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ในการใหและรบับรกิารเกีย่วกบัเวบ็เซอรวสิในชวีติจรงินัน้ จะมสีวนสำคญัหลกัๆ อย ู3 สวนคอื

    
เปนโปรโตคอลทีเ่วบ็เซอรวสิใชในการสือ่สาร ซึง่โปรโตคอลนีจ้ะรบัสงขอมลูดวยรปูแบบ XML ซึง่ทำงานรวมกบั

โปรโตคอลอืน่ไดหลายอยางเชน HTTP, SMTP, FTP เปนตน
    

ในการเผยแพรเวบ็เซอรวสิ การทีผ่อูืน่จะใชงานเวบ็เซอรวสิของเราเปนนัน้ เราตองมเีอกสารทีอ่ธบิายรายละเอยีดของ
เวบ็เซอรวสิของเรา ซึง่เรยีกวา WSDL ซึง่เขยีนในรปูแบบของ XML เอกสาร WSDL นีจ้ะประกอบดวยรายละเอยีดของ
เวบ็เซอรวสิ เชน ชือ่เวบ็เซอรวสิ, ชือ่เมธอด, ชือ่พารามเิตอร เปนตน
     

เปรยีบเสมอืน Search Engine สำหรบัรวบรวมและคนขอมลูเกีย่วกบัเวบ็เซอรวสิ ซึง่หากเราตองการเผยแพรเวบ็เซอรวสิ เรา
ตองไปลงทะเบียนเว็บเซอรวิสของเรากับผูใหบริการ UDDI รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDDI สามารถคนไดจาก
http:/uddi.org,http://uddi.microsoft.com, http://www-3.ibm.com/services/uddi/testregistry/find


ไฟลเวบ็เซอรวสิเราจะตัง้นามสกลุเปน .asmx และในไฟลเวบ็เซอรวสิทีเ่ราจะสราง ปกตจิะตองประกอบดวย 4 สวน

คอื สวนประกาศประเภทไฟลเปนเวบ็เซอรวสิ, นำเขาเนมสเปซสำหรบัสรางเวบ็เซอรวสิ, สรางคลาสทีจ่ะใหเซอรวสิ, สราง
เมธอดในคลาส

∫∑∑’Ë 





<WebMethod>Public Sub methodName(arguments)
 ...

End Sub

Public Class ClassName : Inherits WebService
          ..

End Class

Imports System.Web.Services

<%@WebService Language=”language” Class=”className”%>

 
ใชไดเรก็ทฟี @WebService ซึง่มรีปูแบบดงันี้

โดยที่ language หมายถงึ ชือ่ภาษาทีจ่ะใชเขยีนโคดในเอกสารนี้
className หมายถงึ ชือ่คลาสทีจ่ะใหบรกิารเวบ็เซอรวสิ

 
เนมสเปซทีจ่ำเปนคอื System.Web.Services (และเราสามารถนำเขาเนมสเปซอืน่ไดอกีถาจำเปน) รปูแบบดงันี้

 ⌫
ในไฟลเวบ็เซอรวสิจะประกอบดวยคลาสหลายคลาสกไ็ด แตคลาสทีจ่ะใหเซอรวสิมไีดคลาสเดยีว คอืคลาสทีช่ือ่เดยีว

กบัทีก่ำหนดในแอตทรบิวิต Class ในไดเรก็ทฟี @WebService ซึง่คลาสนีจ้ะตองสบืทอด (Inherits) จากคลาส WebService
ซึง่รปูแบบการสรางคลาสเปนดงันี้

โดยที่ ClassName หมายถงึ ชือ่คลาสทีเ่ราตัง้ขึน้
 

การสรางเมธอดในเวบ็เซอรวสิ จะเหมอืนกบัการสรางในคลาสทัว่ๆ ไป แตมคีำสัง่ <WebMethod> นำหนา ซึง่สามารถ
สรางเมธอดไดทัง้แบบโพรซเียอรและแบบฟงกชัน่ ซึง่ในคลาสหนึง่จะประกอบดวยเมธอดมากกวาหนึง่กไ็ด โดยมรีปูแบบ
การสรางดงันี้

กรณเีมธอดแบบโพรซเียอร (สัง่ทำงานบางอยาง)

รปูแบบ

รปูแบบ

รปูแบบ

รปูแบบ
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<WebMethod>Public Function methodName(arguments) As DataType
...

End Function

กรณเีมธอดแบบฟงกชัน่ (คนืคาจากการทำงาน)

โดยที่ methodName หมายถงึ ชือ่โพรซเิยอรหรอืฟงกชัน่ ซึง่จะกลายเปนเมธอดของคลาส
arguments หมายถงึ อารกวิเมนตทีจ่ะสงเขาไปในโพรซเิยอรหรอืฟงกชัน่ สามารถมไีดหลายตวั
DataType หมายถงึ ชนดิขอมลูหรอืออบเจกตที ่ฟงกชัน่คนืคาออกมา

ชือ่เมธอดตองนำหนาดวย Public เพือ่ใหคลาสหรอืออบเจกตอืน่สามารถเรยีกใชเมธอดนีไ้ด
มฉิะนัน้ ไคลเอนตจะไมสามารถเขาถงึเมธอดของเวบ็เซอรวสิได

   ⌧
ตวัอยางนีเ้ปนการสรางคลาสทีภ่ายในประกอบดวยฟงกชัน่สำหรบับวกเลข และคนืคาผลลพัธทีไ่ด

1: <%@ WebService language="VB" class="MyService" %>
2: Imports System.Web.Services
3: Public Class MyService : Inherits WebService
4: <WebMethod> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
5: Return a + b
6: End Function
7: End Class

เมือ่พมิพโคดเรยีบรอยแลวใหบนัทกึ
ไวใน C:\Inetpub\wwwroot\ MyService
.asmx แลวทดสอบในบราวเซอรโดยพมิพ
URL เปน http://localhost/MyService
.asmx จะได ผลลพัธดงัรปู ซึง่เปนเวบ็เพจที่
แสดงถึงรายละเอียดของเว็บเซอรวิสที่เรา
สราง

บรรทดัที ่4 สรางฟงกชัน่ชือ่ Add ทีต่องการพารามเิตอรสองตวัคอื a และ b
บรรทดัที ่5 คนืคาเปนผลลพัธของการบวกคาในพารามเิตอร a และ b

รปูแบบ





⌫
ภายในเอกสารทีไ่ดจากตวัอยางทีผ่านมานัน้ จะมลีงิคสำคญั 2 ลงิคคอื
1. Service Description ซึง่ลงิคไปยงัเอกสาร WDSL (http://localhost/MyService.asmx?WSDL) ทีแ่สดงรายละเอยีด

เกีย่วกบั WebService ทีเ่ราสราง ซึง่เอกสารหนานีเ้ราจะไดใชในขัน้ตอนการคอมไพล และศกึษาการใชงานเวบ็เซอรวสิ

2. ลงิคชือ่เมธอดในเวบ็เซอรวสิของเรา (ในทีน่ีค้อื Add) เมือ่เราคลิก้ทีล่งิคนี ้จะเขาสหูนาทดสอบใชงานเวบ็
เซอรวสิทีเ่ราสราง เราสามารถทดลองกรอกขอมลูลงในชองพารามเิตอร แลวคลิก้ปมุ  เพือ่ดผูลลพัธจากเมธอด
ของเราได
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ไฟล .asmx จะสรางเอกสาร WSDL ของเวบ็เซอรวสิ แตเรายงัไมสามารถนำไปใชไดโดยตรง ตองทำการคอมไพล

เสยีกอน โดยขัน้แรกตองแปลงเปนไฟล .vb (หรอือืน่ๆ แลวแตภาษาทีใ่ช) เสยีกอน จากนัน้นำไฟล .vb ทีไ่ด ไปคอมไพลเปน
.dll อกีท ีจากนัน้เราจงึนำเอาไฟล .dll ไปไวในไดเรก็ทอรี ่bin ของเวบ็ไซตเราเพือ่ใชงาน ซึง่เราเรยีกไฟล .dll นีว้า Proxy DLL

   
ผลลพัธของไฟล .asmx จะไดเอกสาร WSDL ซึง่อยใูนรปูแบบ XML ดงันัน้กอนเราจะคอมไพลได เราตองแปลงให

เปนเอกสารภาษา VB.NET โดยใชโปรแกรม wsdl.exe ซึง่ปกตจิะอยทูี ่C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v1.1\Bin
แตสามารถกอ็บปไปไวทีอ่ืน่กไ็ด มรีปูแบบการพมิพคำสัง่ ดงันี้

โดยที่ file.vb หมายถงึ ชือ่ไฟลผลลัพธ
http://localhost/file.asmx?wsdl หมายถงึ url ชีไ้ปยงัเอกสาร WSDL ของเวบ็เซอรวสิ

ซึง่จะมาจากทีใ่ดกไ็ด
namespace หมายถงึ ชือ่เนมสเปซทีเ่ราตัง้ขึน้ เพือ่จะนำไปใชงานในไฟล

ทีเ่รยีกใชเวบ็เซอรวสิ
   
ใชโปรแกรม vbc.exe ซึง่ปกตจิะอยทูี ่C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 แตสามารถกอ็บป

ไปไวทีอ่ืน่กไ็ด มรีปูแบบการพมิพคำสัง่ ดงันี้

โดยที่ file.dll หมายถงึ ชือ่ไฟลผลลัพธ
file.vb หมายถงึ ชือ่ไฟลทีต่องการคอมไพล

    ⌧
ตวัอยางนีส้มมตุวิาเรามโีปรแกรม wsdl.exe และ vbc.exe อยใูนไดเรก็ทอรี ่C:\Inetpub\wwwroot เรยีบรอยแลว

เพือ่เปนการสมมตุกิารใชงานจรงิจากเวบ็ไซตในอนิเทอรเนต็ ผมจงึไดทำการกอ็บปไฟล MyService.asmx ไปไวในเวบ็ไซต
จรงิในอนิเทอรเนต็กอน ที ่http://www.tommysong.com/MyService.asmx จากนัน้ทำตามขัน้ตอน

1. เปดหนาตาง Command Prompt โดยคลิก้ทีเ่มน ูStart>All Programs>Accesseries>Command Prompt
2. คราวนีส้มมตุวิาเราตองการเรยีกใชงานเวบ็เซอรวสิจากเวบ็ไซต http://www.tommysong.com เราควรทำดงันี้

wsdl /l:vb /o:file.vb http://localhost/file.asmx?wsdl /n:namespace

vbc /out:file.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,system.dll file.vb

รปูแบบ

รปูแบบ





cd C:\inetpub\wwwroot แลวกดแปน <Enter>
wsdl /l:vb /o:MyService.vb http://www.tommysong.com/MyService.asmx?wsdl /n:MyNameSpace
แลวกดแปน <Enter>
vbc /out:MyService.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,system.dll MyService.vb
แลวกดแปน <Enter>

คำสัง่ชดุแรก เปนการยายมาทำงานในไดเรก็ทอรี ่C:\inetpub\wwwroot
คำสัง่ชดุทีส่อง เปนการแปลงเอกสาร WSDL ใหเปนเอกสารภาษา VB.NET ซึง่มกีารสรางเนมสเปซใหกบั

เวบ็เซอรวสิชือ่ MyNameSpace ซึง่ชือ่เนมสเปซนีจ้ะไดใชอางองิในเอกสาร ASP.NET
ทีจ่ะเรยีกใชเวบ็เซอรวสิตอไป

คำสัง่ชดุทีส่าม เปนการคอมไพลเอกสาร VB.NET ใหเปนเอกสาร dll

3. เมื่อเรียบรอยแลวเราจะไดไฟลผลลัพธคือ MyService.vb และ MyService.dll ซึ่งไฟลที่เราตองใชงานคือ
MyService.dll ใหยายไฟลนีไ้ปไวในไดเรก็ทอรี ่bin ของเวบ็ไซตเรา (ในทีน่ีไ้ดเรก็ทอรีC่:\Inetpub\wwwroot\bin)

การทีเ่ราจะสามารถใชงานเวบ็เซอรวสิจากผใูหบรกิารใดไดนัน้ เราตองศกึษาการทำงานจากเอกสารประกอบทีท่าง
ผใูหบรกิารจดัทำขึน้ รวมทัง้สามารถศกึษาไดจากเอกสาร WSDL ของเวบ็เซอรวสิไดดวย ซึง่จากเอกสาร MyService.asmx?
WSDL มจีดุทีเ่ราสามารถใชประกอบการใชงานเวบ็เซอรวสิทีส่ำคญัดงันี้

ไฟล .dll ทีเ่ราเกบ็ไวในไดเรก็ทอรี ่bin ของเรานัน้ จะทำหนาทีใ่นการเรยีกใชเวบ็เซอรวสิจาก
เวบ็ไซตผใูหบรกิารอกีท ีดงันัน้ ขณะทีเ่ราใชงานเวบ็เซอรวสิทกุครัง้นัน้ เวบ็ไซตผใูหบรกิารจะตอง
ยงัคงมเีอกสาร WSDL ทีเ่ราตองการใชอยเูสมอ



สวน <service name="">
จะบอกชื่อคลาสหรือชื่อเว็บเซอรวิส ที่
เราจะใชงาน ซึ่งในที่นี้ชื่อ MyService
นัน่เอง
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สวน <s:element name="">
จะบอกชื่อเมธอดที่สามารถเรียกใชงานได
พรอมทัง้พารามเิตอรทีต่องการ และบอกการ
คนืคาของเมธอดดวย ซึง่ในทีน่ี ้ประกอบดวย

แทก็แรก (name=”Add”) บอกเมธอด
เดยีวชือ่ Add ซึง่ตองการพารามเิตอร สอง
ตวั คอื a และ b ซึง่เปนชนดิ int ทัง้สอง

แทก็ทีส่อง (name=”AddResponse”)
บอกการคนืคาของเมธอด Add วาเปนชนดิ
int

หลงัจากทีเ่ราทราบรายละเอยีดตางๆ เรยีบรอยแลว เราสามารถใชงานเวบ็เซอรวสินัน้ไดโดยนำเขาเนมสเปซของ
เวบ็เซอรวสิทีเ่ราสรางขึน้ (ตอนทำใหเปน .vb) และเรยีกใชคลาสของเวบ็เซอรวสิได โดยการประกาศอนิสแตนซเหมอืนกบั
ทีเ่คยใชกบัคลาสทัว่ไป

กอนจะใชงานเวบ็เซอรวสิทกุครัง้ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวา เวบ็เซอรวสิทีต่องการใชงานนัน้ยงั
คงใหบรกิารอย ูมเิชนนัน้จะเกดิขอผดิพลาด The underlying connection was closed: The remote name
could not be resolved.

   ⌧
ตวัอยางนีเ้ราจะเรยีกใชงานเมธอด Add จากเวบ็เซอรวสิ เพือ่แสดงผลบวกของพารามเิตอรทีส่งเขาไป

1: <%@ Page Language="VB" %>
2: <%@Import Namespace="myNameSpace"%>
3: <script runat="server">
4: Sub Page_Load(Sender As Object,E As EventArgs)
5: Dim Service As New MyService
6: Response.Write("1+2 =")
7: Response.Write(Service.Add(1,2))
8: End Sub
9: </script>
10: <html>

บรรทดัที ่2 นำเขาเนมสเปซทีเ่ราไดตัง้ไวในขัน้ตอนการแปลง WDSL เปนไฟล .vb
บรรทดัที ่5 สรางอนิสแตนซจากคลาส MyService ทีอ่ยใูนเวบ็เซอรวสิ
บรรทดัที ่7 เรยีกใชเมธอด Add ทีอ่ยใูนเวบ็เซอรวสิ โดยสงผานพารามเิตอร 2 ตวัเขาไปในเมธอดดวย





wsdl /l:vb /o:vbFile.vb http://localhost/asmxFile.asmx?wsdl /n:myNameSpace
vbc /out:dllFile.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,system.dll vbFile.vb


ใชในกรณทีีเ่ราตองการคนืคาเปนขอมลูหลายๆ คาแตมคีวามสมัพนัธกนั เราสามารถจดัขอมลูเหลานัน้ใหเปนหมวด

หมดูวยอารเรย เพือ่ใหการเรยีกใชงานภายหลงันัน้สือ่ความหมายกวาการเกบ็แยกเปนหลายๆ ตวัแปร

   ⌧
ตวัอยางนีเ้ปนการสรางเมธอดทีร่บัคาสองคา แลวจะสรางและคนืคาอารเรยทีบ่รรจตุวัเลขจำนวนเตม็ทีอ่ยรูะหวางคา

สองคานัน้ (รวมคาทัง้สองคาทีส่งมาดวย)

1: <%@ WebService language="VB" class="MyService" %>
2: Imports System.Web.Services
3: Public Class MyService
4: Inherits System.Web.Services.WebService

5: <WebMethod> Public Function GetBetween(min As Integer, max As Integer) As Integer()
6: Dim i As Integer
7: Dim arr(max-min) As Integer

เมือ่พมิพโคดเรยีบรอยแลว ใหบนัทกึไวใน
C:\Inetpub\wwwroot\use_Service.aspx
แลวทดสอบในบราวเซอรโดยพมิพ URL เปน
http://localhost/use_Service.aspx จะไดผลลพัธดงัรปู


เนือ่งจากเวบ็เซอรวสิทำงานบนพืน้ฐานของ XML ดงันัน้เวบ็เซอรวสิจงึสามารถคนืคาเปนขอมลูไดหลายชนดิ ไมวา

จะเปน Arrays, Classes, Primitives, XmlNodes หรอืแมแต DataSets ซึง่เปนตวัแทนของกลมุขอมลูจากฐานขอมลู ซึง่ตอ
ไปในบทนี ้จะนำเสนอแนวทางในการคนืคาเปนขอมลูชนดิตางๆ ทีส่ำคญั

เนือ่งจากตวัอยางทีจ่ะนำเสนอตอไปในบทนี ้จะตองมกีารคอมไพลไฟลดวย Command Prompt บอยๆ ครัง้ ดงันัน้
เพือ่ใหสามารถทำงานไดรวดเรว็ขึน้ ใหเราสรางไฟลชือ่ makedll.bat ขึน้มาหนึง่ไฟล (ดวย NotePad กไ็ด) โดยเกบ็ไฟลนีไ้ว
ใน C:\Inetpub\wwwroot ซึง่ภายในประกอบดวยคำสัง่ดงันี ้(ตวัเอยีงคอืสวนทีเ่ราจะเปลีย่นภายหลงั)
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บรรทดัที ่5 โปรดสงัเกตวาฟงกชัน่นีค้นืคาเปนอารเรยของ Integer ( As Integer())
บรรทดัที ่7 ประกาศตวัแปรอารเรยของ Integer ซึง่จะมสีมาชกิมากกวาผลลพัธของ max-min อย ู1

เพราะสมาชกิอารเรยตวัแรกจะเปน arr(0) นัน่เอง ทำใหเพยีงพอตอการบรรจตุวัเลขทกุตวั
ตัง้แต min ถงึ max

บรรทดัที ่8-10 วนรอบนำตวัเลขตัง้แต min ถงึ max บรรจลุงในสมาชกิอารเรยตำแหนงที ่0 ถงึ max-1
หลงัจากพมิพโคดเสรจ็แลว ใหเขาไปแกไขไฟล makedll.bat ดงัคำสัง่ขางลาง แลวดบัเบิล้คลิก้ทีไ่ฟล makedll.bat เพือ่

รนัคำสัง่ภายใน จากนัน้ใหยายไฟล .dll ทีไ่ด ไปยงัไดเรก็ทอรี ่C:\Inetpub\wwwroot\bin

wsdl /l:vb /o:arrays_service.vb http://localhost/arrays_service.asmx?wsdl /n:myarrays_service
vbc /out:arrays_service.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,system.dll
arrays_service.vb

   ⌧
ตวัอยางนีจ้ะใชเวบ็เซอรวสิทีส่รางในตวัอยางทีแ่ลว โดยจะสงพารามเิตอร 1 และ 5 เขาไปยงัเมธอด เพือ่ใหแสดงตวั

เลข 1 ถงึ 5

8: For i = 0 to max-1
9: arr(i) = min+i
10: Next
11: Return arr
12: End Function
13: End Class

1: <%@ Page Language="VB" %>
2: <%@Import Namespace="myarrays_service"%>
3: <script runat="server">
4: Sub Page_Load(Sender As Object,E As EventArgs)
5: Dim Service As New MyService
6: Dim i As Integer
7: Dim Result() As Integer = Service.GetBetween(1,5)
8: For i = 0 To Ubound(Result)
9: Response.Write(Result(i)&":")
10: Next
11: End Sub
12: </script>

บรรทดัที ่7 ประกาศตวัแปรอารเรยเพือ่รบัคาทีค่นืจากเมธอด GetBetween เพราะเมธอดนีค้นืคาเปน
อารเรย เราสงพารามเิตอรใหกบัเมธอดนี ้2 ตวั คอื 1 และ 5

บรรทดัที ่8 วนรอบทำงานตัง้แต i มคีาเปน 0 ถงึดชันขีองสมาชกิตวัสดุทายในอารเรย (Ubound())






ในกรณทีีเ่ราตองการคนืคาขอมลูทีม่คีวามซบัซอนมากๆ เพราะควรจะสงในรปูแบบออบเจกต เพราะในออบเจกต

สามารถบรรจขุอมลูไดหลายชนดิ และสามารถเขาถงึขอมลูไดจากพรอพเพอรตี ้ซึง่สือ่ความหมายในการใชงานภายหลงั
มากกวาอารเรย

   ⌧
ตวัอยางนีจ้ะมกีารสรางคลาสขึน้มา 2 คลาสในไฟลเวบ็เซอรวสิไฟลเดยีว โดยคลาสทีจ่ะเปนเวบ็เซอรวสินัน้จะเปน

ชื่อ MyService ซึ่งจะคืนคาเปนออบเจกตของคลาสหนึ่งซึ่งชื่อ MyObject โดยในคลาส MyObject นั้นประกอบดวย
พรอพเพอรตี้ 2 ตัว

1: <%@ WebService language="VB" class="MyService" %>
2: Imports System.Web.Services
3: Public Class MyObject
4: Public objProperty1 As Integer
5: Public objProperty2 As String
6: End Class
7: Public Class MyService
8: Inherits System.Web.Services.WebService
9: <WebMethod> Public Function GetObject() As MyObject
10: Dim my_Obj As New MyObject
11: Return my_Obj
12: End Function
13: End Class

บรรทดัที ่3-6 สรางคลาสชือ่ MyObject ซึง่ภายในประกอบดวยพรอพเพอรตี ้2 ตวัคอื objProperty1 ชนดิ
Integer และ  objProperty2 ชนดิ String

บรรทดัที ่9 จะเปนวาเมธอดนีจ้ะคนืคาเปนชนดิ MyObject ซึง่เปนคลาสทีส่รางไวในบรรทดัที ่3-6
บรรทดัที ่10-11 สรางอนิสแตนซหรอืออบเจกตของคลาส MyObject แลวคนืคาออบเจกตนี้
หลงัจากพมิพโคดเสรจ็แลว ใหเขาไปแกไขไฟล makedll.bat ดงัคำสัง่ขางลาง แลวดบัเบิล้คลิก้ทีไ่ฟล makedll.bat เพือ่

รนัคำสัง่ภายใน จากนัน้ใหยายไฟล .dll ทีไ่ด ไปยงัไดเรก็ทอรี ่C:\Inetpub\wwwroot\bin

เมือ่พมิพโคดเรยีบรอยแลว ใหบนัทกึไวใน
C:\Inetpub\wwwroot\use_arrays_service.aspx
แลวทดสอบในบราวเซอรโดยพมิพ URL เปน
http://localhost/use_arrays_service.aspx
จะไดผลลัพธดงันี้
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wsdl /l:vb /o:object_service.vb http://localhost/object_service.asmx?wsdl /n:myobject_service
vbc /out:object_service.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,system.dll
object_service.vb

   ⌧
ตวัอยางนีจ้ะใชเวบ็เซอรวสิทีส่รางในตวัอยางทีแ่ลว โดยจะมกีารกำหนดและอานคาจากพรอพเพอรตีข้องออบเจกต

ทีค่นืคามา

1: <%@ Page Language="VB" %>
2: <%@Import Namespace="myobject_service"%>
3: <script runat="server">
4: Sub Page_Load(Sender As Object,E As EventArgs)
5: Dim Service As New MyService
6: Dim objService As MyObject
7: objService = Service.GetObject()
8: objService.objProperty1 = 501
9: objService.objProperty2 = "Hello"
10: Response.Write(objService.objProperty1)
11: Response.Write(objService.objProperty2)
12: End Sub
13: </script>

บรรทดัที ่6 สรางตวัแปรชนดิ MyObject เพราะเมธอดทีเ่ราจะเรยีกใชงานคนืคาเปนชนดิ MyObject
บรรทดัที ่7 รบัคาจากเมธอด GetObject() ซึง่ไดขอมลูเปนชนดิออบเจกต MyObject
บรรทดัที ่8-9 กำหนดคาใหกบัพรอพเพอรตีข้องออบเจกต
บรรทดัที ่10-11 แสดงคาในพรอพเพอรตีข้องออบเจกตออกมา

เมือ่พมิพโคดเรยีบรอยแลวใหบนัทกึไวใน
C:\Inetpub\wwwroot\ use_object_service.asmx
แลวทดสอบในบราวเซอรโดยพมิพ URL เปน
http://localhost/use_object_service.asmx
จะไดผลลัพธดงันี้





wsdl /l:vb /o:array_object_service.vb http://localhost/array_object_service.asmx?wsdl
/n:myarray_object_service
vbc /out:array_object_service.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,
system.dll array_object_service.vb


ในกรณทีีเ่ราตองการคนืคาขอมลูทีม่คีวามซบัซอนมากๆ ขึน้ไปอกี เราอาจตองการคนืคาเปนออบเจกตหลายๆ ตวั

ดงันัน้เราสามารถนำเอาออบเจกตหลายๆ ตวันัน้บรรจลุงอารเรย แลวคนืคาเปนอารเรยของออบเจกตกไ็ด

   ⌧
ตวัอยางนีเ้ราจะสรางคลาสขึน้มา 2 คลาสเหมอืนตวัอยางทีแ่ลว แตเราจะสรางอนิสแตนซของคลาส MyObject

หลายๆ ตวั แลวบรรจอุนิสแตนซหรอืออบเจกตของคลาสแตละตวันัน้ลงในอารเรย จากนัน้จงึคนืคาเปนอารเรยทีบ่รรจุ
ออบเจกตอีกที

1: <%@ WebService language="VB" class="MyService" %>
2: Imports System.Web.Services
3: Public Class MyObject
4: Public objProperty1 As Integer
5: Public objProperty2 As String
6: End Class
7: Public Class MyService
8: Inherits System.Web.Services.WebService
9: <WebMethod> Public Function GetObject() As MyObject()
10: Dim my_Obj(2) As MyObject
11: my_Obj(0) = New MyObject
12: my_Obj(1) = New MyObject
13: my_Obj(2) = New MyObject
14: Return my_Obj
15: End Function
16: End Class

บรรทดัที ่9 โปรดสงัเกตวาเมธอดนีค้นืคาเปนชนดิ MyObject() ซึง่เปนอารเรย
บรรทดัที ่10 สรางอารเรยชนดิ MyObject ขึน้มาโดยประกอบดวยสมาชกิ 3 ตวั (ตัง้แตลำดบัที ่0-2)
บรรทดัที ่11-13 มอบหมายอนิสแตนซของคลาส MyObject ลงในสมาชกิอารเรย
หลงัจากพมิพโคดเสรจ็แลว ใหเขาไปแกไขไฟล makedll.bat ดงัคำสัง่ขางลาง แลวดบัเบิล้คลิก้ทีไ่ฟล makedll.bat เพือ่

รนัคำสัง่ภายใน จากนัน้ใหยายไฟล .dll ทีไ่ด ไปยงัไดเรก็ทอรี ่C:\Inetpub\wwwroot\bin
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   ⌧
ตวัอยางนีจ้ะใชเวบ็เซอรวสิทีส่รางในตวัอยางทีแ่ลว โดยจะทำงานวนลปู กำหนดคาและอานคาพรอพเพอรตีจ้าก

ออบเจกตแตละตวัในอารเรย

1: <%@ Page Language="VB" %>
2: <%@Import Namespace="myarray_object_service"%>
3: <script runat="server">
4: Sub Page_Load(Sender As Object,E As EventArgs)
5: Dim Service As New MyService
6: Dim objService(2) As MyObject
7: objService = Service.GetObject()
8: Dim i As Integer
9: For i = 0 To UBound(objService)
10: objService(i).objProperty1 = i
11: objService(i).objProperty2 = "Hello" & i
12: Response.Write(objService(i).objProperty1 & "<br>")
13: Response.Write(objService(i).objProperty2 & "<p>")
14: Next
15: End Sub
16: </script>

บรรทดัที ่6 สรางตวัแปรอารเรยซึง่ประกอบดวยสมาชกิ 3 ตวั ชนดิ MyObject
บรรทดัที ่7 ใชเมธอด GetObject() ซึง่จะคนืคาเปนอารเรย
บรรทดัที ่9 ทำงานวนลปูตัง้แตคา i เปน 0 ถงึเลขดชันสีมาชกิตวัสดุทายในอารเรย (UBound())

ซึง่จะทำงานทัง้สิน้ 3 รอบ
บรรทดัที ่10-11 กำหนดคาใหกบัพรอพเพอรตีใ้นสมาชกิตวัที ่i ของอารเรย
บรรทดัที ่12-13 แสดงคาในพรอพเพอรตีข้องสมาชกิตวัที ่i ของอารเรย
เมือ่พมิพโคดเรยีบรอยแลว ใหบนัทกึไวใน C:\Inetpub\wwwroot\use_array_object_service.aspx แลวทดสอบใน

บราวเซอรโดยพมิพ URL เปน http://localhost/use_array_object_service.aspx จะไดผลลพัธดงันี้





 
เนือ่งจากองคประกอบของ DataSet นัน้เปน XML อยแูลว ดงัการการสงผานทางเวบ็เซอรวสิ ซึง่เปน XML เหมอืน

กนัจงึสามารถกระทำไดโดยไมตองสงสยั ซึง่ DataSet นีใ้ชในกรณทีีเ่ราตองการคนืคาขอมลูจากฐานขอมลู

   ⌧
ตวัอยางนีเ้ราจะสรางเมธอดทีด่งึขอมลูจากการควิรีฐ่านขอมลูชือ่ mydb.mdb (ซึง่เกบ็ไวในไดเรก็ทอรีเ่ดีย่วกนั) มา

เกบ็ไวใน DataSet จากนัน้คนืคา DataSet นัน้

1: <%@ WebService language="VB" class="MyService" %>
2: Imports System.Web.Services
3: Imports System.Data
4: Imports System.Data.OleDb
5: Public Class MyService
6: Inherits System.Web.Services.WebService
7: <WebMethod> Public Function GetDataSet() As DataSet
8: Dim myconn As New OledbConnection _
9: ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
10: Server.MapPath("mydb.mdb"))
11: Dim myda As New OledbDataAdapter _
12: ("Select * from Books,Authors Where Books.AuthorId = Authors.AuthorId " & _
13: "Order By Books.BookID",myconn)
14: Dim ds As New DataSet()
15: myda.Fill(ds, "tempTable")
16: Return ds
17: End Function
18: End Class

บรรทดัที ่3 นำเขาเนมสเปซทีจ่ำเปนในการใชงาน DataSet
บรรทดัที ่4 นำเขาเนมสเปซทีจ่ำเปนในการใชงานฐานขอมลู Microsoft Access
บรรทดัที ่7 สรางเมธอดทีไ่มตองการพารามเิตอร และคนืคาเปนขอมลูชนดิ DataSet
บรรทดัที ่8-10 สรางออบเจกต myconn สำหรบัเชือ่มตอกบัฐานขอมลู mydb.mdb ซึง่อยใูนไดเรก็ทอรี่

เกีย่วกนั
บรรทดัที ่11-13 สรางออบเจกต myda เพือ่เกบ็ขอมลูทีด่งึมาจาก myconn ดวยประโยค SQL ทีร่ะบุ
บรรทดัที ่14 สรางออบเจกต ds ซึง่เปนอนิสแตนซของคลาส DataSet
บรรทดัที ่15 สัง่ใหนำขอมลูจากออบเจกต myda ไปเกบ็ไวในตารางชือ่ tempTable ในออบเจกต ds
บรรทดัที ่16 คนืคาออบเจกต ds ซึง่เปนชนดิ DataSet
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wsdl /l:vb /o:dataset_service.vb http://localhost/dataset_service.asmx?wsdl
/n:mydataset_service
vbc /out:dataset_service.dll /t:library /r:system.web.services.dll,system.xml.dll,
system.dll,system.data.dll dataset_service.vb

หลังจากพิมพโคดเสร็จแลว ใหเขาไปแกไขไฟล makedll.bat ดังคำสั่งขางลาง (โปรดสังเกตดวยวามีการเพิ่ม
,System.data.dll เขาไปดวย) แลวดบัเบิล้คลิก้ทีไ่ฟล makedll.bat เพือ่รนัคำสัง่ภายใน จากนัน้ใหยายไฟล .dll ทีไ่ด ไปยงั
ไดเรก็ทอรี ่C:\Inetpub\wwwroot\bin

   ⌧
ตวัอยางนีจ้ะใชเวบ็เซอรวสิทีส่รางในตวัอยางทีแ่ลว โดยรบั DataSet ทีค่นืคา มาแสดงลงในคอนโทรล DataGrid

(โปรดอยาลมืวากอนทดสอบตวัอยางนีต้องมไีฟล mydb.mdb อยใูนไดเรก็ทอรีเ่ดยีวกนัดวย ถาไมมใีหสรางขึน้เองโดยภาย
ในจะประกอบดวยตารางใดๆ กไ็ด)

1: <%@ Page Language="VB" %>
2: <%@Import Namespace="mydataset_service"%>
3: <%@Import Namespace="System.Data"%>
4: <script runat="server">
5: Sub Page_Load(Sender As Object,E As EventArgs)
6: Dim Service As New MyService
7: Dim objDs As DataSet
8: objDs = Service.GetDataSet()
9: mydatagrid.DataSource=objDs.Tables("tempTable")
10: mydatagrid.DataBind()
11: End Sub
12: </script>
13: <html>
14: <head><title></title></head>
15: <body>
16: <asp:DataGrid id="mydatagrid" runat="server" />
17: </body>
18: </html>

บรรทดัที ่3 นำเขาเนมสเปซ System.Data เพือ่การใชงาน DataSet
บรรทดัที ่7 ประกาศออบเจกตชือ่ objDs ชนดิ DataSet เพือ่รอรบัคาทีค่นืจากเมธอด
บรรทดัที ่8 เรยีกใชเมธอด GetDataSet แลวนำคาทีค่นืมาใหซึง่เปนขอมลูชนดิ DataSet บรรจลุง objDs
บรรทดัที ่9 กำหนดแหลงขอมลูในกบัคอนโทรล DataGrid ซึง่เอามาจากตารางชือ่ tempTable ใน DataSet นัน่เอง
บรรทดัที ่10 สัง่ผกูขอมลู หรอืนำขอมลูใน DataSet มาแสดงลงใน DataGrid นัน่เอง
บรรทดัที ่16 สรางคอนโทรล DataGrid ชือ่ mydatagrid





เมื่อพิมพโคดเรียบรอยแลว ใหบันทึกไวใน C:\Inetpub\wwwroot\use_dataset_service.aspx แลวทดสอบใน
บราวเซอรโดยพมิพ URL เปน http://localhost/use_dataset_service.aspx จะไดผลลัพธดงันี้

ในบทนีเ้ราไดเรยีนรหูลกัการ,ประโยชน และวธิกีารพฒันาเวบ็เซอรวสิ และไดทดลองปฏบิตัสิรางและใชงานกนัมา
พอสมควร คงพอทำใหมองเหน็ภาพลกัษณของการใชงานและสรางแอพพลเิคชัน่ในยคุเวบ็เซอรวสิไดดขีึน้บางแลว จะเหน็
ไดวาเอกสาร ASP.NET ทีเ่รยีกใชงานเวบ็เซอรวสินัน้ สามารถลดการทำงานทีซ่บัซอนไดมาก คลายกบัการเรยีกใชงานคลาส
หรอืคอนโทรลตางๆ ใน ASP.NET โดยการทำงานทีซ่บัซอนนัน้ จะเปนภาระของผพูฒันาและใหบรกิารเวบ็เซอรวสิ ซึง่จะเหน็
ไดวาเวบ็เซอรวสิคงจะกลายเปนอกีชองทางทำเงนิหนึง่ของธรุกจิซอฟตแวรในอนาคตอยางแนนอน


