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บทที่ 9 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Administering Changes) 

 
 

บทนี้จะเริ่มดวยการกลาวถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับระบบเครือขาย และจะศกึษาวิธีการโดยการจด
บันทึกการดําเนินการของระบบเครือขายและสวนประกอบอยางรอบคอบ ซึ่งจะทําใหคุณสามารถสรางฐานขอมูลท่ีใช
อางอิง ในการประเมินปญหาที่เกิดขึ้นได จากน้ันจะสรุปกระบวนการการปรับปรุงระบบเครือขาย และกลาวถงึวิธีในการ
ประเมินความจําเปนท่ีตองปรับปรุงระบบเครือขายหลังจากพิจารณาวาสวนประกอบใดควรไดรับการปรับปรุงแลว โดย
จะเสนอหลักการที่ใชในการยืนยันใหม่ันใจวาจะประสบผลสําเร็จในการปรับปรุงระบบเครือขาย และในตอนทายของบท
จะเปนคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนยายระบบเครือขายไปติดต้ังใหม 
 

9.1 การจัดการเอกสารสําหรับบริหารระบบเครือขาย 

ความทาทายในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายน้ัน อยูท่ีการกําหนดใหมีระบบเครือขายและบงชี้
ขอจํากัดทางดานฮารดแวร และซอฟตแวรของระบบเครือขายน้ันๆ การจัดเก็บเอกสารใหครอบคลุมอยางละเอียดเปน
หลักการ-เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงระบบเครือขาย ในหัวขอน้ีจะมุงหมายจุดสนใจไปที่การ
กําหนดพื้นฐานที่ชวยอํานวยประโยชนในการเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายในภายหนา โดยการใชเอกสารกํากับระบบ
เครือขายน้ันๆ และจะแนะนํากระบวนการดําเนินการน้ีใหงายและคลองตวัขึ้นดวย 

 

9.1.1 การจัดทาํเอกสาร (Documentation) 

การรวบรวมและรักษาบันทึกขอมูลของระบบเครือขายเปนสิ่งทีส่ําคัญมาก  ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งเม่ือคุณตองการเปลี่ยนแปลงระบบเครือขาย การจัดการเอกสารใหทันสมัยทันตอเหตุการณจะใหขอมูลท่ีชี้แนะวาควร
มีทัศนวิสัย และการดําเนินการอยางไร ในการบริหารระบบเครือขาย รวมทั้งสามารถชวยไดเม่ือเกิดปญหาขึ้นอีกดวย  
เอกสารที่จะตองถูกจัดทําขึ้นมาเพ่ือการบํารุงรักษา ปรับปรุง และบงชี้ปญหาของระบบเครือขายได ควรประกอบดวย 

 แผนผังของระบบเครือขายท้ังหมด รวมถึงสถานที่ต้ังอุปกรณฮารดแวรระบบเครือขาย และ
รายละเอียดของการตอเชื่อมอุปกรณเหลาน้ัน 

 ขอมูลเครื่องเซิรฟเวอร และขอมูลท่ีเครื่องเซิรฟเวอรแตละตัวจัดเก็บไว รวมทั้งรายการและ
ตําแหนงการจัดเก็บขอมูลสํารอง 

 สําเนาทั้งหมดของขอตกลงการบริการ 
 บันทึกของปญหาที่เคยเกิดขึ้นท้ังหมด สาเหตุและการแกไข รวมทั้งระบุชวงเวลาที่เกิดปญหา 

บุคคลหรือหนวยงานที่ติดตอ กระบวนการที่ใชแกปญหาและผลลัพธ 
การจัดทําเอกสารควรตองทําอยางละเอียด มีการจัดการอยางมีระบบ และจะตองจัดเก็บเอกสารในที่

ซึ่งสามารถนํามาใชไดทันที  การทําเชนน้ีดูเหมือนวาจะเปนการงาย แตอยางไรก็ตาม เอกสารอาจจะสูญหายไดโดยงาย 
และมีความเปนไปไดท่ีบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดูแลงานนี้จะออกจากองคกรกอนท่ีจะฝกบุคคลอื่นขึ้นมาทํางานแทน 
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9.1.2 การจัดทาํ Baseline 

ในทันทีท่ีระบบเครือขายมีการดําเนินงาน เราจําเปนตองทํา baseline ขึ้น baseline คือการ
รวบรวมเอกสารขอมูลของคาตางๆ ในกระบวนการดําเนินงานตามปกติของระบบเครือขาย baseline จะตองไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัย เม่ือมีการเพิ่มหรือลดผูใช มีการปรับปรุงฮารดแวรหรือซอฟตแวร การรวบรวมขอมูลท่ีดีและสราง 
baseline ใหมีคุณคาจากพื้นฐาน จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใหทราบความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงระบบเครือขายใน
อนาคต รายการตอไปนี้จะเปนขั้นตอนที่จะตองทําในการจัดการเอกสารของระบบเครือขาย 

 บันทึกรุน Serial  Number และสถานที่ต้ังของเครื่องเซิรฟเวอร เครื่องเวิรกสเตชั่น และ
เราทเตอร รวมทั้งบันทึกขอมูลการประกันสินคาของอุปกรณแตละชิ้น 

 บันทึกสถานที่ท่ีจัดเก็บขอมูลการประกันสินคา ซึ่งจะเปนประโยชน  เม่ือตองทําการซอมทํา
หรือตองการสินคาทดแทน 

 ทําสําเนาไฟลท่ีสําคัญในคอมพิวเตอร เชนAUTOEXEC.BAT และ CONFIG.SYS 

ทําการสํารองขอมูลการทํางานทั้งหมดของระบบในเทปแบ็คอัพ และจัดเก็บสําเนาเทปขอมูล
ท่ีสําคัญแยกไวตางหากในสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย หรือแหลงเก็บขอมูลของเอกชน  

 สรางแผนผงัระบบเครือขายโดยระบุระยะหางระหวางเครื่องเวิรกสเตชั่นกับเครื่องเซิรฟเวอร 
โดยประมาณ บันทึกบริเวณที่ใชเดินสายเคเบิลผานกําแพงไปยังอีกหองหนึ่ง หรือบริเวณ
เหนือฝาเพดาน สิ่งเหลาน้ีจะเปนประโยชนสําหรับระบบเครือขาย และการวางแผนสราง
สถาปตยกรรมสําหรับการปรับปรุงระบบเครือขาย การรวบรวมขอมูล และเอกสารเกี่ยวกับ
การเดินสายเคเบิลจะใหความสะดวกในการตรวจสอบอาคาร และแสดงใหเห็นวาไดปฏิบัติ
ตามกฎตางๆ เชน กฎเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยท่ีระบุใหเดินสายเคเบิลในบริเวณเหนือฝา
เพดานของตึก ดังตามรูปที่ 9 – 1 (กฎเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย)  

 
รูปที่ 9 – 1 ชองวางเหนือฝาเพดาน 
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การมีความเขาใจวาระบบเครือขายท่ีดีควรมี การทํางานอยางไรนั้น  มีความสําคัญเทาเทียมกับการ
ทราบวิธีการแกปญหา เม่ือระบบเครือขายลม การตรวจสอบระบบเครือขาย และการจัดการเอกสารระบบเครือขาย เม่ือ
การดําเนินงานเปนไปไดดวยดี เปนการสรางคาการจัดทํา Baseline เพื่อใชในการเปรียบเทียบและประเมินความ
ผิดปกติของการดําเนินการได 

ควรมีการจัดทํา Baseline อยางตอเน่ือง เพื่อเตรียมรับปญหากอนท่ีมันจะเกิดขึ้น และหลงัจากมี 
baseline แลว การดําเนินงานตามปกติของระบบเครือขายจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับ baseline ไดในลกัษณะของ
การตรวจสอบอยางตอเน่ือง Baseline จึงมีประโยชนอยางยิ่งในการจัดต้ังและระบุสิ่งตางๆ ดังน้ี 

 แบบแผนรายวนัในการใชระบบเครือขายใหเปนประโยชน 
 สิ่งที่ทําใหระบบเครือขายทํางานชาลง 
 รูปแบบการใชงานหนัก 

 การใชโปรโตคอลแบบตางๆ ในการติดตอสื่อสาร 
 

9.1.3 การจัดทาํเอกสารบนัทึกประสิทธิภาพการทํางานของระบบเครือขาย 

หลังจากไดมีการจัดทําเอกสารขอมูลเกี่ยวกับฮารดแวร และระบบเครือขายไดเปดทํางานแลวก็
เกือบจะถึงเวลาที่จะบันทึก baseline การดําเนินงานของระบบเครือขาย อยางไรก็ตาม จะเปนการดีท่ีสุดถาจะรอจนกวา
จะไดตรวจสอบความถูกตองของการเชื่อมตอระบบเครือขายแลว เม่ือฮารดแวรทุกชิ้นไดทํางานแลว และการปรับระบบ
อยางละเอียดไดทําเสร็จเรียบรอยแลว หากผลการดําเนินงานของระบบเครือขายไดรับการพจิารณาวา อยูในเกณฑท่ี
ยอมรับได ก็จะถึงเวลาที่จะบันทึก baseline แนวคิดของขอมูลแสดงประสทิธิภาพการดําเนินงานของระบบเครือขาย
อยางกวาง รวมถึงระบบเครือขายท้ังหมด ประกอบดวย 

 เครื่องเซิรฟเวอร 
 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 สายเคเบิลท่ีตอกับการดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 ฮับ และเราทเตอร 
 การเดินสายเคเบิล 

 หัวตอ RJ-45 แบบติดผนัง 
 การดเชื่อมตอระบบเครือขายของเครื่องเวิรกสเตชั่น 

 

9.2 เครื่องมือตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขาย 

การเลือกเครื่องมือท่ีมีอยูในการชวยผูบริหารระบบในการจัดการเอกสารการดําเนินงานของระบบเครือขาย เครื่องมือ
ตางๆ เหลาน้ีประกอบดวยโปรแกรมตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขาย เครื่องวิเคราะหโปรโตคอล และอื่นๆ 

 

9.2.1 โปรแกรมตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขาย 

โปรแกรมตรวจสอบการทํางานของระบบเครือขายเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนในการตรวจจับและ
กลั่นกรองชุดขอมูลและวิเคราะหกิจกรรมในระบบเครือขาย เปนการงายท่ีจะทําการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของ
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ระบบเครือขายโดยการวัดผลดวยเครื่องมือ ตรวจสอบระบบเครือขาย แตก็ตองมีการฝกฝนเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะใหสามารถ
วิเคราะหสถิติผลการดําเนินงานของระบบเครือขายไดรวดเร็ว ระบบปฏิบัติการเครือขายบางตัวจะมีโปรแกรมตรวจสอบระบบ
เครือขายไวดวย และก็ยงัมีผูผลติซอฟตแวรอีกมากที่จัดเตรียมเครื่องมือตรวจสอบระบบเครือขายใหดวย 

 

9.2.2 เครื่องมือวิเคราะหโปรโตคอล (protocol Analyzer) 

เครื่องมือวิเคราะหโปรโตคอล เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามสถิติการทํางานของระบบเครือขาย ซึ่ง
สามารถตรวจจบัเฟรมที่เสียหายและแจกแจงทรัพยากรของเฟรมนั้น (เฟรมขอมูล เปนชุดของขอมูลท่ีมีการรบั/สง เปน
หนวยในระบบเครือขาย ซึ่งถูกกําหนด โดย Data - link Layer ของระบบเครือขาย ท่ีมีจริงบนสายเชื่อมโยงของ
ระบบเครือขาย) เครื่องมือวิเคราะหโปรโตคอลมีประโยชนสําหรับบริษัทที่มีระบบเครือขายขนาดใหญและมีคณะที่
ปรึกษาซึ่งไดรับการฝกฝนมาอยางดี ในปจจุบันมีเครื่องมือวิเคราะหโปรโตคอลอยูหลายชนิด ซึ่งอาจเปนโปรแกรมที่มี
ราคาไมแพงที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย เครื่องมือวิเคราะหโปรโตคอลที่ทันสมัยและแพงกวาคือ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบ portable ซึ่งมีวัตถปุระสงคในการใชงานโดยเฉพาะ ท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับสวนหนึ่งสวนใด
ของระบบเครือขายได เพื่อการแยกแยะปญหาการรับ/สงขอมูล ไดดีขึ้น 

 
9.2.3 Packet Internet Groper (Ping) 

การทดสอบวาการเชื่อมโยงระบบเครือขายจากเครื่องเซิรฟเวอรถึงเครื่องเวิรกสเตชั่นน้ันสมบูรณหรือไม 
สามารถทําไดอยางงาย โดยใช Packet Internet Groper หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ ping ซึ่งมีการทํางานโดยการสง
ขาวสารไปยังเครื่องคอมพิวเตอรปลายทาง ถาคอมพิวเตอรเครื่องน้ันไดรับขาวสารก็จะตอบรับกลับมา ขาวสารที่ตอบ
กลับมาจะประกอบดวย IP Address ของคอมพิวเตอรเครื่องน้ัน จํานวนไบตของขาวสาร เวลาที่ใชในการตอบรับ
หนวยเปน milliseconds (ms) และระยะเวลาในการตอบรับ (Time-To-Link) หนวยเปนวินาที แตถาไดรับ
ขอความวา "Request timed out" ตอบกลับมา หมายความวาเครื่องเวิรกสเตชั่นเครื่องน้ันไมมีการตอบรับภายใน
ระยะเวลาการตอบรับ (TTL) ท่ีกําหนด ซึ่งอาจเกิดเน่ืองจากมีความหนาแนนของการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย 
หรือแสดงใหทราบวาขาดการติดตอในเสนทางไปยังเครื่องเวิรกสเตชั่นเครื่องน้ัน 

 

 
รูปที่ 9 – 2 แสดงตัวอยางการทํางานของ ping 
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รูปที่ 9 – 3 Ping Utility 

 
9.2.4 Tracert 

สิ่งอํานวยความสะดวกอกีอยางหนึ่งที่ชวยในการดําเนินการจัดการเอกสารเรียกวา Tracert ในระบบ 
UNIX จะเรียกวา Tracertroute ในขณะที่การใช ping สามารถบอกไดเพียงวาการเชื่อมตอระหวาง A และ B 

สมบูรณหรือไม แต Tracet จะบอกใหทราบถึงเสนทางและจํานวนครั้งทีข่อมูลถูกสงผานมาจนถึงจุดหมาย น่ีคือ
ตัวอยางที่เขาใจงายของการตอบรับโดย Tracet “เสนทางที่ใชสงขอมูลไปยัง 100.50.200.10 ท่ีมีการสงตอขอมูลมาก
ท่ีสุด 30 ครั้ง จาก Widgets ใน Ozona FIไปยัง Widgets ใน Seattle WA”  

 
 

9.2.5 ซอฟตแวรอื่นๆ 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายชนิดซึ่งสามารถใชงานกับโปรโตคอล TCP/IP ท่ีชวยในการจัดการ
เอกสารของระบบเครือขายเครือขาย ดังตอไปนี ้
 

9.2.5.1 IPCONFIG 

คําสั่งน้ีจะแสดงใหเห็นถึงขอบเขตในเครือขายปจจุบันของ TCP/IP ท้ังหมด คําสั่งน้ีถูกใช
ในระบบที่มี DHCP ซึ่งทําให user ทราบวาขอบเขตใดของ TCP/IP ไดถกูควบคุมโดย DHCP 

 
9.2.5.2 Winipcfg 

เครื่องมือการแกปญหาสําหรับ Windows 95 และ 98 ท่ีทําให user ทราบขอมูลเกี่ยวกับ 
TCP/IP และการเชื่อมตอเครือขาย โดย Winipcfg จะแสดงสถานที่ต้ังของเครือขาย, IP address, subnet mask 

และความผิดพลาดในการติดต้ังเชื่อมตอ primary TCP/IP NIC  

 
9.2.5.3 Netstart 

คําสั่งน้ีใชไดเฉพาะเม่ือมีการติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP โดย Netstart จะแสดงการ
เชื่อมโยงทั้งหมดของระบบและจุดเชื่อมการฟง (listening port), สถิติการใชงานเครือขายอีเธอรเน็ต ท่ีต้ังและ
หมายเลขของจดุเชื่อมตอ (port) สถิติการเชื่อมโยงของโปรโตคอล และเนื้อหาของตารางแสดงเสนทาง 
  

9.2.5.4 Nbtstat 

Nbtstat สามารถใชไดเฉพาะเม่ือมีการติดต้ังโปรโตคอล TCP/IP ซึ่งจะแสดงสถิติการใช
งานโปรโตคอล และการเชื่อมโยงของ TCP/IP ในขณะนั้นท่ีใช NetBIOS รวมใน TCP/IP 
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สิ่งที่นํามาใชสําหรับ Nbtstat ไดคือ 

 ตารางรายชื่อของเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ 

 ตาราง IP address ของเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ 

 เน้ือหาใน NetBios name cache รวมทั้ง IP Address ของแตละชื่อดวย 

 รายชื่อ local NetBios 

 สถิติวาดวยการแกปญหาเกี่ยวกับชื่อสําหรับเครือขายของ Windows 

 แสดงเครื่องเซิรฟเวอรและลูกขาย รวมทั้งแสดงรายชื่อคอมพิวเตอรอื่นๆ โดยใช 
IP address เพียงอยางเดียว 

 แสดงเครื่องเซิรฟเวอรและลูกขาย รวมทั้งสามารถเปลี่ยน IP address ของ
คอมพิวเตอรอื่นๆ เปนชื่ออื่นโดยใชไฟล HOSTS 

 

9.3 สภาวะคอขวด (Bottlenecks) 

ระบบการทํางานของเครือขายเกอืบทั้งหมดตองประกอบไปดวยการทํางานรวมกนั ซึ่งใชเครื่องมือหลายอยาง 
เครื่องมือแตละสวนก็ตองใชเวลาทํางานในสวนของตนเอง ปญหาในการทํางานจะเกิดขึ้นเม่ืออุปกรณชิ้นใดชิ้นหน่ึงใช  
CPU นานกวาชิ้นสวนอื่น จึงทําใหเกิดปญหาท่ีเรียกวา “สภาวะคอขวด (Bottlenecks)” บนอุปกรณน้ัน การพบ
สภาวะคอขวด บงบอกวามีความจําเปนตองปรับปรุงระบบเครือขายบางสวน ในการแกปญหาของระบบการทาํงานที่ลาชา
น้ัน ผูบริหารระบบเครือขายตองมีความสามารถที่จะคนหาเครื่องมือท่ีใชเวลาทํางานมากเกินความจําเปน ผูบริหารระบบ
สามารถใชเครื่องตรวจสอบผลการทํางาน (performance monitor) ซึ่งรวมทั้งการใชเครื่องมือในระบบปฏิบัติการ
หลักของเครือขายเพื่อคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดการทํางานลาชา สิ่งตางๆ เหลาน้ีมีแนวโนมท่ีทําใหการทํางานลาชา 

 ซีพียู (CPUs) 

 หนวยความจํา (Memory) 

 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 ตัวควบคุมดิสก (Disk Controllers) 

 สื่อกลางการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Media) 

 

สาเหตุท่ีทําใหอุปกรณระบบเครือขายทํางานลาชา มีดังน้ี 

 อุปกรณไมไดถกูใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 เครื่องไดใชแหลงอื่นหรือ CPU ในการทํางานนานเกินจําเปน 

 เครื่องทํางานชาเกินไป 

 เครื่องมีความสามารถจํากัดในการรับขอมูล 

 

การตรวจสอบทีดี่จะทําใหเราคนพบสาเหตุเหลาน้ีและจะใหขอมูลท่ีจะชวยคนหาอุปกรณท่ีเปนปญหา 
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9.4 เอกสารรายงานประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอร  
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอร จะไดรับผลกระทบจากจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผูใชในระบบ การ

เปรียบเทียบสถิติผลการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรในปจจุบัน กับขอมูลชั้นตนท่ีมีอยูสามารถชวยในการยืนยนัขอสงสัย
วาการทํางานของเซิรฟเวอรไมดีเหมือนท่ีเคยเปน  อยางไรก็ตามขอสังเกตแรกที่บอกวาการทาํงานของเซิรฟเวอรไมปกติ
มักจะมาจากผูใชซึ่งเปนผูท่ีนําขอมูลไปใชงานจริง เพราะการใชงานประจําวันและความคุนเคยกับการตอบรบัของระบบ
เปนตัวบงชี้ท่ีดีท่ีจะบอกผลการทาํงานของเครื่องเซิรฟเวอร   

เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน (ซอฟตแวรท่ีมีอยูในระบบปฏิบัติการ)  โดยสวนมากจะคนหาผล
การทํางานของเครือขายและสามารถตรวจสอบหนวยการทํางานตางๆ ในระบบไดและแสดงผลการทํางานในแบบตาราง
และภาพกราฟฟก การตรวจวัดท่ีแนนอนสามารถบอกถึงตาํแหนงและขจัดปญหาตางๆ เกี่ยวกับผลการทํางานของ
เซิรฟเวอร ซึ่งประกอบดวย คําสั่งการคนหาแหลงขอมูลตางๆ พื้นท่ีท่ีมีความแออัดของขอมูล และ กิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล สําหรับเครื่องมือเฝาตรวจการทํางานของระบบเครือขาย (Network Monitor) จะชวยใหทราบ
ผลการทํางานของระบบงานปลายทางและเตือนผูดูแลระบบใหทราบถึงสถานภาพของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีตองการการดูแล 
นอกจากนั้นเครื่องมือน้ียังสามารถโยกยายขอมูลจาก Network monitor ไปยังเครื่องมือการแสดงผลการทํางานอื่นๆ 

 

9.5 การบริหารจัดการระบบทั้งหมด (Total System Management) 

เม่ือเครือขายมีการขยายตวัและซับซอนมากขึน้  การควบคุมท้ังระบบมีทาทายมากขึ้น เพราะเหตุน้ีผูขายจึง
พัฒนาเครื่องอํานวยความสะดวกแกการบริหารระบบเชนเดียวกับ Networks monitor ทําการเฝาตรวจสอบระบบ 
เครื่องมือในการตรวจสอบทั้งระบบนี้เปนศูนยการในการบริหารการกระจาย โปรแกรมตางๆ ในซอฟตแวร System-

management จึงเปนศูนยกลางการจัดการสําหรับคอมพิวเตอรใน WAN ซึ่งบริการเหลาน้ีประกอบดวย 

 การรวบรวมขอมูลฮารดแวร และซอฟตแวรท่ีมีอยู 
 แจกจายและติดต้ังซอฟตแวรใหกับเครื่องลูกขาย 

 แบงปนเครื่องมือในการใชเครือขายรวมกัน 

 แกปญหาของฮารดแวร และซอฟตแวร 
ซอฟตแวร System management เปนตัวเสริมเครื่องมือบริหารระบบอื่นๆ ซึ่งพบไดในระบบปฏิบัติการของ

เครือขาย ตัวอยางตอไปนี้ไดใช Microsoft's System Management Server เปนตัวแสดงเครื่องมือเหลาน้ี 

 
9.5.1 Inventory Management  

เปนซอฟตแวรจัดการคลังขอมูล ซอฟตแวรน้ีจะจัดเก็บและควบคุมจํานวนรายการของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรในคอมพิวเตอรแตละเครื่องและจะเก็บรวบรวบรายการเหลาน้ันไวในฐานขอมูล โดยทั่วไปรายการดังกลาวจะ
ประกอบดวยชนิดของซีพีย ู จํานวนของหนวยความจํา ขนาดของฮารดดิสก ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรโปรแกรม 

ของสวนประกอบที่ติดต้ังไวแตละอัน 

 
9.5.2 Software Distribution 

หลังจากที่รายการของคอมพิวเตอรไดเปนสวนหนึ่งของฐานขอมูลแลว เครื่องมือท่ีใชในการแจกจาย
ซอฟตแวรสามารถติดต้ังหรือสรางซอฟตแวรใหมหรือปรับปรุงซอฟตแวรท่ีติดต้ังไปแลวใหแกเครื่องลูกขายไดโดยตรง 
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กลไกการแจกจายยังสามารถนํามาใชในการ run คําสั่งตางๆ เชนคําสั่งการคนหาไวรัส  รูปที่ 9 – 4 แสดงการแจกจาย
ซอฟตแวรของ Microsoft NT Server's Systems Management 

 
รูปที่ 9 – 4 Systems Management Server แจกจายซอฟตแวร 

 

9.5.3 การบริหารการใชโปรแกรมประยุกตรวมกนั (Shared Application Management)  

โปรแกรมประยกุตท่ีติดต้ังบนเครื่องเซิรฟเวอร สามารถแจกจายไปยังเครื่องลูกขาย  เพื่อใหผูใช 
สามารถนํามาใชได เม่ือผูใช logon เขาไปในระบบเครือขาย ซอฟตแวรซึง่ทําหนาท่ีบริหารจะสรางโปรแกรมโฟลเดอรให
เครื่องลูกขาย  และในโฟลเดอรยังบรรจุโฟลเดอรอื่นๆ อีก  ซึ่งรวมทั้งไอคอนของโปรแกรมที่ใชในการรันโปรแกรม 

สวนรวมที่ผูใชสามารถนํามาใชได การใชงานโปรแกรมประยุกตสวนรวมเริ่มโดยผูใชเลือกคลกิท่ีไอคอนจากโฟลเดอรท่ี
แสดงอยูในเครื่องเวิรกสเตชั่นในทองถิ่น (ในความเปนจริงโปรแกรมประยุกตจะถูกติดต้ังและเก็บไวในฮารดดิสกของ
เครื่องเซิรฟเวอร) ดังแสดงตามรูปที่ 9 – 5  

 

 
รูปที่ 9 – 5 Systems Management Server ทําใหการใชโปรแกรมประยุกตรวมกันงายขึ้น 

 
9.5.4 Remote Control and Network Monitor  

รูปภาพ 9 – 6 แสดง Systems Management Server ซึ่งมี Help Desk และเครื่องมือในการ
วิเคราะห (diagnostic utilities) ท่ีชวยใหสามารถควบคุมและตรวจสอบลกูขายท่ีอยูไกลออกไปไดโดยตรง  

 
รูปภาพ 9 – 6 Systems Management Server ทําใหการตรวจสอบดูแลลูกขายงายขึ้น 
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ตาราง 9 – 1 ซอฟตแวรท่ีสามารถใช Systems Management Server ชวยในการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอม ซอฟตแวรท่ีสนับสนุนการใช Systems Management  Server  

ระบบปฏิบัติการของเครือขาย Windows NT Server   ต้ังแตเวอรชัน 3.51 ขึ้นไป 

Windows 2000 Server 

LAN Manager ต้ังแต 2.1  ขึ้นไป 

Novell NetWare 3.1x และ 4.1x  

Windows NT Server ประกอบดวย TCP/IP และ IPX 

คอมพิวเตอรลูกขาย Windows 3.1 และ Windows  for Workgroups 3.11  

Windows 95 และ 98 

IBM LAN Server 3.0 และ 4.0  

Windows NT Workstation ต้ังแต 3.5 ขึ้นไป 

Windows 2000 professional 

MS-DOS ต้ังแต 5.0 ขึ้นไป 

IBM OS/22.x และ OS/2 WARP 

Apple Macintosh (ต้ังแต system 7 ขึ้นไป) 

  

9.6 การเก็บรักษาประวัติของเครือขาย (Maintaining a Network History) 

การจัดการเอกสารเกี่ยวกับประวติัของเครือขายเปนสิ่งสําคัญเทากับการตรวจสอบการดําเนินงานจริงในขณะ
ดําเนินงาน การบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษรจะสามารถระบุสิง่สาํคัญเกี่ยวกับผลงานหรอืเครื่องมือเครื่องใชท่ีการตรวจสอบ
ขณะที่ปฏิบัติงานไมสังเกตุเห็น และใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปรียบเทียบกับขอมูลปจจุบัน 

ถามีผูจัดทําบันทึกมากวา 1 คน สิ่งสําคัญคือควรมีสมุดบันทึกท่ีใชรวมกันเพียง 1 เลม สมุดน้ียังเปนสิ่งที่ชวย
ผูท่ีมาปฏิบัติงานใหมสามารถใชตรวจสอบที่มาของปญหาในการทํางานและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการเติบโตของ
เครือขายรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุปกรณ การดูแลรักษาและระบบการทํางาน 

ในเอกสารควรบนัทึกขอมูลตางๆ ดังตอไปนี ้
 วันท่ีซื้อและติดต้ังรวมทั้งบันทึกรายละเอียดดวย 

 ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของ เชน คูสัญญาที่รับผิดชอบการติดต้ัง 
 ขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนจําหนาย รายละเอียดสินคาและการรับประกัน รวมทั้งเลขหมายประจําสินคา 
 กระบวนการติดต้ังและผลที่ได 
 รูปแบบของระบบเครือขายท่ีจัดต้ังครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงตอๆ มา 
 นโยบายในการใชประโยชนกับเครือขายและแนวทางปฏิบัติ 

 การมอบหมายใหหาแหลงขอมูลและแรงผลักดันของเครือขาย 

 สําเนาของไฟลสาํคัญๆ ในเครือขาย เชน CONFIG.SYS และ .BAT files 

 โปรแกรมที่โดยปกติไมไดนํามาใช 
 คอมพิวเตอรตางๆ แปนพิมพ หรือการจัดระบบโดยรวม 
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 ปญหาตางๆ และวิธีแกไข 

 การเปลี่ยนแปลงฮารดแวร หรือซอฟตแวรในระบบ 

 กิจกรรมที่กระทบตอระบบที่วางไวหรือโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

สําคัญอยางยิ่งที่เอกสารประวัติของเครือขายตองเขาถึงงายและอานงาย ภาพกราฟฟกหรือภาพเขียนก็เปน
ประโยชนมาก ประวัติของระบบเครือขายอาจจะเก็บไวในระบบหรือจดบันทึกไวในสมุด การเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร
ไฟลอาจทําใหเกดิความยุงยาก โดยเฉพาะเมื่อไฟลน้ันอยูในฮารดดิสกแลวคอมพิวเตอรหรือดิสกเสีย 

 

9.7 การปรับปรงุระบบเครือขาย 

หลังจากที่ไดจัดทําเอกสารขอมูลระบบเครือขาย ทําการบันทึก baseline ผลการดําเนินงานและกําหนดความ
ตองการในการปรับปรุงไดแลว  ขั้นตอนตอมาคือพิจารณาวาสวนใดของระบบเครือขายท่ีสามารถทําการปรับปรุงได  
โดยประเมินราคาและประโยชนท่ีจะไดรับจากการปรับปรุงน้ัน การปรุงระบบเครือขายเปนความทาทายทางดานเทคนิค  
การรูวาเม่ือใดที่ควรมองหาความชวยเหลือจากภายนอก การปรับปรุงประเภทใดที่ตองการผูเชี่ยวชาญนับวาเปนสิ่งสําคัญ 
อยางไรก็ตามถาพบปญหาของสวนประกอบใดๆ ก็ตาม ควรพิจารณาติดตอกับผูผลิตผลิตภัณฑน้ัน เพื่อหาความ
ชวยเหลือเปนอนัดับแรก 

 

9.7.1 การตัดสนิใจเพื่อปรับปรงุระบบเครือขาย 

การเพิ่มโปรแกรมและอุปกรณใหมในระบบเครือขายเปนกระบวนการที่ลาชา ดังน้ันความจําเปนใน
การปรับปรุงจะไมปรากฏใหเห็นชัดเจนในทันที แตจะคอยๆ เห็นความจําเปนขึ้นเรื่อยเม่ือเวลาผานไป การจัดการ
เอกสารที่รวบรวมผลการดําเนินงานของระบบเครือขายและรับฟงขอมูลจากผูใชจะชวยในการพจิารณาวาเม่ือใดคือเวลา
ท่ีควรจะปรับปรุงระบบเครือขาย 

ปจจัยหลายอยางที่แสดงใหเห็นเปนนัยวามีความจําเปนตองทําการปรับปรุงระบบเครือขาย  ถาระบบ
เครือขายของคุณจัดต้ังขึ้นเม่ือหลายปมาแลว มีความเปนไปไดท่ีความเร็วในการตอบสนองการทํางานของ CPU และ
อุปกรณตางๆ  ในระบบเครือขาย ชาเกินกวาท่ีจะรองรับความตองการของผูใชท่ีมีจํานวนมากขึ้นและความตองการของ
โปรแกรมใหมๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ทําใหมีความตองการทรัพยากรเพิ่มขึ้น  การปรับปรุงก็จะมีความจําเปน  ใน
กรณีน้ีผูบริหารระบบเครือขายควรตรวจสอบกลับไปที่แผนการดําเนินการของระบบเครือขายต้ังแตเริ่มแรก  เพื่อท่ีจะ
ตรวจสอบประเภทของการประยุกตการใชงานของระบบเครือขาย  ถามีการรับ/สงไฟลประเภทมัลติมีเดียจํานวนมากที่ทํา
ใหเกิดความลาชาในการขนถายขอมูล ระบบเครือขายควรไดรับการปรับปรุง  ดังแสดงตามรูปที่ 9 – 7  

 

 
รูปที่ 9 – 7 ถึงเวลาตองทําการปรับปรุงระบบเครือขาย 
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9.7.2 การปรับปรุงสถาปตยกรรมและสื่อของระบบเครือขาย 

เหตุการณหลายๆ อยางที่นําไปสูขอสรุปไดวา  ควรมีการปรับปรุงสถาปตยกรรมและสือ่ของระบบ
เครือขาย  ถาระบบเครือขายไดรับการออกแบบใหมีโครงสรางแบบ bus topology และผูใชพบวาระบบเครือขายลม
บอยครั้ง  อาจจะมีความจําเปนท่ีตองปรับปรุงใหเปนโครงสรางแบบ Star หรือ Ring topology 

ถาระบบเครือขายใชสื่อท่ีเปนสายทองแดงในการตอเชื่อมระบบเครือขาย  และมีการเพิ่มอุปกรณซึ่ง
กอใหเกิดคลื่นกระแสไฟฟารบกวนจํานวนมาก  อาจจะตองมีความจําเปนในการปรับปรุงใหเปนสื่อแบบใยแกวนําแสง 
(Fiber Optics) ถามีการขยายขนาดและเพิ่มจํานวนในระบบเครือขายขามตึก นอกจากนั้นเคเบิลใยแกวนําแสงยัง
สามารถใชในการเดินสายเคเบิลระหวางอาคารที่ต้ังอยูหางกันได ถามีการประชุมผานระบบเครือขายแบบออนไลน หรือมี
การใชโปรแกรมประยุกตเกี่ยวกบัเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายก็จะไดรับประโยชนจากการปรบัปรุงสื่อให
เปนเคเบิลใยแกวนําแสง 

ยังมีปจจัยอื่นๆ อีก เชน ราคา ใหพิจารณากอนท่ีจะมีการตัดสินใจ ถงึแมวาราคาเคเบิลใยแกวนําแสงไดลดลง
มากแลว แตการติดต้ังเคเบิลแบบนี้ก็ยังตองอาศัยชางเทคนิคท่ีไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะยอมทําใหมีตนทุนสูงขึ้น
เชนกัน  การพิจารณาตนทุนอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางและหลังจากการติดต้ัง  คือ การดเชื่อมตอระบบเครือขาย ฮับ และ
อุปกรณระบบเครือขายอื่นๆ  ก็ตองปรับปรุงดวยในเวลาเดียวกันดวย  รวมถงึคาใชจายใหมๆ  ในการดูแลรักษาระบบ
เครือขายท่ีเดิมไมมีในการใชสื่อแบบทองแดงธรรมดาเกิดขึ้นดวย 

ถามีการขยายระบบเครือขายไปยังอาคารที่อยูหางออกไปหลายบล็อกภายในเมืองเดียวกัน การเดินสายเคเบิล
ใหมอาจเปนการยากและมีคาใชจายสูง ทางเลอืกหนึ่งคือการปรับปรุงใหเปนแบบใชสถานีรับสงไมโครเวฟระหวางอาคาร
ท้ังสอง การใชอุปกรณไมโครเวฟ ในระบบเครือขายน้ันตองมีเสนทางที่จะสงสัญญาณถึงกันไดระหวางสถานท้ัีงสองหรือ
จะตองสงผานสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) 

เชนเดียวกับการตัดสินใจที่สําคัญอยางอื่น คุณจะตองคํานึงถึงผลทางดานลบที่เกิดจากการปรับปรุงควบคูไป
กับประโยชนท่ีจะไดรับ  ในกรณีของระบบเครือขายท่ีใชไมโครเวฟสภาพภูมิอากาศ  จะมีผลตอการพิจารณามาก เพราะ
เม่ือสัญญาณไมโครเวฟ  ผานเขาไปในบรรยากาศ หมอก ฝน และหิมะ  ก็จะสามารถลดความแรงของสัญญาณ  หรือ
บิดเบือนสัญญาณ  ซึ่งทําใหขอมูลน้ันใชการไมได 
 

9.7.3 การปรับปรุงจากระบบเครือขายแบบ Peer–to–Peer ใหเปนแบบ Server–Based  

การตอบคําถามเบื้องตนตามรายการขางลางน้ี  สามารถชวยในการตัดสินใจวาคุณควรวางแผนการ
ปรับปรุงระบบเครือขายแบบ Peer–to–Peer ใหเปน Server–Based 

 คุณอยูในระบบเครือขายแบบ Peer–to–Peer และประสบปญหาจากการที่ทุกคนสามารถ
เขาไปดึงขอมูลท่ีมีความปลอดภัยได  ใชหรือไม 

 องคกรของคุณกําลังวางแผนทีจ่ะขยายงานในไมชาน้ี  ใชหรือไม 
 ผูใชมีปญหายุงยากในการจัดการเครื่องเวิรกสเตชั่นของตนเอง  ใชหรือไม 
 คุณตองการใหมีเครื่องไฟลเซิรฟเวอร (File Server) เพิ่ม  ใชหรือไม 
 มีเพียงคนๆ เดียวที่สามารถเขาใจวาระบบเครือขายมีการดําเนินงานอยางไร  ใชหรือไม 
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ถาคําตอบคือ “ใช” สําหรับคําถามเหลาน้ี ควรพิจารณาการปรับปรุงใหเปนระบบเครือขายแบบ 
Server–Based ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นบาง แตจะทําใหผลการดําเนินงานของระบบเครือขายดีขึ้น การปรับปรุงระบบ
เครือขายใหเปนแบบ Server–Based จะกอใหเกิดประโยชน ดังตอไปนี ้

 ระบบเครือขายจะสามารถรองรบัผูใชไดมากขึ้น 

 ขอมูลท่ีสําคัญจะปลอดภัยจากผูใชท่ีไมมีสิทธิการใชงาน 

 ผูบริหารระบบเครือขายท่ีมีความรูความสามารถก็จะสามารถชวยเหลือผูใชได 
 สามารถวางแผนและทําการสํารองขอมูลไดงายขึ้น 

 การแบงภาระงานใหเครื่องเซิรฟเวอรหลายเครื่องอยางสมดุลจะทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 สามารถแยกเครื่องเซิรฟเวอรออกจากกันได  เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัย 

 เครื่องเซิรฟเวอรซึ่งทํางานที่มีความซับซอน  สามารถปรับปรุงใหมีผลการทํางานดีท่ีสุดได 
ดังที่เห็นแลววาการตัดสินใจที่จะทําการปรับปรุงระบบเครือขายไมใชเรื่องงายและตรงไปตรงมาเสมอไป  

แตการรวบรวมเอกสารขอมูลท่ีชวยกําหนดพื้นท่ีซึ่งมีผลตอการทาํงานของระบบเครือขายท่ีตองการการปรับปรุง จะทําให
ผูบริหารระบบเครือขายสามารถวางแผนซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมได 
 

9.8 การปรับปรงุเครื่องเซิรฟเวอร 
แมวาการปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอรจะมีคาใชจายสูงและยุงยาก แตประโยชนท่ีไดก็จะมีมากกวาผลเสีย  ถา

เครื่องเซิรฟเวอรมีอายุการใชงานหลายป ก็อาจหมดประโยชนไปแลว  เครื่องเซิรฟเวอรเครื่องใหมเปนหนทางการลงทุนท่ี
คุมคามาก  ประโยชนท่ีไดจากการปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอรคือ การเพิ่มความเร็วในการทาํตามกระบวนการที่รองขอ 
และความสามารถในการรองรับผูใชไดจํานวนมากขึ้น  และสามารถใชโปรแกรมประยุกตท่ีมีความซับซอนมากขึ้น  การ
ปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอรอาจจะประกอบดวยอปุกรณเพียงชิ้นเดียว หรือนําเครื่องเซิรฟเวอรหลายเครื่องมาตอเชื่อมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

9.8.1 การตัดสนิใจที่จะปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอร 
ปญหาหลายๆ อยางที่เกิดขึ้น จะเปนตัวแสดงใหเห็นวามีความจําเปนตองปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอร

การกําหนดและระบุสาเหตุท่ีทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบเครือขายลดลง ในขั้นตอนแรกคือการเปรียบเทียบ
ขอมูลเบ้ืองตน (คา Baseline) กับคาในปจจุบัน โดยจะเริ่มท่ีสวนประกอบของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใชเวลาในการทํางาน
เกินความจําเปน รูปที่ 9 – 8 แสดงเครื่องเซิรฟเวอรท่ีมีความตองการการปรับปรุง 

 
รูปที่ 9 – 8 เครื่องเซิรฟเวอร กอนและหลังการปรับปรุง 
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ถาซีพียูของเครื่องเซิรฟเวอรใชเวลาสวนมากไปในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยความจํากับดิสก 
อาจจะทําใหไมมีหนวยความจําเหลือพอท่ีจะใหซีพียูทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาซีพียูมีการทํางานมากกวา 80% ของ
เวลาทั้งหมด แสดงวามีความจําเปนตองทําการปรับปรุงซีพียูหรือจํานวนหนวยความจําของเครื่องเซิรฟเวอร เม่ือไมนานมา
น้ีราคาของหนวยความจําคอมพิวเตอรสูงมาก จึงเปนเหตุใหเครื่องเซิรฟเวอรมีประสิทธิภาพต่ํากวาท่ีวางแผนไว ไม
สามารถรองรับปริมาณผูใชจํานวนมาก หรือไมสามารถรองรับความตองการของโปรแกรมใหมๆ ท่ีตองการใชประสิทธิภาพ
การทํางานมากกวาท่ีมีอยูได อุปกรณรับ/สงขอมูลของเครื่องเซิรฟเวอรก็จะคอยๆ บกพรองลงเรื่อยๆ เปนเหตุใหเวลาใน
การทํางานระหวางอุปกรณเหลาน้ีกับซีพียูเพิ่มขึ้น เชน การเพิ่มขึ้นของความถี่ในการรองขอ  อาจหมายถึงความเสียหาย
ของ controller เปนตน ในบางกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุปกรณท่ีเสียหายน้ัน (ซีพียูไมสามารถทํางานตามที่อุปกรณน้ันรอง
ขอได) รบกวน processor และรองขอเวลาในการทํางานอีก  การขัดของของอุปกรณในลักษณะนี้ยากที่จะวิเคราะหถาไม
มีการบันทึกประวัติเหตุการณของการรบกวน CPU กอนหนาน้ีไว ถึงแมวา controller และการดเชื่อมตอระบบ
เครือขายจะไมเสียหาย แตก็จะไดรับประโยชน จากการปรับปรุงใหมีอุปกรณท่ีมีความเร็วมากขึ้น 

ถาผูใชบนถงึความเชื่องชาในการตอบสนองของระบบ ในขณะที่สวนประกอบของเครื่องเซิรฟเวอรยัง
ทํางานไดเปนอยางดี ปญหาอาจจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขอมูลท่ีเครื่องเซิรฟเวอรไดรับ ถามีพนักงานใหม
เพิ่มขึ้นและจํานวนงานตอพนักงาน 1 คนเพิ่มขึ้น สมรรถนะการทํางานของระบบเครือขายก็จะถงึจุดสงูสุดในไมชา 
เน่ืองจากการใชงานระบบเครือขายจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเฝาดูและวดัการเพิ่มขึ้นอยางชาๆ น้ี 
เครื่องมือในการตรวจสอบผลการปฏิบัติการ (Performance-monitoring tools) สามารถตรวจสอบดิสกแตละอัน
วามีการทํางานมากเกินไปหรือไม เม่ือดิสกมีการตอบสนองชาเกินกวาท่ีควรจะเปน จึงจําเปนตองสรางสมดุลในการใช
งานดิสกโดยการโอนยายขอมูลไปยังดิสกอื่น 

เน่ืองจากราคาของเครื่องเซิรฟเวอรตํ่าลง ในขณะที่ความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แสดงให
เห็นการมีเหตุผลอันสมควรที่จะทําการปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอร ขั้นตอนตอไปคือการมองหาเครื่องมือท่ีชวยในการตก
ลงใจวาจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบเครือขายหรือไม เครื่องเซิรฟเวอรควรมหีนวยความจํา RAM เทาใด เน้ือท่ีวาง
ในดิสกเทาใด และพลังในการปฏิบัติงานพอเพียงที่จะทําใหผูใชสามารถใชโปรแกรมประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยไมตองรอเครื่องเซิรฟเวอรใหเรียกขอมูล ประมวลผลขอมูล และจดัเก็บขอมูลของผูใช แมวาราคาของเครื่อง
เซิรฟเวอรจะต่ําลงมาก แตการปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอรก็อาจเปนสิ่งที่แพงที่สดุในการปรับปรุงระบบเครือขายได  ดังน้ัน
จึงมีความจําเปนตองศึกษาคนควาหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสุดอยางระมัดระวัง จุดเริ่มตนท่ีดีคือการปรึกษาบริษัทผูผลิตเครื่อง
เซิรฟเวอร  เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑลาสุดและทางเลือกอื่นๆ สําหรับระบบเครือขายของคุณ 

 

9.8.2 จะปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอรไดอยางไร 
เม่ือเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเจริญกาวหนาขึ้น มีการใชงานงายขึ้น จนกระทั่งเม่ือไมนานมานี้ไดมี

ความตองการใหวิศวกรสรางเครื่องคอมพิวเตอรขนาดกลาง เครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันจึงถูกประกอบขึ้นท่ีโรงงานและ
ถูกจัดสงโดยมีระบบปฏิบัติการติดต้ังอยูในฮารดไดรฟดวย อยางไรก็ตามการสรางอุปกรณอีเล็กทรอนิกสชิ้นหน่ึงชิ้นใดก็
ตามก็ตองใชความเขาใจถึงวิธีการทํางานกับสวนประกอบทางอีเล็กทรอนิกสน้ันๆ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู เชน ความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟากระตุก และอุบัติเหตุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณอีเล็กทรอนิกสท่ีบอบบางในเครื่อง เซิรฟเวอร 
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ถาคุณมีประสบการณในการตั้งและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล บางทีคุณอาจสามารถติดต้ัง
เครื่องเซิรฟเวอรได อยางไรกต็ามไดมีการเตรียมรายละเอียดคําแนะนําเกี่ยวกับการเปดหีบหอ การติดต้ังและตอเชื่อม
เครื่องเซิรฟเวอรเขากับระบบเครือขาย มาพรอมกับเครื่องเซิรฟเวอรใหมไวแลว คุณมีความจําเปนตองมีความรูอยางดี
เกี่ยวกับการทํางานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และพื้นฐานการบริหารจัดการระบบเครือขาย การปองกันอุปกรณท่ีบอบบาง 
เชน หนวยความจํา CPU, controller และดิสก ไมใหเกดิความเสียหายนับวาเปนสิ่งสําคัญ ไฟฟาสถิตอาจทําความ
เสียหายใหกับอปุกรณเหลาน้ีได การใชสายดินหรืออุปกรณปองกันไฟฟาสถติจะชวยลดความเปนไปไดท่ีไฟฟาสถิตจะ
ทําลายอุปกรณเหลาน้ีของคุณได 

ถาคุณไมมีประสบการณเกี่ยวกบัอุปกรณท่ีกลาวถึงน้ี จะเปนการดีท่ีสุด ถาใหชางเทคนิคท่ีไดรับการ
ฝกฝนมาอยางดีแลวทําการติดต้ังอุปกรณเหลาน้ี ผูจําหนายบางรายจะตองใหมีพนักงานคนหนึ่งของเขาอยูดวย เพื่อ
ยืนยันวาเครื่องเซิรฟเวอรใชงานไดอยางดีแลว กอนท่ีจะออกใบรับประกันสินคาใหกับลูกคา 

ในขั้นตอนสุดทายคือการใชโปรแกรมยูทิลิต้ีท่ีอยูในคอมพิวเตอร ยืนยันวา หนวยความจําและดิสก 
ทํางานไดตามปกติ ทําการติดต้ังและตั้งคาระบบปฏิบัติการเครือขายบนเครื่องเซิรฟเวอร แลวตอเชื่อมการดระบบเครือขาย 
เขากับสื่อกลางของระบบเครือขาย และพยายามคิดตอกับแมขายปลายทาง 
 

9.8.3 การยืนยนัวาเครือ่งเซิรฟเวอรไดรับการปรับปรุง 
ลําดับขั้นตอนตอไปนี้จะยืนยันวาการติดต้ังเครื่องเซิรฟเวอรไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

 เม่ือเปดเครื่องเซิรฟเวอร โปรแกรมยูทิลิต้ีจะทําการตรวจสอบเบื้องตนในขั้นตอนการ boot 

เครื่องเพื่อยืนยันวาจํานวนของหนวยความจําถกูตองและระบบสามารถตรวจพบดิสก และ
อุปกรณตางๆ ท่ีติดต้ังอยูไดอยางครบถวน 

 ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิรฟเวอร สามารถ boot และแสดงผลอยางถูกตอง 
 Control Panel จะแสดงขอมูลท่ีถูกตองสําหรับอุปกรณภายในและภายนอก 

 มีความเปนไปไดท่ีจะ ping แมขายปลายทาง โดยใชชือ่และ IP address 

  

9.9 การปรับปรงุเครื่องเวิรกสเตชั่น 

การปรับปรุงเครื่องเวิรกสเตชั่นจะเปนการงาย และคาใชจายถกูกวาการปรับปรุงเครื่องเซิรฟเวอร ซึ่งเปนการ
ลงทุนท่ีดีเม่ือความตองการของผูใชงานบนระบบเครือขายเพิ่มมากขึ้น 

 

9.9.1 การตัดสนิใจที่จะปรับปรุงเครื่องเวิรกสเตชั่น  

ในระบบเครือขายแบบ Server-Based น้ัน เครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นท่ีเปนลูกขายของระบบจะทํา
การประมวลผลขอมูลท่ีเรียกมาจากเครื่องเซิรฟเวอรดวยตัวเอง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลขอมูลของ
เครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น เพิ่มปริมาณของหนวยความจํา RAM และความจขุองดิสก กส็ามารถเพิ่มผลการปฏิบัติการ
ของเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นได การปรับปรุงลกัษณะนี้จึงไมเปนการยากและแพงเสมอไป 
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9.9.2 จะปรับปรุงเครื่องเวิรกสเตชั่นอยางไร 
การปรับปรุงเครื่องเวิรกสเตชั่นซึ่งเปนลูกขายของระบบเครือขายเปนกระบวนการที่งาย ผูผลติจะให

ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับวิธีการติดต้ังอุปกรณ และสวนใหญผูขายอุปกรณน้ันๆ จะมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรบัปรงุ 
หรือไมก็จะใหบริการชวยเหลือถึงสถานที ่

ถาเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นเปนสินคารุนท่ีผลิตเม่ือไมนานมาน้ี อาจจะตองการการปรับปรุงเพียงแค
สวนประกอบภายในบางชิ้นแทนที่จะซื้อคอมพิวเตอรใหม และถาติดต้ังเครื่องเครื่องเวิรกสเตชัน่ใหมท้ังชุดตองแนใจวา
ไดตรวจสอบเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นใหมน้ันวาใชระบบปฏิบัติการลูกขายท่ีถูกตอง ถายังไมจําเปนตองปรับปรุงการด
เชื่อมตอระบบเครือขายในตอนนี ้ก็สามารถนําการดเชื่อมตอระบบเครือขายจากเครื่องเครือ่งเวิรกสเตชั่นเดิมมาใชได สําหรับ
ขั้นตอนทีใ่ชในการปรับปรงุเครือ่งเซิรฟเวอรสามารถนํามาใชในการปรับปรงุเครื่องเครื่องเวิรกสเตชัน่ไดเชนเดียวกัน คือ 

 ใชความระมัดระวังในกระบวนการเริ่มตน 

 หลีกเลี่ยงไฟฟาสถิตที่จะเกิดขึ้น 

 ต้ังคาใหเปนลูกขายในระบบปฏิบัติการเครือขาย 

 ทดสอบการตอเชื่อมระบบเครือขายท่ีสมบูรณ 
 

9.9.3 การยืนยนัการปรับปรุงเครื่องเวิรกสเตชัน่ 

การยืนยันความสําเร็จในการปรบัปรุงเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นน้ันเหมือนกับการยืนยันการปรับปรุง
เครื่องเซิรฟเวอร ลําดับขั้นตอนตอไปนี้เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเม่ือคุณเริ่มใชเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น  

 เม่ือเปดเครื่องเครื่องเวิรกสเตชัน่ โปรแกรมยูทิลิต้ีในขั้นตอนการ boot จะแสดงจํานวนที่
ถูกตองของ RAM  และสามารถตรวจพบไดรฟและอุปกรณท้ังหมด 

 ระบบปฏิบัติการของเครื่องเวิรกสเตชั่นลูกขาย boot อยางถกูตอง 
 โปรแกรมยูทิลิต้ีของระบบปฏิบัติการเครือขาย ยืนยันวาหนวยความจําและดิสกมีการทํางาน

ไดดี  Control Panel แสดงขอมูลท่ีถูกตองสําหรับอุปกรณท้ังภายในและภายนอก 

เพื่อท่ีจะสรุปผลสําเร็จของการปรับปรุงเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น ใหทดลองใชคําสั่ง ping จากเครื่อง
เครื่องเวิรกสเตชั่นไปยังเครื่องแมขายปลายทาง และ log on เขาไปยังเครื่องเซิรฟเวอร 
 

9.10 การปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขาย (The Network Interface card - NIC) 

โดยมากมักจะทําการปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขายเมื่อถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนเครื่องเซิรฟเวอร แต
อยางไรก็ตามก็ยังสามารถปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขายในสถานการณอื่นได ในสวนน้ีเราจะกลาวถงึวิธีการและ
เหตุผลที่ตองการปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 

9.10.1 การตัดสินใจปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

สถานการณท่ีเกิดขึ้นได คือ ขณะที่เครื่องเซิรฟเวอรมีการทํางานดีเพียงพอแลว แตการดเชือ่มตอ
ระบบเครือขายมีการทํางานที่ชา กอใหเกิดความลาชาในการขนสงขอมูลของเครื่องเซิรฟเวอร เม่ือทําการปรับปรุงการด
เชื่อมตอระบบเครือขายแลวขอมูลก็จะเคลื่อนยายจากเครื่องเซิรฟเวอรไปยงัสือ่ไดรวดเร็วขึ้น และในที่สุดก็ไปถึงเครื่อง
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เวิรกสเตชั่น ดังน้ันการดเชื่อมตอระบบเครือขายของเครื่องเวิรกสเตชั่นก็ควรไดรับการปรับปรุงเชนเดียวกันกับเครื่อง
เซิรฟเวอรดวย การปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขายน้ันนอกจากไมแพงแลว ยังมีผลใหความสามารถในการทํางาน
ของระบบเครือขายดีขึ้นดวย 

 

 9.10.2 จะปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขายอยางไร 
ในการปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขายมีกระบวนการงายๆ ดังน้ี 

 ตองแนใจวาการดท่ีจะติดต้ังเปนรุนท่ีถูกตองสําหรับเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นท่ีจะปรับปรุง 
 อานคําแนะนําในการติดต้ังของผูผลิต 

 ปฏิบัติตามกระบวนการปองกันไฟฟาสถิต 

 จัดการการดเชื่อมตอระบบเครือขายอยางระมัดระวัง 
 จัดแถว ping อยางระมัดระวังและทําการตอเชือ่ม 

 ตรวจสอบวาการตอเชื่อมเขากับระบบเครือขายสมบูรณ 
 

9.10.3 การยืนยันการปรับปรุงการดเชื่อมตอระบบเครือขาย 

ไมวาคุณจะมีเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น หรือเคร่ืองเซิรฟเวอรใหม คุณควรจะตรวจสอบการดเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย ซึ่งจะมีกระบวนการเชนเดียวกัน คือการติดต้ังระบบเครือขายไมควรยาก ขอมูลคุณสมบัติของระบบ
เครือขายเกี่ยวกบัการดเชื่อมตอระบบเครือขาย จะถูกแสดงอยางถูกตอง และสามารถ ping แมขายท่ีอยูหางออกไปได 
 

9.11 การปรับปรุงสายสัญญาณในระบบเครือขาย 

การเดินสายเคเบิลตองใชความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและประสบการณ ขอแนะนําวาคุณควรมองหาการปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญทางดานระบบเครือขายกอนท่ีจะดําเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือขาย 

 

9.11.1 การตัดสินใจวาจะปรับปรุงสายสัญญาณในระบบเครือขาย 

ถาปจจัยแวดลอม เชน การรบกวนของคลื่นไฟฟา ทําใหผลการปฏิบัติงานของเครือขายดอยลง การ
ปรับปรุงก็อาจมีความจําเปน แตราคาของสื่อและการติดต้ังน้ันคอนขางสูง อาจมีปจจัยท่ีทําใหตองใชสื่อตางชนิดในระบบ
เครือขายเดียวกนั เชนการใชเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber - optic) เปนสายหลักในระบบเครือขาย 10baseT 

ผูบริหารระบบเครือขายตองคนควาและระบุถงึชนิดตางๆ ของสื่อท่ีสามารถหาได ทําการตัดสินใจใน
ขั้นตนและปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางระบบเครือขาย กอนจะทําการเลือกชนิดและติดต้ังในการปรับปรุงสื่อในระบบเครือขาย 
คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนยายขอมูล และลดปริมาณการเคลื่อนยายขอมูลท่ีเปนแบบคอขวด (Bottlenecks) จาก
อุปกรณหน่ึงไปยังอีกอุปกรณหน่ึง 
 

9.11.2 จะทําการปรับปรุงสายสญัญาณในระบบเครือขายไดอยางไร 
ถาสื่อท่ีใชเปนสายสัญญาณในระบบเครือขายเปนแบบงาย เชน เคเบิลทองแดง การปรับปรุง

สายสัญญาณในระบบเครือขาย อาจทําไดโดยผูท่ีไมไดรับการฝกฝนมาเปนพิเศษ อยางไรก็ตาม ถาสายสัญญาณนั้นเปน
เคเบิลใยแกวนําแสงจําเปนตองใชชางผูชํานาญการในการวางแผนและเชื่อมตอเครื่องเวิรกสเตชัน่ เครื่องเซิรฟเวอร และ 
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เราทเตอร ระบบไรสายสําหรับระบบเครือขายขนาดเล็กสามารถทําการติดต้ังตามคําแนะนําของผูผลิตได ผูทําการติดต้ัง
ท่ีไดรับการฝกฝนมาจะมีความจําเปนสําหรับระบบเครือขายไรสายท่ีมีความซับซอนหรือระบบเครือขายไมโครเวฟ 

 

9.11.3 การยืนยันการปรับปรุงสื่อในระบบเครอืขาย 

การติดต้ังสื่อใหมเปนงานใหญ ถาทําใหเหมาะสมอาจตองใชเวลานับป สําหรับการบริการที่เชื่อถือได 
เพื่อใหแนใจวาการติดต้ังถูกตอง ควรตรวจสอบดังตอไปนี้ 

 สื่อควรติดต้ังโดยไมมีมุมหักหรืออยูใกลแหลงคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 สื่อควรมีมาตรฐานหรือดีกวาท่ีระบุไวในกฎแหงการปองกันอัคคีภัย โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

พื้นท่ีเหนือฝาเพดาน 

 การเชื่อมตอเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นไปยังเราทเตอร และไปยงัเครื่องเซิรฟเวอรสมบูรณ 
 ตรวจสอบผลการดําเนินงานของระบบเครือขาย ควรมีการทํางานปกต ิ

 ควรทําการ ping แมขายปลายทางที่อยูไกลออกไปได 
 

9.12 การปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขาย Routers, Brouters, Bridge และ Repeaters. 

เราทเตอร เบราทเตอร บริดจ และรีพีตเตอร ในระบบเครือขายสามารถทําการปรับปรุง เพื่อใหเสนทางการ
เคลื่อนยายขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมักจะทําการปรับปรุงเม่ือมีการขยายระบบเครือขาย จะเปนการดีถาจะ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางระบบเครือขายหรือผูจําหนายเราทเตอร ในระหวางทีก่ําลังศึกษาคนควาการใชเราทเตอรอยางมี
ประสิทธิภาพ จะชวยใหสามารถขยายระบบเครือขาย และเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณขอมูลท่ีเคลื่อนยาย
ภายในระบบเครือขายไดเปนอยางดี 

การวางแผนงาน การติดต้ังและการยืนยันวาอุปกรณตางๆ ตองการการบริการจากชางเทคนิคท่ีไดรับการ
ฝกฝนมาแลว แมวาเครื่องมือเหลาน้ีจะมีราคาแพง การเปลี่ยนเราทเตอรใหมจะใหประโยชนอยางมากตอสมรรถนะการ
ทํางานของระบบเครือขาย วิธีท่ีดีท่ีสุดในการยืนยันความสมบูรณของการปรับปรุง คือตองมีชางติดต้ังที่ไดรับการฝกฝน
มาเปนผูวิเคราะหความสมบูรณในการเชื่อมตอจากเครื่องเซิรฟเวอรไปยังเราทเตอร และไปยังเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 
เครื่องมืออยางหนึ่งที่ผูติดต้ังจะตองใชคือ ping 

 

9.13 การเคลือ่นยายระบบเครอืขาย 

การเคลื่อนยายระบบเครือขายเปนงานที่ทาทายและสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งตองการความระมัดระวังและการ
วางแผนอยางเปนระบบ  
 

9.13.1 วางแผนการเคลื่อนยาย 

การเคลื่อนยายระบบเครือขายตองใชความสามารถในการวางแผน ติดต้ัง บํารุงรักษา และแกปญหา 
ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงวิธีการวางแผนและเคลื่อนยายระบบเครือขายอยางกวางๆ ขึ้นอยูกับความซับซอนของระบบเครือขาย
และระยะทางของการเคลื่อนยายใหประสบผลสําเร็จ อยางไรก็ตาม การวางแผนที่ดีน้ันตองมีการติดตอกับผูใชลวงหนา 
เพื่อใหพวกเขาทราบวาจะตองพบกับอะไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาจะตองปดการทํางานของระบบเครือขายเปนเวลา
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หลายวันระยะเวลาที่จะทําใหระบบเครือขายใชงานไดเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนและการใชเวลาในการเคลื่อนยาย 
ถาไมสามารถปดทําการไดเลยก็จําเปนท่ีจะตองใหระบบเครือขายใหมเปดทําการกอนท่ีจะปดระบบเครือขายเกา หรือใน
บางกรณีก็จะเปนท่ีจะตองมีอุปกรณท่ีเหมือนกันท้ังที่ต้ังใหมและเกา อุปกรณในระบบเครือขายใหมจําเปนตองมีการ
จัดต้ังและทดสอบกอนท่ีจะเริ่มเปดใชงานระบบเครือขาย 

จะเปนการชวยไดถาเตรียมจดหัวขอหรือคําถามที่ตองตรวจสอบเกี่ยวกับงานที่ตองทําและจัดลําดับ
เปนตารางเวลาอยางเปนระบบในการเคลื่อนยาย บุคคลซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบงานแตละงานจะตองระบุไวใหชัดดวย 

คําถามที่ตองถามในระหวางขั้นตอนการวางแผนงานมีดังน้ี 

 เม่ือไรที่ระบบเครือขายใหมจะใชงานได 
 เม่ือไรคือวันท่ีต้ังเปาหมายไววาจะทําการยายระบบเครือขาย 

 เม่ือไรที่จะทําการสํารองขอมูลกอนท่ีจะทําการเคลื่อนยายระบบเครือขาย 

 ใครจะเปนผูทําการสํารองขอมูล 

 มีอุปกรณใดบางหรือไมท่ีถูกยึดติดไวกับพื้นหรือผนัง 
 เวลาใดที่ผูใชจะถูกตัดออกจากระบบเครือขายเดิม 

 ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการปดระบบเกา 
 ตองใชสายเคเบิลจํานวนเทาไร 
 ใครจะเปนผูติดต้ังสายเคเบิลใหม มีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญดานการรื้อถอน/ติดต้ัง

เครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 
 ใครจะเปนผูยืนยันวาการเดินสายเคเบิลถูกตองตามกฎการเดินสายในอาคาร 
 ตองใชเครื่องยกในการเคลื่อนยายเครื่องเซิรฟเวอร หรือไม 
 มีพาหนะที่สามารถเคลื่อนยายอปุกรณหรือไม 
 มีไฟฟาเพียงพอในอาคารหลังใหมหรือไม 
 มีการติดต้ังจุดตอเชื่อมวงจรไฟฟาอยางเหมาะสมหรือไม 
 มีใครที่เรียกหาไดเพื่อแกปญหาเมื่อระบบเครือขายลมเหลวในการเปดดําเนินการหรือไม 
 มีแหลงที่จะซื้ออปุกรณมาเปลี่ยนหรือไมถาเกิดความเสียหายขึน้ 

 ใครจะเปนผูเปดระบบเครือขายใหม 
 ใครจะเปนผูทดสอบเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 

 จะมีการทดสอบระบบเครือขายอยางไร หลงัจากทําการเคลื่อนยายแลว 
 

9.13.2 การทาํการเคลื่อนยาย 

การเคลื่อนยายระบบเครือขายอยางมีประสิทธภิาพมากเทาท่ีจะทําไดตองอาศัยการรวมมือกันระหวาง
คนและอุปกรณ ถาสามารถปดระบบเครือขายได 2-3 วันก็ไมมีความจําเปนตองมีระบบที่เหมือนกันทุกประการกับการ
ใชระบบเกาในสถานที่ใหม หัวขอตอไปนี้เปนขั้นตอนคราวๆ ท่ีตองทําระหวางการเคลื่อนยายระบบเครือขาย โดย
ต้ังสมมติฐานวาสถานที่ใหมมีสื่อในระบบเครือขายใหมดวย 
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 แจงใหผูใชทราบลวงหนาวาระบบจะไมสามารถใชงานไดเม่ือไร 
 แนะนําใหผูใชทําการสํารองขอมูลของตนเองในฮารดไดรฟไว การสํารองขอมูลควรทําโดยใช

สื่อท่ีเคลื่อนยายได หรือในเครื่องเซิรฟเวอรซึ่งไมเกี่ยวของกับการหาที่ต้ังใหม 
 ใหผูใชติดปายกบัสายไฟของอุปกรณท่ีตอเขากับดานหลังของเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นกับ

ชนิดของอุปกรณท่ีตองนํามาตอเขาดวยกัน เชน เครื่องพิมพ เครื่องสแกน โมเด็มและสาย
เคเบิลระบบเครือขาย 

 ใหผูใชตัดการเชือ่มตอแหลงพลงังานจากเครื่องเครื่องเวิรกสเตชัน่ของตนเอง และดึงสายไฟ
ท่ีใชตออุปกรณออกจากดานหลังของเครื่องเครือ่งเวิรกสเตชั่น 

 ใหผูใชปลอยสายเคเบิลท่ีตอกับอุปกรณไวท่ีเดิม และวางสายเคเบิลไวบนอุปกรณน้ันๆ 

 เตรียมอุปกรณสําหรับเคลื่อนยายโดยใชโตะที่มีลอมาวางเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นและ
อุปกรณตางๆ ในการเคลื่อนยายจากโตะไปยงัรถบรรทุก 

 ตองแนใจในความปลอดภัยของอุปกรณวาจะไดรับการเคลื่อนยายโดยใหมีสิง่หอหุมในการ
ขนสงและมีอุปกรณกันกระแทกดวย  อยาวางอุปกรณซอนกนัเกิน 2 ชิ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ถาไมมีกลองบรรจุท่ีใชในการขนสงเดิมอยู 

 จัดวางอุปกรณและสื่อในการสาํรองขอมูลในบริเวณที่หางจากสนามแมเหล็กและมอเตอร 
 เม่ือถึงสถานที่ใหมแลว ใหใชโตะมีลอในการขนยายอุปกรณจากรถบรรทุกไปยังโตะที่ใชวาง

อุปกรณ 
 ติดต้ังสายตออุปกรณเขากับเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 

 เปดเครื่องอุปกรณเสริมและตอเชื่อมเขากับระบบเครือขาย 

 เปดเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 

 ติดต้ังเครื่องเซิรฟเวอร 
 แจงใหผูใชทราบเมื่อระบบใชงานไดแลว 

เม่ือมีการเคลื่อนยายระบบเครือขายท่ีไมสามารถหยุดการทํางานได ระบบเครือขายในที่แหงใหม
จะตองมีการทํางานอยางเต็มรูปแบบกอนท่ีระบบเครือขายเดิมจะถูกปด 

 

9.13.3 การตรวจสอบระบบเครือขายหลังจากการเคลื่อนยาย 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมตางๆ จะปฏิบัติงานไดเปนอยางดีเปนเวลาหลายป ถาไมมีการ
เคลื่อนยาย แตเม่ือมีการเคลื่อนยาย ความเสียหายทั้งอุปกรณภายใน และภายนอกก็มีโอกาสที่จะเกิดไดมากขึ้น 

หลังจากการเคลือ่นยายระบบเครือขายและอุปกรณตางๆ ไดรับการติดต้ังแลว ขั้นตอนตอไปนี้ก็คือตองตรวจสอบให
แนใจวาระบบเครือขายและอุปกรณท้ังหมดตอเชื่อมกันอยางเรยีบรอย 

 

9.13.3.1 เม่ือระบบเครือขายสามารถหยุดปฏิบัติการได 
สําหรับระบบเครือขายท่ีสามารถหยุดปฏิบัติการไดเปนเวลาหลายวัน คําแนะนําดังตอไปนี้

จะสามารถนํามาใชในการตรวจสอบการเคลื่อนยาย 
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9.13.3.1.1 เครื่องเซิรฟเวอร – ใหทําการสํารองขอมูล ปดเครื่อง ตัดการเชื่อมตอ บรรจุหีบหอ 
ขนสง เปดหีบหอ ทําการเชื่อมตอ เปดเครื่อง นําขอมูลเขาและทดสอบภายในเวลาไมกีช่ั่วโมง การวิเคราะหในขั้นตอน
การ boot และตั้งคา Control Panel เพื่อใชในการยืนยันวาเครื่องเซิรฟเวอรน้ัน มีการตั้งคาตางๆ เหมือนกันกอนมี
การเคลื่อนยาย การ ping เครื่องแมขายปลายทางเปนการยืนยันการทํางานของระบบเครือขาย และการตรวจสอบระบบ
เครือขายควรนํามาใชในการยืนยันสมรรถนะการเคลื่อนยายขอมูลพอเพียงหรือไม 

9.13.3.1.2 เครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น – ใหตอกบัอุปกรณเสริมและเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 
ถามีคอมพิวเตอรเครื่องอื่นหรือเครือขายยอยในระบบเครือขายก็ควรทําการ ping ดวย การตั้งคา Control Panel 

ของเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นก็ตองไดรับการยืนยันวาถูกตองดวย 

9.13.3.1.3 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย – สามารถตรวจสอบไดในระหวางทําการติดต้ัง
เครื่องเซิรฟเวอรและเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น ตรวจสอบการตั้งคาการเชื่อมตอระบบเครือขายในระบบปฏิบัติการเครือขาย 
ทําการ ping จากแมขายปลายทาง ตรวจสอบสมรรถนะในการเคลื่อนยายขอมูลของระบบเครือขายและปญหาที่เกิดขึ้น 

9.13.3.1.4 สื่อในระบบเครือขาย – ควรไดรับการติดต้ังใหเรียบรอยกอนท่ีจะมีการจัดวาง 
อุปกรณตางๆ จึงมีโอกาสที่จะทดสอบสื่อ โดยการติดต้ังเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 2 เครื่อง และทําการ ping เครื่อง
เครื่องเวิรกสเตชั่นท้ังสองจากสถานที่ตางๆ ภายในระบบเครือขายใหม รวมทัง้การใชเครื่องตรวจสอบระบบเครือขาย ท้ัง
กอนและหลงัการจัดต้ังระบบเครือขายใหม เพื่อยืนยันวาสื่อกลางของระบบเครือขายทํางานไดถกูตอง 

 

9.13.3.2 เม่ือระบบเครือขายไมสามารถหยุดปฏิบัติการได 
ในกรณีท่ีระบบเครือขายไมสามารถหยุดปฏิบัติการได ควรปฏิบัติดังน้ี 

9.13.3.2.1 เครื่องเซิรฟเวอร – ในระบบเครือขายใหม ตองตั้ง ติดต้ัง ต้ังคาและทดสอบ 
กอนท่ีระบบเครือขายเดิมจะถูกปดลง ระบบเครือขายเกาและใหมจะปฏิบัติงานรวมกันในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อตรวจสอบ
ผลการดําเนินการของเครื่องเซิรฟเวอร และระบบเครือขายใหมเทาท่ีตองการ 

9.13.3.2.2 เครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น – สวนประกอบของเครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่นในระบบ
เครือขายใหมตองไดรับการตั้งคาและทดสอบกอนท่ีระบบเครอืขายเกาจะถกูปด และยงัสามารถนําเครือ่งเวริกสเตชั่นใน
ระบบเครอืขายเกาไปใชในระบบเครือขายใหมไดตามตองการ 

9.13.3.2.3 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย – ระบบเครือขายใหมจะตองไดรับการตั้งคาและ
ทดสอบกอนท่ีระบบเครือขายเกาจะถูกปด การดเชื่อมตอระบบเครือขายใหมและเกาจะเปดการปฏิบัติงานไปพรอมกัน 

9.13.3.2.4 สื่อในระบบเครือขาย – ควรไดรับการติดต้ังและทดสอบวากอนวนัเคลื่อนยาย 
โดยนําเครื่องตรวจสอบระบบเครือขายมาใชในทุกขั้นตอน ต้ังแตกอนการเคลื่อนยาย ระหวางการเคลื่อนยาย และหลงั
การเคลื่อนยาย เพื่อยืนยันวาระบบเครือขายปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
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แบบฝกหัดทายบท 

 

1. ปญหากรณีศึกษา 
คุณไดรับการมอบหมายใหปรับปรุงระบบเครือขายใหกับบริษัทรายยอยรายหนึง่ ซึ่งมีระบบเครือขายท่ีจัดต้ัง 

ต้ังแตป 1989 มีเพียงการปรบัปรุงเล็กนอย และเปลี่ยนอุปกรณชนิดเดียวกันทดแทนของเดิมบาง ระบบเครือขายเปน
แบบ Peer-to-Peer ไมมีเครื่องไฟลเซิรฟเวอร สื่อท่ีใชเปนสาย coaxial แบบหนา (มาตรฐาน Ethernet) เครื่อง
คอมพิวเตอรในระบบเครือขายคือคอมพิวเตอรสวนบุคคล 386-33 ระบบปฏิบัติการที่ใชคือ Windows for 

Workgroups 3.11 บริษัทใชโปรแกรมประยุกตการจัดการเอกสารและ spreadsheets เปนโปรแกรมในสํานักงาน 

บริษัทตองการที่จะปรับปรุงใหเปนระบบเครือขายแบบ  Server-Based และมีการเพิ่มพื้นท่ีของสํานักงานไป
ยังอีกอาคารหนึ่ง และตองการเดินสายระบบเครือขายใหม โดยใชสื่อท่ีมีความยืดหยุนราคาไมแพง และบริษทักําลังจะ
เริ่มใชซอฟตแวรใหมท่ีออกแบบอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต คุณจะแนะนําอะไรบางในการทําการปรับปรุง 
 

2. ปญหากรณีศึกษา 
คุณไดรับมอบหมายใหเคลื่อนยายเครื่องไฟลเซิรฟเวอรของบริษัท เครื่องเครื่องเวิรกสเตชั่น 10 เครื่อง และ

เครื่องพิมพ 2 เครื่อง ไปยังสํานักงานใหม ท่ีหางออกไป 500 ไมล สํานักงานใหมไดรับการเดินสายสําหรับระบบเครือขาย
ใหม ผูจัดการไดบอกคุณวาระบบเครือขายใหมจะตองปฏิบัติงานไดกอนท่ีระบบเครือขายเกาจะถูกปดลง เพราะการหยุด
ปฏิบัติงานจะทําความเสียหายใหกับธุรกิจได อยางไรก็ตามจะไมมีการซื้ออุปกรณเพิ่มเติมสําหรับสํานักงานใหม ระบบ
เครือขายน้ีสามารถเคลื่อนยายไดโดยไมตองหยดุการปฏิบัติงาน หรือไม ถาไดตองทําอยางไร ถาไมไดคุณมีแผนการ
อยางไรในการเคลื่อนยายระบบเครือขายน้ี 

 

3. Baseline ผลการทํางานของระบบเครือขายคืออะไร? ทําไมจึงควรจะมีไว? 

4. Netware monitor และ protocol analyzers คืออะไร? อุปกรณท้ังสองอยางทําหนาท่ีอะไรในการจัดการ
เอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเครือขาย? และสามารถเตือนคุณถึงผลการปฏิบัติงานของเครือขายท่ีดอยลง
ไดในทางใดบาง? 

5. เอกสารขอมูลเกี่ยวกับประวัติของเครือขายควรมีขอมูลเฉพาะของฮารดแวร และซอฟตแวรในระบบเครือขายหรือไม? 

ถาควรมี เพราะอะไร? 

 

จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
 

6. การตรวจสอบและจัดการเอกสารขอมูลของระบบเครือขายในขณะที่การปฏิบัติงานเปนไปดวยดี เปนการสราง 
  สําหรับมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของระบบเครือขายท่ีไมปกต ิ

7.     เปนเครื่องมือในการตรวจจับและกลั่นกรองกลุมขอมูลและวิเคราะหกิจกรรมของ
ระบบเครือขาย 

8.     และ    เปนสิ่งที่นํามาใชในการทดสอบการเชื่อมตอระบบเครือขาย 
โดยการสงขอมูลไปยังแมขายปลายทางและตรวจสอบการตอบกลับมา 



 257

9. ระหวางการตรวจสอบผลการปฏิบัติการของเครือขาย     สามารถระบุบริเวณที่มีผลการ
ปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งถาไดรับการปรบัปรุงก็จะไดประโยชน 

10. ผูจําหนายระบบเครือขายไดสราง                                Software เพื่อชวยใน
การตรวจสอบและปรับปรุงผลการปฏิบัติการของระบบเครือขาย 

11. หลังจากสราง baseline สําหรบัผลการปฏิบัติการของระบบเครือขายแลว คุณจําเปนตองรักษา    ของ
ผลการปฏิบัติการ เพื่อชวยในการแกไขปญหาในอนาคต 

12. เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติการของระบบเครือขาย ผูบริหารระบบสามารถปรับปรุง      ,     ,  และ  
    

13. ขณะที่ทํางานกับอุปกรณไฟฟา ตองระมัดระวังในการปองกัน                               ท่ี
จะทําความเสียหายใหกับอุปกรณได 

14. การติดต้ังการดเชื่อมตอระบบเครือขายใหม ใชวธีิการติดต้ัง เชนเดียวกันกับการติดต้ัง     

15. ในการปรับปรุงเราทเตอร เบราทเตอร รีพีตเตอร และบริดจน้ัน วิธีท่ีดีท่ีสุดคือใหดําเนินการโดย       

   

16. ขั้นตอนสุดทายของการปรับปรงุระบบเครือขาย คือ       

17. เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงฮารดแวรในระบบเครือขายคือ         Utility 

18. ระยะเวลาที่ระบบเครือขายสามารถ     เปนปจจัยสําคัญในการจัดการและจัดเวลาในการ
เคลื่อนยาย 

19.     เปนผูวางแผนการเคลื่อนยายระบบเครือขาย 

20. ภายหลังจากการเคลื่อนยายระบบเครือขาย จะตองทําการตรวจสอบ     ของระบบเครือขาย 
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