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บทที่ 4 

ระบบปฏิบัติการเครือขาย  
(Network Operating System) 

 
 
 

4.1 กลาวทั่วไป 

การที่หนวยงานตางๆสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรขึ้นมาใชงาน นอกเหนือจากการติดต้ังเครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันแลว ระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network Operating 

System – NOS) เปนสิ่งที่ขาดเสียไมได ไมเชนน้ันการวางระบบทั้งหมดจะเสียไปโดยเปลาประโยชน ระบบปฏิบัติการ
เครือขาย มีอยูหลายประเภท เชน Microsoft Windows, Novell NetWare, UNIX และอื่นๆ โดยทั่วไป
ระบบปฏิบัติการเครือขายจะสรางขึ้นตามมาตรฐาน ISO/OSI (International Standard Organization / Open 

System Interconnection) ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดแบงเรื่องของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

ระบบปฏิบัติการเครือขายจะทําหนาท่ีในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงบนระบบ
เครือขายเขาดวยกัน ประสานฟงกชันการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบนระบบเครือขายใหสอดคลองกัน 
และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยในการ access เขาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงบนระบบเครอืขาย โดย
มีองคประกอบหลักท่ีสําคัญ 2 อยาง คือซอฟตแวรท่ีติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client Software) และ
ซอฟตแวรท่ีติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Software) 

 
รูปที่ 4 – 1 ตัวอยางระบบเครือขายอยางงาย 

 

 4.1.1 ซอฟตแวรเครื่องลูกขาย  
 ในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานแบบอิสระ (Stand alone) คําสั่งตางๆ ท่ีพิมพเขาไปจะถูกสงผานบัส
ภายในเครื่องคอมพิวเตอรไปยัง CPU เพื่อทําตามคําสั่งน้ันๆ อยางไรก็ตามในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตออยูบนระบบ
เครือขาย คําสั่งตางๆ หรือคํารองขอการปฏิบัติ (Request) จะถูกสงตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หรืออุปกรณ
ตอพวงอยางอื่นท่ีติดต้ังอยูบนระบบเครือขาย การดําเนินการนี้จะตองมีซอฟตแวรบางอยางรองรับการทํางาน ดังน้ี 
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 4.1.1.1 Redirector 

  เปนซอฟตแวรซึง่ทําหนาท่ีในการสงตอคํารองขอ (Request) ตอไปยังจุดหมายปลายทางที่
ตองการ โดยทัว่ไปจะมีซอฟตแวร Redirector เปนสวนหนึ่งของระบบปฏบัิติการเครื่องลูกขาย เชน Microsoft 

Windows 98, Windows Me, Windows XP Professional เปนตน Redirector จะมีหนาท่ีในการเขาไป 

intercept คํารองขอของเครื่องคอมพิวเตอร และพิสจูนทราบวาเปนคํารองขอที่ตองการสงผานบัสไปยัง CPU ของ
เครื่องตัวเอง หรือเปนคํารองขอที่ตองสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นท่ีตออยูกับระบบเครือขาย  

 
รูปที่ 4 – 2 การทํางานของ Redirector 

 
 4.1.1.2 Destination 

  ถาตองการที่จะ access เขาไปในไดเร็กทอรี ่ (directory) หรือแฟมขอมูลในคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นบนระบบเครือขาย จะตองมีซอฟตแวรท่ีจัดการเรื่องการระบุเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองการ ซอฟตแวรน้ีเรียกวา 
Destination โดยทัว่ไปจะมีซอฟตแวร Destination เปนสวนหนึ่งของระบบปฏิบัติการเครื่องลกูขาย เชน Microsoft 

Windows 98, Windows Me, Windows XP Professional เปนตน ซึ่งซอฟตแวร Destination ของ 
Microsoft Windows จะอยูในโปรแกรม Explorer ท่ีสามารถระบุเครื่องปลายทางไดโดยการใช Network 

Neighborhood จะทําใหสามารถ access เขาไปยัง Shared Folder ของเครื่องปลายทางได 
 
 4.1.1.3 Peripheral 

   Redirector สามารถที่จะสงคํารองขอไปยงัอุปกรณตอพวงที่ติดต้ังอยูบนระบบเครือขาย
โดยตรง ผานทางพอรตสื่อสารปกติ เชน LPT1 หรือ COM1 เปนตน การดําเนินการเชนน้ีจะเปนหนาท่ีของซอฟตแวร 
Peripheral โดยท่ัวไปจะมซีอฟตแวร Peripheral เปนสวนหนึ่งของระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขาย เชน Microsoft 

Windows 98, Windows Me, Windows XP Professional เปนตน 
 

 
รูปที่ 4 – 3 การทํางานของ Peripheral 
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 4.1.2 ซอฟตแวรเครื่องแมขาย 

แนนอนวาหัวใจสําคัญในการทํางานของระบบเครือขายก็คือระบบปฏิบัติการเครือขาย หรือ NOS 

(Network Operating System) ซึ่งเปนซอฟตแวรท่ีเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาดวยกัน หากปราศจาก NOS เครื่อง
ลูกขายในระบบก็ไมสามารถ access เขาไปยังระบบเครือขายได หากปราศจาก NOS เครื่องเซิรฺฟเวอรกไ็มสามารถ
ใหบริการได และหากปราศจาก NOS ก็จะไมมีระบบเครือขาย 

ไมวาระบบเครือขายจะอาศัยระบบปฏิบัติการเครือขายตัวใด แต NOS ทุกตัวจะจัดใหมีการใหบริการ
ประเภทตางๆ ซึ่งจะตองสามารถที่จะ 

 จัดเตรียมการ access เขาไปยังทรัพยากรระบบเครือขาย ซึ่งรวมทั้งไฟลและอุปกรณเสริม 
เชนเครื่องพิมพและเครื่องรับ-สงแฟกซ ใหกับเครื่องไคลเอนท (Client)  

 ประสานการทํากิจกรรมของโหนดตางๆ และอุปกรณบนระบบเครือขาย เพื่อใหม่ันใจวาจะมี
การสื่อสารเกิดขึน้เม่ือตองการ 

 ใหความม่ันใจในความปลอดภัยกับผูใช ขอมูลและอุปกรณบนระบบเครือขาย 

 

ซอฟตแวรบนเครื่องแมขายจะเปนตัวที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเครือขายสามารถ
เขามาแบงปนการใชทรัพยากรบนเครื่องแมขายได นอกจากนั้นระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขายยังจัดใหมีการกําหนด
ระดับของการแบงปนการใชทรพัยากรใหกับเครื่องลูกขายในระดับตางๆ พรอมท้ังการประสานการใชงานทรพัยากรบน
เครื่องแมขายเพื่อไมใหเครื่องลูกขายหลายๆ เครื่องเขาไปใชทรัพยากรเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน 

 
รูปที่ 4 – 4 การทํางานของระบบปฏิบัติการแมขาย 

 

นอกจากนั้น NOS จะตองมีความนาเชื่อถือ มีความสามารถในการแกไขขอผิดพลาด และสามารถที่
จะกูคืนจากความเสียหายไดอยางรวดเร็ว และงานสวนหนึ่งของ NOS คือจะตองสามารถสนับสนุนโพรเซสเซอรได
หลายตัว สนับสนุนการสรางคลัสเตอรของดิสกไดรฟ และมีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลเชน disk 

striping และ mirroring นอกจากงานพื้นฐานเหลาน้ีแลว ระบบปฏิบัติการเครือขายเชน Microsoft Windows 

NT/2000 Server ยังมีการพัฒนาใหเขากับเรื่องใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น เชนการเกิดเครือขายอินเตอรเน็ตและระบบการ
ประมวลผลแบบกระจายที่สงผลกระทบในวิถีทางการใชและอาศัยระบบเครือขาย ซึง่เปนสวนขยายท่ีมีอิทธพิลในการพฒันา
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server และมากไปกวาน้ัน Windows 2003 Server 
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  นอกจาก NOS แลว บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายผูใหบรกิาร ยังจําเปนตองมีซอฟตแวรสําหรับ
บริหารจัดการการใชงานระบบเครือขายของผูใช (Managing User Software) โดยกําหนดสิทธิการใชงานของผูใช
ในระดับตางๆ เปนกลุมผูใชงาน และซอฟตแวรบริหารจัดการระบบเครือขาย (Managing Network Software) 
เพื่อบริหารจัดการการใชงานระบบเครือขาย ในรปูแบบของซอฟตแวร Managing Tools ตางๆ สําหรับซอฟตแวรอื่นท่ีใช
กับเครื่องเซิรฟเวอรไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยใหระบบเครอืขายรับมือกับการ access เขาไปยงัเครอืขายอนิเตอรเน็ต 
และเครือขายอนิทราเน็ต การจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ การติดต้ังการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ รวมถึง
ซอฟตแวรประเภทตางๆ ท่ีไดรับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการโตตอบและการ
สื่อสาร สําหรับซอฟตแวรประเภทที่มีการใชอยางแพรหลาย จะมีการรวบรวมเปนกลุมประเภทที่เรียกวา groupware 

เชน Microsoft BackOffice Suit ซึ่งประกอบดวย 

 Exchange Server สําหรับอีเมลล ตารางเวลานัด และการแบงปนการใชขอมูลรวมกัน 

 Proxy Server สําหรับปองกนัระบบเครือขายโดยการสรางไฟรวอลล ซึ่งทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของระบบเครือขายท้ังระบบในการ access เครือขายอินเตอรเน็ต 

 Site Server สาํหรับสรางและบริหารจัดการเครือขายอินทราเน็ต 

 System Management Server สําหรับรวมการบริหารจัดการเขาไวในศูนยกลางและ
ใหบริการการวิเคราะหระบบ 

 SNA Server สําหรับจัดเตรียมการ access เขาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม 

 SQL Server สําหรับสรางและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลท่ีมีสมรรถนะสูง 
 

 4.1.3 Multitasking 

  ระบบปฏิบัติการแบบ Multitasking จะเตรียมหนทางสําหรับใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถจดัการ
กับงานมากกวา 1 งานไดในเวลาเดียวกัน ซึง่แทจริงแลวระบบปฏิบัติการแบบนี้จะควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร
ไดมากเทากับจํานวนโพรเซสเซอรท่ีมี ถามีงานมากกวาจํานวนโพรเซสเซอร ระบบปฏิบัติการจะตองจัดการใหสามารถ
สลับเวลาการทํางานใหจนกระทั่งงานตางๆ เสร็จเรียบรอย Multitasking มีหลักการทํางานอยู 2 รูปแบบคือ 

 
  4.1.3.1 Preemptive Multitasking 

การทํางานในรูปแบบนี้ ระบบปฏิบัติการสามารถควบคุมการทํางานของโพรเซสเซอร ไดโดย
ไมตองการความรวมมือกันระหวางงานตางๆ แมวาการรวมมือกันระหวางระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรอิสระ 
และระบบปฏิบัติการเครือขายกาํลังดําเนินไป แตก็สามารถนําระบบ Preemptive Multitasking มาใชประโยชนใน
การโยกยายการทํางานของ CPU ในเครื่องคอมพิวเตอรอิสระ ไปยัง Processor ของระบบเครือขายได 

 
  4.1.3.2 Non-preemptive Multitasking 

การทํางานในรูปแบบนี้ระบบปฏิบัติการสามารถตัดสินใจไดวาจะใหโพรเซสเซอรทํางานใด เม่ือใด 
ดังน้ันโปรแกรมที่เขียนสําหรับทํางานบนระบบ Multitasking แบบ Non-preemptive จะตองรวมขอกําหนดในการ
ควบคุมการทํางานของโพรเซสเซอร โดยโปรแกรมอื่นไมสามารถเขามาใชงานโพรเซสเซอรไดจนกวาโปรแกรม Non-

preemptive จะสั่งการใหโพรเซสเซอรเขาไปทํางาน 
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4.2 ระบบปฏิบัติการวนิโดวส (Microsoft Windows) 

ระบบปฏิบัติการเครือขายต้ังแต Windows NT เปนตนไปเปนการรวมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการเครือขายเปนหน่ึงเดียวกัน โดย Windows NT Server จะทําหนาท่ีของเครื่องเซิรฟเวอร และเปนแหลง
รวมของบริการตางๆ บนระบบเครือขาย สวน Windows NT Workstation เปนระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องลูกขาย 

Windows NT ปฏิบัติงานบนโครงสรางแบบโดเมน (Domain) ซึ่งเปนกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ี
เปนฐานขอมูลปกติและจัดเก็บนโยบายการรักษาความปลอดภัย แตละโดเมนจะมีชื่อของตนเอง และภายในแตละโดเมน
จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครื่องหนึ่งซึ่งทําหนาท่ีเปน PDC (Primary Domain Controller) เพื่อรักษา
บริการไดเร็กทอรี่ (Directory Service) และรับรองสิทธิการใชงานของผูใชในการ log on เขาไปในระบบเครือขาย ใน
การจัดต้ังระบบเครือขายมีรูปแบบของโดเมนใหเลือก 4 รูปแบบ คือ Single Domain ท่ีเปนระบบเครือขายโดเมนเดียวใช
เครื่องเซิรฟเวอรเพียงเครื่องเดียวเก็บรักษาฐานขอมูลผูใช Single Master จะมีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งในหลายๆ 
โดเมนเปนเครื่องสําหรับเก็บรักษาฐานขอมูลผูใช Multiple Master ซึ่งฐานขอมูลผูใชจะถูกเก็บรักษาไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรหลายเครื่องในหลายโดเมน และ Complete Thrust ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรในแตละโดเมนไดรับความ
ไววางใจซึ่งกันและกันในการตรวจสอบสิทธิการใชงานของผูใช 

ในป ค.ศ.1999 บริษัท ไมโครซอฟต (Microsoft) ไดสรางระบบปฏิบัติการตัวใหมใชชื่อวา ระบบปฏิบัติการ 
Windows 2000 Server ท่ีมีคุณสมบัติเปนระบบปฏิบัติการสําหรับเครือขาย ดังมีคุณสมบัติตามตารางที่ 4 – 1  

ตารางที่ 4 – 1 คุณสมบัติของ Window 2000 Server 

คุณสมบัต ิ คําอธิบาย 
Portability สามารถใชกับเครื่องที่ตางแพลต็ฟอรมกันได 

 Security 
นําระบบการรกัษาความปลอดภยัแหงชาติของอเมริกา ระดับ C2 มาสราง
เปนรูปแบบ Security ของ Window 2000 Server 

Compliance and Compatibility 
สนับสนุนโปรแกรมตางๆของ Windows Applications และ 
สนับสนุน Open System Interconnection (OSI) 

Scalability สนับสนุน Symmetric Multiprocessing (SMP) 

Extensibility 
งายตอการอธิบายและการใหคําจํากัดความของ Application 

Programming Interface (API) 

Ease of  Internationalization 
ระบบสามารถเลอืกใชไดรฟเวอร และพอรตตางๆ ที่มีอยูในระบบ ซึง่ตาง
ภาษากันได แลวทําการบันทกึลงในระบบ 

 

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ใช Microkernel ในการทํางาน ทําใหสามารถตัดหรือเพิ่ม
รูปแบบและบริการตางๆได มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ระบบการเชื่อมตอหนวยความจําเสมือน 
(Virtual Hardware) สนับสนุนระบบ Multi-protocol Network สามารถใหบริการ Remote Access โดยใช 
Point-to-Point Protocol (PPP) ระบบการจัดการแบบ Graphic User Interface (GUI) เปนตน นอกจากน้ัน 
Windows 2000 Server ยังมีความสามารถติดตอกับผูใชระบบ Window 98/Me, Network OLE, Internet 

Information Server (IIS), Remote Access System (RAS) แบบ Multilink และ Autodial, Point to 

Point Tunneling Protocol (PPTP), Domain Name Servers (DNS) และ WINS  
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 4.2.1 โครงสรางของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server 

Windows 2000 Server มีระบบการทํางาน 2 Mode คือ Kernel Mode และ User Mode ดังรูป 

 
รูปที่ 4 – 5 โครงสรางของ Windows 2000 Serer 

 

Kernel Mode ระบบทําการรันใน Kernel Mode เม่ือติดตอกับฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบโดยตรง 
เชน การ Interrupt การทําให Processor มากกวา 1 ตัวทํางานรวมกันได    

User Mode ในโหมดนี้ทําการรันโปรแกรมตางๆเชน Win32 Subsystem, POSIX Subsystem และ 
User Applications ท้ังหมด 

 

การที่จะเขาใจการทํางานของระบบ จําเปนตองทราบโครงสรางของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server 

พอสังเขป คือ ประกอบดวย 4 สวนหลักใหญๆ ไดแก 
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  4.2.1.1 Hardware Abstraction Layer (HAL)  

ทําหนาท่ีดูแลรักษาระบบโดยเฉพาะทางดานฮารดแวร เชน Interrupt Controllers การ
เชื่อมตออุปกรณ Input/Output  ขณะที่นํา Windows 2000 ไปทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตาง Platform กัน 
HAL จะจัดการในสวนของฮารดแวรชุดใหม  นอกจากน้ี HAL ยังสนับสนุน Symmetric Multiprocessing (SMP) 

โดยการใช HAL 2 ตัว ซึ่ง HAL ตัวแรกจะใชกับ Processor ตัวเดียว สวน HAL ตัวที่สองใชกับโพรเซสเซอรได
ต้ังแต 4 ตัว ถึง 32 ตัว  

  4.2.1.2 เคอรเนล (Kernel ) 

  เปนกลุมของโปรแกรมที่ระบบใชในการควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ  ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูดูแล
การทํางานของระบบทั้งหมดโดยมี Microkernel เปนสวนประกอบที่สําคัญ Microkernel จะแยกกันเปนชิ้นๆไม
ปะติดปะตอกัน และไดรับสิทธิพิเศษสามารถรันใน Processor Mode ไดโดย Microkernel จะเปนตัวจัดการฟงกชัน
การทํางานปกติใหแกเคอรเนล หนาท่ีหลักของเคอรเนลคือ จัดการตาราง Threads หรือ Code Segment ท่ีสัมพันธกับ
การดําเนินงาน ในแตละ Thread จะกําหนด Priority เปนตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 31 โดย Kernel จะสง Thread ไปให
โพรเซสเซอรตามลําดับหมายเลข Priority ท่ีอยูบน Thread ในระบบ Multiprocessor จะทําการคัดลอกเคอรเนลไป
รันในแตละโพรเซสเซอร โดยเคอรเนลในแตละโพรเซสเซอร จะรวมกันบํารุงรักษาทรัพยากรของระบบจากการเรียกใช 
Threads ตางๆ ท่ีรันอยูบนโพรเซสเซอรท้ังหมด 

   4.2.1.3 The NT Executive Services   

NT Executive Services เปรียบไดกับคณะผูดําเนินงาน ซึ่งมีหนาท่ีดูแลเรื่องสําคัญที่มี
ความจําเปนตอระบบทั้งหมดตามที่เคอรเนลควบคุม ไดแก การรันแอพพลิเคชั่นบนระบบ การจัดการการใหบริการตางๆ 

การจัดการหนวยความจําเสมือน การจัดการ I/O และจัดการการปฏิบัติการตางๆ  
   NT Executive Services รันใน Kernel Mode เน่ืองจากระบบ Windows 2000 มี
การทํางานเปนลําดับชั้น (Hierarchy) ดังน้ันผูใชงานระดับ Applications ไมสามารถเรียกใชงาน NT Executive 

Services ไดโดยตรง เปนการปองกันความเสียหายของระบบและไมสามารถนํากลุมฟงกชันของ Application 

Programming Interface (API) มาลงแทนที่ฟงกชันการทํางานตางๆของ NT Executive Services ได 
NT Executive Services ประกอบดวยสวนที่ทําหนาท่ีบริหารจัดการดังตอไปนี ้

• Object Manager 

• Process Manager 

• Virtual Memory Manager 

• Local Procedure Call Facility 

• Security Reference Monitor 

• I/O Manager 
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Object Manager ผูจัดการออบเจ็กต ทําหนาท่ีบริหารการทํางานของออบเจ็กตตางๆ (สราง แกไข ทําลาย) ในระบบ
ท่ีมาเสริมแตง NT Executive Services ซึ่งออบเจ็กตเหลาน้ีอาจเปนรูปธรรมเชน อุปกรณเชื่อมตอพอรตตางๆ หรือ
เปนนามธรรม เชน Thread เม่ือมีการสรางออบเจ็กตขึ้นมาใหม จะทําการตั้งชื่อใหออบเจ็กตน้ันๆ ทําใหโปรแกรมตางๆ 
สามารถเรียกใชไดโดยการรองขอ Object Handle จาก Object Manager โดย Object Handle จะเปนตัวบอก
วาออบเจ็กตท่ีตองการใชอยูท่ีใด และจะใชออบเจ็กตน้ันไดอยางไร บริการน้ีจึงเปนระบบรักษาความปลอดภัยอยางหนึ่ง
ของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server  

 

Process Manager ผูจัดการโพรเซส มีหนาท่ีบริหารการทํางานของโพรเซส เชนใชในการสราง เคลื่อนยาย และแกไข
สถานะของโพรเซส (Process) และเธรด (Threads) ท้ังหมด โพรเซสประกอบดวยชองวางของ Virtual Address 
(ท่ีอยูเสมือน) หน่ึงหรือมากกวาหน่ึงเธรด (Multi-Thread) ชิ้นสวนของโคดโปรแกรมตารางปฏิบัติงาน กลุมของ
ทรัพยากรระบบ เธรดคือตารางปฏิบัติงานแบบทํางานทีละโพรเซส และบรรจุเคานเตอรซึ่งชี้ไปที่ตําแหนงปจจุบันของ
ตารางปฏิบัติงาน Code Segment, Stacks 2 ตัว และกลุมของคารีจิสเตอร (Register) 

ขณะที่เริ่มตนใชแอพพลิเคชั่น (Application) น้ัน Process Manager จะถูกเรียกใหทําการสรางโพรเซส 

พรอมท้ังสรางเธรด ใหกับโพรเซสดวย เพราะทุกโพรเซสจะตองมีอยางนอย 1 เธรด ดังน้ัน Process Manager จึงมี
หนาท่ีเพียงจัดการเธรด แตไมสามารถกําหนดตารางการทํางานของโพรเซส และเธรดไดเพราะในสวนน้ี Microkernel 

จะเปนผูกําหนดเอง 

 
รูปที่ 4 – 6 การเรียก Object Manager ทํางานหลังจากเริ่มตนแอพพลิเคชั่น 

 

Virtual Memory Manager (VMM) ผูจัดการหนวยความจําเสมือน มีหนาท่ีในการบริหารหนวยความจําเสมือน 
โดยการนําพื้นท่ีในดิสก (โดยทั่วไปคือฮารดดิสก) มาจําลองเปนระบบหนวยความจําโดยตรง วิธีการทํางานคือ
เคลื่อนยายเพจ (Pages) ท่ีไมใชออกจากดิสก และดึงเพจเหลาน้ันกลับมาไวในดิสกในเวลาที่ตองการใช 

เพจเหลาน้ีจะถูกเก็บเปนชิ้นๆตามลําดับในแตละโพรเซสจะใชแอดเดรสขนาด 32 บิต โดยไมคํานึงถึงขนาดของ
หนวยความจําท่ีมีอยูจริงในระบบ แตละโพรเซสใชพื้นท่ีในหนวยความจําเสมือนขนาด 4 GB โดย 2 GB บนโพรเซสใช



 94

ระบุแอดเดรสของโพรเซสในหนวยความจํา VMM จะทําการแปลงแอดเดรสของโพรเซสในหนวยความจําเสมือน ไปไวใน
หนวยความจําจริง ถาแอดเดรสของโพรเซสอยูในเพจใดในดิสกแลว VMM จะเรียกเพจน้ันมาจากดิสก 
 

Local Procedure Call Facility (LPC) การเรียกใชกลุมฟงกชันการทํางานเฉพาะที่เปนการเชื่อมตอระหวางการ
รัน Client/Server เฉพาะที่บนระบบ Windows 2000 Server โครงสรางของ LPC คลายกับ Remote 

Procedure Calls (RPC) นอกจากน้ี LPC ยังมีกลไกในการใชงานไดครั้งละ 2 เธรดในโพรเซสที่ตางกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูล ในเวลาที่โปรแกรมตองการติดตอกับระบบยอยของ Win32 ในระดับ User Mode ตองเรียก
ฟงกชันจากไฟล .DLL เพื่อใช LPC ผานเขาไปปฏิบัติงานในระบบของ Win32  

 

Security Reference Monitor (SRM) การรักษาความปลอดภัยแบบแสดงทางหนาจอ (Monitor) คือรากฐาน
การรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows 2000 Server และดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอรเฉพาะที่ คือเม่ือมีการ Logon เขามาปฏิบัติงาน ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีน้ันจะทํางาน เม่ือผูใช 
Logon เขามาในระบบ Windows 2000 Server ระบบการ Logon จะรองขอ SAT (Security Access Token) 

แกผูขอใชระบบ ใน SAT จะบรรจุรายชื่อของผูใชท่ีมีสิทธิพิเศษและกลุมสมาชิกตางๆ 
ในแตละครั้งที่ผูใช  เขาใชออบเจ็กตน้ัน Object Manager จะสราง Handle เพื่อใชเปนบัตรผานสําหรับเขา

ใชออบเจ็กต และเรียกให SRM ตัดสินใจวาจะใหเขาใชออบเจ็กตไดถึงระดับไหนโดยนําขอมูลในโทเกนท่ีผูใช Logon 
เขามาเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อท่ีเก็บไวในออบเจ็กต เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
 

I/O Manager ผูจัดการ I/O มีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานและการประสานงานของหนวย Input/Output 

ท้ังหมด ซึ่งทําไดโดยควบคุม Device Drivers การติดต้ังไฟลระบบ กํากับทิศทางของเครือขายและระบบ Cache 

ดังน้ัน I/O Manager เปนผูทําใหอุปกรณตางชนิดกันทํางานรวมกันได 
 

4.2.1.4 Environmental Sub-system 

เปนระบบยอยท่ีประกอบดวยระบบหลายระบบเมื่อนํามาประกอบกันแลวทําให Windows 

2000 Server สามารถรองรับการทํางานของโปรแกรมที่มาจากระบบปฏิบัติการหลายๆแบบได เชน DOS, Win32, 

OS/2, POSIX (มาตรฐานการทํางานแบบ UNIX) โดย Environmental Sub-system จะจําลองสภาพแวดลอม
ของระบบปฏิบัติการสําหรับโปรแกรมที่มาจากระบบปฏิบัติการตางๆ จัดใหอยูในพื้นท่ีแอดเดรสที่ตางกันและทํางานโดย
ไมรบกวนกัน ซึ่งมีประโยชนในกรณีท่ีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหยุดทํางานก็จะไมทําใหระบบทั้งระบบหยุดทํางาน 

 

 4.2.2 คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปของ Windows 2000 Server 

  Windows 2000 Server ไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป ดังตอไปนี้ 

4.2.2.1 High-performance Client/Server Platform ออกแบบระบบใหมีสมรรถภาพสูง 
สามารถสนับสนุนเครือขายเพื่อธุรกิจขนาดใหญเพื่อรองรับการใชงานของผูใชหลายพันคน ระบบ Windows 2000 
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ออกแบบมาใช Microkernel ใหสามารถสงเธรดไปยังโพรเซสเซอรไดถึง 32 ตัว สามารถตอบสนองการใชเซิรฟเวอรคู
และเครื่องเวอรกสเตชั่นจํานวนมาก นอกจากน้ียังสามารถสนับสนุนระบบ Multitasking ไดดวย  

   ในสวนของฮารดแวร สามารถใช RAM ไดถึง 4 GB ตอระบบ และ 2 GB สําหรับ
หนวยความจําเสมือนตอแอพพลิเคชั่น อีกท้ังยังสามารถมีแอดเดรสไดสูงถึง 402 ลาน TB (เทอราไบต) สําหรับใชเก็บ
ขอมูลตอระบบในการรันบนโพรเซสเซอรท่ีมีโครงสรางตางกันได 
 

4.2.2.2 Network Foundation การทํางานแบบระบบเครือขายไดถูกรวมไวเปนโครงสรางพื้นฐาน
ต้ังแตเริ่มมีระบบปฏิบัติการ Windows 2000 มาโดยออกแบบใหใช NDIS 4.0 เปนมาตรฐานสนับสนุน 
Transport Protocols ท่ีมีอยูมากมายเก็บไวในระบบไดแก TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, DLC และ 
AppleTalk สนับสนุน Microsoft file และ Print Servers บน TCP/IP, IPX/SPX และ NetBEUI  

• DLC สนับสนุนการพิมพงานบนเครื่องพิมพในระบบเครือขาย และเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
เมนเฟรม (Mainframe) 

• AppleTalk สนับสนุน Windows 2000 บนเครื่องแม็คอินทอรช (Macintosh) 
• TCP/IP ใน Windows 2000 ใชกับโปรแกรม Telnet, FTP Client/Server, ใชใน

การสงไฟลระหวาง Windows 2000 กับ UNIX และระหวางระบบอื่นๆ 

 
4.2.2.3 GUI Management Tools ประกอบดวยเครื่องมือใหผูดูแลระบบใช ประกอบดวย 

• User Manager อนุญาตใหผูดูแลระบบสรางและบริหาร Users Accounts และ Group 

โดยใช Domain Controller กําหนดความสัมพันธระหวางโดเมน (Domain) เพื่อ
อนุญาตให User Account สามารถเขาใชทรัพยากรในโดเมนอื่นๆ ท่ีตนไมไดเปนสมาชิกอยู
ได ในความเปนจริงมีการจัดการ User มี 2 แบบคือ User Manager กับ User 

Manager for Domains โดย User Manager ใชบน Windows 2000 Professional 

และ Windows 2000 Server ท่ีไมเชื่อมตอกับใคร (Stand Alone) สวน User 

Manager for Domain มีอํานาจเหมือน User Manager แตเพิ่มในสวนของการจัดการ
ความสัมพันธระหวางโดเมน ซึ่งเปนประโยชนในการติดตอระยะไกลเขาไปจัดการระบบ
ฐานขอมูล บนระบบปฏิบัติการเครือขายในคอมพิวเตอรเครื่องอื่น 

• Server Manager ใชตรวจสอบและควบคุมระหวาง Windows 2000 Servers โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะ การเริ่มตน การพัก หรือการหยุดบริการ สามารถดูบัญชีรายชื่อผูใชท่ี Logon 

อยูในขณะนั้น สงขอความไปหาผูใชท่ี Logon อยูท้ังหมดดวยการ Broadcast  

• Disk Manager ใชสรางและ Format Disk Partitions กําหนด Advance Disk 

Partition เพิ่มระดับการปรับแถบการปรับ Mirror Sets 

• Performance Monitor เปน Application ท่ีมีประสิทธิภาพมากของ Windows 

2000 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของระบบดวยการแสดงประสิทธิภาพของระบบ
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ในลักษณะกราฟฟคแบบ Realtime ในรูปของ Performance Counters คือสามารถ
นําคา Performance Counters มาเขียนเปนคา Performance Monitor 

Applications ตัวอยางเชน ในการติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP และ SNMP จะตองทํา
การเพิ่ม Counters สําหรับ TCP/IP และ ICMP ท่ีสัมพันธกับ Performance 

Monitor สามารถใชคาบน Monitor จากระบบที่อยูเฉพาะที่หรือติดตอจากระยะไกลเขา
มาในระบบพรอมกัน 

• Event Viewer ใชดูคา System Log, Application Log และ Security Log เพื่อใช
เปนขอมูลบอกสถานะของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง และถามีการตรวจสอบความสัมพันธของ
เหตุการณรักษาความปลอดภัยตางๆ เหตุการณท่ีเห็นสามารถใชเปนทางนําในการกําหนด
คาสูงสุดสําหรับแตละเหตุการณ และบอกวาระบบมีการตอบสนองอยางไรได 

• RAS Admin (Remote Access Service) ใชกับโมเด็ม หรือ อุปกรณสื่อสารอื่นท่ี
สนับสนุน RAS เพื่อเชื่อมตอเขาเครือขาย โดยที่ RAS Admin (ผูดูแลระบบ) เปนผู
กําหนดวาจะอนุญาตใหผูใชคนใดสามารถหมุนโทรศัพทเขามาใชบริการได และสามารถใช
ประสิทธิภาพการโทรกลับของ RAS Server ในระดับ User กับ User ทําให RAS 

Admin สามารถควบคุมไดท้ังแบบ RAS Server เฉพาะท่ี และ Remote RAS 

Server จากระยะไกล 

• DHCP Manager ใชโปรแกรม DHCP Manager เปนผูควบคุมการใหบริการของ 
DHCP Server เม่ือ DHCP ทํางาน เครื่องลูกขายจะรับคา TCP/IP ท่ีเปลี่ยนแปลงไว
เปนขอมูลใน Configuration โปรแกรมนี้สามารถสรางและจํากัดขอบเขตการทํางานของ 
DHCP เทากับเปนผูดูแลระบบชั่วคราว DHCP Manager ตองติดต้ังคูกับ DHCP 

Server Service และสามารถใชควบคุมไดท้ังแบบเฉพาะที่ (Local) และการควบคุม
ระยะไกล (Remote) 

• WINS Manager ใชจัดการบริการ WINS Server สนับสนุนการลงทะเบียนของ 
NetBIOS และใหบริการบนเครือขาย TCP/IP โดยที่ WINS Manager สามารถใช
จัดการโตตอบกันกับอีกฝายหนึ่ง เหมือนการจับคู Static Address และรูปแบบ
ความสัมพันธอื่นๆ WINS Manager ตองติดต้ังควบคูกับ WINS Server Service 

จึงจะทําใหผูดูแลระบบสามารถใชควบคุมระบบไดท้ังเฉพาะท่ี (Local) หรือ ควบคุม
ระยะไกล (Remote)  

4.2.2.4 NetWare Integration ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ท้ัง Server และ 
Professional ไดรวม Desktop ของระบบปฏิบัติการอื่นไวในสภาพแวดลอมของ NetWare ประกอบดวย 2 สวนคือ 

• NWLink มีประสิทธิภาพสูง ใชโปรโตคอล IPX/SPX  
• Client Services สําหรับ Netware ใช Novell NCP เปนผูขอติดตอกับ Windows 

2000 Server เรียกบริการน้ีวา CSN (Call Client Server for Netware)  
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4.2.2.5 Robust TCP/IP Services เดิมไมโครซอฟตใชโปรโตคอล NetBEUI ซึ่งมีขนาดเล็ก
และเร็ว เหมาะสมกับเครือขายขนาดเล็กใชงานในเลเยอรระดับชั้นบนๆ ของเครือขายมีความสามารถในการแพรกระจาย
ขอมูล แตไมมีความสามารถในการหาเสนทางการขนสงขอมูล ในปจจุบันพื้นฐานระบบเครือขายของไมโครซอฟตใช
โปรโตคอล TCP/IP พบวาสามารถบริหารระบบเครือขายไดงายมากขึ้น และเครื่องลูกขายสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไมตองเรียกใชโปรโตคอลหลายตัวในการสื่อสาร TCP/IP มีประสิทธิภาพสูงแตมีขนาดเล็กแต
ละฟงกชันการทํางานมีขนาด 32 บิต ซึ่งไมโครซอฟตไดพยายามสรางและพัฒนาฟงกชันการทํางานเรื่อยมา ฟงกชันการ
ทํางานที่สําคัญของ TCP/IP ใน Windows 2000 Server มีดังน้ี 

• NetBIOS Interface สนับสนุน NetBIOS ระดับ Session ชื่อเฉพาะบนเครือขายคือ 
RFC (Request for Comment) 1001 และ 1002 การเชื่อมตอสนับสนุน Network 

DDE (Dynamic Data Exchange) อนุญาตใหมีการใชขอมูลท่ีเปนเอกสารรวมกัน 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client Windows NT สามารถใช 
DHCP Server เขาไปนําขอมูลจาก TCP/IP Configuration ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เชน IP 

Address, DNS Address, Netmask และ Gateway Address ความสามารถตรงนี้ทําใหคุณ
สามารถจัดการกําหนดคาของ TCP/IP บนเครื่องลูกขายไดงายขึ้น และสามารถนําไปใชในธุรกิจได
เพราะคา TCP/IP มีจํานวนมากและสามารถเปลี่ยนคาไดเองโดยไมตองตั้งคาในแตละสถานีงานท่ี
เปนเครื่องลูกขายในระบบเอง 

• Windows Internet Name Service (WINS) Client WINS สนับสนุนการเปลี่ยนชื่อ
บริการสําหรับ Windows Network Clients โดยการทํางานของ DHCP 

• Common TCP/IP Connectivity Utilities ประกอบดวย Telnet, FTP, TFTP, 

rsh, rexec, RCP และ Finger Clients ทําใหคุณไดประโยชนจากบริการขั้นพื้นฐานตาม
มาตรฐาน TCP/IP 

• TCP/IP Diagnostic Utilities ฟงกชันการทํางานของ TCP/IP ใน Windows 2000 

ประกอบดวย arp, hostname, nbtstat, ping, route และการวินิจฉัยปญหาของ
ระบบปฏิบัติการและเครือขาย 

• TCP/IP Printing Support ถาเลือกติดต้ัง TCP/IP Printing คุณตองเขาคิวเพื่อพิมพ
งานบนเครื่องที่เปนระบบยูนิกซ หรือเครื่องพิมพบนระบบเครือขายท่ียอมรับการรองขอการใช
งานแบบ  LPR  ซึ่งกําหนดโดย RFC 1179 นอกจากน้ียังมีบริการ lpr และ lpq สําหรับสง
งานไปพิมพทางระยะไกล (Remote Printing) 

• SNMP Support SNMP เปนผูอนุญาตใหระบบ Windows 2000 สามารถควบคุมระบบระยะไกล 
(Remote) ไดโดยใชซอฟตแวรจัดการระบบของ SNMP เชน HP’s OpenView เปนตน 

• Performance monitoring  เวลาติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP และบริการ SNMP บน
ระบบ Windows 2000 คาตางๆท่ีไดจากการทํางานของ TCP/IP บนออบเจ็กตตางๆ จะ
กลายเปนคาท่ีนําไปใชใน ใน Performance Monitor Application 
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4.2.2.6 Remote Access Service (RAS) ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 เปนระบบที่มี
พลังพอที่จะใชเปนเครื่องมือในการสราง การเชื่อมตอระบบเครือขาย WAN เพื่อรองรับสภาพแวดลอมการประมวลผล
ของ Client/Server ระดับสูงที่ใชอยูในปจจุบัน RAS ทํางานเมื่อผูใชหมุนโทรศัพทเขามาใชงานเครือขายโดยใช
โปรโตคอล NetBEUI, IPX หรือ TCP/IP สวน RASใช PPP (Point-to-Point Protocol) เพื่อเชื่อมตอ
เขากับเครือขายผานโมเด็ม หรือเครือขาย ISDN และ X.25 WAN Links ในระบบปฏิบัติการ Windows 2000 

Server จะเก็บฐานขอมูลท่ีเปนชื่อบัญชีผูใช (User Account) และรหัสผาน (Password) ของผูใช เพื่อนํา User  
Account และ Password ท่ี Login เขาสูระบบจากระยะไกลมาตรวจสอบความถูกตองจากฐานขอมูลท่ีเก็บไว ซึ่ง
เปนการรักษาความปลอดภัยท่ีเรียกวา Third-Party Security Hosts 

เทคโนโลยีใหมอยางหนึ่งที่เรียกวา Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ซึ่ง 
Windows 2000 Server  ใหการสนับสนุน โดยอยูในสวนของ RAS Service เม่ือ PPTP ทํางานใหคุณสราง 
VPN (Virtual Private Networks) ขามการเชื่อมตอเครือขายชนิดตางๆ มาตรการรักษาความปลอดภัยของ 
VPN สามารถ เขารหัส (Encrypt) ขอมูลโดยใชมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูลของ RAS ในกลุมของ 
RC4 Encryption Algorithm สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและชวยใหสามารถใชเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดอยางปลอดภัยและเปนสวนตัว นอกจากน้ันยังทําใหสามารถหมุนโทรศัพทติดตอเขาไปใน ISP 

(Internet Service Provider) ไดอยางงายดายและปลอดภัย 

 

4.2.2.7 Integrated C2-Level Secure เปนความจําเปนและสําคัญอยางมากในการปองกันการ
เขาไปเอาขอมูลทางธุรกิจ บริษัท Microsoft ไดนํามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับชาติของอเมริกา (U.S. 

National Security Agency’s Criteria) ระดับ C2 มาใชกับระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows 

2000 Server ซึ่งดูแลผูใชท้ังหมดไมวาจะ Login เขามาแบบเฉพาะที่ (Local) หรือจากระยะไกล (Remote) โดย
อนุญาตใหผูใชท่ีมี User Account และ Password ถูกตองเทาน้ันผานเขามาได นอกจากนั้นระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของ Windows 2000 Server ยังสามารถปองกันการเก็บขอมูลลงไปใน NTFS, ACL (User Access 

Control List) ไดอีกดวย 

 

4.2.2.8 Built-In Backup การสํารองขอมูลเปนการปองกันขอมูลจากปญหาตางๆ การสํารอง
ขอมูลทําไดโดยเรียก NT Backup ใหคัดลอกรูปแบบของขอมูลและหนาจอตางๆมาทุกรูปแบบ NT Backup 

สามารถใชไดกับ Tape Backup ทุกตัวที่สนับสนุน Windows 2000 Server และถาตองการทําตารางการสํารอง
ขอมูล ก็สามารถสรางงานเปน Batch แลวเก็บลงไปในระบบ ตารางที่สรางจะถูกรันใหทํางานตามที่เขียนไว  

NT Backup สนันสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 ผูใช
ระบบที่ผานการตรวจสอบจะไดรับอนุญาตใหทําการสํารองขอมูลในไฟล (Files) และไดเร็กทอรี่ (Directory) หรือ
แฟมขอมูลตางๆ โดยใชหรือไมใช ACL (Access Control Lists) ก็ได นอกจากน้ันยังมีความสามารถในการ
สนับสนุนไฟลท่ีมีชื่อยาวไดอีกดวย 
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4.2.2.9 Advanced File Systems ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 สนับสนุนระบบไฟล 2 ระบบ คือ  
• NTFS (NT File System)  

เปนระบบไฟลระบบเดียวใน Windows 2000 ท่ีมีคุณสมบัติการกูคืน สนับสนุน
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยถึง 5 ระดับ โดยใช ACL (Access Control List) 

ซึ่งบรรจุรายละเอียดวา Users ใดบางที่อนุญาตใหเขามาใช ทรัพยากรของระบบและใหใช
ในระดับใด นอกจากนี้ NTFS ยังสนับสนุนการทํางานที่สําคัญอื่นๆอีกไดแก 

• สนับสนุนชื่อไฟลท่ีมีขนาดยาว  
• สนับสนุนซอฟตแวรระดับเซ็กเตอรท่ีมีจํากัดสําหรับ Fault Tolerance  
• สนับสนุนชื่อไฟลแบบ Unicode ท่ีใชเปนสากล 
• การบีบอัดไฟล 

• FAT (File Allocation Table) 
 Windows 2000 Server สนับสนุน FAT (File Allocation Table) และ 

FAT 32 ตามวัตถุประสงคของ Compatibility แตหากใช FAT ทําใหไมสามารถใช
ประสิทธิภาพของ Windows 2000 ไดเต็มท่ีเพราะไมสนับสนุนคุณสมบัติท่ีสําคัญๆ เชน
ไมมีคุณสมบัติการกูคืนเหมือนใน NTFS และไมสนับสนุน ACL 

 

 4.2.3 การใหบริการของระบบปฏิบัติการ Windows 

บริการตางๆ ดังตอไปนี้ เปนการใหบริการท่ีสําคัญซึ่งเปนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการเครือขาย 

Microsoft Windows บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

4.2.3.1 การใหบริการใชไฟล (File Services) 

 ในระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server มีวิธีในการแบงปนการใชไฟลอยู 2 วิธี 
วิธีการแรกคือการแบงปนการใชไฟลบนระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องบน
ระบบเครือขายจะตองกําหนดสิทธิในการใชไฟลบนเครื่องของตัวเอง ซึ่งมีระดับตางๆ ในการแบงปนการใชไฟล ดังน้ี 

 No Access 
 Read Only 
 Change 
 Full Control 

วิธีการที่สองคือการแบงปนการใชไฟลบนเครื่องแมขายในระบบเครือขายแบบ Server 

Based ซึ่งสามารถกําหนดระดับของการใชงานไฟลได 2 ระดับคือ Directory Level และ File Level 

Permission นอกจากน้ันหากใชระบบไฟล NTFS จะทําใหสามารถรักษาความปลอดภัยใหกับไฟลขอมูลเพิ่มเติมได 
โดยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ MS-DOS จะไมสามารถมองเห็นไฟล NTFS ได 

4.2.3.2 การรักษาความปลอดภัย (Security) 

การที่ Microsoft Windows 2000 Server จัดเก็บบัญชีผูใชงานไวบนโดเมน จะทําให
สามารถควบคุมการเขาใชงานระบบเครือขายของผูใชได ดวยการกําหนดสิทธิการใชงาน ชวงเวลาการใชงาน บริหารการ
ใชบัญชีผูใชงานดวยรหัสผาน และอื่นๆ ตามที่กลาวในขางตน 
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4.2.3.3 การพิมพ (Printing) 

การติดต้ังซอฟตแวรไดรฟเวอรเครื่องพิมพในครั้งแรก จะสามารถเลือกติดต้ังใหเครื่องพิมพ
น้ันเปนเครื่องพิมพสวนตัว หรือเครื่องพิมพท่ีแบงปนการใชงานบนระบบเครือขายได นอกจากน้ันในระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows จะมีฟงกชันการพิมพโดยแบงปนการใชเครื่องพิมพของตนเองบนระบบเครือขาย ดวยฟงกชัน 
Sharing ซึ่งสามารถทําไดโดยตรงจากเครื่องที่ติดต้ังเครื่องพิมพ ซึ่งจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องน้ันทําหนาท่ีเปน
เครื่อง Print Server โดยอัตโนมัติ 

 
  4.2.3.4 Network Service 

Microsoft Windows 2000 Server มีฟงกชันการใหบริการอื่นๆ เพื่อบริหารจัดการ
ระบบเครือขายใหทํางานไดอยางราบรื่น บริการตางๆ มีดังตอไปนี้ 

 Messenger Service จะเฝาดูการสงขอความบนระบบเครือขาย และนํา
ขอความที่สงมายังเครื่องคอมพิวเตอรน้ันๆ ขึ้นมาแสดงโดยอัตโนมัติ 

 Alerter Service จะทําการสงการแจงเตือนการรับขอความ 

 Browser Service จัดใหมีรายการของเครื่องแมขายท่ีมีในโดเมน 

 Workstation Service จะทํางานบนเครื่องลูกขายเพื่อรับผิดชอบการจัดต้ังการ
เชื่อมตอระหวางเครื่องลูกขายกับเครื่องแมขาย 

 Server Service จัดใหมีความสามารถในการ access เขาไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

 
  4.2.3.5 Interoperability 

โปรโตคอล NWLink ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหระบบปฏิบัติการ Windows 2000 
Server สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ NetWare ของบริษัท Novell ได โดยมีบริการตางๆ ดังตอไปนี ้

 Gateway Services for NetWare (GSNW) การที่เครื่องลูกขายในโดเมนของ 
Microsoft Windows จะสามารถติดตอเขาไปยังเครื่องแมขาย Novell 
NetWare ได จะตองใชบริการ GSNW สรางเกตเวยในการเชื่อมตอ บริการน้ีจะ
ทําใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของระบบเครือขายลดลง 

 Client Services for NetWare (CSNW) บริการน้ีจะทํางานบนเครื่องลูกขาย
Windows ซึ่งจะทําใหเครื่องลูกขายสามารถเขาไปใชบริการไฟลและเครื่องพมิพบน
ระบบเครือขาย NetWare ได 

 File and Print Service for NetWare (FPNW) เปนยูทิลิต้ีซึ่งตองซื้อแยก
ตางหาก สําหรับชวยใหเครื่องลูกขาย NetWare สามารถเขาไปใชบริการไฟลและ
เครื่องพิมพบนระบบเครือขาย Microsoft Windows ได 
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 Directory Service Manager for NetWare (DSMN) เปนยูทิลิต้ีท่ีบูรณา
การกลุมบัญชีผูใชงานบนระบบเครือขาย Microsoft Windows เขากับบัญชี
ผูใชงานบนระบบเครือขาย Novell NetWare 

 Migration Tool for NetWare เปนเครื่องมือสําหรับการแปลงระบบเครือขาย 

NetWare ใหเปนระบบเครือขาย Windows การดําเนินการน้ีจะตองทําโดย
ผูบริหารระบบเครือขายเทาน้ัน บริการน้ีจะทําการถายโอนบัญชีผูใชงานจากระบบ
เครือขาย NetWare ใหกับโดเมนของระบบเครือขาย Windows 

 

4.3 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) 

ยูนิกซเปนระบบปฏิบัติการอเนกประสงคท่ีเปนท้ังแบบ Multitasking และ Multiuser ระบบปฏิบัติการ 
ยูนิกซเวอรชันซึง่เปนท่ีนิยม คือ Solaris ของบริษัท Sun Microsystem และ Linux ในปจจุบันระบบปฏิบัติการ 
ยูนิกซไดเริ่มเขามามีบทบาทในองคกรมากขึ้น เน่ืองจากบริษัทที่เปนบริษัทชั้นนําในการผลิตโปรแกรมประยุกตการทํางาน
ตางๆ ไมวาจะเปนบริษัทที่เปนเจาของโปรแกรมสําหรับการตกแตงภาพ หรือบริษัทชั้นนําในการสรางโปรแกรมบริหาร
ฐานขอมูล ไดพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทํางานไดบนยูนิกซเปนท่ีเรียบรอยแลว 

แนวโนมการใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซในองคกรดูจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในองคกรขนาดเล็ก เน่ืองจากมีการ
พัฒนายูนิกซในเวอรชันท่ีเรียกวาลีนุกซ (Linux) อยางกวางขวาง และเปนระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี โดยผูท่ีสนใจ
สามารถทําการดาวนโหลดมาทําการติดต้ังได รวมถึงการได Source Program มาดวยทําใหผูใชท่ีมีความสามารถสูง 
สามารถทําการปรับแตงโปรแกรมไดตามที่ตองการ นอกจากนัน้เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่จะสามารถทําการติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซไดน้ัน ไมจําเปนท่ีจะตองเปนเครื่องระดับสูง หรือวาเปนเครื่องที่มีความเร็วมากนัก 

 

4.3.1 ประวัติความเปนมา 
ระบบปฏิบัติการยูนิกซไดรับการพัฒนาโดย เคน ทอมสัน (Ken Thomson) และ แดนนิส ริชชี ่

(Dennis Ritchie) นักวิจยัระบบปฏิบัติการเครือขายของบริษทั AT&T เม่ือป พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) โดยมีเปาหมาย
เริ่มตนเพื่อใหเปนระบบปฏิบัติการที่ทํางานบนเครือ่งคอมพวิเตอรเมนเฟรม และมนิิคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการยูนิกซถอื
วาเปนระบบปฏบัิติการที่มีประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใหผูใชระบบเขาถงึระบบไดมากกวาหน่ึง
คนพรอมกัน (Multiuser) และสามารถทํางานไดหลายงานพรอมกัน (Multitasking)  

การใชระบบยูนิกซ ผูใชจะเขาสูระบบโดยการ Login ดวย ชื่อ และรหัสผานที่ถูกตอง (Login 

Name and Password) โดยที่ผูใชระบบจะเขาสูระบบที่ถูกติดต้ังไวเรยีบรอยตามสิทธิท่ีถูกกําหนดไวแลวลวงหนา 
และนอกจากนัน้ เครื่องคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีสรางขึ้นในระบบนั้นจะตองมีชื่อและหมายเลขทีช่ัดเจน เพื่อการเขาถึงระบบ
น้ันๆ เชน Host Name หรือ IP-Address เปนตน 

  ระบบยูนิกซสามารถทํางานไดแทบทุก Platform ของเครื่องคอมพิวเตอร ผูผลิตคอมพิวเตอรยี่หอ
ตางๆ จะซื้อ Source Code และพัฒนา Version ของตนขึน้มา โดยที่ Source Code ของบริษัทตาง ๆ ไมวาจะเปน
ของ SUN Micro System, Hewlett Packard, IBM และบริษัทอื่นๆ ไดรับการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ใน
ตอนตนของการพัฒนาระบบยูนิกซน้ี องคกรทางการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยตางๆ ไดรับ Source Code ตนฉบับของ
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จริงฟรี เพื่อใชพัฒนาตอไป ทําใหมีระบบปฎิบัติการยูนิกซหลากหลายรุน เชน BSD UNIX, Berkeley UNIX 

System V เปนตน โดย MIT และ Berkeley จัดเปนมหาวิทยาลัยอันดับแรก ท่ีพัฒนาระบบปฏิบัติการน้ีแจกจายสู
ประชาชน และองคกรตางๆ โดยไมคิดมูลคา ทําใหระบบปฏิบัติการยูนิกซเผยแพรไปอยางรวดเร็ว 
  การพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซเปนไปภายใตมาตรฐานของ IEEE POSIX.1 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ทํา
ใหระบบปฏิบัติการที่ไดผลิตออกไปสามารถทํางานไดในสภาพแวดลอมและคุณสมบัติเดียวกัน การที่เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PC) หรือเครื่องไมโครคอมพวิเตอร ไดผลิตออกสูทองตลาดเปนจํานวนมากในราคาถกู จงึเกิดความตองการระบบ 
ยูนิกซสาํหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรสวนบคุคล (PC) เม่ือเปนเชนน้ีจึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ตามความตองการดังกลาว ชือ่วา “มินิกซ (Minix)” และตอมาในป ค.ศ. 1990 ไลนัส ทอรวัลด (Linus Torvalds) 

นักศึกษาจาก University of Helsinki ประเทศฟนแลนด เห็นวา Minix ไมเพียงพอตอความตองการจึงไดเริ่มพัฒนา
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบคุคล (PC) ใชชือ่วา ระบบปฏิบัติการสีนุกซ (Linux) 

 

4.3.2 ขอดีของ UNIX/LINUX 

• Full multitasking: มีความสามารถของการทํางานดวยโปรแกรมเดียวกนัและสามารถเรียกใช
อุปกรณเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ทําใหสามารถทํางานหลายงานไดพรอมกัน 

• Virtual Memory: สามารถจําลองเอาเนื้อท่ีสวนหนึ่งในฮารดดิสก (Hard Disk) มาใชแทน
หนวยความจําหลัก (Main Memory) ทําใหสามารถใชงานโปรแกรมที่ซับซอน และตองการ
หนวยความจําปริมาณมากได 

• X Window System: X Window เปนระบบจัดการการแสดงผลในรปูแบบกราฟฟก ซึ่งเปน
มาตรฐานของระบบ Linux ทําใหงายตอการใชงาน 

• TCP/IP Network Support: Linux ใชโปรโตคอลมาตรฐาน TCP/IP และมีระบบจัดการไฟล
ในเครือขาย NFS (Network File System) และ NIS (Network Information Service) 
จึงทําใหสามารถรองรับการทํางานในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออินทราเน็ตได 

• Compatibility กับ IEEE POSIX.1: Linux ไดรับการพัฒนาภายใตมาตรฐานของ UNIX 

IEEE POSIX.1 จึงมีความเขากันไดเปนอยางดี 

• Shared Libraries: โปรแกรมตางๆ สามารถใชฟงกชั่นท่ีถูกรวบรวมไวใน Shared Libraries 

รวมกัน ทําใหประหยัดพื้นท่ีเก็บจัดขอมูล ประหยัดเวลาในการพัฒนา และใชงานโปรแกรมประยุกต 
• Nonproprietary source code: Linux เปน Freeware ท่ีสมบูรณแบบ เน่ืองจากไมมีสวนใด

ของ Source Code ใน Kernel ของ Linux ท่ีนํามาจากโปรแกรมที่มีการจดลิขสิทธิ์เพื่อการคา 
• ราคาถูก (Lower Cost): หากไมตองการอดทนรอในการดาวนโหลดโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต ก็

สามารถหาซื้อชดุโปรแกรมระบบปฎิบัติการ Linux ท่ีรวบรวมไวบน CD-ROM ไดในราคาถกู 

• GNU software support: Linux สนับสนุนโปรแกรมประยุกตตางๆซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต
โครงการ GNU ไดแก โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา เชน GNU C, C++ และโปรแกรมอํานวยความ
สะดวก เชน bison, gawk, groff หรือแมกระทั่งเกมตางๆ เชน GNU Chess, NetHack 
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4.3.3 โครงสรางระบบยูนิกซ 
กอนท่ีจะเริ่มอธิบายถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ จําเปนตองทราบการทํางานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ

เพื่อใหเขาใจไดดีขึ้นวา ขั้นตอนใดทําเพื่ออะไร นอกจากนั้นยังตองทราบชุดคําสั่งตางๆที่ใชในระบบลีนุกซดวย เน่ืองจาก
ระบบลีนุกซมีโครงสรางและชุดคําสั่งตางๆ เชนเดียวกับระบบยูนิกซ ดังน้ันกอนจะเริ่มติดต้ังและใชงานลีนุกซ เราควร
ทราบโครงสรางระบบยูนิกซบางพอสมควร เพื่อใหเขาใจการทํางานของระบบลีนุกซ 

องคประกอบโครงสรางระบบยนิูกซสามารถแบงไดเปน 3 สวน สวนที่ทํางานใกลชิดกับฮารดแวรมาก
ท่ีสุดเรียกวา “เคอรเนล (Kernel)” ทําหนาท่ีดูแลการจัดอันดับการทํางานและควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร ถัดออกมาเรียกวา “เชลล (Shell) ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางระบบยูนิกซกับผูใช โดยทําหนาท่ีใน
การแปลคําสั่งตางๆ ท่ีผูใชทําการพิมพหรือสั่งการ และสวนที่อยูนอกท่ีสุด คือ Utility และ Application program 

(โปรแกรมประยุกต) ซึ่งชวยใหผูใชสามารถใชงานยูนิกซไดโดยงาย ดังแสดงตามรูปที่ 4 – 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 – 7 โครงสรางระบบยูนิกซ (UNIX) 

 

4.3.3.1 เคอรเนล (Kernel) 

เคอรเนลถือไดวาเปนหัวใจของระบบยูนิกซ เพราะเปนสวนที่มีหนาท่ีควบคุมการทํางานของ
ฮารดแวร เชนควบคุมการจัดการ Process หรืองานที่ทําอยูในระบบ จึงทําใหระบบยูนิกซสามารถรองรับการทํางานของ
ผูใชไดมากกวา 1 คนในเวลาเดียวกัน รวมถึงการควบคุมการทํางานของดิสกและอุปกรณอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดวย เน่ืองจาก
เคอรเนลมีขอบเขตการทํางานที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของงานในระบบยูนิกซ จึงทําใหเคอรเนลตองถูกเรียกใชบอยมาก 
และดวยสาเหตุท่ีเคอรเนลตองถูกเรียกใชบอยจึงจําเปนตองใหเคอรเนลอยูในหนวยความจําหลัก (Main Memory) 

ตลอดเวลาเพื่อรองรับการเรียกใชโดยผูใช ดังน้ันการออกแบบเคอรเนล จึงตองออกแบบใหมีขนาดเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได เพื่อท่ีจะไดไมสิ้นเปลืองเนื้อท่ีในหนวยความจําหลักของเครื่องคอมพิวเตอรมากเกินไป แตท้ังน้ีก็จําเปนตอง
ออกแบบใหสามารถรองรับการทาํงานครอบคลุมไดทุกสวนดวย 

User

Shell Utility Application

Kernel
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     4.3.3.2 เชลล (Shell) 

   ในการติดตอกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ/ยูนิกซ มักจะทําการติดตอโดยผานโปรแกรมเล็กๆ 

โปรแกรมหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “เชลล” โดยเชลลจะเปนชั้นของโปรแกรมประยุกตท่ีจะคอยตีความคําสั่งจากผูใชและสงตอไป
ใหกับเคอรเนลของระบบ จากน้ันก็จะแสดงผลลัพธท่ีไดจากเคอรเนลกลับมาใหผูใชอีกที ดังน้ันเชลลจึงทําหนาท่ีเสมือน
สื่อกลางระหวางผูใชกับเคอรเนล และอาจจะเปรียบไดกับ สวนที่ทําการหอหุมเคอรเนลเอาไว  
 

 
รูปที่ 4 – 8 การติดตอกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

 

หนาท่ีสําคัญของเชลล คือเปนสวนที่ชวยในการแปลคําสั่ง ตางๆ ท่ีผูใชตองการติดตอ หรือ
สั่งงานใหเคอรเนลเขาใจ เพื่อท่ีเคอรเนลจะไดทําการสั่ง หรือควบคุมอุปกรณใหทํางานตามที่ผูใชตองการ นอกจากนี้
เชลลยงัมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบสคริปตอีกดวย โดยที่เราสามารถเขียนโปรแกรมที่เรียกวา “เชลล
สคริปต (Shell Script)” เพื่อใชจัดการกับการเรียกใชโปรแกรมและคําสั่งตางๆ  

ในระบบยูนิกซเราสามารถเลือกใชเชลลไดหลายแบบ ซึ่งคอนขางจะแตกตางจากระบบ 

ปฏิบัติการดอสที่เราจะตองถูกจํากัดใหใชเชลลท่ีติดต้ังมาแลวกับระบบปฏิบัติการ (command.com) ไดเพียงโปรแกรม
เดียว สําหรับโปรแกรมเชลลโปรแกรมแรกคือโปรแกรม โบนเชลล (Bourne Shell) ซึ่งถูกต้ังชื่อตามชื่อของผูคิดคน
โปรแกรมนี้ขึ้น (Steven Bourne) โบน เชลลน้ีไดถูกแจกจายไปพรอมกับ UNIX version 7 ซึ่งเปนเวอรชั่นท่ีไดรับ
ความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่ง ในป ค.ศ. 1979 คนสวนใหญจะรูจักโบนเชลลจากการเรียกคําสั่งในระบบวา sh ถึงแมวาใน
ปจจุบันจะมีโปรแกรมเชลลออกมามากมาย และยูนิกซในปจจบัุนก็ไดรับการพัฒนาไปมากแลว โบนเชลลกย็ังถือวาเปน
โปรแกรมสําคัญพื้นฐานโปรแกรมหนึ่งที่ยูนิกซทุกระบบจะตองมี รวมทั้งโปรแกรมเชลลท่ีถูกทําการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง
สวนใหญก็จะมคีวามเขากันไดกับโบนเชลล  

โปรแกรมเชลลท่ีถูกทําการพัฒนาขึ้นมาภายหลังและไดรับความนิยมอยางสูงกคื็อ ซีเชลล 
(C shell) หรือ csh ซึ่ง Bill Joy (ซึ่งในเวลานั้นอยูท่ีมหาวิทยาลัย California at Berkeley ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
ระบบยูนิกซรุนของ Berkeley System Distribution (BSD) หรือ BSD Unix) สาเหตุท่ีมีการเรียกเชลลน้ีวา 
“ซีเชลล” ก็เน่ืองจากวามีรูปแบบของคําสั่งและการใชงานที่คลายกับโปรแกรมภาษาซี ซึ่งจะทําใหผูใชท่ีเปนโปรแกรมเมอร
มีความคุนเคยกับการใชงานเชลลน้ีมาก  

โปรแกรมเชลลอื่นท่ีถูกทําการพัฒนาและไดรบัความนิยมสูงอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ คอรน
เชลล (Korn Shell) หรือ ksh ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย David Korn จาก AT&T Bell Lab ในราวกลางทศวรรษ 
1980 โปรแกรมคอรนเชลลน้ีมีความเขากันไดกับโบนเชลล น่ันหมายความวาผูท่ีเคยใชงานโบนเชลลมากอนสามารถจะ
ใชงานคอรนเชลลไดโดยงาย นอกจากน้ีคอรนเชลลก็ยังมีรูปแบบพิเศษบางอยางที่ถูกเพิ่มเติมเขามา เพื่อใหผูใชสามารถ
ใชงานไดสะดวกขึ้นดวย  
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นอกจาก โบนเชลล ซีเชลล และ คอรนเชลลแลว ยังมีผูพฒันาโปรแกรมเชลลอื่นๆท่ีมี 

คุณภาพสูงออกมาอีกเชน pdksh (Public Domain Korn shell) และ bash (Bourne again shell) 

เน่ืองจากการไดรับความนิยมอยางสูงของคอรนเชลล ทําใหมีผูท่ีพัฒนาโปรแกรมเชลลจํานวนมากออกมาโดยอางอิงถงึ
คอรนเชลล แตตัวคอรนเชลลไมใชของท่ีแจกจายโดยอิสระ USL (UNIX System Laboratories) ซึ่งปจจุบันได
ถูกโอนไปอยูกับบริษัท SCO Unix เปนผูถือลขิสิทธิ์ของคอรนเชลลอยู pdksh จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีความเขากันได
กับ ksh ตนฉบับ และ pdksh น้ีสามารถทําการแจกจายไดฟร ี(public domain) สวน bash น้ันทาง FSF (Free 

Software Foundation) ไดเปนผูทําการพัฒนาขึ้นมา ซึ่ง bash จะมีความเขากันไดกับ ksh แตก็มีความสามารถ 
บางสวนของ csh ดวย เราสามารถนําเอาโปรแกรมเชลลท่ีถูกเขียนขึ้นเพื่อใชกบัคอรนเชลล มาใชกับ bash ได bash 

สามารถทําการแจกจายไดฟรีเชนเดียวกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 – 9 การทํางานของเคอรเนล (kernel) 

    4.3.3.3   Utility และ Application 

 สวนประกอบอืน่ๆ ของระบบยูนิกซจะรวมอยูในสวนที่เรียกวา ยูทิลิต้ี (Utility) และ
แอพพลิเคชั่น (Application) คือเครื่องมือตางๆ และโปรแกรมประยุกต ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อชวยใหผูใชสามารถ
ทํางานไดงายขึ้น รวมถึงโปรแกรมเสริมตางๆ ท่ีผูใชอาจตองการเพื่อการใชงาน เชน Word Processor, Spread 

Sheet หรือวาโปรแกรมสําหรับการแตงภาพ เปนตน โดยเฉลี่ยแลวระบบยนิูกซจะประกอบดวยยูทิลิต้ีตางๆ มากกวา 
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200 ฟงกชัน สวนของยูทิลิต้ีและแอพพลิเคชั่นจะถูกเก็บไวในหนวยความจําสํารอง และจะถกูนําเขามายังหนวยความจํา 
หลักเพื่อการทํางาน เม่ือถูกเรียกใชเทาน้ัน ความแตกตางระหวางยูทิลิต้ีกับแอพพลิเคชั่น คือยูทิลิต้ีเปนสวนที่ใชสําหรับ
การทํางานทั่วๆ ไป ไมเฉพาะเจาะจง แตสําหรับแอพพลิเคชัน่จะเปนสวนที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่องานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือท่ีเรียกวาโปรแกรมประยุกต เชน Word Processor หรือ Spread Sheet เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 – 10 การทํางานของระบบยูนิกซ  
 

4.4 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux)  

ลีนุกซ เปนระบบปฏิบัติการเชนเดียวกับดอส (DOS) วินโดวส (Windows) หรือยูนิกซ (UNIX) โดยลีนุกซ
จัดวาเปนระบบปฏิบัติการยูนิกซประเภทหนึ่ง การที่ลีนุกซเปนท่ีกลาวขานกันมากขณะนี้ เน่ืองจากความสามารถของตัว
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตท่ีทํางานบนระบบลีนุกซ โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมในตระกูลของ GNU 

(GNU's Not UNIX) และสิง่ที่สําคัญที่สุดก็คือระบบลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการประเภทฟรีแวร (Free Ware) คือไม
เสียคาใชจายในการซื้อโปรแกรมระบบลีนุกซต้ังแตเวอรชั่น 4 สามารถทํางานไดบนซีพียูท้ัง 3 ตระกูล คือบนซีพียูอินเทล 
(Intel) ดิจิตอลอัลฟาคอมพิวเตอร (Digital Alpha Computer) และซันสปารค (SUN SPARC) เน่ืองจากใช
เทคโนโลยีท่ีเรียกวา RPM (Red Hat Package Management) ถึงแมวาในขณะนี้ลีนุกซยังไมสามารถแทนที่
ไมโครซอฟต วินโดวส บนพีซี หรือแมคโอเอส (Mac OS) ไดท้ังหมดก็ตาม แตผูใชจํานวนไมนอยที่หันมาใชและชวย
พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนลีนุกซกัน  

 

 4.4.1 ประวัติความเปนมา 
ลีนุกซถือกําเนิดขึ้นในฟนแลนด ป คศ. 1980 โดยลีนุส โทรวลัดส (Linus Trovalds) นักศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) ในมหาวิทยาลัยเฮลซิงก ิลีนุส เห็นวาระบบมินิกซ (Minix) ท่ี
เปนระบบยูนิกซบนพีซีในขณะนั้น ซึ่งทําการพัฒนาโดย ศ.แอนดรูว ทาเนนบาวม (Andrew S. Tanenbaum) ยังมี
ความสามารถไมเพียงพอแกความตองการ จึงไดเริ่มตนทําการพัฒนาระบบยูนิกซของตนเองขึ้นมา โดยจุดประสงคอีก
ประการ คือตองการทําความเขาใจในวชิาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยเมื่อเขาเริ่มพัฒนาลีนุกซไปชวงหนึง่แลว เขาก็
ไดทําการชักชวนใหนักพัฒนาโปรแกรมอื่นๆมาชวยทําการพัฒนาลีนุกซ ซึ่งความรวมมือสวนใหญก็จะเปนความรวมมือ
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ผานทางอินเทอรเนต ลีนุสจะเปนคนรวบรวมโปรแกรมที่ผูพัฒนาตางๆไดรวมกันทําการพัฒนาขึ้นมาและแจกจายให
ทดลองใชเพื่อทดสอบหาขอบกพรอง ท่ีนาสนใจก็คืองานตางๆเหลาน้ีผูคนท้ังหมดตางก็ทํางานโดยไมคิดคาตอบแทน 

และทํางานผานอินเทอรเนตท้ังหมด  

ในที่สุดราวปลายป ค.ศ. 1991 ระบบปฏิบัติการ Linux Version 0.10 จึงไดเปดตัวสู สาธารณชน
เปนครั้งแรก และก็มี Version 0.11 ตามออกมาติดๆ ซึง่ทําในลักษณะเปนโปรแกรมที่แจกจายใหฟรีพรอมกบั Source 

Code เพ่ือใหผูท่ีมีความสามารถชวยกันปรับปรุงแกไข ตอมาไดกลายเปนการพัฒนารวมกันเปนคณะทํางานทัว่โลกผาน
ระบบอินเตอรเน็ต โดยสนับสนุนชุดโปรแกรมทีไ่ดพัฒนาขึ้นเพื่อแจกจายใหฟรใีนโครงการ GNU (GNU’s Not UNIX) 

ขององคกร Free Software Foundation (FSF) และถึงแมวาลีนุกซจะไมไดใช Source Code ของยูนิกซจากบรษิัท 
AT&T หรือบริษัทอื่น แตก็มีคุณสมบัติเดิมของระบบยูนิกซอยางครบถวน โดยเคอรเนลของลีนุกซไดถูกพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเน่ืองทําใหมีคุณสมบัติบางประการที่ดีกวาเคอรเนลของระบบยูนิกซแบบเดิม 

ปจจุบันเวอรชันลาสุดของระบบลีนุกซท่ีไดประกาศออกมาคือเวอรชัน 2.0.13 ขอสงัเกตในเรื่องเลข
รหัสเวอรชันน้ีกคื็อ ถารหัสเวอรชันหลังทศนิยมตัวแรกเปนเลขคูเชน 1.0.x,1.2.x เวอรชันเหลาน้ีจะถือวาเปนเวอรชันท่ี
เสถียรแลวและมีความม่ันคงในระดับหนึ่ง แตถาเปนเลขค่ีเชน 1.1.x, 1.3.x จะถือวาเปนเวอรชันทดสอบ ซึ่งในเวอรชัน
เหลาน้ีจะมีการเพิ่มเติมความสามารถใหมๆลงไป และยังตองทําการทดสอบหาขอผิดพลาดตางๆอยู นอกจากนั้นการที่
ระบบปฏิบัติการลีนุกซมีการพัฒนาในลักษณะ Open Source จึงทําใหรายละเอียดของระบบปฏิบัติการลีนุกซหลายตัว
มีความแตกตางกันบาง และใชชื่อท่ีแตกตางกัน เชน Linux SIS, Linux Tale, Linux RedHat เปนตน 
 
 4.4.2 Linux RedHat 

RedHat เปนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการลีนุกซตัวหนึ่งซึ่งเปนท่ีนิยมใช ระบบปฏิบัติการลีนุกซมี
เปาหมายในการพัฒนาใหเปนระบบปฏิบัติการที่มีการติดต้ังและการใชงานงายที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยทําเปนแพ็คเกจ 
(package) ของชุดโปรแกรมหลากหลายที่สามารถทําการติดต้ังโดยผูใชไมตองทําการคอมไพล (Compile) โปรแกรม
เอง (โดยปกติในการติดต้ังโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบัติการยูนิกซ จะตองทําการขยายไฟลท่ีถูกบีบอัดออกกอนแลวจึง
คอมไพลตัวโปรแกรมเพื่อติดต้ังลงใหมทุกครั้ง) นอกจากนั้นการพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซยังทําในลักษณะ Open 

Source จึงมีนักพัฒนาโปรแกรมจากทั่วโลกชวยกันทําใหการขยายตัวของลีนุกซเปนไปอยางรวดเร็วโดยในสวนของแกน
ระบบปฏิบัติการ หรือเคอรเนลน้ันจะมีการพัฒนาเปนรุนท่ี 2.2 (Linux Kernel 2.2) ซึ่งไดเพิ่มขีดความสามารถและ
สนับสนุนการทํางานแบบหลายตัวประมวลผลแบบ SMP (Symmetrical Multi Processors) ซึ่งทําใหระบบลีนุกซ
สามารถนําไปใชสําหรับทํางานเปนเซิรฟเวอรขนาดใหญได นอกจากนั้นยังมีโครงการสนับสนุนการใชงานระบบลีนุกซอีก
หลายโครงการ เชน KDE (The K Desktop Environment) และ GNOME (GNU Network Object 

Model Environment) ซึ่งจะชวยพัฒนาเดสกท็อปบนลีนุกซใหสมบูรณเทียบเทากับ Windows 98 ของไมโครซอฟต 
และบรรดาบริษัทผูผลิตซอฟทแวรทางดานระบบฐานขอมูลชั้นนํา อยางเชน Informix, Oracle, IBM DB2 ก็เริ่ม
ใหมีสนับสนุนการใชงานบนระบบลีนุกซ แลวเชนเดียวกัน  

ในการติดต้ัง Linux RedHat น้ัน ผูติดต้ังสามารถเลือกติดต้ังโปรแกรมสําหรับทําหนาท่ีเปน 

Internet Server ไดดวย งานดานอินเตอรเน็ตที่ลีนุกซสามารถใหบริการไดน้ันไดแก Telnet, FTP, HTTP และ 
Gopher โดยบริการ Telnet และ FTP จะถกูติดต้ังโดยอัตโนมัติอยูแลวเม่ือทําการติดต้ัง Linux Red Hat ซึ่งผูท่ี
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จะสามารถใชบรกิาร Telnet ไดน้ันจะตองเปนผูท่ีมี Account อยูในเครื่องดวยเทาน้ัน แตสําหรับบริการ FTP น้ัน ผู
ท่ีมี Account หรือไมมี Account ก็สามารถเรียกใชงานได โดยผูท่ีไมมี Account ตองทําการติดตอมาในลักษณะ
ของ Anonymous หรือ Guest น่ันเอง ซึ่งสทิธิการใชงานก็จะถูกจํากัดอยูในลักษณะหนึ่ง คือ Anonymous ซึ่งจะ
สามารถทําการติดตอมายังสวนที่ใหบริการขอมูลแกสาธารณะไดเพียงอยางเดยีว สวนบริการ HTTP น้ันจะไดมาจาก
การติดต้ังโปรแกรมทําหนาท่ี Web Server เชน Apache เปนตน สําหรับการเลือกติดต้ังน้ัน สามารถทําไดต้ังแตทํา
การติดต้ังระบบปฏิบัติการไดเลย เน่ืองจากการติดต้ัง Linux Red Hat ไดรวมการ install และ setup เขาดวยกัน 
ดังน้ันกอนทําการติดต้ังควรศึกษากอนวาอุปกรณใดสามารถทํางานรวมกับระบบลีนุกซชนิดน้ีได ซึ่งจะสามารถหาดูไดจาก
เว็บไซต http://www.redhat.com ท่ีจะแสดงใหเห็นวาฮารดแวรใดอยูใน Compatible List บาง  
 

 4.4.3 โครงสรางของระบบไฟลและไดเร็กทอรี่ 
ในระบบยูนิกซทําการเก็บขอมูลโดยใชไฟลและไดเร็กทอรี่เขามาชวยโดยจะมลีักษณะเปนรูปแบบของ 

hierarchy หรือโครงสรางแบบตนไม หากคุณคนเคยกับดอสมากอน จะเห็นวามีรูปแบบการเก็บขอมูลท่ีคลายกัน 

เพียงแตการใชงานจะแตกตางกนับาง ไดเร็กทอรี่จะเปรียบเสมือนแฟม ท่ีสามารถเก็บไฟลตางๆ (เหมือนกับกระดาษ) ใน
ไดเร็กทอรี่ลําดับบนๆ ก็เหมือนกับแฟมขนาดใหญ ซึ่งนอกจากจะเก็บไฟลไดแลวก็ยังสามารถเก็บไดเร็กทอรี่อื่นๆไดดวย  

    ไดเร็กทอรี่ลําดับบนสุดจะถูกเรียกวา “ไดเร็กทอรี่ราก (root directory)” ซึ่งจะประกอบไปดวย
ไฟลและไดเร็กทอรี่ตางๆ ในไดเร็กทอรี่ท่ียอยลงมาก็อาจจะประกอบไปดวยไฟลและไดเร็กทอรี่ไปเรื่อยๆ ในไฟลแตละ
ไฟลจะตองมีชื่ออยู มีชื่ออยูสองแบบที่ใชอางถงึไฟลไดคือชื่อแบบยาวและชื่อแบบสั้น ตัวอยางชื่อแบบสั้นก็คือ “note” 

และถาจะอางถึงชื่อแบบยาว ก็อาจจะอางไดเปน “/home/mary/note” ใหสังเกตุชื่อยาวของไฟลน้ี ตัวอักษรซายสุดคือ 
“/” ซึ่งจะระบุถงึไดเร็กทอรี่รากซึง่เปนไดเร็กทอรี่ลําดับบนสุด ในไดเร็กทอรี่รากน้ีจะมีไดเร็กทอรี ่ “home” บรรจุอยูและ
ภายใตไดเร็กทอรี่ “home” ก็จะมีไดเร็กทอรี่ “mary” ไฟล “note” ของเรากจ็ะอยูภายใตไดเร็กทอรี ่ “mary” น่ันเอง
สรุปคือในการอางถึงชือ่แบบยาว ชื่อท้ังหมดกอนหนาชื่อไฟล (คือ “/home/mary”) จะเปนชื่อของไดเร็กทอรี่ สวนชือ่ 
“note”" จึงจะเปนชื่อของไฟลจริงๆ ดังแสดงตามรูปที่ 4 – 11  

 

   
4 – 11 ระบบไฟลและไดเร็กทอรี ่
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 4.4.4 การพัฒนาโปรแกรมบนลีนุกซ 
หลายคนอาจจะมีความรูสึกวาการเขียนโปรแกรมบนลีนุกซเปนเรื่องยุงยาก และลําบากในการเรียนรู 

ท้ังน้ีเน่ืองจากลนุีกซเปนระบบที่ถูกพัฒนามาจากระบบยูนิกซซึง่ก็เปนท่ีรูกันท่ัวไปวา ภาษาคูบารมีของระบบปฏิบัติการ
ตระกูลยูนิกซกคื็อภาษาซี (C) น่ันเอง ภาษาซีเปนภาษาที่บางคนเรียกวาภาษาระดับกลาง คือไมเปนภาษาระดับต่ําแบบ
แอสเซมบลีหรือเปนภาษาสูงแบบ เบสิค โคบอล ฟอรแทรน หรือ ปาสคาล เน่ืองจากคุณสามารถจะจัดการเกีย่วกับเรื่อง
ของพอยนเตอรไดอยางอิสระ และบางทกี็สามารถควบคุมฮารดแวรผานทางภาษาซีไดราวกับคุณเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาแอสเซมบล ี และดวยขอดีเหลาน้ีเองทําใหโปรแกรมที่ถูกเขียนดวยภาษาซีมีความเร็วในการปฏิบัติงานสูงกวาภาษา
อื่นโดยทั่วไป แตก็ตองแลกกับการเรียนรูและการฝกฝนอยางหนัก  

มีผูคาดการณวาการเกิดขึ้นมาของภาษาสูงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึน้มาของ Component 

Ware เชน Visual Basic หรือ Delphi จึงทําใหการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซีไมมีความจําเปนอีกตอไป แตถาลอง
สังเกตุดูจะเห็นวาภาษาซีก็ยังถกูใชเปนภาษาหลักในอุตสาหกรรมซอฟตแวรตอไป ระบบปฏิบัติการตางๆ คอมไพเลอร 
หรือซอฟตแวรท่ีเปนเครื่องมือตางๆ ก็ยังคงถกูเขียนดวยภาษาซี นอกจากนี้ภาษาซีก็ยังมีววิัฒนาการออกไปเรื่อยๆ เชนมี
การเพิ่มเรื่องของ OOP (Objects Oriented Programming : ออปเจ็คโอเรียนเต็ดโปรแกรมมิง หรือการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ) ภาษาซีก็ถกูพัฒนาตอไปเปนภาษาซีพลัสพลัส (C++) ซึ่งก็คงความสามารถของภาษาซีไดอยาง
ครบถวน แมแตภาษาใหมท่ีมาแรงในปจจุบัน คือ จาวา (Java) ก็กลาวกันวาเปนภาษาที่แปลงรูปแบบมาจาก C++ อีกที 

และแนนอนวาไมวาจะเปน C, C++ หรือจาวา คุณก็สามารถจะพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาเหลาน้ีบนลีนุกซได 
โชคดีท่ีคุณไมจําเปนจะตองเขียนภาษาซีอยูเพียงภาษาเดียวบนระบบลีนุกซ/ยูนิกซ คุณสามารถเขียน

โปรแกรมดวยเครื่องมือท่ีงายกวาน้ัน น่ันก็คือการใชเชลลสคริปต ซึ่งบางคนอาจจะเห็นวามันมีลักษณะคลายกับการ
เขียนแบตชไฟลบนดอส แตในความเปนจริงแลวเชลลสคริปตมีพลังมากกวาแบตชไฟลมาก 

ตอมามีผูพัฒนาภาษา Perl (เพอรล) ขึ้นมาซึ่งก็มีการรวมเอาความงายของการเขียนเชลลสคริปตเขา
กับพลังของภาษาซี คุณจะเห็นวาคุณสามารถเขียนแอพพลิเคชั่นท่ีมีประสิทธิภาพสูงดวยการใชเพอรล เคยมีผูเขียนเวป
เซอรฟเวอรเล็กๆดวยการใชเพอรล นอกจากนี้เพอรลก็ยังถกูนิยมใชเขียนเปนสวนของ CGI เพื่อทําการเชื่อมระหวาง
ระบบฐานขอมูลและเวปอีกดวย 

 
4.5 ระบบปฏิบัติการ Novell Netware 

 ระบบปฏิบัติการ NetWare ต้ังแต Version 4.2 เปนตนไป เปนระบบปฏิบัติการเครือขายขนาด 32 บิต ท่ี
สนับสนุนการทํางานในสภาพแวดลอมของ Windows, UNIX และ Mac OS และ NetWare Version 4.11 ได
เริ่มมีการแนะนํา NDS (Novell Directory Service) ซึ่งจัดใหมีการบริการชื่อผูใช พรอมท้ังการรักษาความ
ปลอดภัย การบริหารจัดการระบบเครือขาย การตีพิมพเว็บ และการระบุเสนทางการคนหาเครื่องคอมพิวเตอรในระบบ
เครือขาย โดยการใชโครงสรางสถาปตยกรรม X.500 ท่ีจัดแบงทรัพยากรระบบเครือขายเปนกลุม ซึ่งประกอบดวยกลุม
ผูใช กลุมเครื่องพิมพ กลุมเครื่องแมขาย และโวลุม นอกจากน้ัน NDS ยังจัดใหมีการ logon ในลักษณะ Single 

Point ใหกับผูใช ซึ่งทําใหผูใชสามารถ logon เขาสูเครื่องแมขายใดๆ ในระบบเครือขายไดตามสิทธิท่ีไดรับ  
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 4.5.1 Novell Directory Service (NDS) 

Novell Directory services เปนบริการที่ใชคนหาขอมูลของ entity ใดๆ ในเครือขาย อยางเชน 
ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออื่นๆ (ปกติจะเนนท่ีคนหาตัวตนของผูใช) เหมือนสมุดโทรศัพทสําหรับหาเบอรโทรของคน 
หรือรานคา (White page) โดยทั่วไป directory service จะมีโครงสรางเปน tree เพื่อใหทํางานไดเร็ว และควบคุม 

parameter ตางๆ เปนลําดับขั้นไดงาย NDS เปนเพียง proprietary standard อันนึงของ directory service ท่ี
เปนมาตรฐานจริงๆ ท่ีมีปจจุบันคือ X.500 นอกจากน้ัน X.500 ยังมี sub-standard อีกหลายตัวที่เขียนไว ท่ีรูจักกัน
ดีคือ X.509 ซึ่งระบุขอกําหนดของ Certification ใน X.500 series เม่ือมี service ก็ตองมีการขอใช service ใน
กรณีของ X.500 จะใช DAP (Directory Access Protocol) เปน front-end สําหรับ query ขอมูล ตอมามี 
version ท่ีเรียกวา LDAP (Lightweight DAP) ซึ่งมี code เล็กลง ทํางานไดสะดวก คลองตัว และกินทรัพยากร
ระบบนอยกวาตัว DAP ตนแบบ (NDS ของ Novell และเราทเตอรของ Cisco สามารถใชงานรวมกับ LDAP ได) 
ประโยชนของ directory service คือบริการ information ของบุคคลเปนหลัก ตัวอยางเชน หนวยงานอาจจะตั้ง 
directory service เพื่อใหผูใชสามารถคนหาอีเมลลแอดเดรส เบอรโทรศัพท ฯลฯ PGP (Pretty Good Privacy) 

ก็ใช directory service + LDAP ในการกระจาย public key ของผูใชแตละคน whois ก็ใชในการจัดการ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับเครือขายและโดเมน 

 
4.5.2 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

LDAP หมายถึงรางสนธิสัญญาการเขาถึงไดเร็กทอรีท่ีนํ้าหนักเบา เพื่อรองรบัการบริการไดเร็กทอรี
โดยเฉพาะ X.500 การบริการ Directory-based โปรโตคอล LDAP เขามาแทน TCP/IP หรือการบริการขนยาย
ปรับตัวการเชื่อมโยงอื่น รายละเอียดธาตุแทของ LDAP ถูกใหคําจํากัดความใน RFC2251 ท่ีวา “รางสนธิสัญญาการ
เขาถึงไดเร็กทอรีท่ีนํ้าหนักเบา (v3)” และเอกสารอื่นท่ีกําลังประกอบเปนกําหนดเทคนิค RFC3377 สวนน้ีใหภาพรวม
ของ LDAP จากเทคนิคการเขียนภาพใหไดสดัสวนของผูใช 

ใน LDAP ทางเขาไดเร็กทอรี่ถูกจัดในสิ่งกอสราง tree-like ท่ีมีลักษณะลําดับชั้น ด้ังเดิมสิ่งกอสราง
อันน้ีนํามาขอบเขตที่เชิงภูมิศาสตรและ/หรือเปนองคกร ทางเขาท่ีแสดงประเทศปรากฏที่สวนที่สูงสุดของตนไม ทางเขาท่ี
แสดงรัฐและองคกรระดับชาติมีขางใตพวกเขา นาจะมีทางเขาท่ีแสดงหนวยองคกรขางใตพวกเขาผูคนเครื่องพิมพเอกสาร
หรือสวนใหญสิ่งอื่นๆ รูปที่ 4 – 10 (a) แสดงใหเห็นไดเร็กทอรี่ทรี (Directory Tree) ตัวอยาง LDAP ท่ีใชการตั้งชื่อ
แบบดั้งเดิม นอกจากนี้การตั้งชือ่ควรจะถูกจัดและอยูบนพื้นฐานบนขอบเขตอินเทอรเน็ตโดยใชต้ังชื่อ domain-based 

การตั้งชื่อลักษณะนี้กําลังกลายเปนท่ีนิยมเพราะวาถูกการวางระบบโดยใช DNS หากพจิารณาการบริการไดเร็กทอรี่ 
LDAP จะยอมคุณควบคุมและตรวจสอบคุณลักษณะวาอันไหนถูกตอง การอนุญาตและปฏิเสธ ทําไดโดยการใช
คุณลักษณะพิเศษที่ถูกเรียกผานทาง objectClassID คาของ theobjectClass จะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
กฎเกณฑ สังเขป และติดตามการผานเขามาในระบบ รูปที่ 4 – 10 (b) แสดงตัวอยางการตั้งชื่อตามระบบอินเตอรเน็ต 
ซึ่งกําลงัเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน 
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(a) ต้ังชื่อท่ีแบบดั้งเดิม 

 

 
(b) ต้ังชื่ออินเทอรเน็ต 

รูปที่ 4 – 12 Directory Tree LDAP  

4.6 ระบบปฏิบัติการเครือขายแบบอื่น 

 ถึงแมวาในปจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows ของไมโครซอฟต และ NetWare จะเปนระบบปฏิบัติการ
เครือขายท่ีไดรับความนิยมสูงในทองตลาด นอกจากน้ันระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) ก็กําลังเริ่มเขามามีสวนแบง 
แตก็ไมไดหมายความวาจะมีระบบปฏิบัติการเครือขายเพียงเทาน้ี ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงระบบปฏิบัติการอยางอื่นท่ีใชใน
การจัดต้ังระบบเครือขายได เชน AppleTalk และ Vines ในปจจุบันการจัดต้ังระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

ขนาดเล็กยังมีการพัฒนาใหสามารถใชระบบปฏบัิติการเครื่องลูกขาย เชน Windows Me, XP เปนระบบปฏิบัติการ
เครือขายโดยจดัต้ังในลักษณะเปนเวิรคกรุป (Workgroup) ได 
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  4.6.1 AppleTalk 

  ระบบปฏิบัติการเครือขายของ Apple ถูกรวมอยางกลมกลืนลงในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องที่ใช Mac OS โดยใชชื่อวา LocalTalk ระบบปฏิบัติการน้ีชวยใหเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh ทุก
เครื่องสามารถเชื่อมตอกันเปนระบบเครือขายไดโดยงาย ในปจจุบันการปฏิบัติงานของ AppleTalk สนับสนุน
สมรรถนะที่รวดเร็วในระบบเครือขายเครื่องคอมพิวเตอร Apple แบบ Peer-to-Peer รวมทั้งมีคุณสมบัติ 
Interoperability กับระบบปฏิบัติการเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรอื่น แมวาคุณสมบัติน้ีจะไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของระบบปฏิบัติการของ Apple แตผูใชเครื่องคอมพิวเตอรในระบบอื่น ก็สามารถเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลบนระบบ
เครือขาย AppleTalk ไดโดยการใช AppleIP ในการติดตอกับโปรโตคอล TCP/IP ของเครื่องคอมพิวเตอรใน
ระบบอื่น เพื่ออนุญาตใหผูใชท่ีไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh สามารถ access เขาไปยังไฟลขอมูลในระบบ
เครือขาย AppleTalk ได 
  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Apple ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขาย AppleTalk จะสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบเครือขายอื่นผานทางการใหบริการที่ทํางานอยูบนเครื่องแมขายของ AppleTalk บริการตางๆ เหลาน้ี
ไดรับการพัฒนาโดยผูผลิต NOS รายอื่น ในรูปแบบของความสามารถที่เรียกวา Interoperability ดังน้ันเม่ือเครื่อง
แมขายในระบบอื่นมีบริการน้ี เครื่องคอมพิวเตอร Apple ก็จะสามารถเขาไปใชบริการบนระบบเครือขายอื่นได รูปแบบ
การบริการไดเร็กทอรี่ของระบบเครือขาย AppleTalk จะใชรูปแบบที่เรียกวา โซน (Zone) ซึ่งเปนกลุมของเครื่อง
คอมพิวเตอร Apple ซึ่งมีการเชื่อมตอกันทางตรรกะ  
  ในสภาวะแวดลอมปจจุบันของการใชเครื่องคอมพิวเตอรเดสกทอป ผูใชเครื่อง Apple (Mac OS) 
และเครื่อง PC (Windows) จะไดรับประโยชนจากความสามารถในการทํางานรวมกันไดของโปรแกรมประยุกตตางๆ 
เชน โปรแกรมระบบฐานขอมูล โปรแกรมการจัดการเอกสาร โปรแกรม Spreadsheet และโปรแกรม E-mail เปนตน 
จึงทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยตรง ซึ่งในระบบปฏิบัติการ AppleTalk จะมี AppleShare เปนตัวชวย
ใหเครื่องคอมพิวเตอร Apple สามารถแบงปนการใชขอมูลของตนเองกับผูอื่นได ดวยความสามารถเหลาน้ีจึงทําให
ระบบปฏิบัติการ AppleTalk มีสมรรถนะการทํางานของระบบเครือขายอยางเต็มรูปแบบ 
 
 4.6.2 Vines (Banyan Integrated Network Services) 

ระบบปฏิบัติการ Vines มีตนกําเนิดมาจากโปรโตคอล XNS (Xerox Network System) ท่ีใช
สถาปตยกรรมเครือขายแบบ Client/Server ของบริษัท Xerox Corporation ในปจจุบันระบบปฏิบัติการ 
Banyan Vines มีความสามารถในการสงขอความบนระบบเครือขายเปนลักษณะพิเศษ โดยการรวมซอฟตแวร 
Banyan’s Intelligent Messaging และซอฟตแวร Beyond Mail ไวในระบบปฏิบัติการ นอกจากน้ัน Street 

Talk Explorer ของ Banyan Vine ยังชวยในการบริหารจัดการเครือขายขนาดเล็กไดเปนอยางดี 

ในสํานักงานและองคกรธุรกิจขนาดเล็กเปนจํานวนมากที่มีความตองการเพียงระบบเครือขายแบบ 

Peer-to-Peer ขนาดเล็ก เพ่ือแบงปนการใชไฟลและเครื่องพิมพเทาน้ัน โดยไมตองการการรักษาความปลอดภัยมาก
นัก ระบบปฏิบัติการ Vines จึงนับวาเปนระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง เน่ืองจากสามารถ
สนับสนุนการทํางานของโพรเซสเซอรไดมากถึง 4 ตัว จึงทําใหเครื่องแมขายในระบบมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
รองขอของเครื่องลูกขายในระบบ นอกจากน้ันเครื่องลูกขายยังสามารถเปนไดท้ัง Windows NT, Windows 95 
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และ Windows 98 การติดตอระหวางเครื่องลูกขายในการ access เครื่องปลายทางจะใช Banyan Intranet 

Connect โดยมีรูปแบบการติดตอโดยใช Web Browser มาตรฐาน สําหรับการติดตอระหวางเครื่องแมขายดวยกัน
เองจะใชโปรโตคอล TCP/IP ตามมาตรฐานระบบเครือขาย 
 
4.7 ระบบปฏิบัติการเครือขายในสภาวะแวดลอมแบบ Multi-vender 

ในปจจุบันมีผลิตภัณฑระบบเครือขาย จากผูผลิตรายตางๆ เปนจํานวนมาก ระบบเครือขายเกือบทั้งหมดจึงมี
ลักษณะเปน Multi-vender คุณลักษณะเฉพาะตางๆ ของระบบเครือขายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง เม่ือสวนประกอบ
ซอฟตแวรท่ีใชผลิตโดยผูขายคนละรายกัน ตองปฏิบัติงานรวมกัน ปญหานี้มักจะเกิดขึ้นเม่ือในระบบเครือขายเดียวกันมี
การใชระบบปฏบัิติการเครือขายท่ีแตกตางกัน เพื่อใหระบบเครือขายมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดลอม
ท่ีแตกตางกัน ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิรฟเวอร เครื่องไคลเอนท และ Redirector จะตองมีการทํางานรวมกันได
อยางเหมาะสม จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานของภาษาที่จะใชคุยกัน เพื่อใหม่ันใจวาระบบปฏิบัติการเครือขาย (NOS) 
ตางๆ ท่ีกลาวขางตนมีความสามารถในการทํางานรวมกัน (Interoperability) 

 
4.7.1 ความสามารถในการทํางานรวมกนัของเครื่องไคลเอนท  
 ในสภาพแวดลอมที่ตองเกี่ยวของกับ NOS หลายตัว หัวใจสาํคัญในการสรางความสามารถในการ

ทํางานรวมกันคือ Redirector ดังน้ันในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายอาจจะจําเปนตองมี Redirector หลายตัวติด
ต้ังอยู และใช Redirector ของ NOS น้ันๆ เปนตัวติดตอกับระบบปฏิบัติการเครือขายของตนเอง โดย Redirector 

จะจัดการเฉพาะแพ็กเก็ตขอมูลท่ีถูกสงมาโดยโปรโตคอลที่รูจัก เพื่อท่ีจะจัดสงแพ็กเก็ตขอมูลน้ันไปยังปลายทางไดอยาง
ถูกตอง เชนการที่ลูกขายของ Windows NT ตองการที่จะ access เขาไปยังเครื่องเซิรฟเวอรของ Novell ผูบริหาร
ระบบเครือขายจะตองทําการติดต้ัง Redirector ของ Microsoft ท่ีไดรับการออกแบบมาใหสามารถ access เขาไปยัง
ระบบเครือขาย NetWare ของบริษัท Novell ได ดังแสดงตามรูปที่ 4 – 13  

 

 
รูปที่ 4 – 13 Windows NT Workstation ตองใช Redirector 2 ตัว 
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 4.7.2 ความสามารถในการทํางานรวมกนัของเครื่องเซิรฟเวอร 
ในการทําใหเครื่องลูกขายในระบบเครือขายท่ีแตกตางกันสามารถติดตอสื่อสารกับเครื่องเซิรฟเวอร

ของอีกระบบหนึ่งไดอีกวิธีหน่ึงคือ การติดต้ังบริการการติดตอสื่อสารลงบนเครื่องเซิรฟเวอรท้ังสองระบบ ซึ่งจะทําให
สามารถนําเครื่อง Apple Macintosh มาใชในสภาวะแวดลอมของ Windows NT ได ดวยการติดต้ังซอฟตแวร 
Service for Macintosh บนเครื่องเซิรฟเวอร Windows NT ดังแสดงตามรูปที่ 4 – 14  

 
รูปที่ 4 – 14 Service for Macintosh ถูกโหลดลงบน Windows NT Server 

 

 4.7.3 ความสามารถในการทํางานรวมกนัของระบบเครือขาย 

บริษัทผูผลิตระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสําคัญมีอยู 3 คายคือ Microsoft, Novell และ Apple 

ซึ่งผูผลิตแตละรายจะสรางซอฟตแวรยูทิลิต้ีซึง่ทําใหระบบปฏิบัติการของตนเองสามารถสื่อสารกับเครื่องเซิรฟเวอรของ
ผูผลิตอีก 2 รายได โดย Redirector เหลาน้ีจะรวมอยูในซอฟตแวรระบบปฏิบัติการของตนเอง และทําใหเครื่อง
เซิรฟเวอรของตนเองรูจักกับเครื่องลูกขายของผูผลิตอีก 2 ราย จึงทําใหเกิดระบบเครือขายขนาดใหญท่ีมีการทํางานใน
สภาวะแวดลอมแบบ Multi-vender ดังแสดงตามรูปที่ 4 – 15  

 

 
รูปที่ 4 – 15 ระบบปฏิบัติการท้ัง 3 แบบในสภาวะแวดลอมแบบ Multi-vender 
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แบบฝกหัดทายบท 

 

1. จงอธิบายหนาท่ีและการทํางานของโปรแกรม Redirector 

2. จงอธิบายหนาท่ีและการทํางานของโปรแกรม Destination 

3. จงอธิบายหนาท่ีและการทํางานของโปรแกรม Peripheral 

4. จงอธิบายรูปแบบการทํางานแบบ Multitasking ท้ัง 2 รูปแบบ 

5. HAL (Hardware Abstraction Layer) ของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server มีหนาท่ีอะไร 
6. NT Executive Service มีสวนตางๆ ท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการเกี่ยวกบัอะไรบาง จงอธิบายมาพอสังเขป 

7. ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server สนับสนุนระบบไฟลกี่แบบ อะไรบาง จงอธิบายและเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียของระบบไฟลแตละแบบ 

8. จงอธิบายหนาท่ีของเคอรเนล (Kernel) ในโครงสรางของระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) 

9. หนาท่ีสําคัญของเชลล (Shell) คืออะไร จงอธบิายมาพอสังเขป 

10. จงอธิบายขอแตกตางระหวางยทิูลิต้ี (Utility) กับแอพพลิเคชั่น (Application) 

11. จงอธิบายโครงสรางระบบไฟลในระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) 

12. ขอดีอยางหนึ่งของการพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซคือจัดใหมี X Windows อยากทราบวา X Windows คือ
อะไร และมขีอดีท่ีแตกตางจากระบบยูนิกซอยางไร 

13. บริการ NDS (Novell Directory Service) ของระบบปฏิบัติการ NetWare มีขอดีอยางไร 
14. ระบบปฏิบัติการเครือขาย AppleTalk มีทิศทางในการพัฒนาอยางไร 
15. ความสามารถในการทํางานรวมกันได (Interoperability) ของระบบปฏิบัติการเครือขายในสภาพแวดลอม 

Multi-vender มีความสําคัญอยางไร  
 

จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
 
16. ระบบปฏิบัติการเครือขายแบบ Multitask สามารถรองรับ      

17. ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสามารถควบคุมการทํางานของโพรเซสเซอร โดยไมตองการความรวมมือจาก Task คือ 
    Multitasking. 

18. Process ในการสงตอคํารองขอจะดําเนินการโดย     ซึ่งมักจะเรียกวา Requester. 

19. ในอดีตระบบปฏิบัติการเครือขายคือ     ท่ีถูกโหลดเขาไปบนระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอรอิสระ (stand alone) 

20. ในสภาวะแวดลอมของระบบเครือขาย     จัดใหมีทรัพยากรตางๆ บนระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรเครื่องลูกขายจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสามารถใชทรัพยากรเหลาน้ันได 

21. Redirector จะทําการ     คํารองขอการใชบริการไปยงัปลายทางที่เหมาะสม 

22. การทํางานของ Redirector จะเริ่มตนท่ีเครื่องคอมพิวเตอร     เม่ือผูใชตองการรองขอการใช
บริการบนระบบเครือขายหรือทรัพยากรระบบเครือขาย 
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23. Redirector สามารถสงคํารองขอไปยงัเครื่องคอมพิวเตอร หรือ     

24. คํารองขอการใชทรัพยากรจากระยะไกลจะถกูสงตอไปยังระบบเครือขายโดย     

25. ระบบปฏิบัติการเครือขายสวนใหญจะอนุญาตใหผูใชไดรับสิทธใินระดับที่แตกตางกันในการ     
26. ผูใชในกลุมเดียวกันจะมี     ในระดับเดียวกับที่กําหนดใหกับกลุมบัญชีผูใชงาน 

27. ในระบบเครือขาย Windows     คือกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีแบงปนการใชระบบ
ฐานขอมูลและนโยบายการรักษาความปลอดภัยเดียวกัน 

28. ในการตั้งคาการ Sharing บนเครื่องคอมพิวเตอร Windows 2000 คุณจะตองมีสิทธิในระดับ    

29. Windows 2000 Server สามารถใหการรักษาความปลอดภัยในระดับ directory-level และ file-level 
สําหรับสวนของดิสกท่ีเปน    แตจะจะมีเพียง directory-level Sharing บนสวนของดิสกท่ีเปน 
    

30. NWLink คือ Network Protocol ท่ีชวยใหระบบเครือขาย Windows และ NetWare    

31. ในระบบเครือขาย Windows เครื่องลูกขายใดๆ สามารถรองรบัการพิมพโดยทํางานเปน     

32. ระบบเครือขาย NetWare ประกอบดวย        และ      application 

33. หากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องลูกขายของ NetWare เครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถมองเห็นทรัพยากรบนระบบ
เครือขาย NetWare ไดราวกบัวา       

34. เครื่องเซิรฟเวอรของ NetWare สามารถใหบริการกับระบบเครือขาย Windows NT ผาน     

35. ขอดีของการใชระบบปฏิบัติการ NetWare คือสามารถใชงานไดดีในสภาพแวดลอมแบบ     

36. โซนของ AppleTalk คือ     ของระบบเครือขายและทรัพยากรระบบเครือขาย 

37. ในระบบเครือขาย UNIX สามารถนําเครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคลมาใชเปน     

38. ระบบเครือขาย Banyan Vines สามารถสื่อสารกับ Windows NT ไดโดยใชโปรโตคอล    

39. ในสภาพแวดลอมการใชระบบปฏิบัติการแบบ Multi-vender มีความจําเปนตองหา     ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดสามารถสื่อสารกันได 

40. เครื่องคอมพิวเตอร Apple ท่ีถูกนําเขามาในระบบเครือขายภายใตสภาวะแวดลอมของ Windows NT จะ
สามารถสื่อสารบนระบบเครือขายไดโดยการตดิต้ัง     บนเครื่องเซิรฟเวอร 
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