บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทาความรู้จักกับ แอพพลิเคชั่น (Application)
คาศัพท์ Application เป็นคาย่อของ application program หรือโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เป็น
โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ทางานด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงสาหรับผู้ ใช้ หรือในบางกรณี สาหรับ
โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ตัวอย่าง ของโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา ( word processing เช่น
MS Word) ฐานข้อมูล web browser เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์ใช้บริการจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต์อื่นๆ ส่วนการขอและวิธีการตามแบบแผนของการติดต่อกับโปรแกรมอื่นด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์
อื่นเรียกว่าapplicationprograminterface(API)

รูปที่ 2.1หน้าตาแอพพลิชั่น

8

2.2แอนดรอยด์ (Android)
เป็นระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทางาน
บนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android Inc.) จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อ
โดยกูเกิล และนาแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance[2] ทางกูเกิล
ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่กู
เกิลพัฒนาขึ้น โดยแอนดรอยด์ (Android) ถูกตั้งชื่อเลียนแบบหุ่นยนต์ในเรื่อง สตาร์วอร์ส ที่ชื่อดรอยด์ ซึ่งเป็น
หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบมนุษย์ เป็นซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบ
สแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล( Linux Kernel) เป็นพื้นฐานของระบบ และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา มี
Android SDK เป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อีกทีหนึ่ง โดย
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัทแอนดรอยด์ร่วมกับ Google กันเมื่อปี พ.ศ.
2550 ได้มีการร่วมมือกันกว่า 30 บริษัทชั้นนาเพื่อพัฒนาระบบ

รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์แอนดรอยด์
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2.3ทาความรู้จักกับ Adobe Dreamweaver
ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Dreamweaver
Adobe Macromedia Dreamweaver
ผู้พัฒนา อะโดบีซิสเต็มส์ (เริ่มพัฒนาโดย แมโครมีเดีย)
รุ่นเสถียรล่าสุด CS6 (12.2)
โอเอส Windows Mac OS X
ชนิดโปรแกรมแก้ไข HTML
ลิขสิทธิ์ Closed source
เว็บไซต์ http://www.adobe.com/
อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ ( Macromedia
Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะ
โดบีซิสเต็มส์) สาหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML
ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ทาให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่าง
จากโปรแกรมอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 2544 ดรีมวีฟเวอร์มีสัดส่วน
ตลาดโปรแกรมแก้ไข HTML อยู่มากกว่า 70% ดรีมวีฟเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และ
ไมโครซอฟท์วินโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์ยังสามารถทางานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจาลองอย่าง
WINEได้ รุ่นล่าสุดคือ ดรีมวีฟเวอร์ CS6
การทางานกับภาษาต่างๆ
ดรีมวีฟเวอร์ สามารถทางานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็นตัว
แสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีก
ด้วย และในเวอร์ชันล่าสุด (เวอร์ชัน CS6) ยังสามารถทางานร่วมกับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย
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2.4ความสามารถของ Dreamweaver
ในการเขียนเขียนเว็บเพจ จะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text Editor ทั่วไป คือว่ามัน
จะเรียงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรือนาไปวางตาแหน่งที่ต้องการได้ทันที่เหมือนโปรแกรมกราฟิก
เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรูปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง Table เข้ามาช่วยจัดตาแหน่ง ซึ่งเมื่อมี
การจัดวางรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นกัน โปรแกรม Dreamweaver
อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามที่เราต้องการทั้งหมด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรียนรู้หลักการ
ของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ Webmaster แบบ
จริงจังอาจจะไม่ต้องถึงกับท่องจา Tag ต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่ขอให้รู้เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลายๆ ครั้งที่
เราจะเขียนเว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ต้องการ ก็ต้องมาแก้ไข Code HTML
เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุปได้ดังนี้
1. สนับสนุนการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความว่า เว็บที่เรา
เขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริงๆ ช่วยให้เราเขียนเว็บเพจง่ายขึ้น ไม่
ต้องเขียนCode HTML เอง
2. มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง
3. สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript
4. มีเครื่องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่อง Server เพื่อทาการเผยแพร่งานที่เราสร้างใน
อินเทอร์เน็ตโดยการส่งผ่าน FTP หรือโดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS FTP
5. รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์วิดีโอ, การใช้งานร่วมกับโปรแกรม Flash ,
Fireworks Training Service (ICT Center) เทคนิคการสร้าง และออกแบบ Website ด้วย Adobe
Dreamweaver CS6
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2.5การใช้งานพื้นฐาน
1. ภาษา HTML เป็นภาษาที่ออกแบบสาหรับการแสดงผลเท่านั้น ไม่สามารถประมวลผล หรือใช้
เขียนเว็บแอพพลิเคชั่นได้
2. หากต้องการเพิ่มลูกเล่น หรือเทคนิคพิเศษ เช่น Effect ต่างๆ ต้องนาภาษา JavaScript มาเสริม
HTML อีกที
3. การจัดรูปแบบใน Code เช่นการขึ้นบรรทัดใหม่การเว้นวรรค ไม่มีผลต่อการแสดงผลทาง
Web Browser
4. การขึ้นบรรทัดใหม่ต้องใช้Tag <BR>หรือกดปุ่ม Shift+Enter
5. การขึ้นย่อหน้าใหม่ต้องใช้Tag <P>หรือกดปุ่ม Enter
6. การเว้นวรรคต้องใช้ Tag พิเศษ คือ &nbsp; หรือกดปุ่ม Ctrl+ Shift + Spacebar
7. หลักการอ่านTag ของภาษา HTML จะอ่านค่าจาก Tag ที่อยู่ด้านในก่อน
8. ไฟล์HTML และ Script ต่างๆ สามารถเปิดแก้ไขในโปรแกรม Text Editor ทั่วไป ไม่จาเป็นต้อง
แก้ไขใน Dreamweaver เพียงอย่างเดียว
9. การแทรกข้อความ และการปรับแต่งค่าต่างๆ ให้คลิกตาแหน่งที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความตาม
ต้องการ หรือให้เลือกข้อความเมื่อต้องการกาหนดค่าต่างๆ เพิ่มเติม
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2.6 ทาความรู้จักกับ MySQL
MySQL
ผู้พัฒนา MySQL AB (เริ่มพัฒนาโดย แมโครมีเดีย)
รุ่นเสถียรล่าสุด 5.5.22 / 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
หลายระบบปฏิบัติการ
ชนิดโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์ GPL หรือ Commercial License
เว็บไซต์www.mysql.com
MySQLจัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management
System) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของ internet เนื่องจาก
- MySQLเป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
- นักพัฒนาฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความรวดเร็ว การรองรับจานวนผู้ใช้ และ
ขนาดของข้อมูลจานวนมหาศาล
- สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย เช่น UNIX OS/2 MAC OS Windows
- สามารถใช้งานร่วมกับ Web Development platform เช่น C, C++ , Java, Perl, PHP, Python, TCL,
หรือ ASP
- ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคต
MySQLจัดเป็นซอฟท์แวร์ประเภท open source software สามารถ download ซอร์สโคดต้นฉบับได้จาก
อินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การแก้ไขสามารถทาได้ตามต้องการ

MySQLยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL

(GNU General Public License) ซึ่งเป็นข้อกาหนดของซอฟท์แวร์ประเภทนี้ โดยจะเป็นการชี้แจงว่าสิ่งใดทาได้
หรือทาไม่ได้ในกรณีต่างๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ www.gnu.org
ทุกวันนี้มีการนา MySQLไปใช้ในระบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆที่มีจานวนตารางข้อมูล
น้อย เช่น ระบบฐานข้อมูลของแผนกเล็กๆ ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ระบบบัญชีเงินเดือน ใน
ปัจจุบันได้มีการใช้ MySQLเป็น Database Server เพื่อการทางานสาหรับฐานข้อมูลบนเว็บมากขึ้น
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2.7 สถาปัตยกรรมของ MySQL
โครงสร้างการทางานของ MySQLเป็นลักษณะการทางานแบบ client/server ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
หลักๆคือ ส่วนของผู้ให้บริการ (Server) และ ส่วนของผู้ใช้บริการ (Client) โดยในแต่ละส่วนก็จะมีโปรแกรม
สาหรับการทางานตามหน้าที่ของตน
ส่วนของผู้ให้บริการ

(Server) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ก็คือตัว

MySQL

server นั่นเอง และเป็นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
ส่วนของผู้ใช้บริการ

(Client) คือผู้ใช้นั่นเอง โปรแกรมใช้งานในส่วนนี้ได้แก่ MySQL client, Access,

Web development platform ต่างๆ เช่น Java, Perl, PHP, ASP
2.8 การทางานกับภาษาต่างๆ
นอกเหนือจาก ตัวเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (Connector) ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมี API ที่สนับสนุนในขณะนี้คือ








DBI สาหรับการเชื่อมต่อกับ ภาษา perl
Ruby สาหรับการเชื่อมต่อกับ ภาษา ruby
Python สาหรับการเชื่อมต่อกับภาษา python
.NET สาหรับการเชื่อมกับภาษา .NET framework
MySQL++ สาหรับเชื่อมต่อกับภาษา C++
Chสาหรับการเชื่อมต่อกับ Ch (C/C++ interpreter)
PHP สาหรับการเชื่อมต่อกับภาษาPHP

2.9ความสามารถของ MySQL
โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์( RelationalDatabaseManagement
System) หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ Database Server โปรแกรม MySQL สามารถสนับสนุนการทางานบน
ระบบปฏิบัติการ Linux หรือ windows และที่เด่นไปกว่านั้น ตัวโปรแกรม MySQL ยังแจกให้ใช้กันฟรีๆ เพราะ
เป็นโปรแกรมประเภทOpenSourceซึ่งมีลิขสิทธ์แบบGPL เราสามารถสรุปความสามารถของโปรแกรม
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ ดังนี้
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- ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้
- สิทธิต่างๆ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล
- ระบบสารองข้อมูล (Backup)
- ระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery)
- ระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอื่นๆ
- จัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิดข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ ตัวเลข และอื่นๆอีกมากมาย
2.10ทาความรู้จักกับAppServ
สาหรับโปรแกรม AppServนี้ไม่ได้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน หรือ
องค์กรอิสระ ใดๆเลยทั้งสิ้น แต่โปรแกรม AppServได้กาเนิดจากแรงบันดาลใจจากเพื่อนของผู้พัฒนาคนหนึ่งที่
ได้เริ่มศึกษาภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL และมีปัญหาทุกครั้งในการติดตั้ง กว่าจะติดตั้งได้ก็ใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง บางทีทาได้บ้างไม่ได้บ้าง และทุกครั้งที่ติดตั้งไม่ได้ก็จะมาขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนาเป็น
ประจาทุกครั้งจึงทาให้
ผู้พัฒนาได้สร้างโปรแกรมที่สะดวกในการติดตั้งเพื่อให้เพื่อนของผู้พัฒนาสามารถนาไปใช้งานได้ทันที
โดยไม่ต้องมาปวดหัวกับการติดตั้งที่ยุ่งยากอีกต่อไป ในช่วงแรกที่แจกจ่ายนั้น ผู้พัฒนาได้แจกจ่ายในเว็บไซต์ที่
เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานต่างประเทศให้ความสนใจและมีการใช้งานเป็นจานวนมาก และในปัจจุบันได้เพิ่มเติม
ในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย ในอนาคตผู้พัฒนาจะจัดทาเว็บไซต์สามารถรองรับทุกภาษา และเข้าถึงผู้ใช้งาน
ทุกคนทั่วโลก
ประวัตินักพัฒนาโปรแกรมAppServ
สาหรับผู้พัฒนานั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชื่อ ภาณุพงศ์ ปัญญาดี

ชื่อเล่น apples

เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2523
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
First met ครั้งแรกที่ทุกคนเจอหน้าผม ก็มักจะคิดว่าเป็นเป็นนักศึกษา ไม่ก็นักเรียนมัธยม ทุกครั้งเสมอไป
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มีประสบการณ์และความเชียวชาญพิเศษในเรื่องของ Linux Security, Linux Network, Network Security,
Network Admin, PHP Programming, MySQL Database, Linux/Unix Hacking System, Web Design, ฯลฯ
ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้
GNU/Linux เท่านั้น

Desktop เลือก Windows แต่ถ้าเป็น Server/Network เลือกเฉพาะ Debian

