzy aplikacjami dostÚpnym dla programistów. Asynchroniczna
obsïuga komunikatów jest podejĂciem pozwalajÈcym na poĂrednie wysyïanie komunikatów z jednej aplikacji do drugiej, bez potrzeby czekania na odpowiedě. RozwiÈzanie
to ma w niektórych sytuacjach przewagÚ nad komunikatami przesyïanymi synchronicznie, o czym juĝ wkrótce siÚ przekonamy.
Spring udostÚpnia kilka sposobów asynchronicznej wymiany komunikatów. W tym
rozdziale przyjrzymy siÚ, jak moĝna wysyïaÊ i odbieraÊ komunikaty w Springu, wykorzystujÈc Java Message Service (JMS) oraz protokóï AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol). Oprócz zwykïego wysyïania i odbierania komunikatów omówimy równieĝ
obsïugÚ przez Springa obiektów POJO sterowanych komunikatami, prostego sposobu
odbierania komunikatów, który przypomina komponenty MDB (ang. message-driven
beans) technologii EJB.

17.1. Krótkie wprowadzenie
do asynchronicznej wymiany komunikatów
Podobnie jak w przypadku mechanizmów zdalnego dostÚpu i interfejsów REST, którymi zajmowaliĂmy siÚ wczeĂniej w tej czÚĂci ksiÈĝki, asynchroniczna wymiana komunikatów sïuĝy do nawiÈzywania komunikacji pomiÚdzy aplikacjami. Jednak róĝni siÚ ona
od przedstawionych wczeĂniej mechanizmów sposobem przekazywania informacji
pomiÚdzy systemami.
RozwiÈzania zdalnego dostÚpu typu RMI czy Hessian/Burlap sÈ synchroniczne.
Jak pokazano na rysunku 17.1, klient wywoïujÈcy zdalnÈ metodÚ nie moĝe kontynuowaÊ
dziaïania, dopóki metoda siÚ nie zakoñczy. Nawet jeĂli zdalna metoda nie zwraca ĝadnego
wyniku do klienta, i tak musi on wstrzymaÊ swoje dziaïanie na czas jej wykonania.
Z drugiej strony, kiedy komunikaty sÈ przesyïane asynchronicznie, jak pokazano
na rysunku 17.2, klient nie musi czekaÊ, aĝ usïuga przetworzy komunikat, ani nawet
aĝ zostanie on dostarczony. Klient wysyïa komunikat i kontynuuje dziaïanie, zakïadajÈc,
ĝe prÚdzej czy póěniej dotrze on do usïugi i zostanie przez niÈ przetworzony.
Komunikacja asynchroniczna jest lepsza od komunikacji synchronicznej pod kilkoma
wzglÚdami. Opowiemy o nich juĝ za chwilÚ. Najpierw jednak zobaczmy, w jaki sposób
moĝna asynchronicznie wysyïaÊ komunikaty.
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Rysunek 17.1. Podczas komunikacji
synchronicznej klient musi czekaü
na zakoĔczenie operacji

Rysunek 17.2. Komunikacja asynchroniczna
nie wymaga oczekiwania

17.1.1. Wysyáanie komunikatów

WiÚkszoĂÊ z nas uwaĝa usïugi Ăwiadczone przez pocztÚ za oczywistoĂÊ. Kaĝdego dnia
ludzie powierzajÈ pracownikom tej instytucji miliony listów, kartek i paczek, ufajÈc, ĝe
dotrÈ one do adresata. ¥wiat jest za duĝy, abyĂmy dostarczali kaĝdÈ przesyïkÚ wïasnorÚcznie, zdajemy siÚ wiÚc w tym zakresie na system pocztowy. Adresujemy jÈ, naklejamy
znaczek i wrzucamy do skrzynki, nie zastanawiajÈc siÚ nawet, jak dotrze do celu.
Kluczowym aspektem usïugi pocztowej jest poĂrednictwo. DorÚczenie kartki
bezpoĂrednio do babci w dniu jej urodzin byïoby raczej kïopotliwe. W zaleĝnoĂci od
tego, gdzie mieszka, mogïoby zajÈÊ od kilku godzin do kilku dni. Na szczÚĂcie, poczta
jest w stanie dostarczyÊ kartkÚ, podczas gdy my zajmujemy siÚ swoimi sprawami.
PoĂrednictwo jest równieĝ kluczowe przy asynchronicznej wymianie komunikatów.
Kiedy jedna aplikacja wysyïa komunikat do drugiej, nie istnieje bezpoĂrednie poïÈczenie miÚdzy aplikacjami. Zamiast tego wysyïajÈca aplikacja powierza komunikat
usïudze, której zadaniem jest jego dostarczenie aplikacji odbierajÈcej.
Dwa najwaĝniejsze pojÚcia zwiÈzane z asynchronicznÈ wymianÈ komunikatów to:
brokery komunikatów (ang. message brokers) i miejsca docelowe (ang. destinations).
Kiedy aplikacja wysyïa komunikat, przekazuje go brokerowi komunikatów. Broker
komunikatów jest odpowiednikiem poczty. Zapewni on dorÚczenie komunikatu do
okreĂlonego adresata, nie angaĝujÈc w caïy proces nadawcy.
Gdy wysyïasz list pocztÈ, waĝne jest, by byï on odpowiednio zaadresowany, dziÚki
czemu pracownicy poczty bÚdÈ wiedzieÊ, gdzie majÈ go dostarczyÊ. Takĝe asynchronicznie przesyïane komunikaty posiadajÈ rodzaj adresu — miejsce docelowe. Miejsca
docelowe moĝna porównaÊ do skrzynek pocztowych, w których umieszczane sÈ komunikaty czekajÈce, aĝ ktoĂ je odbierze.
Ale w przeciwieñstwie do adresów pocztowych, które mogÈ wskazywaÊ okreĂlonÈ
osobÚ lub ulicÚ i numer domu, miejsca docelowe sÈ mniej konkretne. Miejsca docelowe
skupiajÈ siÚ tylko na tym, gdzie komunikat bÚdzie odebrany — nie na tym, kto go odbierze. Pod tym wzglÚdem komunikaty przypominajÈ wysyïanie listów „do aktualnego
lokatora”.
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ChoÊ róĝne systemy obsïugi komunikatów mogÈ udostÚpniaÊ wiele róĝnych systemów ich rozsyïania i kierowania, to moĝna wskazaÊ dwa najpopularniejsze rodzaje
miejsc docelowych: kolejki (ang. queues) i tematy (ang. topics). Kaĝde z nich jest zwiÈzane z okreĂlonym modelem obsïugi komunikatów — punkt-punkt (ang. point-to-point)
w przypadku kolejek i publikacja-subskrypcja (ang. publish-subscribe) w przypadku
tematów.
OBSàUGA KOMUNIKATÓW TYPU PUNKT-PUNKT

W modelu punkt-punkt kaĝdy komunikat ma dokïadnie jednego nadawcÚ i jednego
odbiorcÚ, co pokazano na rysunku 17.3. Broker komunikatów po otrzymaniu komunikatu
umieszcza go w kolejce. Kiedy odbiorca zgïasza siÚ po nastÚpny komunikat z kolejki,
komunikat jest z niej pobierany i dostarczany odbiorcy. Poniewaĝ podczas dostarczania
komunikat jest usuwany z kolejki, moĝemy byÊ pewni, ĝe nie trafi do wiÚcej niĝ jednego
odbiorcy.

Rysunek 17.3. Kolejka komunikatów oddziela nadawcĊ komunikatu od odbiorcy.
Kolejka moĪe mieü kilku odbiorców, natomiast kaĪdy komunikat ma dokáadnie jednego

To, ĝe kaĝdy komunikat w kolejce jest dorÚczany tylko jednemu odbiorcy, nie oznacza,
ĝe tylko jeden odbiorca pobiera komunikaty z kolejki. Komunikaty z kolejki mogÈ byÊ
przetwarzane przez kilku odbiorców. Kaĝdy z nich przetwarza jednak swoje wïasne
komunikaty.
Proces moĝna porównaÊ do czekania w kolejce w banku. Przy transakcji moĝe Ci
pomóc jeden z kilku kasjerów. Po obsïuĝeniu klienta kasjer jest wolny i prosi nastÚpnÈ
osobÚ z kolejki. Gdy nadchodzi Twoja kolej, zostajesz poproszony do okienka i obsïuĝony przez jednego kasjera. Pozostali kasjerzy obsïuĝÈ innych klientów.
KolejnÈ analogiÈ z bankiem jest to, ĝe podczas gdy stoisz w kolejce, z reguïy nie
wiesz, który kasjer CiÚ obsïuĝy. Moĝesz policzyÊ liczbÚ oczekujÈcych w kolejce, skonfrontowaÊ jÈ z liczbÈ kasjerów i spróbowaÊ zgadnÈÊ, który kasjer zawoïa CiÚ do okienka.
Szanse, ĝe siÚ pomylisz, sÈ jednak bardzo duĝe.
Podobnie jest w przypadku modelu obsïugi komunikatów punkt-punkt, jeĂli wielu
odbiorców nasïuchuje komunikatów z kolejki, nie wiadomo, który ostatecznie przetworzy konkretny komunikat. Ta niepewnoĂÊ jest dobra, umoĝliwia bowiem aplikacji
zwiÚkszenie zaangaĝowania w przetwarzanie komunikatów poprzez proste dodanie
kolejnego odbiorcy.
OBSàUGA KOMUNIKATÓW TYPU PUBLIKACJA-SUBSKRYPCJA

W modelu obsïugi komunikatów publikacja-subskrypcja komunikaty sÈ wysyïane do
tematu. Tak jak w przypadku kolejek, wielu odbiorców nasïuchuje komunikatów
z tematu. Ale w przeciwieñstwie do kolejek, gdzie dany komunikat jest dorÚczany tylko
i wyïÈcznie jednemu odbiorcy, wszyscy subskrybenci tematu otrzymajÈ kopiÚ komunikatu (rysunek 17.4).
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Jak ïatwo wywnioskowaÊ z nazwy, model publikacja-subskrypcja jest analogiÈ do
wydawcy czasopisma i jego prenumeratorów. Czasopismo (komunikat) jest publikowane
i wysyïane pocztÈ, kaĝdy prenumerator otrzymuje jednÈ kopiÚ.
Analogia z czasopismem upada, kiedy zdamy sobie sprawÚ, ĝe w przypadku asynchronicznej wymiany komunikatów wydawca nie ma pojÚcia o tym, kto jest subskrybentem. Wydawca wie tylko, ĝe komunikat zostanie opublikowany w danym temacie —
nie ma ĝadnych informacji o odbiorcach tematu. A co za tym idzie, nie wie, w jaki
sposób komunikat zostanie przetworzony.
Teraz, kiedy omówiliĂmy juĝ podstawy asynchronicznej wymiany komunikatów,
spróbujmy porównaÊ jÈ do synchronicznego RPC.

Rysunek 17.4. Podobnie jak kolejki, tematy oddzielają nadawców komunikatów
od ich odbiorców, z tą róĪnicą, Īe komunikat tematu moĪe zostaü dostarczony
do wielu subskrybentów tematu

17.1.2. Szacowanie korzyĞci związanych ze stosowaniem
asynchronicznej wymiany komunikatów

Chociaĝ intuicyjna i prosta w instalacji, komunikacja synchroniczna narzuca pewne
ograniczenia po stronie klienta zdalnej usïugi. Oto kilka najwaĝniejszych:
Q

Q

Q

Q
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Komunikacja synchroniczna wiÈĝe siÚ z oczekiwaniem. Kiedy klient wywoïuje
metodÚ zdalnej usïugi, musi poczekaÊ na jej zakoñczenie przed wykonaniem
kolejnych zadañ. JeĂli klient komunikuje siÚ ze zdalnÈ usïugÈ czÚsto lub (i)
oczekiwanie na odpowiedě zdalnej usïugi trwa dïugo, moĝe to negatywnie
wpïynÈÊ na wydajnoĂÊ aplikacji klienta.
Klient jest uzaleĝniony do usïugi przez jej interfejs, którego uĝywa. Jeĝeli interfejs usïugi siÚ zmieni, konieczna bÚdzie równieĝ modyfikacja klientów usïugi.
Klient jest uzaleĝniony od adresu usïugi. Musi mu zostaÊ podany adres usïugi,
aby mógï siÚ z niÈ poïÈczyÊ. JeĂli topologia sieci siÚ zmieni, klient bÚdzie musiaï
zostaÊ skonfigurowany ponownie, z uwzglÚdnieniem nowego adresu.
Klient jest uzaleĝniony od dostÚpnoĂci usïugi. Gdy usïuga jest niedostÚpna, klient
nie moĝe z niej skorzystaÊ.
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Chociaĝ komunikacja synchroniczna ma swoje zastosowania, przy ocenianiu potrzeb
aplikacji w zakresie mechanizmu komunikacji powinniĂmy wziÈÊ pod uwagÚ jej wszystkie wyĝej wymienione wady. Jeĝeli ograniczenia te sÈ dla Ciebie istotne, z pewnoĂciÈ
zainteresuje CiÚ, jak radzi sobie z nimi asynchroniczna wymiana komunikatów.
BEZ CZEKANIA

Kiedy komunikat jest wysyïany asynchronicznie, klient nie musi czekaÊ na jego przetworzenie ani nawet dostarczenie. Zostawia komunikat w brokerze komunikatów i kontynuuje dziaïanie, ufajÈc, ĝe komunikat dotrze do odpowiedniego miejsca docelowego.
Poniewaĝ nie musi czekaÊ, klient dostaje wolnÈ rÚkÚ w wykonywaniu dalszych dziaïañ.
Powoduje to znaczÈcy wzrost wydajnoĂci klienta.
CENTRALNA ROLA KOMUNIKATÓW I ODDZIELENIE NADAWCY OD ODBIORCY

W przeciwieñstwie do komunikacji RPC, która najczÚĂciej koncentruje siÚ wokóï
wywoïania metody, asynchronicznie wysyïane komunikaty skupiajÈ siÚ na danych.
Oznacza to, ĝe klient nie jest przypisany na staïe do konkretnej sygnatury metody. Kaĝdy
odbiorca kolejki lub subskrybent tematu, który potrafi przetworzyÊ przesïane przez
klienta dane, potrafi przetworzyÊ komunikat. Klient nie musi znaÊ szczegóïów usïugi.
NIEZALEĩNOĝû OD ADRESU

Synchroniczne usïugi RPC sÈ z reguïy lokalizowane za pomocÈ adresu sieciowego. Na
skutek tego aplikacje klienckie nie sÈ odporne na zmiany w topologii sieci. JeĂli adres
IP usïugi ulegnie zmianie lub jeĂli zacznie ona nasïuchiwaÊ na innym porcie, klient
musi zostaÊ odpowiednio zmodyfikowany, inaczej nie bÚdzie mógï skorzystaÊ z usïugi.
Aplikacje klienckie korzystajÈce z asynchronicznej wymiany komunikatów nie
majÈ natomiast pojÚcia, kto przetworzy ich komunikaty ani gdzie znajduje siÚ usïuga.
Klient zna tylko kolejkÚ lub temat, przez które komunikat zostanie wysïany. Nie ma dla
niego znaczenia lokalizacja usïugi, liczy siÚ tylko moĝliwoĂÊ pobierania komunikatów
z kolejki lub tematu.
W modelu punkt-punkt dziÚki niezaleĝnoĂci od adresu moĝna utworzyÊ klaster
usïug. Skoro klient nie musi znaÊ adresu usïugi, a jedynym jej wymaganiem jest, aby
miaï dostÚp do brokera komunikatów, nie ma powodu, dla którego wiele usïug nie
moĝe pobieraÊ komunikatów z tej samej kolejki. JeĂli usïuga jest nadmiernie obciÈĝona i nie nadÈĝa z przetwarzaniem, wystarczy dodaÊ kilka nowych instancji usïugi
odbierajÈcych komunikaty z tej samej kolejki.
NiezaleĝnoĂÊ od adresu ma jeszcze jeden interesujÈcy efekt uboczny w modelu
publikacja-subskrypcja. Wiele usïug moĝe subskrybowaÊ ten sam temat, otrzymujÈc
podwójne kopie tych samych komunikatów. Ale kaĝda mogïaby przetworzyÊ ten komunikat inaczej. Powiedzmy na przykïad, ĝe mamy zestaw usïug, które przetwarzajÈ
komunikat zawierajÈcy szczegóïy zatrudnienia nowego pracownika. Jedna z usïug moĝe
dodaÊ pracownika do systemu pïac, druga do portalu HR, jeszcze inna dopilnowaÊ, ĝeby
pracownik miaï dostÚp do systemów, które bÚdÈ mu potrzebne w pracy. Kaĝda usïuga
operuje niezaleĝnie na tych samych danych, pobranych z tematu.
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GWARANCJA DOSTARCZENIA

Aby klient mógï poïÈczyÊ siÚ z synchronicznÈ usïugÈ, usïuga musi nasïuchiwaÊ na
okreĂlonym porcie pod okreĂlonym adresem IP. W razie awarii usïugi klient nie bÚdzie
mógï kontynuowaÊ dziaïania.
Przy asynchronicznym wysyïaniu komunikatów klient ma pewnoĂÊ, ĝe jego komunikaty bÚdÈ dostarczone. Nawet gdy usïuga jest niedostÚpna podczas wysyïania komunikatu, komunikat zostanie przechowany do czasu jej wznowienia.
Teraz gdy znamy juĝ podstawy asynchronicznej wymiany komunikatów, moĝemy
przyjrzeÊ siÚ jej w dziaïaniu. Zaczniemy od wysyïania i odbierania komunikatów przy
uĝyciu JMS.

17.2. Wysyáanie komunikatów przy uĪyciu JMS
Java Message Service (w skrócie: JMS) to standard Javy definiujÈcy wspólny interfejs
API sïuĝÈcy do korzystania z brokerów komunikatów. Przed wprowadzeniem JMS
kaĝdy broker komunikatów udostÚpniaï swój wïasny API, znaczÈco ograniczajÈc moĝliwoĂci przenoszenia kodu aplikacji i wykorzystania innego brokera. Jednak obecnie
dziÚki JMS wszystkie implementacje zgodne z tym standardem mogÈ byÊ obsïugiwane
przy uĝyciu jednego, wspólnego interfejsu — podobnie jak JDBC udostÚpnia wspólny
interfejs do obsïugi baz danych.
Spring obsïuguje JMS przy uĝyciu abstrakcji bazujÈcej na szablonach, a konkretnie — szablonu JmsTemplate. KorzystajÈc z niego, moĝna w prosty sposób wysyïaÊ
komunikaty do kolejek i tematów (po stronie producenta) oraz odbieraÊ komunikaty
(po stronie klienta). Spring obsïuguje takĝe notacjÚ obiektów POJO sterowanych komunikatami: zwyczajnych obiektów Javy reagujÈcych na komunikaty asynchronicznie
nadsyïane do kolejki lub tematu.
W tym rozdziale przyjrzymy siÚ mechanizmom korzystania z JSM dostÚpnym
w Springu, w tym szablonowi JmsTemplate oraz obiektom POJO sterowanym komunikatami. Jednak zanim bÚdziemy mogli wysyïaÊ i odbieraÊ komunikaty, musimy przygotowaÊ
brokera komunikatów, który bÚdzie poĂredniczyï w ich wymianie pomiÚdzy producentami a konsumentami. Zacznijmy zatem naszÈ przygodÚ z JMS w Springu od
skonfigurowania brokera komunikatów.
17.2.1. Konfiguracja brokera komunikatów w Springu

ActiveMQ, broker komunikatów o otwartym kodzie, jest doskonaïym wyborem, jeĂli chodzi o asynchronicznÈ obsïugÚ komunikatów za pomocÈ JMS. W momencie pisania tych
sïów najnowsza wersja ActiveMQ ma numer 5.11.1. Aby rozpoczÈÊ pracÚ z ActiveMQ,
musimy pobraÊ plik dystrybucji binarnej z http://activemq.apache.org. Po pobraniu
rozpakujemy zawartoĂÊ archiwum na lokalny dysk. W katalogu lib rozpakowanej dystrybucji znajdziemy plik activemq-core-5.11.1.jar. Plik ten musi zostaÊ dodany do Ăcieĝki
do klas aplikacji, aby korzystanie z API ActiveMQ byïo moĝliwe.
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W katalogu bin znajdziemy szereg podkatalogów dla róĝnych systemów operacyjnych. To w nich znajdujÈ siÚ skrypty sïuĝÈce do uruchomienia ActiveMQ. Na przykïad,
aby uruchomiÊ ActiveMQ w systemie OS X1, wydaj komendÚ activemq start z katalogu macosx. Juĝ po chwili ActiveMQ bÚdzie gotowy do przetwarzania komunikatów.
TWORZENIE FABRYKI POàĄCZEē

W tym rozdziale pokaĝemy róĝne przykïady uĝycia Springa do wysyïania i odbierania
komunikatów za pomocÈ JMS. W kaĝdym z nich potrzebowaÊ bÚdziemy fabryki poïÈczeñ, aby móc wysyïaÊ komunikaty przez brokera komunikatów. Jako ĝe naszym brokerem komunikatów jest ActiveMQ, bÚdziemy musieli skonfigurowaÊ fabrykÚ poïÈczeñ JMS do poïÈczenia z ActiveMQ. ActiveMQ dostarcza fabrykÚ poïÈczeñ JMS
ActiveMQConnectionFactory, którÈ konfiguruje siÚ w Springu nastÚpujÈco:
<bean id="connectionFactory"
class="org.apache.activemq.spring.ActiveMQConnectionFactory">
</bean>

DomyĂlnie ActiveMQConnectionFactory zakïada, ĝe broker ActiveMQ nasïuchuje na
porcie 61616 lokalnego komputera (localhost). Takie rozwiÈzanie w zupeïnoĂci wystarcza na potrzeby tworzenia aplikacji, choÊ produkcyjny broker ActiveMQ najprawdopodobniej bÚdzie musiaï dziaïaÊ na innym komputerze bÈdě porcie. W takim przypadku adres URL brokera moĝna okreĂliÊ przy uĝyciu wïaĂciwoĂci brokerURL:
<bean id="connectionFactory"
class="org.apache.activemq.spring.ActiveMQConnectionFactory"
p:brokerURL="tcp://localhost:61616"/>

Ewentualnie, poniewaĝ wiemy, ĝe mamy do czynienia z ActiveMQ, do deklaracji fabryki
poïÈczeñ moĝemy teĝ uĝyÊ konfiguracyjnej przestrzeni nazw Springa dla ActiveMQ
(dostÚpnej dla wszystkich wersji ActiveMQ, poczÈwszy od wersji 4.1). Zaczniemy od
deklaracji przestrzeni nazw amq w pliku konfiguracyjnym XML Springa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:jms="http://www.springframework.org/schema/jms"
xmlns:amq="http://activemq.apache.org/schema/core"
xsi:schemaLocation="http://activemq.apache.org/schema/core
http://activemq.apache.org/schema/core/activemq-core.xsd
http://www.springframework.org/schema/jms
http://www.springframework.org/schema/jms/spring-jms.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
...
</beans>

NastÚpnie uĝyjemy elementu <amq:connectionFactory> do deklaracji fabryki poïÈczeñ:
<amq:connectionFactory id="connectionFactory"
brokerURL="tcp://localhost:61616"/>
1

Instrukcje instalacji ActiveMQ w pozostaïych systemach operacyjnych moĝna znaleěÊ pod
adresem http://activemq.apache.org/getting-started.html — przyp. tïum.
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ZwróÊ uwagÚ, ĝe element <amq:connectionFactory> jest charakterystyczny dla ActiveMQ.
Dla innej implementacji brokera komunikatów konfiguracyjna przestrzeñ nazw Springa
moĝe, ale nie musi istnieÊ. W przypadku jej braku fabryka poïÈczeñ musi zostaÊ dowiÈzana jako <bean>.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu bÚdziemy uĝywaÊ komponentu connectionFactory bardzo
czÚsto. W tej chwili jednak wystarczy nam wiedza, ĝe atrybut brokerURL informuje fabrykÚ
poïÈczeñ o adresie brokera komunikatów. W naszym przykïadzie podany w atrybucie
brokerURL adres URL sugeruje fabryce poïÈczeñ poïÈczenie z ActiveMQ na porcie 61616
lokalnego komputera (na tym porcie ActiveMQ nasïuchuje domyĂlnie).
DEKLARACJA MIEJSCA DOCELOWEGO KOMUNIKATÓW ACTIVEMQ

Oprócz fabryki poïÈczeñ potrzebowaÊ bÚdziemy miejsca docelowego, do którego
komunikaty bÚdÈ dostarczane. Miejsce docelowe moĝe byÊ albo kolejkÈ, albo tematem,
w zaleĝnoĂci od potrzeb aplikacji.
Bez wzglÚdu na to, czy uĝywamy kolejki czy tematu, musimy skonfigurowaÊ komponent miejsca docelowego w Springu za pomocÈ implementacji klasy specyficznej dla
brokera komunikatów. Na przykïad poniĝszy komponent deklaruje kolejkÚ ActiveMQ:
<bean id="queue"
class="org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue"
c:_="spitter.queue"/>
</bean>

Analogiczny komponent deklarujÈcy temat ActiveMQ przedstawia siÚ nastÚpujÈco:
<bean id="topic"
class="org.apache.activemq.command.ActiveMQTopic"
c:_="spitter.queue" />

W obu przypadkach do konstruktora jest przekazywana nazwa kolejki, po której jest ona
identyfikowana przez brokera komunikatów. W naszym przykïadzie jest to spitter.
´topic.
Podobnie jak przy fabryce poïÈczeñ, przestrzeñ nazw ActiveMQ oferuje nam alternatywnÈ metodÚ deklaracji kolejek i tematów. Dla kolejek moĝemy uĝyÊ elementu
<amq:queue>:
<amq:queue id="spittleQueue" physicalName="spitter.alert.queue" />

A dla tematów JMS elementu <amq:topic>:
<amq:topic id="spittleTopic" physicalName="spitter.alert.topic" />

W obu przypadkach atrybut physicalName jest nazwÈ kanaïu komunikatów.
Na tym etapie wiemy juĝ, jak zadeklarowaÊ wszystkie komponenty niezbÚdne do
pracy z JMS, niezaleĝnie od tego, czy chcemy wysyïaÊ komunikaty, czy je odbieraÊ.
JesteĂmy juĝ wiÚc gotowi do rozpoczÚcia komunikacji. Uĝyjemy do tego szablonu
JmsTemplate, który stanowi trzon obsïugi JMS przez Springa. Najpierw jednak, aby
doceniÊ korzyĂci pïynÈce z tego szablonu, zobaczmy, jak wyglÈda JMS bez JmsTemplate.
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17.2.2. Szablon JMS Springa

Jak juĝ wiemy, JMS daje programistom Javy standardowe API do interakcji z brokerami komunikatów oraz wysyïania i obierania komunikatów. Maïo tego: praktycznie
kaĝda implementacja brokera komunikatów obsïuguje JMS. Nie ma wiÚc potrzeby nauki
niestandardowego API obsïugi komunikatów przy kaĝdym nowym brokerze.
Ale choÊ JMS oferuje interfejs uniwersalny dla wszystkich brokerów komunikatów,
nie dostajemy tego za darmo. Wysyïanie i odbieranie komunikatów za pomocÈ JMS nie
jest tak proste, jak przyklejenie znaczka na kopertÚ. UĝywajÈc przenoĂni, moĝna by
powiedzieÊ, ĝe wymaga jeszcze dodatkowo zatankowania furgonetki przewoěnika poczty.
KOD JMS A OBSàUGA WYJĄTKÓW

W punkcie 10.3.1 zaprezentowaïem przykïad tradycyjnego kodu JDBC, przypominajÈcego bardziej bezïadnÈ masÚ kodu do obsïugi poïÈczeñ, wyraĝeñ, zbiorów wynikowych
i wyjÈtków. Niestety, tradycyjny kod JMS wydaje siÚ podÈĝaÊ tÈ samÈ drogÈ, co da siÚ
zaobserwowaÊ na listingu 17.1.
Listing 17.1. Wysyáanie komunikatu przy uĪyciu tradycyjnego JMS (bez Springa)

ConnectionFactory cf =
new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");
Connection conn = null;
Session session = null;
try {
conn = cf.createConnection();
session = conn.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
Destination destination = new ActiveMQQueue("spitter.queue");
MessageProducer producer = session.createProducer(destination);
TextMessage message = session.createTextMessage();
message.setText("Witaj, ħwiecie!");
producer.send(message);
} catch (JMSException e) {
// obsïuga wyjÈtku?
} finally {
try {
if (session != null) {
session.close();
}
if (conn != null) {
conn.close();
}
} catch (JMSException ex) {
}
}

WyĞlij komunikat

GdzieĂ to juĝ chyba mówiïem, ale to caïkiem pokaěny kawaïek kodu! Zupeïnie jak
w przykïadzie JDBC, prawie 20 wierszy tylko po to, ĝeby wysïaÊ prosty komunikat
„Witaj, Ăwiecie!”. Za samo wysïanie komunikatu odpowiada tak naprawdÚ tylko kilka
wierszy kodu. Reszta sïuĝy tylko do stworzenia warunków dla tej operacji.
Po stronie odbiorcy sytuacja wyglÈda niewiele lepiej; spójrzmy na listing 17.2.
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Listing 17.2. Odbieranie komunikatu przy uĪyciu tradycyjnego JMS (bez Springa)

ConnectionFactory cf =
new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");
Connection conn = null;
Session session = null;
try {
conn = cf.createConnection();
conn.start();
session = conn.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
Destination destination =
new ActiveMQQueue("spitter.queue");
MessageConsumer consumer = session.createConsumer(destination);
Message message = consumer.receive();
TextMessage textMessage = (TextMessage) message;
System.out.println("OTRZYMANO KOMUNIKAT: " + textMessage.getText());
conn.start();
} catch (JMSException e) {
// obsïuga wyjÈtku?
} finally {
try {
if (session != null) {
session.close();
}
if (conn != null) {
conn.close();
}
} catch (JMSException ex) {
}
}

Podobnie jak na listingu 17.1, to zdecydowanie za duĝo kodu na coĂ tak prostego. PorównujÈc oba listingi wiersz po wierszu, zauwaĝysz, ĝe sÈ niemal identyczne. I kaĝdy
z tysiÈca innych przykïadów JMS byïby uderzajÈco podobny. Niektóre uzyskiwaïyby
fabryki poïÈczeñ z JNDI, inne uĝywaïy tematu zamiast kolejki. Wszystkie byïyby jednak skonstruowane wedïug tego samego wzorca.
W ten sposób, pracujÈc z JMS, powielasz kaĝdorazowo duĝe fragmenty swojego kodu
JMS. Albo, co nawet gorsze — czyjegoĂ.
W rozdziale 10. zaprezentowaliĂmy szablon JdbcTemplate, dziÚki któremu udaïo
siÚ ograniczyÊ kod JDBC do niezbÚdnego minimum. Teraz spróbujemy siÚ uporaÊ
z nadmiarowym kodem JMS w analogiczny sposób, za pomocÈ szablonu JmsTemplate.
PRACA Z SZABLONAMI JMS

Szablon JmsTemplate jest odpowiedziÈ Springa na rozwlekïy i peïen powtórzeñ kod JMS.
JmsTemplate zajmuje siÚ tworzeniem poïÈczenia, uzyskiwaniem sesji i wreszcie wysyïaniem oraz odbieraniem komunikatów. DziÚki temu programista moĝe siÚ skupiÊ na
generowaniu nowych komunikatów i przetwarzaniu otrzymanych.
Ponadto, JmsTemplate potrafi obsïuĝyÊ kïopotliwy wyjÈtek JMSException, który moĝe
zostaÊ w kaĝdej chwili zgïoszony. JeĂli podczas pracy z JmsTemplate zgïoszony zostanie
wyjÈtek JMSException, JmsTemplate przechwyci go i zgïosi ponownie w postaci jednego
z niekontrolowanych wyjÈtków, bÚdÈcych rozszerzeniem klasy JmsException Springa.
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W tabeli 17.1 zestawiono standardowe wyjÈtki JMSException i odpowiadajÈce im niekontrolowane wyjÈtki Springa JmsException.
Trzeba oddaÊ API JMS, ĝe klasa JMSException posiada dosyÊ obszerny i opisowy zbiór
podklas, które dajÈ nam pewne pojÚcie o charakterze bïÚdu. Niemniej jednak wszystkie
one sÈ klasami wyjÈtków kontrolowanych, które muszÈ byÊ przechwycone. JmsTemplate
zajmuje siÚ tym za nas, przechwytujÈc te wyjÈtki i zgïaszajÈc je ponownie jako niekontrolowane podklasy JmsException.
Tabela 17.1. Szablon JmsTemplate Springa przechwytuje standardowe wyjątki JMSException
i zgáasza je ponownie jako niekontrolowane podklasy JmsException Springa
Spring (org.springframework.jms.*)

Standardowe JMS (javax.jms.*)

DestinationResolutionException

Specyficzny dla Springa — zgáaszany, gdy Spring
nie jest w stanie uzyskaü nazwy miejsca docelowego

IllegalStateException

IllegalStateException

InvalidClientIDException

InvalidClientIDException

InvalidDestinationException

InvalidDestinationException

InvalidSelectorException

InvalidSelectorException

JmsSecurityException

JmsSecurityException

ListenerExecutionFailedException

Specyficzny dla Springa — zgáaszany, gdy nie uda siĊ
wykonaü metody odbiorcy

MessageConversionException

Specyficzny dla Springa — zgáaszany, gdy konwersja
komunikatu siĊ nie powiedzie

MessageEOFException

MessageEOFException

MessageFormatException

MessageFormatException

MessageNotReadableException

MessageNotReadableException

MessageNotWriteableException

MessageNotWriteableException

ResourceAllocationException

ResourceAllocationException

SynchedLocalTransactionFailedException

Specyficzny dla Springa — zgáaszany przy báĊdzie
zsynchronizowanej lokalnej transakcji

TransactionInProgressException

TransactionInProgressException

TransactionRolledBackException

TransactionRolledBackException

UncategorizedJmsException

Specyficzny dla Springa — zgáaszany w sytuacji,
gdy nie moĪna zastosowaü Īadnego innego wyjątku

Aby uĝyÊ szablonu JmsTemplate, musimy zadeklarowaÊ go jako komponent w pliku
konfiguracyjnym Springa. Poniĝszy fragment kodu XML powinien wystarczyÊ:
<bean id="jmsTemplate"
class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate"
c:_-ref="connectionFactory" />

Poniewaĝ JmsTemplate powinien wiedzieÊ, jak pozyskiwaÊ poïÈczenia do brokera komunikatów, we wïaĂciwoĂci connectionFactory musimy podaÊ referencjÚ do komponentu
implementujÈcego interfejs ConnectionFactory JMS. W przykïadzie powyĝej dowiÈzaliĂmy referencjÚ do zadeklarowanego przez nas wczeĂniej (w punkcie 17.2.1) komponentu connectionFactory.
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Tak skonfigurowany szablon JmsTemplate jest gotowy do uĝycia. Czas wysïaÊ komunikaty!
WYSYàANIE KOMUNIKATÓW

JednÈ z wbudowanych funkcji aplikacji Spittr jest opcja powiadamiania (byÊ moĝe za
pomocÈ poczty elektronicznej) innych uĝytkowników o pojawieniu siÚ nowego spittle’a.
MoglibyĂmy wbudowaÊ jÈ bezpoĂrednio w aplikacjÚ, w punkcie, w którym dodawany
jest spittle. Ale decyzja, do kogo te powiadomienia wysïaÊ, a zwïaszcza samo ich wysïanie,
moĝe zajÈÊ chwilÚ. Ten dodatkowy czas moĝe zawaĝyÊ na wydajnoĂci aplikacji. Podczas
tworzenia nowego spittle’a oczekujemy, ĝe aplikacja odpowie bïyskawicznie.
Zamiast poĂwiÚcaÊ cenny czas na wysyïanie tych komunikatów w momencie dodawania spittle’a, bardziej sensownym rozwiÈzaniem wydaje siÚ umieszczenie tego zadania w kolejce, do wykonania juĝ po otrzymaniu odpowiedzi przez uĝytkownika. Czas
potrzebny na wysïanie komunikatu do kolejki komunikatów jest nieporównywalnie
krótszy od czasu, który musielibyĂmy przeznaczyÊ na rozsyïanie powiadomieñ uĝytkownikom.
W asynchronicznym wysyïaniu powiadomieñ o nowych spittle’ach pomoĝe nam
nowa usïuga aplikacji Spittr — AlertService:
package com.habuma.spittr.alerts;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
public interface AlertService {
void sendSpittleAlert(Spittle spittle);
}

Jak widaÊ, AlertService jest interfejsem definiujÈcym tylko jednÈ operacjÚ: sendSpittle
´Alert().
AlertServiceImpl jest implementacjÈ interfejsu AlertService, która za pomocÈ wstrzykniÚtego JmsTemplate (interfejsu uĝywanego przez JmsTemplate) wysyïa obiekty Spittle
do kolejki komunikatów celem póěniejszego przetworzenia. Kod klasy pokazano na
listingu 17.3.
Listing 17.3. Wysyáanie spittle’a z wykorzystaniem JmsTemplate

package com.habuma.spittr.alerts;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.Session;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jms.core.JmsOperations;
import org.springframework.jms.core.MessageCreator;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
public class AlertServiceImpl implements AlertService {
private JmsOperations jmsOperations;
@Autowired
public AlertServiceImpl(JmsOperations jmsOperatons) {
this.jmsOperations = jmsOperations;
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}
public void sendSpittleAlert(final Spittle spittle) {
jmsOperations.send(
"spittle.alert.queue",
new MessageCreator() {
public Message createMessage(Session session)
throws JMSException {
return session.createObjectMessage(spittle);
}
}
);
}

Wysyáa komunikat
OkreĞla miejsce docelowe

Tworzy komunikat

}

Pierwszym parametrem metody send() szablonu JmsTemplate jest nazwa miejsca docelowego JMS, do którego komunikat zostanie wysïany. Po wywoïaniu metody send() Jms
´Template postara siÚ uzyskaÊ poïÈczenie JMS i sesjÚ, a nastÚpnie wyĂle komunikat
w imieniu nadawcy (rysunek 17.5).

Rysunek 17.5. JmsTemplate wykonuje záoĪoną operacjĊ wysáania komunikatu w imieniu nadawcy

Sam komunikat natomiast jest konstruowany za pomocÈ kreatora komunikatów Message
´Creator, tu zaimplementowanego jako anonimowa klasa wewnÚtrzna. Metoda kreatora
createMessage() zwraca obiekt komunikatu z sesji na podstawie przekazanego obiektu
Spittle, z którego buduje komunikat.
I po wszystkim! Zauwaĝ, ĝe metoda sendSpittleAlert() koncentruje siÚ wyïÈcznie
na wygenerowaniu i wysïaniu komunikatu. Nie trzeba specjalnego kodu do poïÈczenia
ani zarzÈdzania sesjÈ; JmsTemplate wyrÚcza nas w tej kwestii. Nie ma teĝ potrzeby
przechwytywania wyjÈtku JMSException. JmsTemplate przechwyci wszystkie wyjÈtki JMSEx
´ception i zgïosi je ponownie jako jeden z niekontrolowanych wyjÈtków Springa
z tabeli 17.1.
USTAWIANIE DOMYĝLNEGO MIEJSCA DOCELOWEGO

Na listingu 17.3 okreĂliliĂmy miejsce docelowe, do którego komunikat zostanie wysïany
w metodzie send(). Ta forma metody send() nadaje siÚ do sytuacji, w których chcemy
programowo wybraÊ miejsce docelowe. Ale w przypadku AlertServiceImpl komunikat
spittle bÚdzie wysyïany zawsze w to samo miejsce docelowe, nie korzystamy wiÚc z tej
moĝliwoĂci.
Zamiast okreĂlaÊ jawnie miejsce docelowe za kaĝdym razem, gdy wysyïamy komunikat, moĝemy dowiÈzaÊ domyĂlne miejsce docelowe do JmsTemplate:
<bean id="jmsTemplate"
class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate"
c:_-ref="connectionFactory"
p:defaultDestinationName="spittle.alert.queue" />
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W tym przypadku miejsce docelowe komunikatów jest okreĂlane jako spittle.alert.
´queue. Jednak to tylko nazwa: nie okreĂla ona typu miejsca docelowego, z którym
mamy do czynienia. JeĂli istnieje juĝ kolejka lub temat o tej nazwie, to zostanÈ one
uĝyte. W przeciwnym razie zostanie utworzone nowe miejsce docelowe (przy czym
zazwyczaj bÚdzie to kolejka). Jeĝeli jednak chcemy byÊ bardziej precyzyjni i okreĂliÊ
typ miejsca docelowego, które zostanie utworzone, to moĝemy dowiÈzaÊ referencjÚ
do zadeklarowanej wczeĂniej kolejki bÈdě miejsca docelowego:
<bean id="jmsTemplate"
class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate"
c:_-ref="connectionFactory"
p:defaultDestination-ref="spittleTopic" />

Wywoïanie metody send() szablonu JMS moĝna teraz nieco uproĂciÊ, usuwajÈc pierwszy parametr:
jmsTemplate.send(
new MessageCreator() {
...
}
);

Ta forma metody send() jako parametr przyjmuje tylko obiekt MessageCreator. Nie ma
potrzeby okreĂlania miejsca docelowego, poniewaĝ wszystkie komunikaty trafiajÈ do
domyĂlnego miejsca docelowego.
Pozbycie siÚ jawnego okreĂlenia miejsca docelowego w wywoïaniu metody send()
nieco uproĂciïo sprawÚ. Jednak wysyïanie komunikatów moĝe byÊ jeszcze ïatwiejsze —
wystarczy skorzystaÊ z ich konwerterów.
KONWERTOWANIE KOMUNIKATÓW PODCZAS ICH WYSYàANIA

Oprócz metody send() szablon JMS udostÚpnia takĝe metodÚ convertAndSend().
W odróĝnieniu od send() metoda convertAndSend() nie pobiera argumentu typu Message
´Creator. Wynika to z faktu, ĝe do utworzenia komunikatu uĝywa ona wbudowanego
konwertera komunikatów.
W przypadku stosowania tej metody naszÈ metodÚ sendSpittleAlert() moĝna uproĂciÊ do nastÚpujÈcej postaci:
public void sendSpittleAlert(Spittle spittle) {
jmsOperations.convertAndSend(spittle);
}

W niemal magiczny sposób obiekt Spittle zostaje skonwertowany przed wysïaniem na
obiekt Message. Jednak, jak to zazwyczaj bywa z magicznymi sztuczkami, szablon JMS
miaï w zanadrzu coĂ, co mu pomogïo. Okazuje siÚ, ĝe w celu wykonania konwersji
wysyïanych obiektów na obiekty Message korzysta on z implementacji interfejsu Message
´Converter.
MessageConverter to interfejs zdefiniowany przez Springa, który deklaruje jedynie
dwie metody:
public interface MessageConverter {
Message toMessage(Object object, Session session)
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throws JMSException, MessageConversionException;
Object fromMessage(Message message)
throws JMSException, MessageConversionException;

ChoÊ zaimplementowanie tego interfejsu jest dosyÊ proste, to jednak w wiÚkszoĂci
sytuacji nie bÚdziemy musieli tworzyÊ jego wïasnych implementacji. Spring udostÚpnia
bowiem kilka takich implementacji — zostaïy one przedstawione w tabeli 17.2.
Tabela 17.2. Spring udostĊpnia kilka konwerterów komunikatów, sáuĪących do wykonywania
najpopularniejszych rodzajów konwersji (wszystkie są dostĊpne w pakiecie
org.springframework.jms.support.converter)
Konwerter komunikatów

Przeznaczenie

MappingJacksonMessageConverter

UĪywa biblioteki Jackson JSON, by konwertowaü komunikaty
na kod JSON i na odwrót.

MappingJackson2MessageConverter

UĪywa biblioteki Jackson JSON, by konwertowaü komunikaty
na kod JSON i na odwrót.

MarshallingMessageConverter

UĪywa JAXB do konwertowania komunikatów na XML i na odwrót.

SimpleMessageConverter

Konwertuje áaĔcuch znaków (String) na TextMessage
(i na odwrót), tablice bajtów na BytesMessage (i na odwrót),
obiekty Map na MapMessage (i na odwrót) oraz obiekty
Serializable na ObjectMessage (i na odwrót).

Podczas przesyïania komunikatów za pomocÈ metody convertAndSend() szablon JMS
uĝywa domyĂlnie konwertera SimpleMessageConverter. Moĝna to jednak zmieniÊ,
deklarujÈc konwerter komunikatów jako komponent i wstrzykujÈc go do wïaĂciwoĂci
messageConverter szablonu JMS. Na przykïad jeĂli mamy zamiar stosowaÊ komunikaty
JSON, to moĝemy zadeklarowaÊ komponent MappingJacksonMessageConverter:
<bean id="messageConverter"
class="org.springframework.jms.support.converter.MappingJacksonMessageConverter" />

NastÚpnie wystarczy dowiÈzaÊ go do szablonu JMS w nastÚpujÈcy sposób:
<bean id="jmsTemplate"
class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate"
c:_-ref="connectionFactory"
p:defaultDestinationName="spittle.alert.queue"
p:messageConverter-ref="messageConverter" />

Róĝne konwertery komunikatów mogÈ udostÚpniaÊ dodatkowe opcje konfiguracyjne,
pozwalajÈce na dokïadniejszÈ kontrolÚ procesu konwersji. Na przykïad konwerter
MappingJackskonMessageConverter umoĝliwia konfigurowanie takich aspektów konwersji
jak uĝywane kodowanie oraz stosowanie niestandardowych obiektów ObjectMapper.
Dokïadniejsze informacje na temat sposobu konfiguracji tych szczegóïowych aspektów
dziaïania poszczególnych konwerterów komunikatów moĝna znaleěÊ w ich dokumentacji.
KONSUMOWANIE KOMUNIKATÓW

Wiemy juĝ, jak wysïaÊ komunikat za pomocÈ JmsTemplate. A co z drugÈ stronÈ? Czy
JmsTemplate da siÚ teĝ wykorzystaÊ do odbierania komunikatów?
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Owszem. I jest to nawet prostsze niĝ wysyïanie komunikatów. Wystarczy tylko wywoïaÊ metodÚ receive() szablonu JMS w sposób pokazany na listingu 17.4.
Listing 17.4. Odbieranie komunikatu z wykorzystaniem JmsTemplate

public Spittle receiveSpittleAlert() {
try {
ObjectMessage receivedMessage =
(ObjectMessage) jmsOperations.receive();
return (Spittle) receivedMessage.getObject();
} catch (JMSException jmsException) {
throw JmsUtils.convertJmsAccessException(jmsException);
}

Odbierz komunikat
Pobierz obiekt
ZgáoĞ wyjątek konwersji

}

Metoda receive() szablonu JMS w momencie wywoïania spróbuje pobraÊ komunikat
z brokera. W przypadku braku dostÚpnych komunikatów poczeka, aĝ jakiĂ siÚ pojawi.
InterakcjÚ tÚ pokazano na rysunku 17.6.

Rysunek 17.6. Odbieranie komunikatów z tematu lub kolejki za pomocą JmsTemplate
jest równie proste, co wywoáanie metody receive(). JmsTemplate zajmuje siĊ resztą

Poniewaĝ wiemy, ĝe komunikat spittle zostaï wysïany w postaci obiektu komunikatu,
moĝe on zostaÊ zrzutowany na typ ObjectMessage po nadejĂciu. W dalszej kolejnoĂci
wywoïujemy metodÚ getObject(), aby uzyskaÊ obiekt typu Spittle z obiektu komunikatu,
który jest nastÚpnie zwracany.
Jest jedno „ale”. Musimy coĂ zrobiÊ z potencjalnym wyjÈtkiem JMSException. Jak
wczeĂniej wspominaïem, JmsTemplate znakomicie sobie radzi z obsïugÈ kontrolowanych
wyjÈtków JMSException i ponownym ich zgïaszaniem w postaci niekontrolowanych
wyjÈtków JmsException Springa. Dotyczy to jednak tylko wywoïañ metod JmsTemplate.
Szablon JMS jest bezradny przy wyjÈtku JMSException, który moĝe siÚ pojawiÊ przy
wywoïaniu metody getObject() obiektu typu ObjectMessage.
Dlatego musimy albo przechwyciÊ ten wyjÈtek, albo zadeklarowaÊ go w sygnaturze
metody. Zgodnie z filozofiÈ Springa, by unikaÊ kontrolowanych wyjÈtków, nie chcemy,
ĝeby wyjÈtek JMSException wymknÈï siÚ metodzie, tak wiÚc spróbujemy go przechwyciÊ.
W bloku catch moĝemy skorzystaÊ z metody convertJmsAccessException() z klasy Springa
JmsUtils do przeksztaïcenia kontrolowanego wyjÈtku JMSException w niekontrolowany
JmsException. OsiÈgniemy w ten sposób to samo, co daje nam JmsTemplate w pozostaïych
przypadkach.
JednÈ z rzeczy, którÈ moĝna zrobiÊ, by przetworzyÊ otrzymany komunikat w metodzie receiveSpittleAlert(), jest skorzystanie z konwertera komunikatów. PrzekonaliĂmy siÚ juĝ, jak te konwertery mogÈ przeksztaïcaÊ nasze obiekty do postaci obiektów
Message w metodzie convertAndSend(). Okazuje siÚ jednak, ĝe moĝna ich takĝe uĝywaÊ
podczas odbierania komunikatów za pomocÈ metody receiveAndConvert():
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public Spittle retrieveSpittleAlert() {
return (Spittle) jmsOperations.receiveAndConvert();
}

Teraz nie musimy rzutowaÊ obiektów Message na ObjectMessage, pobieraÊ obiektów
Spittle za pomocÈ metody getObject() ani zawracaÊ sobie gïowy kontrolowanymi
wyjÈtkami JMSException. Nowa wersja metody retrieveSpitterAlert() jest znacznie
bardziej przejrzysta. WciÈĝ jednak wystÚpuje pewien, niezbyt oczywisty, problem.
Duĝym minusem konsumpcji komunikatów za pomocÈ szablonu JmsTemplate jest
synchronicznoĂÊ metod receive() oraz receiveAndConvert(). Oznacza ona, ĝe odbiorca
musi cierpliwie czekaÊ na nadejĂcie komunikatu, jako ĝe metoda receive() wstrzyma
wykonanie do momentu odebrania komunikatu (lub przekroczenia limitu czasowego).
Czyĝ nie jest dziwne, ĝe konsumujemy synchronicznie komunikat, który zostaï wysïany
asynchronicznie?
Tu wïaĂnie przydadzÈ nam siÚ obiekty POJO sterowane komunikatami. Zobaczmy,
jak odbieraÊ komunikaty asynchronicznie, wykorzystujÈc komponenty, które reagujÈ na
komunikaty, zamiast na nie czekaÊ.
17.2.3. Tworzenie obiektów POJO sterowanych komunikatami

Pewnego lata, bÚdÈc jeszcze w college’u, miaïem przyjemnoĂÊ pracowaÊ w Parku Narodowym Yellowstone. Posada nie byïa tak prestiĝowa jak straĝnik parku czy czïowiek
sterujÈcy z ukrycia wybuchami gejzeru Old Faithful2. Zamiast tego wykonywaïem
czynnoĂci pomocy domowej, zmieniajÈc przeĂcieradïa, czyszczÈc ïazienki i odkurzajÈc
podïogÚ. Maïo ekskluzywne zajÚcie, ale przynajmniej dane mi byïo pracowaÊ w jednym
z najpiÚkniejszych zakÈtków Ăwiata.
Kaĝdego dnia po pracy udawaïem siÚ do lokalnej placówki pocztowej sprawdziÊ,
czy nie nadeszïa nowa korespondencja. Przebywaïem poza domem przez kilka tygodni
i zawsze byïo miïo dostaÊ list albo kartkÚ od szkolnych przyjacióï. Nie miaïem wïasnej
skrzynki pocztowej, podchodziïem wiÚc do czïowieka za ladÈ i pytaïem, czy przyszïo
coĂ do mnie. Wtedy zaczynaïo siÚ oczekiwanie.
Widzisz, mÚĝczyzna ten miaï, na oko, jakieĂ 195 lat. Jak przystaïo na czïowieka
w tym wieku, poruszaï siÚ bardzo wolno, o ile w ogóle. Podnosiï siÚ wtedy dostojnie
z krzesïa i ciÚĝko powïóczÈc nogami, kierowaï siÚ w stronÚ zaplecza. Po kilku chwilach
wracaï równie Ălamazarnym krokiem, opadajÈc z powrotem na krzesïo. Wtedy patrzyï
na mnie i mówiï: „Nie ma dziĂ listów do pana”.
Metoda receive() szablonu JMS jest niczym ten leciwy pracownik poczty. Po
wywoïaniu odchodzi i szuka komunikatów w kolejce lub temacie i nie koñczy siÚ,
dopóki nie nadejdzie komunikat albo nie zostanie przekroczony limit czasowy. Tymczasem aplikacja pozostaje bezczynna, czekajÈc na komunikat. Czy nie byïoby lepiej,
gdyby aplikacja mogïa kontynuowaÊ dziaïanie i zostaÊ powiadomiona w momencie
nadejĂcia komunikatu?
JednÈ z najwaĝniejszych nowoĂci specyfikacji EJB 2 byïo wïÈczenie do niej komponentu sterowanego komunikatami (ang. message-driven bean, w skrócie MDB). MDB
2

Jeden z najpopularniejszych gejzerów w Parku Narodowym Yellowstone — przyp. tïum.
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sÈ komponentami EJB przetwarzajÈcymi komunikaty asynchronicznie. Innymi sïowy,
komponenty MDB reagujÈ na komunikaty w miejscu docelowym JMS jak na zdarzenia
i odpowiadajÈ na te zdarzenia. W przeciwieñstwie do synchronicznych odbiorców
komunikatów, wstrzymujÈcych wykonanie do czasu nadejĂcia komunikatu.
Komponenty MDB byïy jasnymi punktami EJB. Nawet najzagorzalsi krytycy EJB
doceniali ich elegancjÚ przy obsïudze komunikatów. JedynÈ ich niedoskonaïoĂciÈ byïa
koniecznoĂÊ implementowania przez nie interfejsu javax.ejb.MessageDrivenBean. To
z kolei pociÈgaïo za sobÈ koniecznoĂÊ implementacji kilku metod zwrotnych cyklu ĝycia
EJB. MówiÈc najogólniej, komponenty MDB EJB 2 nie przypominaïy w niczym
obiektów POJO.
W specyfikacji EJB 3 komponentom MDB nadano charakter bardziej zbliĝony do
obiektów POJO. Nie muszÈ juĝ implementowaÊ interfejsu MessageDrivenBean. Zamiast
niego implementujÈ bardziej uniwersalny javax.jms.MessageListener i korzystajÈ z adnotacji @MessageDriven.
Spring 2.0 rozwiÈzuje problem asynchronicznej konsumpcji komunikatów, dostarczajÈc swój wïasny rodzaj komponentów sterowanych komunikatami, podobnych do
komponentów MDB specyfikacji EJB 3. W tym podrozdziale pokaĝemy, jak Spring
obsïuguje asynchronicznÈ konsumpcjÚ komunikatów za pomocÈ obiektów POJO sterowanych komunikatami (ang. message-driven POJO, w skrócie MDP).
TWORZENIE ODBIORCY KOMUNIKATÓW

GdybyĂmy chcieli zbudowaÊ klasÚ obsïugi powiadomieñ o spittle’ach za pomocÈ modelu
sterowanego komunikatami EJB, musiaïaby ona posiadaÊ adnotacjÚ @MessageDriven.
I, chociaĝ nie jest to bezwzglÚdnie wymagane, zaleca siÚ, by komponent MDB implementowaï interfejs MessageListener. CaïoĂÊ mogïaby wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
@MessageDriven(mappedName="jms/spittle.alert.queue")
public class SpittleAlertHandler implements MessageListener {
@Resource
private MessageDrivenContext mdc;
public void onMessage(Message message) {
...
}
}

Spróbuj sobie wyobraziÊ przez chwilÚ lepszy Ăwiat, w którym komponenty sterowane
komunikatami nie muszÈ implementowaÊ interfejsu MessageListener. W takim Ăwiecie
sïoñce Ăwieciïoby jaĂniej, ptaki zawsze nuciïy TwojÈ ulubionÈ melodiÚ, a Ty nie musiaïbyĂ implementowaÊ metody onMessage() ani wstrzykiwaÊ MessageDrivenContext.
ByÊ moĝe wymagania narzucone komponentom MDB przez specyfikacjÚ EJB 3 nie
sÈ aĝ takie kïopotliwe. Nie da siÚ jednak zaprzeczyÊ, ĝe implementacja SpitterAlert
´Handler na bazie EJB 3 jest zbyt przywiÈzana do sterowanego komunikatami API
EJB, co odróĝnia jÈ od obiektów POJO. ChcielibyĂmy, ĝeby klasa obsïugi powiadomieñ
byïa w stanie obsïuĝyÊ komunikaty, ale jednoczeĂnie nie byïa skonstruowana tak, jak
gdyby wiedziaïa, ĝe bÚdzie to robiÊ.
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Spring umoĝliwia obsïugÚ komunikatów z kolejki lub tematu JMS przez metodÚ
POJO. Na listingu 17.5 pokazano przykïad implementacji obiektu POJO SpittleAlert
´Handler.
Listing 17.5. Obiekt MDP Springa asynchronicznie odbiera i przetwarza komunikaty

package com.habuma.spittr.alerts;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
public class SpittleAlertHandler {

}

public void processSpittle(Spittle spittle) {
// ...tutaj implementacja...
}

Metoda obsáugi

Chociaĝ jasnoĂÊ sïoñca i tresura ptaków leĝÈ poza zasiÚgiem Springa, listing 17.5
pokazuje, ĝe lepszy Ăwiat, który opisaïem, jest do pewnego stopnia realny. WnÚtrze
metody processSpittle() uzupeïnimy póěniej. Teraz zauwaĝ, ĝe w tej wersji Spitter
´AlertHandler nie ma najmniejszego Ăladu JMS. Jest to obiekt POJO w peïnym tego
sïowa znaczeniu. Mimo to potrafi obsïuĝyÊ komunikaty w takim samym stopniu, jak jego
odpowiednik oparty na EJB. Potrzebuje tylko trochÚ dodatkowej konfiguracji Springa.
KONFIGURACJA ODBIORCÓW KOMUNIKATÓW

Kluczem do uwolnienia zdolnoĂci POJO do odbierania komunikatów jest jego konfiguracja jako odbiorcy komunikatów w Springu. Przestrzeñ jms Springa ma wszystko,
co jest nam do tego potrzebne. Na poczÈtek musimy zadeklarowaÊ klasÚ obsïugi jako
<bean>:
<bean id="spittleHandler"
class="com.habuma.spittr.alerts.SpittleAlertHandler" />

NastÚpnie, aby zmieniÊ SpittleAlertHandler w sterowany komunikatami obiekt POJO,
moĝemy zadeklarowaÊ, ĝe komponent ten jest odbiorcÈ komunikatów:
<jms:listener-container connection-factory="connectionFactory">
<jms:listener destination="spitter.alert.queue"
ref="spittleHandler" method="handleSpittleAlert" />
</jms:listener-container>

Mamy tutaj odbiorcÚ komunikatów, który zawarty jest w kontenerze odbiorcy komunikatów. Kontener odbiorcy komunikatów (ang. message listener container) jest specjalnym komponentem, którego zadanie polega na obserwacji miejsca docelowego JMS
w oczekiwaniu na komunikat. Kiedy komunikat siÚ pojawia, jest pobierany i przekazywany do wszystkich zainteresowanych odbiorców. Dziaïanie kontenera odbiorcy
komunikatów zilustrowano na rysunku 17.7.
Do konfiguracji kontenera odbiorcy komunikatów oraz odbiorcy komunikatów
w Springu uĝywamy dwóch elementów przestrzeni nazw jms Springa. Element <jms:lis
´tener-container> zawiera elementy <jms:listener>. W jego atrybucie connectionFactory
podano referencjÚ do obiektu connectionFactory, która zostanie uĝyta przez elementy
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Rysunek 17.7. Kontener odbiorcy komunikatów oczekuje komunikatu z kolejki/tematu.
Kiedy komunikat siĊ pojawia, przekazywany jest do odbiorcy komunikatów (na przykáad
do sterowanego komunikatami obiektu POJO)

<jms:listener> podczas odbierania komunikatów. W tym przypadku atrybut connection
´factory mógï zostaÊ pominiÚty, jako ĝe domyĂlnie przyjmuje on wartoĂÊ connec
´tionFactory.
Element <jms:listener> jest z kolei uĝywany do identyfikacji komponentu i metody,

które powinny obsïuĝyÊ przychodzÈce komunikaty. Aby obsïuga komunikatów powiadomieñ o spittle’ach byïa moĝliwa, atrybut ref odnosi siÚ do komponentu spittleHandler.
Kiedy komunikat pojawia siÚ w kolejce spitter.alert.queue (atrybut destination okreĂla
miejsce docelowe), wywoïana zostaje metoda processSpittle() komponentu spittle
´Handler (co okreĂlono w atrybucie method).
Warto takĝe zauwaĝyÊ, ĝe jeĂli komponent okreĂlony w atrybucie ref implementuje
interfejs MessageListener, to nie trzeba okreĂlaÊ atrybutu method. DomyĂlnie zostanie
wywoïana metoda onMessage().
17.2.4. UĪywanie RPC opartego na komunikatach

W rozdziale 15. omówiliĂmy szereg opcji Springa w zakresie udostÚpniania metod komponentów jako zdalnych usïug i wywoïañ tych usïug z poziomu aplikacji klienckich.
W tym rozdziale dowiedzieliĂmy siÚ, jak przesyïaÊ komunikaty pomiÚdzy aplikacjami
przez kolejki i tematy. Teraz spróbujemy poïÈczyÊ te rozwiÈzania w jedno i uĝyÊ zdalnych wywoïañ, które wykorzystujÈ do transportu JMS.
W celu obsïugi RPC opartego na komunikatach Spring udostÚpnia JmsInvokerService
´Exporter do eksportowania komponentów jako usïug sterowanych komunikatami oraz
JmsInvokerProxyFactoryBean dla klientów konsumujÈcych te usïugi. Jak siÚ wkrótce przekonamy, rozwiÈzania te sÈ bardzo podobne, ale i jedno, i drugie ma swoje wady i zalety.
ZaprezentujÚ oba podejĂcia, a Ty zdecydujesz, które jest najlepsze dla Ciebie. Na poczÈtek przyjrzymy siÚ usïugom wykorzystujÈcym JMS i ich obsïudze przez Springa.
Jak zapewne pamiÚtasz z rozdziaïu 15., Spring udostÚpnia kilka moĝliwoĂci eksportowania komponentów jako usïug zdalnych. UĝywaliĂmy RmiServiceExporter, by
wyeksportowaÊ komponent jako usïugi RMI, HessianExporter oraz BurlapExporter, by
tworzyÊ odpowiednio usïugi oparte na protokoïach Hessian i Burlap, oraz HttpInvoker
´ServiceExporter, by tworzyÊ usïugi obiektu wywoïujÈcego HTTP. Jednak Spring oferuje jeszcze jeden eksporter usïugi, o którym nie wspominaïem w rozdziale 15.
EKSPORTOWANIE USàUG BAZUJĄCYCH NA JMS

JmsInvokerServiceExporter w bardzo duĝym stopniu przypomina inne eksportery, które
przedstawiïem w rozdziale 15. Warto zwróciÊ uwagÚ na symetriÚ nazw: JmsInvokerService
´Exporter oraz HttpInvokerServiceExporter. Skoro HttpInvokerServiceExporter eksportuje usïugi komunikujÈce siÚ przy uĝyciu protokoïu HTTP, oznacza to, ĝe JmsInvoker
´ServiceExporter musi eksportowaÊ usïugi porozumiewajÈce siÚ za pomocÈ JMS.
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Aby zobaczyÊ, jak dziaïa eksporter JmsInvokerServiceExporter, przeanalizujmy klasÚ
AlertServiceImpl, zaprezentowanÈ na listingu 17.6.
Listing 17.6. AlertServiceImpl: wolny od JMS obiekt POJO obsáugujący komunikaty
JMS JSM-free

package com.habuma.spittr.alerts;
import org.springframework.mail.SimpleMailMessage;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender;
import org.springframework.stereotype.Component;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
@Component("alertService")
public class AlertServiceImpl implements AlertService {
private JavaMailSender mailSender;
private String alertEmailAddress;
public AlertServiceImpl(JavaMailSender mailSender,
String alertEmailAddress) {
this.mailSender = mailSender;
this.alertEmailAddress = alertEmailAddress;
}
public void sendSpittleAlert(final Spittle spittle) {
SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
String spitterName = spittle.getSpitter().getFullName();
message.setFrom("noreply@spitter.com");
message.setTo(alertEmailAddress);
message.setSubject("Nowy spittle od " + spitterName);
message.setText(spitterName + " mówi: " + spittle.getText());
mailSender.send(message);
}

Wysyáa powiadomienie

}

Na razie nie warto zaprzÈtaÊ sobie zbyt mocno gïowy szczegóïami dziaïania metody
sendSpittleAlert(). WiÚcej informacji na temat wysyïania wiadomoĂci pocztÈ elektronicznÈ przy uĝyciu Springa podam póěniej, w rozdziale 20. W tym przypadku najwaĝniejszÈ rzeczÈ, na którÈ naleĝy zwróciÊ uwagÚ, jest to, ĝe AlertServiceImpl jest zwyczajnÈ
klasÈ obiektów POJO, a w jej kodzie nie ma niczego, co mogïoby sugerowaÊ, iĝ bÚdzie
uĝywana do obsïugi komunikatów JMS. Klasa ta, co pokazaïem poniĝej, implementuje
interfejs AlertService:
package com.habuma.spittr.alerts;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
public interface AlertService {
void sendSpittleAlert(Spittle spittle);
}

Jak widaÊ, klasa AlertServiceImpl zostaïa opatrzona adnotacjÈ @Component, dziÚki czemu
zostanie automatycznie wykryta i zarejestrowana pod identyfikatorem alertService jako
komponent w kontekĂcie aplikacji Springa. Do tego komponentu moĝemy siÚ odwoïaÊ
podczas konfigurowania eksportera JmsInvokerServiceExporter w nastÚpujÈcy sposób:
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<bean id="alertServiceExporter"
class="org.springframework.jms.remoting.JmsInvokerServiceExporter"
p:service-ref="alertService"
p:serviceInterface="com.habuma.spittr.alerts.AlertService" />

WïaĂciwoĂci tego komponentu mówiÈ nam o tym, jak eksportowana usïuga powinna
wyglÈdaÊ. WïaĂciwoĂÊ service odnosi siÚ do komponentu alertService, który jest implementacjÈ zdalnej usïugi. WïaĂciwoĂÊ serviceInterface przyjmuje tymczasem jako
wartoĂÊ peïnÈ nazwÚ oferowanego przez usïugÚ interfejsu.
WïaĂciwoĂci eksportera milczÈ na temat sposobu transportu usïugi przez JMS.
DobrÈ wiadomoĂciÈ jest jednak fakt, ĝe JmsInvokerServiceExporter moĝna zakwalifikowaÊ jako odbiorcÚ JMS. Moĝemy go zatem skonfigurowaÊ w elemencie <jms:lis
´tener-container>:
<jms:listener-container connection-factory="connectionFactory">
<jms:listener destination="spitter.alert.queue"
ref="alertServiceExporter" />
</jms:listener-container>

Kontenerowi odbiorcy JMS przekazujemy fabrykÚ poïÈczeñ, aby wiedziaï, jak poïÈczyÊ
siÚ z brokerem komunikatów. Deklaracja <jms:listener> tymczasem zawiera miejsce
docelowe zdalnego komunikatu.
KONSUMOWANIE USàUG BAZUJĄCYCH NA JMS

Na tym etapie usïuga powiadomieñ bazujÈca na JMS powinna byÊ juĝ gotowa i czekaÊ,
aĝ w kolejce o nazwie spitter.alert.queue pojawiÈ siÚ komunikaty RPC. Po stronie
klienta dostÚp do usïugi zapewni InvokerProxyFactoryBean.
JmsInvokerProxyFactoryBean niewiele róĝni siÚ od pozostaïych komponentów fabryk
obiektów poĂredniczÈcych w zdalnym dostÚpie, omówionych przez nas w rozdziale 15.
Ukrywa szczegóïy dostÚpu do zdalnej usïugi za wygodnym interfejsem, poprzez który
klient komunikuje siÚ z usïugÈ. NajwiÚksza róĝnica polega na tym, ĝe zamiast poĂredniczyÊ w dostÚpie do usïug opartych na RMI czy HTTP, JmsInvokerProxyFactoryBean
poĂredniczy w dostÚpie do usïug JMS, eksportowanych przez JmsInvokerServiceExporter.
Aby skonsumowaÊ usïugÚ powiadomieñ, moĝemy dowiÈzaÊ komponent JmsInvoker
´ProxyFactoryBean w nastÚpujÈcy sposób:
<bean id="alertService"
class="org.springframework.jms.remoting.JmsInvokerProxyFactoryBean"
p:connectionFactory-ref="connectionFactory"
p:queueName="spittle.alert.queue"
propp:serviceInterface="com.habuma.spittr.alerts.AlertService" />

WïaĂciwoĂci connectionFactory i queueName okreĂlajÈ sposób dostarczania komunikatów RPC — w tym przypadku z udziaïem kolejki o nazwie spitter.alert.queue i brokera komunikatów, skonfigurowanego w okreĂlonej fabryce poïÈczeñ. WïaĂciwoĂÊ ser
´viceInterface wskazuje natomiast, ĝe obiekt poĂredniczÈcy powinien zostaÊ udostÚpniony poprzez interfejs AlertService.
Przez wiele lat JMS byï optymalnym rozwiÈzaniem pozwalajÈcym na stosowanie
komunikatów w aplikacjach pisanych w Javie. Jednak nie jest to jedyne narzÚdzie sïuĝÈce
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do wymiany komunikatów dostÚpne dla programistów uĝywajÈcych Javy i Springa.
W ciÈgu ostatnich kilku lat bardzo duĝe uznanie zdobyï takĝe Advanced Message
Queuing Protocol (AMQP, zaawansowany protokóï kolejkowania komunikatów). Jak
siÚ okazuje, Spring zapewnia wsparcie dla wysyïania komunikatów przy jego uĝyciu,
o czym przekonasz siÚ w nastÚpnym podrozdziale.

17.3. Obsáuga komunikatów przy uĪyciu AMQP
ByÊ moĝe zastanawiasz siÚ, do czego jest nam potrzebna kolejna specyfikacja wymiany
komunikatów. Czy JMS nie jest dostatecznie dobry? Co takiego wnosi AMQP, czego
wczeĂniej nie miaï JMS?
Jak siÚ okazuje, AMQP w porównaniu z JMS wypada pod kilkoma wzglÚdami lepiej.
Przede wszystkim AMQP jest protokoïem warstwy poïÈczenia (ang. wire-level protocol),
natomiast JMS definiuje specyfikacjÚ API. Specyfikacja ta zapewnia, ĝe wszystkie
implementacje JMS bÚdÈ mogïy byÊ stosowane przy uĝyciu wspólnego API, nie gwarantuje jednak, ĝe komunikaty wysyïane z jednej implementacji JMS bÚdÈ mogïy byÊ
konsumowane przez inne implementacje. Z drugiej strony protokóï AMQP okreĂla format, w jakim zostanie zapisany komunikat przesyïany pomiÚdzy producentem a konsumentem. W konsekwencji AMQP zapewnia wiÚksze moĝliwoĂci wspóïdziaïania niĝ
JMS — obejmujÈ one bowiem nie tylko róĝne implementacje AMQP, lecz takĝe inne
jÚzyki i platformy3.
KolejnÈ zaletÈ AMQP, której nie posiada JMS, jest to, ĝe ma on znacznie bardziej
elastyczny i transparentny model obsïugi komunikatów. W przypadku JMS istniejÈ
dwa modele obsïugi komunikatów: punkt-punkt oraz publikacja-subskrypcja. Oba ten
modele sÈ takĝe dostÚpne w AMQP, jednak AMQP pozwala dodatkowo na stosowanie
róĝnych sposobów kierowania komunikatów, a zapewnia je poprzez oddzielenie producenta komunikatów od kolejki (lub kolejek), w której dany komunikat ma zostaÊ
umieszczony.
Spring AMQP jest rozszerzeniem Spring Framework, pozwalajÈcym na obsïugiwanie komunikatów w aplikacjach Spring w stylu charakterystycznym dla AMQP. Jak
siÚ niebawem przekonasz, Spring AMQP udostÚpnia API, dziÚki któremu korzystanie
z AMQP staje siÚ bardzo podobne do stosowania dostÚpnej w Springu abstrakcji JMS.
To z kolei oznacza, ĝe bÚdziemy mogli skorzystaÊ ze znacznej czÚĂci zamieszczonych
wczeĂniej informacji o JMS, aby uïatwiÊ sobie zrozumienie sposobów wysyïania i odbierania komunikatów przy uĝyciu Spring AMQP.
Juĝ wkrótce zobaczysz, jak moĝna stosowaÊ Spring AMQP. Zanim jednak zajmiemy
siÚ szczegóïami wysyïania i odbierania komunikatów AMQP w Springu, warto siÚ
dowiedzieÊ, jak dziaïa AMQP.

3

JeĂli czytajÈc to, pomyĂlaïeĂ, ĝe AMQP wykracza poza jÚzyk Java i jego platformÚ, to doskonale
zrozumiaïeĂ, o co chodzi.
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17.3.1. Krótkie wprowadzenie do AMQP

W zrozumieniu modelu obsïugi komunikatów wykorzystywanego w AMQP moĝe pomóc
przypomnienie modelu uĝywanego w JMS. W przypadku JMS w wymianie komunikatów bierze udziaï trzech gïównych uczestników: producent, konsument oraz kanaï
(kolejka lub temat), którym komunikaty sÈ przekazywane od producenta do konsumenta.
Te trzy podstawowe elementy modelu wymiany komunikatów JMS zostaïy przedstawione na rysunkach 17.3 i 17.4.
W JMS kanaï pomaga w oddzieleniu producenta od konsumenta, jednak oba te
elementy sÈ ĂciĂle powiÈzane z samym kanaïem. Producent publikuje swoje komunikaty
do okreĂlonej kolejki bÈdě tematu i analogicznie konsument pobiera komunikaty ze
ĂciĂle okreĂlonej kolejki lub tematu. Kanaï wykonuje zatem podwójne zadanie: dostarcza
komunikaty oraz okreĂla, gdzie bÚdÈ one przekazywane; kolejki dostarczajÈ komunikaty
wedïug algorytmu punkt-punkt, a tematy wykorzystujÈ model publikacja-subskrypcja.
Natomiast w przypadku AMQP producenci nie publikujÈ komunikatów bezpoĂrednio w kolejce. AMQP wprowadza bowiem dodatkowy poziom, oddzielajÈcy producenta
od kolejki, która bÚdzie przekazywaÊ komunikaty. Chodzi o tak zwanÈ wymianÚ (ang.
exchange). ZaleĝnoĂci pomiÚdzy tymi wszystkimi elementami zostaïy zilustrowane na
rysunku 17.8.

Rysunek 17.8. W AMQP producenci są odseparowani od kolejek przez wymianĊ,
która zajmuje siĊ kierowaniem komunikatów

Jak widaÊ, producent publikuje komunikaty do wymiany. Z kolei wymiana, powiÈzana
z jednÈ lub kilkoma kolejkami, kieruje komunikaty do odpowiedniej kolejki (bÈdě
kolejek). Konsumenci pobierajÈ komunikaty z kolejki i przetwarzajÈ je.
Na rysunku 17.8 nie widaÊ natomiast, ĝe dziaïanie wymiany nie jest zwyczajnym
przekazywaniem komunikatu do kolejki. AMQP definiuje cztery róĝne typy wymian,
z których kaĝdy posiada wïasny algorytm kierowania komunikatów, okreĂlajÈcy, czy
naleĝy je umieszczaÊ w kolejce. W zaleĝnoĂci od algorytmu wymiany pod uwagÚ mogÈ
byÊ brane klucz trasowania (ang. routing key) oraz argumenty, które sÈ nastÚpnie porównywane z kluczem trasowania i argumentami powiÈzania pomiÚdzy wymianÈ i kolejkÈ.
(Klucz trasowania moĝna sobie w przybliĝeniu wyobraziÊ jako adres podawany w wiadomoĂci z poczty elektronicznej i okreĂlajÈcy jej odbiorcÚ). JeĂli algorytm zaakceptuje
porównanie, komunikat zostanie skierowany do danej kolejki. W przeciwnym razie nie
trafi do niej.
Poniĝej przedstawione zostaïy cztery standardowe typy wymian AMQP:
Q

Q
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Wymiana typu direct (bezpoĂrednia) — komunikat zostanie skierowany do kolejki,
jeĝeli jego klucz trasowania bezpoĂrednio odpowiada kluczowi w powiÈzaniu.
Wymiana typu topic (temat) — komunikat zostanie skierowany do kolejki, jeĂli
jego klucz trasowania bÚdzie pasowaï do klucza w powiÈzaniu przy wykorzystaniu dopasowywania z uĝyciem znaków wieloznacznych.
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Q

Q

Wymiana typu headers (nagïówki) — komunikat zostanie skierowany do kolejki,
jeĝeli nagïówki i wartoĂci umieszczone w tablicy argumentów bÚdÈ odpowiadaÊ
nagïówkom i wartoĂciom dostÚpnym w tablicy argumentów powiÈzania. Przy
uĝyciu specjalnego nagïówka o nazwie x-match moĝna okreĂliÊ, czy wszystkie
(all) wartoĂci muszÈ sobie odpowiadaÊ, czy teĝ wystarczy, by pasowaïa dowolna
(any) z nich.
Wymiana typu fanout (do wszystkich) — komunikat zostanie wysïany do wszystkich kolejek powiÈzanych z wymianÈ, niezaleĝnie od klucza trasowania czy
nagïówków i wartoĂci zapisanych w tablicy argumentów.

DysponujÈc tymi czterema typami wymian, nie trudno wyobraziÊ sobie, jak moĝna
zdefiniowaÊ wiele róĝnych schematów kierowania komunikatów, znacznie wykraczajÈcych poza proste modele punkt-punkt oraz publikacja-subskrypcja4. Na szczÚĂcie
okazuje siÚ, ĝe te róĝne algorytmy kierowania komunikatów majÈ bardzo maïy wpïyw na
sposób implementacji producentów i konsumentów komunikatów. NajproĂciej rzecz
ujmujÈc, producent publikuje komunikat do wymiany o okreĂlonym kluczu, a konsument odbiera komunikat z kolejki.
Na tym siÚ koñczy krótkie wprowadzenie do wymiany komunikatów przy uĝyciu
AMQP — powinieneĂ juĝ dysponowaÊ wystarczajÈca wiedzÈ, by móc wysyïaÊ i odbieraÊ
komunikatu za pomocÈ Spring AMQP. ZachÚcam jednak do dokïadniejszego poznania
zagadnieñ zwiÈzanych z AMQP, a konkretnie do lektury specyfikacji oraz pozostaïych
materiaïów dostÚpnych na stronie www.amqp.org bÈdě do siÚgniÚcia po ksiÈĝkÚ Rabbit
in Action napisanÈ przez Alvara VidelÚ i Jasona J.W. Williamsa (wydanÈ w 2012 roku
przez wydawnictwo Manning, www.manning.com/videla/).
A teraz zostawmy te abstrakcyjne rozwaĝania o moĝliwoĂciach AMQP i zajmijmy
siÚ pisaniem kodu, który bÚdzie wysyïaï i odbieraï komunikaty przy uĝyciu Spring
AMQP. Zaczniemy od przedstawienia wspólnej konfiguracji Spring AMQP, wymaganej
zarówno przez producentów, jak i konsumentów wiadomoĂci.
17.3.2. Konfigurowanie Springa do wymiany komunikatów
przy uĪyciu AMQP

Kiedy zaczynaliĂmy uĝywaÊ JMS w Springu, pierwszÈ wykonanÈ czynnoĂciÈ byïo
skonfigurowanie fabryki poïÈczeñ. Podobnie jest w przypadku AMQP. ChoÊ oczywiĂcie
tym razem zamiast konfigurowaÊ fabrykÚ poïÈczeñ JMS, skonfigurujemy fabrykÚ poïÈczeñ AMQP. A konkretnie rzecz biorÈc, skonfigurujemy fabrykÚ poïÈczeñ RabbitMQ.
Najprostszym sposobem skonfigurowania fabryki poïÈczeñ RabbitMQ jest skorzystanie z konfiguracyjnej przestrzeni nazw rabbit, udostÚpnianej przez Spring AMQP.
W tym celu koniecznie trzeba zadbaÊ o to, by w konfiguracyjnym pliku XML Springa
znalazïa siÚ odpowiednia deklaracja schematu:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/rabbit"
xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
4

A nawet nie wspomniaïem o tym, ĝe moĝna powiÈzaÊ jednÈ wymianÚ z innymi, tworzÈc w ten
sposób zagnieĝdĝonÈ hierarchiÚ wymian.
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Czym jest RabbitMQ?
RabbitMQ jest popularnym, otwartym brokerem komunikatów implementującym AMQP.
Spring AMQP zapewnia moĪliwoĞci korzystania z RabbitMQ i zawiera fabrykĊ poáączeĔ
RabbitMQ, szablon oraz konfiguracyjną przestrzeĔ nazw.
Zanim bĊdzie moĪna wysyáaü i odbieraü komunikaty przy uĪyciu RabbitMQ, naleĪy je
zainstalowaü. Instrukcje dotyczące instalacji moĪna znaleĨü na stronie http://www.
rabbitmq.com/download.html. RóĪnią siĊ one w zaleĪnoĞci od stosowanego systemu
operacyjnego, dlatego sam bĊdziesz musiaá je znaleĨü i wykonaü.
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/rabbit
http://www.springframework.org/schema/rabbit/spring-rabbit-1.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
...
</beans:beans>

ChoÊ nie jest to konieczne, to w powyĝszym przykïadzie zdecydowaïem siÚ zadeklarowaÊ przestrzeñ nazw rabbit jako gïównÈ, natomiast przestrzeñ nazw bean jako drugorzÚdnÈ. PrzyjÚte rozwiÈzanie wynika z faktu, ĝe przewidujÚ, iĝ w pliku konfiguracyjnym znajdzie siÚ wiÚcej elementów zwiÈzanych z komunikatami RabbitMQ niĝ
z komponentami. Dlatego wolÚ poprzedziÊ prefiksem beans: te kilka komponentów,
a uniknÈÊ dodawania prefiksów do elementów zwiÈzanych z komunikatami.
Przestrzeñ nazwy rabbit zawiera kilka elementów sïuĝÈcych do konfigurowania
obsïugi RabbitMQ w Springu. Na obecnym etapie prac najbardziej interesuje nas element <connection-factory>. Poniĝej przedstawiona zostaïa najprostsza postaÊ konfiguracji fabryki poïÈczeñ RabbitMQ:
<connection-factory/>

ChoÊ taki sposób konfiguracji zadziaïa, to jednak utworzony komponent fabryki poïÈczeñ
nie bÚdzie dysponowaï ĝadnym identyfikatorem, przez co trudno go bÚdzie powiÈzaÊ
z jakimĂ innym komponentem, który bÚdzie go potrzebowaï. Dlatego najprawdopodobniej bÚdziemy chcieli okreĂliÊ identyfikator komponentu, uĝywajÈc w tym celu
atrybutu id:
<connection-factory id="connectionFactory" />

DomyĂlnie fabryka poïÈczeñ zakïada, ĝe serwer RabbitMQ nasïuchuje poïÈczeñ przy
wykorzystaniu adresu localhost i portu 5672, a nazwa uĝytkownika i hasïo dostÚpu
majÈ postaÊ guest. Te ustawienia domyĂlne sÈ wystarczajÈce dla Ărodowiska sïuĝÈcego do
pisania aplikacji, ale w przypadku Ărodowisk produkcyjnych zapewne bÚdziemy chcieli
je zmieniÊ. Poniĝszy element <connection-factory> zmienia te ustawienia domyĂlne:
<connection-factory id="connectionFactory"
host="${rabbitmq.host}"
port="${rabbitmq.port}"
username="${rabbitmq.username}"
password="${rabbitmq.password}" />
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Do okreĂlenia wartoĂci zastosowaliĂmy tutaj symbole zastÚpcze, dziÚki czemu dziaïanie
aplikacji bÚdzie moĝna okreĂlaÊ poza plikami konfiguracyjnymi Springa (na przykïad
w plikach wïaĂciwoĂci).
Oprócz fabryki poïÈczeñ istnieje takĝe kilka innych elementów konfiguracyjnych,
z których pewnie zechcemy skorzystaÊ. Przekonajmy siÚ, jak skonfigurowaÊ Spring
AMQP, aby leniwie tworzyÊ kolejki, wymiany i powiÈzania.
DEKLAROWANIE KOLEJEK, WYMIAN I POWIĄZAē

W odróĝnieniu od JMS, w którym sposób kierowania komunikatów przez kolejki
i tematy jest ĂciĂle okreĂlony przez specyfikacjÚ, model kierowania komunikatów stosowany w AMQP jest bogatszy i bardziej elastyczny. Dlatego to do nas naleĝy zdefiniowanie kolejek i wymian oraz okreĂlenie, jak bÚdÈ one ze sobÈ powiÈzane. Jednym
ze sposobów deklarowania kolejek, wymian i powiÈzañ jest korzystanie z wielu metod
interfejsu Channel. Jednak uĝywanie go bezpoĂrednio jest dosyÊ zïoĝone. A zatem czy
Spring AMQP moĝe nam pomóc w deklarowaniu komponentów zwiÈzanych z wymianÈ
komunikatów?
Na szczÚĂcie przestrzeñ nazw rabbit deklaruje kilka elementów, których moĝna uĝywaÊ do deklarowania kolejek i wymian oraz ich wzajemnych powiÈzañ. Elementy te
zostaïy przedstawione w tabeli 17.3.
Tabela 17.3. PrzestrzeĔ rabbit Spring AMQP deklaruje kilka elementów sáuĪących do leniwego
tworzenia kolejek, wymian i powiązaĔ pomiĊdzy nimi
Element

Przeznaczenie

<queue>

Tworzy kolejkĊ.

<fanout-exchange>

Tworzy wymianĊ typu fanout.

<header-exchange>

Tworzy wymianĊ typu headers.

<topic-exchange>

Tworzy wymianĊ typu topic.

<direct-exchange>

Tworzy wymianĊ typu direct.

<bindings> <binding/> </bindings>

Element <bindings> definiuje zestaw elementów <binding>.
Z kolei element <binding> tworzy powiązanie pomiĊdzy wymianą
i kolejką.

Te elementy konfiguracyjne sÈ stosowane wraz z elementem <admin>. Element ten tworzy administracyjny komponent RabbitMQ, który automatycznie tworzy (w brokerze
RabbitMQ, o ile jeszcze nie istniejÈ) wszelkie kolejki, wymiany i powiÈzania zadeklarowane przy uĝyciu elementów zaprezentowanych w tabeli 17.3.
Na przykïad aby zadeklarowaÊ kolejkÚ o nazwie spittle.alert.queue, wystarczy
dodaÊ do pliku konfiguracyjnego Springa dwa poniĝsze elementy:
<admin connection-factory="connectionFactory" />
<queue id="spittleAlertQueue" name="spittle.alerts" />

Na potrzeby prostej wymiany komunikatów taka konfiguracja w zupeïnoĂci wystarczy.
Dzieje siÚ tak, gdyĝ istnieje domyĂlna wymiana typu direct, która nie ma ĝadnego klucza
trasowania. Z wymianÈ tÈ sÈ powiÈzane wszystkie kolejki, przy czym uĝywany przez
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nie klucz trasowania odpowiada nazwie kolejki. DziÚki tej prostej konfiguracji moĝemy
wysyïaÊ komunikaty do domyĂlnej, pozbawionej nazwy wymiany i zastosowaÊ jedynie
klucz spittle.alert.queue, by komunikaty trafiïy do naszej kolejki. W efekcie rozwiÈzanie to stanowi odpowiednik modelu punkt-punkt rozsyïania komunikatów w JMS.
Bardziej interesujÈce sposoby wymiany komunikatów bÚdÈ jednak wymagaïy zadeklarowania jednej lub kilku wymian i powiÈzania ich z kolejkami. Na przykïad ĝeby
komunikaty byïy kierowane do wielu kolejek bez wzglÚdu na klucze trasowania, moĝna
zastosowaÊ wymianÚ typu fanout oraz kilka kolejek:
<admin connection-factory="connectionFactory" />
<queue name="spittle.alert.queue.1" />
<queue name="spittle.alert.queue.2" />
<queue name="spittle.alert.queue.3" />
<fanoutexchange name="spittle.fanout">
<bindings>
<binding queue="spittle.alert.queue.1" />
<binding queue="spittle.alert.queue.2" />
<binding queue="spittle.alert.queue.3" />
</bindings>
</fanoutexchange>

DziÚki elementom z tabeli 17.3 istnieje niemal nieskoñczenie wiele sposobów na
skonfigurowanie wymiany komunikatów w RabbitMQ. Jednak w tej ksiÈĝce nie dysponujÚ nieskoñczenie wieloma stronami, by opisaÊ wszystkie te sposoby konfiguracji.
Dlatego aby kontynuowaÊ prezentowanie Spring AMQP, pozostawiÚ Ci moĝliwoĂÊ wykazania siÚ kreatywnoĂciÈ w zakresie konfigurowania wymiany komunikatów, a sam przejdÚ
do opisu sposobu ich wysyïania.
17.3.3. Wysyáanie komunikatów przy uĪyciu RabbitTemplate

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, fabryka poïÈczeñ RabbitMQ sïuĝy do tworzenia
poïÈczeñ z serwerem RabbitMQ. GdybyĂmy chcieli go uĝyÊ do wysyïania komunikatów, to moglibyĂmy wstrzyknÈÊ do naszej klasy AlertServiceImpl wïaĂciwoĂÊ connection
´Factory, nastÚpnie zastosowaÊ to poïÈczenie do utworzenia obiektu Channel, a ten
z kolei do wysïania komunikatu do wymiany.
No tak… moglibyĂmy tak zrobiÊ.
Jednak wymagaïoby to duĝego nakïadu pracy i koniecznoĂci napisania rozbudowanego, wtórnego kodu. A wtórny kod jest jednÈ z rzeczy, których Spring nie znosi.
PoznaliĂmy juĝ kilka przykïadów rozwiÈzañ, w których Spring udostÚpniaï szablony
pozwalajÈce na zminimalizowanie niepotrzebnego powielania kodu. Jednym z nich byï,
przedstawiony we wczeĂniejszej czÚĂci rozdziaïu, szablon JmsTemplate, umoĝliwiajÈcy
wyeliminowanie wtórnego kodu zwiÈzanego z obsïugÈ komunikatów JMS. Nie powinno
zatem byÊ wielkim zaskoczeniem, ĝe Spring AMQP udostÚpnia szablon RabbitTemplate,
który eliminuje wtórny kod zwiÈzany z wysyïaniem i odbieraniem komunikatów przy
uĝyciu RabbitMQ.
Najprostszym sposobem konfiguracji szablonu RabbitTemplate jest skorzystanie
z elementu <template> dostÚpnego w konfiguracyjnej przestrzeni nazw rabbit:
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<template id="rabbitTemplate"
connection-factory="connectionFactory" />

Teraz, aby wysïaÊ wiadomoĂÊ, wystarczy tylko wstrzyknÈÊ komponent szablonu do
obiektu AlertServiceImpl i uĝyÊ go do wysïania obiektu Spittle. Listing 17.7 przedstawia nowÈ wersjÚ klasy AlertServiceImpl, która wysyïa komunikat z obiektem Spittle,
wykorzystujÈc w tym celu szablon RabbitTemplate, a nie, jak byïo wczeĂniej, szablon
JmsTemplate.
Listing 17.7. Wysyáanie komunikatu z obiektem Spittle przy uĪyciu szablonu
RabbitTemplate

package com.habuma.spitter.alerts;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import com.habuma.spitter.domain.Spittle;
public class AlertServiceImpl implements AlertService {
private RabbitTemplate rabbit;
@Autowired
public AlertServiceImpl(RabbitTemplate rabbit) {
this.rabbit = rabbit;
}

}

public void sendSpittleAlert(Spittle spittle) {
rabbit.convertAndSend("spittle.alert.exchange",
"spittle.alerts",
spittle);
}

Jak widaÊ, tym razem metoda sendSpittleAlert() wywoïuje metodÚ convertAndSend()
wstrzykniÚtego szablonu RabbitTemplate. Do tej metody sÈ przekazywane trzy parametry:
nazwa wymiany, klucz trasowania oraz obiekt, który naleĝy wysïaÊ. Warto zwróciÊ uwagÚ
na to, ĝe w ĝaden sposób nie jest natomiast okreĂlane, gdzie komunikat zostanie skierowany, do jakich kolejek ma trafiÊ ani jacy konsumenci majÈ go otrzymaÊ.
Szablon RabbitTemplate definiuje kilka przeciÈĝonych wersji metody convertAndSend(),
uïatwiajÈcych jego stosowanie. Na przykïad jedna z przeciÈĝonych wersji tej metody
pozwala na pominiÚcie nazwy wymiany w wywoïaniu:
rabbit.convertAndSend("spittle.alerts", spittle);

Z kolei inna wersja metody pozwala na pominiÚcie zarówno nazwy wymiany, jak i klucza trasujÈcego:
rabbit.convertAndSend(spittle);

W sytuacji, gdy w wywoïaniu zostanie pominiÚta nazwa wymiany bÈdě zarówno nazwa
wymiany, jak i klucz trasujÈcy, szablon RabbitTemplate zastosuje nazwÚ domyĂlnej
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wymiany oraz domyĂlny klucz. W przypadku uĝycia przedstawionej wczeĂniej konfiguracji szablonu domyĂlna nazwa wymiany jest pusta (podobnie jak podczas korzystania z wymiany, której nazwa nie zostaïa podana), tak samo zresztÈ jak domyĂlny klucz
trasowania. StosujÈc atrybuty exchange oraz routing-key elementu <template>, moĝna
jednak zmieniÊ te ustawienia domyĂlne:
<template id="rabbitTemplate"
connection-factory="connectionFactory"
exchange="spittle.alert.exchange"
routing-key="spittle.alerts" />

Niezaleĝnie do zastosowanych wartoĂci domyĂlnych zawsze moĝna je przesïoniÊ, podajÈc odpowiednie argumenty w wywoïaniu metody convertAndSend().
Moĝna siÚ takĝe zastanowiÊ nad wysyïaniem komunikatów przy uĝyciu innej metody
szablonu RabbitTemplate. Moĝna chociaĝby skorzystaÊ z metody send(), operujÈcej na
nieco niĝszym poziomie, która pozwala na wysyïanie obiektów org.springframework.amqp.
´Message. Oto przykïad jej zastosowania:
Message helloMessage =
new Message("Witaj, ħwiecie!".getBytes(), new MessageProperties());
rabbit.send("hello.exchange", "hello.routing", helloMessage);

Metoda send(), podobnie jak convertAndSend(), udostÚpnia kilka przeciÈĝonych wersji,
które umoĝliwiajÈ wysyïanie komunikatów bez podawania nazwy wymiany bÈdě klucza
trasujÈcego.
Caïa sztuka zwiÈzana z uĝywaniem metody send() polega na utworzeniu obiektu
Message. W powyĝszym przykïadzie stworzyliĂmy go, przekazujÈc w wywoïaniu konstruktora tablicÚ bajtów reprezentujÈcÈ ïañcuch znaków. Takie rozwiÈzanie bez trudu
moĝna wykorzystaÊ w przypadku przesyïania ïañcuchów, jednak szybko staje siÚ ono
kïopotliwe przy przesyïaniu zïoĝonych obiektów.
WïaĂnie z tego wzglÚdu dostÚpna jest metoda convertAndSend(), która automatycznie konwertuje wysyïany obiekt do postaci obiektu Message. DomyĂlnym uĝywanym
konwerterem komunikatów jest w tym przypadku SimpleMessageConverter, który doskonale nadaje siÚ do wysyïania ïañcuchów znaków, instancji klas implementujÈcych interfejs Serializable oraz tablic bajtów. Spring AMQP udostÚpnia takĝe kilka innych
konwerterów wiadomoĂci, które mogÈ okazaÊ siÚ bardzo pomocne. Znajdziemy wĂród
nich równieĝ konwertery do obsïugi danych JSON i XML.
Skoro udaïo nam siÚ juĝ wysïaÊ komunikat, zajmijmy siÚ drugÈ stronÈ konwersacji
i zobaczmy, jak moĝna taki komunikat odebraÊ.
17.3.4. Odbieranie komunikatów AMQP

Jak zapewne pamiÚtasz, mechanizmy obsïugi JMS w Springu udostÚpniajÈ dwa sposoby pobierania komunikatów z kolejek: synchroniczny, bazujÈcy na uĝyciu szablonu
JmsTemplate, oraz asynchroniczny, korzystajÈcy z obiektów POJO sterowanych komunikatami. Podobne moĝliwoĂci oferuje Spring AMQP. Poniewaĝ dysponujemy juĝ
skonfigurowanym szablonem RabbitTemplate, w pierwszej kolejnoĂci zobaczymy, jak
moĝna go uĝywaÊ do synchronicznego pobierania komunikatów z kolejki.
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POBIERANIE KOMUNIKATÓW PRZY UĩYCIU SZABLONU RABBITTEMPLATE

Szablon RabbitTemplate udostÚpnia kilka metod do pobierania komunikatów. Najprostszymi z nich sÈ metody naleĝÈce do grupy o nazwie receive(), które stanowiÈ stosowane
po stronie konsumenta wiadomoĂci odpowiedniki metod send(). Metody te pozwalajÈ na
pobranie z kolejki obiektu typu Message:
Message message = rabbit.receive("spittle.alert.queue");

Gdyby ktoĂ chciaï, to moĝna takĝe skonfigurowaÊ domyĂlnÈ kolejkÚ sïuĝÈcÈ do odbierania komunikatów. W tym celu podczas konfigurowania szablonu wystarczy okreĂliÊ
wartoĂÊ atrybutu queue:
<template id="rabbitTemplate"
connection-factory="connectionFactory"
exchange="spittle.alert.exchange"
routing-key="spittle.alerts"
queue="spittle.alert.queue" />

W takim przypadku moĝna pobieraÊ komunikaty z domyĂlnej kolejki, wywoïujÈc
metodÚ receive() bez podawania ĝadnych argumentów:
Message message = rabbit.receive();

Po pobraniu obiektu Message bÚdziemy zapewne musieli skonwertowaÊ tablicÚ bajtów
zapisanÈ w jego wïaĂciwoĂci body na dowolny obiekt, który chcemy otrzymaÊ. WczeĂniej nie byïo ïatwo skonwertowaÊ obiekt domeny do postaci obiektu Message, który
moĝna przesïaÊ w komunikacie, i podobnie jest w tym przypadku, gdy musimy skonwertowaÊ obiekt Message do postaci obiektu domeny. Dlatego zamiast korzystaÊ z metody
receive(), warto zastanowiÊ siÚ nad uĝyciem metody reveiveAndConvert():
Spittle spittle =
(Spittle) rabbit.receiveAndConvert("spittle.alert.queue");

Moĝna równieĝ pominÈÊ w jej wywoïaniu nazwÚ kolejki, aby zastosowaÊ nazwÚ kolejki
domyĂlnej:
Spittle spittle = (Spittle) rabbit.receiveAndConvert();

Metoda receiveAndConvert() uĝywa tego samego konwertera komunikatów co metoda
sendAndConvert().
JeĂli w kolejce nie ma ĝadnych komunikatów oczekujÈcych na pobranie, to wywoïania metod receive() oraz receiveAndConvert() koñczÈ siÚ natychmiast i zwracajÈ przy
tym najprawdopodobniej wartoĂÊ null. Z tego wzglÚdu obowiÈzek zarzÈdzania odpytywaniem kolejki i obsïugÈ wÈtków spoczywa na naszych barkach.
Zamiast synchronicznie odpytywaÊ kolejkÚ i oczekiwaÊ na odebranie komunikatu,
Spring AMQP udostÚpnia takĝe moĝliwoĂÊ skorzystania z obiektów POJO sterowanych
komunikatami, stanowiÈcÈ odpowiednik tej samej moĝliwoĂci Spring JMS. Zobaczmy
zatem, jak konsumowaÊ komunikaty, uĝywajÈc Spring AMQP i obiektów POJO sterowanych komunikatami.
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DEFINIOWANIE OBIEKTÓW POJO STEROWANYCH KOMUNIKATAMI
WSPÓàDZIAàAJĄCYCH ZE SPRING AMQP

Aby asynchronicznie skonsumowaÊ obiekt Spittle przy uĝyciu obiektu POJO sterowanego
komunikatami, w pierwszej kolejnoĂci bÚdziemy potrzebowali takiego obiektu POJO.
Poniĝej przedstawiïem klasÚ SpitterAlertHandler, której obiekty wykorzystamy w tym celu:
package com.habuma.spittr.alerts;
import com.habuma.spittr.domain.Spittle;
public class SpittleAlertHandler {
public void handleSpittleAlert(Spittle spittle) {
// ... miejsce na implementacjÚ ...
}
}

Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe jest to dokïadnie ta sama klasa SpitterAlertHandler, którÈ
stosowaliĂmy podczas konsumowania komunikatów Spittle przesyïanych przy uĝyciu
JMS. Ten sam obiekt POJO moĝemy wykorzystaÊ dlatego, ĝe w kodzie klasy nie ma
niczego, co w jakikolwiek sposób wiÈzaïoby go z JMS lub AMQP. To zwyczajna klasa
obiektów POJO, które sÈ gotowe do przetwarzania obiektów Spittle niezaleĝnie od tego,
jaki mechanizm przesyïania komunikatów zostaï zastosowany w celu ich dostarczenia.
Dodatkowo musimy takĝe zadeklarowaÊ SpittleAlertHandler jako komponent
w kontekĂcie aplikacji Spring:
<bean id="spittleListener"
class="com.habuma.spittr.alert.SpittleAlertHandler" />

Równieĝ ten komponent zadeklarowaliĂmy juĝ wczeĂniej, tworzÈc MDP korzystajÈce
z JMS. Ten niczym siÚ nie róĝni.
W koñcu musimy teĝ zadeklarowaÊ kontener odbiorcy oraz samego odbiorcÚ, który
wywoïa obiekt SpittleAlertHandler w momencie odebrania komunikatu. RobiliĂmy to
juĝ w przypadku MDP obsïugujÈcych komunikaty JMS, jednak jeĂli chodzi o odbieranie
komunikatów AMQP, jest pewna róĝnica:
<listener-container connection-factory="connectionFactory">
<listener ref="spittleListener"
method="handleSpittleAlert"
queue-names="spittle.alert.queue" />
</listener-container>

Czy zauwaĝyïeĂ tÚ róĝnicÚ? Zgadzam siÚ, ĝe nie jest ona aĝ tak oczywista. Elementy
<listener-container> oraz <listener> wydajÈ siÚ podobne do swych odpowiedników
stosowanych podczas korzystania z JMS. Ale w tym przypadku oba te elementy pochodzÈ z przestrzeni nazw rabbit, a nie z przestrzeni nazw JMS.
Jak juĝ zaznaczyïem — to wcale nie jest takie oczywiste.
No dobrze, w powyĝszym kodzie jest jeszcze jedna drobna róĝnica. Zamiast okreĂlaÊ
sprawdzanÈ kolejkÚ lub temat przy uĝyciu atrybutu destination (jak to byïo podczas
korzystania z JMS), tutaj okreĂlamy nazwÚ kolejki, z której bÚdÈ pobierane komunikatu,
stosujÈc w tym celu atrybut queue-names. Jednak z wyjÈtkiem tych drobnych róĝnic
obiekty POJO uĝywane do obsïugi komunikatów AMQP i JMS dziaïajÈ bardzo podobnie.
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Gdyby ktoĂ siÚ zastanawiaï, to tak — atrybut queue-names sugeruje liczbÚ mnogÈ.
W naszym przypadku podaliĂmy nazwÚ tylko jednej kolejki, która ma byÊ sprawdzana,
niemniej jednak moĝna podaÊ dowolnÈ ich liczbÚ, oddzielajÈc je od siebie przecinkami.
Innym sposobem okreĂlenia kolejek, z których majÈ byÊ pobierane komunikaty,
jest podanie odwoïañ do komponentów tych kolejek, zadeklarowanych przy uĝyciu
elementów <queue>. Naleĝy to zrobiÊ za pomocÈ atrybutu queues:
<listener-container connection-factory="connectionFactory">
<listener ref="spittleListener"
method="handleSpittleAlert"
queues="spittleAlertQueue" />
</listener-container>

Takĝe w tym atrybucie moĝna podaÊ listÚ identyfikatorów kolejek, oddzielonych od
siebie przecinkami. OczywiĂcie aby skorzystaÊ z tej moĝliwoĂci, naleĝy wczeĂniej zadeklarowaÊ identyfikatory kolejek. Poniĝej zamieĂciïem deklaracjÚ naszej przykïadowej
kolejki, w której tym razem zostaï okreĂlony jej identyfikator:
<queue id="spittleAlertQueue" name="spittle.alert.queue" />

Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe w celu okreĂlenia identyfikatora komponentu kolejki w kontekĂcie aplikacji Springa zostaï zastosowany atrybut id. Z kolei atrybut name okreĂla
nazwÚ kolejki w brokerze RabbitMQ.

17.4. Podsumowanie
Asynchroniczna obsïuga komunikatów ma kilka zalet w porównaniu do synchronicznego RPC. Mniej bezpoĂrednia komunikacja powoduje, ĝe aplikacje sÈ ze sobÈ luěniej
powiÈzane, co zmniejsza wpïyw awarii jednego z systemów na caïoĂÊ. W dodatku,
poniewaĝ komunikaty przekazywane sÈ do odbiorców, nadawca nie musi czekaÊ na
odpowiedě. W wielu okolicznoĂciach zwiÚksza to wydajnoĂÊ aplikacji i zapewnia moĝliwoĂÊ jej skalowania.
Chociaĝ JMS zapewnia standardowe API wszystkim aplikacjom Javy, które chcÈ
braÊ udziaï w asynchronicznej komunikacji, jego uĝycie moĝe byÊ kïopotliwe. Spring
eliminuje wtórny kod i kod obsïugi wyjÈtków, dziÚki czemu asynchroniczna obsïuga
komunikatów jest duĝo ïatwiejsza w uĝyciu.
W tym rozdziale pokazaliĂmy kilka sposobów Springa na ustanowienie asynchronicznej komunikacji pomiÚdzy dwoma aplikacjami za pomocÈ brokerów komunikatów
i JMS. Szablon JMS Springa eliminuje zbÚdny kod, czÚsto wymagany w tradycyjnym
modelu programowania JMS. A komponenty zarzÈdzane komunikatami pozwalajÈ na
deklaracjÚ metod komponentów, które reagujÈ na komunikaty pojawiajÈce siÚ w kolejce
lub temacie. DowiedziaïeĂ siÚ teĝ, jak za pomocÈ obiektu wywoïujÈcego JMS Springa
uĝywaÊ komponentów Springa do obsïugi wywoïañ RPC sterowanych komunikatami.
W tym rozdziale poznaïeĂ sposoby asynchronicznej komunikacji pomiÚdzy aplikacjami. W nastÚpnym rozdziale takĝe zajmiemy siÚ podobnÈ problematykÈ, a konkretnie
zobaczymy, jak przy wykorzystaniu WebSocket zapewniÊ asynchronicznÈ komunikacjÚ
pomiÚdzy klientami dziaïajÈcymi w przeglÈdarkach WWW a serwerem.
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@Query, 351, 352
@Repository, 338, 346
@RequestBody, 461
@RequestMapping, 169, 178–180
@RequestPart, 232
@ResponseBody, 460
@ResponseStatus, 237
@RestController, 462, 468
@RolesAllowed, 412
@Secured, 410, 411
@SendToUser, 542
@SentTo, 538
@SubscribeMapping, 536
AspectJ, 133
cachowania na poziomie metod, 397–403
do zabezpieczenia metod wyraĝeniami
SpEL, 413
Spring Data MongoDB umoĝliwiajÈca
odwzorowanie obiektowo-dokumentowe,
362
Spring Data Neo4j, 374–377
w MongoDB, 369
w tworzeniu aspektów, 131–142
walidacji dostarczana przez Java Validation
API, 187
agent MBean, 563
akcje REST, 449
aktuator Spring Boot, 580, 586, 605–609
aktywowanie profili, 93, 94
AMQP, 508–518
AOP, 31–36
Apache Tiles, 209
Apache Velocity, 554, 555
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API
modelu REST, 447–483
WebSocket niskiego poziomu, 537–541
aplikacja korzystajÈcej ze Spring Boot, 586–599
architektura zorientowana na usïugi, 439
asembler
informacji MBean, 565, 566
InterfaceBasedMBeanInfoAssembler, 567
MetadataMBeanInfoAssembler, 568
MethodExclusionMBeanInfoAssembler, 566
MethodNameBasedMBeanInfoAssembler, 565
aspekty, 31–36, 121–154
asynchroniczna komunikacja
pomiÚdzy przeglÈdarkÈ WWW i serwerem,
519–546
asynchroniczna obsïuga komunikatów, 485–518
atak typu CSRF, 294
atrybut profile elementu <beans>, 91
atrybuty
dialektu bezpieczeñstwa Thymeleaf, 304
jednorazowe, 242–244
automatyczna konfiguracja, 55–64
a Spring Boot, 584, 585
automatyczne wiÈzanie
komponentów, 55–64
punktów koñcowych JAX-WS w Springu, 440
autowiÈzania, 55
a niejednoznacznoĂÊ, 98–104
autowiÈzanie, 61, 81

B
baza
dokumentowa, 358
grafowa, 371, 383
klucz-wartoĂÊ, 383
NoSQL
a Spring Data, 357–390
uĝytkowników, 279–289
BeanNameViewResolver, 193
bezpieczeñstwo aplikacji sieciowych, 273–306
biblioteka
JSP Springa, 196–209
ogólnych znaczników JSP, 203, 204
znaczników JSP w Spring Security, 300–303
znaczników JSP wiÈzania formularzy,
196, 197
broker komunikatów, 487
konfiguracja, 491–493
broker STOMP Springa, 531, 532, 533
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budowanie aplikacji internetowych
za pomocÈ Springa, 157–189
Burlap, 425, 431–436

C
cachowanie
danych, 391–407
w pliku XML, 403–407
warunkowe, 401
z uĝyciem Ehcache, 394, 395
z uĝyciem Redisa, 395, 396
chciwe pobieranie, 334
CLI Spring Boot, 580
ContentNegotiatingViewResolver, 193
cykl ĝycia
komponentu, 40–42
ĝÈdania w Spring MVC, 158–160

D
dane przepïywu, 255–257
definicja DTD w Apache Tiles, 211
definiowanie
obiektów POJO sterowanych komunikatami
wspóïdziaïajÈcych ze Spring AMQP,
517–518
wïasnych adnotacji kwalifikatorów, 102
deklarowanie
aspektów w jÚzyku XML, 143–150
fabryki sesji Hibernate, 335
kolejek, wymian i powiÈzañ w Spring
AMQP, 512, 513
obiektów poĂredniczÈcych o okreĂlonym
zasiÚgu za pomocÈ XML, 107, 108
serwletu dystrybutora za pomocÈ pliku
web.xml, 225–227
desygnator
bean(), 131
punktów przeciÚcia pochodzÈce z AspectJ, 129
DI, Patrz wstrzykiwanie zaleǏnoƑci
dialekt Spring Security w Thymeleaf, 304, 305
dodawanie wïasnych zapytañ w Spring Data
MongoDB, 367, 368
dostÚp do danych Springa, 310–316
dostÚp do usïug
Hessian/Burlap, 435, 436
przez HTTP, 438, 439
dowiÈzanie usïugi RMI, 429–431
DSL, 349
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E
egzekutor przepïywu, 248
Ehcache, 395
eksporter
HessianServiceExporter, 432, 433
HttpInvokerServiceExporter, 437
JmsInvokerServiceExporter, 505, 506
MBeanExporter, 563, 564
RmiServiceExporter, 428
SimpleJaxWsServiceExporter, 440, 441
eksportowanie
autonomicznych punktów koñcowych
JAX-WS, 441, 443
komponentów Springa w formie MBean,
562–571
usïugi Burlap, 435
usïugi Hessian, 432, 433
eksportowanie usïugi RMI, 427
element
<aop:advisor>, 405
<aop:scoped-proxy />, 108
<cache:advice>, 405
<cache:annotation-driven>, 392, 404
<cache:cache-evict>, 406
<cache:cache-put>, 405
<constructor-arg>, 71, 72
<end-state>, 253
<import>, 83
<list>, 75
<mvc:annotation-drive>, 162
<property>, 77
<secured>, 271
<set>, 76
<subflow-state>, 253
<transition>, 254
konfiguracyjny Spring AOP
przy deklaracji aspektów w XML, 143
encje
grafów, 374–377
w Neo4j, 374–377
eskejpowanie, 208, 209
ewaluator
SpittlePermissionEvaluator, 419, 420
uprawnieñ, 418, 419
wyraĝeñ, 418

F
fabryka menedĝerów encji, 339–343
fabryka poïÈczeñ
RabbitMQ, 510, 511
Redisa, 383, 384
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fabryka sesji Hibernate, 335–338
fabryki komponentów, 39
filtr
DelegatingFilterProxy, 275, 276
springSecurityFilterChain, 276
filtrowanie danych wejĂciowych i wyjĂciowych
metody, 415
filtry Spring Security, 275
FlowHandlerAdapter, 250
FlowHandlerMapping, 250
formularze
w Spring MVC, 180–189
wieloczÚĂciowe, 227–235
FreeMarkerViewResolver, 193
funkcja „pamiÚtaj mnie”, 298, 299

G
generowanie widoków, 191–220
Groovy, 599–605

H
Hessian, 425, 431–436
Hibernate
integracja ze Springiem, 335–338
hierarchia wyjÈtków zwiÈzanych z dostÚpem
do danych w Springu, 311–314
HTTP Basic, 297, 298
HTTP invoker, 436–439

I
identyfikatory komponentów, 59
importowanie konfiguracji, 81–85
instrumentacja, 45
interfejs
AlertService, 497, 506
AnnotatedTypeMetadata, 97
ConditionContext, 96
EntityManager, 339
Environment, 109, 111
MailSender, 548
MessageConverter, 499
MongoOperations, 365, 366
MongoRepository, 367
MutlipartFile, 233
org.hibernate.Session, 335
Part, 235
Performance, 130
RedirectAttributes, 243
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interfejs
RowMapper, 330
SpitterRepository, 348
Spring Boot CLI, 585
UserDetailsService, 287
View, 192
WebSocketHandler, 521
interfejsy
a dostÚp do danych, 311
InternalResourceViewResolver, 193–195

J
JasperReportsViewResolver, 193
Java Management Extensions, 561
Java Message Service, 491
Java Persistence API
a Spring, 339–346
Java Validation API, 187
jawna konfiguracja
JavaConfig, 64–68
za pomocÈ plików XML, 68–81
JAX-RPC, 425
JAX-WS, 425, 440–445
JDBC w Springu, 323–331
jednostka utrwalania, 340
jÚzyk wyraĝeñ Springa, Patrz SpEL
JMS, 491
JMX, 561
JPA, 339–346
JSR-160, 571

K
kafelek
base, 212
strony domowej home, 213
kaskadowoĂÊ, 334
klasa
AbstractAnnotationConfigDispatcherServlet
Initializer, 161, 222, 223
AbstractWebSocketHandler, 521
EmbeddedDatabaseBuilder, 88
NamedParameterJdbcTemplate, 331
Neo4jConfig, 372
Neo4jTemplate, 377, 378
PagingNotificationListener, 576
repozytorium na bazie JPA, 344–346
RestTemplate, 472
SpitterEmailServiceImpl, 550
SpitterServiceEndpoint, 442, 443
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SpitterUserService, 288
Spittle, 170, 171
SpittleNotifierImpl, 576
szablonowa, 327
TextWebSocketHandler, 522
ThymeleafViewResolver, 216
UriComponentsBuilder, 470
WebSocketStompConfig, 530
klucz trasowania, 509
kod szablonowy, 36–38
kolejki, 488
komponent
AnnotationSession, 336
BasicDataSource, 318
CompositeCacheManager, 397
ContentNegotiationManager, 454–456
EntityManagerFactory
gïówny, 99
JdbcTemplate, 327–329
LocalSessionFactoryBean, 336
MBeanProxyFactoryBean, 573
MBeanServerConnection, 572
MBeanServerConnectionFactoryBean, 572
MBeanServerFactoryBean, 565
MDB, 503
PersistenceExceptionTranslationPostProcessor,
338
pobieranie z JNDI, 343
PropertySourcesPlaceholderConfigurer, 112
Springa
zarzÈdzanie za pomocÈ JMX, 561–577
sterowany komunikatami, 502
TilesConfigurer, 209, 210
TilesViewResolver, 209, 210
w kontenerze Springa, 40, 41
warunkowa konfiguracja, 95–98
zarzÈdzany JMX, 561
komunikacja
asynchroniczna, 485–518
synchroniczna, 489
komunikaty STOMP skierowane
do konkretnego klienta, 541–545
konfiguracja
brokera komunikatów, 491–493
fabryki menedĝerów encji, 339–343
JavaConfig, 64–68
JPA zarzÈdzanego przez aplikacjÚ, 340
JPA zarzÈdzanego przez kontener, 341–343
kontrolera Hessian, 433, 434
producenta widoków Thymeleaf, 215
producenta widoków Tiles, 209–214
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profilu w plikach XML, 91, 92
rezolwera danych wieloczÚĂciowych, 228–232
Spring Data MongoDB, 359–362
Spring Data Neo4j, 371–374
Spring MVC, 160–165
Spring MVC, 222–227
Spring Web Flow, 248–250
Springa do wysyïania wiadomoĂci e-mail,
548–551
usïugi RMI w Springu, 427–429
wïÈczajÈca ustawienia bezpieczeñstwa
internetowego w Spring MVC, 276–279
XML, 68–81
ěródïa danych, 316–323
konflikt nazw komponentów zarzÈdzanych, 570
kontekst aplikacji, 30, 31, 39
kontener
odbiorcy komunikatów, 504
Springa, 38–42, 43, 54
kontroler
do obsïugi formularza, 182–186
HomeController, 166, 167, 169
SpittleController, 172–175
Spring MVC typu RESTful, 450
w Spring MVC, 165–175
konwersja komunikatów, 452, 458–464
konwerter komunikatów, 500
do obsïugi komunikatów STOMP, 535
HTTP, 458–464
kwalifikatory Springa, 100–104

L
lambdy Javy 8 do pracy z szablonami
JdbcTemplate, 330
leniwe ïadowanie, 334


ïadowanie kontekstu aplikacji, 40
ïÈczenie konfiguracji, 81–85

M
mapowanie wyjÈtków Springa na kody
odpowiedzi HTTP, 236, 237
MBean, 561
dostÚp do zdalnego komponentu, 572, 573
eksport komponentów Springa, 562–571
MDB, 502
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menedĝer
ConcurrentMapCacheManager, 393
encji, 339
pamiÚci EhCacheCacheManager, 394, 395
pamiÚci podrÚcznej, 393–397
pamiÚci RedisCacheManager, 396
metoda
antMatchers(), 290
broadcastSpittle(), 541, 545
containsProperty(), 111
customizeRegistration(), 222
delete() szablonu RestTemplate, 478
exchange() szablonu RestTemplate, 481, 482
findByUsername(), 349
findSpittles(), 170
getFirst()szablonu RestTemplate, 475
getForEntity()szablonu RestTemplate,
474, 475
getForObject() szablonu RestTemplate, 474
getHeaders()szablonu RestTemplate, 475
getProperty(), 110, 111
getPropertyAsClass(), 111
getRequiredProperty(), 111
getStatusCode()szablonu RestTemplate, 476
groupSearchFilter(), 284
handleDuplicateSpittle(), 239
httpBasic(), 298
isAnnotated(), 97
konfiguracji do definiowania sposobu
zabezpieczania Ăcieĝek, 291
konfiguracji szczegóïów uĝytkownika, 281
ldapAuthenti, 283
matches(), 96
obsïugi wyjÈtków, 238, 239
passwordEncoder(), 283
perform(), 130
postForEntity()szablonu RestTemplate, 480
postForLocation()szablonu RestTemplate, 480
postForObject() szablonu RestTemplate, 479
postForObject()szablonu RestTemplate, 479
processRegistration(), 185
put()szablonu RestTemplate, 476, 477
regexMatchers(), 290
registerWebSocketHandlers(), 523
RestTemplate, 473
saveImage(), 234
saveSpittle(), 238
showRegistrationForm(), 181
showSpitterProfile(), 185, 244
spittles(), 173, 176
szablonowa, 314
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metoda
userSearchFilter(), 284
zapytañ w Spring Data JPA, 348
zapytañ w Spring Data Mongo DB, 380
miejsca docelowe, 487
model
publikacja-subskrypcja, 489
REST, 447–483
w Spring MVC, 159
widok-kontroler, 44
moduïy
AOP w Springu, 44
Spring Security, 274, 275
Springa, 42–45
MongoDB
a Spring, 358–371
MultipartFile, 233
MVC, 44

N
nadpisywanie metod configure() klasy
WebSecurityConfigurerAdapter, 278
negocjowanie zawartoĂci, 452

O
obiekt
dostÚpu do danych, 310
HttpHeaders, 470, 475
HttpInvoker, 436–439
POJO sterowany komunikatami, 502–505
a Spring AMQP, 517, 518
poĂredniczÈcy komponentów zarzÈdzanych, 573
ResponseEntity, 465, 469
UriComponents(), 471
UserDestinationMessageHandler, 543
wywoïujÈcy HTTP, 425, 436–439
obsïuga bïÚdów
a tworzenie API modelu REST przy uĝyciu
Spring MVC, 466–468
obsïuga danych wejĂciowych w Spring MVC,
175–180
obsïuga komunikatów, 485–518
przy uĝyciu AMQP, 508–518
przy uĝyciu WebSocket, 519–546
STOMP, 530–533
STOMP nadsyïanych przez klienty, 533–537
STOMP skojarzonych z uĝytkownikiem
w kontrolerze, 542–544
typu publikacja-subskrypcja, 488, 489
typu punkt-punkt, 488
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obsïuga programowania aspektowego
w Springu, 126–128
obsïuga REST w Springu, 449, 450
obsïuga wyjÈtków, 236–239
a JDBC, 323–326
komunikatów STOMP, 545
obsïuga ĝÈdañ
na poziomie klasy w Spring MVC, 169
przepïywu, 250
ochrona przed atakami CSRF, 294, 295
odbieranie komunikatów AMQP, 515–518
odwzorowania obiektowo-relacyjne, 334
odzwierciedlanie, 461
operator
matches w SpEL, 118
projekcji w SpEL, 119
SpEL, 116, 117
T() w SpEL, 116
trójargumentowy SpEL, 117
wyboru w SpEL, 118, 119
ORM, 334

P
pakiet bazowy, 60
parametry
nazwane, 330, 331
Ăcieĝki ĝÈdania w Spring MVC, 178–180
zapytania w Spring MVC, 176, 177
plik
home.html, 217
LDIF, 286
persistence.xml, 340
web.xml
deklarowanie serwletu dystybutora,
225–227
wïaĂciwoĂci, 202, 206
pobieranie komunikatów przy uĝyciu szablonu
RabbitTemplate, 516
POJO
obiekty sterowane komunikatami, 502–505
polecenie spring run, 605
poïÈczenie RedisConnection, 385
porada, 123, 124, 127
After, 124
After-returning, 124
After-throwing, 124
around w pliku XML, 147
Around, 124
Before, 124
typu around, 136, 137
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porady
kontrolerów, 239, 240
przekazywanie parametrów, 137–140
porównywanie haseï, 284, 285
postautoryzacja metod, 415
poĂrednik usïug JAX-WS po stronie klienta,
443, 444
powiadomienia JMX, 561–577
preautoryzacja metod, 414
predykat, 350
producent widoków, 193
ContentNegotiatingViewResolver, 453, 454,
457
producent szablonów TemplateResolver, 216
produkcja widoków, 452
profile komponentów, 89–95
profile komponentów Springa
a konfiguracja ěródïa danych, 321–323
programowanie aspektowe, 31–36, 121–154
protokóï STOMP, 528–541
Prototype, 105
przechwytywanie ĝÈdañ, 289–295
przejĂcia, 250, 254, 255
przejĂcia globalne, 255
przekazywanie bïÚdów
a tworzenie API modelu REST przy uĝyciu
Spring MVC, 464–466
przekazywanie danych modelu do widoku
w Spring MVC, 170–175
przekierowania, 240–244
przepïyw w Spring Web Flow, 250–257
przepïywy
zabezpieczanie, 271
przestrzeñ
c, 71, 72
nazw p, 78
nazw util, 81
rabbit Spring AMQP, 512
przetwarzanie danych formularza
wieloczÚĂciowego, 227–235
przetwarzanie formularzy w Spring MVC,
180–189
punkt
koñcowy
JAX-WS, 440
REST, 450–464
Spring Boot, 605–607, 609
przeciÚcia, 125, 128–131
zïÈczenia, 124, 128
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R
RabbitMQ, 511
RabbitTemplate
wysyïanie komunikatów, 513–515
ramka STOMP, 529
Redis, 383–389
rejestr przepïywów, 249
rejestrowanie
filtrów, 224
listenerów, 224
relacje w bazie grafowej, 371
remoting, 424
repozytoria Neo4j, 379–383
repozytorium, 310
MongoDB, 366–371
OrderRepository, 367
Spring Data JPA, 346–354
reprezentacja zasobów REST, 451, 452
negocjowanie, 452–458
ResourceBundleViewResolver, 193
REST, 447–483
rezolwer
MultipartResolver, 228
StandardServletMultipartResolver, 229
RMI, 45, 425, 426–431
rozwiÈzanie problemu braku obsïugi
WebSocket, 525–28
RPC, 424
oparte na komunikatach, 505–508

S
serializatory Spring Data Redis, 388, 389
serwer
LDAP, 285, 286
MBean, 563
serwlet dyspozytora, 159
konfiguracja, 160–162
za pomocÈ pliku web.xml, 225–227
Session, 105
Singleton, 105
skanowanie komponentów, 55, 57, 59–61
sïowo kluczowe new, 40
SOA, 439
SockJS, 526–528
SpEL, 113–119
wyraĝenia do definiowania
reguï cachowania, 400
wyraĝenia zwiÈzane
z bezpieczeñstwem, 291, 292
zabezpieczanie metod, 412–420
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spittle, 165
Spittr, 165
Spring
informacje ogólne, 24, 25
Spring 3.1, 49
Spring 3.2, 50
Spring 4.0, 51
Spring AMQP, 508–18
Spring Batch, 46
Spring Boot, 48, 579–610
Spring Boot CLI
uruchamianie, 604, 605
uruchamianie aplikacji napisanej w Groovy,
599–605
Spring Data, 47
Spring Data JPA, 346–354
Spring Data MongoDB, 358–371
Spring Data Neo4j, 371–383
Spring Data Redis, 383–389
Spring For Android, 48
Spring Integration, 46
Spring Mobile, 48
Spring MVC, 157–189
opcje zaawansowane, 221–245
Spring Security, 46, 273–306
zabezpieczanie metod, 409–420
Spring Social, 47
Spring Web Flow, 46, 247–272
Spring Web Services, 46
stany
akcji, 252
decyzyjne, 252
koñcowe, 253
podprzepïywów, 253
przepïywu, 250
w Spring Web Flow, 251–253
widoków, 251
startery Spring Boot, 580, 582, 584
STOMP, 528–541
symbole zastÚpcze wïaĂciwoĂci, 111–113
szablon
dostÚpu do danych Springa, 314–316
JDBC, 327–331
JMS Springa, 494–502
JmsTemplate, 495, 496, 494–502
JSP, 214
kodu, 36–38
MongoTemplate, 365–66
RabbitTemplate, 513–515
pobieranie komunikatów, 516
SimpMessagingTemplate, 539, 540
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Spring Data Redis, 385, 386
Thymeleaf, 215–217
szyfrowanie haseï, 283

T
tematy, 488
testowanie kontrolerów w Spring MVC, 167, 168
Thymeleaf, 193, 214–220
dialekt bezpieczeñstwa, 305
tworzenie wiadomoĂci e-mail, 556–558
TilesViewResolver, 193
tworzenie
adresów URL, 206–208
aspektów z uĝyciem adnotacji, 131–142
e-maili z zaïÈcznikami, 551–553
kontrolera w Spring MVC, 165–175
pierwszego punktu koñcowego REST, 450
wiadomoĂci e-mail przy uĝyciu szablonów, 554
wïasnej usïugi uĝytkowników, 287–289
typ MIME
a negocjowanie reprezentacji zasobu, 453–456

U
udostÚpnianie komponentów jako usïug HTTP,
437, 438
UrlBasedViewResolver, 193
usïugi zdalne, 423–445
ustawianie nagïówków odpowiedzi
a zasoby REST, 469–471
ustawienia Locale, 195
uwierzytelnianie uĝytkowników, 279–289,
295–300
w oparciu o usïugÚ LDAP, 283
uwierzytelnianie w oparciu o tabele danych,
281–283

V
Velocity, 554, 555
VelocityLayoutViewResolver, 193
VelocityViewResolver, 193

W
walidowanie formularzy w Spring MVC, 186–189
warunkowe komponenty, 95–98
WebJars, 527
WebSocket, 519–546
rozwiÈzanie braku obsïugi WebSocket,
525–528
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wÚzeï w bazie grafowej, 371
wiadomoĂÊ MIME, 551
wiÈzanie
formularzy w Thymeleaf, 218–220
komponentów, 29, 30, 53–85
opcje zaawansowane, 87–120
obiektów, 26
widok w Spring MVC, 159
widoki
generowanie, 191–220
JSP, 194–209
wïÈczanie
komponentów Spring MVC, 162–165
obsïugi cachowania, 392–393
wplatanie, 125
wprowadzenia z uĝyciem adnotacji, 140–142
wprowadzenie, 125
wstrzykiwanie
aspektów z AspectJ, 151–153
przez konstruktor, 27, 77
zaleĝnoĂci, 25–31
wyjÈtek
DataAccessException, 313
DataAccessExeption, 313
dostÚpu do danych Springa, 311–314
Hibernate, 312
JmsException, 501
Springa, 236–239
SQLException, 311, 312
wylogowanie, 299
wymiana
AMQP, 509, 510
komunikatów z uĝyciem STOMP, 528–541
typu direct, 509
typu fanout, 510
typu headers, 510
typu topic, 509
zasobów a szablony RestTemplate, 481–482
wymuszanie bezpieczeñstwo kanaïu
komunikacji, 292–294
wyraĝenia
regularne SpEL, 118
reguï dostÚpu do metod, 413–415
SpEL, 113–119
wysyïanie komunikatów, 487–489
przy uĝyciu JMS, 491–508
przy uĝyciu RabbitTemplate, 513–515
STOMP do klienta, 537–541
STOMP do konkretnego uĝytkownika,
544, 545
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wysyïanie poczty elektronicznej w Springu,
547–559
wysyïanie wiadomoĂci e-mail w formacie
HTML, 552, 553
wyĂwietlanie
bïÚdów walidacji, 199–203
zinternacjonalizowanych komunikatów,
205, 206
wywoïania zwrotne, 315

X
XML, 68–81
XmlViewResolver, 193
XsltViewResolver, 193

Z
zabezpieczanie
elementów na poziomie widoku, 300–305
przepïywu, 271
wywoïywania metod, 409–420
za pomocÈ wyraĝeñ Springa, 291, 292
zagadnienia
przecinajÈce, 122
przekrojowe, 31
zapisywanie danych z uĝyciem
mechanizmów ORM, 333–355
zarzÈdzany atrybut komponentu MBean, 563
zasiÚg danych przepïywu, 256
zasiÚg komponentów, 104–108
zasiÚg sesji, 105, 107
zasoby REST, 449
konsumowanie, 471–482
zdalne wywoïanie
procedury, 424
metod, 45, 425, 426–431
zdalny dostÚp, 424
do komponentów zarzÈdzanych, 571–574
zmienna flowExecutionUrl, 260
znacznik
<s:escapeBody>, 208
<s:message>, 205
<s:param>, 207
<s:url>, 206
JSP <security:accesscontrollist>, 301
JSP <security:authentication>, 301, 302
JSP <security:authorize>, 301, 302
ogólny JSP Springa, 204
wiÈzania formularzy w Springu, 197
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½
ěródïa danych
DriverManagerDataSource, 319
JNDI, 316
oparte na sterowniku JDBC, 318, 319
SimpleDriverDataSource, 319
SingleConnectionDataSource, 319
wbudowane w Spring, 320, 321
z pulÈ, 317
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¿
ĝÈdania
GET, 473–476
POST w szablonie RestTemplate, 478–480
w Spring MVC, 158–160
wieloczÚĂciowe, 232–235
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