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ภาคผนวก ก
การติดตั้งฐานข้ อมูลและระบบ
ก.1 ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ
1. ดั บ เบิ้ ล คลิ ก ไฟล์ appserv-win32-2.5.9.exe ซึ่ งจะแสดง - Welcome to the AppServ
2.5.10 Setup Wizard เพื่อทำกำรติดตั้ง จะปรำกฏหน้ำจอตำมรู ปที่ ก.1

รู ปที่ ก.1 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม AppServ
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2. เข้ำ สู่ ข้ ัน ตอนเงื่ อ นไขกำรใช้ง ำนโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แ จกจ่ ำ ยใน
รู ปแบบ GNU License หำกผูต้ ิดตั้ง อ่ำนเงื่อนไขต่ำงๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว หำกยอมรับเงื่อนไขให้
กด I Agree เพื่อเข้ำสู่ กำรติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หำกว่ำไม่ยอมรับเงื่อนไข ให้กด Cancel เพื่อ
ออกจำกกำรติดตั้งโปรแกรม AppServ ดังรู ปที่ ก.2

รู ปที่ ก.2 แสดงรำยละเอียดเงื่อนไข GNU License
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3. ขั้นตอนนี้ เป็ นกำรเลื อกปลำยทำงที่ ต้องกำรจะติ ดตั้ง โดยค่ ำเริ่ ม ต้นปลำยทำงที่ ติดตั้ง
ระบบจะตั้งค่ำเริ่ มต้นเป็ น C: AppServ อัตโนมัติ หำกต้องกำรเปลี่ ยนปลำยทำงกำรติ ดตั้ง
ให้กด Browse แล้วเลือกปลำยทำงที่ตอ้ งกำร ตำมรู ปที่ ก.3 เมื่อเลือกปลำยทำงเสร็ จสิ้ น

รู ปที่ ก.3 เลือกปลำยทำงกำรติดตั้งโปรแกรม AppServ
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4. เลื อ ก Package Components ที่ ต้ อ งกำรที่ จ ะติ ด ตั้ ง โดยค่ ำ เริ่ มต้ น นั้ นจะให้ เลื อ กลง
ทุก Package แต่หำกว่ำผูใ้ ช้งำน ต้องกำรเลือกลงเฉพำะบำง Package ก็สำมำรถเลือกตำมข้อ
ที่ตอ้ งกำรออก โดยรำยละเอียดแต่ละ Package มีดงั นี้
- Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้ำเป็ น Web Server
- MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้ำเป็ น Database Server
- PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทำหน้ำประมวลผลกำรทำงำนของ
ภำษำ PHP
- PhpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL ผ่ำน
เว็บไซต์

รู ปที่ ก.4 เลือก Package Components ที่ตอ้ งกำรที่จะติดตั้ง
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5. มำถึงขั้นตอนกำหนดค่ำ Config ของ Apache Web Server มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ส่ วน ตำม
รู ปที่ ก.5 คือ
- Server Name คือ ช่องสำหรับป้ อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่ำน เช่น localhost
- Admin Email คือ ช่องสำหรับป้ อนข้อมูล อีเมล์ผดู ้ ูแลระบบ เช่น test@test.com

รู ปที่ ก.5 กำหนดค่ำ Config ของ Apache Web Server
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6. ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอกำร MySQL Server Configuration ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ดัง
รู ปที่ ก.6 ดังนี้เลย
- Enter Root Password ช่ อ งส ำหรั บ ป้ อน รหั ส ผ่ ำ นกำรเข้ ำ ใช้ ง ำนฐำนข้ อ มู ล
ของ Root หรื อ ผูด้ ูแลระบบทุกครั้งที่เข้ำใช้
- Re-enter root password ช่ องสำหรับป้ อน รหัสผ่ำนกำรเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลของ
ผูด้ ูแลระบบ อีกครั้งCharacter Sets and Collations ใช้ในกำรกำหนดค่ำระบบภำษำ
ที่ใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล ระบบจะ กำหนดค่ำเริ่ มต้น เป็ น UTF-8 Unicode
- Old Password Support (PHP MySQL API function.) เพื่ อรองรั บ กั บ กำรเข้ ำ
รหัสผ่ำนแบบเก่ ำ หำกท่ำนมี ปัญหำเกี่ ยวกับกำรใช้งำน PHPกับ API เวอร์ ชนั่ เก่ ำ
โ ด ย เจ อ Error Client does not support authentication protocol requested by
server; consider upgrading MySQL client ให้ เ ลื อ กในส่ วนของ Old Password
Support (PHP MySQL API function.) เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหำนี้
- Enable InnoDB หำกท่ำนต้องกำรใช้งำนฐำนข้อมูลในรู ปแบบ InnoDB ให้เลือก
ในส่ วนนี้ดว้ ย InnoDB Database Engine เป็ น Database Engine หนึ่งของ MySQL)

รู ปที่ ก.6 กำหนดค่ำ Config ของ MySQL Server
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7. ให้ทำกำรกรอกข้อมูลที่ช่องข้อมูลดังกล่ำว แล้วให้กด Install ระบบจะแสดง
ดังรู ปที่ ก.7 แสดงกำร Appserv being installed

รู ปที่ ก.7 Appserv being installed
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8. ปรแกรม AppServ จะท ำกำรติ ดตั้ง ให้เรำรอจนกว่ำจะขึ้ นหน้ำจอ AppServ 2.5.9 - the
AppServ 2.5.9Setup Wizard ดัง รู ป ที่ ก.8 ซึ่ งแสดงว่ ำ เรำได้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตั้ง AppServ
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งจะมีตวั เลือกดังนี้
- Start Apache - เพื่อเริ่ มโปรแกรม Apache
- Start MySQL - เพื่อเริ่ มโปรแกรม MySQL

รู ปที่ ก.8 แสดงหน้ำจอขั้นตอนสิ้ นสุ ดกำรติดตั้งโปรแกรม AppServ
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ก.2 ขั้นตอนการติดตั้ง นาฐานข้ อมูล
1. ผูใ้ ช้สำมำรถทดสอบกำรทำงำนของโปรแกรม AppServ ได้โดยกำรเปิ ดโปรแกรม Web
Browser แล้วเรี ยกไปที่ localhost จะแสดงรำยละเอียดดังภำพ

รู ปที่ ก.9 แสดงหน้ำจอหลักของ Appserv
2. ให้ ส ร้ ำ งฐำนข้ อ มู ล ส ำหรั บ กำรติ ด ตั้ ง phpMyAdmin โดยกำรคลิ ก ไปที่ Database
Manager จำก นั้ น ให้ ก รอก Username แล ะPassword ซึ่ งUsername จะเป็ น root แล ะ
password คือ 1234 ตำมที่ได้ต้ งั ไว้ตอนติดตั้ง

รู ปที่ ก.10 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำสู่ phpMyAdmin
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3. จำกนั้นจะเข้ำสู่ หน้ำจอหลักของ phpMyAdmin ผูใ้ ช้สำมำรถทำกำรสร้ำงฐำนข้อมูลโดย
พิมพ์ชื่อฐำนข้อมูล purchasing ในช่อง สร้ างฐานข้ อมูลใหม่ โดยกำรคลิก สร้ าง

รู ปที่ ก.11 แสดงหน้ำจอหลักของ phpMyAdmin
4. เมื่อเสร็ จกำรสร้ ำงฐำนข้อมูลก็ทำกำรสร้ ำงข้อมูลที่ตอ้ งกำรได้ในทันที แล้วเมื่อทำกำร
เสร็ จก็จบกำรนำฐำนข้อมูลเข้ำ

รู ปที่ ก.12 เสร็ จสิ้ นกำรนำเข้ำฐำนข้อมูล

