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ตอนที่

PERL คือภาษาคอมพิวเตอรภาษาหนึง่ ยอมาจาก Practical Extraction and Report Language
ถูกพัฒนาขึน้ โดย Mr.Larry Wall ตัง้ แตปพ .ศ. 2519 (ค.ศ.1976) มีรปู แบบคลายภาษา C ถูกใชพฒ
ั นา
เว็บไซต เพือ่ ประมวลผลขอมูลและนําเสนอในแบบโตตอบกับผูใ ช มีลกั ษณะการทํางานแบบ Server-side
script ซึง่ ทํางานบนเครือ่ งใหบริการ (Server) เชนเดียวกับภาษา PHP หรือ ASP ภาษาเหลานีเ้ ก็บ Source
code บนเครือ่ งบริการ (Server) เมือ่ ผูใ ชรอ งขอโปรแกรมทีต่ อ งการ สิง่ ทีส่ ง ใหผใู ช คือ ผลลัพธทผี่ า นการ
ประมวลผล
คําที่ตรงขามกับ Server-side script คือ Client-side script เก็บ Source code บน Server
เมือ่ ผูใ ชรอ งขอโปรแกรมทีต่ อ งการ จะคัดลอก Source code สงใหผใู ชทงั้ หมด และใหโปรแกรม Browser
เชน Internet explorer หรือ Netscape ประมวลผลใหเปนไปตามตองการในเครือ่ งคอมพิวเตอรของผูใ ช
โดยปกติจะสามารถดู Source code ไดทงั้ หมด ภาษาทีน่ ยิ มใชเชน JavaScript หรือ VBScript เปนตน
ผูเ ขียนเริม่ เขียน PERL ครัง้ แรกเมือ่ กลางปพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) เพราะเปนภาษาเดียวทีน่ า ใช
สําหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก และมีผน ู ยิ มใชมากทีส่ ดุ ภาษาหนึง่ เพือ่ การพัฒนาเว็บไซตแบบไดนามิก
ภาษานีท้ าํ งานบน Unix หรือ Linux ไดยอดเยีย่ ม ถาใครคิดจะเขียนภาษา PERL และนําไปใชงานกับ Free
hosting นักพัฒนามากมายจะรูจ กั hypermart.net เปนอยางดี ในสมัยนัน้ ทีน่ ยี่ งั เปดบริการ Free hosting
แตปจ จุบนั เปดใหบริการสมาชิกใหม เฉพาะผูย นิ ดีชาํ ระคาบริการเทานัน้ สวนสมาชิกเดิมยังไดรบั บริการ

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

บทที่
ภาษา PERL

>>>

ตอนที่ 3 : เรื่องนารูสําหรับเว็บโปรแกรมเมอร
ตามปกติแมไมจา ยคาบริการ และผูเ ขียนเปนผูห นึง่ ทีย่ งั ใชบริการของทีน่ ี่ โดยใชชอื่ เว็บไซตวา thaiall.com
โดยเสียคาบริการปละ $199 แต thaiabc.com ทีเ่ ปนอีกเว็บหนึง่ ของผูเ ขียน ยังใชบริการในแบบไมเสีย
คาบริการ แตมปี า ยโฆษณาผุดขึน้ มา (Popup banner) 2 ปายทุกครัง้ ทีเ่ ว็บไซตถกู เปด
ปจจุบนั ยังมีเว็บไซตทเี่ ปดใหบริการ PERL เชน se-ed.net หรือ netfirms.com เปนตน ถาทาน
ตองการเริม่ ตนศึกษา หรือทดสอบสรางเว็บไซตดว ยตนเอง สามารถสมัครใชบริการ free hosting เหลานี้
เมือ่ เขาใจหลักการพืน้ ฐานแลว จึงไปจดโดเมนเนม และเชา web hosting เพือ่ เขียนโปรแกรมในระดับสูง
และสรางบริการทีด่ ตี อ ไป

18.1 แหลงทดสอบการใชโปรแกรม

1. ใชงานกับ Free hosting เชน se-ed.net, netfirms.com หรือ prohosting.com เปนตน
2. ติดตัง้ OMNI ซึง่ เปน Web server และหาโปรแกรม perl.exe ไวในหอง c:\perl\bin เพือ่ เปน
ตัวแปรภาษา
3. ติดตัง้ PWS (Personal Web Server) หรือ Web server ทีท่ า นเชือ่ ถือ แลวติดตัง้ ActivePerl
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บทที่ 18 : ภาษา PERL

ปกติผเู ขียนไมสนับสนุนใหเขียนโปรแกรม และทดสอบในเครือ่ งคอมพิวเตอร แตใหเขียนแลว
upload ขึน้ ไปยัง free hosting แลวทดสอบดูเลย เพราะคาใชจา ยในการใชบริการอินเทอรเน็ตตํา่ มาก หลาย
ครัง้ ทีต่ วั แปรภาษาฝง เครือ่ งบริการ (Server) ไมตรงกับตัวแปรทีอ่ ยูใ นเครือ่ งคอมพิวเตอรทบี่ า น หลายทาน
พบวา เขียนและทดสอบในเครือ่ งคอมพิวเตอรของตนแลวใชงานไดสมบูรณ แตหลังจาก upload ขึ้น
เครือ่ งบริการ (Server) กลับใชงานไมได โดยเฉพาะภาษา PERL เมือ่ พลาดแลว หาจุดผิดพลาดยาก เพราะ
ไมบอกวาผิดอยางไร นักพัฒนาตองไปคนหาเองวา ลบบรรทัดใดแลวไมผดิ พลาด จะตองทดสอบทีละบรรทัด
บางครัง้ ลืมแคเครือ่ งหมาย , หรือ ; ใชเวลาทัง้ วันก็มี เรือ่ งแบบนีโ้ ปรแกรมเมอรทราบกันดี
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18.3 การเขียน PERL ใชกับ Free hosting

ตอนที่

เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเขี ย น PERL เพราะผู  เ ขี ย นต อ งการเขี ย นเว็ บ ไซต ที่ ส ามารถ
ใหบริการไดอยางสมบูรณ ที่ภาษา HTML ใหไมได และถาถามวาทําไมไมเลือกภาษาอื่น ก็ขอตอบ
สัน้ ๆ วากลางปพ.ศ. 2539 ยังไมมี ภาษาใดนาใชเทาภาษานี้ เทาที่เสาะหาผูใหบริการ Free hosting
ก็พบแตทใี่ หบริการภาษานีเ้ ทานัน้ และตัง้ แตนนั้ เปนตนมาก็ใชภาษานีม้ าโดยตลอด
ตัวอยางงานของผูเขียนที่ใชภาษา PERL พัฒนา
1. บริการสืบคน และระบบสารบัญเว็บ http://www.thaiall.com
2. บริการจัดอันดับเว็บ
http://www.thaiall.com/rangeweb.htm
3. บริการ Demo e-commerce
http://thaiall.hypermart.net
4. บริการขอสอบ online
http://www.thaiall.com/quiz
5. บทเรียนสอนเขียน PERL
http://www.thaiall.com/perl
6. บริการกระดานขาว
http://yonok.hypermart.net/board
7. บริการประกาศผลการเรียน
http://yonok.hypermart.net/grade
8. บริการ counter
http://www.counterthai.com
9. บริการ URL redirection
http://www.thainame.net
ทานสามารถพัฒนาโปรแกรมไดอกี มากมายดวยภาษานี้ ผูเ ขียนเพียงนําเสนอตัวอยาง ใหเปน
แนวทางสําหรับนักพัฒนามือใหม แตภาษานีม้ ใิ ชภาษาเดียวในโลก ยังมีภาษาอืน่ ทีน่ า สนใจ มีคณ
ุ สมบัตเิ ดน
หรือดอยกวา ใหทา นไดศกึ ษา และหวังวาทานจะไมดว นตัดสินใจเลือกภาษานี้ โดยไมศกึ ษาภาษาอืน่ กอน

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

18.2 เหตุผลที่เลือกเขียน PERL

>>>

ตอนที่ 3 : เรื่องนารูสําหรับเว็บโปรแกรมเมอร
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา PERL โปรแกรมแรก
1. สมัครใชบริการกับ free hosting เพื่อใหได username และ password
เชน สมัครกับ se-ed.net จะได URL เปน http://www.se-ed.net/yourname
สมัครกับ netfirms.com จะได URL เปน http://yourname.netfirms.com
2. ทดสอบ upload แฟม เชน index.html ที่สรางขึ้นอยางงาย แลวทดลองวาเปดเว็บไดจริง
เชน ให index.html สรางดวย notepad เก็บตัวอักษร 18 ตัว
โปรแกรม index.html มีขอมูล ดังนี้ <body>hello</body>
เมือ่ เปดเว็บชือ่
http://www.se-ed.net/yourname/index.html
ควรเห็นผลเปนคําวา hello
3. เขียนเว็บดวยโปรแกรม notepad แลวเก็บในชือ่ thai.pl โดยมี 3 บรรทัดขางลางนี้
#!/usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
print “thailand”;

4. หลังจาก upload แฟม thai.pl ขึน้ ไปยังเว็บไซตของผูใ หบริการ โดยปกติผใู ชตอ งใชโปรแกรม
FTP เขาไปกําหนดสิทธิด์ ว ยคําสัง่ chmod 755 thai.pl และสงเขาไปในแบบ ASCII mode ถาทดสอบและ
เห็นผลลัพธ เปนคําวา thailand เพียงคําเดียว แสดงวาโปรแกรมภาษา PERL โปรแกรมแรกของทาน ผาน
และไมผดิ พลาดแตอยางใด
ตัวอยาง URL ทีท่ า นตองไปเปด เชน http://www.se-ed.net/yourname/thai.pl
หรือ http://yourname.netfirms.com/cgi-bin/thai.pl

18.4 การอานขอมูลจากแฟมมาพิมพ

ถาทานมีขอ มูลอยูใ น data.csv มีโครงสรางแบบ CSVDelimited (Comma Separated Value) ที่
สรางดวย notepad หรือไดแฟมมาจากโปรแกรม Microsoft Excel เมือ่ สงเขาไปใน Web server ทานสามารถ
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บทที่ 18 : ภาษา PERL
เขียนโปรแกรมดวยภาษา PERL เพือ่ อานขอมูลจากแฟมนี้มาแสดงผล
ตัวอยาง source code ที่ใชเปนดังนี้
#!/usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
$filename = ‘data.csv’;
open(myfile,“$filename”);
@getrec=<myfile>;
close(myfile);
$cnt=@getrec;
for $i (0..$cnt-1){
@rec=split(/,/,$getrec[$i]);
print $i + 1, “-”,$rec[0], “-”,$rec[1], “<br>”;
}

โปรแกรมนีช้ ว ยนักพัฒนาเลือกใชตวั แปรจากระบบ บางครัง้ ตองการทราบคา DOCUMENT
_ROOT ของระบบทีใ่ ชอยู เพราะผูใ ชบริการอาจไมไดเขียนคําอธิบาย นักพัฒนาตองเขียนโปรแกรมขึน้ มา
ตรวจสอบคาเหลานีใ้ นเครือ่ งบริการ (Web server) และนําไปใชตามความตองการ คําสัง่ เพือ่ เรียกคาบางคา
มาใชเขียนไดดงั นี้ print “$ENV{‘DOCUMENT_ROOT’}”; หรือ print $ENV{“DOCUMENT_ROOT”};
โปรแกรมแสดงคา $ENV ทัง้ หมด

3:

18.5 การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด

ตอนที่

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

ภาพแสดงแฟมขอมูลทีส่ รางดวย Microsoft Excel และแสดงผลลัพธจากการประมวลผลใน IE

#!usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
foreach $key (keys(%ENV)){
print “<b>$key</b>=$ENV{$key}<br>”;
}
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

18.6 แนะนําเว็บไซต

1. http://www.activeperl.com
2. http://www.netfirms.com
3. http://www.perl.com
4. http://www.perl.org
5. http://www.se-ed.net
6. http://www.thaiall.com/perl
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ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรมเพือ่ ใหบริการภาษา perl
ผูใหบริการ Free web hosting 25 Mb
แหลงอางอิงเกี่ยวกับภาษา perl โดย O’Reilly
แหลงอางอิงภาษา Perl ที่นาศึกษาอีกแหงหนึ่ง
ผูใหบริการ Free web hosting 15 Mb
บทเรียนสอนเขียนภาษา PERL โดยผูเขียน
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