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QUI TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC  
(ARCHITECTURE DESIGN PROCESS) 

Qui trình thiết kế kiến trúc 

 

Lưu ý về tính lặp của qui trình này. 

 

I. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU KIẾN TRÚC  

(DETERMINING ARCHITECTURE REQUIREMENTS) 

 

II. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC  

(ARCHITECTURE DESIGN) 
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III. CHỌN LỰA KIẾN TRÚC NỀN TẢNG  

(CHOOSING THE ARCHITECTURE FRAMEWORK) 

Multitier Client Server 

 

 

 

Messaging 
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Broker 

 

 

 

Process Coordinator 

 

 

Other Architectures 

- Model-View-Controller  

http://vovanhai.wordpress.com/


Hướng dẫn thực hành môn KTTKPM FIT-IUH 

http://vovanhai.wordpress.com  6 

 

- Repository architecture 

- Client–server architecture 

- Pipe and filter architecture 

- … 

IV. KIỂM TRA (VALIDATION) 

Sử dụng các kịch bản (Scenarios) 

 

Sử dụng các nguyên mẫu (Prototyping) 

1. Proof-of-concept: Can the architecture as designed be built in a way that can satisfy the 

requirements? 

2. Proof-of-technology: Does the technology (middleware, integrated applications, libraries, 

etc) selected to implement the application behave as expected? 

V.BÀI TẬP 
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TÀI LIỆU CHO MỘT KIẾN TRÚC PHẦN MỀM 
(DOCUMENTING A SOFTWARE ARCHITECTURE) 

I. XÁC ĐỊNH VIẾT TÀI LIỆU NHỮNG GÌ 

Điều này tùy thuộc vào độ phức tạp của hệ thống sẽ thiết kế.  

Nếu là kiến trúc 2-tiers client-server, ta chỉ cần một lược đồ “marketecture” tổng quát mô tả 

các components của hệ thống. Thêm vào đó có thể là một mức nhìn cấu trúc của các 

components chính (có thể dùng kiến trúc MVC). Có thể thêm vào mô tả về lược đồ cơ sở dữ 

liệu. 

Với một hệ thống lớn, phức tạp, có nhiều stackholders thì tài liệu cũng trở nên phức tạp hơn 

nhiều để có thể được xem như là một công cụ giao tiếp chính. Khi đó, các thành phần có thể 

sẽ tài liệu đó có thể là: 

- Component interfaces 

- Subsystems constraints 

- Test scenarios 

- Third party component purchasing decisions 

- Team structure and schedule dependencies 

- External services to be offered by the application 

Nên nhớ: việc viết và duy trì tài liệu sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Vì thế cho nên phải 

cân nhắc những gì sẽ được viết sao cho tốt nhất 

II. UML 2.0 

- Use-case diagram 

- Activity diagram 

- Sequence diagram 

- Component diagram 

- Deployment diagram 

- Class diagram 

- Và các diagrams khác 

Cũng cần phải nói thêm rằng: UML chỉ hữu ích trong qui trình phát triển hướng mô hình 

(model-driven development) còn trong xu hướng hiện này phát triển theo hướng linh hoạt 

(agile) thì tác dụng không nhiều. 

III. CÁC MỨC NHÌN CỦA KIẾN TRÚC 

Krutchen (1995) 4+1 model views: 

1. A logical view, which shows the key abstractions in the system as objects or object 

classes. It should be possible to relate the system requirements to entities in this logical 

view. 

2. A process view, which shows how, at run-time, the system is composed of interacting 

processes. This view is useful for making judgments about nonfunctional system 

characteristics such as performance and availability. 

3. A development view, which shows how the software is decomposed for development, 

that is, it shows the breakdown of the software into components that are implemented 

by a single developer or development team. This view is useful for software managers 

and programmers. 
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4. A physical view, which shows the system hardware and how software components 

are distributed across the processors in the system. This view is useful for systems 

engineers planning a system deployment 

5. Related using use cases or scenarios (+1) 

 

IV. CÁC MẪU TÀI LIỆU KIẾN TRÚC 

(Architecture Documentation Template) 

 

--Tham khảo thêm trên internet-- 
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MESSAGE-ORIENTED ARCHITECTURE 

I. MICROSOFT MESSAGE QUEUE (MSMQ) 

Cấu hình  

Hướng dẫn cấu hình và làm việc với MSMQ trong Windows 

1. Mở Control Panel, chọn “Programs and Features” rồi chọn “Turn Windows features 

on or off”  

 

Chọn như hình 

 

2. Mở Computer Management bằng cách nhấn chuột phải lên My Computer rồi chọn 

Manage. Sau đó mở rộng chọn như hình. Quan sát kết quả. 
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Ứng dụng minh họa 

Trong ví dụ này chúng ta làm một ứng dụng về gửi/nhận message dạng text và dạng object 

Tạo 3 Project C# mới: 

 Một cho việc gửi message 

 Một cho việc nhận message. 

 Một để chứa business objects 

 

 

Thêm Reference đến System.Messaging cho 2 projects gửi và nhận như hình 
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Giao diện: 

 
 

 

Code cho đối tượng dùng để gửi (business object) 

using System; 
namespace BusinessObjects 
{ 
    [Serializable]    //chú ý đối tượng phải được Serialize 
    public class Student 
    { 
        public long StudentId { get; set; } 
        public string FullName { get; set; } 
        public DateTime DOB { get; set; } 
        public Student():this(0,"no-name",new DateTime()) 
        { 
        } 
        public Student(long id,string fname, DateTime dob) 
        { 
            StudentId = id;FullName = fname;DOB = dob; 
        } 
        public override string ToString() 
        { 
            return FullName+"\t"+DOB; 
        } 
    } 
} 

Code cho form send message 

using BusinessObjects; 
using System; 
using System.Messaging; 
using System.Windows.Forms; 
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namespace MSMQ_Sender 
{ 
    public partial class F_MessageSender : Form 
    { 
        MessageQueue queue = null; 
        public F_MessageSender() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            init(); 
        } 
 
        private void init() 
        { 
            string path = @".\private$\phongkehoach"; 
            //string path = @"hbmnl\private$\phongkehoach"; 
            if (MessageQueue.Exists(path)) 
            { 
                queue = new MessageQueue(path, QueueAccessMode.Send); 
            } 
            else 
                queue = MessageQueue.Create(path, true); 
            queue.Label = "queue cho phong ke hoach"; 
        } 
        private void sendButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        {             
            string message = richTextBox1.Text; 
            MessageQueueTransaction transaction = new MessageQueueTransaction(); 
            transaction.Begin(); 
            queue.Send(message,transaction); 
            transaction.Commit(); 
        } 
        private void SendObjectButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Student st=new Student(1001L,"Nguyễn văn Tèo",new DateTime(1999,10,15)); 
            MessageQueueTransaction transaction = new MessageQueueTransaction(); 
            transaction.Begin(); 
            queue.Send(st, transaction); 
            transaction.Commit(); 
        } 
    } 
} 

 

Code cho form receive message 

using BusinessObjects; 
using System.Messaging; 
using System.Windows.Forms; 
namespace MSMQ_Receive 
{ 
    public partial class F_MessageReceive : Form 
    { 
        private MessageQueue queue; 
        public F_MessageReceive() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            init_queue(); 
        } 
        void init_queue() 
        { 
            string path = @".\private$\phongkehoach"; 
            queue = new MessageQueue(path); 
            queue.BeginReceive(); 
            queue.ReceiveCompleted += Queue_ReceiveCompleted; 
        } 
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        private void Queue_ReceiveCompleted(object sender, ReceiveCompletedEventArgs e) 
        { 
            var msg = e.Message; 
            int type = msg.BodyType; 
            XmlMessageFormatter fmt = new XmlMessageFormatter( 
                new System.Type[]{ typeof(string),typeof(Student)} 
                ); 
            msg.Formatter = fmt; 
            var result=msg.Body; 
            var t=result.GetType(); 
            if (t.Equals(typeof(Student))) 
            { 
                SetText(t + ":" + result); 
            } 
            else 
                SetText(""+result); 
            queue.BeginReceive();//loop back 
        } 
 
        delegate void SetTextCallback(string text); 
        private void SetText(string text) 
        { 
            // InvokeRequired required compares the thread ID of the 
            // calling thread to the thread ID of the creating thread. 
            // If these threads are different, it returns true. 
            if (this.MessagesRichTextBox.InvokeRequired) 
            { 
                SetTextCallback callback = new SetTextCallback(SetText); 
                this.Invoke(callback, new object[] { text }); 
            } 
            else 
            { 
                this.MessagesRichTextBox.AppendText(text + "\n"); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Thực thi đồng thời hai chương trình rồi nhập nội dung cần gửi sau đó nhấn nút gửi. Quan sát 

kết quả. 

TRUY XUẤT QUA MẠNG 

Cấu hình cho 2 máy có thể truy xuất qua mạng (LAN/internet) 

Chú ý đường dẫn 

string path = @"FormatName:Direct:OS:serverName\private$\queue_name"; 
hoặc 
string path = @"FormatName:Direct:TCP:serverIPaddress\private$\queue_name"; 

Nếu truy xuất server từ xa, ta không thể kiểm tra queue có tồn tại hay không cũng như tạo 

queue mới, nên code phải modify lại 

        private void init() 
        { 
            string path = @" FormatName:Direct:OS:serverName\private$\queue_nam"; 
             
            queue = new MessageQueue(path, QueueAccessMode.Send); 
        } 
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II. Apache ActiveMQ 

Download tại http://activemq.apache.org/ sau đó tiến hành giải nén ra một thư mục nào đó 

(giả sử F:\javaSofts\ActiveMQ) 

 

CẤU HÌNH 

1. Cần cấu hình biến môi trường JAVA_HOME là thư mục nơi cài đặt JDK. Ví dụ như sau 

http://vovanhai.wordpress.com/
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2. Cấu hình cho server 

Các file cấu hình của ActiveMQ trong thư mục conf 

 
Cấu hình login module (bắt buộc login khi kết nối) 

File login.config 

activemq { 

    org.apache.activemq.jaas.PropertiesLoginModule required 
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    org.apache.activemq.jaas.properties.user="users.properties" 

    org.apache.activemq.jaas.properties.group="groups.properties" 

    reload=true; 

}; 

Cấu hình groups, file groups.properties 

#group_name=users_list 

admins=admin,teo 

users=ty 

dhcn=men 

guests=guest 

Cấu hình người dùng, file users.properties 

#username=password 

admin=admin 

teo=123 

ty=456 

men=123 

Đọc thêm phần security ở đây: http://activemq.apache.org/security.html  

3. Thực thi 

Chạy file activemq.bat trong thư mục Win32 hoặc Win64 tùy theo máy 32 hay 64 bits. 

 
(lưu ý: không đóng của sổ này) 

Mở cửa sổ browser, gõ địa chỉ: http://localhost:8161/admin/. Nếu có yêu cầu đăng nhập 

gõ username và password đều là admin 

http://vovanhai.wordpress.com/
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4. Đọc thêm tài liệu cấu hình tại http://activemq.apache.org/getting-started.html  
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NGUYÊN LÝ LẬP TRÌNH 

 

MÔ HÌNH POINT-TO-POINT 

 

CODE MINH HỌA CHO GỬI VÀ NHẬN BẰNG JAVA 

1. Khởi động eclipse, chọn perspective là Java. Tạo project mới 

2. Thêm tham chiếu đến thư viện lập trình java của ActiveMQ 

 
3. Code helper 

package helper; 
 
import java.io.StringReader; 
import java.io.StringWriter; 
import javax.xml.bind.JAXBContext; 
import javax.xml.bind.Marshaller; 
import javax.xml.bind.Unmarshaller; 
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public class XMLConvert<T> { 
 private T type; 
  
 public XMLConvert(T type) { 
  this.type = type; 
 } 
 
 @SuppressWarnings("all") 
 public T xml2Object(String xml) throws Exception{ 
  T sv=null; 
  JAXBContext ctx= JAXBContext.newInstance(type.getClass()); 
   Unmarshaller ms = ctx.createUnmarshaller(); 
   sv=(T) ms.unmarshal(new StringReader(xml)); 
  return sv; 
 } 
  
 public String object2XML(T obj)throws Exception{ 
  JAXBContext ctx= JAXBContext.newInstance(type.getClass()); 
  Marshaller ms=ctx.createMarshaller(); 
  StringWriter sw = new StringWriter(); 
  ms.marshal(obj, sw); 
  return sw.toString(); 
 } 
} 

Sample object 

package data; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlType; 
 
@XmlRootElement 
@XmlType(propOrder={"mssv","hoten","ngaysinh"}) 
public class Person implements Serializable{ 
 private long mssv; 
 private String hoten; 
 private Date ngaysinh; 
 public Person(long mssv, String hoten, Date ngaysinh) { 
  this.mssv = mssv; 
  this.hoten = hoten; 
  this.ngaysinh = ngaysinh; 
 } 
 public Person() { 
 } 
 public long getMssv() { 
  return mssv; 
 } 
 public void setMssv(long mssv) { 
  this.mssv = mssv; 
 } 
 public String getHoten() { 
  return hoten; 
 } 
 public void setHoten(String hoten) { 
  this.hoten = hoten; 
 } 
 public Date getNgaysinh() { 
  return ngaysinh; 
 } 
 public void setNgaysinh(Date ngaysinh) { 
  this.ngaysinh = ngaysinh; 
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 } 
 @Override 
 public String toString() { 
  return mssv+"\t"+hoten+"\t"+ngaysinh; 
 } 
} 

 

4. Code Sender 
import java.util.Date; 
import java.util.Properties; 
import javax.jms.Connection; 
import javax.jms.ConnectionFactory; 
import javax.jms.Destination; 
import javax.jms.Message; 
import javax.jms.MessageProducer; 
import javax.jms.Session; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
import data.Person; import helper.XMLConvert; 
 
public class QueueSender { 
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
  //config environment for JMS 
  BasicConfigurator.configure(); 
  //config environment for JNDI 
  Properties settings=new Properties(); 
  settings.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  
   
 "org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"); 
  settings.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "tcp://localhost:61616"); 
  //create context 
  Context ctx=new InitialContext(settings); 
  //lookup JMS connection factory 
  ConnectionFactory factory= 
    (ConnectionFactory)ctx.lookup("ConnectionFactory"); 
  //lookup destination. (If not exist-->ActiveMQ create once) 
  Destination destination= 
    (Destination) ctx.lookup("dynamicQueues/thanthidet"); 
  //get connection using credential 
  Connection con=factory.createConnection("admin","admin"); 
  //connect to MOM 
  con.start(); 
  //create session 
  Session session=con.createSession( 
    /*transaction*/false, 
    /*ACK*/Session.AUTO_ACKNOWLEDGE 
    ); 
  //create producer 
  MessageProducer producer = session.createProducer(destination); 
  //create text message 
  Message msg=session.createTextMessage("hello mesage from ActiveMQ"); 
  producer.send(msg); 
 
  Person p=new Person(1001, "Thân Thị Đẹt", new Date()); 
  String xml=new XMLConvert<Person>(p).object2XML(p); 
 
  msg=session.createTextMessage(xml); 
  producer.send(msg); 
  //shutdown connection 
  session.close();con.close(); 
  System.out.println("Finished..."); 
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 } 
} 

 

5. Code Receiver 
package demo01.ex01; 

 
import java.util.Properties; 
import javax.jms.Connection; 
import javax.jms.ConnectionFactory; 
import javax.jms.Destination; 
import javax.jms.Message; 
import javax.jms.MessageConsumer; 
import javax.jms.MessageListener; 
import javax.jms.ObjectMessage; 
import javax.jms.Session; 
import javax.jms.TextMessage; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
 
public class QueueReceiver { 
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
  //thiết lập môi trường cho JMS 
  BasicConfigurator.configure(); 
  //thiết lập môi trường cho JJNDI 
  Properties settings=new Properties(); 
  settings.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  
    "org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"); 
  settings.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "tcp://localhost:61616"); 
  //tạo context 
  Context ctx=new InitialContext(settings); 
  //lookup JMS connection factory 
  Object obj=ctx.lookup("ConnectionFactory"); 
  ConnectionFactory factory=(ConnectionFactory)obj; 
  //lookup destination 
  Destination destination 
  =(Destination) ctx.lookup("dynamicQueues/thanthidet"); 
  //tạo connection 
  Connection con=factory.createConnection("admin","admin"); 
  //nối đến MOM 
  con.start(); 
  //tạo session 
  Session session=con.createSession( 
    /*transaction*/false, 
    /*ACK*/Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE 
    ); 
  //tạo consumer 
 
  MessageConsumer receiver = session.createConsumer(destination); 
  //blocked-method for receiving message - sync 
  //receiver.receive(); 
  //Cho receiver lắng nghe trên queue, chừng có message thì notify - async 
  System.out.println("Tý was listened on queue..."); 
  receiver.setMessageListener(new MessageListener() { 
   @Override 
   //có message đến queue, phương thức này được thực thi 
   public void onMessage(Message msg) {//msg là message nhận được 
    try {      
     if(msg instanceof TextMessage){ 
      TextMessage tm=(TextMessage)msg; 
      String txt=tm.getText(); 
      System.out.println("Nhận được "+txt); 
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      msg.acknowledge();//gửi tín hiệu ack 
     } 
     else if(msg instanceof ObjectMessage){ 
      ObjectMessage om=(ObjectMessage)msg; 
      System.out.println(om); 
     } 
     //others message type.... 
    } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
  }); 
 } 
} 
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CODE MINH HỌA CHO GỬI VÀ NHẬN BẰNG C# 

1. Download thư viện dùng cho .Net tại 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/NMS/ActiveMQ+Downloads  

Giải nén ta có cấu trúc thư mục như hình sau. Chú ý các chỗ đánh dấu là 2 thư viện chính 

ta cần làm việc. 

 
2. Mở Visual Studio, tạo project mới, thêm tham chiếu như hình 

 
3. Code helper 

using System; 
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namespace ActiveMQSender 
{ 
    [Serializable] 
    public class Person 
    { 
        public long Mssv { get; set; } 
        public string Hoten { get; set; } 
        public DateTime Ngaysinh { get; set; } 
 
        public Person() { } 
 
        public Person(long mssv,string hoten,DateTime ngaysinh) 
        { 
            this.Mssv = mssv;Hoten = hoten;Ngaysinh = ngaysinh; 
        } 
    } 
} 
using System.Xml.Serialization; 
using System.IO; 
namespace ActiveMQSender 
{ 
    public class XMLObjectConverter<T> 
    { 
        public string object2XML(T p) 
        { 
            string xml = ""; 
            XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(T)); 
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 
            { 
                ser.Serialize(ms, p); 
                ms.Position = 0; 
                xml = new StreamReader(ms).ReadToEnd(); 
            } 
            return xml; 
        } 
    } 
} 

 

4. Code cho sender 
using System; 
using System.IO; 
using Apache.NMS; 
using Apache.NMS.ActiveMQ; 
using Apache.NMS.ActiveMQ.Commands; 
 
namespace ActiveMQSender 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
 
            Console.WriteLine("sending message. Enter to exit."); 
            //tạo connection factory 
            IConnectionFactory factory = new 
ConnectionFactory("tcp://localhost:61616"); 
            //tạo connection 
            IConnection con = factory.CreateConnection("admin", "admin"); 
            con.Start();//nối tới MOM 
            //tạo session 
            ISession session = con.CreateSession(AcknowledgementMode.AutoAcknowledge); 
            //tạo producer 
            ActiveMQQueue destination = new ActiveMQQueue("thanthidet"); 
            IMessageProducer producer = session.CreateProducer(destination); 
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            //send message 
            //biến đối tượng thành XML document String 
            Person p = new Person(1001, "Truong Van COi", new DateTime()); 
            //string xml = genXML(p).ToLower(); 
            string xml = new XMLObjectConverter<Person>().object2XML(p); 
 
            Console.WriteLine(xml.ToLower()); 
            IMessage msg = new ActiveMQTextMessage("Hola mondo"); 
            producer.Send(msg); 
 
            //shutdown 
            session.Close(); 
            con.Close(); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

 

5. Code cho Receiver 
using System; 
using Apache.NMS; 
using Apache.NMS.ActiveMQ; 
using Apache.NMS.ActiveMQ.Commands; 
 
namespace ActiveMQDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("receiving message. Enter to exit."); 
            //tạo connection factory 
            IConnectionFactory factory = new 
ConnectionFactory("tcp://localhost:61616"); 
            //tạo connection 
            IConnection con = factory.CreateConnection("admin","admin"); 
            con.Start();//nối tới MOM 
            //tạo session 
            ISession session = con.CreateSession(AcknowledgementMode.AutoAcknowledge); 
            //tạo consumer 
            ActiveMQQueue destination = new ActiveMQQueue("thanthidet"); 
            IMessageConsumer consumer = session.CreateConsumer(destination); 
            //nhận mesage - lắng nghe  
            consumer.Listener += Consumer_Listener; 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
        private static void Consumer_Listener(IMessage message) 
        { 
           if(message is ActiveMQTextMessage) 
            { 
                ActiveMQTextMessage msg = message as ActiveMQTextMessage; 
                Console.WriteLine("receive:" +msg.Text); 
            } 
        } 
    } 
} 

6. Thực thi xem kết quả 

THỰC THI CHÉO 

1. Chạy Sender của Java, Receiver của C# 

2. Chạy Sender của C#, Receiver của Java 

Quan sát kết quả 
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BÀI TẬP 

1. Cho cơ sở dữ liệu quản lý thông tin bệnh nhân được cho như sau 

 

Yêu cầu: 

Chương trình được viết cho 2 loại nhân sự của phòng khám đặt tả như sau 

Tại máy tính của Nhân viên lễ tân (viết bằng C#): 

 

Khi bệnh nhân vào khám thì nhân viên lễ tân sẽ nhập thông tin của bệnh nhân nếu đến khám 

lần đầu hoặc tìm thông tin bệnh nhân nếu tái khám (tìm theo mã số bệnh nhân hoặc theo số 

CMND). Sau khi tìm thấy hoặc nhập vào, nhấn nút “Lưu thông tin” thì chương trình sẽ notify 

cho máy tính đặc trong phòng của bác sỹ khám (giả sử có n bác sỹ, mỗi bác sỹ có một máy 

chạy độc lập). 

Tại máy tính trong phòng bác sỹ (viết bằng Java) 

Khi có 1 bệnh nhân cần khám, chương trình sẽ đưa vào danh sách đợi để bác sỹ gọi vào. 
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2. Giả sử ta có một công việc cần phân chia cho N máy tính làm riêng rẽ sau đó ta tổng hợp 

kết quả lại. Yêu cầu mô phỏng cho hệ thống này: lập tài liệu thiết kế, hiện thực chương 

trình. 
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MÔ HÌNH PUBLISHER – SUBCRIBER 

 

 

CODE MINH HỌA CHO GỬI VÀ NHẬN BẰNG JAVA 

Publisher 

import java.util.Properties; 
import javax.jms.Connection; 
import javax.jms.ConnectionFactory; 
import javax.jms.Destination; 
import javax.jms.Message; 
import javax.jms.MessageProducer; 
import javax.jms.Session; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
 
public class TopicPublisher { 
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
  //thiết lập môi trường cho JMS logging 
  BasicConfigurator.configure(); 
  //thiết lập môi trường cho JJNDI 
  Properties settings=new Properties(); 
  settings.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  
    "org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"); 
  settings.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "tcp://localhost:61616"); 
  //tạo context 
  Context ctx=new InitialContext(settings); 
  //lookup JMS connection factory 
  Object obj=ctx.lookup("TopicConnectionFactory"); 
  ConnectionFactory factory=(ConnectionFactory)obj; 
  //tạo connection 
  Connection con=factory.createConnection("admin","admin"); 
  //nối đến MOM 
  con.start(); 
  //tạo session 
  Session session=con.createSession( 
    /*transaction*/false, 
    /*ACK*/Session.AUTO_ACKNOWLEDGE 
    ); 
  Destination destination=(Destination) 
ctx.lookup("dynamicTopics/thanthidet"); 
 
  //tạo producer 
  MessageProducer producer = session.createProducer(destination); 
  //Tạo 1 message 
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  Message msg=session.createTextMessage("xin chào người ẹp"); 
   
  //gửi 
  producer.send(msg); 
  //shutdown connection 
  session.close(); 
  con.close(); 
   
  System.out.println("Finished..."); 
 } 
} 

 

Subcriber 

import java.util.Properties; 
import javax.jms.Connection; 
import javax.jms.ConnectionFactory; 
import javax.jms.Destination; 
import javax.jms.Message; 
import javax.jms.MessageConsumer; 
import javax.jms.MessageListener; 
import javax.jms.Session; 
import javax.jms.TextMessage; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import org.apache.log4j.BasicConfigurator; 
 
public class TopicSubcriber { 
    public static void main(String[] args) throws Exception{ 
 //thiết lập môi trường cho JMS 
 BasicConfigurator.configure(); 
 //thiết lập môi trường cho JJNDI 
 Properties settings=new Properties(); 
 settings.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,  
    "org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"); 
 settings.setProperty(Context.PROVIDER_URL, "tcp://localhost:61616"); 
 //tạo context 
 Context ctx=new InitialContext(settings); 
 //lookup JMS connection factory 
 Object obj=ctx.lookup("TopicConnectionFactory"); 
 ConnectionFactory factory=(ConnectionFactory)obj; 
 //tạo connection 
 Connection con=factory.createConnection("admin","admin"); 
 //nối đến MOM 
 con.start(); 
 //tạo session 
 Session session=con.createSession( 
   /*transaction*/false, 
   /*ACK*/Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE 
   ); 
 //tạo consumer 
 Destination destination=(Destination) ctx.lookup("dynamicTopics/thanthidet"); 
 MessageConsumer receiver = session.createConsumer(destination); 
 //receiver.receive();//blocked method 
 //Cho receiver lắng nghe trên queue, chừng có message thì notify 
 receiver.setMessageListener(new MessageListener() { 
  @Override 
  //có message đến queue, phương thức này được thực thi 
  public void onMessage(Message msg) {//msg là message nhận được 
   try { 
    if(msg instanceof TextMessage){ 
     TextMessage tm=(TextMessage)msg; 
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     String txt=tm.getText(); 
     System.out.println("XML= "+txt); 
     msg.acknowledge();//gửi tín hiệu ack 
    } 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 }); 
  } 
} 

 

CODE MINH HỌA CHO GỬI VÀ NHẬN BẰNG C# 

Publisher 

using System; 
using Apache.NMS; 
using Apache.NMS.ActiveMQ; 
using Apache.NMS.ActiveMQ.Commands; 
namespace TopicSender 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            IConnectionFactory factory = new ConnectionFactory("tcp://localhost:61616"); 
            IConnection con = factory.CreateConnection("admin", "admin"); 
            con.Start();//nối tới MOM 
            ISession session = con.CreateSession(AcknowledgementMode.AutoAcknowledge); 
 
            ActiveMQTopic destination = new ActiveMQTopic("thanthidet"); 
            IMessageProducer producer = session.CreateProducer(destination); 
            ActiveMQTextMessage tmsg = new ActiveMQTextMessage("hola. mondo"); 
            producer.Send(tmsg); 
            Console.WriteLine("press any key to continue"); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

 

Subcriber 

using System; 
using Apache.NMS; 
using Apache.NMS.ActiveMQ; 
using Apache.NMS.ActiveMQ.Commands; 
namespace TopicReceiver 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("press enter to exit"); 
            IConnectionFactory factory = new ConnectionFactory("tcp://localhost:61616"); 
            IConnection con = factory.CreateConnection("admin", "admin"); 
            con.Start();//nối tới MOM 
            ISession session = con.CreateSession(AcknowledgementMode.AutoAcknowledge); 
 
            ActiveMQTopic destination = new ActiveMQTopic("thanthidet"); 
            IMessageConsumer producer = session.CreateConsumer(destination); 
 
            producer.Listener += Producer_Listener; 
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            Console.ReadLine(); 
        } 
 
        private static void Producer_Listener(IMessage message) 
        { 
            if(message is ActiveMQTextMessage) 
            { 
                ActiveMQTextMessage tmsg = message as ActiveMQTextMessage; 
                String txt = tmsg.Text; 
                Console.WriteLine(txt); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

THỰC THI CHÉO 

1. Chạy Sender của Java, Receiver của C# 

2. Chạy Sender của C#, Receiver của Java 

Quan sát kết quả 

BÀI TẬP 

1. Viết chương trình groups chat với chat client được viết bằng Java và C# 

 
 

 

2. *** Viết chương trình bằng java thực hiện công việc như sau: 

Chương trình chia sẻ màn hình giữa một máy server và một tập các máy client. 

a. Máy server có thể trong thấy màn hình của tất cả các máy clients kết nối 

b. Khi máy server chọn chế độ trình diễn thì tất cả các máy client sẽ thấy được màn hình 

chia sẻ của máy server. 

Hãy viết tài liệu thiết kế sau đó cài đặt hệ thống này 
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SECURITY 

CẤU HÌNH 

 

BÀI TẬP 

1. Với bài tập 1 phần mô hình P2P,  

- Tạo 2 users có tên LanHT va HungNV với mật khẩu tương ứng là 123Cba và 321Abc 

thuộc vào 2 nhóm có tên bacsy và letan.  

- Cấu hình security sao cho nhân viên thuộc nhóm letan chỉ được phép gửi và nhân viên 

thuộc nhóm bacsy chỉ có quyền đọc queue KhamBenh. 

2. Với bài 2 phần mô hình publisher-subcriber,  

- Tạo 3 nhóm có tên và mục đích như sau: 

o Teacher – dùng cho máy server publish, các máy client subcribe 

o Student – dùng cho các máy client publisher và máy server subcribe 

- Tạo Topic Presentation chỉ cho nhóm Teacher write, admin 

- Tạo  

- Cấu hình sao cho các máy nhóm client chỉ được quyền read cho topic có tên trình chiếu 
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MULTITIERS ARCHITECTURE 

I. HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI JBOSS-ECLIPSE-JAVAEE 

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH 

1. Cài đặt  JDK 8. Nên cài vào nơi khác Programe File 

2. Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME 

 
3. Giải nén eclipse và jboss-eap 

 
4. Khởi động eclipse, Vào menu window->References 
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Chọn Java->Installed JREs, them Runtime(nhấn nút Add) 
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Nhấn Apply 

5. Cấu hình Server: Chọn Server->Runtime Environments, Nhấn nút Add 
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Trong trường hợp không tìm thấy Server Runtime Environment, bạn nhấn vào link “Show 

additional server adapter” (yêu cầu có kết nối với internet) bạn sẽ thấy 1 danh sách các 

RE khác nhau. Tìm đến Jboss AS để chọn như hình 
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Home directory: chọn đường dẫn đến thư mục giải nén JBoss EAP 

Configuration file: standalone-full.xml để sau này cấu hình security 

 
6. Cấu hình perspective 

Chọn perspective Java EE 
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Nhấn link để tạo server instance 
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Nhấn Finish 

 
7. Cấu hình user cho JbossEAP 

 

http://vovanhai.wordpress.com/


Hướng dẫn thực hành môn KTTKPM FIT-IUH 

http://vovanhai.wordpress.com  41 

 

 
Password: Abc123!@# hoặc pass khác đảm bảo tính security 

 
Chọn yes 2 lần để kết thúc 
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II. STATELESS SESSION BEAN 

EJB PROJECT 

1. Tạo ejb project 

 

 
Nhấn Finish 
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2. Tạo session Bean 
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Nhấn Finish 

 
3. Viết logic 

Chú ý: những phương thức nào mà client có thể triệu gọi từ xa được phải nằm trong 

remote interface 
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Viết lớp implement 

 
4. Triển khai 
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Nhấn Finish. 
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DESKTOP APPLICATION CLIENT 

1. Chọn Perspective Java, tạo new project 

 

 
2. Cấu hình thư viện cho client 
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Nhấn phải chuột lên client project, chọn project properties rồi chọn Java BuildPath 

 
Nhấn nút Add External Jars 
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Chọn thẻ Projects 

 
Nhấn nút Add 
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3. Code cho client 

JBoss EAP 6x ta dùng  

 
Với JBoss EAP 7.x dùng: 
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4. Thực thi client 
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WEB CLIENT 

Chọn lại perspective JavaEE sau đó tạo 1 Dynamic Web Project 

 

 

Nhấn Finish ta được 
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Thêm tham chiếu đến EJB: nhấn phải chuột lên project, chọn Properties 

 

 

Ta thêm trang JSP hiển thị phía client: Nhấn phải chuột lên WebContent them trang như hình 
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Nội dung trang 
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Tạo 1 Servlet xử lý khi người dung nhấn nút submit: nhấn phải chuột lên thư mục src rồi chọn 

như hình 
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Chú ý: CalcServlet sẽ là action cho nút submit của trang jsp 

Code cho phương thức doGet như sau: 

 

Sửa code trang jsp, them action cho form như sau 
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ENTERPRISE APPLICATION PROJECT 

Nếu bạn đã triển khai EJB rồi thì nên gỡ bỏ nó đi bằng cách n hấn phải chuột lên project đã 

triển khai và chọn Remove như hình 

 

Sau đó tạo mới một Enterprise Application Project 
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Nhấn Next 

 

Chọn 2 module như hình sau đó nhấn Finish. 

Sau đó triển khai EAProject này bằng cách nhấn phải chuột lên nó, chọn Run As->Run on 

Server 

 

Nhấn Finish. JBoss sẽ triển khai cả ejb lẫn web client và thực thi trang index.jsp của web 

client 
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Nhấn nút Cộng, kết quả như sau 
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BÀI TẬP 

1. Tạo một stateless session cho việc chuyển đổi tiền tệ từ 1 loại tiền tệ này thành một loại 

khác. (giữa USD/VND/EUR). Viết chương trình client để thử. 

2.  
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III. STATEFULL SESSION BEAN 
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IV. SINGLETON SESSION BEAN 

Singleton session bean là một loại bean mà chỉ có duy nhất một instance chia sẻ chung trong 

vòng đời của ejb 

EJB PROJECT 

Tạo 1 EJB Project có tên DemoSingleton-ejb như hình 

 

Nhấn chuộ phải lên ejbModule vào tạo 1 SessionBean 
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WEB CLIENT 

Tạo 1 Dynamic Web Project có tên DemoSingleton-web sau đó tạo trang index.jsp vào một 

servlet có tên StateServlet như hình: 

 

Trang index.jsp có nội dung 
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V. MESSAGE-DRIVEN-BEAN 

CẤU HÌNH 

Trong %JBOSS_HOME%\ standalone\configuration, mở file standalone-full.xml, tìm đến phân 

đoạn <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging-activemq:1.0"> rồi thêm 2 dòng như 

hình dưới để tạo 1 queue tên xQueue và một topic tên xTopic 

 

Bạn cũng có thể dùng Admin Console để thêm hoặc cấu hình 
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EJB PROJECT 

Cho qui trình xử lý đơn hàng được mô tả như sau: 

Hệ thống dùng một Message-Driven Bean lắng nghe client đặt hàng trên queue có tên 

orderQueue. Khi một client gửi đến một đơn hàng, MDB này sẽ nhận và gọi đến một stateless 

session bean để xử lý đơn hàng. 

Tại stateless session bean này sẽ dùng JPA để lưu đơn hàng xuống csdl và gửi về một đặc tả 

đơn hàng dạng XML cho MDB. Sau đó MDB sẽ gửi file XML này về cho client. 

Phía client cho phép người dùng chọn các sản phẩm, số lượng sản phẩm đưa vào giỏ hàng và 

sau đó đặt hàng. 

Hãy hiện thực một ứng dụng phía server dùng công nghệ EJB 

 

Hướng dẫn: Cho các lớp entities như sau 

package entities; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.FetchType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.Table; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlType; 
 
@XmlRootElement 
@XmlType(propOrder={"productID","quantity","price","note"}) 
@Entity @Table(name="OrderItem") 
public class OrderItem implements Serializable{ 
 @Id 
 private long productID;//mã sản phẩm 
  
 @Column(name="quantity",nullable=false) 
 private int quantity; //số lượng 
  
 @Column(name="price",nullable=false) 
 private double price;//giá bán thực tế 
  
 @Column(name="note",length=200) 
 private String note; //ghi chú nếu có 
  
 @ManyToOne(fetch=FetchType.EAGER) 
 private Order order; 
  
 public OrderItem() { 
 } 
 public OrderItem(long productID, int quantity, double price, String 
note) { 
  this.productID = productID; 
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  this.quantity = quantity; 
  this.price = price; 
  this.note = note; 
 } 
 public long getProductID() { 
  return productID; 
 } 
 public void setProductID(long productID) { 
  this.productID = productID; 
 } 
 public int getQuantity() { 
  return quantity; 
 } 
 public void setQuantity(int quantity) { 
  this.quantity = quantity; 
 } 
 public double getPrice() { 
  return price; 
 } 
 public void setPrice(double price) { 
  this.price = price; 
 } 
 public String getNote() { 
  return note; 
 } 
 public void setNote(String note) { 
  this.note = note; 
 } 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result + (int) (productID ^ (productID >>> 32)); 
  return result; 
 } 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  OrderItem other = (OrderItem) obj; 
  if (productID != other.productID) 
   return false; 
  return true; 
 } 
 @Override 
 public String toString() { 
  return "OrderItem [productID=" + productID + ", quantity=" + 
quantity + ", price=" + price + ", note=" + note 
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    + "]"; 
 }  
} 
package entities; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
import java.util.ArrayList; 
import javax.persistence.CascadeType; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.FetchType; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.Table; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlType; 
 
@XmlRootElement 
@XmlType(propOrder={"orderID","customerID","orderDate","staffID","lstOr
derItems"}) 
@Entity @Table(name="Order") 
public class Order implements Serializable{ 
 @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) 
 @Column(name="orderID") 
 private long orderID;//mã số đơn hàng 
  
 @Column(name="customerID",nullable=false,length=15) 
 private String customerID;//mã khách hàng 
  
 @Column(name="orderDate") 
 private Date orderDate;//ngày đặt hàng 
  
 @Column(name="staffID") 
 private String staffID;//nhân viên lập phiếu 
  
 @OneToMany(mappedBy="order",cascade={CascadeType.ALL},fetch=FetchTyp
e.EAGER) 
 private ArrayList<OrderItem>lstOrderItems;//danh sách các mục hàng 
 
 public Order() { 
  this(0,"",new Date(0),""); 
 } 
 public Order(long orderID, String customerID,Date orderDate, String 
staffID) { 
  this.orderID = orderID; 
  this.customerID = customerID; 
  this.orderDate = orderDate; 
  this.staffID = staffID; 
  lstOrderItems=new ArrayList<>(); 
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 } 
 public long getOrderID() { 
  return orderID; 
 } 
 public void setOrderID(long orderID) { 
  this.orderID = orderID; 
 } 
 public String getCustomerID() { 
  return customerID; 
 } 
 public void setCustomerID(String customerID) { 
  this.customerID = customerID; 
 } 
  
 public ArrayList<OrderItem> getLstOrderItems() { 
  return lstOrderItems; 
 } 
 public void setLstOrderItems(ArrayList<OrderItem> lstOrderItems) { 
  this.lstOrderItems = lstOrderItems; 
 } 
 public Date getOrderDate() { 
  return orderDate; 
 } 
 public void setOrderDate(Date orderDate) { 
  this.orderDate = orderDate; 
 } 
 public String getStaffID() { 
  return staffID; 
 } 
 public void setStaffID(String staffID) { 
  this.staffID = staffID; 
 } 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result + (int) (orderID ^ (orderID >>> 32)); 
  return result; 
 } 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  Order other = (Order) obj; 
  if (orderID != other.orderID) 
   return false; 
  return true; 
 } 
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 @Override 
 public String toString() { 
  return "Order [orderID=" + orderID + ", customerID=" + customerID 
+  
    ", lst=" + lstOrderItems + ", orderDate=" + orderDate 
    + ", staffID=" + staffID + "]"; 
 } 
 /** 
  * Thêm một mục hàng vào đơn đặt hàng 
  * @param item là mục cần thêm. Nếu mục này đã có trong đơn hàng 
  * thì cập nhật số lượng. nếu không thì thêm mới 
  */ 
 public void addOrderItem(OrderItem item){ 
  if(lstOrderItems.contains(item)){ 
   OrderItem 
oi=lstOrderItems.get(lstOrderItems.indexOf(item));//lấy item đã có 
   //cập nhật số lượng 
   oi.setQuantity(oi.getQuantity()+item.getQuantity()); 
  } 
  else{ 
   lstOrderItems.add(item);//chưa có thì thêm mới 
  } 
 } 
 /** 

  * B�? một mục hàng kh�?i đơn hàng 

  * @param item là mục hàng cần b�? 
  * @return false nếu mục hàng không tồn tại 
  */ 
 public boolean removeItem(OrderItem item){ 
  if(lstOrderItems.contains(item)) 
   return lstOrderItems.remove(item); 
  return false; 
 } 
} 

 

File persistent.xml có cấu trúc 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<persistence version="2.1" 
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence  
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd"> 
 <persistence-unit name="your_PU_name" transaction-type="JTA"> 
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 
  <jta-data-source>your_datasource_name</jta-data-source> 
  <properties> 
            <property name="hibernate.dialect" 
 value="org.hibernate.dialect.SQLServerDialect"/> 
   <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create"/> 
            <property name="hibernate.show_sql" value="true"/> 
  </properties> 
 </persistence-unit> 
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</persistence> 
<!-- hibernate.hbm2ddl.auto =validate | update | create | create-drop --
> 
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VI. JAVA PERSISTENCE API 

CẤU HÌNH DATASOURCE TRONG JBossEAP  

Cài đặt Microsoft SQL Server JDBC module cho JbossEAP 

Tạo cấu trúc thư mục như hình 

  

File module.xml có nội dung 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.microsoft"> 

    <resources> 

        <resource-root path="sqljdbc42.jar"/> 

    </resources> 

    <dependencies> 

        <module name="javax.api"/> 

        <module name="javax.transaction.api"/> 

    </dependencies> 

</module> 

File sqljdbc42.jar là sqlserver driver library 

Lưu ý: 

Với MS SQL Server, bạn phải cấu hình cho nó lắng nghe TCP/IP trên cổng 1433 bằng cách: 

Mở Computer Management  Chọn mục Services and Applications  Chọn SQLServer 

Configuration manager  SQL Server Network Configuration  Protocols for 

MSSQLServer như hình. 
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Double click lên TCP/IP để thay đổi properties 

 

Thay TCP Port thành 1433 rồi nhấn OK. Sau đó bạn cần phải restart lại SQL Server service 
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Cài đặt MySQL JDBC module cho JbossEAP 

 

File module.xml có nội dung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="com.mysql"> 

  <resources> 

    <resource-root path="mysql-connector-java-5.1.36-bin.jar"/> 

  </resources> 

  <dependencies> 

    <module name="javax.api"/> 

    <module name="javax.transaction.api"/> 

  </dependencies> 

</module> 

 

Khai báo drivers và datasource 

Phân đoạn drivers trong standalone-full.xml có nội dung như sau 

<drivers> 

    <driver name="h2" module="com.h2database.h2"> 

        <xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-datasource-class> 

    </driver> 

    <driver name="sqlserver" module="com.microsoft"> 

        <xa-datasource-class> 

com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerXADataSource </xa-datasource-class> 

    </driver> 

    <driver name="mysql" module="com.mysql"> 

        <xa-datasource-class> 

com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource</xa-datasource-class> 

    </driver> 

</drivers 

Các phân đoạn datasource như sau 

<datasource jndi-name="java:/qlsv" pool-name="qlsv" enabled="true" use-java-

context="true"> 

    <connection-url> 

jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=qlsv</connection-url> 

    <driver>sqlserver</driver> 

    <security> 

        <user-name>sa</user-name> 

        <password>12345678</password> 

    </security> 

</datasource> 

<datasource jndi-name="java:jboss/MySqlDS" pool-name="MySqlDS" enabled="true"> 

    <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/cdcols</connection-url> 
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    <driver>mysql</driver> 

    <security> 

        <user-name>root</user-name> 

    </security> 

</datasource> 
 

 

JPA PROJECT 

Yêu cầu: Mỗi sinh viên đăng ký nhiều môn học, mỗi môn học được đăng ký bởi nhiều sinh 

viên. Thông tin của mỗi sinh viên bao gồm: mã số, họ tên, địa chỉ. Thông tin môn học bao 

gồm: mã số, tên môn học. Kết quả của việc sinh viên đăng ký 1 môn học được phản ánh bằng 

điểm của sinh khi thi môn học đó. 

Tạo một dự án JPA 

 

 

Nhấn next 2 lần 
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Ta được cấu trúc project như sau: 

 

Tạo lớp mô tả cho sinh viên, kết quả như sau 

package vovanhai.wordpress.com; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
 
@Entity 
@NamedQueries(value={ 
 @NamedQuery(name="Sinhvien.findAll", query="select sv from Sinhvien sv") 
 ,@NamedQuery(name="Sinhvien.getAllMonhoc", query="select dk from 
SinhvienDkMonhoc dk where dk.pk=:khoachinhdkmh") 
}) 
public class Sinhvien implements Serializable{ 
 @Id 
 @Column(name="mssv") 
 private long mssv; 
 @Column(name="hoten", length=70, nullable=false) 
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 private String hoten; 
 @Column(name="diachi", length=200) 
 private String diachi; 
  
 @OneToMany(mappedBy ="sv") 
 private List<SinhvienDkMonhoc>dssvdkmh; 
  
 public Sinhvien() { 
 } 
 public Sinhvien(long mssv, String hoten, String diachi) { 
  this.mssv = mssv; 
  this.hoten = hoten; 
  this.diachi = diachi; 
 } 
  
 public List<SinhvienDkMonhoc> getDssvdkmh() { 
  return dssvdkmh; 
 } 
 public void setDssvdkmh(List<SinhvienDkMonhoc> dssvdkmh) { 
  this.dssvdkmh = dssvdkmh; 
 } 
 public long getMssv() { 
  return mssv; 
 } 
 public void setMssv(long mssv) { 
  this.mssv = mssv; 
 } 
 public String getHoten() { 
  return hoten; 
 } 
 public void setHoten(String hoten) { 
  this.hoten = hoten; 
 } 
 public String getDiachi() { 
  return diachi; 
 } 
 public void setDiachi(String diachi) { 
  this.diachi = diachi; 
 } 
} 

Lớp Môn học 

package vovanhai.wordpress.com; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.FetchType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.Table; 
 
@Entity 
@Table(name="Monhoc") 
public class Monhoc implements Serializable{ 
 @Id 
 @Column(name="mamh", length=10, nullable=false) 
 private String mamh;  
 
 @Column(name="tenmh", length=200, nullable=false) 
 private String tenmh; 
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 @OneToMany(mappedBy="monhoc",fetch=FetchType.EAGER) 
 private List<SinhvienDkMonhoc>dsmhdksv; 
 
 
 public Monhoc() { 
 } 
 public Monhoc(String mamh, String tenmh) { 
  this.mamh = mamh; 
  this.tenmh = tenmh; 
 } 
 public String getMamh() { 
  return mamh; 
 } 
 public List<SinhvienDkMonhoc> getDsmhdksv() { 
  return dsmhdksv; 
 } 
 public void setDsmhdksv(List<SinhvienDkMonhoc> dsmhdksv) { 
  this.dsmhdksv = dsmhdksv; 
 } 
 public void setMamh(String mamh) { 
  this.mamh = mamh; 
 } 
 public String getTenmh() { 
  return tenmh; 
 } 
 public void setTenmh(String tenmh) { 
  this.tenmh = tenmh; 
 } 
} 

Giữa hai đối tượng môn học và sinh viên có mối quan hệ nhiều-nhiều nên ta tạo một lớp mô 

tả cho đối tượng trung gian. Có thể để JPA tự sinh bằng @ManyToMany nhưng trong trường 

hợp này ta tạo đồi tượng trung gian có tên SinhvienDkMonhoc. Đối tượng này có id là id của 

2 đối tượng môn học, sinh viên và một thuộc tính điểm. Code của lớp khóa chính và code của 

lớp như sau 

package vovanhai.wordpress.com; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Embeddable; 
@Embeddable 
public class SinhvienDkMonhocPK implements Serializable{ 
 private long mssv; 
 private String mamh; 
 
 public SinhvienDkMonhocPK() { 
 } 
 public SinhvienDkMonhocPK(long mssv, String mamh) { 
  this.mssv = mssv; 
  this.mamh = mamh; 
 } 
 public long getMssv() { 
  return mssv; 
 } 
 public void setMssv(long mssv) { 
  this.mssv = mssv; 
 } 
 public String getMamh() { 
  return mamh; 
 } 
 public void setMamh(String mamh) { 
  this.mamh = mamh; 
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 } 
 @Override 
 public int hashCode() { 
  final int prime = 31; 
  int result = 1; 
  result = prime * result + ((mamh == null) ? 0 : mamh.hashCode()); 
  result = prime * result + (int) (mssv ^ (mssv >>> 32)); 
  return result; 
 } 
 @Override 
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (this == obj) 
   return true; 
  if (obj == null) 
   return false; 
  if (getClass() != obj.getClass()) 
   return false; 
  SinhvienDkMonhocPK other = (SinhvienDkMonhocPK) obj; 
  if (mamh == null) { 
   if (other.mamh != null) 
    return false; 
  } else if (!mamh.equals(other.mamh)) 
   return false; 
  if (mssv != other.mssv) 
   return false; 
  return true; 
 } 
} 
package vovanhai.wordpress.com; 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.Table; 
 
@Entity 
@Table(name="SinhvienDkMonhoc") 
public class SinhvienDkMonhoc implements Serializable{ 
 @Id 
 private SinhvienDkMonhocPK pk; 
 private float diem; 
 
 @ManyToOne  
 private Monhoc monhoc; 
 
 @ManyToOne 
 private Sinhvien sv; 
 
 public Monhoc getMonhoc() { 
  return monhoc; 
 } 
 public void setMonhoc(Monhoc monhoc) { 
  this.monhoc = monhoc; 
 } 
 public Sinhvien getSv() { 
  return sv; 
 } 
 public void setSv(Sinhvien sv) { 
  this.sv = sv; 
 } 
 public SinhvienDkMonhoc() { 
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 } 
 public SinhvienDkMonhoc(SinhvienDkMonhocPK pk, float diem) { 
  super(); 
  this.pk = pk; 
  this.diem = diem; 
 } 
 public SinhvienDkMonhocPK getPk() { 
  return pk; 
 } 
 public void setPk(SinhvienDkMonhocPK pk) { 
  this.pk = pk; 
 } 
 public float getDiem() { 
  return diem; 
 } 
 public void setDiem(float diem) { 
  this.diem = diem; 
 } 
} 

 File persistent.xml có cấu trúc như sau 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence 
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd"> 
 <persistence-unit name="QLSV-JPA"> 
  <jta-data-source>java:/qlsv</jta-data-source> 
  <class>vovanhai.wordpress.com.Monhoc</class> 
  <class>vovanhai.wordpress.com.Sinhvien</class> 
  <class>vovanhai.wordpress.com.SinhvienDkMonhoc</class> 
  <properties> 
   <property name="javax.persistence.schema-
generation.database.action" value="drop-and-create"/> 
   <property name="javax.persistence.schema-generation.create-
database-schemas" value="true"/> 
  </properties> 
 </persistence-unit> 
</persistence> 

 

 

EJB PROJECT 

Tạo 1 Stateless SessionBean làm façade cho việc thao tác với JPA 
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Thêm reference đến JPA project 

 

Tạo façade session bean cho Sinhvien 
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Test code cho việc thêm 1 sinh viên cũng như lấy về danh sách sinh viên 

package vovanhai.wordpress.com; 
 
import java.util.List; 
import javax.ejb.LocalBean; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.TypedQuery; 
 
@Stateless 
@LocalBean 
public class SinhvienFacade implements SinhvienFacadeRemote { 
 
 @PersistenceContext(unitName="QLSV-JPA") 
 private EntityManager em; 
     
    public SinhvienFacade() { 
    } 
 
 @Override 
 public void insert(Sinhvien sv) { 
  em.persist(sv); 
 } 
 @Override 
 public List<Sinhvien> getAllSV() { 
  TypedQuery<Sinhvien> q = em.createNamedQuery ("Sinhvien.findAll" 
,Sinhvien.class); 
  return q.getResultList(); 
 } 
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} 

 

CLIENT PROJECT 

 

Thêm tham chiếu cho client 

 

Tạo trang index.jsp 

<%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8" %> 
<html> 
<head> 
<title>Index</title> 
</head> 
<body> 
 <form action="InsertSvServlet"> 
  Mã số:<input name="ms"/><br/> 
  Họ tên:<input name="ht"/><br/> 
  Địa chỉ:<input name="dc"/><br/> 
  <input type="submit" value="Insert"/> 
 </form> 
</body> 
</html> 

Code cho InsertServlet 

package vovanhai.wordpress.com; 
 
import java.io.IOException; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import vovanhai.wordpress.com.Sinhvien; 
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import vovanhai.wordpress.com.SinhvienFacadeRemote; 
 
@WebServlet("/InsertSvServlet") 
public class InsertSvServlet extends HttpServlet { 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
        
 @EJB 
 private SinhvienFacadeRemote sr; 
    public InsertSvServlet() { 
        super(); 
    } 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
  long ms=Long.parseLong(request.getParameter("ms")); 
  String ht=request.getParameter("ht"); 
  String dc=request.getParameter("dc"); 
  Sinhvien sv=new Sinhvien(ms, ht, dc); 
  sr.insert(sv); 
  response.sendRedirect("ListingSvServlet"); 
 } 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
  doGet(request, response); 
 } 
} 

Code cho ListingSvServlet 

package vovanhai.wordpress.com; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.List; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import vovanhai.wordpress.com.Sinhvien; 
import vovanhai.wordpress.com.SinhvienFacadeRemote; 
 
@WebServlet("/ListingSvServlet") 
public class ListingSvServlet extends HttpServlet { 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 @EJB 
 private SinhvienFacadeRemote sr; 
     
    public ListingSvServlet() { 
        super(); 
    } 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
  List<Sinhvien> lst = sr.getAllSV(); 
  PrintWriter out=response.getWriter(); 
  out.println("<h1>DANH SÁCH SINH VIÊN</h1>"); 
  out.println("<table border='1'><tr><th>mã số</th><th>họ tên</th><th>địa 
chỉ</th></tr>"); 
  for(Sinhvien s:lst) 
   out.println("<tr><td>"+s.getMssv()+"</td><td>" 
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 +s.getHoten()+"</td><td>"+s.getDiachi()+"</td></tr>"); 
 } 
 
 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 
  doGet(request, response); 
 } 
} 

 

ENTERPRISE APPLICATION PROJECT 

Tạo 1 Enterprise Application Project 

 

 

Chọn thêm các module vào eap 
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TRIỂN KHAI 

Cấu trúc của cả ứng dụng như sau 

 

Triển khai EAP lên JBossEAP ta được 
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BÀI TẬP 

Quản lý dự án 

Cho một mô tả logic như sau: 

 Một nhân viên (Employee) có một địa chỉ (Address) duy nhất. 

 Một Address chỉ thuộc về một nhân viên. 

 Một Employee thuộc về một phòng ban (Department) 

 Một Department có nhiều nhân viên. 

 Một dự án (Project) có nhiều nhân viên tham gia 

 Một nhân viên có thể tham gia nhiều dự án 

Trong đó các thông tin cơ sở của các entity như sau: 

 Employee (mã số, họ tên, ngày sinh, số điện thoại) 

 Address (mã sô, số nhà, đường, phường, quận) 

 Department (id, tên phòng ban, mô tả) 
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 Project (id, tên project, ngày bắt đầu, ngày kết thúc) 

Hãy dùng JPA để ánh xạ các entities trên. Viết các lớp controller cho các entities này. 

Viết chương trình cho phép thao tác với thành phần vừa tạo. 

Chương trình trắc nghiệm 

Cho một mô tả sau: 

Một thư viện câu hỏi trắc nghiệm gồm một tập các câu hỏi trắc nghiệm,  

Mỗi câu hỏi gồm một định danh để xác định, nội dung của câu hỏi, và độ khó của nó (bốn 

mức độ: dễ, trung bình, khó, rất khó) 

Mỗi câu hỏi có một danh sách các đáp án, mỗi đáp án có một định danh, nội dung của đáp án 

và một xác định xem đó có phải là đáp án đúng không. 

(mỗi câu hỏi có thể có nhiều lựa chọn và có thể chọn nhiều đáp áp đúng) 

a) Hãy xây dựng các entities để mô tả các thông tin trên sử dụng JPA 

b) Hãy xây dựng chương trình trắc nghiệm đơn giản. 
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VII. EJB SECURITY 

CẤU HÌNH 

EJB PROJECT 

CLIENT 

ENTERPRISE APPLICATION PROJECT 

TRIỂN KHAI 

BÀI TẬP 
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SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE 
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