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บทที่ 1 ก่อนการใช้งาน 
 

สตาร์แคท 10 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้สําหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยถูกคิดค้นพัฒนาและ
ออกแบบมาเพ่ือรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ตลอดจน องค์กรขนาดใหญ่ท่ีมี
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายหมื่นเคร่ือง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่าง งา่ยดาย พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการบริหาร
จัดการท่ีครอบคลุมและสามารถสนับสนุนงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากสตาร์แคท 10 เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้ทรัพยากรระบบตํ่า ท้ังในส่วนของ
ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอีกด้วย 
จึงทําให้สตาร์แคท สามารถทํางานได้กับระบบเครือข่ายทุกประเภทโดยรองรับการทํางานทั้งในระบบครือข่ายภายใน (LAN) และระบบ
เครือข่ายระยะไกล (WAN)  โดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดิมขององค์กร อีกท้ังยังสามารถทํางานได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกย่ีห้อ ทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท เอ็นเตอร์ไพรส์  มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้
ม่ันใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกองค์กรใน
การบริหารจัดการงานด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง
แท้จริง 

 

ภายในกล่อง 
เม่ือท่านได้รับกล่องผลิตภัณฑ์จากผู้จําหน่ายกรุณาตรวจสอบสิ่งต่างๆ ภายในกล่อง ซ่ึงภายในจะประกอบด้วยรายการต่างๆ 

ดังนี้ 
 แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์สตาร์แคท จํานวน 1 ชุด 
 คู่มือการติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 
 คู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด 
 เอกสารการลงทะเบียนสตาร์แคท จํานวน 1 ชุด 
 เอกสารข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ จํานวน 1 ชุด 

 
 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ ์
เม่ือผู้จําหน่ายของท่านได้ดําเนินการติดต้ังระบบให้แก่ท่านแล้ว กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้

ตามสิทธ์ิในการใช้งาน ซ่ึงจะประกอบไปด้วยสิทธ์ิของจํานวนเครื่องลูกข่ายท่ีสามารถควบคุมได้ (Client Licenses) สิทธ์ิการเข้าใช้สตาร์
แคท คอนโซล (Console Concurrent) และระยะเวลาการใช้งานระบบ โดยสามารถดูข้อมูลของการลงทะเบียนของท่านได้จาก
เอกสารการลงทะเบียนสตาร์แคท หากไม่ได้รับเอกสารการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้จําหน่ายของท่าน 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สามารถทําได้จากสตาร์แคทคอนโซล โดยเลือกเมนู Help > Register Product 
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รูปท่ี 1-1 แถบรายการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

 

 
รูปท่ี 1-2 หน้าต่างสําหรับลงทะเบียนซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10 

 

Machine Code รหัสประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

Console license สิทธ์ิการเข้าใช้สตาร์แคท คอนโซล 

Client License สิทธ์ิของจํานวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถบริหารจัดการ 

Enable Web Console สิทธ์ิการใช้งาน StarCat Web Console 

Expire Date กําหนดวันท่ีสิ้นสุดสิทธ์ิของการใช้งานระบบ 

Registration Key รหัสลงทะเบียน (กรุณาติดต่อขอรหัสลงทะเบียนจากผู้จําหน่ายของท่าน) 

ตารางท่ี 1-1 อธิบายความหมายของหน้าต่างลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 2 แนะนําเบ้ืองตน้ 
 

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท 10 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน แต่ยังคงความสามารถในการใช้งานทรัพยากรของระบบเครือข่ายท่ีต่ํา ทําให้สตาร์แคท 10 สามารถรองรับการบริหารจัดการ
เครื่องลูกข่ายต่อเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องได้กว่า 6000 เครื่อง* โดยไม่ต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายเดิมขององค์กร อีกท้ังยังคงความ
ง่ายในการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบ จึงทําให้ สตาร์แคท 10 สามารถช่วยในการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
อย่างรวดเร็ว แม่นยําและคุ้มค่าในการลงทุน 

ก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ผู้ดูแลระบบควรทําความเข้าใจในภาพรวมของระบบ สตาร์แคท ซ่ึงจะต้องทํางาน
ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ สตาร์แคท 10 สามารถใช้งานและบํารุงรักษา
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

*หมายเหตุ ความสามารถในการควบคุมเคร่ืองลูกข่ายต่อเคร่ืองควบคุมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมและระบบ
เครือข่ายด้วย  

ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 
ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักของระบบ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ หรือ ส่วนท่ีใช้ในการควบคุมระบบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทําหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองลูกข่ายท่ีติดต้ัง สตาร์แคท เอเจนท์
ท้ังหมดในระบบ และจัดเก็บข้อมูลท้ังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จากเคร่ืองลูกข่ายแล้วจัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบ แสดงได้ดัง
รูปท่ี 2-1 โดยสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดต้ังและทํางานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซ่ึงในส่วนของ
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีหน้าจอสําหรับติดต่อกับผู้ใช้ 

2. สตาร์แคทคอนโซล หรือส่วนท่ีใช้สําหรับติดต่อกับผู้ใช้งานระบบและสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์โดยสตาร์แคท คอนโซลจะเชื่อมต่อไปยัง
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้ผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเฝ้า มอง สั่งงานหรือควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

3. สตาร์แคทเอเจนท์ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีทํางานบนเคร่ืองลูกข่าย เพ่ือรองรับการสั่งงานจากสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์  โดยมีหน้าท่ีในการ
อ่านข้อมูลของเคร่ืองลูกข่ายเพ่ือส่งไปยัง สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ และรอรับคําสั่งจากสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เพ่ือประมวลผลตามคําสั่งท่ี
ได้รับ โดยปกติสตาร์แคทเอเจนท์จะทํางานแบบไม่แสดงสถานะ (Silent mode) แต่ในองค์กรบางแห่ง เช่น สถานศึกษาหรือในส่วน
งานท่ีมีการใช้งานเคร่ืองลูกข่ายร่วมกันผู้บริหารระบบสามารถใช้งาน สตาร์แคทเอเจนท์ ประเภท Logon Agent ซ่ึงจะแสดง
หน้าต่างป้องกันการเข้าใช้เคร่ืองลูกข่าย โดยผู้ท่ีต้องการใช้งานเครื่องลูกข่ายจะต้องใส่ข้อมูลรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือตรวจสอบ
สิทธ์ิการใช้งานกับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการในการตรวจสอบสิทธ์ิในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น Domain Controller 
เป็นต้น  
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ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
ก่อนการติดต้ังซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ท้ังในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ คอนโซล และเอเจนท์ จะต้องเตรียมความพร้อมของระบบ

โดยความต้องการเบื้องต้นของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ความต้องการด้านระบบปฏิบัติการ  

ส่วนประกอบของระบบ ความต้องการระบบปฏิบัติการ 
สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ Windows Vista Service Pack 2 

Windows 7 Service Pack 1 
Windows 8 / 8.1 / 10 
Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2008 SP 2 
Windows Server 2012 / 2016 

สตาร์แคท คอนโซล Windows Vista Service Pack 2 
Windows 7 Service Pack 1 
Windows 8 / 8.1 / 10 
Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2008 SP 2 
Windows Server 2012 / 2016 

สตาร์แคท เอเจนท์ Windows 2000 (all editions) *  
Windows XP (all editions) *  
Windows Vista (all editions) *  
Windows 7 (all editions) * 
Windows 8 / 8.1 (All Editions) * 
Windows 10 (All Editions) * 
Windows 2000/2003/2008/2012/2016 Server (all editions) * 

all editions สามารถรองรับท้ัง X86 และ X64 * 

ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ 

ส่วนประกอบของระบบ ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 

สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ 

Microsoft .NET Framework 4.5 or later 
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 
Microsoft SQL Server 2008 R2/2012 or later 
ASP.NET MVC 4 
Internet Information Services (IIS) 8 or later 

สตาร์แคท คอนโซล 
Microsoft .NET Framework 4.5 or later 
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 

สตาร์แคท เอเจนท์ Microsoft .NET Framework 2.0 or later 
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ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์ 

สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ความต้องการของระบบ 

Architecture Physical Server / Virtual Server

CPU Intel® Core™2 Duo 2 GHz or higher. 

Memory (RAM) 4 GB or higher 

Hard disk space 80 GB 

Network Card Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

 

สตาร์แคทคอนโซล ความต้องการของระบบ 

Architecture Physical PC / Virtual PC

CPU Intel® Core™ Duo 1 GHz or higher. 

Memory (RAM) 2 GB or higher 

Hard disk space 20 GB 

Monitor 15” VGA or higher resolution  1024x768 or higher resolution    

Pointing device Microsoft Mouse or compatible pointing device 

Network Card Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

 

สตาร์แคท เอเจนท์ ความต้องการของระบบ 

Architecture Physical PC / Virtual PC

CPU Intel® or compatible Pentium 133 MHz or higher. 

Memory (RAM) 64 MB Minimum (128 MB or higher Recommended) 

Hard disk space 10 MB 

Network Card Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
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ความปลอดภัยในซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ กับ สตาร์แคท คอนโซลและ สตาร์แคท เอเจนท์นั้น ข้อมูลจะถูกบีบอัด

เพ่ือให้ขนาดของข้อมูลในการสื่อสารมีขนาดเล็กลง จากนั้นข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเพ่ือป้องกันการลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครือข่ายทํา
ให้การสื่อสารข้อมูลมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

โดยการบีบอัดข้อมูลใน สตาร์แคท 10 นั้น จะใช้อัลกอริทึมแบบ ZLIB เพ่ือช่วยลดขนาดของข้อมูลทําให้ปริมาณการใช้งาน
เครือข่ายลดลง และในระบบ สตาร์แคท 10 มีการเข้ารหัสข้อมูล 2 รูปแบบ ดังนี้  

1. การติดต่อสื่อสารระหว่าง สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ กับ สตาร์แคทคอนโซลถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมแบบ Tripple DES encryption 
168 bits 

2. การติดต่อสื่อสารระหว่าง สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ กับ สตาร์แคทเอเจนท์ถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมแบบ Blowfish SHA 128 bits 

การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบเครือข่าย 
เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลของซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10 สามารถทํางานบนระบบเครือข่ายได้ ผู้ดูแลระบบต้องเตรียมความพร้อม

ทางด้านเครือข่ายในองค์กร โดยจะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ดังนี้ 
1. หมายเลขเครือข่ายสําหรับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเคร่ืองลูกข่าย

รวมไปถึงการเชื่อมต่อเพ่ือเข้าใช้งานของโปรแกรมสตาร์แคทคอนโซล ดังนั้นจึงจําเป็นต้องระบุหมายเลขเครือข่าย (Fixed IP 
Address) เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีติดต้ังสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ 

2. หมายเลขเครือข่ายของเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการควบคุม ในการค้นหาเคร่ืองลูกข่ายในระบบอาศัยหมายเลขเครือข่าย (IP 
Address) ในการค้นหา และการกําหนดหมายเลขเครือข่ายท่ีมีการใช้งานให้ครอบคลุมท้ังองค์กรจะทําให้ระบบสามารถตรวจสอบ
และจัดการเครื่องลูกข่ายได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหมายเลขเครือข่ายบนเครื่องลูกข่าย เช่น การใช้งาน DHCP ดังนั้นผู้ดูแลระบบ
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลหมายเลขเครือข่ายท่ีมีการใช้งานอยู่ในองค์กรท้ังหมด โดยอาจจะจัดเตรียมข้อมูลของย่านเครือข่าย (IP 
Range) หรือหากสามารถระบุหมายเลขเครือข่ายของเคร่ืองลูกข่ายได้ ก็จะช่วยให้การตรวจหาเครื่องลูกข่ายทําได้รวดเร็วและลด
ปริมาณข้อมูลของการค้นหาเคร่ืองลูกข่ายในระบบเครือข่ายได้ 

3. พอร์ทส่ือสาร 
ในการสื่อสารข้อมูลของสตาร์แคท จะต้องเปิดพอร์ทและโปรโตคอลท่ีใช้งานดังนี้ 
 UDP 25000-25001, 26000 
 TCP 25001-25015 
 TCP 139, 445 (ใช้สําหรับการติดต้ังโปรแกรมเครื่องลูกข่ายระยะไกล {Agen Deployment}) 
 HTTP 80 หรือ 8530 และ HTTPS 443 หรือ 8531 (ในกรณีท่ีมีการใช้งาน Patch Management หรือ StarCat Web  

HelpDesk, Web Console) 
 HTTP 82 (StarCat Service API ในกรณีท่ีมีการใช้งาน StarCat Help-Desk) 
 ICMP (ในกรณีเพ่ือตรวจสอบสถานะของเคร่ืองลูกข่าย) 
 TCP 1433 (TCP/IP ท่ีจําเป็นในการติดต่อสื่อสารกับ SQL ผ่านไฟร์วอลล์ {กรณีท่ีเครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูล  

SQL Server อยู่คนละเคร่ืองกัน}) 
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การทาํงานร่วมกับเครือข่ายท ี่มีการใช้งาน Network Address Translation (NAT) ในการสื่อสารข้อมลูของสตาร์แคท 

ระบบทํางานโดยอาศยัหมายเลขเครือข่ายในการตรวจสอบค้นหาเคร่ืองลกูข่าย แตใ่นกรณีท่ีเคร่ืองลกูข่ายมีการทํางานอยูภ่ายใต้ 

NAT นัน้จะทําให้หมายเลขเครือข่ายท่ีถกูกําหนดอยูบ่นเคร่ืองลกูข่ายถกูแปลงทกุครัง้ท่ีมีการส่ือสารนอกเครือข่ายเบบ LAN จงึทํา

ให้ระบบปกติไม่สามารถจดัการเคร่ืองลกูข่ายเหลา่นัน้ได้ สตาร์แคทได้จดัเตรียมความสามารถในจดัการเคร่ืองลกูข่ายท่ีอยูภ่ายใต้ 

NAT หรือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยการกําหนดหมายเลขเครือข่ายสาธารณะ (Public IP Address) หรือกําหนด Static 

NAT ให้แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย ทําให้สตาร์แคทสามารถควบคมุสัง่งาน บริหารจดัการเคร่ืองลกูข่ายได้ทกุฟังก์ชนัการทํางาน

ไมว่า่เคร่ืองลกูข่ายจะย้ายสถานท่ีในการทํางาน หรือทํางานโดยเช่ือมตอ่กบัเครือข่าย LAN WAN หรืออินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 3 เริ่มต้นการใช้งาน 
 

เม่ือได้ติดตั้งโปรแกรมสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และสตาร์แคทคอนโซลแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสามารถเร่ิมใช้งานระบบสตาร์แคท 10 
ผ่านโปรแกรมสตาร์แคทคอนโซลได้ทันที การใช้งานระบบในครั้งแรก ผู้ดูแลระบบจําเป็นต้องตั้งคาฎของระบบสตาร์แคท เพ่ือให้ระบบ
ทํางานได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร โดยในบทนี้เป็นการแนะนําการเข้าใช้
ระบบ และแนะนําส่วนประกอบของหน้าจอสตาร์แคท คอนโซล (หน้าจอควบคุม) 

การเข้าใช้ระบบและยกเลิกการเข้าใช้ระบบ 
การเข้าใช้ระบบ 

1. เปิดโปรแกรมสตาร์แคทคอนโซล จากเมนู  Start > Program > StarCat 10 Console > StarCat 10 Console 
2. ท่ีหน้าต่าง Connect to Server ให้ใส่ข้อมูลสําหรับการเข้าใช้ระบบ ดังนี้ 

 

รูปท่ี 3-1 หน้าต่างสําหรับเข้าใช้ระบบสตาร์แคท 10 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3-1 อธิบายความหมายของหน้าต่างสําหรับเข้าใช้ระบบ 

3. เม่ือใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Logon เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน เม่ือสิทธ์ิของการใช้งานถูกต้องจะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
โดยจะเปิดหน้าต่างของซอฟต์แวร์ สตาร์แคท คอนโซลขึ้นมา 

หมายเหตุ ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้เดียวกันในการเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นหลังจากเข้าใช้ระบบในคร้ังแรก
แล้ว ผู้บริหารระบบควรสร้างชื่อผู้ใช้งานและกําหนดสิทธิ์ในการบริหารระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบคนอื่นๆ รวมท้ังกําหนดรหัสผ่านของ 
Administrator ด้วย 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

Server ไอพีแอดเดรสหรือชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย (สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์) 

User Name แอคเคาท์ในการเข้าใช้งานระบบ (ค่าต้ังต้นของระบบคือ Administrator) 

Password รหัสผ่าน (ค่าต้ังต้นของระบบคือ [Blank]) 
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การยกเลิกการเข้าใช้ระบบ 

การยกเลิกการเชื่อมต่อสามารถทําได้โดยไปท่ีแถบ Menu เลือก File > Disconnect ดังรูป 

 
รูปท่ี 3-2 เมนูยกเลิกการเข้าใช้ระบบสตาร์แคท 10 

ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ โดยที่หน้าต่างของสตาร์แคทคอนโซลจะยังคงเปิดอยู่หากผู้ใช้งานระบบ
ต้องการใช้งานระบบใหม่อีกคร้ัง สามารถทําได้โดยไปท่ี Menu เลือก File > Connect Server ซ่ึงจะแสดงหน้าต่าง Connect to 
Server ขึ้นมา จากนั้นทําตามข้ันตอนในการเข้าใช้ระบบดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการเข้าใช้ระบบข้างต้น 

 

การเปล่ียนรหัสผ่าน 

ผู้ใช้ระบบสามารถเปล่ียนรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ของตนเองได้ โดยไปท่ีแถบ Menu เลือก File > Change Password ดังรูป 

 
รูปท่ี 3-3 เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10 

ท่ีหน้าต่าง Change Password ใส่รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกด OK เพ่ือยืนยัน 

 
รูปท่ี 3-4 หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10 
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การเปล่ียนภาษา 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าภาษาของระบบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ โดยการเลือกเมนู Setting > Languages 

 
รูปท่ี 3-5 รายการการตั้งค่าภาษาของระบบ 

 

การตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 

เม่ือผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแล้วท่ีหน้าต่างหลักของสตาร์แคท คอนโซลจะแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานระบบท่ีกําลัง
เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ในส่วน Connected Consoles ดังรูป 

 
รูปท่ี 3-6 แสดงรายชื่อผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องการตัดการเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้ สามารถทําได้โดยคลิกขวาท่ีรายการผู้ใช้ท่ี
ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ จากน้ันเลือก Close Console Connection 

 
รูปท่ี 3-7 การยกเลิกการเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้ 

ในกรณีท่ีผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อกับระบบแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้งานระบบผ่านสตาร์แคท คอนโซลนานเกินกว่าเวลาท่ีกําหนด 
ระบบจะตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบสามารถต้ังค่าเวลาในการตัดการเชื่อมต่อได้จากเมนูการตั้งค่าหลักของ
ระบบ  



 

11 | P a g e  
 

Manual 

หน้าต่างสรุปสถานะและข้อมูลของสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ 
เม่ือผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วที่หน้าจอสตาร์แคทคอนโซลจะแสดงหน้าต่างสรุปสถานะและข้อมูลของ

สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ดังรูป 

 
รูปท่ี 3-8 สรุปสถานะและข้อมูลของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ 

 

 Server Information จะแสดงข้อมูลท่ัวไปของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์, หมายเลข เครือข่าย, 
ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น พร้อมท้ังแสดงข้อมูลของลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ ได้แก่ จํานวนของเคร่ืองลูกข่ายท่ีควบคุมได้, จํานวนลิขสิทธิ์
ของเคร่ืองลูกข่ายสูงสุดท่ีสามารถควบคุมได้ และสถานะการทํางานของระบบ ได้แก่ จํานวนเครื่องลูกข่ายท่ีตรวจพบในระบบ และ
ระยะเวลาการทํางานของระบบ 

 Connected Consoles แสดงสถานะของการเชื่อมต่อสตาร์แคทคอนโซลมายังสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ โดยจะแสดงหมายเลข
เครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อคอนโซล, รุ่นของคอนโซล, ชื่อผู้ใช้, เวลาเริ่มใช้งานและระยะเวลาท่ีใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งาน
ระบบหรือผู้ดูแลระบบสามารถสนทนาระหว่างกันได้ โดยคลิกขวาท่ีรายการของคอนโซลและเลือกรายการ Chat ก็จะปรากฏหน้าต่าง
การสนทนา และสามารถรับและส่งไฟล์หากันได้ผ่านหน้าจอควบคุม 

 System Dashboard จะแสดงกราฟสรุปข้อมูลปัจจุบันของเครื่องลูกข่ายในระบบเป็นรูปแบบ GUI เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ดฎูแล
ระบบสามารถดูสถานะภาพรวม ข้อมูลสรุปของระบบได้อย่างสะดวก เช่น ย่ีห้อและรุ่นของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมที่ติดต้ังมากท่ีสุด โปรแกรมแอนตี้ไวรัสท่ีใช้งาน เป็นต้น โดยผู้ใช้ระบบสามารถเพ่ิมหรือลบรายการได้โดยคลิกขวาที่หน้าจอ 
จากนั้นเลือก Dashboard Item > Add และเลือกรายการท่ีต้องการ 
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รูปที่ 3-9 หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ 

 

 การแสดงสรุปภาพรวมบนเว็บคอนโซล  

   ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของสถานการณ์ระบบได้อีกช่องทางผ่านเว็บคอนโซล ซึ่งช่วยให้การแสดงผลทำได้สะดวกขึ้น เหมาะ 

แก่การนำไปแสดงผ่านจอมอนิเตอร์  โดยการแสดงข้อมูลจะมีความยืดหยุ่น  ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดมุมมองในการแสดงผลแบบ  

 

 

 

 

 

 

แนะน าส่วนประกอบของสตาร์แคท คอนโซล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตาร์แคท คอนโซลเป็นโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งานระบบซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมสั่งงานเครื่องลูกข่ายที่

 

 

 ภาพรวมทั้งองค์กร หรือแบบกำหนดกลุ่มที่ต้องการได้  พร้อมทั้งสามารถเพิ่ม-ลดรายการ  รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรายการ

 สรุปต่างๆที่อยู่บนหน้าจอได้ โดยมีรายการภาพรวมของระบบ ดังนี้

      1. สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสถานะการออนไลน์และออฟไลน์

      2. สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบปฏิบัติการ ยี่ห้อ

      3. สถานะการใช้งานเครือข่ายของกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ความเร็วเฉลี่ยของ LAN , ปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

 

 ระดับการแจ้งเตือนด้วยสีได้ ตามสถานะที่กำหนดสูงสุด 4 ระดับ

 

 สามารถกำหนดชนิดของการตรวจสอบ ระดับการแจ้งเตือนบนหน้าจอ และตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบเมื่อถึงระดับที่กำหนดได้

 

 

 

เชื่อมต่ออยู่กับสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ใดๆ ในองค์กร และเชื่อมต่อระบบเพื่อเข้าใช้งานสตาร์แคท 

 

 

 

 

 

 

      4. สรุปการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของเครื่องลูกข่าย โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดรายการที่ต้องการแจ้งเตือน และกำหนด

 

      5. สรุปสถานะการตรวจสอบระบบ เช่น การใช้งาน CPU, Memory, การทำงานของโพรเซส หรือเซอร์วิสที่สนใจ โดยผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

 

 คอนโซลได้พร้อมๆ กัน ขึ้นอยู่กับจ านวนสิทธิ์ในการใช้งาน (Console Concurrent License) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเรียกใช้งาน สตาร์แคท คอนโซลจะต้องเชื่อมต่อไปยัง สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ โดยระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหมายเลข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไอพีแอดเดรสของ สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ และเมื่อเชื่อมต่อส าเร็จจะปรากฏหน้าต่างหลักของสตาร์แคท คอนโซล ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งควบคุมเครื่องลูกข่าย พื้นที่แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง หน้าต่างแสดงผลการท างาน หรือหน้าต่างแสดงการท างาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบได้จัดวางไว้เพื่อให้ใช้งานง่ายและท าให้การบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายท าได้ด้วยความรวดเร็ว โดยส่วนประกอบของสตาร์แคท คอนโซลมีรายละเอียดดังรูป 
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รูปท่ี 3-10 หน้าจอแสดงผลของสตาร์แคทคอนโซล 
 

No. ส่วนประกอบ คําอธบิาย 

1 แถบชื่อโปรแกรม (Title Bar) แสดงชื่อโปรแกรมและสถานะการลงทะเบียน 

2 แถบเมนูหลัก (Main Menu) แสดงรายการเมนูหลักของโปรแกรม 

3 ค้นหาเคร่ืองลูกข่าย (Search) ส่วนการค้นหาเคร่ืองลูกข่ายที่ตรวจพบในระบบแล้ว 

4 เครื่องมือ (Resources) เครื่องมือท่ีใช้สําหรับต้ังค่าการทํางานเคร่ืองลูกข่าย 

5 หน้าต่างแสดงกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย แสดงรายชื่อกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

6 ฟังก์ชั่นคําสั่งด่วน ปุ่มคําสั่งด่วนท่ีใช้ในการสั่งงานเครื่องลูกข่าย 

7 รายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แถบแสดงรายละเอียดเครื่องลูกข่าย 

8 แสดงเครื่องลูกข่าย แสดงประเภทและชื่อของเครื่องลูกข่าย 

9 มุมมองแสดงผลเคร่ืองลูกข่าย (View) ส่วนการปรับแต่งมุมมองของการแสดงรายการเคร่ืองลูกข่าย

10 หน้าต่างแสดงสถานะการทํางาน แสดงสถานะการสั่งงาน ผลลัพธ์ และสถานะการทํางานของ
ระบบ 

ตารางท่ี 3-2 อธิบายความหมายของส่วนประกอบของสตาร์แคทคอนโซล 
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ฟังก์ชั่นการสั่งงานด่วน 
สําหรับฟังก์ชั่นการทํางานท่ีมีการใช้งานเป็นประจํา สามารถใช้เมนูลัดสําหรับการสั่งงานด่วนได้ เพ่ือการสั่งงานที่สะดวกข้ึน 

ซ่ึงประกอบไปด้วยคําสั่งต่างๆ ดังนี้  

 
เปิดเคร่ืองลูกข่ายใน LAN และ WAN (เครื่องต้องรองรับ Wake on LAN)

 
รีสตาร์ทเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล 

 
ปิดเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล   

 
แสดงการใช้งานระบบของเครื่องลูกข่าย 

 
ติดต้ังซอฟต์แวร์ 

 
ส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองลูกข่าย 

 
ส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองลูกข่ายและสั่งเปิดทันที 

 
ส่งแฟ้มข้อมูลไปยังเคร่ืองลูกข่าย 

 
ส่งข้อความไปยังเคร่ืองลูกข่าย 

 
สนทนากับผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย 

 
จับภาพหน้าจอเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล 

 
ควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล 

 
เฝ้ามองเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล 

 
การควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกลโดยใช้ Remote Desktop ของWindows   

 
ซิงค์โครไนซ์เวลากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
ตรวจสอบสถานะของลูกข่าย จากชื่อ Process, Service, Program, File, Folder 

 
ส่งคําสัง่ระยะไกล 

 
ปรับปรุงสถานะเครื่องลูกข่าย 

ตารางท่ี 3-3 ความหมายของ Shortcut ของสตาร์แคท 10 



 

15 | P a g e  
 

Manual 

วิธีการสั่งงานผ่านฟังก์ชั่นการสั่งงานด่วนนั้น สามารถทําได้โดยการเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการทีละเคร่ือง หรือหลายเคร่ือง 
จากนั้นให้ขอสิทธิ์ในการควบคุมเคร่ืองลูกข่าย เม่ือได้รับสิทธ์ิแล้วจึงคลิกเลือกคําสั่งด่วนท่ีต้องการ 
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บทที่ 4 ตัง้ค่าการทาํงานระบบ 
 

สตาร์แคท 10 ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท้ังใน
องค์กรขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะของระบบเครือข่ายท่ีแตกต่างกัน และเพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับระบบ
เครือข่ายขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปรับแต่งค่าการทํางานของระบบสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ก่อนการ
ใช้งาน 

การต้ังค่าการทํางานระบบ 
สตาร์แคทอนุญาตให้ผู้บริหารระบบสามารถต้ังค่าหรือปรับแต่งค่าการทํางานของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความเหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมของการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร ทําให้การทํางานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผล
กระทบต่อเครือข่าย โดยการปรับแต่งค่าการทํางานของสตาร์แคทนั้นได้ถูกแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อการปรับแต่ง และ
สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการปรับแต่งค่าของระบบได้ดังนี้ 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย คําอธบิาย 

Basic Settings 

General ตั้งชื่อสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และการรีเซ็ตพาสเวิร์ดของ Administrator 

Network ตั้งค่าระบบเครือข่าย, พอร์ทการสื่อสาร และการใช้งานแบนวิดธ์ของระบบ 

Popup Message ตั้งค่าข้อความที่แสดงบนหน้าจอเคร่ืองลูกข่าย (Request Permission และ 
Disallow Run) 

Console ตั้งค่าการแสดงฟอนท์, ปรับเปลี่ยน Logo รายงาน และ ค่าการทํางานของ 
Remote Control 

Advanced Settings 

Server Setting ตั้งระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์, รูปแบบการ Remote Control และ
การอัพเดตเอเจนท์ 

Data Refreshing ตั้งค่าระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนเคร่ืองลูกข่าย 

Alerts ตั้งค่าการแจง้เตือนของระบบ แสดงผลเป็นสัญลักษณ์ สี และเสียง 

Patch Management ตั้งค่าการทํางานร่วมกับระบบบริหารจัดการแพตช์ 

NAC Setting - ตั้งค่าการทํางานร่วมกับระบบ Network Access Control 

ตารางท่ี 4-1 แถบรายการในการตั้งค่าการทํางานของระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการทํางานของระบบ โดยการเลือกเมนู Setting > System Configurations 

 
รูปท่ี 4-1 รายการการตั้งค่าการทํางานของระบบ 
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จะแสดงหน้าต่างของการต้ังค่า Configuration ดังรูปท่ี 4-2 

 
รูปท่ี 4-2 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานของระบบ 

 

การต้ังค่าข้อมูลพื้นฐานของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ (Basic Settings) 
คลิกท่ีแถบ Basic Settings > General กําหนดค่าต่างๆ ดังนี ้

 
รูปท่ี 4-3 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ General 
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ตารางท่ี 4-2 ความหมายของรายการในแถบรายการ General 

Basic Settings > Network เป็นการกําหนดพารามิเตอร์ ในการค้นหาเคร่ืองลูกข่าย และเงื่อนไขการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย 

 

รูปท่ี 4-4 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Network 

 

หัวข้อ คําอธบิาย   

Client IP Range IP Address ของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เช่น  
 192.168.0.1-254  
 192.168.0.1-100 
 192.168.0.28 

File Transfer Port พอร์ทท่ีใช้สําหรับการ รับ-ส่งไฟล์ (ค่าต้ังต้นของระบบคือ พอร์ท 21) 

Bandwidth Throttling จํากัดแบนวิดธ์การใช้งานเครือข่าย* (Network Bandwidth) (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 
*ระบบจะปรับแบนวิดธ์อัตโนมัติตามประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อ

Max Session จํากัดจํานวนเซสชั่นท่ีใช้ในการรับ-ส่งไฟล์ 

ตารางท่ี 4-3 ความหมายของรายการในแถบรายการ Network  

หัวข้อ คําอธบิาย 

Server Name ชื่อของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ท่ีแสดงในหน้าต่างกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

Reset Admin Password รีเซ็ตพาสเวิร์ดของแอคเคาท์ Administrator 
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Basic Settings > Popup Messages เป็นการตั้งค่าข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเคร่ืองลูกข่าย ในกรณีท่ีมีการใช้งานฟังก์ชั่น 
Disallow Application และ การขออนุญาตเพ่ือควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

 
รูปท่ี 4-5 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Popup Messages 

 

หัวข้อ คําอธบิาย 

Disallow Run ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเม่ือเคร่ืองพิวเตอร์ลูกข่ายเปิดใช้งานโปรแกรมไม่ได้รับอนุญาต 
Request Permission ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเม่ือเคร่ืองพิวเตอร์ลูกข่าย เม่ือต้องการขอสิทธ์ิยูสเซอร์ในการ

ควบคุม 
Unauthorized Software ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเม่ือเคร่ืองพิวเตอร์ลูกข่ายใช้งานโปรแกรมท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

ตารางท่ี 4-4 ความหมายของรายการในแถบรายการ Popup Messages 
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Basic Settings > Console 

 
รูปท่ี 4-6 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Console 

 

หัวข้อ หัวข้อย่อย คําอธบิาย 

Display Resource Tree ปรับแต่งค่าการแสดงผลของ Resource Tree 

Log and Status ปรับแต่งค่าการแสดงผลของ Log and Status 

Device Group Tree ปรับแต่งค่าการแสดงผลของ Device Group Tree 

Device View Font ปรับแต่งค่าการแสดงผลของ Device View Font 

Report Report Logo ปรับแต่งค่าของ Logo ท่ีใช้แสดงผลบนหน้าจอรายงาน 

Remote Control Show option before connect กําหนดให้มีการแสดงค่าพารามิเตอร์ของการ Remote ทุก
ครั้งก่อนการ Remote Control 

Disable Remote mouse and 
Keyboard 

กําหนดให้ระบบล็อคเมาส์และคีบอร์ดของเครื่องลูกข่าย
ขณะ Remote Control 

ตารางท่ี 4-5 ความหมายของรายการในแถบรายการ Popup Messages 
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การต้ังค่าแบบแอดวานซ์ของ สตาร์แคทเซิรฟ์เวอร์ (Advanced Settings) 
Advanced Settings > Server Setting 

 
รูปท่ี 4-7 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Server Setting 

 

หัวข้อ หัวข้อย่อย คําอธบิาย 

Security Server Code รหัสของเครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ 

Security Code รหัสความปลอดภัยของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ในการป้องกันเคร่ืองอ่ืนท่ี
ไม่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อและควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

Console Seesion Timeout ตั้งเวลายกเลิกการเชื่อมต่อสตาร์แคทคอนโซลในกรณีท่ีไม่มีการใช้งาน
สตาร์แคทคอนโซล 

Remote Record Remote Control บันทึกและจัดเก็บการ Remote Control เป็น Video 

Direct Connect to Client เชื่อมต่อการ Remote จากสตาร์ทแคทคอนโซลไปยังเอเจนท์โดยตรง  
(ไม่ผ่านสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์) 

Agent update Automatic update Agent อัพเดตเอเจนท์ไปยังเคร่ืองลูกข่ายแบบอัตโนมัติ 
Auto Client Grouping จัดกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายให้แบบอัตโนมัติ 

ตารางท่ี 4-6 ความหมายของรายการในแถบรายการ Server Setting 
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Advanced Setting > Data Refreshing 

 
รูปท่ี 4-8 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Data Refreshing 

 

หัวข้อ หัวข้อย่อย คําอธบิาย 

Status Refresh Online Refresh ระยะเวลาในการ Refresh สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี Online 

Offline Refresh ระยะเวลาในการ Refresh สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี Offline 

Agent Discovery ระยะเวลาในการค้นหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามหมายเลขเครือข่ายท่ีกําหนด 
(Client IP Range) 

Inventory Update Update Interval ช่วงระยะเวลาที่อัพเดตข้อมูลจากเคร่ืองลูกข่ายในระบบท้ังหมด 

Update Period ช่วงเวลาท่ีต้องอัพเดตข้อมูลเคร่ืองลูกข่าย 

Update on Event อัพเดตเครื่องลูกข่ายตามเหตุการณ์ท่ีกําหนด 

Interval Time 
Contract and 
Software 

ระยะเวลาในการตรวจสอบการแจ้งเตือนสัญญาหมดอายุ และการแจ้งเตือน
ซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต้ัง 

ตารางท่ี 4-7 ความหมายของรายการในแถบรายการ Data Refreshing 
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Advanced Settings > Alerts ในการต้ังค่าเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ระบบออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการแสดงผลมากท่ีสุด 
สามารถกําหนดให้แสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือนท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่งอีเมล์แจ้งเตือนได้โดยแบ่งตามประเภทของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ท่ีกําหนด โดยยังสามารถเลือกข้อมูลให้แสดงผลเป็นรายเครื่องหรือรายกลุ่มและสามารถจัดวางตําแหน่งของการแสดงผลบน
หน้าจอควบคุมได้อย่างอิสระ ท้ังนี้ ผู้ใช้งานระบบยังสามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับการแจ้งเตือนได้จากสีท่ีสัญลักษณ์ โดย
แบ่งเป็น สีฟ้าแทนสถานะปกติ สีเหลืองแทนสถานะเฝ้าระวัง สีแดงแทนสถานะฉุกเฉิน  

 

รูปท่ี 4-9 หน้าต่างการตั้งคา่การทํางานระบบแถบรายการ Alerts 

 

หัวข้อ คําอธิบาย หัวข้อ คําอธิบาย 

System รุ่น ย่ีห้อของเครื่อง Modem โมเด็ม 

Chassis ประเภทของเคร่ือง Printer เครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์) 

Mainboard เมนบอร์ด Network การ์ดเครือข่าย 

Display การ์ดแสดงผล Media อุปกรณ์มัลติมีเดีย 

Monitor จอภาพ IP Config. การตั้งค่าเครือข่าย 

Processor โปรเซสเซอร์ Logical Drive ไดรฟ์ 

Memory Bank หน่วยความจํา Disk Space พ้ืนที่ของไดรฟ์ 

Storage ฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม Device Name ชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

Keyboard คีย์บอร์ด Application โปรแกรม 

Mouse เมาส์ Update ซอฟต์แวร์ปรับปรุง (แพทช์) 

ตารางท่ี 4-8 ตัวเลือกของรายการ Detected Category 
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การแจ้งเตือน 

หัวข้อ คําอธิบาย 
When disk free space lower than ตั้งค่าการแจง้เตือนเม่ือพ้ินท่ีว่างของฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยกว่าค่าท่ีกําหนด 
When offline more than ตั้งค่าการแจง้เตือนด้วยสัญลักษณ์และเสียงท่ีหน้าจอควบคุม เม่ือเครื่องลูกข่าย

ออฟไลน์จากระบบมากกว่าค่าท่ีกําหนด (หน่วยเป็น จำนวนวัน)  
Offline warning at ตั้งค่าการแจง้เตือนเม่ือเครื่องในกลุ่ม Offline เกินกว่าค่าท่ีกําหนด 
When contract expire ตั้งค่าการแจง้เตือนก่อนเครื่องลูกข่ายหมดสัญญา (หน่วยเป็น จํานวนวัน) 
When unauthorized software detected ตั้งค่าการแจง้เตือนเม่ือมีการตรวจพบซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน 
Play sound alert ตั้งค่าการแจง้เสียงผ่านไฟล์เสียง 

ตารางท่ี 4-9 ความหมายของรายการในแถบรายการ warning 

การกําหนดการแจ้งเตือนผ่าน E-Mail 

หัวข้อ คําอธบิาย 

Send Alerts via E-Mail ใช้งานแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรระบบผ่าน E-Mail 

Sender E-mail address ของผู้ส่ง E-Mail แจ้งเตือน 

Recipients E-mail address ของผู้รับ E-Mail แจ้งเตือน 

SMTP Server, Port ชื่อ หรือ IP Address ของ SMTP Server, พอร์ทสื่อสาร 

User Name ชื่อผู้ใช้ของ SMTP Server 

Password รหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ SMTP Server 

ตารางท่ี 4-10 ความหมายของรายการในแถบรายการ Send Alerts via E-Mail 

Advanced Setting > Patch Management 

 
รูปท่ี 4-10 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Patch Management 
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หัวข้อ คําอธบิาย 

Enable Patch Management เปิดการใช้งาน Patch Management 

WSUS Server ชื่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของ Patch Management Server (WSUS Server Name) 

Port Number พอร์ทท่ีใช้ติดต่อสื่อสารของ WSUS Server 

Email Notifications ตั้งค่าการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์เม่ือแพตช์มีการอัพเดตข้อมูล 

ตารางท่ี 4-11 ความหมายของรายการในแถบรายการ Patch Management 

การต้ังค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง 
ผู้ควบคุมระบบสามารถต้ังค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเคร่ืองได้อย่างอิสระ โดยสิทธิ์ในการตั้งค่านี้จะถูกควบคุมด้วย

สิทธ์ิของผู้ใช้งานระบบ การตั้งค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายเป็นรายเครื่อง สามารถทําได้ดังนี้ 

1. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เลือก Advanced > Settings 

 

รูปท่ี 4-12 เมนูสําหรับต้ังค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายเป็นรายเครื่อง 

2. แสดงหน้าต่างสําหรับการต้ังค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่าย ดังรูปโดยสามารถตั้งค่าต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปท่ี 4-13 หน้าต่างสําหรับต้ังค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายเป็นรายเครื่อง 
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หัวข้อ คําอธบิาย 

Use Default Group Configuration กําหนดให้ใช้การต้ังค่าเดียวกับค่า Default ของกลุ่ม 

Encryption กําหนดให้เครื่องลูกข่ายจดจํารหัสความปลอดภัย 

System Policy กําหนดให้เครื่องลูกข่ายใช้งานนโยบายระบบของกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกอยู่ 

Logon Script ตั้งค่าเคร่ืองลูกข่ายให้ประมวลผล Script ท่ีระบุใน Default Logon Script เม่ือ
เครื่องลูกข่ายล็อคออนเข้าวินโดวส์ 

Detect Modem Usage กําหนดให้ตรวจจับการใช้งานโมเด็มของเคร่ืองลูกข่าย 

Disable Modem กําหนดให้ปิดการใช้งานโมเด็มของเคร่ืองลูกข่าย 

Software Metering กําหนดให้ตรวจจับการใช้งานซอฟต์แวร์บนเคร่ืองลูกข่าย 

File Inventory กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลไฟล์ท่ีติดต้ังบนเคร่ืองลูกข่าย 

Display Tray Menu แสดงไอคอนสถานะเอเจนท์ท่ี Tray ของเครื่องลูกข่าย 

Monitor History มอนิเตอร์ประวัติการใช้งานเคร่ืองลูกข่าย 

Default Policy File กําหนดนโยบายระบบเพ่ิมเติมให้แก่เครื่องลูกข่าย 

Default Logon Script กําหนด Starcat Script ให้แก่เครื่องลูกข่าย 

Default File Transfer Server กําหนดให้เครื่องลูกข่ายเลือก FTP Server ย่อยในการใช้งาน รับ-ส่งไฟล์ 

Bandwidth Throttling กําหนดขนาดของแบนด์วิธท่ีใช้ในการรับส่งไฟล์ (%) 

Performance History Interval (Second) จัดเก็บประวัติการใช้งานทรัพยากรเคร่ืองลูกข่าย (CPU, Memory) 

Min. Bandwidth for Installation (Kbps.) แบนวิดธ์ต่ําท่ีสุดท่ีสามารถใช้เพ่ือการติดต้ังซอฟต์แวร์ระยะไกล 

ตารางท่ี 4-13 ความหมายของรายการในแถบรายการ Configuration Setting 

 

3. กรณีท่ีมีการเลือกใช้งาน Patch Transfer Setting จะต้องต้ังค่าเพ่ิมเติม แล้วกด “OK” ดังรูป 
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รูปท่ี 4-14 หน้าต่างสําหรับต้ังค่า File Inventory 

 

หัวข้อ คําอธบิาย 

Use Default Group Configuration กําหนดให้ใช้การต้ังค่าเดียวกับค่า Default ของกลุ่ม 

Limit background transfer rate (Kbps) to จํากัดอัตราการส่งข้อมูลไฟล์ท่ีส่ง 

ตารางท่ี 4-14 ความหมายของรายการในแถบต้ังค่า File Inventory 
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การบริหารผู้ใช้งานระบบ 
ในการบริหารระบบคอมพิวเตอร์โดยการใช้ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดผู้ใช้งานและกําหนดสิทธิ์

ให้แก่ผู้ใช้เพ่ือควบคุมสั่งงาน ซ่ึงสามารถกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมีความสามารถในการควบคุมสั่งงาน 
บริหารเคร่ืองลูกข่ายท่ีแตกต่างกันตามระดับการบริหารหรือส่วนความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน โดยในการบริหารผู้ใช้สามารถทําได้
โดยที่แถบเมนูเลือก Settings > User Accounts จะแสดงหน้าต่างสําหรับการจัดการผู้ใช้ระบบ ดังรูป 

 
รูปท่ี 4-15 หน้าต่างสําหรับการจดัการผู้ใช้ระบบ 

 

การสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ 

เม่ือต้องการสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ให้คลิกขวาท่ีแถบรายชื่อผู้ใช้งาน และเลือก Add User จะแสดงหน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งาน ดงัรูป 

 
รูปท่ี 4-16 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ 
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ท่ีหน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังตาราง 

หัวข้อ คําอธบิาย 

User Name ชื่อผู้ใช้งาน 

Full Name ชื่อจริงของผู้ใช้งาน 

Description รายละเอียดเพ่ิมเติมของผู้ใช้งาน 

Password กําหนดรหัสผ่าน 

Confirm Password ยืนยันรหัสผ่าน 

ตารางท่ี 4-15 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ 
 

เม่ือใส่ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กด OK เพ่ือยืนยัน และระบบเข้ารหัสของ password แบบ MD-5 ก่อนการจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบ โดยที่ชื่อจริงหรือชื่อผู้ใช้งาน (กรณีท่ีไม่ได้ ระบุชื่อจริง) จะแสดงท่ีแถบรายชื่อผู้ใช้งาน  

ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้ผู้ใช้งานระบบใดๆ เป็น Parent User ของผู้ใช้งานระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานท่ีเป็น Parent User 
นั้นสามารถจัดการสิทธิ์ในการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้อ่ืนๆ ท่ีตนเองดูแลได้ (ในกรณีท่ีกําหนดสิทธิ์ให้ ผู้ใช้งานท่ีเป็นหัวหน้านั้นสามารถ
จัดการสิทธ์ิของผู้ใช้ได้) ซ่ึงสามารถทําได้โดยการสร้างผู้ใช้งานไว้ภายใต้ ผู้ใช้งานระบบท่ีต้องการโดยการคลิกเลือกท่ีชื่อของผู้ใช้งาน
ระบบนั้นจากนั้นคลิกขวาและเลือก Add User ดังรูป 

 
รูปท่ี 4-17 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ 

 

การกําหนดสิทธ์ิสําหรับผู้ใช ้

ผู้บริหารระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิต่างๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคนไดโ้ดยสิทธ์ิท่ีสามารถกําหนดได้ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1. การกําหนดสิทธ์ิการจัดการระบบ (StarCat Permission) 
2. การกําหนดกลุ่มท่ีสามารถควบคุมได้ (Group Permission) 
3. การกําหนดสิทธ์ิการควบคุมแต่ละกลุ่ม (Group Control Permission) 

การกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละคนทําได้โดยที่หน้าต่าง User Accounts ให้คลิกเลือกชื่อผู้ใช้ท่ีต้องการกําหนดสิทธ์ิ จากนั้นคลิก
เลือกสิทธ์ิต่างๆที่ต้องการกําหนด โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดในการกําหนดสิทธ์ิต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 



 

30 | P a g e  
 

Manual 

การกําหนดสิทธ์ิการจัดการระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ในการบริหารภาพรวมต่างๆของ StarCat ได้ โดยสิทธ์ิในการจัดการ
ระบบท่ีสามารถกําหนดได้ มีดังนี้ 

 
รูปท่ี 4-18 สิทธ์ิในบริหารจัดการระบบ 

 

ตารางท่ี 4-16 รายละเอียดของการกําหนดสิทธ์ิของการจัดการระบบ 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ คําอธบิาย 
Manage Users สิทธ์ิในการจัดการผู้ใช้งานระบบ 

Manage Group สิทธ์ิในการจัดการกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

Manage Policy สิทธ์ิในการบริหารจัดการนโยบายระบบ 

Manage Contract สิทธ์ิในการบริหารจัดการสัญญาต่างๆ 

License Management สิทธ์ิในการจัดการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 

Manage Disallow Application สิทธ์ิในการกําหนดซอฟต์แวร์ท่ีไม่อนุญาตให้ใช้งาน 

NAC Management สิทธ์ิในการกําหนดการใช้งาน NAC 

Manage Automator สิทธ์ิในการจัดการตารางงาน 

View Report สิทธ์ิในการเข้าใช้รายงาน 

Manage Automator สิทธ์ิในการจัดการตารางงาน 

View Inventory Only สิทธ์ิในการเรียกดูรายงานเท่านั้น 

Remote Control Only สิทธ์ิในการรีโมตเท่านั้น 
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การกําหนดกลุ่มที่สามารถควบคุมได้ 

สามารถทําได้โดยคลิกเลือกที่ช่องหน้าชื่อกลุ่มท่ีต้องการให้ผู้ใช้นั้นสามารถมองเห็นและจัดการเครื่องลูกข่ายในกลุ่มนั้นผ่าน
ซอฟต์แวร์ StarCat Console คลิกเลือกท่ีช่องหน้าชื่อของสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นและจัดการกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย
ท้ังหมด 

 
รูปท่ี 4-19 หน้าต่างสําหรับกําหนดกลุ่มควบคุมให้ผู้ใช้งานระบบ 

 

การกําหนดสิทธ์ิการควบคุมแต่ละกลุ่ม 

ผู้ใช้งานสามารถกําหนดสิทธ์ิให้ผู้ใช้งานแต่ละคน สามารถควบคุมกลุ่มเครื่องลูกข่ายมากกว่า 1 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมี
สิทธ์ิในการควบคุมท่ีแตกต่างกันได้ โดยคลิกเลือกท่ีกลุ่มท่ีต้องการกําหนดสิทธ์ิการควบคุมจากนั้นคลิกเลือกท่ีช่องหน้าชื่อของสิทธิ์ท่ี
ต้องการจากแถบ Group Permission โดยสามารถกําหนดสิทธ์ิต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 
  รูปที่ 4-20 หน้าต่างสําหรับกําหนดกลุ่มควบคุมให้ผู้ใช้งานระบบ 
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ตารางท่ี 4-17 รายละเอียดของการกําหนดสิทธ์ิการควบคุมแต่ละกลุ่ม 

เม่ือกําหนดสิทธ์ิต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งานระบบแล้ว กด Update เพ่ือยืนยันการตั้งค่า 

การเปล่ืยนรหัสผ่าน 

ผู้ใช้สามารถเปลื่ยนรหัสผ่านของตนเองได้โดยคลิกเลือกท่ี File > Change Password ซ่ึงจะแสดงหน้าต่างสําหรับเปล่ืยน
รหัสผ่าน ดังรูป 

 
รูปท่ี 4-21 หน้าต่างสําหรับเปล่ียนรหัสผ่าน 

ให้กรอกรหัสผ่านเดิมจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นกด OK เพ่ือยืนยันการเปลื่ยนรหัสผ่าน 

สําหรับผู้บริหารระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ทุกคนได้โดยคลิกเลือกชื่อผู้ใช้ท่ีต้องการเปล่ียนรหัสผ่านจากแถบ
รายชื่อผู้ใช้ในหน้าต่าง User Accounts จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Set Password เพ่ือใส่รหัสผ่านท่ีต้องการและยืนยันรหัสผ่านอีกคร้ัง จากนั้น
กด OK เพ่ือยืนยันการตั้งรหัสผ่าน 

การลบผู้ใช้ 

ผู้บริหารระบบสามารถลบรายชื่อผู้ใช้ออกจากระบบได้ จากแถบ User Accounts โดยคลิกขวาท่ีแถบ รายชื่อผู้ใช้งาน และ
เลือก Delete User จะแสดงหน้าต่างสําหรับยืนยันการลบรายชื่อผู้ใช้ ดังรูป กด Yes เพ่ือยืนยันการลบรหัสผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4-22 หน้าต่างสําหรับลบรายชื่อผู้ใช้  

หัวข้อ คําอธิบาย 

Basic Control สิทธ์ิในการสั่งงานพื้นฐาน 

Remote Control สิทธ์ิในการควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล 

Send File สิทธ์ิในการส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองลูกข่าย 

Get File สิทธ์ิในการดาวน์โหลดไฟล์จากเคร่ืองลูกข่าย 

Monitoring สิทธ์ิในการเฝ้ามองระบบ 

Deploy Software สิทธ์ิในการติดต้ังซอฟต์แวร์ 

Bypass Permission สิทธ์ิในการกําหนดให้ควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้ทันที 

Request Control Permission สิทธ์ิในการขออนุญาตเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 
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บทที่ 5 การควบคุมเครื่องลูกข่าย 
 

สัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายใน สตาร์แคท คอนโซล 
เม่ือมีการตรวจพบเคร่ืองลูกข่ายในระบบ ท่ีหน้าต่างของเคร่ืองลูกข่ายจะแสดงสัญลักษณ์ของเคร่ืองลูกข่ายที่ตรวจพบ โดย

สัญลักษณ์ของเคร่ืองลูกข่ายสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ของเคร่ืองลูกข่ายแบ่งตามสถานะของเครื่องลูกข่าย 

 เครื่องลูกข่ายที่เปิดอยู่ (Online : สีฟ้า) 

 เครื่องลูกข่ายที่ปิดอยู่ (Offline : สีเทา) 

ตารางท่ี 5-1 สัญลักษณ์ของสถานะของเคร่ืองลูกข่าย 

สัญลักษณ์ของเคร่ืองลูกข่ายแบ่งตามชนิดของเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 

 เครื่องพิมพ์ท่ีต่ออยู่กับเคร่ืองลูกข่าย 

ตารางท่ี 5-2 สัญลักษณ์ของชนิดของเครื่องลูกข่าย 

การเลือกมุมมองของเครื่องลูกข่าย 
ท่ีแถบรายการของสตาร์แคทคอนโซล ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกมุมมองในการแสดงผลเคร่ืองลูกข่ายได้โดยการเลือกจาก

แถบรายการมุมมองของเคร่ืองลูกข่าย โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ดังนี้ 

 
รูปท่ี 5-1 การเลือกมุมมองของเคร่ืองลูกข่าย 

การเลือกมุมมองของเคร่ืองลูกข่าย (View Style) 

View Style คําอธิบาย 

 แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดใหญ่ 

 แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดเล็ก 

 แสดงสัญลักษณ์และรายละเอืยดของเคร่ืองลูกข่าย 

ตารางท่ี 5-3 ความหมายของการเลือกมุมมองของเคร่ืองลูกข่าย 
 
 



 

34 | P a g e  
 

Manual 

การเลือกมุมมองของสถานะเครื่องลูกข่าย (Filter) 

Filter คําอธิบาย 

 แสดงเครื่องลูกข่ายทั้งหมด 

 แสดงเฉพาะเคร่ืองลูกข่ายที่เปิดอยู่ (Online) 

 แสดงเฉพาะเคร่ืองลูกข่ายที่ปิดอยู่ (Offline) 

ตารางท่ี 5-4 ความหมายของการกรองมุมมองของระบบ 

การเลือกมุมมองท่ีอยู่ของเครื่องลูกข่าย (Map) 

Map คําอธิบาย 

 แสดงเครื่องลูกข่ายในแผนท่ี 

ตารางท่ี 5-5 ความหมายของการเลือกมุมมองท่ีอยู่ของเคร่ืองลูกข่าย 

มุมมองสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดใหญ่ (Large Icon View)  

 
รูปท่ี 5-2 มุมมองในลักษณะของ ICON 

มุมมองสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดเล็ก (Small Icon View)  

 
รูปท่ี 5-3 มุมมองในลักษณะของ SMALL ICON 
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มุมมองสัญลักษณ์และรายละเอียดของเคร่ืองลูกข่าย (Detail View)  

 
รูปท่ี 5-4 มุมมองในลักษณะของ DETAILS 

การค้นหาเครื่องลูกข่าย 
ในระบบเครือข่ายท่ีมีเคร่ืองลูกข่ายอย่ฎเป็นจํานวนมาก และไม่มีการกําหนดนโยบายในการจัดการเครื่องลูกข่าย เช่น การ

กําหนดวิธีการตั้งชื่อเคร่ืองลูกข่ายหรือการใช้งาน IP Address ของระบบเม่ือมีการใช้งาน สตาร์แคท และมีการจัดกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายไว้
อย่างซับซ้อน ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาเคร่ืองลูกข่ายเพื่อควบคุมได้รวดเร็วข้ึน โดยใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาเคร่ืองลูกข่าย 

เครื่องลูกข่ายท่ีได้ติดต้ังสตาร์แคทเอเจนท์และถูกค้นพบในระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาเคร่ืองลูกข่ายได้ท่ีต้องการ
โดยใส่ข้อมูลของเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการค้นหาในช่อง Look for บนแถบเมนูสําหรับการค้นหาเคร่ืองลูกข่าย โดยค้นหาได้จากเงื่อนไข
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 5-5 เมนูค้นหาเคร่ืองลูกข่าย 

รายการ คําอธบิาย 

Alias ชื่อเสมือนที่กําหนดไว้ 

Device Name ชื่อเคร่ืองลูกข่าย 

IP Address หมายเลขเครือข่าย 

MAC Address หมายเลข MAC ของการ์ดเครือข่าย 

Logged on User ชื่อผู้ใช้ท่ีกําลังใช้งานเคร่ืองลูกข่าย 

Owner ชื่อผู้ครอบครองเครื่องท่ีระบุไว้ 

Serial Number หมายเลขประจําเคร่ืองท่ีกําหนดจากผู้ผลิต 

Software Name ชื่อของซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดต้ังบนเครื่องลูกข่าย 
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รายการ คําอธบิาย 

Model   รุ่นของเครื่องลูกข่าย

Brand ย่ีห้อของเครื่องลูกข่าย 

Display Adapter ชื่อของการ์ดแสดงผล 

Network Adapter ชื่อของการ์ดเครือข่าย 

Printer ชื่อของพริ้นเตอร์ 

Storage Model รุ่นของอุปกรณ์เก็บข้อมูล 

OS Version รุ่นของระบบปฏิบัติการ 

OS Platform ชื่อพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ 

Contract Number เลขท่ีสัญญา 

Asset Number เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 

ตารางท่ี 5-4 เงื่อนไขสําหรับการค้นหาเคร่ืองลูกข่าย 

เม่ือใส่ข้อมูลและเลือกเงื่อนไขท่ีต้องการแล้ว กด Search (ไอคอนแว่นขยาย) เพ่ือค้นหาเคร่ืองลูกข่ายระบบ ระบบจะชี้ไปท่ี
เคร่ืองลูกข่ายท่ีตรงตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีมีเคร่ืองลูกข่ายท่ีตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ ระบบจะแสดงรายการ
ท้ังหมดท่ีตรงตามเงื่อนไข และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ และกด OK เพ่ือไปยังเคร่ืองลูกข่ายนั้นได้ 

 
รูปท่ี 5-6 ผลการค้นหาเคร่ืองลูกข่าย 
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การขออนุญาตเข้าควบคุมเครื่องลูกข่ายและยกเลิกการควบคุมเครื่องลูกข่าย 
ในการขออนุญาตผู้ใช้งานเคร่ืองลูกข่ายเพื่อเข้าควบคุมเคร่ือง สามารถทําตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุม 
2. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่าย เลือก Control Permission > Request for Control Permission 

 

รูปท่ี 5-7 การขออนุญาตเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันความต้องการส่งข้อความขออนุญาตเข้าควบคมุเครื่องลูกข่าย ให้ ตอบ Yes เม่ือต้องการขอ
อนุญาต 

 
รูปท่ี 5-8 หน้าต่างยืนยันการขออนุญาตเพ่ือเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

4. ผู้ใช้งานเคร่ืองลกูข่ายสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าควบคุมเคร่ืองจากผูดู้แลระบบได้ จะปรากฏข้อความขึ้นท่ีหน้าจอ
เครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุมดังนี้ 

 
รูปท่ี 5-9 หน้าต่างแจ้งเตือนการขออนุญาตให้เข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่าย 

5. เม่ือต้องการยกเลิกการควบคุมเคร่ืองลูกข่าย ให้คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่าย เลือก Control Permission> Stop Control 
Permission หลังจากคลิกแล้วเครื่องลูกข่ายจะเข้าสู่สภาวะที่ต้องขอสิทธ์ิอีกครั้ง 
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บทที่ 6 การบริหารจัดการกลุ่มเครื่องลกูข่าย 
 

บริหารกลุ่มเครื่องลูกข่าย 
ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกลุ่มและจัดกลุ่มให้แก่เครื่องลูกข่ายได้ โดยสามารถจัดกลุ่มได้หลากหลาย เช่น การจัดกลุ่มตาม

สถานท่ีหรือหน่วยงานในองค์กร หรือจัดกลุ่มตามเงื่อนไขท่ีต้องการได้เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา จัดการและเข้าถึงเครื่องลูกข่าย
ท่ีถูกติดตั้งใช้งานตามพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น สาขาต่างจังหวัด ตามแผนก ฝ่ายงาน หรือ หน่วยงานอื่นท่ีมีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนการทํารายงานสรุป พร้อมท้ังแสดง
สถานะของจํานวนเคร่ืองลูกข่ายในแต่ละกลุ่ม 

ซอฟต์แวร์สตาร์แคทสามารถจัดสร้างกลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายได้ 3 ประเภท คือ 

 กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลัก (Static Group) เป็นกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีกําหนดได้อย่างอิสระโดยผู้บริหารระบบ 
เช่น การสร้างกลุ่มตามแผนกหรือฝ่าย สถานที่ติดตั้ง เป็นต้น เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องสามารถเป็นสมาชิก
ในกลุ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลักได้เพียง 1 กลุ่ม 

 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายเสมือน (Virtual Group) เป็นกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีกําหนดโดยผู้บริหารระบบ เสมือนเป็น
ทางลัด (Shortcut) เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเฉพาะอย่างของกลุ่ม เช่น สร้างกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เพ่ือติดต้ังซอฟต์แวร์พิเศษเฉพาะผู้บริหาร  

 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายตามเงื่อนไข (SQL Group) เป็นกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีสามารถกําหนดเงื่อนไขในการจัดกลุ่ม
ได้แบบอัตโนมัติ เช่น ตามหน่วยงาน สถานที่ ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วงไอพี ระบบปฏิบัติการที่ตดิต้ัง 
ชนิดอุปกรณ์ท่ีมีการติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่ติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย

เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดได้ มาจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบ 

โดยระบบจะมีกลุ่มท่ีถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มต้ังต้นของระบบ และไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท้ังหมด (All Group) เป็นกลุ่มท่ีแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท้ังหมดในระบบ (ไม่รวม
เครื่องลูกข่ายที่ยังไม่ได้ติดต้ัง Agent ในกลุ่ม Unmanaged Device) 
 

 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ียังไม่ถูกกําหนดกลุ่ม (Unassigned Group) เป็นกลุ่มท่ีแสดงเครื่องลูกข่ายท่ี พบใหม่ใน
ระบบและเคร่ืองลูกข่ายท่ียังไม่ถูกจัดกลุ่มและเม่ือเคร่ืองลูกข่ายได้ถูกจัดกลุ่มแล้วเคร่ือง ลูกข่ายนั้นจะถูกลบ
ออกจาก Unassigned Group โดยอัตโนมัติ 

 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีไม่ได้ติดต้ัง Agent โดยระบบจะแสดงชื่อเครื่องลูกข่ายหรือหมายเลข เครือข่าย (IP 
Address) ท่ีค้นหาแล้วพบว่ามีการเปิดใช้งานและยังไม่ได้ติดต้ัง ซอฟต์แวร์เคร่ืองลูกข่าย (Agent) ซ่ึงผู้ดูแล
ระบบสามารถสั่งติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายได้จาก หน้าจอควบคุม* และเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
นั้นได้ติดต้ังซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายแล้ว สัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายนั้นจะถูกลบออกจากกลุ่ม Unmanaged 
Device และย้ายไปยังกลุ่ม Unassigned โดยอัตโนมัติ   

 

Static Group 

 

Virtual Group 

 

Condition 
Group 

 

All 

 

Unassigned 

 

Unmanaged 
Devices 
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การแสดงข้อมูลของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย ท่ีกลุ่มจะแสดงจํานวนเคร่ืองออนไลน์และจํานวนสมาชิกท้ังหมด เช่น ฝ่ายการตลาด (23/26) 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังบันทึกและแสดงผลข้อมูลความเร็วอินเตอร์เน็ตและปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีใช้งานอยู่ ได้อีกด้วย 
 

กลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักและกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายทั้ง 2 มีวิธีการสร้างและจัดการท่ีเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันคือเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเครื่องสามารถเป็น

สมาชิกในกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลักได้เพียง 1 กลุ่ม แต่สามารถเป็นสมาชิกในกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายเสมือนได้ไม่จํากัด 

การสร้างกล่ฎมเครื่องลูกข่ายหลักและกลฎ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน 

1. ท่ีแถบ System Explorer คลิกขวาท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย เลือก Add New Group > Static Group หรือ Virtual 
Group 

 
รูปท่ี 6-1 การสร้างกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย (Static Group และ Virtual Group) 

2. ท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย จะแสดงกลุ่มของเครื่องลูกข่ายใหม่ โดยชื่อต้ังต้นของกลุ่มคือ New Group 
3. ท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย คลิกขวาท่ีกลุ่มท่ีสร้างขึ้นใหม่ เลือก Rename Group 

 

รูปท่ี 6-2  ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลัก 

 

4. เปลี่ยนชื่อกลุ่มตามต้องการ จากนั้นกด Enter เพ่ือเปลี่ยนชื่อกลุ่ม 
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5. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขชื่อของกลุ่มได้อีกวิธีหนึ่ง โดยคลิกขวาท่ีกลุ่มเลือก Setting จะแสดงหน้าต่างสําหรับการต้ังค่า (Group 
Setting) ดังรูป 

 
รูปท่ี 6-3 การเลือกหน้าต่างกําหนดค่า Group Setting 

 

 
รูปท่ี 6-4 หน้าต่าง Group Setting เพ่ือกําหนดค่า 

แก้ไขชื่อในช่อง Group Name และกำหนดช่วงเวลาตรวจสอบการออนไลน์เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด Update เพื่อยืนยัน 

 

การกําหนดสมาชิกให้แก่กลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน 
การจัดเคร่ืองลูกข่ายให้เป็นสมาชิกของกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายเสมือน สามารถทําได้โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ค้นหาเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการจัดกลุ่ม 
2. คลิกท่ีเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการย้ายกลุ่มค้างไว้ จากนั้นลากเครื่องลูกข่ายนั้นไปวางท่ีชื่อกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเครื่องลูกข่าย

เสมือนที่ต้องการ (Drag & Drop) 
3. เม่ือกําหนดสมาชิกให้กับกลุ่มผู้ใช้สามารถดูจํานวนของเคร่ืองลูกข่ายท่ีเป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้จากตัวเลขท่ีแสดงหลังชื่อของกลุ่ม 

เช่น Group A (25/30) โดยหมายเลขชุดแรกหมายถึงจํานวน เครื่องลูกข่ายท่ีมีสถานะเปิดเครื่อง และหมายเลขชุดหลังหมายถึง
จํานวนเคร่ืองลูกข่ายทั้งหมดท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
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4. คลิกท่ีกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ได้กําหนดเครื่องลูกข่ายใหม่ลงไปยังกลุ่มท่ีหน้าต่างของเคร่ืองลูกข่าย (Member) จะพบสมาชิกท่ีย้าย
กลุ่มมาแสดงอย่ฎ 

 
รูปท่ี 6-5 หน้าต่างเครื่องลูกข่ายที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 

กลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข 
กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายตามเงื่อนไข เป็นกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่สมาชิกภายในกลุ่มข้ึนอยู่กับเงื่อนไข  ที่ผู้บริหารระบบกําหนด  โดย

ผู้บริหารระบบไม่ต้องเลือกเครื่องลูกข่ายเหมือนกับในกรณีของกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหลักและกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายเสมือน แต่จะต้องกําหนด
เงื่อนไขสําหรับกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย เช่น กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 8, กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีออฟไลน์ไปภายใน 
30 นาที, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ออฟไลน์ไป 7 วัน, กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ไม่ติดตั้งแอนตี้ไวรัส, กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ี IP Address ซํ้ากับเคร่ือง
อ่ืน, กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีตั้งชื่อซํ้าในระบบ, กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ Agent ไม่ทำงานหรือถูกถอนออก เป็นต้น โดยมีวิธีการสร้างกลุ่มดังนี้ 

1. ท่ีแถบ System Explorer คลิกขวาท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย เลือก Add New Group > SQL Group 

 
รูปท่ี 6-6 การสร้างกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายตามเงื่อนไข (SQL Group) 

2. ท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย จะแสดงกลุ่มของลูกข่ายใหม่ โดยชื่อต้ังต้นของกลุ่มคือ New Group 
3. ท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย คลิกขวาท่ีกลุ่มท่ีสร้างขึ้นใหม่ เลือก Rename Group แล้วต้ังชื่อกลุ่มตามความต้องการ 
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รูปท่ี 6-7 การเปลี่ยนชื่อกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายตามเงื่อนไข 

 

การกําหนดเงื่อนไขให้กับกลุ่ม 

ผู้บริหารระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขของกลุ่มได้ โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกขวาท่ีกลุ่มแล้วเลือก Setting จะแสดงหน้าต่างสําหรับการต้ังค่าดังรูป 

 
รูปท่ี 6-8 การเลือกหน้าต่าง Group Setting 

 

 
รูปท่ี 6-9 หน้าต่าง Group Setting เพ่ือกําหนดเงื่อนไข 
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2. ท่ีหัวข้อ Group SQL คลิกท่ี SQL Wizard จะแสดงหน้าต่าง SQL Wizard ดังรูป 

 

รูปท่ี 6-10 หน้าต่าง SQL Group Wizard 

3. ท่ี Data Name เลือกชนิดของข้อมูลท่ีต้องการกําหนดเงื่อนไข (Key word) เช่น เลือกเครื่องลูกข่ายท่ี ไม่ได้ติดต่อกับเคร่ืองแม่ข่าย 
ให้คลิกเลือกท่ี Check box ชื่อ Computer.AgentVersion (สามารถตรวจสอบชนิดของข้อมูลได้จากแถบ Description) 

4. ท่ีแถบ Value ใส่ค่าของเงื่อนไขท่ีต้องการ โดยคลิกท่ีช่องของ Value 2 ครั้ง และใส่ค่าท่ีต้องการ เช่น 2012.8.23 หมายความว่าให้
เลือกเครื่องลูกข่ายที่เอเจนท์เวอร์ชัน 2012.8.23 เม่ือกําหนดเงื่อนไขแล้ว กด Done 

 
รูปท่ี 6-11 ตัวอย่างการกําหนดเงื่อนไข 

5. ท่ีแถบ Group Property ใน Group SQL จะแสดงคําสั่งเงื่อนไข (SQL Command) ให้โดยอัตโนมัติ กด Update 
6. ท่ีกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายตามเงื่อนไข จะแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีตรงตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ และท่ีหน้าต่างของกลุ่มเคร่ืองลูก

ข่ายจะแสดงจํานวนของเคร่ืองลูกข่ายภายในกลู่มท่ีออนไลน์อยู่และจํานวนเคร่ืองลูกข่ายในกลุ่มท้ังหมด 



 

44 | P a g e  
 

Manual 

 

รูปท่ี 6-12 กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ตรงตามเงื่อนไข 
 

การลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย 
การลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่จะลบ ดังนี้ 

กล่ฎมเครื่องลูกข่ายถูกลบ เง่ือนไขในการลบ สถานะเครื่องลูกข่าย 

Static Group ย้ายเครื่องลูกข่ายออกจากกลุ่มก่อน
ลบ 

ย้ายไปยัง Static Group ใหม่ 

Virtual Group ลบกลุ่มได้ทันที ยังคงอยู่ใน Static Group เดิม 
SQL Group ลบกลุ่มได้ทันที ยังคงอยู่ใน Static Group เดิม 

ตารางท่ี 6-1 ความหมายของการลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

ดังนั้น หากลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายชนิด Static Group โดยที่ยังไม่ได้ย้ายเครื่องลูกข่ายออกจาก กลุ่มก่อนเม่ือสั่งลบกลุ่มเคร่ือง
ลูกข่ายจะไม่สามารถทําได้และที่แถบ Log Messages จะมีข้อความระบบแสดง ดังรูป 

 
รูปท่ี 6-12 error log เม่ือลบ Static Group ท่ีมีเครื่องลูกข่ายอยู่  

ขั้นตอนการลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

1. ท่ีแถบ System Explorer คลิกเลือกกลุ่มท่ีต้องการลบจากหน้าต่างกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 
2. ย้ายเครื่องลูกข่าย ออกจากกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายก่อน กรณีท่ีกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ต้องการลบเป็น Static Group ตามเงื่อนไขข้างต้น 
3. ท่ีหน้าต่างกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย คลิกขวาท่ีกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการลบเลือก Delete Group 
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รูปท่ี 6-13 การลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

4. จะแสดงหน้าต่าง Delete Group!! เพ่ือยืนยันการลบ กด Yes เพ่ือยืนยัน หรือกด No เพ่ือยกเลิก 

 
รูปท่ี 6-14 หน้าต่างเพื่อยืนยันการลบกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

5. เม่ือสั่งลบกลุ่มเครื่องลูกข่ายแล้ว กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ถูกสั่งลบจะถูกลบออกจากหน้าต่างกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 
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บทที่ 7 บริหารทรัพยากรระบบ 
 

สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บข้อมูลของเคร่ืองลูกข่ายได้ท้ังรายละเอียดรายการอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่ในเครื่องลูกข่าย และ
รายการซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังอยู่ท่ีเครื่องลูกข่าย และระบบจะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลของสตาร์แคทซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ใน
การทํารายงานสรุปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดการใช้งานทรัพยากรทางด้านไอทีท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
และสามารถวางแผนในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ด้านสารสนเทศได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

ทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่าย 
ทรัพยากรระบบของเคร่ืองลูกข่ายท่ีสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ได้จัดเก็บมาน้ันจะอยู่ในรูปแบบของ XML ซ่ึงมีความยืดหยุ่นสูงและ

สามารถนําออกเพื่อนําไปใช้งานร่วมกับระบบอ่ืนได้ โดยที่ทรัพยากรระบบจะถูกจัดเก็บมาโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาในการตั้งค่าระบบ 
โดยแยกประเภทของข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือให้ขนาดของไฟล์ทรัพยากรมีขนาดเล็ก โดยข้อมูลแต่ละเคร่ืองจะมีขนาด
ประมาณ 20-100 KByte ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดของทรัพยากรระบบของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเครื่องได้ โดยคลิกเลือกเครื่อง
ท่ีต้องการดูรายละเอียดของทรัพยากรระบบ จะปรากฏหน้าต่างแสดง Details ของเคร่ืองลูกข่าย ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

รายการ คําอธิบาย รายละเอียด 

General ข้อมูลท่ัวไป แสดงรายละเอียดข้อมูลท่ัวไปของเครื่องลูกข่าย 

Hardware Inventory อุปกรณ์ระบบ แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองลูกข่าย 

Software Inventory ซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้ง แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังบนเคร่ืองลูกข่าย 

Monitoring การทํางานของเคร่ือง แสดงรายชื่อโปรแกรม โพรเซส และการใช้งานทรัพยากร 
เครื่อง 

Notifications ข้อความเตือน แสดงข้อความเตือนของเคร่ืองลูกข่าย 

History ประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ท่ีถูกเรียกใช้งานบนเคร่ืองลูกข่าย 

Additional การจัดเก็บ Inventory เพ่ิมเติม แสดงรายการข้อมูล Inventory ท่ีจัดเก็บเพิ่มเติมจากรายการ
ตั้งต้นท่ีระบบจัดเก็บ 

ตารางท่ี 7-1 แสดงความหมายของแถบรายการ 
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รายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย 
ภายในหน้าต่างรายละเอียดท่ัวไปจะประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรายละเอียดท่ัวไปของ ระบบปฏิบัติการและ

รายละเอียดต่างๆ ของเคร่ืองลูกข่ายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 7-1 รายละเอียดท่ัวไปของเครื่องลูกข่าย 

รายละเอียดในแถบรายการ “General” 

Details: 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Brand ย่ีห้อของเครื่องลูกข่าย 
Model รุ่นของเครื่องลูกข่าย 
Alias ชื่อเสมือนท่ีตั้งข้ึนสําหรับเคร่ืองลูกข่าย 
Machine Name ชื่อเคร่ืองลูกข่ายที่กําหนดไว้จริงในระบบปฏิบัติการ 
Total Memory ขนาดรวมของหน่วยความจําท่ีติดต้ังอยู่ท่ีเครื่องลูกข่าย 
Total Storage ขนาดของระบบเก็บข้อมูลหลัก (Harddisk) 
IP Address หมายเลข IP Address ของเคร่ืองลูกข่ายที่ใช้งานอยู่ในระบบเครือข่าย 
MAC Address หมายเลขประจําของการ์ดเครือข่ายที่ติดต้ังอยู่ท่ีเครื่องลูกข่าย 
Based Server ชื่อเคร่ืองสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ท่ีเครื่องลูกข่ายนั้นถูกควบคุม 
Last Respond วันและเวลาล่าสุดท่ีเครื่องลูกข่ายติดต่อกับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ 
Agent Version รายละเอียดรุ่นของเอเจนท์ท่ีติดต้ังบนเคร่ืองลูกข่าย 
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หัวข้อ คําอธิบาย 

Agent ID เลขประจําตัวของสตาร์แคทเอเจนท์ซ่ึงสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวกําหนดให้และจะไม่ซํ้ากัน
ในระบบเน็ทเวิร์ค 

Logon User ชื่อท่ีใช้ล็อคออนเข้าระบบ 
Domain/Workgroup ชื่อของโดเมนหรือเวิร์คกรุ๊ปท่ีเครื่องลูกข่ายนั้นเป็นสมาชิกอยู่ 
Computer Type บอกประเภทของเคร่ืองลูกข่าย 
Description คําอธิบายเคร่ืองลูกข่าย 

ตารางท่ี 7-2  ความหมายของรายละเอียดท่ัวไป 

OS: 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Version รายละเอียดรุ่นของระบบปฏิบัติการ 

Platform แพลตฟอร์มของระบบปฏิบัติการ 

Build รายละเอียดของ Version 

Service Pack รายละเอียดของ Service Pack ของระบบปฏิบัติการ 

Product Type ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

Product ID ID ของระบบปฏิบัติการ 

Product Key รหัสลงทะเบียนระบบปฏิบัติท่ีติตต้ังอยู่บนเคร่ืองลูกข่าย 

Installer ผู้ท่ีติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

Language ภาษาท่ีเลือกใช้ 

Country ชื่อประเทศ 

OS Folder บอกตําแหน่งของไดเรคทอรี่ของระบบปฏิบัติการ 

Install Date วันท่ีติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

Uptime ระยะเวลาท่ีเครื่องลูกข่ายได้ใช้งาน (หลังจากติดต้ังเอเจนท์) 

Last Boot ระยะเวลาล่าสุดท่ีเครื่องลูกข่ายเปิดเคร่ือง 

ตารางท่ี 7-3 ความหมายของรายละเอียดท่ัวไปของระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่าย 
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รายละเอียดรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์
ภายในหน้าต่างข้อมูลระบบของเครื่องลูกข่ายจะประกอบด้วยข้อมูลรายการอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเคร่ืองลูกข่าย (Hardware 

Inventory) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 7-2 รายละเอียดฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกข่าย 

รายละเอียดในแถบรายการ “Hardware Inventory” 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Disk Drive รายละเอียดของไดร์ฟของเครื่องลูกข่าย 

System รายละเอียดของ Main board เช่น รุ่น, Serial Number, Bios Version 

Storage รายละเอียดของแหล่งเก็บข้อมูลของเครื่องลูกข่าย 

Processor รายละเอียดของโปรเซสเซอร์ เช่น ชื่อ ID ความถี่ 

Video Card รายละเอียดของวีดีโอการ์ด 

Monitor รายละเอียดของจอแสดงผล

Network Card รายละเอียดของเน็ทเวิร์คการ์ด เช่น  ชื่อ MAC Address การตั้งค่าเครือข่ายของการ์ด

Memory                                 รายละเอียดของหน่วยความจําหลัก เช่น ประเภท ขนาด และจํานวนสล็อต

Mouse รายละเอียดของเมาส์ 

Keyboard รายละเอียดของคีย์บอร์ด 

Modem รายละเอียดโมเด็ม 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 

Printer รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องลูกข่าย 

Multimedia รายละเอียดการ์ดเสียง และชุดคอนโทรลเกมส์ 

ตารางท่ี 7-4 ความหมายของรายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์ 

รายละเอียดรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง 
ภายในหน้าต่างรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลูกข่าย จะแสดงรายชื่อ (Software Name) รุ่นของซอฟต์แวร์ 

(Software Version) หมายเลขในการลงทะเบียน (Product ID)  โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง (Location) วันที่ติดตั้ง (Installation Date) โดย
รายการของซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีรายการเหมือนกันกับที่ปรากฏอยู่ท่ี Add/Remove Program ที่เครื่องลูกข่าย 

 
รูปที่ 7-3 รายละเอียดซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย 

ผู้ใช้งานสามารถก าหนดค่าตั้งต้นของทรัพยากรระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้โดยคลิกขวาบนหน้าจอ แสดงรายละเอียด 
Hardware Inventory และ Software Inventory เลือก Save as Original Information และเรียกดูค่าตั้งต้นที่บันทึกไว้ได้จากแถบ
ย่อย Original Information ด้านล่างของหน้าต่าง Hardware Inventory และ Software Inventory 
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รูปที่ 7-4 การบันทึกค่าตั้งต้นทรัพยากรระบบ 

รายละเอียดรายการฮาร์ดดิสก์ 
ระบบสามารถแสดงข้อมูลขนาดพื้นที่ของไดร์ฟในแต่ละไดร์ฟที่มีอยู่ในเครื่องลูกข่าย โดยข้อมูลดังกล่าวจะแสดงขนาดของ

พื้นที่ที่ใช้งานของไดร์ฟ (Usage Space) และขนาดพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ (Free Space) 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของเครื่องลูกข่าย 
ผู้ควบคุมระบบหรือผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเครื่องลูกข่ายได้ทันทีที่ระบบตรวจพบการ

เปลี่ยนแปลง โดยระบบได้แบ่งหมวดหมู่ และชนิดของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ได้แก่ Lost, Found, Warning และ 
Changed เช่น อุปกรณ์ RAM สูญหาย, ตรวจพบซอฟต์แวร์เพิ่ม หรือเกิดการเปลี่ยน Workgroup และหมายเลขเครือข่ายบนเครื่องลูก
ข่าย เป็นต้น  

โดยในรายการ “Change Alert” จะท าให้ผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้งานระบบรับทราบข้อมูลการเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน
เครื่องลูกข่ายได้ ส าหรับข้อมูลสรุปผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบภาพรวมได้จาก Dashboard ของระบบในส่วนของ “Devices 
Notification” และในกรณีที่ได้บันทึกค่าตั้งต้นของระบบไว้ ระบบแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลตั้งต้นผ่าน
ทางหน้าจอควบคุมและสามารถส่งอีเมลไ์ปยังอีเมล์ของผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าไว้  

ส าหรับการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลตั้งต้น คลิกที่แถบย่อย “Compare with Original” ดัง
รูป 
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รูปท่ี 7-5 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

 

 
รูปท่ี 7-6 รายละเอียดค่าต้ังต้นระบบ 
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รายละเอียดประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย 
ผู้ควบคุมระบบหรือผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ ประวัติการล็อคออน-ล็อคอ๊อฟ ประวัติการ

เปิดเคร่ืองของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเครื่องได้จากแถบ Histories ค่าต้ังต้นของระบบจะไม่ได้บันทึกประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเคร่ือง
ลูกข่ายไว้แต่จะบันทึกการล็อคอิน (Logon History) และการเปิดเคร่ือง (Online History) ไว้ ผู้ดูแลระบบจะต้องกําหนดเครื่องลูกข่าย
ท่ีต้องการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์และตั้งค่าให้มีการตรวจสอบการใช้งาน (โดยวิธีการตั้งค่าสามารถดูได้จาก บทท่ี 4 หัวข้อ 4.5 
การตั้งค่าการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายเป็นรายเครื่อง) โดยประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเคร่ืองลูกข่ายแสดงดังรูปท่ี 7-7 

 
รูปท่ี 7-7 รายละเอียดการใช้งานซอฟต์แวร์บนเคร่ืองลูกข่าย 
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย 
ผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้งานระบบสามารถบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายได้ เพ่ือนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้

ประโยชน์ต่างๆ เช่น ในการควบคุมทรัพยากรต่างๆ หรือนําข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายนี้ไปใช้งานร่วมกับระบบ STARCAT 
HELPDESK เป็นต้น โดยการบันทึกข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายสามารถทําได้ดังนี้ 

1. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายนั้น เลือก Data > Additional 
Information 

 
รูปท่ี 7-8 เมนูสําหรับการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย 

2. หน้าต่างสําหรับใส่ข้อมูลเพ่ิมเติมจะปรากฎดังรูป กรอกข้อมูลต่างๆ ลงไปในช่องจากนั้นกด OK เพ่ือยืนยันการจัดเก็บข้อมูล 

 
รูปท่ี 7-9  หน้าต่างสําหรับการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย 

 
3. สําหรับหัวข้อ Department และ Location สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีปุ่ม   จะแสดงหน้าต่างดังรูป  กดปุ่ม 

Add เพ่ือเพ่ิม Department หรือ Location (เม่ือกด Add ระบบจะสร้างชื่อต้ังต้นเป็น Unassigned) การสร้างข้อมูลทําได้โดย
คลิกท่ีชื่อ Unassigned จากนั้นพิมพ์ชื่อท่ีต้องการและคลิกท่ีส่วนของ Description เพ่ือใส่รายละเอียด กด OK เพ่ือยืนยัน 
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รูปท่ี 7-10 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Department 

 

รูปท่ี 7-11 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Location 

 

รูปท่ี 7-12 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Section 

หากต้องการลบ Department หรือ Location ให้คลิกท่ี Department หรือ Location ท่ีต้องการลบ กด Delete เพ่ือลบ 
จากนั้นกด OK เพ่ือยืนยันการลบ 

4. เม่ือจัดเก็บข้อมูลแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลท่ีบันทึกจากหน้าต่างรายละเอียดท่ัวไปของเครื่องลูกข่าย (General) ในหัวข้อ Owner 
Details 

5. สําหรับการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากข้อมูลผู้ครอบครองเครื่อง ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึก ได้ในแถบ Machine 
Information บนหน้าต่าง Additional Information ซ่ึงสามารถระบุชื่อหัวข้อของสิ่งท่ีต้องการจัดเก็บได้ โดยการคลิกขวาท่ีชื่อ
หัวข้อและเลือก Edit Label และเม่ือใส่ข้อมูลท่ีต้องการ เรียบร้อยแล้ว กด OK เพ่ือบันทึก โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลและสามารถเรียกดูขอ้มูลได้จากหน้าต่างเดียวกันนี้ 
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 นอกจากนี้ ระบบยังสามารถส่งหน้าจอรับข้อมูลเพ่ิมเติมไปยังหน้าเคร่ืองผู้ใช้งาน เพ่ือรอรับข้อมูลของผู้ครอบครองเคร่ือง 
ได้แก่ รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน ฝ่าย แผนก ท่ีอยู่ ชั้น และยังสามารถรองรับได้ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 

การตรวจสอบและเฝ้าดูทรัพยากรเครื่องลูกข่าย 
การเฝ้าดูทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (System Monitoring) นั้นเป็นสิ่งท่ีจําเป็น เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ได้

ว่า เครื่องลูกข่ายนั้นมีปัญหาในการทํางานหรือไม่ โดยจะแสดงกราฟการใฃ้งาน CPU และ Memory ของเครื่องลูกข่ายแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ระบบยังแสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ท่ีกําลังเปิดใช้งาน รายละเอียดโพรเซสทั้งหมดที่กําลังทํางานอยู่ เช่น ชื่อโพรเซส รหัสโพร 
เซส การใช้งานเมโมร่ีของโพรเซสน้ัน เป็นต้น และแสดงรายการและสถานะของเซอร์วิสที่ติดตั้ง โดยการใช้งานสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการเฝ้าดูทรัพยากรระบบ 
2. ท่ีหน้าต่าง Details ไปท่ีแถบรายการ Monitoring 
3. จะปรากฏหน้าต่างของการใช้งานทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่าย โดยแสดงในรูปแบบกราฟ 

ผู้ดูแลระบบสามารถส่ังปิดโพรเซสหรือโปรแกรมท่ีต้องการได้ โดยท่ีแถบ Running หรือแถบ Processes ให้ คลิกขวาที่
รายการโปรแกรมหรือโพรเซสท่ีต้องการปิด จากนั้นเลือก Kill Process เพ่ือสั่งปิด 

 

การแสดงสรุปทรัพยากรของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในระบบ 
ผู้ ใช้งานสามารถเรียกดูสรุปภาพรวมของทรัพยากรของเคร่ืองลูกข่ายในระบบแต่ละชนิด เช่น สรุปจํานวนของ

ระบบปฏิบัติการท่ีมีอยู่ในองค์กร หรือ สรุปจํานวนของซอฟต์แวร์แต่ละซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดต้ังใช้งานท้ังหมดได้จากฟังก์ชั่น HW/SW 
Inventory โดยการคลิกเลือกท่ี Tools จากแถบเมนูหลัก จากนั้นเลือก HW/SW Inventory จะแสดงหน้าต่างสรุปทรัพยากรเคร่ืองลูก
ข่ายท้ังหมดในระบบดังรูป 

 

 
รูปท่ี 7-13 หน้าต่างแสดงสรุปทรัพยากรของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในระบบ 
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สตาร์แคทได้จัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือรองรับข้อมูลต่างๆ ท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้ด้วยระบบ เช่น ชื่อโครงการ, หมายเลข 

ครุภัณฑ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์, ประเภทอุปกรณ์, หน่วยงานท่ีสังกัด, รหัสหน่วยงาน, สถานท่ี, ผู้ครอบครองเครื่อง, วันเวลาท่ีจัดซ้ือ, 
วันท่ีตรวจรับ, วันท่ีครบสัญญารับประกัน, ใบสั่งซ้ือ, ระยะเวลารับประกัน, Book Value, สัญญาเช่าซ้ือ, วันท่ียืม-คืน, สัญญาบํารุงรักษา 
วันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา, เงื่อนไขการบริการ (SLA), ราคาต่อหน่วย, บริษัทผู้ขาย เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดเก็บได้โดยผ่านทาง
หน้าจอรับข้อมูล (Additional Information) ซ่ึงจะทําให้ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ทางด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้   

1. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่ายที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ไปท่ีรายการ Data --> Additional  Information 

 
รูปท่ี 7-14 รายการ Additional information 

2. จะปรากฏหน้าต่าง Additional information ไปท่ีแถบรายการ “Custom Information” โดยสามารถเปล่ียนลาเบลท่ีแสดงใน
หน้าต่างรับข้อมูล โดยคลิกขวาท่ีตําแหน่งของลาเบลท่ีต้องการ เลือก“Edit Label” ดังรูป 

 

รูปท่ี 7-15 หน้าต่างรับข้อมูลเพ่ิมเติมของเครื่องลูกข่าย 

3. ตั้งชื่อลาเบลได้ตามต้องการ แล้วกด Enter ชื่อของลาเบลจะเปลี่ยนตามท่ีได้ตั้งไว้ 
4. เม่ือต้ังชื่อลาเบลต่างๆ เรียบร้อยแล้วกด OK เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง 
5. ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในฟอร์ม เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด OK ระบบจะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
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รูปท่ี 7-16 การบันทึกข้อมูลในหน้าต่าง Machine Information 

การบริหารจัดการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
ฟังก์ชั่นสําหรับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนเว็บคอนโซลสตาร์แคท สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลระบบอย่าง
แท้จริง โดยสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู่ กับการติดต้ังใช้งานจริง และแสดงจำนวนการใช้งานที่เกินลิขสิทธิ์ 
พร้อมท้ังมูลค่าท่ีต้องจัดซ้ือเพ่ิมเติม และควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังสามารถจัดการเก่ียวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จัดกลุ่มของซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ จัดเก็บข้อมูลสัญญาซ้ือขายซอฟต์แวร์ จัดการ
ซอฟ ต์ แ ว ร์  Blacklist & Whitelist เ ป็ น ต้ น  ก า ร เ รี ย ก ใ ช้ ง า น ฟั ง ก์ ชั่ น ก า ร จั ด ก า ร ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟ ต์ แ ว ร์ ส า ม า ร ถทํ า ไ ด้ 
โดยเปิดใช้งาน Web Console แล้วคลิกเลือก Software License Management  บนเมนูหลัก 

 

 

รูปท่ี 7-17 ปุ่ม Software License Management  บนเมนูหลัก 

 

 หน้าแรกจะเป็นหน้า Overview License แสดงภาพรวมของการติดต้ังซอฟต์แวร์ภายในองค์กร 

 

รูปท่ี 7-18 หน้า Overview License 
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 การเลือกใช้งานส่วนอ่ืน สามารถเลือกได้จาก Navigation Bar ซ่ึงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ 

 

รูปท่ี 7-19 Navigation Bar 

การจัดกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Software Group Summary) 

เพ่ือรวบรวมซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันซ่ึงมีหลายเวอร์ชันไว้ด้วยกัน ทําให้สามารถบริหารลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ได้อย่างครบถ้วน 

1. คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มซอฟต์แวร์ 

 
รูปท่ี 7-20 การเพ่ิมกลุ่มซอฟต์แวร์ 

 

3. เพ่ิมชื่อกลุ่มซอฟต์แวร์ในช่อง Software Group Name 

4. จัดประเภทของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ ด้วยการเลือก Software Category จาก Dropdown List 

 
รูปท่ี 7-21 การจัดประเภทของกลุ่มซอฟต์แวร์ 
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5. ตั้งค่าการแจ้งเตือนและข้อความส าหรับแจ้งเตือนทางอีเมล สามารถเปิดการใช้งานการแจ้งเตือน โดยคลิกเลือกหัวข้อการแจ้งเตือนที่
ต้องการ และแก้ไขข้อความส าหรับแจ้งเตือนในกรอบด้านล่าง ดังรูปที่ 7-22  เมื่อต้ังค่าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึก 

หัวข้อ การแจ้งเตือน 

Expired แจ้งเตือนเมื่อพบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทีห่มดอายุ 

Full of Software แจ้งเตือนเมื่อมีการติดต้ังซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครบตามจ านวนลิขสิทธิ์ที่มี 

Software count แจ้งเตือนเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตามจ านวนที่ระบุไว้ 

 
ตารางท่ี 7-5 หัวข้อการแจ้งเตือนและความหมาย 

 

 

รูปที่ 7-22 การตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านอีเมล 

 

6. คลิกเลือก Software List บน Navigation Bar เพื่อเลือกซอฟต์แวร์เข้ากลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยสามารถพิมพ์ Keyword เพื่อ
ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้จากช่อง Search 

7. เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Add to Software Group 

 

รูปที่ 7-23 การเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการเข้ากลุ่ม(1) 

 

8. เลือกกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จาก Software Group Name ตรวจทานความถูกต้อง และกดปุ่ม OK เพื่อบันทึก 
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รูปท่ี 7-24 การเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการเข้ากลุ่ม(2) 

9. การแก้ไข หรือ ลบ กลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิสามารถทําได้โดย คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar จากนั้น

ให้เลือกกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือแก้ไขกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ หรือ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือลบ 

 
รูปท่ี 7-25 การแก้ไขและการลบ Software Group 

 

การจัดการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ (Software License) 

เนื่องจากในแต่ละรายการการจัดซ้ือนั้นสามารถประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์หลายตัวได้ ระบบจึงออกแบบให้แยกส่วนของลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ออกมาต่างหาก ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ ได้แก่ ชื่อ กลุ่มซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ 
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ บริษัทผู้ขาย ชื่อผู้ติดต่อ วันท่ีจัดซ้ือ วันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดอายุการใช้งาน ประเภทลิขสิทธ์ิ หมายเลขลิขสิทธ์ิ 
จํานวนลิขสิทธิ์ และราคาท่ีจัดซ้ือ เป็นต้น  

1. คลิกเลือก Software License บน Navigation Bar 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มซอฟต์แวร์ 

 

รูปท่ี 7-26 การเพ่ิมรายการ Software License(1) 
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3. กรอกข้อมูลเก่ียวกับซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วน 

โดยสามารถเลือกกลุ่มซอฟต์แวร์ท่ีต้องการได้จากรายการท่ีมีในระบบ หรือ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมกลุ่มใหม่ 

 

รูปท่ี 7-27 การเพ่ิมรายการ Software License(2) 

4. เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Add เพ่ือบันทึก 

 

รูปท่ี 7-28 การเพ่ิมรายการ Software License(3) 
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5. การแก้ไข หรือ ลบ รายการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์สามารถทําได้โดย คลิกเลือก Software License บน Navigation Bar จากนั้นให้
เลือกรายการท่ีต้องการ 

 

 

 

รูปท่ี 7-29 การแก้ไขและการลบรายการ Software License 

 

รายการการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์(Purchasing) 

ใน 1 รายการการจัดซ้ืออาจประกอบด้วยหลายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายการการจัดซ้ือ 
พร้อมท้ังเลือกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(จากหัวข้อท่ีผ่านมา) เข้ามาผนวกในรายการการจัดซ้ือได้ รายละเอียดของรายการการจัดซ้ือ
ประกอบด้วย หมายเลขรายการการจัดซ้ือ ชื่อโครงการ บริษัทผู้ขาย วันท่ีจัดซ้ือ พร้อมท้ังยังสามารถแนบไฟล์ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบ .PDF 

.DOC .DOCX .XLS .XLSX .JPG .PNG .BMP ได้อีกด้วย 

1. คลิกเลือก Purchasing บน Navigation Bar 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ (Purchase order) 

 

รูปท่ี 7-30 การเพ่ิมรายการการจัดซ้ือ (Purchase order) 

 

3. กรอกข้อมูลเก่ียวกับ Purchase order แล้วคลิกที่ปุ่ม Next เพ่ือทําข้ันตอนต่อไป 

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือแก้ไข 

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือลบ 
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รูปท่ี 7-31 กรอกข้อมูลการจัดซ้ือ (Purchase order) 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม Select Software License เพ่ือเลือกรายการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ 

  

รูปท่ี 7-32 เลือก Software License เพ่ือผูกข้อมูลกับการจัดซ้ือ (Purchase order) (1) 

 

5. เลือกรายการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม Select เพ่ือยืนยัน หรือ คลิกท่ีปุ่ม Add Software License เพ่ือเพ่ิม
รายการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ใหม่ 
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รูปท่ี 7-33 เลือก Software License เพ่ือผูกข้อมูลกับการจัดซ้ือ (Purchase order) (2) 

  

 

รูปท่ี 7-34 เพ่ิม Software License เพ่ือผูกข้อมูลกับการจัดซ้ือ (Purchase order) 
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6. สามารถแนบไฟล์อ้างอิงได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Upload file 

  

รูปท่ี 7-35 แนบไฟล์ข้อมูลการจัดซ้ือ (Purchase order) 

 

7. คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือบันทึก 

 

รูปท่ี 7-36 บันทึกข้อมูลการจัดซ้ือ (Purchase order) 

 

8. การแก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ สามารถทําได้โดยคลิกเลือก Purchasing บน Navigation Bar จากนั้นให้เลือก

รายการท่ีต้องการ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแก้ไข หรือ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือลบ 

 

รูปท่ี 7-37 การแก้ไขและการลบรายการการจัดซ้ือ (Purchase order) 

การจัดสรรลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ (Allocate) 

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดสรรลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ตามกลุ่มซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดไว้ พร้อมท้ังสามารถกําหนดสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับ
ผู้ใช้งาน และบันทึกประวัติการเข้าใช้งานครั้งล่าสดุ โดยแสดงเป็นวัน เวลา ได้  

1. คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar 

2. คลิกท่ีชื่อกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีต้องการ 

 
รูปท่ี 7-38 เลือก Software Group 
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ินั้น เช่น รายการซอฟต์แวร์ในกลุ่ม จํานวนเคร่ืองลูกข่ายและชื่อเคร่ืองลูกข่ายท่ี
ติดต้ังซอฟต์แวร์ไป ข้อมูลสัญญาซ้ือขาย เป็นต้น 

 
รูปท่ี 7-39 Software Group Infomation 
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4. เลือกเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการจัดสรรลิขสิทธ์ิ แล้วคลิกท่ีปุ่ม Allocate Key 

5. เลือก License Key ท่ีต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม Allocate 

 
รูปท่ี 7-40 Allowcate License Key 

 

6. เช่นเดียวกัน หากต้องการถอน License Key ให้คลิกท่ีปุ่ม Unallocate Key 

7. คลิก Confirm เพ่ือยืนยัน 

 
รูปท่ี 7-41 Unallowcate License Key 
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การถอนการติดต้ังซอฟต์แวร์ 

1. ค้นหาซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ จาก Software Group Summary แล้วคลิกที่ชื่อของ Software Group 

 
รูปท่ี 7-42 เลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการถอนการติดต้ัง 

 

2. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการถอนการติดต้ัง 
3. คลิกท่ีปุ่ม Uninstall Software 
4. คลิกท่ีปุ่ม Confirm เพ่ือยืนยันถอนการติดต้ัง 

 
รูปท่ี 7-43 เลือกเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการถอนการติดต้ังซอฟต์แวร์ 

 

การต้ังค่าการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 

 คลิกเลือก Configuration บน Navigation Bar เพ่ือทําการเพิ่ม การลบ และการแก้ไข Software Category, License 
Type, BSA Member 

1. เลือกแท็บ Software Category เพ่ือจัดการประเภทของซอฟต์แวร์ 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือ เพ่ิมประเภทของซอฟต์แวร์ 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือ ลบประเภทของซอฟต์แวร์ 
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รูปท่ี 7-44 Add Software Category 

 

 

รูปท่ี 7-45 Delete Software Category 

 

2. เลือกแท็บ License type เพ่ือจัดการประเภทของลิขสิทธ์ิ 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือ เพ่ิมประเภทของซอฟต์แวร์ 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือ ลบประเภทของซอฟต์แวร์ 
 

 

รูปท่ี 7-46 Add License Type 



 

71 | P a g e  
 

Manual 

 

รูปท่ี 7-47 Delete License Type 

 

3. เลือกแท็บ BSA member เพ่ือจัดการรายชี่อสมาชิกกลุ่ม BSA 

BSA: Business Software Alliance หรือ กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ สมาคมการค้าท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ซ่ึงอยู่ภายใต้กลุ่มพันธมิตรทรัพย์สินทางปัญญาสากล หรือ IIPA: International Intellectual Property Alliance การก่อต้ัง 
BSA มีวัตถุประสงค์เพ่ือหยุดย้ังการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ท่ัวไปในสถานท่ีทํางาน ซ่ึงมีการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีผลิตโดยสมาชิกของ BSA 
แต่ไม่มีการซ้ือใบอนุญาต การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมาย และการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
เว็บไซต์ 

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือ เพ่ิมสมาชิกกลุ่ม BSA 

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือ ลบสมาชิกกลุ่ม BSA 

คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือ แก้ไขสมาชิกกลุ่ม BSA 

 

 

รูปท่ี 7-48 Add BSA Member 
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รูปท่ี 7-49 Delete BSA Member 

 

 

รูปท่ี 7-50 Edit BSA Member 
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4. เลือกแท็บ Manageable Software เพ่ือเลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงท่ี Software List บน Navigation Bar 

 

รูปท่ี 7-51 เลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงท่ี Software List บน Navigation Bar (1) 

 

 

 

รูปท่ี 7-52 เลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงท่ี Software List บน Navigation Bar (2) 
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บทที่ 8 ควบคุมเครือ่งลูกข่ายระยะไกล 
 

ก่อนควบคุมเครื่องลูกข่าย 
ในการเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่ายของสตาร์แคท สามารถทําได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. ขออนุญาตจากเครื่องลูกข่ายก่อนเข้าควบคุม 
2. ควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต 

ซ่ึงท้ัง 2 วิธีนี้ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิให้กับผู้ใช้งานระบบแต่ละแอคเคาท์ได้ โดยการควบคุมของสตาร์แคททั้ง 2 มีข้อ
แตกต่าง คือ เม่ือมีการขออนุญาตจากเครื่องลูกข่ายก่อนเข้าควบคุม ผู้ใช้งานเคร่ืองลูกข่ายสามารถทราบถึงสถานะการถูกควบคุมโดยจะ
ปรากฏไอคอนท่ีทาร์สกบาร์ รวมไปถึงสามารถหยุดการควบคุมได้จากไอคอนดังกล่าวด้วย สตาร์แคทสามารถควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้
เสมือนกับการควบคุมท่ีเครื่องลูกข่ายโดยสามารถใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดของเครื่องลูกข่ายได้ (Remote Control) หรือการเฝ้ามอง
เครื่องลูกข่ายเพียงอย่างเดียว (Remote Monitoring) โดยผู้ควบคุมระบบสตาร์แคทจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพหน้าจอของ
เครื่องลูกข่ายแบบทันที (Real Time) และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในขณะนั้น 

การควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล 
สตาร์แคทสามารถเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกลเปรียบเสมือนนั่งทํางานอยู่ท่ีเครื่องลูกข่าย โดยสตาร์แคทสามารถเข้า

ควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้พร้อมกันครั้งละหลายๆ เครื่อง (เซสชั่นของการควบคุมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องท่ีใช้ในการควบคุม) ซ่ึง
สามารถเข้าควบคุมได้แม้ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินเข้าใช้เครื่องอีกท้ังยังสามารถล็อกเมาส์ คีย์บอร์ดและหน้าจอของเครื่องลูกข่ายท่ีควบคุมได้ 
เพ่ือป้องกันความสับสนในการควบคุม ขั้นตอนการเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุม ( กรณีท่ีผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธ์ิท่ีจะควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทันที ต้องขออนุญาตเครื่องลูกข่าย

ทุกครั้งก่อนควบคุม ) 
2. คลิกท่ีรายการ Remote Control 
3. ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายจะปรากฏท่ีหน้าต่าง Remote Control (client name) 

 

 

รูปท่ี 8-1 ภาพ Icon Remote Control 
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รูปท่ี 8-2 ภาพหน้าจอ Console ขณะเลือกลูกข่ายเพ่ือ Remote Control 

 

รูปท่ี 8-3 ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ถูกควบคุม 

การเฝ้ามองเครื่องลูกข่ายระยะไกล 
สตาร์แคทสามารถเฝ้ามองเครื่องลูกข่าย โดยสามารถเห็นหน้าจอการทํางานของเคร่ืองลูกข่ายท่ีถูกเฝ้ามอง และไม่รบกวน

ผู้ใช้งานที่เครื่องลูกข่ายนั้น และสามารถเฝ้ามองได้พร้อมกันทีละหลายๆ เครื่อง (เซสชั่นของการควบคุมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของ
เครื่องท่ีใช้ในการควบคุม) ขั้นตอนการเฝ้ามองเคร่ืองลูกข่ายระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. เลือกเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการเฝ้ามอง (กรณีท่ีผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธ์ิท่ีจะควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้ทันทีต้องขออนุญาตเครื่องลูกข่าย
ทุกครั้งก่อนการควบคุม) 

2. คลิกท่ีรายการ Screen Monitoring 
3. ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายจะปรากฏท่ีหน้าต่าง “Remote Control” 

 
 

รูปท่ี 8-4 ภาพ Icon Screen Monitoring 
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  รูปท่ี 8-5 ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ถูกเฝ้ามอง 

การจับภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่าย 
สตาร์แคทสามารถจับภาพนิ่งของหน้าจอภาพเคร่ืองลูกข่าย (คล้ายกับการถ่ายรูปหน้าจอ) และส่งมาแสดงผลท่ีหน้าจอของ

สตาร์คอนโซลได้ทีละเคร่ืองหรือหลายเคร่ืองพร้อมๆ กัน โดยสตาร์คอนโซลจะเปิดหน้าต่างจับภาพหน้าจอเพ่ือแสดงภาพเล็กของ
หน้าจอเคร่ืองลูกข่ายและสามารถเลือกดูหน้าจอเคร่ืองลูกข่ายท่ีจับภาพมาได้ตามต้องการ โดยยังสามารถกําหนดความละเอียด ขนาด 
และระยะเวลาในการจับภาพแบบอัตโนมัติได้เพ่ือลดภาระในการใช้ทรัพยากรระบบเครือข่ายให้มากท่ีสุด และบันทึกภาพเป็น JPG, 
PNG, TIFF ได้ ขั้นตอนของการจับภาพ หน้าจอสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. เลือกเครื่องท่ีต้องการจับภาพหน้าจอ หากต้องการจับภาพหน้าจอเคร่ืองลูกข่ายพร้อมกันหลายเคร่ืองให้เลือกเครื่องลูกข่ายหลาย

เครื่องพร้อมกัน  
2. คลิกท่ีรายการ Capture screen 
3. ระบบจะนําภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายมาแสดงให้อัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 8-6 ภาพ Icon Capture screen 

 

รูปท่ี 8-7 ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ถูกจับภาพ 



 

77 | P a g e  
 

Manual 

การปรับตั้งค่าการแสดงผลในการควบคุมเครื่องลูกข่าย 
ในหน้าต่างของการควบคุมเคร่ืองลูกข่ายระยะไกล ไปท่ีรายการ Connection Option เพ่ือต้ังค่าต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสําหรับ

การเรียกใช้ครั้งต่อไปได้ ซ่ึงจะมีรายการย่อยดังนี้ 

 

รูปท่ี 8-8 ภาพ Icon Connection Option 

 

 

รูปท่ี 8-9 ภาพหน้าจอ Connection Option 

 

การปรับแต่งขนาดหน้าต่างการแสดงผล (Display) สามารถปรับแต่งได้ดังนี้ 

 25%, 50%, 75%, 90%, 100%, 125%, 150% และ Auto (Fit to windows) 

 Full Screen Mode (แสดงภาพเต็มหน้าจอ) 

 Deiconify on remote Bell event 

การปรับแต่งขนาดบิตสีของหน้าจอเคร่ืองท่ีถูกควบคุม 

 True Color 

 8-bit color  
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บทที่ 9 คาํส่ังและชุดคําส่ังประมวลผลระยะไกล 
 

คําสั่งประมวลผลระยะไกลคืออะไร 
คําสั่งประมวลผลระยะไกลหรือรีโมทคอมมานด์เป็นคําสั่งท่ีสตาร์แคทส่งไปท่ีเครื่องลูกข่าย เพ่ือให้เครื่องลูกข่ายประมวลผล

ตามคําสั่งท่ีต้องการ โดยสตาร์แคทสามารถรองรับคําสั่งได้ท้ังคําสั่งของ ดอส, วินโดวส์ และคําสั่งภายในสตาร์แคท (StarCat 
command) ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้บริหารระบบสามารถใช้งานคําสั่ง
ประมวลผลระยะไกลสั่งงานเครื่องไคลเอนท์ จํานวนมากๆ ได้พร้อมๆ กันโดยไม่ต้องเข้าควบคุมหน้าจอ เช่น สั่งให้เคร่ืองไคลเอนท์
ท้ังหมดรันซอฟต์แวร์สแกนไวรัส หรือ สั่งปิดไวรัสโพรเซส (ในกรณีท่ีรู้ชื่อโพรเซส) เป็นต้น 
 

ตัวอย่างคําสั่ง Example Remote command 

คําสั่ง การใช้งาน 

CMD:[MS-DOS Command] เรียกใช้ Command ของดอส โดยสั่งคําสั่งท่ีต้องการให้รัน เช่น CMD 
SCANDISK.EXE หรือ CMD: mkdir c:\testing 

CMDO:[MS-DOS Command] เหมือนกับ CMD แต่จะใช้กับคําสั่งท่ีให้ผลลัพธ์กลับมาแสดงท่ี Console เช่น 
คําสั่ง NET Start, NET USER, TYPE, DIR, ROUTE PRINT, NETSTAT –an 
เป็นต้น 

RUN:[Command] ^[Parameter] สั่งให้เอ็กซิคิวท์ หรือเปิดไฟล์หรือคําสั่งท่ีส่งไป เช่น  RUN: C:\Testing.Jpg  
หรือ RUN scandisk ^C: เป็นต้น 

EXEC:[Command] ^[Parameter] สั่งให้เอ็กซิคิวท์ หรือเปิดไฟล์หรือคําสั่งท่ีส่งไปแล้วรอจนกว่าจะจบโพรเซสนั้น
จึงจะสามารถทําคําสั่งถัดไปได้ เช่น  EXEC: ^C:\Testing.Jpg  หรือ EXEC: 
scandisk ^C: 

LISTPROCESS แสดงรายชื่อโพรเซสท้ังหมดในเครื่องไคลเอนท์ 

LISTAPPLICATION: แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ท้ังหมดท่ีกําลังเปิดใช้งานอย่ฎ 

KILLPROCESS:[process name] ปิดโพรเซสท่ีมีชื่อตรงกับท่ีระบุ เช่น KILLPROCESS:notepad 

TYPE:filename แสดงรายละเอียดภายในเท็กซ์ไฟล์ท่ีต้องการ 
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คําสั่ง การใช้งาน 

DELAY:[msec] สั่งให้ซอฟต์แวร์หยุดการทํางานชัว่ขณะเป็นเวลาเท่ากับจํานวน millisecond 
ท่ีระบุ เช่น DELAY: 1000 เป็นการให้หยุดการทํางานเป็นเวลา 1 วินาทีใช้ใน
การสั่งให้ซอฟต์แวร์หยุดรอเพ่ือให้งานบางอย่างเสรจ็สิ้นก่อน 

DIR:[DIR NAME] สั่งให้แสดงรายชื่อไฟล์เหมือนคําสั่ง DIR ในดอส เช่น  DIR:C:\*.* /w หรือ 
DIR:C:\WINDOWS\*.exe /w 

COPY:[Src,Dest] สั่งให้คัดลอกไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยปลายทางไม่ต้องระบุชื่อไฟล์ 
เช่น COPY: C:\Autoexec.bat D:\ 

MKDIR:[Dirname] สั่งให้สร้างโฟลเดอร์ตามชื่อท่ีระบุ เช่น MKDIR: C:\TESTFOLDER 

RMDIR:[Dirname] สั่งให้ลบโฟลเดอร์ตามชื่อท่ีระบุ เช่น RMDIR: C:\TESTFOLDER 

DEL:[Filename] สั่งให้ลบไฟล์ท่ีระบุ เช่น DEL C:\Test.txt 

DOWNLOAD:[Filename] สั่งให้ดาวน์โหลดไฟล์ท่ีระบุไปยังโฟลเดอร์สําหรับดาวน์โหลด เช่น 
DOWNLOAD: VNC.EXE 

MSG:[Message] สั่งให้แสดงข้อความที่เครื่องไคลเอนท์ เช่น MSG: HELLO 

REPLY:[Message] สั่งให้ส่งข้อความกลับมาท่ีเซิร์ฟเวอร์ เช่น REPLY: HELLO 

CTRL:[CtrlCommand]  
CtrlCommand = EMPTYRECYCLEBIN, 

ควบคุมเคร่ืองไคลเอนท์ตามคําสั่งท่ีระบบ เช่น CTRL:SHUTDOWN หรือ 
CTRL:CHKDSK 

INSTALL:[PackageName] สั่งให้ download และ install แอพพลิเคชั่นท่ีเครื่องปลายทาง เช่น 
INSTALL: VNC โดยจะต้องมี Package ตามที่อ้างถึงอย่ฎ ในโฟลเดอร์ของ 
FTP ด้วย 

UNINSTALL:[Appname] สั่งให้ Uninstall แอพพลิเคชั่นท่ีเคร่ืองปลายทาง เช่น UNINSTALL: VNC 

CONSOLEMSG:MKDIR:[DIR NAME] สร้างโฟลเดอร์ท่ีเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล 

CONSOLEMSG:RMDIR:[DIR NAME] ลบโฟลเดอร์ท่ีเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล 

CONSOLEMSG:DEL:[FILENAME] ลบไฟล์ท่ีเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล 

SETCOMPUTERNAME:{ComputerName} สั่งให้เปลี่ยนชื่อเครื่องไคลเอนต์ 

;@BACKGROUND ใช้เป็นคําสั่งแรกใน Script เพ่ือบอกให้ระบบรันสคิปต์ในโหมด Silent คือจะ
ไม่ม่ฎการแสดงผลหรือข้อความรบกวนผู้ใช้ 
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Parameters สําหรับฝั่งไคลเอนท์ 

$DOWNLOADPATH!$ ใช้ระบุแทนชื่อ Temp โฟลเดอร์ท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น เช่น C:\TEMP 

$SYSTEMPATH!$ ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ระบบของไคลเอนท์ เช่น C:\WINNT , 
C:\WINDOWS 

$AGENTPATH!$ ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ท่ีติดต้ังเอเจนท์ 

$AGENTIP!$ ใช้ระบุ IP Address ของ เอเจนท์ 

$SYSTEMNAME!$ ใช้ระบุชื่อระบบปฏิบัติการของไคลเอนท์ 

Parameters สําหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล 

&SYSTEMPATH!& ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ระบบ ของคอนโซล หรือเซิร์ฟเวอร์ 
เช่น C:\WINNT 

&CONSOLEPATH!& ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ท่ีติดต้ังคอนโซล หรือเซิร์ฟเวอร์ 

&AGENTNAME!& ใช้ระบุแทนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของไคลเอนท์ท่ีกําลัง  
ประมวลผลคําสั่ง 

&AGENTID!& ใช้ระบุแทนหมายเลข AGENTID ของไคลเอนท์ท่ีกําลัง  
ประมวลผลคําสั่ง 

$AGENTIP!$ ใช้ระบุ IP Address ของไคลเอนท์ท่ีกําลังประมวลผลคําสั่ง 

ตารางท่ี 9-1 ตารางแสดงตัวอย่างของคําสั่งระยะไกลของสตาร์แคท 

 

การใช้งานคําสั่งระยะไกล 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ สตาร์แคทได้จัดเตรียมคําสั่งท่ีจําเป็นในการจัดการและยัง

รองรับคําสั่งในรูปแบบของคําสั่ง DOS อีกด้วยการใช้งานคําสั่งระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการสั่งงาน (สามารถสั่งงานหลายๆ เครื่องพร้อมๆ กันได้) 
2. ไปยังรายการ Execute Command 
3. จะปรากฏแถบที่รอรับคําสั่งข้ึน 
4. พิมพ์คําสั่งท่ีต้องการสั่งงาน หรือเลือกคําสั่งท่ีต้องการสั่งงาน หลังจากนั้นกด Enter  

 
 

รูปท่ี 9-1 ภาพ Icon Execute Command 

 

รูปท่ี 9-2 ภาพแถบสําหรับพิมพ์คําสั่ง Execute Command 
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การสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล 
สตาร์แคทสามารถนําคําสั่งประมวลผลระยะไกลมารวมกันและบันทึกไว้ใช้ตามงานที่ต้องการโดยเรียกคําสั่งดังกล่าวว่ากลุ่ม

คําสั่งประมวลผลระยะไกลซ่ึงผู้ควบคุมระบบสามารถนําคําสั่งดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและเพ่ือให้สามารถสั่งการให้
เคร่ืองลูกข่ายทํางานได้หลายคําสั่งจากการส่งกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกลเพียงครั้งเดียวขั้นตอนการสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผล
ระยะไกลสามารถปฏิบัติดังนี้ 

1. ท่ีหน้าต่าง Resources  เลือกรายการ Advanced Scripts 

 

รูปท่ี 9-3 หน้าต่างของรายการ Advanced Scripts 

2. คลิกขวาท่ีรายการ  Advanced Scripts เลือก New  (เม่ือต้องการสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล) 
3. ระบบจะให้ตั้งชื่อ Script  
4. หลังจากต้ังชื่อ Script ชุดคําสั่งประมวลผลเสร็จ คลิก OK 
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รูปท่ี 9-4 หน้าต่างในการสร้าง Script 

 

การส่งกลุ่มสั่งประมวลผลระยะไกลไปยังเครื่องลูกข่าย 
การส่งกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล สามารถปฏิบัติได้โดยเลือกกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกลที่ต้องการ โดยการคลิกท่ี 

Script ของกลุ่มคําสั่งระยะไกล แล้วลากไปวางยังเคร่ืองลูกข่ายหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการส่งคําสั่งไปประมวลผลระยะไกล 
(Drag and Drop) 

 

 

รูปท่ี 9-5 หน้าต่าง StarCat10 ท่ีกําลังเลือก Script เพ่ือส่งคาํสั่งประมวลผลระยะไกล 
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บทที่ 10 การจัดการไฟล์ 

ในระบบสตาร์แคท มีฟังก์ชั่นสําหรับการจัดการไฟล์ท่ีอยู่ภายในเคร่ืองลูกข่ายต่างๆ ในระบบมากมายโดยผู้ใช้งานระบบ
สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การค้นหาเคร่ืองลูกข่ายจากโพรเซส เซอร์วิส โปรแกรม ไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเคร่ืองลูกข่าย การ
รับส่งไฟล์หรือการแก้ไขไฟล์ในเคร่ืองลูกข่าย เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบผลการสั่งงานและการทํางานได้จากหน้าจอ
ควบคุม 

ส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายโดยใช้คําสั่ง 
การส่งไฟล์ (File Transfer) ไปยังเคร่ืองลูกข่าย สตาร์แคทสามารถส่งไฟล์ได้ในท้ังรูปแบบของการส่งไฟล์เป็นรายเครื่องหรือ

ส่งไฟล์เป็นกลุ่มได้การรับส่งไฟล์ในระบบท่ีมีเครื่องลูกข่ายจํานวนมาก สตาร์แคทสามารถกําหนดกลไกการรับส่งไฟล์ให้มีประสิทธิภาพ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายโดยการตั้งค่า File Transfer ให้เหมาะสม (การปรับแต่งค่า File Transfer ศึกษาได้จากบทที่ 3) 

ก่อนท่ีจะใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะต้องตรวจสอบว่าไฟล์ ท่ีต้องการส่งไปยังเคร่ืองลูกข่ายนั้นอยู่ในตําแหน่ง C:\Program 
Files\Moscii Systems\StarCat 10 Server\FTPFOLDER หรือไม่ เนื่องจากการส่งไฟล์นั้นตัวระบบจะทําส่งไฟล์ท่ีอยู่ในตําแหน่ง
ดังกล่าว (ในกรณีท่ีใช้คําสั่ง DOWNLOAD:) ซ่ึงข้ันตอนในการส่งไฟล์สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการไฟล์ 
2. ไปท่ีรายการ Execute Command เลือกคําสั่ง DOWNLOAD รูปแบบของการ DOWNLOAD มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 DOWNLOAD: ชื่อไฟล์ท่ีต้องการส่ง 
 DOWNLOAD: ชื่อไฟล์ท่ีต้องการส่ง, ตําแหน่งของเครื่องปลายทาง 

หมายเหตุ 

 คําสั่ง DOWNLOADR เป็นคําสั่งให้สามารถส่งต่อไฟล์ ณ จุดท่ิผิดพลาดได้ 

 คําสั่ง DOWNLOADX เป็นคําสั่งท่ีให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก FTP Broker ท่ีกําหนด 

 

รูปท่ี 10-1 แถบสําหรับพิมพ์คําสั่ง Execute Command และคําสั่ง DOWNLOAD 

 

การส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายโดยใช้เมนูลัด 
การส่งไฟล์โดยใช้คําสั่งในการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย ไฟล์ต้องอยู่บนเคร่ืองสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เท่านั่นแต่ในกรณีท่ีต้องการ

ส่งไฟล์จากเคร่ืองผู้ดูแลระบบไปยังเคร่ืองลูกข่าย สามารถใช้เมนูลัด “Transfer file(s) to Target Machine” ดังแสดงในรูป 

โดยขั้นตอนการส่งไฟล์สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการส่งไฟล์ สามารถเลือกลูกข่ายได้หลายเครื่องพร้อมกัน 
2. คลิกเมนูลัด “Transfer File(s) To Target Machine” 
3. จะปรากฎหน้าต่างการค้นหาไฟลท่ี์ต้องการส่ง 
4. คลิก “Open” เพ่ือเลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
5. ระบุตําแหน่งปลายทางท่ีจัดเก็บไฟล์ แล้วคลิก “OK” เพ่ือยืนยันการส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองลูกข่าย 
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รูปท่ี 10-2 Icon เมนูลัด Transfer File(s) To Target Machine 

 

รูปท่ี 10-3 เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการส่งไฟล์ด้วยเมนูลัด Transfer File(s) To Target Machine 

 

 

รูปท่ี 10-4 ระบุตําแหน่งปลายทางท่ีจัดเก็บไฟล ์

การส่งไฟล์อัตโนมัติ 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลระบบ มีความต้องการส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกครั้งท่ีไฟล์มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขไฟล์หรือส่งไฟล์

ตามช่วงเวลาท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์สามารถสร้างตารางงานในการส่งไฟล์ในรูปแบบดังกล่าวได้โดยสตาร์แคท
เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบไฟล์ว่ามีการอัพเดตข้อมูลของไฟล์หรือไม่ ก่อนการส่งและส่งไปยังโฟลเดอร์ปลายทางตามท่ีกําหนดไว้ในตาราง
งาน ซ่ึงการตรวจสอบดังกล่าวสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ใช้อัลกอริทึม MD-5 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดชนิดของไฟล์ทีต้องการได้อีกด้วย 

การสร้างตารางงานการส่งไฟล์สามารถทําได้ดังนี้ 

1. ไปท่ีแถบรายการ “FILE TRANSFER” ในหน้าต่าง “Resources” 
2. คลิกขวาท่ีรายการย่อย “AUTOTRANSFER” แล้วเลือก “NEW” 
3. จะปรากฏหน้าต่าง “Create Automatic File Transfer” กําหนดค่าซ่ึงอธิบายได้ดังนี้ 
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แถบรายการ File Transfer 

 

รูปท่ี 10-5 การกําหนดรายชื่อไฟล์ท่ีต้องการส่ง 

 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Display Name ชื่อของตารางงานการส่งไฟล์ 

File List ชื่อไฟล์ท่ีต้องการส่ง 

Target folder ตําแหน่งปลายทางท่ีจัดเก็บไฟล์ (กรณีท่ีตําแหน่งปลายทาง ไม่มี
ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ) 

Disable ยกเลิกตารางงานการส่งไฟล์ชั่วคราว 

 

ตารางท่ี 10-1 รายละเอียดของแถบรายการ File Transfer 
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แถบรายการ Operation Period (ระบุวัน เวลา ท่ีต้องการส่ง) 

 

รูปท่ี 10-6 การกําหนดช่วงเวลาการส่งไฟล ์

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 10-2 รายละเอียดของแถบรายการ Option 

 

แถบรายการ Target Computer (ระบุเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการส่งไฟล์) มีขั้นตอนดังนี้ 

 คลิกขวาท่ีหน้าจอเลือก “Add” 

 เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการ แล้วกด “OK” 

 กด “OK” อีกครั้งเพ่ือยืนยันการสร้างตารางงาน 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Start Time เวลาเริ่มต้นการส่งไฟล์ 

Stop Time เวลาสิ้นสุดการส่งไฟล ์

Transfer Text File 
Using StarCat Protocol 

เป็นไฟล์ข้อความให้ใช้ StarCat Protocol 
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รูปท่ี 10-7 เครื่องลูกข่ายของตารางานท่ีสร้าง 
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บทที่ 11 การติดตัง้ซอฟต์แวร์ 
 

การติดต้ังซอฟต์แวร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในงานด้านการติดต้ังซอฟต์แวร์ 
สตาร์แคทจึงมีความสามารถในการส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ังยังเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่ายได้ โดยท่ีผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานระบบ
สามารถสั่งงานติดต้ังซอฟต์แวร์ได้คร้ังละหลายเคร่ืองและยังสามารถติดต้ังได้โดยที่ผู้ใช้งานเคร่ืองลูกข่ายไม่ต้องหยุดทํางาน และ
ตรวจสอบสรุปผลการทํางานได้จากหน้าจอควบคุม 

ด้วยฟังก์ชั่นการติดต้ังซอฟต์แวร์สําเร็จรูประยะไกลจะช่วยให้การติดต้ังหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ภายในองค์กร หรือแม้กระท่ัง
การอัพเดทแพตท์ของซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น อีกท้ังยังสามารถติดต้ังซอฟต์แวร์โดยกําหนดเป็น
ตารางงานได้อีกด้วย สตาร์แคทยังได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับสร้างชุดติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Package Creator)  ได้จากหน้าจอ

ควบคุม โดยรองรับการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีมีรูปแบบของไฟล์ท่ีหลากหลาย เช่น MSI, EXE (ในกรณีท่ีใช้ Package แบบ MSI จะสามารถ

ถอย Version ของซอฟต์แวร์กลับไปก่อนหน้าได้ในกรณีท่ีระหว่างการติดต้ังเกิดปัญหาข้ึน) จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและ

จํานวนบุคคลากรที่ต้องติดต้ังหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่ในองค์กร 

การติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้คําสั่งด่วน 
ผู้ดูแลระบบจัดเตรียมชุดซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งแล้ว (รายละเอียดการทําแพ็คเกตดูได้จากภาคผนวก) สามารถจัดส่งชุด

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปติดต้ังบนเคร่ืองลูกข่ายได้โดยสามารถปฎิบัติได้ดังนี้ 

1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของลูกข่ายท่ีต้องการส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ัง 
2. คลิกไอคอน “Deploy Software to Target Machine” ปรากฎหน้าต่างไฟล์ท่ีติดต้ัง 
3. เลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ังแล้วคลิก “ตกลง” สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ังยังเคร่ืองลูกข่ายทันที 

 

รูปท่ี 11-1 ไอคอน Deploy Software to Target Machine 
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การติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ฟังก์ชั่น Software Deployment 
สตาร์แคทมีเครื่องมือช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ การติดต้ังซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยสามารถกําหนดวิธีการส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ัง (Push and Pull mode) และสามารถระบุวัน ช่วงเวลาในการติดต้ัง เครื่องลูกข่าย
หรือกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการ เป็นต้น สามารถตรวจสอบสถานะของการติดต้ังซอฟต์แวร์ (Deploy Status) อีกท้ังยังมีตัวช่วยการ
สร้างงานติดต้ังซอฟต์แวร์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน การเรียกใช้งานฟังก์ชั่น Software Deployment ทําได้โดยไปท่ีเมนู Management 
> Software Deployment 

 

 

รูปท่ี 11-2 หน้าต่างการจัดการ Software Deployment 

 

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Software Deployment สามารถทําได้ดังนี้ 

1. ท่ีหน้าต่าง Software Deployment คลิกขวาท่ีรายการ Deployment Name เลือก New Deployment จะแสดงหน้าต่าง
ช่วยเหลือสําหรับการสร้างงานติดต้ัง ดังรูป 

 

รูปท่ี 11-3 หน้าต่างช่วยเหลือ General Deployment Information 
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2. ท่ีหน้าต่างแรกให้การระบุข้อมูลและเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ังโดยใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11-1 อธิบายการกําหนดข้อมูลซอฟต์แวร์ของฟังก์ชั่น Software Deployment 

 

3. เม่ือใส่ข้อมูลและเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการแล้วคลิก “Next” จะแสดงหน้าต่าง Deploy Method and retries ดังรูป 

 

รูปท่ี 11-4 หน้าต่างช่วยเหลือ Deploy method and retries 

 

ให้ระบุค่าต่างๆ ดังตาราง 11-2 เม่ือต้ังค่าต่างๆ แล้วคลิก “Next” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 11-2 อธิบายการกําหนดวิธีการติดต้ังซอฟต์แวร์ 

 

 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Deployment Name ชื่อของงานติดต้ังท่ีสร้างขึ้น 

Install Package ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ัง 

Product Display Name ชื่อของซอฟต์แวร์ท่ีจะแสดงเมื่อติดต้ังท่ีเครื่องลูกข่าย 

Description รายละเอียดเพ่ิมเติมของงาน 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Deploy Method วิธีการติดต้ังโดยเลือกได้ 2 วิธีคือ  
I. PUSH คือระบบส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ังโดยอัตโนมัติ 
II. PULL คือผู้ใช้สามารถเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ังเองได้ 

Retries จํานวนคร้ังท่ีต้องการให้เครื่องลูกข่ายพยายามเมื่อการติดต้ังครั้งแรก
ไม่สําเร็จ 

Retry Interval รอบระยะเวลาท่ีกําหนดให้เครื่องลูกข่ายพยายามติดต้ังซอฟต์แวร์
ใหม่อ่ฎกคร้ัง 
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4. กําหนดเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีต้องการให้งานติดต้ังทํางานจากหน้าต่าง โดยกําหนดค่าต่างๆ ดังนี ้

 

รูปท่ี 11-5 หน้าต่างช่วยเหลือกําหนดการติดต้ัง 

 

รูปท่ี 11-6 หน้าต่างช่วยเหลือกําหนดวันและเวลาทํางาน 

หัวข้อ คําอธิบาย 

Start Date กําหนดวันเร่ิมติดต้ังซอฟต์แวร์ 

Begin Time กําหนดเวลาเริ่มติดต้ังซอฟต์แวร์ 

End Time กําหนดเวลาหยุดติดต้ังซอฟต์แวร์ 

User Event กําหนดให้ทํางานเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีกําหนด 

User Logon กําหนดให้ติดต้ังเม่ือผู้ใช้ Logon 

User Logoff กําหนดให้ติดต้ังเม่ือผู้ใช้ Logoff 

ตารางท่ี 11-3 อธิบายการกําหนดวันและเวลาทํางาน 
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5. เม่ือกําหนดค่าต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม Finish ท่ีหน้าต่าง Software Deployment จะแสดงตารางงานท่ีสร้าง ดังรูป 

 

รูปท่ี 11-7 รายการของตารางงานติดต้ังซอฟต์แวร์ 

เพ่ือให้ตารางงานดังกล่าวทํางานตามวันและเวลาหรือเหตกุารณ์ท่ีกําหนดจะต้องเริ่มการทํางานโดยคลิกขวาท่ีรายชื่องานท่ี
ต้องการและเลือก Controls > Start สถานะของงานท่ีแถบ Status จะต้องแสดง ‘Start’ ซ่ึงหมายถึงตารางงานนั้นถูกเปิดการทํางาน
แล้ว 

การกําหนดเครื่องลูกข่ายให้ติดต้ังซอฟต์แวร์ 

1. คลิกเลือกท่ีตารางงานท่ีต้องการกาํหนดเครื่องลูกข่าย 
2. ท่ีหน้าต่างรายชื่อเครื่องลูกข่าย คลิกขวาและเลือก Add จะแสดงหน้าต่างสําหรับเลือกเครื่องลูกข่าย 
3. คลิกเลือกกลุ่มเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่ต้องการที่ต้องการจากนั้นกด OK ท่ีหน้าต่างแสดงรายชื่อเคร่ืองลูกข่าย จะแสดง

รายชื่อเคร่ืองลูกข่ายที่ได้กําหนดไว้ หากต้องการยกเลิกสามารถทําได้โดยการคลิกขวาเลือก Remove  

เม่ือถึงเวลาทํางานในกรณีท่ีวิธีการติดตั้งเป็นแบบ PUSH เคร่ืองลูกข่ายจะได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติสําหรับกรณี
ท่ีวิธีการติดตั้งเป็นแบบ PULL เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดท่ีเครื่องลูกข่ายจะแสดง    ท่ีทาสก์บาร์ ผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายสามารถเลือกไฟล์
ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดตั้งได้ โดยคลิกขวาท่ีสัญลักษณ์ท่ีแสดง และเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดตั้งดังรูป ระบบจะติดตั้งซอฟต์แวร์
ระบบให้โดยอัตโนมัติ 

 
 

 

 

รูปท่ี 11-8 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ัง 
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การตรวจสอบสถานะการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกล 
การตรวจสอบสถานะของการติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถดูสถานะได้ดังนี้ 

1. ท่ีแถบสถานะของ File Transfer Status จะบอกสถานะของไฟล์ท่ีส่งไปยังเคร่ืองปลายทาง ซ่ึงในหน้าต่างของ File Transfer 
Status นั้นจะบอกรายละเอียดดังรูป 

 

รูปท่ี 11-9 แถบสถานะของ File Transfer Status 

2. ท่ีแถบสถานะของ System Log จะบอกรายละเอียดของการส่งไฟล์ว่าเคร่ืองปลายทางได้รับไฟล์เรียบร้อย แล้วหรือไม่ และได้
ติดต้ังซอฟต์แวร์เรียบร้อยหรือไม่ 

 

รูปท่ี 11-10 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ัง 

เม่ือการติดต้ังเสร็จสมบรูณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ท่ีได้ติดตั้งจาก Add/remove Programs ใน 
Control Panel ของเคร่ืองลูกข่ายได้ หรือสั่ง Refresh Inventory จากหน้าจอควบคุมไปยังเคร่ืองลูกข่ายท่ีได้ติดต้ังซอฟต์แวร์และ
ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังจากแถบ Software Inventory ได้เช่นเดียวกัน 

 

รูปท่ี 11-11 การสั่ง Refresh Inventory จากหน้าจอควบคุมไปยังเคร่ืองลูก 

หากการส่งไฟล์สําหรับติดต้ังซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องลูกข่ายเกิดปัญหา เช่น ขาดการติดต่อกับเครือข่ายหรือเคร่ืองปิดโดย
กระทันหัน ระบบจะตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเคร่ืองลูกข่ายนั้นใหม่ และเม่ือเชื่อมต่อได้จะส่งไฟล์ติดต้ังท่ีค้างอยู่ไปยังเคร่ืองลูกข่าย โดย
ส่งต่อไฟล์จากจุดท่ีเกิดความผิดพลาดในการส่งไฟล์ เช่นเดียวกับกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดการส่งไฟล์ไปยังเคร่ืองลูกข่าย 
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การถอนซอฟต์แวร์สําเร็จรูประยะไกล 
การถอดถอนซอฟต์แวร์ระยะไกลน้ันสามารถทําได้โดยการสั่งงานผ่านฟังก์ชั่นคําสั่งประมวลผลระยะไกลหรือการใช้เมนูสั่งงาน 

โดยในการถอนซอฟต์แวร์นั้นจะรองรับซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดต้ังตามมาตรฐาน MSI ดังนั้นในบางกรณีซอฟต์แวร์บางประเภทท่ีถูกติดต้ัง
โดยผู้ใช้เองซ่ึงไม่รองรับเทคโนโลยี MSI อาจจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้อย่างสมบรูณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
ได้ผ่านหน้าจอควบคุมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

การถอดถอนซอฟต์แวร์โดยใช้คําสั่งประมวลผลระยะไกล 

1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของลูกข่ายท่ีต้องการ และกดที่สัญลักษณ์ Execute Command 
2. พิมพ์คําสั่ง UNINSTALL:{Package Name} โดย Package Name คือ ชื่อของ ซ อฟต์ แ ว ร์ ท่ี ติ ด ต้ั ง โ ด ย ส ต า ร์ แ คท 

(สามารถดูชื่อได้จากแถบ PACKAGES ใน Resources ของหน้าจอควบคุม) หรือชื่อของซอฟต์แวร์ ท่ีแสดงในแถบ Software 
Inventory ของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเครื่อง 

3. กด Enter ระบบจะดําเนินการถอดถอนซอฟต์แวร์แบบไม่แสดงสถานะที่เครื่องลูกข่ายผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถานะการถอดถอน
ซอฟต์แวร์ได้จาก Log Message บนหน้าจอควบคุม 
 

 

รูปท่ี 11-12 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการติดต้ัง 

 

การถอดถอนซอฟต์แวร์โดยใช้เมนูสั่งงานด่วน 

1. บนหน้าจอควบคุม ไปท่ีเมนู Management > Inventory Management 
2. ท่ีแถบย่อย SOFTWARE คลิกเลือกซอฟต์แวร์ท่ีต้องการถอนการติดต้ัง ระบบจะแสดงรายชื่อเคร่ืองลูกข่ายทั้งหมดท่ีติดต้ัง

ซอฟต์แวร์ท่ีเลือกไว้ 
3. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่ายที่ต้องการถอนการติดต้ัง และเลือก Uninstall Software 

 

 

รูปท่ี 11-13 ปุ่มลัด Inventory Management 
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รูปท่ี 11-14 การถอนซอฟต์แวร์โดยใช้เมนูสั่งงานด่วน 

 

ข้อควรคํานึงถึงในการติดตั้งซอฟต์แวร ์
ในการส่งซอฟต์แวร์ไปติดต้ังยังเคร่ืองลูกข่ายจํานวนมากอาจทําให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานระบบเครือข่าย ในสตาร์แคท

ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดการใช้งานแบนวิดธ์ท่ีใช้ในการส่งเพ่ือถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลได้เอง โดยค่าต้ังต้นของระบบจะกําหนดที่ 100% 

การกําหนดค่าจํานวนการเชื่อมต่อเพ่ือถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลนั้นจะต้องทําอย่างระมัดระวัง และเพ่ือป้องกันปัญหาการใช้
ทรัพยากรของระบบเครือข่ายอย่างหนักและอาจทําให้ระบบเครือข่ายมีปัญหาได้ ดังนั้นสิ่งท่ีต้องพิจารณาในการติดต้ังซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปมีดังต่อไปน้ี 

1. ความเร็วของระบบเครือข่าย (Link Speed) ระหว่างสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองลูกข่าย 
2. โครงสร้างของระบบเครือข่ายและโครงสร้างของระบบสตาร์แคท 
3. ขนาดของซอฟต์แวร์ท่ีต้องการส่งไปติดต้ังยังเคร่ืองลูกข่าย 
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ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบพิจารณาแล้วพบว่าสภาพแวดล้อมในขณะนั้นไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกล ผู้ดูแล
ระบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการติดต้ังโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม เช่น 

1. กําหนดช่วงเวลาในการติดต้ังโปรแกรมให้ทํางานในช่วงเวลาท่ีมีความหนาแน่นของการใช้งานเครือข่ายต่ํา เช่น หลังเวลางานหรือทํา
ในเวลากลางคืน โดยใช้การเปิดเคร่ืองลูกข่ายระยะไกลเพ่ือติดต้ังโปรแกรม 

2. ในกรณีท่ีเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการติดต้ังซอฟต์แวร์อยู่ในเครือข่ายระยะไกล (WAN) ผู้ดูแลระบบอาจส่งต้นฉบับของชุดติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ไปยังเคร่ืองปลายทาง โดยใช้ CD หรือ External Storage ก่อน แล้วใช้ชุดคําสั่งประมวลผลระยะไกลในการส่ังงานติดต้ัง
โปรแกรม โดยสามารถกําหนดเวลาในการติดต้ังโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Automator 

3. ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้เครื่องลูกข่ายใดๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายระยะไกล ทําหน้าท่ีเป็น FTP Broker เพ่ือเป็นตัวกลางในการส่ง
ไฟล์ติดต้ังซอฟต์แวร์แทน FTP Server หลักของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการส่งไฟล์ติดต้ังซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
ระยะไกลได้โดย FTP Broker จะ Synchronize ไฟล์ต่างๆ จาก FTP Server หลักมาจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถสําเนา
ไฟล์ต่างๆ จากภายนอก เช่น CD หรือ External Storage ไปจัดเก็บไว้แบบ Manual ก็ได้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้
โดยวิธีการปกติอย่างสะดวกย่ิงข้ึนโดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบเครือข่ายอีกด้วย 
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บทที่ 12 การต้ังเวลาการทํางานล่วงหน้า 
 

สตาร์แคทสามารถกําหนดให้เครื่องลูกข่ายทํางานตามท่ีต้องการตามเวลาท่ีกําหนดไว้ได้ และเม่ือถึงวันเวลาท่ีกําหนด
สตาร์แคทจะส่งคําสั่งไปยังเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการเพื่อให้เคร่ืองลูกข่ายทํางานตามที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นของสตาร์แคทเกือบ
ทุกฟังก์ชั่นสามารถกําหนดให้ใช้งานแบบต้ังเวลาลว่งหน้าได้ 

แนะนําฟังก์ชั่นตั้งเวลาการปฏิบัติงาน 
สตาร์แคทได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นการต้ังเวลาปฏิบัติงาน (Task Scheduling) เพ่ือเป็นการลดภาระหน้าท่ีงานและเพ่ิมความ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ โดยในการทํางานลักษณะดังกล่าว สตาร์แคทสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่น Task Automators 
ซ่ึงผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นของ Task Automators ได้โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. เปิดสตาร์แคท คอนโซล แล้วคลิกขวาที่รายการ Task Automators เลือก New 

 

รูปท่ี 12-1 การสร้างตารางงาน 

 

2. เม่ือคลิก New จะปรากฏหน้าต่าง Create Task ขึ้นดังรูป 

 

รูปท่ี 12-2 หน้าต่าง Create Task 
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ซ่ึงแถบรายการต่างๆของหน้าต่าง Create Task สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 12-1 ตารางแสดงรายละเอียดของส่วนประกอบของหน้าต่างการตั้งเวลาทํางานล่วงหน้า 

 

การใช้งานฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการปฏิบัติงาน 
การสร้างตารางงานให้แก่เครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายนั้น สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ในหน้าต่าง Resources คลิกขวาท่ี Task Automators เลือก New เพ่ือสร้างตารางงาน 
2. ระบบจะสร้างตารางงานที่ชื่อ Noname ให้โดยอัตโนมัติเม่ือต้องการต้ังชื่อให้กับตารางงานสามารถแก้ไขชื่องานได้โดยแก้ไขในช่อง 

Task Name 

 

รูปท่ี 12-3 แถบรายการ Task 

  

Task รายละเอียดของงานท่ีต้องการปฏิบัติ 

Schedule ตารางเวลาท่ีต้องการให้ระบบทํางาน 

Option ฟีเจอร์เพ่ิมเติมของฟังก์ชั่นการตั้งเวลา 

Target เครื่องหรือกลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการ 
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3. กําหนดงานและรายละเอียดของตารางงานในช่อง Task Details 

 

รูปท่ี 12-4 การกําหนดรายละเอียดของงาน 

 

4. ตั้งเวลาในการปฏิบัติงานโดยไปท่ีแถบรายการ Option 

 

รูปท่ี 12-5 การกําหนดช่วงเวลาของงาน 
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การตั้งเวลางานนั้นสามารถตั้งได้ 4 รูปแบบดังนี้ 

Daily คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายวัน 
Weekly คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายสัปดาห์ 
Monthly คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายเดือน 
Once คือ การตั้งตารางให้ปฏิบัติงานโดยระบุวันท่ีต้องการปฏิบัติงาน 
 

5. ระบุเวลาท่ีต้องการปฏิบัติงานโดยไปท่ีช่อง Start Time 
6. การกําหนดตารางงานให้กับเคร่ืองหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายนั้นทําได้โดยการคลิกขวาในแถบรายการ Target เลือก Add แล้ว

เลือกเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการแล้วคลิก OK 
7. หลังจากท่ีได้กําหนดเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายแล้วท่ีแถบรายการ Target  จะปรากฏชื่อของเครื่อง หรือกลุ่มของเคร่ืองลูก

ข่ายดังรูป 

 

รูปท่ี 12-6 กลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ถูกกําหนดงาน 
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การแก้ไขตารางงาน 
เม่ือได้สร้างตารางงานที่ต้องการแล้ว และมีความต้องการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขงานลงในตารางงานท่ีสร้างไว้สามารถทําได้โดย 

1. คลิกรายการ AUTOMATORS เพ่ือดูตารางงานที่ได้สร้างไว ้

2. คลิกขวาท่ีตารางงานท่ีต้องการแก้ไขแล้วเลือก Edit 

 

รูปท่ี 12-7  การแก้ไข 

 

3. จะปรากฏหน้าต่างการแก้ไขตารางงาน Edit Task (Task Name) 

 

รูปท่ี 12-8 แก้ไขงาน 

4. แก้ไขคําสั่งท่ีต้องการแล้วคลิก OK 
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บทที่ 13 นโยบายระบบและกําหนดสิทธ์ิ 
 

ในการใช้งานเคร่ืองลูกข่ายในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มีความจําเป็นต้องกําหนดสิทธิ์ในการใช้งานของเคร่ืองลูกข่ายให้
สอดคล้องตามนโยบายขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการควบคุมการละเมิดสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้วย
เช่นกัน การกําหนดสิทธ์ิเครื่องลูกข่ายนั้นสามารถทําได้หลายวิธี โดยสตาร์แคทได้จัดเตรียมให้มีความสามารถในการกําหนดนโยบาย
ระบบเพ่ือกําหนดสิทธิ์ขึ้นโดยไม่อาศัยการทํางานของ Domain Controller การกําหนดสิทธิ์บนเคร่ืองลูกข่ายให้เครื่องลูกข่ายท่ีอยู่ใน
ระบบสตาร์แคททํางานภายใต้นโยบายระบบท่ีกําหนดไว้โดยมีผลใช้บังคับทันที ทําให้การกําหนดสิทธ์ิบนเคร่ืองลูกข่ายมีผลเป็นรูปธรรม
โดยไม่ต้องลงทุนสร้างระบบการกําหนดสิทธ์ิเครื่องลูกข่ายท่ีสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรระบบเครือข่าย และสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในกรณีท่ีองค์กรมีการใช้งานระบบ Active Directory และมีการกําหนดนโยบายด้วย  Domain Controller  โดยสามารถกำ

            หนดนโยบาย เช่น ป้องกันการเข้าใช้ Control Panel ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ ซ่อนไม่ให้แสดงไดร์ฟ (Logical Drive) เปน็ต้น 

การสร้างไฟล์นโยบายระบบ 
สตาร์แคทได้จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการกําหนดนโยบายระบบ (POLICY) เพ่ือช่วยให้ผู้ดูฎแลระบบสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน สตาร์แคทสามารถสร้างนโยบายระบบได้ โดยนโยบายระบบใน
สตาร์แคทแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

 Windows XP_2K_VISTA: เป็นนโยบายระบบท่ีใช้งานกับเคร่ืองลกูข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 
2000/XP/Vista/Seven/8/10 

 Windows95_98: เป็นนโยบายระบบท่ีใช้งานกับเคร่ืองลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 
 

ซ่ึงการสร้างนโยบายระบบสามารถปฏิบัติได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกขวาท่ีรายการ Client Policy เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Create New Policy ดังรูป 

 

รูปท่ี 13-1 รายการ POLICY 
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รูปท่ี 13-2 หน้าต่างการสร้างนโยบายระบบ 

 

2. ตั้งชื่อให้กับนโยบายที่สร้างขึ้น (Policy Name) และเลือก Template ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายแล้วคลิก “OK” 

 

รูปท่ี 13-3 การตั้งชื่อและรูปแบบของนโยบายระบบ 

 

3. จะปรากฏไฟล์นโยบายระบบท่ีได้สร้างขึ้นในรายการของ Client Policy 

 

รูปท่ี 13-4 รายการของไฟล์นโยบายระบบ 
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4. คลิกเมาส์สองครั้งท่ีไฟล์นโยบายระบบท่ีต้องการ จะปรากฏหน้าต่าง PolicyEditor (Policy Name) 

 

รูปท่ี 13-5 หน้าต่างการปรับแต่งนโยบายระบบ 

 

5. เลือกนโยบายที่ต้องการใช้ในกําหนดสิทธ์ิเครื่องลูกข่ายจากรายการท่ีแสดง 

 

รูปท่ี 13-6 ตัวอย่างของนโยบายระบบ 

6. คลิกเมาส์สองครั้งท่ีนโยบายท่ีต้องการ จะปรากฏ Properties ของรายการนโยบายระบบนั้นๆ 
7. เลือก Enable เม่ือต้องการใช้งานนโยบาย (กรณีท่ีเลือก Disable คือ ไม่ใช้นโยบายระบบนี้และ Not Configured คือเลือกใช้ค่าต้ัง

ต้นของระบบ) คลิก “Apply” แล้วคลิก “OK” 
8. นโยบายระบบจะเปล่ียนตามค่าท่ีได้กําหนดไว้ 
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กําหนดนโยบายระบบไปยังกลุ่มของเครื่องลูกข่าย 
1. ไปยังหน้าต่าง System Management เพ่ือเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่าย แล้วคลิกขวาเลือก Setting ในแถบของ Group Property 

จะปรากฏหน้าต่าง 

 

รูปท่ี 13-7  Setting กลุ่มของเครื่องลูกข่าย 

2. เลือก Policy จากดร็อปดาวน์ลิสต์ ดังรูป 

 

รูปท่ี 13-8  หน้าต่างการกําหนดนโยบายระบบให้กลุ่มเคร่ืองลูกข่าย 

3. กลุ่มของเครื่องลูกข่ายจะถูกบังคับใช้นโยบายท่ีได้กําหนดเอาไว้โดยอัตโนมัติ 
4. คลิกขวาท่ีเครื่องลูกข่ายเลือก Advanced > Synchronize Configuration เพ่ือให้เครื่องลูกข่ายซิงโครไนส์นโยบายระบบทันที 

 

รูปท่ี 13-9  ซิงโครไนส์นโยบายระบบทันทีให้เครื่องลูกข่าย 
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การตรวจสอบนโยบายระบบที่เครื่องลูกข่ายใช้งาน 
การตรวจสอบว่าเคร่ืองลูกข่ายถูกกําหนดโดยนโยบายระบบนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ไปยังหน้าต่าง System Management เพ่ือเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่าย แล้วคลิกเลือก Setting ในแถบของ Group Property 

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 
2. ตรวจสอบดูว่า Policy ท่ีกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายที่ใช้ในขณะนั้นคือ ไฟล์นโยบายระบบใด 
3. ไปท่ีหน้าต่าง Resources เลือก POLICY แล้ว เลือกไฟล์นโยบายระบบท่ีต้องการทราบหลังจากนั้นคลิกเมาส์สองครั้งเพ่ือดู

รายละเอียดของไฟล์นโยบายระบบนั้นว่ากําหนดนโยบายระบบใดบ้าง 

 

รูปท่ี 13-10  หน้าต่างนโยบายระบบของกลุ่มเคร่ืองลูกข่าย  
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การป้องกันการใช้งานซอฟต์แวรท์ี่ไม่ได้รับอนุญาต 
ในการใช้งานซอฟต์แวร์บางซอฟต์แวร์ท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภัยของระบบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงาน เช่น มีการซอฟต์แวร์ไม่มีลิขสิทธ์ิซ่ึงอาจมีไวรัสหรือสปายแวร์แฝงตัวมา หรือการเล่นเกมระหว่างเวลาทํางานนั้น ทํา
ให้ผู้ดูแลระบบจําเป็นต้องสร้างนโยบายในการป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงสตาร์แคท 10 มีฟังก์ชั่นป้องกันการใช้
งานซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต (Disallowed Application) เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม
นโยบายขององค์กรได้อย่างแท้จริง โดยการใช้งานสามารถทําได้ดังนี้ 

1. ท่ีแถบ Resource คลิกขวาท่ี Disallowed และเลือก New จะแสดงหน้าต่างสําหรับการต้ังค่าดังรูป 

 

รูปท่ี 13-11  หน้าต่างสําหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ทีไม่อนุญาตให้ใช้งาน 

 

2. ท่ีแถบ Create Disallowed ท่ี Display Name ให้ตั้งชื่อนโยบายท่ีต้องการ และที่ Disallowed list ให้ใส่ชื่อของ Execution file 
หรือชื่อ Caption ของซอฟต์แวร์ (ชื่อท่ีแสดงท่ีแถบบนสุดของซอฟต์แวร์) ท่ีต้องการป้องกันการใช้งาน โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

ตารางท่ี 13-1 รูปแบบคําสัง่ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีไม่ต้องการเจาะจงช่ือของ Caption ท้ังหมดสามารถใช้เครื่องหมาย * แทนได้เช่น CAPTION:*sex* เป็นต้น โดยใน
กรณีของการใช้งานรูปแบบ CAPTION จะเหมาะกับการเข้าใช้งาน Internet 

3. คลิกท่ีแถบ Operation Period เพ่ือกําหนดช่วงเวลาท่ีกําหนดให้ใช้นโยบาย ในกรณีท่ีต้องการยกเลิกนโยบายชั่วคราว ให้คลิกเลือก
ท่ีช่อง Disable ในหน้า General ดังรูป 

ชนิด รูปแบบคําสั่ง เช่น 

Execution File msnmsgr.exe (โพรเซสของแอพพลิเคชั่น) 

Caption CAPTION:*Sex* (Title ของแอพพลิเคชั่น) 
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รูปท่ี 13-12 หน้าต่างสําหรับการตั้งค่าเวลาท่ีใช้งานนโยบาย 

4. คลิกท่ีแถบ Target เพ่ือเลือกกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหรือเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการกําหนดนโยบาย โดยคลิกขวาเลือก Add จะแสดง
หน้าต่าง Select Target คลิกเลือกท่ีกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายหรือเคร่ืองลูกข่ายที่ต้องการ จากนั้น กด OK 

 

รูปท่ี 13-13 หน้าต่างสําหรับเลือกเครื่องลูกข่าย 

5. ท่ีหน้าต่าง Create Disallowed :Name  คลิก OK เพ่ือบันทึกการต้ังค่า และที่แถบ Disallowed จะแสดงรายการของนโยบายที่
ได้สร้างไว้ ผู้ดูแลสามารถแก้ไขหรือลบนโยบายต่างๆ ได้ โดยการคลิกขวาท่ีชื่อของนโยบายที่ต้องการ และเลือก Edit หรือ 
Remove 

 

รูปท่ี 13-14 รายการของนโยบายป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีไม่อนุญาต 
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การป้องกันการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูล 
ในปัจจุบันอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น USB Storage, CD-RW สามารถหาซ้ือได้ง่ายและมีราคาถูก ทําให้เกิดการ

แพร่หลายในการทําสําเนาข้อมูล ซ่ึงสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิของข้อมูล รวมท้ังอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัส
, โทรจัน หรือ สปายแวร์ในองค์กรทําให้องค์กรได้รับผลกระทบจากปัญหาตามมาอีกมากมายเพ่ือรองรับการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
สํารองข้อมูลดังกล่าว สตาร์แคทได้จัดเตรียมนโยบายระบบในการป้องกันการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูลโดยเฉพาะอีกด้วย โดยการ
ควบคุมการใช้งาน USB Storage และ CD-ROM สามารถทําได้ ดังนี้ 

1. คลิกขวาท่ีรายการ Client Policy เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Create New Policy 
2. ตั้งชื่อนโยบายระบบท่ีต้องการ แล้วเลือก Template “WindowsXP2K” 

 

รูปท่ี 13-15 รายการของนโยบาย 

3. ไปท่ีรายการ “Computer configuration --> System --> Removable Storage (USB Drive)”  เพ่ือต้ังค่านโยบายระบบ 

 

รูปท่ี 13-12  รายการของนโยบายการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์สาํรองข้อมูล 
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4. ดับเบิลคลิกท่ีนโยบายระบบท่ีต้องการควบคุม เพ่ือต้ังค่า 

 

รูปท่ี 13-16 ตั้งค่านโยบายระบบเพ่ือควบคุมการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูล 

5. เม่ือต้ังค่านโยบายที่ต้องเรียบร้อยแล้ว คลิก OK 

ส่วนการนํานโยบายไปใช้นั้น สามารถดูได้จากหัวข้อ 13.3 และรายการของนโยบายระบบในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
สํารองข้อมูลสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 USB Write Protect : ป้องกันการสําเนาข้อมูลลง USB Storage (สามารถสําเนาข้อมูลจาก USB Storage ลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้) 

 Disable USB Removable Drives : ป้องกันการใช้งาน Removable drive 
 Disable CD-ROM : ป้องกันการใช้งาน CD-ROM 
 Disable Floppy : ป้องกันการใช้งาน Floppy Disk 
 Disable High Capacity Floppy :  ป้องกันการใช้งาน High Capacity Floppy Disk 

การจัดการ Network Access Control (NAC) 
สตาร์แคท (StarCat) สามารถทํางานร่วมกับ Network Access Control (NAC) โดยท่ีการทํางานหลักของ NAC เป็นผู้

กําหนดนโยบาย (Policy) ในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายโดยมีสตาร์แคทเป็นสื่อกลางในการควบคุมการ
กําหนดนโยบายในการควบคุมเคร่ืองลูกข่ายในการอนุญาต (Unblock) หรือไม่อนุญาต (Block) ในการเข้าใช้งานเครือข่ายขององค์กร
ซ่ึงก่อนท่ีสตาร์แคท (StarCat) จะทํางานร่วมกับ NAC ได้นั้นระบบจะต้องมีการกําหนดนโยบาย และกลุ่มของของเคร่ืองลูกข่ายโดยที่มี
หน้าติดต่อสื่อสารของระบบ NAC infoExpress ผ่านหน้าจอ Web Console สําหรับบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายผ่านการกําหนดผ่าน 
IP Address  บนเครือข่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกําหนดนโยบาย (Policy) ขององค์กร 
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รูปท่ี 13-17 หน้าจอควบคุมของระบบ NAC infoExpress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 13-18 หน้าจอสําหรับการกําหนดนโยบาย (CyberGatekeeper Policy Manager) 

 

เม่ือกําหนดนโยบายและกลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มเปิดการทํางานร่วมกับระบบ NAC บน StarCat 
Console ผ่านหน้าจอควบคุมดังนี้ Setting > System Configuration > NAC Setting 

 

 

รูปท่ี 13-19 Sysem Configuration 
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โดยการเลือกเปิดการทํางาน (Enable) และป้อนค่าท่ีระบบต้องการ คือ SQL Server Name หรือ IP Address ของเครื่อง 
NAC infoExpress Database และป้อนค่า User/Password ของ database เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง Database Server ดังรูป 

 

รูปท่ี 13-20 การกําหนดค่าการใช้งาน NAC (NAC Setting) 

จากหน้าจอควบคมุของ StarCat Console จะมีกลุ่มในการบริหารจัดการ NAC (Default NAC Condition Groups) โดย
เครื่องลูกข่ายที่ถูกกักกัน (Quarantine) จาก NAC จะถูกย้ายไปอยู่ในดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 13-21 Default NAC Condition Groups 

จากระบบดังกล่าวสามารถจะดูรายละเอียดของการกักกัน (Quarantine) จากระบบ NAC โดยสามารถเลือกท่ีเคร่ืองลูกข่าย
และเลือกที่ส่วนของการแจ้งเตือน (Notifications) 
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รูปท่ี 13-22  เครื่องท่ีถูก Block และมีรายการสาเหตุและวันเวลา 

 

ในกรณีท่ีต้องการกําหนดให้ Block หรือ Unblock เคร่ืองลูกข่ายด้วยตัวเอง สามารถสั่งงานโดยการคลิกขวาท่ีเคร่ืองลูกข่าย
ท่ีต้องการและเลือกเมนู Advanced โดยระบบมีส่วนบริหารจัดการเกี่ยวกับการ Block  ท้ังหมด 3 วิธีดังนี้ 

 Allow Network Access คือ การสั่งงานให้ Unblock เครื่องท่ีโดน Block อยู่ 
 Block Netwrok Acces คือ การส่ังงานให้ Block เครื่องลูกข่าย 
 IDLE Network Access คือ การกําหนดให้ระบบ InfoExpress NAC เป็นตัวจัดการเอง 

 

รูปท่ี 13-23 วิธีการ Allow หรือ Block แบบ Manual 
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การกําหนดให้ระบบสั่งห้ามการใช้งานเคร่ือข่าย (Block Network) ตามเงื่อนไขต่างๆ นั้นสามารถกําหนดได้จากการสร้าง
กลุ่มแบบมีเงื่อนไข (SQL Group) โดยกําหนดเงื่อนไขท่ีต้องการลงในส่วนของ SQL Query และเลือก Enable ในส่วน Block 
Network Traffic ระบบจะส่งผลให้เครื่องลูกข่ายที่มีเงื่อนไขตรงตามกลุ่มท่ีกําหนดไว้โดยเคร่ืองในกลุ่มจะถูก Block โดยอัตโนมัติ 

 

รูปท่ี 13-24 ตัวอย่างการกําหนดค่า SQL Group สําหรับ ตั้งค่าการ Block แบบอัตโนมัติ 
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บทที่ 14 การจัดการแพตช์ 
 

เพ่ือป้องกันและเพิ่มความม่ันคงปลอดภัยจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ท่ีเกิดขึ้นจากระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่น
ให้กับเคร่ืองลูกข่ายในระบบสตาร์แคทได้จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการแพตซ์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ในการอัพเดตการกระจายแพตซ์ การตรวจสอบการอัพเดต แพทช์ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทไมโครซอฟต์ ตลอดจนการทํารายงานสรุปด้วยกลไกในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่น ในการ
จัดการโดยสามารถจัดการการอัพเดทแพทช์ได้จากหน้าจอควบคมุของสตาร์แคทโดยซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10 จะทํางานร่วมกับ WSUS 
ในการบริหารจัดการแพทช์โดยใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของ Windows ผ่าน Windows Update Service ในการตรวจสอบ จัดการการ
ดาวน์โหลด ติดต้ังและถอดถอนแพตซ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการแพตซ์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การต้ังค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเครื่องลูกข่าย 
การตั้งค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเครื่องลูกข่ายสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ท่ีสตาร์คอนโซลเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการตั้งค่าการจัดการแพตซ์แล้วไปที่รายการ Management เลือกหน้าต่างของ 
Patch Management จะปรากฏหน้าต่างดังรูป 

2. ตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Update 

 

รูปท่ี 14-1 หน้าต่างการตั้งค่าของ Patch Management ในแถบรายการ Setting 
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การต้ังค่าการทํางานสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

Enable Automatic Update   เลือกเมื่อต้องการให้กลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายเข้าสู่กลไกในการจัดการแพตซ์ (ออพชั่นนี้ควรเลือก) 

Automatic Update Configuration 
 Update Server: 

ใส่ IP Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 Automatic Download and Install: 

เลือกออพชั่นนี้เม่ือต้องการให้กลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายดาวน์โหลดและติดต้ังตามเวลาท่ีได้กําหนดไว้ในScheduled 
installation โดยอัตโนมัติ 

 Automatic Download and Notify of Installation: 
เลือกออพชั่นนี้เม่ือต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายดาวน์โหลดและมีการแจ้งเตือนยูสเซอร์ก่อนติดต้ัง 

 Notify before download and Install: 
เลือกออพชั่นนี้เม่ือต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายมีการแจ้งเตือนยูสเซอร์ก่อนการดาวน์โหลดและติดต้ัง 

 Option 

 Allow only administrator to approve patches: 
เลือกออพชั่นนี้ แอคเคาท์ท่ีเป็น administrator เท่านั้นท่ีจะสามารถเลือกแพตซ์เพ่ือติดต้ังได้ 

 Automatic reboot client system: 
เลือกออพชั่นนี้เม่ือต้องการให้เคร่ืองลูกข่ายรีสตาร์ทเคร่ืองหลังจากท่ีติดต้ังแพตซ์เสร็จ โดยไม่แสดงหน้าต่าง
สอบถามผู้ใช้ 

 Use WSUS server: 
เลือกออพชั่นนี้ เม่ือต้องการให้เคร่ืองลูกข่ายอัพเดตแพตซ์โดยใช้ WSUS เซิร์ฟเวอร์ท่ีติดตั้งอยู่ในองค์กร (ออพชั่นนี้
ควรเลือก) 

การตรวจสอบการต้ังค่าเครื่องลูกข่ายในการใช้งานแพทช์และการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ 

เม่ือตั้งค่าการใช้งานแพทช์ให้แก่เครื่องลูกข่ายแล้วผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ของการจัดการแพทช์ของ
เคร่ืองลูกข่ายการกําหนดให้เคร่ืองลูกข่ายติดต่อกับระบบเพ่ือตรวจสอบแพทช์ท่ีต้องการ หรือการตรวจสอบหาช่องโหว่ของ
ระบบปฏิบัติการ โดยดําเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบการต้ังค่าต่างๆ ของการจัดการแพทช์ของเคร่ืองลูกข่าย ทําได้โดยการคลิกเลือกท่ีเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการเปิดท่ี
รายการ Scripts ในส่วนของ Resource และ Drag&Drop สคริปชื่อ Check Patch Setting ไปท่ีเครื่องลูกข่ายท่ีเลือกจะแสดง
รายละเอียดการต้ังค่าการอัพเดทแพทช์ท่ีหน้าต่าง Output ของหน้าจอควบคุม 

2. การกําหนดให้เคร่ืองลูกข่ายติดต่อกับระบบเพ่ือตรวจสอบแพทช์ท่ีต้องการ ทําได้โดยการคลิกขวาท่ีเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการ และไป
ท่ีเมนู Configuration เลือก Detect New Windows Update เม่ือเคร่ืองลูกข่ายติดต่อไปยัง แพทช์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะตรวจสอบ
แพทช์ของเคร่ืองลูกข่ายโดยในการทํางานของระบบจัดการแพทช์ จะมีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเคร่ืองลูกข่ายท้ังหมดโดย
จะตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายเพ่ือให้ระบบสามารถเลือกส่งเฉพาะแพตซ์ท่ีจําเป็น
สําหรับเคร่ืองลูกข่ายไปติดต้ังเท่านั้น 

3. การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ สามารถทําได้โดยการคลิกเลือกท่ีเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการ และ คลิกเลือกสัญลักษณ์
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการระบบจะ Scan หาช่องโหว่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแสดงผลลัพธ์ให้ทราบผ่านหน้าจอ
ของโปรแกรม Console ดังรูปท่ี 14-2 
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รูปท่ี 14-2 หน้าต่างแสดงช่องโหว่ท่ีเกิดข้ึนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

การเรียกใช้งานการจัดการแพตช์ 
เม่ือตั้งค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายเรียบร้อยแล้ว การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นของการจัดการแพตซ์ในระบบนั้น

สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปท่ีรายการ Management > Patch Management 

 

รูปท่ี 14-3 การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นการจัดการแพตซ์ 
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2. จะปรากฏหน้าต่างของ Patch Management ท่ีสตาร์แคทคอนโซล ดังรูป 

 

รูปท่ี 14-4 หน้าต่างการจัดการแพตซ์ 

 

การต้ังค่าการซิงโครไนซ์แพทช์ 
หลังจากการติดต้ังและต้ังค่าต้ังต้นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจําเป็นต้องซิงค์โครไนซ์แพทช์ต่างๆ จาก เว็บไซต์ของ

ไมโครซอฟต์ท่ีได้จัดเตรียมไว้โดยการต้ังค่าการซิงค์โครไนซ์แพทช์สามารถทําได้ดังนี้ 

1. เปิดสตาร์แคท คอนโซล ไปท่ีรายการ  Management --> Patch Management 
2. ท่ีหน้าต่าง Patch Management ไปท่ีรายการ Option --> Synchronization Option 
3. การซิงค์โครไนซ์มีองค์ประกอบหลักๆ ท้ังหมด 5 ส่วน ดังนี้ 
 Schedule:  คือการต้ังค่าของเวลาการซิงค์โครไนซ์แพทช์ สามารถเลือกได้ 2 วิธี 

1. การซิงค์โครไนซ์แพทช์ทันที 
2. การซิงค์โครไนซ์แพทช์แบบช่วงเวลา 

 Product and Classification: คือเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการแพทช์และประเภทของแพทช์ท่ีต้องการโดยจะแบ่งแยกผลิตภัณฑ์
ตามระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ของไมโครซอฟต์ เช่น Windows 2000/XP/Vista/Seven/2003/2008, 
Microsoft Office เป็นต้น สําหรับประเภทของแพทช์จะมีการแบ่งแยกออกหลายประเภทตามจุดประสงค์ของการปรับปรุง 
เช่น Critical Updates เป็นแพทช์สําหรับแก้ไขปัญหาการทํางานของผลิตภัณฑ์ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยหรือ 
Security Updates เป็นแพทช์ท่ีใช้ในการอุดช่องโหว่ของโปรแกรม เป็นต้น 
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รูปท่ี 14-5 รายการผลิตภณัฑ์และประเภทของแพทช์ทีต่อ้งการซิงค์โครไนซ์ 

 
 Proxy Server: กรณีท่ีมีการใช้งาน Proxy ในองค์กรเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถกําหนดค่า Proxy ได้จาก Option นี้ (ถ้า

ไม่ได้ใช้งาน Proxy ให้ใช้ค่า Default) 
 Update Source: เลือกแหล่งข้อมูลท่ีมาของแพทช์ 
 Update files and Languages: เลือกรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์แพทช์ และภาษา 

 

การเลือกแพทช์เพื่อติดตั้ง 
การเลือกแพทช์เพ่ือติดต้ังสามารถทําได้ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ท่ีหน้าต่าง Patch Management ไปท่ีรายการ Update 
2. เลือกมุมมองท่ีต้องการดูรายการของแพทช์ คลิก Refresh 
3. จะปรากฏหน้าต่างรายการของแพทช์แสดงขึ้นมาดังรูป 

 

รูปท่ี 14-6 รายชื่อแพทช์ตามมุมมอง 
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4. เลือกแพทช์ท่ีต้องการโดยสามารถคลิกขวาและเลือก Change approval 
5. เลือก option ของแพทช์นั้นได้ 3 รูปแบบ โดยจะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกกลุ่มเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการอนุมัติแพตซ์ (กรณีท่ี

ต้องการกําหนดสถานะเดียวกันทุกกลุ่มให้เลือกกลุ่ม All Computers) และคลิกขวา เพ่ือเลือกประเภทของการอนุมัติ 
a. Approved for Install: กําหนดสถานะให้ติดต้ังแพทช์ 
b. Approved for Removal: กําหนดสถานะให้ uninstall รายการของแพทช์นั้นโดยอัตโนมัติ 
c. Not Approved: ไม่กําหนดสถานะในการติดต้ังแพทช์ 

 

รูปท่ี 14-7 หน้าต่างการอนุมัติแพทช์ 

การทดสอบแพทช์ก่อนติดตั้งจริง 
โดยท่ัวไปก่อนท่ีเราจะสั่งอนุมัติแพตซ์สําหรับติดต้ังจริงในระบบเครือข่ายนั้นผู้บริหารระบบควรทดสอบผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีแพตซ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบได้ โดยสร้างกลุ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบข้ึนมา และ
จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการทดสอบแพตซ์โดยเฉพาะและควรติดต้ังซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีมีการใช้งานจริงในองค์กร เพ่ือให้
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบมีสภาวะแวดล้อม คล้ายคลึงกับเคร่ืองท่ีใช้งานอยู่ในเครือข่ายให้มากท่ีสุด 

การติดตั้งแพทช์ 
ในกระบวนการติดต้ังแพทช์นั้น โดยปกติระบบจะทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติ โดยวิธีการติดต้ังแพทช์ของแต่

ละเครื่องลูกข่ายจะมีความแตกต่างกันตามการต้ังค่าท่ีได้กําหนดไว้ และระบบจะตรวจสอบสถานะการติดต้ังแพทช์ของเคร่ืองลูกข่าย
เพ่ือตรวจสอบและเตรียมการติดตั้งแพทช์ท่ีเคร่ืองลูกข่ายจําเป็นต้องติดตั้งและยังไม่ได้ติดตั้งบนเคร่ืองลูกข่ายนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดย
ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งงานให้เครื่องลูกข่ายติดต่อกับแพทช์เซิร์ฟเวอร์เพ่ือตรวจสอบช่องโหว่และระบุแพทช์ใหม่ท่ีจําเป็นต้องติดตั้งได้
โดยการคลิกขวาที่เคร่ืองลูกข่ายและเลือก Advanced > Detect New Windows Update หากมีแพทช์ท่ีจําเป็นต้องติดต้ังระบบจะ
ดําเนินการโดยอัตโนมัติหรือจะมีการแจ้งเตือนการพบแพทช์ใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในข้อ 14.1 

ในขณะที่ดําเนินการติดต้ังแพทช์ไปยังเคร่ืองลูกข่าย จะมีบริการตรวจสอบการรับส่งไฟล์ (BITS) ซ่ึงจะทําหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบแบนด์วิธของเครือข่ายโดยหากในกรณีท่ีเครือข่ายมีความหนาแน่นสูงระบบจะลดปริมาณการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายได้โดย
อัตโนมัติ ซ่ึงรวมไปถึงกรณีท่ีมีความหนาแน่นของเครือข่ายสูงมากหรือเคร่ืองลูกข่ายขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบจะหยุดส่งไฟล์
และจะดําเนินการส่งไฟล์ต่อจากจุดท่ีหยุดส่ง เม่ือสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ และในกรณีท่ีเกิดการผิดพลาดเปิดการ
สนทนาการติดต้ังแพทช์ เช่น ปิดเคร่ือง ระบบจะยกเลิกการติดต้ังและคืนค่าระบบของเครื่องลูกข่ายให้สามารถทํางานได้ตามปกติ และ
เม่ือระบบดําเนินการติดต้ังแพทช์ต่างๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของแพทช์บนเคร่ืองลูกข่ายได้จากรายงาน 
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การติดต้ังแพทช์แบบ Manual 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลระบบต้องการติดต้ังแพทช์ไปยังเคร่ืองลูกข่ายโดยไม่ผ่านระบบจัดการแพทช์ สามารถทําได้เช่นเดียวกับการ
ติดต้ังซอฟต์แวร์โดยท่ัวไป โดยไฟล์ติดต้ังแพทช์จะอยู่ในรูปแบบของ MSI หรือ EXE ซ่ึงรองรับการติดต้ังโดยใช้คําสั่งติดตั้งตามมาตรฐาน
ของ Windows Installer จึงสามารถติดต้ังได้อย่างสะดวกโดยดําเนินการดังนี้ 

1. นําไฟล์แพทช์ท่ีต้องการส่งไปติดต้ังจัดเก็บใน FTP Server ของเคร่ืองแม่ข่าย โดยคลิกขวาท่ีแถบ File Transfer ท่ีส่วนของ 
Resource และเลือก Upload เพ่ือส่งไฟล์ไปจัดเก็บท่ี Server 

2. ส่งคําสั่งหรือเขียนชุดคําสั่งประมวลผลระยะไกลในการส่งไฟล์และติดต้ังโปรแกรมโดยสามารถกําหนด parameter ต่างๆ ในการ
ติดต้ังซอฟต์แวร์ได้ เช่น ตัวอย่างดังรูป 

 

รูปท่ี 14-8 ชุดคําสั่งติดต้ังแพทช์แบบ Manual 

3. การสั่งงานให้ติดตั้งซอฟต์แวร์จากชุดคําสั่งสามารถทําได้ด้วยการคลิกเลือกเครื่องลูกข่ายท่ีต้องการจากนั้น คลิกเลือกชุดคําสั่งติดต้ัง
แพทช์ไปวางท่ีสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายนั้นระบบจะดําเนินการตามชุดคําสั่งท่ีได้เขียนไว้ในการติดต้ังซอฟต์แวร์นั้นผู้ดูแลระบบ
สามารถกําหนด Software Policy บน Active Directory เพ่ือกําหนดให้ เครื่องลูกข่ายเลือกติดต้ังแพทช์ตามสิทธิ์ของ Policy ท่ี
ได้กําหนดไว้ได้เช่นเดียวกับการติดต้ังซอฟต์แวร์โดยท่ัวไป 
 

สรุปการติดตั้งแพทช์บนเครื่องลูกข่าย 
เครื่องลูกข่ายท่ีถูกต้ังค่าให้มีการติดต้ังแพทช์ผ่านระบบจัดการแพทช์ของสตาร์แคท 10 แล้วระบบจะตรวจสอบและบันทึก

ข้อมูลสถานะการติดต้ังแพทช์ของเคร่ืองลูกข่ายเพ่ือตรวจสอบช่องโหว่ สถานะการติดตั้ง แพทช์และความต้องการแพทช์ของเคร่ืองลูก
ข่าย โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสรุปรายการแพทช์ท่ีมีการติดต้ัง รายการแพทช์ท่ีระบบมีความต้องการ และรายการแพทช์ท่ี
ระบบไม่ต้องการได้จากหน้าต่าง System Details โดยจะแสดงในแถบ Patch Details 
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รูปท่ี 14-9 สรุปการติดต้ังแพทช์ของเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเครื่อง 

ซ่ึงโดยกระบวนการติดต้ังแพทช์ตามปกติ จะต้องรอตารางงานในการดําเนินการติดต้ังเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งติดตั้ง
แพทช์ทันทีท่ีตรวจสอบพบปัญหาจากรายงานช่องโหว่ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งงานได้โดยดําเนินการดังนี้ 

1. คลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกสัญลักษณ์ System Details จะแสดงรายละเอียดของเคร่ืองลูกข่าย จากนั้น
เลือกท่ีแถบ Patch Details จะแสดงรายการสรุปสถานะของแพทช์บนเคร่ืองลูกข่ายนั้น 

2. ท่ีคอลัมน์ Status จะแสดงสถานะของแพทช์ดังนี้ 
Not Installed: คือ รายชื่อแพทช์ท่ีเครื่องลูกข่ายรอติดต้ัง 
Installed: คือ รายชื่อแพทช์ท่ีได้รับการติดต้ังบนเคร่ืองลูกข่ายแล้ว 
Not Need: คือ รายชื่อแพทช์ท่ีเคร่ืองลูกข่ายไม่จําเป็นต้องติดต้ัง 

3. คลิกขวาท่ีรายชื่อแพทช์ท่ีมีสถานะเป็น Not Installed จากนั้นเลือกรายการ Approve Selected Update สตาร์แคท ซีเคียวริตี้
แมเนจเมนท์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพทช์ไปติดต้ังท่ีเครื่องลูกข่ายทันที 

 

รูปท่ี 14-10 สรุปการติดต้ังแพทช์ของเคร่ืองลูกข่ายแบบรายแพตซ์  

  



 

123 | P a g e  
 

Manual 

บทที่ 15 รายงานระบบ 
 

สตาร์แคทสามารถนําข้อมูลท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลหลักของระบบมาแสดงรายงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ 
ผู้บริหารงานสารสนเทศ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถดูรายงานเก่ียวกับงานบริหารทรัพย์สินด้าสารสนเทศโดยการทํารายงานของระบบ
สามารถจัดทํารายงานและเรียกดูรายงานดังกล่าวผ่านหน้าจอควบคุมและเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ได้ เช่น Internet Explorer, FireFox 
หรือ Chrome เป็นต้น  โดยการแสดงผลรายงานสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ  ท้ังในส่วนท่ีเป็นกราฟฟิคและตัวอักษร ซ่ึงรองรับ
การแสดงภาษาได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการกําหนดคุณสมบัติของฐานข้อมูล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น และสามารถ
จัดทํารายงานได้ด้วยตนเองจากเคร่ืองมือสําหรับจัดทํารายงานในรูปแบบกราฟฟิคท่ีใช้งานได้ง่ายดาย นอกจากนั้นผู้ดูแลระบบยัง
สามารถนําออกรายงาน (Export) ได้ โดยสามารถนําออกเป็นรูปแบบ PDF และ Excel ได้ ขั้นตอนการแสดงรายงานสามารถปฏิบัติได้
ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
2. ท่ีหน้าจอควบคุม เลือกรายการ Report Manager 

 

รูปท่ี 15-1 เมนูเรียกดูรายงานระบบ 
3. หลังจากเลือกรายการ report Manager จะปรากฏแถบ Report Manger 

 

รูปท่ี 15-2 รายงานระบบ 
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Computer Information 
รายการ Computer Information เป็นรายงานระบบท่ีใช้แสดงข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องลูกข่าย เช่น ชื่อเคร่ืองลูกข่าย 

(Computer Name), ไอพีแอดเดรสของเคร่ืองลูกข่าย (IP Address), กลุ่มของเคร่ืองลูกข่าย (Group), รุ่นของเคร่ือง ลูกข่าย 
(Computer Model), ย่ีห้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Brand), เวอร์ชั่นของเอเจนท์ เป็นต้น 

 

รูปท่ี 15-3 รายงานข้อมูลท่ัวไปของเครื่องลูกข่าย 

 
Hardware Inventory 

รายการ Hardware Inventory เป็นรายงานระบบท่ีแสดงข้อมูลทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้ังหมดของเครื่องลูกข่ายโดย
รายงานระบบของรายการ Hardware Inventory นี้สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นรายเครื่อง, รายกลุ่มหรือเคร่ืองลูกข่าย
ท้ังหมดในระบบ ซ่ึงรายงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบนี้สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้กว่า 20 รูปแบบ 

 

รูปท่ี 15-4 รายงานทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองลูกข่าย 
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Software Inventory 
รายการ Software Inventory เป็นรายงานระบบท่ีแสดงข้อมูลทางด้านซอฟต์แวร์ท้ังหมดท่ีได้มีการติดต้ังไว้บนเคร่ืองลูกข่าย

รวมท้ังยังสามารถออกรายงานสรุปจํานวนเคร่ืองท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ตามที่กําหนดหรือดูรายงานของ ซอฟต์แวร์ตามบริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ และสามารถแสดงรายงานซอฟต์แวร์ในมุมมองอ่ืนๆ ได้กว่า 10 รูปแบบ 

 

รูปท่ี 15-5 รายงานทรัพยากรซอฟต์แวร์ของเคร่ืองลูกข่าย 

 
Control History 

รายงาน Control History เป็นรายงานท่ีแสดงรายละเอียดของการควบคุมการสั่งงานของผู้ดูแลระบบหรือผู้ท่ีใช้งานระบบท่ี
กระทําต่อเคร่ืองลูกข่ายโดยรายงาน Control History จะแยกประเภทของการควบคุมและการสั่งงานไว้อย่างชัดเจน เช่น ดูรายงาน
การ remote control เครื่องลูกข่ายการดูรายงานของการส่งสคริปต์ไปยังเครื่องลูกข่ายหรือการติดต้ังซอฟต์แวร์ พร้อมท้ังสามารถดู
รายงานตามช่วงของเวลาการควบคมุและสั่งงานและวันเวลาในการควบคุมได้ 

 

รูปท่ี 15-6 รายงานการบันทึกการควบคุมของผู้ดูแลระบบ  
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Software Utilization 
รายการ Software Utilization เป็นรายงานระบบท่ีใช้แสดงข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ของเคร่ืองลูกข่าย ซ่ึงรายงาน 

Software Utilization นี้สามารถแสดงรายการการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่ายได้ท้ังหมดโดยท่ีสามารถแสดงรายงานการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ตามกลุ่ม, ตามชื่อผู้ใช้งานเคร่ืองลูกข่ายรวมถึงออกรายงานสรุปการใช้งานซอฟต์แวร์ของเคร่ืองลูกข่ายท้ังหมดในองค์กรโดย
สรุปซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดต้ังมากท่ีสุดซอฟต์แวร์ท่ีมีการใช้งานมากที่สุดในระบบ เป็นต้น 

 

รูปท่ี 15-7 รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ของเคร่ืองลูกข่าย 

NAC Report 
รายงาน NAC เป็นรายงานท่ีใช้แสดงข้อมูลเครื่องลูกข่ายท่ีมีการใช้งาน Policy ด้าน NAC ทําให้สามารถสถานะและสิทธ์ิใน

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้ 

 

รูปท่ี 15-8 รายงานสถานะ NAC ของเคร่ืองลูกข่าย 
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Logon History 
รายงาน Logon History เป็นรายงานท่ีใช้แสดงข้อมูลการล็อคอินเข้าใช้งานเคร่ืองลูกข่ายรายงาน Logon history สามารถ

แสดงข้อมูลของการล็อคอินเข้าใช้งานเคร่ืองได้ตามกลุ่มของเครื่องลูกข่าย, ตามสถานท่ีตั้งของเคร่ืองลูกข่ายหรือตามฝ่ายงาน ได้อีกด้วย 

 

รูปท่ี 15-9 รายงานการเข้าใช้เครื่องลูกข่าย 

Charts and Graphs 
รายงาน Charts and Graphs เป็นรายงานแสดงภาพรวมของทั้งระบบโดยแสดงรายงานในรูปแบบกราฟฟิก ซ่ึงรายงาน 

Charts and Graphs สามารถแสดงข้อมูลสรุป เช่น ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานในองค์กร ซีพียูท่ีใช้งาน ขนาดของหน่วยความจําหลักและ
ฮาร์ดดิสก์ท่ีใช้ เป็นต้น 

 

รูปท่ี 15-10 รายงานแบบกราฟฟิค 

 

 



 

128 | P a g e  
 

Manual 

Model Reports 
รายงาน  Model reports จะแสดงโมเดลเครื่องลูกข่าย โดยรายงานระบบจะสามารถออกรายงานได้ท้ังแบบรายเครื่องและ

รายกลุ่ม ซ่ึงรูปแบบของรายงานแสดงดังรูปท่ี 15.11 

 

รูปท่ี 15-11 รายงานโมเดลเคร่ืองลูกข่าย 

 Custom Reports 
            เครื่องมือในการสร้างรายงานเพิ่มเติม โดยสามารถกำหนดชื่อรายงาน และรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการแสดงบนรายงานได้
และกำหนดรูปแบบของรายงาน เช่น รูปแบบหน้ากระดาษ สี ขนาด รูปแบบฟอนต์ของตัวอักษร เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้
เครื่องมือได้จากแทป Defined ที่มุมด้านซ้ายของรายงาน คลิ้กขวาที่รายการ Ad-Hoc และเลือก Add New
            สำหรับเครื่องมือสร้างรายงานบน StarCat Web Report สามารถเรียกใช้ได้โดยการกดเครื่องหมาย New Report (+) ที่กลุ่ม
ของรายงานที่ต้องการสร้างรายงานเพิ่มลงไป โดยระบบจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องมือช่วยสร้างรายงาน (Report Builder) มา
ติดตั้งที่เครื่องก่อน จึงจะทำการสร้างรายงานเพิ่มเติมได้
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