SOAP-Based Web Services
เว็บเซอร์วสิ แบบ SOAP (SOAP-Based Web Services) คือ ระบบที่
ออกแบบเพื่อการทํางานร่ วมกันระหว่างเครื่ อง (machine-to-machine
interaction) บนเครื อข่าย ซึ่งมีการอธิบายการ interface กับระบบใน
รู ปแบบที่เครื่ องเข้าใจด้วยเอกสาร WSDL และโต้ตอบกันด้วย SOAPmessage บนโพรโตคอล HTTP

บทที่ 3
SOAP-Based Web Services

อาจเรี ยกเว็บเซอร์วิสแบบนี้วา่ เป็ น Classical Web Services หรื อ Big Web
Services และใช้สญ
ั ลักษณ์ยอ่ ๆว่า WS-*
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องค์ กรทีใ่ ช้ WS-* ในประเทศไทย

รู ปแบบของเว็บเซอร์ วสิ
Functional Service – เว็บเซอร์วสิ ที่ให้บริ การประมวลผลงานเฉพาะด้าน
 คํานวณภาษี
 ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประชาชน
 Generate Barcode
 แปลงค่าหน่วยต่างๆ
Data Service – เว็บเซอร์วสิ ที่ให้บริ การข้อมูล เช่น
 บริ การข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ข่าว ค่าเงินสกุลต่างๆ ราคา
นํ้ามัน ราคาทอง
 บริ การเพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล มักใช้ภายในองค์กร และต้องมีการ
Authentication

กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/42546.0.html
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
http://www.pttplc.com/webservice/pttinfo.asmx
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
http://track.thailandpost.co.th/TTPOSTWebService/TrackandTrace.asmx
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มาตรฐานหลัก

สถาปัตยกรรม

SOAP: Simple Object Access Protocol
 ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Service consumer: ผูใ้ ช้ service
Service provider: ผูส้ ร้าง service (=server)
Service registry: ศูนย์กลางในการลงประกาศและค้นหา service

WSDL: Web Services Description Language
 ใช้ในการอธิบายการ interface กับเว็บเซอร์วสิ

Service provider ประกาศ
service ที่สร้างด้วยรู ปแบบ
UDDI และ SOAP

Service consumer
ค้นหา service ที่
ต้องการด้วยรู ปแบบ
UDDI และ SOAP

 UDDI: Universal Description, Discovery, and Integration
 ใช้ในการค้นหาเว็บเซอร์วสิ
 ปัจจุบนั UDDI ไม่เป็ นที่นิยมแล้ว

Service consumer
เชื่องโยงกับ Service
provider ด้วย SOAP
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การประมวลผล

SOAP
SOAP (Simple Object Access Protocol) คือ มาตรฐานข้อความ ที่ใช้สาํ หรับการ
ติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Service provider และ consumer
รู ปแบบการส่ งข้อความของ SOAP มี 2 รู ปแบบ

Request
Service
Consumer

Service
Provider

Response
Consumer Processing

1. เตรี ยมข้อมูลที่ Service ต้องการ
2. สร้างข้อความตามรู ปแบบที่
Service กําหนด
3. ส่ งคําร้องไปยัง Service
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 แบบทางเดียว (one-way หรื อ stateless) Service Consumer ส่ งข้อความส่ งไปยัง Service
Provider โดยไม่ตอ้ งรอการตอบกลับ

Service Processing

1. รับข้อความที่ผใู ้ ช้ส่งมา
2. ดึงข้อมูลออกจากข้อความ
3. ประมวลผล
4. สร้างข้อความตอบกลับ
5. ส่ งข้อความตอบกลับ

 แบบสองทาง (request-response) Service Consumer และ Service Provider สามารถเป็ นทั้ง
ผูร้ ับและผูส้ ่ งข้อความตอบกลับระหว่างกันได้
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ส่ วนประกอบของ SOAP Message

การแลกเปลีย่ นข้ อมูลของ SOAP Message

 SOAP Envelope คือ Root Element ของ SOAP Message ซึ่ง
ประกอบด้วยส่ วนหัว และส่ วนเนื้อหา
 SOAP Header คือ ส่ วนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม ที่จะใช้ใน
การประมวลผลหรื อใช้บริ การเสริ ม เช่น การประมวลผล transaction,
การกําหนดความปลอดภัย ส่ วน Header จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
 SOAP Body คือ ส่ วนที่เก็บข้อมูลจริ ง ที่ใช้ในการเรี ยกใช้เว็บเซอร์วิส
และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บเซอร์วิส ซึ่งกําหนดโครงสร้างข้อมูลด้วย
XML Schema จากเอกสาร WSDL ส่ วน Body จะต้องมีเสมอ
 SOAP Fault คือ คําอธิบายข้อผิดพลาด ใช้สาํ หรับส่ งกลับจากเว็บ
เซอร์วสิ เท่านั้น
 SOAP Attachment คือ ข้อมูลแบบ binary ที่แนบมากับข้อความ
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โครงสร้ างของ SOAP Message
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โครงสร้ างของ SOAP Message

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<!‐‐ Transactions, priorites, etc. ‐‐>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<!‐‐ Some content ‐‐>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<Envelope>
<Header>
<Body>
<Fault>
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ข้ อมูลทีอ่ ยู่ใน SOAP Message

ตัวอย่ าง SOAP Request

SOAP Request – ใช้ส่งคําร้องขอใช้เว็บเซอร์วสิ ประกอบด้วยชื่อ Service และ
ข้อมูลนําเข้า ผูท้ ี่สร้างคือผูใ้ ช้เว็บเซอร์วสิ (Service consumer)

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://www.webserviceX.NET/">

SOAP Response – ใช้ในการส่ งผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ ซึ่งจะบรรจุขอ้ มูลที่ได้จาก
การประมวลผล ผูท้ ี่สร้างคือผูใ้ ห้บริ การเว็บเซอร์วสิ (Service provider)

<soap:Body>
<web:ConversionRate>
<web:FromCurrency>USD</web:FromCurrency>
<web:ToCurrency>THB</web:ToCurrency>
</web:ConversionRate>
</soap:Body>

SOAP Fault – ใช้ในการส่ งข้อผิดพลาดจากการประมวล ผูท้ ี่สร้างคือผูใ้ ห้บริ การเว็บ
เซอร์วสิ

ชื่อ Service
ชื่อและค่า Parameter ที่
จะส่ งไปให้เว็บเซอร์วสิ

</soap:Envelope>
FromCurrency
ToCurrency

ConversionRate
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ตัวอย่ าง SOAP Response

POST /StockQuote HTTP/1.1
Host: www.stockquoteserver.com
Content‐Type: text/xml; charset="utf‐8"
Content‐Length: nnnn
SOAPAction: "Some‐URI"
<SOAP‐ENV:Envelope
xmlns:SOAP‐ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP‐ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP‐ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="Some‐URI">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP‐ENV:Body>
</SOAP‐ENV:Envelope>

<soap:Body>
<ConversionRateResponse>
<ConversionRateResult>32.623</ConversionRateResult>
</ConversionRateResponse>
ผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ
</soap:Body>
FromCurrency
ToCurrency

ConversionRate

14

SOAP Message บน HTTP Request

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

</soap:Envelope>

ConversionRateResult

ConversionRateResult
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SOAP Message บน HTTP Response

SOAP Header Attribute

HTTP/1.1 200 OK
Content‐Type: text/xml; charset="utf‐8"
Content‐Length: nnnn

Attribute
env:role

<SOAP‐ENV:Envelope
xmlns:SOAP‐ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP‐ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
<SOAP‐ENV:Body>
<m:GetLastTradePriceResponse xmlns:m="Some‐URI">
<Price>34.5</Price>
</m:GetLastTradePriceResponse>
</SOAP‐ENV:Body>
</SOAP‐ENV:Envelope>

env:mustUnderstand

env:encodingStyle

คําอธิบาย
ระบุเส้นทางที่จะไปต่อ ใช้กบั การส่ ง
SOAP ไปยังปลายทาง ซึ่งต้องผ่าน
หลายจุด
ระบุความต้องการให้เว็บเซอร์วสิ
ประมวลผลส่ วน SOAP Header
หรื อไม่
ระบุ Namespace สําหรับแปลผลส่ วน
SOAP Header

ค่ าทีเ่ ป็ นไปได้
next
none
ultimateReceiver
1 – ให้ประมวลผล
0 – ไม่ตอ้ งประมวลผล
URI
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ตัวอย่ าง SOAP Header
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SOAP Header ทีม่ กี าร Authentication
<SOAP‐ENV:Envelope
xmlns:SOAP‐ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
<SOAP‐ENV:Header>
<wsse:Security SOAP‐ENV:mustUnderstand="1">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="User">
<wsse:Username>engelen</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis‐open.org/wss/2004/01/oasis‐200401‐
wss‐username‐token‐profile‐1.0#PasswordDigest">
/u5faawcfIeve1yHCsdXAWyIlbU=
</wsse:Password>
<wsse:Nonce>NDU0MGE5YjljYTUzYzAzZjA2MTc=</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2006‐10‐26T12:27:37Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</SOAP‐ENV:Header>

<SOAP‐ENV:Envelope
xmlns:SOAP‐ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
<SOAP‐ENV:Header>
<t:Transaction xmlns:t="ws‐transactions‐URI"
SOAP‐ENV:mustUnderstand="1">
57539
</t:Transaction>
</SOAP‐ENV:Header>
<SOAP‐ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="Some‐URI">
<symbol>DEF</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP‐ENV:Body>
</SOAP‐ENV:Envelope>

<SOAP‐ENV:Body> …
</SOAP‐ENV:Body>
</SOAP‐ENV:Envelope>
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SOAP Fault

ค่ าของ faultcode

SOAP Fault ประกอบด้วย Element ดังนี้
 <faultcode> - ชื่อข้อผิดพลาด
 <faultstring> - ข้อความอธิบายข้อผิดพลาด
 <faultactor> - ระบุแหล่งที่เป็ นต้นเหตุของข้อผิดพลาด (optional)
 <detail> - ข้อความผิดพลาดซึ่งเป็ นรายละเอียดที่ได้จากโปรแกรม

Code
VersionMismatch
MustUnderstand

DataEncodingUnknown
Client
Server

ความหมาย
Namespace ที่ระบุใน SOAP Message ใช้ version ไม่ตรงกัน
เกิดเมื่อมีการระบุส่วน SOAP Header โดยกําหนด mustUnderstand
มีค่าเป็ น 1 ซึ่ งหมายถึงเว็บซอร์วสิ ต้องเข้าใจส่ วน Header แต่เว็บ
เซอร์วสิ ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจการเข้ารหัสของ SOAP Message
SOAP Message ไม่ถูกต้องตามรู ปแบบ หรื อไม่ได้ใส่ ขอ้ มูลตามที่
ระบุเอาไว้ เช่น ไม่ระบุรายละเอียดการรับรอง (authentication)
เว็บเซอร์วสิ ไม่สามารถประมวลผล SOAP Message ได้
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ตัวอย่ าง SOAP Fault: VersionMismatch
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ตัวอย่ าง SOAP Fault: MustUnderstand

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap‐envelope">

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap‐envelope">

<env:Header>
<env:Upgrade>
<env:SupportedEnvelope qname="soap1:Envelope"
xmlns:soap1="http://www.w3.org/2003/05/soap‐envelope"/>
</env:Upgrade>
</env:Header>

<env:Header>
<env:NotUnderstood qname="abc:ExtensionABC"
xmlns:abc="http://example.org/2011/abc"/>
<env:NotUnderstood qname="xyz:ExtensionXYZ"
xmlns:xyz="http://example.org/Martin"/>
</env:Header>

<env:Body>
<env:Fault>
<env:Code><env:Value>env:VersionMismatch</env:Value></env:Code>
</env:Fault>
</env:Body>

<env:Body>
<env:Fault>
<env:Code><env:Value>env:MustUnderstand</env:Value></env:Code>
</env:Fault>
</env:Body>

</env:Envelope>

</env:Envelope>
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ตัวอย่ าง SOAP Fault: Client

ขั้นตอนการเรียกเว็บเซอร์ วสิ
Service Provider

Service Consumer
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?>
<SOAP‐ENV:Envelope
xmlns:SOAP‐ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema‐instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">

client
implementation

เรี ยก service เหมือนกับ
ฟังก์ชนั บนเครื่ องปกติ
client stub

<SOAP‐ENV:Body>
<SOAP‐ENV:Fault>
<faultcode xsi:type="xsd:string">SOAP‐ENV:Client</faultcode>
<faultstring xsi:type="xsd:string">
Failed to locate method (getWeatherUpdte) in class
(WeatherUpdate) at /usr/local/weatherUpdate.py line 143.
</faultstring>
</SOAP‐ENV:Fault>
</SOAP‐ENV:Body>

เรี ยก SOAP engine ให้สร้าง
SOAP message
SOAP engine

บรรจุ SOAP Message ลงใน HTTP Message
และส่ งไปยัง Service Provider
HTTP engine

</SOAP‐ENV:Envelope>

service
implementation

เรี ยกฟังก์ชนั ที่สร้างไว้
server stub

แปลข้อความ และเลือก stub ที่ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ แล้วส่ งข้อความ
ไปให้
SOAP router

รับข้อมูลจาก HTTP message
HTTP server
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รู ปแบบของ SOAP
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รู ปแบบของ SOAP

RPC-style ใช้ส่งข้อความเพื่อเรี ยกฟังก์ชนั บนเว็บเซอร์วสิ ซึ่งมักจะอยูใ่ นรู ปแบบ
synchronous โดยจะส่ ง SOAP Request ที่มีชื่อฟังก์ชนั และ Parameter ไปยังเว็บ
เซอร์วสิ และรอผลลัพธ์ในการประมวลผลเป็ น SOAP Response

Document-style interaction

SOAP envelope

SOAP envelope

SOAP body

SOAP body

PurchaseOrder
document
-product item
-quantity

Acknowledgement
document
-order id

Document-style ใช้ส่งข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นข่าวสาร มีโครงสร้างข้อมูลที่ซบั ซ้อน
การส่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบ Synchronous หรื อ Asynchronous ก็ได้
RPC-style interaction

SOAP envelope

SOAP envelope

SOAP body

SOAP body

method name
orderGoods
input parameter 1
product item

method return
return value
order id

input parameter 2
quantity
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ชนิดข้ อมูลของ SOAP

ข้ อมูลแบบ Array

ข้อมูลแบบ Struct – ใช้ชนิดข้อมูลเดียวกับ XML Schema

ข้อมูลที่เป็ น Array จะระบุดว้ ย Attribute ชื่อ arrayType เช่น
<myFavoriteNumbers SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[2]">
<number>3</number>
<number>4</number>
</myFavoriteNumbers>

ข้อมูลแบบ Array

<SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:arrayType="xyz:Order[2]">
<Order>
<Product>Apple</Product>
<Price>1.56</Price>
</Order>
<Order>
<Product>Peach</Product>
<Price>1.48</Price>
</Order>
</SOAP-ENC:Array>
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