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Moduł 5: JMS 

Ćwiczenie 1:  

Treść 

Na serwerze aplikacji JBoss 6.x dodaj nową kolejkę StringQueue. 

Instrukcja rozwiązania 

1. Otwórz podkatalog server/default/deploy/hornetq/ serwera aplikacji JBoss 6.x 

2. Otwórz do edycji plik hornetq-jms.xml 

3. Dodaj nowy znacznik queue obrębie Tagu configuration 

Rozwiązanie  

   <queue name="StringQueue"> 

      <entry name="/queue/StringQueue" /> 

   </queue> 
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Ćwiczenie 2:  

Treść 

Przygotuj klasę wysyłającą na kolejkę obiekty typu String. Wartośd ta nie powinna byd przekazywana 

w ciele wiadomości, ale jako property. Kolejka jest zdefiniowana pod nazwą StringQueue 

Instrukcja rozwiązania 

1. Utwórz nowy komponent EJB 

2. Zdefiniuj zasoby od których zależy komponent: ConnectionFactory i Queue, poprzez 

adnotację @Resource 

3. Przygotuj wiadomośd do wysłania 

4. Dodaj nową właściwośd wiadomości poprzez metodą setStringProperty()  
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Rozwiązanie  

package pl.devcastzone.stockapp.logging.ejb; 

 

import javax.annotation.Resource; 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.jms.Connection; 

import javax.jms.ConnectionFactory; 

import javax.jms.JMSException; 

import javax.jms.Message; 

import javax.jms.MessageProducer; 

import javax.jms.Queue; 

import javax.jms.QueueSession; 

import javax.jms.Session; 

 

@Stateless 

public class LoggingFacade implements LoggingFacadeLocal { 

 

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

 ConnectionFactory connectionFactory; 

 

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

 Queue queue; 

 

 public void sendMessage(String token) { 

 

  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); 

   Message message = session.createMessage(); 

   message.setStringProperty("token", token); 

   messageProducer.send(message); 

  } 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); 

   } 

  } 

 

 } 

 

} 
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Ćwiczenie 3:  

Treść 

Przygotuj klasę nasłuchującą na kolejce StringQueue. Po otrzymaniu zawartośd, komponent zapisuje 

w logach konsoli wartośd atrybuty ‘token’ z wiadomości JMS 

Instrukcja rozwiązania 

1. Utwórz nową klasę implementującą interfejs MessageListener 

2. Za pomocą adnotacji @ActivationConfigProperty skonfiguruj Message Driven Bean 

3. Z dostarczonego obiektu typu Message pobierz wartośd typu String z klucza ‘token’ 

Rozwiązanie  

package pl.devcastzone.ejb3.jms; 

 

import javax.ejb.ActivationConfigProperty; 

import javax.ejb.MessageDriven; 

import javax.jms.JMSException; 

import javax.jms.Message; 

import javax.jms.MessageListener; 

 

@MessageDriven( 

 activationConfig = {  

  @ActivationConfigProperty( 

  propertyName = "destination", propertyValue = "queue/StringQueue"), 

  @ActivationConfigProperty( 

  propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue") 

 } 

) 

public class QueueListener implements MessageListener { 

 

    public void onMessage(Message message) { 

         

     try { 

      String str = message.getStringProperty("token"); 

   System.out.println(str); 

  } catch (JMSException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

      

    } 

 

} 

 

 


