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Exercise 1. Simple Registration Servlet 
 

บทนํา 
 ในตัวอยางนี้ เปนการศึกษาในเรื่องการสราง Servlet ที่สืบทอดมาจาก คลาส 
javax.servlet.http.HttpServlet โดยทําการ override (สืบทอด) เมธอด doGet และ doPost โดย เมธ
อดทั้งสอง จะทําการเรียกใชงาน เมธอดอื่น ที่ช่ือ processRequest ซึ่งมีกระบวรการสรางเอกสาร HTML 
กลับไปยังหนาจอผูใชงาน เปนขอความยืนยัน ที่แสดงคาของ patron id 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 สราง Enterprise application และ Web projects 
 

1. เปดโปรแกรม WebSphere Studio Application Developer ผานกระบวนการดังนี้ 
o เลือกที่ เมนู Start->Programs->IBM WebSphere Studio->Application 

Developer 5.1.1 
o กําหนดคา “C:\ServletJSPlabs\workspace” ใหเปนพื้นที่ที่ใชในการพัฒนา

(workspace) ดังรูปที่ 1 หรือ อาจทําการคลิกปุม Browse… เพื่อเลือก workspace 
เมื่อเสร็จแลว ใหทําการคลิกปุม OK เพื่อยืนยัน 

 

 
รูปที ่1 แสดงหนาตางกําหนดคา workspace 

 
2. ในการเปดใชงาน WebSphere Studio Application Developer ในครั้งแรก ที่หนาจอหลัก 

ดานซายมือจะมีการแสดง J2EE perspective  
o ในสวนนี้จะมี title bar แสดงวา perspective อะไรที่กําลังแสดงผลอยู  โดยคุณอาจทํา

การเลือก Data, Debug, J2EE,  Java และ อื่นๆ ที่สามารถเลือกเพิ่มได 
o ถา title bar ไมแสดงขอความ J2EE ใหคุณทําการเลือก J2EE perspective จากเมนู 

Window->Open Perspective->Other และเลือก J2EE  
o Title bar จะแสดงขอความ J2EE และ J2EE perspective  
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รูปที ่2 แสดง J2EE perspective และ การเลือกเมนูเพื่อแสดง J2EE perspective 
 

3. ที่ตําแหนงของ J2EE perspective จะทําการสราง Enterprise application โดยตั้งช่ือวา 
LibraryEnterpriseApplication ซึ่งกําหนดเลือกเปน J2EE 1.3 Enterprise 
application 

o ในการสราง Enterprise application สามารถเลือกไดผานทางปุม Create an 
Enterprise Application หรือคลิกเลือกจากเมนู File -> New -> Enterprise 
Application Project เพื่อเปดหนาตางในการสราง Project ขึ้นมา 

 

 
รูปที ่3 แสดงปุม Create an Enterprise Application บนทูลบารส 

 
o ทําการคลิกเลือก Create J2EE 1.3 Enterprise Application Project แลวคลิก

ปุม Next ดังรูป 
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รูปที ่4 แสดงหนาตางเพื่อเลือกรุนของ J2EE 

 
o ในชองของ Project name ปอน LibraryEnterpriseApplication  

 

 
รูปที ่5 แสดงหนาตางเพื่อกําหนดชื่อโปรเจค 
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o คลิกปุม Finish 

 
4. ทําการตรวจสอบวามีการสราง J2EE 1.3 Enterprise Application ที่ช่ือวา 

LibraryEnterpriseApplication โดยที่ยังไมมี Application Modules, Connector 
Modules, Web Modules,  EJB Modules, Databases หรือ Servers อยูภายใตโปรเจค ที่
สรางใหม 

 
o ในชองของ J2EE Hierarchy ในสวนของ  J2EE perspective คุณสามารถเปดดูใน

สวนของรายการ LibraryEnterpriseApplication ซึ่งจะแสดงรูป icon ที่มีเลข 
1.3 อยูภายใน โดยจะบงบอกถึงวาเปน J2EE 1.3 

 

 
รูปที่ 6 แสดง รายการของ LibraryEnterpriseApplication 

 
o ในสวนของรายการภายใน Project Utility JARs และ Utility JARs จะยังไมมี

รายการยอยอยูภายใน (ดังรูปที่ 6) 
o นั้นหมายถึงวา ยังไมการสราง Application Client Modules, Connection 

Modules, Web Modules, EJB Modules, Databases หรือ Servers ใดๆขึ้นเลย 
 

5. ขั้นตอนตอไป จะเปนการสราง Web project โดยตั้งช่ือวา LibraryWebProject โดยกําหนด
วาจะตองเปน Dynamic Web Project และจะตองมีความเกี่ยวเน่ืองกับ 
LibraryEnterpriseApplication ที่ไดสรางเอาไวแลว Web project สวนที่จะสรางนี้ 
จะตองกําหนดใหเปน context root ของ Library  

 
Information : context root จะถูกใชในสวนหน่ึงของ URL เมื่อมีการทํางานของ เซิรฟเล็ท ทั่วๆไปแลว
จะเปนรูปบบของการเรียกใช HTML, servlets และ JSP ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ : 
 

http://<hostname>/Library/<resourceName> 
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โดย hostname จะเปนช่ือของ โฮสท และ <resourceName> อาจะเปนช่ือของ HTML, servlets หรือ 
JSP ที่ตองการเรียกใชงาน สําหรับตอนนี้ คา<hostname> คือ localhost 
 
 

o ที่มุมมองของ J2EE perspective แลวทําการเลือกเมนู File->New->Dynamic 
Web Project เพื่อเปดหนาตาง New Web Project wizard 

o ปอน LibraryWebProject ลงในชองของ Project Name และทําการคลิกเลือกที่ 
Configure advanced options คลิกปุม Next ไปยังหนา  J2EE Settings 
Page 

 

 
รูปที่ 7 แสดงการกําหนดชื่อ Project และเลือก Configure advance options 

 
o ที่หนาตาง J2EE Settings Page ทําการเลือก LibraryEnterpriseApplication 

จาก EAR project 
o เลือก J2EE level เปน 1.3 
o ในชอง Context root เปลี่ยนคาเปน Library  ตรวจสอบตัวอักษรเล็กใหญ และการ

สะกดวาถูกตอง กอนจะทําขั้นตอนตอไป 
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รูปที่ 8 แสดงการกําหนดชื่อ Context 

 
o คลิกปุม Finish เพื่อสราง Web project 

 
6. สิ้นสุดการสราง LibraryWebProject ขึ้นมา จะมีหนาตางแสดงขอความ เพื่อยืนยันการเปลี่ยน 

web perspective (มุมมองแบบเว็บ)  ใหทําการคลิกเลือก Do not show this message 
again แลวคลิกปุม Yes เพื่อยืนยัน มุมมองของ Web perspective มีเครื่องมือในการสราง 
servlets, JSPs และ HTML files รวมทั้งไฟลตางๆที่จําเปนในการพัฒนาเว็บ 

 

 
รูปที่ 9 แสดงหนาตางยืนยันการเลือก web perspective 

 
7. สังเกตไดวา LibraryWebProject จะประกอบดวยหลายๆโฟลเดอร Java Resources, 

WebContent และ Libraries โดย Java Resources จะเปนที่เก็บของโคด servlet สวน 
WebContent จะแสดงเนื้อหาที่จะทําการเพิ่มเขาไปใน WAR ไฟลสําหรับ web module นี้ เมื่อ
คุณทําการ deploy ตัวของ enterprise application ของคุณ และสําหรับ Libraries (ที่อยูภายใต 
Java Resources) จะเก็บรายการของ JARs ที่ใชสําหรับการทํางานของระบบ  
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รูปที่ 10 แสดง Web perspective 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 สราง Registerpatron servlet 
 

หลักจากที่ไดทําการสราง enterprise application และ Web project เปนที่เรียบรอยแลว ตอไปคุณ
จะสามารถเพิ่ม Web component(องคประกอบของเว็บ เชน HTML,JSPs และ servlet) ตางๆเขาสู 
Web project ได (ในที่นี้จะทําการสราง servlet) 
 
1. ทําการเปดและเลือกไปที่ Web perspective  

o เลือกจากเมนู Window->Open Perspective->Web 
2. สราง Java package ใหมเปน com.ibm.library.servlets 

o คุณสามารถสราง Java package ใหม ไดจาก perspective ใดๆก็ได แตใน Java 
perspective จะมี toolbar สําหรับจัดการมาใหดวย สําหรับตอนนี้คุณอยูใน Web 
perspective คุณจะตองทําการเรียกใชงาน wizard จากเมนู File->New->Other… 
จะปรากฏหนาตาง Select 

o เลือกเมนู Java จากทางดานซาย และเลือก Package จากทางดานขวา แลวคลิก Next 
เพื่อเปดหนาตาง Create a Java package 
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รูปที่ 11 แสดงหนาตาง Select ในการสราง Java package ใหม 

 
o คลิกปุม Browse เพื่อเปดหนาตาง Folder Selection  
o ทําการคลิกเปดเขาไปใน LibraryWebProject และเลือก JavaSource คลิกปุม OK 
o ในชอง Source Folder จะปรากฏขอความ LibraryWebProject/JavaSource 
o กําหนดคาในชอง Name เปน com.ibm.library.servlets และคลิกปุม Finish เพื่อ

สราง Java Package ใหม 
 

 
รูปที่ 12 แสดง การกําหนดที่เก็บ และ การกําหนดชื่อ Java Package ที่จะสรางใหม 
 

3. สราง servlet ที่ช่ือ RegisterPatron ใน package ช่ือ com.ibm.library.servlets โดย 
servlet ใหมจะทําการ extend (สืบทอด) จากคลาส javax.servletl.http.HttpServlet และ 
implement interface คลาส javax.servlet.Servlet โคดภายในจะทําการ Override 2 เมธ
อด คือ doGet() และ doPost() หลักจากนั้นจะสราง map servlet ของคุณกับ URL pattern 
ต้ังช่ือเปน /Register 

 
o จาก Web perspective ทําการเลือกเมนู File->New->Servlet เพื่อเปดหนาตาง 

New Servlet wizard 
o ตรวจสอบคาในชอง Folder =  /LibraryWebProject/JavaSource และ Java 

package = com.ibm.library.servlets 
o ในชองของ  Class name กําหนดคาเปน RegisterPatron และในชอง Superclass 

จะตองมีคาเปน javax.servlet.http.HttpServlet แลวคลิกปุม Next  
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รูปที่ 13 แสดงกําหนดคาเพื่อสราง RegisterPatron servlet 

 
o ตรวจสอบคาในชอง Interface ใหเปน javax.servlet.Servlet และมีการคลิกเลือก 

modifies ในสวนของ  public สวนของ method stub มีการเลือก doGet() และ 
doPost() สุดทายตรวจสอบวา มีการคลิกเลือก Inherited abstract methods ไว 
จากนั้นทําการคลิกปุม Next 

o ที่หนาตาง Deployment descriptor ตรวจสอบวามีการคลิกเลือก Add to web.xml 
ไว  โดยไฟล Web Deployment Descriptor นี้ จะใชในการ map ระหวาง ช่ือ URL 
กับคลาส servlet  ในที่นี้คือ คุณมี servlet ที่ช่ือ RegisterPatron และคา default 
ของชื่อ URL จะเปน /RegisterPatron 

o ทําการเปลี่ยน URL mapping จาก /RegisterPatron ไปเปน /Register จากนั้นทํา
การคลิกปุม Finish เพื่อสราง servlet 

 

 
รูปที่ 14 แสดงการแกไข URL Mapping สําหรับ Register servlet 

 
4. สวนของ edit window จะทําการแสดงคลาส RegisterPatron ที่เราไดทําการสรางขึ้นมา และ 

ทําการตรวจสอบไฟล RegisterPatron.java วาอยูใน Java Package ที่ 
com.ibm.library.servlets หรือไม  

 

Created by Mr.Suppakit Thongdee Website: http://www.sourcecode.in.th -9-



 - 10 - 

 
รูปที่ 15 แสดง คลาส RegisterPatron จากหนาตาง Web perspective 

 
 
 

5. ทําการดับเบิ้ลคลิก ที่ Web Deployment Descriptor ซึ่งอยูใน แท็บ Project Navigator 
บน Web perspective จากนั้นที่หนาตางดานขวา ใหคลิกแท็บ Servlets และเลือกที่ 
RegisterPatron  servlet ทําการตรวจสอบในสวนของ URL Mappings วามีรายการของ 
/Register หรือไม  

 

รูปที่ 16 แสดงหนาตาง Web Deployment Descriptor  
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6. ทําการดับเบิ้ลคลิกบน EAR Deployment Descriptor ที่เปนรายการอยูใน 
LibratryEnterpriseApplication  เพื่อแกไข application.xml โดยเลือกแท็บ Module 
และเลือก LibraryWebProject.war ทําการตรวจสอบคาในชอง Context Root วาเปน 
/Library หรือไม จากนั้นใหทําการปดหนาตางนี้ออกไป  

 

 
รูปที่ 17 แสดงหนาตาง Application Deployment Descriptor 

 
Information : LibraryEnterpriseApplication  จะแสดง EAR และจะประกอบดวย Web 
Module ช่ือ LibraryWebProject  ซึ่ง LibraryWebProject จะเปน WAR ไฟล และมี 
Context root เปน /Library  โดยจะทําการ map การทํางานไปยัง LibraryWebProject  
นอกจากนั้น ภายใน LibraryWebProject จะมี URL Mapping ระหวาง /Register กับ 
com.library.library.servlets.RegisterPatron  โดยผูใชงานจะเรียกผานทาง URL 
 
 http://<hostname>/Library/Register 
 
/Library จะเปนคาที่ทําให LibraryEnterpriseApplication ทําตามการรองขอ ดวย 
LibraryWebProject และ LibraryWebProject ไดทําการ map คาของ /Register ไปยัง 
servlet ที่มีช่ือวา com.ibm.library.servlets.RegisterPatron หลักจากนั้น Web container จะ
ทําการเรียกใช RegisterPatron servlet 
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ขั้นตอนที่  3 เพิ่มการทํางานใหกับ RegisterPatron servlet 
 
 Servlet นี้จะถูกเรียกใชงานเมื่อมีผูที่ตองการเปน สมาชิกหองสมุด ทําการลงทะเบียน กับทางหองสมุด 
โดยในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนงายๆ การสราง id ใหมและแสดงผลการทํางาน วาไดเพิ่มสมาชิกเสร็จสิ้น ใหผูใช
ไดรับทราบ ซึ่งการทํางานในสวนจริงจะอยูใน แบบฝกหัดตอไป 
 

1. เปดไฟล RegisterPatron.java เพื่อการแกไข 
2. ทําการเปด Outline view 

o ทําการคนหาในสวนตางๆของหนาจอ หากไมพบสวนหนาตางที่ช่ือ “Outline” ใหทําการ
เลือกที่เมนู Window->Show View->Outline จะมีหนาตางปรากฏทางดานซายมือ 
ซึ่งภายในจะประกอบดวยชอง Page Data และ Gallery  

 

 
รูปที่ 18 แสดงหนาตาง Outline View 

 
3. Outline view จะมีการทํางานที่ประสานกับชองแกไขโคด โดยเมื่อคุณทําการเลือกไปยัง รายการเมธ

อด ที่อยูใน Outline view ทางดานของ ชองแกไขโคดจะทําการเลื่อนเพื่อแสดงโคดในสวนเมธอด
นั้นๆ ใหเห็นทันที  

4. ทําการแกไขเมธอด doGet และ doPost  ใหเรียกใชเมธอด processRequest โดยมี req และ 
resp เปนคาอารกิวเมนต ของเมธอด  จะสังเกตุไดวา ขอความ processRequest จะมีเสนขีดเสนใต
สีแดง และมีรูปหลอดไฟ แสดงใหเห็นดังรูปที่ 19  
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รูปที่ 19 แสดงการแกไขโคด 

 
5. ทําการคลิกที่รูปหลอดไฟ จะปรากฏหนาตาง ใหทําการดับเบิ้ลคลิกบน Create method 

‘processRequest(..)’ (คุณสมบัติการทํางานแบบนี้เรียกวา Quick Fix และชวยใหการทํางานดี
ขึ้น)  

 

 
รูปที่ 20 แสดงการคลิกเพื่อสรางเมธอด processRequest 

 
6. สักเกตุไดวาในสวนช่ือไฟลของโคด(ทางดานบนสุด) เมื่อมีการแกไขโคดแลวจะปรากฏขอความเปน 

*RegisterPatron.java ซึ่งเครื่องหมาย * จะหายไปเมื่อคุณทําการ บันทึกการแกไขโคด 
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o คุณสามารถบันทึการทงานไดหลายวิธี อาจกดปุม คีย Ctrl+S ,ผานทางเมนู File->Save , 
ผานทางปุม Toolbar หรือ ผานทางการคลิกเลือก Save จาก context menu ภายในสวน
แกไขโคด 

 
7. การแกไข เมธอด processRequest จําเปนจะตองใชคลาส PrintWriter จากคลาส 

HttpServletResponse ซึ่งเปนพารามิเตอรของเมธอดนี้ นอกจากนี้ ยังจําเปนจะตองรับคา id 
ใหมผานทางเมธอด LibraryIdGenerator.generatedId โดยเมธอด generatedId จะ
เปนแบบ static ซึ่งจะสงคาที่เปน int กลับมา 

 
Information : การทํางานของ Quick Fix (แสดงผานทาง หลอดไฟสีเหลือง) จะชวยในการพัฒนา ถา
คุณประกาศคลาสที่ไมมี  ประกาศคลาสผิด เรียกใชเมธอดที่ยังไมมีสรางไว หรือขอผิดพลาดอื่นๆ จะมีการ
แสดงหลอดไฟล ที่พรอมใหคุณคลิกและเลือกแนวทางแกไขที่มีให มาใหกับคุณเพื่อเลือกวิธีการแกไข ที่
เหมาะสมตอไป 
 

 
o การแกไข เมธอด processRequest โดยทําการดึงคลาส PrintWriter จากมาจากคลาส 

response ของ servlet โดยใชเมธอด getWriter() 
 

PrintWriter out = resp.getWriter(); 
 

o ใช Quick Fix ในการเพิ่มการ import คลาส java.io.PrintWriter และเพิ่มการ 
throws ใหกับเมธอด 

 

 
รูปที่ 21 แสดงการคลิกเพื่อเพิ่มคลาส PrintWriter 

 

 
รูปที่ 22 แสดงการคลิกเพื่อเพิ่ม throws ใหกับเมธอด processRequest 
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o ขั้นตอนตอไป จะเปนการรับคา id จากเมธอด LibraryIdGenerator.generateId 
int id = LibraryIdGenerator.generateId(); 

o สุดทายจะเปนการสรางเอกสาร HTML ที่จะแสดงผลการทํางาน ใหทําการตรวจวาไดมีการ
เพิ่มไฟล Master.css เขามาดังรูปที่ 23 และทําการเพิ่มโคด ตอไปนี้เขาไป 

 

 
รูปที่ 23 แสดงตําแหนงไฟล Master.css 

 
 
  out.println("<HTML>"); 
  out.println("<HEAD><TITLE>Patron added</TITLE></HEAD>"); 
  out.println("<LINK rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"" + 
   "href=\"/Library/theme/Master.css\">"); 
  out.println("<BODY>"); 
  out.println("<P>"); 
  out.println("Partron with id "+id+" has been added."); 
  out.println("</BODY>"); 
  out.println("</HTML>");  
 

o ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และตรวจสอบวามีขอผิดพลาดอะไรบาง นอกเหนือจาก
ขอผิดพลาดบรรทัดของ “LibraryIdGenerator cannot resolved” 
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ขั้นตอนที่  4 สรางคลาส LibraryIdGenerator และเมธอด 
generateId 
 
ขั้นตอนตอไป เปนการสรางคลาส LibraryIdGenerator โดยจะไปสรางไวใน package ของ 
com.ibm.library.servlets โดยคลาสจะประกอบดวยสเตติกเมธอดเพียง เมธอดเดียว ที่ช่ือวา 
generatedId ซึ่งจะสงคาของ id ของสมาชิกหองสมุดกลับมา 
 

1. ทําการสรางคลาส LibraryIdGenerator โดยจะไปสรางไวใน package ของ 
com.ibm.library.servlets ซึ่งสามารถใช Quick Fix ในการสรางได 

o ทําการคลิกที่รูปหลอดไฟ (Quick Fix) ที่อยูในหนาบรรทัดแรกของ เมธอด 
LibraryIdGenerator.generateId ภายในไฟล RegisterPatron.java 

o ดับเบิ้ลคลิกที่ Create class ‘LibraryIdGenerator’ จะปรากฏหนาตาง Java 
Class wizard ทําการตรวจสอบคาตางๆ และคลิก Finish คลาส 
LibraryIdGenerator จะถูกสรางและจะแสดงในชองแกไขโคด ไฟล 
LibraryIdGenerator.java 

 

 
รูปที่ 24 แสดง การเลือกรายการเพื่อสรางเมธอดใหม 

 
2. ทําการสรางเมธอด public static generateId ภายในคลาสของ LibraryIdGenerator 

และเมธอด generateId จะสงคา int กลับมา แตในขั้นตอนนี้จะสง คา 0 กลับมาเพียงเพื่อตองการ
ตรวจสอบการทํางานโดยรวมของทั้งหมดกอน 

 
o กลับไปเปดไฟลคลาส RegisterPatron แลวตรวจสอบขอผิดพลาด วายังเปนขอผิดพลาด

ที่แจงวา เมธอด generateId  ยังไมถูกสรางขึ้น 

o ใช Quick Fix ในการสรางเมธอด generateId ภายในคลาส LibraryIdGenerator 

o คุณจะถูกกําหนดใหกลับไปเปดหนาตางแกไขโคด LibraryIdGenerator.java  

o ทําการตรวจสอบวาเมธอดสงคา 0 กลับหรือไม (return 0) 

o ทําการบรรทึกคลาส LibraryIdGenerator จะตองมีรายการขอผิดพลาดใน Tasks 
view 
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ขั้นตอนที่  5 สราง Server Project สําหรับการทดสอบงาน 

 

ในการเรียกใชงาน servlet คุณจําเปนจะตองสราง และ ปรับแตงคา ของ Server Project โดยมีวิธีในการ
สรางที่เร็ว แตหากวาคุณตองการควบคุมการทํางานที่มีความซับซอนของ คาการปรับแตง Server แลวหละก็ 
วิธีนี้จะไมเหมาะกับงานคุณ 

1. ทําการเปดหนา Server perspective และสราง Server Project ใหม โดยต้ังช่ือเปน 
LibraryServerProject 

o เลือกจากเมนู Window->Open Perspective->Server เพื่อเปลี่ยนไปยัง Server 
perspective 

 

 
รูปที่ 25 แสดงหนาตาง Server Perspective 

 
o เลือกที่จะคลิกปุม Create Server Project จาก toolbar หรือ คลิกจากเมนู File-

>New->Server Project เพื่อเปดหนาตาง Create a New Server Project 
o กําหนดชื่อของโปรเจคเปน LibraryServerProject และคลิกปุม Finish เพื่อสราง  

 

 
รูปที่ 26 แสดงหนาตางการสราง Server Project 
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2. สราง Server และ กําหนดคาปรับแตงของ Server ใหม และกําหนดชื่อเปน LibraryServer 

ซึ่งจะเปน WebSphere Version 5.1 Test Environment ในการสราง 
LibraryServer จะตองสรางไวภายใน Library ServerProject  และกําหนดให 
LibraryServer ใชงาน พอรทหมายเลข 80 

o คุณสามารถคลิกเลือกที่ปุม Create Server and Server Configuration จาก 
toolbar หรือเลือกกจากเมนู  File->New->Server and Server 
Configuration จะมีการแสดหนาตาง Create a New Server and Server 
Configuration ออกมา 

o กําหนดชื่อเซิรฟเวอรเปน LibraryServer และตรวจสอบวา คาของ Folder เปน 
LibraryServerProject 

o ทําการคลิกเปดรายการของ WebSphere version 5.1  
o เลือกที่ Test Environment 
o คลิกปุม Next  

 

 
รูปที่ 27 แสดงการ สรางโปรเจค Server เพื่อทดสอบการทํางาน 

 
o เปลี่ยนคาของ HTTP port number เปน 80 และคลิกปุม Finish เพื่อสราง Server 

และ Server configuration 
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รูปที่ 28 แสดงการกําหนดหมายเลข port ของ Server 

 
3. ขั้นตอนแกไขเพื่อปรับแตงเพื่อให LibraryServerProject มีการติดตอทํางานรวมกับ 

LibraryEnterpriseApplication ผานทางการกําหนดคาของ LibraryServer 
o เปดไปที่หนาตาง Server Configuration และคลิกเปดรายการตางๆของ Server 
o คลิกเลือกที่ LibraryServer และคลิกเมาสขวา 

 

 
รูปที่ 29 แสดงการเพิ่ม project เขาสู Server 
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o เลือก Add and remove project จากเมนู pop-up จะปรากฏหนาตาง Add and 
Remove Projects และทําการเลือก LibraryEnterpriseApplication ที่อยูดาน
ซายมือ จากนั้นคลิกปุม Add เพื่อทําการเพิ่มโปรเจคไปยังดานขวา แลวคลิกปุม Finish 

 

 
รูปที่ 30 แสดงการเพิ่ม Project ที่ตองการทดสอบเขาสู Server 

 

 
รูปที่ 31 แสดง Project ที่ถูกเพิ่มเขามาเพื่อทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  6 การทดสอบ servlet 
 
Servlet จะถูกเรียกผานทาง เว็บบราวนเซอรโดยมี URL ที่มีการ map เอาไว ซึ่งขณะนี้ hostname คือคําวา 
“localhost”, context root คือ Library  และมี mapping name เปนคําวา “Register” เมื่อตองการสั่งทํางานจะผานทา
ทาง URL: 
 
 http://localhost/Library/Register
 

1. ทําการเปด WebSphere Test Environment จากหนาตางของ Server perspective เพื่อสั่ง
ให RegisterPatron servlet ทํางาน 

o ทําการเลือกไปที่หนาตาง Server perspective  
o คนหาคลาส RegisterPatron จาก LibraryWebProject จาก 

com.ibmlibrary.servlets และทําการคลิกเลือก 

 

 
รูปที่ 32 แสดงการเลือกเพื่อสั่ง run servlet 

 

o คลิกเมาสขวา และเลือก Run on Server จากเมนู context จะปรากฏหนาตาง Server 
Selection 

 

 
รูปที่ 33 แสดงการเลือกรายการ Run on Serve… 

 
o เลือกรายการ LibraryServer จากรายการของ Use an existing server 

o ตรวจสอบรายการ Set Server as project default (do not prompt) วาถูกเลือก
อยู 

o คลิกปุม Finish เพื่อสั่งให Servlet ทํางาน 
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รูปที่ 34 แสดงการเลือกรายการ Server 

 

เมื่อทําการเริ่มตนการทํางานของ WebSphere Test Environment โดยที่ยังไมมีการเรียกใชงานมากอน
หนานี้  

1) โปรเจคจะถูกสงผานเขาสู server 
2) Server (WebSphere Application Server)เริ่มตนการทํางาน 
3) ปรากฏหนาตางเว็บบราวนเซอร 
4) เว็บบราวนเซอรทําการเรียกใชงานผาน URL ของ servlet 
5) Servlet จะถูกเรียกใหทํางาน และจะเริ่มตนทํางาน 
6) Servlet แสดงผลการทํางานที่หนาตางเว็บบราวนเซอร 

 
Information  : ถาคุณไมสามารถสั่ง run servlet ได ใหทําการตรวจสอบ เว็บบราวนเซอรวาไมมีการ 
กําหนดใช proxy ไวหรือไม นอกจากนี้ใหทําการตรวจสอบวา มีการทํางานของ Web Server อยูบนเครื่อง
หรือไม 

 
2. จะสังเกตุไดวาขอความที่แสดงบนเว็บบราวนเซอร มีคา id เปน 0 ซึ่งไดจาก เมธอด 

LibraryIdGenerator.generatedId ที่ไดสรางขึ้น 
3. ทําการหยุดการทํางานของ LibraryServer 

o ที่หนาตาง Server perspective ทําการคลิกเลือกเปลี่ยนจาก Console view ไปเปน  
Server view  

o คลิกเลือก LibraryServer จากรายการที่แสดง จากนั้นใหคลิกปุม Stop the server 
จากปุม ทูลบาร  

 

 
รูปที่ 35 แสดงการหยุดการทํางานของ Library Server 
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ขั้นตอนที่  7 ปรับปรุงเมธอด LibraryIdGenerator.generateId() 
 
ถึงขั้นตอนนี้ คุณสามารถสั่ง run servlet ได และตอไปคุณจะตองทําการสราง id คาใหมสําหรับผูที่มา
ลงทะเบียนของหองสมุด 

1. ทําการแกไขเมธอด LibraryIdGenerator.generateId เพื่อใหสรางคาตัวเลขจํานวนเต็มบวก ที่
มากกวา 0 ซึ่งในตัวอยางในแบบฝกหัดถัดไป คุณจะนําคานี้มาจาก ฐานขอมูล แตสําหรับตอนนี้ เราจะ
ทําแคเพียงการสุมคา ขึ้นมาคานึง 

o ทําการแกไขคลาส โดยเปดไฟล LibraryIdGenerator.java และเปลี่ยนแปลงคา 
return ของเมธอด generateId ตามนี้ 

 
return (new Double((Math.floor(1000000*Math.random())))).intValue(); 

 

 
รูปที่ 36 แสดงหนาตางของ Navigator view แสดงไฟล LibraryIdGenerator.java 

 
o บันทึกไฟล จะตองไมมีขอผิดพลาดในโคดที่แกไขลงไป 

 

ขั้นตอนที่  8 ทําการทดสอบ RegisterPatron กับเมธอด 
LibraryIdGenerator.generateId() ที่ไดปรับปรุง  
 

1. ตรวจสอบวาไดเปดหนาตาง Server perspective ไว แลวทําการ run RegisterPatron  
o คลิกเลือก RegisterPatron จาก Navigator view แลวคลิกขวา เลือก Run on 

Server จากเมนู pop up 
o Server จะถูกเรียกใหเริ่มตนทํางาน และแสดงคาที่ไดบนเว็บบราวนเซอร 

2. คาที่ไดใหมจะตองไมเทากับ 0 แตจะเปนจํานวนเต็มบวกที่ไดจากการสุม 
3. ที่หนาตาง Web Browser view ถาคุณทําการคลิกปุม Refresh the current page คุณก็จะ

ไดคา id ใหมแสดงออกมา (มีโอกาส 1 ใน ลานครั้ง ที่จะมีคาซ้ํากัน) 
4. ทดลองเรียกใชงาน servlet ผานทางเว็บบราวนเซอร โดยมี URL เปน 

http://localhost/Library/Register 
o เปดโปรแกรม Internet Explorer และปอน URL ของ Servlet เขาไป 
o หากไมไดติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer เอาไว ใหทําการเรียกใช Web Browser 

ตัวอื่น และปอน URL เขาไป 
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รูปที่ 37 แสดงผลที่ไดเมื่อเรียก servlet ผานทาง Internet Explorer 

5. หยุดการทํางานของ Server และปดหนาตางแกไข และเว็บบราวนเซอร 
6. สิ้นสุดกระบวนการสราง servlet  ตัวแรกของคุณ 

 

END OF LAB 
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