บทที่ 2
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลขาวภายในองคกร ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆ
ที่สามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้
2.1 Multimedia Database
2.2 Intranet/PHP Library
2.3 การพัฒนาซอฟตแวรแบบ AGILE
2.4 Extreme Programming (XP)
2.1 Multimedia Database
คือฐานขอมูลที่บันทึกขอมูลทั้งตัวเลข อักขระ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถแสดงได
พรอมกันในเวลาเดียวกันและสามารถโตตอบกับผูใชไดดวย
Media data

Special nature

Text data

Typical digital file formats
ASCII, RTF, HTML, SGML, XML,
TXT

Audio data

Time dependence with
digitized data size can
affect quality

WAV, AU, MPEG-MP3

Image data

Results from pictures,
drawings and
photographs

JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

Video data

Time-dependent
sequence of video frames

AVI, FLV, MPEG
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2.2 Intranet/PHP Library
อินทราเน็ต
(Intranet)
คือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงการสื่อสารดวยระบบ
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี(TCP/IP) ซึ่งเปนระบบโปรโตคอลในการสื่อสารของเครือขายอินเทอรเน็ต
(Internet) ดังนั้น โปรแกรมเพื่อการสื่อสารบนเครือขายอินทราเน็ตจึงเปนซอฟตแวรชนิดเดียวกัน
กับที่ใชในการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต
สวนความแตกตางที่ชัดเจนระหวางเครือขาย
อินทราเน็ตกับเครือขายอินเทอรเน็ต คือ อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่ครอบคลุมทั้งโลก
อินเทอรเน็ตไมมีใครเปนเจาของอยางแทจริง และไมมีใครสามารถควบคุมเครือขายอินเทอรเน็ตได
แตสําหรับเครือขายอินทราเน็ตมีเจาของแนนอน และถูกควบคุมโดยองคกรหรือบุคคลผูเปนเจาของ
ภาษาพีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซด สคริปต โดยลิขสิทธิ์
อยูในลักษณะโอเพนซอรส ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาในรูปแบบ
HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล ซึ่ง ภาษาพี
เอชพี นั้นงายตอการเรียนรู ซึ่งเปาหมายหลักของภาษานี้ คือใหนักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขียน เว็บ
เพจที่มีความตอบโตไดอยางรวดเร็ว
ชื่อของพีเอชพี
ภาษาพีเอชพี ในชื่อภาษาอังกฤษวา PHP ซึ่งใชเปนคํายอแบบกลาวซ้ํา จากคําวา PHP
Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page
ตัวอยางภาษาพีเอชพี
ภาษาพีเอชพี จะเปนสวนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําสั่งจะปรากฏระหวาง <?php ... ?>
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึ่งจะไมแสดงคําสั่งที่ผูใชเขียน ซึ่ง
เปนลักษณะเดนที่พีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต-ไซด สคริปต เชน ภาษาจาวา
สคริปต ที่ผูชมเว็บไซตสามารถอาน ดูและคัดลอกคําสั่งไปใชเองได นอกจากนี้พีเอชพียังเปนภาษา
ที่เรียนรูและเริ่มตนไดไมยาก
โดยมีเครื่องมือชวยเหลือและคูมือที่สามารถหาอานไดฟรีบน
อินเทอรเน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการ
คําสั่ง การอานขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส ความสามารถจัดการกับ
คุกกี้ ซึ่งทํางานเชนเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอื่นเชน การประมวลผลตามบรรทัด
คําสั่ง (command line scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพีเอชพี พาร
เซอร (PHP parser) โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือเบราวเซอร ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน

6

ยูนิกซหรือลีนกุ ซ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชในแบบ
Simple text processing tasks ได
การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมวาจุดประสงคหลักใชในการแสดงผล HTML แตยังสามารถ
สราง XHTML หรือ XML ได นอกจากนี้สามารถทํางานรวมกับคําสั่งเสริมตางๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลขอมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอยางมากในการ
ทํางานเปนประมวลผลขอความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเปน
เอกสาร XML ในการแปลงและเขาสูเอกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน SAX และ DOM สามารถ
ใชรูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML
2.3 การพัฒนาซอฟตแวรแบบ AGILE
หลักการ Agile
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

เนนความพอใจใหลูกคา ลูกคาชอบ มีการสงมอบ Software อยางตอเนือ่ ง
ยอมรับ requirement ที่เปลี่ยนแปลง
มีการสงมอบงานบอยๆ (ทุกๆ 2 สัปดาห)
ลูกคาและผูพฒ
ั นาตองทํางานรวมกัน (โปรแกรมเมอรไปทํางานที่ site ลูกคา) ตองเจอกัน
ทุกวันจนโปรเจคเสร็จ
การทํางานตองปลอยใหทีมงานมีอํานาจการตัดสินใจเองได ปลอยใหเคาทํางาน ไวใจกัน
และทีมงานก็ตองมีความรับผิดชอบระดับหนึ่ง
การติดตอกัน ตองคุยซึ่งๆหนา หามอีเมลลหรือโทร
วัดความกาวหนาของงานที่ Software
กระบวนการทํางาน ใหทําไปเรื่อยๆ อยาหวือหวา คอยๆทํา สงงานทีละนิด ชวยทําให
คุณภาพชีวิตของผูพัฒนาดีขนึ้
ผูพัฒนา สปอนเซอร ลูกคา ตองมีการทําไปเรื่อยๆ คงที่ ไมเร็วเกินหรือชาเกิน
ทีมงานตองใหความสนใจกับเทคนิคตางๆ มีการแชรกัน
เนนความงาย ออกแบบงายๆ พื้นๆ ไมซับซอน ทําใหดูแลแกไขงายเมื่อพบความ
เปลี่ยนแปลง
ทีมมีความรับผิดชอบในกระบวนการของตัวเอง
มีการนัดพบแลกเปลี่ยนกันสม่ําเสมอ
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โมเดลของ Agile (AM : Agile Modeling)
•
•
•

•

•

เลือกบางหลักการมาทํา
เปนวิธีหนึ่งทีจ่ ะเอาหลักการของ Agile มาจัดการกับเอกสารและระบบเดิมที่มีอยูได
ใน Agile ประกอบดวย
1. value ผลลัพธ
2. principle หลักการ
3. practices วิธีปฏิบัติ
ทั้งสามอยางนีเ้ ปนสวนหนึ่งในโมเดล Agile ที่สามารถนํามาพัฒนา SW ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิด overhead นอย
ใหมอง Agile เปนสวนขยายของกระบวนการพัฒนา SW แบบเดิมได
o ให Agile เขาไปกํากับ ดูวาของเดิมที่มีอยูอน
ั ไหนสําคัญก็ทํา ไมสําคัญก็ละ
o นํา Agile มาจัดลําดับความสําคัญ ดูวากิจกรรมไหน ควรทํา ไมควรทํา

AM Value (ผลลัพธ)
•
•
•
•
•

เนนติดตอสื่อสาร
เนนความงาย ไมซับซอน
เนน feedback จากลูกคา
เนนความกลาตัดสินใจ
เนนความเคารพกันและกัน

AM Core Principle (หลักการ)
•
•
•

งาย ไมมากเกิน
รับ requirement พรอมเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
เนนปจจุบันเปนหลัก
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•
•
•
•
•
•

ทํา model ตามความจําเปนเทานั้น
พยายามใช multiple model มองหลายๆมุมมอง
มีการตอบกลับเร็ว
SW ถือเปนจุดมุงหมายหลัก
ใหแบกสัมภาระเบาๆ
AM Supplement Principle
o เนน content มากกวา representation (ที่ใช UML เขียน) ไมเนนเครื่องมือ เนนที่
เนื้อหาขางใน
o ติดตอกันอยางเปดเผย และตรงไปตรงมา

AM Core Practice (แนวทางปฏิบัติ /ลงมือทํา)
1. จัดประชุม รวบรวม Active stakeholder เทานั้น บางมีอาจมี None stakeholder เขามาฟงได
แตหามออกความคิดเห็น หามถาม หามติดตอ หามแสดงไอเดีย
2. นํา Artifact มาใชใหถูกตอง
o Artifact คือชิ้นสวนของงานที่เราทําระหวางการพัฒนาระบบเชน อีเมลล, source
code,จดหมาย,ใบเชิญประชุม ถา Artifact ใดถูกเลือกมาใชในการทํางาน เรียกวา
"work products" และถา work products นี้ ถูกสงมอบใหลูกคาเรียกวา
"Deliverable"
3. พยายามเปนเจาของงาน สามารถทํางานแทนกันและกันได
4. พยายามใชโทเดลแบบคูขนาน จะไดมองตางมุม เพื่อเก็บรายละเอียดของระบบใหครบ
5. ทําใหเนื้อหางาย
6. พยายามวาดรูปไมใหซบั ซอน
7. พยายามใหโมเดลเขาถึงไดทกุ คน
8. สามารถเปลี่ยน Artifact นึงไปอีกอันได
9. ใชโมเดลแบบเล็กกอนคอยขยาย
10. พยายามใหผูอนื่ มีสวนรวมในการทําโมเดล
11. พิสูจนดว ยการลองเขียน code ดู (จาก code เริ่มตนตั้งแตแรก)
12. ใชเครื่องมืองายๆในการทํางาน เชน กระดาษ,กระดานดํา
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2.4 Extreme Programming (XP)
Extreme Programming นําเสนอแนวคิดในการแบงการพัฒนาออกเปนกลุมของงานยอย
โดยแตละงานยอย ควรจะทําเสร็จ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และควรมีการพบปะระหวางทีมพัฒนาใน
แตละวัน เพื่อทดสอบงาน ที่ทําเสร็จลงไปแลว โดยถามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับขอกําหนดของ
ซอฟตแวร (Software Specification) จะตองมีการจัดการอยางเปน กระบวนการเทานั้น สําหรับตัว
โครงการเองจะมีการพัฒนาแบบกาวหนา โดยโคดที่เขียนขึ้นตองเพียงพอที่จะทํางาน ในระดับของ
ฟงกชัน รวมทั้งรายละเอียดทุกอยาง (การออกแบบ คุณสมบัติและตัวโคด) จะตองไดรับการดูแล
ควบคูกันไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับความตองการ ของ user มากที่สุด
XP เปนการกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติงานวันตอวันสําหรับผูบริหารและนักพัฒนา
ระบบ กฎเกณฑในการปฏิบัติที่วานี้หมายถึงการเกื้อหนุน XP values และยังทําใหเปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น ผูเสนอยังเชื่ออีกวา การใชวิธีการปฏิบัติเหลานี้ (ซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติแบบดั้งเดิมในของ
วิศวกรรมซอฟแวรซึ่งเรียกอีกอยางวา Extreme levels) นั้นจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาที่
ตอบสนองตอความตองการของ user (agile) ไดดียิ่งกวาวิธีการแบบดั้งเดิม ทั้งยังทําใหการสราง
ซอฟแวรมีคุณภาพที่ดีขั้นอีกดวย
วัตถุประสงคหลักของ XP คือการลดตนทุนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสําหรับวิธีพัฒนาระบบ
แบบดั้งเดิมความตองการของระบบจะถูกกําหนดเมื่อตอนเริ่มตนโครงการ และบอยครั้งที่จะยึดติด
กับความตองการนั้น ซึ่งก็จะทําใหตนทุนการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหโปรแกรมเปนไปตามความ
ตองการในขั้นตอนตอมาสูงขึ้น (เปนลักษณะทั่วไปของโครงการวิศวกรรมซอฟตแวร)
XP ตั้งเปาที่จะลดตนทุนการเปลี่ยนแปลงโดยการเสนอแนะ values, principles และ
practices ซึ่งในการประยุกตใชงาน XP โครงการพัฒนาระบบควรจะมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้นตอ
การเปลี่ยนแปลงความตองการของ user

