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Flow of the program
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การ compile โปรแกรมภาษา Java

การ Run โปรแกรมที่สร้างด้วยภาษา Java

Helloworld.java javac Helloworld.class

Helloworld.class

java
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วิธีที่ 1  แจก Bytecode
ไฟล์นี้จะเป็น .class
ตอนใช้งานต้องลง JRE และท าการรันโปรแกรมด้วยค าสั่ง
Java –cp . ชื่อไฟล์
ใช้งานยุ่งยาก แต่ไฟล์เล็กและท างานได้ทุก platform

3



Java class file

สั่งรัน class file ด้วยค าสั่ง java –cp . ชื่อไฟล์(ไม่ต้องม.ีclass)
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Java Class File
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หลังจากท าการ build แล้ว 1 คลาสจะถูกสร้างเป็น .class จ านวน 1 ไฟล์



Java Class File
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หากส าเนาไฟล์ไปไม่ครบ
ชื่อไฟล์ หรือ โฟลเดอร์เปลี่ยนไป
โปรแกรมจะรันไม่ได้



Java Class File
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ข้อดีของการใช้ class file
- สร้างเองโดยอัตโนมัติเมื่อท าการ build 
- ท างานข้าม platform ได้

ข้อเสีย
- ไม่มีระบบความปลอดภัย
- ผู้ใช้ต้องลงโปรแกรม JRE 
- ต้องพิมพ์ค าสั่งบน console เพื่อรัน
- อาจมีหลายไฟล์ท าให้มีความยุ่งยากในการติดตั้งโปรแกรม



Java Archive File

hello.jar

ข้อมูลอภิพันธุ์
(metadata)
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Jar File คือ Java ARchive file คือแฟ้มที่เกิดจากการรวม class file และข้อมูลอื่นๆมาท าการบีบอัด
ไว้ในแฟ้มเดียว สามารถรันบน windows ได้ด้วยการ double click

รันด้วยค าสั่ง java –jar ชื่อไฟล์.jar
หากเป็น windows application จะ double click รันได้เลย



Java Archive File
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ข้อดีของการใช้ jar
- มีการบีบอัดข้อมูล (zip) ท าให้แฟ้มมีขนาดเล็ก
- สร้าง sub directory ได้
- รวมแฟ้มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว
- รองรับลายเซ็นดิจิทัล
- ท างานข้าม platform ได้

ข้อเสีย
- ผู้ใช้ต้องลงโปรแกรม JRE 
- ต้องพิมพ์ค าสั่งบน console เพื่อรัน
- มีความยุ่งยากในการสร้าง (ในกรณีที่ไม่ใช้ eclipse)



Executable File

10

แฟ้มกระท าการ (Executable File) คือแฟ้มที่ใช้บรรจุค าสั่งการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นรหัสค าสั่งภาษาเครื่อง เมื่อโหลดลงสู่หน่วยความจ าแล้วสามารถ
ท างานได้เลย
แฟ้มชนิดนี้แต่ละ platform จะมีโครงสร้างและส่วนขยายที่แตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่น platform Windows PC จะมีส่วนขยายเป็น .com หรือ .exe เป็นต้น
ส่วนหัว (header)จะขึ้นต้นด้วย MZ



Executable File

hello.jar

- Header
- Icon
- metadata
- JRE
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Launch4j.exe

สามารถท างานได้ด้วยการ double click
หรือพิมพ์ชื่อไฟล์บน console 



Java 
Source code

Java 
complier

Java 
Bytecode

CPU

Native Code Jit Compiler

12

Executable File

JRE

JAR



CPU

Native Code Jit Compiler
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Executable File
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Executable File
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ข้อดีของการใช้ Executable File
- ใช้งานง่าย
- เปลี่ยนรูป icon ได้
- มีข้อดีอื่นๆเหมือน jar 
- ฝัง JRE ลงไป หรือบังคับให้ผู้ใช้ติดตั้ง JRE รุ่นที่ต้องการได้

ข้อเสีย
- ไม่ท างานข้าม platform
- แฟ้มมีขนาดใหญ่
- มีความยุ่งยากในการสร้าง (ในกรณีที่ไม่ใช้ launch4j)



Java Archive File

hello.jar
ข้อมูลอภิพันธุ์
(metadata)
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JAR file เกิดจากการน าเอา .class มา zip รวมกัน

เราสามารถย้อนขั้นตอนเพื่อดึง .class ออกมาใช้งานจาก .jar ได้ไหม ?

hello.jar
ข้อมูลอภพิันธุ์
(metadata)



Java Archive File
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ตอบ: สามารถท าได้ 
ในขั้นตอนของการ build เราสามารถน าเอา .jar มารวมเข้าไปด้วยได้
eclipse สามารถแกะ metadata ดูว่าข้างใน .jar มี class อะไรบ้างได้
โปรแกรมเมอร์นิยมแจก code เป็น .jar เพราะใช้งานง่าย และผู้น าไปใช้งานไม่
สามารถแก้ไข source code ได้
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วาร์ปกลับไปยังคาบแรก
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หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด

1-2 Introduction และทดสอบก่อนเรียน

3-4 Object Oriented Programming (มโนทัศน์)

5 Java Fundamental (พื้นฐาน java ในคาบแลป)

6-7 Classes Relation (วาดผังคลาส)

8-9 Inheritance (ทฏษฎีการสืบทอด)

10-11 Interfaces (คลาสนามธรรม)

12 Refactoring (การปรับโครงสร้าง codeเก่าให้เป็น
oop)

13 Object Oriented Design Pattern (การ
ออกแบบคลาส)

14 Object-Oriented Application Frameworks 
(AWT/Swing platform)

15 ทบทวน (คาบนี)้



คุณจะได้อะไรจากวิชานี้
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หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

1 คุยกับนักคอมพิวเตอรร์ู้เรื่อง

2 คุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่อง

3 เข้าใจกระบวนทศัน์ในการเขียนโปรแกรมที่มีคนใช้มากทีสุ่ด

4 เขียนโปรแกรมภาษา JAVA ได้ อย่างมืออาชีพ
5 ต่อยอดไปสู่ภาษาอื่นเช่น C# หรือ Python ได้อย่างง่ายดาย



ความรู้ของวิชานี้จะเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้าง

20

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

1 การออกแบบซอฟต์แวร์ (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

2 สร้างเว็ปไซต์ (Java script)

3 ระบบฐานข้อมูล

4 สร้างโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
5 การประมวลผลภาพ
6 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง



ให้ทุกคนกลับไปอ่านทบทวนหัวข้อที่เรียนมา
สอบปลายภาควันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

15.30-18.30 ห้อง 80-50x อาคารเรียนรวม 80 ปี
ข้อสอบมีทั้งกา และ เติมค า

ห้ามน าเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
จดเข้าห้องสอบได้ 1 แผ่น A4 เขียนได้ทั้ง 2 หน้า

ขอให้ทุกคนโชคดี
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