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บทคัดยอ
โครงงานนีเ้ ปนการออกแบบและพัฒนาระบบใหบริการของเสิรจเอ็นจิน โดยมีการทํางานบน
ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวสสองพัน โปรแกรมสนับสนุนการทํางานนีค้ อื เอฟทีพเี สิรจ เอ็นจินคือโปรแกรมที่
ใชชว ยในการสรางฐานขอมูลขอไฟลตา งๆ เพือ่ ใชในการคนหาไฟลนน้ั ๆ โปรแกรมจะทําหนาที่อยูสาม
สวนคือ สวนแรกคือโรบอต ทําหนาทีเ่ ก็บขอมูลของไฟลจากเอฟทีพเี ซิรฟ เวอร สวนทีส่ องจะสรางฐานขอ
มูลซึ่งระบุถึงไฟลบนเอฟทีพเี ซิรฟ เวอร และสวนทีส่ ามเปนสวนของการใชขอ มูลในฐานขอมูล โดยจะมี
เว็บเพจซึง่ เปนสวนทีใ่ ชตดิ ตอกับผูใ ช โดยโปรแกรมจะสงขอความทีต่ อ งการคนหา และคาตางๆ แลวสง
ไปใหเครือ่ งเซิรฟเวอรทใ่ี หบริการอยู ซึง่ เครือ่ งเซิรฟ เวอรนน้ั จะสงคาพารามิเตอรตา งๆ ใหกบั ฐานขอมูล
แลวจะรับขอมูลมาจัดแสดงบนเว็บเพจตามความตองการของผูใ ช การคนหาไฟลตา งๆนัน้ จะมีทง้ั หาจาก
เครื่องเซิรฟ เวอรทต่ี อ งการหรือเครือ่ งเซิรฟ เวอรทง้ั หมดทีอ่ ยูบ นฐานขอมูลนัน้
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Abstract
This project is designing and developing support program of search engine that works on MS Windows 2000.
Support program is FTP search engine. FTP search engine will build database for search site and information of software that
want to search. This program consist three parts: robot, build database and web page. Robot will get information of many files
on FTP servers. List of FTP servers is in FTP lists file of program. Build database will split information and add it on any fields of
FTP database. Web page, it is interface for users that use for get strings (Search Key) and any parameters after that will sent
them to server. That service server will get them and change tem to query string for sent to database engine. Database engine
will fetch information and sent to script program of web page. Finally web page will display information for users. In applied
program may be query for one FTP server or many servers.
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าตางๆ ที่มปี ระโยชนมากมาย
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ตารางที่ 5.2

การทดสอบประสิทธิภาพของการสรางฐานขอมูลเมือ่ ทดสอบเวลา
เทียบกับเร็คคอรด

บทที่ 1
บทนํา
โลกในยุคโลกาภิวฒ
ั นการติดตอสือ่ สารไรพรมแดน กําลังพัฒนาอยางไมหยุดยัง้ การสื่อสารแบบ
เต็มรูปแบบกําลังเขามาในการดําเนินชีวติ ประจําวันของทุกคน ทุกคนจะรูด วี า ขอมูลคือสิง่ ทีม่ คี วามจําและ
มีความสําคัญเปนอยางยิง่ ไมวา จะอยูใ นสายอาชีพใด ดังนัน้ ทุกคนจึงจําเปนตองเรียนรูท ง้ั วิธกี ารทีจ่ ะหาขอ
มูลนั้นไดและวิธกี ารทีจ่ ะใชขอ มูลนัน้ ไดอยางเปนประโยชนมากทีส่ ดุ การทีจ่ ะไดขอ มูลทีต่ อ งการมานัน้ มี
ไดหลากหลายวิธี ซึง่ เราสามารถจะรับขอมูลไดจากสือ่ ตางๆ มากมายจึงสงผลใหมที ง้ั ความสะดวกและ
ความรวดเร็วที่มากขึ้นจากเดิมมาก อินเตอรเน็ตถือเปนชองทางหนึง่ ทีก่ ําลังเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะ
เครือขายขอมูลทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ เปนชองทางทีม่ คี วามรวดเร็ว ความสะดวกสบายมากที่สุดในขณะนี้ก็วา
ได ดวยเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอยูต ลอดเวลาจึงทําใหตอ ไปอินเตอรเน็ตจะเปนสิง่ ทีข่ าดไมไดของทุกคน ดัง
นั้นจึงไดเกิดการพยายามนําเทคโนโลยีดานนี้มาใชกันอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดงานดานตางๆ ขึ้นอยาง
มากมาย
การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ตไดปรากฏออกมาอยางมากมาย หนึง่ ในนัน้ ก็คอื การคนหาขอมูล
นั่นเอง งานนีน้ บั ไดวา เปนงานทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางยิง่ มีประโยชนตอ ผูท ใ่ี ชอินเตอรเน็ตทุกคน ทุกคน
ยอมรูด วี า การทีเ่ ราจะคนหาขอมูลเรือ่ งใดสักเรือ่ งหนึง่ ทีต่ รงกับความตองการโดยการคนหาในกองขอมูล
ที่ขนาดมหึมายอมไมใชเรือ่ งทีจ่ ะทําไดงายๆ จึงจําเปนทีจ่ ะตองหาเครือ่ งมือเพือ่ มาใชชว ยในการคนหาขอ
มูล ซึ่งเครือ่ งมือทีว่ า นัน้ ก็คอื เสิรจ เอ็นจิน (Search Engine) นัน่ เอง ในปจจุบนั ไดมหี ลายบริษทั ทีพ่ ยายามทํา
เสิรจเอ็นจินทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต ซึง่ ก็เปนทีย่ อมรับในระดับหนึง่ แตดว ย
ปริมาณขอมูลทีม่ ากมายมหาศาลเหลานัน้ ยอมไมมผี ใู ดหรือเครือ่ งมือใดทีจ่ ะจัดการมันไดอยางมีประสิทธิ
ภาพโดยสมบูรณ จึงตองการการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ในปจจุบันคงไมสามารถปฏิเสธไดวา คนไทยสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิง่ นักเรียน นักศึกษายังมี
พื้นฐานทางดานการอานภาษาอังกฤษยังไมดเี ทาทีค่ วร เพราะฉะนัน้ เวลาทีน่ กั เรียน นักศึกษาเหลานี้
ตองการคนหาขอมูลก็คงตองการขอมูลทีเ่ ปนภาษาไทย
แมวาในปจจุบนั จะมีเสิรจ เอ็นจินมากมายหลายแหงก็ตาม
แตเปนทีน่ า เสียดายทีส่ ว นใหญไม
สามารถคนหาเอกสารที่เปนภาษาไทยได ผลทีต่ ามมาก็คอื นักเรียน นักศึกษาจํานวนไมนอ ยไมสามารถ
ศึกษาหาความรูผ า นทางอินเตอรเน็ตไดดเี ทาทีค่ วร ทั้งๆทีเ่ อกสารทีเ่ ปนภาษาไทยในปจจุบนั มีมากมาย จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาโปรแกรมเสิรจ เอ็นจินทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถคนหาเอกสารทัง้ ทีเ่ ปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การใชงานคอมพิวเตอรนน้ั ทุกคนยอมรูด วี า สิง่ ทีจ่ ะขาดไปไมไดคอื โปรแกรมตางๆ ทีจ่ ะนํามาชวยการ
ทํางาน เพิม่ ความสะดวกสบาย แตการทีเ่ ราสามารถสือ่ สารผานทางอินเตอรเน็ตไดนน้ั การทีจ่ ะหา
โปรแกรมตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ตยอมเปนไปได แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไมใชทร่ี ะบบ แตเปนทีค่ วามไม
รูแหลงที่เราจะหาโปรแกรมนั้น ปจจุบนั ไดมเี ว็บเพจบางเว็บไดพยายามเปนสือ่ กลางของการหาโปรแกรม

ตางๆ ซึง่ ก็มีความสะดวกมาก ผูใ หบริการเกีย่ วกับการคนหาขอมูลหลายแหง จึงไดรวมเอาความสามารถ
ตางๆ เพือ่ ชวยใหเกิดความสะดวกมากยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะคนหามากขึน้ ออกมาในรูปแบบเว็บไดเร็กทอรี แตการ
คนหาโปรแกรมก็ยงั เปนเรือ่ งทีย่ งั มีปญ
 หาอยูบ า ง จึงไดมกี ารพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ มาใชชว ยในการคนหา
โปรแกรม เพิม่ ประสิทธิภาพของเว็บเสิรจ ได ซึง่ เครือ่ งมือนัน้ คือเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน (FTP Search Engine)

1.1 วัตถุประสงคของโครงงาน
•! เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเสิรจ เอ็นจินบนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวสสองพัน ที่สามารถรวบ
รวมและทําดัชนีฐานขอมูลของเว็บเพจได อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
•! เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจินบนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวสสองพัน ที่สามารถ
คนหาแหลงขอมูลไฟลและรายละเอียดตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
•! เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดสรางดัชนีของเอฟทีพเี ซิรฟ เวอร

1.2 ลักษณะทั่วไปของโครงงาน
โครงงานนีม้ เี ปาหมายทีจ่ ะออกแบบระบบเสิรจ เอ็นจิน เพือ่ ใชงานบนระบบปฏิบตั กิ าร MS
Windows 2000 โดยมีการออกแบบโครงสรางระบบการทําดัชนี ศึกษาหาผลดี ผลเสียของโครงสรางแบบ
ตางๆ เพือ่ หาขอสรุปสําหรับโครงสรางที่ดีที่สุด นํามาสรางระบบฐานขอมูล ศึกษาวิธกี ารจัดการไฟลใหได
ประสิทธิภาพ สงผลตอการคนหา และจัดสรางฐานขอมูลขนาดใหญ และนําผลตางๆ มาออกแบบและ
สรางโปรแกรมสนับสนุนการใชงาน ซึง่ โปรแกรมสนับสนุนนั้นคือ เอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน ลักษณะการ
ทํางานมีดังนี้
เอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน จะมีการออกแบบโดยใชโครงสรางเชนเดียวกับระบบเสิรจ เอ็นจิน สามารถ
ใชงานไดบนระบบปฏิบตั กิ าร MS Windows 2000 โดยจะมีการทํางาน 3 สวนหลักคือ โรบอต อินเด็กเซอร
และเว็บเสิรจ ซึ่งโปรแกรมจะนําขอมูลทีไ่ ดมาจากโรบอตมาทําดัชนี ซึง่ จะเปนดัชนีเฉพาะ และใชฐานขอ
มูลแยกออกมาจากการทําดัชนีปกติ ในการทําดัชนีจะเก็บรายละเอียดทีต่ อ งการ เมือ่ มีการคนหาจะมาหาขอ
มูลจากฐานขอมูล นําไปแสดงผลบนเว็บเพจ ภาษาทีใ่ ชในการทํางานจะใช Visual C++ Version 6 และ
PHP ฐานขอมูลทีใ่ ชคอื MySQL

1.3 แผนการในการทําโครงงาน
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!

ศึกษาหลักการทํางานของเสิรจ เอ็นจินทัว่ ไป เพือ่ นํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
ศึกษาหลักการทํางานของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
ศึกษาวิธีการใชภาษา เพือ่ นํามาพัฒนาโปรแกรมไดอยางเหมาะสม
ออกแบบโมดูลตางๆ ของโปรแกรม
พัฒนาและทดสอบโมดูล
นําโมดูลตางๆ มารวมเขาดวยกันแลวทดสอบ

7.! ทดสอบประสิทธิภาพ
8.! เขียนรายงาน

1.4 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนา
1.! ระบบปฏิบตั กิ าร MS Windows 2000
2.! ฐานขอมูล MySQL version 3.23.29a-gamma
3.! ODBC ที่ใชคือ MyODBC version 2.5
4.! ภาษาที่ใชคือ Visual C++ version 6

1.5 ระบบ Information Retrieval
ในระยะเวลาทีผ่ า นมา การที่จะหาขอมูลทีต่ อ งการ จะตองไปทีห่ อ งสมุดของเมืองและถามบรรณ
รักษใหชวยคนหาหนังสือที่ตองการ ปกติบรรณรักษจะรูจ กั หนังสือทีต่ วั เองจัดการเทานัน้ ซึง่ ก็จะสามารถ
บอกไดวาหนังสือนัน้ อยูท ไ่ี หน แตถา อยูน อกเหนือจากทีร่ แู ลวก็จะไมสามารถหาได ซึง่ จํานวนหนังสือที่
เพิ่มขึ้นกับจํานวนของบรรณรักษกม็ กั จะไมเพียงพอ จึงเปนปญหามากตอผูท ม่ี ขี อ มูลปริมาณมาก จึงไดมี
การประดิษฐเครือ่ งมือทีช่ ว ยคนหาขอมูล จัดการกับขอมูลปริมาณมากนี้ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของเครือ่ งมือนีค้ อื
อินเด็กซ ซึง่ จะเปนกลุมของตัวชีท้ จ่ี ะชีไ้ ปยังทีท่ ข่ี อ มูลนัน้ ๆอยู แลวก็จะสามารถคนหาขอมูลนัน้ พบ ตัวชี้
จะอยูใ นเทอมตางๆกันเชน ชื่อ เบอรโทรศัพท และอืน่ ๆ แตโครงสรางของอินเด็กซคอื สิง่ สําคัญ ปกติอนิ
เด็กซจะถูกจัดทําไวทส่ี ว นทายของหนังสือ หรือทีส่ ว นอืน่ ตามแตรปู แบบ หรืออยูที่บัญชีรายชื่อของ
หนังสือในหองสมุด ในชวงศตวรรษที่ 16 อินเด็กซทอ่ี ยูบ นหนังสือไดปรากฏขึน้ และก็เปนทีน่ า แปลกใจที่
ในยุคศตวรรษที่ 18 เทคโนโลยีเกีย่ วกับอินเด็กซมคี วามคลายคลึงกันมาก ซึง่ เปนการบอกไดวา ในชวง 200
ปท่ีผา นมาอินเด็กซไดมกี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ เปนที่นา แปลกประหลาดมากในปจจุบนั อินเด็กซ
คือเครื่องมือที่สาคั
ํ ญของการคนหาขอมูล หนังสือมากมายถาอินเด็กซไมดี หนังสือเลมนัน้ ก็จะไมมคี ณ
ุ
ภาพถึงแมวา จะเขียนไดดเี พียงใด ถาถามวาทําไมในปจจุบนั นีถ้ งึ ใชเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 18 อยูอ กี ไม
ใชเพราวาไมมวี ธิ อี น่ื หรือเทคโนโลยีใหม แตเหตุผลจริงๆอยูท ่ี การใชอนิ เด็กซนน้ั งาย ทํางานไดดี มีประ
สิทธิภาพสูง ตัง้ แตขอ มูลขนาดเล็กจนถึงขอมูลทีม่ ปี ริมาณมาก
ระบบ Information Retrieval ไดเริม่ การพัฒนาขึน้ เพือ่ ชวยจัดการหนังสือวิทยาศาสตรทม่ี จี านวน
ํ
มากมายตั้งแตป ค.ศ. 1940 ปจจุบนั มหาวิทยาลัยมากมาย หนวยงานตางๆ และหองสมุดหลายแหง ไดใช
ระบบนีช้ ว ยจัดการเกีย่ วกับหนังสือ การเดินทาง หรือเอกสารตางๆ การใชระบบนี้ทางดานพาณิชยจะใช
ฐานขอมูลที่สามารถจัดการเอกสารจํานวนมากถึงลานเอกสารได และฐานขอมูลของดิกชันนารีและเอน
ไซโคพิเดียก็ไดมใี ชกนั แพรหลายบนเครือ่ งพีซี การใชประโยชนของระบบ IR มีประโยชนตอ อุตสาห
กรรมซอฟตแวร โดยเฉพาะซอฟตแวรเอ็นจิเนียริง่

1.6 โครงสรางไฟลของระบบ Information Retrieval
ในระบบของ Information Retrieval นั้นไดออกแบบโครงสรางของไฟล เพือ่ จะใชสําหรับฐานขอ
มูลไวมากมายดังตารางขางลาง
ตารางที่ 1.1 โครงสรางไฟลของระบบ Information Retrieval
File Structure
Flat File
Inverted File
Signature
Pat Trees
Graphs
Hashing

1.7 องคประกอบของเสิรจ เอ็นจิน
เสิรจ เอ็นจินประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก
1.! โรบอต หรือ สไปเดอร หรือ ครอวเลอร (Koster) ทําหนาทีเ่ ดินทางไปยังไซตตา งๆ เพือ่ สะสมไฟล
เฮชทีเอ็มแอล (HTML) ของเว็บเพจ แลวติดตามลิงคจากเว็บเพจนัน้ ไปยังเว็บเพจอืน่ ๆ ภายหลังจากที่
โรบอตไดอานเว็บเพจใดๆไปเรียบรอยแลวหลังจากนั้นโรบอตจะกลับไปยังไซตที่เคยสํารวจแลวเพือ่
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงตามจังหวะเวลาทีก่ ําหนด
2.! อินเด็กเซอร (Indexer, Catalog) เปนสวนที่ทาหน
ํ าทีส่ รางดรรชนีฐานขอมูลจากไฟลเฮชทีเอ็มแอล ที่
โรบอตหามา ถาหากเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ กับเว็บเพจ จะตองมีการแกไขขอมูลดรรชนีใหม เว็บเพจ
ใดๆจะสามารถสืบคนไดจากเสิรจ เอ็นจินก็ตอ เมือ่ เว็บเพจนัน้ ผานการทําดรรชนีมาแลวเทานัน้
3.! ซอฟตแวรเสิรจ เอ็นจิน เปนโปรแกรมทําหนาที่รับคําศัพททต่ี อ งการคนหาผานทางซีจไี อ (CGI,
Common Gateway Interface) มาคนหาในฐานขอมูล เพือ่ คนหาเว็บเพจทีต่ รงกับความตองการของผู
ใช เสิรจ เอ็นจินบางระบบจะจัดอันดับความเกีย่ วของของเว็บเพจดวย

1.8 โครงสรางของเสิรจเอ็นจิน
Document

text
Break into words

documents
Assign doc id’s

words
Document number
and field number

stoplist
Non-stoplist words

Stemmed words

stemming

Term weighting
Term weights

Database

Stemmed words

Relevant document sets

stemming
Query terms

Boolean operations
Retrieved document sets

query

Parse query

ranking
queries

Relevance judgments

Ranked document sets
interface

queries

documents

User
รูปที่ 1.1 โครงสรางของเสิรจ เอ็นจิน
รูปที่ 1.1 ไดบอกถึงความสัมพันธตา งๆ ในการทํางานของแตละโมดูลโดยอาศัยหลักการของ
Information Retrieval system โครงสรางนีแ้ สดงการทํางานอยางงายๆ ในการสรางฐานขอมูล เอกสารจะ
ถูกตรวจสอบทีละเอกสาร โดยการแยกขอความออกมาใหเปนคํา กระบวนการในการหาคําแตละคําจะมี
การใชหลักการ stoplist เพือ่ เปรียบเทียบหาจุดทีจ่ ะใชตดั ใหเปนคํา แลวใชหลักการ stemming เพือ่ ใหคาํ

นั้นอยูในรูปของรากศัพท แลวคํานัน้ จะถูกนับลงฐานขอมูลเพือ่ ใชเปนนําหนั
้ กของคําในการคนหาคํานัน้ ๆ
หลังจากนี้คาจะนํ
ํ ามา สรางความสัมพันธเพือ่ ใชเชือ่ มโยงกับเอกสารนัน้ ฟลดตา งๆทีจ่ าเป
ํ น คาที่ใชนับคํา
จะนํามาเก็บลงฐานขอมูล ลักษณะทีใ่ ชในฐานขอมูลจะเปนดังนี้
keyword1 – document1-Field_2
keyword2 – document1-Field_2,5
keyword2 – document3-Field_1,2
keyword3 – document3-Field_3,4
.
.
.
keyword-n – document1-n-Field_I,j
ลักษณะที่ใชนั้นคือโครงสรางแบบ inverted file ซึง่ จะตองมีคยี เ วิรด ทีไ่ มซากั
้ํ น ในการคนหาจาก
ฐานขอมูล ผูใชจะใสคาที
ํ ต่ อ งการคนหาซึง่ เปนชุดของคียเ วิรด และจะมีการเชือ่ มตอกันดวยวิธกี ารของบูลี
น มีการใช AND OR NOT และจะคนหาดวยการ parse เพือ่ แปลงคําที่ตองการใหสามารถนําไปใชคน หา
กับ inverted file ได แลวไปเลือกเอาเอกสารทีเ่ กีย่ วของขึน้ มาแสดง โดยอาจจะใช Rank ใชความถีข่ องคําที่
พบในเอกสาร แลวตัดสินใจวาจะแสดงเอกสารไหน แลวผูใ ชจะเลือกเอกสารทีเ่ กีย่ วของดวยตัวเอง

บทที่ 2
ระบบฐานขอมูล MySQL เบื้องตน
2.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลคือ โครงสรางสารสนเทศ (Information) ที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ เชน ขอมูล
ของลูกคาของบริษัท ขอมูลรายการสินคา เปนตน ซึง่ ขอมูลเหลานีส้ ามารถเปนหัวขอทีส่ มั พันธกนั ได
ระบบฐานขอมูลไดสรางวิธกี ารสําหรับการรวบรวมรายการ ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงานนัน้ ๆ เขาไวดว ยกัน
สรางวิธสี าหรั
ํ บการเก็บและบํารุงรักษาขอมูลเหลานัน้
ระบบฐานขอมูลประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวนคือ
1.! ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System (DBMS)) เปนโปรแกรมทีใ่ ชเพือ่
จัดระเบียบและบํารุงรักษารายการของขอมูลเหลานี้
2.! แอปพลิเคชัน่ ฐานขอมูล (Database Application) เปนโปรแกรมทีช่ ว ยใหเราดู และแกไขขอ
มูลที่ถกู เก็บอยูใ นดีบเี อ็มเอส
โดยปกติ ทัง้ ระบบจัดการฐานขอมูลและแอปพลิเคชัน่ ฐานขอมูล จะทํางานอยูบ นเครือ่ งเดียวกัน
สวนมากทั้งสองสวนจะถูกรวมอยูใ นโปรแกรมเดียวกัน
แตขณะนี้ความสนใจสวนมากไดมุงไปที่
เทคโนโลยีในการปฏิวตั ริ ะบบจัดการฐานขอมูลซึง่ คือเทคโนโลยี ไคลเอ็นตและเซิรฟ เวอรนน่ั เอง

2.2 ขอดีในการใชโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล
1.! ลดความซับซอนของฐานขอมูล
2.! ลดความผิดพลาดของขอมูล ในกรณีทเ่ี รามีการจดเก็บขอมูลไวหลายๆ แหง การเปลีย่ นแปลง
แกไขขอมูลจะเกิดปญหาวาขอมูลไมเหมือนกัน ทําใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสีย
หายได ซึง่ ระบบฐานขอมูลสามารถลดปญหาเหลานีไ้ ดอยางดี
3.! สามารถใชขอ มูลรวมกันได ทําใหประหยัดคาใชจา ยและลดความผิดพลาด
4.! ควบคุมความเปนมาตรฐานของขอมูลได การจัดเก็บขอมูลทีม่ ศี นู ยกลางทีเ่ ดียวทําใหสามารถ
ควบคุมรูปแบบของขอมูลได ทําใหขอ มูลเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน งายตอการดูแลรักษา
5.! ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล เนือ่ งจากการเก็บขอมูลไวทศ่ี นู ยกลางขอมูลทีเ่ ดียวจึง
ทําใหสามารถควบคุมและจัดสรร ระดับของผูใชที่เขามาขอใชขอมูลได เชนการกําหนดรหัส
ผานใหการเขามาใชขอ มูล แบงระดับความปลอดภัยของผูเ ขามาใชขอ มูล
6.! สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลไดโดยงาย

2.3 Relation Database
เปนดีบเี อ็มเอสประเภทหนึง่ ทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั ในระบบอารดเี อ็ม ขอมูลจะถูกจัดระเบียบเปน
เซตในทางคณิตศาสตรในโครงสรางของตาราง ฟลดขอ มูลแตละตัวจะเปนคอลัมนในตาราง และแตละ
เร็คคอรดจะกลายเปนแถวในตาราง
รีเลชั่นดาตาเบส มีขอ ดีทส่ี าคั
ํ ญคือ ความยืดหยุน ทีส่ มบูรณ ในการกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
รายการขอมูลทีแ่ ตกตางกัน การตัดสินใจหลักๆ ของผูอ อกแบบฐานขอมูลคือ การกําหนดตาราง รีเลชั่น
ดาตาเบส ถือวาเปนระบบฐานขอมูลแบบทีน่ ําไปสูการพัฒนาระบบ Client/Server

2.4 ระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server
ระบบ Client/Server นีเ้ ปนการแยกการทํางานของ Font-end และ Back-end ออกจากกันโดยผูใ ช
สามารถที่จะทํางานกับฐานขอมูลไดโดยไมจําเปนตองทํางานอยูที่เครื่องที่ทําหนาที่เก็บฐานขอมูลอยูนั้น
เราจะเรียกวา Back-end ในการนําเสนอระบบนีอ้ ยางไรนัน้ ขึน้ กับแพลตฟอรมที่ Font-end กับ Back-end
ทํางานอยู และระดับการจัดการทีถ่ กู แบงออกเปน 2 สวน

รูปที่ 2.1 โครงสรางของระบบ Client/Server Database

2.5 ขอดีของระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server
1.! การแบงแยกการจัดการระหวางระบบของลูกขายและดาตาเบสเซิรฟเวอรออกจากกันโดย
การจัดการฐานขอมูลจะถูกทําทีส่ ว นของ Back-end สวนดีบเี อ็มเอส จะถูกจัดการอยูท ่ี
เซิรฟเวอร ใหสามารถขยายการใชงานของเครือ่ งคอมพิวเตอรทม่ี ขี นาดเล็กหรือชาเกินกวาที่
จะสามารถรันดีบเี อ็มเอสทีซ่ บั ซอนบนเครือ่ งนัน้

2.! ชวยลดโหลด (Load) ใหกับระบบเครือขายที่เชื่อมตอไดดวย แทนทีจ่ ะตองสงขอมูลทัง้ หมด
ไปและกลับผานทางสายแลน ไปยังเครือ่ งทีต่ ดิ ตอเขามาทําใหการจราจรบนเครือขายลดลง
เหลือเพียงแคการสงคําสั่งคิวรี ทีม่ าจากเครือ่ งลูกขายมายังตัวทีเ่ ปนฐานขอมูล เพือ่ ทํางาน
อยางใดอยางหนึง่ เมือ่ เซิรฟ เวอรไดรบั คิวรี ที่สงมาก็จะคํานวณแลสง ผลลัพธกลับไปยัง
เครือ่ งลูกขายเพียงเทานัน้
ํ
ผูใ ชจะไมถกู จํากัดบนเครือ่ งระบบใด
3.! การทํางานของโปรแกรมไมขน้ึ กับเครือ่ งทีท่ างาน
ระบบหนึง่ เทานัน้ สามารถนําเอาโปรแกรมไปทํางานบนเครือ่ งคอมพิวเตอรเครือ่ งไหนก็ได
และสามารถทํางานไดกบั ระบบปฏิบตั กิ ารไดหลายแบบไมวา จะเปน MS Windows, IBM,
OS/2, Dos เปนตน นอกจากนีเ้ ครือ่ งลูกขายและเซิรฟ เวอรกไ็ มจําเปนตองใชฐานขอมูลเดียว
กัน
4.! การรักษาความถูกตองของขอมูล ในปจจุบันระบบดาตาเบสเซิรฟเวอร สวนมากทํางานบนดีบเี อ็ม
เอส ที่ใชการจัดการแบบรีเลชัน่ ดีบเี อ็มเอส เมื่อผูใชตองการที่จะแกไขคาของขอมูล จะตอง ล็อกอิน
เขามาใชงานที่เครื่องเซิรฟเวอร กอนทําใหขอมูลไมกระจัดกระจาย และมีความถูกตองอยูเ สมอ
5.! การปกปองขอมูล ที่เครื่องที่ทําหนาที่ในการเก็บขอมูล (Server) บางครั้งอาจมีการเขารหัสที่เก็บ
ไฟลโดยขอมูลถูกเขารหัสเพือ่ ปองกันการดูจากภายนอกดีบเี อ็มเอสได

2.6 ขอเสียของระบบ Client/Server
1.! การเพิ่ มค า ใช จ  า ยในการจั ด การและเตรี ย มบุ ค ลากรที่ จ ะทํ าหน า ที่ บํ ารุ งรั กษาดาตาเบส
เซิรฟเวอร เมือ่ จํานวนผูใ ชมมี ากขึน้ หรือเมือ่ ฐานขอมูลมีขนาดใหญมากขึน้ นอกจากนีก้ ารฝก
ฝนผูควบคุมระบบยังเปนคาใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตอนเริม่ ตนดวย เนือ่ งจากคนทีเ่ ขามาทํางาน
อาจจะไมคนุ เคยกับระบบทีท่ าอยู
ํ 
2.! การเพิม่ คาใชจา ยทางดานฮารดแวรกจ็ ะเพิม่ ขึน้

2.7 แนะนําสูร ะบบฐานขอมูลของ MySQL
MySQL เปน SQL (Structure Queries Language) database server ซึ่ง SQL เปน database
language ที่นยิ มมากภาษาหนึง่ เปน database server ขนาดเล็ก ซึง่ เหมาะกับแอปพลิเคชัน่ ที่มีขนาดเล็กและ
ปานกลาง อีกทัง้ ยังสนับสนุน standard SQL (ANSI) MySQL ถูกเขียนขึน้ มาใชในหลายแพลตฟอรมของ
คอมพิวเตอร ทัง้ ยูนกิ ซและวินโดวส
ในโลก MySQL เปนการสราง Client/Server ทีป่ ระกอบดวย Server daemon ‘mysqld’ และ
Client programs/libraries ที่แตกตางกัน ความสามารถทีส่ าคั
ํ ญของ MySQL คือ ความเร็วและความทน
ทาน (robustness) MySQL ถูกสรางเปนกลุม ของรูทนี ทีใ่ ชสาหรั
ํ บตอบสนองการใชงานซึง่ ในปจจุบนั
MySQL ยังคงมีการพัฒนาอยูอ ยางตอเนือ่ ง ซึง่ สามารถดูรายละเอียดไดทเ่ี ว็บไซตหลักของ MySQL
http://www.mysql.com

2.8 Language Reference ทีส่ ําคัญ
2.8.1 CREATE DATABASE SYNTAX
รูปแบบของคําสั่ง CREATE DATABASE มีดงั นี้
CREATE DATABASE db_name
สําหรับ MySQL แลว ฐานขอมูล จะถูกสรางเปนไดเร็กทอรีอยูภ ายในไดเร็กทอรีขอ มูลของ
MySQL ซึ่งไฟลในไดเร็กทอรีกค็ อื ตารางในฐานขอมูลนัน่ เอง
2.8.2 DROP DATABASE SYNTAX
รูปแบบของคําสั่ง DROP DATABASE มีดงั นี้
DROP DATABASE (IF EXISTS) db_name
Drop database เปนการลบทุกๆ ตารางในฐานขอมูลและลบฐานขอมูลดวย คาทีส่ ง กลับมาจากคํา
สั่ง drop database คือจํานวนไฟลทถ่ี กู ลบจากไดเร็กทอรีฐานขอมูล ซึ่งโดยปกติแลว จํานวนไฟลทถ่ี กู ลบ
จะเทากับ 3 เทาของจํานวนตาราง นัน่ คือ 1 ตาราง จะประกอบดวยไฟลประเภท .MYD, .MYI และ .frm
2.8.3 CREATE TABLE SYNTAX
รูปแบบคําสั่งของการสรางตารางดวยคําสั่ง CREATE TABLE มีดงั นี้
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition,…)]
[table_option] [select_statement]

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

รูปแบบของ create_definitionไดแก
col_name type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value] [AUTO_INCREMENT]
[PRIMARY KEY] [reference_definition]
PRIMARY KEY (index_col_name,…)
KEY [index_name] (index_col_name,…)
INDEX [index_name] (index_col_name,…)
UNIQUE [INDEX] [index_name] (index_col_name,…)
[CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY index_name (index_col_name,…)
[reference_definition]
CHECK (expr)
รูปแบบของ type ไดแก

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

TINYINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
SMALLINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
MEDIUMINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
INT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
INTEGER[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
BIGINT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
REAL[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DOUBLE[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
FLOAT[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DECIMAL[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
NUMERIC[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
CHAR[(length)] [BINARY]
VARCHAR[(length)] [BINARY]
DATE
TIME
TIMESTAMP
DATETIME
TINYBLOB
BLOB
MEDIUMBLOB
LONGBLOB
TINYTEXT
TEXT
MEDIUMTEXT
LONGTEXT
ENUM(value1,value2,value3,…)
SET(value1,value2,value3,…)

รูปแบบของ index_col_name
Col_name [(length)]
รูปแบบของ reference_definition
REFERENCES tbl_name [(index_col_name,…)]
[MATCH FULL | MATCH PARTIAL]

[ON DELETE reference_option]
[ON UPDATE reference_option]
รูปแบบของ reference_option
RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

รูปแบบของ table_options
TYPE = {ISAM | MYISAM | HEAP}
AUTO_INCREMENT = #
AVG_ROW_LENGTH = #
CHECKSUM = {0 | 1}
COMMENT = “string”
MAX_ROWS = #
MIN_ROWS = #
PACK_KEYS = {0 | 1}
PASSWORD = “string”
DELAY_KEY_WRITE = {0 | 1}
ROW_FORMAT = {default | dynamic | static | compressed}

รูปแบบของ select_statement
[IGNORE | REPLACE] SELECT … (Some legal select statement)
CREATE TABLE ใชในการสรางตารางตามชื่อที่กาหนดไว
ํ
ในฐานขอมูลทีก่ าลั
ํ งเปดอยู กฎการ
ตั้งชื่อตารางอนุญาตใหตง้ั ชือ่ ทีม่ คี วามยาวไดไมเกิน 64 ตัวอักษร และหามใชอกั ขระ “/” หรือ “.” ในชือ่ ตา
ราง อาจเกิดขอความแสดงขอผิดพลาดไดถา ตารางอางถึงไมไดอยูใ นฐานขอมูลปจจุบนั
2.8.4 ALTER TABLE SYNTAX
รูปแบบคําสั่งของ ALTER TABLE เปนดังนี้
ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name alter_spec [alter_spec,…]
รูปแบบของ alter_specification
ADD [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name]
หรือ ADD INDEX [index_name] (index_col_name,…)
หรือ ADD PRIMARY KEY (index_col_name,…)

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ADD UNIQUE [index_name] (index_col_name,…)
ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
CHANGE [COLUMN] old_col_name create_definition
MODIFY [COLUMN] create_definition
DROP [COLUMN] col_name
DROP PRIMARY KEY
DROP INDEX index_name
RENAME [AS] new_tbl_name
table_options

ALTER TABLE ใชในการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของตารางทีม่ อี ยู ตัวอยางเชนการเพิม่ หรือลบ
คอลัมน สรางหรือทําลายดรรชนี เปลีย่ นชนิดของคอลัมนทม่ี อี ยูแ ลว หรือเปลีย่ นชือ่ คอลัมนหรือแมแตชอ่ื
ตารางเอง และยังสามารถเปลีย่ นคอมเมนตของตารางและชนิดของตารางไดดว ย
ALTER TABLE ทํางานโดยการสรางชุดจําลองชั่วคราวของตารางตนแบบ การเปลีย่ นแปลงจะ
ถูกทําบนชุดจําลองนี้ จากนัน้ ตารางตันแบบจะถูกลบและเปลีย่ นชือ่ ตารางใหมใหเหมือนตารางเดิม ดังนัน้
การปรับปรุงใดๆ จะถูกประยุกตโดยตรงกับตารางใหมนโ้ี ดยไรขอ ผิดพลาดใดๆ ทัง้ สิน้ ขณะที่ ALTER
TABLE กําลังทํางาน ตารางตนแบบจะถูกอานโดยไคลเอ็นตอน่ื ๆ การปรับปรุงและการเขียนลงตารางจะ
ถูกหยุดไวจนกวาตารางใหมจะพรอมใช
•! ในการใช ALTER TABLE จําเปนตองใช select, insert, delete, update, create และ drop กับตา
ราง
•! IGNORE เปนสวนขยายของ MySQL บน ANSI SQL92 ถูกใชในการควบคุมวา ALTER
TABLE จะทํางานไดอยางไร ถามีการซําซ้ อนของคียห ลักในตารางใหม ถาไมมกี ารระบุ
IGNORE ตารางจําลองจะถูกยกเลิกและการเปลีย่ นแปลงใดก็จะสูญหาย แตถา มีการระบุ
IGNORE แถวทีม่ กี ารซําซ้ อนบนคียหลักจะถูกเลือกเฉพาะแถวแรก สวนแถวอืน่ ถูกลบ
•! สามารถใชประโยค ADD, ALTER, DROP และ CHANGE ไดหลายประโยคในประโยค
ALTER TABLE ประโยคเดียว
•! MODYFY เปนสวนขยายของ ORACK ทีใ่ ชกบั ALTER TABLE
•! สามารถเปลีย่ นชือ่ คอลัมนโดยใชประโยค CHANGE old_col_name create_definition ในการทํา
เชนนี้ตองกําหนดชือ่ คอลัมนเกาและใหมและชนิดของคอลัมนปจ จุบนั ไวดว ย ตัวอยางเชน
เมื่อตองการเปลีย่ นชือ่ คอลัมนจาก a เปน b
mysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a b INTEGER;
เมื่อตองการเปลีย่ นชนิดคอลัมนแตคงชือ่ เดิมไว
mysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a a INTEGER;
การใช MODIFY จะสามารถเปลีย่ นชนิดของคอลัมนโดยไมตอ งเปลีย่ นชือ่

mysql> ALTER TABLE t1 MODIFY b BIGINT NOT NULL;
•! สามารถใช FIRST หรือ ADD … AFTER col_name ในการเพิม่ คอลัมน ณ ตําแหนงทีต่ อ งการ
ภายในตาราง
2.8.5 DROP TABLE SYNTAX
รูปแบบของคําสั่ง DROP TABLE เปนดังนี้
DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name [tbl_name,…]
DROP TABLE ใชในการลบตารางไดมากกวาหนึง่ ขอมูลทัง้ หมดในตารางและขอกําหนดตางๆ
ในตารางจะถูกลบ ดังนัน้ จึงควรระวังเมือ่ ใชคาสั
ํ ง่ นี้
การใชคียเวิรด IF EXISTS เพื่อเปนการปองกันขอผิดพลาดอันจะเกิดจากการทีไ่ มมตี ารางนัน้ อยู
จริง
2.8.6 DELETE SYNTAX
รูปแบบของคําสั่ง DELETE เปนดังนี้
DELETE [LOW_PRIORITY] FROM tbl_name [WHERE where_definition] [LIMIT rows]
DELETE จะลบแถวจาก tbl_name ที่กําหนดไวในเงือ่ นไขใน where_condition และสงกลับ
จํานวนเร็คคอรดทีถ่ กู ลบ ถาใชคาสั
ํ ่ง DELETE โดยไมมปี ระโยค WHERE แถวทัง้ หมดจะถูกลบ
2.8.7 SELECT SYNTAX
รูปแบบการใชคาสั
ํ ่ง SELECT มีดงั นี้
SELECT [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [HIGH_PRIORITY]
[DISTINCT | DISTINCTROW | ALL]
select_ecpression,…
[INTO {OUTFILE | DUMPFILE} ‘file_name’ export_options]
[FROM table_references
[WHERE where_definition]
[GROUP BY col_name,…]
[HAVING where_definition]
[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,…]
[LIMIT [offset] rows]
[PROCEDURE procedure_name] ]

•! SELECT ใชในการคนหาแถวขอมูลจากตารางทีต่ อ งการ select_expression ใชในการกําหนด
คอลัมนทต่ี อ งการจะคนหา SELECT อาจจะใชในการคนหาแถวโดยไมตอ งอางถึงตารางใดเลยก็
ได
mysql> SELECT 1+1;
-> 2
•! คียเวิรด ทัง้ หมดทีใ่ ชตอ งเรียงตามลําดับตามรูปแบบทีใ่ หดา นบน เชน HAVING ตองตามหลัง
GROUP BY และตองมากอน ORDER BY
ํ อ AS ไดโดยใชกบั ชือ่ คอลัมนและใชกบั ประโยค ORDER BY
•! นิพจน SELECT สามารถใชคาย
หรือ HAVING ได
ํ
าตองการใชตารางใดในการคนขอมูล ถาเรียกมาก
•! ประโยค FROM table_reference ใชกาหนดว
วาหนึง่ ตาราง เรียกวาเปนการทํา join
•! การเลือกคอลัมนทต่ี อ งการใหแสดงออกมาอาจจะทําไดโดยการใชประโยค ORDER BY โดยใช
ชื่อคอลัมน ชือ่ ยอของคอลัมนหรือตําแหนงคอลัมน ตําแหนงคอลัมนเริม่ จาก 1
•! ในการเรียงลําดับในทางตรงขาม ใหเพิม่ คียเ วิรด DESC (descending) ขางหลังชือ่ คอลัมนใน
ประโยค ORDER BY ถาไมกาหนดการเรี
ํ
ยงจะเปนแบบ ASC (ascending) คือเรียงจากนอยไป
มาก
2.8.8 JOIN SYNTAX
รูปแบบการใชคาสั
ํ ่ง JOIN มีดงั นี้
table_reference, table_reference
table_reference [CROSS] JOIN table_reference
table_reference INNER JOIN table_reference
table_reference STRAIGHT JOIN table_reference
table_reference LEFT [OUTER] JOIN table_reference ON conditionnal_expr
table_reference LEFT [OUTER] JOIN table_reference USING (column_list)
table_reference NATURAL LEFT [OUTER] JOIN table_reference
•! ตารางทีอ่ า งถึงอาจจะเปนชือ่ ยอ โดยใช tbl_name AS alias_name
•! INNER JOIN และ , (จุลภาค) มีความหมายเดียวกันคือเปนการทํา JOIN แบบเต็มระหวางตารางที่
ใชปกติแลว จะตองกําหนดวาตารางจะถูกเชือ่ มอยางไรเงือ่ นไขในประโยค WHERE
•! ถาไมมตี ารงตามทีร่ ะบุใน LEFT JOIN แถวขอมูลทีค่ อลัมนทง้ั หมดเปน NULL จะถูกใชเปนตา
รางทีต่ อ งการ ซึง่ สามารถใชในการหาเร็คคอรดในตารางทีไ่ มมอี ยูใ นตารางอืน่ ได

•! ประโยค USING (column-list) ใชในการใหชอ่ื คอลัมนทต่ี อ งมีอยูใ นทัง้ สองตาราง
•! NATURAL LEFT JOIN เปนการ join สองตารางเหมือนกับ LEFT JOIN ที่ใช USING
•! STRAIGHT_JOIN เหมือนกับการใช JOIN ยกเวนแตวา ตารางทางดานซายจะถูกอานกอนเสมอ
2.8.9 INSERT SYNTAX
รูปแบบการใชคาสั
ํ ่ง INSERT มีดงั นี้
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]
[INTO] tbl_name [(col_name,…)]
VALUES (expression,…),(…),…
OR INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]
[INTO] tbl_name [(col_name,…)]
SELECT …
OR INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE]
[INTO] tbl_name
SET col_name=expression, col_name=expression, …
INSERT ใชในการเพิม่ แถวขอมูลลงไปในตารางทีม่ อี ยูแ ลว รูป INSERT … VALUES ใชในการ
เพิ่มแถวขอมูลโดยการอิงกับคาทีร่ ะบุในประโยค สวนรูปแบบ INSERT … SELECT ใชในการเพิม่ แถว
ขอมูลดวยขอมูลทีม่ าจากตารางอืน่
2.8.10 REPLACE SYNTAX
รูปแบบการใช REPLACE มีดงั นี้
REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
[INTO] tbl_name [(col_name,…)]
VALUES (expression,…)
OR REPLACE [LOW_PRIORITY | DELAYED]
[INTO] tbl_name [(col_name,…)]
SELECT …
REPLACE ใชเหมือนกับ INSERT ตางกันเพียงแค ถาทีเ่ ร็คคอรดใดในตารางมีคา คียห ลักเหมือน
กับเร็คคอรดใหมทต่ี อ งการจะเพิม่ เร็คคอรดเกาจะถูกลบทิง้ กอนทีจ่ ะใสเร็คคอรดใหมเขาไป
2.8.11 UPDATE SYNTAX
รูปแบบการใช UPDATE มีดงั นี้

UPDATE [LOW_PRIORITY] tbl_name SET col_name1=expr1,col_name2=expr2,… [WHERE
where_definition] [LIMIT #]
UPDATE ใชในการปรับปรุงคอลัมนในตารางทีม่ อี ยูด ว ยคาใหม ประโยค SET ใชกาหนดว
ํ
า
คอลัมนใดจะถูกเปลีย่ นแปลงและคาใดทีจ่ ะถูกใช ประโยค WHERE ใชกาหนดว
ํ
าแถวใดทีจ่ ะถูกปรับปรุง
ถาไมกาหนดแล
ํ
วทุกๆ แถวจะถูกปรับปรุงหมด
2.8.12 COMMENT SYNTAX
MySQL อนุญาตใหใชสญ
ั ลักษณ
# หรือ – เพื่อใชเริม่ ตนเขียนคอมเมนตจนถึงสิน้ สุดบรรทัด
/* ใชเริม่ ตนเขียนคอมเมนตจนถึงสิน้ สุดทีส่ ญ
ั ลักษณ */
เชน
mysql> select 1+1; #This comment continues to the end of line
mysql> select 1+1; -This comment continues to the end of line
mysql> select 1 /*This is an in-line cmmnt */ + 1;
mysql> select 1+
/* this is a
multiple-line comment */
1;
2.8.13 MySQL Reserved Words
MySQL มีคําสงวนไว ซึง่ ไมสามารถนําคําเหลานีไ้ ปตัง้ เปนชือ่ ตารางหรือคอลัมนได ซึ่งคําดัง
กลาวไดแก คําทีเ่ ปนชนิดของขอมูลใน MySQL
คําตางๆ ในตารางที่ 2.1 เปนคําสงวนสําหรับ MySQL ซึ่งสวนใหญกไ็ มสามารถนําไปใชตั้งชื่อ
ตารางหรือคอลัมนไดตามมาตรฐานของ ANSI SQL92 ดวยเชนกัน

action
alter
asc
between
blob
cascade
change

ตารางที่ 2.1 MySQL Reserved Words
add
aggregate
after
and
avg
avg_row_length
bigint
bit
bool
both
case
char
check
checksum

all
as
auto_increment
binary
by
character
column

columns
cross
data
datetime
day_second
dec
delay_key_write
distinct
end
enclosed
fields
float4
from
global
having
hour_minute
ignore
inner
integer
int3
if
key
leading
lines
lock
longtext
match
middleint
modify
natural
null
optionally
outfile

comment
current_date
database
day
dayofmonth
decimal
delete
distinctrow
else
enum
file
float8
for
grant
heap
hour_second
in
insert
interval
int4
is
keys
left
limit
logs
low_priority
mediumblob
min_rows
month
numeric
on
or
pack_keys

constraint
current_time
databases
day_hour
dayofweek
default
desc
double
escape
explain
first
flush
full
grants
high_priority
hosts
index
insert_id
int1
int8
isam
kill
length
load
long
max
mediumtext
minute
monthname
no
optimize
order
partial

create
current_timestamp
date
day_minute
dayofyear
delayed
describe
drop
escaped
exists
float
foreign
function
group
hour
identified
infile
int
int2
into
join
last_insert_id
like
local
longblob
max_rows
mediumint
minute_second
myisam
not
option
outer
password

precision
processlist
references
replace
rlike
select
smallint
sql_low_priority_updates
sql_small_result
starting
tables
Then
tinytext
Type
unlock
values
varbinary
where

primary
privileges
reload
restrict
row
set
soname
sql_log_off
sql_big_result
status
temporary
time
tinyint
use
unsigned
varchar
with
year

procedure
read
regexp
returns
rows
show
sql_big_tables
sql_log_update
sql_warnings
string
terminated
timestamp
trailing
using
update
variables
write
year_month

process
real
rename
revoke
second
shutdown
sql_big_selects
sql_select_limit
straight_join
table
text
tinyblob
to
unique
usage
varying
when
zerofill

2.8.14 ชนิดของขอมูลคอลัมน
คอลัมนทส่ี ามารถมีไดใน MySQL แตละชนิดตองการเนือ้ ทีใ่ นการเก็บขอมูลตางกัน ดังนี้
•! ขอมูลชนิดตัวเลข

Column type
TINYINT
SMALLINT
MEDIUMINT
INT
INTEGER
BIGINT

ตารางที่ 2.2 ขอมูลชนิดตัวเลข
Storage required
1 byte
2 bytes
3 bytes
4 bytes
4 bytes
8 bytes

FLOAT(X)
DOUBLE
DOUBLE PRECISION
REAL
DECIMAL(M,D)
NUMERIC(M,D)

4 if X <= 24 or 8 if 25 <= X <=53
8 bytes
8 bytes
8 bytes
M bytes (D+2, if M < D)
M bytes (D+2, if M < D)

•! ขอมูลชนิดวันทีแ่ ละเวลา

Column type
DATE
DATETIME
TIMESTAMP
TIME
YEAR

ตารางที่ 2.3 ขอมูลชนิดวันทีแ่ ละเวลา
Storage required
3 byte
8 bytes
4 bytes
3 bytes
1 byte

หากไมมขี อมูลในคอลัมนชนิด date และ time (Zero values) คาทีเ่ ก็บลงในคอลัมน จะแสดงดัง
ตารางขางลาง

ตารางที่ 2.4 คาของขอมูลวันทีแ่ ละเวลาเมือ่ ไมมกี ารใหคา ขอมูล
Column type
Storage required
DATE
‘0000-00-00 00:00:00’
DATETIME
‘0000-00-00’
TIMESTAMP
00000000000000 ()length depends on display size)
TIME
’00:00:00’
YEAR
0000

•! ขอมูลชนิดสตริง
ตารางที่ 2.5 ขอมูลชนิดสตริง
Column type
Storage required
CHAR(M)
M bytes, 1 <= M <= 255
VARCHAR(M)
L+1 bytes, where L <= M and 1 <= M <= 255
TINYBLOB, TINYTEXT
L+1 bytes, where L < 2^8
BLOB, TEXT
L+2 bytes, where L < 2^16
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT
L+3 bytes, where L < 2^24
LONGBLOB, LOBGTEXT
L+4 bytes, where L < 2^32
ENUM(‘value1’,’value2’,…)
1 or 2 bytes, depending on the number of enumeration
values (65535 value maximum)
SET(‘value1’,’value2’,…)
1,2,3,4 or 8 bytes, depending on the number of set
members (64 members maximum)

2.9 การใชงาน MySQL เบือ้ งตน
2.9.1 การ connect และ disconnect MySQL server
การ connect ไปยัง server จะตองใช MySQL user name และ password ถา server run อยูบ น
เครือ่ งอืน่ ตองบอก host name ของเครือ่ ง server ดวย
shell> mysql –h host –u user –p
Enter password: ********
หลังจากทีส่ ามารถ connect ไปยัง server ไดแลว การ disconnect สามารถทําไดโดยพิมพคาสั
ํ ่ง
quit
mysql> quit
Bye
2.9.2 การพิมพคําสัง่ เพือ่ ดึงขอมูลจาก database (Entering Queries)
•! ทุกคําสัง่ ทีป่ ระกอบดวย SQL statement จะตองปดทายดวยเครือ่ งหมาย semicolon (;)
ํ ง่ แลวกด Enter, MySQL จะสงคําสัง่ ไปย ง server เพื่อประมวลผลและจากนัน้ ก็
•! เมือ่ พิมพคาสั
แสดงผลลัพธกลับมาใหทห่ี นาจอ พรอมทัง้ แสดง mysql> อีกครัง้ เพือ่ รอรับคําสัง่ ครัง้ ใหม
•! mysql แสดงผลลัพธของการคิวรีในรูปแบบของตาราง แถวแรกของตารางคือชือ่ ของคอลัมนหรือ
นิพจนท่ีปอ นเขาไป สวนแถวถัดไปจะเปนผลลัพธทไ่ี ดจากการคิวรี

2.9.3 การสรางและการใชงานฐานขอมูล
1.! การสรางฐานขอมูล สามารถสรางไดดวยคําสัง่ ดังนี้
mysql> CREATE DATABASE FTPDB;
2.! การใชงานฐานขอมูล สามารถสัง่ การไดดงั นี้
mysql> USE FTPDB
Database changed
อีกวิธีคือระบุฐานขอมูลทีต่ อ งการใชงานตอนล็อกอินเลย
shell> mysql –h host –u user –p database_name
Enter password: ********

บทที่ 3
เอฟทีพี
เอฟทีพเี ปนโปรโตคอลสําหรับถายโอนแฟมระหวางคอมพิวเตอรสองระบบ เอฟทีพอี าศัทซี พี ใี น
การลําเลียงขอมูล คุณสมบัตขิ องเอฟทีพชี ว ยใหถา โอนแฟมขามเครือขายไดโดยงายถึงแมวา ระบบแฟม
ของคอมพิวเตอรทง้ั สองดานจะแตกตางกัน

3.1 โปรโตรคอลเอฟทีพี
อารเอฟซี 959 นิยามแบบจําลองการทํางานตามแบบไคลเอ็นต-เซิรฟเวอร เอฟทีพเี ปนโปรโตคอล
ที่คอนขางซับซอน เนือ่ งจากมีการสถาปนาทีซพี ขี น้ึ สองสวนคือ สวนรับคําสัง่ และสวนถายโอนขอมูล
เอฟทีพแี ตละดานจะมี ตัวแปลโปรโตคอล (Protocol Interpreter : PI) ตอเชือ่ มผานสวนเชือ่ มโยง
ควบคุม (Control Connection : CC) ซึง่ เปนชองทางสงคําสั่ง ตัวแปลโปรโตคอลมีหนาทีแ่ ปลคําสัง่ และ
ดําเนินการตามคําสัง่ นัน้ สวนเชือ่ มโยงทีส่ องคือ สวนเชือ่ มโยงขอมูล (Data Connection : DC) เปนชอง
ทางสงขอมูลซึง่ อยูภ ายใตการดูแลของ โมดูลถายโอนขอมูล (Data Transfer : DT) แบบจําลองของเอฟทีพี
แสดงไดดงั รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 การแปลงคําสัง่ เอฟทีพี

รูปที่ 3.2 แบบจําลองการทํางานของเอฟทีพี
หากพิจารณาแฟม /etc/services ในยูนกิ ซ จะพบวาเอฟทีพใี ชพอรต 21 (ftp) สงผานคําสั่งควบคุม
และพอรต 20 (ftp-data) สงขอมูล สวนเชือ่ มโยงควบคุมนัน้ จะคงนัน้ จะคงอยูต ลอดการเชือ่ มตอ ในขณะที่
สวนเชื่อมโยงขอมูลจะเกิดขึน้ เมือ่ ตองถายโอนและปดลงเมือ่ เสร็จสิน้ การถายโอน แตละครั้งของการถาย
โอนจะมีการถายโอนจะมีการสรางสวนเชือ่ มโยงขอมูลขึน้ ใหมทกุ ครัง้
การสรางสวนเชือ่ มโยงขอมูลอยูภ ายใตการควบคุมของไคลเอ็นต เพราะไคลเอ็นตตอ งสงคําสั่ง
เพื่อขอถายโอน ไคลเอ็นตจะจัดเตรียมพอรตเพือ่ รอสถาปนาสวนเชือ่ มโยงขอมูล และแจงไปยังเซิรฟ เวอร
(เปดแบบพาสซีฟ) ดวยคําสั่ง PORT ผานสวนเชือ่ มโยงควบคุมเมือ่ เซิรฟ เวอรไดรบั คําสัง่ แลวก็จะสถาปนา
ทีซพี ไี ปยังไคลเอ็นตตามพอรตทีไ่ ดรบั
รูปที่ 3.3 แสดงการสรางสวนเชือ่ มโยงขอมูลระหวางไคลเอ็นตและเซิรฟ เวอร ในทีน่ ส้ี มมติให
พอรตประจําสวนเชือ่ มโยงขอมูล
ไคลเอ็นตจะขอเปดสวนเชือ่ มโยงขอมูลตามตําแหนง 1 โดยสงรหัสคําสั่ง PORT ตามดวยอารกวิ
เมนตหกตัวแยกดวยจุลภาคคือไอพีแอดเดรส (158, 108, 33, 1) และหมายเลขพอรต 4, 101 ซึ่งแสดงถึง
พอรต 1125 (เลขพอรตเปนรหัส 16 บิต สองชุดติดกัน ดังนัน้ ตัวเลข 4, 101, คือ 4*256+101 = 1125) ตอ
จากนั้นเซิรฟเวอรจะสถาปนาทีซีพีจากพอรต 20 ไปยังไคลเอ็นต ทีพ่ อรต 1125 ตามตําแหนงที่ 2

รูปที่ 3.3 การสรางสวนเชือ่ มโยงขอมูล

3.2 คําสั่งในเอฟทีพี
คําสั่งและการตอบรับของเอฟทีพใี ชรหัสแอสกีเอ็นวีทชี เนเดียวกับเทลเน็ต ทั้งคําสั่งและการตอบ
รับจะปดทายดวยรหัส CR LF ชื่อคําสัง่ ในเอฟทีพอี ยูใ นรูปรหัสอักขระตัวใหญ บางคําสัง่ อาจมีอารกวิ เมนต
เปนคาเผือ่ เลือกประกอบอยูด ว ย จํานวนคําสัง่ ในเอฟทีพมี มี ากกวา 30 คําสั่ง ซึง่ จะนํามาแสดงสวนหนึง่ ดัง
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 คําสัง่ เอฟทีพี
คําสัง่
USER <SP> <username> <CRLF>
PASS <SP> <password> <CRLF>
QUIT <CRLF>
PORT <SP> <host-port> <CRLF>
RETR <SP> <pathname> <CRLF>
STOR <SP> <pathname> <CRLF>
ABOR <CRLF>
DELE <SP> <pathname> <CRLF>
MKD <SP> <pathname> <CRLF>
PWD <CRLF>
CWD <SP> <pathname> <CRLF>
LIST [<SP> <pathname>] <CRLF>

ความหมาย
บัญชีผใู ชในเซิรฟ เวอร
รหัสผานในเซิรฟ เวอร
ล็อกออฟจากเซิรฟ เวอร
แจงไอพีและพอรตของไคลเอ็นต
ขอรับแฟม
สั่งจัดเก็บแฟม
ยกเลิกคําสั่งและการถายโอน
ลบแฟม
สรางไดเร็กทอรี
แสดงไดเร็กทอรีขณะปจจุบนั
เปลีย่ นไดเร็กทอรี
แสดงรายชื่อแฟม

3.3 รหัสตอบรับ
รหัสตอบรับของเอฟทีพปี ระกอบดวยรหัสตัวเลขแอสกี 3 หลัก พรอมดวยคําอธิบายซึง่ อาจมีหรือ
ไมก็ได ซอฟตแวรดา นไคลเอ็นตเพียงแตนํารหัสตัวเลขไปตรวจสอบการทํางาน สวนขอความนัน้ มีเพือ่ ให
เขาใจถึงผลการทํางานดวย แตละหลักของตัวเลข 3 หลัก จะมีความหมายเฉพาะตัว ตารางที่ 3.2 แสดงถึง
ความหมายของตัวเลขหลักแรกและหลักทีส่ อง

1yz
2yz
3yz
4yz
5yz
x0z
x2z
x3z
x4z
x5z

ตารางที่ 3.2 ความหมายของเลขหลักแรกและหลักทีส่ องของรหัสตอบรับเอฟทีพี
รหัส
ความหมาย
Positive Preliminary reply
Positive Completion reply
Positive Intermediate reply
Transient Negative Completion reply
Permanent Negative Completion reply
Syntax – These are replies to requests for
Connections – Replies referring to the control and
Authentication and accounting – Replies for the login
Unspecified as yet.
File system
สําหรับตัวเลขหลักทีส่ าม เปนตัวกําหนดความหมายเพิม่ เติมโดยเฉพาะกับรหัสตอบรับนัน้ ๆ

บทที่ 4
แนวคิดและการออกแบบโครงสรางของระบบ
4.1 โครงสรางของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
เอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน คือโปรแกรมทีใ่ ชคน หาโปรแกรมตางๆ ที่ตอ งการโดยไมรวู า จะไปหาไดท่ี
ไหน ก็สามารถมาคนหาไดทเ่ี ว็บเพจซึง่ เปนอินเตอรเฟสของโปรแกรมเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน โดยอินเตอร
เฟสนีจ้ ะเปนเว็บเพจทีใ่ ชตดิ ตอกับฐานขอมูล ซึง่ สรางมาจากโปรแกรมเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน ขอมูลตางๆ ที่
อยูในฐานขอมูลนัน้ จะเปนรายชือ่ ของไซตตา งๆ เครือ่ งเอฟทีพเี ซิรฟ เวอรตา งๆ และขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ ว
ของกับไฟลนน้ั ๆ อาทิเชน ขนาดของไฟล โหมดตางๆ ของไฟล ชื่อของไฟล วัน เวลา ทีส่ รางหรือแกไข
ไฟลนน้ั เปนตน
โครงสรางของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน จะประกอบไปดวยโมดูลตางๆ ของเสิรจ เอ็นจินทัง้ หมด คือ
เอฟทีพบี อต เอฟทีพอี นิ เด็กเซอร และเว็บแอ็กเซสดาตาเบส การทํางานตางๆ จะคลายคลึงกับระบบเสิรจ
เอ็นจินแบบทัว่ ไป แตมคี วามสลับซับซอนนอยกวามาก โดยจะใชโครงสรางการทํางานแบบงายๆ ดังนี้
โครงสรางของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน ไดแบงการทํางานออกเปนโมดูลหลัก 3 สวนหลัก และแตละ
โมดูลสามารถเปรียบเทียบกับโครงสรางการทํางานของเสิรจ เอ็นจินไดดงั นี้ คือ
•! FTP Bot -> Robots
•! Build Database -> Indexer
•! Web Access Database -> ซอฟตแวรเสิรจ เอ็นจิน
แตละโมดูลจะทํางานแยกกันทํางาน ใชขอ มูลเดียวกัน การทํางานสามารถทําไดเปนลําดับ แต
สามารถแยกกันทํางานไดถา มีแหลงขอมูลอยูแ ลว ลําดับการทํางานจะเปนดังนี้ และโครงสรางการทํางาน
จะสามารถแสดงไดดงั รูปขางลางนี้
FTP Bot จะทําหนาที่ เปนโรบอตไปเก็บขอมูลของไฟลตา งๆ บนเครือ่ งเอฟทีพเี ซิรฟ เวอร
Build Database จะทําหนาทีส่ รางฐานขอมูลของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
Web Access Database จะเปนอินเตอรเฟส ใหผใู ชไปดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดง

รูปที่ 4.1 โครงสรางของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
เมื่อระบบเอฟทีพเี สิรจ เริม่ การทํางานทีโ่ มดูลของ FTP Bot เมื่อเก็บขอมูลมาไดแลว ขอมูลนัน้ จะ
ถูกใชโดยโมดูลของ Build Database สรางฐานขอมูลเอฟทีพขี น้ึ มาและเก็บไวโดยใชชอ่ื ฐานขอมูลวา
FTPDB สวนโมดูลของ Web Access DB จะมาใชฐานขอมูลนี้ คนหาขอมูลทีต่ รงกับความตองการแลว
แสดงออกมา

4.2 โมดูลของ FTP Bot
FTP Bot จะทําหนาทีไ่ ปเก็บขอมูลของไฟลตางๆ ทีม่ คี วามสําคัญในการเสิรจ ทัง้ หมด จากเครือ่ งเอฟที
พีเซิรฟ เวอรทอ่ี ยูใ นรายชือ่ ในไฟล แลวเก็บไวเปนขอมูล สําหรับใชสรางฐานขอมูล โครงสรางการทํางาน
จะสามารถไดดังรูปขางลาง

รูปที่ 4.2 โครงสรางการทํางานของ FTP Bot

โปรแกรมจะเริ่มทํางานโดยการเรียกใชคลาส CGetList ซึง่ เปนคลาสสําคัญทีส่ ดุ ในโมดูลนี้ คลาส
CGetList นี้จะเปนคลาสทีจ่ ะควบคุมการทํางานทัง้ หมดในการเก็บขอมูลของไฟลทง้ั หมด โดยจะไปเก็บ
ขอมูลตามเอฟทีพเี ซิรฟ เวอรตา งๆ ตามรายชือ่ ของเอฟทีพเี ซิรฟ เวอร ซึง่ จะเก็บไวในไฟลชอ่ื FTPLST.fsg
เมือ่ คลาส CGetList ทํางานจะเก็บขอมูลไวในไดเร็กทอรี DataLists

รูปที่ 4.3 โครงสรางการทํางานของ Class CGetList

1.!
2.!
3.!
4.!

จากรูปการทํางานหลักจะมีคลาสอยู 3 คลาส ทีเ่ อฟทีพบี อตใชงาน คือ
Class CGetURL จะทําหนาทีร่ บั เอฟทีพไี ซตจากไฟลเอฟทีพไี ซตมา
Class CGetList จะเปนคลาสที่ควบคุมการทํางานของบอต จะควบคุมการรับขอมูลในในแตละ
ไซต
การทํางานจะเริม่ จากรับคอนฟกกูเรชันมากอนแลวเริม่ ทํางาน จะมีฟง กชนั ทีใ่ ชสาหรั
ํ บรับขอมูล
จากไซต ซึง่ ฟงกชนั นีจ้ ะไปเรียกคลาส CFTPClient
Class CFTPClient จะทําหนาทีเ่ กีย่ วกับเอฟทีพที ง้ั หมด ตั้งแตเชือ่ มตอระบบ สงคําสั่ง รับขอมูล
จนถึงปดการเชือ่ มตอ

ขั้นตอนของการทํางานของคลาส CGetList จะเปนดังนี้
•! เมือ่ Class CGetList เริม่ การทํางาน จะเรียกฟงกชนั GetConfig ซึง่ จะทําหนาที่ปรับ
Configuration
•! Class CGetList จะเริม่ เก็บขอมูลโดยการเรียกฟงกชนั Run
•! กระบวนการภายใน Run จะไปเรียกฟงกชนั GetLine ของ Class CGetURL

•! ฟงกชนั GetLine จะไปอานขอมูลรายชือ่ ของ FTP Server ในไฟลชอ่ื FTPLST.fsg แลวสงชือ่
FTP Server ไปใหฟง กชนั DownLoadList
•! ฟงกชนั DownLoadList จะไปเก็บขอมูลโดยเรียกใชฟง กชนั Dir ของ Class FTPclient ใหเขาสู
FTP Server นัน้ และเก็บขอมูลในนัน้ มาโดยใชคาสั
ํ ่ง List
•! เมือ่ ฟงกชนั DownLoadList เก็บขอมูลชุดแรกมาแลว จะสรางคิวยอย แลวเขาไปเก็บขอมูลตามได
เร็กทอรีในคิวยอย โดยใชฟงกชัน DownLoadList_sub
•! ฟงกชนั DownLoadList_sub จะเก็บขอมูลตามคิวยอยจนครบ
•! ฟงกชนั Dir ของ Class FTPclient จะทําหนาทีเ่ ชือ่ มตอไปยัง FTP Server และจะสงคําสั่ง List เขา
ไป แลวจะบันทึกขอมูลทีไ่ ดกลับมาลงในไดเร็กทอรี DataLists
host .
port 21
user anonymous
pass ********
firewallhost .
firewallport 21
firewalluser .
firewallpass .
localfile .
remotefile .
pasv FALSE
put 0
logontype 0
acct .
command_list LIST
firstpathlistfile ./DataLists/
filelisttype .lst
รูปที่ 4.4 ไฟล GetListConfig.cfg
•! File Configuration ของ Bot จะอยูที่ ./Configurations/GetListConfig.cfg
•! ภายในจะประกอบไปดวย default ของ Class CGetList และ Class CFTPclient
•! ไฟลน้ีจะถูกอานเมือ่ Class CGetList เริม่ การทํางานโดยฟงกชัน GetConfig จะอานขอมูลขึน้ มา
แลวปรับคาตามขอมูล

คลาสและฟงกชนั ทีส่ ําคัญของโมดูล FTP Bot
1. Class CGetURL
สรางขึน้ เพือ่ อานขอมูลของรายชือ่ FTP Server ในไฟลทก่ี ําหนดไว จุดประสงคหลักเพือ่ สรางคิว
ใหกบั Class CGetList
ํ ญของ Class นี้ มีดงั นี้
Member Function ทีส่ าคั
•! CGetURL เปน Constructor ของ Class CGetURL จะมีการกําหนด Path ของไฟลรายชื่อ
FTP Server ไวในฟงกชันนี้
•! GetLine เปนฟงกชนั ทีจ่ ะไปอานไฟลรายชือ่ FTP Server แลวสงคาออกมาเปนสตริง
2. Class CGetList
สรางขึน้ เพือ่ ใชเก็บขอมูลตาม FTP Server ตางๆ เปนตัวควบคุมการทํางานทัง้ หมดของโมดูลนี้
Member Function ทีส่ ําคัญของ Class นี้ มีดงั นี้
•! CGetListเปน Constructor ของ Class CGetList จะมีการกําหนด Path ของไฟล
Configuration ไว และจะเรียกฟงกชัน GetConfig เพือ่ ปรับคา Config ของ Bot
•! AddSubQueueเปนฟงกชนั ทีจ่ ะไปเพิม่ คิวยอยซึง่ เปน Path Directory ของFTP Server นัน้
•! DownLoadList เปนฟงกชนั ทีจ่ ะใชเก็บขอมูลของ FTP Server แลวสรางคิวยอยขึน้
•! DownLoadList_sub เปนฟงกชนั ที่ DownLoadList เรียกใช ทําหนาทีเ่ ก็บขอมูลตามคิวยอย
•! GetConfig เปนฟงกชนั ทีจ่ ะอานคาขอมูล Config แลวปรับคา
•! GetLine เปนฟงกชนั ทีจ่ ะเปดไฟลทต่ี อ งการแลวอานขอมูลเปน String ขึน้ มาทีละบรรทัด
•! GetSubQueue เปนฟงกชนั ทีใ่ ชอา นขอมูลของคิวยอยขึน้ มาทีละคิว
•! Run เปนฟงกชนั ทีเ่ รียกใชเพือ่ เริม่ ตนการทํางานเรียกเก็บขอมูลทัง้ หมด
•! SplitObject เปนฟงกชนั ทีใ่ ชแยกขอมูลทีไ่ ด
3. Class CFTPclient
สรางขึน้ เพือ่ ใชงานเกีย่ วกับ FTP ทั้งหมด โดยจะสามารถสัง่ งานไดเหมือนกับการสัง่ งานเอฟทีพี
ทัว่ ไป
ํ ญของ Class นี้ มีดงั นี้
Member Function ทีส่ าคั
•! FTPCommandเปนฟงกชนั ทีใ่ ชสง คําสั่งของ FTP
•! Dir เปนฟงกชนั ทีท่ ําหนาทีส่ ง คําสั่ง List แลวบันทึกขอมูลเปนไฟลเก็บไว

•! MoveFile เปนฟงกชนั ทีใ่ ชสง ไฟลเขาไปใน Server
PATH /pub/windows-softwares/softmail/
total 35179
-rw-rw-rw1 211
1
22754
-r--r--r-1 211
1
1844
drwxr-xr-x
2 211
1
8192
-r--r--r-1 211
1
991
-r--r--r-1 211
1
93004
-r--r--r-1 211
1
21524
-r--r--r-1 211
1
541070
-r--r--r-1 211
1
11916
-r--r--r-1 211
1
772773
-r--r--r-1 211
1
9100
-r--r--r-1 211
1
1025472
-r--r--r-1 211
1
3791
-r--r--r-1 211
1
854005
-r--r--r-1 211
1
3591
-r--r--r-1 211
1
1144002
-r--r--r-1 211
1
3487
-r--r--r-1 211
1
835401
-r--r--r-1 211
1
1324
-r--r--r-1 211
1
362906
-r--r--r-1 211
1
730
-r--r--r-1 211
1
127925
-r--r--r-1 211
1
1379
-r--r--r-1 211
1
123163
-r--r--r-1 211
1
2965
-r--r--r-1 211
1
905567
-r--r--r-1 211
1
3293
-r--r--r-1 211
1
496363
-r--r--r-1 211
1
984
-r--r--r-1 211
1
217081
-r--r--r-1 211
1
11640
-r--r--r-1 211
1
556578
-r--r--r-1 211
1
1550

Jul 19
Oct 5
Jan 10
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8
Sep 9
Apr 8

1999
1995
1997
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997

.mirror
Index
comp-problem
series1.lst
series1.zip
vol1.lst
vol1.zip
vol10.lst
vol10.zip
vol11.lst
vol11.zip
vol12.lst
vol12.zip
vol13.lst
vol13.zip
vol14.lst
vol14.zip
vol15.lst
vol15.zip
vol16.lst
vol16.zip
vol17.lst
vol17.zip
vol18-1.lst
vol18-1.zip
vol18-2.lst
vol18-2.zip
vol19.lst
vol19.zip
vol2.lst
vol2.zip
vol20.lst

รูปที่ 4.5 ไฟลขอ มูลทีไ่ ดจาก Class CGetList

4.3 โมดูลของ Build Database
จะทําหนาที่นาข
ํ อมูลทีไ่ ดจากบอต มาสรางดัชนีไวใชในการเสิรจ หลังจากบอตเก็บขอมูลมาทัง้
หมดแลว กระบวนการสรางฐานขอมูลจะเริม่ ขึน้ โดยอาจมีการปรับ Config ใหเริม่ ตนสรางฐานขอมูลแบบ
อัตโนมัติ หรือสรางโดยความตองการของผูใ ชได Class ทีใ่ ชในการสรางฐานขอมูล คือ Class CBuildDB
ฐานขอมูลทีใ่ ช คือ MySQL และเชือ่ มตอกับโปรแกรมดวย MyODBC

รูปที่ 4.6 โครงสรางการทํางานของ Build Database
จากรูป จะมีคลาสทีใ่ ชสรางฐานขอมูลคือ คลาส CBuilDB ซึ่งจะทําหนาทีส่ รางฐานขอมูลจากขอ
มูลทีบ่ อตไปเก็บมา มาใช การทํางานจะเริม่ จากรับคอนฟกกูเรชันมากอนแลวเริม่ ทํางาน โดยหลักการ
ทํางานจะเปนแบบงายๆ คือสรางฐานขอมูลกอน รับขอมูลมาแยกเปนฟลดตา งๆ แลวใสลงในฟลดตา งๆ
ในฐานขอมูล
ขั้นตอนการทํางานของ Build Database มีดงั นี้
•! เมือ่ Class CBuildDB เริม่ ทํางานจะเรียกฟงกชนั GetConfig ซึง่ จะทําหนาที่ปรับ
Configuration
•! การเริม่ ตนการสรางฐานขอมูลจะเรียกฟงกชนั Run
•! กระบวนการภายใน Run จะเริม่ ตนโดยสรางฐานขอมูล FTPDB ขึน้ มาจากการใชฟง กชนั
CreateDB ซึง่ มีฟลดตา งๆ ตามทีก่ าหนดโดย
ํ
Configuration หลังจากนัน้ จะเขาสูกระบวน
การสราง
•! ในการสรางฐานขอมูล จะอานขอมูลในไดเร็กทอรี DataLists ทีละไฟลและอานขึน้ มาทีละ
บรรทัด นําขอมูลไปแยกดวยฟงกชนั SplitData
•! ฟงกชนั SplitData จะแยกขอมูลดวยชองวาง ซึง่ จะตรงกับฟลดตา งๆ ของฐานขอมูล
•! นําขอมูลทีไ่ ดแยกแลวใสคา ลงใหกบั ฐานขอมูลตามฟลดตา งๆ ดวยฟงกชนั AddDB

•! ฟงกชนั AddDB จะใสขอ มูลลงตามฟลดตา งๆ แลววนไปอานขอมูลขึน้ มาอีก แลวทํางาน
ตางๆ แบบวนรอบ จนกระทัง่ ขอมูลหมด ก็จะปดฐานขอมูล
ความสัมพันธของตารางในฐานขอมูลจะเปนไปตามรูปขางลางนี้ คือ จะมีตารางอยู 3 ตารางคือ
FTPDB, SITEDB และ PATHDB

รูปที่ 4.7 ความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล
แตละตารางจะมีความสัมพันธกนั ดังนีค้ อื
•! ตาราง FTPDB จะมีฟล ด site_id ซึ่ง มีความสัมพันธกบั ตาราง SITEDB ทีฟ่ ล ด site_id
•! ตาราง FTPDB จะมีฟล ด path_id ซึ่ง มีความสัมพันธกบั ตาราง PATHDB ทีฟ่ ล ด path_id
ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธตา งๆ ไดดงั รูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 ความสัมพันธของฟลดในฐานขอมูล

ฟลดทส่ี ําคัญของตารางตางๆ ในฐานขอมูล
1. ตาราง FTPDB
ฟลดในฐานขอมูลนีจ้ ะออกแบบโดยพิจารณาตามขอมูลทีไ่ ดรบั มาจาก Bot มีความหมายและ
ความสําคัญดังนี้
•! mode คือสถานะของไฟลนน้ั ๆ เชน -rw-r--r– r/read,w/write,x/execute
ํ
มากกวา
•! numfile คือจํานวนของไฟล ปกติจะเปนหนึง่ ถาขอมูลเปนไดเร็กทอรี จะมีจานวนไฟล
หนึง่
•! user คือชือ่ ผูใ ชงานทีม่ สี ทิ ธิในการใชงานของไฟลนน้ั ๆ
•! fgroup คือชื่อกลุม ผูใ ชงานทีม่ สี ทิ ธิในการใชงานของไฟลนน้ั ๆ
•! size คือขนาดของไฟล
•! month คือฟลดทใ่ี ชระบุเวลาเปนเดือนของไฟลทถ่ี กู บันทึก
•! date คือฟลดทใ่ี ชระบุเวลาเปนวันทีข่ องไฟลทถ่ี กู บันทึก
•! year คือฟลดทใ่ี ชระบุปข องไฟลทถ่ี กู บันทึก
•! time คือฟลดทใ่ี ชระบุเวลาเปนชัว่ โมง และนาทีของไฟลทถ่ี กู บันทึก
•! filename คือชือ่ ของไฟลนน้ั ๆ
ํ บลิงคไปยังตาราง
•! site_id คือฟลดทใ่ี ชระบุเบอรไอดีของชือ่ เซิรฟ เวอรของขอมูลนัน้ ใชสาหรั
SITEDB
ํ บลิงคไปยังตาราง PATHDB
•! path_id คือไดเร็กทอรีของไฟลนน้ั บนเซิรฟ เวอร ใชสาหรั
•! id คือเบอรไอดีของเร็คคอรดแตละเร็คคอรด
2. ตาราง SITEDB
•! site_id คือฟลดทใ่ี ชระบุเบอรไอดีของชือ่ เซิรฟ เวอรของขอมูลนัน้
•! site_name คือฟลดทใ่ี ชระบุชอ่ื เซิรฟ เวอรของขอมูลนัน้
3. ตาราง PATHDB
•! path_id คือฟลดทใ่ี ชระบุเบอรไอดีของ path ของไฟลนน้ั
•! path_name คือฟลดทใ่ี ชระบุ path ของไฟลนน้ั

4.4 โมดูลของ Web Access Database
ในสวนของโมดูลนี้ จะเปนการคนหาขอมูล ซึง่ จะมีเว็บเพจทีท่ าหน
ํ าทีร่ บั ขอความทีต่ อ งการคน
หา และแสดงขอมูลออกมาในเว็บเพจ ซึ่งเว็บเพจนีจ้ ะเปนสวนเสริมของเสิรจ เอ็นจิน โปรแกรมในสวนนี้
จะเชือ่ มตอกับฐานขอมูลบนเครือ่ งเซิรฟ เวอรท่ีใหบริการอยู
และจะสงขอความที่ตองการคนหาไปให

เครื่องเซิรฟเวอร เครือ่ งเซิรฟเวอรจะคนหาขอมูลทีต่ อ งการแลวสงกลับมาแสดงบนเว็บเพจโปรแกรมทีใ่ ช
คือ PHP

รูปที่ 4.9 เว็บเพจสําหรับ FTP Search Engine

รูปที่ 4.10 เว็บเพจสําหรับ Advanced FTP Search Engine

การทํางานของการคนหาขอมูลจะทําดังนี้
•! ที่เว็บเพจจะมีชอ งรับขอความซึง่ เปนชองทีใ่ ชรบั คียเ สิรจ
•! ขอความจะถูกสงไปใหโปรแกรม PHP ประมวลผลทีเ่ ครือ่ งเซิรฟ เวอร
•! โปรแกรมจะแบงคําทีไ่ ดรบั มาเปนคําๆ แลวสงใหฟง กชนั ทีใ่ ชจกั การหาคําสั่งคิวรี
ํ ง่ คิวรีแลวจะสงคําสัง่ นัน้ ใหฐานขอมูลแลวรับขอมูลมาทีละเร็คคอรด
•! เมื่อไดคาสั
•! โปรแกรม PHP จะจัดการแสดงขอมูลนัน้ แสดงบนเว็บเพจอยางเหมาะสม
•! ถามีปริมาณขอมูลที่มาเกิน หนึง่ หนาซึง่ ก็คอื ยีส่ บิ เร็คคอรดตอหนึง่ หนา โปรแกรมจะจัดการแบง
เปนหนาให จํานวนเร็คคอรดตอหนาสามารถเปลีย่ นแปลงไดบนหนาจอเว็บเพจแบบ Advanced

รูปที่ 4.11 Interface ของเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน

บทที่ 5
การทดสอบประสิทธิภาพ
5.1 การทดสอบการทํางานของบอต
การทดสอบการทํางานของบอตนั้น จะทดสอบ บนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส สองพันเซิรฟ เวอร
ดวยระบบคอมพิวเตอร CPU : Pentium II 349 MHz, RAM : 128 MB, Network Adapter : 3Com
EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) ในการทดสอบจะทดสอบ
ความเร็วในการรับขอมูลเปนนาที นําไปเทียบกับขนาดของไฟลทร่ี บั มาได และจํานวนของไฟลทร่ี บั มา
เซิรฟ เวอรทใ่ี ชทดสอบคือ ftp.ku.ac.th หลังจากการทดสอบเสร็จสิน้ ลง จะไดผลการทดสอบออกมาเปนตา
รางคือ ตารางการทดสอบประสิทธิภาพบอตเมือ่ เวลาเทียบกับจํานวนไฟลและขนาดของขอมูลทีร่ บั มา
และเมือ่ ไดผลการทดสอบมาแลวนําไปเขียนกราฟจะไดกราฟดังรูปที่ 5.1 และรูปที่ 5.2
ตารางที่ 5.1 การทดสอบประสิทธิภาพบอตเมือ่ เวลาเทียบกับจํานวนไฟลและขนาดของขอมูลทีร่ บั มา
เวลาทีใ่ ช (นาที)
จํานวนไฟลทร่ี บั มา
ขนาดของขอมูลทีร่ บั มา (MB)
10
1886
2.22
20
3302
5.86
30
4569
7.57
40
6060
9.29
50
7511
13.70
60
8524
17.20

จํานวนไฟลทร่ี บั มา

10000
5000
0
0

20

40

60

80

เวลาที่ใช (นาที)
จํานวนไฟลทร่ี บั มา

ขนาดของขอมูลที่รับมา (MB)

รูปที่ 5.1 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพบอตเมือ่ ทดสอบเวลาเทียบกับจํานวนไฟล
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ขนาดของขอมูลทีร่ บั มา (MB)

รูปที่ 5.2 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพบอตเมือ่ ทดสอบเวลาเทียบกับขนาดของขอมูลทีร่ บั มา
จากผลการทดสอบบอตขางตนจะพบวาการทํางานของบอตอยูในสภาพที่ทํางานไดเร็วในระดับ
หนึ่ง ซึ่งขึ้นกับสภาพการจราจรของระบบเครือขายขณะนั้นดวย การจากทดสอบทําใหประเมินไดวา บอต
ทํางานไดดพี อสมควร ยังตองมีการปรับปรุงวิธกี ารอีก การจะเพิม่ ความเร็วในการทํางานจะสามารถทําได
ดวยการใชเทคนิคของ multi thread เขามาชวย

5.2 การทดสอบการทํางานของการสรางฐานขอมูล
การทดสอบการทํางานของการสรางฐานขอมูลนั้น จะทดสอบ บนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส สอง
พันเซิรฟ เวอร ดวยระบบคอมพิวเตอร CPU : Pentium II 349 MHz, RAM : 128 MB ในการทดสอบนัน้ จะ
ทดสอบความเร็วในการสรางฐานขอมูล มีการทดสอบโดยทดสอบเวลาเทียบกับจํานวนเร็คคอรด ผลการ
ทดสอบจะไดดงั ตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของการสรางฐานขอมูลเมือ่ ทดสอบเวลาเทียบกับเร็คคอรด
เวลาทีใ่ ช (นาที)
จํานวนเร็คคอรด
1
9322
2
18723
3
28621
4
37342
5
46767
6
55835
7
65314
8
74580
9
83911
10
92954

จํานวนเร็คคอรด

100000
80000
60000

จํานวนเร็คคอรด

40000
20000
0
0

5

10

15

เวลาที่ใช (นาที)

รูปที่ 5.3 การทดสอบประสิทธิภาพของการสรางฐานขอมูลเมือ่ ทดสอบเวลาเทียบกับจํานวนเร็คคอรด

จากผลการทดสอบบอตขางตนจะพบวาในการสรางฐานขอมูลนัน้ จะสรางไดดใี นระดับทีพ่ อใช
ความเร็วในการสรางฐานขอมูลสามารถจะทําใหเพิม่ ไดดว ยการเพิม่ ความเร็วของซีพยี ู และเปลี่ยนฐานขอ
มูลไปใชฐานขอมูลตระกูลอืน่ ทีท่ างานได
ํ
เร็วกวา แตในระดับนีก้ ส็ ามารถจะทํางานไดดี ซึ่งการสรางฐาน
ขอมูลขนาดใหญก็สามารถจะคํานวณได ดังเชนถามี ขอมูลอยู 20 GB จะสรางฐานขอมูลดวยสเปคเครื่อง
เทาทีใ่ ชทดสอบนี้ ไดในเวลาประมาณ 274 ชัว่ โมง หรือประมาณ 11 วัน

บทที่ 6
ปญหาและแนวทางการพัฒนาตอ
6.1 ปญหาและขอบกพรอง
ั นาโปรแกรมมีความซับซอนมาก ตองทําความเขาใจอีกมาก
•! เครื่องมือทีใ่ ชพฒ
•! มีความตองการใชฐานขอมูลทีส่ รางขึน้ เองเฉพาะงาน และตองการเพิ่มความสามารถของฐานขอ
มูล ซึ่งตองใชเวลาพัฒนา
•! วิธีการตางๆ ทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพของโปรแกรมยังไมสามารถนํามาใชไดครบ
ตองใชเนือ้ ทีข่ อง
•! จํานวนและขนาดของไฟลทไ่ี ดรบั มาจากการทํางานของบอตมีปริมาณมาก
ฮารดดิสสูง
•! ในการสรางฐานขอมูลจะชาเนือ่ งจากตองเปดปดไฟลมาก จึงสงผลตอความเร็วของระบบ

6.2 แนวทางการพัฒนาตอ
•! เพิม่ ความสามารถของบอตดวยการใช Multi Thread จะชวยเพิม่ ความเร็วในการเก็บขอมูลไดมาก
•! สรางฐานขอมูลเฉพาะขึน้ มาใช จะเพิม่ ความรวดเร็วในการสงคาลงฐานขอมูลและการคนหาขอ
มูลได
•! ใชหลักการของระบบ IR จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพไดอยางมาก

6.3 บทสรุป
โครงงานนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหมสี ว นชวยอํานวยความสะดวกในการใชอินเตอรเน็ต สําหรับบุคคล
ทุกประเภท โดยเฉพาะนิสติ นักศึกษา นักเรียน หรือผูอ ยูใ นแวดวงธุรกิจทุกแขนง โปรแกรมจะชวยในการ
คนหาเว็บเพจ และโปรแกรมตางๆ บนเครือขายขอมูลขนาดใหญ อํานวยความสะดวก ความสบาย รวดเร็ว
และสามารถนําไปใชประยุกตไดอยางมากมาย โปรแกรมจะสรางมาบนระบบวินโดวสสองพัน เพือ่ ใชตง้ั
แตเก็บขอมูลของไฟลบนเครือ่ งเอฟทีพตี า งๆ สรางฐานขอมูล ไปจนถึงเว็บเพจสําหรับคนหาขอมูลที่
ตองการ
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ภาคผนวก ก. คูม อื การติดตัง้ โปรแกรมเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
วิธกี ารติดตัง้ จะตองติดตัง้ โปรแกรม 5 โปรแกรม คือ MySQL, MyODBC, FTPSearch,
OmniHTTPd และเว็บเพจ การติดตัง้ ใหทาตามขั
ํ
น้ ตอนดังตอไปนี้

1. การติดตัง้ โปรแกรม MySQL
•! ให Unzip ไฟล mysql-3.23.29a-gamma-win.zip ทีอ่ ยูใ นไดเร็กทอรี MySQLProgram แลวรัน
โปรแกรม setup.exe
•! ลงโปรแกรม MySQL ตามทีต่ อ งการ แตใหมโี ปรแกรมตามที่ default กําหนดไวหรือมากกวาก็ได
•! ในการติดตัง้ นัน้ สามารถติดตั้ง MySQL เวอรชนั อืน่ ทีส่ งู กวานีไ้ ด โดยไปดาวนโหลดไดท่ี
http://mysql.com

2. การติดตัง้ โปรแกรม MyODBC
•! ให Unzip ไฟล myodbc-21.50.36-nt.zip ทีอ่ ยูใ นไดเร็กทอรี MySQLProgram แลวรันโปรแกรม
setup.exe หลังจากทีร่ นั โปรแกรม setup.exe แลวจะเห็นไดอะล็อกบ็อกดังรูปที่ ก.1 ปรากฏขึน้ มา

รูปที่ ก.1 ไดอะล็อกบ็อกแสดงการเริม่ ติดตัง้ โปรแกรม MyODBC

•! หลังจากนัน้ ใหเลือก Driver ของ MySQL ดังรูปที่ ก.2

รูปที่ ก.2 การเลือก Driver ของ MySQL
•! หลังจากนัน้ ใหเลือก Data Sources ของ MySQL ดังรูปที่ ก.3

รูปที่ ก.3 การเลือก Data Sources ของ MySQL

•! หลังจากเลือก Data Sources แลวใหกดทีป่ มุ Setup ทางดานขวา จะไปใสคาตางๆ สําหรับการ
เชือ่ มตอกับ ODBC โดยคาตางๆ ทีใ่ สนน้ั จะตองใสตามทีไ่ ดสรางฐานขอมูลไว

รูปที่ ก.4 การใสคาตางๆ สําหรับเชือ่ มตอกับ ODBC
•! หลังจากใสคา ตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว เมือ่ กดปุม OK แลวจะมี ไดอะล็อกบ็อกปรากฏขึน้ มาดัง
รูปที่ ก.5 ซึง่ บอกวาการติดตัง้ ไดเสร็จสมบูรณแลว

รูปที่ ก.5 ไดอะล็อกบ็อกแสดงการติดตัง้ โปรแกรม MyODBC เสร็จสมบูรณ
•! ในการติดตัง้ นัน้ สามารถติดตั้ง MyODBC เวอรชนั อืน่ ทีส่ งู กวานีไ้ ด โดยไปดาวนโหลดไดท่ี
http://mysql.com

3. การติดตัง้ โปรแกรม FTPSearch
•! ให Unzip ไฟล FTPSearchEngine-1.0.zip แลวรันโปรแกรม setup.exe
•! ลงโปรแกรม FTPSearch ไดตามทีต่ อ งการ

4. การติดตัง้ โปรแกรม OmniHTTPd
•! ใหรนั โปรแกรม ohttpd208.exe ทีอ่ ยูใ นไดเร็กทอรี OmniHTTPd
•! ลงโปรแกรม OmniHTTPd ตามทีต่ อ งการ แตใหมโี ปรแกรม PHP อยูด ว ย
•! ในการติดตัง้ นัน้ สามารถติดตั้ง OmniHTTPd เวอรชนั อืน่ ทีส่ งู กวานีไ้ ด โดยไปดาวนโหลดไดท่ี
http://omnicron.ca

5. การติดตั้งเว็บเพจ
•! ใหสําเนาไฟลทกุ ไฟลรวมทัง้ ทุกไดเร็กทอรีทอ่ี ยูใ นไดเร็กทอรี FTPSerachWebPage นําไปไวใน
ไดเร็กทอรี \httpd\HtDocs ซึง่ เปนไดเร็กทอรีของ OmniHTTPd
หมายเหตุ ขั้นตอนการติดตัง้ สามารถดูได เมือ่ Unzip ไฟล FTPSearchEngine-1.0.zip ออกมาแลว ซึง่ จะ
ดูไดในไฟลชอ่ื README.txt

ภาคผนวก ข. คูม อื การใชงานโปรแกรมเอฟทีพเี สิรจ เอ็นจิน
การใชงานจะเริม่ ดวยการติดตัง้ ฐานขอมูล, ODBC และ OminiHTTPd ใหสาเร็
ํ จกอน หลังจากนัน้
เริ่มตนใชงานโปรแกรมซึง่ มีการทํางานอยู 2 สวนใหญคอื การใชงานบนโปรแกรม และการใชงานบนเว็บ
ซึ่งการใชงานบนโปรแกรมจะมี การทํางานของบอต และการสรางฐานขอมูล การทํางานแตละปุม จะใช
งานตางๆ กันดังนี้
เปนปุมที่ใชเรียกการทํางานของบอต จะเรียกโมดูลของเอฟทีพบี อตขึน้ มา หลังจากนัน้ ใหกดรัน
โปแกรม บอตจะเริม่ ตนรับขอมูลตามเซิรฟ เวอรทไ่ี ดคอนฟกไว

เปนปุมที่ใชเรียกการทํางานของการสรางฐานขอมูล หลังจากนัน้ ใหกดรันโปแกรม ก็จะเริม่ ตน
สรางฐานขอมูลตามเซิรฟ เวอรทไ่ี ดคอนฟกไว การสรางฐานขอมูลจะตองมีแหลงขอมูลกอนถึง
จะสรางได path ของแหลงขอมูลสามารถเปลีย่ นไดทไ่ี ฟลคอนฟก
เปนปุมทีใ่ ชเรียกการทํางานของการลบฐานขอมูล เมือ่ ตองการลบฐานขอมูลทัง้ หมด

เปนปุม ทีใ่ ชเรียกการทํางานของการกําหนดคอนฟกตางๆ

เปนปุม ทีใ่ ชเรียก About

เปนปุม ทีใ่ ชเรียก Help

การเพิม่ รายชือ่ เซิรฟ เวอร
การเพิ่มรายชื่อเซิรฟเวอรจะทําเพือ่ ตองการใหโปรแกรมทํางานไดมากขึน้ และสามารถทํางานได
ในเซิรฟ เวอรทก่ี ําหนดตามความตองการ วิธกี ารเพิม่ รายชือ่ จะตองเปดไฟล FTPLST.fsq ซึ่งอยูใ นไดเร็ก
ทอรี Configurations แลวเพิม่ รายชือ่ เซิรฟ เวอรทต่ี อ งการ การทํางานของโปรแกรมจะทําโดยเรียงลําดับ
เซิรฟ เวอรตง้ั แตบนลงมา ภายในไฟลของ FTPLST.fsq จะเปนดังนี้
ftp.ku.ac.th
ftp.nectec.or.th
ftp.kmitl.ac.th
ftp.ru.ac.th
ftp.kmitt.ac.th

การเปลีย่ น path ของแหลงขอมูล
การเปลีย่ น path ของแหลงขอมูลนัน้ จะมีผลกระทบตอทัง้ โมดูลของบอตและการสรางฐานขอมูล
วิธกี ารเพิม่ รายชือ่ จะตองเปดไฟล GetListConfig.cfg ซึ่งอยูใ นไดเร็กทอรี Configurations แลวแกไขโดย
การเปลีย่ น path ที่บรรทัดซึง่ เห็นดังขางลาง ใหเปลีย่ นทีห่ ลัง firstpathlistfile และเวนชองวางดวย
.
.
.
acct .
command_list LIST
firstpathlistfile C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\FTPSearch\DataLists\
filelisttype .lst
scope pub
ตัวอยางการเปลีย่ น path อาจมีดงั นี้ เชน
•! firstpathlistfile C:\DataLists\
•! firstpathlistfile D:\DataLists\
•! firstpathlistfile D:\MYDATA\
ํ นตองแกไข เพราะจะทําใหโปรแกรมทํางานไมถกู ตองได
หมายเหตุ ที่บรรทัดอืน่ ไมจาเป

