Server 2 Go…..real portable webserver
การพัฒนาเว็บไซต์ในปั จจุบนั จาเป็ นต้ องอาศัยเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) ทังที
้ ่เป็ นเครื่องแม่ข่ายเว็บจริง หรือการจาลองเครื่องพีซี/Notebook Computer
ให้ เป็ นเครื่องแม่ข่ายเว็บ ด้ วยโปรแกรมเช่น AppServ, XAMPP อย่างไรก็ตามการจาลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ อาจจะไม่คอ่ ยสะดวกในการใช้ งานมากนักเพราะ
ต้ องกาหนดสถาวะแวดล้ อมให้ เหมือนกัน จึงจะสามารถคัดลอกเว็บที่พฒ
ั นาไปใช้ งานได้ รวมทังอาจจะไม่
้
สะดวกในการจัดทาบทเรียน/สื่อการเรียนที่ต้องส่ง
อาจารย์ผ่าน CD-ROM, DVD และ/หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ
Server2Go นับเป็ นโปรแกรมขนาดเล็กที่ชว่ ยให้ การจาลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ เป็ นไปได้ สะดวก และแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ น เนื่องจากเป็ นเว็บเซิฟเวอร์ สาหรับพบ
พา โดยที่ไม่ต้องติดตังโปรแกรมจ
้
าพวก Appserv ลงในเครื่องก็สามารถที่จะทางานได้ แม้ ในอุปกรณ์ที่อา่ นได้ อย่างเดียว นัน่ หมายความว่า เว็บแอพพลิเคชัน่ ที่
อยูบ่ นฐานของ Server2Go สามารถรันได้ จาก CD-ROM, DVD-ROM, Thumbdirve หรือแม้ กระทัง่ จากในเครื่องก็ได้ เช่นกัน ตัวอย่างเว็บแอพพิเคชัน่ ที่
สามารถทางานได้ ก็คือ เว็บแอพพลิเคชัน่ ที่มี database เป็ น MySQL ซึง่ ก็ได้ แ่่ ก่ CMS,Blog, wiki เป็ นต้ น
การจัดการเรียนในห้ องเรียน หรือการส่งงานพัฒนาเว็บไซต์ Server2Go น่าจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ

ดาวน์ โหลดโปรแกรม
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่ http://www.server2go-web.de/download/download.html และเลือกเวอร์ ชนั ที่ต้องการ

วิธีการใช้ งาน
เมื่อดาวน์ โหลดไฟล์ เรียบร้ อยแล้ วให้ แตก zip ไฟล์ โดยไฟล์ ของ Server2Go จะอยู่ภายใต้ โฟลเดอร์ distribute_apache2.2
สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ได้ ตามต้ องการ



autorun.inf เป็ น file autorun เรี ยก Server2Go.exe อีกทีใช้ สาหรับเวลา Write ทังหมดลง
้
CD-ROM เมื่อเสียบแผ่นแล้ วก็จะเรี ยก Server2Go.exe ทางานทันที






logo.ico เป็ น icon ที่ใช้ ร่วมกับ autorun.inf
pms_config.ini เป็ น config file ที่ใช้ set ค่าต่างๆของ Server2Go เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับ
Server2Go.exe เป็ น file หลักที่จะไปเปิ ดการทางานของ Apache , MySQL และค่าต่างๆของ PHP อีกที
splash.png เป็ นรู ปภาพที่จะ Load ขึ ้นเมื่อกดเรี ยก Server2Go ให้ ทางาน

ทดสอบว่ าโปรแกรมสามารถทางานได้

ด้ วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Server2Go.exe

โปรแกรมจะโหลดเพื่อเตรียมความพร้ อมในการแสดงผล

หากสามารถรันได้ จะขึ ้นหน้ าจอนี ้ ก็แสดงว่าการทางานของโปรแกรมนี ้สมบูรณ์

ตัง้ ค่ า config

ปรับแต่ง pms_config.ini ให้ เข้ าใจแล้ ว Server2Go จะอยูใ่ นมือคุณ
เปิ ด pms_config.ini ด้ วย text editor ขึ ้นมาแล้ วลองดูโครงสร้ าง File หากคุณคุ้นเคยจะรู้สกึ ว่ามันก็คล้ ายๆกับ Apache config หรือ php.ini นันแหล่
้
ะ
ใน pms_config.ini นี ้แบ่งการปรับแต่งออกเป็ น 3 ส่วนโดยคุณสามารถปรับแต่งตามรายละเอียดนี ้
[general] ข้ อมูลพื ้นฐานของ Web Server









ServerName คือ ชื่อของ Web Server นี ้ ส่วนใหญ่จะใช้ คาว่า localhost
UseSplash คือ รู ปที่ใช้ ในการ Load เมื่อมีการเปิ ดโปรแกรม Server2Go ขึ ้นมา สามารถระบุเป็ นรูปอื่นๆ ได้ แต่ต้องเป็ นนามสกุลได้ ดงั นี ้ bmp, jpg, png, tif,
ico, tga, pcx, psd
ShowStartupProgress คือ แสดงการ Load เมื่อมีการเปิ ดโปรแกรม Server2Go
SplashTransparencyColor คือ ระบบเป็ นตัวเลข RGB เพื่อให้ ภาพที่ Load ขึ ้นมาโปร่ งใส
KeepRunningAfterBrowserClose คือ ต้ องการให้ Serer2Go ยังทางานได้ หรื อไม่ ทังที
้ ่ได้ ปิด Browser ไปแล้ ว, 0 คือปิ ด browser ปิ ด server2go 1 คือปิ ด
browser แต่ server2go ยังคงทางานอยู่
ShowTrayIcon คือ การแสดง icon ที่ System Tray หรื อไม่ 0 คือไม่โชว์ 1 คือ โชว์
StartLocal คือ การใช้ งานบน harddisk หากต้ องการใช้ ให้ กาหนดเป็ น 1 ถ้ าใช้ งานบน CD-Rom กาหนดเป็ น 0
ShowShutdownMessage คือ การแสดงข้ อความเวลาเมื่อมีการ Shutdown ตัว Server2Go

[http] เป็ นการกาหนดข้ อมูลในส่วนของ Webserver มีการ config ดังนี ้







HostName ระบุเป็ น ip ของเครื่ องที่คณ
ุ ใช้ งาน ถ้ าใช้ งานส่วนตัวไม่ย่งุ กับ ip address ให้ กาหนดเป็ น local ip นันคื
้ อ 127.0.0.1
Port ระบุ port ของ Web Server นี ้แก้ ไขเป็ น 80 สาหรับ web ปกติ
DefaultFile File แรกที่จะโดนเปิ ด อันนี ้ไม่ต้องระบุก็ได้ ไปจัดการที่ httpd.conf ก็ได้ ครับถ้ าต้ องการ
DefaultRoot เป็ น folder ของ Website ที่จะถูกเปิ ดขึ ้น
DeleteHttpTemp กาหนด เป็ น 1, 0 เลือก 1 คือจะลบ File temp ทุกอย่างทิ ้งเมื่อปิ ด Server2Go และ 0 คือคงเก็บ temp ทุกอย่างเอาไว้
HideTempFolder กาหนดเป็ น 1, 0 เลือก 1 คือซ่อน Temp ต่างๆไว้ 0 คือ ไม่ซอ่ น

[database] เป็ นการกาหนดข้ อมูลในส่วน MySQL มีการ config ดังนี ้









UseMySQL กาหนดเป็ น 1, 0 เลือก 1 เพื่อให้ MySQL เริ่ มทางาน
LocalMirror เป็ นการสารองฐานข้ อมูลไว้ ในเครื่ องที่ใช้ กาหนดเป็ น 1,0 เลือก 1 เพื่อให้ ใช้ Mirror
OverwriteLocalMirror กาหนดเป็ น 1, 0 เพื่อให้ เขียนทับใน Mirror Folder
MirrorFolder กาหนดเป็ น path ว่าต้ องการให้ ไปเก็บไว้ ที่ path ไหน
DeleteDatabaseFiles กาหนดให้ ลบ File ทิ ้งเมื่อปิ ดโปรแกรม Server2Go หรื อไม่
MySQLPort กาหนด port ของ MySQL
MySQLCmd กาหนด command เริ่ มแรกเมื่อ Start MySQL
HideMirrorFolder กาหนดเป็ น 1,0 เลือก 1 เพื่อซ่อน Folder นี ้

หลากหลายคาถามเกี่ยวกับ Server2Go








ติดตังเว็
้ บไซต์ผ่าน Server2Go แล้ ว แต่เมื่อเปิ ดอีกครัง้ ปรากฏว่าข้ อมูลหายไปหมด มีการแจ้ งว่าหาฐานข้ อมูลของเว็บไม่พบ – แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ค่าติดตังที
้ ่จาเป็ น
โปรแกรม Server2Go
สร้ าง Blog : Wordpress ด้ วย Server2Go
การติดตัง้ Joomla ด้ วย Server2Go
การติดตัง้ Moodle ด้ วย Server2Go

มีการแจ้ งว่ าหาฐานข้ อมูลของเว็บไม่ พบ
ติดตังเว็
้ บไซต์ผ่าน Server2Go แล้ ว แต่เมื่อเปิ ดอีกครัง้ ปรากฏว่าข้ อมูลหายไปหมด มีการแจ้ งว่าหาฐานข้ อมูลของเว็บไม่พบ

ปั ญหาเกิดขึ ้นเพราะค่าติดตัง้ (Default) ของ Server2Go กาหนดให้ สร้ างไฟล์ฐานข้ อมูล MySQL ไว้ ใน Temp Folder
การแก้ ไขปั ญหา




ปิ ด Server2Go ที่พฒ
ั นาอยู่
เข้ าไปเปิ ดไฟล์ pms_config.ini จากโฟลเดอร์ Server2Go
แก้ ไขรายการ LocalMirror=1 โดยเปลี่ยนเลข 1 ให้ เป็ นเลข 0

เปิ ด Server2Go แล้ วติดตังโปรแกรมอี
้
กครัง้

