ปฏิบตั กิ ารที่ 7
JSON
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การติดตั้ง JSONView บน Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc
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เว็บสํ าหรับใช้ ทดสอบ JSON Path
http://jsonpath.herokuapp.com/

ใช้ ข้อมูลจากไฟล์ student.json
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การดึงข้ อมูลด้ วย JSON Path โดยใช้ คาํ สั่ ง Java
// 1. อ่านไฟล์เก็บลง String
String json=new String(Files.readAllBytes(Paths.get("D:\\student.json")),"UTF8");
// 2. แปลข้อมูลจาก String ให้อยู่ในรูปแบบ Object ของ JSON
Object document=Configuration.defaultConfiguration().jsonProvider().parse(json);

ดึงข้อมูลด้วย JSON Path
3.1 กรณี ที่ผลลัพธ์ไม่เป็ น Array

// 3.

//
String firstName = JsonPath.read(document, "$.student[0].stdName");
out.println(firstName + "<br><br>");
// 3.2 กรณี ที่ผลลัพธ์เป็ น Array
List<String> name = JsonPath.read(document, "$..id");
for(int i=0; i<name.size(); i++) {
out.println(name.get(i) + "<br>");
}

ไฟล์ jsonpath.jsp

ผลลัพธ์ 4

Assignment#7: ข้ อ 1
 จงสร้างเว็บดึงข้อมูลจากไฟล์ student.json โดยใช้ JSON Path โดยมีเงื่อนไขตามที่กาํ หนด (ตั้งชื่อ
ไฟล์เป็ น รหัสนักศึกษา_1.jsp) ดูตวั อย่างจากไฟล์ jsonpath.jsp
ตัวอย่ างหน้ าเว็บ
1. แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
นายชัยวัฒน์ ตั้งใจขายสเต็ก
นายจตุพร พจนวรพงษ์
นายณภัทร ทุมริ นทร์
นายวรุ ฒ พิบูลย์วรกุลกิจ

2. แสดงรายชื่อนักศึกษาที่มี gpa > 3.0
นายจตุพร พจนวรพงษ์
นายวรุ ฒ พิบูลย์วรกุลกิจ

3. แสดงรายชื่อวิชาที่นกั ศึกษารหัส 543020619-3 ลงทะเบียน
DATABASE APPLICATION
Web Services Technology
XML TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

4. แสดงรายชื่อวิชาที่มีคนได้เกรด B
Web Services Technology
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การสร้ างข้ อมูลในรูปแบบ JSON โดยคําสั่ ง Java
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ page import="javax.json.*" %>
<%
{
// สร้าง JSON Object ทีเ่ ป็ น root
"company": "CS Technologies",
JsonObjectBuilder root = Json.createObjectBuilder();
"telephone": "0-4355-6622",
root.add("company", "CS Technologies");
}
root.add("telephone", "0-4355-6622");
// สร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ออกทางหน้าเว็บ
out.println(root.build());
%>
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การสร้ างข้ อมูลในรูปแบบ JSON โดยคําสั่ ง Java
// สร้าง JSON Object ทีเ่ ป็ น root
JsonObjectBuilder root = Json.createObjectBuilder();
root.add("company", "CS Technologies");
root.add("telephone", "0-4355-6622");
{
// สร้าง JSON Array
JsonArrayBuilder employee=Json.createArrayBuilder();

"company": "CS Technologies",
"telephone": "0-4355-6622",
"employees": [
{
"fullname": "John Smith",
"email": "john@gmail.com",
"mobile": "08-9988-7000"
}
]

// สร้าง JSON Object
JsonObjectBuilder emp1 = Json.createObjectBuilder();
emp1.add("fullname", "John Smith");
emp1.add("email", "john@gmail.com");
emp1.add("mobile", "08-9988-7000");
}
่ JSON Object ลงไปใน JSON Array
employee.add(emp1); // เพิม
// เพิม
่ JSON Array ลงไปใน JSON Object
root.add("employees", employee);

ทีเ่ ป็ น

root

// สร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ออกทางหน้าเว็บ
out.println(root.build());
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// สร้าง JSON Object ทีเ่ ป็ น root
JsonObjectBuilder root = Json.createObjectBuilder();
root.add("company", "CS Technologies");
root.add("telephone", "0-4355-6622");
// สร้าง JSON Array
JsonArrayBuilder employee = Json.createArrayBuilder();
// สร้าง JSON Object
{
JsonObjectBuilder emp1 = Json.createObjectBuilder();
"company": "CS Technologies",
emp1.add("fullname", "John Smith");
"telephone": "0-4355-6622",
emp1.add("email", "john@gmail.com");
"employees": [
emp1.add("mobile", "08-9988-7000");
{
"fullname": "John Smith",
่ JSON Object ลงไปใน JSON Array
// เพิม
"email": "john@gmail.com",
employee.add(emp1);
"mobile": "08-9988-7000"
},
JsonObjectBuilder emp2 = Json.createObjectBuilder();
{
emp2.add("fullname", "Robert Fah");
"fullname": "Robert Fah",
emp2.add("email", "robert@gmail.com");
"email": "robert@gmail.com",
emp2.add("mobile", "08-9877-1000");
"mobile": "08-9877-1000"
employee.add(emp2);
}
]
}
่ JSON Array ลงไปใน JSON Object ทีเ่ ป็ น root
// เพิม
root.add("employees", employee);
// สร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ออกทางหน้าเว็บ
out.println(root.build());

ไฟล์ buildjson.jsp
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Assignment#7: ข้ อ 2
{

จงใช้คาํ สัง่ ภาษาจาวาเพื่อสร้าง
ข้อมูลในรู ปแบบ JSON ที่มีรูปแบบ
ดังภาพ

"row_count": 3,
"Row": [
{
"pid": 1,
"pname": "Centrum",
"pdetail": "วิตามินรวมจาก A ถึง Zinc",
"price": 350
},
{
"pid": 2,
"pname": "Caltrate",
"pdetail": "บํารุ งกระดูก เสริ มวิตามินดี",
"price": 760
},
{
"pid": 3,
"pname": "Ester-C",
"pdetail": "วิตามินซี 500 mg ไม่กดั กระเพาะ",
"price": 500
}
]

ดูตวั อย่างจากไฟล์ buildjson.jsp
ตั้งชื่อไฟล์เป็ น รหัสนักศึกษา_2.jsp

}
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