ข้ อสอบปลายภาครายวิชา CIT3206 เวบเบสโปรแกรมมิ่ง
คาสั่ ง
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ http://srinuan.crru.ac.th/cit3206/final
Download File รู ปภาพและฐานข้ อมูลได้ ที่ http://srinuan.crru.ac.th/cit3206/final/final.rar
(รหัสผ่าน คือ finalcit3206)
ข้ อที่ 1 สร้าง Folder Website รหัสนักศึกษา_FINAL ตัวอย่าง 561463001_FINAL
ข้ อที่ 2 สร้างฐานข้อมูลชื่อ final และสร้างตารางชื่อ pizza โดยมีรายละเอียดดังนี้(ไม่ตอ้ งพิมพ์ Comments) กาหนดให้ id
เป็ น Primary Key
Field
Type
Extra
Comments
id
int(11)
auto_increment Auto number
name
varchar(100)
คานาหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุลลูกค้า
tel
varchar(15)
เบอร์โทรศัพท์
address
varchar(250)
ที่อยูส่ าหรับส่ ง Pizza
pizzasize
varchar(6)
ขนาด Pizza (small,medium,large)
topping
varchar(255)
Topping pizza
total
DOUBLE
รวมเงินทั้งสิ้ น
หรื อ ใช้ Code Sql นีใ้ นการสร้ าง Table
CREATE TABLE `pizza` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`name` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`tel` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
`address` VARCHAR( 250 ) NOT NULL ,
`pizzasize` VARCHAR( 6 ) NOT NULL ,
`topping` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`total` DOUBLE NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8 AUTO_INCREMENT =1;

ข้ อที่ 3 กาหนดให้มีการสร้าง Array ในข้อที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
$pre=array("นาย","นางสาว","นาง");
$pizza=array("Small"=>99,"Medium"=>199,"Large"=>299);
$topping=array("Extra Cheese","Pepperoni","Sausage","Mushrooms","Black Olives","Green Peppers",
"Tomatos","Onions","Anchovies");

โดยที่
$pre คือ คานาหน้าชื่อ
$pizza คือ ขนาดของ Pizza และราคา
$Topping คือ Topping Pizza ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายรายการ คิดเพิ่มรายการละ 50 บาท

ข้ อที่ 4 สร้างเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สร้างเว็บเพจ ฟอร์มสั่ง Pizza บันทึกไฟล์ชื่อ Pizza_รหัสนักศึกษา.php โดยสามารถออกแบบเว็บเพจได้ตามถนัด
หรื อออกแบบดังรู ป

ข้ อกาหนดเว็บเพจ ฟอร์ มสั่ ง Pizza
 สร้าง Array ในข้อที่ 3 และให้นา Array ที่สร้างใช้ในการสร้างฟอร์มสัง่ Pizza
 กาหนดให้บงั คับการป้ อน คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เบอร์ โทร ที่อยูส่ าหรับส่ ง Pizza และขนาด Pizza
 เมื่อ คลิกปุ่ ม สั่งซื้ อ ให้นาข้อมูลที่ป้อนไปแสดงและบันทึกยังเว็บเพจชื่อ SAVEpizza_รหัสนักศึกษา.php
 เมื่อ คลิกปุ่ ม เคลียร์ ให้เคลียร์หน้าเว็บเพจ
 สามารถนารู ปภาพมาตกแต่งได้ตามความถนัด

2) สร้างเว็บเพจชื่อ SAVEpizza _รหัสนักศึกษา.php โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากรู ป
 แสดงข้อมูลส่ วนตัวลูกค้าจากการป้ อนสั่ง Pizza
 สรุ ปรายการ Pizza ที่สั่ง พร้อมทั้งคานวณหาราคา Pizza ตามขนาด และรวมเงินทั้งสิ้ น โดยที่
 ราคา Pizza ขึ้นอยูก่ บั ขนาด Pizza ที่ลูกค้าสั่งซื้ อ
 ราคา Topping คิดเพิม่ รายการละ 50 บาท ตามจานวน Topping ที่เลือกในข้อ 1)
 รวมเงินทั้งสิ้ น เกิดจาก ราคา Pizza บวก ราคา Topping
 ทาการบันทึกข้อมูลรายการสั่ง Pizza ลงในฐานข้อมูล final ตาราง pizza ที่สร้างไว้
 เมื่อคลิกเลือก กลับไปสั่ งซื้อ ให้กลับไปยังเว็บเพจสั่งซื้ อ Pizza Pizza_รหัสนักศึกษา.php
 เมื่อคลิกเลือก แสดงรายการสั่ งซื้อทั้งหมด ให้แสดงเว็บเพจชื่อ SHOWorder_รหัสนักศึกษา.php

3) สร้างเว็บเพจชื่อ SHOWorder _รหัสนักศึกษา.php โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากรู ป
 นาข้อมูลการสั่งซื้ อ Pizza จากฐานข้อมูล final ตาราง pizza ที่บนั ทึกไว้มาแสดงดังรู ปข้างต้น
 เมื่อคลิกเลือก กลับไปสั่งซื้ อ ให้กลับไปยังเว็บเพจสั่งซื้ อ Pizza Pizza_รหัสนักศึกษา.php
ข้ อที่ 5 วิธีการส่ งข้อสอบ กาหนดให้บีบอัดไฟล์ Folder Website แล้วแนบไฟล์ ส่ งเมล์ไปที่

fongmanee.s@gmail.com
หรื อส่ งมาในระบบข้อความเฟสบุค๊

https://www.facebook.com/messages/webbase.computerscience

