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บทที่ 1
บทนา
1.1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อพนักงานของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้ CSPL (บริ ษทั แคนนอน มาร์ เก็ตติ้ง สิ งคโปร์ )
ต้องไปทางานยังประเทศต่างๆ ทาให้ประสบปั ญหาไม่สามารถนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ยงั ประเทศ
นั้น ๆได้เนื่ องจากเครื อข่ายเป็ นคนละวงกัน ทาให้ในการไปทางานในต่ างเทศของพนักงานไม่
สามารถในงานเครื อข่ายของต่างประเทศได้ หากจะเข้าใช้งานเครื อข่ายจะต้องทาการขอการอนุมตั ิ
เพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่ อข่ายของต่างประเทศได้ ทาให้เกิดปั ญหาในการใช้งานเครื อข่ ายใน
ต่างประเทศโดยในการขออาจเกิดความล่าช้าในการทาเรื่ องหรื อปั ญหาอื่นๆ ซึ้งทาให้เกิดปัญหาใน
การจะไปทางานในต่างประเทศ
จึงเกิด Project Wi-Fi Beyond เพื่อแก้ไขปั ญหาและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน สร้าง
มาตรฐานและความปลอดภัยให้กบั เครื อข่ายโดยทาการเปลี่ยนสวิตช์ตวั ปั จจุบนั เป็ นตัวที่สามารถ
รับรองกับ Server ISE และต้องทาการน าค่าตั้งค่าจากสวิต ช์ตวั เก่าลงสวิตช์ลงสวิตช์ตวั ใหม่ แ ล้ว
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้เครื อข่ายในการเชื่อมต่อว่ามาสามารถใช้งานได้อย่างปกติโดยทาการตั้งค่า
เข้าไปในสวิตช์ว่าค่าตั้งค่านั้นตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรื อไม่อย่างเช่น อุปกรณ์ของพนักงานจะใช้
ค่า VLAN 123 ค่าของประตูที่ตอ้ งใช้คียก์ าร์ ดในการเข้าจะเป็ นค่า VLAN 101 เป็ นต้น เมื่อทาการ
ตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะทาการติดต่อกับ Vendor Fujitsu ในการติดตั้ง Server ISE
เดิม CMT (บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์))ใช้สวิตช์ Cisco WS-C2960-24PC-S ซึ่งไม่
สามารถใช้ก ับ ISE (Identity Services Engine) เพราะสวิ ต ช์ ต ัว นี้ นั้น ไม่ ร องรั บ กับ ISE (Identity
Services Engine) จึงต้องทาการเปลี่ยนสวิตช์รุ่นที่รองรับ ISE (Identity Services Engine) ก่อนเป็ น
รุ่ น WS-C2960X-48FPD-L ต้องเปลี่ยนสวิตช์จาก 24 Port เป็ น 48 Port สั่งซื้อสวิตช์เข้ามาทั้งหมด
25 ตัว โดย CMT มีท้ ังหมด 3 ชั้น (22, 23และ24) เริ่ มจากการทาการโหลดค่าตั้งค่ามาเก็บไว้เพื่อ
ป้ องกัน หากสวิตช์ต ัวใหม่เกิด ใช้การไม่ได้ โดยเก็บ ค่ าตั้งค่า ไว้ใน Share Drive P ที่ มีก ารสารอง
ข้อมูลลงแทบทุกวันเพื่อความปลอดภัยและมีการคัดลอกออกมาเป็ นกระดาษโดยแบ่งตามโซนแต่
ละชั้นและตามสวิตช์ตวั เดิม ต่อมาทาการลอกค่าตั้งค่าลงบนสวิตช์ตวั ใหม่ ทาการทดสอบและติด
ตั้งขึ้นตู ้ Rack แทนสวิตช์ตวั เดิมหากเกิดปั ญหาใช้งานไม่ได้ก็สามารถนาสวิตช์ตวั เดิมกลับมาใช้
ทดแทนได้ทนั ที

2

จากที่ทาการเปลี่ยนสวิตช์น้ นั เป็ นการทาให้ IP รองรับวงเครื อข่ายทาให้สามารถใช้ IP ที่บริ ษทั
ไหนก็ได้ที่อยูภ่ ายใต้ บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง สิงคโปร์
1.2. วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ติดตั้งและปรับแต่งค่าอุปกรณ์สวิตช์ให้รับรองกับเครื่ องมือบริ การข้อมูลประจาตัว
1.2.2 เพื่อสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อให้กบั Canon เอเชียเข้าด้วยกัน
1.2.3 เพื่อสร้างมาตรฐานให้กบั ด้านความปลอดภัยของเครื่ อข่ายในบริ ษทั
1.3. ขอบเขต
1.3.1 เปลี่ยนสวิตช์ตวั เก่าเป็ นตัวใหม่ท้งั หมด 25 ตัว
1.3.2 ทาการติดตั้งสวิตช์ตวั ใหม่ และตั้งค่าสวิตช์
- ตั้งค่า IP
- ตั้งค่า VLAN
- ตั้งค่า Security
- ตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าตัวสวิตช์
1.3.3 เปลี่ยน IP ของสวิตช์
1.3.4 Switch ต้องรับรองกับระบบ Server ISE
1.3.5 ทาการสารองข้อมูลสวิตช์ตวั เก่า
1.3.6 ติดตั้งสวิตช์ได้ช่วงนอกเวลาทาการของพนักงานเพื่อให้เครื อข่ายทางานคู่ขนานกับระบบ
เดิม
1.4. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.4.1 พนัก งานจากประเทศต่ างๆ สามารถเชื่ อมต่ อกับวงเครื อข่ ายในประเทศไทยได้อย่าง
รวดเร็ ว
1.4.2 เกิดความเป็ นหนึ่ งเดียวของบริ ษทั Canon Marketing Thailand ในแผนกที่รับผิดชอบใน
ตัวโครงการนี้
1.4.3 เป็ นมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื อข่ายใน Canon Marketing Thailand
1.4.4 ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
1.4.5 เรี ยนรู ้การแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้

บทที่ 2
ทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 การ Configuration VLAN on switch Cisco
VLAN
VLAN (Virtual Area Network) เป็ นการจัดแยกการเชื่อมต่อเครื อข่ายในรู ปแบบที่เรี ยกว่า
Domain ซึ่ งจุ ด ประสงค์ข องการแยกออกเป็ น Domain นี้ ก็เพื่อให้เครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ อ ยู่ต่ า ง
Domain ไม่ ส ามารถสื่ อ สารกัน ได้ท้ ังนี้ เพื่ อ ความปลอดภัย ของเครื อข่ า ย รวมทั้ง สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื อข่ายอีกด้วย ในหนึ่ งเครื อข่ายอาจประกอบด้วย Switching Hub
หลาย ๆ ตัว และใน Switching Hub หนึ่ งตัวอาจประกอบด้วย VLAN หลาย ๆ Domain หรื อหลาย
VLAN ก็เป็ นได้ การแบ่ง VLAN จะทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม้จะเชื่ อมต่อกัน ใน Switches Hub
เดียวกัน แต่อยูต่ ่าง VLAN กัน ไม่สามารถสื่อสารกันได้ รวมทั้งไม่สามารถมองเห็นกันได้ดว้ ยซ้ าไป
(รู ปที่ 1) และที่แน่นอน หนึ่ง VLAN สามารถกระจายไปตาม Switches Hub ต่าง ๆได้ เช่นกัน ภายใต้
Switches Hub ของ Cisco 1 ตัว สามารถติดตั้ง VLAN ได้มากถึง 64 VLAN และทั้งระบบสามารถมี
VLAN ได้มากถึง 1024 VLAN
Access Port
เป็ น Port ที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์จาก Client ไปยังสวิตช์ซ่ึงเราจะใช้สาย LAN
แบบสายตรง (Straight Through) ในการเชื่อมต่อ และ Port ที่ถูก Set เป็ น Access Port นี้จะมี traffic
ของ VLAN เพียง VLAN เดียวที่วิ่งผ่านออกมายัง Port นี้ หรื อ Port นี้จะต่ออยูก่ บั อุปกรณ์ที่มีค่า mac
address เพียงค่าเดียวนัน่ เอง เช่น Port ที่เซตระหว่าง switch และ Client
- port ที่ set ระหว่าง switch และ Client
- port ที่ set ระหว่าง switch และ Server
- port ที่ set ระหว่าง switch และ Router (มีขอ้ แม้ว่า Router ที่เชื่อมต่อนั้น จะต้อง
ไม่ใช้ Router ที่ทาหน้าที่ในการ Route Traffic ของ Inter VLAN)
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Trunk Port
เป็ น port ที่ทาหน้าที่ Connect switch ตัวอื่น ๆ ที่ตอ้ งการให้เป็ นสมาชิกของ VLAN ต่าง ๆ
กันมาอยูด่ ว้ ยกัน และทาหน้าที่ส่งผ่าน traffic ของหลาย ๆ VLAN ให้กระจายไปยังสวิตช์ตวั อื่น ๆ ที่
มี port ที่ ถูก ก าหนดให้เป็ น VLAN เดี ยวกัน กับสวิต ช์ต ัวต้นทางได้ หรื อ ที่ เรี ย กกัน โดยทัว่ ไปว่า
Uplink Port หรื อจาง่ายๆว่าTrunk port เป็ น port ที่มีค่าหลายๆ ค่าวิ่งผ่าน เช่น VLAN หลายๆ VLAN
หรื อมีค่า Mac address หลายๆ ค่าวิง่ ผ่าน นัน่ เอง ตัวอย่างในการ set port ให้เป็ น Trunk port ก็คือ
- port ที่ทาหน้าที่ connect ไปยัง switch ตัวอื่น ๆ เช่น Uplink Port
- port ที่ทาหน้าที่เชื่อม ไปยัง Router ตัวที่ทาหน้าที่ Route Traffic ระหว่าง VLAN
2.2 Network
Network (เครื อข่ าย) หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื่ อง ขึ้ น ไป มาเชื่ อมต่ อเข้า
ด้วยกันเพื่อใช้ขอ้ มูล โปรแกรมหรื ออุปกรณ์บางอย่างร่ วมกันได้ เช่น เครื่ องพิมพ์ การสร้างเครื อข่าย
ดังกล่าวนี้ ทางด้านฮาร์ดแวร์ นอกจากจะต้องมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้สายเคเบิล
เส้นใยแสงหรื อดาวเทียม แล้ว ต้องมีตวั ปรับเครื อ ข่าย (network adapter) และอุปกรณ์ประกอบอีก
หลายอย่าง ฯ นอกจากนั้น ต้องมีโ ปรแกรมระบบ (operating system) ที่ จ ะจัด การในเรื่ องนี้ ให้
โดยเฉพาะ เช่ น Novell Netware ของ ดอส หรื อ AppleShare ของตระกูลแอปเปิ ล การใช้ระบบ
เครื อข่ายนี้ ในปั จจุบนั กาลังได้รับความนิ ยมมากขึ้นทุกที มีท้ งั ในบริ เวณใกล้ ๆ กัน และห่ างกันคน
ละมุมโลก ดู LAN, WAN ประกอบ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1. ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ
บริ ษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
ที่ต้งั สถานประกอบการ ตั้งอยู่ที่ สานัก งาน 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรัก
กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-344-9988

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั สถานประกอบการ
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3.2. ลักษะการประกอบการ
ขายและให้บริ การหลังการขายผลิตภัณฑ์กล้อง อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง ปริ๊ นเตอร์ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ระดับโรงงาน หมึก และอะไหล่ต่างๆ
3.3. รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังพนักงานในแผนก
3.4. ตาแน่ งงานและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
3.4.1. ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยดูแลงาน Infrastructure
3.4.2. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยดูแลงาน Infrastructure ดูแลผูใ้ ช้งาน เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องเราเตอร์ เครื่ อง
ปริ้ นเตอร์ และซ้อมอุปกรณ์เมื่อเกิดปัญหา
3.5. พนักงานที่ปรึกษาและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
คุณวัชรา สดใส / ผูด้ ูแลงาน Infrastructure
3.6. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
เริ่ มปฏิบตั ิงานใน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสิ้นสุดการปฏิบตั ิงาน
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจ็ค ISE และความต้องการที่ทาง CSPL ให้ CMT ทา
และนาข้อมูลที่ทาง CSPL และเข้าประชุมกับทีมงาน

รู ปที่ 3.3 แผนผังแนวทางการจัดทาISE
3.7.2. วิเคราะห์ระบบงาน
หลังจากที่ได้ประชุมจากทางทีมงานแล้วพบว่าสวิตช์ตวั เก่าที่ใช้งานอยูไ่ ม่รองรับกับ
ISEตัวเก่ าเป็ น Cisco IOS Software, C2960 Software (C960-lanlitek 9-m) 24 port
ตัว ใหม่ เ ป็ น Cisco IOS Software , C2960X Software (C960X-universalk9-m) 48

port ซึ่งต้องคานวณว่าจะต้องใช้สวิตช์กี่ตวั เพราะเปลี่ยนจาก 24 port เป็ น 48 port เดิมมี
สวิตช์ท้งั หมด 58 ตัว คานวนออกมาได้ 25 ตัวจึงทาการสัง่ ซื้อสวิตช์ใหม่และ Server ISE
เข้ามา
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3.7.3. ออกแบบระบบงาน
ทาง CSPL เป็ นผูอ้ อกแบบระบบงานให้ตรงตามความต้องการและง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

รู ปที่ 3.4 รู ปแบบการทางานของ ISE
3.7.4. จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
- ประเมินความเสี่ยงโปรเจค ISE
- วางแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทาโปรเจค
- ทาการตรวจสอบค่ า Configuration เดิ มและเก็บบัน ทึ ก ว่า Port ไหนเป็ นค่ า
อะไรอยู่ เช่น Printer, User, CCTV, Door เป็ นต้น
- ทาการคัดลอก Configuration เดิมเก็บใว้
- ทาการตั้งค่า Configuration ของสวิตช์ตวั ใหม่
- ติดตั้ง Switch ขึ้นตู ้ Rack แทนสวิตช์ตวั เดิม
- ทาการ Test ว่าจุด LAN ใช้งานได้ปกติ
- ติดต่อ Vendor Fujitsu เพื่อมาติดตั้ง Server ISE ซึ่งใช้เวลา 8 วันทาการตาม
รู ป
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#
1
1-1
1-2
1-3
2
2-1

Task Name
Operation Target : Cisco ISE SNS-3515
Preparation
Check current firmware
Upgrade to recommend version
Verify firmware version

2-2
2-3

Hardware Installation
Install SNS-3515 appliance on rack
<Rack Name>, <Slot Number>, 1U, <PSU Slot>
Power on SNS-3515
Verify all status

3
3-1
3-2

Implementation
Configure Cisco ISE follow customer's manual (Canon)
Verify all configuration

4
4-1

UAT
User Acceptance Test

1
1-1

Go-Live : Yes or No ?
Rollback Plan
Rollback
Disconnect SNS-3515

รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนการดาเดินงานของ Vendor Fujitsu
3.7.5. ทดสอบและสรุ ปผล
ทีมงานได้ทาการสรุ ปผลออกมาเป็ นดังนี้
1. สามารถใช้งานได้ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ คือ พนักงานของแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้
CSPL มาใช้ในประเทศไทยได้เลย
2. เป็ นมาตรฐานให้กบั Canon เอเชีย
3. เป็ นมาตรฐานให้กบั ด้านความปลอดภัยของเครื อข่าย
3.7.6. ระยะเวลาดาเนินงาน

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดาเนินงาน
2561
ที่
1.

หัวข้องาน
รวบรวมข้อมูล

2.

วิเคราะห์ขอ้ มูล

3.

ออกแบบ

4.

ดาเนินการ

5.

ทดสอบการทางานและแก้ไขข้อผิดพลาด

6.

จัดทาเอกสารประกอบการ

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

วางแผน
งานจริ ง
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3.8. เครื่ องมือและอุปกรณ์
3.8.1. ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
- Switch WS-C2960X-48FPD-L 512 MB
- Server ISE
3.8.2. ซอร์ฟแวร์
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 64 bit
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2012
- License ISE

2 เครื่ อง
25 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 license
1 license
1 license

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 การดาเนินงาน
ทางที มงานได้ทาการคัดลอกรู ปแบบระบบการทางานจริ งของโปรเจค ISE (Identity
Services Engine) ซึ่งได้รับอนุญาตให้นาภาพและเนื้ อหามาเผยแพร่ ได้เพียงบางส่วน
(ISE) Identity Services Engine คื อ ระบบที่ สามารถควบคุ มอุปกรณ์ โดยการก าหนด
POLICY การใช้ง านจากส่ ว นกลาง และก าหนดนโยบายการเข้า ใช้เ ครื อข่ า ยของเครื่ อ งผูใ้ ช้ที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้ของบริ ษทั หรื อ Smart phone, tablets เป็ นต้น
การเก็บค่าสวิตช์ ตวั เก่า
เริ่ มต้น จากการโหลดค่ าตั้งค่ า ตัว เก่ ามาเก็บไว้โดยใช้โปรแกรม Cisco TFTP Server
หลังจากนั้น ทาการเที ย บค่ าตั้งค่ า ตัว เก่ าเพื่อลงบนตัว ใหม่เนื่ องจากจ านวน Port ที่ ต่ างกัน จึ งไม่
สามารถโหลดค่าตั้งค่าจากตัวเก่าลงบนตัวใหม่ได้เลย
ขั้นตอนการทา
1. เก็บค่าตั้งจากสวิตช์ตวั เก่าเก็บไว้เพื่อที่จะนาข้อมูลลงในสวิตช์ตวั ใหม่โดยทาการ
TFTP ในการเก็บค่าจากสวิตช์ตวั เก่า
2. นาค่าตั้งค่าที่ได้จากสวิตช์ตวั เก่าลงในสวิตช์ตวั ใหม่และทาการเปรี ยบเทียบกับค่า
สวิตช์ตวั เก่าเพราะการใส่ ค่าตั้งค่านั้นจะนาค่าตั้งค่าสวิตช์ตวั เก่า 2 ตัวลงสวิตช์ตวั
ใหม่ 1 ตัวจากตัวเก่า 50 ตัวลงตัวใหม่ 25 ตัว
3. ทาการถอดสวิตช์ตวั เก่าออกแล้วติดตั้ง สวิตช์ตวั ใหม่(สามารถทาได้เฉพาะช่ ว งที่
พนักงานไม่ได้ทาการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ )
4. ตรวจสอบว่าระบบสามารถใช้งานเป็ นปกติถา้ ใช้ไม่ได้ทาการหาสาหตุแล้วแก้ไข
ปัญหา
5. เมื่อทาการเปลี่ยนสวิตช์เสร็ จ เรี ยบร้ อยจึ ง ทาการติดต่ อ Vendor Fujitsu เพื่อติดตั้ง
ระบบ ISE

รู ปที่ 4.1 โปรแกรม Cisco TFTP Server
การตั้งค่าสวิตช์
การตั้งค่าสวิตช์น้ นั ต้องทาการ Configuration ค่ามาตรฐานในแต่ละเครื่ อง เช่น กาหนด
รหัส, กาหนดค่า VLAN, กาหนดค่า IP Address, กาหนดค่า Default Gateway เป็ นต้น และทาการ
กาหนดค่าในแต่ละ Port ว่าให้ใช้กบั อุปกรณ์ตวั ไหนโดยเทียบกับค่า Configuration ที่เก็บมาจากตัว
เก่าดังภาพ

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างการเซตสวิตช์ในแต่ละ Port

รู ปที่ 4.3 จานวนการเชื่อมต่อสวิตช์

รู ปที่ 4.4 แผนผังการเชื่อมต่อสวิตช์

การตรวจสอบหลังการติดตั้งสวิตช์
จากการที่ทีมงานได้ทาการติดตั้งสวิตช์ใหม่ลงตู ้ Rack แทนสวิตช์ตวั เดิมเรี ยบร้อยแล้ว
ต้องทาการตรวจสอบการทางานของแต่ละ Port ว่าได้เซตค่าตามที่กาหนดไว้ถกู ต้องหรื อไม่ และ
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้ดงั เดิมหรื อไม่ ถ้าไม่ได้ทาการดูสาเหตุที่ทาให้ระบบของเครื่ องนั้นๆแล้ว
ทาการแก้ไขปัญหาให้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติสามารถตรวจสอบได้ดงั ภาพ

รู ปที่ 4.5 สถานะในแต่ละ Port

สถานะ Port
การดูสถานะของแต่ละ Port นั้นดูจาก Status และ Protocol โดยถ้าขึ้น Up แสดงว่ามีการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายอยูแ่ ต่ถา้ Down นั้นไม่ได้เชื่อมต่อเครื อข่าย
การติดต่อกับ Vendor Fujitsu เพื่อติดตั้ง Server ISE
เมื่อทาการเซตสวิตช์และตรวจสอบเป็ นอันที่เรี ยบร้อยแล้ว ทางทีมงานผูด้ ูแลโปรเจคจะ
ทาการติดต่อ Vendor Fujitsu เพื่อติดตั้ง Server ISE และทาตามขั้นตอนที่ทาง Vendor ส่งให้ดงั ภาพ

ตารางที่ 3.2 ตารางแผนการดาเนิดงานของ Vendor Fujitsu

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อเปรี ยบเทียบระหว่างสวิตช์ตวั เก่ากับตัวใหม่
สวิตช์ตวั เก่า
Memory 32 MB
Switch 24 Port
MTBF 311781 hour(s)
Weight 12.02
AC 120/230 V
SFP
Max Address 8K entries

สวิตช์ตวั ใหม่
Memory 128 MB
Switch 48 Port
MTBF 233370 hour(s)
Weight 12.79
AC 120/230 V
SFP+
Max Address 16K entries

ข้อแตกต่าง
มีหน่วยความจาที่มากกว่า
มีจานวนPortที่มากกว่า
มีค่าการใช้งานที่นอ้ ยกว่า
มีน้ าหนักที่มากว่า
มีการรับไฟเท่ากัน
มีการรับส่งข้อมูลที่เร็ วกว่า
มีการรับ Address ที่มากกว่า

เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างสวิตช์ตวั ปัจจุบนั กับตัวที่นาเข้ามาเปลี่ยนว่ามีความแตกต่าง
และมีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไรจากตารางที่ 3.3

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการปฏิ บัติ ง านในบริ ษัทแคนนอน มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ใน
ตาแหน่ งผูช้ ่วยดูแลงาน Infrastructure ซึ่งจะดูแลในส่ วนงานของ Infrastructure เกี่ยวกับ Support
User, แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การเชื่อมต่อ Network และได้
ทาโครงงานที่ช่วยในการพัฒนาบริ ษทั ในด้านของการเชื่อมต่อระหว่างประเทศของพนักงาน Canon
และพัฒนาทางด้านความปลอดภัยของเครื อข่าย (Network) ที่มีชื่อว่า “ISE”
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1

จากการทดลองได้ผลสรุ ปได้ดงั นี้
ทางผู ้ดู แ ลโครงงานนี้ ได้ท าการสรุ ปผลออกมาว่ า สามารถใช้ง านได้ต ามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้ คือ พนักงานของแต่ละประเทศที่อยูภ่ ายใต้ CSPL มาใช้ในประเทศไทยได้เลย เป็ น
มาตรฐานให้กบั Canon เอเชีย เป็ นมาตรฐานให้กบั ด้านความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. บุคคลากรที่มจี านวนจากัดจึงทาให้โครงการล่าช้า
2. ต้องทานอกเวลาทาการเนื่องจากกระทบกับใช้งานของผูใ้ ช้งาน
3. จานวนงบประมาณที่จากัดจึงมีปัญหาเรื่ องการหาสาย LAN
4. Layout ที่ไม่ตรงจุดทาให้เกิดปัญหาในการ Configuration
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
จากข้อจากัดที่ เกิ ดขึ้นมีความเห็ นว่าควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์สารองที่เกี่ยวข้องให้
พร้ อ ม วางแผนการท างานเพื่ อ ลดระยะเวลาการท างานและเพิ่ม จ านวนพนัก งานให้
เหมาะสมกับจานวนงานที่เยอะขึ้นในปัจจุบนั
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
1. ทาให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ทาให้มีประสบการณ์ใหม่ๆจากบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในองค์กร
3. ทาให้เข้าใจระบบการวางแผนการทางานในบริ ษทั และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
4. ทาให้ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานประกอบการที่เราปฏิบตั ิงานได้ดี
5. ทาให้รู้จกั การสื่อสารกับพนักงานในองค์กร
6. ได้ช่วยงานแผนก ในการการจัดของในสต็อกให้กบั ผูใ้ ช้งานภายในองค์กรทาให้ได้
รู ้จกั อุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น
7. ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั พนักงานในองค์กร
8. ได้ตรวจเช็ควิเคราะห์แก้ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
9. ได้ความรู ้ในการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในองค์กร
10. ได้ทาการติดตั้งสวิตช์
11. ได้ทาการ Configuration สวิตช์ให้ใช้งานในองค์กร
12. ศึกษาการใช้โปรแกรมเฉพาะทาง
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
บริ ษทั มีบุคคลากรในแผนกไม่เพียงพอ เนื่ องจากการทางานของฝ่ ายไอทีมีหลายหน้าที่ ทา
ให้จดั การกับปัญหาได้ล่าช้าอาทิเช่น การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูใ้ ช้งาน การตรวจสอบระบบ
เครื อข่าย การตรวจสอบระบบเซิร์ฟเวอร์ เป็ นต้น และในการทาโครงงานนั้นมีอุปสรรค์ระหว่างการ
ทางาน อุปกรณ์มีการชารุ ดและต้องรออุปกรณ์ใหม่เข้ามาเปลี่ยนจึงทาให้การทาโครงงานล่าช้า เช่น
สายLAN สาย USB เป็ นต้น
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
จากที่ได้ร่วมงานกับในแผนก ควรให้บริ ษทั รับพนักงานเพิ่ม เนื่องจากการทางานของแผน
มีเยอะและหลากหลายอาจไม่พอต่อการแก้ปัญหาต่างๆ
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การ Backup Switch ตัวเก่า
1) ทาการ Backup Switch ตัวเก่าเพื่อที่จานาค่าของแต่ละ Port มาลงในสวิตช์ตวั ใหม่

รู ปที่ 1 โปรแกรม Cisco TFTP Server
2) เข้าไปยัง Switch ตัวเก่าโดยการ Telnet โดยใส่เลข IP ของสวิตช์ตวั นั้น
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3) ใส่รหัสเพื่อที่จะทาการสารองข้อมูล

รู ปที่ 2 หน้าต่างสวิตช์ตวั ที่จะทาการสารองข้อมูล
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4) ใส่โค้ดที่จะทาการสารองข้อมูลลงในสวิตช์

รู ปที่ 3 โค้ดในการสารองข้อมูล

25

5) ใส่เลข IP ลงในสวิตช์ตวั ที่จะทาการสารองข้อมูลเพื่อเป็ นการยืนยันในการสารอง
ข้อมูล

รู ปที่ 4 การยืนยัน IP ในการสารองข้อมูล

26

6) กด Enter เพื่อเป็ นการยืนยันที่จะใช้ชุดคาสัง่ นี้

รู ปที่ 5 ยืนยันในการสารองข้อมูล
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7) ทาการสารองข้อมูลเรี ยบร้อย

รู ปที่ 6 สารองข้อมูลเสร็ จสมบูรณ์
การ Configuration Switch ตัวใหม่
1) ทาการSerial ในการตั้งค่ามาตรฐานเช่น กาหนดรหัส, กาหนดค่า VLAN กาหนดค่า
IP Address กาหนดค่า Default Gateway เป็ นต้น และเซตค่าของแต่ละ Port ที่ได้ทา
การสารองข้อมูลเอาไว้
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รู ปที่ 7 โปรแกรม PUTTY Configuration
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รู ปที่ 8 ตัวอย่างการลงค่ามาตฐานในสวิตช์
2) เซตค่าของแต่ละ Port ที่ได้ทาการสารองข้อมูลเอาไว้

30

รู ปที่ 9 ตัวอย่างการเซต Switch ในแต่ละ Port
3) เมื่อทาการลงค่ามาตรฐานและเซตค่าของแต่ละ Port เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วก็จะ
สามารถนาไปติดตั้งในตู ้ Rack ในแต่ละชั้น
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รู ปที่ 10 การติดตั้งสวิตช์

32

รู ปที่ 11 การติดตั้งสวิตช์
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รู ปที่ 12 การต่อสวิตช์เข้ากับ Layoutในแต่ละชั้น
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การเช็คสวิตช์
1) เช๊คอุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้สาย LAN ว่าใช้งานได้ปกติ
2) เมือ่ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตอ้ งทาการแก้ไข้หรื อการเปลี่ยนตัวสวิตช์ที่มีปัญหา
เพื่อที่จะทาให้อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ

รู ปที่ 13 การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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รู ปที่ 14 การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) เมื่อทาการเช็คเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วติดต่อ Vendor Fujitsu เพื่อที่จะให้มาทาโครงงานขั้น
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