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บทที่ 7 

การควบคุมและบริหารระบบเครือขาย 
 

 
ในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เราสามารถแบงปนไดเร็กทอรี่ หรือเคร่ืองพิมพท่ีตองการใหผูอื่นเขามา

ใชรวมกันหรือ ทําใหสามารถใชรวมกันได ในระบบเครือขายท่ีมีการทํางานแบบ Client/Server จะมีบัญชีผูใชเปน
ตัวกําหนดวาผูใดมีสิทธิท่ีจะเขาไปใชไฟล ไดเร็กทอรี่ หรือเคร่ืองพิมพได ในบทนี้จะอธิบายความแตกตางระหวางการ
แบงปนทรัพยากรใชรวมกัน กบัการมีบัญชีผูใช และแสดงใหเห็นการใชงานที่เหมาะสมสําหรับระบบเครือขายแตละแบบ 
จุดสนใจของบทนี้คือกระบวนการการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันบนระบบเครือขายและการมีบัญชีผูใชงาน  
 

7.1 การแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันในระบบเครือขาย  
กอนท่ีจะสามารถใชทรัพยากรรวมกันกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบเครือขายได เครื่องคอมพิวเตอร

จะตองมีโปรแกรมเครื่องลูกขายติดต้ังอยู และตั้งคาใหเปนเคร่ืองลูกขายของระบบ จึงทําใหสามารถแบงปนทรัพยากรที่
คอมพิวเตอรจะใชรวมกันไดเปนการสวนตัว กระบวนการติดต้ังและตั้งคาโปรแกรมเครื่องลูกขายจะแตกตางกันขึ้นอยู
กับระบบปฏิบัติการที่ใช และระบบปฏิบัติการเครือขายของระบบเครือขายท่ีตองการเขาไปใชทรพัยากรรวม 

วิธีงายที่สุดของการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรไมมีอะไรมากไปกวาการนําไฟล
จากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยใชฟล็อปปดิสกคัดลอกไฟล วิธีการน้ีจะถูกจํากัดดวยปริมาณของ
ขอมูล ความเร็วและระยะทางระหวางเครื่องที่จะใชไฟลรวมกัน  อยางไรก็ตามวิธีการน้ียังคงเปนหนทางที่จําเปนอยู 

เทคนิคอื่นในการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกนั คือการตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 2 เครื่องเขาดวยกันโดยตรง 
โดยใชสายเคเบิลเชื่อมตอกันระหวางพอรตสื่อสารอนุกรม (serial port) ของเครื่องทั้งสอง รูปที่ 7 – 1 แสดงการ
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่องเขาดวยกันผานพอรตสื่อสารอนุกรม การตอเชื่อมคอมพิวเตอรในลักษณะนี้ตองใช
สายโมเด็มเปลาและโปรแกรมการสื่อสารอนุกรม (ใชสายโมเด็มตอเอาตพุต ท่ีพอรตสื่อสารอนุกรมของคอมพิวเตอร
เครื่องหนึ่งไปยังอินพุตพอรตของคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง) 

 

 
รูปที่ 7 – 1 การเชื่อมตอโดยตรงระหวางคอมพวิเตอร 2 เครื่อง 

 

การทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถติดตอกันได ตองมีโปรแกรมการติดตอสื่อสารสําหรับแตละ
เครื่องลูกขายจะทําใหเครื่องลูกขายสามารถเขาไปยังขอมูลของโฮสตได ขณะที่ยังไมมีระบบเครือขาย LAN ท่ีแทจริง 
วิธีการน้ีคือวิธีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราวสําหรับการสงไฟลใหกนั สายตอตรงแบบนี้จะถูกใชบอยในการ
แบงปนการใชไฟลรวมกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบเดสกทอปกับคอมพิวเตอรแล็บทอป  
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การแบงปนขอมูลใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มิใชงายเพียงแคการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน
ดวยสายเคเบิล ในสภาวะแวดลอมของระบบเครือขายมีผูใชและความตองการทํางานจํานวนมาก จึงตองมีการเขาถึง
ขอมูลท่ีถูกตองหรือกําหนดสิทธิการใชขอมูล ซึ่งจะเปนการอนุญาตใหผูใชระบบเครือขายสามารถเขาถึงขอมูลตามความ
ตองการของงานนั้นๆ ขณะที่เปนการปองกันการเขาถึงขอมูลท่ีเปนความลับหรือขอมูลท่ีมีคุณคา 
 
7.2 การแบงปนขอมูลใชรวมกนัในสภาวะแวดลอมของระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer  

วิธีท่ีงายและสะดวกสบายในการจัดการระบบเครือขาย คือการใชระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ใน
สภาวะแวดลอมของระบบเครือขายแบบนี้จะมีการแบงปนขอมูลใชรวมกันในระดับทั้งไดรฟหรือท้ังโฟลเดอร ทําใหไดรฟ
หรือโฟลเดอรใดๆ สามารถใชรวมกัน การที่คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะแบงปนการใชไดรฟหรือโฟลเดอร รวมกันบน
ระบบเครือขาย ผูใชแตละคนจะมีหนาท่ีต้ังคาทรัพยากรใหสามารถใชรวมกันได นอกจากนั้นผูใชยงัสามารถเลือกท่ีจะใช
ทรัพยากรเครื่องพิมพรวมกันไดดวย ไมวาจะใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบใด การแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน
ในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ไมวาจะเปนการใชไฟลหรือเครื่องพิมพรวมกัน จะตองเริ่มจากการ enable ท่ี
เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งมีทรัพยากรน้ันกอน ในระบบปฏิบัติการแตละแบบก็จะมีวิธีการที่จะทําการแบงปนการใชไฟลเปน
ของตนเอง และหลังจากที่ enable ใหสามารถแบงปนการใชรวมกันไดแลว กจ็ะสามารถกําหนดไดวาจะใหไดรฟ 
โฟลเดอร หรือเครื่องพิมพใดบาง ท่ีจะแบงปนการใชงานบนระบบเครือขาย ท้ังน้ีรวมถึงการแบงปนฮารดไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ ฟล็อปปดิสกไดรฟ และโฟลเดอรตางๆ ในไดรฟเหลาน้ัน การตั้งคาใหมีการแบงปนการใชเครื่องพิมพหรือ
อุปกรณตางๆ เหลาน้ีรวมกันได จะตองระบุใหอุปกรณแตละตัวเปนทรัพยากรที่ใชรวมกนับนระบบเครือขาย และ
กําหนดระดับที่ตองการใหใชรวมกัน  (อุปกรณบางประเภท เชน เครื่องสแกน และโมเด็ม ไมสามารถแบงปนการใช
รวมกันได) พึงระลักไวเสมอวาหลังจากที่ทรัพยากรเหลาน้ีถูกแบงปนการใชบนระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer แลว 
จะหมายถึงการที่ทุกคนบนระบบเครือขายสามารถเขามาใชทรัพยากรรวมกันไดท้ังหมด 

 
7.2.1 การควบคุมระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer โดย Microsoft Windows 95 และ 98 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95 และ 98 ไดรวบรวมตัวเลือกสาํหรับเครื่องลูกขายไวท่ี
ใชกันโดยทัว่ไปตามปกติ คือโปรแกรม Microsoft's client for Network การติดต้ังโปรแกรมเครื่องลูกขายใน 
Microsoft Network ใหเปดท่ี control panel แลวดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Network คลิก Add เพื่อแสดง
ไดอะล็อกบ็อกซ Select Network Component type จากน้ันทําการเพิ่มโปรแกรม Microsoft network client 

โดยเลือกท่ี Client แลวคลกิ Add ไดอะล็อกบ็อกซตามรูปที่ 7 – 2  จะปรากฏขึ้น 
 

ในรายการ Manufacturers ใหเลือกท่ี Microsoft และในรายการ Network Client เลือก 
Client for Microsoft Networks แลวคลกิ OK เพื่อเพิ่มบริการการเปนเครื่องลูกขายในระบบ ณ จุดน้ี คุณจะตอง
ทําการเพิ่มโปรโตคอลของเครื่องลูกขายดวย โปรแกรม Client for Microsoft network สามารถใชโปรโตคอลได
ท้ัง IPX/Net BEUI และ TCP/IPใหเลือกใชโปรโตคอลที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมระบบเครือขายของคุณ 
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รูปที่ 7 – 2 ไดอะล็อกบ็อกซ Select Network Client 

 

หลังจากที่ติดต้ัง Client for Microsoft Network แลว ก็จะสามารถแบงปนทรัพยากรตางๆ 
ใหกับระบบเครือขายใดๆ ท่ีใชโปรโตคอลการใชไฟลรวมกันแบบ SMB (server Message Block) ซึ่งรวมถึง
คอมพิวเตอรท่ีใช Windows 98, Windows NT Work Station หรือ LAN Manager  

 

7.2.1.1 การแบงปนการใชเครื่องพิมพ ไดรฟ และโฟลเดอรรวมกัน 

หลังจากที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีการทํางานในระบบเครือขายแลว  กจ็ะสามารถแบงปน
ไดเร็กทอรี่ โฟลเดอร และเครื่องพิมพ ใหสามารถใชรวมกันได ในระบบเครือขาย การทําใหทรัพยากรเหลาน้ีสามารถใช
รวมกันได โดยการ Enable คุณสมบัติ File and Print Sharing โดยใหคลิกเมาสขวาทีไ่อคอน Network 

Neighborhood เม่ือปรากฏเมนู ใหเลือกคลิกท่ี Properties เพื่อเปดไดอะล็อกบ็อกซ Network Properties 

จากน้ันใหคลิกท่ีปุม File and Print Sharing ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 3   
 

 
รูปที่ 7 – 3 ไดอะล็อกบ็อกซ Network Properties 
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ท่ีไดอะล็อกบ็อกซ File and Print Sharing จะมีเช็คบ็อกซอยู 2 อัน คือ 

 I want to be able to give others access to my file 

 I want to be able to give others to print to my printer (s) 

คุณสามารถเลือกเช็คบอกซเพียงตัวเดียวหรือท้ังสองตวักไ็ดตามความตองการ หลังจากที่ 
Enable คุณสมบัติน้ีแลว ก็จะเริ่มแบงปนการใชทรัพยากรในเครื่องของคุณใหใชรวมกันได ถึงแมวาคุณจะ enable 

การใชรวมกันของทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณแลว แตทรัพยากรน้ันๆ จะยังไมปรากฏบนระบบเครือขาย
จนกระทั่งคุณจะระบุวาทรัพยากรใดบางที่คุณตองการแบงปนใหใชรวมกัน การแบงปนอุปกรณหรือโฟลเดอรรวมกันให
เปด Windows Explorer แลวคลิกเมาสขวาที่ไอคอนของอปุกรณหรือโฟลเดอรน้ันๆ และคลิก sharing จากเมนกู็
จะปรากฏแท็บ sharing ในไดอะล็อกบ็อกซ properties สําหรับอุปกรณหรือโฟลเดอรน้ันๆ 

 

 
รูปที่ 7 – 4 แท็บ Sharing 

 

ท่ีแท็บ Sharing การเลือกท่ีปุม Share As จะยอมใหคุณตั้งชื่อ Share name และ
เพิ่มเติมรายละเอียดสําหรับทรัพยากรแบงปนใหใชรวมกันได  (Radio button เปนเช็คบอกซท่ีมีลักษณะเปนวงกลมที่
ปรากฏอยูถัดจากตัวเลือกท่ีมีหลายตัวในไดอะล็อกบ็อกซ เม่ือทําการเลือกจะปรากฏวงกลมทึบสีดําขนาดเล็กอยูตรง
กลางวงกลมนั้น) ในพื้นท่ีสวน Access Type ของไดอะล็อกบ็อกซ  คุณสามารถเลือกการใชใหเหมาะสมกับประเภท
ของการแบงปนการใชรวมกันไดท้ัง 3 ประเภท การเลือกท่ี Read Only จะจํากัดการแบงปนการใชโฟลเดอร ให
สามารถเขามาดูและทําสําเนาได แตไมยินยอมใหทําการเปลี่ยนแปลงแกไขได การเลือกท่ี Full จะยอมใหสามารถ
เขาถึงโฟลเดอรน้ันๆ เปนไปอยางสมบูรณ  และการเลือกท่ี Depend on Password จะบังคับใหผูใชกําหนดรหัสผาน
ในการที่จะเขามาใชทรัพยากรน้ันๆ รวมกัน 
 

หมายเหตุ เม่ือมีการแบงปนการใชโฟลเดอรหรืออุปกรณรวมกนัแลว คุณจะเห็นวามีรูปมือเปนสวนหนึ่งของไอคอนของ
โฟลเดอรหรืออุปกรณน้ันๆ แสดงอยูเม่ือเปดดูท่ี My computer หรือ Windows Explorer 
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7.2.1.2 ซอฟตแวร 
ในการติดต้ังโปรแกรมระบบเครือขายมีโปรโตคอลใหใชอยูมากมาย เชน 

 Client service for NetWare 

 Client for Microsoft Network 

 NWLink NetBIOS 

 NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Portocol 

 Internet Protocol (TCP/IP) 

คุณจะตองมีสิทธิในการจัดการ การแบงปนการใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน เพื่อท่ีจะสามารถ
ทําการ Enable ดังกลาวได บนเครื่องที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP ในการแบงปนการใชโฟลเดอรจาก
ทองถิ่น (เครื่องเวิรกสเตชั่นท่ีน่ังทํางานอยู) ทําไดโดยการคลิกเมาสขวาที่ไอคอนของโฟลเดอรน้ันๆ และเลือกท่ีตัวเลือก 
Sharing ก็จะเปนการเปดไดอะล็อกบ็อกซ properties สําหรบัไดเร็กทอรี่น้ันๆ แลวเลือกท่ีแท็บ Sharing  

 

 
รูปที่ 7 – 5 ไดอะล็อกบ็อกซ Folder Properties ของ Windows XP 

  

ถาไมรวมถึงผูท่ีทําการตั้งคา จํานวนผูใชมากท่ีสดุท่ีสามารถตั้งคาไดสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Windows NT workstation คือ 10 การตั้งคาน้ีเปนตัวเลือกตัวหนึ่งเทาน้ัน การกําหนดสิทธิการใชไฟลรวมกันจาก
ไดอะล็อกบ็อกซดังกลาว คุณสามารถจํากัดจํานวนผูท่ีมีสิทธิท่ีจะเขามาใชโฟลเดอรน้ีรวมกันได หรืออาจกําหนดใหความ
ยินยอมตอผูใชทุกคนได โดยการใชปุม New Share ทําใหคุณสามารถตั้งการแบงปนการใชรวมกันและกําหนดระดับ
การยินยอมใหแตกตางกันออกไป 

สําหรับการแบงปนการใชโฟลเดอรและไดรฟรวมกันบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 

คุณจะตอง log on ใหเปนสมาชิกของกลุมผูจดัการระบบ ผูใชเครื่องใหบริการหรือกลุมผูใชท่ีมีอํานาจในการดําเนินการ 
และการใชโฟลเดอรหรือไดรฟของ Windows 2000 ดวยผูใชกลุมประเภทอื่นใหเปด Windows Explorer และ
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กําหนดการแบงปนการใชโฟลเดอรหรือไดรฟท่ีคุณตองการใหใชรวมกัน (การเปด Windows Explorer ทําไดโดย
การคลิกท่ีปุม Start เลื่อนไปชี้ท่ี  Program และชีไ้ปที่ Accessories แลวเลื่อนไปคลกิท่ี Windows Explorer) 

จากน้ันใหคลิกท่ีเมาสขวาบนโฟลเดอรหรือไดรฟท่ีตองการแบงปนแลวคลกิท่ีแท็บ Sharing จากน้ันใหคลิกท่ีเช็คบอกซ 
Share This folder on the Network 

ถาตองการเปลีย่นชื่อของโฟลเดอรหรือไดรฟท่ีทําการแบงปน ใหพิมพชื่อใหมท่ีตองการลง
ในชอง Share Name ชือ่ใหมน้ีจะเปนชื่อท่ีผูใชจะเห็นไดเม่ือติดตอเขามายังไฟลหรือโฟลเดอรน้ี สวนชื่อเดิมของ
โฟลเดอรหรือไดรฟจะยังคงไมเปลี่ยนแปลง สวนการเก็บคําอธิบายเกี่ยวกับไดรฟหรือโฟลเดอรท่ีทําการแบงปน ใหพิมพ
ขอความในชอง Comment การจํากัดจํานวนผูใชท่ีสามารถเขามาใชโฟลเดอรหรือไดรฟรวมกันในเวลาเดียวกัน ทําได
โดยกําหนดที่ User limit ใหคลิก Allow แลวใสจํานวนของผูใชท่ีตองการจํากัด 

 

7.2.1.3 การแบงปนการใชงานเครื่องพิมพ 
การแบงปนการใชเครื่องพิมพของ Windows NT/Windows 2000 บนระบบเครือขาย 

Windows NT ใหคลิกท่ี Start เลือก Setting และคลิกท่ี Printer จากน้ันคลิกเมาสขวาที่ชื่อเครื่องพิมพท่ี
ตองการแบงปนการใชงานรวมกนัและคลิก Sharing บนเมนูท่ีเปด จากน้ันเลือกท่ีเช็คบอกซ Share this printer 

และใสชื่อท่ีสามารถชี้เฉพาะเจาะจงเครื่องพิมพน้ันบนระบบเครือขายลงในชอง Share name แลวคลิก OK หลังจากที่
เครื่องพิมพน้ันถูกทําการแบงปนการใชงาน และกําหนดใหมีบนระบบเครือขายแลว ก็จะสามารถตั้งคาการรักษาความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องพิมพน้ันได 

 

 
รูปที่ 7 – 6 การแบงปนการใชเครื่องพิมพ 

 
 

7.2.2 การควบคุมระบบเครือขายโดย AppleShare 

โปรแกรมสําหรบัเครื่องใหบริการไฟลของเครื่องคอมพิวเตอร Apple เรียกวา AppleTalk การ
แบงปนการใชทรัพยากรรวมกันดวยโปรแกรม AppleTalk ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี ้
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 เลือกพอรตการสื่อสารกับระบบเครือขาย  โดยเลือกท่ีเมนูยอย Control Panel ของ
โปรแกรม AppleTalk เพื่อเปดไดอะล็อกบ็อกซ AppleTalk ท่ีไดอะล็อกบ็อกซน้ีคุณจะ
สามารถเลือกพอรตการติดตอสื่อสารกับระบบเครือขายท่ีเหมาะสมได 

 เปดโปรแกรม AppleTalk การทําใหโปรแกรม AppleTalk  ทํางานบนเครือ่งคอมพวิเตอร
ได เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องน้ันตองติดต้ังอยูบนระบบเครอืขาย  Apple Share การสัง่ให
โปรแกรมทํางานใหเปด Apple Chosen และตัง้ที่ปุม AppleTalk  ใหทํางาน 

 การทําใหสามารถใชรวมกันได การสรางใหมีเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายทําได
โดยการกําหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอรในระบบแลวเลือก enable sharing ใน
ไดอะล็อกบ็อกซ File Sharing ของ Control Panel ใน AppleTalk  

ระบบปฏิบัติการ Apple Share เตรียมการไวสําหรับการแบงปนการใชในระดับโฟลเดอรไมใชใน
ระดับไฟล เชนเดียวกันกับระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ถาเจาของเครื่องใหบริการทําการระบุการแบงปนการใช
ไฟลหรือโฟลเดอรรวมกัน ผูใชทุกคนก็จะสามารถเขาไปใชได เจาของโฟลเดอรสามารถตั้งการแบงปนการใชโฟลเดอรได
โดยเปดท่ีหนาตาง Folder Sharing จากเมนู Choose File เลือกท่ี Get Info และคลกิท่ี Sharing สําหรับผูใช
ในกลุมตางๆ เจาของโฟลเดอรจะตองตั้งสิทธิ์การแบงปนการใชโฟลเดอรรวมกนั อยางใดอยางหนึ่ง คือ Read & 

Write, Read Only, Write Only (Drop Box) หรือ None 

ควรกําหนดขอจํากัดการแบงปนการใชโฟลเดอรรวมกัน ในตัวของมันเองดวยเพื่อท่ีจะไมสามารถทํา
ใหถูกพรอมใชไดโดยผูอื่น  นอกจากเจาของเอง การกําหนดขอจํากัดน้ีสามารถทําได โดยเปดไดอะล็อกบ็อกซ Share 

Info และคลิกท่ีเช็คบ็อกซ can’t move, rename, or delete this item (locked) 

การแบงการใชเครื่องพิมพท่ีตอตรงอยูกับเครื่องคอมพิวเตอร Apple ใหเปดไดอะล็อกบ็อกซ 
Apple Chooser และเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแบงปนใหใชรวมกันแลวคลิกท่ีปุม Setup เพื่อเปดไดอะล็อกบ็อกซ 
Printer Sharing Setup ในไดอะล็อกบ็อกซน้ี คุณสามารถคลิกท่ีเช็คบ็อกซ Share This printer และใสชื่อ
เครื่องพิมพและรหัสผาน (ตัวเลือกเพิ่ม) คุณยังสามารถคลิกท่ีเช็คบ็อกซ Keep Log of Printer Usage ถาคุณ
ตองการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ 
 

7.2.3 การควบคุมระบบเครือขายโดย UNIX 

มีระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) ท่ีแตกตางกันจํานวนมากที่ไดรับการพัฒนาจากบริษัทผูผลิต
หลายบริษัท หรือในกรณีของระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) ท่ีไมมีการรวมมือทําเปนหมูคณะแตอยางใด 
ระบบปฏิบัติการยูนิกซสามารถรองรับการทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการเครือขายอื่นท่ีแปรเปลี่ยนไปตามบริษัทผูผลิต 
ตัวอยางเชน Sun's Solaris Easy Access Serves ไดรวบรวมใหสามารถสนับสนุนการบริการโดยกําเนิดของระบบ 
Windows NT รวมถึงการรับรองใหนาเชื่อถือ การบริการไฟลและการพิมพ และการบริการไดเร็กทอรี่ การกระจายของ  
LINUX  รวมโมดูลการเขาไปยังเครื่องคอมพิวเตอร Apple สําหรับโปรแกรม AppleTalk โปรแกรมกลุมท่ีสาม 
เชน Samba ท่ีทําใหระบบไฟลใน UNIX สามารถใชไดในระบบเครือขายใดๆ ซึ่งใชโปรโตคอลการแบงปนการใชไฟล
แบบ SMB และโมดูลสําหรับการเขาไปยังระบบไฟลแบบ NIFS และ MS-DOS 
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7.2.4 การแบงปนการใชงานในสภาวะแวดลอมแบบ Client/Server  

การแบงปนการใชโฟลเดอรรวมกันในระบบเครือขายแบบ Server-Based จะเหมือนกับการแบงปน
การใชรวมกันในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer สิ่งแรกที่ระบบเครือขายท้ังสองแบบนี้แตกตางกัน คือการมีการ
รักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม ผานทางการใหบริการไดเร็กทอรี่ของเครื่องเซิรฟเวอร ระบบปฏิบัติการ Windows 

2000 Server และ Novell Netware ไดตระเตรียมการอนุญาตในระดับไฟลใหดวยนอกเหนือจากการยินยอมใหใช
เครื่องพิมพ ไดรฟและไดเร็กทอรี่ โดยระบบปฏิบัติการ NetWare จะแตกตางจากระบบปฏิบัติการอื่นท่ีไมตองการใหมี
การแบงปนการใชไฟลรวมกันท่ีจะทําใหเครื่องใหบริการมีทรัพยากรอยูจรงิเสียกอนการทําใหเกิดการแบงปนการใช
รวมกันเปนสิ่งที่ต้ังเปนอยางแรกสําหรับระบบปฏิบัติการเครือขาย ขอแตกตางประการที่สองคือ การแบงปนการใช
ทรัพยากรรวมกนัจะถูกกําหนดสิทธิใหท้ังบัญชผีูใชและกลุมบัญชีผูใช หรืออกีนัยหน่ึงคือ เครื่องพิมพ ไดเร็กทอรี่และ
ไฟลจะไมมีขีดจาํกัดเปนของตัวเอง เน้ือหาเหลาน้ีจะไดอธิบายในบทเรียนตอไป 

 

7.3 การจัดตั้งและบริหารบัญชีผูใชในระบบเครือขาย 

เม่ือขนาดของระบบเครือขายเพิ่มขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการแบงปนการใชรวมกันโดยรวมทั้งระบบดูเหมือนจะ
เริ่มเกิดปญหาขึ้นบาง ตัวอยางเชน ในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer จะมีการเสียสละระดับของการรกัษาความ
ปลอดภัยไปบางเพื่อท่ีจะทําใหงายขึ้น แตหากจินตนาการผลที่จะตามมาของการที่พนักงานในฝายบัญชีใชไดเร็กทอรี่
รวมกันท่ัวไปในระบบเครือขาย หรือบางครั้งอาจจะใชรวมกันท่ัวโลกหากมีการติดตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดวย
เหตุผลน้ีทําใหระบบเครือขายแบบ Server-Based ทํางานไดดีกวาในระบบเครือขายขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแง
ของการรักษาความปลอดภัย ในสภาวะแวดลอมการทํางานแบบ Client/Server การแบงปนการใชงานรวมกันจะถูก
จัดการผานบัญชีผูใช โดยการสรางบัญชีผูใชและจัดกลุมบัญชีผูใชเหลาน้ี  ผูบริหารระบบเครือขายจะมีเครื่องมือท่ีจําเปน
ในการจัดการการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงขึ้นไป 

 
7.3.1 บัญชีผูใชระบบเครือขาย (User Account) 

บัญชีผูใช หมายความถึงการที่ผูใชไดรับสิทธิ์ในการเขาไปใชเครือ่งพิมพ ไฟล และไดเร็กทอรี่ รวมกัน
ได บัญชีผูใชเหลาน้ีจะถูกสรางและจัดการ โดยผูบริหารระบบเครือขาย บัญชีผูใชประกอบดวย ชื่อผูใช และปจจัยในการ 
log on ซึ่งถูกกําหนดไวสําหรบัผูใชน้ันๆ ปจจัยตางๆ เหลาน้ีรวมทั้งการกําหนดวาคอมพิวเตอรเครื่องใดที่สามารถใชใน
การเขาไปในระบบเครือขาย วัน เวลา ท่ีสามารถยินยอมใหเขามาใช รหัสผาน และอื่นๆ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกใสใหโดย
ผูบริหารระบบเครือขายและถูกเก็บไวในระบบเครือขาย โดยระบบปฏิบัติการและระบบเครือขายจะใชชื่อบัญชีผูใชในการ
ตรวจสอบบัญชผีูใช เม่ือผูใชพยายามที่จะทําการ log on เขามาในระบบเครือขาย 

 
7.3.2 การวางแผนการจัดกลุม 

โดยคาท่ีต้ังมาแตเริ่มแรก บัญชีผูใชจะไมมีสิทธิในการใชงานระบบเครือขาย บัญชีผูใชท้ังหมดจะไดรับ
สิทธิการใชงานผานการเปนสมาชกิของกลุมบัญช ี ผูใชท้ังหมดในกลุมจะไดรับสิทธิการเขาไปในระบบและทํางานไดตามปกติ
ตามสิทธิท่ีกลุมผูใชไดรับ การกําหนดสิทธใิหกบัทั้งระบบเทากบัการใหผูใชท้ังหมดไดรับการอนุญาตใหดําเนินการปฏิบัติท่ี
แนนอนบนระบบ เชน ผูใชคนหนึ่งในฐานะที่เปนสมาชกิในกลุมผูบริหาร  อาจมีสทิธิในการสํารองขอมูลในระบบ 
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การกําหนดกลุมบัญชีผูใชเพื่อ อนุญาตใหเขาไปใชทรัพยากรตางๆ ได เชนไฟล ไดเร็กทอรี ่ และ
เครื่องพิมพ การใหความยินยอมตอกลุมผูใช จะทําใหสมาชิกในกลุมน้ีไดรับอนุญาตใหใชไดโดยอัตโนมัติ การใหสมาชิก
มีสิทธิในการปฏิบัติการบนระบบเครือขายตามระดับการใชงาน เชน การสํารองขอมูล การซอมแซมไฟล หรือเปลี่ยนเวลา
ของระบบ จะทําใหการติดตอสื่อสารทําไดงายขึ้น โดยการลดปริมาณขอมูลท่ีตองการสรางและสงในระบบ 

 
7.3.3 การสรางบัญชีกลุมผูใช (Group Account) 

ระบบเครือขายสามารถสนับสนุนการมีบัญชีผูใชงานไดนับรอยบัญชี มีเพียงบางครั้งที่ผูบริหารระบบ
เครือขายตองการที่จะชี้นําในธุรกิจบางอยางบนระบบเครือขายกับผูใชบางคนหรือท้ังหมด เชน บอยครั้งที่ผูบริหารระบบ
เครือขายตองสงขาวสารไปยังผูใชจํานวนมากเพื่อแจงเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ หรือนโยบายบนเครือขาย หรือผูบริหาร
ระบบเครือขายตองการที่จะพิสจูนทราบบัญชีผูใชทุกบัญชีท่ีมีการเขามาใชระบบโดยเฉพาะ  ถาผูใชจํานวน 100 คนมี
ความตองการเปลี่ยนแปลงการเขามาใชระบบ ผูบริหารระบบก็จะตองเปลี่ยนบัญชีผูใชท้ัง 100 บัญชี 

อยางไรก็ตามหากบัญชีผูใชท้ัง 100 บัญชีถูกจดัใหรวมอยูในกลุมเดียวกัน ผูบริหารระบบก็จะสามารถ
สงขาวสารไปยังบัญชีกุลมผูใชไดโดยงายและสมาชิกภายในกลุมก็จะไดรับขาวสารนั้นโดยอัตโนมัติ การอนุญาตใหเขามา
ใชระบบกส็ามารถกําหนดสิทธิใหกับกลุมผูใชท้ังกลุม สมาชิกท้ังหมดในบัญชีกลุมผูใชไดรับสทิธิการใชงานโดยอัตโนมัติ 
ระบบเครือขายมีการเสนอวิธีท่ีจะทําการรวมบัญชีผูใชอสิระจํานวนมากใหเปนกลุมผูใชประเภทเดียวกัน เรยีกวา บัญชี
กลุมผูใช  (Group Account) ซึ่งก็ไมมีอะไรมากไปกวาการที่บัญชีกลุมผูใชก็คือ บัญชีผูใชท่ีรวบรวมบัญชผีูใชอื่นเขา
ดวยกัน  เหตุผลสําคัญที่ทําใหเกิดการจัดกลุมบัญชีผูใชก็คือ เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ กลุมบัญชีผูใชทําใหการ
จัดการบัญชีผูใชจํานวนมากไดเหมือนกับการจัดการเพียงบัญชเีดียว 

วิธีท่ีงายท่ีสุดในการอนุญาตใหผูใชจํานวนมากที่มีสิทธิการเขาใชระบบเหมือนกัน คือการกําหนดสิทธิ
ใหกับกลุมบัญชผีูใช แลวรวมผูใชเหลาน้ันเขาเปนกลุม ใชกระบวนการเดียวกนัในการเพิ่มผูใชเขาไปในกลุมท่ีจัดใหมีขึ้น  
เชน ถาผูบริหารระบบตองการใหผูใชรายใดรายหนึ่งใหมีความสามารถในการบริหารระบบบนระบบเครือขาย ผูบริหาร
ระบบก็ควรจะตองทําใหผูใชรายนี้เปนสมาชิกอยูในกลุมของผูบรหิารระบบ 

 
7.3.4 การสรางบัญชีผูใช 

ระบบเครือขายท้ังหมดมีโปรแกรมชวยใหผูบริหารระบบเครือขายสามารถใชในการเพิ่มบัญชีผูใชใหม
เขาไปในระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล กระบวนการเหลาน้ีในบางครั้งจะอางถึงวธีิการที่เรียกวา การสราง
บัญชีผูใช มีระเบียบแบบแผนบางอยางในการตั้งชื่อท้ังผูใชและกลุมผูใช มิฉะน้ันแลวชื่อผูใชกจ็ะไมเปนเชนเดียวกันกับ
ผูใชหรือกลุมอืน่ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร (ในกรณีของ Windows NT ก็คือ domain) ทําการจัดการระบบปฏิบัติการ
เครือขายแตละแบบก็จะมีกลุมของตัวอกัษรที่ใชเปนของตนเอง แตโดยทั่วไปแลว ชื่อผูใชสามารถบรรจุอักษรตัวพิมพ
ใหญหรืออักษรตัวพิมพเล็กได มีบางอักษรที่เปนขอยกเวนมาตรฐาน คือ " / \ : ; | = . + * ? < > ซึ่งไมสามารถนํามาใช
ในการตั้งชื่อบัญชีผูใชได นอกจากนั้นระบบปฏิบัติการเครือขายยังสามารถบรรจุขอมูลขาวสาร เชน ชื่อเต็มของชือ่บัญช ี
การบรรยาย ลักษณะของบัญชีผูใชหรือผูใช และรหัสผานสําหรับบัญชีผูใช 
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7.3.4.1 การใสขอมูลของผูใช 
บัญชีผูใชใหมจะบรรจุขอมูลขาวสารที่สามารถกําหนดใหเปนบัญชีผูใชตอระบบการรักษา

ความปลอดภัยของเครือขาย ซึง่ประกอบดวย 

 ชื่อผูใชและรหัสผาน 

 สิทธิในการเขาไปในระบบเครือขายและใชทรัพยากร 
 กลุมบัญชีผูใชท่ีผูใชน้ันๆ เปนสวนหนึ่งของกลุม 

 

7.3.4.2 การตั้งการกําหนดตัวแปร 
ผูบริหารระบบสามารถตั้งการกําหนดตัวแปรสําหรับผูใชไดดังน้ี 

 Log on time เพื่อจํากัดชั่วโมงการใชงานที่ผูใชสามารถเขามาใชระบบเครือขาย 

 The home directory เพื่อกําหนดพื้นท่ีซึ่งผูใชสามารถใชเกบ็ไฟลสวนตัว 
 The expiration date เพื่อจํากัดการเขาใชระบบเครือขายของผูใชใหเปนการ

ชั่วคราว 
 

7.3.4.3 การใสบัญชีผูใช 
ระบบปฏิบัติการเครือขายไดรับการออกแบบใหสรางลําดับชั้นของบัญชีผูใชและกระตุนให

ทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย โปรแกรมการติดต้ังจะสรางบัญชีผูใชท่ีมีสิทธิการใช
ระบบเครือขายอยางเต็มท่ีอยางอัตโนมัติ ซึ่งถูกระบุใหโดยเฉพาะใหมีขีดความสามารถในการ 

 เริ่มการทํางานของระบบเครือขาย 

 ต้ังคาตัวแปรเริ่มตนสําหรับการรักษาความปลอดภัย 

 สรางบัญชีผูใชบัญชีอื่น 

ในสภาวะแวดลอมระบบเครือขายของบริษัทไมโครซอฟต บัญชีผูใชท่ีถกูสรางขึ้นน้ีเรียกวา 
Administrator สําหรับของบริษัท Novell รูกันในชื่อ Supervisor และในระบบ UNIX จะใชชื่อวา Root บุคคล
แรกที่จะ log on เขามาในระบบเครือขาย โดยปกติจะเปนผูท่ีทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย หลังจากที ่log on 

เขามาในระบบเครือขายในฐานะผูบริหารระบบเครอืขาย บุคคลผูน้ันก็จะมีสทิธิในการควบคุมการใชระบบเครอืขายท้ังหมด 

 

7.3.4.4 รหัสผาน (Password) 

สําหรับระบบปฏิบัติการเครือขายในสถานการณท่ีไมมีความตองการรักษาความปลอดภัยจึง
ไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีรหัสผาน จึงมีความเปนไปไดท่ีจะปรับปรุงบัญชีผูใชใหไมตองมีรหัสผานได อยางไรก็ตามใน
สถานการณสวนใหญ จะตองการรหัสผานเพราะจะทําใหม่ันใจในสภาวะแวดลอมในการรกัษาความปลอดภัยของระบบ
เครือขาย ดังน้ันสิ่งแรกที่ผูบริหารระบบเครือขายพึงกระทําในการติดต้ังบัญชีผูใช คือการใสรหัสผานเริ่มตนซึ่งจะเปน
การปองกันไมใหผูใชท่ีไมมีสิทธิทําการ Logon เขามาเปนผูบริหารระบบและสรางบัญชีผูใชขึ้นมาเอง สําหรับผูใชเองก็
ควรกําหนดรหัสผานเปนของตนเองและควรเปลีย่นแปลงรหัสผานตามระยะเวลา นอกจากนั้นผูบริหารระบบเครือขาย
สามารถตั้งระยะเวลาใหผูใชตองเปลี่ยนรหัสผานเปนหวงเวลาไดโดยอัตโนมัติ 
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มีแนวทางในการดูแลการใชรหสัผาน ซึ่งไมใชขอกําหนดที่แนนอน แตเปนประเพณีสืบเน่ือง
กันมา ท่ีผูใชรวมทั้งผูบริหารระบบเครือขายควรปฏิบัติตาม ดังน้ี 

 หลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เห็นไดอยางเดนชัด เชน วัน เดือน ปเกิด หมายเลข
ประกันสังคม หรือชื่อคูสมรส ชือ่ลูกหรืออื่นๆ ท่ีใกลตัว 

 การจดจํารหัสผานเองจะเปนการดีกวาเขียนติดไวท่ีจอภาพ 

 จําวันหมดอายุของรหัสผาน (ถามี) เพื่อท่ีจะไดทําการเปลี่ยนแปลงกอนท่ีจะ
หมดอายุและทําใหผูใชถูกออกจากระบบ 

ผูบริหารระบบเครือขายจะไดรบัการแจงใหทราบ เม่ือมีผูใชรายใดไมไดทํางานในองคกร
แลว หรือไมวาจะดวยเหตุผลอะไรที่ทําใหผูใชรายน้ันไมไดรับสิทธิในการเปนสมาชิกของกลุมผูใช ในกรณน้ีีผูบริหาร
ระบบเครือขายตองทําการยกเลิกบัญชีผูใชน้ัน 

 

7.3.5 การยกเลกิและลบบัญชีผูใช 
  บอยครั้งที่ผูบริหารระบบเครือขาย มีความตองการที่จะปองกันผูใชจากการเขาไปใชระบบเครือขาย 
ไมวาจะเปนการยกเลิกบัญชีผูใชหรือการลบบญัชีผูใชก็จะทําใหสามารถปองกนัตามน้ีได 
 

7.3.5.1 การยกเลิกบัญชีผูใช 
การทําใหผูใชไมมีสิทธิในการใช หรือยกเลิกการใชของบัญชีผูใชน้ันเพียงอยางเดียว บัญชี

ผูใชน้ันก็ยงัคงมีอยูในฐานขอมูลบัญชีผูใชในระบบเครือขาย แตจะไมมีผูใดสามารถใชบัญชีน้ันทําการ log on เขามาใน
ระบบเครือขายได บัญชีท่ีถูกยกเลิกน้ันจะปรากฏเพียงแตวาไมมีอยูจริงแลว  จะเปนการดีท่ีสุดถาผูบริหารระบบเครือขาย
ทําการยกเลิกบัญชีผูใชในทันทีท่ีไดรับทราบวาผูใชน้ันไมไดใชบัญชีน้ันอีกตอไป และถาตกลงใจวาบัญชผีูใชน้ันไมมี
ความจําเปนตองมีบัญชีผูใชน้ันอีกตอไป ใหลบบัญชีผูใชน้ันเสยี 

 

7.3.5.2 การลบบัญชีผูใช 
การลบบัญชีผูใช ใหทําการลบขอมูลเกี่ยวกับผูใชน้ันท้ังหมดออกจากฐานขอมูลบัญชีผูใชใน

ระบบเครือขาย ผูใชน้ันก็จะไมสามารถเขาไปในระบบเครือขายไดอีกตอไป การลบบัญชีผูใชจะทําเม่ือ 

 ผูใชน้ันออกจากองคกรไปแลวและไมมีความจําเปนตองเขามาใชระบบเครือขาย
อีกตอไป 

 การวาจางพนักงานผูน้ันไดสิ้นสุดลง 
 ผูใชถกูยายไปแผนกอื่นภายในองคกรและไมมีความจําเปนตองเขามาใชระบบ

เครือขายอีกตอไป 

 

7.4 การบริหารบัญชีผูใชในสภาวะแวดลอมของระบบปฏิบัติการ Windows NT 

 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows NT ของบริษัทไมโครซอฟต มีบัญชีผูใชอยู 4 ประเภท ดังจะได
อธิบายดังตอไปนี ้
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7.4.1 ประเภทของกลุมบัญชีผูใช 
  ในระบบเครือขายโดย Windows NT จะใชจะใชกลุมบัญชีผูใชแบบ Local, Global, System 

และ Built-in โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
7.4.1.1 Local Group  

เปนกลุมบัญชีผูใชท่ีจัดไวสําหรับผูใชเครื่องคอมพิวเตอรในฐานขอมูลบัญชีผูใชทองถิ่น ใน 

Local Group บรรจุดวยบัญชีผูใชและ Global Group อื่นท่ีมีความตองการไดรับสิทธิและการยินยอมใหเขามาใช
ทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอรทองถิ่นได Local Group ไมสามารถบรรจุกลุมบัญชีผูใชท่ีเปน Local Group อื่นได 

 
7.4.1.2 Global Group  

เปนกลุมบัญชีผูใชซึ่งใชโดยทั่วไปในโดเมนทั้งหมด Global Group จะถูกสรางขึ้นในโดเมน
ของบัญชีผูใชบน Primary Domain Controller (PDC) ในGlobal Group จะบรรจุไดเพียงบญัชีผูใชท่ีอยูใน
โดเมนที่ถูกสรางอยูใน Global Group เทาน้ัน Global Group ไมสามารถบรรจุกลุมบัญชีผูใชท่ีเปน Local Group 

หรือ Global Group อื่นได ถึงแมวาการยินยอมใหเขาไปใชทรัพยากรสามารถกําหนดใหกับ Global Group ได แต
ควรจะใช Global Group เพียงเปนการรวมโดเมนของบัญชีผูใชเทาน้ัน ดังน้ันสมาชิกของ Global Group จะไดรับ
การอนุญาตใหใชทรัพยากรก็ตอเม่ือ Global Group น้ัน ถูกรวมเขากับ Local Group 

 
7.4.1.3 System Group  

กลุมผูใชแบบนี้จะจัดการกับบัญชีผูใชสําหรับการใชระบบโดยอัตโนมัติ ผูบริหารระบบไมมี
ความจําเปนตองกําหนดบัญชีผูใชให เพียงแคผูใชเปนสมาชิกโดยคาท่ีต้ังใหแตแรกหรือเปนสมาชิกในระบบระหวางที่มี
การทํางานบนระบบเครือขาย เทาน้ัน และสมาชิกภาพของกลุมผูใชประเภทนี้จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 
7.4.1.4 Built-In Group  

ถูกเสนอใหเปนลักษณะเฉพาะโดยผูจําหนายระบบเครือขายซึ่งถูกรวมไวในระบบปฏิบัติการ
เครือขาย ผูบรหิารระบบสามารถสรางบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใชใหมีสิทธิท่ีเหมาะสมในการเขาไปดําเนินงานตามมาตรฐาน
โดยทั่วไปบนระบบเครือขายทั้งหมดได เชน การจัดการเกือบทั้งหมดและงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษา อยางไรก็ตามผู
จําหนายไดทําใหการสรางกลุมผูใชเหลาน้ีปลอดภัยไดโดยการเสนอใหมี built-in local หรือ global group ท่ีสามารถ
สรางไดในระหวางขั้นตอนการติดต้ัง Microsoft Windows NT Server จัดใหมี Built-In Group ดังตอไปนี้ 

7.4.1.4.1 The Administrator Group กลุมผูบริหารแรกเริ่มซึ่งมีผูจัดการ local และ 
Domain สมาชิกของกลุมน้ีสามารถสราง ลบ และจัดการบัญชีผูใช Local Group และ Global Group ได รวมทั้ง
การแบงปนการใชไดเร็กทอรี่ และเครื่องพิมพ การอนุญาตและยินยอมใหใชทรพัยากร และการติดต้ังไฟลและโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

7.4.1.4.2 The User and Guest Group ซึ่งเปน Global บรรจุโดเมนผูใชท่ีสามารถ
ใหทําการดําเนินการตามสิทธิท่ีกําหนดใหได และสามารถเขาไปใชทรัพยากรตามสิทธิท่ีไดรับ User Group สามารถถูก
ปรับเปลี่ยนไดโดยผูบริหารระบบและผูปฏิบัติงานดานบัญชีผูใช 
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7.4.1.4.3 The Server Operator Group จะถูกปรับเปลี่ยนไดโดยผูบริหารระบบเทาน้ัน 
กลุมน้ีจะมีความสามารถในการแบงปนและยกเลิกการแบงปนทรัพยากร ล็อคและยกเลิกการล็อคเครื่องเซิรฟเวอร ทํา
การฟอรแม็ตดิสกของเครื่องเซิรฟเวอร สํารองขอมูลและกูคืนเครื่องเซิรฟเวอร รวมทั้งการปดเครื่องเซิรฟเวอรดวย 

7.4.1.4.4 The Print Operator Group จะถูกปรับเปลี่ยนไดโดยผูบริหารระบบเทาน้ัน 
กลุมน้ีจะมีความสามารถในการแบงปน ยกเลกิการแบงปนและจัดการเครื่องพิมพ นอกจากนั้นกลุมน้ียังสามารถทําการ 
logon ในระดับทองถิ่นบนเครื่องเซิรฟเวอร และปดเครื่องเซิรฟเวอรไดดวย ผูปฏิบัติงานสํารองขอมูลสามารถทําการ log 

on ในระดับทองถิ่นเพื่อทําการสํารองขอมูลและกูคืนเครื่องเซิรฟเวอร รวมทั้งการปดเครื่องเซิรฟเวอรดวย 

7.4.1.4.5 The Account Operator Group ผูใชในกลุมน้ีสามารถที่จะสราง ลบ 
ปรับเปลี่ยน บัญชีผูใช Global Group และ Local Group ได แตไมสามารถปรับเปลี่ยน Administrator และ 
Server Operator Group ได 

7.4.1.4.6 The Replicator Group จะถูกปรับเปลี่ยนไดโดยผูบริหารระบบ Account 

Operator และ Server Operator จะถูกใชในการทํางานรวมกับ Directory Replicator Service 

 

7.4.2 การสรางกลุมบัญชีผูใชใน Windows NT 

  ใน Microsoft Windows NT Server สวนที่ติดตอกับการจัดการกลุมบัญชีผูใชเรียกวา User 

Manager for Domain โดยคลิกท่ีปุม Start แลวเลื่อนไปที่ Program แลวเลือกในพื้นท่ี Administrative 

Tools (Common) ใน User Manager คลิกท่ี New Local Group บน User เมนู จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ 
สําหรับใสขอมูลในการสรางกลุมบัญชีผูใชใหม ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 7  

 
รูปที่ 7 – 7 ไดอะล็อกบ็อกซ New Local Group 

 

ในขอบเขต Group Name จะบอกชื่อ Local Group โดยไมสามารถบอกกลุมอื่นหรือชื่อผูใชของ
โดเมน หรือคอมพิวเตอรท่ีถูกจดัการแลวได ซึ่งอาจจะเปนตัวอักษรพิมพเล็ก หรือพิมพใหญ ท่ีนอกเหนือจากขอยกเวน 
“ / \ : ; | = + * ? < > ซึ่งไมสามารถใชในการตั้งชื่อกลุมได ในขอบเขต Description ใหใสขอความบรรยายเกี่ยวกับ
กลุมหรือผูใชภายในกลุม และในขอบเขต Member จะแสดงผูใชท่ีเปนสมาชิกของกลุมบัญชผีูใชน้ี 

สําหรับกลุมบัญชีผูใชท่ีถูกสรางขึ้นมาใหมน้ีจะยังไมมีสมาชิกจนกวาผูบริหารระบบจะกําหนดใหผูใชท่ี
มีอยูแลวเขามาในกลุม ซึ่งผูบริหารระบบสามารถทําไดโดยการคลิกท่ี Add เขาไปในไดอะล็อกบ็อกซ New Local 

Group และเลือกบัญชีผูใชท่ีตองการใหเพิ่มเขามาในกลุม 
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7.4.3 บัญชีผูใชของ Windows NT 

  เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบเครือขายท้ังหมดถูกรวบรวมเขาดวยกันไวในเมนู Start  

Program  Administrative Tools (Common) ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 8 ใน Microsoft Windows NT 

Server สวนทีใ่ชในการสรางบญัชีผูใชเรียกวา User Manager for Domain การจัดการบัญชีผูใชใหคลิก Start 

แลวเลือกท่ี Program และคลกิท่ี Administrative Tools (Common) 

 

 
รูปที่ 7 – 8 พื้นท่ี Administrative Tools ใน Windows NT 

 

หลังจากที่เปด User Manager บนเมนู User แลว ใหเลือกท่ีตัวเลือก New User ดังแสดงตาม
รูปที่ 7 – 9 จะปรากฏหนาตางสําหรับใสขอมูลในการสรางบัญชีผูใชใหม 

 
รูปที่ 7 – 9 เมนูแสดงตัวเลือก New User 
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รูปที่ 7 – 10 ไดอะล็อกบ็อกซ New User 

 

สําหรับ Windows NT Server กําหนดใหมีลักษณะพิเศษในการทําสําเนาบัญชีผูใช โดยผูบริหาร
ระบบสามารถสราง template ขึ้นมาใหมีคุณสมบัติและคาตัวแปรที่เปนสาธารณะทามกลางบัญชีผูใชหลายๆบัญชีได 
ดังน้ันการสรางบัญชีผูใชใหมดวยการใช template น้ี ผูบริหารระบบจะทําการทําแถบสีท่ีบัญชี template แลวเลือกท่ี 
User ทําสําเนา (กด F8) แลวใสชือ่ผูใชใหมรวมทั้งขอมูลท่ีใชในการชี้เฉพาะเจาะจงดวย (ชื่อเต็ม คําอธิบาย และอื่นๆ) 

 

7.4.4 โปรไฟล (Profile) 

  ผูบริหารระบบจะพบวาเปนการชวยเหลือถามีโครงสรางสภาวะแวดลอมของระบบเครือขายสําหรับ
ผูใชท่ีแนนอน ซึ่งอาจจะเปนเรื่องที่จําเปน ตัวอยางเชน การรักษาไวซึ่งระดับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ หรือ
แนะนําใหผูใชท่ีไมมีความคุนเคยกับคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพียงพอ ใหสามารถเขาไปใชระบบเครือขายได
อยางเต็มท่ี โปรไฟลใชในการตั้งคาและรักษาสภาวะแวดลอมในการ Logon ของผูใชรวมทั้งการเชื่อมตอระบบเครือขาย
และการปรากฏของเดสกท็อปซึง่ประกอบดวย 

 การตอเชื่อมเครื่องพิมพ 
 การตั้งคา ภูมิภาค 

 การตั้งคาเสียง 
 การตั้งคาการใชงานเมาส 
 การตั้งคาจอภาพ 

 การตั้งคาอื่นๆ ท่ีผูใชกําหนด 

คาตัวแปรตางๆ ในโปรไฟล ยังสามารถรวมเงื่อนไขพิเศษในการ logon และขาวสารเกี่ยวกับผูใช ซึง่
สามารถจัดเก็บไวเปนไฟลสวนตัวได  
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7.4.5 การทาํใหผูใชไมมีสิทธิ 
Microsoft Windows NT Server ไมมีสิทธิกําหนดบัญชีผูใชท่ีเปนแขกรับเชิญ โดยคาท่ีต้ังไว

แตแรก หลังจากสิ้นสุดการติดต้ัง ดังน้ันผูบริหารระบบเครือขายตองเปนผูทําใหใชไดถามีความตองการใช Microsoft 

Windows NT Server ใชหนาตาง User Properties ใน User Manager ในการทําใหผูใชไมมีสิทธิในการใช 
โดยการดับเบิลคลิกท่ีชื่อบัญชีผูใชน้ัน แลวเลอืกท่ีเช็คบ็อกซ  Account Disabled แลวคลกิท่ี OK บัญชีผูใชน้ันก็จะ
ไมมีสิทธิในการใชระบบเครือขาย ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 11 

 
รูปที่ 7 – 11 การทําใหบัญชีผูใชไมมีสิทธิ 

 

 7.4.6 การลบบัญชีผูใช 
การที่จะลบบัญชีผูใช ใน User Manager ใหเลือกบัญชีผูใชท่ีตองการลบ แลวกดคีย Delete บน

แปนพิมพ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ (ดูรูปที่ 7 – 12) เม่ือกดปุม OK แลว จะมีไดอะล็อกบ็อกซอีกอันหน่ึงปรากฏ
ขึ้นมาเพื่อถามใหยืนยันการลบบัญชีผูใชน้ัน เม่ือคลิก YES บัญชีผูใชน้ันก็จะถูกลบ และหากคลิก NO ปฏิบัติการการ
ลบบัญชีผูใชท้ังหมดจะถูกยกเลกิ 

 

 
รูปที่ 7 – 12 การลบบัญชีผูใช 
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หมายเหต ุ การลบบัญชีผูใชอยางถาวรเปนการนําบัญชีพรอมท้ังการยินยอมและสิทธิตางๆออกจากระบบ การสรางบัญชี
ผูใชใหมท่ีมีชื่อเดียวกันจะไมสามารถนําการยินยอมและสิทธิตางๆที่มีอยูเดิมมาใชได บัญชีผูใชแตละบัญชีจะมีการ
จําแนกการรักษาความปลอดภัยเปนของตนเองโดยเฉพาะ (Security Identifier, SID) การลบและสรางบัญชีผูใช
ขึ้นมาใหม จะทําการสราง SID ใหม ไมมีการนําของเดิมมาใช กระบวนการภายในระบบปฏิบัติการ Windows NT 

จะอางอิงถึง SID ของบัญชีผูใชมากกวาชือ่บัญชีผูใชหรือชื่อกลุมบัญชีผูใช 
 

7.5 การบริหารบัญชีผูใชในสภาวะแวดลอมโดย Apple 

 คาท่ีต้ังไวสําหรบัสภาวะแวดลอมของระบบเครือขายโดย Apple มีผูใช 2 ประเภทคือ บัญชีของบุคคลที่ติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการและบัญชีแขกรบัเชิญ (Guest) การบริหารระบบเครือขายสําหรับผูใชจํานวนมากสามารถทําไดโดยงาย
โดยการสรางบญัชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช 
 

7.5.1 การสรางบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช 
  จาก Apple Chooser เลือกท่ี User&Groups เพื่อเปด ไดอะล็อกบ็อกซ User&Groups ในน้ี
จะมีรายการของผูใชและกลุมผูใชท้ังหมดซึ่งยอมใหคุณทําการสราง แกไข ทําสําเนา และลบผูใชและกลุมผูใชตามความ
จําเปน ใน AppleShare จะมีผูใชอยู 3 ประเภท คือ 

 Owner 

 User/Group 

 Everyone 

 

7.5.2 การสรางผูใชใหม  
ใหคลิกท่ีปุม New User และใสขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับผูใชน้ัน คุณจะสามารถจัดต้ัง ชื่อผูใช 

รหัสผาน และกลุมท่ีผูใชน้ันรวมอยู และกําหนดวาใหผูใชน้ันสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดหรือไม 
 

7.5.3 การสรางกลุมใหม  
ใหคลิกท่ีปุม New Group และใสขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมน้ี คุณจะสามารถจัดต้ัง ชื่อกลุมและ

ชื่อของผูใชท่ีเปนสมาชิกของกลุมน้ี 

 

7.6 การบริหารบัญชีผูใชในสภาวะแวดลอมโดย NetWare 

 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยและบัญชีผูใชใน NetWare คือ NetWare Directory Services (NDS) 

ซึ่งเปนฐานขอมูลท่ีเปนระบบที่มีการจัดกลุมเปนลําดับชั้น การรักษาความปลอดภัยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

 Accounts ในระดับน้ีจะรวม ชื่อผูใช รหัสผาน เวลาใชงานเครื่องเวิรกสเตชั่น และขอจํากัดอื่นๆ 

 Trustee Right ในระดับน้ีจะควบคุมการเขามาใชไฟลและไดเร็กทอรี่ของผูใช ซึ่งรวมถึงการสราง 
การอาน การลบ หรือการเขียนลงบนไฟล 

 Directory and File Attributes ในระดับน้ีจะกําหนดวาผูใชจะสามารถทําอะไรกับไฟลหรือ   

ไดเร็กทอรี่ไดบาง ซึ่งรวมถึงการแบงปนการใชรวมกัน การลบ การทําสําเนา การดู หรือการแกไข 
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NetWare ใชการตั้งชือ่อยางมีระเบียบแบบแผนหลายอยาง ชื่อท่ีใชตองเปนชื่อเฉพาะ ตองไมเวนชองวาง 
และตองมีนอยกวา หรือเทากับ 64 ตัวอักษร 
 

7.6.1 การสรางและบริหารบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช 
  กอนท่ีจะสามารถสราง ลบ หรือบริหารผูใชและกลุมผูใช คุณตอง logon เขาไปในระบบเครือขายท่ี
เครื่องเวิรกสเตชั่น หรือเครื่องเซิรฟเวอรดวยสทิธิการเปนผูบริหารระบบเครือขาย เพียงครั้งเดียวที่ logon คุณสามารถ
ใช Novell Easy Administration Tools (NEAT) เพื่อเริ่มบริหารจัดการบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช ซึง่ทําได
โดยการดับเบิลคลิกท่ีไอคอน NEAT จะปรากฏ directory tree ทางเฟรมดานซายของหนาจอแสดงใหเห็นวัตถุ
ท้ังหมดบนระบบเครือขายพรอมท้ังความสัมพันธซึ่งกันและกนั สําหรับเฟรมทางดานขวาของหนาจอจะเปนคุณสมบัติ
ของวัตถุใดๆ ท่ีถูกเลือก 

  การสรางบัญชีผูใชในระบบเครือขายขึ้นใหมใหใหใชเมนู New ของ NEAT เลือก User หรือคลิกท่ี 
Add New User บน Tool Bar จะเปนการเปดไดอะล็อกบ็อกซท่ีคุณสามารถใสขอมูลท่ีตองการ รวมทั้งชือ่เต็มของ
ผูใช ชื่อสําหรับการ log in และ Home Directory คลิกท่ีปุม Next เพื่อเปดไปยังหนาถัดไปเพื่อเพิ่มบัญชีผูใชน้ีเขา
ไวในกลุม หลังจากทําการเพิ่มเรียบรอยแลวใหคลิก Next เปดไปยังหนาตอไปเพื่อใสรหัสผาน หากปลอยใหวาไวแสดง
วาในการ log on บัญชีผูใชน้ีไมตองการรหัสผาน สวนการสรางผูใชเพิ่มเติมใหเลือกท่ีเช็คบ็อกซ Create another 

User กอนท่ีจะเลือกท่ีปุม Finish 

  การลบบัญชีผูใชจากไดเร็กทอรีท่ี่แสดงโดยเมนู NEAT ใหเลือกท่ีบัญชีผูใชน้ันและเลือกท่ี Delete 

Selected item จากเมนู Edit แลวคลกิ Yes 

 

คําเตือน ถาคุณลบบัญชีผูใชท่ีมีความสัมพันธกับวัตถุอื่น และวัตถุน้ันขึ้นอยูกับบัญชีผูใชท่ีถูกลบออกไปแลว คุณอาจ
ตองเผชิญกับปญหา 
 

  การบริหารจัดการกลุมบัญชีผูใชก็เหมือนกับการบริหารจัดการบัญชีผูใช จากเมนู NEAT ใหเลือกท่ี 
Add a New Group จะเปนการเปด New Group wizard ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามการตั้งชื่ออยางมีระเบียบแบบ
แผนในการตั้งชือ่กลุมบัญชีผูใช หลังจากที่กลุมบัญชีผูใชถูกสรางขึ้นเรียบรอยแลวคุณจะสามารถเลือกกลุมและทําการ
เพิ่มบัญชีผูใชได อยางไรก็ตามจะสามารถเพิ่มไดเพียงบัญชีผูใชท่ีปรากฏใน Directory tree เทาน้ัน 

 

7.6.2 การแกไขคุณสมบัติของบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช 
  การดูหรือการแกไขคุณสมบัติของวัตถใุดๆเปนเรื่องที่งาย สามารถทําไดโดยการเปดใชเครื่องมือการ
บริหารจัดการของ NEAT และเลือกท่ีไอคอนของวัตถน้ัุนจากไดเร็กทอรี่ในเฟรมทางดานซายของจอภาพ ในเฟรม
ทางดานขวาของจอภาพก็จะปรากฏคุณสมบัติของวัตถุน้ันๆ คุณสมบัติตางๆไดถูกจัดไวในแท็ป สําหรับคุณสมบัติของ
บัญชีผูใชมี 5 แท็ป (General, Groups, Applications, Security และ Login Script) สวนคุณสมบัติของกลุม
บัญชีผูใชมี 3 แท็ป (Users, Security และ Applications) 
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7.7 การบริหารจัดการบัญชีผูใชในสภาวะแวดลอมโดย UNIX 

 โครงสรางของขอมูลในระบบ UNIX สวนใหญจะถูกเก็บเปนไฟลในรูปของ Text ซึ่งสามารถเปดอานดูได
ตามตองการ ไฟลเหลาน้ีสามารถเรียบเรียงไดโดยมือเพื่อทําการเพิ่มบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใช รวมทั้งการกาํหนดสิทธิ
และการยินยอม เน่ืองจากในระบบ UNIX รุนตางๆ มีความแตกตางกนัในดานรายละเอียดเรื่องจะบรหิารจัดการ
อยางไร ชื่อและที่เก็บของไฟลเหลาน้ีก็ไมสอดคลองกันสําหรับบริษัทผูผลิตตางๆ ความจริงเชนเดียวกันน้ีก็เปนสําหรับ 
Linux ซึ่งระบบไฟลและไดเร็กทอรี่อาจจะคอนขางแตกตางมาก การติดตอกับผูใชโดยกราฟฟกจึงสํารองไวสําหรับให
ผูบริหารระบบทราบความแตกตางเหลาน้ี เพราะคาตัวแปรของบัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใชสามารถตั้งไดจากไดอะลอ็กบ็อกซ 
 

บัญชีผูใชและกลุมบัญชีผูใชในระบบ UNIX 

  บัญชีผูใชแรกเริ่มซึ่งเปนบัญชีของผูบริหารระบบเครือขายรูจักกันในบัญชีชื่อวา root หรืออีกชื่อหน่ึง
ท่ีควรจําคือ nobody กลุมบัญชีผูใชท่ีต้ังคาใหโดย UNIX มี root, bin, daemon, tty, disk, lp, mail, news, 

trusted, modem, users และอื่นๆ 

  การปรากฏของ Linux ซึ่งเปน open-source UNIX ทําใหสามารถสรางบัญชีผูใชไดมากมาย 
บัญชีผูใชท่ีถกูสรางขึ้นขึ้นอยูกับรากฐานของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ติดต้ัง บัญชีผูบริหารระบบชื่อ root จะถูก
สรางขึ้นเสมอ บัญชีผูใชท่ีต้ังคาเพิ่มเติมจะถูกใชในการปฏบัิติงานไมเพียงแตเปนบัญชีท่ีดีเลิศ ยังเปนบัญชีท่ีรวบรวม
กระบวนการตางๆ เชน ftp (file transfer protocol) และ lp (Printer) ไวดวย 

 

7.8 การพิมพบนระบบเครือขาย 
หน่ึงในพื้นฐานของการสรางระบบเครือขาย คือใหมีความสามารถในการใชเครื่องพิมพรวมกันทามกลางเครื่อง

เวิรกสเตชั่น เครื่องพิมพสําหรับระบบเครือขายจะราคาแพงและเกี่ยวของกับการใชไฟฟาอยางมาก อยางไรก็ตามผูใชราย
หน่ึงตองใชเครื่องพิมพเพียงครูเดียว ดังน้ันการใชเครื่องพิมพรวมกันทามกลางผูใชหลายๆ คน จะชวยใหสามารถ
ประหยัดไดท้ังคาใชจายและพลังงาน ในหัวขอน้ีจะอธิบายครอบคลุมอุปกรณและการบริหารเครื่องพิมพบนระบบเครือขาย 

 

7.8.1 กระบวนการการพิมพบนระบบเครือขาย 

ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 13 เม่ือผูใชบนระบบเครือขายตองการพิมพขอมูลท่ีเครื่องพิมพท่ีแบงปนการ
ใชรวมกันบนระบบเครือขาย ก็จะสงขอมูลน้ันไปยัง Print Server แลวเครื่องเซิรฟเวอรกจ็ะสัง่งานพิมพ  

Print Spooler เปนซอฟตแวรท่ี intercept งานพิมพจากโปรแกรมประยุกต (เชน MS Word) 

ไปยังเครื่องพิมพ และสงไปยัง Print queue ซึ่งเปนบัฟเฟอรท่ีงานพิมพจะถูกนําไปเก็บไวจนกวาเครื่องพิมพจะพรอม
สําหรับการทํางานพิมพน้ัน กระบวนการพิมพบนระบบเครือขายจะเกิดขึ้น 4 ขัน้ตอน ดังตอไปนี ้

1. โปรแกรมประยกุตจะจัดรูปแบบเอกสารขอมูล ใหเปนรูปแบบที่เครื่องพิมพสามารถ
ใชไดและสงออกไป 

2. redirector ของคอมพิวเตอร จะสงขอมูลขึ้นไปบนระบบเครือขาย  โดยจะถูกสงไป
ยังเครื่อง  Print Server 
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3. โปรแกรม Print Spooler ท่ีอยูบนเครื่อง Print Server จะนําขอมูลไปเขาคิวบน
เครื่องเซิรฟเวอร 

4. Print queue จะเก็บขอมูลไวจนกวาเครื่องพมิพจะวางทําการพิมพ 
 

 
รูปที่ 7 – 13 ขอมูลท่ีตองการพิมพจะถูกสงไปยัง Print Server เปนอันดับแรก 

 

Print queue โดยทั่วไปจะใช RAM ในการเปนท่ีเก็บขอมูล เพราะสามารถสงขอมูลไดเร็วกวา
ฮารดดิสก อยางไรก็ตาม ถามีเอกสารเปนจํานวนมากถูกสงไปยังเครื่องพิมพในทันทีทันใด และคิวเกิดการ Overflow 

เอกสารสวนที่ Overflow จะถูกสงไปยงัฮารดดิสกของเครื่อง print server เพื่อรอวงรอบใหมในการเขาคิวสําหรับ
การแบงปนการใชเครื่องพิมพ 

การตอเชื่อมเครื่องพิมพเขาไปในระบบเครือขายผานเครื่อง Print Server ไมสามารถทําให
เครื่องพิมพปรากฏตอผูใชบนระบบเครือขายได เครื่องพิมพก็เปนทรัพยากรหนึ่ง ของเครื่องเซิรฟเวอร ซึ่งก็เชนเดียวกัน
กับทรัพยากรอืน่ๆ ซึ่งตองทาํการแบงปนการใชรวมกันบนระบบเครือขายกอนท่ีผูอื่นจะสามารถเขามาใชได ในระบบ
เครือขายแบบ Server–Based การเขาไปใชเครื่องพิมพสามารถควบคุมไดในลักษณะเดียวกันกับการเขาไปใช
ทรัพยากรอยางอื่นของเครื่องเซริฟเวอร การสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ  ผูใชจะตองมีขีดความสามารถในการชี้เฉพาะ
หรือมองเห็นเคร่ืองพิมพน้ันไดจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ระบบปฏิบัติการเครือขายย
ตองจัดเตรียมวิธีการสําหรับทําใหเครื่องพิมพติดตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อท่ีจะแสดงตัวเองและสงสัญญาณ
ใหทราบวามีเครื่องพิมพอยูบนระบบแลว 
 

7.8.2 ขอมูลท่ีจําเปนของเครือ่งพิมพ 
ระบบปฏิบัติการเครือขายทุกระบบจะมีซอฟตแวรในการแบงปนการใชเครื่องพมิพของตัวเอง แตก็ยัง

ตองการใหผูบรหิารระบบเตรียมไดรฟเวอรท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพใหกบัระบบปฏิบัติการดวย ซึ่งประกอบดวย 

 การโหลดไดรฟเวอรของเครื่องพมิพ เพื่อท่ีใหเครื่องพิมพสามารถทํางานกับเครื่อง Print 

Server ได 
 สรางชื่อการใชรวมกัน สําหรับเครื่องพิมพท่ีตองการใหผูใชระบบเครือขายอื่นสามารถ 

recognize และเขามาใชงานได 
 กําหนดปลายทางของเอาตพุต เพื่อท่ีจะให redirector ทราบวาจะสงงานพิมพไปที่ใด 
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 ต้ังขอมูลและตัวแปรรูปแบบของเอาตพุต เพื่อใหระบบปฏิบัติการเครือขายทราบวาจะรองรับ
การทํางานอยางไรและรูปแบบของงานพิมพ 

 
7.8.3 The Print - Sharing Utility  

กระบวนการนี้ดูเหมือนวาจะสลับซับซอน แตระบบปฏิบัติการเครือขายสวนใหญจะมียูทิลิต้ี (Utility) 

ท่ีสามารถชวยผูบริหารระบบในการใสขอมูล ตัวอยางเชน ใน Windows 2000 Server จะมี Print Manager ท่ี
แสดงหนาจอการตั้งคาเครื่องพิมพ ตามรูปที่ 7 – 14 

 
รูปที่ 7 – 14 ไดอะล็อกบ็อกซ Print Manager printer setup ของ Windows 2000 Server 

 

7.8.4 การตอเชือ่มกับเครื่องพิมพ 
หลังจากที่เครื่องพิมพไดทําการแบงปนการใชรวมกันแลว  ผูใชตองใชระบบปฏิบัติการเครือขายใน

การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ  การทําลักษณะนี้ผูใชจะตองทราบ 2 สิ่ง คือชื่อของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีเครื่องพิมพน้ันตออยู 
และชื่อของเครือ่งพิมพ น่ีจะเปนการอธิบายวาเหตุใดผูบริหารระบบจะตองใสชื่อใหเครื่องพิมพในขณะที่ทําการแบงปน
การใชรวมกัน  สําหรับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบัน  เชนโปรแกรมวินโดวสจะเตรียมการติดตอ
กับผูใชในรูปแบบของกราฟฟก ในการชวยเหลือผูใชในการตอเชื่อมกับเครื่องพิมพ การใช Windows 2000 เปน
ตัวอยาง ใหคุณดับเบิลคลิกท่ีชื่อของเครื่องเซิรฟเวอร และเลือกเครื่องพิมพ การตอเชื่อมไปยังเครื่องพิมพของเครื่อง
เซิรฟเวอร ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเครื่องเซริฟเวอรน้ัน แลวเลือกเครื่องพมิพท่ีตองการจากรายการที่ปรากฏ 

 

7.9 การจัดการแบงปนการใชเครื่องพิมพ 
แมวาการใชเครือ่งพิมพบนระบบเครือขายจะเปนยุทธศาสตรการใชท่ีมีประสิทธภิาพอยางประหยัด อยางไรก็ตาม  

ระดับของความตั้งใจในการจัดการ  จะมีความตองการเพื่อท่ีจะใหเกิดประโยชนดังกลาว  ในหัวขอน้ีจะมุงจุดสนใจไปยงั
การจัดการแบงปนการใชเครื่องพิมพวาควรทําอยางไร 
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7.9.1 การจัดการเครื่องพิมพ 
หลังจากที่เครื่องพิมพไดถูกแบงปนการใชรวมกันบนระบบเครือขายแลว  ก็จะตองมีการจัดการและ

บํารุงรักษา กระบวนการการจัดการสามารถจําแนกได  2 ลักษณะตามความรับผิดชอบดังน้ี 

 การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
 การจัดการของผูใชท่ีเขามาใชเครื่องพิมพ 

 

7.9.2 การติดตัง้เครื่องพิมพ 
เราสามารถตอเครื่องพิมพไดโดยตรงที่พอรตแบบขนาน (Parallel Port) ของเครื่องคอมพิวเตอร 

หรือตอกับระบบเครือขายโดยผานพอรตของอปุกรณระบบเครือขาย ซึ่งมีลักษณะเหมือนการดเชื่อมตอระบบเครือขาย 
โดยจะมีดานหน่ึงตอเชื่อมเขากับระบบเครือขายและอีกดานหน่ึงตอเชื่อมกับเครื่องพิมพ สําหรบัแบบที่ติดต้ังภายในจะใส
โดยตรงลงใน slot ของเครื่องพิมพ  สวนแบบที่ติดต้ังภายนอกจะอยูในรูปแบบกลองซึง่มีขนาดใหญกวาการดเชื่อมตอ
ระบบเครือขายเล็กนอย ซึง่จะตองการไฟเลีย้งในการทํางาน  เม่ือต้ังคาท่ีเหมาะสมพอรตน้ันก็จะเปนทรัพยากรที่ไดรับ
การแบงปนใหใชรวมกันบนระบบเครือขาย การตั้งคาอุปกรณเหลาน้ีจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารเครือขาย 

 

7.9.3 การบาํรุงรักษาเครือ่งพิมพ 
การบํารุงรักษามกีารปฏิบัติดังน้ี 

 ดูแลใสกระดาษ และเปลี่ยน toner 

 นํากระดาษที่ติดขัดออก 

 ตรวจสอบผลการพิมพ ใหแนใจวางานพิมพไมไดมีการสํารองไวทําให printer's output 

bin เกิดการ overflow 

 ตรวจสอบการทาํงานของเครื่องพิมพและแจงใหชางเทคนิคทราบหากเกิดปญหารุนแรง 
 ทําความสะอาดเครื่องพิมพอยางสมํ่าเสมอ ตามท่ีบริษัทผูผลิตแนะนํา 

การปฏิบัติสวนใหญเหลาน้ีเปนการปฏิบัติท่ีสามารถเรียนรูไดโดยงาย  ผูใชโดยทั่วไปมักจะไมสนใจที่
จะทํางานเชน การใสกระดาษเพิ่มในถาดที่วางเปลา หรือการเปลี่ยน Toner ถาหากหมดควรมีคําแนะนําท่ีเปนระบบ
ปฏิบัติแตละอยางไวใกลเครื่องพิมพ อยางไรก็ตามปญหาก็อาจเกิดขึ้นไดเม่ือไมมีสัญญาณตอบรับใดๆ ซึ่งไมเปนสิ่งที่
ผิดปกติสําหรับทุกคนที่ใชเครื่องพิมพ ท่ีจะคาดเดาวาอาจมีบางคนดูแลปญหาที่เกิดขึ้นแลว ดังน้ัน ผลของมันก็คือ 
ปญหาที่งายๆ ในบางครั้งอาจไมไดรับการแกไขจนกระทั่งมีอาสาสมัครตกลงใจที่จะรับผิดชอบในการแกปญหา  
 

7.9.4 การบริหารผูใช 
เครื่องพิมพก็เปนเชนเดียวกับทรัพยากรอื่นท่ีไดรับการแบงปนใหใชรวมกัน  ผูใชไมเพียงแตจะตอง

ไดรับการยินยอมใหใชแลว ยังตองมีการกําหนดระดับของการยินยอมดวย  ผูใชสามารถจัดการงานพิมพบนเครื่องพิมพ
ได โดยการมีสทิธิพิเศษที่เหมาะสม ผูใชสามารถเคลื่อนยายงานพิมพของตนเองใหเลื่อนขึ้นไปอยูหนางานพิมพของผูอื่น
ใน Print queue ได หรือการลบงานพิมพของผูอื่นท้ังหมด ดังน้ันเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแยงกันของผูใช จึงเปนการดีท่ี
จะจํากัดจํานวนผูใชท่ีจะมีสิทธพิิเศษน้ี 
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ผูบริหารระบบจะเปนผูตัดสินใจวาผูใชรายใดควรจะมีสิทธิพิเศษแบบใด ระบบปฏิบัติการเครือขายได
เตรียมยูทิลิต้ีซึ่งผูบริหารระบบสามารถใชในการกําหนดระดับการยินยอมใหใชเครื่องพิมพอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน  
ใน  Windows NT Server Print Manager จะมีลําดับของหนาตางตามรูปที่ 7 – 15  ท่ีนําผูบริหารระบบในการ
ทํากระบวนการบริหารผูใช 

 
รูปที่ 7 – 15 การตั้งใหผูใชมีสทิธิพิเศษโดย Windows NT Printer properties 

 
7.9.5 Page - Description Languages (PDLs)  

นอกจากการเขาใจการใชเครื่องพิมพบนระบบเครือขาย และการบํารุงรักษาแลว ผูบริหารระบบ
เครือขายควรจะตองระวงัเกี่ยวกบัสวนประกอบตางๆ  ท่ีมีผลกระทลตอการทาํงานของเครื่องพิมพ ซึ่งหนึ่งในสิ่งเหลาน้ี
เรียกวา "Page - description Languages"  

PDLs จะบอกใหเครือ่งพิมพทราบวาผลการพิมพควรเปนอยางไร เครื่องพิมพจะใช PDLs เปน
โครงสรางตัวอกัษรและรูปภาพ ในการสราง page image PDLs เหมือนกบัแบบพิมพเขียวที่ต้ังคาเฉพาะสาํหรับตัวแปร 
และคุณสมบัติ เชน ประเภทและขนาดของ font แตจะปลอยหนาท่ีในการวาดใหเปนของเครื่องพิมพ ภาษาเครื่องพิมพ 
Hewlett Packard Control Languages (PCL) คืออีกรูปแบบหนึ่งของการพิมพท่ีสําคัญ 

PDLs และ PCLs สามารถทําใหเกิดผลลบตอการทํางานของระบบเครือขายเพราะวาไฟลขนาด
ใหญท่ีสงจากโปรแกรมประยุกตไปยังเครื่องพิมพ แมกระทั่งในการประยุกตเกี่ยวกับเวก็เตอรก็ตาม ไฟล PDL และ 
PCL จะมีขนาดใหญกวาไฟลขอมูลท่ีเทียบเทากัน ในบางครั้งอาจจะใหญกวาถึง 5 เทา สงผลใหเกิดปริมาณความ
หนาแนนบนระบบเครือขายทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ทรงคุณคา 
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7.9.6 การบริหารเครื่องพิมพจากภายนอก 

ในการที่จะบริหารจัดการการพิมพบนระบบเครือขาย ผูบริหารระบบไมจําเปนตองน่ันอยูท่ีเครื่อง 
Print Server ระบบปฏิบัติการเครือขายสวนใหญในปจจบัุน เสนอใหมียูทิลิต้ีซึ่งผูบริหารระบบสามารถใชในการ
จัดการเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรเครื่องใดๆ บนระบบเครือขาย ดังแสดงตามรูปที่ 7 – 16  

 
รูปที่ 7 – 16 ผูบริหารระบบสามารถจัดการเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรเครื่องใดๆ บนระบบเครือขาย 

 

ตัวอยางเชน จากคอมพิวเตอรระยะไกล (Remote Computer) ผูบริหารระบบจะสามารถ 

 สั่ง pause เครื่องพิมพ เพื่อหยุดการพิมพชั่วคราว 
 ลบงานพิมพออกจาก Print Queue  

 สั่งพิมพงานพิมพใน Print queue ใหม 
ในระบบเครือขายขนาดเล็ก  ซึง่เปนหน่ึงในระบบเครือขายท่ีเครื่องเซิรฟเวอรและเครื่องคอมพิวเตอร

ท้ังหมดจะตั้งอยูใกลกัน ความสามารถในการสัง่เครื่องพิมพโดยตรงจากภายนอกดูเหมือนวาจะไมใชสิ่งสําคัญ อยางไรก็
ตามในระบบเครือขายขนาดใหญซึ่งเครื่องพิมพอาจอยูดานหน่ึงของตึก และผูบริหารระบบอยูอีกดานหน่ึง คุณลักษณะนี้
จึงจําเปนมากในการชวยเหลือผูบริหารระบบเครือขายในการจดัการการใชงานเครื่องพิมพ 
 
7.10 การแบงปนการใช FAX MODEM 

เครื่องเซิรฟเวอรสําหรับแบงปนการใชแฟกซมีไวเพื่อการติดตอสื่อสารทางแฟกซ เชนเดียวกับการแบงปนการใช
เครื่องพิมพในการทําการพิมพ ซึ่งจะทําใหเครื่องแฟกซมีไวสําหรับผูใชทุกคนบนระบบเครือขาย เพื่อท่ีผูใชจะไดไมตอง
ออกจากโตะของตนเองไปทําการสงแฟกซ ความสามารถในการสงแฟกซจากระบบเครือขายสามารถประหยัดไดท้ังเวลา
และไมเกิดความผิดหวัง เพราะวาผูใชไมตองเสีย่งกับความไมแนนอนของเครื่องแฟกซ 

การบริการ Fax-server ท่ีดีจะยอมใหผูบริหารระบบตรวจสอบแฟกซท่ีเขามาได และกําหนดเสนทางใหไปยัง
ผูรับที่ตองการได โดยที่จะไมสนใจอยางอื่น เชน โฆษณาตางๆ ยูทิลิต้ีบางอยางของแฟกซบนระบบเครือขายยอมใหผูใช
เชื่อมตออีเมลแอดเดรส (e-mail addresses) ของตนเองเขากับหมายเลขของเครื่องแฟกซ ซึ่งจะทําใหกําหนดเสนทาง
ไปยังผูรับที่ตองการไดโดยอัตโนมัติ 
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7.10.1 การกําหนดเสนทางการรับแฟกซ 
เอกสารแฟกซเปนเอกสารซึ่งถูกสงเขามาที่เครื่องแฟกซ โดยที่ไมมีขอมูลแอดเดรสแบบอิเล็กทรอนิกส 

ดังน้ันจึงมีแนวความคิดท่ีเกิดขึ้นวา “จะมีวิธีการกําหนดเสนทางไดอยางไร” มีวิธีการหลายวิธีท่ีใชในการกําหนดเสนทาง
ของแฟกซ รายการตอไปนี้จะอธิบายทางเลือกบางอยางที่มีอยู 

 แฟกซสามารถถกูกําหนดเสนทางดวยมือ – คือการถือไปยงัผูรบัที่ตองการ 
 Optical Character recognition (OCR) เปนโปรแกรมที่เปลี่ยนแฟกซท้ังหนาใหเปน

ตัวอักษรและคนหาชื่อของผูรับบนแฟกซ 
 Intelligent Character recognition (ICR) โปรแกรมที่เปลี่ยนแฟกซท้ังหนาใหเปน

ตัวอักษรและคนหาชื่อของผูรับบนแฟกซ ICR ทํางานชากวา DCF แตมีประสิทธิภาพมากกวา 
 T.30 sub-addressing ไดรับการปรับปรุงมาจาก T.30 fax Protocol ท่ียอมใหผูสง

แฟกซ สามารถใชหมายเลขตอทายท่ีกําหนดเสนทางการสงแฟกซได 
 Novell Embedded System Technology (NEST) เหมือนกับ T.30 sub-

addressing ท่ีผูสงแฟกซสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทตอทายในการหมุนไปยังเครื่อง
แฟกซ เพื่อกําหนดเสนทางการสงแฟกซ 

 Bar-code ยอมใหผูสง fax ใส Bar-code ท่ีแผนหนาของแฟกซ เพื่อระบผุูรับได 
 Transmission station identification (TSI) ใชหมายเลขเครื่องแฟกซของผูสงใน

การกําหนดเสนทางของแฟกซ จึงมีอุปสรรค คือแฟกซท้ังหมดที่มาจากเครื่องแฟกซใดๆ จะ
ถูกสงไปยังผูใชคนเดียวกัน 

 Receive fax-line ใชสายสัญญาณแฟกซหลายสาย และโมเด็มหลายเครื่อง แฟกซท้ังหมด
ท่ีไดรับทางสายที่กําหนดใหจะถูกกําหนดเสนทางใหสงไปยงัผูใชหรือกลุมผูใชโดยเฉพาะ 

 Direct Inward Dialing (DID) ใชสายโทรศัพทพิเศษ (trunk line) ท่ีมีหมายเลข
โทรศัพทหลายหมายเลข ซึ่งไดรับการจัดเตรียมใหโดยบริษัทโทรศัพท เม่ือมีการเรียกเขา
มายังสายเหลาน้ี การเรียกน้ันก็จะเขามาสู DID และกอนท่ีสัญญาณเรียกจะถูกสงออกมา 
บริษัทโทรศัพทก็จะสงสัญญาณพิเศษมาตามสายเพื่อชี้ เฉพาะวามีการเรียกเขามายัง
หมายเลขใด ก็จะทําใหสามารถกําหนดเสนทางไปยังหมายเลขตางๆ ไดและการเรียกเขามา
แตละครั้งก็จะสามารถกําหนดเสนทางใหไปยังผูรับที่ถูกตองได 

 
 

7.10.2 Fax-Server Enhancement 

 ผูบริหารระบบสามารถที่จะซื้อโปรแกรมชวยในการทําใหเครื่องใหบริการแฟกซมีประสิทธิภาพสูงสุด
ได ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑของ Optus software’s FACSys ท่ีจัดใหมี fax gateway สําหรับ Windows NT 

โปรแกรมนี้จะยอมใหผูใชสามารถสงแฟกซจากโปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมระบบฐานขอมูล โปรแกรมสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมประยุกตอื่นๆ สวนใหญ ได นอกจากน้ันยังจัดใหมีบริการแฟกซท่ีใหผูใชระบบ
เครือขายท้ังหมดสามารถเขามาใชได 
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 FACSys ไดเตรียมใหสามารถมีการติดตอไดกับเครื่องลูกขายที่ใชท้ังระบบ Windows และ DOS 

ซึ่งสนับสนุน HP PCL (Hewlett-Packard Printer Control Language), PCL5 และ postscript ท่ีรวม
ตัวอักษร รูปแบบ และรูปภาพ นอกจากนั้นยังสนับสนุนการรายงานสถานภาพอยางเต็มรูปแบบ และสามารถเขากันได
กับ GammaFax, Intel SatisFAXtion, Hayes, JTFax และการดแฟกซชนิดตางๆ 

 FACSys ยังจดัใหมีการวินิจฉัยอยางสมบูรณ การรายงานรายละเอียดขอผิดพลาด และคุณสมบัติ
บัญชีผูใชท่ีช่ําชองที่ทําใหสามารถจัดการ fax server ไดโดยงาย 

 
 
 
 
 

แบบฝกหัดทายบท 

 

1 กรณีศึกษา (Case Study) 

 ใหระบุโครงสรางการแบงปนทรพัยากรในระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer ในโครงสรางแบบนี้สมมติวา บริษัท
ท่ีจะติดต้ังระบบเครือขายเปนบริษัทขนาดเล็กมีพนักงาน 20 คน แตจะมีเพียง 10 คนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรเหลาน้ีใชระบบปฏิบัติการที่สามารถใชรวมกันได ผูจัดการและลูกจางที่มีเครื่องคอมพิวเตอรมีดังน้ี   

 ฝายขายจํานวน 3 คน  
 ฝายบัญชี 2 คน  
 ฝายออกแบบผลิตภัณฑ 2 คน  
 ฝายจัดสง 2 คน  

และมีเครื่องพิมพเลเซอรจํานวน 2 เครื่อง ตอโดยตรงอยูกบัเครื่องของผูจดัการและเครื่องของหัวหนาฝาย
บัญชี ในแบบฝกหัดน้ีคุณจะตอง 

 ระบุวาทรัพยากรใดบางที่ควรจะใชรวมกัน 

 ทําใหเกิดการใชคอมพิวเตอรรวมกันอยางเหมาะสม 

 แบงปนเครื่องพิมพ ดิสก โฟลเดอร และไฟล  หากไดรับการจัดสรรใหทําได 
 

2 จงอธิบายความหมายของคําตางๆ ดังตอไปนี ้
2.1 Redirection 

2.2 Print Spooler  

2.3 Print Queue 

2.4 Print Sharing Utility 

2.5 Share name 

2.6 Print driver 

2.7 Print Manager  
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3 จงแจกแจงและอธิบายการปฏิบัติ 4 อยางสําหรบัการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
4 จงอธิบายวาผูบริหารระบบจะจัดการอยางไรกบัการใชทรัพยากรเครื่องพิมพเครื่องเดียวทามกลางเครื่อง

เวิรกสเตชั่นหลายเครื่อง 
5 จงอธิบายความหมายของ PDLs และบรรยายหนาท่ีในการทําการพิมพ 
6 Fax Server สามารถเปรียบเทียบกับ Shared Printer ไดอยางไรบาง แตละอยางมีบทบาทอะไร 
7 ใหคําจํากัดความการทํางานของ Fax Server 

8 อธิบาย 3 enhancements ท่ีสามารถเพิ่มเขาไปใน Fax Server ได 
9 กลุมบัญชีผูใชงานระบบเครือขายของ Windows NT Server มีอะไรบาง จงอธิบาย 

10 มีวิธีการในการแบงปนการใชแฟกซรวมกันไดอยางไร จงอธิบายมาพอสังเขป 

 

จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
 

11 เม่ือผูใชระบบเครือขายตองการที่จะพิมพขอมูลท่ีเครื่องพิมพท่ีใชรวมกันบนระบบเครือขาย ขอมูลน้ันจะถูกสงไปยัง 
_______________ ท่ีนําขอมูลเขาไปยังเครื่องพิมพ 

12 งานพิมพแตละงานบนระบบเครือขายตองถกู _______________ ออกจากพอรตเครื่องพิมพ
ทองถิ่นของเครือ่งคอมพิวเตอรและเคเบิลระบบเครือขาย 

13 buffer ในหนวยความจําของเครื่อง Print Server จะรวบรวมงานพิมพไวจนกระทั่งเครื่องพมิพจะพรอม 

เรียกวา _____________ 

14 เพื่อตองการใหผูใชสามารถเขาไปใชเครื่องพิมพท่ีแบงปนการใชรวมกันได คุณตองมีวิธีท่ีจะ _______ 

เครื่องพิมพ 
15 เครื่องพิมพใช ________________ ในการสรางตัวอักษรและรปูภาพ เพื่อทําใหเกิดเปนรูป

หนากระดาษ 

16 การจัดการผูใชท่ีสามารถเขาไปทําการพิมพบนระบบเครือขาย ประกอบดวยการกําหนด ________ 

เชนเดียวกับการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกันบนระบบเครือขาย 

17 การปฏิบัติอยางหนึ่งที่ผูบริหารระบบสามารถทําไดจากสถานที่หางออกไป คือการ ___________ งาน
พิมพใน queue 

18 ระบบปฏิบัติการเครือขายสวนใหญในปจจุบัน ยอมใหผูบริหารระบบจัดการการพิมพดวย _______ 

19 การบริการ Fax Server ท่ีดีจะยอมใหผูบริหารระบบ ______________________ fax ท่ี
เขามา และ _______________________ ท่ีเหมาะสมกับบุคคลที่เหมาะสม 

20 Fax-server enhancement  ท่ียอมใหผูใชสงแฟกซจาก ________ , __________ และ 
___________________ มีอยูจริง 
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