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คำนำ
คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการปฏิ บ ัติ งานของนัก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ชานากการ ซึ่ งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานฝึ กอบรมและพัฒนาสื่ อสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แนวทางในการปฏิ บ ัติ งานนี้ เป็ นไปตามพื้ น ความรู ้ ประสบการณ์ และภาระงาน
ปั จจุบนั ของผูจ้ ดั ทาคู่มือ โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิที่ต้องใช้ความรู ้ ความชานาก เกี่ ยวกับการ
บริ ห ารจัด การ การดู แ ลควบคุ ม เว็บ ไซต์ห ลัก ของมหาวิ ท ยาลัย และการให้ บ ริ ก ารการใช้พ้ื น ที่
เว็บไซต์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กบั งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตอบปั กหาและชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิ บตั ิ งานเล่มนี้ คงจะเป็ นประโยชน์และแนวทางในการ
นาไปปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่สนใจในงานคอมพิวเตอร์ ไม่มากก็นอ้ ย หากมีเนื้ อหาที่ขาดตกบกพร่ อง
ประการใด ผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับคาติชมด้วยความยินดีและจะนาไปปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป
ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียนเอกสาร ตารา และรายงานต่าง ๆ ที่ได้อา้ งอิงไว้ท้ งั หมด
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กิตติกรรมประกำศ
คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านนัก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ ช านาญการ งานฝึ กอบรมและพัฒ นาสื่ อ
สารสนเทศ ได้สาเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดีได้ เพราะได้รับคาแนะนาการให้คาปรึ กษาในการแก้ไขปั ญหา
และตรวจสอบข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการจัด ท าจากบุ ค ลากร ศู น ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์รชฏ เชื้ อวิโรจน์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณศรี กุล นันทะชมภู ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้โอกาสต่อผูจ้ ดั ทา
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกคน
ที่ ช่ วยสนับ สนุ นด้านอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อต่ าง ๆ ที่ ใช้ใ นการจัดท าคู่ มื อการปฏิ บ ตั ิ งาน ครั้ ง นี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียนเอกสาร ตารา และรายงานต่าง ๆ ที่ได้อา้ งอิงไว้ท้ งั หมด
ท้ายสุ ดนี้ หากมีสิ่งขาดตกบกพร่ องหรื อผิดพลาดประการใด ผูเ้ ขียนขออภัยมาเป็ นอย่างสู ง
มา ณ ที่ น้ ี ด้วย และผูจ้ ัดท าคู่ มื อ หวัง ว่า คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านนี้ คงมี ป ระโยชน์ บ ้า งไม่ ม าก ก็ น้ อ ย
สาหรับบุคคลหรื อสถานศึกษาทัว่ ไป

ประวิทย์ วิมานทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

-ค-

สำรบัญ

กิตติกรรมประกาศ
สารบักภาพ
สารบักตาราง
บทที่ 1 บทนำ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนงาน
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 2 รู้ จักกับ Web Hosting
ทาความรู ้จกั กับ Web Hosting
โครงสร้างการทางานระบบเว็บ
Web Hosting แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
ชนิดของ Web Hosting แบ่งตามระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
รู ปแบบการบริ การ Web Hosting
สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมก่อนติดตั้ง Web Hosting
บทที่ 3 รู ปแบบกำรสร้ ำง Web Server
ชนิดของ Web Server
บทที่ 4 กำรติดตั้งโปรแกรมบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ IIS
การเปิ ดใช้บริ การ (การติดตั้ง) IIS บนเครื่ อง Windows Server
การปรับตั้งค่าการใช้งานของ IIS
การเริ่ มคาสัง่ ให้ IIS ทางาน
ทดสอบเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML
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สำรบัญ

บทที่ 5 กำรติดตั้งกำรติดตั้งภำษำสคริปต์ บน Web Server
การติดตั้งและทดสอบภาษา ASP บน Web Server
การติดตั้งและทดสอบภาษา PHP บน Web Server
บทที่ 6 กำรติดตั้งฐำนข้ อมูล MySQL บน Windows Server 2003
ขั้นตอนการติดตั้ง MySQL
การติดตั้งเครื่ องมือจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin
Code PHP สาหรับทดสอบการติดต่อฐานข้อมูล MySQL
บทที่ 7 กำรติดตั้งและบริหำรจัดกำร FTP Server
รู ้จกั กับ FTP Server
การติดตั้ง FTP Server บน Windows Server 2003
การสร้าง FTP Site จาก Default เพื่อใช้งาน
การกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งานบน FTP Server
การจากัด IP Address เพื่อเข้าใช้บริ การบน FTP Server
การทดสอบการใช้งาน FTP Server
การใช้งาน FTP ผ่านทาง Command Prompt
การสร้าง FTP Site แบบ Virtual Host
บทที่ 8 กำรติดตั้ง Trend Micro Antivirus Server
ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
ทาไมต้องติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
ขั้นตอนการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
บทที่ 9 การสารองข้ อมูลของ Web Server
เทคโนโลยีของ SAN (Storage Area Network)
การ Backup และการ Restore ข้อมูล ด้วย windows 2003 server
การกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
บรรณำนุกรม
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-จสำรบัญภำพ
ภำพ
1.1 แสดงตัวอย่างการทางานของ Web Hosting
1.2 Work Flow กระบวนงานการปฏิบตั ิงานการจัดทา Web Hosting
1.3 แสดงหน้าจอโปรแกรมบริ หารจัดการเว็บไซต์
Internet Information Services (IIS)
2.1 แสดงโครงสร้างการทางานระบบเว็บ
2.2 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2003
2.3 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ Linux Web Hosting
2.4 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ BSD Web Hosting
3.1 ตัวอย่างการติดตั้ง Apache Web Server
3.2 ตัวอย่างการติดตั้ง OmniHTTPD
3.3 ตัวอย่างการติดตั้ง Xitami Web Server
3.4 แสดงหน้าจอระบบบริ การจัดการเว็บไซต์ IIS ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.5 ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม PWS
3.6 ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม Apache Tomcat
4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (Add Components)
4.2 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (Application Server)
4.3 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (เลือก Internet Information Services)
4.4 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (เลือก Component ที่จาเป็ นต้องใช้)
4.5 คลิก OK เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการหาไฟล์
4.6 คลิก Browse เพื่อหาโฟลเดอร์ i386 ในแผ่นซี ดีรอม
4.7 คลิก Open เพื่อเปิ ดไฟล์ที่ตอ้ งใช้ในการ Install (convlog.ex_)
4.8 คลิก OK เพื่อเริ่ มทาการติดตั้ง
4.9 ระบบรายงานการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
4.10 การเรี ยกใช้งาน IIS
4.11 แสดงการสร้าง Web Site ใหม่
4.12 แสดงการสร้าง Web Site ใหม่
4.13 แสดงการตั้งชื่ อเว็บไซต์ใหม่
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-ฉสำรบัญภำพ (ต่ อ)
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4.14 การกาหนดค่าใน Web Site Creation
4.15 แสดงการเลือก Home Directory
4.16 แสดงขั้นตอนสุ ดท้ายของการสร้างเว็บไซต์ใหม่
4.17 การตั้งค่าของ Tab Web Site
4.18 Tab Home Directory
4.19 การกาหนดชื่ อไฟล์หน้าแรกของเว็บไซต์
4.20 คาสั่งเริ่ มทางานและหยุดการทางานของเว็บไซต์
4.21 คาสั่งภาษา HTML
5.1 การติดตั้ง ASP บน IIS
5.2 ตัวอย่างสคริ ปภาษา ASP และผลลัพธ์จากการเรี ยกดูผา่ น Web Browser
5.3 ขั้นตอนการติดตั้งตัวแปรภาษา PHP
5.4 ตรวจสอบการทางานของ PHP กับ IIS
5.5 ตรวจสอบการทางานของ Web Service Extensions ของ PHP
5.6 ทดสอบตัวแปรภาษาสคริ ปต์ PHP
6.1 Download ตัวติดตั้ง Mysql
6.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Mysql ขั้นตอนที่ 1
6.3 ขั้นตอนการติดตั้ง Mysql ขั้นตอนที่ 2
6.4 ขั้นตอนการติดตั้ง Mysql ขั้นตอนที่ 3
6.5 การตั้งค่าพื้นฐาน Mysql
6.6 กาหนดรายละเอียด MySQL เพิม่ เติม
6.7 การกาหนดรหัสผ่าน และตั้งค่าการ Remote
6.8 หน้าจอแสดงการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
6.9 ทดสอบเข้าใช้งาน MySQL Server
6.10 แสดงหน้าเว็บไซต์สาหรับ Download ตัวติดตั้ง phpMyAdmin
6.11 แตกไฟล์ตวั ติดตั้ง phpMyAdmin
6.12 เปลี่ยนชื่อไฟล์ config
6.13 หน้าจอการ Login เข้าสู่ ระบบ phpMyAdmin
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6.14 หน้าจอของโปรแกรม phpMyAdmin
6.15 แสดงหน้าจอทดสอบการติดต่อฐานข้อมูล
7.1 การติดตั้ง FTP Server บน Windows Server 2003
7.2 ตรวจสอบสถานะการทางานของ FTP Server
7.3 แสดงรายละเอียดการตั้งค่าของแท็บ FTP Site
7.4 แสดงรายละเอียดการตั้งค่าของแท็บ Home Directory
7.5 การกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งานบน FTP Server
7.6 การจากัด IP Address เพื่อเข้าใช้บริ การบน FTP Server
7.7 การเข้าใช้บริ การ FTP Server
7.8 การเข้าใช้บริ การ FTP ผ่านทาง Command Prompt
7.9 การเข้าสู่ ข้ นั ตอนการสร้าง Account
7.10 การเข้าสู่ หน้าจอการสร้าง New User
7.11 การเพิ่ม User ใหม่ในระบบ
7.12 การเพิ่ม User ในหัวข้อ Security
7.13 การเลือก User เพื่อให้สิทธิ์ การเข้าใช้
7.14 การเลือก User เพื่อให้สิทธิ์ การเข้าใช้
8.1 หน้าเว็บไซต์สาหรับโหลดโปรแกรมมาติดตั้ง
8.2 Security Warning
8.3 เลือกรู ปแบบในการ Install
8.4 คลิก Install เพื่อทาการติดตั้ง
8.5 แสดงหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม Trend Micro OfficeScan
8.6 แสดงหน้าจอเมื่อทาการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
9.1 โครงสร้างพื้นฐานการเชื่ อมต่อของระบบ SAN
9.2 แสดงการเชื่ อมต่อแบบ ISCSI SAN
9.3 คลิกเลือกเมนูเพื่อทาการ Map Network Drive
9.4 เลือก Drive และ Folder สาหรับจัดเก็บไฟล์
9.5 คลิกเลือกคาสั่ง Backup
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ภำพ
9.6 เรี ยก ntbackup ผ่านคาสั่ง run
9.7 คลิกคาสั่ง Advanced Mode
9.8 คลิกที่คาสั่ง Schedule Jobs
9.9 โปรแกรมแสดงหน้าต่าง Welcome to the Backup Wizard
9.10 เลือกรู ปแบบการสารองข้อมูล
9.11 เลือก Drive และ Folder ที่ตอ้ งการทาการสารองข้อมูล (Backup)
9.12 ระบุ Path ที่เก็บไฟล์สารองข้อมูล(Backup)
9.13 เลือกรู ปแบบการสารองข้อมูล (Backup)
9.14 เลือกรู ปแบบการตรวจสอบข้อมูล
9.15 เลือกรู ปแบบการจัดเก็บและสารองข้อมูล
9.16 ตั้งชื่อ Job name และตั้งตารางเวลาการสารองข้อมูล
9.17 การตั้งเวลาในการสารองข้อมูล
9.18 ป้อน Username และ Password ของผูด้ ูแลระบบ
9.19 หน้าต่างโปรแกรม Backup
9.20 เลือกชื่อไฟล์ที่ได้ทาการสารองข้อมูล (Backup) ไว้
9.21 เลือก Volume ที่ตอ้ งการกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
9.22 คลิก Finish เพื่อเริ่ มทาการกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
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บทที่ 1
บทนำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดาเนิ นการติดตั้ง
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ 2539 เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลัย และ
ข้าราชการ ลูกจ้างและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
สานักงานคณะ กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นศูนย์กลาง (Internet Node) โดยใช้ชื่อกลุ่ม “Uninet”
และ ได้เช่ าใช้บ ริ ก าร ISP จากบริ ษ ทั เอเน็ ท ในเครื อข่าย Metro Lan และจากบริ ษ ทั ที ที แอนด์ที
จากัด (มหาชน) เป็ นเส้นทางสารอง ทาให้ปัจจุบนั ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอีก
2 วิทยาเขต ได้มีการใช้ประโยชน์จากระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในการปฏิบตั ิงานการติดต่อสื่ อสาร
ข้อมู ล ข่ าวสารภายในหน่ วยงานและระหว่างวิท ยาเขต โดยทุ ก ส่ วนได้มี ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์เพื่ อ
เผยแพร่ ของมูลข่าวสารและ ให้บริ การแก่สาธารณะอย่างกว้างขวาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และ
ให้ บ ริ ก ารจัด สรรพื้ น ที่ เว็บ ไซต์ (Web Hosting) แก่ ห น่ วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ที่ ไ ม่ มี เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ (Web Server) เป็ นของตนเอง เพื่ อ จัดเก็ บ ข้อมู ล ของหน่ วยงาน เช่ น
HTML FILE, รู ปภาพ, แฟ้มข้อมูลเอกสาร, หรื อโปรแกรมต่าง ๆ แล้วนามาประกอบรวมมันเป็ นเว็บ
เพจ (Web Page) เก็ บ ไว้ที่ เว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ (Web Server) ซึ่ ง เชื่ อ มต่ อกับ เครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต ของ
มหาวิทยาลัย ทาให้สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสู่ โลกอินเตอร์ เน็ตได้ตลอดเวลา
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีคู่มือปฏิ บตั ิ งานการบริ หารจัดการ Web Hosting ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ชดั เจน
อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ที่ แสดงถึ งรายละเอี ยดขั้นตอนการปฏิ บ ัติงานของกิ จกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ ให้มีการพัฒนาการ
ทางานได้อย่างถู กต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่ ได้
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3. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการ Web Hosting ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมาตรฐาน
และกระบวนการบริ หารจัดการที่ชดั เจน และสามารถให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ขอบเขต
คู่มื อการปฏิ บ ตั งานเล่ ม นี้ ครอบคลุ ม ถึ งขั้นตอนการท างานด้านการบริ หารจัดการพื้ น ที่
เว็บ ไซต์ (Web Hosting) ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ ตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการติ ด ตตั้ง
โปรแกรมบริ หารจัดการเว็บไซต์ (IIS) การสร้างเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเข้าในระบบ การกาหนดตาแหน่ ง
ในการจัดเก็ บ ข้อมู ล การติ ดตั้ง ภาษาสคริ ป ต์บ น Web Server การติ ด ตั้งฐานข้อ มู ล MySQL บน
Windows Server 2003 การติ ดตั้งและบริ ห ารจัดการ FTP Server การตั้งค่ าการให้สิ ทธิ ก ารเข้าใช้
พื้ น ที่ บ นเครื่ อ ง Web Server ของผู ด้ ู แ ลเว็บ ไซต์ข องหน่ ว ยงาน การตั้ง ค่ า FTP Site ส าหรั บ การ
Upload ข้อ มู ล การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งของข้อ มู ล โดยการติ ด ตั้ง โปรแกรมป้ อ งกัน และ
ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสารองข้อมูลบน Web Server
3. นิยำมคำศัพท์ทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 เว็บโฮสติง้ (Web Hosting)
คือผูใ้ ห้บริ การรับฝากพื้นที่เก็บเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์บนอินเตอร์ เน็ต
ได้ สามารถแบ่งได้สองลักษณะ คือ
1. Free Web Hosting เป็ นเว็บ โฮสติ้ งที่ เปิ ดให้บ ริ ก ารฟรี ส่ วนใหญ่ จะมี ข ้อจากัดในเรื่ อง
พื้นที่การใช้งาน geocities.com, myfreewebs.net, pathosting.co.th
2. Commercial Web Hosting เป็ นเว็บโฮสติ้งที่เป็ นรู ปแบบบริ ษทั ที่เป็ นรู ปแบบเชิ งการค้า
หรื อธุ รกิจ เช่น hostingdynamo.com, ksc.net, hosting.co.th
ปัจจุบนั มีผใู ้ ห้บริ การ Web Hosting อย่างหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ว่าเรานาเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ไป
ฝากไว้ที่ ใด ตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การเว็บโฮสติ้งและรับ ฝากโฮสติ้ง เช่ น การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย
(CAT), ศู น ย์บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต (ISP), องค์ ก รธุ ร กิ จ (Office), บ้ า น บ้ า นเช่ า หอพัก (Home),
สถาบันการศึกษา (School University)
3.2 เว็บเซอร์ ฟเวอร์ (Web Server)
คื อ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ท าหน้าที่ เป็ นเครื่ องบริ ก ารเว็บ เพจแก่ ผูร้ ้ องขอ ด้วยโปรแกรม
ประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ ร้องขอข้อมู ลผ่านโปรโตคอลเฮชที ทีพี (HTTP = Hyper
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Text Transfer Protocol) เครื่ องบริ การจะส่ งข้อมู ลให้ผูร้ ้ องขอในรู ปของข้อความ ภาพ เสี ยง หรื อ
สื่ อผสม เครื่ องบริ การเว็บเพจมักเปิ ดบริ การพอร์ ท 80 (HTTP Port) ให้ผูร้ ้ องขอได้เชื่ อมต่อและนา
ข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์ เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) หรื อฟายฟร็ อก (FireFox
Web Browser) การเชื่ อ มต่ อ เริ่ ม ด้ว ยการระบุ ที่ อ ยู่เว็บ เพจที่ ร้ อ งขอ (Web Address หรื อ URL =
Uniform Resource Locator) เช่ น http://www.google.com ห รื อ http://www.thaiall.com เป็ น ต้ น
โปรแกรมที่นิยมใช้เป็ นเครื่ องบริ การเว็บ ได้แก่ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรื อไมโครซอฟท์
ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server)
3.3 โดเมนเนม (Domain Name)
คื อ ชื่ อเว็ บ ไซต์ (ที่ ไ ม่ มี ก ารซ้ ากั น กั บ เว็ บ ไซต์ อื่ น ๆ) เช่ น google.com, kapok.com,
thairath.co.th
3.4 เว็บไซต์ (Web Site)
คื อ Web page หลายๆ หน้าที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วข้องกันน าประกอบเข้าด้วยกัน เพื่ อน าเสนอ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อสารสนเทศอื่ น ทางอิ น เตอร์ เน็ ต เช่ น www.mju.ac.th, www.nectec.or.th,
www.thairath.com, www.kapook.com, kanchanapisek.or.th,
3.5 www (World Wide Web)
เป็ นบริ ก ารข้อ มู ล โดยข้อ มู ล ของ www จะอยู่ใ นรู ป เอกสารแบบ Hypertext ซึ่ งภายใน
เอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใย
แมงมุม เป็ นที่มาของคาว่า Web.
3.6 โฮมเพจ (Home Page)
เป็ นหน้าแรกของเว็บไซต์เปรี ยบได้กบั หน้าปกหนังสื อ โดยปกติชื่อไฟล์โฮมเพจเราจะตั้ง
โดยใช้ ชื่ อ ว่ า index หรื อ default ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ ภาษาหรื อแนวทางของผู ้ที่ พ ัฒ นาเว็ บ ไซต์
ตัวอย่างเช่น
-

index.html, index.htm, default.htm, default.html กรณี พฒั นาด้วยภาษา HTML
index.php กรณี พฒั นาด้วยภาษา PHP
index.asp, default.asp กรณี พฒั นาด้วยภาษา ASP
index.aspx, default.aspx กรณี พฒั นาด้วยภาษา ASP.NET
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- index.jsp กรณี พฒั นาด้วยภาษา JSP, Servlet
- index.cgi, index.pl กรณี พฒั นาด้วยภาษา PERL
3.7 เว็บเพจ (Web Page)
เป็ นหน้าแสดงข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ ซึ่ งการตั้งชื่อไฟล์จะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดข้อมูลและภาษา
ที่ผใู ้ ช้ในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น history.html, staff.html, sitemap.php, contact.php, home.html
3.8 เว็บเบรำเซอร์ (Web Browser)
คือ โปรแกรมที่ใช้เรี ยกเปิ ดใช้งานหรื อเรี ยกดูขอ้ มูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ตัวอย่างเว็บเบราเซอร์
ที่นิยมใช้งานในปั จจุบนั เช่น
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Opera
- Safari
- Netscape
- Chrome
3.9 อัปโหลด (Upload)
คือ การส่ งข้อมูลจากเครื่ องของเราไปยัง Web Server เมื่อเราสร้าง Web page แต่ละหน้า
แล้ว ต้องส่ งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริ การข้อมูล www โดย
อาศัยโปรแกรม FTP

ภาพ 1.1 แสดงตัวอย่างการทางานของ Web Hosting
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หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการให้บริ การจดชื่ อเว็บไซต์ Domain Name และ
จัดสรรพื้ นที่ ในการจัดเก็ บ ข้อมู ล เว็บ ไซต์ของหน่ วยงานทั้งหมดภายในมหาวิท ยาลัย โดยมี งาน
ฝึ กอบรมและพัฒนาสื่ อสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบหลักในการให้บริ การและปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะนา ดูแลและ
พัฒนาระบบ Web Hosting อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่มหาวิทยาลัย
4. Work Flow กระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดทำ Web Hosting

ภาพ 1.2 Work Flow กระบวนงานการปฏิบตั ิงานการจัดทา Web Hosting
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เอกสำรอ้ำงอิง
การบริ หารจัดการเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้โดยใช้โปรแกรม Internet Information
Services (IIS) Manager เวอร์ ชั่ น 6 เป็ นตั ว ควบคุ ม และบริ หารจั ด การเว็ บ ไซต์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด

ภาพ 1.3 แสดงหน้าจอโปรแกรมบริ หารจัดการเว็บไซต์ Internet Information Services (IIS)
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บทที่ 2
ทำควำมรู้ จักกับ Web Hosting
ทำควำมรู้ จักกับ Web Hosting
Web Hosting คื อการให้บริ การเกี่ ยวกับการฝากข้อมู ลเว็บไซต์ โดยที่ ศูนย์บริ การรั บฝาก
Web Hosting จะมีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ให้บริ การตามชนิ ดของภาษา และฐานข้อมูลที่ผูใ้ ช้งานพัฒนา
การติดตั้ง Web Hosting ใช้งานในองค์กรไม่ใช่เรื่ องง่าย ผูท้ ี่เป็ นผูด้ ูแลระบบ (Admin) จะต้องศึกษา
รายละเอียดหลายอย่างด้วยกัน ทั้งในส่ วนของการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย การปรับแต่งค่า
(Config) ต่าง ๆ การติดตั้งระบบบริ หาร Web Hosting (Control Panel) การสารอง ฐานข้อมูลลูกค้า
เป็ นต้น โดยการเซตค่าต่างๆ จะต้องคานึ งถึงความปลอดภัย (Security) และรองรับกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ด้วย
โครงสร้ ำงกำรทำงำนระบบเว็บ
โครงสร้างของการทาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายลาดับชั้น ดังภาพที่แสดง

ภาพ 2.1 แสดงโครงสร้างการทางานระบบเว็บ
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Web Hosting แบ่ งตำมลักษณะกำรใช้ งำน
ชนิดของ Web Hosting สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ชนิดด้วยกันคือ
1. Free Web Hosting เป็ น Web Hosting ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารฟรี ผู ้ที่ ต้อ งการใช้ ง านพื้ น ที่ เก็ บ
ข้อมูลจะต้องเข้าไปสมัครสมาชิ กก่อนจึงจะใช้งานได้ โดยที่ Free Web Hosting ยังสามารถแบ่งได้
อีกสองชนิด คือ
1.1 Static Web Hosting เป็ น Free Web Hosting ใช้ทดสอบภาษา HTML ได้อย่าง
เดียว ซึ่ งนิยมใช้กนั ในสมัยก่อน เช่น geocities,.yahoo.com
1.2 Dynamic Web Hosting เป็ น Free Web Hosting ที่ มี ภ าษาชนิ ด Server-SideScript เช่น PHP, ASP, ASP.NET, JSP ให้ผใู ้ ช้ทดลองใช้ โดยที่บาง Web Hosting มีฐานข้อมูลให้ผู ้
เลื อ กใช้ง านด้วย Web Hosting ลัก ษณะนี้ เหมาะส าหรั บ นัก พัฒ นาเว็บ โปรแกรมมิ่ ง นั ก เรี ย น/
นักศึกษา หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการทดสอบภาษาสคริ ปต์ของตนเองแบบออนไลน์
2. Commercial Web Hosting เป็ น Web Hosting ที่ ผูใ้ ช้ต้องจ่ายเงิ นค่ าบริ ก ารฝากข้อมู ล
ต่ า งๆ เป็ นรายเดื อ น หรื อ รายปี ข้อ ดี ข อง commercial web hosting สามารถเลื อ กเช่ า พื้ น ที่ ไ ด้
เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนตามความใหญ่โตของเว็บไซต์ได้ เมื่อเว็บไซต์มีเนื้ อหา
เยอะขึ้ น พื้ น ที่ ไ ม่ พ อสามารถอัพ เกรดเพิ่ ม พื้ น ที่ ภ ายหลัง ได้ » ปริ ม าณการส่ ง ข้อ มู ล เข้า ออก
(DataTransfer) มากกว่า Free Web Hosting ดัง นั้น จึ ง รองรั บ จานวนผู เ้ ข้า ชมได้ม ากกว่า » มี อี เมล
POP3 คือ ชื่ ออีเมล@ชื่ อโดเมน.สกุล เป็ นของตนเอง และสามารถรับส่ งอีเมล์จาก website ได้ ไม่มี
กรอบ หรื อโฆษณาของผูใ้ ห้บริ การอยูใ่ น website ของท่าน» มีความเร็ วสู งกว่า free web host เพราะ
มีปริ มาณผูร้ ่ วมใช้ต่อเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ น้อยกว่าแบบแจกฟรี สามารถเลือกแบบที่ใช้งานฐานข้อมูล
(Database) หรื อ ภาษาสคริ ปได้ อัพโหลด ดาวโหลดไฟล์ ผา่ นทาง โปรแกรมรับส่ งไฟล์ FTP client
ได้ ตัวอย่างเว็บ ไซต์ที่ ให้บ ริ การประเภทนี้ เช่ น http://www.bythailand.com, http://www.ecomsiam.com,
http://www.idc.cattelecom.com

ชนิดของ Web Hosting แบ่ งตำมระบบปฏิบัติกำรเครื อข่ ำย
ชนิ ด Web Hosting ที่ นิ ย มในเมื อ งไทย แบ่ ง ตามชนิ ด ของระบบปฏิ บ ัติ ก ารเครื อ ข่ า ย
สามารถแยกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. Windows Web Hosting เป็ น ระบบโฮสติ้งที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการ Windows Server ของ
ไมโครซอฟต์มาทาเป็ น Web Hosting ตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ เช่น
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- Windows 2000 Server
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
ในส่ วนของ Windows Web Hosting เหมาะสาหรับผูท้ ี่พฒั นาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา ASP
หรื อ ASP.NET หรื อเป็ นผูพ้ ฒั นาเว็บที่คุน้ เคยกับการใช้ระบบปฏิบตั ิการของ Windows OS เสี ยเป็ น
ส่ วนใหญ่ เนื่ องจากภาษาดังกล่ าวเป็ นของค่ายไมโครซอฟต์เหมื อนกัน หรื อบางครั้งอาจติ ดตั้งตัว
แปรภาษาอื่น เช่น PHP JSP ลงไปใน Server เพิ่มเติมได้ ซึ่ง Web Hosting ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2003

ภาพ 2.2 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2003
2. Linux Web Hosting เป็ นระบบโฮสติ้ ง ที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บ ั ติ ก าร Linux ท าเป็ น Web
Hosting โดยในปั จจุบนั ระบบ Linux มีให้เลือกใช้งานหลายค่ายด้วยกัน ทั้งแบบเชิ งการค้าและแบบ
ใช้งานฟรี ลกั ษณะโอเพ่นซอร์ ส เหมาะสาหรับผูท้ ี่พฒั นาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา PHP, PERL. PYTHON,
JSP, TCL, RUBY ตั ว อ ย่ า งระ บ บ L inux ที่ ได้ รั บ ค วาม นิ ย ม ใน ปั จจุ บั น ตั ว อ ย่ า งเช่ น
http://www.redhat.com, http://fedoraproject.org, http://www.centos.org, http://www.opensuse.org
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ภาพ 2.3 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ Linux Web Hosting
3. BSD Web Hosting เป็ นระบบโฮสติ้ ง ที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารตระกู ล BSD Hosting
(ระบบปฏิบตั ิการ BSD คือซอฟต์แวร์ เสรี ซ่ ึ งเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่เหมือนยูนิกซ์ ) มาทาเป็ น Web
Hosting ปั จจุ บนั โฮสติ้งลักษณะนี้ จะนิ ยมใช้งานอยู่ในศู นย์บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต (Internet Service
Provider) สถาบันการศึ กษา และบริ ษทั เอกชนหลายแห่ ง เนื่ องจากตัวระบบมี ความแข็งแกร่ งสู ง
เหมาะส าหรั บ ผูท้ ี่ พ ัฒ นาเว็บ ไซต์ด้วยภาษา PHP, PERL, PYTHON, JSP, TCL, RUBY ตัว อย่า ง
ร ะ บ บ B S D ที่ ไ ด้ รั บ ค ว าม นิ ย ม เช่ น http://www.freebsd.org, http://www.openbsd.org,
http://www.netbsd.org
ลักษณะเด่นของระบบปฏิ บตั ิการ FreeBSD ที่เห็นได้ชดั เจนคือความสามารถทางานด้วย
ฮาร์ ดแวร์ ที่มีคุณสมบัติต่ าๆ ได้เช่ นเครื่ อง 486 หรื อ Pentium 75 ก็ส ามารถที่ จะสร้ างเซิ ฟ เวอร์ ใน
เรื่ องของลิขสิ ทธิ์ ที่ FreeBSD ใช้ลิขสิ ทธิ์ แบบ BSD ซึ่ งเอื้ออานวยความสะดวกในการต่อการพัฒนา
โปรแกรมต่อได้มากกว่ารู ปแบบของลิขสิ ทธิ์ แบบ GPL ราคาในการจัดหาโปรแกรม FreeBSD ด้วย
ราคาที่ไม่สูง อีกประเด็นหนึ่ งคือความของความปลอดภัยของระบบ FreeBSD เนื่ องจาก FreeBSD
ได้ทาการตั้งค่าปกติในเรื่ องความปลอดภัยไว้อย่างเข้มงวด จุดด้อยของ FreeBSD การใช้งานของ
โปรแกรม FreeBSD ยังไม่แพร่ หลายมากนัก ขาดการขาดบุคลากรที่ มีความสามารถในการติดตั้ง
และการดูแลระบบ
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ภาพ 2.4 แสดงหน้าจอของระบบปฏิบตั ิการ BSD Web Hosting
รู ปแบบกำรบริกำร Web Hosting
รู ปแบบการให้บริ การ Web Hosting ในปั จจุบนั โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานจาก
เว็บ ไซต์ต่างๆ สามารถจาแนกรู ป แบบการให้บริ การ Web Hosting ได้ท้ งั หมด 6 ประเภทใหญ่ ๆ
ด้วยกันดังนี้
1. Stand Alone Web Hosting
เป็ น Web Hosting ที่ติดตั้งใช้งานอยูท่ ี่หน่ วยงานตนเอง โดยผูด้ ูแลระบบจะต้องมีการ
ติดตั้งและบริ หารจัดการเองทั้งหมด Hosting รู ปแบบนี้ เหมาะสาหรับองค์กรที่มีการเชื่ อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งแบบ ADSL Fiber Optic เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั เว็บมหาวิทยาลัยแม่โจ้เองก็เป็ น
Web Hosting ในรู ป แบบนี้ เนื่ อ งจากมี เครื อ ข่ ายภายในแบบความเร็ ว 1 Gbps. และเช่ า สั ญ ญาณ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเชื่อมโยงไปยังภายนอกอีกหลายช่องทาง
2. Shared Web Hosting
เป็ นบริ การรับฝาก Web Hosting ที่แบ่งขายลูกค้าเป็ นราย ๆ เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นทา
เว็บไซต์และต้องการมีโดเมนเนมและเว็บไซต์เป็ นของตนเอง
3. Reseller Web Hosting
Reseller Web Hosting คื อบริ ก ารแชร์ เครื่ อง Server เหมื อนกับ บริ ก าร Web Hosting
ทุกประการเพียงแต่เพิ่มในส่ วน Domain Name ที่สามารถรองรับเว็ปไซต์ได้มากกว่า 1 โดเมนเนม
โดยสามารถจัดแบ่ง Space / Data Transfer และคุณสมบัติได้อย่างอิสระ หรื อง่าย ๆ คือ 1 เว็บรองรับ
หลายเว็ปไซต์ ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมี ค วามเชี่ ยวชาญในการติ ดตั้งระบบก็ส ามารถเป็ นเจ้าของ
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Hosting ได้ เหมาะสาหรับผูท้ ี่รับทาเว็บไซต์ (มีลูกค้าในการควบคุ มหลายราย) หรื อองค์กรที่มีชื่อ
โดเมนเนมในการควบคุมหลายโดเมน
4. Dedicated Web Hosting (Dedicated Server)
เป็ นการบริ การให้เช่าเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งั เครื่ อง เหมาะสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรื อ
เว็บไซต์ที่มีสมาชิ กจานวนมาก ผูด้ ู แลสามารถควบคุ มเครื่ องได้อย่างอิ สระ สามารถมี โดเมนเนม
ภายในได้ไม่จากัด โดยการบริ การลักษณะนี้ ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลื อกได้ว่าจะชาระค่าใช้จ่ายครั้ง
เดียว หรื อผ่อนชาระเป็ นรายเดือน
5. Co-Location Web Hosting
เป็ นบริ การสาหรับลูกค้าที่มีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ อยูแ่ ล้ว และต้องการนาเซิ ร์ฟเวอร์ ฝากวาง
ไว้เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ทั่ ว โลกตลอด 24 ชั่ ว โมงแบบไม่ จ ากัด Bandwidth และมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเครื อข่ายคอยเฝ้าดูเซิร์ฟเวอร์ให้ตลอดเวลา
6. VPS Web Hosting
Virtual Private Server หรื อ เรี ย กสั้ นๆ ว่ า VPS เป็ นการจ าลองแบ่ ง เครื่ อ ง Server
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ออกเป็ น Server เสมื อ นจ านวนหนึ่ งโดย Server เสมื อ นแต่ ล ะตัว นี้ จะถู ก
เรี ยกว่า Virtual Machine และทางานได้เสมือนกับ Dedicate ServerVPS แต่ละเครื่ องนี้ จะแยกการ
ท างานออกจากกันโดยสิ้ นเชิ ง สามารถลง OS หรื อ โปรแกรมต่ างๆ ได้อย่างอิ ส ระ นอกจากนี้
หาก VPS ตัวใดตัวหนึ่งเสี ยหาย จะไม่มีผลกับการทางานของ VPS ตัวอื่น ๆ ในระบบ
สิ่ งทีต่ ้ องเตรียม ก่อนติดตั้ง Web Hosting
ในกรณี ตอ้ งมี การติดตั้ง Web Hosting ใช้งานเองในหน่ วยงาน สิ่ งที่ ผูด้ ู แลระบบจะต้องมี
การพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญหลายส่ วนด้วยกัน พอสรุ ปได้ดงั นี้
 สเปคเครื่ องสาหรับทา Web Hosting ส่ วนที่พิจารณาเลือกคือ
- ชนิดของเคส เช่น Rack, Mini Tower, Medium Tower
- แผงวงจรหลัก (MotherBoard) เช่ น Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset
หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) เช่ น Intel Xeon CPU E5420@2.50 GHz Intel |
(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67 GHz, Intel Dual Core Xeon
- หน่วยความจา (RAM) เช่น ECC 2 GB, ECC DDR2 1 GB, DDR3 3 GB
- หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) เช่น SATA 120 GB, SATA-II 160 GB
 ชื่อเครื่ อง (Host Name) เช่น www
 ชื่อโดเมนเนมของหน่วยงาน (Domain name) เช่น mju.ac.th
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 หมายเลข IP Address ประจาเครื่ อง, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ติดตั้งบน Web Server เช่น Windows Server,
Linux, FreeBSD
 ตัว แปลภาษา (ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ) เช่ น ASP, PHP, ASP.NET,
JSP, PYTHON
 โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle
 ระบบปฏิบตั ิการ Web Hosting (Control Panel) เช่ น CPanel, Direct Admin, VHCS,
ISPConfig (ส าหรั บ ในกรณี ข องเว็บ ไซต์ม หาวิ ท ยาลัย แม่ โจ้ไ ม่ ไ ด้มี ก ารใช้ร ะบบ
Control Panel เนื่องจากเครื่ อง Web Server ที่สามารถบริ หารจัดการได้เอง)
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บทที่ 3
รู ปแบบของ Web Server
ชนิดของ Web Server
โปรแกรมที่ใช้จาลองเครื่ องพีซี/โน๊ตบุค๊ เป็ น Web Server ปั จจุบนั มีเลือกให้ใช้งานอยูห่ ลาย
โปรแกรม ขึ้ นอยู่ก ับ ความถนัดในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ข องแต่ ละคน เช่ น AppServ, WMServer,
Apache และ IIS โปรแกรมที่ใช้ทา Web Server ในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ
ดังนี้
1. Stand Alone Web Server
Stand Alone Web Server เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้จ าลองเครื่ อ งพี ซี /โน๊ ต บุ๊ ค เป็ น Web
Server เหมาะสาหรับใช้ในทดสอบ หรื อศึกษาความรู ้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ผูใ้ ช้งานจะต้องมีการ
ติ ด ตั้ง ตัว แปลภาษา (PHP, PERL, PYTHON, ASP, ASP.NET, JSP) และโปรแกรมฐานข้อ มู ล
(MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MS Access) ร ว ม ทั้ งเค รื่ อ งมื อ จั ด ก าร ฐ าน ข้ อ มู ล
(phpMyAdmin, phpPgAdmin) เพิ่มเติม นอกจากนั้นผูต้ ิดตั้ง จะต้องมีการปรับแต่งค่าคอนฟิ ก Web
Server เพิ่มเติมจึงจะใช้งานได้ ตัวอย่างโปรแกรม Web Server ลักษณะนี้ เช่น

Apache
Apache เป็ นแม่ข่ายเว็บ (web server) ที่ให้ใช้ฟรี โดยการใช้ภายใต้การอนุ ญาตแบบ
"open source" ในเวอร์ชนั 1.3 สามารถใช้กบั ระบบปฏิบตั ิแบบ UNIX ได้เกือบทั้งหมด ( เช่น Linux,
Solaris, Digital UNIX และ AIX) ระบบ UNIX/POSIX (เช่ น Rhapsody, BeOS และ BS2000/OSD)
ระบ บ AmigaOS แล ะบ น ระบ บ Windows NT/95/98 ต าม การส ารวจข อง Netcraft (www.
Netcraft.com) ในเดื อนกันยายน 1995 พบว่าแม่ข่ายเว็บมากกว่า 50 % ในเครื่ องแม่ข่ายอินเตอร์ เน็ต
ใช้ Apache แต่ แม่ ข่ ายเว็บ ระบบ windows จาก Microsoft, Netscape และบริ ษ ทั ฯ อื่ น ๆ มี จานวน
ผูใ้ ช้มากกว่า โดย Apache ได้รับความนิยมในกลุ่มเครื่ องแม่ข่ายที่ใช้ระบบ UNIX
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ภาพ 3.1 ตัวอย่างการติดตั้ง Apache Web Server

OmniHTTPd
เป็ น Web Server ที่ มีไ ฟล์ติดตั้งมี ขนาดเล็ ก เหมาะส าหรั บ ใช้จาลองเครื่ อง PC หรื อ
Notebook เป็ น Web Server ส าหรั บ ทดสอบเขี ย นภาษา PERL, PHP, PYTHON สามารถใช้ ก ับ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows 2000, XP, 2003 หรื อ Vista

ภาพ 3.2 ตัวอย่างการติดตั้ง OmniHTTPD
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Xitami
เป็ น Web Server และ FTP Server ประเภท Open Source พัฒนาโดยบริ ษทั อิมาทิกซ์
(iMatix Corporation) ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานถึ งจะไม่ เร็ วเท่ าเว็บ เซิ ร์ฟ เวอร์ ที่ เร็ วที่ สุด แต่ตวั
ซอฟต์แวร์ น้ นั มีขนาดเล็กมาก (ไม่เกิ น 2 เมกะไบต์) และใช้ทรัพยากรระบบน้อย นิ ยมใช้ทดสอบ
เขียนภาษา PERL, PHP, PYTHON, RUBY สามารถใช้ติดตั้งบนระบบปฏิบตั ิการ Windows 2000,
XP, 2003 หรื อ Vista
คุณสมบัติของ Xitami
 สนับ สนุ น Server HTTP/1.0, FTP, CGI/1.1 Protocal SSI, Server-side image
maps, user-defined MIME types, multiple document roots, persistent
connections, on-the-fly server reconfiguration
 ระบบการรักษาความปลอดภัยระดับไดเรคทอรี่
 จัดเก็บ Log , เก็บสถิติได้
 สนับสนุน Virtual host
 การ config ทาได้โดยผ่าน web-base

ภาพ 3.3 ตัวอย่างการติดตั้ง Xitami Web Server
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IIS
IIS ย่อมาจาก Internet Information Service เป็ นโปรแกรมส าหรับ การจาลองเครื่ อง
ของเราให้กลายเป็ นเครื่ อง Web Server ซึ่ งมีไว้ให้บริ การบน Internet ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น Web
Server , FTP Server , SMTP Server ฯลฯ ในระบบปฏิ บ ัติก ารวิน โดวส์ และนิ ย มใช้ร่วมกับ การ
พัฒ นาเว็บ ด้ว ยภาษา ASP และ ASP.NET ถู ก พัฒ นาโดยบริ ษ ัท ไมโครซอฟท์ ซึ่ งในวิน โดวส์
เซิ ร์ฟเวอร์ 2003 นั้น เวอร์ ชนั่ ของ IIS จะเป็ นเวอร์ ชัน 6.0 (IIS 6.0) ซึ่ งทางไมโครซอฟต์ได้ทาการ
ออกแบบโปรแกรมใหม่ท้ งั หมด โดยเน้นในเรื่ องความปลอดภัยเป็ นพิเศษ เนื่องจากในเวอร์ ชนั ก่อน
หน้านั้นคื อ IIS 5.0 ในวินโดวส์ เซิ ร์ฟ เวอร์ 2000 จะมี ช่องโหว่ความปลอดภัยค่อนข้างมาก และที่
สาคัญคือมันจะถูกติดตั้งโดย Default มากับระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาด้านความปลอดภัย
และเป็ นช่องทางการระบาดของไวรัส ดังนั้น บนวินโดวส์ เซิ ร์ฟเวอร์ 2003 นั้น IIS 6.0 จะไม่ทาการ
ติดตั้งโดยดี Default พร้อมกับระบบปฏิบตั ิการแต่ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการติดตั้งเองเมื่อต้องการใช้งาน และ
นอกจากนี้ IIS 6.0 ยังได้รับการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ดีข้ ึน ทาให้สามารถรองรับการ
ใช้งานต่างๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น และล่าสุ ดบริ ษทั ไมโครซอฟท์ ได้ออกเวอร์ ชนั่ ใหม่น้ นั คือ IIS 7.5

ภาพ 3.4 แสดงหน้าจอระบบบริ การจัดการเว็บไซต์ IIS ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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PWS, Personal Web Server
เป็ นโปรแกรมที่ใช้จาลองเครื่ องพีซีให้เป็ น Web Server ใช้ติดตั้งบนระบบปฏิ บตั ิการ
Windows 95, Windows XP Home Edition ใช้ทดสอบเขียนภาษาHTML และ ASP

ภาพ 3.5 ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม PWS
Apache Tomcat
เป็ นโปรแกรม Web Server สาหรับใช้ทดสอบเขียนภาษา Servlet, JSP ตระกูล Java
หรื อผูต้ อ้ งการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้สร้าง Web Services ฝั่ง Java เช่น Axis, Glue

ภาพ 3.6 ตัวอย่างหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม Apache Tomcat
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2. Web Server Utility
Web Server Utility เป็ นโปรแกรมที่รวบรวมโปรแกรมหลายตัว (Package) ไว้ดว้ ยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หลังการติดตั้งผูใ้ ช้งานสามารถทดสอบเขียนโปรแกรมได้ทนั ที ไม่
ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม ภายในมี ท้ งั โปรแกรม Apache, PHP, PERL, MySQL, phpMyAdmin
โปรแกรมลักษณะนี้ เหมาะสาหรับใช้จาลองเครื่ องเป็ น Web Server เท่านั้น ไม่เหมาะในการนามา
ติ ด ตั้ง ใช้ง านจริ ง เนื่ อ งจากไฟล์ ติ ด ตั้ง ภายในส่ วนใหญ่ จะเป็ นไฟล์ ติ ด ตั้ง พื้ น ฐานที่ มี ข นาดเล็ ก
ตัวอย่างโปรแกรม Web Server ประเภทนี้ เช่น
- AppServ
- WMServer Tools
- EasyPHP
- WAMP
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บทที่ 4 กำรติดตั้งโปรแกรมบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ IIS
IIS ย่ อ มาจาก Internet Information Service เป็ นโปรแกรมส าหรั บ การจ าลองเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ให้กลายเป็ นเครื่ อง Web Server สาหรับให้บริ การบน Internet ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น
Web Server , FTP Server , SMTP Server ฯลฯ โปรแกรมบริ ห ารจัดการเว็บ ไซต์ IIS ท างานบน
ระบบปฏิ บ ตั ิการ Windows ถู กพัฒนาโดยบริ ษ ทั ไมโครซอฟท์ ซึ่ งในระบบปฏิ บตั ิการ Windows
Server 2003 นั้น เวอร์ ชันของ IIS จะเป็ นเวอร์ ชัน 6.0 (IIS 6.0) โดยที่ ทางไมโครซอฟต์ได้ทาการ
ออกแบบโปรแกรมใหม่ท้ งั หมด ผูท้ ี่ ต้อ งการใช้บ ริ ก ารของ IIS จะต้อ งใช้ระบบปฏิ บ ัติ ก ารเป็ น
Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 และ Windows Vista ส าหรั บ
เครื่ องที่ใช้ Windows XP Home Edition จะไม่มีบริ การนี้ แต่สามารถใช้โปรแกรม PWS (Personal
Web Server) แทนได้
ในระบบปฏิ บ ตั ิ ก าร Windows Server แต่ ละเวอร์ ชั่นภายในระบบ IIS จะมี บ ริ ก ารย่อยที่
แตกต่างกัน สาหรับระบบ Windows Server 2003 ที่ใช้อยูข่ ณะนี้ จะมีบริ การย่อยภายในตัวบริ หาร
จัดการ IIS ดังนี้
บริกำร
File Transfer Protocol (FTP) Service
Front Page 2002 Service Extensions
Internet Information Service Manager
Internet Printing
NNTP Service
SMTP Service
World Wide Web Service

คำอธิบำย
บริ การถ่ายโอนไฟล์ FTP
ส่ วนขยาย Microsoft FrontPage
ตัวควบคุมและบริ หารจัดการการเว็บไซต์ IIS
การแชร์ เครื่ องพิมพ์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต
บริ ก ารแชร์ ข่ าวสารผ่านเครื อข่ าย (Network News
Transfer Protocal)
บริ การส าห รั บ ส่ งอี เ มล (Simple Mail Transfer
Protocol)
บริ การ WWW มีบริ การย่อยภายใน ได้แก่
- Active Server Page ตัวแปลภาษา ASP
- Internet Data Connector เ ปิ ด ใ ช้ ง า น
ตัวเชื่อมต่อสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ต
- Remote Administration เปิ ด บ ริ ก า ร ตั ว
ควบคุม IIS ในระยะไกล
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- Remote Desktop Web Connection เ ปิ ด
บริ การควบคุมเดสก์ทอประยะไกล
- Server Side Includes อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ง าน
ไฟล์ SSI นามสกุล .shtm, .shtml, .stm
- WebDev Publishing เปิ ดใช้งานเว็บเดฟ
-  World Wide Web Service เปิ ด ให้ ผู ้ ใ ช้
สามารถ เรี ยกใช้ HTTP ผ่านทาง TCP/IP
ตาราง 4.1 แสดงบริ การต่าง ๆ ภายในตัวบริ หารจัดการ IIS
กำรเปิ ดใช้ บริกำร (กำรติดตั้ง) IIS บนเครื่ อง Windows Server
1. คลิกที่ปุ่ม Start

 All Programs  Control Panel  Add or Remove Programs

ภาพ 4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (Add Components)
2. ระบบแสดงหน้ า ต่ า งขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง ให้ ค ลิ ก ที่ เมนู Add/Remove Windows
Components จะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ 3.1
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ภาพ 4.2 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (Application Server)
3. คลิกเลือก Application Server เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Details ตามภาพที่ 3.2
4. คลิ กที่ช่องเช็คบล๊อก (ช่ องสี่ เหลี่ ยม) หน้ารายการ Internet Infromation Services (IIS)
เสร็ จแล้วคลิกที่ปุ่ม Details ตามภาพ 3.3

ภาพ 4.3 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (เลือก Internet Information Serevices )
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5. เมื่ อ คลิ ก ที่ ปุ่ ม Details จากรู ป ตัว อย่า งที่ 2.3 จะมี ห น้ า จอแสดงขึ้ น มาให้ เราเลื อ ก
ตัวเลือกต่าง ๆ ตามภาพที่ 4.4 ในที่นี่เราจะเลือกเฉพาะรายการที่เราต้องใช้งานเท่านั้น โดยให้เลือกที่
ตัวเลือกดังนี้
- Common Files
- File Transfer Protocol (FTP) Services
- Internet Information Services Manager
- World Wide Web Service

ภาพ 4.4 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS (เลือก Component ที่จาเป็ นต้องใช้)
6. หลังจากคลิกเลือกรายการที่ตอ้ งการเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK (ในกรณี ที่ระบบ
ถามหาแผ่นติดตั้ง ให้ใส่ แผ่นติดตั้งเข้าไปในซี ดีรอม แล้วทาการคลิกที่ปุ่ม Browse ไปยังโฟลเดอร์
i386 แล้วคลิกปุ่ ม Open) ภาพตัวอย่างที่ 4.5 - 4.8

ภาพ 4.5 คลิก OK เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการหาไฟล์
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ภาพ 4.6 คลิก Browse เพื่อหาโฟลเดอร์ i386 ในแผ่นซี ดีรอม

ภาพ 4.7 คลิก Open เพื่อเปิ ดไฟล์ที่ตอ้ งใช้ในการ Install (convlog.ex_)

ภาพ 4.8 คลิก OK เพื่อเริ่ มทาการติดตั้ง
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7. ระบบรายงานการติดตั้งเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Finish

ภาพ 4.9 ระบบรายงานการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
กำรปรับตั้งค่ ำกำรใช้ งำนของ IIS
1. คลิกที่ปุ่ม Start  Programs  Administrative Tools  Internet Information Service
(IIS) Manager หรื อคลิกที่ Manage this application server ผ่านทาง Manage Your Server

ภาพ 4.10 การเรี ยกใช้งาน IIS
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2. ระบบแสดงหน้ า ต่ า ง Internet Information Services (IIS) Manager ขึ้ นมา ให้ ค ลิ ก ที่
เครื่ องหมายบวกหน้ารายการ Web Site เพื่อแสดงรายการเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Default Website ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์หลักของ IIS ที่มีมาให้ใช้งาน ซึ่ งจะใช้ Default Website นี้ สร้างเป็ นเว็บไซต์ก็ได้ (ในกรณี ที่
Web Server เครื่ องนี้ มี เพี ยงเว็บ ไซต์เดี ยว) แต่หาก Web Server ที่ เราดู แลอยู่มีหลาย ๆ เว็บ ไซต์ ก็
สามารถสร้ าง Website ขึ้ นมาใหม่ ได้โดยการคลิ กขวาที่ Web Site แล้วเลื อก new แล้วเลื อก Web
site จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Web Site ตามรู ปตัวอย่างที่ 3.11 และ 3.12

ภาพ 4.11 แสดงการสร้าง Web Site ใหม่

ภาพ 4.12 แสดงการสร้าง Web Site ใหม่
3. จากนั้นให้พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการสร้างขึ้นมาใหม่เช่น www.newsite.mju.ac.th
เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Next> ตามภาพตัวอย่าง 3.13
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ภาพ 4.13 แสดงการตั้งชื่ อเว็บไซต์ใหม่
4. ในหน้ า Web site Creation Wizard ตรงช่ อ ง Enter the IP address to use for this Web
site ให้เลือก IP (ในกรณี หนึ่ งเครื่ องมีหลาย IP) แต่ถา้ Web Server ของเรามีแค่ IP เดี ยวก็ไม่ตอ้ งทา
การเปลี่ ยนแปลงค่าใด ๆ ให้เลื อกเป็ น (All Unassigned) ไปเลยก็ได้ ส่ วนในช่ อง TCP Port ให้ใส่
Port ที่ตอ้ งการให้ทางาน โดยค่าปกติของ Website ที่มาพร้ อมกับการติดตั้งจะเป็ น Port 80 อยูแ่ ล้ว
เราไม่ตอ้ งมีการเปลี่ ยนแปลง นอกจากในกรณี ที่ตอ้ งการรันเว็บไซต์น้ ี บน Port อื่น ๆ ถัดมาที่ ช่อง
Host header for this Web site (Default: None) ให้ใส่ ชื่อของเว็บไซต์ที่เราจะสร้ างใหม่เข้าไป ซึ่ งก็
คื อชื่ อของเว็บ ไซต์ที่ ใส่ เข้าไปตอนแรก ก็ คือ www.newsite.mju.ac.th จากนั้นคลิ ก ปุ่ ม Next ตาม
ภาพ 3.14
หมำยเหตุ
การระบุ ชื่ อ เว็บ ไซต์ ใ นส่ ว นของ Host header นี้ จะมี ผ ลต่ อ การตั้ง ค่ า DNS Server ของ
เว็บไซต์ให้ช้ ี มายังเครื่ อง Web Server เครื่ องนี้ หากมีการเพิ่มชื่ อเว็บไซต์ข้ ึนมาใหม่ควรแจ้งกับฝ่ าย
ดูแลเครื อข่าย เพื่อเพิ่มชื่อ DNS ในเครื่ อง DNS Server ด้วย

ภาพ 4.14 การกาหนดค่าใน Web Site Creation
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5. คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือก Home Directory ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์

ภาพ 4.15 แสดงการเลือก Home Directory
6. หน้าจอนี้ จะแสดงขั้นตอนของการตั้งค่าในเรื่ องสิ ทธิ การเข้าถึ ง Home Directory ที่ เก็บ
ข้อมูลของเว็บไซต์ โดยค่ามาตรฐานที่โปรแกรมเลือกไว้ให้คือ Read จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อ
ยังขั้นตอนต่อไป และคลิกที่ปุ่ม Finish เป็ นการจบกระบวนการสร้างเว็บไซต์ใหม่ ตามภาพ 3.16

ภาพ 4.16 แสดงขั้นตอนสุ ดท้ายของการสร้างเว็บไซต์ใหม่
หมำยเหตุ
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ Default Website ที่มีมาให้ มีข้ นั ตอนการทาที่เหมือนกับ
การสร้างเว็บไซต์ใหม่ ที่กล่าวมาทั้งหมด
กำรปรับแต่ งคุณสมบัติของไซต์ ทสี่ ร้ ำงขึน้ มำใหม่ มีรำยละเอียดดังนี้
คลิ ก ขวาบนชื่ อ เว็ บ ไซต์ www.newsite.mju.ac.th จากนั้ น คลิ ก ที่ Properties จะแสดง
หน้าต่าง www.newsite.mju.ac.th Properties ขึ้นมาเพื่อทาการตั้งค่าต่าง ๆ ดังรู ปตัวอย่าง
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ภาพ 4.17 การตั้งค่าของ Tab Web Site
- Description : กาหนดชื่อเว็บไซต์ เช่น www.newsite.mju.ac.th
- IP Address : เลื อ กไอพี แ อดเดรสที่ ต้อ งการ เรี ย กใช้เว็บ ไซต์ ในที่ นี่ จ ะเลื อ กเป็ น (All
Unassigned) เพราะ Web Server ที่ ใช้มีเพี ยง IP Address เดี ยวแต่มีหลายเว็บ ไซต์ (Virtual
Web Site)
- TCP Port : พอร์ตที่ใช้บริ การเว็บไซต์ ใช้ค่ามาตรฐานคือ 80
- SSL Port : ช่ องนี้ เอาไว้ส าหรั บ ป้ อนค่ า Port เว็บไซต์ที่ มี ก ารเข้ารหัส ความปลอดภัยสู ง
ให้วา่ งเอาไว้
- Connection timeout : ระยะเวลาในการเรี ยกใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของฝั่งผูใ้ ช้งาน Client
ปกติจะตั้งไว้ที่ 120 วินาที
กำรกำหนดทีอ่ ยู่ของ Home Directory ทีเ่ ก็บไฟล์ท้งั หมดของเว็บไซต์
คลิ ก แท็บ Home Directory เพื่ อก าหนดที่ เก็ บ ไฟล์ของเว็บ ไซต์ และก าหนดรายละเอี ยด
เพิ่มเติมตามภาพ 4.18
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ภาพ 4.18 Tab Home Directory
Local path : คือการกาหนดห้องสาหรับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ โดยปกติค่าดี Default
จะเป็ น Drive:\>InetPub\wwwroot ให้ ท าการเปลี่ ย นไปยัง path ที่ เราเก็ บ ไฟล์ เ ว็ บ ไซต์ เช่ น
E:\web2\www.newsite.mju.ac.th ส าหรั บ ตัว เลื อ กย่ อ ยบรรทัด ถัด ไปให้ เลื อ กค่ า มาตรฐานตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ (โดยคลิกให้มีเครื่ องหมายถูก ในช่องสี่ เหลี่ยมด้านหน้าหัวข้อ)
- Script
- Log Visits
- Read
- Index this resource
ปุ่ ม Configuration… : สาหรับกาหนดรายละเอี ยดนามสกุลภาษาต่างๆ ที่ใช้ในการ
เขียนเว็บไซต์ (รายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อถัดไป)
กำรกำหนดไฟล์โฮมเพจ หรื อไฟล์แรกในกำรเรียกหน้ ำเว็บเพจ
คลิ ก แท็ บ Documents เพื่ อก าหนดไฟล์โฮมเพจ หรื อ ไฟล์แรกในการเรี ย กหน้าเว็บ เพจ
โดยทัว่ ไปไฟล์ที่ถูกกาหนดเป็ นไฟล์หน้าแรกของ Web Server จะใช้ชื่อเป็ น Index.html แต่ในหลัก
ของการสร้างเว็บไฟล์แล้ว เราสามารถกาหนดไฟล์หน้าแรกเป็ นชื่ อไฟล์ และนามสกุลอะไรก็ได้
แล้วแต่รูปแบบของการออกแบบเว็บไซต์และภาษาที่ใช้เขียนของแต่ละคน เช่น
- index.html > ภาษา HTML
- index.asp
> ภาษา ASP
- index.aspx
> ภาษา ASP.NET
- index.php
> ภาษา PHP
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ภาพ 4.19 การกาหนดชื่ อไฟล์หน้าแรกของเว็บไซต์
กำรเริ่มคำสั่ งให้ IIS ทำงำน
- คลิ กบนชื่ อเว็บไซต์ที่ตอ้ งการเริ่ มให้ทางาน แล้วคลิ กปุ่ ม Start item ที่เป็ นสัญลักษณ์
สามเหลี่ยมเหมือนปุ่ ม Play เมื่อคลิกแล้วปุ่ มนี้ จะกลายเป็ นสี เทา แสดงว่า IIS ได้สั่งให้
เว็บไซต์ที่เราเลือกเริ่ มทางานแล้ว
- หากต้องการหยุดการทางานของเว็บไซต์น้ ี ให้คลิ กที่ปุ่ม Stop item ที่ดา้ นขวาใกล้กบั
ปุ่ ม Start item เมื่อคลิกแล้วปุ่ มนี้ จะเป็ นสี เทา แสดงว่าเว็บไซต์ได้หยุดการทางานหรื อ
หยุดการให้บริ การเรี ยบร้อย

ภาพ 4.20 คาสัง่ เริ่ มทางานและหยุดการทางานของเว็บไซต์
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กำรทดสอบเว็บไซต์ ด้วยภำษำ HTML
หากมี ไ ฟล์เว็บ เพจที่ เขี ย นไว้เสร็ จแล้ว เราสามารถนาไฟล์เว็บ เพจเหล่ านั้น ไปใส่ ไ ว้ใ น
Home Directory เพื่อทาการทดสอบเรี ยกเว็บไซต์ได้เลย แต่ถา้ ยังไม่มีไฟล์เตรี ยมไว้ ก็ให้สร้างไฟล์
ขึ้นมาใหม่ โดยใช้โปรแกรม Notepad จากนั้นพิมพ์คาสั่งภาษา HTML ตามตัวอย่างที่ 3.20 หรื อจะ
ใช้โปรแกรมสร้ างเว็บ เพจอื่ น ๆ ตามความถนัดก็ได้ เช่ น Microsoft Frontpage หรื อ Macromedia
Dreamweaver ฯลฯ
เมื่ อพิ ม พ์ค าสั่ ง ภาษา HTML เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ Save As แล้ว เลื อกเก็ บ ไว้ใ น Home
Directory ที่ เก็ บ เว็บ ไซต์ ที่ เราได้ก าหนดไว้ โดยตั้ง ชื่ อ ไฟล์ ว่า index.html จากนั้ น ให้ ล องเรี ย ก
เว็ บ ไ ซ ต์ ที่ เราไ ด้ ส ร้ างไ ว้ ผ่ าน โ ป รแ ก ร ม Web Browser ใ น ตั ว อ ย่ า งนี้ ก็ คื อ เว็ บ ไ ซ ต์
www.newsite.mju.ac.th ถ้า พบกับ ไฟล์ โ ฮมเพจที่ เราเขี ย นไว้ (index.html) แสดงขึ้ น มาบนหน้ า
เว็บไซต์แสดงว่า Web Server และระบบ DNS ทางานได้ตามต้องการ ซึ่ งหมายถึงตอนนี้ เราสามารถ
เผยแพร่ เว็บไซต์ผา่ นทางเครื อข่ายได้แล้ว

ภาพ 4.21 คาสั่งภาษา HTML

ภาพ 4.22 ผลการทดสอบเรี ยกดูเว็บไซต์
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บทที่ 5 กำรติดตั้งภำษำสคริปต์ บน Web Server
กำรติดตั้งและทดสอบ ASP บน Web Server
ASP ( Active Server Page) เป็ นภาษาสคริ ปต์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจแบบ Dynamic ทาให้
ข้อมูลบนเว็บเพจสามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้และสนองตอบต่อคาสั่งการสั่งงานได้ ซึ่ งต่างกับเว็บเพจ
แบบ Static ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการการอัปเดตเว็บเพจนั้น ๆ ใหม่
ตัวแปรภาษา ASP จึงถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมบริ หารจัดการเว็บไซต์ IIS อยู่แล้ว เพียงแค่
ไปเปิ ดใช้ส่วนขยายของตัวแปลภาษา ASP ให้ทางานเท่านั้น โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรม IIS (Internet Information Services) ขึ้ น มาแล้ว คลิ ก ที่ หั วข้อ Web Service
Extensions

ภาพ 5.1 การติดตั้ง ASP บน IIS
2. คลิกที่หัวข้อ Active Server Pages ทางด้านขวาซึ่ งสถานะเดิมจะเป็ น Prohibited คือยังไม่มี
การเปิ ดใช้งาน ให้คลิกที่ปุ่ ม Allow เพื่อเปิ ดใช้งาน จากนั้นสถานะจะเปลี่ ยนเป็ น Allowed
และในกรณี ที่มีการติดตั้งภาษา ASP.NET ในตอนที่ติดตั้ง IIS ก็จะมีรายการของ ASP.NET
ให้เราเปลี่ยนสถานะอยูด่ ว้ ย
3. ทดลองเขียนสคริ ปภาษา ASP ด้วยโปรแกรม Notepad แล้วบันทึกชื่อไฟล์เป็ น test.asp เก็บ
ไว้ใน Home Directory ของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ
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ภาพ 5.2 ตัวอย่างสคริ ปภาษา ASP และผลลัพธ์จากการเรี ยกดูผา่ น Web Browser
กำรติดตั้งและทดสอบภำษำ PHP บน Web Server
PHP ย่ อ มาจาก PHP Hypertext Preprocessor เป็ นภาษาลั ก ษณ ะ Server-Side-Include
ทางาน และประมวลผลฝั่ งเซิ ร์ฟ เวอร์ โดยจะต้องอาศัยกลไกการท างานของตัวแปรภาษา PHP
(PHP Engine) ภาษา PHP นับเป็ นภาษาที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ บน
เว็บ (Web Application) ในการใช้ ง านภาษา PHP บนระบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows Server 2003
จะต้องติ ดตั้งตัวแปลภาษา PHP เพิ่ ม เติ ม ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดตัวแปลภาษา PHP ได้ที่ เว็บไซต์
www.php.net/download.php ในตัว อย่า งนี้ จะเลื อ กดาวน์ โ หลดตัว ที่ เป็ น PHP 5.2.3 installer โดย
เลือกการติดตั้งแบบ Windows Binaries เพราะเป็ นการติดตั้งบนระบบปฏิบตั ิการ Windows
ขั้นตอนกำรติดตั้ง
1. ให้ทาการติดตั้งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่ อง จากนั้นทาการติดตั้งตามขั้นตอน
ปกติ ทวั่ ไปซึ่ งไม่มีอะไรยุ่งยาก แค่เลื อกโฟลเดอร์ ที่ตอ้ งการเก็บตัวแปลภาษา PHP เอาไว้ที่ c:\php
เมื่ อมาถึ ง ขั้น ตอน Web Server Setup ให้ เลื อ กตัวเลื อ กเป็ น IIS CGI และติ ด ตั้ง ไปให้ ถึ ง ขั้น ตอน
สุ ดท้ายแล้วคลิกปุ่ ม Finish

ภาพ 5.3 ขั้นตอนการติดตั้งตัวแปรภาษา PHP
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2. หลัง จากท าการติ ด ตั้ง เสร็ จ แล้ว ให้ ท าการตรวจสอบโดยเปิ ด IIS จากนั้น คลิ ก ขวาที่
เว็ บ ไซ ต์ ที่ ต้ อ งการแล ะเลื อก Properties คลิ กเลื อกแท๊ บ Home Directory แล้ ว คลิ กที่ ปุ่ ม
Confinguration เพื่ อปิ ดหน้าต่ าง Application Configuration จากนั้นให้คลิ ก ที่แท๊บ Mappings โดย
ในส่ วนของ Application Mappings จะมีรายการ “.php C:\php\php.exe ALL” แสดงว่าเราได้ทาการ
ติดตั้งตัวแปรภาษา PHP ลงในโปรแกรม IIS เรี ยบร้อยแล้ว แต่ถา้ ไม่มีขอ้ ความดังกล่าวปรากฏ เรา
สามารถคลิก Add และเพิ่มรายการดังกล่าวเพิ่มเข้าไปได้เอง

ภาพ 5.4 ตรวจสอบการทางานของ PHP กับ IIS
3. ท าก ารต รวจส อ บ ก ารท างาน ข อ ง Service PHP ว่ า ได้ ถู ก เปิ ด ก ารใช้ ง าน ใน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2003 หรื อยัง โดยการคลิกที่หวั ข้อ Web Service Extensions ของ
Internet Information Services (IIS) Manager จากนั้นคลิกที่รายการ PHP : Hypertext Processor ทาง
ด้านขวาจะพบว่าสถานะถูกเลือกเป็ น Allowed โดยอัตโนมัติ แต่ถา้ สถานะแสดงเป็ น Prohibited ให้
คลิกที่ปุ่ม Allow เพื่อเปิ ดใช้สคริ ปภาษา PHP ตามภาพตัวอย่างที่ 5.5

ภาพ 5.5 ตรวจสอบการทางานของ Web Service Extensions ของ PHP
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ขั้นตอนกำรทดสอบภำษำ PHP
ทดสอบเขียนสคริ ปต์ภาษา PHP แบบง่าย ๆ เช่ น <?php phpinfo(); ?> จากนั้นบันทึ กชื่ อ
ไฟล์ เป็ น test.php จากนั้ น น าไฟล์ น้ ี ไปเก็ บ ไว้ใ น Home Directory ของเว็บ ไซต์ที่ ต้อ งการแล้ว
ทดลองเรี ยกไฟล์น้ ีผา่ น Web Browser เช่น www.newsite.mju.ac.th/test.php

ภาพ 5.6 ทดสอบตัวแปรภาษาสคริ ปต์ PHP
หลังจากที่เรี ยกดูไฟล์ test.php ผ่านหน้า Web Browser แล้วได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ 5.6 แสดงว่า
ตัวแปรภาษา PHP สามารถทางานบน Web Server ได้อย่างถูกต้องและพร้อมสาหรับการใช้งานแล้ว
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บทที่ 6 กำรติดตั้งฐำนข้ อมูล MySQL บน Windows Server 2003
MySQL คือ ตัวระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งก็คือตัวที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในระบบติดต่อ
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ฐานข้อมูล MySQL เป็ นที่นิยมใช้กนั มากสาหรับเป็ นฐานข้อมูลเว็บไซต์ ยังสามารถ
ใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP, ASP และภาษาโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ จะเป็ นที่รู้กนั ดี ว่า
เรานิ ย มน ามาใช้ง านร่ วมกับ ภาษาโปรแกรม PHP จะเห็ น ได้จากหนังสื อคู่ มื อ คอมพิ วเตอร์ และ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะในแวดวงของนักพัฒนาเว็บไซต์จะรู ้ จกั กันเป็ นอย่างดี MySQL เป็ น
โปรแกรมฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในปั จจุ บนั สามารถดาวน์โหลด
ฐานข้อมูล MySQL ได้ที่เว็บไซต์ www.mysql.com โดยที่ MySQL มี ตวั ติดตั้งให้เลื อก 2 ชนิ ด คือ
“ตั ว ติ ด ตั้ ง แ บ บ Zip package” (Without Installer (unzip in C:\)) แ ล ะ “แ บ บ Installer”
(Windows Zip/Setup.EXE (x86)) ในที่น้ ีให้เลือกตัวติดตั้งแบบ Installer

ภาพ 6.1 Download ตัวติดตั้ง MySQL

ขั้นตอนกำรติดตั้ง MySQL
1. ให้ ท าการแตกไฟล์ ที่ ท าการ Download ด้ว ย WinRAR หรื อ WinZip แล้ว ท าการ
ดับเบิลคลิกไฟล์ตวั ติดตั้ง
2. ระบบแสดงข้อความต้อนรับ สู่ การติ ดตั้ง ให้คลิ ก ปุ่ ม Next. จากนั้นคลิ ก ที่ หัวข้อ “ I
accept the terms in the license agreement “ ตามรู ปตัวอย่าง
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ภาพ 6.2 ขั้นตอนการติดตั้ง MySQL ขั้นตอนที่ 1

3. เลื อกรู ปแบบการติดตั้ง Setup Type เป็ นแบบที่ 1 คือ Typical จากนั้นคลิกปุ่ ม Next> จะ
เข้ า สู่ ห น้ าจ อ Ready to Install the Program เพื่ อ เต รี ย ม พ ร้ อ ม สู่ ก ารเริ่ ม ติ ด ตั้ งให้ ค ลิ ก ที่
ปุ่ ม Install เพื่อเริ่ มทาการติดตั้ง MySQL

ภาพ 6.3 ขั้นตอนการติดตั้ง MySQL ขั้นตอนที่ 2

4. เมื่ อโปรแกรมท าการติ ดตั้งเสร็ จแล้ว จะขึ้ นหน้าจอ Wizard Completed ให้คลิ กเลื อกที่
ช่ อง สี่ เหลี่ ยมหน้าหัวข้อ Configure the MySQL Server now เพื่ อเข้าสู่ ห น้าจอการปรั บ แต่ งค่ า
พื้นฐานของ MySQL เสร็ จแล้วคลิกที่ปุ่ม Finish

ภาพ 6.4 ขั้นตอนการติดตั้ง MySQL ขั้นตอนที่ 3
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5. โปรแกรมแสดงหน้าจอต้อนรับเพื่อเข้าสู่ หน้าต่างคอนฟิ ก ให้คลิ กที่ปุ่ม Next ที่หน้าจอ
ถัดไปให้เลือกการติดตั้งเป็ นแบบ Standard Configuration เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Next

ภาพ 6.5 การตั้งค่าพื้นฐาน MySQL
6. กาหนดรายละเอียด MySQL เพิ่มเติม เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Next
 Service Name : เลือกเวอร์ ชนั่ MySQL ที่ใช้งานอยู่
 Include Bin Directory in Windows PATH แ ส ด งเม นู ใน ก ารเรี ย ก ใช้ งาน
MySQL ผ่านทาง DOS Prompt

ภาพ 6.6 กาหนดรายละเอียด MySQL เพิ่มเติม
7. ก าหนดรหัส ผ่านในการเข้าใช้งาน MySQL ในกรณี ที่ ต้องการ Remote เข้ามาควบคุ ม
MySQL จากระยะไกลให้คลิกเลือกที่ Enable root access from remote machines เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม
Next
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ภาพ 6.7 การกาหนดรหัสผ่าน และตั้งค่าการ Remote
8. คลิ กปุ่ ม Execute เพื่ อเริ่ มท าการเขี ยนคอนฟิ กไฟล์พ้ื นฐาน รวมทั้งท าการเปิ ด Service
MySQL (Start Service) หากไม่เกิดข้อผิดพลาดระบบจะทากระบวนการเสร็ จทั้งสี่ ข้ นั ตอน หลังจาก
นั้นให้คลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อสิ้ นสุ ดการติดตั้ง MySQL Server

ภาพ 6.8 หน้าจอแสดงการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
9. ทดสอบเข้า ใช้ง าน MySQL Server ได้ที่ ปุ่ ม Start  Programs  MySQL  MySQL
Server 5.0  MySQL Command Line Client

ภาพ 6.9 ทดสอบเข้าใช้งาน MySQL Server
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10. ท าการกรอกรหั ส ผ่านที่ ต้ งั ไว้ต อนติ ด ตั้ง โปรแกรม เสร็ จ แล้วกดปุ่ ม Enter หากใส่
รหัสผ่านถูก ระบบจะแสดงพร็ อมต์ของ MySQL เป็ น mysql> ตามรู ปตัวอย่างด้านบน
รู ปแบบคำสั่ ง

คำอธิบำย

help หรื อ ?
ขอความช่วยเหลือ
status
ดูสถานะโปรแกรม MySQL
quit
ออกจากโปรแกรม mysql
show database;
แสดงฐานข้อมูลทั้งหมด
use mysql;
เลือกใช้งานฐานข้อมูลชื่อ mysql
use db1;
เลือกใช้งานฐานข้อมูลชื่อ db1
show tables;
แสดงชื่อตารางข้อมูล
select host,user,password from user;
แสดงชื่อ host, user, password จากตาราง user
ตาราง 6.1 แสดงคาสั่ง MySQL พื้นฐานบน Command Line Client
กำรติดตั้งเครื่ องมือจัดกำรฐำนข้ อมูล phpMyAdmin
phpMyAdmin เป็ นโปรแกรม ที่พฒั นาด้วยภาษา PHP ซึ่งใช้จดั การฐานข้อมูล MySQL ผ่าน
Web Browser โดยสามารถที่จะทาการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทาการสร้างตารางใหม่ๆ และยังมี
ฟังก์ชนั ที่ใช้สาหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทาการ
insert update delete หรื อแม้กระทัง่ ใช้ คาสั่งต่างๆ เหมือนกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้าง
ตารางข้อมูล
phpMyAdmin อานวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็ นอย่างมาก เมื่อเรา
ติดตั้ง MySQL Server เรี ยบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะติดตั้ง phpMyAdmin ได้เลย โดยสามารถ
Download phpMyAdmin มาใช้งานได้จากเว็บ www.phpmyadmin.net สาหรับไฟล์ที่เราจะ
Download มาใช้ในตัวอย่างนี้ ชื่อไฟล์ phpMyAdmin-3.4.10.1-all-languages.zip
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ภาพ 6.10 แสดงหน้าเว็บไซต์สาหรับ Download ตัวติดตั้ง phpMyAdmin
ขั้นตอนกำรติดตั้ง
1. ทาการแตกไฟล์ตวั ติดตั้ง phpMyAdmin ด้วยโปรแกรม WinRAR หรื อ WinZip ไปไว้ยงั
Drive และ Directory ที่ใช้สาหรับเก็บเว็บไซต์ซ่ ึ งในที่น้ ีก็คือ D:\InetPub\wwwroot

ภาพ 6.11 แตกไฟล์ตวั ติดตั้ง phpMyAdmin
2. ท าการเปลี่ ย นชื่ อ โฟลเดอร์ เดิ ม ที่ ไ ด้ จ ากการแตกไฟล์ ใ นครั้ งแรกให้ ส้ ั นลงเป็ น
phpMyAdmin
3. เข้ าไ ป ใ น โ ฟ ล เด อ ร์ p h p M y A d m in แ ล้ ว ท า ก า ร เป ลี่ ย น ชื่ อ ไ ฟ ล์ จ า ก
config.sample.inc.php เป็ น config.inc.php
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ภาพ 6.12 เปลี่ยนชื่อไฟล์ config
4. ทาการเปิ ดไฟล์ config.inc.php เพื่อตรวจสอบและแก้ค่าคอนฟิ กไฟล์
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
/**
* phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
* manual configuration. For easier setup you can use setup/
*
* All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
* wiki <http://wiki.phpmyadmin.net>.
*
* @package phpMyAdmin
*/
/*
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
*/
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
/*
* Servers configuration
*/
$i = 0;
/*
* First server
*/
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
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$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysql if your server does not have mysqli */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
/*
* phpMyAdmin configuration storage settings.
*/
/* User used to manipulate with storage */
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
/* Storage database and tables */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
// $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma_userconfig';
/* Contrib / Swekey authentication */
// $cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = '/etc/swekey-pma.conf';
/*
* End of servers configuration
*/
/*
* Directories for saving/loading files from server
*/
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
/**
* Defines whether a user should be displayed a "show all (records)"
* button in browse mode or not.
* default = false
*/
//$cfg['ShowAll'] = true;
/**
* Number of rows displayed when browsing a result set. If the result
* set contains more rows, "Previous" and "Next".
* default = 30
*/
//$cfg['MaxRows'] = 50;
/**
* Use graphically less intense menu tabs
* default = false
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*/
//$cfg['LightTabs'] = true;
/**
* disallow editing of binary fields
* valid values are:
* false allow editing
* 'blob' allow editing except for BLOB fields
* 'all' disallow editing
* default = blob
*/
//$cfg['ProtectBinary'] = 'false';
/**
* Default language to use, if not browser-defined or user-defined
* (you find all languages in the locale folder)
* uncomment the desired line:
* default = 'en'
*/
//$cfg['DefaultLang'] = 'en';
//$cfg['DefaultLang'] = 'de';
/**
* default display direction (horizontal|vertical|horizontalflipped)
*/
//$cfg['DefaultDisplay'] = 'vertical';
/**
* How many columns should be used for table display of a database?
* (a value larger than 1 results in some information being hidden)
* default = 1
*/
//$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2;
/**
* Set to true if you want DB-based query history.If false, this utilizes
* JS-routines to display query history (lost by window close)
*
* This requires configuration storage enabled, see above.
* default = false
*/
//$cfg['QueryHistoryDB'] = true;
/**
* When using DB-based query history, how many entries should be kept?
*
* default = 25
*/
//$cfg['QueryHistoryMax'] = 100;
/*
* You can find more configuration options in Documentation.html
* or here: http://wiki.phpmyadmin.net/pma/Config
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*/
?>

ตาราง 6.2 แสดง Configuration ของไฟล์ config.inc.php
หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดการปรับแต่ง phpmyadmin ได้ที่เว็บไซต์ www.phpmyadmin.net/documentation

5. ทดสอบการทางานของ phpMyAdmin โดยเรี ยกเข้าใช้งานผ่านทาง URL รู ปแบบดังนี้
http://IP_Address/ phpMyAdmin เช่น http://202.28.38.4/phpMyAdmin/
6. เปลี่ ยนภาษาเป็ น Thai (tis-620) หรื อ Thai (utf-8) เสร็ จแล้วทาการระบุ ชื่อผูใ้ ช้ และ
รหัสผ่านของ MySQL หลังจากนั้นคลิกปุ่ ม ลงมือเพื่อทดสอบเข้าระบบ (รหัสผูใ้ ช้ที่เป็ นค่า Default
ของระบบคื อ root รหั ส ผ่ า นไม่ มี ใ ห้ เว้น ไว้ เมื่ อ Login เข้า สู่ ร ะบบได้แ ล้ว สามารถไปก าหนด
รหัสผ่านภายหลัง)

ภาพ 6.13 หน้าจอการ Login เข้าสู่ ระบบ phpMyAdmin
7. หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะสามารถล็อกอินเข้าระบบได้ และแสดงหน้าต่างโปรแกรม
phpMyAdmin ดังรู ป
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ภาพ 6.14 หน้าจอของโปรแกรม phpMyAdmin
กำรเขียน Code PHP สำหรับทดสอบกำรติดต่ อฐำนข้ อมูล MySQL
นี่ เป็ นตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา PHP ที่ ใช้สาหรับเขียนทดสอบการเชื่ อมต่อฐานข้อมู ล
แบบง่าย ๆ สามารถพิมพ์ในโปรแกรม text editor ใด ๆ ก็ได้ แต่ให้บนั ทึกไฟล์เป็ นนามสกุล .php ใน
ตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อไฟล์เป็ น condb_test.php จากนั้นบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ที่เก็บเว็บไซต์

<?php
$host = "localhost";
// ชื่อโฮสต์
$user = "root";
// ชื่อผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
$pass = "12345678";
// รหัสผ่าน
$condb= mysql_connect($host,$user,$pass) or die (‘ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้’) ;
$dbname = ‘test_db’ ;
// ฐานข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ
Mysql_select_db($dbname);
echo "ติดต่อฐานข้อมูลสาเร็ จ";
?>

ตาราง 6.3 แสดงตัวอย่างการเขียน Code PHP สาหรับทดสอบการติดต่อฐานข้อมูล MySQL
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ทดสอบเพื่อรันดูผลโดยการพิมพ์ URL ลงบน Web http://IP_Address/condb_test.php เช่น
http://10.28.38.4/condb_test.php

ภาพ 6.15 แสดงหน้าจอทดสอบการติดต่อฐานข้อมูล
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บทที่ 7 กำรติดตั้งและบริหำรจัดกำร FTP Server
รู้ จักกับ FTP Server
FTP (File Transfer Protocol) คื อ การถ่ า ยโอนไฟล์ หรื อ เรี ย กได้อี ก อย่า งว่า การคัด ลอก
แฟ้มข้อมูลบนเครื อข่าย คือ การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบหนึ่งมายังอีกระบบ
หนึ่ งผ่านเครื อข่าย ซึ่ งทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การโอนจากแม่ข่ายมายังเครื่ องพีซี หรื อเครื่ องพีซีไป
แม่ข่ายหรื อระหว่างแม่ข่ายด้วยกันเอง การถ่ ายโอนแฟ้ มข้อมู ลหรื อการโอนย้ายแฟ้ มข้อมู ลอาศัย
โปรแกรมหนึ่งที่มีการใช้งานกันมากและมีบริ การอยูใ่ นโฮสต์แทบทุกเครื่ อง คือ โปรแกรม FTP
FTP ถื อก าเนิ ดมาจากค าสั่ งพื้ น ฐานของ Unix ต่ อมาได้แพร่ ห ลายไปสู่ ระบบอื่ น ๆ FTP
Server กับ Client ติดต่อกันโดยใช้โปรโตคอลที่ทางานผ่านทางหมายเลขพอร์ ต 21 ใช้ในการส่ งถ่าย
ข้อมู ลขึ้ นเก็บบนโฮสติ้ง ในการใช้บริ การ FTP ผูด้ ู แลระบบจะต้องทาการเปิ ดบริ การ FTP Server
ขึ้นมาก่อน โดยการเปิ ดบริ การหรื อการติดตั้ง FTP Server มีข้ นั ตอนดังนี้
กำรติดตั้ง FTP Server บน Windows Server 2003
บริ การของ FTP ได้ถูกติดตั้งและบรรจุอยูใ่ น Internet Information Services (IIS) ตอนที่เรา
ได้ทาการติดตั้งตัว IIS ไปก่อนหน้านี้ อยูแ่ ล้ว สาหรับขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกับการติดตั้ง Web
Server โดยเมื่ อถึ งขั้น ตอนที่ เลื อกรายการ Application Server แล้วคลิ ก ที่ ปุ่ ม Details จากนั้นคลิ ก
เลื อ กรายการ Internet Information Services (IIS) แล้ ว คลิ ก ปุ่ ม Details จากนั้ นคลิ ก เลื อ ก File
Transfer Protocol (FTP) Services แล้วท าไปตามขั้น ตอนที่ ห น้ าจอแสดงขึ้ น มาตามล าดับ (ควร
เตรี ยมแผ่นซี ดีสาหรับติดตั้ง Windows Server 2003 ไว้ในเครื่ องด้วย

ภาพ 7.1 การติดตั้ง FTP Server บน Windows Server 2003
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หลังจากที่เราทาการติดตั้ง FTP Server เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปทาการตั้ง
ค่าหรื อปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ของการให้บริ การแบบ FTP ได้แล้ว โดยการเปิ ดโปรแกรม IIS ขึ้น
มาแล้วให้สังเกตว่าจะมี หัวข้อที่ชื่อว่า FTP Sites และ Default FTP Site แสดงเพิ่มขึ้นมา ให้คลิ กที่
Default FTP Site เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งานว่าขณะนี้ ได้ถูกเปิ ดหรื อปิ ดการใช้งาน (Start /
Stop) โดยสังเกตดูที่สัญลักษณ์บน Toolbar ตามรู ปตัวอย่าง

ภาพ 7.2 ตรวจสอบสถานะการทางานของ FTP Server
กำรสร้ ำง FTP Site จำก Default เพื่อใช้ งำน
คลิกขวำที่ Default FTP Site จากนั้นเลือก Properites เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. TAB FTP Site
 Description : เป็ นส่ วนที่ เอาไว้ก าหนดชื่ อ ของ FTP Site โดยปกติ จ ะใช้ เป็ น
Default FTP Site อยู่ แ ล้ ว เราส าม ารถ เป ลี่ ยน แป ล งได้ ต าม ต้ อ งก าร เช่ น
ftp.newsite.mju.ac.th
 IP Address : เลือกไอพีแอดเดรสสาหรับ FTP Site โดยปกติจะเลื อกทั้งหมด (All
Unassigned) ไม่ ว่า จะมี ไ อพี แ อดเดรสเพี ย งหมายเลขเดี ย วหรื อ มี ม ากกว่าหนึ่ ง
หมายเลข อย่างไรก็ตามจะต้องมีไอพีแอดเดรสที่ตรงกับโฮสต์ที่ลงทะเบียนไว้ใน
DNS Server (หากมี ไ อพี แ อดเดรสมากกว่า หนึ่ งหมายเลข เพื่ อ สร้ า ง FTP Site
มากกว่าหนึ่งไซต์ ค่อยมาเลือกไอพีแอดเดรสที่ตอ้ งการ)
 TCP Port : เป็ นพอร์ตของ FTP Server โดยปกติแล้วค่ามาตรฐานจะเป็ น Port 21
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 FTP site connections ใช้สาหรับจัดการเกี่ยวกับการกาหนด connections บน FTP
Server ซึ่ งมีอยู่ 2 ตัวเลือก คือ
- Unlimited : ไม่จากัดจานวน connections ของผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้บริ การบน FTP
Server
- Connections limited to : จากัดจานวน connections ของผูใ้ ช้งานตามจานวนที่เรา
ระบุไว้ โดยปกติค่ามาตรฐานคือ 100,000 แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความสามารถของเครื่ อง Server ของเราที่มีอยู่
- Connection timeout (in seconds): คือการกาหนดช่วงเวลาการตัดการเชื่ อมต่อ
จาก FTP Server เมื่อไม่มีการตอบสนองระหว่างผูใ้ ช้งานกับ FTP Server โดยค่า
มาตรฐานอยูท่ ี่ 120 วินาที แต่เราสามารถกาหนดเองได้
 Enable logging คื อ การก าหนด path ที่ เอาไว้เก็ บ logfile ของ FTP Server เพื่ อ
เอาไว้สาหรับตรวจสอบการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้ในภายหลัง
 ปุ่ ม Current Sessions เอาไว้สาหรั บตรวจสอบว่ามี ใครบ้างที่ เข้ามาใช้บริ การบน
FTP Server ของเรา ซึ่ งจะแสดงชื่ อ ผู ใ้ ช้ พ ร้ อ มกับ ไอพี แ อดเดรสของผู ้ใ ช้ ง าน
ปลายทางและระยะเวลาที่ เข้ามาใช้บริ การ โดยมีปุ่ ม Disconnect สาหรับยกเลิ ก
การเชื่ อมต่อของผูใ้ ช้ ส่ วนปุ่ ม Disconnect All มีไว้สาหรับยกเลิกการเชื่ อมต่อของ
ผูใ้ ช้ท้ งั หมดในขณะนั้น

ภาพ 7.3 แสดงรายละเอียดการตั้งค่าของแท็บ FTP Site
คลิ ก แท็ บ Home Directory เพื่ อ ท าการก าหนด Home Directory ส าหรั บ เก็ บ ไฟล์ แ ละ
โฟลเดอร์ ต่าง ๆ ซึ่ งค่ามาตรฐานที่ถูกเลือกไว้จะอยูท่ ี่ A directory located on this computer หมายถึง
Home Directory ที่ เก็ บ ไฟล์ อ ยู่ บ นคอมพิ ว เตอร์ เครื่ องนี้ ส่ วน A directory located on another
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computer หมายถึง Home Directory ที่เก็บไฟล์ถูกแชร์ ไว้ในคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่น ในที่น้ ี เลือกเป็ น
A directory located on this computer จากนั้ นเลื อ กต าแหน่ ง ไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ที่ เป็ น Home
Directory ของ Default FTP Site ในช่อง Local path : ซึ่ งตามปกติจะเก็บไว้ที่ C:\Inetpub\ftproot แต่
ในการทางานจริ งเราสามารถเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ อื่นได้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ความปลอดภัยของข้อมูล
ต่อมาเป็ นการกาหนดสิ ทธิ การเข้าใช้งานใน Home Directory โดยค่ามาตรฐานจะเลื อกเป็ น Read
ซึ่ งหมายถึ ง อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เพียงอย่างเดี ยว ส่ วน Write จะอนญาตให้
ผูใ้ ช้สามารถอัป โหลดไฟล์ถึงสร้ างโฟลเดอร์ ย่อย และลบไฟล์กบั โฟลเดอร์ ได้ (แนะนำว่ ำให้ เอำ
ตัวเลือก Write นีอ้ อกเพื่อควำมปลอดภัยของข้ อมูล หำกต้ องกำรให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรใช้ ตัวเลือกนีไ้ ด้ ให้ ใช้
วิ ธีกำรกำหนดสิ ทธิ์ ผ้ ูใชงำนบน FTP Server) และตัวเลื อกสุ ดท้ายคือ Unix และ Ms-Dos คือการ
กาหนดให้แสดงรายชื่อไฟล์ตามรู ปแบบของ Unix หรื อ Dos

ภาพ 7.4 แสดงรายละเอียดการตั้งค่าของแท็บ Home Directory
กำรกำหนดสิ ทธิ์ผ้ ใู ชงำนบน FTP Server
การก าหนดสิ ท ธิ์ ผูใ้ ช้งานบน FTP Server เป็ นการก าหนดว่าจะอนุ ญ าตให้ ผูใ้ ช้ใดบ้างที่
สามารถเข้ามาใช้บริ การ ผูใ้ ช้งานในที่น้ ี หมายถึง Anonymous กับผูใ้ ช้ที่มีชื่อบัญชีอยูใ่ นระบบ ซึ่ งเรา
สามารถกาหนดได้ 3 แบบ ได้แก่
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1. คลิกที่ช่อง Allow anonymous connections แต่ไม่ตอ้ งเลือกช่อง Allow only
anonymous connections นัน่ หมายความว่าอนุ ญาตให้บุคคลทัว่ ไป (Anonymous) และ
ผูใ้ ช้ที่มีชื่อบัญชี อยูใ่ นระบบเท่านั้นที่สามารถเข้ามาใช้บริ การบน FTP Server ได้
2. หากเลือกทั้งสองช่อง คือการอนุ ญาตเฉพาะบุคคลทัว่ ไปเท่านั้น แต่จะไม่อนุ ญาตให้
ผูใ้ ช้ที่มีชื่อบัญชี อยูใ่ นระบบเข้าใช้งาน
3. ถ้าไม่เลือกทั้ง 2 ช่อง คือการอนุ ญาตเฉพาะผูใ้ ช้ที่มีชื่อบัญชีอยูใ่ นระบบเท่านั้นที่จะ
สามารถเข้ามาใช้บริ การได้ ส่ วนบุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ เข้าใช้งานได้ ในส่ วนของช่อง
User name : กับ Password : คือชื่อบัญชีที่โปรแกรม IIS สร้างขึ้นมาสาหรับบุคคล
ทัว่ ไปที่เข้ามาใช้บริ การบน FTP Server เป็ นค่ามาตรฐานไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ
ดังรู ปตัวอย่าง
หมายเหตุ : การใช้งานจริ งส่ วนใหญ่จะใช้แบบตัวเลือกที่ 3 เนื่องจากมีความปลอดภัย
ของข้อมูลในเครื่ อง FTP Server มากที่สุด

ภาพ 7.5 การกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้งานบน FTP Server
กำรจำกัด IP Address เพื่อเข้ ำใช้ บริกำรบน FTP Server (Directory Security)
เราสามารถจากัด IP Address ของเครื่ องพิวเตอร์ บางเครื่ องเพื่อไม่ให้สามารถเข้าใช้บริ การ
บน FTP Server ได้ดงั นี้
Granted access อนุ ญาตให้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุก เครื่ องสามารถเข้าใช้บริ การได้ และจะ
ห้ามเฉพาะเครื่ องที่ใช้ IP Address ที่อยูใ่ นช่องของ Except those listed below:
Denied access ตัวเลื อกนี้ จะมี ค วามหมายตรงข้ามกับ ข้อ แรก คื อ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุ ก
เครื่ องไม่ ส ามารถเข้าใช้บ ริ การได้ แต่ จะอนุ ญาตให้เฉพาะเครื่ องที่ ใช้ไอพี แอดเดรสที่ อยู่ในช่ อง
Except those listed below: เท่านั้น
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ภาพ 7.6 การจากัด IP Address เพื่อเข้าใช้บริ การบน FTP Server
กำรทดสอบใช้ งำน FTP Server
1. กำรเข้ ำใช้ งำนผ่ำนทำง Web Browser
การเข้าใช้งาน FTP Server ครั้งแรกจะเป็ นการเรี ยกใช้ Default FTP Site โดยที่ผใู ้ ช้บริ การ
จะติดต่อไปยัง FTP Server โดยสามารถใช้ผา่ นโปรแกรม FTP ต่าง ๆ ได้ เช่น WS_FTP
FILEZILLA หรื อจะเรี ยกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ทวั่ ไปเช่น Internet Explorer, Mozilla
Firefox ก็ได้ ตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็ นการทดสอบเข้าใช้บริ การแบบ FTP Server โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
www.newsite.mju.ac.th แต่เนื่ องจากเว็บไซต์น้ ีได้มีการกาหนดสิ ทธิ์ ในลักษณะที่อนุญาตเฉพาะ
ผูใ้ ช้ที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีของระบบเท่านั้น ส่ วนบุคคลทัว่ ไปไม่มีสิทธิ์ เข้าใช้บริ การ จะพบว่าหลังจากที่
พิมพ์ url ของ FTP Site ในเว็บบราวเซอร์แล้ว Enter จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ ชื่อผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าไปใน Home Directory นั้นได้ (การกาหนดการเข้าใช้บริ การ FTP Server
แบบกาหนดสิ ทธิ์ ผเู ้ ข้าใช้ จะอธิ บายไว้ในหัวข้อถัดไป)
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ภาพ 7.7 การเข้าใช้บริ การ FTP Server
2. กำรเข้ ำใช้ งำนผ่ำนทำง Command Prompt
การทดสอบผ่า นทาง Command Prompt ปั จจุ บ ัน จะไม่ ค่ อ ยนิ ย มใช้ ก ัน มาก โดยเฉพาะ
ผูใ้ ช้งานที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows ก็จะใช้งานผ่านทาง Web Browser หรื อโปรแกรมประเภท
FTP อื่ น ๆ เสี ย ส่ วนใหญ่ จะมี ก ลุ่ ม ผู ใ้ ช้บ างกลุ่ ม เท่ านั้น ที่ ย งั ใช้บ ริ ก าร FTP ผ่านทาง Command
Prompt เช่น บนระบบปฏิบตั ิการ Linux หรื อ Unix
ขั้นตอนกำรใช้ งำน FTP ผ่ำนทำง Command Prompt
1.
2.
3.
4.

คลิกที่ปุ่ม Start --> Run
พิมพ์ cmd แล้วคลิกปุ่ ม OK
พิมพ์คาสั่ง cd\ เพื่อกลับมาที่ C:\>
พิมพ์คาสั่ง FTP เพื่อเข้าใช้งานบริ การที่เครื่ อง FTP Server โดยใช้รูปแบบดังนี้
- ftp 192.168.1.1
> เรี ยกใช้งานโดยใช้ IP Address
- ftp www.newsite.mju.ac.th
> เรี ยกใช้งานโดยใช้ Domain Name
5. หลังจากพิมพ์คาสัง่ ดังกล่าวแล้ว ระบบจะป้อน User และ Password ดังนี้
6. หากไม่ผิดพลาดอะไรจะทาการล็อกอินเข้าระบบได้สาเร็ จ โดยมีขอ้ ความว่า 230 User
Administrator logged in. พร้อมแสดงพรอมต์เป็ น ftp> ตามรู ปตัวอย่าง
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ภาพ 7.8 การเข้าใช้บริ การ FTP ผ่านทาง Command Prompt
คำสั่ ง

คำอธิบำย

ftp> bye
ออกจากระบบ FTP
ftp> dir
ดูรายละเอียดข้อมูลภายใน
ftp> Is
ดูรายละเอียดข้อมูลภายใน
ftp> cd document
เข้าใช้งานในห้อง document
ftp> cd ..
ถอยย้อนกลับหนึ่งระดับ
ftp> mget FileLoad.zip
ดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ FileLoad.zip
ftp> ?
ดูรายละเอียดคาสั่ง FTP ทั้งหมด
ตาราง 7.1 แสดงคาสั่ง FTP สาหรับผูใ้ ช้งานทาง Command Prompt
กำรสร้ ำง FTP Site แบบ Virtual Host
Virtual Host คื อ การจ าลอง host เพื่ อ ให้ รั น ได้ ก ับ หลาย ๆ เว็ บ เพราะโดยปกติ Web
Server ที่มีหมายเลข IP Address เพียงหมายเลขเดี ยวก็จะบริ หารจัดการเว็บไซต์ได้เพียง 1 เว็บไซต์
แต่ถ้าทา Virtual Host ก็จะสามารถใช้งานแยกได้หลายๆ เว็บด้วยการทางานจาก Web Server ตัว
เดี ยวกัน เช่ นในกรณี ที่เรามี Web Server เช่ นเดี ยวกับในกรณี ของการสร้าง FTP Site แบบ Virtual
Host ก็สามารถสร้างได้เหมือนกับการสร้าง Web แบบ Virtual Host
ขั้นตอนกำรสร้ ำง FTP Site แบบ Virtual Host
1. สร้าง Account สาหรับให้สิทธิ์ ในการ Login เข้าใช้งานบน FTP Site โดยคลิกที่ Start -->
Administrative Tools --> Computer Management ตามรู ปตัวอย่าง
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ภาพ 7.9 การเข้าสู่ ข้ นั ตอนการสร้าง Account
2. ที่หน้าต่าง Computer Management ให้คลิ กส่ วนขยายที่หัวข้อ Local Users and Groups จะ
เห็นรายการแสดงเพิ่มขึ้นมา 2 รายการ คือ User Groups ให้คลิกขวาที่ Users แล้วคลิกเลือก
New User…

ภาพ 7.10 การเข้าสู่ หน้าจอการสร้าง New User
3.

จากหัวข้อที่ 2 เมื่อคลิก New User… ได้หน้าจอการสร้าง New User ใหม่เพิ่มในระบบ โดย
จะมีหวั ข้อให้กรอก และตั้งค่าดังนี้
- User name:
ระบุชื่อผูใ้ ช้สาหรับ Login เข้าระบบ
- Full name:
ระบุชื่อ-นามสกุล
- Description:
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใ้ ช้งานคนนี้
- Password :
ระบุรหัสผ่าน
- Confirm Password : พิมพ์รหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง
- User must change password at next logon :
อนุญาตให้ผใู ้ ช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อมี
การ Login เข้าสู่ ระบบหรื อไม่
- User cannot change password : ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้เปลี่ยนรหัสผ่าน
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- Password never expires : กาหนดให้รหัสผ่านไม่มีวนั หมดอายุการใช้งาน
- Account is disabled : ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้คนนี้สามารถเข้าใช้งานในระบบได้
หมำยเหตุ : ค่ามาตรฐานในตัวเลือก 4 หัวข้อด้านล่างให้เลือกตามรู ปตัวอย่าง

ภาพ 7.11 การเพิ่ม User ใหม่ในระบบ
4. สร้างโฟลเดอร์ ตามชื่อเว็บไซต์ที่ตอ้ งการใน C:\Inetpub\ftproot เช่ น ww.newsite.mju.ac.th
ส าหรั บ โฟลเดอร์ ที่ เก็ บ ข้อมู ล ของ FTP Site ให้ ใช้โฟลเดอร์ เดี ย วกันกับ โฟลเดอร์ ที่ เก็ บ
ข้อมูลเว็บไซต์ เช่น d:\web2\www.newsite.mju.ac.th
5. คลิ กขวาบนโฟลเดอร์ ที่ เก็บข้อมู ลของ FTP Site ซึ่ งก็คือ d:\web2\www.newsite.mju.ac.th
จากนั้นคลิ กที่ Properties จะมีหน้าต่าง Properties แสดงขึ้นมาให้คลิกที่แท๊บ Security ตาม
รู ปตัวอย่างถัดไป

ภาพ 7.12 การเพิ่ม User ในหัวข้อ Security
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6. คลิกที่ปุ่ม Add… เพื่อเลื อกรายชื่ อผูใ้ ช้ที่ได้สร้ างไว้แล้วในระบบตามขั้นตอนที่ 1 – 3 โดย
คลิกที่ปุ่ม Advanced และคลิกที่ปุ่ม Find Now…

ภาพ 7.13 การเลือก User เพื่อให้สิทธิ์ การเข้าใช้
7. คลิกเลือกรายชื่อผูใ้ ช้ที่อยูใ่ นช่องรายการ Search results: แล้วคลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นให้คลิก
Ok อีกครั้งหนึ่งตามตัวอย่างในรู ปถัดไป

ภาพ 7.14 การเลือก User เพื่อให้สิทธิ์ การเข้าใช้
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8. เมื่อคลิก OK ตามหัวข้อที่ 7 จะได้รายชื่ อที่เราเลื อกมาแสดงเพิ่มในช่องของ Group or user
name: ให้เราคลิ กที่รายชื่ อที่ได้เลื อกเพิ่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่ งเพื่อทาการกาหนดสิ ทธิ์ ในการ
เข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ น้ ี โดยให้คลิกที่ Full Control เพื่อให้มีสิทธิ์ ในการ ลบ เพิ่ม แก้ไข
หรื อบริ หารจัดการไฟล์ในโฟลเดอร์ ท้ งั หมดซึ่ งก็คือโฟลเดอร์ www.newsite.mju.ac.th
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บทที่ 8 กำรติดตั้ง Trend Micro AntiVirus Server
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ไวรัส คอมพิ วเตอร์ คื อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มา เพื่ อก่ อกวนท าลายระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ชุ ด ค าสั่ ง หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น แผ่ น ดิ ส ก์ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ หรื อ
หน่ วยความจาคอมพิ วเตอร์ และเป็ นโปรแกรมที่ สามารถกระจายจากคอมพิ วเตอร์ ตวั หนึ่ ง ไปยัง
คอมพิวเตอร์ อีกตัวหนึ่ งได้โดยผ่านระบบสื่ อสารคอมพิวเตอร์ เช่ น โดยผ่านทางแผ่นบันทึกข้อมู ล
หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยการที่ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ดติ ด ไวรั ส หมายถึ ง ว่ า ไวรั ส ได้ เข้า ไปฝั ง ตัว อยู่ ใ น
หน่วยความจา คอมพิวเตอร์ เรี ยบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัส ก็เป็ นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่ง การที่ไวรัสจะ
เข้าไปอยูใ่ นหน่วยความจาได้น้ นั จะต้องมีการถูกเรี ยกให้ทางานได้น้ นั ยังขึ้นอยูก่ บั ประเภทของไวรัส
แต่ละตัวปกติผใู ้ ช้มกั จะไม่รู้ตวั ว่าได้ทาการปลุกคอมพิวเตอร์ ไวรัสขึ้นมาทางานแล้วจุดประสงค์ของ
การทางานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทาลาย
โปรแกรมหรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเครื่ อง คอมพิวเตอร์ หรื อ แสดงข้อความวิง่ ไปมาบนหน้าจอ
เป็ นต้น
ทำไมต้ องติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
1. ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการใช้งานโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ ต่างๆ ที่
ถูกกฏหมาย ทั้งในส่ วนของ Microsoft Windows ,Microsoft Office และอื่นๆ เพื่อป้ องกัน
การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ตามพรบ.ลิ ขสิ ทธิ์ 2537 และพรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ท่านสามารถติดตั้งและใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
สานักงานหรื อคอมพิว เตอร์ แบบพกพา ทั้ง Windows XP,2000,2003,Vista และ 2008 ทั้ง
แบบ 32-bit หรื อ 64-bit
2. ท่านสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่ตอ้ งห่ วงเรื่ องการ Update หรื อ License
ที่จะหมดอายุ และไม่เสี ยเวลาหา Crack
3. ทางมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ไ ด้ ท าการติ ด ตั้ง Server Antivirus Trend Micro ท าให้ ส ามารถ
Update หรื อ Scan Virus ภายในเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ขั้นตอนกำรติดตั้ง Trend Micro OfficeScan
1. สามารถเข้า ไป Download ได้ที่ หน้ า เว็บ ไซต์ ข องศู น ย์เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลื อ ก
Antivirus Server หรื อ https://antivirus.mju.ac.th:4343/officescan/
2. คลิ๊ก Yes เพื่อทาการเข้าเว็บไซต์ Trend Micro OfficeScan

ภาพ 8.1 หน้าเว็บไซต์สาหรับโหลดโปรแกรมมาติดตั้ง
3. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ Trend Micro OfficeScan จะปรากฏ Security Warning ให้ทาการเลือก
More Options

ภาพ 8.2 Security Warning
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กดเลือก Always Install software from “Trend Micro, Inc.” แล้วกด Install

ภาพ 8.3 เลือกรู ปแบบในการ Install
4. กด Install Now เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus Trend Micro

ภาพ 8.4 คลิก Install เพื่อทาการติดตั้ง
5. โปรแกรมจะทาการติดตั้งลง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามของเรา ตามภาพที่ 8.5
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ภาพ 8.5 แสดงหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม Trend Micro OfficeScan
6. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Antivirus เสร็ จแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรู ป

ภาพ 8.6 แสดงหน้าจอเมื่อทาการติดตั้งเสร็ จสิ้ น
7. โปรแกรมจะทางานอยูม่ ุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะดาเนินการ Scan Spyware
เองโดยอัตโนมัติทุกวันอังคาร เวลา 12.00 น. และจะดาเนิ นการ Scan Virus อัตโนมัติทุก
วันพุธ เวลา 12.00น.
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บทที่ 9 กำรสำรองข้ อมูลของ Web Server
การสารองข้อมูลของ Web Server ถื อว่าเป็ นมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ใน
การดูแลข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ขององค์กรซึ่ งมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูล
สารสนเทศด้านอื่นของมหาวิทยาลัย การสารองข้อมูล เป็ นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทาสาเนา เพื่อ
หลี กเลี่ ยงความเสี ยหายที่อาจจะเกิ ดขึ้นโดยไม่คาดคิด ซึ่ งสาเหตุของการเสี ยหายของข้อมูลมีปัจจัย
อยูห่ ลาย ๆ ด้าน หากเรามีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ดี เมื่อข้อมูลเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญ
หาย เรายังสามารถนาข้อมูลที่สารองไว้มาใช้งานได้ทนั ที การสารองข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี
เช่ น ท าผ่านระบบ Backup and Restore ของระบบปฏิ บ ัติก าร Windows 2003 Server หรื อใช้.ใช้
โปรแกรม Backup Utility ซึ่ งมีให้เลือกใช้อยูห่ ลายโปรแกรม สาหรับวิธีการในการสารองข้อมูลบน
เครื่ อง Web Server ของมหาวิท ยาลัยแม่โจ้ ใช้วิธีการสารองข้อมู ลโดยทาผ่านระบบ Backup and
Restore ของระบบปฏิบตั ิการ Windows 2003 Server
การบริ การจัดการความเสี่ ยงในเรื่ องของการสารองข้อมูล (Backup) ที่ดีควรจัดเก็บสารอง
ข้อมูลเก็บไว้ที่แหล่ งจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่ ไม่อยู่บนในเครื่ องเดี ยวกับที่ เก็บข้อมู ล Web Server
เพราะถ้าเก็บไว้ที่เดี ยวกันเมื่อการสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของข้อมูลทั้งข้อมูลที่ เป็ น System และ Data
อาจท าให้ เกิ ดความเสี่ ย งที่ จะไม่ ส ามารถกู้คื น ข้อมู ล (Restore) นั้น ได้อย่างสมบู รณ์ ห รื อบางครั้ ง
อาจจะไม่สามารถทาการกูข้ อ้ มูลได้เลยก็ได้ ดังนั้นจะควรที่จะหาแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Storage) ไว้ที่
เครื่ อง Server เครื่ องอื่ น เช่ น External Harddisk, redundant array of independent disks (RAID),
Tape Backup, SAN (Storage Area Network) เป็ นระบบการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล โดยมี ก ารแยก disk
ออกมาจาก server หลักเพื่อการทางานที่เร็ วขึ้นเนื่องจากสามารถใส่ disk ได้หลายตัว เป็ นต้น
เทคโนโลยีของ SAN (Storage Area Network)
SAN (Storage Area Network) เป็ นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
จากเซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อเข้ามาแทนที่ การเชื่ อมต่ออุ ป กรณ์ จดั เก็บ ข้อมู ล โดยตรงอย่าง Direct Attached
Storage (DAS) ซึ่ งมีขอ้ จากัดอยูห่ ลายอย่าง เช่น ความเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล
หรื อ พื้นที่จดั เก็บ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการเข้าถึงอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลมากกว่า
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SAN (Storage Area Network) เป็ นระบบการจัดเก็บข้อมู ลโดยมีการแยก Disk ออกมาจาก
Server หลั ก เพื่ อ การท างานที่ เร็ ว ขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถใส่ Disk ได้ ห ลายตัว SAN มี ห น่ ว ย
ประมวลผลในตัวเอง และลดข้อจากัดเรื่ อ งการขยายพื้ น ที่ ห รื อการใช้ Resource (Disk) ร่ วมกัน
รวมถึงมีการนา Storage เหล่านี้ มาทา Emulate เป็ น Virtual Tape เพื่อใช้ในการ Dackup ข้อมูลที่เร็ ว
กว่า Tape Backup ทัว่ ๆ ไป

ภาพ 9.1 โครงสร้างพื้นฐานการเชื่ อมต่อของระบบ SAN
ปั จจุบนั การต่อเชื่ อมของ SAN จะมี 2 รู ปแบบ หรื อ 2 Protocol คือ Fiber Channel Protocol
และ ISCSI- FC จะเป็ นการต่อเชื่ อมโดยใช้สายไฟเบอร์ ในการเชื่ อมต่อและจะต้องมี SAN Switch
โดยมีความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลที่ 4 Gbps และ 8 Gbps รวมถึงต้องมี interface card ที่เรี ยกว่า Host
Bus Adapter (HBA)
iSCSI จะเชื่ อมต่ อโดยใช้ส าย LAN (RJ45) สามารถใช้ Network Switch เดิ มที่ มีอยู่ได้เลย
ความเร็ วขึ้นอยูก่ บั network ที่ใช้วา่ เป็ น 1 Gbps หรื อ 10 Gbps โดยสามารถใช้ LAN Card เดิมที่มีอยู่
ก็สามารถใช้งานได้ โดยจะต้องติดตั้ง Software ISCSI Initiator (จะใช้ความสามารถของ CPU และ
Memory ของ Server ในการประมวลผล) หรื อใช้ ISCSI Adapter ก็ได้
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ภาพ 9.2 แสดงการเชื่ อมต่อแบบ ISCSI SAN
กำร Backup และกำร Restore ข้ อมูล ด้ วย windows 2003 server
ในที่นี่จะพู ดถึ งวิธีการสารองข้อมูล (Backup) การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ SAN (Storage
Area Network) ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ในการจัด เก็ บ ส ารองข้อมู ล ของเครื่ องแม่ ข่ ายหลัก (Backup
Server) ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสารองข้อมูล (Backup) ดังนี้
1. ท าการ Map Drive จากเครื่ อ ง Web Server ไปยัง เครื่ อ ง Backup Server SAN Stroage
โดยเปิ ดหน้ า ต่ า ง My Computer ขึ้ น จากนั้น คลิ ก ที่ เมนู Tools > Map Network Drive… ตามภาพ
ตัวอย่างที่ 9.3 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Map Network Drive ดังภาพที่ 9.4 ที่ช่อง Drive:
เลื อ ก Y: ช่ อ ง Folder: ระบุ \\10.1.255.102\webadmin\Log .3\Backup 10.28.38.4 (ชื่ อโฟลเดอร์ ต้ งั
ชื่ อ ตามเงื่ อ นไขของผู ้ดู แ ลเครื อข่ า ย) Click เลื อ กที่ Reconnect at logon เพื่ อ ให้ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ
อัตโนมัติมีการ Logout และ Login จากเครื่ อง Web Server แล้ว Click ที่ Finish
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ภาพ 9.3 คลิกเลือกเมนูเพื่อทาการ Map Network Drive

ภาพ 9.4 เลือก Drive และ Folder สาหรับจัดเก็บไฟล์
2. Click ที่ Start >All Programs > Accessories > System Tools แล้ว click เลือก Backup
ตามภาพที่ 9.5 หรื อจะใช้วิธีพิมพ์คาสั่ง ntbackup ที่ช่อง Run.. ตามตัวอย่างภาพที่ 9.6 ก็สามารถทา
ได้ จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Welcome to the Backup or Restore Wizard ดังภาพที่ 9.7 จากนั้นคลิ ก
ที่ Advanced Mode และคลิก Next>> เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
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ภาพ 9.5 คลิกเลือกคาสัง่ Backup

ภาพ 9.6 เรี ยก ntbackup ผ่านคาสั่ง run

ภาพ 9.7 คลิกคาสั่ง Advanced Mode
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4. Click ที่แถบ Schedule Jobs เพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าการสารองข้อมูล (Backup) แบบกาหนด
ช่วงเวลาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add Jobs

ภาพ 9.8 คลิกที่คาสั่ง Schedule Jobs
5. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Welcome to the Backup Wizard ให้คลิกที่ปุ่ม Next>

ภาพ 9.9 โปรแกรมแสดงหน้าต่าง Welcome to the Backup Wizard
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6. หน้าต่าง What to Back Up โปรแกรมจะให้เลือกรู ปแบบในการสารองข้อมูลว่าจะเลือก
เป็ นแบบใด โดยมีตวั เลือกให้ 3 ตัวเลือกได้แก่
- Back up everyting on this computer

คือเลือกสารองข้อมูลทุกอย่างในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
- Back up selected files, drives, or network data คือเลือกสารองเฉพาะไฟล์ ไดรฟ์
- Ony back up the System State data
คื อ เลื อ กส ารองเฉพาะในส่ วนของ
ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ อง
ในที่นี่ให้เลือกตัวเลือกที่ 2 คือ Back up selected files, drives, or network data จากนั้นคลิก
ปุ่ ม Next

ภาพ 9.10 เลือกรู ปแบบการสารองข้อมูล
7. หน้าต่าง Items to Back Up จะแสดงรายชื่อ Drive และ Folder ทั้งหมดที่อยูใ่ นเครื่ อง ให้
ทาการเลื อก Drive หรื อ Folder ที่ตอ้ งการโดยการคลิ ก เลื อกในช่ อง Check Boxes สี่ เหลี่ ยมที่หน้า
รายชื่อ Drive หรื อ Folder ที่อยูภ่ ายใต้ My Computer ตามภาพตัวอย่างที่ 9.11 แสดงถึงการเลือกการ
สารองข้อมูลที่อยูใ่ น Drive D และ E ทั้งหมด ขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม Next
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ภาพ 9.11 เลือก Drive และ Folder ที่ตอ้ งการทาการสารองข้อมูล (Backup)
หลังจากคลิกปุ่ ม Next โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Backup Type, Destination, and Name
เพื่ อ ให้ระบุ Path ส าหรั บ เก็ บ ข้อมู ล ไฟล์ Backup ที่ ช่ อง Choose a place to save your backup: ให้
click Browse เพื่อระบุ Drive และ Folder ที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ .bkf (ไฟล์สารองข้อมูล Backup)
ซึ่ง Drive และ Folder ที่เราได้ทาการ Map Network Drive ไว้ในตอนแรกก็คือ Z:\Log.3\10.28.38.4\
จากนั้นให้ต้ งั ชื่ อไฟล์ที่จะทาการบันทึกเก็บไว้ ในตัวอย่างนี้จะตั้งชื่ อไฟล์วา่ Backup_10.28.38.4.bkf
เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Next

ภาพ 9.12 ระบุ Path ที่เก็บไฟล์สารองข้อมูล(Backup)
8. หน้ าต่ าง Type of Backup ที่ ช่ อง Select he type of backup: เป็ นการเลื อกประเภทของ
การ Backup ซึ่ งสามารถเลื อกได้หลายประเภทในที่น้ ี จะเลื อกการ Backup แบบ Incremental ซึ่ งจะ
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ทาการ Backup เฉพาะ File ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อสร้างขึ้นมาใหม่เฉพาะวันนั้นเท่านั้น เสร็ จแล้ว
คลิกที่ปุ่ม Next

ภาพ 9.13 เลือกรู ปแบบการสารองข้อมูล (Backup)
9. หน้าต่าง How to Back Up เป็ นการเลือกว่าต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูล หลังจากที่มี
การบันทึกไฟล์ที่ทาการ Backup เสร็ จแล้วด้วยหรื อไม่ข้ นั ตอนนี้ ไม่ตอ้ งเลื อกตัวเลือกใด ๆ โดยให้
คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนถัดไป

ภาพ 9.14 เลือกรู ปแบบการตรวจสอบข้อมูล
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10. หน้ า ต่ า ง Backup Options เลื อ ก Replace the existing backups เป็ นตัวเลื อ การส ารอง
ข้อมูลแบบแทนที่การสารองข้อมูลที่มีอยูจ่ ากนั้นคลิก Next

ภาพ 9.15 เลือกรู ปแบบการจัดเก็บและสารองข้อมูล
11. หน้ า ต่ า ง When to Back Up เลื อ กตัว เลื อ ก Later แล้ว พิ ม พ์ ชื่ อ ของ Job name: เช่ น
Backup Daily เสร็ จแล้วคลิกที่ปุ่ม Set Schedule

ภาพ 9.16 ตั้งชื่อ Job name และตั้งตารางเวลาการสารองข้อมูล
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12. ขั้นตอนนี้ เป็ นการกาหนดตารางเวลาและรู ปแบบการสารองของมูล ซึ่ งมีอยูร่ ู ปแบบให้
เลื อก เช่ น Weekly เลื อกเป็ นแบบสัปดาห์ Daily เป็ นการสารองทุ ก ๆ วัน Month เป็ นการส ารอง
แบบรายเดือน เป็ นต้น สาหรับในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกการสารองข้อมูลเป็ นแบบรายสัปดาห์ คือให้
มีการสารองทุก ๆ วันศุกร์ เวลาเที่ยงคืน (0:00) โดยมีการกรอกข้อมูลดังนี้
•
•
•
•

หัวข้อ Schedule Task: เลือก Weekly
หัวข้อ Start time: ระบุเวลา 0:00
กรอบ Schedule Task: Weekly หัวข้อ Every เลือก 1
หัวข้อ week(s) on: ให้ click เลือก check boxes ในช่อง Fri

ภาพ 9.17 การตั้งเวลาในการสารองข้อมูล
จากนั้ น คลิ ก ที่ OK จะแสดงหน้ า ต่ า ง Set Account Information ให้ ร ะบุ password ของ
ผู ้ดู แ ลระบบ Administrator ของ Server ที่ ใ ช้ ใ นการ Backup ในช่ อ ง Password และ Confirm
password แล้ว click ที่ OK
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ภาพ 9.18 ป้อน Username และ Password ของผูด้ ูแลระบบ
13. เมื่อป้ อน Username และ Password ถู ก ต้องระบบก็จะแสดงหน้าต่ าง Completing the
Backup Wizard เป็ นอันสิ้ นสุ ดขั้นตอนการสารองข้อมูล (Backup) เป็ นที่เรี ยบร้อย
กำรกู้คืนข้ อมูล (Restore)
การกูค้ ือข้อมูล (Restore) System State Data ใน Windows Server 2003 มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เรี ย กใช้โปรแกรม Backup ขึ้ น มาโดยคลิ ก Start คลิ ก All Programs คลิ ก Accessories
คลิก System Tools คลิก Backup จะได้หน้าต่าง Backup Utility ตามภาพที่ 9.19

ภาพ 9.19 หน้าต่างโปรแกรม Backup
บนหน้ า ต่ า ง Backup Utility ให้ ค ลิ ก ที่ แ ท็ บ Welcome คลิ ก Restore Wizard (Advanced)
โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Welcome to the Restore Wizard ให้คลิก Next เพื่อเริ่ มต้นเข้าสู่ ข้ นั ตอน
การกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
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2. บนหน้าต่าง What to Restore ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อระบุชื่อไฟล์ที่ได้บนั ทึกไว้ตอนที่
เราทาการสารองข้อมูล (Backup) ไว้ในตอนแรก หลังจากที่เลือกชื่ อไฟล์ได้แล้วให้คลิกที่ OK จะ
กลับ มาที่ ห น้ า จอ What to Restore ให้ ดู ที่ หั ว ข้อ Items to restore ซึ่ งจะแบ่ ง พื้ น ที่ เป็ น 2 ส่ วน
ด้ า น ซ้ า ยจะแส ดงชื่ อไฟ ล์ Backup ที่ เราได้ เ ลื อ กไว้ ต ามขั้ นตอน การเลื อกไฟ ล์ ซึ่ งก็ คื อ
E:\Backup_System\Backup_10.28.38.4.bkf ในส่ วนของด้านขวาจะแสดงชื่ อ Volume ทั้งหมดที่ มี
อยู่ในไฟล์ Backup_10.28.38.4.bkf ซึ่ งก็คือกระบวนการสารองข้อมู ล (Backup) ที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมด
โดยจะแสดงแยกตามวันและเวลาที่มีการ Backup เกิดขึ้นบนเครื่ อง Server ตามตารางวันและเวลาที่
เราได้กาหนดไว้ในขั้นตอนของการสารองข้อมู ล (Backup) ให้เลื อกเอา Volume ตามช่ วงวันและ
เวลาที่ เราต้องการ โดยคลิ กที่ ช่องสี่ เหลี่ ยมหน้าชื่ อของ Volume ให้มี เครื่ องหมายถู ก  เสร็ จแล้ว
คลิก OK ตามภาพตัวอย่างที่ 9.21

ภาพ 9.20 เลือกชื่อไฟล์ที่ได้ทาการสารองข้อมูล (Backup) ไว้
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ภาพ 9.21 เลือก Volume ที่ตอ้ งการกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
3. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Completing the Restore Wizard คลิ กปุ่ ม Finish เพื่ อให้โปรแกรม
เริ่ มทาการกูค้ ืนข้อมูล (Restore) และระบบจะแสดงหน้าต่าง Restore Progress แสดงการทางานเป็ น
เปอร์ เซนต์ให้เราทราบ รอจนกว่าระบบทางานเสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม Close
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ภาพ 9.22 คลิก Finish เพื่อเริ่ มทาการกูค้ ืนข้อมูล (Restore)
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