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ВСТУП 

 

«Усесвітня павутина» є готовим підґрунтям для створення та 

використання розподілених машинно-орієнтованих систем на основі WEB-

сервісів. WEB-сервер є сервером додатків, до яких звертаються не кінцеві 

користувачі, а сторонні додатки. Це дозволяє багаторазово використовувати 

функціональні елементи, усунути дублювання коду, спростити розв’язання 

задач інтеграції додатків. 

Завдяки WEB-сервісів функції будь-якої програми можуть бути 

доступними через Інтернет. Унаслідок цього такі програми, як PHP, ASP, JSP 

скрипти, JavaBeans, COM-об’єкти і всі інші наші улюблені засоби 

програмування можуть тепер звертатися до будь-якої програми, що працює на 

іншому сервері (тобто до WEB-свервісу), і використовувати відповідь, 

отриману від неї на своєму WEB-сайті, або в додатку. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «WEB-сервіси та технології 

ASP.NET MVC» є отримання глибоких і систематичних знань, навичок та умінь 

з питань розробки архітектури та створення веб-додатків на основі патерна 

MVC, а також розподілених складних програмних додатків. 

Задачею навчальної дисципліни «WEB-сервіси та технології ASP.NET 

MVC» є отримання студентами теоретичних засад технології створення 

розподілених програмних додатків на базі платформи Microsoft .NET, а також 

важливі практичні аспекти створення розподілених інформаційних систем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 можливості ASP.NET MVC 5, переваги та недоліки паттерну MVC, 

порівняно з іншими підходами до проектування WEB-додатків; 

 етапи проектування WEB-додатків на основі паттерну MVC; 

 принцип роботи компонентів паттерну «модель–представлення–

контролер»; 

 принцип та етапи розробки представлень на основі шаблонів; 



5 

 особливості діагностики та настроювання ASP.NET MVC додатків; 

 основні принципи конфігурування шаблонів URL; 

 особливості застосування стилів в ASP.NET MVC WEB-додатках; 

 основні підходи до розробки інтерактивних сторінок в ASP.NET MVC 

WEB-додатках; 

 принципи створення ролей для обмеження доступу в ASP.NET MVC 

WEB-додатках; 

 особливості розгортання ASP.NET MVC WEB-додатків; 

 принципи побудови розподілених систем; 

 логіку взаємодії компонент розподіленої системи; 

 основні принципи і моделі проектування: SOA, комунікація і моделі 

інтеграції та моделі бізнес-процесів; 

 основні принципи побудови та режими роботи з’єднань;  

 основні види клієнтів і принципи їх роботи; 

 особливості розробки сервісів WCF; 

уміти: 

 проектувати архітектуру WEB-додатків на основі паттерну MVC; 

 розробляти прикладні WEB-додатки на основі паттерну MVC; 

 створювати WCF-сервіси та розподілені WEB-додатки на їх основі; 

 тестувати та настроювати WEB-додатки; 

 настроювати розподілені системи. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІУ 

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань лекційного 

матеріалу, а також розвиток навичок самостійної роботи, уміння робити 

висновки за результатами проведених досліджень. 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й акуратно, однаковим 

чорнилом (синім або фіолетовим) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) або комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. На одній сторінці допускається не більш ніж три 

виправлення, зроблені охайно та розбірливо (припускається застосування 

коректора).  

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює  індивідуальний 

звіт, що містить: 

– титульну сторінку (із зазаначенням номера і теми роботи, прізвища й 

ініціалів виконавця, шифру групи); 

– конкретизовану мету роботи; 

– короткий перелік досліджуваного матеріалу; 

– постановку задачі; 

– порядок виконання роботи; 

– отримані  результати (екранні форми, роздруковані на аркушах формату 

A4); 

– висновки. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Створення WEB-сервісу на базі технології WCF 

Мета: навчитися створювати SOAP-сервіси за допомогою технології 

WCF. 

Короткі теоретичні відомості 

WEB-сервіс – програмна система, розроблена для забезпечення взаємодії 

між декількома комп’ютерами через мережу. У WEB-додатку це зазвичай набір 

API, який можна використовувати через Інтернет для виконання дій на 

віддаленому сервері, що обслуговує WEB-сервіс. 

Існує багато технологій для створення WEB-сервісів. Популярними є 

SOAP і REST. 

SOAP (від англ. Simple Object Access Protocol – простий протокол 

доступу до об’єктів) – протокол обміну структурованими повідомленнями в 

розподіленому обчислювальному середовищі. Спочатку SOAP призначався 

переважно для реалізації віддаленого виклику процедур (RPC). Зараз протокол 

використовується для обміну довільними повідомленнями у форматі XML, а не 

тільки для виклику процедур. 

Для створення SOAP WEB-сервісів на C# існує WCF. Windows 

Communication Foundation (WCF) є платформою для побудови сервіс – 

орієнтованих додатків. За допомогою WCF можна відправляти дані у вигляді 

асинхронних повідомлень від одного кінцевого пункту служби до іншого. 

Кінцева точка служби може належати до постійно доступнї служби, розміщеній 

в IIS, або представити службу, яка розміщується в додатку. Кінцева точка може 

бути клієнтом служби, яка запитує дані з кінцевої точки обслуговування. 

Повідомлення можуть представляти одиничний символ або один слово, що 

відправляється в форматі XML, або мати вид складного потоку двійкових 

даних. Далі представлено кілька зразків сценаріїв. 
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Для створення служби WCF першим завданням є визначення контракту 

на обслуговування. Сервісний договір визначає, які операції підтримує служба. 

Операцію можна розглядати як метод WEB-служби. Контракти створюються за 

допомогою визначення інтерфейсу C ++, C # або Visual Basic (VB). Кожен 

метод інтерфейсу відповідає певній службі операції. Для кожного інтерфейсу 

повинен бути застосований ServiceContractAttribute, і для кожної операції 

повинен бути застосований атрибут OperationContractAttribute. Якщо метод у 

межах інтерфейсу, який має атрибут ServiceContractAttribute, не має атрибута 

OperationContractAttribute, цей спосіб не є службою. 

WCF використовує SOAP-повідомлення для спілкування. Більшість часу 

розробник більше концентрує увагу на розробці DataContract, серіалізації  

даних і т. д. Деякий час розробник також вимагатиме контролю над форматом 

SOAP-повідомлення. У такому разі WCF надає Договір повідомлень для 

налаштування повідомлення відповідно до вимоги. 

Порядок виконання лабораторної роботи 

1. Створіть новий консольний застосунок (Console App .NET Framework). 

Як ім’я застосунка введіть CalcServer, а як ім’я проекту – CalcService (рис 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Створення проекту CalcServer 

 

2. Додайте ще один консольний застосунок до проекту: натисніть правою 

кнопкою мишки на проекті в «Solution Explorer» і виберіть Add-New Project 

Console App (.NET Framework). Як ім’я застосунка введіть CalcClient. 
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Рисунок 1.2 – Створення клієнта 

 

3. Додайте до проекту бібліотеку класів. Для цього натисніть правою 

кнопкою мишки на проекті в «Solution Explorer» і виберіть Add-New Project – 

Class Library (.NET Framework). Як назву бібліотеки класів уведіть 

CalcInterfaces. 

Тепер структура вашого проекту повинна бути подібна до тоєї, що 

показана на рис. 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Початкова структура проекту 
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Етап 1. Створення інтерфейсу WEB-сервісу. Для цього створіть новий 

інтерфейс з іменем ICalcService в проекті CalcInterface (рис. 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Створення інтерфейсу WEB-сервісу 

 

Вміст інтерфейсу IcalcService: 

1. namespace CalcInterfaces   

2. {   

3.     public interface ICalcService   

4.     {   

5.         int Sum(int firstNumber, int secondNumber);   

6.     }   

7. }   

Створюваний WEB - сервіс матиме лише один метод – sum, який приймає 

два числа типу int, розраховує суму і повертає результат. 

Етап 2. Імплементація інтерфейсу на серверній частині. Додайте 

посилання до бібліотеки класів CalcInterfaces у проекті CalcServer. Для цього 

натисніть правою кнопкою мишки на пункті References проекта CalcServer і 

виберіть AddReference (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Додавання посилань 

 

У діалоговому вікні виберіть Project-Solution і встановіть маркер на 

CalcInterfaces. 

 

 

Рисунок 1.5 – Додавання посилання на бібліотеку класів CalcInterfaces 

 

Додайте до проекта CalcServer клас з іменем CalcService. Цей клас 

повинен реалізувати інтерфейс ICalcService.  
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Код класу: 

1. using CalcInterfaces;   

2.    

3. namespace CalcServer   

4. {   

5.     class CalcService : ICalcService   

6.     {   

7.         public int Sum(int firstNumber, int secondNumber)   

8.         {   

9.             return firstNumber + secondNumber;   

10.         }   

11.     }   

12. }  

 

Додайте до проекту CalcServer іще одне посилання. Із вкладки 

«Assemblies» знайдіть System.ServiceModel і встановіть маркер. 

Відкрийте файт Program.cs і модифікуйте його вміст згідно з лістингом: 

1. using System;   

2. using System.ServiceModel;   

3.    

4. namespace CalcServer   

5. {   

6.     class Program   

7.     {   

8.         static void Main(string[] args)   

9.         {   

10.           using (ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(CalcService))) 

11.             {   

12.                 host.Open();   

13.                 Console.WriteLine("Server was started");   
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14.                 Console.WriteLine("Press <Enter> to close!!!");   

15.                 Console.ReadLine();   

16.             }   

17.         }   

18.     }   

19. }  

 

Збудуйте проект і переконайтеся, що в ньому немає помилок. 

Як видно з лістингу, не була вказана жодна інформація, яка б указувала 

на транспортний протокол, чи адресу, за якою буде доступний сервіс. Для 

вказання такої інформації можна використати файл App.config. Параметри 

можна вказати вручну за допомогою XML, або скористатися візуальними 

засобами Visual Studio. 

Для відкриття візуальних засобів настроювання WCF натисніть правою 

кнопкою мишки на файлі App.Config і виберіть Edit WCF Configuration. 

На вкладці Services виберіть Create New Service (рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Конфігурування нового WCF-застосунка 

 

У наступному вікні для встановлення Service type натисніть Browse… 

перейдіть у bin\Debug\CalcServer.exe і виберіть CalcServer.CalcService. У 

наступному вікні, вибираючи контакт залиште значення, яке було автоматично 

вибране. Як транспортний рівень, на якому працюватиме сервіс, виберіть 
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HTTP. У наступному вікні залиште вибране значення Basic Web Services 

interoperability. 

Як адресу введіть http://localhost:9999/CalcService (рис. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 – Настроювання адреси 

 

Натисніть Next. У фінальному вікні перевірте правильність конфігурації і 

натисніть Finish (рис. 1.8). 

Для ідентифікації конфігурації сервісу потрібно дати йому ім’я. Для 

цього на вкладці Endpoints клікніть на (Empty Name) і в правій частині дайте 

значення CalcServiceEndpoint властивості Name. Збережіть зміни. 

На цьому конфігурація серверної частини закінчена. 

Етап 3. Створення і конфігурація клієнта сервісу. Додайте до проекту 

CalcClient залежність CalcInterfaces. Відкрийте program.cs і напишіть такий код: 

1. ChannelFactory<ICalcService> channel = new ChannelFactory<ICalcSe

rvice>("CalcServiceEndpoint");   

2.    

3. ICalcService proxy = channel.CreateChannel();   

4. int res = proxy.Sum(5, 4);   

5.    

http://localhost:9999/CalcService%20(рис
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6. Console.WriteLine($"Sumn is {res}");   

7. Console.ReadLine();   

Тепер необхідно настроїти клієнта, а саме йому бракує інформації, яка б 

указувала, до якого сервісу він звертається. Для конфігурації клієнта 

використаємо той же інструмент, що і для сервісу. Єдина відмінність полягає у 

тому, що тепер замість вкладки Services використовуватимемо Client. 

Вікно з настроюванням показано на рис. 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Конфігурація клієнта 

 

Етап 4. Запуск проекту. Проект складається з двох окремих модулів, які 

потрібно запустити. Для цього в настройках нашого проекта потрібно вказати 

параметр Multiple startup projects: клацніть правою кнопкою мишки на проекті і 

виберіть Properties. У діалоговому вікні виберіть Common Properties  Startup 

Projects. Установіть перемикач на Multiple startup projects і виберіть CalcSrver і 

CalcClient (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9 – Налаштування запуску проекту 

 

Варіанти індивідуальних завдань 

1. Розробіть WEB-сервіс «калькулятор», який реалізує 5 математичних 

операцій. 

2. Розробіть сервіс, який приймає на вхід рядок і виконує пошук під-

рядка в рядку. 

3. Розробіть сервіс, який виводить користувачеві список директорій на 

машині в залежності від переданого шляху. 

4. Розробіть сервіс, який приймає рядок у вигляді HTML-коду і видаляє 

теги. 

5. Розробіть сервіс, який надає змогу дізнатися поточну дату і час, 

залежно від переданого формату. 

6. Реалізуйте сервіс, який визначає знак зодіаку за датою народження. 

7. Реалізуйте сервіс, який переводить числа з десяткової системи у 

двійкову. 

8. Реалізуйте сервіс, який створює текстовий файл на машині. Назву і 

вміст передає користувач. 

Контрольні питання 

1. Що таке WEB-сервіс? 

2. Що таке сервіс орієнтована архітектура? Назвіть основні принципи 

сервіс орієнтованої архітектури. 
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3. Що таке SOAP? 

4. Для чого використовується WCF? 

5. Що таке ServiceContract, DataContract, OperationContract? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення WPF-клієнта для WCF-сервісу 

Мета: навчитися зв’язувати елементи WPF з WCF-сервісом. 

Порядок виконання роботи 

Етап 1. Створення сервіс-проекту. Створіть новий ASP.NET проект. 

Для цього: File  New  Project  ASP.NET Web Application. Назвіть проект 

AdventureWorksService. Як шаблон проекту виберіть Empty. 

Етап 2. Створення FDM-моделі. На проекті натисніть правою кнопкою 

мишки і виберіть Add  New item. Серед установлених шаблонів виберіть 

ADO.NET Entity Data Model. Змініть назву на AdventureWorksModel.edmx і 

натисніть ADD (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Створення EDM 

 

Для вибору Model Contents натисніть Generate from database і натисніть 

Next. Створіть нове підключення та виберіть AdventureWorksLT на SQL 

SERVER (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Вибір бази даних для моделі 

 

Етап 3. Реалізація WCF-сервісу. Натисніть правою кнопкою мишки по 

проекту і виберіть Add  New item  WCF Data Service; як ім’я вкажіть 

AdventureWorksService.svc. Відкрийте AdventureWorksService.svc і модифікуйте 

код: 

1. public class AdventureWorksService:DataService<AdventureWorksLTEntities> 

2. {   

3.      public static void InitializeService(IDataServiceConfiguration config)   

4.      {   

5.      config.SetEntitySetAccessRule("SalesOrderHeaders", EntitySetRights.All); 

6.      }   

7. }   

Етап 4. Створення WCF-клієнта. Створіть новий WPF-застосунок. Для 

цього натисніть правою кнопкою на Solution Explorer  Add  New project. У 

діалоговому вікні виберіть WPF Application. Як ім’я вкажіть 

AdventureWorksSalesEditor (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.4 – Створення WPF-проекту 

 

Додайте нове джерело даних, для цього на вкладці Data Source натисніть 

Add New Data Source (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Створення джерела даних 

 

У діалоговому вікні виберіть Service і натисніть Next. Для того, щоб 

знайти сервіси які знаходяться в проекті натисніть Discover. Укажіть параметр 

namespace AdventureWorksService (рис. 2.6). 

Для створення користувацького інтерфейсу натисніть двічі на 

MainWindow.xaml. Перейдіть у xamp-редактор і напишіть такий код: 
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<Grid.RowDefinitions>   

    <RowDefinition Height="75" />   

    <RowDefinition Height="525" />   

</Grid.RowDefinitions>   

<Button HorizontalAlignment="Left" Margin="22,20,0,24" 

Name="backButton" Width="75"><</Button>   

<Button HorizontalAlignment="Left" Margin="116,20,0,24" 

Name="nextButton" Width="75">></Button>   

<Button HorizontalAlignment="Right" Margin="0,21,46,24" 

Name="saveButton" Width="110">Save changes</Button>   

 

 

Рисунок 2.6 – Підключення джерела даних 

 

Для завантаження даних із сервісу в застосунок перейдіть у xaml-

дизайнер, двічі клацніть по MainWindow.  

Додайте такий«code behind»: 

private AdventureWorksService.AdventureWorksLTEntities dataServiceClient; 

private 

System.Data.Services.Client.DataServiceQuery<AdventureWorksService.SalesOrder

Header> salesQuery; 

private CollectionViewSource ordersViewSource; 
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private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

dataServiceClient = new AdventureWorksService.AdventureWorksLTEntities 

(new Uri("http://localhost:45899/AdventureWorksService.svc")); 

salesQuery = dataServiceClient.SalesOrderHeaders; 

ordersViewSource = ((CollectionViewSource)(this.FindResource 

                                ("salesOrderHeadersViewSource"))); 

ordersViewSource.Source = salesQuery.Execute(); 

ordersViewSource.View.MoveCurrentToFirst(); 

} 

Для того, щоб мати навігацію «по сутностях», додайте наступний код до 

натиску кнопки (backButton): 

if (ordersViewSource.View.CurrentPosition > 0) 

                ordersViewSource.View.MoveCurrentToPrevious(); 

NextButton: 

if  (ordersViewSource.View.CurrentPosition <  

    ((CollectionView)ordersViewSource.View).Count –1) 

{ 

ordersViewSource.View.MoveCurrentToNext(); 

} 

Додайте код, який дозволяє користувачам переглядати та зберігати зміни 

до записів продажів за допомогою кнопки Зберегти зміни. У дизайнері двічі 

натисніть кнопку Зберегти зміни. Visual Studio відкриває файл з кодом і 

створює новий обробник подій для збереження «saveButton_Click» для події 

Click. 

Додайте такий код до обробника події saveButton_Click: 

AdventureWorksService.SalesOrderHeader currentOrder = 

(AdventureWorksService.SalesOrderHeader)ordersViewSource.View.CurrentItem; 

dataServiceClient.UpdateObject(currentOrder); 

dataServiceClient.SaveChanges(); 
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Варіанти індивідуальних завдань 

Розробіть базу даних згідно з варіантом. Розробіть WCF-сервіс. 

Реалізуйте WPF-клієнт для взаємодії з базою даних. 

1. Предметна область «Кулінарний портал». Потрібно зберігати 

інформацію про рецепти, їх авторів, і інгридієнти. 

2. Предметна область «Автосалон». Потрібно зберігати інформацію про 

автомобілі, клієнтів автосалону і замовлення(продані автомобілі). 

3. Предметна область «Резервування білетів». Потрібно зберігати 

інформацію про автобуси, клієнтів і зарезервовані білети. 

4. Предметна область «Гуртожиток». Потрібно зберігати інформацію про 

кімнати, студентів, поселення. 

5. Предметна область «Бібліотека». Потрібно зберігати інформацію про 

книги і їх авторів. 

6. Предметна область «Ресторан». Потрібно зберігати інформацію про 

клієнтів, столики і їх резервування. 

7. Предметна область «Магазин мобільних телефонів». Потрібно 

зберігати інформацію про мобільні телефони, клієнтів і покупки. 

8. Предметна область «Замовлення таксі». Потрібно зберігати 

інформацію про водіїв, машини. 

Контрольні питання 

1. Що таке EDM-модель? 

2. Як відбувається поєднання Data Source і користувацького інтерфейсу 

WPF? 

3. Що таке Data Service? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення SPA за допомогою WCF і Web Form 

Мета: навчитися створювати SPA за допомогою WCF AJAX-enable WEB 

Service i WEB Form. 
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Короткі теоретичні відомості 

Одно-сторінковий додаток (англ. Single page application, SPA) – це WEB-

додаток або WEB-сайт, який використовує єдиний HTML-документ як 

оболонку для всіх WEB-сторінок і організовує взаємодію з користувачем через 

динамічно підкачувані HTML, CSS, JavaScript [1], зазвичай за допомогою 

AJAX. 

SPA нагадують «рідні» (native) додатки, з тією лише різницею, що 

виконуються в рамках браузера, а не у власному процесі операційної системи. 

Для створення AJAX сервісу в WCF існує AJAX Enabled Service. Служба 

Ajax Enabled – це шаблон у Visual Studio, який за замовчуванням надає 

конфігурацію для споживання служби WCF за допомогою Ajax та jQuery.  

Порядок виконання лабораторної роботи 

Створіть новий ASP.NET проект. Для цього: File  New  Project  

ASP.NET Web Application. Назвіть проект ConvertServices. У діалоговому вікні 

вибору шаблону проекту виберіть Empty (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Вибір шаблону проекту 

 

Створіть новий WCF AJAX-enabled сервіс. Для цього натисніть правою 

кнопкою мишки на проекті в Solution Explorer і виберіть Add  New item  

AJAX-enabled WCF Service. Назвіть сервіс WeightConverter. 

Відкрийте WeightConverter.svc і вкажіть значення namespace для 

ServiceContractAttribute рівним ConvertServices.  
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Програмний код: 

1. namespace ConvertServices   

2. {   

3.    [ServiceContract(Namespace = "ConvertServices")]   

4.     [AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCompa

tibilityRequirementsMode.Allowed)]   

5.     public class WeightConverter   

6. {   

Створіть метод усередині класу WeightConverter і назвіть його 

KilogramsToGrams. Реалізація методу показана нижче: 

1. [OperationContract]   

2. public double KillogramsToGrams(double value)   

3. {   

4.   return value * 1000;   

5. }   

Додайте сторінку – Web form. Для цього натисніть правою кнопкою миші 

по назві проекту Add  New item  Web Form (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Створення сторінки Web form 

 

Для того щоб сторінки Web Form використовували сервіс, потрібно: 

1. Відкрити Default.aspx і вибрати Designer View (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Design View 

 

2. З меню View вибрати Toolbox (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Toolbox 

 

3. Відкрити AJAX Extentions  і перемістити ScriptManager на default.aspx 

(рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – підключення ScriptMnager 

 

Натисніть правою кнопкою мишки по ScriptManager, виберіть Properties. 

Знайдіть властивість Services Collection і додайте WeightConvert в Path  

(рис. 3.6). 
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Рисунок 3.7 – Підключення сервісу до ScriptManager 

 

4. Відкрийте HTML вкладку Toolbox і перемістіть кнопку Input (Button) 

на сторінку Default.aspx.  

5. Двічі натисніть кнопку для того, щоб отримати доступ до коду. 

6. Напишіть наступний код у секції <script> </script>: 

1. <head runat="server">   

2.     <title></title>   

3.     <script>   

4.         function Button1_onclick() {   

5.             var service = new ConvertServices.WeightConverter();   

6.             service.KilogramsToGrams(3, onSuccess, null, null);   

7.         }   

8.           function onSuccess(result) {   

9.             alert(result);   

10.         }     

11.     </script>   

12. </head>   

Повний код застосунка: 

1. //WeightConverter.scv 

2.   using System;     

3. using System.Linq;     
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4. using System.Runtime.Serialization;     

5. using System.ServiceModel;     

6. using System.ServiceModel.Activation;     

7. using System.ServiceModel.Web;     

8.   namespace ConvertServices    

9. {     

10.     [ServiceContract(Namespace=" ConvertServices")]     

11.     [AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCo

mpatibilityRequirementsMode.Allowed)]     

12.     public class WeightConvert 

13.     {     

14.         // Add [WebGet] attribute to use HTTP GET     

15.         [OperationContract]     

16.         public double KilogramsToGrams(double value)     

17.         {     

18.             return value * 1000;     

19.         }     

20.           // Add more operations here and mark them with [OperationContr

act] 

21.     }     

22. }       

23.   // Default.aspx 

24.   <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="D

efault.aspx.cs" Inherits="SandwichServices._Default" %>     

25.   <!DOCTYPE html PUBLIC " –  

//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/x

html1-transitional.dtd">     

26.   <html >     

27. <head runat="server">     

28.     <title>Untitled Page</title>     

29. <script language="javascript" type="text/javascript">     
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30. // <!CDATA[     

31.   function Button1_onclick() {     

32. var service = new ConvertServices.WeightConverter();     

33. service.KilogramsToGrams(3, onSuccess, null, null);     

34. }     

35.   function onSuccess(result){     

36. alert(result);     

37. }     

38.   // ]]>     

39. </script>     

40. </head>     

41. <body>     

42.     <form id="form1" runat="server">     

43.     <div>     

44.       </div>     

45.     <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">     

46.         <services>     

47.             <asp:servicereference Path="WeightConverter.svc" />     

48.         </services>     

49.     </asp:ScriptManager>     

50.     </form>     

51.     <p>     

52.         <input id="Button1" type="button" value="Convert" onclick="retur

n Button1_onclick()" /></p>     

53. </body>     

54. </html>     

Варіанти індивідуальних завдань 

1. Створіть SPA, яка реалізує функціональність калькулятора (мінімум  

4 операції). 

2. Створіть SPA, яка реалізує конвертацію валюти (гривні в долари). 

3. Створіть SPA, яка реалізує калькулятор товару (мінімум 3 атрибути). 
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4. Створіть SPA, яка реалізує обчислення довжини вектора. 

5. Створіть SPA, яка підраховує кількість повторень букв у слові, який 

ввів користувач. 

6. Створіть SPA, яка повертає ASCII-код символу, який ввів користувач 

(не менше 10 символів). 

Контрольні питання 

1. Що таке SPA, AJAX? 

2. Для чого використовується AJAX enabled WCF Service? 

3. Що таке Web Form? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Розробка RESTful за допомогою технології WCF 

Мета: навчитися розробляти RESTful сервіси за допомогою технології 

WCF. 

Короткі теоретичні відомості 

REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передавання 

репрезентативного стану») – підхід до архітектури мережних протоколів, які 

забезпечують доступ до інформаційних ресурсів. Був описаний і 

популяризований 2000 року Роєм Філдінгом, одним із творців протоколу HTTP. 

В основу REST покладено принципи функціонування «Всесвітньої павутини» і 

зокрема можливості HTTP. Філдінг розробив REST паралельно з HTTP 1.1, 

базуючись на попередньому протоколі HTTP 1.0. 

Дані повинні передаватися у вигляді невеликої кількості стандартних 

форматів (наприклад, HTML, XML, JSON). Будь-який REST-протокол (у тому 

числі HTTP) повинен підтримувати кешування, не повинен залежати від 

мережного прошарку, не повинен зберігати інформації про стан між парами 

«запит–відповідь». Стверджується, що такий підхід забезпечує масштабовність 

системи і дозволяє їй еволюціонувати з новими вимогами. 
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Антиподом REST є підхід, заснований на виклику віддалених процедур 

(Remote Procedure Call, RPC). Підхід RPC дозволяє використовувати невелику 

кількість мережних ресурсів з великою кількістю методів і складним 

протоколом. При чому REST кількість методів і складність протоколу суворо 

обмежені, що призводить до того, що кількість окремих ресурсів має бути 

великою. 

Порядок виконання роботи 

Створіть новий WCF Service Application: File  New Project  WCF 

Service Application (рис. 4.1). Назвіть проект Customer Service. 

 

 

Рисунок 4.1 – Створення WCF Service Application 

 

Створіть клас Customer, який буде ресурсом у парадигмі REST. Клас має 

такий вміст: 

[DataContract(Namespace = "")] 

    public class Customer 

    { 

        [DataMember] 

        public Int32 CustomerID { get; set; } 

        [DataMember] 

        public string FirstName { get; set; } 

        [DataMember] 
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        public string LastName { get; set; } 

        [DataMember] 

        public String Address { get; set; } 

    } 

DataContract використовується для опису даних, які необхідно обміняти 

між постачальником послуг і споживачем послуги. 

Створіть новий інтерфейс ICustomerService, який має такий вміст: 

public interface ICustomerService 

    { 

        [OperationContract] 

        [WebInvoke(Method = "GET", 

            ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, 

            BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped, 

            UriTemplate = "GetCustomers")] 

        List<Customer> GetCustomerList(); 

    } 

Створіть клас CustomerService, який реалізує інтерфейс ICustomerService і 

має такий вміст: 

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = 

AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 

    public class CustomerService : ICustomerService 

    { 

        public List<Customer> GetCustomerList() 

        { 

            return PopulateCustomerData(); 

        } 

        private List<Customer> PopulateCustomerData() 

        { 

            List<Customer> lstCustomer = new List<Customer>(); 

            Customer customer1 = new Customer(); 
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            customer1.CustomerID = 1; 

            customer1.FirstName = "John"; 

            customer1.LastName = "Meaney"; 

            customer1.Address = "Chicago"; 

            lstCustomer.Add(customer1); 

            Customer customer2 = new Customer(); 

            customer2.CustomerID = 1; 

            customer2.FirstName = "Peter"; 

            customer2.LastName = "Shaw"; 

            customer2.Address = "New York"; 

            lstCustomer.Add(customer2); 

            return lstCustomer; 

        } 

    } 

Варто зауважити, що метод PopulateCustomerData – це не метод служби; 

це приватний метод, який повертає список записів клієнтів і викликається з 

методу служби GetCustomerList. 

Наступним кроком, який потрібно зробити, – настроювання служби WCF. 

Для цього потрібно вказати деталі прив’язки та кінцевої точки, а також 

поведінку служби. Наступний фрагмент коду показує, як повинна виглядати 

конфігурація служби. 

<system.serviceModel> 

    <services> 

      <service name = "CustomerService.CustomerService"  

                                  behaviorConfiguration="ServiceBehaviour"> 

        <endpoint address = "" binding="webHttpBinding"  

                         contract = "CustomerService.ICustomerService" 

behaviorConfiguration="web"> 

        </endpoint> 

      </service> 
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    </services> 

    <behaviors> 

      <serviceBehaviors> 

        <behavior name="ServiceBehaviour"> 

          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 

          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> 

        </behavior> 

      </serviceBehaviors> 

      <endpointBehaviors> 

        <behavior name="web"> 

          <webHttp/> 

        </behavior> 

      </endpointBehaviors> 

    </behaviors> 

    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" /> 

  </system.serviceModel> 

Варіанти індивідуальних завдань 

Створіть RESTful-сервіс для ресурсу (згідно з варіантом). 

1. Мобільні телефони (модель, виробник, ціна). 

2. Автомобілі (модель, виробник, ціна, ВІН-код). 

3. Футбольні гравці (номер, позиція, рік народження, ПІБ). 

4. Книги (назва, рік видання, короткий опис). 

5. Курси іноземної мови (назва курсу, ціна, дата початку). 

6. Студенти (номер студентської карти, ПІБ, курс). 

7. Водії (ПІБ, стаж, рік народження). 

Контрольні питання 

1. Що таке RESTful сервіс? 

2. Чим REST відрізняється від SOAP? 

3. Які HTTP-методи використовуються в REST? 

Література: [1–6].  
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Створення RESTful сервісів за допомогою ASP.NET WEB API 

Мета: навчитися створювати RESTful WEB-сервіси за допомогою 

ASP.NET WEB API. 

Короткі теоретичні відомості 

Однієб з переваг стека технологій на платформі .NET є можливість 

створення сервісів. Так, в ASP.NET ми могли створювати ASMX-WEB-служби. 

Крім того, ми можемо використовувати більш функціональну в цьому аспекті 

технологію WCF для створення WEB-служб. 

Але з останнім релізом MVC 4 і загалом усієї платформи .NET 4.5 маємо 

ще один інструмент для створення WEB-служб – Web API. Концепція Web API 

(яку можна використовувати не тільки в MVC, а й у WEB-формах) – новий 

підхід до реалізації WEB-додатків. 

Визначення контролера Web API відрізняється від звичайного контролера 

MVC.  

По-перше, основний функціонал зосереджений переважно в просторі 

імен System.Web.Http, тому воно підключається на початку файлу. 

По-друге, він є спадкоємцем класу ApiController, який ніяк не пов’язаний 

з базовим класом контролерів для MVC-Controller. 

По-третє, контролери Web API застосовують стиль REST (Representation 

State Transfer або «передача стану вистави»). REST-архітектура передбачає 

застосування таких методів або типів запитів HTTP для взаємодії із сервером: 

 GET 

 POST 

 PUT 

 DELETE 

 PATCH 
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Порядок виконання роботи 

Створіть новий проект – ASP.NET Web Application. Як ім’я введіть 

ProductApp. Як шаблон виберіть Empty. Поставте прапорець напроти Web API 

(рис. 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Web API проект 

 

Додайте до проекту клас моделі: натисніть правою кнопкою мишки по 

директорії models, виберіть Add  Class. Назвіть клас Product. Вміст класу 

показано нижче. 

public class Product 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public string Category { get; set; } 

        public decimal Price { get; set; } 

    } 

Додайте до проекту контролер: натисніть правою кнопкою мишки по 

директорії controllers, виберіть Add  Controller. У діалоговому вікні шаблонів 

виберіть Web API 2.0 Controller – Empty (рис. 5.2). Як ім’я контролера вкажіть 

ProductController. 
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Джерельний код ProductController: 

public class ProductsController : ApiController 

{ 

   Product[] products = new Product[] 

{ 

new Product { Id = 1, Name = "Tomato Soup", Category = "Groceries", Price = 1 }, 

new Product { Id = 2, Name = "Yo-yo", Category = "Toys", Price = 3.75M }, 

new Product { Id = 3, Name = "Hammer", Category = "Hardware", Price = 16.99M } 

}; 

public IEnumerable<Product> GetAllProducts() 

{ 

return products; 

} 

public IHttpActionResult GetProduct(int id) 

{ 

var product = products.FirstOrDefault((p) => p.Id == id); 

if (product == null) 

{ 

return NotFound(); 

} 

return Ok(product); 

} 

} 

Використання WEB-сервісу за допомогою AJAX-запитів із HTML-

сторінки. 

Додайте до проекту HTML-сторінку. Для цього натисніть правою 

кнопкою мишки по проекту і виберіть Add  New item  HTML page. Укажіть 

ім’я для сторінки – index.html. Замініть вміст index.html наступним: 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
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<head> 

    <title>Product App</title> 

</head> 

<body> 

    <div> 

        <h2>All Products</h2> 

        <ul id="products" /> 

    </div> 

    <div> 

        <h2>Search by ID</h2> 

        <input type="text" id="prodId" size="5" /> 

        <input type="button" value="Search" onclick="find();" /> 

        <p id="product" /> 

    </div> 

    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.0.3.min.js"> 

</script> 

    <script> 

        var uri = ‘api/products’; 

        $(document).ready(function () { 

          // Send an AJAX request 

          $.getJSON(uri) 

              .done(function (data) { 

                // On success, ‘data’ contains a list of products. 

                $.each(data, function (key, item) { 

                  // Add a list item for the product. 

                  $(‘<li>‘, { text: formatItem(item) }).appendTo($(‘#products’)); 

                }); 

              }); 

        }); 

        function formatItem(item) { 



38 

          return item.Name + ‘: $’ + item.Price; 

        } 

        function find() { 

          var id = $(‘#prodId’).val(); 

          $.getJSON(uri + ‘/’ + id) 

              .done(function (data) { 

                $(‘#product’).text(formatItem(data)); 

              }) 

              .fail(function (jqXHR, textStatus, err) { 

                $(‘#product’).text(‘Error: ‘ + err); 

              }); 

        } 

    </script> 

</body> 

</html>   

Варіанти індивідуальних завдань 

Створіть RESTful-сервіс для ресурсу (згідно з варіантом). 

1. Мобільні телефони (модель, виробник, ціна). 

2. Автомобілі (модель, виробник, ціна, ВІН-код). 

3. Футбольні гравці (номер, позиція, рік народження, ПІБ). 

4. Книги (назва, рік видання, короткий опис). 

5. Курси іноземної мови (назва курсу, ціна, дата початку). 

6. Студенти (номер студентської картки, ПІБ, курс). 

7. Водії (ПІБ, стаж, рік народження). 

Контрольні питання 

1. Що таке ASP.NET Web API? 

2. Чим ASP.NET Web API відрізняється від ASP.NET MVC? 

3. Що таке контролер в ASP.NET Web API і як його створити? 

Література: [1–6]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Web-сервіси та 

технології ASP.NET MVC» складається з п’яти робіт, що спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звіту є обов’язковим для всіх 

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 30 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

 6 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання; 

 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але не 

захистив його; 

 у решті випадків виставляється 0 балів.  
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