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REST i SOAP
Wprowadzenie
•

Usługa sieciowa (ang. web service) to schemat współpracy najczęściej dwóch
lub więcej maszyn (dostawca-klient), która wykorzystuje sieć komputerową.

•

Wymiana danych odbywa się niezależnie od systemu operacyjnego,
przeglądarki, platformy i języków programowania stosowanych przez
dostawcę i klientów.

•

Dostawca może ujawnić wiele tzw. punktów końcowych (ang. EndPoints),
każdy oferujący szereg powiązanych ze sobą funkcji.

•

Usługi sieciowe oczekują, że sieć komputerowa będzie obsługiwać standardowe
protokoły internetowe, takie jak XML, HTTP, HTTPS itp.

•

Przykład: informacje o pogodzie, kursy wymiany walut, wiadomości ze świata,
notowania giełdowe są przykładami informacji, które mogą być modelowane wokół
pojęcia zdalnego dostawcy usług danych i szeregu podłączonych do niego klientów.
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Zalety wykorzystania usług sieciowych
•

Zgodnie ze strategią wykorzystania usług sieciowych wywoływane funkcje
są zaimplementowane jeden raz (na serwerze) i wielokrotnie
wywoływane (przez użytkowników zdalnych).

•

Niektóre zalety tego podejścia to:
• Eliminacja zbędnego kodu.
• Możliwość wprowadzania zmian na serwerze w celu aktualizacji
określonej funkcji usługi bez konieczności informowania klientów.
• Zredukowane koszty konserwacji i produkcji.
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Dlaczego deweloper Androida powinien potrafić wykorzystywać i tworzyć
usługi sieciowe?
•

Proste aplikacje są zwykle samodzielne i nie wymagają współpracy z
innymi stronami w celu uzyskania dodatkowych danych lub usług np.
aplikacja typu kalkulator.

•

Istnieje jednak wiele przypadków, w których dane potrzebne do pracy
są bardzo złożone lub często się zmieniają i nie mogą (nie powinny) być
zakodowane w aplikacji. Dlatego też polega się na wiarygodnym
dostawcy danych (np. aktualnego kursu USD -> EUR).

•

Inna klasa aplikacji wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej, która
być może nie jest dostępna w urządzeniu mobilnym (np. tłumaczenie
kontekstowe tekstu).
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Architektura usługi sieciowej
Idealny dostawca usług sieciowych jest zaprojektowany wokół czterech
warstw logicznych, które definiują sposoby przesyłania, kodowania,
opisywania i odkrywania danych przez użytkowników.
Warstwa

Zadanie

Przesyłanie

Przesyłanie wiadomości przez sieć z użyciem protokołów HTTP,
HTTPS …

Kodowanie

Kodowanie danych do wymiany (XML)

Opisywanie

WSDL (ang. Web Service Description Language) używany
do opisywania publicznych metod dostępnych z punktu
końcowego

Odkrywanie

UDDI (ang. Universal Description & Discovery Integration)
ułatwia lokalizowanie i publikowanie usług za pośrednictwem
wspólnego rejestru
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Wykorzystanie usług sieciowych po stronie klienta
Istnieją dwie powszechnie stosowane formy wywoływania i korzystania z
usług sieciowych:
Representational State Transfer (REST)
Ściśle powiązany z protokołem HTTP/HTTPS opierający swoje
działanie na bazowych jego metodach: GET, POST, PUT, DELETE.
Ten model ma prosty tryb wywoływania i niewielki narzut. Wywołania
serwisowe polegają na adresie URL, który może również zawierać
argumenty. Przykładowo Google Maps API wykorzystuje model REST.
Remote Procedure Call (RPC).
Usługi zdalne są postrzegane jako spójne zbiory funkcji (lub wywołań
metod) przechowywane i udostępniane przez dostawców punktów
końcowych. Niektóre implementacji tej kategorii obejmują: Simple
Object Access Protocol (SOAP), Common Object Request Broker
Architecture (CORBA), Microsoft Distributed Component Object Model
(DCOM) i Java/Remote Method Invocation (RMI).
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Wykorzystanie usług sieciowych
Wykorzystanie REST

Wyszukiwanie w Google
danego hasła

Transport

Dostawca

Akcja

Argumenty

https://www.google.com/search?q=university+of+silesia
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REST vs. SOAP
Chociaż technologie SOAP i REST realizują ten sam ostateczny cel, to jest
żądanie i otrzymanie usługi, między nimi występują różne różnice.

•

Użytkownicy REST odwołują się do swoich usług zdalnych za pomocą
konwencjonalnego adresu URL, który zwykle zawiera lokalizację serwera
(bezstanowego), nazwę usługi, funkcję do wykonania oraz parametry
wymagane przez funkcję do działania (jeśli istnieje). Dane są
transportowane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS.

•

SOAP wymaga nieco więcej pracy, aby utworzyć otoczenie XML (ang.
XML envelope), w którym przemieszczają się dane. Dodatkowy narzut na
końcu odbiorczym jest potrzebny do wyodrębnienia danych z
odpowiedniego ciągu XML. SOAP akceptuje różne mechanizmy
transportu, między innymi HTTP, HTTPS, FTP, SMTP itp.

•

SOAP używa WSDL (WebService Description Language) do ujawniania
formatu i działania usług. REST nie ma odpowiednika w tym zakresie.
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Klient wykorzystujący REST lub SOAP

SOAP

Android
Web-Client

SOAP
Request: XML envelope holding
function-name, arguments.
Response: XML formatted results

f1 (x 1 ,..., x n1 )
...

f m (x1 ,..., x k m )
WSDL Exploration Tool

REST
Using common URL
Request
http://provider.org?op=function&
arg1=val1& arg2=val2
Response
Free format. Options include:
Plain-text, HTML, XML, JSON…

f1 (x1 ,..., xn1 )
...
f m (x1 ,..., xk m )
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Przykłady aplikacji wykorzystujących REST lub SOAP
W dalszej części prezentacji zostaną przedstawione 3 przykłady w jaki sposób
klient oparty na Androidzie zwykle wchodzi w interakcję ze zdalnym
serwerem by skorzystać z jego usług sieciowych.
Przykład 1. klient SOAP / dostawca .NET
Aplikacja na Androida używa KSOAP XML do wywoływania serwera
Windows IIS. Usługi sieciowe są implementowane jako zestaw funkcji C#.
Przykład 2. klient REST / dostawca PHP
Klient REST z systemem Android wywołuje zdalne usługi PHP, które
konsultują się z bazą danych w imieniu klienta. Odpowiedź jest
sformatowana przy użyciu JSON.
Przykład 3. klient REST / dostawca Servlet
Nasza aplikacja na Androida komunikuje się z serwerem Tomcat, na
którym jego usługi sieciowe są implementowane jako serwlety Java.
Podobnie jak w poprzednim przykładzie wyniki zapytania do bazy
danych są zwracane jako ciąg JSON.
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Usługa do lokalizacji na podstawie kodu pocztowego
Przykład: Załóżmy, że istnieje serwis http://www.tomaszx.pl/uszip.asmx?WSDL
kieruje do punktu WCF przydatnego, gdy chcemy poznać lokalizację w US na
podstawie kodu pocztowego (widoczny jest tylko fragment).
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" ...
targetNamespace="http://www.webserviceX.NET">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.webserviceX.NET">

Nazwa metody, argument, typ
<s:element name="GetInfoByZIP">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="USZip" type="s:string"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
Zwrócony rezultat
<s:element name="GetInfoByZIPResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetInfoByZIPResult">
<s:complexType mixed="true">
<s:sequence>
. . .
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Usługa do lokalizacji na podstawie kodu pocztowego
Po usunięciu ?WSDL z poprzedniego adresu
(http://www.tomaszx.pl/uszip.asmx)
dostajemy funkcje oferowane przez omawiany punkt końcowy.
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Żądanie

Odpowiedź
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Usługa do lokalizacji na podstawie kodu pocztowego
Odpowiedź
wysyłana jest do
klienta w formie
ciągu XML
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Klient SOAP
Ten przykład składa się z dwóch części. Najpierw skonstruujemy serwer i punkt
końcowy oferujący zestaw usług internetowych (Windows IIS), w drugiej części
tworzymy klienta SOAP Android, który żąda i wykorzystuje stworzoną usługę
internetową.
Strona serwera:
•
Konfiguracja:
(VS2015) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8wbhsy70(v=vs.90).aspx
Stworzone zostaną 3 metody: addValues, getPersonList oraz rejuvenatePerson.
Strona klienta:
•
KSOAP2 [1] ułatwia wysyłanie żądań i odbieranie wyników do / z serwera IIS.
•
KSOAP2 zawiera różne metody dostępu, takie jak: .getProperty()
.getPropertyAsString(), .getPropertyCount() aby wydobyć dane ze zwróconej
odpowiedzi..
[1] : http://code.google.com/p/ksoap2-android/
http://simpligility.github.io/ksoap2-android/index.html
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Wykorzystanie SOAP

Envelope holding REQUEST
XML Package containing:
URL, Namespace, Method,
<Argument, Value> set

Windows Machine
IIS Server
C#.NET
WebServices

SOAP

MySql
Database

Envelope with RESPONSE
XML <tag>…..</tag>
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Przykład 1: KSOAP API
KSOAP API
Android nie dostarcza natywnego
mechanizmu do obsługi wymiany
SOAP. W związku z tym użyjemy
biblioteki zewnętrznej, takiej jak
API KSOAP2.
•

•

KSOAP został stworzony z
myślą o urządzeniach z
ograniczonymi zasobami
sprzętowymi.
KSOAP może wymieniać
proste typy (SoapPrimitive),
jak również dowolne,
serializowane obiekty
(SoapObject).

SoapEnvelope
Zawiera zakodowaną wiadomość.
Dostarcza metody parse() by wydobyć
dane w formie XML.
SoapObject
Ogólny kontener do transportu danych.
Własne obiekty muszą implementować
interfejs KvmSerializable.

HttpTransport
Umożliwia wykonywanie połączeń za
pośrednictwem protokołu HTTP.

18

Przykład 1: KSOAP API

Punkt końcowy oferuje 3 różne metody. Po
kliknięciu na nie można zobaczyć ich szczegóły.
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Przykład 1: Usługa sieciowa w C#

1

namespace WebServiceDemo1
{
[WebService(Namespace = "http://MyHostNameOrIPAddress/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class Service1 : System.Web.Services.WebService
{
// add two numbers -----------------------------------------------------[WebMethod]
public double addValues(int var1, float var2)
{
return (var1 + var2);
}

Udostępniane przez C# metody w ramach usługi sieciowej
oznaczone są adnotacją [WebMethod].
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Przykład 1: Usługa sieciowa w C#

2

// Return a list of Person objects -------------------------------------[WebMethod]
public List<Person> getPersonList(String home)
{
List<Person> lst = new List<Person>();
//partial list of the "Winterfell Castle" characters
if (home.Equals("Winterfell Castle")) {
lst.Add(new Person("Catelyn Stark", 40));
lst.Add(new Person("Sansa Stark", 14));
lst.Add(new Person("Jon Snow", 22));
}
return lst;
}
// accept name & age, return a 'younger' Person object
[WebMethod]
public Person rejuvenatePerson(string name, int age)
{
return new Person(name, age - 1);
}

-----------------

}//class
}//namespace
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Przykład 1: Usługa sieciowa w C#
3

namespace WebServiceDemo1
{
[Serializable]
public class Person
{
private string _personName;
private int _personAge;

public Person( String personNameValue, int personAgeValue )
{
this._personName = personNameValue; this._personAge = personAgeValue;
}
public Person( )
{
Person (C#.NET)
this._personName = "NA"; this._personAge = 0;
}
public string personName
+ Person(string, int)
{
+ personName: String
get { return this._personName; }
+ personAge: int
set { this._personName = value; }
}
public int personAge
{
get { return this._personAge; }
set { this._personAge = value; }
}
}

}
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Przykład 1: Klient Android SOAP
Rysunek prezentuje przetworzoną odpowiedź
generowaną przez metodę getPersonList (loc),
która zwraca mieszkańców danej lokalizacji (np.
Winterfell Castle)
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Przykład 1: Klient Android SOAP
public class SoapTestActivity extends Activity {
TextView result;
1

// use handler to keep GUI update on behalf of background tasks
Handler handler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
super.handleMessage(msg);
String text = (String) msg.obj;
result.append("\n" + text);
}

};
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_soap_test);
result = (TextView) findViewById(R.id.result);
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Przykład 1: Klient Android SOAP
//do slow calls to remote server in a background thread
Thread slowJob = new Thread() {
@Override
public void run() {
// IP address at home
final String URL = "http://192.168.1.66/WebServiceDemo1/Service1.asmx";
final String NAMESPACE = "http://MyHostNameOrIPAddress/";
final String METHOD_NAME = "getPersonList";
String resultValue = "";

2

3

try {
//prepare SOAP REQUEST (namespace, method, arguments)
SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
//passing primitive (simple) input parameters
request.addProperty("home", "Winterfell Castle");
//prepare ENVELOPE put request inside
SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(
SoapEnvelope.VER11);
envelope.dotNet = true;
envelope.setOutputSoapObject(request);
//tell the type of complex object to be returned by service
envelope.addMapping( NAMESPACE, METHOD_NAME,
new ArrayList<Person>().getClass());
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Przykład 1: Klient Android SOAP

4

// TRANSPORT envelope to destination set by URL (call & wait)
HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE( URL);
androidHttpTransport.call(NAMESPACE + METHOD_NAME, envelope);

// receiving a complex response object (list of Person objects)
SoapObject response = (SoapObject) envelope.getResponse();

5

if (response == null) {
resultValue = "NULL response received";
} else {
// get ready to show rows arriving from the server
resultValue = "RESPONSE\n" + response.toString();
resultValue += "\n\nPERSON-LIST";
//use KSOAP access methods to parse and extract data from response
for (int i = 0; i < response.getPropertyCount(); i++) {
resultValue += "\nRow-" + i;
resultValue += "\n\tKSOAP\n\t" + response.getProperty(i);
SoapObject personObj = (SoapObject)response.getProperty(i);
Person p = new Person(personObj);

6

resultValue += "\n\tJAVA:\n\t" + p.toString();
}
}
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Przykład 1: Klient Android SOAP
} catch (Exception e) {
resultValue = "\nERROR: " + e.getMessage();
}
// send message to handler so it updates GUI
Message msg = handler.obtainMessage();
msg.obj = (String) resultValue;
handler.sendMessage(msg);

7

}
};
slowJob.start();

}// onCreate
}

29

REST i SOAP
Przykład 1: Klient Android SOAP
import org.ksoap2.serialization.SoapObject;

8

Person

public class Person {
- name: String
private String name;
- age: integer
private int age;
+ Person(SoapObject)
// constructors
+ toString(): String
public Person() {
this.name = "na"; this.age = -1;
}
public Person(String name, int age) {
this.name = name; this.age = age;
}
// create a local Java Person object using the KSOAP response (C#) object
public Person(SoapObject obj) {
this.name = obj.getProperty("personName").toString();
this.age = Integer.parseInt(obj.getProperty("personAge").toString());
}
// accessors (get/set) ommitted for brevity...
@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + ", age=" + age + "]";
}
}
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Przykład 2: Klient REST Android + usługa sieciowa PHP
W tym drugim przykładzie klient Android używa protokołu REST do interakcji z
serwerem MS-Windows IIS. Usługi sieciowe są zaimplementowane jako zestaw
podprogramów PHP. Używane jest kodowanie JSON do wymiany danych klientserwer.
REQUEST string (Post / Get)

http://www.abc.com
?key1=value1&key2=value2

Windows or Linux/Unix
Machine

PHP

Json

MySql

RESPONSE formatted as:
JSON {……}
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Przykład 2: Klient REST Android + usługa sieciowa PHP

Zdalna usługa w PHP
umożliwia pobieranie osób z
danego zamku.
Odpowiedź z serwera
przychodzi w notacji JSON,
później zostaje
przetłumaczona na
równoważną kolekcję Java.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="7dp"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Client Request (URL)"/>
<TextView
android:id="@+id/txtRequestUrl"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="URL goes here..." />
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="10dp"
android:text="Server Response (JSON)" />
<TextView
android:id="@+id/txtResponseJson"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Wait - JSON string goes here ..." />
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="10dp"
android:text="Decoded Response (Java)" />
<TextView
android:id="@+id/txtResponseJava"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Wait - decoded JSON here ..." />
</LinearLayout>

Przykład 2:
Układ XML

3
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Przykład 2: Klient REST Android
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.app.ProgressDialog;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.util.Log;
android.widget.TextView;

import
import
import
import
import
import
import

com.google.gson.Gson;
com.google.gson.JsonArray;
com.google.gson.JsonElement;
com.google.gson.JsonObject;
com.google.gson.JsonParser;
com.google.gson.JsonSyntaxException;
com.google.gson.reflect.TypeToken;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.net.HttpURLConnection;
java.net.URI;
java.net.URL;

Wykorzystano bibliotekę Gson

java.io.BufferedReader;
java.io.InputStream;
java.io.InputStreamReader;
java.lang.reflect.Type;
java.net.URI;
java.util.ArrayList;
java.util.Date;
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Przykład 2: Klient REST Android
public class MainActivity extends Activity {
TextView txtRequestUrl, txtResponseJson, txtResponseJava;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

txtRequestUrl = (TextView) findViewById(R.id.txtRequestUrl);
txtResponseJson = (TextView) findViewById(R.id.txtResponseJson);
txtResponseJava = (TextView) findViewById(R.id.txtResponseJava);
// REQUEST object consists of "URL?ARGUMENTS" (spaces replaced by +)
// each argument is a KEY=VALUE pair.
//
//
//
//
//

1

--------------------------------------------------------------------------SAMPLE1: Calling a webserver offering services implemented as PHP functions
arguments offered as
?castle=value
where possible castle values are: Winterfell, Kings_Landing, DragonStone
---------------------------------------------------------------------------

// Testing on local Windows machine: IIS + PHP
// You should get your machine’s real IP address using c> ipconfig /all
String SERVER_URL =
"http://192.168.1.70/gameofthrones/getPersonNoSql.php?castle=winterfell";

REST i SOAP
Przykład 2: Klient REST Android
txtRequestUrl.setText(new Date() + "\n" + SERVER_URL);
// Use AsyncTask to execute potential slow task without freezing GUI
new LongOperation().execute(SERVER_URL);
}// main

private class LongOperation extends AsyncTask<String, Void, Void> {
private String jsonResponse;
private ProgressDialog dialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);

protected void onPreExecute() {
dialog.setMessage("Please wait..");
dialog.show();
}
2

protected Void doInBackground(String... urls) {
try {
// WARNING -----------------------------------------------------------// You must use actual IP addresses, do not enter "localhost:8080/..."
// try something like: http://192.168.1.70:8080/Service/Method?Args
// solution uses Java.Net class

REST i SOAP
Przykład 2: Klient REST Android
// STEP1. Create a HttpURLConnection object releasing REQUEST to given site
URL url = new URL(urls[0]); //argument supplied in the call to AsyncTask
HttpURLConnection urlConnection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
urlConnection.setRequestProperty("User-Agent", "");
urlConnection.setRequestMethod("POST");
urlConnection.setDoInput(true);
urlConnection.connect();
// STEP2. wait for incoming RESPONSE stream, place data in a buffer
InputStream isResponse = urlConnection.getInputStream();
BufferedReader responseBuffer = new BufferedReader(new
InputStreamReader(isResponse)));
// STEP3. Arriving JSON fragments are concatenate into a StringBuilder
String myLine = "";
StringBuilder strBuilder = new StringBuilder();
while ((myLine = responseBuffer.readLine()) != null) {
strBuilder.append(myLine);
}
//show response (JSON encoded data)
jsonResponse = strBuilder.toString();
Log.e("RESPONSE", jsonResponse);
} catch (Exception e) { Log.e("RESPONSE Error", e.getMessage()); }

3

return null; // needed to gracefully terminate Void method
}

REST i SOAP
Przykład 2: Klient REST Android
protected void onPostExecute(Void unused) {
try {
dialog.dismiss();
// update GUI with JSON Response
txtResponseJson.setText(jsonResponse);

// Step4. Convert JSON list into a Java collection of Person objects
// prepare to decode JSON response and create Java list
Gson gson = new Gson();
Log.e("PostExecute", "content: " + jsonResponse);

4

// set (host) Java type of encoded JSON response
Type listType = new TypeToken<ArrayList<Person>>() { }.getType();
Log.e("PostExecute", "arrayType: " + listType.toString());
// decode JSON string into appropriate Java container
ArrayList<Person> personList = gson.fromJson(jsonResponse, listType);
Log.e("PostExecute", "OutputData: " + personList.toString());

// Step5. Show results (update GUI with Java version of retrieved list)
txtResponseJava.setText(personList.toString());
// OPTIONAL.The following strategy shows an alternative mechanism to
// interpret the returned JSON response. Here you parse the nodes of the

REST i SOAP
Przykład 2: Klient REST Android
// underlying data structure using GSON element classes. A JsonElement could
// be a: JsonObject, JsonArray, or JsonPrimitive
String result = "\n";
try {
JsonElement jelement = new JsonParser().parse(jsonResponse);
JsonArray jarray = jelement.getAsJsonArray();
for (int i = 0; i < jarray.size(); i++) {
JsonObject jobject = jarray.get(i).getAsJsonObject();
result += jobject.get("name").toString() + " --- "
+ jobject.get("age").toString() + "\n";
}

4

} catch (Exception e) {
Log.e("PARSING", e.getMessage());
}
txtResponseJava.append(result);
} catch (JsonSyntaxException e) {
Log.e("POST-Execute", e.getMessage());
}
}
}// asyncktask
}// class

REST i SOAP
Przykład 3: Klient REST Android + usługa sieciowa jako Servlet
Ten problem jest podobny do przykładu 2. Klient oparty na REST (Android) dostarcza
lokalizację, a usługa internetowa pobiera wszystkich mieszkańców tego miejsca.
Tak jak poprzednio, dzielimy problem na dwie części. Najpierw omawiamy krok po
kroku, jak stworzyć serwer serwujący Tomcat, następnie budujemy klienta Android
za pomocą REST, aby się z nim komunikować.
REQUEST string (Post / Get)
http://www.abc.com
?key1=value1&key2=value2

Apache-Tomcat Server
Java
Servlets

RESPONSE formatted as:
JSON {……}

Json

MySql
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Przykład 3: Klient REST Android + usługa sieciowa jako Servlet
•

HttpServlet to klasa Java używana do rozszerzania funkcjonalności
serwera WWW. Jest powszechnie używana do zapewniania dynamicznej
zawartości internetowej w sposób podobny do technologii ASP, .NET i
PHP.

•

Servlet działa przede wszystkim na dwóch odrębnych obiektach:
o

HttpServletRequest: Reprezentuje żądanie klienta. Ten obiekt
zapewnia serwletowi dostęp do informacji przychodzących, takich jak
dane formularzy HTML i nagłówki żądań HTTP.

o

HttpServletResponse: Reprezentuje odpowiedź serwletu. Serwlet
używa tego obiektu do zwracania danych do klienta, takich jak błędy
HTTP, nagłówki odpowiedzi (Content-Type, Set-Cookie i inne) oraz
dane wyjściowe, pisząc do strumienia wyjściowego

Źródło:
http://download.oracle.com/javaee/6/api/javax/servlet/http/HttpServletRequest.html
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
Zakłada się wykorzystanie Eclipse EE oraz Apache Tomcat 7.0 (lub nowszego).
1. Z Eclipse – stwórz projekt Dynamic Web project.
• Nazwij go: GameOfThrones.
• W okienku "Target runtime" kliknij "Nowe środowisko
uruchomieniowe". Z rozwijanej listy wybierz Tomcat Server v7.0 (lub
nowszą wersję). Kliknij przycisk "Dalej"..
• W polu "Tomcat Installation directory" wpisz lokalizację, w której
znajduje się twoje oprogramowanie Tomcat (zwykle: C:\Program
Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0). Kliknij przycisk
"Zakończ"> "Zakończ".
2. Dodaj nowy pakiet domena.twojanazwa do folderu/JavaResources/src
3. W ramach pakietu umieść nowy Servlet. W polu "Nazwa klasy" wpisz:
GetHeroes. Kliknij przycisk "Zakończ".
4. Dodaj do pakietu klasę Person .
5. Przekopiuj do folderu WebContent/WEB-INF/lib pliki jar GSON i MySQLJConnector.
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
6. Utwórz wewnątrz folderu
WebContent/META-INF/ plik XML o
nazwie context.xml z danymi
połączenia do bazy MySQL.
7. Utwórz wewnątrz folderu
WebContent/WEB-INF plik XML o
nazwie web.xml który określa
udostępnione usługi i mapowanie do
struktur Javy.

REST i SOAP
Przykład 3: Tworzenie Servleta - Test
http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=winterfell

http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=dragonstone
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
context.xml
Ten plik wskazuje, jak połączyć się z bazą danych MySql. Zawiera nazwę użytkownika,
hasło, nazwę sterownika, parametry połączenia i ciąg połączenia z bazą danych. Musi
zostać umieszczony w folderze WebContent/META-INF/.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>
<!-- comments removed -->
<Resource

name="jdbc/mysqlresourcegameofthrones"
auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
username="nazwa_uz"
password="haslo"
driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://192.168.1.66:3306/gameofthrones"/>

</Context>
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
web.xml
Ten plik zawiera listę części serwletu, jego zasobów i wskazuje, w jaki sposób
odwzorować klasy Javy na nazwy usługi przekazane w obiekcie żądania.
Musi być umieszczony w WebContent/WEB-INF folder.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/webapp_2_5.xsd" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" id="WebApp_ID" version="3.0">

<display-name>GameOfThrones</display-name>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
</welcome-file-list>

<servlet>
<description></description>
<display-name>GetHeroes</display-name>
<servlet-name>GetHeroes</servlet-name>
<servlet-class>csu.matos.GetHeroes</servlet-class>
</servlet>
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
web.xml
<servlet-mapping>
<servlet-name>GetHeroes</servlet-name>
<url-pattern>/GetHeroes</url-pattern>
</servlet-mapping>

<resource-ref>
<description>MySQL Datasource – GameOfThrones Example</description>
<res-ref-name>jdbc/mysqlresourcegameofthrones</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
</web-app>
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Przykład 3: Tworzenie Servleta
GetHeores to rzeczywisty serwlet. Wykonuje całą swoją pracę wewnątrz metody doGet. Ciąg
przychodzących zapytań jest sprawdzany w poszukiwaniu par argument = wartość, które
może przenosić. Po poznaniu wartości zamku zostaje zebrana lista osób z nim związanych.
Serwlet redundantnie pobiera swoje dane z dwóch źródeł, najpierw używa zbioru zbiorów
danych w pamięci, a następnie powtarza ten sam typ wyszukiwania, wysyłając zapytanie do
bazy danych MySQL.
@WebServlet("/GetHeroes")
public class GetHeroes extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
1

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
PrintWriter output = response.getWriter();
output.println(" [0] NEW TEST: " + new Date());
Map<String, String[]> requestMap = request.getParameterMap();
if (requestMap.isEmpty()) {
output.println(" [1] <<<< SERVLET CALLED - Empty Request >>>> ");
}
for (String key : requestMap.keySet()) {
String[] value = requestMap.get(key);
output.println(" [2] >>> " + key + " " + value[0]);
}
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2

// setup memory resident datasets (fake core database)
ArrayList<Person> winterfellPeople = new ArrayList<Person>();
winterfellPeople.add(new Person("Arya Stark", 11, "Winterfell Castle"));
winterfellPeople.add(new Person("Jon Snow", 20, "Winterfell Castle"));
winterfellPeople.add(new Person("Hodor", 40, "Winterfell Castle"));
ArrayList<Person> dragonPeople = new ArrayList<Person>();
dragonPeople.add(new Person("Daenerys Targaryen", 18, "Dragonstone"));
ArrayList<Person> kingsPeople = new ArrayList<Person>();
kingsPeople.add(new Person("Tiryion Lannister", 30, "King's Landing"));
kingsPeople.add(new Person("Cersei Baratheon", 32, "King's Landing"));

3

String castle = "";
castle = request.getParameter("castle");
output.println(" [3]PARAMETER castle: " + castle);
// Part1. add to peopleResult data from memory-held lists
// if no castle is supplied, include all characters
ArrayList<Person> peopleResult = new ArrayList<Person>();
if (castle==null){
castle = "";
peopleResult.addAll(winterfellPeople);
peopleResult.addAll(dragonPeople);
peopleResult.addAll(kingsPeople);
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} else if ("winterfell castle".startsWith(castle)) {
peopleResult = winterfellPeople;
} else if ("dragonstone".startsWith(castle)) {
peopleResult = dragonPeople;

4

5

} else if ("king's landing".startsWith(castle)) {
peopleResult = kingsPeople;
}
// prepare to do GSON encoding of selected people
Gson gson = new Gson();
String jsonData = gson.toJson(peopleResult);
output.println(" [4] TAKEN FROM MEMORY-DB: " + jsonData);
// Part2. Redo peopleResult now retrieving from mySQL db.
try {
peopleResult = getDbRecord(castle);
jsonData = gson.toJson(peopleResult);
output.println(" [5] TAKEN FROM MYSQL-DB: " + jsonData);
} catch (Exception e) {
output.println("NO DATA");
}
output.flush();
}// doGet
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@Override
protected void doPost( HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
doGet(request, response);
}
// Retrieve designated people this time from a mySql database
private ArrayList<Person> getDbRecord(String castle) throws Exception {
ArrayList<Person> result = new ArrayList<Person>();
try
{
javax.naming.Context initContext = new InitialContext();
Context envContext = (Context)initContext.lookup("java:/comp/env");

6

javax.sql.DataSource ds = (DataSource) envContext.lookup(
"jdbc/mysqlresourcegameofthrones");
java.sql.Connection cnn = ds.getConnection();
String mySQL = " select name, age, castle "
+ " from person where castle LIKE '%" + castle + "%'";
java.sql.Statement stm =

cnn.createStatement();

java.sql.ResultSet rs = stm.executeQuery(mySQL);
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while ( rs.next() ){
String pname = rs.getString("name");
int page = Integer.parseInt(rs.getString("age"));
String pcastle = rs.getString("castle");

7

Person pers = new Person(pname, page, pcastle);
result.add(pers);

}
}
catch (java.sql.SQLException e) {
throw new Exception (" [*[Problems1 ]*] " + e.getMessage());

} catch (javax.naming.NamingException e) {
throw new Exception ( " [*[Problems2 ]*] " + e.getMessage());
}
return result;

}//getDbRecord
}// class
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Przykład 3: Tworzenie Servleta – klasa Person
public class Person {
8
private String name;
private int age;
private String castle;
public Person(String name, int age, String castle) {
this.name = name; this.age = age; this.castle = castle;
}
public Person() {
this.name = "na";
}
public
public
public
public

this.age = -1; this.castle = "na";

String getName() { return name; }
void setName(String name) { this.name = name; }
int getAge() { return age; }
void setAge(int age) { this.age = age; }

@Override
public String toString() {
return "Person [name=" + name + ", age=" + age + ", castle=" + castle + "]";
}
}
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Przykład 3: Transfer na serwer produkcyjny Tomcat
Tomcat Server

Eclipse Workspace

1

2
3

4
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Przykład 3: Transfer na serwer produkcyjny Tomcat
Po restarcie serwera Tomcat i wejściu na stronę:
http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=winterfell
Rezultat powinien być podobny do zaprezentowanego poniżej.

Na produkcji należałoby również usunąć komunikaty debugujące [{…]]
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Przykład 3: Klient REST Android
Użyj tego samego klienta systemu Android z poprzedniego przykładu. Zmień
adres URL na żądane miejsce docelowe. W tym przykładzie przetestuj aplikację
kliencką za pomocą wartości URL:
http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=winterfell
http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=king’s+landing
http://localhost:8080/GameOfThrones/GetHeroes?castle=dragonstone
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