ชนิดของการสร้ างเว็บเซอร์ วสิ
แบบ Top down คือ การสร้างเว็บเซอร์วสิ ที่เริ่ มต้นจากการสร้าง
เอกสาร WSDL ก่อน แล้วค่อยทําการ implement ส่ วน
ประมวลผล

ปฏิบตั กิ ารที่ 5
Web Service Provider
(Functional Service)

แบบ Bottom up คือ การ implement ส่ วนประมวลผลก่อน แล้ว
สร้างเอกสาร WSDL จากส่ วนที่ implement เสร็ จแล้ว
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การสร้ างเว็บเซอร์ วสิ แบบ Top down

ตัวอย่ างการสร้ างเว็บเซอร์ วสิ แบบ Top down

1. สร้ างเอกสาร WSDL - ออกแบบโครงสร้าง XML ที่จะใช้เป็ น input
และ output ของเว็บเซอร์วสิ
2. Generate Source Code – โดยใช้เครื่ องมือในการสร้างโค้ดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานของเว็บเซอร์วสิ จากเอกสาร WSDL
3. Implement ส่ วนประมวลผล - พิมพ์โค้ดคําสัง่ ภายในที่จะทํางาน
เมื่อได้รับ SOAP Request
4. Deploy บน Server – เพิม่ Service ที่สร้างเสร็ จบน Server เพื่อรอ
รับคําร้องจากผูใ้ ช้

 ต้องการสร้างเซอร์วสิ ที่ให้บริ การหาค่า BMR (Basal Metabolic Rate)
 ค่า BMR นี้ จะแสดงถึงปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสําหรับการดํารงชีวติ อยู่ มี
หน่วยเป็ นกิโลแคลอรี่ ต่อวัน สู ตรคํานวณดังนี้
 ค่ า BMR สํ าหรับผู้ชาย
BMR = 66 + (13.7 x นํ้าหนัก kg) + (5 x ส่ วนสู ง cm) –(6.8 x อายุ)
 ค่ า BMR สํ าหรับผู้หญิง
BMR = 665 + (9.6 x นํ้าหนัก kg) + (1.8 x ส่ วนสู ง cm) – (4.7 x อายุ)
 จากสู ตร input ของเว็บเซอร์วสิ ประกอบด้วย
1. เพศ – จะต้องมีค่าเป็ น Male หรื อ Female
gender
2. นํ้าหนัก - ตัวเลขจํานวนจริ ง
age
calculateBMR
bmrValue
3. ส่ วนสู ง - ตัวเลขจํานวนจริ ง
Service
weight
4. อายุ - ตัวเลขจํานวนเต็ม
height
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การสร้ างเอกสาร WSDL

การกําหนดโครงสร้ างของ input

สร้าง Dynamic Web Project ชื่อ BMRWebService
สร้างเอกสาร WSDL
 ที่ Web Content คลิกขวาเลือก New > Other… > Web Services > WSDL File
ตั้งชื่อไฟล์เป็ น bmr.wsdl
 คลิกที่แท็บ Design
 กําหนดชื่อ service ใหม่เป็ น calculateBMR ดังภาพ
 หลังจากนั้นคลิกที่ลูกศรออก เพื่อไปยังหน้าระบุชนิดของ input และ output

<xsd:element name="calculateBMR">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="gender" type="xsd:string" />
<xsd:element name="age" type="xsd:int"></xsd:element>
<xsd:element name="weight" type="xsd:float"></xsd:element>
<xsd:element name="height" type="xsd:float"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

กําหนดชื่ อ service

กําหนดเงื่อนไขข้อมูลใหม่

<xsd:element name="calculateBMR">
โดยสร้าง simpleType ขึ้นมา
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="gender" type="tns:genderType" />
<xsd:element name="age" type="xsd:int"></xsd:element>
<xsd:element name="weight" type="xsd:float"></xsd:element>
<xsd:element name="height" type="xsd:float"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

...
<xsd:simpleType name="genderType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Male"/>
<xsd:enumeration value="Female"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

คลิกเพื่อกําหนด input
คลิกเพื่อกําหนด output

เงื่อนไขต้องเป็ น Male หรื อ
Female เท่านั้น
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การกําหนดโครงสร้ างของ output
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การ Generate Source Code
คลิกขวาที่ชื่อ Project เลือก New > Other… > Web Services > Web Services
เลือกแบบ Top down

เลือกเอกสาร WSDL ที่
ได้สร้างไว้

เลือกเอกสาร WSDL ที่
ได้สร้างไว้

<xsd:element name="calculateBMRResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="bmrValue" type="xsd:double"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
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ตําแหน่ งของเอกสาร WSDL

Implement ส่ วนประมวลผล

เอกสาร WSDL จะถูกสร้างขึ้นใหม่ที่ WebContent/wsdl มีชื่อลงท้ายด้วย SOAP เช่น
bmrSOAP.wsdl โดยจะระบุ URL ที่ใช้ในการส่ ง SOAP Request มายังเว็บเซอร์วสิ

คลาสที่ Generate จาก WSDL

ตัวแปรที่ถูกเก็บค่าเมื่อรับ
ข้อมูลจาก SOAP Request

แทรกชุดคําสัง่ ในการประมวลผลเมื่อมีผเู ้ รี ยกเว็บเซอร์วสิ

<wsdl:service name="bmr">
<wsdl:port binding="tns:bmrSOAP" name="bmrSOAP">
<soap:address location="http://www.example.org/"/>
</wsdl:port>
bmr.wsdl
</wsdl:service>

เพิ่มคําสัง่ ที่ตอ้ งการในเมธอด

<wsdl:service name="bmr">
<wsdl:port binding="tns:bmrSOAP" name="bmrSOAP">
<soap:address location="http://localhost:8080/BMRWebService/services/bmrSOAP"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
bmrSOAP.wsdl
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การ Deploy Service ทีส่ ร้ างขึน้
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ทดสอบด้ วย SoapUI

เพิ่มโปรเจ็ค BMRWebService ไปยัง Server และ Start Server
ทดสอบเปิ ดเอกสาร WSDL ของเว็บเซอร์วสิ ที่

http://localhost:8080/BMRWebService/services/bmrSOAP?wsdl

ชื่อ Project

ชื่อไฟล์ wsdl ที่สร้างขึ้นในขั้นตอน
แรกจะตามด้วย SOAP?wsdl
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ทดสอบด้ วย SoapUI

Assignment#5: ข้ อ 1
จงเขียนเว็บเซอร์วสิ ให้บริ การหาค่า BMI (Body Mass Index) ซึ่งมีสูตรดังนี้

weight
:float
height
:float

calculateBMI
Service

bmiValue :float
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การสร้ างเว็บเซอร์ วสิ แบบ Bottom up
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ตัวอย่ างการสร้ างเว็บเซอร์ วสิ แบบ Bottom up

1. สร้ างคลาสและเมธอด – เป็ นการเขียนโค้ดโปรแกรมทัว่ ไป แต่มี
การสร้างเมธอดที่ตอ้ งการให้เป็ นเว็บเซอร์วสิ บรรจุอยูใ่ นคลาส
2. Generate เอกสาร WSDL จากคลาส – ใช้เครื่ องมือในการสร้าง
เอกสาร WSDL ที่ติดมากับโปรแกรมพัฒนา
3. Deploy บน Server – เพิ่ม Service ที่สร้างเสร็ จบน Server เพื่อ
รอรับคําร้องจากผูใ้ ช้

ต้องการสร้างเซอร์วิสที่ให้บริ การแปลงค่าอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็ นฟาเรน
ไฮร์ ให้เป็ นเซลเซี ยส มีสูตรคํานวณดังนี้
°C = (°F - 32) x 5/9

fahrenheit: double
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fahrenheitToCelsius
Service

celsius: double
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การสร้ างคลาสและเมธอด

Generate เอกสาร WSDL และ Deploy Service
คลิกขวาที่ชื่อคลาส Convert > Web Services > Create Web Services

สร้าง Dynamic Web Project ชื่อ ftocService
ที่ Java Resources > src คลิกขวา New > Package ตั้งชื่อ exam
สร้างคลาสใหม่โดยคลิกขวาที่ exam เลือก New > Class ใส่ ชื่อ Convert
package exam;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebService;
@WebService
public class Convert {
@WebMethod
public double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit) {
return (fahrenheit-32)*5.0/9.0;
}
}
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เอกสาร WSDL จากการ Generate

18

ทดสอบด้ วย SoapUI

ทดสอบเปิ ดเอกสาร WSDL ของเว็บเซอร์วสิ
http://localhost:8080/ftocService/services/Convert?wsdl

ชื่อ Project

ชื่อคลาส
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Assignment#5: ข้ อ 2
จงเขียนเว็บเซอร์วสิ ให้บริ การตัดเกรดจากคะแนนที่ส่งมา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
คะแนนมากกว่า 80 ได้เกรด A
คะแนนมากกว่า 75 แต่นอ้ ยกว่า 80 ได้เกรด B+
คะแนนมากกว่า 70 แต่นอ้ ยกว่า 75 ได้เกรด B
คะแนนมากกว่า 65 แต่นอ้ ยกว่า 70 ได้เกรด C+
คะแนนมากกว่า 60 แต่นอ้ ยกว่า 65 ได้เกรด C
คะแนนมากกว่า 55 แต่นอ้ ยกว่า 60 ได้เกรด D+
คะแนนมากกว่า 50 แต่นอ้ ยกว่า 55 ได้เกรด D
คะแนนตํ่ากว่าเงื่อนไขอื่นได้เกรด F

score: int

Grader
Service

grade: string
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