แหล่ งค้ นหาเว็บเซอร์ วสิ
http://www.webservicex.net/

ปฏิบตั กิ ารที่ 4
Web Service Consumer

http://www.service-repository.com/
http://www.programmableweb.com/apis/directory
http://free-web-services.com/
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ชื่อ Service

การค้ นหาเว็บเซอร์ วสิ

input ของ Service

SOAP Request ทีส่ ร้ าง
จากเอกสาร WSDL
SOAP Request

URL ของเอกสาร
WSDL

<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<web:GetGeoIP>
<web:IPAddress>?</web:IPAddress>
</web:GetGeoIP>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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SoapUI

output ของ Service

SoapUI คือ เครื่ องมือที่ช่วยในการทดสอบการเรี ยกใช้เว็บเซอร์วสิ โดยที่ไม่ตอ้ งเขียน
โค้ดโปรแกรม ช่วยให้เราเห็นโครงสร้างของ SOAP Message ที่ส่งและตอบกลับ

SOAP Response ทีส่ ร้ าง
จากเอกสาร WSDL
SOAP Response
<soapenv:Envelope>
<soapenv:Body>
<GetGeoIPResponse>
<GetGeoIPResult>
<ReturnCode>1</ReturnCode>
<IP>202.28.94.20</IP>
<ReturnCodeDetails>Success</ReturnCodeDetails>
<CountryName>Thailand</CountryName>
<CountryCode>THA</CountryCode>
</GetGeoIPResult>
</GetGeoIPResponse>

SOAP Request
SOAP Response

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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ใช้ XPath ดึงข้ อมูลจาก SOAP Response
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การเรียกใช้ เว็บเซอร์ วสิ ด้ วย Java
สร้างคลาสที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร WSDL (เครื่ องมือจะสร้างให้อตั โนมัติ)
เรี ยกเว็บเซอร์วสิ จากเมธอดของคลาสที่สร้างขึ้น
เขียนคําสัง่ ดึงข้อมูลจากผลลัพธ์ของการเรี ยกเว็บเซอร์วสิ ซึ่งอาจเป็ นการแสดงผล
หรื อนําไปประมวลผลต่อ
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สร้ างคลาสทีเ่ กีย่ วข้ องจากเอกสาร WSDL

คลาสทีถ่ ูกสร้ างอัตโนมัติ

สร้าง Dynamic Web Project
คลิกขวา New > Web Services > Web Service Client
คลาสที่สร้างขึ้นจาก XML Schema
ใช้เก็บผลลัพธ์จาก SOAP Response
ใส่ URL เอกสาร WSDL ของ
เว็บเซอร์วสิ ที่ตอ้ งการเรี ยกใช้

เรี ยกเว็บเซอร์วสิ จากคลาสที่
ลงท้ายด้วย Proxy

คลาสที่ทาํ หน้าที่ติดต่อสื่ อสาร
กับเว็บเซอร์วสิ
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คลาสทีส่ ร้ างขึน้ จาก XML Schema
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คลาสทีม่ เี มธอดสํ าหรับเรียกเว็บเซอร์ วสิ
ชื่อ Service

ชื่อ Service
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เขียนคําสั่ งเรียกเว็บเซอร์ วสิ
<%@ page import="geoip.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
pageEncoding="utf-8"%>
<%
String ip = "202.28.94.20";
if (ip != null) {
// 1. สร้าง object ของคลาสสําหรับเรียกเว็บเซอร์วสิ
GeoIPServiceSoapProxy geoProxy = new GeoIPServiceSoapProxy();

ผลลัพธ์

เขียนคําสั่ งเรียกเว็บเซอร์ วสิ
<%@ page import="geoip.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
pageEncoding="utf-8"%>
<%
String ip = request.getParameter("ip");
if (ip != null) {
// 1. สร้าง object ของคลาสสําหรับเรียกเว็บเซอร์วสิ
GeoIPServiceSoapProxy geoProxy = new GeoIPServiceSoapProxy();

// 2. เริม่ ส่งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์วสิ
GeoIP geoIp = geoProxy.getGeoIP(ip);

// 2. เริม่ ส่งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์วสิ
GeoIP geoIp = geoProxy.getGeoIP(ip);

// 3. แสดงผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ
out.println("<b>ข้อมูลหมายเลข IP " + ip + "</b><br>");
out.println("รหัสประเทศ: " + geoIp.getCountryCode() + "<br>");
out.println("ชือ่ ประเทศ: " + geoIp.getCountryName() + "<br><br>");

// 3. แสดงผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ
out.println("<b>ข้อมูลหมายเลข IP " + ip + "</b><br>");
out.println("รหัสประเทศ: " + geoIp.getCountryCode() + "<br>");
out.println("ชือ่ ประเทศ: " + geoIp.getCountryName() + "<br><br>");

}
%>

ผลลัพธ์

}
%>
<form>กรอก IP <input type="text" name="ip"><input type="submit"></form>

ไฟล์ geo.jsp
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เว็บรับค่าเงินบาท และแสดงผลลัพธ์เป็ นเงินสกุล
3 สกุล โดยดึงอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุ ดจากเว็บเซอร์วิส

ผลลัพธ์

http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL
<%@ page import="currency.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html;charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%
String baht = request.getParameter("baht");
if (baht != null) {
// 1. สร้าง object ของคลาสสําหรับเรี ยกเว็บเซอร์วสิ
CurrencyConvertorSoapProxy curr = new CurrencyConvertorSoapProxy();
// 2. เริ่ มส่ งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์ วสิ
double usRate = curr.conversionRate(Currency.THB, Currency.USD);
double hkRate = curr.conversionRate(Currency.THB, Currency.HKD);
double japanRate = curr.conversionRate(Currency.THB, Currency.JPY);
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กิจกรรม
เขียนเว็บค้นหาข้อมูลสถานที่จาก
Domain Name โดยรับค่าเป็ นชื่อ
Domain และส่ งไปขอข้อมูลจาก
เว็บเซอร์วสิ ดังนี้

ผลลัพธ์

http://www.webservicex.net/ws/WSD
etails.aspx?WSID=52&CATID=12

// 3. แสดงผลลัพธ์จากเว็บเซอร์ วสิ
out.println("<b>" + baht + " บาท คิดเป็ น</b><br>");
out.println((usRate * Integer.parseInt(baht)) + " US Dollar<br>");
out.println((hkRate * Integer.parseInt(baht)) + " Hong Kong Dollar<br>");
out.println((japanRate * Integer.parseInt(baht)) + " Yen<br>");
}
%>
<form>กรอกจํานวนเงินบาท <input type="text" name="baht"><input type="submit"></form>

ไฟล์ currency.jsp

15

16

ลักษณะข้ อมูลใน SOAP Response

ตัวอย่ างข้ อมูลรู ปแบบ String ทีเ่ ป็ น XML
http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WSDL

อยูใ่ นรู ปแบบโครงสร้าง XML

อยูใ่ นรู ปแบบ String ที่เป็ น XML

<%@ page import="weather.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf‐8"
pageEncoding="utf‐8"%>
<%
ิ
// 1. สร้าง object ของคลาสสําหรับเรียกเว็บเซอร์วส
GlobalWeatherSoapProxy weatherProxy = new GlobalWeatherSoapProxy();

่ ส่งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์วสิ
// 2. เริม
String output = weatherProxy.getWeather("Khon Kaen", "Thailand");
การดึงผลลัพธ์จะดึงโดยเรี ยกจากเมธอด

ิ
// 3. แสดงผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วส
out.println(output);
%>

การดึงผลลัพธ์จะต้องแปลงเป็ น document object
ก่อน แล้วใช้ XPath หรื อ XSL แสดงข้อมูล

ไฟล์ weather1.jsp

17

// 1. สร้าง object ของคลาสสําหรับเรียกเว็บเซอร์วส
ิ
GlobalWeatherSoapProxy weatherProxy = new GlobalWeatherSoapProxy();

ตัวอย่ างเอกสาร XSL

// 2. เริม
่ ส่งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์วสิ
String output = weatherProxy.getWeather("Khon Kaen", "Thailand");

<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

// 3. อ่านผลลัพธ์จาก Web Service เก็บลง document object
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(output)));
// ดึงข้อมูลด้วย XPath
XPath xPath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
String expression = "//Temperature";
String temp = xPath.compile(expression).evaluate(document);
out.println("<h1>อุณหภูมวิ น
ั นี้ " + temp + "</h1><br>");
// แสดงข้อมูลด้วยรูปแบบทีก
่ าํ หนดจากเอกสาร XSL
File stylesheet = new File("C:\\DataInfo\\WebContent\\weather.xsl");
TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance();
StreamSource stylesource = new StreamSource(stylesheet);
Transformer transformer = tFactory.newTransformer(stylesource);
DOMSource source = new DOMSource(document);
StreamResult result = new StreamResult(out);
transformer.transform(source, result); // เริม
่ แปลงข้อมูล XML ตามรูปแบบที่ XSL

ไฟล์ weather2.jsp

ผลลัพ18ธ์

<xsl:output method="html" />
<xsl:template match="/CurrentWeather">
ข้อมูลอากาศของ <b><xsl:value‐of select="Location"/></b><br/>

ผลลัพธ์

เวลา: <xsl:value‐of select="Time"/><br/>
ความเร็วลม: <xsl:value‐of select="Wind"/><br/>
ทัศนวิสยั : <xsl:value‐of select="Visibility"/><br/>
อุณหภูม:ิ <xsl:value‐of select="Temperature"/><br/>
ความชืน้ สัมพัทธ์: <xsl:value‐of select="RelativeHumidity"/><br/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

กําหนด
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ไฟล์ weather.xsl
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Assignment#4

ตัวอย่ าง

สร้างเว็บที่มีการเรี ยกเว็บเซอร์วสิ 3 แหล่ง โดยนําข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในหน้าเว็บเดียวกัน เว็บ
เซอร์วสิ ที่ตอ้ งเรี ยกประกอบด้วย
 เว็บเซอร์วสิ ปตท. แสดงตารางราคานํ้ามันล่าสุ ด
http://www.pttplc.com/webservice/pttinfo.asmx
 เว็บเซอร์วสิ ใดๆ ก็ได้อีก 2 เว็บเซอร์วสิ โดยค้นหาจากเว็บที่ให้ไว้ในสไลด์หน้า 2

ดึงจากเว็บเซอร์วสิ ปตท. ใช้ XSL แสดง
ตาราง ใช้ฟังก์ชนั string-length() มาช่วย
ตัดชนิดนํ้ามันที่ไม่มีราคาออก

การส่ งงาน ให้ Zip ไฟล์ซ่ ึ งประกอบด้วยไฟล์ 2 ไฟล์
1. ไฟล์ .war ได้จากการ Export Project ดูวธิ ีการที่หน้า 23
2. ไฟล์ภาพ Capture หน้าเว็บที่ได้
ข้ อแนะนํา
- ควรทดสอบเว็บเซอร์วสิ ที่เลือก ว่าสามารถทํางานได้จริ งหรื อไม่ดว้ ย SoapUI ก่อน
- หากทดสอบแล้วสามารถทํางานได้จริ งให้แสดงผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ ที่เลือกมาทั้งสอง โดยใช้ XPath หรื อ XSL ในการ
ดึงข้อมูลออกมาแสดงผลที่หน้าเว็บ

ขออัตราแลกเงินล่าสุ ดจาก
เว็บเซอร์วสิ มาคํานวณ
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การ Export Project
คลิกขวาที่ชื่อ Project เลือก Export > WAR File

เลือก Folder ที่จะเก็บ WAR File

เลือกให้ export ไฟล์
source code ด้วย
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ขอข้อมูลอากาศจากเว็บ
เซอร์วสิ มาแล้วใช้ XPath ดึง
เฉพาะอุณหภูมิมาแสดง
22

