ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การออกแบบและพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนาทางภายในกรุ งเทพมหานคร

สมาชิก

ค้นหาร้านอาหารบน
แผนที่

ค้นหารายละเอียดการ
รี ววิ ร้านอาหาร

สมัครสมาชิก

แสดงพิกดั ร้านอาหาร
ที่ใกล้เคียงผูใ้ ช้งาน

แสดงตัวเลือกเขต
พื้นที่

เข้าสู่ ระบบ

แสดงพิกดั จากการ
เลือกเขตพื้นที่

แสดงตัวเลือก
หมวดหมู่

จัดการข้อมูลส่ วนตัว

แสดงพิกดั จากการ
เลือกหมวดหมู่

ภาพที่ ก.1 Program Map

ค้นหาจากชื่อ
ร้านอาหาร
หน้าจอการกรอกชื่อ
ร้านอาหาร

คุณสมบัติของ
แอปพลิเคชัน
หน้าจออธิบาย
คุณสมบัติ
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ช่วงอายุ

ประเภทผูใ้ ช้

เขตพื้นที ่

PK รหัส ช่วงอายุ

PK รหัส ประเภทผูใ้ ช้

PK รหัส เขตพื้นที่

ช่วงอายุ

ชื่อประเภทผูใ้ ช้

ชื่อเขตพื้นที่
หมวดหมู่หลัก ร้ านอาหาร

ร้านอาหาร
ผูใ้ ช้งาน
PK รหัส ผูใ้ ช้งาน

ชื่อผูใ้ ช้
รหัส ผ่าน
อีเมล
FK1 รหัส ประเภทผูใ้ ช้
FK2 รหัส ช่วงอายุ

ความคิดเหน
PK รหัส ความคิดเหน
รายละเอียด
คะแนน
FK2 รหัส ร้านอาหาร
FK1 รหัส ผูใ้ ช้งาน

PK รหัส หมวดหมู่หลัก

PK รหัส ร้านอาหาร
ชื่อหมวดหมู่
ชื่อร้านอาหาร
ที่อยู่
เบอร ทร พั ท
เวลาเปิ ด
เวลาปิ ด
ตาแหน่งพิก ัด
รายละเอียด
วันที่สร้ าง
วันที่แก้ ข
ยอดเยี่ยมชม
FK1 รหัส เขตพื้นที่
FK2 รหัส หมวดหมู่หลัก
FK3 รหัส ผูใ้ ช้งาน

หมวดหมู่ย่อ ยร้านอาหาร

PK รหัส หมวดหมู่ย่อย
FK2 รหัส หมวดหมู่หลัก
FK1 รหัส ร้านอาหาร
รู ปภาพ
PK รหัส รู ปภาพ
ที่อยู่รู ปภาพ
ประเภทรู ปภาพ
FK1 รหัส ร้านอาหาร

ภาพที่ ก.2 E-R Diagram (ภาษา ทย)
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tblAgeRange
PK ageID

ageRange

tblUserType
PK userTypeID

userTypeName

tblZone
PK zoneID
zoneName
tblRestaurantStatus

tblRestaurant
tblUser
PK userID
userName
userPassword
userEmail
FK1 userTypeID
FK2 ageID

tblComment
PK comID
comDetail
score
FK2 resID
FK1 userID

PK resID
resName
resAddress
resTel
resTimeOpen
resTimeClose
LatLong
resDetail
dateStart
dateEdit
resView
FK1 zoneID
FK2 resStatusID
FK3 userID

PK resStatusID
resStatusName

tblCategories
PK catdetailID
FK2 resStatusID
FK1 resID

tblImage
PK imageID
imagePath
imageStatus
FK1 resID

ภาพที่ ก.3 E-R Diagram (ภาษาอังกฤษ)
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ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง

คาอธิบาย

tblAgeRange
tblCategories
tblComment
tblImage
tblRestaurant
tblRestaurantStatus
tblUser
tblUserType
tblZone

ตารางช่วงอายุ
ตารางหมวดหมู่ยอ่ ยร้านอาหาร
ตารางความคิดเหน
ตารางรู ปภาพ
ตารางร้านอาหาร
ตารางหมวดหมู่หลักร้านอาหาร
ตารางผูใ้ ช้งาน
ตารางประเภทผูใ้ ช้งาน
ตารางเขตพื้นที่

ตารางที่ ก.2 ตารางช่วงอายุ (tblAgeRange)
Name
ageID
ageRange

Type

P

Int
Yes
Varchar(50) No

M

Refer To

Yes
Yes

Description
รหัสช่วงอายุ
ช่วงอายุ

ตารางที่ ก.3 ตารางหมวดหมู่ยอ่ ยร้านอาหาร (tblCategories)
Name

Type

P

catdetailID Int
resStatusID Int

Yes
No

resID

No

Int

M

Refer To

Yes
Yes tblRestaurantStatus.res
StatusID
Yes tblRestaurant.resID

Description
รหัสหมวดหมู่ยอ่ ย
รหัสหมวดหมู่หลัก
รหัสร้านอาหาร
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ตารางที่ ก.4 ตารางความคิดเหน (tblComment)
Name
comID
comDetail
Score
resID
userID

Type

P

Int
Varchar(200)
Float
Int
Int

Yes
No
No
No
No

M

Refer To

Yes
Yes
Yes
Yes tblRestaurant.resID
Yes tblUser.userID

Description
รหัสความคิดเหน
รายละเอียด
คะแนน
รหัสร้านอาหาร
รหัสผูใ้ ช้งาน

ตารางที่ ก.5 ตารางรู ปภาพ (tblImage)
Name

Type

P

imageID
imagePath
imageStatus
resID

Int
Varchar(200)
Varchar(50)
Int

Yes
No
No
No

M

Refer To

Yes
Yes
Yes
Yes tblRestaurant.resID

Description
รหัสรู ปภาพ
ที่อยูร่ ู ปภาพ
ประเภทรู ปภาพ
รหัสร้านอาหาร

ตารางที่ ก.6 ตารางร้านอาหาร (tblRestaurant)
Name

Type

P

M

resID
resName
resAddress
resTel
resTimeOpen
resTimeClose
LatLong
resDetail
dateStart
dateEdit

Int
Varchar(50)
Varchar(500)
Varchar(20)
Date/ Time
Date/ Time
Varchar(128)
Varchar(900)
Date/ Time
Date/ Time

Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Refer To

Description
รหัสร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร
ที่อยู่
เบอร ทร พั ท
เวลาเปิ ด
เวลาปิ ด
ตาแหน่งพิกดั
รายละเอียด
วันที่สร้าง
วันที่แก้ ข
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Name

Type

P

M

Yes
Yes tblZone.zoneID
Yes tblRestaurantStatus.res
StatusID
Yes tblUser.userID

resView
zoneID
resStatusID

Int
Int
Int

No
No
No

userID

Int

No

Refer To

Description
ยอดเยีย่ มชม
รหัสเขตพื้นที่
รหัสหมวดหมู่หลัก
รหัสผูใ้ ช้งาน

ตารางที่ ก.7 ตารางหมวดหมู่หลักร้านอาหาร (tblRestaurantStatus)
Name

Type

resStatusID
Int
resStatusName Varchar(20)

P

M

Refer To

Description
รหัสหมวดหมู่หลัก
ชื่อหมวดหมู่

Yes Yes
No Yes

ตารางที่ ก.8 ตารางผูใ้ ช้งาน (tblUser)
Name
userID
userName
userPassword
userEmail
userTypeID
ageID

Type

P

M

Refer To

Description

Int
Yes Yes
รหัสผูใ้ ช้งาน
Varchar(20) No Yes
ชื่อผูใ้ ช้
Varchar(20) No Yes
รหัสผ่าน
Varchar(100) No Yes
อีเมล
Int
No Yes tblUserType.userTypeID รหัสประเภทผูใ้ ช้
Int
No Yes tblAgeRange.ageID
รหัสช่วงอายุ

ตารางที่ ก.9 ตารางประเภทผูใ้ ช้งาน (tblUserType)
Name

Type

userTypeID
Int
userTypeName Varchar(10)

P

M

Yes Yes
No Yes

Refer To

Description
รหัสประเภทผูใ้ ช้
ชื่อประเภทผูใ้ ช้
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ตารางที่ ก.10 ตารางเขตพื้นที่ (tblZone)
Name
zoneID
zoneName

Type
Int
Varchar(20)

หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory

P

M

Yes Yes
No Yes

Refer To

Description
รหัสเขตพื้นที่
ชื่อเขตพื้นที่
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ผูใ้ ช้ทวั ่ ป

ความต้องการค้นหาร้านอาหาร
ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ผูใ้ ช้

ความต้องการแก้ ขข้อมูลส่ วนตัว
แสดงความคิดเหนร้ าน

สมาชิก

ให้คะแนนร้าน

ข้อมูลรายละเอี ยดร้านอาหาร
ทารายการเรี ยบร้อยแล้ว

เจ้าของร้ าน

แอปพลิเคชันค้นหา
ร้านอาหารและนาทางใน
กรุ งเทพมหานคร

ข้อมูลรายละเอี ยดผู้ใช้
ข้อมูลรายละเอี ยดร้านอาหาร
ข้อมูลสิ ทธิ การเข้าใช้ระบบ

ข้อมูลที ่ ด้รับการปรับปรุ ง
แสดงคะแนนร้าน
แสดงข้อความความคิ ดเหนร้าน
ทารายการเรี ยบร้อยแล้ว

ข้อมูลรายละเอี ยดผู้ใช้
ข้อมูลรายละเอี ยดร้านอาหาร
ข้อมูลสิ ทธิ การเข้าใช้ระบบ

ผูด้ ูแลระบบ

ภาพที่ ก.4 Context Diagram แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนาทางในกรุ งเทพมหานคร
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ความต้องการแก้ ขข้อมูลส่ วนตัว
สมาชิก
ผูด้ ูแลระบบ

เจ้าของร้ าน

ข้อมูลที ่ ด้รับการปรับปรุ ง
ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลร้ านอาหาร
ข้อมูลที ่บนั ทกเรี ยบร้ อยแล้ว
ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลร้ านอาหาร
ข้อมูลที ่บนั ทกเรี ยบร้ อยแล้ว

ความต้องการค้นหาร้านอาหาร
ผูใ้ ช้ทวั่ ป

ข้อมูลร้ านอาหาร
ความต้องการค้นหาร้านอาหาร

สมาชิก

ข้อมูลร้ านอาหาร

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ผูใ้ ช้

ผูใ้ ช้ทวั่ ป

ข้อมูลการนาทาง
ข้อมูลตาแหน่งพิกดั สมาชิ ก

สมาชิก

สมาชิก

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่ วนตัว
รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลร้ านอาหาร
1
ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก
ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก
ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย
การจัดการข้อ มูลพื้น าน ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย
ข้อมูลเขตพื้นที่
ข้อมูลเขตพื้นที่
รายละเอียดข้อมูลรู ปภาพ
รายละเอียดข้อมูลรู ปภาพ
ข้อมูลประเภทผูใ้ ช้
ข้อมูลประเภทผูใ้ ช้
ข้อมูลช่ วงอายุ
ข้อมูลช่ วงอายุ

D1 ตารางผูใ้ ช้งาน
D2 ตารางร้านอาหาร

D3 ตารางหมวดหมู่หลัก
D4 ตารางหมวดหมู่ย่อย
D5 ตารางเขตพื้นที่
D6 ตารางรู ปภาพ
D7 ตารางประเภทผูใ้ ช้
D9 ตารางช่วงอายุ

ข้อมูลเงื ่อน ขความต้องการ
รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร D2
ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก
D3
2
ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย
D4
รายละเอี
ย
ดข้
อ
มู
ล
รู
ป
ภาพ
การค้นหาร้ า นอาหาร
D5
ข้อมูลเขตพื้นที่
D6
ข้อมูลคะแนน
D8

ตารางร้านอาหาร
ตารางหมวดหมู่ห ลัก

ตารางหมวดหมู่ย่อย
ตารางรู ปภาพ
ตารางเขตพื้นที่

ตารางความคิดเหน

3
การนาทาง

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ร้ านอาหาร

D2 ตารางร้านอาหาร

ข้อมูลการนาทาง

แสดงความคิดเหนร้ านอาหาร
ให้คะแนนร้านอาหาร
ข้อมูลรายละเอี ยดความคิดเหน

4

ข้อมูลการเปนสมาชิ ก

การแสดงความคิดเหน ข้อมูลรายละเอี ยดความคิดเหน

ภาพที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 0

D1 ตารางผูใ้ ช้งาน
D8 ตารางความคิดเหน
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สมาชิก

ความต้องการแก้ ขข้อมูลส่ วนตัว

1.1

ผูด้ ูแลระบบ

ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลร้ านอาหาร

ทารายการข้อมูลพื้น าน

เจ้าของร้ าน

ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลร้ านอาหาร

ข้อมูลส่ วนตัว

D1 ตารางผูใ้ ช้งาน

ข้อมูลร้ า นอาหาร

D2 ตารางร้านอาหาร

ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก
ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย

D5 ตารางเขตพื้นที่

ข้อมูลรู ปภาพ

D6 ตารางรู ปภาพ

ข้อมูลช่ วงอายุ
ข้อมูลพื้น าน

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

บันทกข้อมูล พื้น าน

รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก

ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย
ข้อมูลเขตพื้นที่

รายละเอียดข้อมูลรู ปภาพ
ข้อมูลส านะ

ข้อมูลประเภทผูใ้ ช้
ข้อมูลช่ วงอายุ

สมาชิก

ข้อมูลที ่ ด้รับการปรับปรุ ง

ผูด้ ูแลระบบ

ข้อมูลที ่บนั ทกเรี ยบร้ อยแล้ว

เจ้าของร้ าน

ข้อมูลที ่บนั ทกเรี ยบร้ อยแล้ว

D4 ตารางหมวดหมู่ย่อย

ข้อมูลเขตพื้นที่
ข้อมูลประเภทผูใ้ ช้

1.2

D3 ตารางหมวดหมู่หลัก

D7 ตารางประเภทผูใ้ ช้
D9 ตารางช่วงอายุ

D1 ตารางผูใ้ ช้งาน
D2 ตารางร้านอาหาร
D3 ตารางหมวดหมู่หลัก

D4 ตารางหมวดหมู่ย่อย
D5 ตารางเขตพื้นที่
D6 ตารางรู ปภาพ

D7 ตารางประเภทผูใ้ ช้
D9 ตารางช่วงอายุ

1.3
แจ้งส านะ

ภาพที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: การจัดการข้อมูลพื้น าน
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ความต้องการค้นหาร้านอาหาร

2.1

ผูใ้ ช้ทวั่ ป
ความต้องการค้นหาร้านอาหาร

ค้นหาร้ านอาหาร

ข้อมูลหมวดหมู ่หลัก

ข้อมูลเขตพื้นที่

D3 ตารางหมวดหมู่หลัก
D6 ตารางเขตพื้นที่

สมาชิก

ข้อมูลเงื ่อน ข
ความต้องการ

2.2
ตรวจสอบเงื่อน ข

ข้อมูลเงื ่อน ขความต้องการ

D2 ตารางร้านอาหาร

ข้อมูลร้ านอาหาร
ผูใ้ ช้ทวั่ ป
สมาชิก

ข้อมูลร้ านอาหาร
ข้อมูลร้ านอาหาร

2.3
แสดงผลร้านอาหาร

ข้อมูลร้ านอาหาร
ข้อมูลหมวดหมู ่ยอ่ ย

D2 ตารางร้านอาหาร

D4 ตารางหมวดหมู่ย่อย
ข้อมูลรายละเอี ยดรู ปภาพ
D5 ตารางรู ปภาพ
ข้อมูลรายละเอี ยดความคิดเหน
D8 ตารางความคิดเหน

ภาพที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: การค้นหาร้านอาหาร
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ผูใ้ ช้ทวั่ ป
สมาชิก

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ผูใ้ ช้

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั สมาชิ ก

3.1
กรองข้อ มูล

ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ร้ านอาหาร

ข้อมูลรายละเอี ยด
ตาแหน่ งพิกดั

3.2
ประมวลผลการนาทาง

ข้อมูลการนาทาง

ผูใ้ ช้ทวั่ ป
สมาชิก

ข้อมูลการนาทาง
ข้อมูลการนาทาง

3.3
แสดงผลข้อมูล การนาทาง

ภาพที่ ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: การนาทาง

D2 ตารางร้านอาหาร
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4.1
แสดงความคิดเหนร้ านอาหาร
สมาชิก

การให้คะแนนร้า นอาหาร

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลการเปนสมาชิ ก

D1 ตารางผูใ้ ช้งาน

ข้อมูลรายละเอี ยด
ความคิดเหน

4.2
บันทกข้อมูล รายละเอีย ด ข้อมูลรายละเอี ยดความคิดเหน
D8
ความคิดเหน

ตารางความคิดเหน

ข้อมูลส านะ

4.3
ข้อมูลรายละเอี ยดความคิดเหน

แจ้งส านะ

ภาพที่ ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: การแสดงความคิดเหน

ภาคผนวก ข
ขั้นตอนการติดตั้ง
Install Program
ขั้นตอนการติดตั้งเวบ ซตในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
1. ใส่ แผ่นติดตั้งที่ช่อง DVD-Drive
2. เลือก ฟลเดอร FindMyFood_Website
3. จะพบ ฟลเดอร FindMyFood_Admin FindMyFood_API FindMyFood_Application
และ ฟล านข้อมูล FindMyFood.sql ดังภาพที่ ข.1

ภาพที่ ข.1 รายละเอียด ฟลข้อมูลใน ฟลเดอร FindMyFood_Website
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4.

คัดลอก ฟลเดอร FindMyFood_Admin ปวางใน ฟลเดอร IIS C:\intepub\wwwroot ดัง
ภาพที่ ข.2

ภาพที่ ข.2 หน้าจอ ฟลเดอร FindMyFood_Admin ใน ฟลเดอร wwwroot ของ IIS
5.

คลิกเมนู Start เลือก Run กรอกคาว่า inetmgr จากนั้นคลิกปุ่ ม OK ดังภาพที่ ข.3

ภาพที่ ข.3 หน้าจอสาหรับเปิ ด IIS Manager
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6.

จะปรากฏ ฟลเดอร FindMyFood_Admin ใน IIS Manager เรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ ข.4

ภาพที่ ข.4 หน้าจอ IIS Manager 10.0
7.

คลิกขวาที่ ฟลเดอร FindMyFood_Admin เลือก Convert to Application ดังภาพที่ ข.5

ภาพที่ ข.5 หน้าจอการ Convert to Application
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8.

เมื่อคลิก Convert to Application แล้ว จากนั้นตั้งค่าหน้าเริ่ มต้นของเวบ ซต ดังภาพที่ ข.6

ภาพที่ ข.6 หน้าจอการตั้งค่าหน้าเริ่ มต้นของเวบ ซต
9.

ทดสอบบนเบราวเซอร URL: http://localhost:8008/Admin_Login.aspx ดังภาพที่ ข.7

ภาพที่ ข.7 หน้าจอทดสอบเปิ ดแอปพลิเคชันบน IIS 10.0
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ขั้นตอนการติดตั้ง ปรเจกตในส่ วนของเวบเอพี อ
1. ใส่ แผ่นติดตั้งที่ช่อง DVD-Drive
2. เลือก ฟลเดอร FindMyFood_Website
3. จะพบ ฟลเดอร FindMyFood_Admin FindMyFood_API FindMyFood_Application
และ ฟล านข้อมูล FindMyFood.sql ดังภาพที่ ข.8

ภาพที่ ข.8 รายละเอียด ฟลข้อมูลใน ฟลเดอร FindMyFood_Website
4.

คัด ลอก ฟลเดอร FindMyFood_API ปวางใน ฟลเดอร IIS C:\intepub\wwwroot ดัง
ภาพที่ ข.9

ภาพที่ ข.9 หน้าจอ ฟลเดอร FindMyFood_API ใน wwwroot ของ IIS
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5.

คลิกเมนู Start เลือก Run กรอกคาว่า inetmgr จากนั้นคลิกปุ่ ม OK ดังภาพที่ ข.10

ภาพที่ ข.10 หน้าจอสาหรับเปิ ด IIS Manager
6.

จะปรากฏ ฟลเดอร FindMyFood_API ใน IIS Manager เรี ยบร้อยแล้ว ดังภาพที่ ข.11

ภาพที่ ข.11 หน้าจอ IIS Manager 10.0
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7.

คลิกขวาที่ ฟลเดอร FindMyFood_API เลือก Convert to Application ดังภาพที่ ข.12

ภาพที่ ข.12 หน้าจอการ Convert to Application
8.

จากนั้นทดสอบบนเบราวเซอรผ่าน URL: http://localhost:23611 ดังภาพที่ ข.13

ภาพที่ ข.13 หน้าจอทดสอบเปิ ดแอปพลิเคชันบน IIS 10.0
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ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันในส่ วนของผูใ้ ช้งานทัว่ ป
1. ใส่ แผ่นติดตั้งที่ช่อง DVD-Drive
2. เลือก ฟลเดอร FindMyFood_Website
3. จะพบ ฟลเดอร FindMyFood_Admin FindMyFood_API FindMyFood_Application
และ ฟล านข้อมูล FindMyFood.sql ดังภาพที่ ข.14

ภาพที่ ข.14 รายละเอียด ฟลข้อมูลใน ฟลเดอร FindMyFood_Website
4.
5.

เลือก ฟลเดอร FindMyFood_Application
จะพบ ฟลข้อมูลชื่อ FindMyFood.apk จากนั้นให้คดั ลอก ฟลดังกล่าว ดังภาพที่ ข.15

ภาพที่ ข.15 รายละเอียด ฟลข้อมูลใน ฟลเดอร FindMyFood_Application
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6.

เชื่ อมต่อสมารท ฟนเข้ากับคอมพิวเตอรผ่านสายเชื่ อมต่อของสมารท ฟน จากนั้นวาง
ฟล FindMyFood.apk ใส่ ฟลเดอร documents ของสมารท ฟน ดังภาพที่ ข.16

ภาพที่ ข.16 หน้าจอการวาง ฟล FindMyFood.apk ใส่ ฟลเดอร documents
7.

เมื่ อทาตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะปรากฏ ฟล FindMyFood.apk ใน ฟลเดอร APKs
ของสมารท ฟน ดังภาพที่ ข.17

ภาพที่ ข.17 หน้าจอ ฟล FindMyFood.apk บนสมารท ฟน
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8.

ทาการติดตั้ง ฟล FindMyFood.apk บนสมารท ฟน ดังภาพที่ ข.18

ภาพที่ ข.18 หน้าจอการติดตั้ง ฟล FindMyFood.apk
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9.

เมื่ อทาการติ ด ตั้งเสรจเรี ยบร้ อยแล้ว จะปรากฏแอปพลิ เคชัน FindMyFood ข้ น มาบน
สมารท ฟน ดังภาพที่ ข.19

ภาพที่ ข.19 หน้าจอแสดงแอปพลิเคชัน FindMyFood
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10. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมารท ฟน ดังภาพที่ ข.20

ภาพที่ ข.20 หน้าจอการทดสอบแอปพลิเคชัน FindMyFood
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Restore Database
ขั้นตอนการติดตั้ง านข้อมูล
1. ใส่ แผ่นติดตั้งที่ช่อง DVD-Drive
2. เลือก ฟลเดอร FindMyFood_Website
3. จะพบ ฟลเดอร FindMyFood_Admin FindMyFood_API FindMyFood_Application
และ ฟล านข้อมูล FindMyFood.sql ดังภาพที่ ข.21

ภาพที่ ข.21 รายละเอียด ฟลข้อมูลใน ฟลเดอร FindMyFood_Website
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4.

เปิ ด ปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 เลือกเมนู File> Open> File… ดังภาพที่ ข.22

ภาพที่ ข.22 ขั้นตอนการเปิ ด ฟล านข้อมูล
5.

เลือกเปิ ด ฟลข้อมูล FindMyFood.sql จะ ด้ขอ้ มูลของระบบ ดังภาพที่ ข.23

ภาพที่ ข.23 หน้าจอแสดงข้อมูลภายใน ฟล านข้อมูล
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6.

กดปุ่ ม Execute บริ เวณด้านบน ปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 เพื่อทาการสร้าง
านข้อมูล ดังภาพที่ ข.24

ภาพที่ ข.24 รายละเอียดการสร้าง านข้อมูล
7.

หลังจาก ปรแกรมประมวลผลการ Execute เสรจสิ้ น จะปรากฏ านข้อมูล FindMyFood
บริ เวณด้านซ้ายของ ปรแกรม ดังภาพที่ ข.25

ภาพที่ ข.25 แสดงผลลัพธการสร้าง านข้อมูล

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างรายงาน
รายงานระบบ
ในส่ วนของการแสดงรายงานภายในระบบ ดยสามาร แสดงรายงาน ด้ 3 ประเภท ด้แก่
รายงานจานวนของผูใ้ ช้งาน รายงานจานวนร้านอาหาร และรายงานคะแนนของร้านอาหาร
1. รายงานจานวนของผูใ้ ช้งานแบ่งตามช่วงอายุ สามาร เลือกแต่ละช่วงอายุเพื่อเลือกการ
ออกรายงาน ด้ หรื อเลือกทุกช่วงอายุเพื่อแสดงผลผูใ้ ช้งานทั้งหมด ดังภาพที่ ค.1

ภาพที่ ค.1 หน้าจอการออกรายงานจานวนผูใ้ ช้งาน
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2.

รายงานยอดเยี่ยมชมของแต่ละหมวดหมู่ร้านอาหาร สามาร เลือกแต่ละหมวดหมู่เพื่อ
แสดงยอดเยีย่ มชมของร้านอาหารที่อยูใ่ นหมวดหมู่น้ นั ๆ ด้ หรื อเลือกทั้งหมดเพื่อแสดง
ยอดเยีย่ มชมของร้านอาหารทั้งหมด ดังภาพที่ ค.2

ภาพที่ ค.2 หน้าจอการออกรายงานจานวนยอดเยีย่ มชมร้านอาหาร
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3.

รายงานคะแนนของร้านอาหาร สามาร เลือกแต่ละหมวดหมู่เพื่อเลือกการออกรายงาน
ด้ หรื อเลือกทั้งหมดเพื่อแสดงคะแนนของร้านอาหารทั้งหมด ดังภาพที่ ค.3

ภาพที่ ค.3 หน้าจอการออกรายงานคะแนนของร้านอาหาร

