ชนิดข้ อมูลพืน้ ฐานของตัวแปร
int
short
long
byte
float
double
char
boolean

ปฏิบตั กิ ารที่ 1
พื้นฐาน Java และ JSP

4 bytes
2 bytes
8 bytes
1 byte
4 bytes
8 bytes
2 bytes
true, false
หมายเหตุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
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Hello World

โครงสร้ างควบคุม
switch
if/else

ชื่อคลาส

ฟังก์ชนั main บอกจุดเริ่ มต้นโปรแกรม

if(x==4) {
// act1
} else {
// act2
}

class Hello {

while

int i=5;
while(i!=0) {
// act1
i--;
}

public static void main(String[] args) {
do/while

System.out.println("Hello World");

int i=5;
do {
// act1
i--;
} while(i!=0);

}
}

ฟังก์ชนั แสดงข้อความออกทางหน้าจอ
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char c=IN.getChar();
switch(c) {
case ‘a’:
case ‘b’:
// act1
break;
default:
// act2
}
for

for(int i=0;i<=9;i++){
// act1
}
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Class

ตัวอย่ าง Class

โครงสร้างของวัตถุ ที่ตอ้ งการใช้ในการสร้าง Object
Fruit
ชื่ อ Class
attribute-1
attribute-2
attribute-n
method-1
method-2
method-n

grams: int
cals_per_gram: int

Fruit
รายการตัวแปรที่ใช้ในคลาส

grams: int
cals_per_gram: int

ฟังก์ชนั ที่ทาํ งานภายในคลาส

setGrams(int): void
setCalsPerGram(int): void
total_calories(): int

class Fruit {
int grams;
int cals_per_gram;
void setGrams(int g) { grams = g; }

setGrams(int): void
setCalsPerGram(int): void
total_calories(): int

void setCalsPerGram(int cal) {
cals_per_gram = cal;
}
int total_calories() {
return grams*cals_per_gram;
}
}
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Object

class Fruit {
int grams;
int cals_per_gram;

Class

คลาสที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากสร้างเป็ น Object ก่อน

void setCalsPerGram(int cal) {
cals_per_gram = cal;
}
int total_calories() {
return grams*cals_per_gram;
}

Object

void setGrams(int g) { grams = g; }
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กิจกรรม
Fruit
grams: int
cals_per_gram: int

จงเขียนคลาส Triangle ซึ่งมีโครงสร้างดังแผนภาพ หลังจากนั้น สร้างเป็ น Object
เพื่อทดสอบการทํางานของฟังก์ชนั ที่สร้างขึ้นในคลาส เพื่อแสดงพื้นที่สามเหลี่ยม
ออกทางหน้าจอ

setGrams(int): void
setCalsPerGram(int): void
total_calories(): int

Triangle
base: int
height: int

mango: Fruit
grams = 11
cals_per_gram = 100

setBase(int): void
setHeight(int): void
getArea(): float

public static void main(String[] a) {
สร้าง object Fruit mango = new Fruit();
mango.setGrams(11);
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั mango.setCalsPerGram(100);
System.out.println("Mango has " + mango.total_calories() );
}
}
7

height

base
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การสื บทอดคลาส

ตัวอย่ าง Class
Fruit

คลาสที่สร้างขึ้นบางครั้งอาจจําเป็ นต้องเพิ่มส่ วน attribute และ method เพื่อให้ทาํ งาน
เฉพาะเจาะจงกว่าคลาสเดิมที่มีอยู่

grams: int
cals_per_gram: int
setGrams(int): void
setCalsPerGram(int): void
total_calories(): int

คลาส Fruit เมื่อต้องการขยายให้เป็ นคลาส BerryFruit จะสื บทอดคุณสมบัติทวั่ ไป
ของผลไม้จากคลาส Fruit และจะเพิ่มคุณสมบัติของ BerryFruit เข้าไป และอาจ
ปรับปรุ งการทํางานของฟังก์ชนั เดิม

BerryFruit
color: String
total_calories(): int
9

Interface

class Fruit {
int grams;
int cals_per_gram;
...
int total_calories() {
return grams*cals_per_gram;
}
}
class BerryFruit extends Fruit {
String color;
int total_calories() {
return grams*cals_per_gram - 5;
}
}
public class FruitApp {
public static void main(String[] a) {
BerryFruit strawberry = new BerryFruit();
strawberry.setGrams(11);
strawberry.setCalsPerGram(100);
System.out.println("Strawberry has " +
strawberry.total_calories() );
}
}
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ตัวอย่ างการใช้ Interface

Interface คือ คลาสที่มีเพียงต้นแบบของฟังก์ชนั ไม่มีส่วนการทํางานจริ ง

Human
talk(): void

interface Human {
public void talk();
}

Interface ใช้ในการกําหนดว่าคลาสนั้นทําอะไรได้บา้ ง ทําให้มีหลายคลาสที่ทาํ งาน
แตกต่างกันไป แต่มีตน้ แบบฟังก์ชนั เหมือนกัน

class Thai implements Human {
public void talk(){
System.out.println("I'm Thai.");
}
}
class Japanese implements Human {
public void talk() {
System.out.println("I'm Japanese.");
}
}
class Chinese implements Human {
public void talk() {
System.out.println("I'm Chinese.");
}
}

Thai

Japanese

Chinese

talk(): void

talk(): void

talk(): void

public class Test {
public static void main(String[] s) {
Thai thai = new Thai();
Japanese jap = new Japanese();
Chinese chinese = new Chinese();
talk(thai);
talk(jap);
talk(chinese);
}
private static void talk(IHuman h){
h.talk();
}
}
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Annotations

Packages

Annotation คือ การกําหนด Configuration ให้กบั โปรแกรมที่สร้างขึ้น

Package ใช้ในการจัดหมวดหมู่ Class เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่
Package เปรี ยบเสมือนโฟลเดอร์ในการจัดเก็บโค้ดโปรแกรม
เมื่อมีการเก็บ Class ต่างๆใน Package แล้วจะต้องระบุชื่อ package ที่ส่วนหัวของ
โค้ดด้วย เช่น
package kku.cs;
เมื่อต้องการใช้คลาสใน package ต้องระบุชื่อ package ในส่ วนหัวของโค้ดด้วย เช่น
import kku.cs.Student; // กรณี ใช้ Class เดียว
import kku.cs.*; // กรณี ใช้ทุกคลาส

การนํา Annotation ไปไว้หน้าอะไรจะเป็ นข้อมูลของสิ่ งนั้น เช่น ไว้หน้า ฟังก์ชนั จะ
เป็ นของฟังก์ชนั
รู ปแบบการเขียน Annotation จะใช้ @ นําหน้า เช่น
@WebService
public class onews {
@WebMethod
public int add(int a, int b) {
return a + b;
}
}
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การตรวจจับข้ อผิดพลาด (Exception)

ตัวอย่ าง

ภาษา Java มีประโยค try-catch สําหรับจัดการกับข้อผิดพลาด ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
try {
<statements>;
} catch(Exception e) {
<statements>;
}
 เมื่อต้องการดักจับข้อผิดพลาดคําสัง่ บรรทัดใดจะนําคําสัง่ ไว้ในส่ วน try { }
 เมื่อต้องการให้ทาํ งานใดๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะเขียนคําสัง่ ไว้ในส่ วน catch { }

class Test {
public static void main(String[] args) {
try {
int x = 0;
System.out.println(1 / x);

ตรวจจับว่าตัวหารจะมีค่า
เป็ น 0 หรื อไม่

} catch (Exception ex) {
System.out.println(ex);

ถ้ามีค่าเป็ น 0 ให้แสดง
ข้อความเตือน

}
}
}
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JSP

การแทรกโค้ ด Java ใน JSP

JSP หรื อ JavaServer Pages คือ ภาษาโปรแกรมที่ทาํ งานบน server (server-side
programming) เช่นเดียวกับภาษา PHP
JSP ใช้ในการสร้าง Web Application ที่อยูบ่ นพื้นฐานของภาษา Java

ใช้เครื่ องหมาย <% %> เพื่อแทรกโค้ด Java ในคําสัง่ HTML
ส่ วนหัว ใช้ระบุการ encode
คลาสที่จะ import มาใช้

<%@ page language="java"
contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<body>
<%
for(int i=0; i<5; i++) {
ส่ วน Scriptlet ใช้ในการ
out.println("Hello สวัสดี<br>");
แทรกโค้ด Java
}
%>
</body>
</html>
17

การติดตั้ง Tomcat Server
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สร้ าง Server ในการทดสอบ JSP

Tomcat หรื อ Apache Tomcat คือ โปรแกรม Web Server ที่ใช้ในการประมวลผล
ไฟล์ JSP
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ (เลือกไฟล์ชนิด .zip)
 http://tomcat.apache.org/
Extract ไฟล์ไว้ที่ใดก็ได้ในเครื่ อง
ไปที่โปรแกรม Eclipse
 เลือกเมนู File > New > Other…
 เลือกที่ Server
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สร้ าง Server ในการทดสอบ JSP

การสร้ าง Project ใหม่
เลือกเมนู File > New > Dynamic Web Project แล้วใส่ ชื่อ Project
สร้างไฟล์ JSP ในโฟลเดอร์ WebContent
 คลิกขวาที่โฟลเดอร์ WebContent เลือก New > JSP File
พิมพ์โค้ด และทําการบันทึก

เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม
Tomcat
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การเพิม่ Project บน Tomcat Server
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การ Start Server
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การรันหน้ า JSP ผ่ าน Browser
ชื่อ Project

การรับค่ าจาก URL
<%@ page language="java"
contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
ตัวแปร request ใช้ในการดึงค่าจาก URL
<body>
<%
String num = request.getParameter("num");
if (num!=null) {
int n = Integer.parseInt(num);
ค่าจาก URL จะเป็ น String

ชื่อไฟล์ jsp

for(int i=0; i<n; i++) {
out.println("Hello สวัสดี<br>");
}

เสมอ จึงต้องแปลงเป็ นตัวเลข
ก่อนนําไปใช้

}
%>
</body>
</html>
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การรับค่ าจาก HTML ฟอร์ ม
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กิจกรรม

<%@ page language="java"
contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<body>
<%
String num = request.getParameter("num");
if (num!=null) {
int n = Integer.parseInt(num);

จงเขียนเว็บสําหรับคํานวณค่าพื้นที่สามเหลี่ยม โดยสร้างฟอร์ม HTML รับค่าฐาน
และสู ง แล้วแทรกโค้ดในการรับค่าและคํานวณพื้นที่สามเหลี่ยม

for(int i=0; i<n; i++) {
out.println("Hello สวัสดี<br>");
}
}
%>
<form action="">
<input type="text" name="num">
<input type="submit" value="ส่ ง">
</form>
</body>
</html>
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