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TWORZENIE APLIKACJI Z UŻYCIEM EJB3  

Moduł 5: Java Message Service i komponenty sterowane 

komunikatami 
We wszystkich opracowaniach omawiających technologię EJB3 przewijają się trzy typy 

komponentów: bezstanowe, stanowe oraz sterowane komunikatami. O ile pierwsze dwa typy zostały 

już omówione, to teraz przyszła pora na możliwośd integracji aplikacji EJB z asynchronicznymi 

kolejkami. 

Java Message Service 
JMS nie jest elementem standardu EJB3, wchodzi jednak w skład architektury JEE. Każdy serwer 

aplikacyjny wyposażony jest w elementy dostarczające obsługę JMS. Umożliwia to wprowadzenie 

asynchronicznej komunikacji pomiędzy komponentami. W przeciwieostwie to prezentowanej 

dotychczas synchronicznej komunikacji, użycie JMS znacząco zmniejsza podatnośd na zerwanie 

połączenia a także zmniejsza siłę powiązao pomiędzy stronami komunikacji. Wprowadzany jest 

‘pośrednik’ który odpowiada za komunikację. Ani nadawca, ani odbiorca nie komunikują się 

bezpośrednio ze sobą; wszystkie wiadomości przetwarzane są przez elementy pośrednie 

(middleware).  
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JMS jest standardem w świecie Javy jeżeli chodzi o komunikację asynchroniczną. Istnieje szereg 

implementacji tego standardu, zależnie od dostawcy serwera aplikacji. W środowisku JBoss możemy 

mied do czynienia z JBoss MQ (JBoss 4.x), JBoss Messaging (JBoss 5.x) lub HornetQ (JBoss 6.x). 

Dostępny jest także szereg innych implementacji (komercyjnych jak i opensource).  

Kolejki i Topiki 
Specyfikacja JMS przewiduje dwa sposoby komunikacji: punkt-punkt oraz subskrypcja. Realizowane 

jest to poprzez interfejsy Queue i Topic: 

 Kolejka (queue) jest połączeniem punkt-punkt. Nadawca wysyła wiadomości do kolejki, 

natomiast odbiorca - odbiera. Każdy komunikat może zostad odebrany przez tylko przez 

jednego odbiorcę, który potwierdza odbiór wiadomości. W następstwie potwierdzenia 

komunikat usuwany jest z kolejki.  

 Temat (topic) natomiast działa na zasadzie publikacji - subskrypcji. Każda wiadomośd może 

mied wielu odbiorców (subskrybentów), a także wielu nadawców. Wiadomośd jest usuwana 

dopiero gdy zostanie dostarczona do wszystkich subskrybentów.  
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Jest to istotne rozróżnienie z punktu widzenia realizacji wymagao biznesowych, niemniej jednak nie 

jest to kluczowe z punktu widzenia implementacji komponentów sterowanych komunikatami w EJB3. 

Pokazuje jednak wyraźnie, że klient aplikacji JMS musi samodzielnie zadbad o kilka kluczowych 

kwestii związanych z odbiorem i przetwarzaniem komunikatu. Jest to m.in.: 

 zarządzanie zasobami, 

 zarządzanie wątkami, 

 transakcyjnośd, 

 bezpieczeostwo wywołao, 

 zrównoważenie obciążenia.  

W przypadku EJB3, wykorzystując komponenty sterowane komunikatami, zadaniem programisty jest 

tylko i wyłącznie realizacja wymagao biznesowych, odbiór i obsługa wiadomości. O całe otoczenie 

dba kontener.  

Wysyłka komunikatu 
Do wysłania komunikatu możemy użyd typowego komponentu bezstanowego, zależnego od pary 

zasobów dostarczanych przez serwer aplikacji: ConnectionFactory (obiektu enkapsulującego 

parametry konfiguracyjne zdefiniowane przez administratora) i kolejki jako takiej. Zależnie od 

implementacji JMS, może zajśd potrzeba zdefiniowania kolejki samodzielnie - poprzez wpis w 

odpowiednim pliku konfiguracyjnym. Dla przykładu w JBoss 6 jest to plik hornet-jms.xml (w katalogu 

deploy/hornetq); w przypadku wcześniejszych wersji serwera (JBoss 4.x) nowe kolejki tworzone były 

ad-hoc (nie wymagały osobnych wpisów konfiguracyjnych).  
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package pl.bnsit.ejb3.jms; 

 

import javax.annotation.Resource; 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.jms.Connection; 

import javax.jms.ConnectionFactory; 

import javax.jms.JMSException; 

import javax.jms.MessageProducer; 

import javax.jms.ObjectMessage; 

import javax.jms.Queue; 

import javax.jms.QueueSession; 

import javax.jms.Session; 

 

import pl.bnsit.ejb3.entity.Person; 

 

@Stateless 

public class JmsConnectionFacade implements JmsConnectionFacadeLocal { 

 

 @Resource(name = "ConnectionFactory", mappedName = "ConnectionFactory") 

 ConnectionFactory connectionFactory; 

 

 @Resource(name = "queue/test", mappedName = "queue/test") 

 Queue queue; 

  

 public void sendMessage(Person p) { 

  System.out.println("Queue processed: " + p); 

  Connection connection = null; 

  Session session = null; 

  MessageProducer messageProducer = null; 

 

  try { 

   connection = connectionFactory.createConnection(); 

   session = connection.createSession( 

    false, QueueSession.AUTO_ACKNOWLEDGE); 

   connection.start(); 

   messageProducer = session.createProducer(queue); 

   ObjectMessage objectMessage = session.createObjectMessage(p); 

   messageProducer.send(objectMessage); 

  } catch (JMSException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

   try { 

   if (connection != null) 

    connection.close(); 

   if (session != null) 

    session.close(); 

   if (messageProducer!=null) 

    messageProducer.close(); 

   } catch (JMSException e) { 

    System.out.println(e); 

   } 

  } 

 } 

 

} 

Najistotniejszym elementem (poza samym wysłaniem wiadomości) jest moment utworzenia sesji: 

connection.createSession(). Metoda createSession przyjmuje dwa parametry: 

 transacted; wartośd logiczna definiująca czy sesja jest objęta transakcją.  

 acknowledge mode; określa czy odbiorca wiadomości ma potwierdzid jej odebranie. Jeżeli 

sesja objęta jest transakcją parametr ten jest ignorowany.  
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Parametry te wynikają ze specyfikacji JMS i nie jest powiedziane że w środowisku w którym 

pracujemy w ogóle są brane pod uwagę. Zależy to w dużej mierze od dostawcy serwera aplikacji (a co 

za tym idzie konkretnej implementacji JMS). Może się zdarzyd że parametry zostaną zignorowane, 

ponieważ serwer będzie wymagał aby wysyłka wiadomości była objęta transakcją EJB (wtedy 

pierwszy parametr zostanie zignorowany). Co się zaś tyczy potwierdzania odbioru - dla sesji objętych 

transakcją przyjmuje się wartośd Session.AUTO_ACKNOWLEDGE. W taki przypadku potwierdzenie 

wiadomości dzieje się automatycznie jako element zatwierdzania transakcji EJB.  

Różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami parametru akcnowledge mode omówione są 

dokładnie w samej specyfikacji JMS.  

Odbiór wiadomości 
Komponenty sterowane komunikatami tworzymy poprzez implementację interfejsu MessageListener 

(i metody onMessage) oraz przez oznaczenie komponentu @MessageDriven.  

package pl.bnsit.ejb3.jms; 

 

import javax.ejb.ActivationConfigProperty; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.ejb.MessageDriven; 

import javax.jms.Message; 

import javax.jms.MessageListener; 

import javax.jms.ObjectMessage; 

 

import pl.bnsit.ejb3.database.PersonManagerServiceLocal; 

import pl.bnsit.ejb3.entity.Person; 

 

@MessageDriven(messageListenerInterface = MessageListener.class,  

  activationConfig = {  

   @ActivationConfigProperty(propertyName = "destination",  

    propertyValue = "queue/test"), 

   @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType",  

    propertyValue = "javax.jms.Queue"), 

 }) 

public class TestQueueMessageListener implements MessageListener { 

 

 @EJB 

 PersonManagerServiceLocal personManagerService; 

 

 @Override 

 public void onMessage(Message msg) { 

  try { 

   Person person = (Person) ((ObjectMessage) msg).getObject(); 

   System.out.println("Received person: " + person); 

   personManagerService.addPerson(person); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

} 

Klasę nasłuchującą konfigurujemy poprzez parametr activationConfig. Jest to tablica elementów 

@ActivationConfigProperty które umożliwiają szczegółowe określenie parametrów klasy 

nasłuchującej. Najważniejsze z nich to: 

 określenie typu nadawcy (destinationType): kolejka (queue) lub temat (topic) poprzez 

podanie pełnej nazwy klasy (np. javax.jms.Queue), 
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 określenie nazwy nadawcy (destination): nazwa brokera (kolejki bądź tematu) skąd następuje 

odczyt wiadomości, 

 ustawienie parametrów filtrowania wiadomości (messageSelector): możliwe jest podanie 

dodatkowych warunków filtrujących wiadomości pobierane z kolejki, w formacie 

NAZWA_KLUCZA = ‘WARTOŚD_KLUCZA’. 

W momencie wystąpienia problemów z przetwarzaniem komunikatu (np. w trakcie przetwarzania 

zostanie zwrócony wyjątek, który nie zostanie obsłużony) odebranie wiadomości nie zostanie 

potwierdzone. Jako że potwierdzanie wiadomości (ACKNOWLEDGE) jest elementem zatwierdzania 

transakcji EJB, wyrzucony wyjątek powoduje wycofanie transakcji (rollback) i brak potwierdzenia. W 

takim przypadku broker JMS będzie próbował ponownie wysład wiadomośd (fakt ponowienia próby 

przesłania wiadomości jak i ilośd powtórzeo jest konfigurowalny w sposób charakterystyczny dla 

konkretnego dostawcy serwera aplikacji). W przypadku gdy ilośd możliwych powtórzeo zostanie 

przekroczona, wiadomośd umieszczana jest w kolejce błędów (DLQ – ang. Dead Letter Queue) i może 

zostad przetworzona ręcznie.  

Asynchroniczność w EJB3.1 
Wraz z wejściem w życie standardu EJB 3.1 wykorzystywanie kolejek JMS do asynchronicznej 

komunikacji wewnątrz aplikacji powoli zaczyna byd uznawane za anty-wzorzec. Oczywiście, jeżeli 

komunikaty używane są do rozproszonego przetwarzania (pomiędzy kilkoma węzłami / aplikacjami) 

to oczywiście JMS nadal jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli jednak celem jest tylko rezygnacja z 

synchronicznego przetwarzania i komunikacja wewnątrz aplikacji, to począwszy od EJB 3.1 zaleca się 

użycie adnotacji @Asynchronous. 

Adnotacja ta nie tylko umożliwia asynchroniczną komunikację (jak w przypadku JMS). Umożliwia ona 

także komunikację dwukierunkową. Komunikacja żądanie - odpowiedź (request - response) jest 

trudna do zaimplementowania przy wykorzystaniu kolejek (potrzeba kolejki wejściowej, wyjściowej 

oraz minimum trzech niezależnych transakcji). W przypadku użycia @Asynchronous komunikację 

dwukierunkową uzyskuje się poprzez użycie interfejsu java.util.concurrent.Future, który umożliwia 

przerwanie procesu, sprawdzenia stanu (Future.isDone) oraz pobranie wynikowego obiektu.  
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package pl.bnsit.ejb3.jms; 

 

import java.util.concurrent.Future; 

 

import javax.ejb.AsyncResult; 

import javax.ejb.Asynchronous; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.ejb.Stateless; 

 

import org.apache.log4j.Logger; 

 

import pl.bnsit.ejb3.database.PersonManagerServiceLocal; 

import pl.bnsit.ejb3.entity.Person; 

 

@Asynchronous 

@Stateless 

public class LoggingService implements LoggingServiceLocal { 

 

 private static Logger logger = Logger.getLogger(LoggingService.class); 

  

 @EJB 

 PersonManagerServiceLocal personManagerService; 

  

 @Override 

 public Future<Person> log(Person p) { 

  logger.info("Received person: " + p); 

  personManagerService.addPerson(p); 

  return new AsyncResult<Person>(p); 

 } 

 

  

} 

Podobnie jak w przypadku kolejek JMS, proces obywa się w tle, w niezależnym wątku utworzonym i 

zarządzanym przez kontener.  


