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บทที 1: เริมต้ น และติดตัง Yii 2
ทําไมต้ องใช้ PHP Framework
 มีการเขียนโค้ ดทีเป็ นมาตรฐาน ช่วยลดและกําจัดโค้ ดทีไม่จําเป็ น
 ช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน เช่น เรื องความปลอดภัย การสร้ างฟอร์ ม เป็ นต้ น
 ช่วยทําให้ การทํางานเป็ นทีมง่ายขึน เพราะต้ องเขียนโค้ ดเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 ช่วยในการบํารุงรักษาโค้ ดได้ ง่ายขึน
 มี community ทีเข้ มแข็ง เราสามารถถาม และคอยขอคําแนะนําได้

ทําความรู้ จักกับ Yii Framework
Yii (อ่านออกเสียงว่า ยี) เป็ น PHP Framework ทีมีประสิทธิภาพการทํางานสูง มีคณ
ุ ลักษณะเด่นหลายด้ านทีช่วยให้ เราเขียนโปรแกรมได้
ง่ายขึน ไม่วา่ จะเป็ น MVC, DAO, Form input และการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล (validation), AJAX, Security เป็ นต้ น นอกจากนี
Yii ยังสามารถสร้ าง Web Application ได้ ทกุ ขนาด ไม่วา่ จะเป็ นระบบ CMS, e-commerce, Restful Web service และยังให้ นกั พัฒนาต่อ
ยอดเขียน extensions เสริ มได้ อีกด้ วย

MVC และ Best Practices
Yii มีรูปแบบการเขียนแบบ MVC (Model, View, Controller) ซึงการจะเขียนให้ ดีนนั ต้ องศึกษาแนวทางกันก่อน สรุปให้ ดงั นี
สรุปการเขียน Model ทีดี
 ประกอบด้ วย โค้ ดในส่วน business data
 ประกอบด้ วย โค้ ดในการส่วนของการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
 ประกอบ ด้ วย method การทํางานในส่วนของ business logic
 อย่าเขียนโค้ ดเกียวกับการ request, session หรื อโค้ ดเกียวกับสภาพแวดล้ อมของระบบ
 ระวังหรื อหลีกเลียงเขียนโค้ ดเกียวกับ HTML ในส่วนของการแสดงผลใน Model ให้ ไปเขียนที view แทน
สรุปการเขียน View ทีดี
 View จะต้ องมีโค้ ดเฉพาะ HTML และ PHP ทีเกียวข้ องกับการแสดงผล จัดรูปแบบข้ อมูลต่างๆเท่านัน
 จะต้ องไม่โค้ ดเกียวกับการ query ฐานข้ อมูลต่างๆ
 หลักเลียงการรับค่า $_GET, $_POST เพราะเป็ นหน้ าทีของ Controller
 ถ้ าเรารับค่ามาจาก model จะต้ องไม่ไปแก้ ไขค่าทีรับมา

 ใช้ คลาสในกลุม่ Helper เพือช่วยในการจัดรูปแบบข้ อมูล
สรุปการเขียน Controller ทีดี
 มีไว้ เขียนเกียวกับ request ข้ อมูล เช่น get, post, put เป็ นต้ น
 มีไว้ เรี ยกเมธอดเกียวกับ Models และ เรี ยก component ต่างๆ
 มีไว้ สง่ ข้ อมูลต่างๆ ไปให้ views เพือนําไปแสดงผล
 ไม่ควรมีโค้ ดการประมวลผลของ Models ถ้ ามีให้ ไปเขียนที Models ดีกว่า
 หลีกเลียงการเขียน HTML และโค้ ดทีเกียวข้ องกับการแสดงผลข้ อมูล ให้ ไปเขียนที view ดีกว่า

การติดตังต้ องเตรี ยมอะไรบ้ าง
เนืองจากหนังสือเล่มนีไม่ใช่หนังสือพืนฐาน การเตรี ยมตัวอย่างแรกในการอ่านหนังสือเล่มนีคือ เราจะต้ องมีพืนฐานภาษา PHP และ มี
ความรู้เกียวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Object Oriented Programming หรื อ OOP มาก่อน เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
เรี ยนรู้ สําหรับคนทียังไม่มีพืนฐานความรู้ดงั ทีกล่าวมา ผมว่าแนะนําควรให้ ศกึ ษาก่อนดีกว่าครับ
ในการติดตัง Yii 2 สิงทีเราต้ องเตรี ยม ประกอบด้ วย
1. XAMPP สําหรับจําลองเครื องเราให้ เป็ น Web Server ประกอบด้ วย Apache, PHP, MySQL/MariaDB และ phpMyAdmin
2. Netbeans สําหรับใช้ เขียนโค้ ด หรื อจะใช้ IDE ทีถนัดก็ได้
3. Composer สําหรับการจัดการกับ PHP Packages หรื อ Library ต่างๆ
ขันตอนการติดตังทังหมด สามารถเปิ ดดูวิดีโอได้ ที https://www.youtube.com/watch?v=6DH_aEaJ3X4

Extension ของ PHP ทีควรเปิ ดไว้
บางครังระหว่างติดตัง Composer หรื อ พัฒนา Web Application อาจมี errors สําหรับบางคําสัง ก่อนติดตัง Yii2 ควรไปตรวจสอบ หรื อ
เปิ ด extension ในไฟล์ php.ini ให้ เรี ยบร้ อย คือ ให้ เปิ ดไฟล์ php.ini (C:\xampp\php\php.ini) ค้ นหา extension แล้ วเอาเครื อง; ออก
ข้ างหน้ า เสร็ จแล้ วบันทึกไฟล์แล้ ว restart Apache ส่วนรายการ extension ทีควรเปิ ดมีดงั ต่อไปนี
extension=php_bz2.dll

extension=php_curl.dll

extension=php_mbstring.dll

extension=php_gd2.dll extension=php_openssl.dll

extension=php_intl.dll

extension=php_fileinfo.dll

แนะนํา Advance Project Template
หลังจากติดตังเครื องมือต่างๆ เรียบร้ อยแล้ ว เราจะมาติดตัง Yii 2 กัน ซึงโดยปกติรูปแบบของโปรเจคของ Yii 2 จะมีอยู่ 2 รูปแบบด้ วยกัน
ได้ แก่ Basic Project Template และ Advanced Project Template ในหนังสือเล่มนีผมจะเลือกใช้ รูปแบบ Advanced Project Template
เพราะมีการแยกส่วน Front-end และ Back-end กันอย่างชัดเจน และมีตวั ช่วยอืนๆเช่น มีหน้ าเว็บลงทะเบียนผู้ใช้ มีหน้ าและฟังก์ชนั การกู้
คืนรหัสผ่านผู้ใช้ โดยทีเราไม่ต้องออกแรงเพิม  แต่!! ยังมีดีกว่านันคือ ในหนังสือเล่มนีเราจะใช้ Advanced Template ทีจะช่วยทุน่ แรงเรา
ขึนไปอีก โดยมีคนทีทํา Advanced Project Template สําเร็ จรูปทีมีหลากหลายฟังก์ชนั และเราสามารถติดตังมาใช้ ได้ เลย

แนะนํา Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic
เพือความรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการพัฒนา Web Application หนังสือเล่มนีจะใช้ Advanced Project Template ของ Nenad
Zivkovic ให้ เราเข้ าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ ที https://github.com/nenad-zivkovic/yii2-advanced-template หรื อใครจะใช้ Advance
Project Template แบบมาตรฐานทีมากับ Yii ก็ได้ เช่นเดียวกัน
สําหรับ Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic นันเค้ าได้ เขียนเพิมฟั งก์ชนั ต่างๆจาก Advanced Project Template แบบ
มาตรฐานของ Yii หลายส่วนด้ วยกัน ได้ แก่
 มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้ (User) ให้ พร้ อมกําหนด account activation ได้ ด้วย (กําหนดได้ วา่ ผู้ใช้ ต้องยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหลัง
ลงทะเบียนหรื อไม่) โดยกําหนดได้ ที common/config/params.php
 สามารถล็อกอินได้ ทงใช้
ั แบบ username/password แบบปกติ และยังล็อกอินได้ แบบ email/password ได้ ด้วย แน่นอนเรา
สามารถตังค่าระบบได้ ที โดยกําหนดได้ ที common/config/params.php เช่นเดียวกัน
 มีระบบการจัดการผู้ใช้ หรื อ RBAC มาให้ เรียบร้ อย ทําให้ เราสามารถจัดการในส่วนของผู้ใช้ ได้ เลย และสามารถกําหนดบทบาท
หรื อสิทธิในการเข้ าถึงหน้ าเว็บได้ ง่ายขึน
 มีการเก็บ Session ลงในฐานข้ อมูล
 มีระบบธีม (Theming) สําหรับเปลียนหน้ าเว็บไซต์ได้ หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถเพิมธีมได้ ง่าย
 มีระบบเว็บไซต์แบบหลายภาษา (Translation) ทําให้ เราสามารถกําหนดให้ เว็บไซต์มกี ารแสดงผลแบบหลายภาษาได้
 มีระบบ และหน้ าเว็บให้ admin หรื อ The Creator (ตัวเรา) จัดการกับผู้ใช้ ได้ เลย
 มีระบบตรวจสอบรหัสผ่านสําหรับแนะนําผู้ใช้ วา่ กรอกยาก-ง่ายเกินไปหรื อไม่
และแน่นอนเรายังใช้ ความสามารถของ Advanced Project Template แบบมาตรฐานของ Yii ได้ ครบถ้ วน เตรี ยมอินเตอร์ เน็ตให้
พร้ อม แล้ วมาติดตังกันเลยครับ!

ขันตอนการติดตัง Advanced Project Template ผ่ าน Composer
1. เข้ าไปทีโฟลเดอร์ htdocs ของ XAMPP (ปกติจะอยูท่ ี C:\xampp\htdocs) แล้ วคลิกขวา เลือก Use Composer here เราจะได้ หน้ าต่าง
command line ขึนมาเพือพร้ อมพิมพ์คําสังสําหรับติดตัง หรื อถ้ าไม่คลิกขวาก็สามารถใช้ คาํ สัง command line ได้ โดย cd เข้ าไปยัง
โฟลเดอร์ htdocs ก็ได้ เหมือนกัน เช่น cd c:\xampp\htdocs

Note: สําหรับคนทีใช้ Linux หรื อ Mac OS X ให้ ตดิ ตัง Composer โดยพิมพ์คาํ สัง:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer
2.พิมพ์คําสัง composer self-update เพือ update เวอร์ ชนั ของ Composer ให้ ลา่ สุด แล้ วกดปุ่ ม Enter รอสักครู่จะขึนคําว่า Updating to
version… ก็เป็ นอันเสร็ จเรียบร้ อย

3. ติดตัง composer asset plugin พิมพ์คําสัง composer global require "fxp/composer-asset-plugin:~1.1.1" แล้ วกดปุ่ ม Enter รอ
จนกว่าจะเรี ยบร้ อยเหมือนเดิม
Note: ระหว่างขันตอนที 3 สําหรับคนทีเพิงเคยติดตังครังแรก จะมีการถามหา token ของ GitHub ดังนัน ให้ ไปสร้ าง token ก่อน
โดยไปสมัครสมาชิกได้ ทเว็
ี บ github.com จากนันล็อกอินแล้ วเข้ าไปที https://github.com/settings/tokens คลิกปุ่ ม Generate
new token กรอก Token description คลิกปุ่ ม Generate token แล้ วใช้ เมาส์ลากคลุม token เพือคัดลอก (Copy) แล้ วนําไปวาง
(Paste) ทีหน้ าจอ command line ได้ เลย

4. สร้ างโปรเจคใหม่โดยเราจะใช้ Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic
พิมพ์คําสัง composer create-project nenad/yii2-advanced-template yii2system แล้ วกดปุ่ ม Enter รอจนเสร็ จเรี ยบร้ อย แล้ วให้ ลอง
ตรวจสอบดูวา่ มีโฟลเดอร์ yii2system ถูกสร้ างขึนในโฟลเดอร์ htdocs หรื อไม่ ถ้ ามี แสดงว่าติดตังเรี ยบร้ อยแล้ ว
Note: ตรงคําสัง yii2system คือ ชือโฟลเดอร์ ทีจะถูกสร้ างที C:\xampp\htdocs สําหรับเก็บไฟล์โปรเจคของเรานันเอง

5. พิมพ์คําสังเพือเข้ าไปในโฟลเดอร์ _protected ดังนี cd yii2system/_protected/ แล้ วกดปุ่ ม Enter (อย่าลืมว่า yii2system คือชือโปรเจค
ของเรา ถ้ าเปลียนชือเป็ นอย่างอืนก็อย่าลืมเปลียนตรงนีด้ วย) ต่อด้ วยพิมพ์คําสัง php init กด Enter พิมพ์ 0 แล้ ว Enter อีกครังเพือเลือก
สภาพแวดล้ อมการพัฒนาโปรแกรม (Development) พิมพ์ yes แล้ วกด Enter

6. สร้ างฐานข้ อมูล (database) โดยใช้ phpMyAdmin เปิ ด Browser แล้ วพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin คลิกที ลิงก์ New เพือสร้ าง
ฐานข้ อมูลใหม่ จากนันกรอกชือฐานข้ อมูล รวมทัง Collation เสร็ จแล้ วคลิกปุ่ ม Create

7. เปิ ดไฟล์ main-local.php เพือตังค่าฐานข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง yii2system /_protected/common/config/main-local.php แล้ วแก้ ไขไฟล์ให้
ตรงกับฐานข้ อมูลทีได้ สร้ างไว้ ได้ แก่ dbname, username, password

8. กลับมาทีหน้ าต่าง command line (สังเกตว่าเรายังอยูใ่ นโฟลเดอร์ _protected อยู)่ พิมพ์ yii migrate แล้ วกด Enter จากนันจะมีรายการ
ตารางของฐานข้ อมูลแสดงขึนมา พิมพ์ yes เพือสร้ างตารางทุกตาราง โดยตารางต่างๆนัน ประกอบด้ วยตารางผู้ใช้ ตารางสําหรับ rbac
ตารางสําหรับเก็บ session และ ตารางตัวอย่างสําหรับเก็บบทความ (article)
Note: ถ้ าใช้ Linux หรื อ Mac OS ให้ ใช้ คําสัง . /yii migrate

9. พิมพ์คําสัง yii rbac/init แล้ วกด Enter เพือสร้ างระบบจัดการผู้ใช้ แบบ rbac สร้ างตารางบทบาท และสิทธิการเข้ าใช้ งานต่างๆ

Note: ถ้ าใช้ Linux หรื อ Mac OS ให้ ใช้ คําสัง . /yii migrate/init
10. เสร็ จเรียบร้ อย! เปิ ด Web browser แล้ วลองพิมพ์ http://localhost/yii2system เพือเข้ าในส่วนของ front-end และลองพิมพ์
http://localhost/yii2system/backend เพือเข้ าส่วนของ back-end

แนะนําการใช้ งาน Advanced Project Template เบืองต้ น
หลังจากติดตัง Advanced Project Template เรี ยบร้ อยแล้ ว สิงทีต้ องทําต่อไป คือ แนะนําให้ ลงทะเบียน (เมนู Signup) เพือสร้ างผู้ใช้
ใหม่ สําหรับผูใ้ ช้คนแรกทีลงทะเบียนจะได้ เป็ น ผู้ดูแลระบบสูงสุด หรื อเรี ยกบทบาทว่า The Creator สามารถทําอะไรก็ได้ ใน Web
Application ของเรา ส่วนการลงทะเบียนครังต่อๆมาจะได้ บทบาทหรื อสิทธิเป็ นสมาชิกหรื อ member นันเอง

