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บทคัดยอ

โครงงานน้ีเปนการออกแบบและพัฒนาระบบใหบริการของเสิรจเอ็นจิน โดยมีการทํ างานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสสองพัน โปรแกรมสนับสนุนการทํ างานน้ีคือ เอฟทีพีเสิรจเอ็นจินคือโปรแกรมท่ี
ใชชวยในการสรางฐานขอมูลขอไฟลตางๆ เพ่ือใชในการคนหาไฟลน้ันๆ โปรแกรมจะท ําหนาที่อยูสาม
สวนคือ สวนแรกคือโรบอต ทํ าหนาท่ีเก็บขอมูลของไฟลจากเอฟทีพีเซิรฟเวอร สวนท่ีสองจะสรางฐานขอ
มูลซ่ึงระบุถึงไฟลบนเอฟทีพีเซิรฟเวอร และสวนท่ีสามเปนสวนของการใชขอมูลในฐานขอมูล โดยจะมี
เว็บเพจซ่ึงเปนสวนท่ีใชติดตอกับผูใช โดยโปรแกรมจะสงขอความท่ีตองการคนหา และคาตางๆ แลวสง
ไปใหเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีใหบริการอยู ซ่ึงเคร่ืองเซิรฟเวอรน้ันจะสงคาพารามิเตอรตางๆ ใหกับฐานขอมูล
แลวจะรับขอมูลมาจัดแสดงบนเว็บเพจตามความตองการของผูใช การคนหาไฟลตางๆน้ันจะมีท้ัง หาจาก
เคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีตองการหรือเคร่ืองเซิรฟเวอรท้ังหมดท่ีอยูบนฐานขอมูลน้ัน
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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.



กิตติกรรมประกาศ

ในการทํ าโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรคร้ังน้ี ขาพเจาไดรับความชวยเหลือ และคํ าแนะนํ ามากมายจาก
หลายๆ ทาน ขาพเจาขอขอบพระคุณอาจารยในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรทุกทาน ท่ีเปดโอกาสให
ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาเรียนรูส่ิงตางๆท่ีเปนประโยชนมากมาย และไดใชทรัพยากรตางๆของ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแตเปนนิสิตช้ันปท่ีสอง
เปนตนมา รวมถึงใหคํ าแนะนํ าตางๆ ท่ีมีประโยชนมากมาย

ขอขอบคุณ คุณสุทธิพล วรางฤทธ์ิ สํ าหรับค ําแนะนํ าและความชวยเหลือในทุกข้ันตอนของการ
พัฒนาโปรแกรม ขอขอบคุณ คุณจักรชัย โสอิน คุณอุรุพจน กัลยาสิริ คุณกษม โครตอาษา คุณกัมพล รัตน
ชาญชัย คุณวิทวัส สุดาจิตร คุณอภิวัฒน เปล่ียนจิตรดี คุณนฤชิต ชิณะวงศ คุณเฉลิมคล จงสงวน ส ําหรับ
ความชวยเหลือและความรวมมือท่ีดีเย่ียม และสุดทายน้ีขอขอบคุณทานผูพัฒนาโปรแกรม และทานผูเขียน
บทความท่ีโครงงานน้ีอางอิงถึงทุกทาน
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บทที ่1
บทนํ า

โลกในยุคโลกาภิวัฒนการติดตอส่ือสารไรพรมแดน กํ าลังพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง การสื่อสารแบบ
เต็มรูปแบบกํ าลังเขามาในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของทุกคน ทุกคนจะรูดีวาขอมูลคือส่ิงท่ีมีความจํ าและ
มีความสํ าคัญเปนอยางย่ิงไมวาจะอยูในสายอาชีพใด ดังน้ันทุกคนจึงจํ าเปนตองเรียนรูท้ังวิธีการท่ีจะหาขอ
มูลน้ันไดและวิธีการท่ีจะใชขอมูลน้ันไดอยางเปนประโยชนมากท่ีสุด การท่ีจะไดขอมูลท่ีตองการมาน้ันมี
ไดหลากหลายวิธี ซ่ึงเราสามารถจะรับขอมูลไดจากส่ือตางๆ มากมายจึงสงผลใหมีท้ังความสะดวกและ
ความรวดเร็วที่มากขึ้นจากเดิมมาก  อินเตอรเน็ตถือเปนชองทางหน่ึงท่ีกํ าลังเขามามีบทบาทสํ าคัญในฐานะ
เครือขายขอมูลท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด เปนชองทางท่ีมีความรวดเร็ว ความสะดวกสบายมากที่สุดในขณะน้ีก็วา
ได ดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยูตลอดเวลาจึงทํ าใหตอไปอินเตอรเน็ตจะเปนส่ิงท่ีขาดไมไดของทุกคน ดัง
น้ันจึงไดเกิดการพยายามนํ าเทคโนโลยีดานน้ีมาใชกันอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดงานดานตางๆ ขึ้นอยาง
มากมาย

การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ตไดปรากฏออกมาอยางมากมาย หน่ึงในน้ันก็คือการคนหาขอมูล
น่ันเอง งานน้ีนับไดวาเปนงานท่ีมีความสํ าคัญเปนอยางย่ิง มีประโยชนตอผูท่ีใชอินเตอรเน็ตทุกคน ทุกคน
ยอมรูดีวา การท่ีเราจะคนหาขอมูลเร่ืองใดสักเร่ืองหน่ึงท่ีตรงกับความตองการโดยการคนหาในกองขอมูล
ท่ีขนาดมหึมายอมไมใชเร่ืองท่ีจะทํ าไดงายๆ จึงจํ าเปนท่ีจะตองหาเคร่ืองมือเพ่ือมาใชชวยในการคนหาขอ
มูล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีวาน้ันก็คือเสิรจเอ็นจิน (Search Engine) น่ันเอง ในปจจุบันไดมีหลายบริษัทท่ีพยายามทํ า
เสิรจเอ็นจินท่ีมีประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงก็เปนท่ียอมรับในระดับหน่ึง แตดวย
ปริมาณขอมูลท่ีมากมายมหาศาลเหลาน้ัน ยอมไมมีผูใดหรือเคร่ืองมือใดท่ีจะจัดการมันไดอยางมีประสิทธิ
ภาพโดยสมบูรณ จึงตองการการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ในปจจุบันคงไมสามารถปฏิเสธไดวาคนไทยสวนใหญโดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียน นักศกึษายังมี
พ้ืนฐานทางดานการอานภาษาอังกฤษยังไมดีเทาท่ีควร เพราะฉะน้ันเวลาท่ีนักเรียน นักศึกษาเหลาน้ี
ตองการคนหาขอมูลก็คงตองการขอมูลท่ีเปนภาษาไทย

แมวาในปจจุบันจะมีเสิรจเอ็นจินมากมายหลายแหงก็ตาม แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีสวนใหญไม
สามารถคนหาเอกสารที่เปนภาษาไทยได ผลท่ีตามมาก็คือนักเรียน นักศกึษาจํ านวนไมนอยไมสามารถ
ศึกษาหาความรูผานทางอินเตอรเน็ตไดดีเทาท่ีควร ท้ังๆท่ีเอกสารท่ีเปนภาษาไทยในปจจุบันมีมากมาย จึงมี
ความจํ าเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาโปรแกรมเสิรจเอ็นจินท่ีมีประสิทธิภาพสามารถคนหาเอกสารท้ังท่ีเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การใชงานคอมพิวเตอรน้ันทุกคนยอมรูดีวาส่ิงท่ีจะขาดไปไมไดคือ โปรแกรมตางๆ ท่ีจะนํ ามาชวยการ
ทํ างาน เพ่ิมความสะดวกสบาย แตการท่ีเราสามารถส่ือสารผานทางอินเตอรเน็ตไดน้ัน การท่ีจะหา
โปรแกรมตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ตยอมเปนไปได แตปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันไมใชท่ีระบบ แตเปนท่ีความไม
รูแหลงท่ีเราจะหาโปรแกรมนั้น ปจจุบันไดมีเว็บเพจบางเว็บไดพยายามเปนส่ือกลางของการหาโปรแกรม



ตางๆ ซ่ึงก็มีความสะดวกมาก ผูใหบริการเก่ียวกับการคนหาขอมูลหลายแหง จึงไดรวมเอาความสามารถ
ตางๆ เพ่ือชวยใหเกิดความสะดวกมากย่ิงข้ึนท่ีจะคนหามากข้ึน ออกมาในรูปแบบเว็บไดเร็กทอรี แตการ
คนหาโปรแกรมก็ยังเปนเร่ืองท่ียังมีปญหาอยูบาง จึงไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือมาใชชวยในการคนหา
โปรแกรม เพ่ิมประสิทธิภาพของเว็บเสิรจได ซ่ึงเคร่ืองมือน้ันคือเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน (FTP Search Engine)

1.1 วตัถปุระสงคของโครงงาน
• ! เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบเสิรจเอ็นจินบนระบบปฏิบัติการวินโดวสสองพัน ที่สามารถรวบ
รวมและทํ าดัชนีฐานขอมูลของเว็บเพจได อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ! เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบเอฟทีพีเสิรจเอ็นจินบนระบบปฏิบัติการวินโดวสสองพัน ท่ีสามารถ
คนหาแหลงขอมูลไฟลและรายละเอียดตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• ! เพ่ืออํ านวยความสะดวกในการจัดสรางดัชนีของเอฟทีพีเซิรฟเวอร

1.2 ลักษณะทั่วไปของโครงงาน
โครงงานน้ีมีเปาหมายท่ีจะออกแบบระบบเสิรจเอ็นจิน เพ่ือใชงานบนระบบปฏิบัติการ MS

Windows 2000 โดยมีการออกแบบโครงสรางระบบการทํ าดัชนี ศึกษาหาผลด ีผลเสียของโครงสรางแบบ
ตางๆ เพ่ือหาขอสรุปสํ าหรับโครงสรางที่ดีที่สุด นํ ามาสรางระบบฐานขอมูล ศึกษาวิธีการจัดการไฟลใหได
ประสิทธิภาพ สงผลตอการคนหา และจัดสรางฐานขอมูลขนาดใหญ และนํ าผลตางๆ มาออกแบบและ
สรางโปรแกรมสนับสนุนการใชงาน ซ่ึงโปรแกรมสนับสนุนน้ันคือ เอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน ลักษณะการ
ทํ างานมีดังน้ี

เอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน จะมีการออกแบบโดยใชโครงสรางเชนเดียวกับระบบเสิรจเอ็นจิน สามารถ
ใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ MS Windows 2000 โดยจะมีการทํ างาน 3 สวนหลักคอื โรบอต อินเด็กเซอร
และเว็บเสิรจ ซึ่งโปรแกรมจะนํ าขอมูลท่ีไดมาจากโรบอตมาทํ าดัชนี ซ่ึงจะเปนดัชนีเฉพาะ และใชฐานขอ
มูลแยกออกมาจากการทํ าดัชนีปกติ ในการทํ าดัชนีจะเก็บรายละเอียดท่ีตองการ เม่ือมีการคนหาจะมาหาขอ
มูลจากฐานขอมูล นํ าไปแสดงผลบนเว็บเพจ ภาษาท่ีใชในการทํ างานจะใช Visual C++ Version 6 และ
PHP ฐานขอมูลท่ีใชคือ MySQL

1.3 แผนการในการทํ าโครงงาน
1.! ศึกษาหลักการทํ างานของเสิรจเอ็นจินท่ัวไป เพ่ือนํ ามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
2.! ศึกษาหลักการทํ างานของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน
3.! ศึกษาวิธีการใชภาษา เพ่ือนํ ามาพัฒนาโปรแกรมไดอยางเหมาะสม
4.! ออกแบบโมดูลตางๆ ของโปรแกรม
5.! พัฒนาและทดสอบโมดูล
6.! นํ าโมดูลตางๆ มารวมเขาดวยกันแลวทดสอบ



7.! ทดสอบประสิทธิภาพ
8.! เขียนรายงาน

1.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา
1.! ระบบปฏิบัติการ 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
ในระยะเวลาท่ีผานมา การท่ีจะหาขอมูลท่ีตองการ จะตองไปท่ีหองสมุดของเมืองและถามบรรณ

รักษใหชวยคนหาหนังสือที่ตองการ ปกติบรรณรักษจะรูจักหนังสือท่ีตัวเองจัดการเทาน้ัน ซ่ึงก็จะสามารถ
บอกไดวาหนังสือน้ันอยูท่ีไหน แตถาอยูนอกเหนือจากท่ีรูแลวก็จะไมสามารถหาได ซ่ึงจํ านวนหนังสือท่ี
เพ่ิมข้ึนกับจํ านวนของบรรณรักษก็มักจะไมเพียงพอ จึงเปนปญหามากตอผูท่ีมีขอมูลปริมาณมาก จึงไดมี
การประดิษฐเคร่ืองมือท่ีชวยคนหาขอมูล จัดการกับขอมูลปริมาณมากน้ี ส่ิงสํ าคัญท่ีสุดของเคร่ืองมือน้ีคือ
อินเด็กซ ซ่ึงจะเปนกลุมของตัวช้ีท่ีจะช้ีไปยังท่ีท่ีขอมูลน้ันๆอยู แลวก็จะสามารถคนหาขอมูลน้ันพบ ตัวชี้
จะอยูในเทอมตางๆกันเชน ชื่อ เบอรโทรศัพท และอ่ืนๆ แตโครงสรางของอินเด็กซคือส่ิงสํ าคัญ ปกติอิน
เด็กซจะถูกจัดทํ าไวท่ีสวนทายของหนังสือ หรือท่ีสวนอ่ืนตามแตรูปแบบ หรืออยูที่บัญชีรายชื่อของ
หนังสือในหองสมุด ในชวงศตวรรษท่ี 16 อินเด็กซท่ีอยูบนหนังสือไดปรากฏข้ึน และก็เปนท่ีนาแปลกใจท่ี
ในยุคศตวรรษที ่18 เทคโนโลยีเก่ียวกับอินเด็กซมีความคลายคลึงกันมาก ซ่ึงเปนการบอกไดวาในชวง 200
ปท่ีผานมาอินเด็กซไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนท่ีนาแปลกประหลาดมากในปจจุบัน อินเด็กซ
คือเครื่องมือท่ีส ําคัญของการคนหาขอมูล หนังสือมากมายถาอินเด็กซไมดี หนังสือเลมน้ันก็จะไมมีคุณ
ภาพถึงแมวาจะเขียนไดดีเพียงใด ถาถามวาท ําไมในปจจุบันน้ีถึงใชเทคโนโลยีของศตวรรษท่ี 18 อยูอีก ไม
ใชเพราวาไมมีวิธีอ่ืนหรือเทคโนโลยีใหม แตเหตุผลจริงๆอยูท่ี การใชอินเด็กซน้ันงาย ทํ างานไดดี มีประ
สิทธิภาพสูง ต้ังแตขอมูลขนาดเล็กจนถึงขอมูลท่ีมีปริมาณมาก

ระบบ Information Retrieval ไดเร่ิมการพัฒนาข้ึนเพ่ือชวยจัดการหนังสือวิทยาศาสตรท่ีมีจํ านวน
มากมายตั้งแตป ค.ศ. 1940 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมากมาย หนวยงานตางๆ และหองสมุดหลายแหง ไดใช
ระบบน้ีชวยจัดการเก่ียวกับหนังสือ การเดินทาง หรือเอกสารตางๆ การใชระบบน้ีทางดานพาณิชยจะใช
ฐานขอมูลที่สามารถจัดการเอกสารจํ านวนมากถึงลานเอกสารได  และฐานขอมูลของดิกชันนารีและเอน
ไซโคพิเดียก็ไดมีใชกันแพรหลายบนเคร่ืองพีซี การใชประโยชนของระบบ IR มีประโยชนตออุตสาห
กรรมซอฟตแวร โดยเฉพาะซอฟตแวรเอ็นจิเนียร่ิง



1.6 โครงสรางไฟลของระบบ Information Retrieval
ในระบบของ Information Retrieval น้ันไดออกแบบโครงสรางของไฟล เพ่ือจะใชสํ าหรับฐานขอ

มูลไวมากมายดังตารางขางลาง

ตารางท่ี 1.1 โครงสรางไฟลของระบบ Information Retrieval
File Structure

Flat File
Inverted File

Signature
Pat Trees
Graphs
Hashing

1.7 องคประกอบของเสิรจเอ็นจิน
เสิรจเอ็นจินประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก
1.! โรบอต  หรือ สไปเดอร หรือ ครอวเลอร (Koster) ทํ าหนาท่ีเดินทางไปยังไซตตางๆ เพ่ือสะสมไฟล
เฮชทีเอ็มแอล (HTML) ของเว็บเพจ แลวติดตามลิงคจากเว็บเพจน้ันไปยังเว็บเพจอ่ืนๆ ภายหลังจากท่ี
โรบอตไดอานเว็บเพจใดๆไปเรียบรอยแลวหลังจากนั้นโรบอตจะกลับไปยังไซตที่เคยส ํารวจแลวเพ่ือ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงตามจังหวะเวลาท่ีกํ าหนด

2.! อินเด็กเซอร (Indexer, Catalog) เปนสวนท่ีทํ าหนาท่ีสรางดรรชนีฐานขอมูลจากไฟลเฮชทีเอ็มแอล ท่ี
โรบอตหามา ถาหากเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนกับเว็บเพจ จะตองมีการแกไขขอมูลดรรชนีใหม เว็บเพจ
ใดๆจะสามารถสืบคนไดจากเสิรจเอ็นจินก็ตอเม่ือเว็บเพจน้ันผานการทํ าดรรชนีมาแลวเทาน้ัน

3.! ซอฟตแวรเสิรจเอ็นจิน เปนโปรแกรมทํ าหนาที่รับค ําศัพทท่ีตองการคนหาผานทางซีจีไอ (CGI,
Common Gateway Interface) มาคนหาในฐานขอมูล เพ่ือคนหาเว็บเพจท่ีตรงกับความตองการของผู
ใช เสิรจเอ็นจินบางระบบจะจัดอันดับความเก่ียวของของเว็บเพจดวย



1.8 โครงสรางของเสิรจเอ็นจิน

                                        

รปูที่ 1.1 โครงสรางของเสิรจเอ็นจิน

รูปที่ 1.1 ไดบอกถึงความสัมพันธตางๆ ในการทํ างานของแตละโมด
Information Retrieval system โครงสรางน้ีแสดงการทํ างานอยางงายๆ ในการสร
ถูกตรวจสอบทีละเอกสาร โดยการแยกขอความออกมาใหเปนคํ า กระบวนการใ
การใชหลักการ stoplist เพ่ือเปรียบเทียบหาจุดท่ีจะใชตัดใหเปนคํ า แลวใชหลักก

Document

Break into words Assign doc id’s

stoplist

stemming Term weighting

Database

stemming

Parse query

Relevance judgments interface

Boolean o

rank

User
Document number
and field number
text
 documents
words
Non-stoplist words
 Stemmed words
Term weights
Relevant document sets
perations
Query terms
 query
า

Retrieved document sets
s

ing
Ranked document set
queries
queries
 documents
Stemmed words
ลูโดยอาศัยหลักการของ
างฐานขอมูล เอกสารจะ
นการหาคํ าแตละค ําจะมี
ร stemming เพ่ือใหคํ า



น้ันอยูในรูปของรากศัพท แลวคํ าน้ันจะถูกนับลงฐานขอมูลเพ่ือใชเปนน้ํ าหนักของคํ าในการคนหาค ําน้ันๆ
หลังจากน้ีค ําจะนํ ามา สรางความสัมพันธเพ่ือใชเช่ือมโยงกับเอกสารน้ัน ฟลดตางๆท่ีจํ าเปน คาที่ใชนับคํ า
จะนํ ามาเก็บลงฐานขอมูล ลักษณะท่ีใชในฐานขอมูลจะเปนดังน้ี

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

ลักษณะที่ใชน้ันคือโครงสรางแบบ inverted file ซ่ึงจะตองมีคียเวิรดท่ีไมซ้ํ ากัน ในการคนหาจาก
ฐานขอมูล ผูใชจะใสค ําท่ีตองการคนหาซ่ึงเปนชุดของคียเวิรด และจะมีการเช่ือมตอกันดวยวิธีการของบูลี
น มีการใช AND OR NOT  และจะคนหาดวยการ parse เพ่ือแปลงคํ าท่ีตองการใหสามารถนํ าไปใชคนหา
กับ inverted file ได แลวไปเลือกเอาเอกสารท่ีเก่ียวของข้ึนมาแสดง โดยอาจจะใช Rank ใชความถ่ีของคํ าท่ี
พบในเอกสาร แลวตัดสินใจวาจะแสดงเอกสารไหน แลวผูใชจะเลือกเอกสารท่ีเก่ียวของดวยตัวเอง



บทที ่2
ระบบฐานขอมูล MySQL เบื้องตน

2.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลคือ โครงสรางสารสนเทศ (Information) ท่ีประกอบดวยขอมูลตางๆ เชน ขอมูล

ของลูกคาของบริษัท ขอมูลรายการสินคา เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีสามารถเปนหัวขอท่ีสัมพันธกันได
ระบบฐานขอมูลไดสรางวิธีการสํ าหรับการรวบรวมรายการ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานน้ันๆ เขาไวดวยกัน
สรางวิธีสํ าหรับการเก็บและบํ ารุงรักษาขอมูลเหลาน้ัน

ระบบฐานขอมูลประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวนคือ
1.! ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System (DBMS)) เปนโปรแกรมท่ีใชเพ่ือ
จัดระเบียบและบํ ารุงรักษารายการของขอมูลเหลาน้ี

2.! แอปพลิเคช่ันฐานขอมูล (Database Application) เปนโปรแกรมท่ีชวยใหเราดู และแกไขขอ
มูลท่ีถูกเก็บอยูในดีบีเอ็มเอส

โดยปกติ ท้ังระบบจัดการฐานขอมูลและแอปพลิเคช่ันฐานขอมูล จะทํ างานอยูบนเคร่ืองเดียวกัน
สวนมากท้ังสองสวนจะถูกรวมอยูในโปรแกรมเดียวกัน แตขณะน้ีความสนใจสวนมากไดมุงไปที่
เทคโนโลยีในการปฏิวัติระบบจัดการฐานขอมูลซ่ึงคือเทคโนโลยี ไคลเอ็นตและเซิรฟเวอรน่ันเอง

2.2 ขอดีในการใชโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล
1.! ลดความซับซอนของฐานขอมูล
2.! ลดความผิดพลาดของขอมูล ในกรณีท่ีเรามีการจดเก็บขอมูลไวหลายๆ แหง การเปล่ียนแปลง
แกไขขอมูลจะเกิดปญหาวาขอมูลไมเหมือนกัน ทํ าใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสีย
หายได ซ่ึงระบบฐานขอมูลสามารถลดปญหาเหลาน้ีไดอยางดี

3.! สามารถใชขอมูลรวมกันได ทํ าใหประหยัดคาใชจายและลดความผิดพลาด
4.! ควบคุมความเปนมาตรฐานของขอมูลได การจัดเก็บขอมูลท่ีมีศูนยกลางท่ีเดียวทํ าใหสามารถ
ควบคุมรูปแบบของขอมูลได ทํ าใหขอมูลเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน งายตอการดูแลรักษา

5.! ความปลอดภัยในการเก็บรกัษาขอมูล เน่ืองจากการเก็บขอมูลไวท่ีศูนยกลางขอมูลท่ีเดียวจึง
ทํ าใหสามารถควบคุมและจัดสรร ระดับของผูใชที่เขามาขอใชขอมูลได เชนการกํ าหนดรหัส
ผานใหการเขามาใชขอมูล แบงระดับความปลอดภัยของผูเขามาใชขอมูล

6.! สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูลไดโดยงาย



2.3 Relation Database
เปนดีบีเอ็มเอสประเภทหน่ึงท่ีนิยมใชในปจจุบัน ในระบบอารดีเอ็ม ขอมูลจะถูกจัดระเบียบเปน

เซตในทางคณิตศาสตรในโครงสรางของตาราง ฟลดขอมูลแตละตัวจะเปนคอลัมนในตาราง และแตละ
เร็คคอรดจะกลายเปนแถวในตาราง

รีเลชั่นดาตาเบส มีขอดีท่ีสํ าคัญคือ ความยืดหยุนท่ีสมบูรณ ในการกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
รายการขอมูลท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจหลักๆ ของผูออกแบบฐานขอมูลคือ การกํ าหนดตาราง  รีเลชั่น
ดาตาเบส ถือวาเปนระบบฐานขอมูลแบบท่ีนํ าไปสูการพัฒนาระบบ Client/Server

2.4 ระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server
ระบบ Client/Server น้ีเปนการแยกการทํ างานของ Font-end และ Back-end ออกจากกันโดยผูใช

สามารถท่ีจะทํ างานกับฐานขอมูลไดโดยไมจํ าเปนตองทํ างานอยูท่ีเครื่องท่ีทํ าหนาท่ีเก็บฐานขอมูลอยูน้ัน
เราจะเรียกวา Back-end ในการนํ าเสนอระบบน้ีอยางไรน้ันข้ึนกับแพลตฟอรมท่ี Font-end กับ Back-end
ทํ างานอยู และระดับการจัดการท่ีถูกแบงออกเปน 2 สวน

รูปที่ 2.1 โครงสรางของระบบ Client/Server Database

2.5 ขอดขีองระบบฐานขอมูลแบบ Client/Server
1.! การแบงแยกการจัดการระหวางระบบของลูกขายและดาตาเบสเซิรฟเวอรออกจากกันโดย
การจัดการฐานขอมูลจะถูกทํ าท่ีสวนของ Back-end สวนดีบีเอ็มเอส จะถูกจัดการอยูท่ี
เซิรฟเวอร ใหสามารถขยายการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดเล็กหรือชาเกินกวาท่ี
จะสามารถรันดีบีเอ็มเอสท่ีซับซอนบนเคร่ืองน้ัน



2.! ชวยลดโหลด (Load) ใหกับระบบเครือขายที่เชื่อมตอไดดวย แทนท่ีจะตองสงขอมูลท้ังหมด
ไปและกลับผานทางสายแลน ไปยังเคร่ืองท่ีติดตอเขามาทํ าใหการจราจรบนเครือขายลดลง
เหลือเพียงแคการสงคํ าสั่งคิวร ี ท่ีมาจากเคร่ืองลูกขายมายังตัวท่ีเปนฐานขอมูล เพ่ือทํ างาน
อยางใดอยางหน่ึง เม่ือเซิรฟเวอรไดรับคิวรี ท่ีสงมาก็จะค ํานวณแลสงผลลัพธกลับไปยัง
เคร่ืองลูกขายเพียงเทาน้ัน

3.! การทํ างานของโปรแกรมไมข้ึนกับเคร่ืองท่ีทํ างาน ผูใชจะไมถูกจํ ากัดบนเคร่ืองระบบใด
ระบบหน่ึงเทาน้ัน สามารถนํ าเอาโปรแกรมไปท ํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองไหนก็ได
และสามารถทํ างานไดกับระบบปฏิบัติการไดหลายแบบไมวาจะเปน MS Windows, IBM,
OS/2, Dos เปนตน นอกจากน้ีเคร่ืองลูกขายและเซิรฟเวอรก็ไมจํ าเปนตองใชฐานขอมูลเดียว
กัน

4.! การรักษาความถูกตองของขอมูล ในปจจุบันระบบดาตาเบสเซิรฟเวอร สวนมากทํ างานบนดบีเีอ็ม
เอส ที่ใชการจัดการแบบรเีลช่ันดบีเีอ็มเอส เมื่อผูใชตองการที่จะแกไขคาของขอมูล จะตอง ล็อกอิน
เขามาใชงานที่เครื่องเซิรฟเวอร กอนท ําใหขอมูลไมกระจัดกระจาย และมีความถูกตองอยูเสมอ

5.! การปกปองขอมูล ที่เครื่องที่ทํ าหนาที่ในการเก็บขอมูล (Server) บางครั้งอาจมีการเขารหัสที่เก็บ
ไฟลโดยขอมูลถูกเขารหัสเพ่ือปองกันการดูจากภายนอกดีบีเอ็มเอสได

2.6 ขอเสียของระบบ Client/Server
1 .! การเพ่ิมคาใชจายในการจัดการและเตรียมบุคลากรท่ีจะทํ าหนาท่ีบํ ารุงรักษาดาตาเบส
เซิรฟเวอร เม่ือจํ านวนผูใชมีมากข้ึนหรือเม่ือฐานขอมูลมีขนาดใหญมากข้ึน นอกจากน้ีการฝก
ฝนผูควบคุมระบบยังเปนคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในตอนเร่ิมตนดวย เน่ืองจากคนท่ีเขามาทํ างาน
อาจจะไมคุนเคยกับระบบท่ีทํ าอยู

2.! การเพ่ิมคาใชจายทางดานฮารดแวรก็จะเพ่ิมข้ึน

2.7 แนะนํ าสูระบบฐานขอมูลของ MySQL
MySQL เปน SQL (Structure Queries Language) database server ซึ่ง SQL เปน database

language ท่ีนิยมมากภาษาหน่ึง เปน database server ขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะกับแอปพลิเคช่ันท่ีมีขนาดเล็กและ
ปานกลาง อีกท้ังยังสนับสนุน standard SQL (ANSI) MySQL ถูกเขียนข้ึนมาใชในหลายแพลตฟอรมของ
คอมพิวเตอร ท้ังยูนิกซและวินโดวส

ในโลก MySQL เปนการสราง Client/Server ท่ีประกอบดวย Server daemon ‘mysqld’ และ
Client programs/libraries ท่ีแตกตางกัน ความสามารถท่ีสํ าคัญของ MySQL คือ ความเร็วและความทน
ทาน (robustness) MySQL ถูกสรางเปนกลุมของรูทีนท่ีใชสํ าหรับตอบสนองการใชงานซ่ึงในปจจุบัน
MySQL ยังคงมีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ือง ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตหลักของ MySQL
http://www.mysql.com



2.8 Language Reference ท่ีสํ าคัญ
2.8.1 CREATE DATABASE SYNTAX

รูปแบบของคํ าสั่ง CREATE DATABASE มีดังน้ี
CREATE DATABASE db_name

ส ําหรับ MySQL แลว ฐานขอมูล จะถูกสรางเปนไดเร็กทอรีอยูภายในไดเร็กทอรีขอมูลของ
MySQL ซ่ึงไฟลในไดเร็กทอรีก็คือ ตารางในฐานขอมูลน่ันเอง

2.8.2 DROP DATABASE SYNTAX
รูปแบบของคํ าสั่ง DROP DATABASE มีดังน้ี

DROP DATABASE (IF EXISTS) db_name

Drop database เปนการลบทุกๆ ตารางในฐานขอมูลและลบฐานขอมูลดวย คาท่ีสงกลับมาจากคํ า
สั่ง drop database คือจํ านวนไฟลท่ีถูกลบจากไดเร็กทอรีฐานขอมูล ซึ่งโดยปกติแลว จํ านวนไฟลท่ีถูกลบ
จะเทากับ 3 เทาของจํ านวนตาราง น่ันคือ 1 ตาราง จะประกอบดวยไฟลประเภท .MYD, .MYI และ .frm

2.8.3 CREATE TABLE SYNTAX
รูปแบบคํ าสั่งของการสรางตารางดวยค ําสั่ง CREATE TABLE มีดังน้ี

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition,…)]
[table_option] [select_statement]

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

รูปแบบของ type ไดแก



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

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

รูปแบบของ select_statement
[IGNORE | REPLACE] SELECT … (Some legal select statement)

CREATE TABLE ใชในการสรางตารางตามชื่อที่กํ าหนดไวในฐานขอมูลท่ีกํ าลังเปดอยู กฎการ
ต้ังช่ือตารางอนุญาตใหต้ังช่ือท่ีมีความยาวไดไมเกิน 64 ตัวอักษร และหามใชอักขระ “/” หรือ “.” ในช่ือตา
ราง อาจเกิดขอความแสดงขอผิดพลาดไดถาตารางอางถึงไมไดอยูในฐานขอมูลปจจุบัน

2.8.4 ALTER TABLE SYNTAX
รูปแบบคํ าสั่งของ ALTER TABLE เปนดังน้ี

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

ALTER TABLE ใชในการเปล่ียนแปลงโครงสรางของตารางท่ีมีอยู ตัวอยางเชนการเพ่ิมหรือลบ
คอลัมน สรางหรือทํ าลายดรรชนี เปล่ียนชนิดของคอลัมนท่ีมีอยูแลว หรือเปล่ียนช่ือคอลัมนหรือแมแตช่ือ
ตารางเอง และยังสามารถเปล่ียนคอมเมนตของตารางและชนิดของตารางไดดวย

ALTER TABLE ทํ างานโดยการสรางชุดจํ าลองชั่วคราวของตารางตนแบบ การเปล่ียนแปลงจะ
ถูกทํ าบนชุดจํ าลองน้ี จากน้ันตารางตันแบบจะถูกลบและเปล่ียนช่ือตารางใหมใหเหมือนตารางเดิม ดังน้ัน
การปรับปรุงใดๆ จะถูกประยุกตโดยตรงกับตารางใหมน้ีโดยไรขอผิดพลาดใดๆ ท้ังส้ิน ขณะที่ ALTER
TABLE กํ าลังทํ างาน ตารางตนแบบจะถูกอานโดยไคลเอ็นตอ่ืนๆ การปรับปรุงและการเขียนลงตารางจะ
ถูกหยุดไวจนกวาตารางใหมจะพรอมใช

• ! ในการใช ALTER TABLE จํ าเปนตองใช  select, insert, delete, update, create และ drop กับตา
ราง

• ! IGNORE เปนสวนขยายของ MySQL บน ANSI SQL92 ถูกใชในการควบคมุวา ALTER
TABLE จะทํ างานไดอยางไร ถามีการซํ ้าซอนของคยีหลักในตารางใหม ถาไมมีการระบุ
IGNORE ตารางจํ าลองจะถูกยกเลิกและการเปล่ียนแปลงใดก็จะสญูหาย แตถามีการระบุ
IGNORE แถวท่ีมีการซ้ํ าซอนบนคียหลักจะถูกเลือกเฉพาะแถวแรก สวนแถวอ่ืนถูกลบ

• ! สามารถใชประโยค ADD, ALTER, DROP และ CHANGE ไดหลายประโยคในประโยค
ALTER TABLE ประโยคเดียว

• ! MODYFY เปนสวนขยายของ ORACK ท่ีใชกับ ALTER TABLE
• ! สามารถเปล่ียนช่ือคอลัมนโดยใชประโยค CHANGE old_col_name create_definition ในการทํ า
เชนน้ีตองกํ าหนดช่ือคอลัมนเกาและใหมและชนิดของคอลัมนปจจุบันไวดวย ตัวอยางเชน

เม่ือตองการเปล่ียนช่ือคอลัมนจาก a เปน b
mysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a b INTEGER;
เม่ือตองการเปล่ียนชนิดคอลัมนแตคงช่ือเดิมไว
mysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a a INTEGER;
การใช MODIFY จะสามารถเปล่ียนชนิดของคอลัมนโดยไมตองเปล่ียนช่ือ



mysql> ALTER TABLE t1 MODIFY b BIGINT NOT NULL;
• ! สามารถใช FIRST หรือ ADD … AFTER col_name ในการเพ่ิมคอลัมน ณ ตํ าแหนงท่ีตองการ
ภายในตาราง

2.8.5 DROP TABLE SYNTAX
รูปแบบของคํ าสั่ง DROP TABLE เปนดังน้ี

DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name [tbl_name,…]

DROP TABLE ใชในการลบตารางไดมากกวาหน่ึง ขอมูลท้ังหมดในตารางและขอกํ าหนดตางๆ
ในตารางจะถูกลบ ดังน้ันจึงควรระวังเม่ือใชคํ าส่ังน้ี

การใชคียเวิรด IF EXISTS เพ่ือเปนการปองกันขอผิดพลาดอันจะเกิดจากการท่ีไมมีตารางน้ันอยู
จริง

2.8.6 DELETE SYNTAX
รูปแบบของคํ าสั่ง DELETE เปนดังน้ี

DELETE [LOW_PRIORITY] FROM tbl_name [WHERE where_definition] [LIMIT rows]

DELETE จะลบแถวจาก tbl_name ท่ีกํ าหนดไวในเง่ือนไขใน where_condition และสงกลับ
จํ านวนเร็คคอรดท่ีถูกลบ ถาใชค ําสั่ง DELETE โดยไมมีประโยค WHERE แถวท้ังหมดจะถูกลบ

2.8.7 SELECT SYNTAX
รูปแบบการใชคํ าสั่ง SELECT มีดังน้ี

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 ใชในการคนหาแถวขอมูลจากตารางท่ีตองการ select_expression ใชในการกํ าหนด
คอลัมนท่ีตองการจะคนหา SELECT อาจจะใชในการคนหาแถวโดยไมตองอางถึงตารางใดเลยก็
ได
mysql> SELECT 1+1;
        -> 2

• ! คียเวิรดท้ังหมดท่ีใชตองเรียงตามลํ าดับตามรูปแบบท่ีใหดานบน เชน HAVING ตองตามหลัง
GROUP BY และตองมากอน ORDER BY

• ! นิพจน SELECT สามารถใชค ํายอ AS ไดโดยใชกับช่ือคอลัมนและใชกับประโยค ORDER BY
หรือ HAVING ได

• ! ประโยค FROM table_reference ใชกํ าหนดวาตองการใชตารางใดในการคนขอมูล ถาเรียกมาก
วาหน่ึงตาราง เรียกวาเปนการทํ า join

• ! การเลือกคอลัมนท่ีตองการใหแสดงออกมาอาจจะทํ าไดโดยการใชประโยค ORDER BY โดยใช
ชื่อคอลัมน ช่ือยอของคอลัมนหรือตํ าแหนงคอลัมน ตํ าแหนงคอลัมนเร่ิมจาก 1

• ! ในการเรียงลํ าดับในทางตรงขาม ใหเพ่ิมคียเวิรด DESC (descending) ขางหลังช่ือคอลัมนใน
ประโยค ORDER BY ถาไมกํ าหนดการเรียงจะเปนแบบ ASC (ascending) คือเรียงจากนอยไป
มาก

2.8.8 JOIN SYNTAX
รูปแบบการใชคํ าสั่ง JOIN มีดังน้ี

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

• ! ตารางท่ีอางถึงอาจจะเปนช่ือยอ โดยใช  tbl_name AS alias_name
• ! INNER JOIN และ , (จุลภาค) มีความหมายเดียวกันคือเปนการทํ า JOIN แบบเต็มระหวางตารางท่ี
ใชปกติแลว จะตองกํ าหนดวาตารางจะถูกเช่ือมอยางไรเง่ือนไขในประโยค WHERE

• ! ถาไมมีตารงตามท่ีระบุใน LEFT JOIN แถวขอมูลท่ีคอลัมนท้ังหมดเปน NULL จะถูกใชเปนตา
รางท่ีตองการ ซ่ึงสามารถใชในการหาเร็คคอรดในตารางท่ีไมมีอยูในตารางอ่ืนได



• ! ประโยค USING (column-list) ใชในการใหช่ือคอลัมนท่ีตองมีอยูในท้ังสองตาราง
• ! NATURAL LEFT JOIN เปนการ join สองตารางเหมือนกับ LEFT JOIN ที่ใช USING 
• ! STRAIGHT_JOIN เหมือนกับการใช JOIN ยกเวนแตวา ตารางทางดานซายจะถูกอานกอนเสมอ

2.8.9 INSERT SYNTAX
รูปแบบการใชคํ าสั่ง INSERT มีดังน้ี

           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 ใชในการเพ่ิมแถวขอมูลลงไปในตารางท่ีมีอยูแลว รูป INSERT … VALUES ใชในการ
เพ่ิมแถวขอมูลโดยการอิงกับคาท่ีระบุในประโยค สวนรูปแบบ INSERT … SELECT ใชในการเพ่ิมแถว
ขอมูลดวยขอมูลท่ีมาจากตารางอ่ืน

2.8.10 REPLACE SYNTAX
รูปแบบการใช REPLACE มีดังน้ี

         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 ถาท่ีเร็คคอรดใดในตารางมีคาคียหลักเหมือน
กับเร็คคอรดใหมท่ีตองการจะเพ่ิม เร็คคอรดเกาจะถูกลบท้ิงกอนท่ีจะใสเร็คคอรดใหมเขาไป

2.8.11 UPDATE SYNTAX
รูปแบบการใช UPDATE มีดังน้ี



UPDATE [LOW_PRIORITY] tbl_name SET col_name1=expr1,col_name2=expr2,… [WHERE
where_definition] [LIMIT #]

UPDATE ใชในการปรับปรุงคอลัมนในตารางท่ีมีอยูดวยคาใหม ประโยค SET ใชกํ าหนดวา
คอลัมนใดจะถูกเปล่ียนแปลงและคาใดท่ีจะถูกใช ประโยค WHERE ใชกํ าหนดวาแถวใดท่ีจะถูกปรับปรุง
ถาไมกํ าหนดแลวทุกๆ แถวจะถูกปรับปรุงหมด

2.8.12 COMMENT SYNTAX
MySQL อนุญาตใหใชสัญลักษณ

# หรือ – เพ่ือใชเร่ิมตนเขียนคอมเมนตจนถึงส้ินสุดบรรทัด
/* ใชเร่ิมตนเขียนคอมเมนตจนถึงส้ินสุดท่ีสัญลักษณ */
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 มีคํ าสงวนไว ซ่ึงไมสามารถนํ าค ําเหลาน้ีไปต้ังเปนช่ือตารางหรือคอลัมนได ซึ่งค ําดัง

กลาวไดแก คํ าท่ีเปนชนิดของขอมูลใน MySQL
ค ําตางๆ ในตารางท่ี 2.1 เปนคํ าสงวนส ําหรับ MySQL ซ่ึงสวนใหญก็ไมสามารถนํ าไปใชตั้งชื่อ

ตารางหรือคอลัมนไดตามมาตรฐานของ ANSI SQL92 ดวยเชนกัน

ตารางท่ี 2.1 MySQL Reserved Words
action add aggregate all
alter after and as
asc avg avg_row_length auto_increment
between bigint bit binary
blob bool both by
cascade case char character
change check checksum column



columns comment constraint create
cross current_date current_time current_timestamp
data database databases date
datetime day day_hour day_minute
day_second dayofmonth dayofweek dayofyear
dec decimal default delayed
delay_key_write delete desc describe
distinct distinctrow double drop
end else escape escaped
enclosed enum explain exists
fields file first float
float4 float8 flush foreign
from for full function
global grant grants group
having heap high_priority hour
hour_minute hour_second hosts identified
ignore in index infile
inner insert insert_id int
integer interval int1 int2
int3 int4 int8 into
if is isam join
key keys kill last_insert_id
leading left length like
lines limit load local
lock logs long longblob
longtext low_priority max max_rows
match mediumblob mediumtext mediumint
middleint min_rows minute minute_second
modify month monthname myisam
natural numeric no not
null on optimize option
optionally or order outer
outfile pack_keys partial password



precision primary procedure process
processlist privileges read real
references reload regexp rename
replace restrict returns revoke
rlike row rows second
select set show shutdown
smallint soname sql_big_tables sql_big_selects
sql_low_priority_updates sql_log_off sql_log_update sql_select_limit
sql_small_result sql_big_result sql_warnings straight_join
starting status string table
tables temporary terminated text
Then time timestamp tinyblob
tinytext tinyint trailing to
Type use using unique
unlock unsigned update usage
values varchar variables varying
varbinary with write when
where year year_month zerofill

2.8.14 ชนิดของขอมูลคอลัมน
คอลัมนท่ีสามารถมีไดใน MySQL แตละชนิดตองการเน้ือท่ีในการเก็บขอมูลตางกัน ดังน้ี

• ! ขอมูลชนิดตัวเลข

ตารางท่ี 2.2 ขอมูลชนิดตัวเลข
Column type Storage required
TINYINT 1 byte
SMALLINT 2 bytes
MEDIUMINT 3 bytes
INT 4 bytes
INTEGER 4 bytes
BIGINT 8 bytes



FLOAT(X) 4 if X <= 24 or 8 if 25 <= X <=53
DOUBLE 8 bytes
DOUBLE PRECISION 8 bytes
REAL 8 bytes
DECIMAL(M,D) M bytes (D+2, if M < D)
NUMERIC(M,D) M bytes (D+2, if M < D)

• ! ขอมูลชนิดวันท่ีและเวลา

ตารางท่ี 2.3 ขอมูลชนิดวันท่ีและเวลา
Column type Storage required
DATE 3 byte
DATETIME 8 bytes
TIMESTAMP 4 bytes
TIME 3 bytes
YEAR 1 byte

หากไมมีขอมูลในคอลัมนชนิด date และ time (Zero values) คาท่ีเก็บลงในคอลัมน จะแสดงดัง
ตารางขางลาง

ตารางท่ี 2.4 คาของขอมูลวันท่ีและเวลาเม่ือไมมีการใหคาขอมูล
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

ตารางท่ี 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 เบ้ืองตน
2.9.1 การ connect และ disconnect MySQL server

การ connect ไปยัง server จะตองใช MySQL user name และ password ถา server run อยูบน
เคร่ืองอ่ืน ตองบอก host name ของเคร่ือง server ดวย

shell> mysql –h host –u user –p
Enter password: ********

หลังจากท่ีสามารถ connect ไปยัง server ไดแลว การ disconnect สามารถทํ าไดโดยพิมพค ําสั่ง
quit

mysql> quit
Bye

2.9.2 การพิมพคํ าส่ังเพ่ือดึงขอมูลจาก database (Entering Queries)
• ! ทุกคํ าส่ังท่ีประกอบดวย SQL statement จะตองปดทายดวยเคร่ืองหมาย semicolon (;)
• ! เม่ือพิมพคํ าส่ังแลวกด Enter, MySQL จะสงคํ าส่ังไปย ง server เพ่ือประมวลผลและจากน้ันก็
แสดงผลลัพธกลับมาใหท่ีหนาจอ พรอมท้ังแสดง mysql> อีกคร้ังเพ่ือรอรับคํ าส่ังคร้ังใหม

• ! mysql แสดงผลลัพธของการคิวรีในรูปแบบของตาราง แถวแรกของตารางคือช่ือของคอลัมนหรือ
นิพจนท่ีปอนเขาไป สวนแถวถัดไปจะเปนผลลัพธท่ีไดจากการคิวรี



2.9.3 การสรางและการใชงานฐานขอมูล
1.! การสรางฐานขอมูล สามารถสรางไดดวยค ําส่ังดังน้ี

mysql> CREATE DATABASE FTPDB;

2.! การใชงานฐานขอมูล สามารถส่ังการไดดังน้ี
mysql> USE FTPDB
Database changed

อีกวิธีคือระบุฐานขอมูลท่ีตองการใชงานตอนล็อกอินเลย
shell> mysql –h host –u user –p database_name
Enter password: ********



บทที ่3
เอฟทีพี

เอฟทีพีเปนโปรโตคอลสํ าหรับถายโอนแฟมระหวางคอมพิวเตอรสองระบบ เอฟทีพีอาศัทีซีพีใน
การลํ าเลียงขอมูล คุณสมบัติของเอฟทีพีชวยใหถาโอนแฟมขามเครือขายไดโดยงายถึงแมวาระบบแฟม
ของคอมพิวเตอรท้ังสองดานจะแตกตางกัน

3.1 โปรโตรคอลเอฟทีพี
อารเอฟซี 959 นิยามแบบจํ าลองการทํ างานตามแบบไคลเอ็นต-เซิรฟเวอร เอฟทีพีเปนโปรโตคอล

ท่ีคอนขางซับซอน เน่ืองจากมีการสถาปนาทีซีพีข้ึนสองสวนคือ สวนรับคํ าส่ังและสวนถายโอนขอมูล
เอฟทีพีแตละดานจะมี ตัวแปลโปรโตคอล (Protocol Interpreter : PI) ตอเช่ือมผานสวนเช่ือมโยง

ควบคุม (Control Connection : CC) ซ่ึงเปนชองทางสงคํ าสั่ง ตัวแปลโปรโตคอลมีหนาท่ีแปลคํ าส่ังและ
ดํ าเนินการตามคํ าส่ังน้ัน สวนเช่ือมโยงท่ีสองคือ สวนเช่ือมโยงขอมูล (Data Connection : DC) เปนชอง
ทางสงขอมูลซ่ึงอยูภายใตการดูแลของ โมดูลถายโอนขอมูล (Data Transfer : DT) แบบจํ าลองของเอฟทีพี
แสดงไดดังรูปท่ี 3.1

รปูที่ 3.1 การแปลงคํ าส่ังเอฟทีพี



รปูที่ 3.2 แบบจํ าลองการทํ างานของเอฟทีพี

หากพิจารณาแฟม /etc/services ในยูนิกซ จะพบวาเอฟทีพีใชพอรต 21 (ftp) สงผานคํ าสั่งควบคุม
และพอรต 20 (ftp-data) สงขอมูล สวนเช่ือมโยงควบคุมน้ันจะคงน้ันจะคงอยูตลอดการเช่ือมตอ ในขณะที่
สวนเชื่อมโยงขอมูลจะเกิดข้ึนเม่ือตองถายโอนและปดลงเม่ือเสร็จส้ินการถายโอน แตละครั้งของการถาย
โอนจะมีการถายโอนจะมีการสรางสวนเช่ือมโยงขอมูลข้ึนใหมทุกคร้ัง

การสรางสวนเช่ือมโยงขอมูลอยูภายใตการควบคุมของไคลเอ็นต เพราะไคลเอ็นตตองสงคํ าสั่ง
เพ่ือขอถายโอน ไคลเอ็นตจะจัดเตรียมพอรตเพ่ือรอสถาปนาสวนเช่ือมโยงขอมูล และแจงไปยังเซิรฟเวอร
(เปดแบบพาสซีฟ) ดวยค ําสั่ง PORT ผานสวนเช่ือมโยงควบคุมเม่ือเซิรฟเวอรไดรับคํ าส่ังแลวก็จะสถาปนา
ทีซีพีไปยังไคลเอ็นตตามพอรตท่ีไดรับ

รูปที่ 3.3 แสดงการสรางสวนเช่ือมโยงขอมูลระหวางไคลเอ็นตและเซิรฟเวอร ในท่ีน้ีสมมติให
พอรตประจํ าสวนเช่ือมโยงขอมูล

ไคลเอ็นตจะขอเปดสวนเช่ือมโยงขอมูลตามตํ าแหนง 1 โดยสงรหัสค ําสั่ง PORT ตามดวยอารกิว
เมนตหกตัวแยกดวยจุลภาคคือไอพีแอดเดรส (158, 108, 33, 1) และหมายเลขพอรต 4, 101 ซ่ึงแสดงถึง
พอรต 1125 (เลขพอรตเปนรหัส 16 บิต สองชุดติดกัน ดังน้ันตัวเลข 4, 101, คือ 4*256+101 = 1125) ตอ
จากนั้นเซิรฟเวอรจะสถาปนาทีซีพีจากพอรต 20 ไปยังไคลเอ็นต ท่ีพอรต 1125 ตามตํ าแหนงท่ี 2



รปูที่ 3.3 การสรางสวนเช่ือมโยงขอมูล

3.2 คํ าสั่งในเอฟทีพี
คํ าสั่งและการตอบรับของเอฟทีพีใชรหัสแอสกีเอ็นวีทีชเนเดียวกับเทลเน็ต ทั้งค ําสั่งและการตอบ

รับจะปดทายดวยรหัส CR LF ชื่อคํ าส่ังในเอฟทีพีอยูในรูปรหัสอักขระตัวใหญ บางคํ าส่ังอาจมีอารกิวเมนต
เปนคาเผ่ือเลือกประกอบอยูดวย จํ านวนค ําส่ังในเอฟทีพีมีมากกวา 30 คํ าสั่ง ซ่ึงจะนํ ามาแสดงสวนหน่ึงดัง
ตารางที ่3.1

ตารางท่ี 3.1 ค ําส่ังเอฟทีพี
คํ าส่ัง ความหมาย

USER <SP> <username> <CRLF> บัญชีผูใชในเซิรฟเวอร
PASS <SP> <password> <CRLF> รหัสผานในเซิรฟเวอร
QUIT <CRLF> ล็อกออฟจากเซิรฟเวอร
PORT <SP> <host-port> <CRLF> แจงไอพีและพอรตของไคลเอ็นต
RETR <SP> <pathname> <CRLF> ขอรับแฟม
STOR <SP> <pathname> <CRLF> ส่ังจัดเก็บแฟม
ABOR <CRLF> ยกเลิกคํ าสั่งและการถายโอน
DELE <SP> <pathname> <CRLF> ลบแฟม
MKD <SP> <pathname> <CRLF> สรางไดเร็กทอรี
PWD <CRLF> แสดงไดเร็กทอรีขณะปจจุบัน
CWD <SP> <pathname> <CRLF> เปล่ียนไดเร็กทอรี
LIST [<SP> <pathname>] <CRLF> แสดงรายชื่อแฟม



3.3 รหัสตอบรับ
รหัสตอบรบัของเอฟทีพีประกอบดวยรหัสตัวเลขแอสกี 3 หลัก พรอมดวยคํ าอธิบายซ่ึงอาจมีหรือ

ไมก็ได ซอฟตแวรดานไคลเอ็นตเพียงแตนํ ารหัสตัวเลขไปตรวจสอบการทํ างาน สวนขอความน้ัน มีเพ่ือให
เขาใจถึงผลการทํ างานดวย แตละหลักของตัวเลข 3 หลัก จะมีความหมายเฉพาะตัว ตารางที ่ 3.2 แสดงถึง
ความหมายของตัวเลขหลักแรกและหลักท่ีสอง

ตารางท่ี 3.2 ความหมายของเลขหลักแรกและหลักท่ีสองของรหัสตอบรับเอฟทีพี
รหัส ความหมาย

1yz Positive Preliminary reply
2yz Positive Completion reply
3yz Positive Intermediate reply
4yz Transient Negative Completion reply
5yz Permanent Negative Completion reply
x0z Syntax – These are replies to requests for
x2z Connections – Replies referring to the control and
x3z Authentication and accounting – Replies for the login
x4z Unspecified as yet.
x5z File system

สํ าหรับตัวเลขหลักท่ีสาม เปนตัวกํ าหนดความหมายเพ่ิมเติมโดยเฉพาะกับรหัสตอบรับน้ันๆ



บทที ่4
แนวคิดและการออกแบบโครงสรางของระบบ

4.1 โครงสรางของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน
เอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน คือโปรแกรมท่ีใชคนหาโปรแกรมตางๆ ท่ีตองการโดยไมรูวาจะไปหาไดท่ี

ไหน ก็สามารถมาคนหาไดท่ีเว็บเพจซ่ึงเปนอินเตอรเฟสของโปรแกรมเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน โดยอินเตอร
เฟสน้ีจะเปนเว็บเพจท่ีใชติดตอกับฐานขอมูล ซ่ึงสรางมาจากโปรแกรมเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน ขอมูลตางๆ ท่ี
อยูในฐานขอมูลน้ัน จะเปนรายช่ือของไซตตางๆ เคร่ืองเอฟทีพีเซิรฟเวอรตางๆ และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียว
ของกับไฟลน้ันๆ อาทิเชน ขนาดของไฟล โหมดตางๆ ของไฟล ชื่อของไฟล วัน เวลา ท่ีสรางหรือแกไข
ไฟลน้ัน เปนตน

โครงสรางของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน จะประกอบไปดวยโมดูลตางๆ ของเสิรจเอ็นจินท้ังหมด คือ
เอฟทีพีบอต เอฟทีพีอินเด็กเซอร และเว็บแอ็กเซสดาตาเบส การทํ างานตางๆ จะคลายคลึงกับระบบเสิรจ
เอ็นจินแบบท่ัวไป แตมีความสลับซับซอนนอยกวามาก โดยจะใชโครงสรางการทํ างานแบบงายๆ ดังน้ี

โครงสรางของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน ไดแบงการทํ างานออกเปนโมดูลหลัก 3 สวนหลัก และแตละ
โมดูลสามารถเปรียบเทียบกับโครงสรางการทํ างานของเสิรจเอ็นจินไดดังน้ี คือ

• ! FTP Bot -> Robots
• ! Build Database -> Indexer
• ! Web Access Database -> ซอฟตแวรเสิรจเอ็นจิน

แตละโมดูลจะทํ างานแยกกันทํ างาน ใชขอมูลเดียวกัน การทํ างานสามารถทํ าไดเปนลํ าดับ แต
สามารถแยกกันทํ างานไดถามีแหลงขอมูลอยูแลว ลํ าดับการท ํางานจะเปนดังน้ี และโครงสรางการทํ างาน
จะสามารถแสดงไดดังรูปขางลางน้ี

FTP Bot จะทํ าหนาที ่เปนโรบอตไปเก็บขอมูลของไฟลตางๆ บนเคร่ืองเอฟทีพีเซิรฟเวอร
Build Database จะทํ าหนาท่ีสรางฐานขอมูลของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน
Web Access Database จะเปนอินเตอรเฟส ใหผูใชไปดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดง



รปูที่ 4.1 โครงสรางของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน

เม่ือระบบเอฟทีพีเสิรจเร่ิมการทํ างานท่ีโมดูลของ FTP Bot เม่ือเก็บขอมูลมาไดแลว ขอมูลน้ันจะ
ถูกใชโดยโมดูลของ Build Database สรางฐานขอมูลเอฟทีพีข้ึนมาและเก็บไวโดยใชช่ือฐานขอมูลวา
FTPDB สวนโมดูลของ Web Access DB จะมาใชฐานขอมูลนี ้ คนหาขอมูลท่ีตรงกับความตองการแลว
แสดงออกมา

4.2 โมดูลของ FTP Bot
FTP Bot จะทํ าหนาท่ีไปเก็บขอมูลของไฟลตางๆ ท่ีมีความสํ าคัญในการเสิรจท้ังหมด จากเคร่ืองเอฟที

พีเซิรฟเวอรท่ีอยูในรายช่ือในไฟล แลวเก็บไวเปนขอมูล สํ าหรับใชสรางฐานขอมูล โครงสรางการทํ างาน
จะสามารถไดดังรูปขางลาง

รูปที่ 4.2 โครงสรางการทํ างานของ FTP Bot



โปรแกรมจะเริ่มทํ างานโดยการเรียกใชคลาส CGetList ซ่ึงเปนคลาสสํ าคัญท่ีสุดในโมดูลน้ี คลาส
CGetList น้ีจะเปนคลาสท่ีจะควบคมุการทํ างานท้ังหมดในการเก็บขอมูลของไฟลท้ังหมด โดยจะไปเก็บ
ขอมูลตามเอฟทีพีเซิรฟเวอรตางๆ ตามรายช่ือของเอฟทีพีเซิรฟเวอร ซ่ึงจะเก็บไวในไฟลช่ือ FTPLST.fsg
เม่ือคลาส CGetList ทํ างานจะเก็บขอมูลไวในไดเร็กทอรี DataLists

รปูที่ 4.3 โครงสรางการทํ างานของ Class CGetList

จากรปูการทํ างานหลักจะมีคลาสอยู 3 คลาส ท่ีเอฟทีพีบอตใชงาน คือ
1.! Class CGetURL จะทํ าหนาท่ีรับเอฟทีพีไซตจากไฟลเอฟทีพีไซตมา
2.! Class CGetList จะเปนคลาสที่ควบคุมการท ํางานของบอต จะควบคมุการรับขอมูลในในแตละ
ไซต

3.! การทํ างานจะเร่ิมจากรับคอนฟกกูเรชันมากอนแลวเร่ิมทํ างาน จะมีฟงกชันท่ีใชสํ าหรับรับขอมูล
จากไซต ซ่ึงฟงกชันน้ีจะไปเรียกคลาส CFTPClient

4.! Class CFTPClient จะทํ าหนาท่ีเก่ียวกับเอฟทีพีท้ังหมด ต้ังแตเช่ือมตอระบบ สงคํ าสั่ง รับขอมูล
จนถึงปดการเช่ือมตอ

ขั้นตอนของการทํ างานของคลาส CGetList จะเปนดังน้ี
• ! เม่ือ Class CGetList เร่ิมการทํ างาน จะเรียกฟงกชัน GetConfig ซ่ึงจะทํ าหนาที่ปรับ

Configuration
• ! Class CGetList จะเร่ิมเก็บขอมูลโดยการเรียกฟงกชัน Run
• ! กระบวนการภายใน Run จะไปเรียกฟงกชัน GetLine ของ Class CGetURL



• ! ฟงกชัน GetLine จะไปอานขอมูลรายช่ือของ FTP Server ในไฟลช่ือ FTPLST.fsg แลวสงช่ือ
FTP Server ไปใหฟงกชัน DownLoadList

• ! ฟงกชัน DownLoadList จะไปเก็บขอมูลโดยเรียกใชฟงกชัน Dir ของ Class FTPclient ใหเขาสู
FTP Server น้ัน และเก็บขอมูลในน้ันมาโดยใชคํ าสั่ง List

• ! เม่ือฟงกชัน DownLoadList เก็บขอมูลชุดแรกมาแลว จะสรางคิวยอย แลวเขาไปเก็บขอมูลตามได
เร็กทอรีในคิวยอย โดยใชฟงกชัน DownLoadList_sub

• ! ฟงกชัน DownLoadList_sub จะเก็บขอมูลตามคิวยอยจนครบ
• ! ฟงกชัน Dir ของ Class FTPclient จะทํ าหนาท่ีเช่ือมตอไปยัง FTP Server และจะสงค ําสั่ง List เขา
ไป แลวจะบันทึกขอมูลท่ีไดกลับมาลงในไดเร็กทอรี 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

รปูที่ 4.4 ไฟล GetListConfig.cfg

• ! File Configuration ของ Bot จะอยูที ่./Configurations/GetListConfig.cfg
• ! ภายในจะประกอบไปดวย default ของ Class CGetList  และ Class CFTPclient
• ! ไฟลน้ีจะถูกอานเม่ือ Class CGetList เร่ิมการทํ างานโดยฟงกชัน GetConfig จะอานขอมูลข้ึนมา
แลวปรับคาตามขอมูล



คลาสและฟงกชันท่ีสํ าคัญของโมดูล FTP Bot
1. Class CGetURL

สรางข้ึนเพ่ืออานขอมูลของรายช่ือ FTP Server ในไฟลท่ีกํ าหนดไว จุดประสงคหลักเพ่ือสรางคิว
ใหกับ Class CGetList

 Member Function ท่ีสํ าคัญของ Class น้ี  มีดังน้ี
• ! CGetURL เปน Constructor ของ Class CGetURL จะมีการกํ าหนด Path ของไฟลรายชื่อ

FTP Server ไวในฟงกชันน้ี
• ! GetLine เปนฟงกชันท่ีจะไปอานไฟลรายช่ือ FTP Server แลวสงคาออกมาเปนสตริง

2. Class CGetList
สรางข้ึนเพ่ือใชเก็บขอมูลตาม FTP Server ตางๆ เปนตัวควบคุมการทํ างานท้ังหมดของโมดูลน้ี

Member Function ท่ีสํ าคัญของ Class น้ี  มีดังน้ี
• ! CGetListเปน Constructor ของ Class CGetList จะมีการกํ าหนด Path ของไฟล

Configuration ไว และจะเรียกฟงกชัน GetConfig เพ่ือปรับคา Config ของ Bot
• ! AddSubQueueเปนฟงกชันท่ีจะไปเพ่ิมคิวยอยซ่ึงเปน Path Directory ของFTP Server น้ัน
• ! DownLoadList เปนฟงกชันท่ีจะใชเก็บขอมูลของ FTP Server แลวสรางคิวยอยข้ึน
• ! DownLoadList_sub เปนฟงกชันท่ี DownLoadList เรียกใช ทํ าหนาท่ีเก็บขอมูลตามคิวยอย
• ! GetConfig เปนฟงกชันท่ีจะอานคาขอมูล Config แลวปรับคา
• ! GetLine เปนฟงกชันท่ีจะเปดไฟลท่ีตองการแลวอานขอมูลเปน String ข้ึนมาทีละบรรทัด
• ! GetSubQueue เปนฟงกชันท่ีใชอานขอมูลของคิวยอยข้ึนมาทีละคิว
• ! Run เปนฟงกชันท่ีเรียกใชเพ่ือเร่ิมตนการทํ างานเรียกเก็บขอมูลท้ังหมด
• ! SplitObject เปนฟงกชันท่ีใชแยกขอมูลท่ีได

3. Class CFTPclient
สรางข้ึนเพ่ือใชงานเก่ียวกับ FTP ท้ังหมด โดยจะสามารถส่ังงานไดเหมือนกับการส่ังงานเอฟทีพี

ท่ัวไป

Member Function ท่ีสํ าคัญของ Class น้ี  มีดังน้ี
• ! FTPCommandเปนฟงกชันท่ีใชสงคํ าสั่งของ FTP
• ! Dir เปนฟงกชันท่ีทํ าหนาท่ีสงคํ าสั่ง List แลวบันทึกขอมูลเปนไฟลเก็บไว



• ! MoveFile เปนฟงกชันท่ีใชสงไฟลเขาไปใน Server

PATH /pub/windows-softwares/softmail/
total 35179
-rw-rw-rw-   1 211      1          22754 Jul 19  1999 .mirror
-r--r--r--   1 211      1           1844 Oct  5  1995 Index
drwxr-xr-x   2 211      1           8192 Jan 10  1997 comp-problem
-r--r--r--   1 211      1            991 Apr  8  1997 series1.lst
-r--r--r--   1 211      1          93004 Sep  9  1996 series1.zip
-r--r--r--   1 211      1          21524 Apr  8  1997 vol1.lst
-r--r--r--   1 211      1         541070 Sep  9  1996 vol1.zip
-r--r--r--   1 211      1          11916 Apr  8  1997 vol10.lst
-r--r--r--   1 211      1         772773 Sep  9  1996 vol10.zip
-r--r--r--   1 211      1           9100 Apr  8  1997 vol11.lst
-r--r--r--   1 211      1        1025472 Sep  9  1996 vol11.zip
-r--r--r--   1 211      1           3791 Apr  8  1997 vol12.lst
-r--r--r--   1 211      1         854005 Sep  9  1996 vol12.zip
-r--r--r--   1 211      1           3591 Apr  8  1997 vol13.lst
-r--r--r--   1 211      1        1144002 Sep  9  1996 vol13.zip
-r--r--r--   1 211      1           3487 Apr  8  1997 vol14.lst
-r--r--r--   1 211      1         835401 Sep  9  1996 vol14.zip
-r--r--r--   1 211      1           1324 Apr  8  1997 vol15.lst
-r--r--r--   1 211      1         362906 Sep  9  1996 vol15.zip
-r--r--r--   1 211      1            730 Apr  8  1997 vol16.lst
-r--r--r--   1 211      1         127925 Sep  9  1996 vol16.zip
-r--r--r--   1 211      1           1379 Apr  8  1997 vol17.lst
-r--r--r--   1 211      1         123163 Sep  9  1996 vol17.zip
-r--r--r--   1 211      1           2965 Apr  8  1997 vol18-1.lst
-r--r--r--   1 211      1         905567 Sep  9  1996 vol18-1.zip
-r--r--r--   1 211      1           3293 Apr  8  1997 vol18-2.lst
-r--r--r--   1 211      1         496363 Sep  9  1996 vol18-2.zip
-r--r--r--   1 211      1            984 Apr  8  1997 vol19.lst
-r--r--r--   1 211      1         217081 Sep  9  1996 vol19.zip
-r--r--r--   1 211      1          11640 Apr  8  1997 vol2.lst
-r--r--r--   1 211      1         556578 Sep  9  1996 vol2.zip
-r--r--r--   1 211      1           1550 Apr  8  1997 vol20.lst

รปูที่ 4.5 ไฟลขอมูลท่ีไดจาก Class CGetList

4.3 โมดูลของ Build Database
จะทํ าหนาท่ีนํ าขอมูลท่ีไดจากบอต มาสรางดัชนีไวใชในการเสิรจ หลังจากบอตเก็บขอมูลมาท้ัง

หมดแลว กระบวนการสรางฐานขอมูลจะเร่ิมข้ึน โดยอาจมีการปรับ Config ใหเร่ิมตนสรางฐานขอมูลแบบ
อัตโนมัติ หรือสรางโดยความตองการของผูใชได Class ท่ีใชในการสรางฐานขอมูล คือ Class CBuildDB
ฐานขอมูลท่ีใช คือ MySQL และเช่ือมตอกับโปรแกรมดวย MyODBC



รปูที่ 4.6 โครงสรางการทํ างานของ Build Database

จากรูป จะมีคลาสท่ีใชสรางฐานขอมูลคือ คลาส CBuilDB ซ่ึงจะทํ าหนาท่ีสรางฐานขอมูลจากขอ
มูลท่ีบอตไปเก็บมา มาใช การทํ างานจะเร่ิมจากรับคอนฟกกูเรชันมากอนแลวเร่ิมทํ างาน โดยหลักการ
ทํ างานจะเปนแบบงายๆ คือสรางฐานขอมูลกอน รับขอมูลมาแยกเปนฟลดตางๆ แลวใสลงในฟลดตางๆ
ในฐานขอมูล

ขั้นตอนการทํ างานของ Build Database มีดังน้ี
• ! เม่ือ Class CBuildDB เร่ิมทํ างานจะเรียกฟงกชัน GetConfig ซ่ึงจะทํ าหนาที่ปรับ

Configuration
• ! การเร่ิมตนการสรางฐานขอมูลจะเรียกฟงกชัน Run
• ! กระบวนการภายใน Run จะเร่ิมตนโดยสรางฐานขอมูล FTPDB ข้ึนมาจากการใชฟงกชัน

CreateDB  ซ่ึงมีฟลดตางๆ ตามท่ีกํ าหนดโดย Configuration หลังจากน้ัน จะเขาสูกระบวน
การสราง

• ! ในการสรางฐานขอมูล จะอานขอมูลในไดเร็กทอรี DataLists ทีละไฟลและอานข้ึนมาทีละ
บรรทัด นํ าขอมูลไปแยกดวยฟงกชัน SplitData

• ! ฟงกชัน SplitData จะแยกขอมูลดวยชองวาง ซ่ึงจะตรงกับฟลดตางๆ ของฐานขอมูล
• ! นํ าขอมูลท่ีไดแยกแลวใสคาลงใหกับฐานขอมูลตามฟลดตางๆ ดวยฟงกชัน AddDB



• ! ฟงกชัน AddDB จะใสขอมูลลงตามฟลดตางๆ แลววนไปอานขอมูลข้ึนมาอีก แลวทํ างาน
ตางๆ แบบวนรอบ จนกระท่ังขอมูลหมด ก็จะปดฐานขอมูล

ความสัมพันธของตารางในฐานขอมูลจะเปนไปตามรูปขางลางน้ี คือ จะมีตารางอยู 3 ตารางคือ
FTPDB, SITEDB และ PATHDB

รปูที่ 4.7 ความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล

แตละตารางจะมีความสัมพันธกันดังน้ีคือ
• ! ตาราง FTPDB จะมีฟลด site_id ซึ่ง มีความสัมพันธกับตาราง SITEDB ท่ีฟลด site_id
• ! ตาราง FTPDB จะมีฟลด path_id ซึ่ง มีความสัมพันธกับตาราง PATHDB ท่ีฟลด path_id
ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธตางๆ ไดดังรูปท่ี 4.8

รปูที่ 4.8 ความสัมพันธของฟลดในฐานขอมูล



ฟลดทีสํ่ าคญัของตารางตางๆ  ในฐานขอมูล
1. ตาราง FTPDB

ฟลดในฐานขอมูลน้ีจะออกแบบโดยพิจารณาตามขอมูลท่ีไดรับมาจาก Bot มีความหมายและ
ความส ําคัญดังน้ี

• ! mode คือสถานะของไฟลน้ันๆ เชน -rw-r--r– r/read,w/write,x/execute
• ! numfile คือจํ านวนของไฟล ปกติจะเปนหน่ึง ถาขอมูลเปนไดเร็กทอร ี จะมีจํ านวนไฟลมากกวา
หน่ึง

• ! user คือชือ่ผูใชงานท่ีมีสิทธิในการใชงานของไฟลน้ันๆ
• ! fgroup คือช่ือกลุมผูใชงานท่ีมีสิทธิในการใชงานของไฟลน้ันๆ
• ! size คือขนาดของไฟล
• ! month คือฟลดท่ีใชระบุเวลาเปนเดือนของไฟลท่ีถูกบันทึก
• ! date คือฟลดท่ีใชระบุเวลาเปนวันท่ีของไฟลท่ีถูกบันทึก
• ! year คือฟลดท่ีใชระบุปของไฟลท่ีถูกบันทึก
• ! time คือฟลดท่ีใชระบุเวลาเปนช่ัวโมง และนาทีของไฟลท่ีถูกบันทึก
• ! filename คือช่ือของไฟลน้ันๆ
• ! site_id คือฟลดท่ีใชระบุเบอรไอดีของช่ือเซิรฟเวอรของขอมูลน้ัน ใชส ําหรับลิงคไปยังตาราง

SITEDB
• ! path_id คือไดเร็กทอรีของไฟลน้ันบนเซิรฟเวอร ใชส ําหรับลิงคไปยังตาราง PATHDB
• ! id คือเบอรไอดีของเร็คคอรดแตละเร็คคอรด

2. ตาราง SITEDB
• ! site_id คือฟลดท่ีใชระบุเบอรไอดีของช่ือเซิรฟเวอรของขอมูลน้ัน
• ! site_name คือฟลดท่ีใชระบุช่ือเซิรฟเวอรของขอมูลน้ัน

3. ตาราง PATHDB
• ! path_id คือฟลดท่ีใชระบุเบอรไอดีของ path ของไฟลน้ัน
• ! path_name คือฟลดท่ีใชระบุ path ของไฟลน้ัน

4.4 โมดูลของ Web Access Database
ในสวนของโมดูลน้ี จะเปนการคนหาขอมูล ซ่ึงจะมีเว็บเพจท่ีทํ าหนาท่ีรับขอความท่ีตองการคน

หา และแสดงขอมูลออกมาในเว็บเพจ ซ่ึงเว็บเพจน้ีจะเปนสวนเสริมของเสิรจเอ็นจิน โปรแกรมในสวนน้ี
จะเชือ่มตอกับฐานขอมูลบนเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีใหบริการอยู และจะสงขอความท่ีตองการคนหาไปให



เครื่องเซิรฟเวอร เคร่ืองเซิรฟเวอรจะคนหาขอมูลท่ีตองการแลวสงกลับมาแสดงบนเว็บเพจโปรแกรมท่ีใช
คือ PHP

รปูที่ 4.9 เว็บเพจสํ าหรับ FTP Search Engine

รูปที่ 4.10 เว็บเพจสํ าหรับ Advanced FTP Search Engine



การทํ างานของการคนหาขอมูลจะทํ าดังน้ี
• ! ท่ีเว็บเพจจะมีชองรับขอความซ่ึงเปนชองท่ีใชรับคียเสิรจ
• ! ขอความจะถูกสงไปใหโปรแกรม PHP ประมวลผลท่ีเคร่ืองเซิรฟเวอร
• ! โปรแกรมจะแบงค ําท่ีไดรับมาเปนคํ าๆ แลวสงใหฟงกชันท่ีใชจักการหาคํ าสั่งคิวรี
• ! เม่ือไดค ําส่ังคิวรีแลวจะสงคํ าส่ังน้ันใหฐานขอมูลแลวรับขอมูลมาทีละเร็คคอรด
• ! โปรแกรม PHP จะจัดการแสดงขอมูลน้ัน แสดงบนเว็บเพจอยางเหมาะสม
• ! ถามีปริมาณขอมูลที่มาเกิน หน่ึงหนาซ่ึงก็คือ ย่ีสิบเร็คคอรดตอหน่ึงหนา โปรแกรมจะจัดการแบง
เปนหนาให จํ านวนเร็คคอรดตอหนาสามารถเปล่ียนแปลงไดบนหนาจอเว็บเพจแบบ Advanced

รูปที่ 4.11 Interface ของเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน



บทที ่5
การทดสอบประสิทธิภาพ

5.1 การทดสอบการทํ างานของบอต
การทดสอบการทํ างานของบอตน้ัน จะทดสอบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส สองพันเซิรฟเวอร

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 นํ าไปเทียบกับขนาดของไฟลท่ีรับมาได และจํ านวนของไฟลท่ีรับมา
เซิรฟเวอรท่ีใชทดสอบคือ ftp.ku.ac.th หลังจากการทดสอบเสร็จส้ินลง จะไดผลการทดสอบออกมาเปนตา
รางคือ ตารางการทดสอบประสิทธิภาพบอตเม่ือเวลาเทียบกับจํ านวนไฟลและขนาดของขอมูลท่ีรับมา
และเม่ือไดผลการทดสอบมาแลวนํ าไปเขียนกราฟจะไดกราฟดังรูปท่ี 5.1 และรูปท่ี 5.2

ตารางท่ี 5.1 การทดสอบประสิทธิภาพบอตเม่ือเวลาเทียบกับจํ านวนไฟลและขนาดของขอมูลท่ีรับมา
เวลาท่ีใช (นาท)ี จํ านวนไฟลท่ีรับมา ขนาดของขอมูลท่ีรับมา (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
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รปูที่ 5.1 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพบอตเม่ือทดสอบเวลาเทียบกับจํ านวนไฟล
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รปูที่ 5.2 กราฟผลการทดสอบประสิทธิภาพบอตเม่ือทดสอบเวลาเทียบกับขนาดของขอมูลท่ีรับมา

จากผลการทดสอบบอตขางตนจะพบวาการทํ างานของบอตอยูในสภาพท่ีทํ างานไดเร็วในระดับ
หนึ่ง ซึ่งขึ้นกับสภาพการจราจรของระบบเครือขายขณะน้ันดวย การจากทดสอบทํ าใหประเมินไดวาบอต
ทํ างานไดดีพอสมควร ยังตองมีการปรับปรุงวิธีการอีก การจะเพ่ิมความเร็วในการทํ างานจะสามารถท ําได
ดวยการใชเทคนิคของ multi thread เขามาชวย



5.2 การทดสอบการทํ างานของการสรางฐานขอมูล
การทดสอบการทํ างานของการสรางฐานขอมูลน้ัน จะทดสอบ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส สอง

พันเซิรฟเวอร ดวยระบบคอมพิวเตอร  CPU : Pentium II 349 MHz, RAM : 128 MB ในการทดสอบน้ันจะ
ทดสอบความเร็วในการสรางฐานขอมูล มีการทดสอบโดยทดสอบเวลาเทียบกับจํ านวนเร็คคอรด ผลการ
ทดสอบจะไดดังตารางดังตอไปน้ี

ตารางท่ี 5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของการสรางฐานขอมูลเม่ือทดสอบเวลาเทียบกับเร็คคอรด
เวลาท่ีใช (นาท)ี จํ านวนเร็คคอรด

1 9322
2 18723
3 28621
4 37342
5 46767
6 55835
7 65314
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9 83911
10 92954
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รปูที่ 5.3 การทดสอบประสิทธิภาพของการสรางฐานขอมูลเม่ือทดสอบเวลาเทียบกับจํ านวนเร็คคอรด



จากผลการทดสอบบอตขางตนจะพบวาในการสรางฐานขอมูลน้ัน จะสรางไดดีในระดับท่ีพอใช
ความเร็วในการสรางฐานขอมูลสามารถจะทํ าใหเพ่ิมไดดวยการเพ่ิมความเร็วของซีพียู และเปล่ียนฐานขอ
มูลไปใชฐานขอมูลตระกูลอ่ืนท่ีทํ างานไดเร็วกวา แตในระดับน้ีก็สามารถจะทํ างานไดดี ซึ่งการสรางฐาน
ขอมูลขนาดใหญก็สามารถจะคํ านวณได ดังเชนถามี ขอมูลอยู 20 GB จะสรางฐานขอมูลดวยสเปคเครื่อง
เทาท่ีใชทดสอบน้ี ไดในเวลาประมาณ 274 ช่ัวโมง หรือประมาณ 11 วัน



บทที ่6
ปญหาและแนวทางการพัฒนาตอ

6.1  ปญหาและขอบกพรอง
• ! เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรมมีความซับซอนมาก ตองทํ าความเขาใจอีกมาก
• ! มีความตองการใชฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนเองเฉพาะงาน และตองการเพิ่มความสามารถของฐานขอ
มูล ซ่ึงตองใชเวลาพัฒนา

• ! วิธีการตางๆ ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมยังไมสามารถนํ ามาใชไดครบ
• ! จํ านวนและขนาดของไฟลท่ีไดรับมาจากการทํ างานของบอตมีปริมาณมาก ตองใชเน้ือท่ีของ
ฮารดดิสสูง

• ! ในการสรางฐานขอมูลจะชาเน่ืองจากตองเปดปดไฟลมาก จึงสงผลตอความเร็วของระบบ

6.2  แนวทางการพัฒนาตอ
• ! เพ่ิมความสามารถของบอตดวยการใช Multi Thread จะชวยเพ่ิมความเร็วในการเก็บขอมูลไดมาก
• ! สรางฐานขอมูลเฉพาะข้ึนมาใช จะเพ่ิมความรวดเร็วในการสงคาลงฐานขอมูลและการคนหาขอ
มูลได

• ! ใชหลักการของระบบ IR จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพไดอยางมาก

6.3  บทสรุป
โครงงานน้ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหมีสวนชวยอํ านวยความสะดวกในการใชอินเตอรเน็ต ส ําหรับบุคคล

ทุกประเภท โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา นักเรียน หรือผูอยูในแวดวงธุรกิจทุกแขนง โปรแกรมจะชวยในการ
คนหาเว็บเพจ และโปรแกรมตางๆ บนเครือขายขอมูลขนาดใหญ อํ านวยความสะดวก ความสบาย รวดเร็ว
และสามารถนํ าไปใชประยุกตไดอยางมากมาย โปรแกรมจะสรางมาบนระบบวินโดวสสองพัน เพ่ือใชต้ัง
แตเก็บขอมูลของไฟลบนเคร่ืองเอฟทีพีตางๆ สรางฐานขอมูล ไปจนถึงเว็บเพจสํ าหรับคนหาขอมูลท่ี
ตองการ
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ภาคผนวก ก. คูมอืการติดต้ังโปรแกรมเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน

วิธีการติดต้ัง จะตองติดต้ังโปรแกรม 5 โปรแกรม คือ MySQL, MyODBC, FTPSearch,
OmniHTTPd และเว็บเพจ การติดต้ังใหทํ าตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. การตดิต้ังโปรแกรม MySQL
• ! ให Unzip ไฟล mysql-3.23.29a-gamma-win.zip ท่ีอยูในไดเร็กทอรี MySQLProgram แลวรัน
โปรแกรม setup.exe

• ! ลงโปรแกรม MySQL ตามท่ีตองการ แตใหมีโปรแกรมตามท่ี default กํ าหนดไวหรือมากกวาก็ได
• ! ในการติดต้ังน้ัน สามารถติดตั้ง MySQL เวอรชันอ่ืนท่ีสูงกวาน้ีได โดยไปดาวนโหลดไดท่ี

http://mysql.com

2. การตดิต้ังโปรแกรม MyODBC
• ! ให Unzip ไฟล myodbc-21.50.36-nt.zip ท่ีอยูในไดเร็กทอรี MySQLProgram แลวรันโปรแกรม

setup.exe หลังจากท่ีรันโปรแกรม setup.exe แลวจะเห็นไดอะล็อกบ็อกดังรูปท่ี ก.1 ปรากฏข้ึนมา

รปูที่ ก.1 ไดอะล็อกบ็อกแสดงการเร่ิมติดต้ังโปรแกรม MyODBC



• ! หลังจากน้ันใหเลือก Driver ของ MySQL ดังรูปท่ี ก.2

รปูที่ ก.2 การเลือก Driver ของ MySQL

• ! หลังจากน้ันใหเลือก Data Sources ของ MySQL ดังรูปท่ี ก.3

รปูที่ ก.3 การเลือก Data Sources ของ MySQL



• ! หลังจากเลือก Data Sources แลวใหกดท่ีปุม Setup ทางดานขวา จะไปใสคาตางๆ ส ําหรับการ
เช่ือมตอกับ ODBC โดยคาตางๆ ท่ีใสน้ันจะตองใสตามท่ีไดสรางฐานขอมูลไว

รปูที่ ก.4 การใสคาตางๆ ส ําหรับเช่ือมตอกับ ODBC

• ! หลังจากใสคาตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว เม่ือกดปุม OK แลวจะมี ไดอะล็อกบ็อกปรากฏข้ึนมาดัง
รูปท่ี ก.5 ซ่ึงบอกวาการติดต้ังไดเสร็จสมบูรณแลว

รปูที่ ก.5 ไดอะล็อกบ็อกแสดงการติดต้ังโปรแกรม MyODBC เสร็จสมบูรณ

• ! ในการติดต้ังน้ัน สามารถติดตั้ง MyODBC เวอรชันอ่ืนท่ีสูงกวาน้ีได โดยไปดาวนโหลดไดท่ี
http://mysql.com



3. การตดิต้ังโปรแกรม FTPSearch
• ! ให Unzip ไฟล FTPSearchEngine-1.0.zip แลวรันโปรแกรม setup.exe
• ! ลงโปรแกรม FTPSearch ไดตามท่ีตองการ

4. การตดิต้ังโปรแกรม OmniHTTPd
• ! ใหรันโปรแกรม ohttpd208.exe ท่ีอยูในไดเร็กทอรี OmniHTTPd
• ! ลงโปรแกรม OmniHTTPd ตามท่ีตองการ แตใหมีโปรแกรม PHP อยูดวย
• ! ในการติดต้ังน้ัน สามารถติดตั้ง OmniHTTPd เวอรชันอ่ืนท่ีสูงกวาน้ีได โดยไปดาวนโหลดไดท่ี

http://omnicron.ca

5. การติดตั้งเว็บเพจ
• ! ใหสํ าเนาไฟลทุกไฟลรวมท้ังทุกไดเร็กทอรีท่ีอยูในไดเร็กทอรี FTPSerachWebPage นํ าไปไวใน
ไดเร็กทอรี \httpd\HtDocs ซ่ึงเปนไดเร็กทอรีของ OmniHTTPd

หมายเหตุ ข้ันตอนการติดต้ังสามารถดูได เม่ือ Unzip ไฟล FTPSearchEngine-1.0.zip ออกมาแลว ซ่ึงจะ
                 ดูไดในไฟลช่ือ README.txt



ภาคผนวก ข. คูมือการใชงานโปรแกรมเอฟทีพีเสิรจเอ็นจิน

การใชงานจะเร่ิมดวยการติดต้ังฐานขอมูล, ODBC และ OminiHTTPd ใหส ําเร็จกอน หลังจากน้ัน
เริ่มตนใชงานโปรแกรมซ่ึงมีการทํ างานอยู 2 สวนใหญคือ การใชงานบนโปรแกรม และการใชงานบนเว็บ
ซ่ึงการใชงานบนโปรแกรมจะมี การทํ างานของบอต และการสรางฐานขอมูล การทํ างานแตละปุมจะใช
งานตางๆ กันดังน้ี

เปนปุมท่ีใชเรียกการทํ างานของบอต จะเรียกโมดูลของเอฟทีพีบอตข้ึนมา หลังจากน้ันใหกดรัน
โปแกรม บอตจะเร่ิมตนรับขอมูลตามเซิรฟเวอรท่ีไดคอนฟกไว

เปนปุมท่ีใชเรียกการทํ างานของการสรางฐานขอมูล หลังจากน้ันใหกดรันโปแกรม ก็จะเร่ิมตน
สรางฐานขอมูลตามเซิรฟเวอรท่ีไดคอนฟกไว การสรางฐานขอมูลจะตองมีแหลงขอมูลกอนถึง
จะสรางได path ของแหลงขอมูลสามารถเปล่ียนไดท่ีไฟลคอนฟก

เปนปุมท่ีใชเรียกการทํ างานของการลบฐานขอมูล เม่ือตองการลบฐานขอมูลท้ังหมด

เปนปุมท่ีใชเรียกการทํ างานของการกํ าหนดคอนฟกตางๆ

เปนปุมท่ีใชเรียก About

เปนปุมท่ีใชเรียก Help



การเพ่ิมรายช่ือเซิรฟเวอร
การเพิ่มรายชื่อเซิรฟเวอรจะท ําเพ่ือตองการใหโปรแกรมทํ างานไดมากข้ึน และสามารถทํ างานได

ในเซริฟเวอรท่ีกํ าหนดตามความตองการ วิธีการเพ่ิมรายช่ือจะตองเปดไฟล FTPLST.fsq ซ่ึงอยูในไดเร็ก
ทอรี Configurations แลวเพ่ิมรายช่ือเซิรฟเวอรท่ีตองการ การทํ างานของโปรแกรมจะทํ าโดยเรียงลํ าดับ
เซิรฟเวอรต้ังแตบนลงมา ภายในไฟลของ FTPLST.fsq จะเปนดังน้ี

ftp.ku.ac.th
ftp.nectec.or.th
ftp.kmitl.ac.th
ftp.ru.ac.th
ftp.kmitt.ac.th

การเปล่ียน path ของแหลงขอมูล
การเปล่ียน path ของแหลงขอมูลน้ันจะมีผลกระทบตอท้ังโมดูลของบอตและการสรางฐานขอมูล

วิธีการเพ่ิมรายช่ือจะตองเปดไฟล GetListConfig.cfg ซ่ึงอยูในไดเร็กทอรี Configurations แลวแกไขโดย
การเปล่ียน path ท่ีบรรทัดซ่ึงเห็นดังขางลาง ใหเปล่ียนท่ีหลัง firstpathlistfile และเวนชองวางดวย

.

.

.
acct .
command_list LIST
firstpathlistfile C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\FTPSearch\DataLists\
filelisttype .lst
scope pub

ตัวอยางการเปล่ียน path อาจมีดังน้ี เชน
• ! firstpathlistfile C:\DataLists\
• ! firstpathlistfile D:\DataLists\
• ! firstpathlistfile D:\MYDATA\

หมายเหตุ ท่ีบรรทัดอ่ืนไมจํ าเปนตองแกไข เพราะจะท ําใหโปรแกรมทํ างานไมถูกตองได
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