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บทคัดย่อ
บริ ษทั ไอดี -ไอเดีย จากัด ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทา Event, Road show, Workshop ต่างๆให้กบั องค์กรชั้น
นาหลายๆองค์กร เป็ นต้น การใช้เครื อข่า ยอิ นเตอร์ เน็ ตเพื่อการสื่ อสารเพื่อติ ดต่อกับ ลู กค้าจึงมีความ
จาเป็ นอย่างมาก ซึ่ งทางบริ ษทั ไอดี -ไอเดีย จากัด มีความต้องการที่จะเพิ่มระบบเครื อข่ายภายในองค์กร
ให้เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากระบบเครื อข่ายเดิมที่มี ไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้ ทางบริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด จึงได้
มอบหมายให้ท างะผูจ้ ดั ท าพัฒนาระบบเน็ ตเวิร์ก เพื่ ออานวยความสะดวกให้ก ับ ผูใ้ ช้ท วั่ ไป โดยใช้
โปรแกรม Endian Firewall 2.5.1 บนระบบปฏิบตั ิการ Linux ในการพัฒนา โดยระบบเน็ตเวิร์กภายใน
ของ บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด เพื่อให้เพียงกับผูใ้ ช้
คาสาคัญ : ระบบเครื อข่าย / บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด / ลีนุ๊กซ์

Abstract
Id – Idea Company author Event, Road show, Work shop to leading many organizations.
Internet for communication to interact with customers, much important. Which Id – Idea Company
needs to added the network within the organization Due to the existing network inadequate to the
user. Id – Idea Company assign to develop the network to facilitate by Endian Firewall 2.5.1 on
operating system Linux. Id – Idea company develop network suffice with users.
Keyword : Network / Id-Idea co.,ltd / Linux
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บทที่ 1
บทนา
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะการประกอบการ รู ปแบบองค์กร ตาแหน่งและลักษณะงานที่
ได้ไปปฏิบตั ิหน้าที่มา
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด
เลขที่ 41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด
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1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทา Event, Road show, Workshop ต่างๆให้กบั องค์กรชั้นนา
หลายๆองค์กร คือ

รู ปที่ 1.2 ตัวอย่างหน่วยงานที่บริ ษทั ไอดี-ไอดีย จากัด ให้บริ การ
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1.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั ไอดี -ไอเดีย จากัด ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทา Event, Road show, Workshop ต่างๆให้กบั องค์กรชั้น
นาหลายๆองค์กร
บริ ษทั ได้ก่อตั้งมากว่า 15 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 ซึ่ งได้มุ่งมัน่ พัฒนา ศึกษา เรี ยนรู ้และทาความ
เข้าใจเกี่ ยวกับพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มต่างๆที่ปรบเปลี่ ยนไปมาตามกระแสและยุค
สมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุพนั ธกิจของเรา นัน่ คือมุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่สนอง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
1.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในตาแหน่งไอทีซบั
พอร์ ต (IT Support) ณ บริ ษทั ไอดี-ไอเดีย จากัด โดยได้รับมอบหมายให้ศึกษาคาสั่งในระบบเน็ตเวิร์ก
และใช้ Endian Firewall Community 2.5.1 ทาการสร้าง server บนระบบปฏิบตั ิการ Linux โดยระบบจะ
ประกอบไปด้วยส่ วนสาคัญ ดังนี้
 ระบบส่ วนหน้า (Front End)
- ผูใ้ ช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย ทั้งการดึงข้อมูลจากส่ วนกลาง หรื อข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้อื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็ ว และสะดวกเหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่ องของ
ตนเอง
- สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกันได้ เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับเครื อข่ายถือ
เป็ นทรั พ ยากรส่ ว นกลางที่ ผู ้ใ ช้ ทุ ก คนสามารถใช้ ไ ด้ โดยการสั่ ง งานจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ของตัวเองผ่านเครื อข่ายไปยังอุปกรณ์น้ นั ๆ
- ใช้ โ ปรแกรมร่ ว มกัน ได้ ผู ้ใ ช้ใ นเครื อ ข่ า ยสามารถที่ จ ะใช้ โ ปรแกรมจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ส่วนกลาง โดยไม่จาเป็ นจะต้องจัดซื้ อโปรแกรมทุกชุ ดสาหรับ
คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ อง นอกจากนั้นยังประหยัดพื้นที่ในฮาร์ ดดิ สก์ในการเก็บไฟล์
โปรแกรมของแต่ละเครื่ องด้วย
- สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
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 ระบบส่ วนจัดการด้านหลัง (Back End)
ผูด้ ูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการกับระบบได้ ดังนี้
- กาหนดการจัดแบ่งและการใช้งานทรัพยากร บันทึกข้อมูลโครงสร้างของการจัดเก็บ
ข้อมูล
- ท าการเพิ่ ม ผูใ้ ช้ใ หม่ ระงับ การใช้ง านส าหรั บ ผูใ้ ช้ ก าหนดสิ ท ธิ ข องผูใ้ ช้ใ ห้ใ ช้
ทรัพยากรใดได้บา้ ง กาหนดสิ ทธิ การใช้ไฟล์ต่างๆ ฯลฯ
- ติดตั้ง ปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการ การเพิ่มฮาร์ ดดิ สก์ เพิ่มอุปกรณ์หรื อทรัพยากรของ
ระบบ
- เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูใ้ ช้ระบบ
1.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายสาโรช อัครทรงธรรม ตาแหน่ง: Management Information System Officer
1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ไอดี -ไอเดีย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 21
มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บทบาทของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญยิ่งในองค์กรการเชื่ อมโยงในองค์กรเป็ นเรื่ องที่
หลีกหนี ไม่พน้ การทางานบนเครื อข่าย จึงเป็ นหนทางที่ทาให้รูปแบบการทางานหลายอย่างเปลี่ยนไป
ระบบคอมพิวเตอร์ แต่เดิมเน้นการทางานที่มีการรวมศูนย์มินิเมนเฟรม เป็ นเสมือนศูนย์กลางการคานวณ
ในองค์กร แต่เมื่อพีซีมีบทบาทที่สาคัญ เทคโนโลยีพีซีมีขีดความสามารถสู งจนทาให้ระบบการดาเนิ น
งานเปลี่ยนจากระบบรวมศูนย์มาเป็ นแบบกระจายมากขึ้นและทางานร่ วมกันบนเครื อข่าย มีการรวมกลุ่ม
การทางานแบบเวิร์กกรุ๊ ปและรวมหลายๆเวิร์กกรุ๊ ปกลายเป็ นระดับองค์กรที่เรี ยกว่าเอ็นเตอร์ ไพร์ สคอมพิ
วติง เครื อข่ายแลนมีบทบาทในการรวมกลุ่มและสิ่ งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ เซิร์ฟเวอร์ มีความหมายถึง
สถานีบริ การ เพื่อให้ประโยชน์กบั ส่ วนรวม บริ การผูใ้ ช้หลาย ๆ คน ถ้าหากมีบริ การการใช้ไฟล์ร่วมกัน
ใช้ขอ้ มูลร่ วมกันก็เรี ยกว่า ไฟล์ เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อถ้าเป็ นที่เก็บฐานข้อมูล เพื่อให้เรี ยกใช้ขอ้ มูลร่ วมกันก็
เรี ยกว่า ดาต้ าเบสเซิร์ฟเวอร์ การดาเนิ นการในรู ปแบบบริ การจึงมีได้หลากหลายรู ปแบบ ถ้าหากเครื่ อง
กลางที่ ด าเนิ น งานทางค านวณ ได้ดี แ ละเป็ นเสมื อ นการใช้ เ ครื่ อ งค านวณร่ ว มกัน บนเครื อ ข่ า ยก็
เรี ยกว่า คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์
ยิ่งในยุคของอินเทอร์ เน็ตเฟื่ องฟู สถานี บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบต่าง ๆ ก็เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ เช่นกัน
เช่ น เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ หรื อแม้แ ต่ เ ป็ นแคช ส าหรั บ การให้บ ริ ก ารร่ วมกัน ก็ เรี ย กว่า แคช หรื อ พร็ อกซี่
เซิร์ฟเวอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ จึงมีบทบาทที่สาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยูบ่ นเครื อข่าย ผูใ้ ช้งานบนเครื อข่าย
เรี ยกใช้งานหรื อเข้าถึงระบบได้ง่าย การให้บริ การร่ วมกันเป็ นเรื่ องดี เพราะเป็ นการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
ใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน และยังตอบสนองการทางานเป็ นทีม ที่ผใู ้ ช้งาน ในกลุ่มสามารถทางานร่ วมกันตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เซิ ร์ฟเวอร์ จึงเป็ นที่รู้จกั และมีพฒั นาการ มีความต้องการ มีการใช้งานได้มาก มีการ
ผลิตและขายเป็ นเครื่ องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ
2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
จัดทาระบบจัดการ Server เพิ่มเพื่อขยายวง VLAN จาก Server ให้มากขึ้น เนื่ องจากมีผใู ้ ช้
จานวนมาก
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2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 ทา Server เพิ่มอีก 1 วง VLAN ภายในโดยให้ Network จาก Wireless สามารถติดต่อกับ
Server ของ ID-IDEA ได้
2.3.2 ติดตั้ง Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยในระบบ Network จะควบคุมการเข้า-ออก หรื อ
รับ-ส่ งข้อมูลในเครื อข่าย
2.3.3 ตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เพื่อแจก IP ไม่ให้ซ้ า เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนให้กบั เครื่ องลูกข่าย
2.3.4 Setup Wireless Accesspoint ให้กระจายสัญญาณได้
2.3.5 ตั้งค่า Proxy server เพื่อเป็ นตัวกลางในการเข้า Website ต่างๆ ช่วยทาให้การเข้าเว็บ
รวดเร็ วขึ้น
2.3.6 Block website เป็ นช่วงเวลา
2.3.7 ตั้งค่า Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 90 วัน
2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.4.1 สามารถกาหนดขอบเขตการแพร่ กระจายข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้
2.4.2 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื อข่าย
2.4.3 สามารถลดปัญหาของ Broadcast จากสาเหตุต่างๆ ลงได้
2.4.4 ผูใ้ ช้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง VLAN (Subnet) อื่นๆได้โดยเพียงแค่การเปลี่ยนคอน
ฟิ กของสวิตซ์และ IP Address ของ Client เพียงนิดเดียว ไม่จาเป็ นต้องมีการย้ายสวิตซ์ หรื อสายเคเบิล
ใดๆ
2.4.4 เร็ ว และ ใช้ Traffic น้อย user สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2.4.5 ไม่ตอ้ งมีการติดต่อไปยัง hosting เลย อีกทั้งหากเป็ นระบบ intranet ยังมีความปลอดภัย
มากกว่าด้วย เพราะจะมีเพียง proxy server เท่านั้นที่เชื่อมต่อออกภายนอก ซึ่ งหากเราวางระบบ network
ดี ๆ โดยใช้ firewall กันก่อนการเข้าถึง proxy server ก็จะช่วยให้ระบบ network มีความปลอดภัย
2.4.6 สามารถ จากัดเว็บไซต์ที่ทางบริ ษทั ไม่ประสงค์จะให้เข้า เช่น เว็บที่ดึง Internet หรื อเว็บที่
ไม่เหมาะสมต่างๆ เป็ นต้น
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2.4.7 สามารถกาหนดเวลา Block ได้ เพื่อให้เวลาพักเที่ยงหรื อก่อนเลิกงาน สามารถเข้าชมเว็บ
เพื่อผ่อนคลายได้ เช่น Facebook เป็ นต้น
2.4.8 ทาการ Log file 90 วันตาม พรบ. เพื่อทราบว่าใครเข้าเว็บไซต์อะไรบ้าง ใช้ทาอะไร เวลา
เท่าไหร่
2.4.9 รองรับการเพิ่มจานวนของ user ในอนาคต
2.4.10 เพื่อต่อการจัดการระบบ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดปั ญหา
2.5 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
2.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
โดยสอบถามความต้องการจากพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด รวมถึงสื บหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ
2.5.2 วิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์น้ นั ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้วเิ คราะห์ถึงการใช้งานจากเซิ ร์ฟเวอร์ ทวั่ ไป และนามาปรับ
เพิ่มให้เข้ากับระบบของเรา สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ และเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้งาน
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2.5.3 ออกแบบระบบ
การออกแบบระบบจะออกแบบให้ใช้งานง่าย และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด
โดยใช้โปรแกรม Endian Firewall Community 2.5.1 ในการพัฒนาระบบนี้ข้ ึนมา
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างการออกแบบระบบเน็ตเวิร์กบน Endian Firewall Community 2.5.1
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2.5.4 พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ดว้ ยโปรแกรม Endian Firewall Community 2.5.1
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการจัดการระบบด้วยโปรแกรม Endian Firewall Community 2.5.1
2.5.5 ทดสอบระบบ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบพร้อมกับการพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบมีขอ้ ผิดพลาด
น้อยที่สุดและมีการสอบถามถึ งรายละเอียดเพิ่มเติมในการทางานของระบบ เพื่อให้ระบบตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ให้ได้มากที่สุด
2.5.6 จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารระบบเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของระบบจัดการเซิ ร์ฟเวอร์ ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง
และคู่มือการใช้งานระบบต่อไป
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2.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

มี.ค. 2555

เม.ย. 2555

พ.ค. 2555

มิ.ย 2556

ตารางที่ 2.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
2.7 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
2.7.1 ฮาร์ดแวร์
2.7.1.1 Computer PC
2.7.1.2 Notebook Thinkpad Rseries Intel(R) Core(TM)2DuoCPU T7250 2GHz,
0.97of RAM
2.7.1.3 LINKSYS Wireless-G Access Point (Model : WAP54G)
2.7.2 ซอฟต์แวร์
2.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Linux
2.7.2.2 ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP
2.7.2.3 โปรแกรม Endian Firewall Community 2.5.1
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2.8 การวิเคราะห์ระบบ

ตารางที่ 2.2 ระบบ Network ของ บริ ษทั Id-Idea
ขั้นตอนจัดการระบบ
1.เปิ ด browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ หมายเลข IP ของgreen Interface
คือ https://192.168.0.15:10443 ดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 แสดงการใส่ IP Address ใน Browser เพื่อเข้าไป Congig ระบบ
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2.ก็จะเข้าสู่ หน้า Web ของ Endian หน้าแรกเป็ นการต้อนรับของโปรแกรม >>>NEXT ดังรู ปที่
2.4

รู ปที่ 2.4 หน้าแรกของ Endian Firewall Community 2.5.1
3.เลือกภาษาและเวลาถ้าอยูป่ ระเทศไทย >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 ตั้งค่าเลือกภาษา Endian Firewall Community 2.5.1
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4.อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ เลือกตรง Checkbox ACCEPT License เพื่อยอมรับเงื่อนไข >>>
NEXT ดังรู ปที่

รู ปที่ 2.6 รับทราบข้อตกลง Endian Firewall Community 2.5.1
5.เลือกว่าจะนาไฟล์ Backup มาให้หรื อไม่ ในทีน้ ีไม่ใช้ไฟล์ Backup ตอบ NO >>>NEXT ดัง
รู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 ตั้งค่าการ Back Up Endian Firewall Community 2.5.1
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6.ใส่ Password ของ Admin กับ Root เพื่อเข้าในส่ วนของ Web กับ SSH >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 ตั้งค่า Password Endian Firewall Community 2.5.1
7.กาหนดค่า WAN (RED Interface) ก็คือ Interface ที่ต่อกับ Router เลือกรับ DHCP >>>NEXT ดังรู ปที่
2.9

รู ปที่ 2.9 ตั้งค่า Wan Endian Firewall Community 2.5.1
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8.หน้านี้เป็ นการกาหนดค่า Interface ORANGE กับ BLUE แต่ตอนนี้มีแค่ RED กับ GREEN
>>>NEXT ดังรู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 กาหนดค่า RED กับ GREEN Endian Firewall Community 2.5.1
9.ตั้งค่า IP ของ Green Interface >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.11

195.159.129.12

129.12

รู ปที่ 2.11 ตั้งค่า IP Address ของ Green Interface Endian Firewall Community 2.5.1
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10.หน้านี้คลิกเลือก Interface ให้กบั RED Interface >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.12

รู ปที่ 2.12 ตั้งค่าเลือก Interface ของ RED Endian Firewall Community 2.5.1
11.ตั้งค่า DNS เลือกรับ Automatic จาก Router >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.13

รู ปที่ 2.13 ตั้งค่า DNS Endian Firewall Community 2.5.1
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12.ขั้นตอนสุ ดท้ายก็ Ok to apply the new configuration ได้เลย >>>NEXT ดังรู ปที่ 2.14

รู ปที่ 2.14 เลือก OK, Apply Configuration Endian Firewall Community 2.5.1
13. ตั้งค่า IP ทีเครื่ อง PC ของเราให้เป็ นวงเดียวกับ Firewall เครื่ องก็สามมารถใช้งาน Internet ได้
>>>NEXT ดังรู ปที่ 2.15

รู ปที่ 2.15 ตั้งค่า IP Address ให้เหมือนกับ Firewall Endian Firewall Community 2.5.1
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ภาพการตั้งค่า IP Address ดังรู ปที่ 2.16

195.159.129.16
195.159.129.15
129.12
129.12
195.159.129.12

129.12

รู ปที่ 2.16 ตั้งค่า IP Address ในคอมพิวเตอร์ตามที่บริ ษทั กาหนด
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14.เปิ ด Browser ขึ้นมา ใน Address Bar พิมพ์ IP ของ Green Interface ถ้าใช้ Google Chrome จะเป็ นดัง
ในรู ปด้านล่างก็เลือก Proceed anyway ดังรู ปที่ 2.17

รู ปที่ 2.17 ใส่ IP Address ใน Browser เพื่อเข้าโปรแกรม Endian Firewall Community 2.5.1
15.กรอก Username และ Password คือ Admin และ Password ตามที่กาหนดไว้ ดังรู ปที่ 2.18

รู ปที่ 2.18 ตั้งค่า Username และ Password Endian Firewall Community 2.5.1

2.9 รายละเอียดของโครงงาน
ระบบจัดการเน็ตเวิร์กภายใน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้อินเตอร์ เน็ตและ
สื่ อสารกันภายในบริ ษทั ให้เพิ่มมากขึ้น โดย พัฒนาด้วยโปรแกรม Endian Firewall Communication
2.5.1 ในการพัฒนา
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2.9.1 ตัวอย่างรายละเอียดงาน ดังรู ปที่ 2.19

รู ปที่ 2.19 รู ปแสดงรายละเอียดงาน Endian Firewall Community 2.5.1

บทที่ 3
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
3.1 สรุ ปผลข้ อดีและข้ อเสี ยของระบบ
สาหรับระบบจัดการเน็ตเวิร์กภายในนี้ เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ โดยสามารถเพิ่ม VLAN
จาก Server แจก IP ให้กบั เครื่ องลูกข่าย บล็อกเว็บไซต์ต่างๆ จดจาการ Log File ของผูใ้ ช้ ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้และผูด้ ูแลระบบ อีกทั้งยังดูแลและบารุ งรักษาได้ง่ายและยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของทางบริ ษทั ได้อย่างครบถ้วน พร้อมนาไปใช้งานจริ ง
3.1.1 ข้อดีของการจัดทาระบบ
3.1.1 สามารถกาหนดขอบเขตการแพร่ กระจายข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้
3.1.2 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื อข่าย
3.1.3 เร็ ว และ ใช้ Traffic น้อย user สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3.1.4 รองรับการเพิ่มจานวนของ user ในอนาคต
3.1.2 ข้อจากัดของระบบ
3.1.2.1 บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าระบบได้
3.2 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบ สามารถนาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้โดยมีแนวทาง ดังนี้
ในการกาหนดโครงร่ างหน่วยความจาจะมีผลต่อความเร็ วของหน่วยความจาและประสิ ทธิ ภาพ
ของเซิ ร์ฟ เวอร์ โ ดยรวมความเร็ วและแบนด์ วิธ ของหน่ วยความจาเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ องเพื่ อรองรั บ
แอพพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งอาศัยประสิ ทธิ ภาพในการทางานขั้นสู งเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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3.3 ปัญหาในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทายังไม่มีความคุน้ เคยกับโปรแกรม Endian Firewall Communication 2.5.1
ทาให้เสี ยเวลาในการศึกษา และทาความเข้าใจกับการใช้โปรแกรม
3.4 สิ่ งทีไ่ ด้ จากการปฏิบัติงานสหกิจ
3.4.1 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการระบบเน็ตเวิร์กด้วยโปรแกรม Endian Firewall
Communication 2.5.1
3.4.2 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ระบบอย่างเป็ นขั้นตอน
3.4.3 ได้เรี ยนรู ้จุดบกพร่ องของตนเอง ทาให้สามารถนามาปรับปรุ งแก้ไขได้
3.4.4 ได้เรี ยนรู้ชีวิตการทางานจริ ง เรี ยนรู้วฒั นธรรมขององค์กร และสามารถนามาปรับเพื่อให้
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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