บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบจองตัว๋ รถทัวร์ ออนไลน์และแจ้งเตื อนผ่านแอนดรอยด์น้ ัน ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนาระบบได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล (Database) , Responsive Web
Design , Web Application Technology , Web Service Technology , Android Push Notification
Service , Location Based Service และ Google Map API โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 Database1
ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้
ด้ว ยกัน อย่ า งมี ร ะบบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ชั ด เจน ในระบบฐานข้อ มู ล จะ
ประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูลหลายแฟ้ มที่มีขอ้ มูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบและ
เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้ องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
ซอฟต์ แ วร์ ที่ เปรี ย บเสมื อ นสื่ อ กลางระหว่า งผู ้ใ ช้ แ ละโปรแกรมต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้
ฐานข้อมูล เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ DBMS (Database Management System) มีหน้าที่
ช่วยให้ผใู ้ ช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล
การแก้ไ ขฐานข้อ มู ล หรื อ การตั้ง ค าถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล มาโดยผูใ้ ช้ไ ม่ จาเป็ นต้องรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล
ฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ (Relational Database) เป็ นการเก็บข้อมูลในรู ปของตาราง ในแต่
ละตารางแบ่งออกเป็ นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็ นคอลัมน์ ซึ่ งในการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ข้อมูลในตารางต่างๆจะเชื่อมโยงโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ที่กาหนดไว้
Relational Database เป็ นฐานข้อมูล ที่ ใช้โมเดลเชิ งสั มพัน ธ์ (Relational Database Model)
เนื่องด้วยแนวคิดของแบบจาลองแบบนี้ มีลกั ษณะที่คนใช้กนั ทัว่ กล่าวคือ มีการเก็บเป็ นตาราง ทาให้
ง่ายต่อการเข้าใจและการประยุกต์ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลแบบนี้ จึงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใน
แง่ของเอนทิ ต้ ี แบบจาลองแบบนี้ คือแฟ้ มข้อมูลในรู ปตารางและแอททริ บิวต์ก็เปรี ยบเหมื อนเขต
ข้อมูล ส่ วนความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ ี
1
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2.2 Responsive Web Design2

รู ปที่ 2.1 Responsive Web Design
Responsive Web Design คื อ การออกแบบเว็บ ไซต์ด้วยแนวคิ ด ใหม่ ที่ จ ะท าให้ เว็บ ไซต์
สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ชุดคาสั่งร่ วมกัน URL เดียวกัน
เพื่ อแก้ปั ญ หาดังกล่ าว การท า Responsive Web Design จะใช้เทคนิ คต่ างๆร่ วมกัน ประกอบด้วย
Fluid Grid , Flexible Images และ CSS3 Media Queries
Fluid Grid คือการออกแบบ Grid ให้เป็ นแบบ Relative คือการที่ ไม่ได้กาหนดขนาดของ
Grid แบบตายตัว แต่จะกาหนดให้สัมพันธ์กบั สิ่ งอื่นๆ เช่น กาหนดความกว้างแบบเป็ น % หรื อการ
ใช้ font-size หน่วยเป็ น em เป็ นต้น
Flexible Images หรื อการกาหนดขนาดของ Images ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กบั ขนาดของ
หน้าจอแสดงผล หากรู ปต้นฉบับมี ขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในมือถื อที่ มีจอขนาดเล็ก ก็ควรลด
ขนาดลงมา เพื่อให้แสดงผลได้อย่างสวยงาม เป็ นต้น
CSS3 Media Queries ช่ วยให้ เราสามารถก าหนด Style Sheets ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ต่างๆได้
โดยส่ วนใหญ่ เราจะเขี ยน Style Sheets พื้ นฐานเอาไว้ที่ ไม่ ข้ ึ นอยู่กบั อุ ปกรณ์ ใดๆ หลังจากนั้นให้
เขียน Style Sheets สาหรับv6xdiINที่มีขนาดหน้าจอที่เล็กสุ ด เพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆจนถึ งขนาดใหญ่สุด
ซึ่ งการเขียนแบบนี้จะช่วยลดความซ้ าซ้อนของชุดคาสั่ง

2
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CSS (Cascading Style Sheets) หรื อเรี ยกว่า Style Sheets จะทางานร่ วมกับ HTML โดยจะ
กาหนดการแสดงผลของสิ่ งต่างบนเว็บ เช่น สี อกั ษร สี พิ้นหลัง ขนาดตัวอักษร เป็ นต้น เพื่อปรับแต่ง
เว็บไซต์ให้สวยงาม ซึ่งสามารถกาหนดแยกออกจากไฟล์เอกสาร html และสามารถนามาใช้ร่วมกับ
เอกสารหลายไฟล์ได้ สาหรับการแก้ไขก็แก้เพียงจุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมดได้ ทาให้ง่ายต่อ
การพัฒนาในอนาคต
2.3 Web Application3
Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการ
ไหลเวี ย นในแบบ Online ทั้ งแบบ Local (ภายในวงLAN) และGlobal (ออกไปยัง เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต) ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 2.2 Web Applications Architecture
Web Application Architecture มี 3 แบบแบ่งตาม Application Program คือ
1. Host-based Architecture เป็ น Architecture แบบแรกๆ การท างานทุ ก อย่ า งจะอยู่ ที่
Server และ Client ทาหน้าที่เป็ นเพียง Terminal ทาหน้าที่แสดงผลและรับข้อมูลจากผ้ใช้เท่านั้น
2. Client-based Architecture การทางานทุกอย่างจะอยูท่ ี่ Client และ Server ทาหน้าที่เป็ น
Data Storage ซึ่ งไม่ค่อยเป็ นที่ นิยม เนื่ องจากคอขวดของระบบอยู่ที่เครื อข่ายเพราะสถาปั ตยกรรม
แบบนี้ ใช้ Bandwidth ค่อนข้างสู ง
3. Client-Server Architecture การท างานจะแบ่ งออกเป็ นส่ วนย่อยๆโดยงานใดอยู่ใกล้
ผูใ้ ช้ จะนาไปไว้ในฝั่ง Client เช่น Presentation logic และ Application logic ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
Server เช่น Data storage และ Data access logic จะนาไปไว้ในฝั่ง Server เป็ นต้น
3
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2.4 Web Services4
Web Services คื อ ระบบซอฟต์แ วร์ ที่ อ อกแบบมา เพื่ อ สนับ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ คือ XML เว็บเซอร์ วิสมีอินเทอร์ เฟส ที่ใช้อธิ บายรู ปแบบข้อมูลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลได้ ลักษณะการให้บริ การของ Web Services นั้นจะถูกเรี ยกใช้งานจากแอพพลิ เคชั่น
(Application) อื่ น ๆ ในรู ป แบบ RPC (Remote Procedure Call) ซึ่ งการให้ บ ริ ก ารจะมี เอกสารที่
อธิ บายคุ ณสมบัติของบริ การกากับไว้โดยภาษาที่ถูกใช้เป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ ยนคือ XML ทาให้
สามารถเรี ยกใช้คอมโพเนนท์ (Component) ใดๆก็ได้ในระบบหรื อแพลทฟอร์ ม (Platform) ใดๆก็
ได้บนโปรโตคอล HTTP ซึ่ งเป็ นโปรโตคอลสาหรับ World Wide Web หรื ออินเทอร์ เน็ ต อันเป็ น
ช่องทางที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกในการติดต่อสื่ อสารกันระหว่าง Application กับ Application ใน
ปัจจุบนั

รู ปที่ 2.3 การทางานของ Web Services
การทางานของ Web Services ประกอบไปด้วย มาตรฐานหลัก 4 อย่าง ดังนี้
XML (Extensible Markup Language) เป็ นภาษามาตรฐานที่ทุ กระบบสนับสนุ น ทาให้
ข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษา XML จะถูกนาไปประมวลผลต่ออย่างอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ภาษา
XML จึงถูกนามาใช้เป็ นภาษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ Web Services

4
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SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็ นมาตรฐานของเทคโนโลยี Distributed
Objects โดยทาหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบของ XML ทาให้เรี ยกใช้งานโปรแกรม
ข้ามระบบผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้
WSDL (Web Services Description Language) เป็ นภาษามาตรฐานที่ ใช้ส าหรั บอธิ บ าย
การใช้งานโปรแกรมที่ เปิ ดให้บริ การ ซึ่ งเขียนขึ้ นตามแบบมาตรฐาน XML ดังนั้น WSDL จึงเป็ น
เสมือนคู่มือให้กบั ระบบ เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ี การเรี ยกใช้งาน Web Services
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็ นระบบมาตรฐานในการ
อธิ บายและค้นหา Web Services โดยเป็ นตัวกลางให้ provider มาลงทะเบียนไว้ โดยใช้ไฟล์ WSDL
บอกรายละเอียดของบริ ษทั และบริ การที่มีให้ ทาให้ Requestor สามารถค้นหาและทราบว่าบริ ษทั มี
ผลิตภัณฑ์และบริ การอะไรบ้าง สามารถติดต่อขอดาเนินธุ รกิจการค้ากับบริ ษทั ได้โดยอัตโนมัติผา่ น
ทาง Web Services
2.5 Android Push Notification Service5
สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) แอนดรอยด์เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ มี
โครงสร้ า งแบบเรี ย งทับ ซ้ อ นหรื อ แบบสแต็ ก (Stack) ซึ่ งรวม เอาระบบปฏิ บ ัติ ก าร (Operating
System) , มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอพพลิ เคชัน่ ที่สาคัญ เข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อใช้สาหรับทางาน
บนอุ ป กรณ์ พ กพาเคลื่ อนที่ (Mobile Devices) เช่ น โทรศัพ ท์มื อถื อ เป็ นต้น การท างานของแอน
ดรอยด์ มี พ้ื น ฐานอยู่ บ นระบบลี นุ ก ซ์ เคอร์ เนล (Linux Kernel) ซึ่ งใช้ Android SDK (Software
Development Kit) เป็ นเครื่ องมือสาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บน ระบบปฏิบตั ิการ Android และ
ใช้ภ าษา Java ในการพัฒ นา สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) นั้น ถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นลาดับชั้นออกเป็ น 4 ชั้นหลักดังนี้

5
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รู ปที่ 2.4 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.ชั้ นแอพพลิเคชั่ น (Application) ชั้นนี้จะเป็ นชั้นที่อยูบ่ นสุ ดของโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
Android ซึ่ งเป็ นส่ วนของ แอพพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอพพลิเคชัน่ รับ/ส่ งอีเมล์ , SMS
, ปฏิทิน ,แผนที่ , เว็บเบราเซอร์ , รายชื่อผูต้ ิดต่อ เป็ นต้น ซึ่ งแอพพลิเคชัน่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์.
apk โดยทัว่ ไปแล้วจะอยูใ่ นไดเร็ คทอรี data/app
2.ชั้ น แอพพลิเคชั่ น เฟรมเวิร์ค (Application Framework Layer) ในชั้น นี้ จะอนุ ญ าตให้
นักพัฒนาสามารถเข้าเรี ยกใช้งาน โดยผ่าน API (Application Programming Interface) ซึ่ ง Android
ได้ออกแบบไว้เพื่อลดความซ้า ซ้อนในการใชง้าน application component
3.ชั้ นไลบรารี (Library Layer) Android ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารี ต่างๆ ที่สาคัญและมี
ความจาเป็ นเอาไว้มากมาย เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม
4.ชั้ นลีนุกซ์ เคอร์ เนล (Linux Kernel Layer) ระบบ Android นั้นถูกสร้ างบนพื้นฐานของ
ระบบปฏิบตั ิการ Linux โดยในชั้นนี้ จะมีฟังก์ชนั การทางานหลายๆ ส่ วน แต่โดยส่ วนมากแล้วจะ
เกี่ ยวข้องกับ ฮาร์ ดแวร์ โดยตรง เช่ น การจัดการหน่ วยความจา (Memory Management) การจัดการ
โพรเซส (Process Management) การเชื่อมต่อเครื อข่าย (Networking) เป็ นต้น

5
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Android Push Notification Service เป็ นระบบการแจ้งเตื อ นที่ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ ไ ด้รับ ข้อ มู ล
ล่าสุ ดเกี่ ยวกับกิ จกรรมที่ เหมาะสมและอยู่ในแอพพลิ เคชัน เช่ น ข้อความแชทใหม่จากเพื่อนหรื อ
ปฏิ ทินกิ จกรรม กลุ่มของชุ ดคาสั่งที่จะถูกเรี ยกใช้จะแสดงผลให้กบั ผูใ้ ช้งานผ่านทางแถบสถานะ
(Status Bar) ของหน้าจอ Notification เป็ นข้อความแจ้งเตือนรู ปแบบหนึ่ ง ที่ ไม่จาเป็ นว่าแอพพลิ เค
ชันจะทางานอยู่หรื อไม่ ก็สามารถแสดงการแจ้งเตือนข้อความ Notification ได้ นอกจากข้อความ
แจ้งเตือนแล้ว Notification ยังสัน่ หรื อมีเสี ยงแจ้งเตือนได้ดว้ ย

รู ปที่ 2.5 การทางานของ Android Push Notification Service

5

https://developer.android.com/design/patterns/notifications.html

14

2.6 Location-Based Services6
Location-Based Services (LBS) เป็ นบริ การอย่างหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สาย
ที่ทาให้บุคคลหรื อองค์กรใดๆ ระบุตาแหน่ งที่อยูข่ องผูใ้ ช้อุปกรณ์ ไร้ สายได้อย่างแม่นยา ลักษณะ
บริ การที่พบเห็ นบ่อยคือคาถาม ตอนนี้ เราอยู่ที่ไหน จะไปที่สถานที่ที่ตอ้ งการได้อย่างไร มีอะไรอยู่
แถวนี้บา้ ง ซึ่ งเป็ นการค้นหาสถานที่ คน สัตว์ หรื อ สิ่ งของ

รู ปที่ 2.6 การทางานของเทคโนโลยี LBS
การให้ บ ริ ก ารสามารถแบ่ ง ออกเป็ นสองกลุ่ ม ใหญ่ คื อ Pull services และ Push services
ส าหรั บ Pull services เป็ นลัก ษณะบริ ก ารเช่ น เดี ย วกับ การเข้า ใช้ ง านเว็บ โดยแบ่ ง ย่อ ยได้เป็ น
functional services เช่ น การเรี ย กแท็ ก ซี่ , รถพยาบาล และ Information services เช่ น การค้น หา
ธนาคาร หรื อร้านอาหารห้าดาว ส่ วน Push services ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่ งโดยมีการร้องขอ หรื อไม่มี
การร้องขอก็ตามจากผูใ้ ช้บริ การ โดยปกติบริ การจะเริ่ มทางานเมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ บริ เวณที่ กาหนด หรื อ
ตามเวลาที่ ต้ ั ง ไว้ ตั ว อย่ า งเช่ น บริ การโฆษณาสิ นค้ า ลดราคา เมื่ อ ลกค้ า ผ่ า นไปใกล้ ๆ กั บ
ห้างสรรพสิ นค้าที่กาลังลดราคา ไม่จาเป็ นที่จะต้องเดินไปดูป้ายโฆษณา หรื อเดินหาแผ่นพับ ข้อมูล
ทุกอย่างจะถูกส่ งมายังอุปกรณ์พกพาของลูกค้า

6
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LBS มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่ วนใหญ่ๆ มีดงั นี้
1.Mobile Devices คือส่ วนของอุปกรณ์ พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Device) ผูใ้ ช้นาไปใช้งาน
เพื่อใช้ในการร้องขอตอบรับ หรื อ แสดงผลข้อมูล ในรู ปแบบของเสี ยง ภาพ ข้อความ ซึ่ งอาจจะเป็ น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะเป็ น มือถือ พีดีเอ โน้ตบุ๊ก หรื อแม้แต่อุปกรณ์แสดงแผนที่ในรถยนต์
2.Communication network คื อ โครงข่ ายไร้ ส ายที่ ไ ว้ส าหรั บ รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ไม่ ว่า จะเป็ น
คาสั่งขอใช้บริ การ อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ส่งไปยังส่ วน Service Provider และส่ งผลลัพธ์กลับไปยัง
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่
3.Positioning component คื อ การให้บริ การจะต้องทราบตาแหน่ งของผูใ้ ช้โดยโครงข่าย
มื อถื อ อ าจจะ ใช้ อุ ป ก รณ์ Global Positioning System (GPS) ห รื อ แ ม้ แ ต่ ก ารติ ด อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ ไว้เพื่อติดต่อสื่ อสารบอกตาแหน่งที่มกั ถูกใช้ภายในอาคาร
4.Service and Application Provider เป็ นผูน้ าเสนอบริ ก ารต่างๆ ให้ก ับผูใ้ ช้รวมถึ งการ
ตอบสนองการเรี ยกใช้งาน ไม่วา่ จะเป็ นการคานวณหาตาแหน่ ง ค้นหาเส้นทาง โดยทัว่ ไปในส่ วนนี้
จะไม่มีการเก็บฐานข้อมูลไว้ แต่จะมีการเรี ยกข้อมูลมาจากส่ วน Data and Content Provider แทน แต่
ก็อาจจะมีService หรื อ Application Provider บางที่ๆมีฐานข้อมูล
5.Data and Content Provider คื อ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คอนเทนต์ ต่ า งๆ เป็ นส่ ว นที่ เก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ บางครั้งอาจจะไม่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ แต่จะมีการเชื่ อมต่อกับพาร์ ทเนอร์ ที่มี
ความชานาญต่างๆ เช่นผูใ้ ห้บริ การแผนที่
LBS สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ประโยชน์ ได้ห ลายรู ป แบบและได้มี ก ารพัฒ นารู ปแบบ
ใหม่ๆอยูเ่ สมอ ตัวอย่างของบริ การต่างๆที่สามารถนาLBSไปใช้ได้
- Emergency Service ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น เช่ นการกูภ้ ยั อุบตั ิเหตุ ซ่ ึ งจะเข้าถึ งจุดเกิ ดเหตุ ได้
เร็ วขึ้น ถ้าหากมีการนาเครื่ องมือที่สามารถส่ งสัญญาณได้วา่ อุบตั ิเหตุเกิด ณ แห่งใด
- Navigation Service คื อ การให้ บ ริ ก ารน าทาง ซึ่ งผูใ้ ช้จะก าหนดจุ ด ปลายทางและให้
อุปกรณ์ไร้สายที่ให้บริ การLBSบอกทิศทางในการเดินทางได้
- Information Service คือการให้บริ การข้อมูลต่างๆ ในบริ เวณที่ผใู้ ช้หรื ออุปกรณ์น้ นั ๆอยู่
เช่ นข้อมู ล การจราจร, ข้อมู ลแหล่ งที่ พ กั หรื อข้อมู ล เกี่ ยวกับ ประเภทของสิ่ งมี ชี วิตใน
บริ เวณนั้นๆ
- Tracking and Management Service เป็ นการบริ การเกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามทรั พย์สิ น
หรื อสิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจ เช่ นระบบขนส่ งอาจจะมีความต้องการติดตามรถบรรทุกแต่
ละคันว่าอยูต่ าแหน่งใดเป็ นต้น
6
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2.7 Google Maps Android API7
หนึ่ งในการบริ การของ Google ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู งในปั จจุบนั คือระบบแผนที่
เมื่ อเราต้องการพัฒ นาแอพลิ เคชัน เกี่ ยวกับ เส้ นทางหรื อการเดิ น ทาง ถ้าจะให้นักพัฒ นาเขี ยนเอง
ทั้งหมดก็คงใช้ระยะเวลาในการพัฒนานาน ทาให้เสี ยเวลาในการพัฒนา ดังนั้นวิธียอดนิ ยมก็คือการ
ใช้ API ของ Map Engine ที่มีอยูแ่ ล้วของทาง Google ที่เปิ ดให้นกั พัฒนาสามารถเรี ยกใช้ได้ เพื่อลด
ระยะเวลาในการพัฒ นาให้ ไ วขึ้ น สะดวกมากขึ้ น ซึ่ ง API ตัว นี้ จะมี ชื่ อ เรี ย กว่ า Google Maps
Android API
Google Maps Android API ได้มีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงมาเรื่ อยๆ ซึ่ งจะรวมอยูใ่ น Google
Play Services ที่เป็ นศูนย์กลางทางานของ Google Services ทั้งหลายบนแอนดรอยด์ ดังนั้นแอพลิเค
ชันจะเรี ยกใช้งาน Google Maps ได้เครื่ องนั้นๆก็จะต้องมี Google Apps ติดตั้งอยูด่ ว้ ย Google Maps
ไม่ ส ามารถท างานบน Emulator AVD ได้ เพราะไม่มี Google Apps ดังนั้นควรทดสอบบนเครื่ อง
จริ งหรื อ Genymotion ที่ ติดตั้ง Google Apps ไว้แล้ว สิ่ งที่ จะต้องทาเพื่ อเรี ยกใช้งาน Google Maps
จะมีดงั นี้
- น ารหั ส SHA1 จาก Key store ไป ข อ API Key ส าห รั บ Google Maps ที่ Google
Developer Console เพื่อกาหนดโปรเจคของแอปพลิเคชัน
- เพิ่ม Dependencies ของ Google Play Services ลงในโปรเจคของแอปพลิเคชัน
- กาหนด Layout XML สาหรับแสดง Google Maps
- เรี ยกใช้งานด้วยคาสั่งสาหรับ Google Maps เพื่อใช้งานตามต้องการ
การปั ก หมุ ด สถานที่ ใ นแผนที่ (Marker) มี จุดประสงค์เพื่ อสร้ างสั ญ ลัก ษณ์ ในแผนที่ ณ
ตาแหน่ งของสถานที่ที่เราอยู่ การระบุตาแหน่งในแผนที่จะใช้ระบบละติจูด (Latitude) กับลองติจูด
(Longitude) โดยทัว่ ไปแล้วผูพ้ ฒั นาระบบจะใช้วธิ ี ที่น่าสนใจ 3 วิธื คือ ใช้หมุดปั กแบบปกติ ใช้หมุด
ที่มีการตกแต่งสี และใช้ไฟล์รูปภาพทาหน้าที่เป็ นหมุด
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รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างแผนที่แสดงเส้นทางด้วย Google Maps Android API
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