ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ
โปรแกรม AppServ
ก่อนการนําโปรแกรมนี้ ไปใช้งานได้น้ นั จะต้องทําการติดตั้งโปรแกรม AppServ เพื่อให้
โปรแกรมทํางานได้ จึงเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อเป็ นคู่มือในการใช้งาน
เตรียมโปรแกรมเพือ่ ติดตั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต์ http://www.appserv.org โดยเลื อกเวอร์ ช่นั ที่
ต้องการติดตั้ง
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อทําการติดตั้ง จะปรากฏหน้าจอตามรู ปที่ 1

รู ปที่ ก.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ
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2. เข้าสู่ ข้ นั ตอนเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายในรู ปแบบ GNU
License หากผูต้ ิดตั้งอ่านเงื่อนไขต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว หากยอมรับเงื่อนไขให้กด Next เพื่อเข้าสู่ การ
ติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขให้กด Cancel เพื่อออกจากการติ ดตั้งโปรแกรม
AppServ ดังรู ปตัวอย่างที่ 2

รู ปที่ ก.2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการ GNU License

3. เข้า สู่ ข้ นั ตอนการเลื อ กปลายทางที่ ต้องการติ ด ตั้ง โดยค่ า เริ่ ม ต้น ปลายทางที่ ติด ตั้ง จะเป็ น
C:\AppServ หากต้องการเปลี่ยนปลายทางที่ติดตั้ง ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางที่ตอ้ งการ ตาม
รู ปที่ 3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็ จสิ้ นให้กดปุ่ ม Next เพื่อเข้าสู่ ข้นั ตอนการติดตั้งขั้นต่อไป
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รู ปที่ ก.3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ

4. เลือก Package Components ที่ตอ้ งการติดตั้ง โดยค่าเริ่ มต้นนั้นจะให้เลือกลงทุก Package แต่หาก
ว่า ผูใ้ ช้ง านต้อ งการเลื อ กลงเฉพาะบาง Package ก็ ส ามารถเลื อ กตามข้อ ที่ ต้อ งการออกโดย
รายละเอียดแต่ละ Package มีดงั นี้
– Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทาํ หน้าเป็ น Web Server
– MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทาํ หน้าเป็ น Database Server
– PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที่ทาํ หน้าประมวลผลการทํางานของภาษา PHP
– phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บไซต์
เมื่อทําการเลือก Package ตามรู ปที่ 4 เรี ยบร้อยแล้ว ให้กด Next เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการติดตั้งต่อไป
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รู ปที่ ก.4 เลือก Package Components ที่ตอ้ งการติดตั้ง

5. กําหนดค่าคอนฟิ กของ Apache Web Server มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 3 ส่ วน ตามรู ปที่ 5 คือ Server
Name คือช่องสําหรับป้ อนข้อมูลชื่อ Web Server ของท่านเช่น www.appserv.org Admin Email
คือช่องสําหรับป้ อนข้อมูล อีเมล์ผดู ้ ูแลระบบ เช่น root@appserv.org HTTP Port คือช่องสําหรับ
ระบุ Port ที่จะเรี ยกใช้งาน Apache Web Server โดยทัว่ ไปแล้ว Protocol HTTP นั้นจะมีค่าหลักคือ
80 หากว่าท่านต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ Port 80 ก็สามารถแก้ไขได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง Port การ
เข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทุกครั้งที่เรี ยกใช้งานเว็บไซต์จาํ เป็ นที่ตอ้ งระบุหมายเลข Port ด้วย เช่น
หากเลือกใช้ Port 99 ในการเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งต้องใช้ http://www.appserv.org:99 จึงจะสามารถเข้า
ใช้งานได้
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รู ปที่ ก.5 แสดงการกําหนดค่าคอนฟิ กค่า Apache Web Server

6. กําหนดค่าคอนฟิ กของ MySQL Database มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 3 ส่ วน ตามรู ปที่ 6 คือ Root
Password คือช่องสําหรับป้ อนรหัสผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของ Root หรื อผูด้ ูแลระบบทุกครั้ง
ที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลในลักษณะที่เป็ นผูด้ ูแลระบบ ให้ระบุ user คือ root Character Sets ใช้ในการ
กําหนดค่าระบบภาษาที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล,เรี ยงลําดับฐานข้อมูล, Import ฐานข้อมูล, Export
ฐานข้อมูล, ติดต่อฐานข้อมูล Old Password หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน PHP กับ MySQL
API เวอร์ ชนั่ เก่า โดยเจอ Error Client does not support authentication protocol requested by
server; consider upgrading MySQL client ให้เลือกในส่ วนของ Old Password เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา
นี้ Enable MyISAM หากท่านต้องการใช้งานฐานข้อมูลในรู ปแบบ MyISAM ให้เลือกในส่ วนนี้ดว้ ย
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รู ปที่ ก.6 แสดงการกําหนดค่าคอนฟิ กของ MySQL Database

7. สิ้ นสุ ดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สําหรับขั้นตอนสุ ดท้ายนี้ จะมีให้เลือกว่าต้องการสั่ง
ให้มีการรั น Apache และ MySQL ทันทีหรื อไม่ จากนั้นกดปุ่ ม Finish เพื่ อเสร็ จสิ้ นการติ ดตั้ง
โปรแกรม AppServ
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รู ปที่ ก.7 แสดงหน้าจอขั้นตอนสิ้ นสุ ดการติดตั้งโปรแกรม AppServ

