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บทที่ 6 

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย 
 
 
 

ในบทนี้ จุดสนใจจะเปลี่ยนจากการกลาวในภาพรวมโดยทั่วไปเปนการจัดสรางระบบเครือขายโดยการนําสวน
ตางๆ ท่ีกลาวถงึในตอนตนมาประกอบเขาดวยกันเปนระบบเครือขาย ในทีน้ี่สิ่งที่จะเนนคือหัวใจสําคัญในการออกแบบ
และสรางระบบเครือขาย เชน การเลือกประเภทของระบบเครือขาย (แบบ Peer-to-Peer หรือแบบ Server-Based) 

การเลือกใชอุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวร เพื่อสรางระบบเครือขายอยางงายจะชวยใหเราสามารถรวบรวมความรูมา
ทํางานในสภาพความเปนจริงได ไมวาจะเปนการวางแผนสําหรบัใชงานระบบเครือขายภายในองคกร และวินิจฉัยการ
ติดต้ังฮารดแวร และองคประกอบของการเชื่อมตอระบบเครือขาย เราจะสรุปโดยพิจารณาจากการทําใหอุปกรณ
ฮารดแวรท่ีใชมีความสัมพันธซึ่งสามารถทํางานรวมกันได การอธิบายในบทนี้จึงมุงเนนไปที่การยกตัวอยางการจัดต้ัง
ระบบเครือขายสําหรับบริษัทแหงหนึ่งเปนหลัก 

 

6.1 การเลอืกวธีิออกแบบระบบเครือขาย 

 คําถามแรกที่ผูออกแบบระบบเครือขายจะตองหาคําตอบใหไดคือจะจัดต้ังระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

หรือแบบ Server-Based ซึ่งปจจัยท่ีจะตองพิจารณาประกอบดวย 

 ขนาดของระบบเครือขาย 

 ระดับของการรกัษาความปลอดภัย 

 ประเภทของธุรกิจ 

 ระดับการจัดการที่สามารถรองรบัได 
 ปริมาณความหนาแนนของการใชระบบเครือขาย 

 ความตองการของผูใชระบบเครือขาย 

 งบประมาณการสรางระบบเครือขาย 

 

สมมติวามีความตองการจัดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบประหยัดท่ีสามารถชวยใหบริษัทมีความทันสมัย
ในเรื่องของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร และมคีวามออนตัวพอที่จะปรับปรุงและขยายเครือขายไดในอนาคตใหกับบริษัท
ผลิตรถจักรยานแหงหนึ่ง โดยมีความตองการดังน้ี 

 จัดทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยทําใหคอมพิวเตอรท่ีมีอยูสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
และใชเครื่องพมิพรวมกันได 

 เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรอีก 2 เครื่อง เขาไปในระบบเครือขายท่ีจัดต้ังขึ้น โดยเครื่องหนึ่งสําหรับกลุม
ของฝายการออกแบบสินคา และอีกเครื่องหนึ่งสําหรับฝายผลติ 

 สามารถรองรับการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมได 3 เครื่องในภายหลัง 
 สําหรับเครื่องที่กลุมของฝายออกแบบสินคาใชงานตองสามารถติดตอเครือขายอินเตอรเน็ตได 
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ตารางที่ 6 – 1 ขอมูลของบริษทัผลิตรถจักรยานตามสั่ง 
สถานที่ต้ัง Ozona, Florida 

จํานวนพนักงาน  23 คน 
สินคา รถจักรยาน 2 ลอ 
สิ่งอํานวยความสะดวก อาคารชั้นเดียวขนาด 245 ตารางเมตร (2625 ตารางฟุต) 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีในปจจุบัน คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) จํานวน 5 เครื่อง ดังน้ี 

 ผูจัดการ (Managing Director) : Pentium III 400 MHz 

 ฝายบัญชี (Accounting)  : 486/200 MHZ 

 ฝายขาย (Sale)  : 486/200 

 ฝายจัดสง (Shipping) : 286/25 

 ฝายออกแบบ (Product Design) : Pentium II 300 

ระบบปฏิบัติการท่ีใช  เครื่องของผูจัดการและฝายออกแบบใช Windows 98 

 เครื่องของฝายบัญชีและฝายขายใช Windows 95 

 เครื่องของฝายจดัสงใช MS DOS 5.0 
อุปกรณประกอบอื่นๆ  เครื่องของผูจัดการมีโมเด็มสําหรับติดตอเครือขายอินเตอรเน็ต และมี

เครื่องพิมพแบบ Ink jet 

 ฝายออกแบบมีเครื่องพิมพ Laser รุนเกา 1 เครื่อง 
 ฝายบัญชีและฝายขายใชเครื่องพิมพ Laser รุนเกาอีกเครื่องหนึ่งรวมกัน 

 ฝายจัดสง มีเครื่องพิมพแบบ Dot Matrix 

 

รูปที่ 6 – 1 แสดงการจัดแบงสวนตางๆ ของบริษัทผลิตรถจกัรยานในอาคารชั้นเดียวขนาด 245 ตารางเมตร 
ซึ่งประกอบดวยพื้นท่ีสาธารณะ สํานักงานของฝายตางๆ และสวนการผลิต 

 
รูปที่ 6 – 1 โครงรางสถานที่ต้ังของฝายตางๆ ในบริษัทผลิตรถจักรยาน 
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ในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ผูใชท้ังหมดบนระบบเครือขายจะถือวาเทาเทียมกัน ผูใชแตละคนจะมี
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบเครือขาย ทําใหคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถเขา
ไปใชทรัพยากรรวมกันในระบบเครือขายได ระบบเครือขายแบบนี้สามารถทํางานไดดี ในเครือขายหรือธุรกิจขนาดเล็ก 

บอยครั้งที่ในธุรกิจขนาดเล็กไมสามารถที่จะสละเครื่องใดเครื่องหนึ่งใหเปนผูทําการบริหารระบบเครือขายไดตลอดเวลา 
สิ่งน้ีเองเปนขอไดเปรียบอยางหนึ่งของระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ดังน้ันความรับผิดชอบในการทํางานบนระบบ
เครือขายจะถูกแจกจายไปยังทุกคน และผูใชแตละคนก็จะตัดสินใจวาขอมูลหรือทรัพยากรใดของตนเองที่จะแบงปนให
ผูอื่นเขามารวมใชไดหรือไม 

ขณะที่ระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ดูเหมือนจะเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับบริษัทผลิตรถจักรยานของเรา 
แตก็ยังมีอุปสรรคบางอยางที่จะตองนํามาพิจารณา ตัวอยางเชน หากจินตนาการวาในระบบเครือขายมีผูใชผูหน่ึงที่มี
เครื่องพิมพ Laser ตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูน้ัน หากผูน้ันปดเครื่องคอมพิวเตอรและออกไปจากสํานักงาน ก็
จะไมมีผูใชผูอื่นสามารถเขาไปใชเครื่องพิมพเครื่องน้ันได หรือถาเครื่องคอมพิวเตอร A ไมทํางานอยางกระทันหันหรือ 
Reboot ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร B กําลังพยายามที่จะเขาไปใชทรัพยากร เครื่องคอมพิวเตอร B ก็จะถูกตัดขาด
ออกไปดวย สรปุไดวาโดยทั่วไปในโครงสรางระบบแบบ Peer-to-Peer ไมมีการแตงตั้งผูบริหารระบบ การรักษาความ
ปลอดภัยมีการระมัดระวังนอย และผูใชแตละคนจะมีความรับผิดชอบสําหรับขอมูลของตนเอง 

ขอเสียเปรียบอกีอยางหนึ่งของระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer คือ การทํางานที่มีขอบเขตจํากัด ถาผูใช
ผูอื่นเขามารวมใชทรัพยากรในเครื่องของคุณ ผูใชผูน้ันก็จะใชเวลาการทํางานของโพรเซสเซอรของคุณดวย ดังน้ันหากไม
คํานึงถึงความเร็วในการทํางานของโพรเซสเซอร และปริมาณหนวยความจําท่ีเครื่องของคุณมี จะทําใหขีดความสามารถ
ในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณลดลงขณะที่มีผูอื่นเขามารวมใชทรพัยากรของคุณ 

แมวาจะมีขอเสยีเปรียบดังที่กลาวมาแลว ระบบเครือขาบแบบ Peer-to-Peer อาจจะยังคงเปนหนทางเลือกท่ี
ดีสําหรับระบบเครือขายท่ีเราตองการ อยางไรก็ตามเราควรจะพิจารณาขอไดเปรียบของการใชระบบเครือขายแบบ 
Server-Based กอนท่ีจะตัดสินใจ ในระบบเครือขายแบบ Server-Based ทรัพยากรตางๆ จะถูกรวมอยูท่ีศูนยกลาง 
ตัวอยางเชน มีเครื่องเซิรฟเวอร เครื่องหนึ่งบริหารเครื่องพิมพ และมีเครื่องเซิรฟเวอรอีกเครื่องหนึ่งจัดการไฟลท้ังหมด 
เน่ืองจากวาเครื่องเซิรฟเวอรท้ังหมดสวนมากจะไมคอยถูกปด ทําใหสามารถใชทรัพยากรตางๆไดอยูเสมอ นอกจากนั้น
ระบบเครือขายแบบ Server-Based ยังมีคุณสมบัติ scalable น่ันหมายถึงขนาดของระบบเครือขายสามารถปรับแตง
ไดงายเพื่อใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโหลดในปริมาณมากบนระบบเครือขาย 

ระบบเครือขายแบบ Server-Based ยังมีความปลอดภัยสงูกวาระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ดวย
ท้ังน้ีในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer น้ัน ทรัพยากรทั้งหมดจะถูกแบงปนอยางเทาเทียมกันบนระบบเครือขาย 
ถาฝายการเงินตองการใหผูจัดการใชแฟมขอมูลท่ีเกี่ยวกับไฟลระบบเงินเดือนได จะทําใหผูอื่นในระบบเครือขายสามารถ
เขาถึงไฟลระบบเงินเดือนไดเชนกัน ในทางตรงกันขามสําหรับระบบเครือขายแบบ Server-Based จะใชวธีิการสราง
บัญชีผูใชและกําหนดสิทธิการใชงาน ซึ่งทําใหเปนการรักษาความปลอดภัยในอนาคตได ตัวอยางเชน ในระบบเครือขาย
แบบ Server-Based สามารถกําหนดใหใชไฟลใดไฟลหน่ึงในไดเร็กทอรี่ (Directory) รวมกันไดโดยไมตองทําใหท้ัง 
ไดเร็กทอรี่สามารถเขาถึงไดโดยผูใชทุกคนในระบบเครือขาย 
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เม่ือมีการขยายระบบหรือธุรกิจ ยังสามารถที่จะแยกระบบเครือขายแบบ Server-Based ออกจากกันได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความตองการใชงานระบบเครือขายขององคกร ตัวอยางเชน เครื่องเซิรฟเวอรเครื่องหนึ่งอาจจะถูกกาํหนดใหใช
งานในฝายบัญช ี และอีกเครื่องหนึ่งใหบริการสาํหรับฝายขาย ความตองการระบบเครือขายของบริษัทผลิตรถจักรยาน
ของเรามีความตองการถงึระดับน้ีหรือไม เราตองพิจารณาการใชระบบเครือขายใหสามารถที่จะรองรับการทํางานในระดับ
ท่ีใชไฟลรวมกันได และกําหนดกลุมผูใชซึ่งมีความตองการใชทรพัยากรที่เหมาะสมในระบบเครือขาย ใชหรือไม 

เม่ือถึงตรงนี้ ทางเลือกท่ีดีกวาสําหรับบริษัทรถจักรยานของเรานาจะเปนระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

แตเม่ือตองการใหมีการเตรียมระบบใหมีความออนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคตก็จะ
มีทางเลือกอื่นเกิดขึ้นคือ การสรางระบบเครือขายแบบผสม (Hybrid Network) ดังน้ันขณะที่ระบบพื้นฐานของเรา
เปนระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เราจะติดต้ังคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งใหทําหนาท่ีเปนเครื่องใหบริการไฟล หรือ
ไฟลเซิรฟเวอร (File server) ดวยการทําเชนน้ีการเขาถึงขอมูลในไฟลเซิรฟเวอรจําเปนตองมีบัญชีผูใชและการยินยอม
ใหเขาไปใชงาน ขณะที่การเขาไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเครือขายยังคงแบงปนการใชรวมกันอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ัน หลังจากชั่งนํ้าหนักปจจยัตางๆ เหลาน้ีแลว เราก็จะมาถึงวิธีเลือกการออกแบบระบบเครือขายสําหรับ
บริษัทรถจักรยานนี้ : ระบบเครือขาย Peer-to-Peer แบบผสม โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรใหมเครื่องหนึ่งติดต้ังใหเปน 
ไฟลเซิรฟเวอร ซึ่งทําหนาท่ีเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลท้ังหมดของบริษัท 

 

6.2 การรวบรวมรายการ 
หลังจากพิจารณาภาพโดยรวมของการออกแบบระบบเครือขายแลว ขั้นตอนตอมาคือการสรางระบบเครือขาย

โดยการรวบรวมรายการที่มีมากําหนดวาอุปกรณฮารดแวร และซอฟตแวรโปรแกรม อะไรที่มีอยูแลว และอะไรตองถกู
ยึดครอง เม่ือกลับไปดูท่ีบริษัทรถจักรยานของเราที่มีเครื่องคอมพิวเตอรอยูหลายแบบ ต้ังแตมรดกรุน 286 จนถึงรุน
ใหม Pentium III  เชนเดียวกันสําหรับเครื่องพิมพเกาบางเครื่องดังน้ันการปรับปรุงบางอยางที่เห็นไดอยางเดนชัดคือ 
ตองการทําใหระบบเครือขายน้ีติดต้ังเรียบรอยและสามารถใชงานได การรวบรวมรายการเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ 
เพราะจะเปนขอมูลสําหรับรองรบัการขยายระบบในอนาคต เชนถาเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดของคุณใชระบบปฏิบัติการ 
Windows 95 หรือ Windows 98 คุณจะถูกจํากัดในการใชระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer การปรับปรุงใหเปน
ระบบเครือขายแบบ Server-Based ในอนาคต คุณจะตองปรับปรุงใหคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช
ระบบปฏิบัติการเครือขาย Windows 2000 หรือเพิ่มเครื่องเซิรฟเวอรเครื่องใหมท่ีมีระบบปฏิบัติการเครือขายติดต้ังมา
ดวยแลว 
 

6.2.1 สํารวจฮารดแวร 
ท่ีจริงแลวการสาํรวจฮารดแวรคือกระบวนการทีง่าย แตก็เปนสิ่งหนึ่งที่ไมใชงานเล็กนอยเลย เริ่มจาก

การบันทึกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง การรวบรวมรายละเอียดตางๆ ใหครบในตอนนี้สามารถชวย
ประหยัดเวลาไดในระยะยาว ซึ่งเราจะเห็นไดในภายหลัง ในการทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บอยครั้งที่
ระบบเครือขายตองการทําใหท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรกลายเปนมาตรฐานต่ําสุด เพื่อใชเปนรากฐานที่แนนอน ถาคุณ
ทราบรายละเอียดของอุปกรณท่ีมีอยูเปนการลวงหนา ก็จะสามารถปองกันปญหาที่จะเกิดในภายหนาได 
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สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องคุณตองรวบรวมรายการขอมูลตางๆ ดังน้ี 

 ตราอักษรและรุน 

 บริษัทที่ผลิตโพรเซสเซอร และความเร็วของโพรเซสเซอร 
 จํานวนหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมี 

 ขนาดของฮารดไดรฟ (Hard drive) และบรษิัทผูผลิต 

 รายละเอียดของไดรฟเวอรของอุปกรณอื่นท่ีติดต้ังอยู เชน compact-disc,  removable 

disk drives และการดควบคุมจอภาพ 

 ตราอักษร รุน และขนาดของจอภาพ 

 ตราอักษร รุน และขนาดของหนวยความจํา ของการดควบคุมจอภาพ (Video card) 

 อุปกรณตอพวงอื่นๆ ท่ีมี 

 ประเภทของบสั (EISA, Micro Channel, ISA หรือ PCI) เครื่องคอมพวิเตอรใช slot 

ท่ีมีอยูครบแลวหรือยังมีชองวางสําหรับติดต้ังการดระบบเครือขาย (NIC)  

 

สําหรับอุปกรณตอพวงอื่นๆ ใหสรางตารางชื่อบริษัทผูผลิตและเลขรุน เชน เครื่องพิมพ เครื่องสแกน 
ไมวาจะติดต้ังใชงานอยูหรือไม สําหรับแตละสิง่ที่กลาวมาแลวบันทึกดวยวาคุณมีไดรฟเวอรแผนตนฉบับหรือไม 
 

6.2.2 สํารวจซอฟตแวร 
ควรระมัดระวังซอฟตแวรท้ังหมดที่ใชอยูทุกหนทุกแหงในระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ถาตองการจะ

เปลี่ยนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดใหเปน Windows 2000 ขณะที่ติดต้ังระบบเครือขายใหม คุณ
อาจจะพบวามีบางโปรแกรมที่เคยใชไดอยูในระบบเดิม ไมสามารถใชไดอีกตอไป จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษขณะที่ทํา
การประเมินเพื่อออกแบบระบบที่ตองการและตรวจสอบการครอบครองกรรมสทิธิ์ของโปรแกรม เชนโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการทําบัญชีท่ีถูกเขียนขึ้นมาใชในบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ คุณอาจจะตองติดตอบริษัทผูเขียนสําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกบัการใชโปรแกรมลขิสิทธิ์น้ันบนระบบเครือขาย ไมใชวาโปรแกรมทั้งหมดนี้จะสามารถใชไดบนระบบเครือขาย 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑท่ีกําหนดสิทธิการใชตามขอตกลงบางอยาง อาจจะไมอนุญาตใหใชงานบนระบบเครือขาย 

สําหรับซอฟตแวรโปรแกรม ใหรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
 ชื่อโปรแกรม 

 เวอรชั่น (Version) ของโปรแกรม 

 มีฟล็อปปดิสก หรือแผนซีดีตนฉบับสําหรับการติดต้ังโปรแกรมนั้นๆ หรือไม 
 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสิทธิบัตรของโปรแกรมโดยถูกตองตามกฎหมาย 

เม่ือคุณไดผลการสํารวจบริษัทรถจักรยานของเราแลว ใหบันทึกดวยวามีโปรแกรมซอนเรนอะไรบางที่
ไมสามารถเขากนัไดภายในและทามกลางฝายตางๆ ของบริษทั เชน ฝายบัญชีอาจจะใชโปรแกรม WordPerfect 

ขณะที่ฝายขายใชโปรแกรม Microsoft Office ถาคุณวางแผนที่จะปรับปรุงในวันหน่ึงขางหนา น่ีคือเวลาที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงบางอยาง เพื่อใหม่ันใจวาจะใชระบบเดียวกันในบริษัทอยางกวางขวาง 
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6.2.3 สํารวจอุปกรณการติดตอสื่อสาร 
อาจดูเหมือนวาเปนสิ่งแปลกที่ตองตรวจสอบอุปกรณสื่อสารที่มีอยูแลว ขณะที่คุณกําลังติดต้ังระบบ

เครือขาย LAN แตน่ีเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการสํารวจ โดยเฉพาะถาคุณมีความประสงคท่ีจะใชใหสามารถติดตอ
เครือขายอินเตอรเน็ตได หรือตองการใชใหสามารถติดตอเครื่องเซิรฟเวอรจากภายนอกได (รูจักกันในนามของ RAS 

ซึ่งเปนเครื่องเซิรฟเวอรบนระบบเครือขาย LAN ท่ีมีโมเด็ม ซึ่งสามารถใหผูใชสามารถติดตอมายังระบบเครือขายผาน
ทางสายโทรศัพท) การมองขามบางสิ่งบางอยางที่ดูเหมือนเปนเรื่องงาย เชนจํานวนสายโทรศัพทท่ีตอเขาไปยังแตละ
สํานักงาน อาจทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงในภายหลัง เชนคุณอาจตองการใชโมเด็มและการติดตอทางโทรศัพทในเวลา
เดียวกัน ตัวอยางเชนถาบริษัทมีระบบโทรศัพทอัตโนมัติโดยท่ีสายโทรศัพทภายนอกอาจตอไปยังทุกสํานักงาน อาจจะทํา
ใหไมสามารถทําการติดตอดวยโมเด็มได ในกรณีน้ีอาจจะตองแยกสายโทรศัพทภายนอกสําหรับการติดตอดวยเสียงและ
การติดตอขอมูล และถาบริษัทใชโทรศัพทในระบบดิจิตอลความเร็วสูง (High-speed digital telephone) ก็จะไม
สามารถใชโมเด็มแบบมาตรฐานได อยาเขาใจวาหัวตอสายโทรศัพทมาตรฐาน RJ-11 จะพอเพียงสําหรับคุณในการใช
โมเด็มสําหรับติดตอเครือขายอินเตอรเน็ตและเริ่มใชเว็บ (Web) 

 

6.2.4 ความตองการของระบบเครือขาย 

หลังจากที่ไดตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณท่ีมีอยูเรียบรอยแลว จะตองกําหนดความ
ตองการใชงานระบบเครือขายของคุณ และดูวาความตองการนั้นสามารถเขากันไดกับฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณ
การติดตอสื่อสารที่มีอยูหรือไม และตกลงใจวาขั้นตอนใดที่คุณจะตองทําในการพัฒนาระบบเครือขาย อยางนอยท่ีสุด
คุณควรพิจารณาดังน้ี 

 ขนาดของสถานที่ (ติดต้ังอยูในชั้นเดียวกันหรือหลายชั้น) 

 จํานวนของผูใช 
 ระบบเครือขายภายในควรขยายไปยังตึกหลายตึกหรือไม 
 สิ่งแวดลอม (สาํนักงาน, สวนการผลิต, สถานที่ภายนอก) 

 ความสามารถทางดานเทคนิคของผูใช 
 ปริมาณความหนาแนนของการใชระบบเครือขาย (ชวงเริ่มตน และการทํานายในอนาคต) 

 ระดับการรักษาความปลอดภัย 

 

6.3 การออกแบบระบบเครือขาย 
6.3.1 สรางแผนผัง 

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะวางโครงสรางระบบเครือขาย แตกอนท่ีคุณจะเริ่มเสนอแนะแผนการวางระบบ
เครือขายของบรษิัทรถจักรยานของเราคุณควรจะเริ่มจากการสรางแผนผังการจดัวางที่รวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวของกอนเปน
อันดับแรก ในขั้นตอนน้ีมีหลักเกณฑ 2 ประการที่ควรนํามาพิจารณาคือ สถานที่ท่ีแทจริงรวมถึงที่ต้ังของอุปกรณแตละ
ชิ้นและมีสวนเกี่ยวของกับชิ้นอืน่อยางไรบาง และ topology ของระบบเครือขายท่ีวางแผนไว การใชภาพวาดหรือแผนที่
ของสถานที่จริง หรือวาดแผนผงัขึ้นใหม (หากไมมี) แลวทําเครื่องหมายที่ต้ังของอุปกรณตางๆ ดังแสดงตามรูปที่ 6 – 2 

จะชวยไดเปนอยางมากในการออกแบบระบบเครือขาย 
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รูปที่ 6 – 2 อุปกรณท่ีมีอยูแลวในบริษัทผลิตรถจักรยาน 

 
 6.3.2 การวาดโครงราง Topology ของระบบเครือขาย 

ขั้นตอนที่สองในการออกแบบระบบเครือขาย คือการวาดโครงราง Topology ของระบบเครือขาย 
อยาลืมท่ีจะรวมเครื่องพิมพและอุปกรณประกอบอื่นดวย เชนเครื่องสแกนและโมเด็ม รูปที่ 6 – 3 แสดงระบบเครือขาย
ของบริษัทในรูปแบบ Physical Bus และรูปที่ 6 – 4 แสดงระบบเครือขายของบริษัทในรูปแบบ Physical Star 

 

 
รูปที่ 6 – 3 ระบบเครือขายของบริษัทผลิตรถจักรยานในรูปแบบ Physical Bus 
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รูปที่ 6 – 4 แสดงระบบเครือขายในรูปแบบ Physical Star 

 

หมายเหตุ การมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับระบบเครือขายอยางพอเพียงเปนหัวใจสําคัญของความประสบผลสําเร็จในการ
แกไขปญหาในภายภาคหนา เริ่มตนจากแผนที่ของสถานที่ติดต้ังและการสํารวจอุปกรณตางๆ 

 

6.4 การเลอืกสือ่กลางการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

การเลือกวาจะใชสื่อประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับระบบเครือขายเปนสิ่งที่ไมควรมองขาม ราคาของการติดต้ัง
อาจจะสูงมากโดยเฉพาะถาคุณตองทําใหมอีกครั้ง สื่อท่ีเลือกจะมีสวนเกี่ยวของกับสภาพความตองการทางภูมิศาสตร
ของสถานที่ต้ัง ตัวอยางเชน ถามีเครื่องเวิรกสเตชั่น (Workstation) หลายเครื่องตั้งอยูในฝายผลิตซึ่งมีสิ่งแวดลอมท่ี
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟามาก อาจจะตองใชสายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เปนสื่อเพราะจะไมมี
ผลกระทบตอสญัญาณรบกวนทางไฟฟาเหลาน้ัน สวนในสํานักงานขนาดเล็ก การใชสายคูตีเกลียว (Twisted pair) 

จะเหมาะสมกวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพึงระลึกไวเสมอวาสิ่งที่คิดน่ีไมใชเปนราคาในปจจุบันแตจะเปนราคาในอนาคต การ
มีขอจํากัดทางดานราคาในขณะนี้จะจํากัดความสามารถในการขยายระบบเครือขายได 

ในบริษัทรถจักรยานของเรา อาจตกลงใจติดต้ังระบบเครือขายโดยใชสาย UTP CAT 3 เปนสื่อ ซึ่งจะสามารถ
สรางระบบเครือขายที่มีเครื่องเวิรกสเตชั่นได 7 เครื่องตามความตองการ และสามารถใชงานไดแตจะถูกจํากัดความเร็วใน
การติดตอภายในระบบเครือขายอยูท่ี 10 Mbps อีก 5 ปตอจากน้ีถาเรามีเครื่องเวิรกสเตชั่นเพิ่มขึ้นเปน 30 – 50 เครื่อง 
ความเร็วในการติดตอภายในระบบเครือขายที่ 10 Mbps จะถือวาชาเกินไป อยางไรก็ตามถาคุณเลือกใชสาย UTP CAT 5 

เปนสื่อในขณะนี ้คุณจะสามารถเพิ่มความเรว็ในการติดตอภายในระบบเครอืขายเปน 100 Mbps เม่ือใดกไ็ดในอนาคตโดย
ไมตองเดินสายภายในใหม ในขณะที่สาย UTP CAT 5 มีราคาสูงกวาสาย UTP CAT 3 เพียงเลก็นอย 
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6.4.1 การติดตัง้สื่อการติดตอของระบบเครือขาย 

ในการการติดต้ังสื่อการติดตอของระบบเครือขายมีความตองการผูท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษในการ
ดําเนินการ ถาหากวา Topology มีความสลับซับซอนมาก อยางไรก็ตามใน topology อยางงายกย็ังคงตองการผูท่ีมี
ความสามารถเพียงพอในการดําเนินการ ยังคงใชบริษัทรถจกัรยานเปนตัวอยางเชนเดิม เราจะจัดการกับพื้นฐานการ
ติดต้ังสาย Ethernet CAT 5 (ณ จุดน้ีเราจะมุงจุดสนใจไปยังการเดินสายเคเบิลโดยที่ยังไมมีการตออุปกรณอื่นๆ) 

วิธีท่ีงายท่ีสุดในการวางโครงรางระบบเครือขายในสํานักงานขนาดเล็กคือใชระบบเครือขายรูปแบบ 
Physical Star จุดสนใจของการตอแบบดาว (Star) นาจะเปน Patch Panel (เปนปลั๊ก RJ-45 ตัวเมียวางเรียง
กันเปนแถวที่ท่ีมีสวนปลายสําหรับตอกับสาย) ดังแสดงตามรูปที่ 6 – 5  

 
รูปที่ 6 – 5 Patch Panel ขนาด 12 หัวตอเชื่อมแบบ CAT5 568B 

 

สังเกตุวาท่ีสวนหนาของ panel จะมี RJ-45 connectors อยู 24 ตัว สวนดานหลังจะเปน 
terminal ของสายแตละเสน หากดูอยางละเอียดจะพบวาท่ีแตละ terminal จะมีจุดเชื่อมตออยู 8 จุดสําหรับ
เชื่อมตอสายไฟ 8 เสน สายไฟเหลาน้ันจะมีรหัสสีเพื่อใหงายตอการติดต้ัง การวาง patch panel ไวใกลกับฮับ 

(โดยทั่วไปจะอยูใกลเครื่อง Server) จะทําใหคุณสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายไดโดยงาย และที่ปลายอกีดานหน่ึง
ของสายเคเบิล จะตองทําการติดต้ัง outlet สําหรับ outlet ของ UTP CAT5 จะดูเหมือนกับปลั๊กสายโทรศัพท
มาตรฐาน แตจะใช RJ-45 connector แทน เชนเดียวกับที่ patch panel ใช 

 
รูปที่ 6 – 6 CAT5 outlet 
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หมายเหต ุCAT 5 outlet บางอันมีรหัสสีอยู 2 ชุด ชุดหน่ึงสําหรับ terminal ของสายแบบ 568A และอีกชุดหน่ึง
หน่ึงสําหรับ terminal ของสายแบบ 568B ตรวจสอบใหแนใจวารหัสสีน้ีเขาคูกันระหวาง outlet กับ patch panel 

 

6.4.2 การตอสือ่เขากับเครือ่งคอมพิวเตอร 
  หลังจากติดต้ังสือ่สําหรับติดตอสื่อสารแลว การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับสื่อเหลาน้ีเปน
ขั้นตอนที่ตองทําเปนอันดับตอไป จุดเชื่อมตอท้ังหมดจะทําผานสายเชื่อมตอแบบ UTP CAT 5 (สายและหวัตอเชื่อมท่ี
ผลิตเปนหลายส)ี ปลายดานหน่ึงของสายเคเบิลจะตอเขากับการดเชื่อมตอระบบเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอร สวน
ปลายอีกดานหน่ึงจะตอเขากับ RJ-45 outlet และถาพจิารณาใชฮับ จะตองหาสายเชื่อมตอท่ีจะตอระหวาง patch 

panel เขากับ outlet ของฮับดวย และไมตองวิตกถาคุณพบวาไมมีเครื่องคอมพิวเตอรตออยูกับ outlet ของฮับ 

เน่ืองจากฮับจะทําหนาท่ีตรวจสอบเองวาถาสวนใดไมไดถูกใชกจ็ะไมสนใจในสวนน้ัน 

 
รูปที่ 6 – 7 แสดงการเชื่อมตอฮับกับ patch panel และเครื่องเวิรกสเตชั่น 

 

6.5 สภาวะแวดลอมแบบ Client/Server 

 ระบบเครือขายขนาดใหญจะถูกสรางบนพื้นฐานการทํางานแบบ Client/Server ในหัวขอน้ีจะอธิบายการ 
ติดต้ังและทํางานบนระบบเครือขายท่ีมีเครื่องผูใหบริการ หรือเครื่องเซิรฟเวอร (Servers) และเครื่องลกูขาย หรือ
เครื่องไคลเอนต (Client Workstation) 

 

6.5.1 การทาํงานแบบรวมศูนยกลางเปรียบเทยีบกับแบบ Client/Server 

  ระบบเครือขายในยุคแรกจะสรางบนพื้นฐานการทํางานแบบรวมศูนยกลาง ตามปกติระบบเครือขาย
แบบนี้จะมีเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมขนาดใหญ ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการโดยจะจัดการกับการทํางานทั้งหมดในระบบ
เครือขาย  ในขณะที่ผูใชจะเขาไปใชบริการผานทางเครื่องเทอรมินอล (Terminal) เพราะเหตุวาระบบการทํางานแบบ
รวมศูนยกลาง เครื่องเซิรฟเวอรจะจัดการงานเล็กงานนอยท้ังหมด ดังน้ันเครื่องเทอรมินัลจึงเปนเครื่องที่มีราคาถูกแตมี
ขีดความสามารถต่ํา ในปจจุบันตองขอบคุณการปรับปรุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลที่มีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว ทําใหการทํางานแบบรวมศูนยกลางแบบเกาถูกแทนที่ดวยการทํางานแบบ 
Client/Server ดวยการเพิ่มขอไดเปรียบของการเชื่อมตอระบบเครือขายทําใหผูใชในปจจุบันมีขีดความสามารถเทา
เทียมกับเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมในอดีต เพียงปลายนิ้วสมัผัส 
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6.5.2 การทาํงานแบบรวมศูนยกลาง (Centralized Computing) 

ในสภาวะแวดลอมแบบดั้งเดิมของเครื่องเมนเฟรม (Mainframe) โปรแกรมประยุกตตางๆ เชน
ระบบฐานขอมูลจะทํางานอยูบนเครื่องศูนยกลางซึ่งเปนเครื่องเมนเฟรมขนาดใหญท่ีมีความสามารถสูง และสามารถ
เขาถึงขอมูลผานทางเครื่องเทอรมินัล โดยเครื่องเทอรมินัลจะสงการรองขอขอมูลไปยังเครื่องเมนเฟรมเม่ือตองการขอมูล 
และเครื่องเมนเฟรมจะสงขอมูลกลับมาแสดงผลยังเครื่องเทอรมินัล 

  ฐานขอมูลท้ังหมดจะตองถูกสงจากเครื่องผูใหบริการ ผานระบบเครือขาย และถูกดาวนโหลดไปยัง
เครื่องลูกขายท่ีสงการรองขอขอมูลมา การเขาถึงไฟลจะเกิดขึ้นผานทางระบบปฏิบัติการเครือขายและสายเคเบิล จะมี
เพียงแคการทํางานรวมกันระหวางเครื่องเมนเฟรมและเครื่องเทอรมินัลเพียงเลก็นอยเทาน้ัน ขอมูลตางๆ จะประมวลผล
บนเครื่องเมนเฟรม และสงผลลัพธท่ีตองการกลับมายังเครื่องเทอรมินอล การที่ตองมีการสงขอมูลระหวางเครื่อง
เมนเฟรม และเครื่องเทอรมินัลตลอดเวลา ทําใหเพิ่มความหนาแนนบนระบบเครือขาย ดังน้ันเครื่องเทอรมินัลเครื่องอื่น
ท่ีมีการรองขอขอมูลก็จะทํางานไดชาลง 
 

6.5.3 การทาํงานแบบ Client/Server 

  คําวา “การทํางานแบบ Client/Server” อางอิงมาจากการที่กระบวนการการจัดการกับขอมูลจะมี
การทํางานรวมกนัระหวางเครื่องลูกขายหรือไคลเอนต (Client) กับเครื่องแมขายหรือเซิรฟเวอร (Server) ท่ีมีขีด
ความสามารถมากกวา รูปที่ 6 – 8 แสดงระบบเครือขายท่ีมีการทํางานแบบ Client/Server โดยมีเครื่องเซิรฟเวอร    
1 เครื่อง เครื่องไคลเอนต 3 เครื่องและเครื่องพิมพ (Printer) 1 เครื่อง 

 
รูปที่ 6 – 8 ระบบเครือขายแบบ Client/Server อยางงาย 

 

การทํางานแบบ Client/Server มีประโยชนตอองคกรที่มีผูใชจํานวนมากตองการเขาถงึขอมูล
จํานวนมากอยางตอเน่ือง ระบบเครือขายแบบ Client/Server เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเตรียมการดังน้ี 

 เขาถงึและจัดการระบบฐานขอมูลใหโปรแกรมประยุกตตางๆ เชน Spreadsheets ระบบบัญช ี

การติดตอสื่อสาร และการจัดการเอกสาร 
 บริหารระบบเครือขาย 

 เปนศูนยรวมในการจัดเก็บไฟล 
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6.6 โครงสรางระบบ Client/Server 

 ระบบเครือขายสวนใหญมีการทํางานแบบ Client/Server หรือสามารถอางอิงไดวาเปนระบบเครือขายแบบ 
Server-Based เครื่องไคลเอนตจะรองขอขอมูลท่ีถูกเก็บอยูในเครื่องเซิรฟเวอร แลวนํามาจัดการโดยใช CPU ของ
ตัวเอง ผลลัพธจากการจัดการขอมูลน้ันสามารถนําไปเก็บในเครื่องเซิรฟเวอรเพื่อใชในภายหนา ขอมูลท่ีไดรับอาจถูกเก็บ
ไวในเครื่องไคลเอนต เพื่อใหไคลเอนตเครื่องอื่นในระบบเครือขายสามารถเขาถึงได ในระบบเครือขายแบบ Peer-to-

Peer ท่ีไมมีเครื่องเซิรฟเวอรเปนศูนยกลาง เครื่องไคลเอนตแตละเครื่องจึงทําหนาท่ีเปนท้ังเครื่องเซิรฟเวอรและเครื่อง
ไคลเอนต ความแตกตางระหวางระบบเครือขายท้ัง 2 ประเภทนี้ไดอธิบายไวอยางละเอียดแลวในบทแรกๆ  
 สําหรับตัวอยางการทํางานของระบบเครือขายแบบ Client/Server ใหลองดูท่ีโปรแกรมการจัดการระบบ
ฐานขอมูล ตามโครงสรางแบบนี้เครื่องไคลเอนตจะใชภาษา SQL (Structure Query Language) ในการแปล
ความหมายที่ผูใชเขาใจใหเปนความตองการที่ระบบฐานขอมูลเขาใจได SQL คือภาษาสําหรับโปรแกรมระบบฐานขอมูล
ท่ีคลายภาษาอังกฤษ เริ่มไดรับการพัฒนาโดยบริษัท IBM เพื่อใหสามารถจัดการระบบฐานขอมูลไดโดยงาย (การ
จัดการระบบฐานขอมูลในที่น้ีหมายความรวมถึง การใสขอมูล การเรียกใชขอมูล การแกไขขอมูล และการลบขอมูล) ใน
สภาวะแวดลอม Client/Server จะประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ Application สวนใหญจะเรียกวา Client 

หรือ Front end และ Database Server สวนใหญจะเรียกวา Server หรือ Back end ดังรูปที่ 6 – 9  

 
รูปที่ 6 – 9 เครื่อง Client คือ Front end และเครื่อง Server คือ Back end 

 
6.6.1 กระบวนการการทํางานของระบบ Client/Server 

การรองขอขอมูลจะถูกสงจากเครื่องไคลเอนต แตกระบวนการจัดการจะทําบนเครื่องเซิรฟเวอรจะมี
เพียงผลลัพธเทาน้ันท่ีถูกสงผานระบบเครือขายกลับมายังเครื่องไคลเอนต ซึ่งกระบวนการการรองขอขอมูลและการรับ
ขอมูลประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังน้ี 

1. เครื่องไคลเอนตรองขอขอมูล 

2. ขอเรียกรองจะถูกแปลงเปนภาษา SQL  

3. ขอเรียกรองที่เปน SQL ถกูสงผานระบบเครือขายไปยงัเครื่องเซิรฟเวอร 
4. เครื่อง Database Server จะคนหาวาขอมูลท่ีมีอยู อยูท่ีใด 

5. ขอมูลท่ีถูกรองขอจะถูกสงกลับไปยังเครื่องไคลเอนต 
6. ขอมูลถูกแสดงใหผูใชเห็น 
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6.6.2 เครื่องไคลเอนต (The Client) 

ผูใชสรางการรองขอขอมูลท่ี Front end แลวเครื่องไคลเอนตจะรันโปรแกรมประยุกตซึ่ง 
 แสดงใหเห็นการติดตอกับผูใช 
 จัดรูปแบบการรองขอขอมูล 

 แสดงขอมูลท่ีไดรับจากเครื่องเซิรฟเวอร 
ในสภาวะแวดลอมแบบ Client/Server เครื่องเซิรฟเวอรไมจาํเปนตองมีโปรแกรมสําหรับการติดตอ

กับผูใช โดยเครื่องลูกขายจะรบัผิดชอบในการแสดงขอมูลในรปูแบบที่สามารถนําไปใชไดเอง ผูใชใสชุดคําสัง่ที่เครื่องลูก
ขายซึ่งทําหนาท่ีเตรียมขอมูลสําหรับปอนเขาท่ีเครื่องเซิรฟเวอร แลวก็จะสงเฉพาะการรองขอขอมูลผานระบบเครือขายไป
ยังเครื่องเซิรฟเวอร จากน้ันเคร่ืองเซิรฟเวอรจะดําเนินการตามคํารองขอน้ัน หาแหลงที่อยูของขอมูลท่ีเหมาะสม แลว
สงผานระบบเครือขายกลับไปยงัเครื่องไคลเอนต จากน้ันเครื่องไคลเอนตก็จะรับขอมูลมาผานกระบวนการติดตอกับผูใช
เพื่อแสดงขอมูลตอผูใช นอกจากนั้นเครื่องลูกขายยงัสามารถประมวลผลขอมูลน้ันตอไปไดอีกโดยใช CPU และ
โปรแกรมของตัวเอง 
 

6.6.2.1 การใช Front end 

Front end สามารถนําเสนอขอมูลเดียวกนัดวยวิธีการที่แตกตางกันตามความตองการ 
ตัวอยางเชน ขอมูลท่ีกลาววา “โคลัมบัส (Columbus) เดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกเปนคนแรกในป 1442” 

สามารถถูกจัดการใหนําเสนอไดหลายอยาง ดังน้ี 

 การเดินทางขามมหาสมุทร 
 ความสําเร็จของโคลัมบัส 

 เหตุการณสําคัญในการคนพบดินแดนในป 1492 

 พื้นนํ้าท่ีถูกเดินทางขามโดยโคลมับัส 

เชนเดียวกันสําหรับตัวอยางอื่น ใหลองพิจารณาบริษัทรับสั่งผลติรถจักรยานของเรา บริษัท
จะเก็บขอมูลลูกคาและผลิตภัณฑท้ังหมดของบริษัทไวในฐานขอมูลเดียวกัน โดยที่ขอมูลเหลาน้ีสามารถถูกนําออกมาใช 
จัดการและนําเสนอผานทาง Front end ไดหลายรูปแบบ ดังน้ี 

 ฝายการตลาดสามารถจัดสงไปรษณียการสงเสริมการขายใหลกูคาซึ่งมีท่ีอยู
แนนอนตามรหัสไปรษณียได 

 ผูแทนจําหนายสามารถตรวจสอบวามีชิ้นสวนใดอยูในคลังสินคาบาง 
 ฝายบริการลูกคาสามารถจําแนกแยกแยะไดวาลูกคาคนใดถึงเวลาที่ตองบริการ 
 ฝายสั่งซือ้สามารถดูประวัติการซื้อของลูกคาได 
 ฝายบัญชีสามารถปองกันไมใหลกูคาท่ีมีการคางชําระเงินไมใหสัง่ซื้อสินคาใหมได 

ฝายตางๆ เหลาน้ีตองการ Front end ท่ีถูกออกแบบใหมีการเขาถึงฐานขอมูลเดียวกัน 
โดยสามารถเรียกขอมูลมาใชตามความตองการที่แตกตางกันได 
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6.6.2.2 เครื่องมือของ Front end  

มีเครื่องมือ โปรแกรมประยุกตและการบริการจํานวนมากที่มีไวสําหรับ Front end ทําให
การทํางานแบบ Client/Server มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือเหลาน้ีประกอบดวย 

 Query Tool เปนเครื่องมือท่ีใชในการเตรียมการกําหนดการสอบถาม และรวม
ความสามารถในการพิมพรายงานไวในตัวเพื่อชวยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลท่ีอยู
ในเครื่องที่ใชเปน Back end ได 

 User Application เปนโปรแกรมประยุกต เชน โปรแกรม Microsoft 

Excel สามารถจัดหาเตรียมการใหเครื่อง Front end สามารถเขาถึงฐานขอมูล
ท่ีเครื่อง Back end ได หรือโปรแกรมอื่น เชน โปรแกรม Microsoft Access 

จะมีภาษา SQL รวมอยูในตัวเอง เพื่อจัดเตรียมการติดตอกับระบบจัดการ
ฐานขอมูลของผูจําหนายหลายคน 

 Program development tools การติดต้ังใหการทํางานแบบ Client/Server 

มีความเปนพิเศษเฉพาะ โดยการปรับแตงโปรแกรมประยุกตของ Front end ให
เปนตามความตองการในการทําการเรียกใชขอมูล Program development 

tools เชน Microsoft Visual Basic มีไวเพื่อชวยผูเขยีนโปรแกรมในการ
พัฒนาเครื่องมือสําหรับเครื่อง Front end เพื่อใชในการเขาถึงขอมูลในเครื่องซึ่ง
ทําหนาท่ีเปน Back end  

 

6.6.3 เครื่องเซริฟเวอร (The Server) 

  เครื่องเซิรฟเวอรในการทํางานแบบ Client/Server เปนเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งถูกอุทิศใหเปนท่ีเก็บ
และจัดการขอมูล น่ีคือท่ีซึ่งฐานขอมูลสวนใหญมีการดําเนินกิจการเกิดขึ้นจริง นอกจากนั้นเครื่องเซิรฟเวอรยังเปน
เหมือน back end สําหรับการทํางานแบบ Client/Server เพราะที่น่ีจะเต็มไปดวยการรองขอจากเครื่องลูกขาย เครื่อง
เซิรฟเวอรจะรับโครงสรางความตองการจากเครื่องไคลเอนตมาดําเนินการและสงขอมูลท่ีตองการผานระบบเครือขาย
กลับมายังเครื่องไคลเอนต 
   โปรแกรมฐานขอมูลบนเครื่องไฟลเซิรฟเวอร (File Server) จะแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับเครื่อง
ไคลเอนตโดยการทําการคนหา เม่ือเปนสวนหนึ่งของการทํางานแบบ Client/Server ก็จะสงเฉพาะผลของการคนหา
ขอมูลกลับมา กระบวนการการทํางานของเครื่อง back end ประกอบดวยการจัดเรียงประเภทขอมูล การดึงขอมูลท่ี
ตองการออกมา และสงขอมูลน้ันกลับมายังผูใช นอกจากนั้นโปรแกรมระบบฐานขอมูลของเครื่องเซิรฟเวอรยังจัดการ
ขอมูลในฐานขอมูล ดังน้ี 

 ปรับปรุงใหทันสมัย (Update) 

 การลบออก (Deletion) 

 การเพิ่ม (Addition) 

 การรักษาความปลอดภัย (Security) 
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6.6.3.1 กระบวนการจัดเก็บ (Store Procedure) 

ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลจะสั้น การเตรยีมการเขยีนขอมูลตามปกติจะชวยในการจัดการขอมูล
ในรายละเอยีด กระบวนการตางๆ เหลาน้ีจะถูกเก็บไวในเครือ่งเซิรฟเวอร และสามารถถูกเรยีกใชไดโดยเครือ่งไคลเอนต 
กระบวนการจัดเก็บชวยจัดการขอมูลท่ีตองการเก็บ เครื่องไคลเอนตหลายเครื่องสามารถเรียกใชกระบวนการจัดเก็บอัน
เดียวกันได ดังน้ันควรหลีกเลีย่งความตองการในการไมรวมกระบวนการการจัดเก็บเดียวกันไวใน code ของแตละ
โปรแกรม กระบวนการการจัดเกบ็เหลาน้ีจะ 

 ทําบางสวนของกระบวนการที่กระทําโดยเครื่องไคลเอนต 
 ชวยลดความหนาแนนในระบบเครือขาย เพราะการติดตอจากเครื่องไคลเอนตไป

ยังเครื่องเซิรฟเวอรเพียงครั้งเดียวกส็ามารถเริ่มลําดับขั้นตอนการทํางานของ
กระบวนการจัดเก็บที่อาจตองการการรองขอหลายครั้งได 

 สามารถรวมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได เพื่อปองกันผูใชท่ี
ไมมีสิทธิในการใชขอมูลน้ัน เรียกขอมูลผานบางกระบวนการจดัเก็บขอมูล 

 

6.6.3.2 ฮารดแวรของเครื่องเซิรฟเวอร 
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะใชทําเปนเครื่องเซิรฟเวอร ในการทํางานตามสภาวะแวดลอมแบบ 

Client/Server น้ัน ควรมีขีดความสามารถสูงและทํางานไดเร็วกวาเครื่องลกูขาย นอกจากจะตองมี processor ท่ีมี
ความเร็วสูงแลว คอมพิวเตอรเหลาน้ียังตองการขนาดของหนวยความจําและเนื้อท่ีวางในไดรฟเปนจํานวนมากดวย 
ดังน้ัน คอมพิวเตอรประเภทนี้ตองมีความสามารถในการจัดการดังน้ี 

 การรองขอหลายเทา (Multiple Request) 

 การรักษาความปลอดภัย 

 กระบวนการจัดการระบบเครือขาย 

องคกรใดๆที่ใชระบบเครือขายท่ีมีการทํางานแบบ Client/Server ควรใชเครื่องเซิรฟเวอร
ท่ีอุทิศใหปฏิบัติงานในบทบาทเปน Back end ดวย 

 
6.7 สถาปตยกรรมของ Client/Server 

  

 6.7.1 การจัดลกัษณะการทาํงานแบบ Client/Server 

  มีความเปนไปไดหลายทางที่จะจัดลักษณะการทํางานแบบ Client/Server ลักษณะการจัดลักษณะ
การทํางานที่สําคัญมีอยู 2 แบบ คือ  

 ขอมูลถูกเก็บไวบนเครื่องใหบริการ หรือเครื่องเซิรฟเวอรเพียงเครื่องเดียว 
 ขอมูลถูกกระจายเก็บระหวางเครื่องเซิรฟเวอรระบบฐานขอมูลหลายเครื่อง สถานที่วาง

เครื่องเซิรฟเวอรจะขึ้นอยูกับตําแหนงของผูใชและชนิดของขอมูล 

 รูปที่ 6 – 10 แสดงตัวอยางการจัดลักษณะการทํางานแบบ Client/Server โดยใชเครื่องเซริฟเวอร
เพียงเครื่องเดียว หรือใชเครื่องเซิรฟเวอรหลายเครื่อง 
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รูปที่ 6 – 10 ขอมูลสามารถจัดเก็บบนเครื่องเซิรฟเวอรเครื่องเดียว หรือกระจายอยูบนเครื่องเซิรฟเวอรหลายเครื่อง 

 

รูปที่ 6 – 11 แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการจัดเครื่องเซิรฟเวอรแบบกระจาย โดยเครื่องเซิรฟเวอรบน
ระบบ WAN จะทําใหขอมูลในฐานขอมูลสอดคลองกันเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาเครื่องทั้งหมดมีขอมูลท่ีเหมือนกัน 
สวนคลังขอมูลจะเก็บขอมูลไวเปนจํานวนมากและสงขอมูลท่ีถูกมองหามากท่ีสุดออกไปยังระบบสวนกลางที่สามารถ
จัดรูปแบบของขอมูลใหัอยูในรูปแบบที่ตองการมากที่สุด วิธีน้ีจะเปนการแบงเบาภาระบางสวนในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอรหลักใหกับเครื่องเซิรฟเวอรเครื่องอื่นบาง 

 
รูปที่ 6 – 11 เครื่องเซิรฟเวอรคลังขอมูลแบงขอมูลไปเก็บยังเครื่องเซิรฟเวอรเครื่องอื่น 
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6.7.2 ขอไดเปรยีบของการทาํงานในสภาวะแวดลอม Client/Server 

  ดวยเทคโนโลย ีClient/Server สรางใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีมีสมรรถนะสูง ซึ่งใหประโยชนแทจริง
ตอองคกร การออกแบบระบบการทํางานแบบ Client/Server ท่ีดี จัดใหมีระบบเครือขายท่ีคาใชจายถูกได ระบบนี้จะ
จัดใหมีขีดความสามารถเทาเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมในอดีต ในขณะที่สามารถใชกับโปรแกรมประยุกตเฉพาะอยาง
ไดโดยงาย เพราะวากระบวนการทํางานแบบ Client/Server จะสงเฉพาะผลของการสอบถามไปยังระบบเครือขาย จงึ
ชวยลดปริมาณความหนาแนนบนระบบเครือขายได 
  การทํางานแบบ Client/Server จะใชเครื่องเซิรฟเวอรท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บขอมูล สวนเครื่อง
ไคลเอนตก็สามารถทํากระบวนการกับขอมูลบางสวนหรือท้ังหมดได ในระบบเครือขายท่ีมีการทํางานมากหมายความวา
การทํากระบวนการตางๆ จะกอใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาการทํางานในระบบ Mainframe-Based แบบเดิมมาก 

  เน่ืองจากการใหบริการไฟลและขอมูล จะอยูท่ีเครื่องเซิรฟเวอรซึ่งเปน Back end ทําใหงายตอการ
รักษาความปลอดภัยขอมูล และบํารุงรักษาในสถานที่เก็บที่เดียว ขอมูลในการทํางานแบบ Client/Server จะปลอดภัย
มากกวาเพราะจะถูกเก็บไวในพืน้ท่ี ท่ีปลอดภัยจากผูใช นอกจากนั้นขอมูลยังคงปลอดภัยมากขึ้นอีกถาใชการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ในการปองกันผูท่ีไมมีสิทธิการใช ในการเขาถึงไฟล เม่ือขอมูลถูกเก็บ
ในสถานที่ถูกจํากัดและถูกจัดการโดยผูท่ีมีหนาท่ีเพียงคนเดียว การสํารองขอมูลจะทําไดงายขึน้ 

 

6.8 Device driver และ NICs 

 ในหัวขอน้ี เราจะพิจารณาบทบาทของการดเชื่อมตอระบบเครือขาย (NICs) และการติดต้ัง หากปราศจากการ
ต้ังคาท่ีเหมาะสมเครื่องคอมพิวเตอรของเราก็จะไมสามารถติดตอกับสื่อท่ีเราติดต้ังได  
 

6.8.1 บทบาทของไดรฟเวอร 
ไดรฟเวอร (Driver) บางครั้งก็เรียกวา “Device Driver” คือโปรแกรมที่ชวยทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรสามารถทํางานรวมกับอุปกรณน้ันๆ ได ถึงแมวาจะติดต้ังอุปกรณเขากับเครื่องคอมพิวเตอรแลว แต
ระบบปฏิบัติการจะยังไมสามารถติดตอกับอุปกรณน้ันไดจนกวาจะติดต้ังไดรฟเวอรสําหรับอุปกรณน้ัน ไดรฟเวอรจึงเปน
โปรแกรมที่บอกใหเครื่องคอมพิวเตอรรูวิธีการทาํงานรวมกับอุปกรณน้ันๆ เพื่อใหอุปกรณน้ันทํางานไดอยางถกูตอง 

มีไดรฟเวอรสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรและอปุกรณเสริมเกือบทุกประเภท คือ 

 อุปกรณปอนขอมูล เชน เมาส (Mouse) 

 ฮารดไดรฟ ฟลอ็ปปดิสกไดรฟ และสวนควบคุม 

 อุปกรณมัลติมีเดีย เชน ไมโครโฟน กลองถายรูปและเครื่องบันทึกเสียง 
 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 เครื่องพิมพ เครื่องพล็อต และเทปไดรฟ (Tape Drives) 

โดยทั่วไประบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานรวมกับไดรฟเวอรเพื่อท่ีจะทําใหอุปกรณ
ตางๆ ทํางานได เครื่องพิมพจัดใหมีรูปแสดงวาไดรฟเวอรกําลงัถูกใชอยู เครื่องพิมพรุนตางๆ ท่ีผลิตจากหลายบริษัท ก็
จะมีลักษณะและการทํางานที่แตกตางกัน จึงเปนไปไมไดท่ีบริษัทผลิตเครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการรุนใหมจะ
จัดใหมีโปรแกรมทั้งหมดที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงและทํางานรวมกับเครื่องพิมพทุกประเภทได บริษทัผูผลิตเครื่องพิมพ



 161

จึงตองสรางไดรฟเวอรสําหรับเครื่องพิมพของตนเอง ดังน้ันกอนท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของคุณจะสามารถสงเอกสารไป
พิมพยังเครื่องพมิพได คุณจะตองติดต้ังหรือโหลดไดรฟเวอรสําหรับเครื่องพิมพน้ันมาติดต้ังกอน เพื่อท่ีจะใหเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณสามารถที่จะติดตอสื่อสารกบัเครื่องพิมพได 

ตามกฎโดยทั่วไป บริษัทผูผลิตอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณประกอบหรือการดตางๆ ท่ีจะตองนํามา
ติดต้ังกับเครื่องคอมพิวเตอรจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนใหมีไดรฟเวอรสําหรับอุปกรณน้ันๆ ดวย ตัวอยางเชน 
บริษัทผูผลิตการดเชื่อมตอระบบเครือขายจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสรางไดรฟเวอรใหมีไวสําหรับการดของบริษัทน้ัน 
ไดรฟเวอรสวนใหญจะบรรจุอยูในแผนฟล็อปปดิสก หรือซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับอุปกรณน้ันๆ เม่ือซื้อ นอกจากน้ันยัง
สามารถดาวนโหลดไดจากบริการตางๆ เชน Microsoft Network (MSN), CompuServe หรือ บอรดประกาศบน
เว็บไซตของบริษัทผูผลิตอุปกรณน้ันๆ 

 
6.8.2 สภาวะแวดลอมของระบบเครือขาย 

ไดรฟเวอรในการดเชื่อมตอระบบเครือขายจะจัดเตรียมการติดตอสื่อสารระหวาง การดเชื่อมตอระบบ
เครือขายกับ Redirector ของระบบเครือขายที่ทํางานอยูในเครื่องคอมพิวเตอร (Redirector คือสวนหนึ่งของ
โปรแกรมการทํางานของระบบเครือขายที่ยอมรับการรองขอการใช I/O ระยะไกล โดยการสงหรือเปลี่ยนทิศทางไปยัง
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น สําหรับเรื่อง Redirector ไดแนะนําไวแลวในบทที่ 4 เรื่อง ระบบปฏิบัติการเครือขาย) ผูบริหาร
ระบบเครือขายใชโปรแกรมยูทิลิต้ีในการติดต้ังไดรฟเวอร และขณะทําการติดต้ังไดรฟเวอรจะถกูนําไปเก็บไวในฮารดดิสก 
 

6.8.3 Driver กับ โครงสราง OSI Model 

Driver ของการดระบบเครือขายเปนสวนหนึ่งของ Media Access Control sub-layer ใน 
Data-Link layer ของ โครงสราง OSI Model ซึ่ง Media Access Control sub-layer จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมการแบงปนการใชการดระบบเครือขายรวมกันใน Physical Layer หรืออีกนัยหน่ึงคือ Driver ของ
การดระบบเครือขายทําใหม่ันใจวาเครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถติดตอสื่อสารกับการดระบบเครือขายได น่ันคือจะสราง
การเชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับระบบเครือขาย รูปที่ 6 – 12 แสดงความสมัพันธระหวางการดเชื่อมตอ
ระบบเครือขายกับโปรแกรมระบบเครือขาย 

 

 
รูปที่ 6 – 12 การติดตอสื่อสารระหวางการดระบบเครือขายกับโปรแกรมระบบเครือขาย 
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6.8.4 ไดรฟเวอร กับโปรแกรมระบบเครือขาย 

เปนเรื่องปกติท่ีบริษัทผูผลิตการดเชื่อมตอระบบเครือขายจะตองจัดเตรียมไดรฟเวอรใหกับผูจําหนาย
โปรแกรมระบบเครือขายเพื่อท่ีจะใหมีไดรฟเวอรน้ันรวมอยูในโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือขายได บัญชีรายการ
ความสามารถใชกันไดของฮารดแวรของบริษัทผูผลิตระบบปฏิบัติการ (HLC) ไดรวบรวมบัญชีรายการไดรฟเวอรท่ี
ผานการทดสอบและถูกรวมอยูในระบบปฏิบัติการ ถึงแมวาไดรฟเวอรสําหรับการดโดยเฉพาะจะยังไมถูกรวมอยูใน
ระบบปฏิบัติการเครือขาย แตก็เปนธรรมดาที่บริษัทผูผลิตการดเชื่อมตอระบบเครือขายจะจัดใหมีไดรฟเวอร สําหรับ
ระบบปฏิบัติการเครือขายซึ่งเปนท่ีนิยมไวในดิสกบรรจุรวมอยูกบัการด อยางไรก็ตามกอนท่ีจะซื้อการดควรตรวจสอบ
ดูกอนวาการดน้ันมีไดรฟเวอรท่ีสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการเครือขายของคุณไดหรือไม 

หมายเหต ุถาจะปรับปรุงระบบปฏิบัติการจากระบบหนึ่งไปเปนอีกระบบหนึ่ง (ตัวอยางเชน เปลี่ยนจาก Windows 98 

เปน Windows 2000 Server) อาจจะจําเปนตองทําการติดตอตัวแทนจําหนายการดเชื่อมตอระบบเครือขายเพื่อขอ
ดาวนโหลดไดรฟเวอรตัวใหมมาดวย  
 

6.8.5 การทาํงานกับไดรฟเวอร 
  การทํางานกับไดรฟเวอร ประกอบดวย การติดต้ัง การตั้งคา การปรับปรุง และการนําออก 
 

6.8.5.1 การติดต้ังไดรฟเวอร 
ระบบปฏิบัติการแตละระบบจะมีขั้นตอนการติดต้ังไดรฟเวอรของตัวเอง ระบบปฏิบัติการซึ่ง

เปนท่ีนิยมโดยท่ัวไปจะใช Interactive graphical Interface และไดอะล็อกบ็อกซ เพื่อแนะนําการดําเนินการ
ท้ังหมดใหผูใชทําการติดต้ัง ตัวอยางเชน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 Server จะมียูทิลิต้ีชื่อ 
Device Manager ซึ่งมีลักษณะเปนไดอะล็อกบ็อกซ ท่ีจะแนะนําการติดต้ังไดรฟเวอรของการดเชื่อมตอระบบ
เครือขายไปจนจบกระบวนการ รูปที่ 6 – 13 แสดงไดอะลอ็กบ็อกซท่ีปรากฏใหเห็นในระหวางทําการติดต้ังไดรฟเวอร 
ของการดเชื่อมตอระบบเครือขายบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Sever 

 

 
รูปที่ 6 – 13 การติดต้ังไดรฟเวอรของการดเชื่อมตอระบบเครือขายบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server 
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6.8.5.2 การตั้งคาไดรฟเวอร (Configuring Driver) 

โดยปกติ บนการดระบบเครือขายจะมีตัวเลือกท่ีสามารถตั้งคาใหเหมาะสมกับการทํางานได 
โดยการตั้งคาท่ี jumper หรือ switch อยางไรก็ตามการดเชื่อมตอระบบเครือขายรุนใหม โดยมากจะตั้งคาเหลาน้ีโดย
โปรแกรมการตัง้คา หรือเปนแบบ Plug and Play ซึ่งจะไมมี Dip switch หรือ jumper ท่ีจะตองตั้งคา การตั้งคา
ตางๆจะทําขณะที่ทําการติดต้ังหรือจะทําภายหลังจากการติดต้ังไดรฟเวอรก็ได หรือในกรณีท่ีเปนแบบ Plug and Play 

เชนระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows 2000 ระบบปฏิบัติการจะพยายามตั้งคาน้ันๆ โดยอัตโนมัติ ถา
ความพยายามไมเปนผลสําเร็จ จะตองจัดหาไดรฟเวอรจากแผนดิสกท่ีเตรียมใหโดยบริษัทผูผลิตมาใหระบบปฏิบัติการ 
เม่ือคุณมีแผนดิสกท่ีมีไดรฟเวอรท่ีถูกตองสําหรบัอุปกรณน้ันๆ ก็จะเปนการงายที่จะบอกให Windows 2000 Server 

ตรวจพบอุปกรณน้ันๆ พบ 

 

6.8.5.3 การปรบัปรุงไดรฟเวอร (Updating Driver) 

ในบางครั้งบริษทัผูผลิตจะเขียนสวนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนไดรฟเวอรใหม เพื่อท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถของอุปกรณน้ันๆ ซึ่งผูผลิตสามารถจัดสงการเปลี่ยนแปลงไดรฟเวอรน้ีทางไปรษณียเพื่อใหผูใชลงทะเบียน 
ประกาศบนบอรดประกาศบนอินเตอรเน็ต หรือทําใหมีอยูบนเว็บไซตของผูใหบริการตางๆ เชน Microsoft Network 

(MSN), CompuServe หรือเว็บไซตของบริษัทผูผลิต ผูใชก็จะสามารถดาวนโหลดไดรฟเวอรเหลาน้ีมาทําการติดต้ัง
เพื่อปรับปรุงไดรฟเวอรเดิม กระบวนการในการปรับปรุงไดรฟเวอรจะเหมือนกับการติดต้ัง ถึงแมวาคุณอาจจะตองนํา
ไดรฟเวอรเดิมออกกอนเปนอันดับแรก ใหแนใจวาคุณไดหาไฟลชื่อ readme ท้ังหมดที่มาพรอมกับโปรแกรมแลว ไฟล
เหลาน้ีจะชวยบอกใหคุณทราบกระบวนการที่ถกูตองในการติดต้ัง สําหรับไดรฟเวอรท่ีถูกดาวนโหลดมาจากอินเตอรเน็ต 
จะอยูในรูปแบบของ executable file สําหรับไฟลประเภทนี้ ใหดับเบิ้บคลิกท่ีชื่อของไฟลน้ัน ก็จะเปนการเริ่มทําการ
ติดต้ัง รูปที่ 6 – 14 แสดงแท็บ Driver ของหนาตาง Network Adapter Properties ในระบบปฏิบัติการ 
Windows 2000 ในหนาตางน้ีใหเลือกท่ีชื่อไดรฟเวอรท่ีตองการปรับปรุงแลวคลิกท่ี Update Driver 

 

 
รูปที่ 6 – 14 การ Update และ Uninstall Driver  
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6.8.5.4 การนําไดรฟเวอรออก 

ในบางครั้งที่มีความจําเปนตองนําไดรฟเวอรตัวเดิมออก เชนเม่ือเกิดการขัดแยงกันระหวาง 
ไดรฟเวอรตัวเดิมกับตัวใหม ดังน้ันถามีบางสวนของอุปกรณน้ันๆ ถูกถอดออกใหนําไดรฟเวอรออกดวยเพื่อใหแนใจไดวา
ไมเกิดการขัดแยงกันระหวางไดรฟเวอรตัวเดิมกบัตัวใหมท่ีทําการติดต้ัง กระบวนการในการนําไดรฟเวอรออกจะเหมือนกับ
กระบวนการการติดต้ังไดรฟเวอร รูปที่ 6 – 14 แสดงแท็บ Driver ของหนาตาง Network Adapter Properties ใน
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ในหนาตางน้ีใหเลือกที่ชื่อไดรฟเวอรท่ีตองการนําออกแลวคลิกท่ี Uninstall 

 

6.8.6 การติดตัง้การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

  วิถีทางการติดต้ังการดเชื่อมตอระบบเครือขายสามารถลําดับไดจากวิธีการตามปกติจนถึงขอผิดพลาด
เล็กๆ นอยๆ ท่ีทําใหเกิดความลมเหลวในการติดต้ัง วิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดคือการเริ่มมีการวางแผน
สักเล็กนอยเปนอันดับแรก ดังน้ันจะเปนการชวยไดอยางมากถาคุณจดจําหลักสําคัญตางๆใหมากท่ีสุด กอนท่ีจะซื้อ
การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 

6.8.6.1 ประเภทของชองใสการดตอขยาย (Expansion Slot) 

 การดเชื่อมตอระบบเครือขายจัดเปนการดตอขยายประเภทหนึ่งสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล ดังเชนท่ีเราไดเรียนมาแลวในตอนตน ในเครื่องคอมพิวเตอรจะมีบัสสําหรับตอขยายอยูหลายประเภท คุณ
อาจเคยพบบัสแบบ ISA,EISA, Micro Channel และ/หรือ PCI ดังน้ันไมวาคุณจะซื้อการดสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวหรือสําหรับทั้งระบบเครือขาย คุณจะตองรูคําตอบสําหรับคําถามทั้ง 3 ขอของเครื่อง
คอมพิวเตอรแตละเครื่องที่คุณวางแผนจะเชื่อมตอกัน 

 1. ประเภทของ Expansion Bus ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรมี 

 2. มี Slot วางสําหรับติดต้ังการดหรือไม 
 3. ประเภทของสายเคเบิลท่ีจะตอกับการด 

 

6.8.6.2 ประเภทของการด 

 การดเชือ่มตอระบบเครือขายทุกประเภทจะไมเหมือนกันทีเดียว นอกจากการที่ถกูออกแบบไว
สําหรับใหติดต้ังบนบัสท่ีแตกตางกันแลว การดเชื่อมตอระบบเครือขายยงัถกูออกแบบโดยเฉพาะตามประเภทของระบบ
เครือขาย เชนการดท่ีออกแบบมาสําหรับใชกับระบบเครอืขายอเีธอรเน็ต (Ethernet) จะไมสามารถทํางานไดในระบบ
เครือขายแบบโทเกนริง (Token Ring) 

 

6.8.6.3 ความเร็วของระบบเครือขาย 

ระบบเครือขายอีเธอรเน็ตสามารถตั้งคาความเร็วได 2 ระดับคือ 10BaseT (10 Mbps) 

หรือ 100BaseTX (100 Mbps) การดเชื่อมตอระบบเครือขายรุนใหมสามารถทํางานไดในความเร็วทั้ง 2 ระดับ 
ในขณะที่การดรุนเกาจะทํางานไดเพียงในความเร็ว 10 Mbps เทาน้ัน ระหวางการออกแบบระบบเครือขาย คุณจะตอง
ใหแนใจวาคุณทราบความตองการของระบบเครือขายในอนาคตเปนอยางดีแลว ซึ่งอาจทําใหเกิดประสิทธิภาพทางดาน
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ราคามากกวาถาเลือกใชการดระบบเครือขายแบบทํางานไดในความเร็ว 2 ระดับ ซึ่งจะเปนการดีกวาท่ีตองซื้อการดใหม
ในภายหลังการเชื่อมตอสื่อ พึงตรวจสอบการดท่ีคุณซื้ออยางระมัดระวังวาจะสามารถตอเขากับสายเคเบิลท่ีใชเปนสื่อการ
ติดตอสื่อสารในระบบเครือขายได การดบางประเภทมีตัวตอเชื่อมใหเลือกแบบ BNC หรือ RJ-45 บางประเภทจะมี
เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน  
 

6.8.6.4 การเพิ่มสวนพิเศษ 

 การเลือกซื้อการดระบบเครือขายท่ีมีไฟแสดงสถานะ (Diagnostic Light) จะเปนการ
ลงทุนท่ีใหประโยชนในภายหลัง วัตถุประสงคของไฟเหลาน้ีมีไวเพื่อแสดงสถานะของการดและระบบเครือขาย ซึง่
สามารถจะบอกใหทราบวาการดน้ันติดต้ังเหมาะสมหรือไม (ตรวจพบการปรากฏของระบบเครือขาย) และเมื่อมีการ
ดําเนินการของขอมูลผานการด ดังแสดงตามรูปที่ 6 – 15 การดเชื่อมตอระบบเครือขายบางการดจะมี LED (Light 

Emitting Diode) 1, 2 หรือ 3 ดวง ท่ีสามารถมองเห็นไดจากภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร โดยทั่วไปแลวไฟสี
เขียวจะแสดงถงึการเชื่อมตอท่ีเหมาะสมระหวางการดกับสื่อการติดตอสื่อสาร สวนไฟกระพริบสีเหลืองจะแสดงใหทราบ
วาการดกําลังจดัการกับขอมูล 

 
รูปที่ 6 – 15 ไฟแสดงสถานะ 

 

การติดต้ังการดเชื่อมตอระบบเครือขายก็เหมือนกับการติดต้ังการดตอขยายโดยทั่วไป ตอไปนี้จะสรุป
กระบวนการการติดต้ังทีละขั้นตอน 

1. อานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับการด บันทึกความตองการเฉพาะและขอจํากัดกอนท่ี
จะเริ่มลงมือทําการติดต้ัง 

2. เลือกหมายเลข IRQ และ I/O Address ท่ีวางของเครื่องคอมพวิเตอร ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนมาก 
สําหรับการติดต้ังบนระบบปฏิบัติการที่ไมไดจัดใหมีเทคโนโลยี Plug and Play ซึ่ง
สามารถทําไดโดยโปรแกรมยูทิลต้ีิท่ีมีอยูในระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 

3. ถาจําเปน ใหต้ัง jumper หรือ switch ถาไมมี jumper หรือ switch อยูบนการด ใหใช
โปรแกรมการตดิต้ังในการเปลี่ยนแปลงคาท่ีตองการหลงัจากติดต้ังการดระบบเครือขายแลว 
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4. ปดเครื่องคอมพิวเตอรและถอดสาย Power ออก 

5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปลอยกระแสไฟฟาสถิตยท่ีเหมาะสม 

6. ถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอรออก 

7. ติดต้ังการดลงใน Slot ท่ีวาง 
8. ตอสายไฟกลับเขาท่ีเดิมและทดลองเปดเครื่องคอมพิวเตอรกอนท่ีจะปดฝาครอบเครื่อง 

การทําเชนน้ีเผื่อไวสําหรับหากวาเกิดการขัดแยงกันของฮารดแวรท่ีตองการการปรับแตง จะ
ไดไมตองถอดฝาครอบเครื่องอีก 

9. หลังจากที่ปรากฏวา ฮารดแวรใหมท่ีใสเขาไปทาํงานไดถูกตองแลว (วิเคราะหขอขัดแยงทั้ง
หมดแลว) ใหปดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร 

10. ติดต้ังไดรฟเวอรท่ีเหมาะสม 

 

6.9 ความเขากนัไดของฮารดแวรท่ีใชรวมกัน 

 การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาทํางานรวมกันโดยใชอุปกรณท่ีเกี่ยวของรวมกันใหเปนผลสําเร็จไดจะขึ้นอยูกับ
ฮารดแวร ในขณะที่ฮารดแวรเหลาน้ันจะมีบางอยางที่ไมสามารถเขากันได ตัวอยางเชน ใหลองพิจารณาเปรียบเทียบ
ชิ้นสวนของรถยนต 2 ชิ้น ท่ีอาจมีลักษณะเหมือนกันและมีการทํางานเชนเดียวกันแตไดรับการออกแบบมาสําหรับใชกับ
รถยนตคนละประเภทกัน ในหัวขอน้ีจะดูเน้ือหาของการทําใหแนใจวาฮารดแวรท่ีจะนํามาใชรวมกันจะมีความสามารถใน
การเขากันได และอะไรบางที่คุณควรจะทําเพื่อแกปญหาการที่ไมสามารถเขากันได 
 

6.9.1 เมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวกับฮารดแวร 
  ในความเปนจริงมีฮารดแวรจํานวนมากที่ไมสามารถเขากันได อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรในปจจุบันมี
บริษัทผูผลิตนับรอยท่ีพัฒนาผลิตภัณฑฮารดแวร และซอฟตแวรโปรแกรม ซึ่งผูพัฒนาแตละคนก็จะมีมุมมองเปนของ
ตนเองโดยเฉพาะสําหรับวิธีการที่ดีท่ีสุดในการทํางานเดียวกันใหบรรลุผลและแตละคนก็จะมีวิธีการเปนของตนเอง การ
มีลิขสิทธิ์หรือสทิธิบัตรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางซับซอนตอไปในภายภาคหนา 
  การประเมินและการเลือกใชอุปกรณระบบเครือขาย เปนจุดหลักของการวางแผนสําหรับการวางระบบ
เครือขายใหเปนผลสําเร็จ ถาคุณออกแบบระบบเครือขายอยางหรูหราจากไมมีอะไรเลย คุณสามารถเลือกผูจําหนายและ
ยกภาระของความเขากันไดน้ีใหเขา โดยใหรายการอุปกรณท่ีคุณวางแผนจะใชแลวใหผูจําหนายรับรองวารายการเหลาน้ี
สามารถเขากันไดกับผลิตภัณฑของผูจําหนายน้ันๆ ดังน้ันจึงไมควรรีบเรงยอมรับความคิดเห็นของผูจําหนายรายใดราย
หน่ึง ตัวอยางเชนถาคุณกําลังพจิารณาวาจะซื้ออุปกรณ 2 ชิ้น คือ X และ Y ในขั้นแรกใหสอบถามผูจําหนายผลิตภัณฑ 
X วาสามารถเขากันไดกับผลติภัณฑ Y หรือไม และสอบถามผูจําหนายผลิตภัณฑ Y วาสามารถเขากันไดกับ
ผลิตภัณฑ X ไดหรือไม แลวเปรียบเทียบคําตอบที่คุณไดรับ จะเปนการชวยคุณใหคนพบความไมสามารถเขากันไดของ
อุปกรณน้ันๆ ท่ีคุณไมสามารถตรวจพบไดเอง 
  มีความเปนไปไดท่ีคุณจะตองสรางระบบเครือขายจากการรวบรวมอุปกรณท่ีมีอยูแลว กรณีน้ีปญหาที่
เกิดจากการที่อุปกรณเหลาน้ันไมสามารถใชรวมกันไดมีโอกาสที่จะเกิดคอนขางสูง บางครั้งถาพิจารณาจากประสิทธิภาพ
ทางดานราคาแลวการละทิง้อุปกรณเกาท่ีมีอยู แลวเริ่มซื้อใหมจะใหประโยชนมากกวา  โดยปกติปญหาความไมสามารถ
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เขากันไดจะเกิดขึ้นระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวร การเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครือขายอาจนําไปสูปญหา
ใหญได ดังที่ไดอธิบายในบทเรียนที่แลววาคุณควรจะปรับปรุงไดรฟเวอรของอุปกรณ ในเวลาเดียวกันกับการปรับปรุง
ซอฟตแวร และใหแนใจวาไดทําเรื่องน้ีแลวกอนท่ีจะเริ่ม 

 

6.9.2 การอานเอกสารประกอบ 

ใหอานเอกสารกาํกับอุปกรณท้ังหมดที่ใหมาพรอมกันในผลิตภัณฑฮารดแวรหรือซอฟตแวรของคุณ
อาจจะมีปญหาเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดความขัดแยงกับผลิตภัณฑตัวอื่นได บอยครั้งที่บริษัทผูผลิตจะใหเอกสารเกี่ยวกับ 
ความขัดแยงเหลาน้ีและจัดเตรียมวิธีการแกไขให ถาคุณไมสามารถหาวิธีการแกปญหาจากเอกสารประกอบเหลาน้ีได 
คุณอาจจะตองติดตอไปยังบริษัทผูผลิตอุปกรณน้ันๆ เพื่อขอทราบการแกไขความขัดแยงที่ไมมีชี้แจงไวในเอกสาร
ประกอบ หรือคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต (Web Site) ของบริษัทผูผลิต 

 

6.9.3 การตรวจพบในระหวางการติดตั้ง 
  เม่ือคุณติดต้ังคอมพิวเตอรเครื่องใหมหรือระบบปฏิบัติการเครือขายใหม เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
จะพยายามตรวจสอบฮารดแวรท่ีมีอยูในระบบทั้งหมดในขณะที่ทําการติดต้ัง และจะทําการโหลดไดรฟเวอรท่ีเหมาะสม
กับอุปกรณท่ีตรวจพบนั้นๆ ใหตรวจสอบรายการของฮารดแวรท่ีถูกตรวจพบโดยระบบปฏิบัติการ และใหแนใจวาสิง่ที่
ตรวจพบนั้นตรงกับอุปกรณท่ีมีอยูจริงในเครื่องคอมพิวเตอร เชนถาทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการ IntranetWare 

ของบริษัท Novell โปรแกรม utility จะทําการตรวจสอบฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ฮารดดิสก ซีดีรอม
ไดรฟ และการดเชื่อมตอระบบเครือขาย ใหโดยอัตโนมัติ ถาอุปกรณเหลาน้ีถูกจําแนกไดอยางถูกตอง ไดรฟเวอรท่ี
เหมาะสมสําหรับอุปกรณน้ันก็จะถูกโหลดเขามาติดต้ังใหโดยอัตโนมัติ 
 

6.9.4 การตรวจสอบความตองการอยางนอยท่ีสดุ 

  เปนขั้นตอนแรกกอนท่ีจะทําการติดต้ังอุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณมีมากกวาความตองการอยางนอยท่ีสุด ทรัพยากรเหลาน้ีรวมถึงความเร็วของ Processor ขนาดหนวยความจาํ 
และเนื้อท่ีวางในดิสก ตารางที่ 6 – 2 แสดงรายการความตองการอยางนอยท่ีสุดของฮารดแวรบางอยาง สําหรับ
ระบบปฏิบัติการเครือขายโดยทั่วไปบางตัว 
 

ตารางที่ 6 – 2 Minimum Requirement for Network Software 
 

 NetWare 5 Windows NT Server 4.0 Windows98 

Processor Pentium Processor 488/33 MHz or higher 486/66 MHz or higher 

Memory 64 MB 16 MB 16 MB 

Disk Space 200 MB 125 MB 255 MB 

Disk CD-ROM CD-ROM FDD 3.5” High Density 

Monitor VGA VGA VGA 

NIC YES YES YES 
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  จําไววาน่ีคือ ความตองการอยางนอยท่ีสุดท่ีประกาศไว จัดหาใหมีตามความตองการอยางนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได ตัวอยางเชน จากที่กลาววาการใชรถจักรยานเปนความตองการอยางนอยท่ีสุดในการขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่ง
สามารถทําได แตจะเปนการงายและสนุกสนานมากกวาถาใชรถจักรยานยนตท่ีมีสมรรถนะสูง เชนเดียวกันใน
ระบบปฏิบัติการ Windows NT Server ท่ีมี RAM 16 MB ทํางานบนโพรเซสเซอรความเร็ว 33 MHz ก็สามารถ
ทํางานไดแตจะไมมีความเร็วในการทํางาน 

 

6.10 ฮารดแวรระบบเครือขาย 

 ฮารดแวรระบบเครือขายจะไมคอยไวตอการเกดิความขัดแยง หรือมีปญหาเกี่ยวกับการไมสามารถเขากันได 
เชนเดียวกับซอฟตแวร ในบทที่ 1 ไดอธิบายครอบคลุมพื้นฐานการทํางานของอุปกรณเหลาน้ีแลว (repeaters, 

bridges, routers, brouters และ gateways) อุปกรณเหลาน้ีทํางานในเลเยอรระดับลางของโครงสราง OSI Model 

(Physical Layer และ Data-Link Layer) เน่ืองดวยอุปกรณเหลาน้ีเปนอุปกรณท่ัวไปสําหรับระบบเครือขาย
หลายประเภทและทํางานหลักกบัขอมูลเปนสวนๆ ทําใหไมคอยมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดความขัดแยง บริษัทผูผลิต
ผลิตภัณฑเหลาน้ีจะเขมงวดในการยึดม่ันการผลิตตามมาตรฐาน 802.X ดังน้ันอุปกรณใดๆ ท่ีผลิตภายใตมาตรฐาน 
IEEE ก็จะสามารถติดตอสื่อสารกับอุปกรณอื่นท่ีท่ีผลิตภายใตมาตรฐานเดีนวกันได จะมขีอยกเวนเพียงสถานการณ
เดียวเทาน้ันท่ีกอใหเกิดปญหาการไมสามารถเขากันไดคือเม่ืออุปกรณท้ังสองไดรับการผลิตภายใตมาตรฐานที่แตกตางกัน 
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายแบบอีเธอรเน็ต (Ethernet) และแบบโทเกนริง (Token Ring) จะใชวิธีการที่แตกตาง
กันในการติดตอเขาไปในระบบเครือขาย (CSMA/CD และ Token Passing) ดังน้ันอุปกรณท่ีไดรับการออกแบบ
ภายใตมาตรฐานของ Ethernet 802.3 จะไมสามารถติดตอสื่อสารกับทีไ่ดรับการออกแบบใหทํางานภายใตมาตรฐาน 
Token Ring 802.5 ได ซึ่งในบทตอๆ ไปจะไดอธิบายรายละเอียดของการเลือกใชอุปกรณระบบเครือขายเหลาน้ีใน
การตอขยายระบบเครือขายตอไป 
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แบบฝกหัดทายบท 

1. การสรางระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

 ในแบบฝกหัดน้ี การปฏิบัติคือเตรียมการออกแบบระบบเครือขายสําหรับบริษัทรถจักรยานของเรา ขอมูลทุก
อยางที่คุณตองการจะมีไวใหแลวในบทเรียนน้ี 

 แบบฝกหัดน้ีแสดงขั้นตอนการออกแบบเปน 2 ตอน ตอนแรกคือการกําหนด topology ท่ีจะใช และตอนที่ 2
คือการทําบัญชีรายการวัสดุอุปกรณท่ีตองการใช 
 

ตอนที่ 1 ออกแบบ topology 

เน่ืองจากระบบเครือขายอีเธอรเน็ตแบบ Peer-to-Peer สามารถถูกทําใหเปนผลไดในรูปแบบของ 
Physical Bus หรือ Physical Star ในการวางแผนสําหรับการสรางระบบเครือขายน้ี จึงควรพิจารณาความแตกตาง
ระหวาง topology ท้ัง 2 แบบนี้ หากระดาษเปลาแผนอื่นมาแลววาด 

 1. Logical Bus with Physical Bus 

 2. Logical Bus with Physical Star 

  

ตอนที่ 2 เลือกวสัดุอุปกรณ 
  เขียนรายการวสัดุอุปกรณสําหรับ Topology แตละแบบ โดยใชรูปสถานที่ท่ีมีในตอนตน ตามรูปที่  
6 – 1 แจกแจงตําแหนงของเครื่องเวิรกสเตชั่น และประมาณการใชวสัดุท้ังหมดที่คุณตองการใชในการทําระบบเครือขาย
แตละแบบ ใชตารางขางลางชวยในการตัดสินใจวาตองการอุปกรณอะไรบาง 
 

ความตองการวสัดุอุปกรณ 
 Logical Bus : Physical Bus Logical Bus : Physical Star 

ชนิดของสายเคเบิล   

ความยาวของสายเคเบิล   

ตัวเชื่อมตอ ประเภทและจํานวน   

Terminator   

Patch Cable   

Patch Panel   

Hub   

 

บันทึกผลบันทึกงานของคุณไวใชในแบบฝกหัดขอท่ี 2 ตอไป ซึง่จะสรางจากการออกแบบในระบบ Physical Star: 

Logical Bus ท่ีสรางในแบบฝกหัดน้ี 

 

2. การเพิ่มเครื่องเซิรฟเวอรบนระบบเครือขาย 

 ในขอ 1 เราไดออกแบบระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer และดูความแตกตางระหวาง Topology ท้ัง    
สองแบบแลว ในขณะที่การออกแบบนี้พบวาไมนาจะเหมาะสม ถาบริษัทผลติรถจักรยานที่เปนลูกคาของเรา ตัดสินใจวา
จะขยายธุรกจิในอนาคต ใหปรับปรุงระบบเครือขายในขอ 1 โดยการเพิ่มเครื่องเซิรฟเวอรบนระบบเครือขาย 
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 ในการวางแผนสําหรับการออกแบบใหม ควรพิจารณาปญหาดังตอไปนี ้
- เครื่องเซิรฟเวอรควรจะถูกติดต้ังไวท่ีไหน 

- ตองการวสัดุอุปกรณอะไรเพิ่มเติมบาง 
- จะเกิดปญหาเกี่ยวเนื่องอะไรบาง 

 

3. การตอเชื่อมคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
เม่ือออกแบบระบบเครือขายสําหรับบริษัทผลิตรถจักรยานแลว ใหพิจารณาความเปนไปไดหรือไมท่ีในที่สุด

แลวจําเปนตองเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรเขาไปในระบบเครือขาย เม่ือเวลานั้นมาถึงเม่ือผูจัดการมีความตองการเครื่อง
คอมพิวเตอรเพิ่มอีก 1 เครื่อง และซื้อมาโดยที่ไมบอกใหคุณทราบ เขาคาดหมายวาคุณจะทําใหเครื่องน้ีติดตอเขาไปยัง
ระบบเครือขายไดโดยเร็วที่สุดเพื่อท่ีจะใหพนักงานคนใหมสามารถเริ่มทํางานไดภายใน 2 วัน เครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
น้ียังไมมีการดระบบเครือขายติดต้ังอยู มีขัน้ตอนอะไรบางที่คุณตองทําเพื่อใหคอมพิวเตอรเครื่องใหมเชื่อมตอเขากับ
ระบบเครือขายของบริษัทที่มีอยูแลวได 
 

4. การปรับปรุงระบบเครือขาย 

 เราไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบเครือขายและความสามารถเขากันไดของเครื่องคอมพิวเตอรแลว เราจะมาดูบริษัท
รถจักรยานของเราวาจะตองเผชญิกับปญหาอะไรบาง 
 สมมติวาคุณและผูจัดการบริษัทไดตกลงใจวาจะเปนการดีท่ีสุดในระยะยาวโดยการติดต้ังระบบเครือขายแบบ 
Server-Based และผูจัดการยังตัดสินใจดวยวาเธอตองการที่จะใชระบบปฏิบัติการเครือขายโดย Windows NT ให
เตรียมตอบคําถามดังตอไปนี้ 

4.1 มีทรัพยากรอะไรบางที่คาดวาจะเกิดปญหาไดในอนาคต ดังน้ันควรจะทําการปรบัปรุงหรือวาเปลี่ยนใหม 
4.2 มีคําแนะนําอะไรบางที่เปนความตองการอยางนอยท่ีสุดในการทํางาน สําหรับอุปกรณท่ีจะไดรับเขามาใน

อนาคต 

 

5. จงเติมคําลงในชองวาง 
5.1 การใชระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer แสดงใหเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดในระบบเครือขายเปน 

_____________________________ 

5.2 อุปสรรคประการหนึ่งของการใชระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer คือ _______________ 

5.3 บนระบบเครือขายแบบ Server-Based ทรัพยากรหมายถึง _____________________ 

5.4 กอนท่ีจะเริ่มออกแบบระบบเครือขายใหมคุณตองทํารายการสิง่ของวาคุณมี ______________  

และ ________________ เชนเดียวกับที่คุณตองการได 
5.5 การทํางานกับภาพวาดของ _____________________เปนท่ีแรกในการเริ่มสรางแผนผัง

ของระบบเครือขายใหม 
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6. ใหวงกลมรอบตวัอักษรของขอท่ีถูกท่ีสุดสําหรับประโยคตอไปนี ้
6.1 ไดรฟเวอร (Driver) คือ 

A. ฮารดแวร 
B. อุปกรณเสริม 

C. การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

D. Sซอฟตแวร 
 

6.2 ในสภาวะแวดลอมการทํางานในระบบเครือขาย เราตองการไดรฟเวอรของระบบเครือขายเพื่อ 

A. ติดตอสื่อสารกบัการดระบบเครือขายอื่น ในระบบเครือขาย 

B. ติดตอสื่อสารระหวางการดระบบเครือขาย กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
C. ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องไฟลเซิรฟเวอร กับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเครือขาย 

D. ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบตางๆ บนระบบเครือขาย 

 

6.3 เลือกขอความทีถู่กท่ีสุดเกี่ยวกบัเรื่องไดรฟเวอรของเครื่องพิมพ 
A. ไมมีไดรฟเวอรสําหรับเครื่องพิมพท่ัวไปที่สามารถชวยใหเครื่องพิมพทุกเครื่องสามารถทํางานไดเต็มขีด

ความสามารถ 

B. เครื่องพิมพท่ีผลิตจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะสามารถใชไดรฟเวอรเครือ่งพิมพเดียวกนัไดและ
สามารถทํางานไดเต็มขีดความสามารถ 

C. มีไดรฟเวอรสําหรับเครื่องพิมพโดยเฉพาะที่ไดรับการออกแบบไวใหใชกับเครื่องพิมพไดทุกรุน ซึ่งสามารถ
ทําใหเครื่องพิมพน้ันๆทํางานไดเต็มขีดความสามารถ ในทุกระบบปฏิบัติการ 

D. ไดรฟเวอรเครื่องพิมพเลเซอรของบริษัทผูผลิตรายหนึ่ง สามารถทําใหเครื่องพิมพเลเซอรทุกเครื่องทํางาน
ไดอยางเต็มขีดความสามารถ โดยไมคํานึงวาจะเปนของบริษัทใด 

 

7. จงอธิบายขั้นตอนของกระบวนการรองขอขอมูลในระบบเครือขายแบบ Client/Server 
 

8. จงอธิบายขั้นตอนการติดต้ังการดเชื่อมตอระบบเครือขายเขากับเครื่องคอมพิวเตอรมาพอสังเขป 
 

9. ในกรณีท่ีการดเชื่อมตอระบบเครือขายไมไดเปนแบบ Plug and Play คาเริ่มตนท่ีจําเปนตองตั้งใหกับการด
เชื่อมตอระบบเครือขาย มีอะไรบาง จงอธิบาย 

 

10. จะมีวิธีการอยางไรบาง หากตรวจพบวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมสามารถเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายได ไมมี 

ไดรฟเวอรสําหรบัการดเชื่อมตอระบบเครือขาย จงอธิบายมาพอสังเขป 
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