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1. เตรี ยมข้อมูลที่ Service ต้องการ
2. สร้างข้อความตามรู ปแบบที่
Service กําหนด
3. ส่ งคําร้องไปยัง Service

Database

Result Set

Service Processing

1. รับข้อความที่ผใู ้ ช้ส่งมา
2. ดึงข้อมูลออกจากข้อความ
3. ส่ งคําสัง่ SQL ไปยังฐานข้อมูล
4. ฐานข้อมูลประมวลผลส่ งชุดผลลัพธ์กลับ
5. แปลงข้อมูลเป็ น XML ส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้
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ตัวอย่ างการส่ ง SOAP Message

ตัวอย่ าง XML Schema ในเอกสาร WSDL
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Java Database Connectivity (JDBC)

Java Database Connectivity (JDBC)

JDBC คือ Middleware หรื อ Library ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ เช่น MS SQL, Oracle, MySQL
ผูผ้ ลิตโปรแกรมฐานข้อมูลจะสร้าง driver ซึ่งเป็ นชุดคําสัง่ ที่ใช้ในการส่ งคําสัง่ SQL
ไปยังฐานข้อมูล และรับผลลัพธ์มาเก็บในลักษณะของ Object ที่สามารถนําไปใช้ใน
การประมวลผลได้

ไฟล์ JDBC Driver จะมีให้ download ในเว็บไซต์
ฐานข้อมูล MySQL โหลดได้ที่ http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
ไฟล์จะมีนามสกุลเป็ น .jar เช่น mysql-connector-java-5.1.34-bin.jar
การนําไปใช้สาํ หรับ Web Dynamic Project จะเก็บ JDBC Driver ไว้ใน
WebContent\WEB-INF\lib\

Java Program

JDBC Driver

Database
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การทํางานของ JDBC
1.
2.
3.
4.
5.
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Method สํ าหรับประมวลผลคําสั่ ง SQL

โหลด JDBC Driver
สร้างการติดต่อฐานข้อมูล
ประมวลผลคําสัง่ SQL เช่น insert/update/delete
ดึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ปิ ดการติดต่อฐานข้อมูล

การประมวลผลคําสัง่ SQL จะใช้ method ที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่ได้จากการเรี ยกใช้
ก็มีความแตกต่างกันด้วย
กรณี ใช้คาํ สัง่ SELECT
ResultSet rs = con.createStatement().executeQuery("คําสัง่ SQL");
rs จะเก็บชุดผลลัพธ์จากการ query
กรณี ใช้คาํ สัง่ INSERT/UPDATE/DELETE
int rows = con.createStatement().executeUpdate("คําสัง่ SQL");
rows คือ จํานวนแถวที่ทาํ งานสําเร็ จ
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// 1. โหลด JDBC Driver
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

ตัวอย่ าง ฐานข้ อมูล blueshop

ตัวอย่ าง

ชื่อ user และ password

หมายเลข ip หรื อชื่อโฮส

// 2. สร้างการติดต่อฐานข้อมูล
เข้าถึงฐานข้อมูล
ชื่อฐานข้อมูล
ของ Database Server
Connection con =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/blueshop","root","1234");

สร้างฐานข้อมูลชื่อ blueshop เลือก Collation เป็ น utf8_general_ci
นําคําสัง่ จากไฟล์ blueshop.sql ไปทํางานในแท็ป SQL เพื่อสร้างตารางและเพิ่ม
ข้อมูล
ตาราง Product เก็บข้อมูลสิ นค้า มีโครงสร้างและข้อมูลดังนี้

// 3. ประมวลผลคําสัง่ SQL
ResultSet rs = con.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM product");
// 4.

pid

pname

pdetail

price

1

Centrum

วิตามินรวมจาก A ถึง Zinc

350

2

Caltrate

บํารุ งกระดูก เสริ มวิตามินดี

760

3

Ester-C

วิตามินซี 500 mg ไม่กดั กระเพาะ

500

4

Glucosamine

บํารุ งข้อต่อ ป้องกันข้อเสื่ อม

120

ดึงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประมวลผล

while (rs.next()) { // วนลูปเข้าถึงแต่ละแถว
int pid = rs.getInt("pid");
String pname = rs.getString("pname");
ดึงค่าจากแต่ละฟิ ลด์ออกมา
String pdetail = rs.getString("pdetail");
int price = rs.getInt("price");
System.out.println(pid + "," + pname + "," + pdetail + "," + price);
}

ผลลัพธ์

// 5. ปิ ดการติดต่อฐานข้อมูล
rs.close();
con.close();

ไฟล์ Product.java
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การแปลงข้ อมูลจาก DB ให้ อยู่ในรู ปแบบ XML

แบบที่ 1
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<Results>
<Row>
<pid>

String xml = "<Results>";

<pname>
<pdetail>

1
"Centrum"
วิตาม นิ รวมจาก A ถึง

Zinc
while (rs.next()) {
<price>
350
int pid = rs.getInt("pid");
String pname = rs.getString("pname");
<Row>
String pdetail = rs.getString("pdetail");
<pid>
2
int price = rs.getInt("price");
<pname>
"Caltrate"
xml = xml + "<Row>";
บํารุงกระดูก เสริม
xml = xml + "<pid>" + pid + "</pid>";
<pdetail>
วิตาม นิ ดี
xml = xml + "<pname>" + pname + "</pname>";
<price>
760
xml = xml + "<pdetail>" + pdetail + "</pdetail>";
xml = xml + "<price>" + price + "</price>";
ผลลัพธ์
xml = xml + "</Row>";
}
<Results><Row><pid>1</pid><pname>Centr
xml = xml + "</Results>";
um</pname><pdetail>วิตามินรวมจาก A ถึง
Zinc</pdetail><price>350</price></Row>
System.out.println(xml);

การนําฐานข้อมูลไปให้บริ การในแบบเว็บเซอร์วสิ จําเป็ นจะต้องแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรู ปแบบของเอกสาร XML ซึ่งสามารถทําได้ 2 วิธี
 แบบที่ 1: ดึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และใส่ แท็ก XML ระหว่างเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละ record
 แบบที่ 2: ดึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และเก็บลง Object Document ซึ่ง
เป็ น Object ที่เก็บข้อมูลในรู ปแบบโครงสร้างของ XML

...
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return xml;

<Row><pid>2</pid><pname>Caltrate</pnam
e><pdetail>บํารุงกระดูก เสริมวิตามินดี
</pdetail><price>760</price></Row><Row
><pid>3</pid>…</Row></Results>
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แบบที่ 2

กําหนดให้ เมธอดเป็ นเว็บเซอร์ วสิ

// ดึงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประมวลผล
ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
int colCount = rsmd.getColumnCount();

package product;
import java.sql.*;
import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebService;

// สร้าง Object ของเอกสาร XML สําหรับเก็บผลลัพธ์
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document doc = builder.newDocument();
Element results = doc.createElement("Results");
doc.appendChild(results);

@WebService
public class Product {
@WebMethod
public String getAllProduct() {

while (rs.next()) {
Element row = doc.createElement("Row");
results.appendChild(row);
for (int i = 1; i <= colCount; i++) {
String columnName = rsmd.getColumnName(i);
String value = rs.getString(i);
Element node = doc.createElement(columnName);
node.appendChild(doc.createTextNode(value));
row.appendChild(node);
}
}

ไฟล์ DBtoXML.java

getAllProduct

product set

...
}
public static void main(String arg[]) {
Product product = new Product();
product.getAllProduct();
}
}
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ทดสอบการทํางานด้ วย SoapUI

การสร้ างเว็บแสดงผลจากเว็บเซอร์ วสิ
<%

// ทดสอบเรียกเว็บเซอร์วส
ิ ทีส่ ร้างขึน้
ProductProxy p = new ProductProxy();
String output = p.getAllProduct();
// อ่านผลลัพธ์จาก Web Service เก็บลง document object
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(output)));
// แสดงข้อมูลด้วยรูปแบบทีก
่ าํ หนดจากเอกสาร XSL
File stylesheet = new File("D:\\DataInfo\\WebContent\\product.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);

%>
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ไฟล์ product.jsp
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เอกสาร XSL

การสร้ าง Service เพิม่ ข้ อมูลลงฐานข้ อมูล

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

@WebMethod
public void createProduct(String pname, String pdetail, float price)
throws Exception {

<xsl:template match="/">
<h2>รายการสิ นค้า</h2>

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/blueshop",
"root", "1234");

<table border="1">
<tr><th>รหัส</th><th>ชื่อสิ นค้า</th><th>รายละเอียด</th><th>ราคา</th></tr>
<xsl:apply‐templates select="//Row">
<xsl:sort select="price" data‐type="number"/>
</xsl:apply‐templates>
</table>
</xsl:template>
<xsl:template match="Row">
<tr>
<td><xsl:value‐of select="pid" /></td>
<td><xsl:value‐of select="pname" /></td>
<td><xsl:value‐of select="pdetail" /></td>
<td><xsl:value‐of select="price" /></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

ไฟล์ product.xsl

// กรณีทเ่ี ป็ นภาษาไทยจะต้องทําการเข้ารหัสใหม่ป็น utf‐8
pname = new String(pname.getBytes("ISO8859_1"),"utf‐8");
pdetail = new String(pdetail.getBytes("ISO8859_1"),"utf‐8");

ผลลัพธ์

String sql = "INSERT INTO product (pname, pdetail, price) VALUES ('"
+ pname + "', '" + pdetail + "', " + price + ")";

เรี ยงตามราคา

con.createStatement().executeUpdate(sql);
}

pname
pdetail
price

createProduct
Service
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ทดสอบการทํางานด้ วย SoapUI
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สร้ างเว็บรับข้ อมูลเพื่อส่ งไปยังเว็บเซอร์ วสิ
<%
if(request.getParameter("pname")!=null) {
ProductProxy p = new ProductProxy();
p.createProduct(request.getParameter("pname"),
request.getParameter("pdetail"),
Integer.parseInt(request.getParameter("price")));
}
%>
<form>
ชือ่ สินค้า: <input type="text" name="pname"><br>

รายละเอียด: <input type="text" name="pdetail"><br>
ราคา: <input type="text" name="price"><br>
<input type="submit">
</form>
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ผลลัพธ์20

Assignment#6: สร้ างฐานข้ อมูล

Assignment#6: สร้ าง Web Services

สร้างฐานข้อมูลชื่อ xcompany เลือก Collation เป็ น utf8_general_ci
นําคําสัง่ จากไฟล์ xcompany.sql ไปทํางานในแท็ป SQL เพื่อสร้างตารางและเพิ่ม
ข้อมูล
ตาราง department และ employee มีโครงสร้างและข้อมูลดังนี้

ขั้นตอนการสร้าง
employee set
getAllEmployee
1. สร้าง Project ใหม่
2. Copy ไฟล์ JDBC Driver มาไว้ที่ WebContent\WEB-INF\lib\
3. สร้าง package ชื่อ emp ภายใต้ Java Resources\src
4. สร้างคลาส Employee
5. สร้างฟังก์ชนั getAllEmployee ใส่ คาํ สัง่ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและใส่ แท็ก XML ดูตวั อย่างหน้า 12
6. ทดสอบเอกสาร XML ที่ได้วา่ ถูกต้องหรื อไม่ โดยสร้างไฟล์ XML และนําข้อมูลไปวาง
7. สร้าง Web Service โดยคลิกขวาที่ชื่อคลาส Employee เลือก Create Web Services
8. เปิ ดดูเอกสาร WSDL ใน browser
9. ทดสอบด้วย SoapUI

ตาราง employee
ตาราง department

emp_id firstname lastname

position

dept_id dept_name

1

บุญมี

มากเหลือ

โปรแกรมเมอร์ 1

1

ฝ่ ายสารสนเทศ

2

สมัย

สมภาร

นักบัญชี

3

2

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

3

บุญช่วย

กาโว

ผูจ้ ดั การ

2

3

ฝ่ ายบัญชี

dept_id

4

สมใจ

บุญหลาย

Tester

1

5

ยีห่ วา

เร่ าร้อน

ธุรการ

2

หมายเหตุ ส่ วนของแผนกให้แสดงเป็ นชื่อแผนกแทนรหัส ซึ่ งจะต้องมีการ Join ตารางทั้งสอง
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Assignment#6: สร้ าง Web Services Client
ขั้นตอนการสร้าง
1. สร้าง Project ใหม่
2. คลิกขวาที่ชื่อ Project เลือก New > Web Services Client และใส่ URL ของ WSDL
เว็บเซอร์วสิ ที่สร้างขึ้น
3. สร้างไฟล์ jsp (ดูตวั อย่างจากไฟล์ product.jsp)
ผลลัพธ์
4. เพิ่มคําสัง่ เรี ยกใช้เว็บเซอร์วสิ
5. สร้างเอกสาร XSL สําหรับแสดงผล
เรี ยงตามชื่อแผนก
(ดูตวั อย่างจาก product.xsl)
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