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บทที่ 1 ก่อนการใช้งาน
สตาร์แคท 10 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยถูกคิดค้นพัฒนาและ
ออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็ก ตลอดจน องค์กรขนาดใหญ่ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายหมื่นเครื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่าง ง่ายดาย พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมและสามารถสนับสนุนงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากสตาร์แคท 10 เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ทรัพยากรระบบต่ํา ทั้งในส่วนของ
ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอีกด้วย
จึงทําให้สตาร์แคท สามารถทํางานได้กับระบบเครือข่ายทุกประเภทโดยรองรับการทํางานทั้งในระบบครือข่ายภายใน (LAN) และระบบ
เครือข่ายระยะไกล (WAN) โดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดิมขององค์กร อีกทั้งยังสามารถทํางานได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ ทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท เอ็นเตอร์ไพรส์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้
มั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกองค์กรใน
การบริหารจัดการงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง
แท้จริง

ภายในกล่อง
เมื่อท่านได้รับกล่องผลิตภัณฑ์จากผู้จําหน่ายกรุณาตรวจสอบสิ่งต่างๆ ภายในกล่อง ซึ่งภายในจะประกอบด้วยรายการต่างๆ
ดังนี้

 แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์สตาร์แคท จํานวน 1 ชุด
 คู่มือการติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
 คู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด
 เอกสารการลงทะเบียนสตาร์แคท จํานวน 1 ชุด
 เอกสารข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ จํานวน 1 ชุด

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
เมื่อผู้จําหน่ายของท่านได้ดําเนินการติดตั้งระบบให้แก่ท่านแล้ว กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้
ตามสิทธิ์ในการใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยสิทธิ์ของจํานวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถควบคุมได้ (Client Licenses) สิทธิ์การเข้าใช้สตาร์
แคท คอนโซล (Console Concurrent) และระยะเวลาการใช้งานระบบ โดยสามารถดูข้อมูลของการลงทะเบียนของท่านได้จาก
เอกสารการลงทะเบียนสตาร์แคท หากไม่ได้รับเอกสารการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้จําหน่ายของท่าน
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สามารถทําได้จากสตาร์แคทคอนโซล โดยเลือกเมนู Help > Register Product
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รูปที่ 1-1 แถบรายการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

รูปที่ 1-2 หน้าต่างสําหรับลงทะเบียนซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10
Machine Code
รหัสประจําเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Console license
สิทธิ์การเข้าใช้สตาร์แคท คอนโซล
Client License
สิทธิ์ของจํานวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถบริหารจัดการ
Enable Web Console สิทธิ์การใช้งาน StarCat Web Console
Expire Date
กําหนดวันที่สิ้นสุดสิทธิ์ของการใช้งานระบบ
Registration Key
รหัสลงทะเบียน (กรุณาติดต่อขอรหัสลงทะเบียนจากผู้จําหน่ายของท่าน)
ตารางที่ 1-1 อธิบายความหมายของหน้าต่างลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
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บทที่ 2 แนะนําเบื้องต้น
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สตาร์แคท 10 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น แต่ยังคงความสามารถในการใช้งานทรัพยากรของระบบเครือข่ายที่ต่ํา ทําให้สตาร์แคท 10 สามารถรองรับการบริหารจัดการ
เครื่องลูกข่ายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องได้กว่า 6000 เครื่อง* โดยไม่ต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายเดิมขององค์กร อีกทั้งยังคงความ
ง่ายในการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบ จึงทําให้ สตาร์แคท 10 สามารถช่วยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
อย่างรวดเร็ว แม่นยําและคุ้มค่าในการลงทุน
ก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ผู้ดูแลระบบควรทําความเข้าใจในภาพรวมของระบบ สตาร์แคท ซึ่งจะต้องทํางาน
ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ สตาร์แคท 10 สามารถใช้งานและบํารุงรักษา
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*หมายเหตุ ความสามารถในการควบคุมเครื่องลูกข่ายต่อเครื่องควบคุมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมและระบบ
เครือข่ายด้วย

ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10
ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักของระบบ 3 ส่วน ได้แก่
1. สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ หรือ ส่วนที่ใช้ในการควบคุมระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้ง สตาร์แคท เอเจนท์
ทั้งหมดในระบบ และจัดเก็บข้อมูลทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จากเครื่องลูกข่ายแล้วจัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบ แสดงได้ดัง
รูปที่ 2-1 โดยสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดตั้งและทํางานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งในส่วนของ
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีหน้าจอสําหรับติดต่อกับผู้ใช้
2. สตาร์แคทคอนโซล หรือส่วนที่ใช้สําหรับติดต่อกับผู้ใช้งานระบบและสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์โดยสตาร์แคท คอนโซลจะเชื่อมต่อไปยัง
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเฝ้า มอง สั่งงานหรือควบคุมเครื่องลูกข่าย
3. สตาร์แคทเอเจนท์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทํางานบนเครื่องลูกข่าย เพื่อรองรับการสั่งงานจากสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ โดยมีหน้าที่ในการ
อ่านข้อมูลของเครื่องลูกข่ายเพื่อส่งไปยัง สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ และรอรับคําสั่งจากสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลตามคําสั่งที่
ได้รับ โดยปกติสตาร์แคทเอเจนท์จะทํางานแบบไม่แสดงสถานะ (Silent mode) แต่ในองค์กรบางแห่ง เช่น สถานศึกษาหรือในส่วน
งานที่มีการใช้งานเครื่องลูกข่ายร่วมกันผู้บริหารระบบสามารถใช้งาน สตาร์แคทเอเจนท์ ประเภท Logon Agent ซึ่งจะแสดง
หน้าต่างป้องกันการเข้าใช้เครื่องลูกข่าย โดยผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องลูกข่ายจะต้องใส่ข้อมูลรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ์การใช้งานกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Domain Controller
เป็นต้น
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ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ทั้งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ คอนโซล และเอเจนท์ จะต้องเตรียมความพร้อมของระบบ
โดยความต้องการเบื้องต้นของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความต้องการด้านระบบปฏิบัติการ
ส่วนประกอบของระบบ
สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์

สตาร์แคท คอนโซล

สตาร์แคท เอเจนท์

ความต้องการระบบปฏิบัติการ
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
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
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 สามารถรองรับทั้ง X86 และ X64 *
ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์
ส่วนประกอบของระบบ

สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์

สตาร์แคท คอนโซล
สตาร์แคท เอเจนท์

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
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
Microsoft .NET Framework 4.5 or later
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
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
เพื่อให้ขนาดของข้อมูลในการสื่อสารมีขนาดเล็กลง จากนั้นข้อมูลจะถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครือข่ายทํา
ให้การสื่อสารข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยการบีบอัดข้อมูลใน สตาร์แคท 10 นั้น จะใช้อัลกอริทึมแบบ ZLIB เพื่อช่วยลดขนาดของข้อมูลทําให้ปริมาณการใช้งาน
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
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลของซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10 สามารถทํางานบนระบบเครือข่ายได้ ผู้ดูแลระบบต้องเตรียมความพร้อม
ทางด้านเครือข่ายในองค์กร โดยจะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ ดังนี้
1. หมายเลขเครือข่ายสําหรับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย
รวมไปถึงการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานของโปรแกรมสตาร์แคทคอนโซล ดังนั้นจึงจําเป็นต้องระบุหมายเลขเครือข่าย (Fixed IP
Address) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์
2. หมายเลขเครือ ข่า ยของเครื่ อ งลูกข่ ายที่ ต้อ งการควบคุม ในการค้น หาเครื่อ งลูก ข่า ยในระบบอาศัยหมายเลขเครือข่า ย (IP
Address) ในการค้นหา และการกําหนดหมายเลขเครือข่ายที่มีการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งองค์กรจะทําให้ระบบสามารถตรวจสอบ
และจัดการเครื่องลูกข่ายได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหมายเลขเครือข่ายบนเครื่องลูกข่าย เช่น การใช้งาน DHCP ดังนั้นผู้ดูแลระบบ
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลหมายเลขเครือข่ายที่มีการใช้งานอยู่ในองค์กรทั้งหมด โดยอาจจะจัดเตรียมข้อมูลของย่านเครือข่าย (IP
Range) หรือหากสามารถระบุหมายเลขเครือข่ายของเครื่องลูกข่ายได้ ก็จะช่วยให้การตรวจหาเครื่องลูกข่ายทําได้รวดเร็วและลด
ปริมาณข้อมูลของการค้นหาเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่ายได้
3. พอร์ทสื่อสาร
ในการสื่อสารข้อมูลของสตาร์แคท จะต้องเปิดพอร์ทและโปรโตคอลที่ใช้งานดังนี้
 UDP 25000-25001, 26000
 TCP 25001-25015
 TCP 139, 445 (ใช้สําหรับการติดตั้งโปรแกรมเครื่องลูกข่ายระยะไกล {Agen Deployment})
 HTTP 80 หรือ 8530 และ HTTPS 443 หรือ 8531 (ในกรณีที่มีการใช้งาน Patch Management หรือ StarCat Web
HelpDesk, Web Console)
 HTTP 82 (StarCat Service API ในกรณีที่มีการใช้งาน StarCat Help-Desk)
 ICMP (ในกรณีเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องลูกข่าย)
 TCP 1433 (TCP/IP ที่จําเป็นในการติดต่อสื่อสารกับ SQL ผ่านไฟร์วอลล์ {กรณีที่เครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูล
SQL Server อยู่คนละเครื่องกัน})
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การทํางานร่ วมกับ เครื อ ข่ ายที่ม ีก ารใช้ งาน Network Address Translation (NAT) ในการสื่อสารข้ อมูลของสตาร์ แคท
ระบบทํางานโดยอาศัยหมายเลขเครื อข่ายในการตรวจสอบค้ นหาเครื่ องลูกข่าย แต่ในกรณีที่เครื่ องลูกข่ายมีการทํางานอยูภ่ ายใต้
NAT นันจะทํ
้ าให้ หมายเลขเครื อข่ายที่ถกู กําหนดอยูบ่ นเครื่ องลูกข่ายถูกแปลงทุกครัง้ ที่มีการสื่อสารนอกเครื อข่ายเบบ LAN จึงทํา
ให้ ระบบปกติไม่สามารถจัดการเครื่ องลูกข่ายเหล่านันได้
้ สตาร์ แคทได้ จดั เตรี ยมความสามารถในจัดการเครื่ องลูกข่ายที่อยูภ่ ายใต้
NAT หรื อบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้ โดยการกําหนดหมายเลขเครื อข่ายสาธารณะ (Public IP Address) หรื อกําหนด Static
NAT ให้ แก่เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ทําให้ สตาร์ แคทสามารถควบคุมสัง่ งาน บริหารจัดการเครื่ องลูกข่ายได้ ทกุ ฟั งก์ชนั การทํางาน
ไม่วา่ เครื่ องลูกข่ายจะย้ ายสถานที่ในการทํางาน หรื อทํางานโดยเชื่อมต่อกับเครื อข่าย LAN WAN หรืออินเตอร์ เน็ต
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บทที่ 3 เริ่มต้นการใช้งาน
เมื่อได้ติดตั้งโปรแกรมสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และสตาร์แคทคอนโซลแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสามารถเริ่มใช้งานระบบสตาร์แคท 10
ผ่านโปรแกรมสตาร์แคทคอนโซลได้ทันที การใช้งานระบบในครั้งแรก ผู้ดูแลระบบจําเป็นต้องตั้งคาฎของระบบสตาร์แคท เพื่อให้ระบบ
ทํางานได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร โดยในบทนี้เป็นการแนะนําการเข้าใช้
ระบบ และแนะนําส่วนประกอบของหน้าจอสตาร์แคท คอนโซล (หน้าจอควบคุม)

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

รูปที่ 3-1 หน้าต่างสําหรับเข้าใช้ระบบสตาร์แคท 10
หัวข้อ

รายละเอียด

Server

ไอพีแอดเดรสหรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย (สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์)

User Name

แอคเคาท์ในการเข้าใช้งานระบบ (ค่าตั้งต้นของระบบคือ Administrator)

Password

รหัสผ่าน (ค่าตั้งต้นของระบบคือ [Blank])
ตารางที่ 3-1 อธิบายความหมายของหน้าต่างสําหรับเข้าใช้ระบบ

3. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด Logon เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน เมื่อสิทธิ์ของการใช้งานถูกต้องจะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
โดยจะเปิดหน้าต่างของซอฟต์แวร์ สตาร์แคท คอนโซลขึ้นมา
หมายเหตุ ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้เดียวกันในการเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นหลังจากเข้าใช้ระบบในครั้งแรก
แล้ว ผู้บริหารระบบควรสร้างชื่อผู้ใช้งานและกําหนดสิทธิ์ในการบริหารระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบคนอื่นๆ รวมทั้งกําหนดรหัสผ่านของ
Administrator ด้วย
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การยกเลิกการเข้าใช้ระบบ
การยกเลิกการเชื่อมต่อสามารถทําได้โดยไปที่แถบ Menu เลือก File > Disconnect ดังรูป

รูปที่ 3-2 เมนูยกเลิกการเข้าใช้ระบบสตาร์แคท 10
ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อกับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ โดยที่หน้าต่างของสตาร์แคทคอนโซลจะยังคงเปิดอยู่หากผู้ใช้งานระบบ
ต้องการใช้งานระบบใหม่อีกครั้ง สามารถทําได้โดยไปที่ Menu เลือก File > Connect Server ซึ่งจะแสดงหน้าต่าง Connect to
Server ขึ้นมา จากนั้นทําตามขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการเข้าใช้ระบบข้างต้น

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ของตนเองได้ โดยไปที่แถบ Menu เลือก File > Change Password ดังรูป

รูปที่ 3-3 เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10
ที่หน้าต่าง Change Password ใส่รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกด OK เพื่อยืนยัน

รูปที่ 3-4 หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10
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การเปลี่ยนภาษา
ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าภาษาของระบบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ โดยการเลือกเมนู Setting > Languages

รูปที่ 3-5 รายการการตั้งค่าภาษาของระบบ

การตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ
เมื่อผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแล้วที่หน้าต่างหลักของสตาร์แคท คอนโซลจะแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานระบบที่กําลัง
เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ในส่วน Connected Consoles ดังรูป

รูปที่ 3-6 แสดงรายชื่อผู้ใช้ระบบสตาร์แคท 10
ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องการตัดการเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้ สามารถทําได้โดยคลิกขวาที่รายการผู้ใช้ที่
ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก Close Console Connection

รูปที่ 3-7 การยกเลิกการเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้
ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อกับระบบแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้งานระบบผ่านสตาร์แคท คอนโซลนานเกินกว่าเวลาที่กําหนด
ระบบจะตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเวลาในการตัดการเชื่อมต่อได้จากเมนูการตั้งค่าหลักของ
ระบบ
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หน้าต่างสรุปสถานะและข้อมูลของสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์
เมื่อผู้ใช้งานระบบเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วที่หน้าจอสตาร์แคทคอนโซลจะแสดงหน้าต่างสรุปสถานะและข้อมูลของ
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ดังรูป

รูปที่ 3-8 สรุปสถานะและข้อมูลของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์

 Server Information จะแสดงข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสตาร์ แ คทเซิ ร์ ฟ เวอร์ ได้ แ ก่ ชื่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ , หมายเลข เครื อ ข่ า ย,
ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงข้อมูลของลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ ได้แก่ จํานวนของเครื่องลูกข่ายที่ควบคุมได้, จํานวนลิขสิทธิ์
ของเครื่องลูกข่ายสูงสุดที่สามารถควบคุมได้ และสถานะการทํางานของระบบ ได้แก่ จํานวนเครื่องลูกข่ายที่ตรวจพบในระบบ และ
ระยะเวลาการทํางานของระบบ
 Connected Consoles แสดงสถานะของการเชื่อมต่อสตาร์แคทคอนโซลมายังสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ โดยจะแสดงหมายเลข
เครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อคอนโซล, รุ่นของคอนโซล, ชื่อผู้ใช้, เวลาเริ่มใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งาน
ระบบหรือผู้ดูแลระบบสามารถสนทนาระหว่างกันได้ โดยคลิกขวาที่รายการของคอนโซลและเลือกรายการ Chat ก็จะปรากฏหน้าต่าง
การสนทนา และสามารถรับและส่งไฟล์หากันได้ผ่านหน้าจอควบคุม
 System Dashboard จะแสดงกราฟสรุปข้อมูลปัจจุบันของเครื่องลูกข่ายในระบบเป็นรูปแบบ GUI เพื่อให้ผู้บริหารหรือผูฎแล
้ดู
ระบบสามารถดูสถานะภาพรวม ข้อมูลสรุปของระบบได้อย่างสะดวก เช่น ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมที่ติดตั้งมากที่สุด โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ใช้งาน เป็นต้น โดยผู้ใช้ระบบสามารถเพิ่มหรือลบรายการได้โดยคลิกขวาที่หน้าจอ
จากนั้นเลือก Dashboard Item > Add และเลือกรายการที่ต้องการ
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รูปที่ 3-9 หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์

การแสดงสรุปภาพรวมบนเว็บคอนโซล
ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของสถานการณ์ระบบได้อีกช่องทางผ่านเว็บคอนโซล ซึ่งช่วยให้การแสดงผลทำได้สะดวกขึ้น เหมาะ
แก่การนำไปแสดงผ่านจอมอนิเตอร์ โดยการแสดงข้อมูลจะมีความยืดหยุ่น ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดมุมมองในการแสดงผลแบบ
ภาพรวมทั้งองค์กร หรือแบบกำหนดกลุ่มที่ต้องการได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่ม-ลดรายการ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรายการ
สรุปต่างๆที่อยู่บนหน้าจอได้ โดยมีรายการภาพรวมของระบบ ดังนี้
1. สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสถานะการออนไลน์และออฟไลน์
2. สรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบปฏิบัติการ ยี่ห้อ
3. สถานะการใช้งานเครือข่ายของกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ความเร็วเฉลี่ยของ LAN , ปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น
4. สรุปการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของเครื่องลูกข่าย โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดรายการที่ต้องการแจ้งเตือน และกำหนด
ระดับการแจ้งเตือนด้วยสีได้ ตามสถานะที่กำหนดสูงสุด 4 ระดับ
5. สรุปสถานะการตรวจสอบระบบ เช่น การใช้งาน CPU, Memory, การทำงานของโพรเซส หรือเซอร์วิสที่สนใจ โดยผู้ดูแลระบบ
สามารถกำหนดชนิดของการตรวจสอบ ระดับการแจ้งเตือนบนหน้าจอ และตั้งค่าให้แจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบเมื่อถึงระดับที่กำหนดได้

แนะนาส่วนประกอบของสตาร์แคท คอนโซล
สตาร์แคท คอนโซลเป็นโปรแกรมสาหรับผู้ใช้งานระบบซึ่งจะทาหน้าที่เป็นตั วกลางในการควบคุมสั่งงานเครื่องลูกข่ายที่
เชื่อมต่ออยู่กับสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ใดๆ ในองค์กร และเชื่อมต่อระบบเพื่อเข้าใช้งานสตาร์แคท
คอนโซลได้พร้อมๆ กัน ขึ้นอยู่กับจานวนสิทธิ์ในการใช้งาน (Console Concurrent License)
เมื่อเรียกใช้งาน สตาร์แคท คอนโซลจะต้องเชื่อมต่อไปยัง สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ โดยระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหมายเลข
ไอพีแอดเดรสของ สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ และเมื่อเชื่อมต่อสาเร็จจะปรากฏหน้าต่างหลักของสตาร์แคท คอนโซล ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู
คาสั่งควบคุมเครื่องลูกข่าย พื้นที่แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง หน้าต่างแสดงผลการทางาน หรือหน้าต่างแสดงการทางาน
ของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่ งส่วนประกอบได้จัดวางไว้เพื่อให้ใช้งานง่ายและทาให้การบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายทาได้ด้วยความรวดเร็ว โดยส่วนประกอบของสตาร์แคท คอนโซลมีรายละเอียดดังรูป
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รูปที่ 3-10 หน้าจอแสดงผลของสตาร์แคทคอนโซล

No.

ส่วนประกอบ

คําอธิบาย

1

แถบชื่อโปรแกรม (Title Bar)

แสดงชื่อโปรแกรมและสถานะการลงทะเบียน

2

แถบเมนูหลัก (Main Menu)

แสดงรายการเมนูหลักของโปรแกรม

3

ค้นหาเครื่องลูกข่าย (Search)

ส่วนการค้นหาเครื่องลูกข่ายที่ตรวจพบในระบบแล้ว

4

เครื่องมือ (Resources)

เครื่องมือที่ใช้สําหรับตั้งค่าการทํางานเครื่องลูกข่าย

5

หน้าต่างแสดงกลุ่มเครื่องลูกข่าย

แสดงรายชื่อกลุ่มเครื่องลูกข่าย

6

ฟังก์ชั่นคําสั่งด่วน

ปุ่มคําสั่งด่วนที่ใช้ในการสั่งงานเครื่องลูกข่าย

7

รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์

แถบแสดงรายละเอียดเครื่องลูกข่าย

8

แสดงเครื่องลูกข่าย

แสดงประเภทและชื่อของเครื่องลูกข่าย

9

มุมมองแสดงผลเครื่องลูกข่าย (View)

ส่วนการปรับแต่งมุมมองของการแสดงรายการเครื่องลูกข่าย

10

หน้าต่างแสดงสถานะการทํางาน

แสดงสถานะการสั่งงาน ผลลัพธ์ และสถานะการทํางานของ
ระบบ
ตารางที่ 3-2 อธิบายความหมายของส่วนประกอบของสตาร์แคทคอนโซล

13 | P a g e

Manual

ฟังก์ชั่นการสั่งงานด่วน
สําหรับฟังก์ชั่นการทํางานที่มีการใช้งานเป็นประจํา สามารถใช้เมนูลัดสําหรับการสั่งงานด่วนได้ เพื่อการสั่งงานที่สะดวกขึ้น
ซึ่งประกอบไปด้วยคําสั่งต่างๆ ดังนี้
เปิดเครื่องลูกข่ายใน LAN และ WAN (เครื่องต้องรองรับ Wake on LAN)
รีสตาร์ทเครื่องลูกข่ายระยะไกล
ปิดเครื่องลูกข่ายระยะไกล
แสดงการใช้งานระบบของเครื่องลูกข่าย
ติดตั้งซอฟต์แวร์
ส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย
ส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายและสั่งเปิดทันที
ส่งแฟ้มข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่าย
ส่งข้อความไปยังเครื่องลูกข่าย
สนทนากับผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย
จับภาพหน้าจอเครื่องลูกข่ายระยะไกล
ควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล
เฝ้ามองเครื่องลูกข่ายระยะไกล
การควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกลโดยใช้ Remote Desktop ของWindows
ซิงค์โครไนซ์เวลากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตรวจสอบสถานะของลูกข่าย จากชื่อ Process, Service, Program, File, Folder
ส่งคําสัง่ ระยะไกล
ปรับปรุงสถานะเครื่องลูกข่าย
ตารางที่ 3-3 ความหมายของ Shortcut ของสตาร์แคท 10
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วิธีการสั่งงานผ่านฟังก์ชั่นการสั่งงานด่วนนั้น สามารถทําได้โดยการเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการทีละเครื่อง หรือหลายเครื่อง
จากนั้นให้ขอสิทธิ์ในการควบคุมเครื่องลูกข่าย เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจึงคลิกเลือกคําสั่งด่วนที่ต้องการ
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บทที่ 4 ตัง้ ค่าการทํางานระบบ
สตาร์แคท 10 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งใน
องค์กรขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะของระบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน และเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับระบบ
เครือข่ายขององค์กรที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปรับแต่งค่าการทํางานของระบบสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ก่อนการ
ใช้งาน

การตั้งค่าการทํางานระบบ
สตาร์แคทอนุญาตให้ผู้บริหารระบบสามารถตั้งค่าหรือปรับแต่งค่าการทํางานของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร ทําให้การทํางานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผล
กระทบต่อเครือข่าย โดยการปรับแต่งค่าการทํางานของสตาร์แคทนั้นได้ถูกแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการปรับแต่ง และ
สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการปรับแต่งค่าของระบบได้ดังนี้

หัวข้อหลัก

Basic Settings

หัวข้อย่อย
General

ตั้งชื่อสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และการรีเซ็ตพาสเวิร์ดของ Administrator

Network

ตั้งค่าระบบเครือข่าย, พอร์ทการสื่อสาร และการใช้งานแบนวิดธ์ของระบบ

Popup Message

ตั้งค่าข้อความที่แสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย (Request Permission และ
Disallow Run)
ตั้งค่าการแสดงฟอนท์, ปรับเปลี่ยน Logo รายงาน และ ค่าการทํางานของ
Remote Control
ตั้งระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์, รูปแบบการ Remote Control และ
การอัพเดตเอเจนท์

Console
Server Setting
Advanced Settings

NAC Setting

คําอธิบาย

Data Refreshing

ตั้งค่าระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนเครื่องลูกข่าย

Alerts

ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ แสดงผลเป็นสัญลักษณ์ สี และเสียง

Patch Management

ตั้งค่าการทํางานร่วมกับระบบบริหารจัดการแพตช์

-

ตั้งค่าการทํางานร่วมกับระบบ Network Access Control
ตารางที่ 4-1 แถบรายการในการตั้งค่าการทํางานของระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการทํางานของระบบ โดยการเลือกเมนู Setting > System Configurations

รูปที่ 4-1 รายการการตั้งค่าการทํางานของระบบ
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จะแสดงหน้าต่างของการตั้งค่า Configuration ดังรูปที่ 4-2

รูปที่ 4-2 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานของระบบ

การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ (Basic Settings)
คลิกที่แถบ Basic Settings > General กําหนดค่าต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 4-3 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ General
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หัวข้อ

คําอธิบาย

Server Name

ชื่อของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ที่แสดงในหน้าต่างกลุ่มเครื่องลูกข่าย

Reset Admin Password

รีเซ็ตพาสเวิร์ดของแอคเคาท์ Administrator
ตารางที่ 4-2 ความหมายของรายการในแถบรายการ General

Basic Settings > Network เป็นการกําหนดพารามิเตอร์ ในการค้นหาเครื่องลูกข่าย และเงื่อนไขการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย

รูปที่ 4-4 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Network

หัวข้อ

คําอธิบาย

Client IP Range

IP Address ของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เช่น
 192.168.0.1-254
 192.168.0.1-100
 192.168.0.28

File Transfer Port

พอร์ทที่ใช้สําหรับการ รับ-ส่งไฟล์ (ค่าตั้งต้นของระบบคือ พอร์ท 21)

Bandwidth Throttling

จํากัดแบนวิดธ์การใช้งานเครือข่าย* (Network Bandwidth) (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
*ระบบจะปรับแบนวิดธ์อัตโนมัติตามประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อ
จํากัดจํานวนเซสชั่นที่ใช้ในการรับ-ส่งไฟล์

Max Session

ตารางที่ 4-3 ความหมายของรายการในแถบรายการ Network
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Basic Settings > Popup Messages เป็นการตั้งค่าข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเครื่องลูกข่าย ในกรณีที่มีการใช้งานฟังก์ชั่น
Disallow Application และ การขออนุญาตเพื่อควบคุมเครื่องลูกข่าย

รูปที่ 4-5 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Popup Messages

หัวข้อ

คําอธิบาย

Disallow Run
Request Permission

ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเมื่อเครื่องพิวเตอร์ลูกข่ายเปิดใช้งานโปรแกรมไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเมื่อเครื่องพิวเตอร์ลูกข่าย เมื่อต้องการขอสิทธิ์ยูสเซอร์ในการ
ควบคุม
Unauthorized Software ข้อความที่ต้องการแสดงบนหน้าจอเมื่อเครื่องพิวเตอร์ลูกข่ายใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตารางที่ 4-4 ความหมายของรายการในแถบรายการ Popup Messages
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Basic Settings > Console

รูปที่ 4-6 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Console

หัวข้อ
Display

หัวข้อย่อย

คําอธิบาย

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 ที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอรายงาน

Remote Control

Show option before connect

กําหนดให้มีการแสดงค่าพารามิเตอร์ของการ Remote ทุก
ครั้งก่อนการ Remote Control
Disable Remote mouse and
กําหนดให้ระบบล็อคเมาส์และคีบอร์ดของเครื่องลูกข่าย
Keyboard
ขณะ Remote Control
ตารางที่ 4-5 ความหมายของรายการในแถบรายการ Popup Messages
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การตั้งค่าแบบแอดวานซ์ของ สตาร์แคทเซิรฟ์ เวอร์ (Advanced Settings)
Advanced Settings > Server Setting

รูปที่ 4-7 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Server Setting

หัวข้อ
Security

หัวข้อย่อย
Server Code

รหัสของเครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์

Security Code

รหัสความปลอดภัยของ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ ในการป้องกันเครื่องอื่นที่
ไม่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อและควบคุมเครื่องลูกข่าย
ตั้งเวลายกเลิกการเชื่อมต่อสตาร์แคทคอนโซลในกรณีที่ไม่มีการใช้งาน
สตาร์แคทคอนโซล
บันทึกและจัดเก็บการ Remote Control เป็น Video

Console Seesion Timeout
Remote

Record Remote Control
Direct Connect to Client

Agent update

คําอธิบาย

เชื่อมต่อการ Remote จากสตาร์ทแคทคอนโซลไปยังเอเจนท์โดยตรง
(ไม่ผ่านสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์)

Automatic update Agent
อัพเดตเอเจนท์ไปยังเครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ
Auto Client Grouping
จัดกลุ่มเครื่องลูกข่ายให้แบบอัตโนมัติ
ตารางที่ 4-6 ความหมายของรายการในแถบรายการ Server Setting
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Advanced Setting > Data Refreshing

รูปที่ 4-8 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Data Refreshing

หัวข้อ
Status Refresh

Inventory Update

หัวข้อย่อย

คําอธิบาย

Online Refresh

ระยะเวลาในการ Refresh สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Online

Offline Refresh

ระยะเวลาในการ Refresh สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Offline

Agent Discovery
Update Interval

ระยะเวลาในการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหมายเลขเครือข่ายที่กําหนด
(Client IP Range)
ช่วงระยะเวลาที่อัพเดตข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายในระบบทั้งหมด

Update Period

ช่วงเวลาที่ต้องอัพเดตข้อมูลเครื่องลูกข่าย

Update on Event

อัพเดตเครื่องลูกข่ายตามเหตุการณ์ที่กําหนด

ระยะเวลาในการตรวจสอบการแจ้งเตือนสัญญาหมดอายุ และการแจ้งเตือน
Interval Time
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง
Contract and
Software
ตารางที่ 4-7 ความหมายของรายการในแถบรายการ Data Refreshing
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Advanced Settings > Alerts ในการตั้ง ค่า เกี่ยวกับ การแจ้ง เตือน ระบบออกแบบให้มีค วามยืดหยุ่น ต่อ การแสดงผลมากที่ สุ ด
สามารถกํา หนดให้แ สดงสัญ ลัก ษณ์แ จ้ง เตื อนที่เครื่อ งคอมพิว เตอร์ หรื อส่ง อี เ มล์แ จ้ง เตือ นได้ โ ดยแบ่ง ตามประเภทของฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ที่กําหนด โดยยังสามารถเลือกข้อมูลให้แสดงผลเป็นรายเครื่องหรือรายกลุ่มและสามารถจัดวางตําแหน่งของการแสดงผลบน
หน้าจอควบคุมได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบยังสามารถแยกแยะความแตกต่างของระดับการแจ้งเตือนได้จากสีที่สัญลักษณ์ โดย
แบ่งเป็น สีฟ้าแทนสถานะปกติ สีเหลืองแทนสถานะเฝ้าระวัง สีแดงแทนสถานะฉุกเฉิน

รูปที่ 4-9 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Alerts

หัวข้อ

คําอธิบาย

หัวข้อ

คําอธิบาย

System

รุ่น ยี่ห้อของเครื่อง

Modem

โมเด็ม

Chassis

ประเภทของเครื่อง

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

พื้นที่ของไดรฟ์

Storage

ฮาร์ดดิสก์และซีดีรอม

Device Name

ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

Keyboard

คีย์บอร์ด

Application

โปรแกรม

Mouse

เมาส์
Update
ตารางที่ 4-8 ตัวเลือกของรายการ Detected Category

ซอฟต์แวร์ปรับปรุง (แพทช์)
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การแจ้งเตือน
หัวข้อ
When disk free space lower than
When offline more than

คําอธิบาย
ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อพิ้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยกว่าค่าที่กําหนด
ตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยสัญลักษณ์และเสียงที่หน้าจอควบคุม เมื่อเครื่องลูกข่าย
ออฟไลน์จากระบบมากกว่าค่าที่กําหนด (หน่วยเป็น จำนวนวัน)
Offline warning at
ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องในกลุ่ม Offline เกินกว่าค่าที่กําหนด
When contract expire
ตั้งค่าการแจ้งเตือนก่อนเครื่องลูกข่ายหมดสัญญา (หน่วยเป็น จํานวนวัน)
When unauthorized software detected
ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
Play sound alert
ตั้งค่าการแจ้งเสียงผ่านไฟล์เสียง
ตารางที่ 4-9 ความหมายของรายการในแถบรายการ warning
การกําหนดการแจ้งเตือนผ่าน E-Mail

หัวข้อ

คําอธิบาย

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
ตารางที่ 4-10 ความหมายของรายการในแถบรายการ Send Alerts via E-Mail

Advanced Setting > Patch Management

รูปที่ 4-10 หน้าต่างการตั้งค่าการทํางานระบบแถบรายการ Patch Management
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หัวข้อ

คําอธิบาย

Enable Patch Management

เปิดการใช้งาน Patch Management

WSUS Server

ชื่อเครื่องคอมพวิเตอร์ของ Patch Management Server (WSUS Server Name)

Port Number

พอร์ทที่ใช้ติดต่อสื่อสารของ WSUS Server

Email Notifications

ตั้งค่าการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์เมื่อแพตช์มีการอัพเดตข้อมูล
ตารางที่ 4-11 ความหมายของรายการในแถบรายการ Patch Management

การตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง
ผู้ควบคุมระบบสามารถตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องได้อย่างอิสระ โดยสิทธิ์ในการตั้งค่านี้จะถูกควบคุมด้วย
สิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ การตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง สามารถทําได้ดังนี้
1. คลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เลือก Advanced > Settings

รูปที่ 4-12 เมนูสําหรับตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง
2. แสดงหน้าต่างสําหรับการตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่าย ดังรูปโดยสามารถตั้งค่าต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 4-13 หน้าต่างสําหรับตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง
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หัวข้อ

คําอธิบาย

Use Default Group Configuration

กําหนดให้ใช้การตั้งค่าเดียวกับค่า Default ของกลุ่ม

Encryption

กําหนดให้เครื่องลูกข่ายจดจํารหัสความปลอดภัย

System Policy

กําหนดให้เครื่องลูกข่ายใช้งานนโยบายระบบของกลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่

Logon Script
Detect Modem Usage

ตั้งค่าเครื่องลูกข่ายให้ประมวลผล Script ที่ระบุใน Default Logon Script เมื่อ
เครื่องลูกข่ายล็อคออนเข้าวินโดวส์
กําหนดให้ตรวจจับการใช้งานโมเด็มของเครื่องลูกข่าย

Disable Modem

กําหนดให้ปิดการใช้งานโมเด็มของเครื่องลูกข่าย

Software Metering

กําหนดให้ตรวจจับการใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องลูกข่าย

File Inventory

กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลไฟล์ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย

Display Tray Menu

แสดงไอคอนสถานะเอเจนท์ที่ Tray ของเครื่องลูกข่าย

Monitor History

มอนิเตอร์ประวัติการใช้งานเครื่องลูกข่าย

Default Policy File

กําหนดนโยบายระบบเพิ่มเติมให้แก่เครื่องลูกข่าย

Default Logon Script

กําหนด Starcat Script ให้แก่เครื่องลูกข่าย

Default File Transfer Server

กําหนดให้เครื่องลูกข่ายเลือก FTP Server ย่อยในการใช้งาน รับ-ส่งไฟล์

Bandwidth Throttling

กําหนดขนาดของแบนด์วิธที่ใช้ในการรับส่งไฟล์ (%)

Performance History Interval (Second)

จัดเก็บประวัติการใช้งานทรัพยากรเครื่องลูกข่าย (CPU, Memory)

Min. Bandwidth for Installation (Kbps.)

แบนวิดธ์ต่ําที่สุดที่สามารถใช้เพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกล

ตารางที่ 4-13 ความหมายของรายการในแถบรายการ Configuration Setting

3. กรณีที่มีการเลือกใช้งาน Patch Transfer Setting จะต้องตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วกด “OK” ดังรูป
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รูปที่ 4-14 หน้าต่างสําหรับตั้งค่า File Inventory

หัวข้อ

คําอธิบาย

Use Default Group Configuration

กําหนดให้ใช้การตั้งค่าเดียวกับค่า Default ของกลุ่ม

Limit background transfer rate (Kbps) to

จํากัดอัตราการส่งข้อมูลไฟล์ที่ส่ง

ตารางที่ 4-14 ความหมายของรายการในแถบตั้งค่า File Inventory
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การบริหารผู้ใช้งานระบบ
ในการบริหารระบบคอมพิวเตอร์โดยการใช้ซอฟต์แวร์ สตาร์แคท 10 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดผู้ใช้งานและกําหนดสิทธิ์
ให้แก่ผู้ใช้เพื่อควบคุมสั่งงาน ซึ่งสามารถกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมีความสามารถในการควบคุมสั่งงาน
บริหารเครื่องลูกข่ายที่แตกต่างกันตามระดับการบริหารหรือส่วนความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน โดยในการบริหารผู้ใช้สามารถทําได้
โดยที่แถบเมนูเลือก Settings > User Accounts จะแสดงหน้าต่างสําหรับการจัดการผู้ใช้ระบบ ดังรูป

รูปที่ 4-15 หน้าต่างสําหรับการจัดการผู้ใช้ระบบ
การสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่
เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ให้คลิกขวาที่แถบรายชื่อผู้ใช้งาน และเลือก Add User จะแสดงหน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งาน ดังรูป

รูปที่ 4-16 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่
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ที่หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่ให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังตาราง

หัวข้อ

คําอธิบาย

User Name

ชื่อผู้ใช้งาน

Full Name

ชื่อจริงของผู้ใช้งาน

Description

รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน

Password

กําหนดรหัสผ่าน

Confirm Password
ยืนยันรหัสผ่าน
ตารางที่ 4-15 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่
เมื่อใส่ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กด OK เพื่อยืนยัน และระบบเข้ารหัสของ password แบบ MD-5 ก่อนการจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ โดยที่ชื่อจริงหรือชื่อผู้ใช้งาน (กรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อจริง) จะแสดงที่แถบรายชื่อผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้ผู้ใช้งานระบบใดๆ เป็น Parent User ของผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เป็น Parent User
นั้นสามารถจัดการสิทธิ์ในการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ ที่ตนเองดูแลได้ (ในกรณีที่กําหนดสิทธิ์ให้ ผู้ใช้งานที่เป็นหัวหน้านั้นสามารถ
จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ได้) ซึ่งสามารถทําได้โดยการสร้างผู้ใช้งานไว้ภายใต้ ผู้ใช้งานระบบที่ต้องการโดยการคลิกเลือกที่ชื่อของผู้ใช้งาน
ระบบนั้นจากนั้นคลิกขวาและเลือก Add User ดังรูป

รูปที่ 4-17 หน้าต่างสําหรับสร้างผู้ใช้งานระบบใหม่
การกําหนดสิทธิ์สําหรับผู้ใช้
ผู้บริหารระบบสามารถกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้โดยสิทธิ์ที่สามารถกําหนดได้ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การกําหนดสิทธิ์การจัดการระบบ (StarCat Permission)
2. การกําหนดกลุ่มที่สามารถควบคุมได้ (Group Permission)
3. การกําหนดสิทธิ์การควบคุมแต่ละกลุ่ม (Group Control Permission)
การกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละคนทําได้โดยที่หน้าต่าง User Accounts ให้คลิกเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการกําหนดสิทธิ์ จากนั้นคลิก
เลือกสิทธิ์ต่างๆที่ต้องการกําหนด โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดในการกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
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การกําหนดสิทธิ์การจัดการระบบ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ในการบริหารภาพรวมต่างๆของ StarCat ได้ โดยสิทธิ์ในการจัดการ
ระบบที่สามารถกําหนดได้ มีดังนี้

รูปที่ 4-18 สิทธิ์ในบริหารจัดการระบบ

หัวข้อ

คําอธิบาย

Manage Users

สิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้งานระบบ

Manage Group

สิทธิ์ในการจัดการกลุ่มเครื่องลูกข่าย

Manage Policy

สิทธิ์ในการบริหารจัดการนโยบายระบบ

Manage Contract

สิทธิ์ในการบริหารจัดการสัญญาต่างๆ

License Management

สิทธิ์ในการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

Manage Disallow Application

สิทธิ์ในการกําหนดซอฟต์แวร์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

NAC Management

สิทธิ์ในการกําหนดการใช้งาน NAC

Manage Automator

สิทธิ์ในการจัดการตารางงาน

View Report

สิทธิ์ในการเข้าใช้รายงาน

Manage Automator

สิทธิ์ในการจัดการตารางงาน

View Inventory Only

สิทธิ์ในการเรียกดูรายงานเท่านั้น

Remote Control Only

สิทธิ์ในการรีโมตเท่านั้น
ตารางที่ 4-16 รายละเอียดของการกําหนดสิทธิ์ของการจัดการระบบ
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การกําหนดกลุ่มที่สามารถควบคุมได้
สามารถทําได้โดยคลิกเลือกที่ช่องหน้าชื่อกลุ่มที่ต้องการให้ผู้ใช้นั้นสามารถมองเห็นและจัดการเครื่องลูกข่ายในกลุ่มนั้นผ่าน
ซอฟต์แวร์ StarCat Console คลิกเลือกที่ช่องหน้าชื่อของสตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นและจัดการกลุ่มเครื่องลูกข่าย
ทั้งหมด

รูปที่ 4-19 หน้าต่างสําหรับกําหนดกลุ่มควบคุมให้ผู้ใช้งานระบบ

การกําหนดสิทธิ์การควบคุมแต่ละกลุ่ม
ผู้ใช้งานสามารถกําหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละคน สามารถควบคุมกลุ่มเครื่องลูกข่ายมากกว่า 1 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมี
สิทธิ์ในการควบคุมที่แตกต่างกันได้ โดยคลิกเลือกที่กลุ่มที่ต้องการกําหนดสิทธิ์การควบคุมจากนั้นคลิกเลือกที่ช่องหน้าชื่อของสิทธิ์ที่
ต้องการจากแถบ Group Permission โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้ ดังนี้

รูปที่ 4-20 หน้าต่างสําหรับกําหนดกลุ่มควบคุมให้ผู้ใช้งานระบบ
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หัวข้อ

คําอธิบาย

Basic Control

สิทธิ์ในการสั่งงานพื้นฐาน

Remote Control

สิทธิ์ในการควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล

Send File

สิทธิ์ในการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย

Get File

สิทธิ์ในการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องลูกข่าย

Monitoring

สิทธิ์ในการเฝ้ามองระบบ

Deploy Software

สิทธิ์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์

Bypass Permission

สิทธิ์ในการกําหนดให้ควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทันที

Request Control Permission

สิทธิ์ในการขออนุญาตเข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย

ตารางที่ 4-17 รายละเอียดของการกําหนดสิทธิ์การควบคุมแต่ละกลุ่ม
เมื่อกําหนดสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งานระบบแล้ว กด Update เพื่อยืนยันการตั้งค่า
การเปลื่ยนรหัสผ่าน
ผู้ใช้สามารถเปลื่ยนรหัสผ่านของตนเองได้โดยคลิกเลือกที่ File > Change Password ซึ่งจะแสดงหน้าต่างสําหรับเปลื่ยน
รหัสผ่าน ดังรูป

รูปที่ 4-21 หน้าต่างสําหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
ให้กรอกรหัสผ่านเดิมจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการเปลื่ยนรหัสผ่าน
สําหรับผู้บริหารระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ทุกคนได้โดยคลิกเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจากแถบ
รายชื่อผู้ใช้ในหน้าต่าง User Accounts จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Set Password เพื่อใส่รหัสผ่านที่ต้องการและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้น
กด OK เพื่อยืนยันการตั้งรหัสผ่าน
การลบผู้ใช้
ผู้บริหารระบบสามารถลบรายชื่อผู้ใช้ออกจากระบบได้ จากแถบ User Accounts โดยคลิกขวาที่แถบ รายชื่อผู้ใช้งาน และ
เลือก Delete User จะแสดงหน้าต่างสําหรับยืนยันการลบรายชื่อผู้ใช้ ดังรูป กด Yes เพื่อยืนยันการลบรหัสผู้ใช้

รูปที่ 4-22 หน้าต่างสําหรับลบรายชื่อผู้ใช้
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บทที่ 5 การควบคุมเครื่องลูกข่าย
สัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายใน สตาร์แคท คอนโซล
เมื่อมีการตรวจพบเครื่องลูกข่ายในระบบ ที่หน้าต่างของเครื่องลูกข่ายจะแสดงสัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายที่ตรวจพบ โดย
สัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายสามารถแบ่งได้ ดังนี้
สัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายแบ่งตามสถานะของเครื่องลูกข่าย
เครื่องลูกข่ายที่เปิดอยู่ (Online : สีฟ้า)
เครื่องลูกข่ายที่ปิดอยู่ (Offline : สีเทา)
ตารางที่ 5-1 สัญลักษณ์ของสถานะของเครื่องลูกข่าย
สัญลักษณ์ของเครื่องลูกข่ายแบ่งตามชนิดของเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
เครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องลูกข่าย
ตารางที่ 5-2 สัญลักษณ์ของชนิดของเครื่องลูกข่าย

การเลือกมุมมองของเครื่องลูกข่าย
ที่แถบรายการของสตาร์แคทคอนโซล ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกมุมมองในการแสดงผลเครื่องลูกข่ายได้โดยการเลือกจาก
แถบรายการมุมมองของเครื่องลูกข่าย โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ดังนี้
รูปที่ 5-1 การเลือกมุมมองของเครื่องลูกข่าย
การเลือกมุมมองของเครื่องลูกข่าย (View Style)
View Style

คําอธิบาย
แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดใหญ่
แสดงสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดเล็ก
แสดงสัญลักษณ์และรายละเอืยดของเครื่องลูกข่าย

ตารางที่ 5-3 ความหมายของการเลือกมุมมองของเครื่องลูกข่าย
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การเลือกมุมมองของสถานะเครื่องลูกข่าย (Filter)
Filter

คําอธิบาย
แสดงเครื่องลูกข่ายทั้งหมด
แสดงเฉพาะเครื่องลูกข่ายที่เปิดอยู่ (Online)
แสดงเฉพาะเครื่องลูกข่ายที่ปิดอยู่ (Offline)
ตารางที่ 5-4 ความหมายของการกรองมุมมองของระบบ

การเลือกมุมมองที่อยู่ของเครื่องลูกข่าย (Map)
Map

คําอธิบาย
แสดงเครื่องลูกข่ายในแผนที่
ตารางที่ 5-5 ความหมายของการเลือกมุมมองที่อยู่ของเครื่องลูกข่าย

มุมมองสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดใหญ่ (Large Icon View)

รูปที่ 5-2 มุมมองในลักษณะของ ICON
มุมมองสัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายขนาดเล็ก (Small Icon View)

รูปที่ 5-3 มุมมองในลักษณะของ SMALL ICON
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มุมมองสัญลักษณ์และรายละเอียดของเครื่องลูกข่าย (Detail View)

รูปที่ 5-4 มุมมองในลักษณะของ DETAILS

การค้นหาเครื่องลูกข่าย
ในระบบเครือข่ายที่มีเครื่องลูกข่ายอย่ฎเป็นจํานวนมาก และไม่มีการกําหนดนโยบายในการจัดการเครื่องลูกข่าย เช่น การ
กําหนดวิธีการตั้งชื่อเครื่องลูกข่ายหรือการใช้งาน IP Address ของระบบเมื่อมีการใช้งาน สตาร์แคท และมีการจัดกลุ่มเครื่องลูกข่ายไว้
อย่างซับซ้อน ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาเครื่องลูกข่ายเพื่อควบคุมได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาเครื่องลูกข่าย
เครื่องลูกข่ายที่ได้ติดตั้งสตาร์แคทเอเจนท์และถูกค้นพบในระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาเครื่องลูกข่ายได้ที่ต้องการ
โดยใส่ข้อมูลของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการค้นหาในช่อง Look for บนแถบเมนูสําหรับการค้นหาเครื่องลูกข่าย โดยค้นหาได้จากเงื่อนไข
ต่างๆ ต่อไปนี้

รูปที่ 5-5 เมนูค้นหาเครื่องลูกข่าย

รายการ

คําอธิบาย

Alias

ชื่อเสมือนที่กําหนดไว้

Device Name

ชื่อเครื่องลูกข่าย

IP Address

หมายเลขเครือข่าย

MAC Address

หมายเลข MAC ของการ์ดเครือข่าย

Logged on User

ชื่อผู้ใช้ที่กําลังใช้งานเครื่องลูกข่าย

Owner

ชื่อผู้ครอบครองเครื่องที่ระบุไว้

Serial Number

หมายเลขประจําเครื่องที่กําหนดจากผู้ผลิต

Software Name

ชื่อของซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย
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รายการ

คําอธิบาย

Model

รุ่นของเครื่องลูกข่าย

Brand

ยี่ห้อของเครื่องลูกข่าย

Display Adapter

ชื่อของการ์ดแสดงผล

Network Adapter

ชื่อของการ์ดเครือข่าย

Printer

ชื่อของพริ้นเตอร์

Storage Model

รุ่นของอุปกรณ์เก็บข้อมูล

OS Version

รุ่นของระบบปฏิบัติการ

OS Platform

ชื่อพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ

Contract Number

เลขที่สัญญา

Asset Number

เลขทะเบียนครุภัณฑ์
ตารางที่ 5-4 เงื่อนไขสําหรับการค้นหาเครื่องลูกข่าย

เมื่อใส่ข้อมูลและเลือกเงื่อนไขที่ต้องการแล้ว กด Search (ไอคอนแว่นขยาย) เพื่อค้นหาเครื่องลูกข่ายระบบ ระบบจะชี้ไปที่
เครื่องลูกข่ายที่ตรงตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีเครื่องลูกข่ายที่ตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 รายการ ระบบจะแสดงรายการ
ทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไข และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ และกด OK เพื่อไปยังเครื่องลูกข่ายนั้นได้

รูปที่ 5-6 ผลการค้นหาเครื่องลูกข่าย
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การขออนุญาตเข้าควบคุมเครื่องลูกข่ายและยกเลิกการควบคุมเครื่องลูกข่าย
ในการขออนุญาตผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายเพื่อเข้าควบคุมเครื่อง สามารถทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุม
2. คลิกขวาที่เครื่องลูกข่าย เลือก Control Permission > Request for Control Permission

รูปที่ 5-7 การขออนุญาตเข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันความต้องการส่งข้อความขออนุญาตเข้าควบคมุเครื่องลูกข่าย ให้ ตอบ Yes เมื่อต้องการขอ
อนุญาต

รูปที่ 5-8 หน้าต่างยืนยันการขออนุญาตเพื่อเข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย
4. ผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าควบคุมเครื่องจากผูด้ ูแลระบบได้ จะปรากฏข้อความขึ้นที่หน้าจอ
เครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุมดังนี้

รูปที่ 5-9 หน้าต่างแจ้งเตือนการขออนุญาตให้เข้าควบคุมเครื่องลูกข่าย
5. เมื่อต้องการยกเลิกการควบคุมเครื่องลูกข่าย ให้คลิกขวาที่เครื่องลูกข่าย เลือก Control Permission> Stop Control
Permission หลังจากคลิกแล้วเครื่องลูกข่ายจะเข้าสู่สภาวะที่ต้องขอสิทธิ์อีกครั้ง
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บทที่ 6 การบริหารจัดการกลุ่มเครื่องลูกข่าย
บริหารกลุ่มเครื่องลูกข่าย
ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกลุ่มและจัดกลุ่มให้แก่เครื่องลูกข่ายได้ โดยสามารถจัดกลุ่มได้หลากหลาย เช่น การจัดกลุ่มตาม
สถานที่หรือหน่วยงานในองค์กร หรือจัดกลุ่มตามเงื่อนไขที่ต้องการได้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา จัดการและเข้าถึงเครื่องลูกข่าย
ที่ถูกติดตั้งใช้งานตามพื้นที่ต่างๆ เช่น สาขาต่างจังหวัด ตามแผนก ฝ่ายงาน หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนการทํารายงานสรุป พร้อมทั้งแสดง
สถานะของจํานวนเครื่องลูกข่ายในแต่ละกลุ่ม
ซอฟต์แวร์สตาร์แคทสามารถจัดสร้างกลุ่มของเครื่องลูกข่ายได้ 3 ประเภท คือ

Static Group

กลุ่มเครื่องลูกข่ายหลัก (Static Group) เป็นกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่กําหนดได้อย่างอิสระโดยผู้บริหารระบบ
เช่น การสร้างกลุ่มตามแผนกหรือฝ่าย สถานที่ติดตั้ง เป็นต้น เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องสามารถเป็นสมาชิก
ในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลักได้เพียง 1 กลุ่ม

Virtual Group

กลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Group) เป็นกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่กําหนดโดยผู้บริหารระบบ เสมือนเป็น
ทางลัด (Shortcut) เพื่อประโยชน์ในการจัดการเฉพาะอย่างของกลุ่ม เช่น สร้างกลุ่มของเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษเฉพาะผู้บริหาร

Condition
Group

กลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข (SQL Group) เป็นกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่สามารถกําหนดเงื่อนไขในการจัดกลุ่ม
ได้แบบอัตโนมัติ เช่น ตามหน่วยงาน สถานที่ ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงไอพี ระบบปฏิบัติการที่ตดิ ตั้ง
ชนิดอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย
เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดได้ มาจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบ

โดยระบบจะมีกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มตั้งต้นของระบบ และไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มเครื่องลูกข่ายทั้งหมด (All Group) เป็นกลุ่มที่แสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดในระบบ (ไม่รวม
เครื่องลูกข่ายที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Agent ในกลุ่ม Unmanaged Device)
All

Unassigned

Unmanaged
Devices

กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ยังไม่ถูกกําหนดกลุ่ม (Unassigned Group) เป็นกลุ่มที่แสดงเครื่องลูกข่ายที่ พบใหม่ใน
ระบบและเครื่องลูกข่ายที่ยังไม่ถูกจัดกลุ่มและเมื่อเครื่องลูกข่ายได้ถูกจัดกลุ่มแล้วเครื่อง ลูกข่ายนั้นจะถูกลบ
ออกจาก Unassigned Group โดยอัตโนมัติ
กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ไม่ได้ติดตั้ง Agent โดยระบบจะแสดงชื่อเครื่องลูกข่ายหรือหมายเลข เครือข่าย (IP
Address) ที่ค้นหาแล้วพบว่ามีการเปิดใช้งานและยังไม่ได้ติดตั้ง ซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย (Agent) ซึ่งผู้ดูแล
ระบบสามารถสั่งติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายได้จาก หน้าจอควบคุม* และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
นั้นได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายแล้ว สัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายนั้นจะถูกลบออกจากกลุ่ม Unmanaged
Device และย้ายไปยังกลุ่ม Unassigned โดยอัตโนมัติ
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การแสดงข้อมูลของกลุ่มเครื่องลูกข่าย ที่กลุ่มจะแสดงจํานวนเครื่องออนไลน์และจํานวนสมาชิกทั้งหมด เช่น ฝ่ายการตลาด (23/26)
เป็นต้น นอกจากนี้ยังบันทึกและแสดงผลข้อมูลความเร็วอินเตอร์เน็ตและปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ ได้อีกด้วย

กลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักและกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน
กลุ่มเครื่องลูกข่ายทั้ง 2 มีวิธีการสร้างและจัดการที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันคือเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องสามารถเป็น
สมาชิกในกลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักได้เพียง 1 กลุ่ม แต่สามารถเป็นสมาชิกในกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือนได้ไม่จํากัด
การสร้างกล่ฎมเครื่องลูกข่ายหลักและกล่ฎมเครื่องลูกข่ายเสมือน
1. ที่แถบ System Explorer คลิกขวาที่หน้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย เลือก Add New Group > Static Group หรือ Virtual
Group

รูปที่ 6-1 การสร้างกลุ่มเครื่องลูกข่าย (Static Group และ Virtual Group)
2. ที่หน้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย จะแสดงกลุ่มของเครื่องลูกข่ายใหม่ โดยชื่อตั้งต้นของกลุ่มคือ New Group
3. ทีห่ น้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย คลิกขวาที่กลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ เลือก Rename Group

รูปที่ 6-2 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเครื่องลูกข่ายหลัก

4. เปลี่ยนชื่อกลุ่มตามต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
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5. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขชื่อของกลุ่มได้อีกวิธีหนึ่ง โดยคลิกขวาที่กลุ่มเลือก Setting จะแสดงหน้าต่างสําหรับการตั้งค่า (Group
Setting) ดังรูป

รูปที่ 6-3 การเลือกหน้าต่างกําหนดค่า Group Setting

รูปที่ 6-4 หน้าต่าง Group Setting เพื่อกําหนดค่า
แก้ไขชื่อในช่อง Group Name และกำหนดช่วงเวลาตรวจสอบการออนไลน์เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด Update เพื่อยืนยัน

การกําหนดสมาชิกให้แก่กลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน
การจัดเครื่องลูกข่ายให้เป็นสมาชิกของกลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน สามารถทําได้โดยทําตามขั้นตอนดังนี้
1. ค้นหาเครื่องลูกข่ายที่ต้องการจัดกลุ่ม
2. คลิกที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการย้ายกลุ่มค้างไว้ จากนั้นลากเครื่องลูกข่ายนั้นไปวางที่ชื่อกลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักหรือกลุ่มเครื่องลูกข่าย
เสมือนที่ต้องการ (Drag & Drop)
3. เมื่อกําหนดสมาชิกให้กับกลุ่มผู้ใช้สามารถดูจํานวนของเครื่องลูกข่ายที่เป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้จากตัวเลขที่แสดงหลังชื่อของกลุ่ม
เช่น Group A (25/30) โดยหมายเลขชุดแรกหมายถึงจํานวน เครื่องลูกข่ายที่มีสถานะเปิดเครื่อง และหมายเลขชุดหลังหมายถึง
จํานวนเครื่องลูกข่ายทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
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4. คลิกที่กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ได้กําหนดเครื่องลูกข่ายใหม่ลงไปยังกลุ่มที่หน้าต่างของเครื่องลูกข่าย (Member) จะพบสมาชิกที่ย้าย
กลุ่มมาแสดงอย่ฎ

รูปที่ 6-5 หน้าต่างเครื่องลูกข่ายที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

กลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข
กลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข เป็นกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่สมาชิกภายในกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่ผู้บริหารระบบกําหนด โดย
ผู้บริหารระบบไม่ต้องเลือกเครื่องลูกข่ายเหมือนกับในกรณีของกลุ่มเครื่องลูกข่ายหลักและกลุ่มเครื่องลูกข่ายเสมือน แต่จะต้องกําหนด
เงื่อนไขสําหรับกลุ่มเครื่องลูกข่าย เช่น กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ออฟไลน์ไปภายใน
30 นาที, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ออฟไลน์ไป 7 วัน, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ไม่ติดตั้งแอนตี้ไวรัส, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ IP Address ซ้ํากับเครื่อง
อื่น, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ตั้งชื่อซ้ําในระบบ, กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ Agent ไม่ทำงานหรือถูกถอนออก เป็นต้น โดยมีวิธีการสร้างกลุ่มดังนี้
1. ที่แถบ System Explorer คลิกขวาที่หน้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย เลือก Add New Group > SQL Group

รูปที่ 6-6 การสร้างกลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข (SQL Group)
2. ที่หน้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย จะแสดงกลุ่มของลูกข่ายใหม่ โดยชื่อตั้งต้นของกลุ่มคือ New Group
3. ทีห่ น้าต่างของกลุ่มเครื่องลูกข่าย คลิกขวาที่กลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ เลือก Rename Group แล้วตั้งชื่อกลุ่มตามความต้องการ
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รูปที่ 6-7 การเปลี่ยนชื่อกลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข
การกําหนดเงื่อนไขให้กับกลุ่ม
ผู้บริหารระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขของกลุ่มได้ โดยทําตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาที่กลุ่มแล้วเลือก Setting จะแสดงหน้าต่างสําหรับการตั้งค่าดังรูป

รูปที่ 6-8 การเลือกหน้าต่าง Group Setting

รูปที่ 6-9 หน้าต่าง Group Setting เพื่อกําหนดเงื่อนไข

42 | P a g e

Manual

2. ที่หัวข้อ Group SQL คลิกที่ SQL Wizard จะแสดงหน้าต่าง SQL Wizard ดังรูป

รูปที่ 6-10 หน้าต่าง SQL Group Wizard

3. ที่ Data Name เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการกําหนดเงื่อนไข (Key word) เช่น เลือกเครื่องลูกข่ายที่ ไม่ได้ติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย
ให้คลิกเลือกที่ Check box ชื่อ Computer.AgentVersion (สามารถตรวจสอบชนิดของข้อมูลได้จากแถบ Description)
4. ที่แถบ Value ใส่ค่าของเงื่อนไขที่ต้องการ โดยคลิกที่ช่องของ Value 2 ครั้ง และใส่ค่าที่ต้องการ เช่น 2012.8.23 หมายความว่าให้
เลือกเครื่องลูกข่ายที่เอเจนท์เวอร์ชัน 2012.8.23 เมื่อกําหนดเงื่อนไขแล้ว กด Done

รูปที่ 6-11 ตัวอย่างการกําหนดเงื่อนไข

5. ที่แถบ Group Property ใน Group SQL จะแสดงคําสั่งเงื่อนไข (SQL Command) ให้โดยอัตโนมัติ กด Update
6. ทีก่ ลุ่มเครื่องลูกข่ายตามเงื่อนไข จะแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ตรงตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ และที่หน้าต่างของกลุ่มเครื่องลูก
ข่ายจะแสดงจํานวนของเครื่องลูกข่ายภายในกลู่มที่ออนไลน์อยู่และจํานวนเครื่องลูกข่ายในกลุ่มทั้งหมด
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รูปที่ 6-12 กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ตรงตามเงื่อนไข

การลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย
การลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่จะลบ ดังนี้
กล่ฎมเครื่องลูกข่ายถูกลบ
Static Group
Virtual Group
SQL Group

เงื่อนไขในการลบ

สถานะเครื่องลูกข่าย

ย้ายเครื่องลูกข่ายออกจากกลุ่มก่อน ย้ายไปยัง Static Group ใหม่
ลบ
ลบกลุ่มได้ทันที
ยังคงอยู่ใน Static Group เดิม
ลบกลุ่มได้ทันที
ยังคงอยู่ใน Static Group เดิม
ตารางที่ 6-1 ความหมายของการลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย

ดังนั้น หากลบกลุ่มเครื่องลูกข่ายชนิด Static Group โดยที่ยังไม่ได้ย้ายเครื่องลูกข่ายออกจาก กลุ่มก่อนเมื่อสั่งลบกลุ่มเครื่อง
ลูกข่ายจะไม่สามารถทําได้และที่แถบ Log Messages จะมีข้อความระบบแสดง ดังรูป

รูปที่ 6-12 error log เมื่อลบ Static Group ที่มีเครื่องลูกข่ายอยู่
ขั้นตอนการลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย
1. ที่แถบ System Explorer คลิกเลือกกลุ่มที่ต้องการลบจากหน้าต่างกลุ่มเครื่องลูกข่าย
2. ย้ายเครื่องลูกข่าย ออกจากกลุ่มเครื่องลูกข่ายก่อน กรณีที่กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ต้องการลบเป็น Static Group ตามเงื่อนไขข้างต้น
3. ที่หน้าต่างกลุ่มเครื่องลูกข่าย คลิกขวาที่กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ต้องการลบเลือก Delete Group
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รูปที่ 6-13 การลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย
4. จะแสดงหน้าต่าง Delete Group!! เพื่อยืนยันการลบ กด Yes เพื่อยืนยัน หรือกด No เพื่อยกเลิก

รูปที่ 6-14 หน้าต่างเพื่อยืนยันการลบกลุ่มเครื่องลูกข่าย
5. เมื่อสั่งลบกลุ่มเครื่องลูกข่ายแล้ว กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ถูกสั่งลบจะถูกลบออกจากหน้าต่างกลุ่มเครื่องลูกข่าย
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บทที่ 7 บริหารทรัพยากรระบบ
สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บข้อมูลของเครื่องลูกข่ายได้ทั้งรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องลูกข่าย และ
รายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูกข่าย และระบบจะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลของสตาร์แคทซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ใน
การทํารายงานสรุปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรทางด้านไอทีที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
และสามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านสารสนเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่าย
ทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่ายที่สตาร์แคท เซิร์ฟเวอร์ได้จัดเก็บมานั้นจะอยู่ในรูปแบบของ XML ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและ
สามารถนําออกเพื่อนําไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้ โดยที่ทรัพยากรระบบจะถูกจัดเก็บมาโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาในการตั้งค่าระบบ
โดยแยกประเภทของข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ขนาดของไฟล์ทรัพยากรมีขนาดเล็ก โดยข้อมูลแต่ละเครื่องจะมีขนาด
ประมาณ 20-100 KByte ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดของทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องได้ โดยคลิกเลือกเครื่อง
ที่ต้องการดูรายละเอียดของทรัพยากรระบบ จะปรากฏหน้าต่างแสดง Details ของเครื่องลูกข่าย ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
รายการ

คําอธิบาย

รายละเอียด

General

ข้อมูลทั่วไป

แสดงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของเครื่องลูกข่าย

Hardware Inventory

อุปกรณ์ระบบ

แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกข่าย

Software Inventory

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย

Monitoring

การทํางานของเครื่อง

Notifications

ข้อความเตือน

แสดงรายชื่อโปรแกรม โพรเซส และการใช้งานทรัพยากร
เครื่อง
แสดงข้อความเตือนของเครื่องลูกข่าย

History

ประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์

แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ถูกเรียกใช้งานบนเครื่องลูกข่าย

Additional

การจัดเก็บ Inventory เพิ่มเติม

แสดงรายการข้อมูล Inventory ที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากรายการ
ตั้งต้นที่ระบบจัดเก็บ
ตารางที่ 7-1 แสดงความหมายของแถบรายการ
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รายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย
ภายในหน้า ต่างรายละเอียดทั่วไปจะประกอบไปด้วยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดทั่วไปของ ระบบปฏิบัติการและ
รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องลูกข่ายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 7-1 รายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย
รายละเอียดในแถบรายการ “General”
Details:
หัวข้อ
Brand
Model
Alias
Machine Name
Total Memory
Total Storage
IP Address
MAC Address
Based Server
Last Respond
Agent Version

คําอธิบาย
ยี่ห้อของเครื่องลูกข่าย
รุน่ ของเครื่องลูกข่าย
ชื่อเสมือนที่ตั้งขึ้นสําหรับเครื่องลูกข่าย
ชื่อเครื่องลูกข่ายที่กําหนดไว้จริงในระบบปฏิบัติการ
ขนาดรวมของหน่วยความจําที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูกข่าย
ขนาดของระบบเก็บข้อมูลหลัก (Harddisk)
หมายเลข IP Address ของเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานอยู่ในระบบเครือข่าย
หมายเลขประจําของการ์ดเครือข่ายที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูกข่าย
ชื่อเครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องลูกข่ายนั้นถูกควบคุม
วันและเวลาล่าสุดที่เครื่องลูกข่ายติดต่อกับสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดรุ่นของเอเจนท์ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย
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หัวข้อ
Agent ID
Logon User
Domain/Workgroup
Computer Type
Description

คําอธิบาย
เลขประจําตัวของสตาร์แคทเอเจนท์ซึ่งสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวกําหนดให้และจะไม่ซ้ํากัน
ในระบบเน็ทเวิร์ค
ชื่อที่ใช้ล็อคออนเข้าระบบ
ชื่อของโดเมนหรือเวิร์คกรุ๊ปที่เครื่องลูกข่ายนั้นเป็นสมาชิกอยู่
บอกประเภทของเครื่องลูกข่าย
คําอธิบายเครื่องลูกข่าย
ตารางที่ 7-2 ความหมายของรายละเอียดทั่วไป

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

รหัสลงทะเบียนระบบปฏิบัติที่ติตตั้งอยู่บนเครื่องลูกข่าย

Installer

ผู้ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

Language

ภาษาที่เลือกใช้

Country

ชื่อประเทศ

OS Folder

บอกตําแหน่งของไดเรคทอรี่ของระบบปฏิบัติการ

Install Date

วันที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

Uptime

ระยะเวลาที่เครื่องลูกข่ายได้ใช้งาน (หลังจากติดตั้งเอเจนท์)

Last Boot

ระยะเวลาล่าสุดที่เครื่องลูกข่ายเปิดเครื่อง
ตารางที่ 7-3 ความหมายของรายละเอียดทั่วไปของระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่าย
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รายละเอียดรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ภายในหน้าต่างข้อมูลระบบของเครื่องลูกข่ายจะประกอบด้วยข้อมูลรายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องลูกข่าย (Hardware
Inventory) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 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

คาอธิบาย

Printer

รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องลูกข่าย

Multimedia

รายละเอียดการ์ดเสียง และชุดคอนโทรลเกมส์
ตารางที่ 7-4 ความหมายของรายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์

รายละเอียดรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
ภายในหน้าต่างรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลูกข่าย จะแสดงรายชื่อ (Software Name) รุ่นของซอฟต์แวร์
(Software Version) หมายเลขในการลงทะเบียน (Product ID) โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง (Location) วันที่ติดตั้ง (Installation Date) โดย
รายการของซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีรายการเหมือนกันกับที่ปรากฏอยู่ที่ Add/Remove Program ที่เครื่องลูกข่าย

รูปที่ 7-3 รายละเอียดซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย
ผู้ใช้งานสามารถกาหนดค่าตั้งต้นของทรัพยากรระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้โดยคลิกขวาบนหน้าจอ 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 โดยระบบได้แบ่ง หมวดหมู่ และชนิดของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ ายต่อการตรวจสอบ ได้แก่ Lost, Found, Warning และ
Changed เช่น อุปกรณ์ RAM สูญหาย, ตรวจพบซอฟต์แวร์เพิ่ม หรือเกิดการเปลี่ยน Workgroup และหมายเลขเครือข่ายบนเครื่องลูก
ข่าย เป็นต้น
โดยในรายการ “Change Alert” จะทาให้ผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้งานระบบรับทราบข้อมูลการเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน
เครื่องลูกข่ายได้ สาหรับข้อมูลสรุปผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบภาพรวมได้จาก Dashboard ของระบบในส่วนของ “Devices
Notification” และในกรณีที่ได้บันทึกค่าตั้งต้นของระบบไว้ ระบบแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลตั้งต้น ผ่าน
ทางหน้าจอควบคุมและสามารถส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าไว้
สาหรับการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลตั้งต้น คลิกที่แถบย่อย “Compare with Original” ดัง
รูป
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รูปที่ 7-5 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 7-6 รายละเอียดค่าตั้งต้นระบบ
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รายละเอียดประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย
ผู้ควบคุมระบบหรือผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ ประวัติการล็อคออน-ล็อคอ๊อฟ ประวัติการ
เปิดเครื่องของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องได้จากแถบ Histories ค่าตั้งต้นของระบบจะไม่ได้บันทึกประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่อง
ลูกข่ายไว้แต่จะบันทึกการล็อคอิน (Logon History) และการเปิดเครื่อง (Online History) ไว้ ผู้ดูแลระบบจะต้องกําหนดเครื่องลูกข่าย
ที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์และตั้งค่าให้มีการตรวจสอบการใช้งาน (โดยวิธีการตั้งค่าสามารถดูได้จาก บทที่ 4 หัวข้อ 4.5
การตั้งค่าการทํางานของเครื่องลูกข่ายเป็นรายเครื่อง) โดยประวัติการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่ายแสดงดังรูปที่ 7-7

รูปที่ 7-7 รายละเอียดการใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องลูกข่าย
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย
ผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้งานระบบสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายได้ เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ เช่น ในการควบคุมทรัพยากรต่างๆ หรือนําข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายนี้ไปใช้งานร่วมกับระบบ STARCAT
HELPDESK เป็นต้น โดยการบันทึกข้อมูลผู้ครอบครองเครื่องลูกข่ายสามารถทําได้ดังนี้
1. คลิ ก ขวาที่ เ ครื่ อ งลู ก ข่ า ยที่ ต้ อ งการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของผู้ ค รอบครองเครื่ อ งลู ก ข่ า ยนั้ น เลื อ ก Data > Additional
Information

รูปที่ 7-8 เมนูสําหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย
2. หน้าต่างสําหรับใส่ข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฎดังรูป กรอกข้อมูลต่างๆ ลงไปในช่องจากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูล

รูปที่ 7-9 หน้าต่างสําหรับการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ครอบครองเครื่องลูกข่าย
3. สําหรับหัวข้อ Department และ Location สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม
จะแสดงหน้ า ต่ า งดั ง รู ป กดปุ่ ม
Add เพื่อเพิ่ม Department หรือ Location (เมื่อกด Add ระบบจะสร้างชื่อตั้งต้นเป็น Unassigned) การสร้างข้อมูลทําได้โดย
คลิกที่ชื่อ Unassigned จากนั้นพิมพ์ชื่อที่ต้องการและคลิกที่ส่วนของ Description เพื่อใส่รายละเอียด กด OK เพื่อยืนยัน
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รูปที่ 7-10 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Department

รูปที่ 7-11 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Location

รูปที่ 7-12 หน้าต่างสําหรับการสร้าง Section
หากต้องการลบ Department หรือ Location ให้คลิกที่ Department หรือ Location ที่ต้องการลบ กด Delete เพื่อลบ
จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันการลบ
4. เมื่อจัดเก็บข้อมูลแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกจากหน้าต่างรายละเอียดทั่วไปของเครื่องลูกข่าย (General) ในหัวข้อ Owner
Details
5. สําหรับการบันทึกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อมูลผู้ครอบครองเครื่อง ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึก ได้ในแถบ Machine
Information บนหน้าต่าง Additional Information ซึ่งสามารถระบุชื่อหัวข้อของสิ่งที่ต้องการจัดเก็บได้ โดยการคลิกขวาที่ชื่อ
หัวข้อและเลือก Edit Label และเมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการ เรียบร้อยแล้ว กด OK เพื่อบันทึก โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลและสามารถเรียกดูขอ้ มูลได้จากหน้าต่างเดียวกันนี้
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นอกจากนี้ ระบบยังสามารถส่งหน้าจอรับข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน้าเครื่องผู้ใช้งาน เพื่อรอรับข้อมูลของผู้ครอบครองเครื่อง
ได้แก่ รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน ฝ่าย แผนก ที่อยู่ ชั้น และยังสามารถรองรับได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกด้วย

การตรวจสอบและเฝ้าดูทรัพยากรเครื่องลูกข่าย
การเฝ้าดูทรัพยากรของเครื่องลูกข่าย (System Monitoring) นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ได้
ว่า เครื่องลูกข่ายนั้นมีปัญหาในการทํางานหรือไม่ โดยจะแสดงกราฟการใฃ้งาน CPU และ Memory ของเครื่องลูกข่ายแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ระบบยังแสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ที่กําลังเปิดใช้งาน รายละเอียดโพรเซสทั้งหมดที่กําลังทํางานอยู่ เช่น ชื่อโพรเซส รหัสโพร
เซส การใช้งานเมโมรีข่ องโพรเซสนัน้ เป็นต้น และแสดงรายการและสถานะของเซอร์วิสที่ติดตั้ง โดยการใช้งานสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. คลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการเฝ้าดูทรัพยากรระบบ
2. ที่หน้าต่าง Details ไปที่แถบรายการ Monitoring
3. จะปรากฏหน้าต่างของการใช้งานทรัพยากรระบบของเครื่องลูกข่าย โดยแสดงในรูปแบบกราฟ
ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งปิดโพรเซสหรือโปรแกรมที่ต้องการได้ โดยที่แถบ Running หรือแถบ Processes ให้ คลิกขวาที่
รายการโปรแกรมหรือโพรเซสที่ต้องการปิด จากนั้นเลือก Kill Process เพื่อสั่งปิด

การแสดงสรุปทรัพยากรของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในระบบ
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเรี ย กดู ส รุ ป ภาพรวมของทรั พ ยากรของเครื่ อ งลู ก ข่ า ยในระบบแต่ ล ะชนิ ด เช่ น สรุ ป จํ า นวนของ
ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในองค์กร หรือ สรุปจํานวนของซอฟต์แวร์แต่ละซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งใช้งานทั้งหมดได้จากฟังก์ชั่น HW/SW
Inventory โดยการคลิกเลือกที่ Tools จากแถบเมนูหลัก จากนั้นเลือก HW/SW Inventory จะแสดงหน้าต่างสรุปทรัพยากรเครื่องลูก
ข่ายทั้งหมดในระบบดังรูป

รูปที่ 7-13 หน้าต่างแสดงสรุปทรัพยากรของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในระบบ
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
สตาร์แคทได้จัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ด้วยระบบ เช่น ชื่อโครงการ, หมายเลข
ครุภัณฑ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์, ประเภทอุปกรณ์, หน่วยงานที่สังกัด, รหัสหน่วยงาน, สถานที่, ผู้ครอบครองเครื่อง, วันเวลาที่จัดซื้อ,
วันที่ตรวจรับ, วันที่ครบสัญญารับประกัน, ใบสั่งซื้อ, ระยะเวลารับประกัน, Book Value, สัญญาเช่าซื้อ, วันที่ยืม-คืน, สัญญาบํารุงรักษา
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา, เงื่อนไขการบริการ (SLA), ราคาต่อหน่วย, บริษัทผู้ขาย เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดเก็บได้โดยผ่านทาง
หน้าจอรับข้อมูล (Additional Information) ซึ่งจะทําให้ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ทางด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้
1. คลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ไปที่รายการ Data --> Additional Information

รูปที่ 7-14 รายการ Additional information
2. จะปรากฏหน้าต่าง Additional information ไปที่แถบรายการ “Custom Information” โดยสามารถเปลี่ยนลาเบลที่แสดงใน
หน้าต่างรับข้อมูล โดยคลิกขวาที่ตําแหน่งของลาเบลที่ต้องการ เลือก“Edit Label” ดังรูป

รูปที่ 7-15 หน้าต่างรับข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องลูกข่าย
3. ตั้งชื่อลาเบลได้ตามต้องการ แล้วกด Enter ชื่อของลาเบลจะเปลี่ยนตามที่ได้ตั้งไว้
4. เมือ่ ตั้งชื่อลาเบลต่างๆ เรียบร้อยแล้วกด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
5. ผู้ดแู ลระบบกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด OK ระบบจะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
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รูปที่ 7-16 การบันทึกข้อมูลในหน้าต่าง Machine Information

การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ฟังก์ชั่นสําหรับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนเว็บคอนโซลสตาร์แคท สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลระบบอย่าง
แท้จริง โดยสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ กับการติดตั้งใช้งานจริง และแสดงจำนวนการใช้งานที่เกินลิขสิทธิ์
พร้อมทั้งมูลค่าที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม และควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นยังสามารถจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จัดกลุ่มของซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ จัดเก็บข้อมูลสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ จัดการ
ซ อ ฟ 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 อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้
โดยเปิดใช้งาน Web Console แล้วคลิกเลือก Software License Management บนเมนูหลัก

รูปที่ 7-17 ปุ่ม Software License Management บนเมนูหลัก
หน้าแรกจะเป็นหน้า Overview License แสดงภาพรวมของการติดตั้งซอฟต์แวร์ภายในองค์กร

รูปที่ 7-18 หน้า Overview License
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การเลือกใช้งานส่วนอื่น สามารถเลือกได้จาก Navigation Bar ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ

รูปที่ 7-19 Navigation Bar
การจัดกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Software Group Summary)
เพื่อรวบรวมซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันซึ่งมีหลายเวอร์ชันไว้ด้วยกัน ทําให้สามารถบริหารลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้อย่างครบถ้วน
1. คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเพิ่มกลุ่มซอฟต์แวร์

รูปที่ 7-20 การเพิ่มกลุ่มซอฟต์แวร์
3. เพิ่มชื่อกลุ่มซอฟต์แวร์ในช่อง Software Group Name
4. จัดประเภทของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ ด้วยการเลือก Software Category จาก Dropdown List

รูปที่ 7-21 การจัดประเภทของกลุ่มซอฟต์แวร์
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5. ตั้งค่าการแจ้งเตือนและข้อความสาหรับแจ้งเตือนทางอีเมล สามารถเปิดการใช้งานการแจ้งเตือน โดยคลิกเลือกหัวข้อการแจ้งเตือนที่
ต้องการ และแก้ไขข้อความสาหรับแจ้งเตือนในกรอบด้านล่าง ดังรูปที่ 7-22 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึก
หัวข้อ

การแจ้งเตือน

Expired
Full of Software
Software count

แจ้งเตือนเมื่อพบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทหี่ มดอายุ
แจ้งเตือนเมื่อมีการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครบตามจานวนลิขสิทธิ์ที่มี
แจ้งเตือนเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตามจานวนที่ระบุไว้
ตารางที่ 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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รูปที่ 7-24 การเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการเข้ากลุ่ม(2)
9. การแก้ไข หรือ ลบ กลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถทําได้โดย คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar จากนั้น
ให้เลือกกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม

เพื่อแก้ไขกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือ คลิกที่ปุ่ม

เพื่อลบ

รูปที่ 7-25 การแก้ไขและการลบ Software Group

การจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License)
เนื่องจากในแต่ละรายการการจัดซื้อนั้นสามารถประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หลายตัวได้ ระบบจึงออกแบบให้แยกส่วนของลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ออกมาต่างหาก ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ ได้แก่ ชื่อ กลุ่มซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ บริษัทผู้ขาย ชื่อผู้ติดต่อ วันที่จัดซื้อ วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดอายุการใช้งาน ประเภทลิขสิทธิ์ หมายเลขลิขสิทธิ์
จํานวนลิขสิทธิ์ และราคาทีจ่ ดั ซือ้ เป็นต้น
1. คลิกเลือก Software License บน Navigation Bar
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเพิ่มกลุ่มซอฟต์แวร์

รูปที่ 7-26 การเพิ่มรายการ Software License(1)
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3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วน
โดยสามารถเลือกกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้จากรายการที่มีในระบบ หรือ คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเพิ่มกลุ่มใหม่

รูปที่ 7-27 การเพิ่มรายการ Software License(2)
4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อบันทึก

รูปที่ 7-28 การเพิ่มรายการ Software License(3)
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5. การแก้ไข หรือ ลบ รายการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สามารถทําได้โดย คลิกเลือก Software License บน Navigation Bar จากนั้นให้
เลือกรายการที่ต้องการ
คลิกที่ปุ่ม

เพื่อแก้ไข

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อลบ

รูปที่ 7-29 การแก้ไขและการลบรายการ Software License
รายการการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(Purchasing)
ใน 1 รายการการจัดซื้ออาจประกอบด้วยหลายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายการการจัดซื้อ
พร้อมทั้ง เลือกลิข สิท ธิ์ ซอฟต์ แ วร์ (จากหั วข้ อที่ ผ่า นมา) เข้า มาผนวกในรายการการจั ด ซื้อได้ รายละเอีย ดของรายการการจั ด ซื้ อ
ประกอบด้วย หมายเลขรายการการจัดซื้อ ชื่อโครงการ บริษัทผู้ขาย วันที่จัดซื้อ พร้อมทั้งยังสามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ .PDF
.DOC .DOCX .XLS .XLSX .JPG .PNG .BMP ได้อีกด้วย
1. คลิกเลือก Purchasing บน Navigation Bar
2. คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเพิ่มรายการการจัดซื้อซอฟต์แวร์ (Purchase order)

รูปที่ 7-30 การเพิ่มรายการการจัดซื้อ (Purchase order)
3. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Purchase order แล้วคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทําขั้นตอนต่อไป
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รูปที่ 7-31 กรอกข้อมูลการจัดซื้อ (Purchase order)
4. คลิกที่ปุ่ม Select Software License เพื่อเลือกรายการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

รูปที่ 7-32 เลือก Software License เพื่อผูกข้อมูลกับการจัดซื้อ (Purchase order) (1)
5. เลือกรายการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Select เพื่อยืนยัน หรือ คลิกที่ปุ่ม Add Software License เพื่อเพิ่ม
รายการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ใหม่
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รูปที่ 7-33 เลือก Software License เพื่อผูกข้อมูลกับการจัดซื้อ (Purchase order) (2)

รูปที่ 7-34 เพิ่ม Software License เพื่อผูกข้อมูลกับการจัดซื้อ (Purchase order)
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6. สามารถแนบไฟล์อ้างอิงได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Upload file

รูปที่ 7-35 แนบไฟล์ข้อมูลการจัดซื้อ (Purchase order)
7. คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก

รูปที่ 7-36 บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ (Purchase order)
8. การแก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สามารถทําได้โดยคลิกเลือก Purchasing บน Navigation Bar จากนั้นให้เลือก
รายการที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม

เพื่อแก้ไข หรือ คลิกที่ปุ่ม

เพื่อลบ

รูปที่ 7-37 การแก้ไขและการลบรายการการจัดซื้อ (Purchase order)
การจัดสรรลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Allocate)
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดสรรลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตามกลุ่มซอฟต์แวร์ที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งสามารถกําหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับ
ผู้ใช้งาน และบันทึกประวัติการเข้าใช้งานครั้งล่าสุด โดยแสดงเป็นวัน เวลา ได้
1. คลิกเลือก Software Group Summary บน Navigation Bar
2. คลิกที่ชื่อกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ต้องการ

รูปที่ 7-38 เลือก Software Group
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นั้น เช่น รายการซอฟต์แวร์ในกลุ่ม จํานวนเครื่องลูกข่ายและชื่อเครื่องลูกข่ายที่
ติดตั้งซอฟต์แวร์ไป ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

รูปที่ 7-39 Software Group Infomation
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4. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการจัดสรรลิขสิทธิ์ แล้วคลิกที่ปุ่ม Allocate Key
5. เลือก License Key ที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม Allocate

รูปที่ 7-40 Allowcate License Key

6. เช่นเดียวกัน หากต้องการถอน License Key ให้คลิกที่ปุ่ม Unallocate Key
7. คลิก Confirm เพื่อยืนยัน

รูปที่ 7-41 Unallowcate License Key
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การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
1. ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ต้องการ จาก Software Group Summary แล้วคลิกที่ชื่อของ Software Group

รูปที่ 7-42 เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการถอนการติดตั้ง

2. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการถอนการติดตั้ง
3. คลิกที่ปุ่ม Uninstall Software
4. คลิกที่ปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันถอนการติดตั้ง

รูปที่ 7-43 เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
การตั้งค่าการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
คลิกเลือก Configuration บน Navigation Bar เพื่อทําการเพิ่ม การลบ และการแก้ไข Software Category, License
Type, BSA Member
1. เลือกแท็บ Software Category เพื่อจัดการประเภทของซอฟต์แวร์
คลิกที่ปุ่ม
คลิกที่ปุ่ม

เพื่อ เพิ่มประเภทของซอฟต์แวร์
เพื่อ ลบประเภทของซอฟต์แวร์
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รูปที่ 7-44 Add Software Category

รูปที่ 7-45 Delete Software Category
2. เลือกแท็บ License type เพื่อจัดการประเภทของลิขสิทธิ์
คลิกที่ปุ่ม
คลิกที่ปุ่ม

เพื่อ เพิ่มประเภทของซอฟต์แวร์
เพื่อ ลบประเภทของซอฟต์แวร์

รูปที่ 7-46 Add License Type
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รูปที่ 7-47 Delete License Type
3. เลือกแท็บ BSA member เพื่อจัดการรายชี่อสมาชิกกลุ่ม BSA
BSA: Business Software Alliance หรือ กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ สมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มพันธมิตรทรัพย์สินทางปัญญาสากล หรือ IIPA: International Intellectual Property Alliance การก่อตั้ง
BSA มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไปในสถานที่ทํางาน ซึ่งมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ BSA
แต่ไม่มีการซื้อใบอนุญาต การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย และการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
เว็บไซต์
คลิกที่ปุ่ม

เพื่อ เพิ่มสมาชิกกลุ่ม BSA

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อ ลบสมาชิกกลุ่ม BSA

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อ แก้ไขสมาชิกกลุ่ม BSA

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

รูปที่ 7-50 Edit BSA Member
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4. เลือกแท็บ Manageable Software เพื่อเลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงที่ Software List บน Navigation Bar

รูปที่ 7-51 เลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงที่ Software List บน Navigation Bar (1)

รูปที่ 7-52 เลือกซอฟต์แวร์ไปแสดงที่ Software List บน Navigation Bar (2)
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บทที่ 8 ควบคุมเครือ่ งลูกข่ายระยะไกล
ก่อนควบคุมเครื่องลูกข่าย
ในการเข้าควบคุมเครื่องลูกข่ายของสตาร์แคท สามารถทําได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ขออนุญาตจากเครื่องลูกข่ายก่อนเข้าควบคุม
2. ควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต
ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานระบบแต่ละแอคเคาท์ได้ โดยการควบคุมของสตาร์แคททั้ง 2 มีข้อ
แตกต่าง คือ เมื่อมีการขออนุญาตจากเครื่องลูกข่ายก่อนเข้าควบคุม ผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายสามารถทราบถึงสถานะการถูกควบคุมโดยจะ
ปรากฏไอคอนที่ทาร์สกบาร์ รวมไปถึงสามารถหยุดการควบคุมได้จากไอคอนดังกล่าวด้วย สตาร์แคทสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้
เสมือนกับการควบคุมที่เครื่องลูกข่ายโดยสามารถใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ดของเครื่องลูกข่ายได้ (Remote Control) หรือการเฝ้ามอง
เครื่องลูกข่ายเพียงอย่างเดียว (Remote Monitoring) โดยผู้ควบคุมระบบสตาร์แคทจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพหน้าจอของ
เครื่องลูกข่ายแบบทันที (Real Time) และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในขณะนั้น

การควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล
สตาร์แคทสามารถเข้าควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกลเปรียบเสมือนนั่งทํางานอยู่ที่เครื่องลูกข่าย โดยสตาร์แคทสามารถเข้า
ควบคุมเครื่องลูกข่ายได้พร้อมกันครั้งละหลายๆ เครื่อง (เซสชั่นของการควบคุมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องที่ใช้ในการควบคุม) ซึ่ง
สามารถเข้าควบคุมได้แม้ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินเข้าใช้เครื่องอีกทั้งยังสามารถล็อกเมาส์ คีย์บอร์ดและหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ควบคุมได้
เพื่อป้องกันความสับสนในการควบคุม ขั้นตอนการเข้าควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการควบคุม ( กรณีที่ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทันที ต้องขออนุญาตเครื่องลูกข่าย
ทุกครั้งก่อนควบคุม )
2. คลิกที่รายการ Remote Control
3. ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายจะปรากฏที่หน้าต่าง Remote Control (client name)

รูปที่ 8-1 ภาพ Icon Remote Control
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รูปที่ 8-2 ภาพหน้าจอ Console ขณะเลือกลูกข่ายเพื่อ Remote Control

รูปที่ 8-3 ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ถูกควบคุม

การเฝ้ามองเครื่องลูกข่ายระยะไกล
สตาร์แคทสามารถเฝ้ามองเครื่องลูกข่าย โดยสามารถเห็นหน้าจอการทํางานของเครื่องลูกข่ายที่ถูกเฝ้ามอง และไม่รบกวน
ผู้ใช้งานที่เครื่องลูกข่ายนั้น และสามารถเฝ้ามองได้พร้อมกันทีละหลายๆ เครื่อง (เซสชั่นของการควบคุมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
เครื่องที่ใช้ในการควบคุม) ขั้นตอนการเฝ้ามองเครื่องลูกข่ายระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการเฝ้ามอง (กรณีที่ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทันทีต้องขออนุญาตเครื่องลูกข่าย
ทุกครั้งก่อนการควบคุม)
2. คลิกที่รายการ Screen Monitoring
3. ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายจะปรากฏที่หน้าต่าง “Remote Control”

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

การจับภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่าย
สตาร์แคทสามารถจับภาพนิ่งของหน้าจอภาพเครื่องลูกข่าย (คล้ายกับการถ่ายรูปหน้าจอ) และส่งมาแสดงผลที่หน้าจอของ
สตาร์คอนโซลได้ทีละเครื่องหรือหลายเครื่องพร้อมๆ กัน โดยสตาร์คอนโซลจะเปิดหน้าต่างจับภาพหน้าจอเพื่อแสดงภาพเล็กของ
หน้าจอเครื่องลูกข่ายและสามารถเลือกดูหน้าจอเครื่องลูกข่ายที่จับภาพมาได้ตามต้องการ โดยยังสามารถกําหนดความละเอียด ขนาด
และระยะเวลาในการจับภาพแบบอัตโนมัติได้เพื่อลดภาระในการใช้ทรัพยากรระบบเครือข่ายให้มากที่สุด และบันทึกภาพเป็น JPG,
PNG, TIFF ได้ ขั้นตอนของการจับภาพ หน้าจอสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. เลือกเครื่องที่ต้องการจับภาพหน้าจอ หากต้องการจับภาพหน้าจอเครื่องลูกข่ายพร้อมกันหลายเครื่องให้เลือกเครื่องลูกข่ายหลาย
เครื่องพร้อมกัน
2. คลิกที่รายการ Capture screen
3. ระบบจะนําภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายมาแสดงให้อัตโนมัติ

รูปที่ 8-6 ภาพ Icon Capture screen

รูปที่ 8-7 ภาพหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่ถูกจับภาพ
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การปรับตั้งค่าการแสดงผลในการควบคุมเครื่องลูกข่าย
ในหน้าต่างของการควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล ไปที่รายการ Connection Option เพื่อตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับ
การเรียกใช้ครั้งต่อไปได้ ซึ่งจะมีรายการย่อยดังนี้

รูปที่ 8-8 ภาพ Icon Connection Option

รูปที่ 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
การปรับแต่งขนาดบิตสีของหน้าจอเครื่องที่ถูกควบคุม

 True Color
 8-bit color
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บทที่ 9 คําสั่งและชุดคําสั่งประมวลผลระยะไกล
คําสั่งประมวลผลระยะไกลคืออะไร
คําสั่งประมวลผลระยะไกลหรือรีโมทคอมมานด์เป็นคําสั่งที่สตาร์แคทส่งไปที่เครื่องลูกข่าย เพื่อให้เครื่องลูกข่ายประมวลผล
ตามคํ า สั่ ง ที่ ต้ อ งการ โดยสตาร์ แ คทสามารถรองรั บ คํ า สั่ ง ได้ ทั้ ง คํ า สั่ ง ของ ดอส, วิ น โดวส์ และคํ า สั่ ง ภายในสตาร์ แ คท (StarCat
command) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้บริหารระบบสามารถใช้งานคําสั่ง
ประมวลผลระยะไกลสั่งงานเครื่องไคลเอนท์ จํานวนมากๆ ได้พร้อมๆ กันโดยไม่ต้องเข้าควบคุมหน้าจอ เช่น สั่งให้เครื่องไคลเอนท์
ทั้งหมดรันซอฟต์แวร์สแกนไวรัส หรือ สั่งปิดไวรัสโพรเซส (ในกรณีที่รู้ชื่อโพรเซส) เป็นต้น

ตัวอย่างคําสั่ง Example Remote command
คําสั่ง

การใช้งาน

CMD:[MS-DOS Command]

เรียกใช้ Command ของดอส โดยสั่งคําสั่งที่ต้องการให้รัน เช่น CMD
SCANDISK.EXE หรือ CMD: mkdir c:\testing

CMDO:[MS-DOS Command]

เหมือนกับ CMD แต่จะใช้กับคําสั่งที่ให้ผลลัพธ์กลับมาแสดงที่ Console เช่น
คําสั่ง NET Start, NET USER, TYPE, DIR, ROUTE PRINT, NETSTAT –an
เป็นต้น

RUN:[Command] ^[Parameter]

สั่งให้เอ็กซิคิวท์ หรือเปิดไฟล์หรือคําสั่งที่ส่งไป เช่น RUN: C:\Testing.Jpg
หรือ RUN scandisk ^C: เป็นต้น

EXEC:[Command] ^[Parameter]

สั่งให้เอ็กซิคิวท์ หรือเปิดไฟล์หรือคําสั่งที่ส่งไปแล้วรอจนกว่าจะจบโพรเซสนั้น
จึงจะสามารถทําคําสั่งถัดไปได้ เช่น EXEC: ^C:\Testing.Jpg หรือ EXEC:
scandisk ^C:

LISTPROCESS

แสดงรายชื่อโพรเซสทั้งหมดในเครื่องไคลเอนท์

LISTAPPLICATION:

แสดงรายชื่อซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่กําลังเปิดใช้งานอย่ฎ

KILLPROCESS:[process name]

ปิดโพรเซสที่มีชื่อตรงกับที่ระบุ เช่น KILLPROCESS:notepad

TYPE:filename

แสดงรายละเอียดภายในเท็กซ์ไฟล์ที่ต้องการ
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คําสั่ง

การใช้งาน

DELAY:[msec]

สั่งให้ซอฟต์แวร์หยุดการทํางานชัว่ ขณะเป็นเวลาเท่ากับจํานวน millisecond
ที่ระบุ เช่น DELAY: 1000 เป็นการให้หยุดการทํางานเป็นเวลา 1 วินาทีใช้ใน
การสั่งให้ซอฟต์แวร์หยุดรอเพื่อให้งานบางอย่างเสร็จสิ้นก่อน

DIR:[DIR NAME]

สั่งให้แสดงรายชื่อไฟล์เหมือนคําสั่ง DIR ในดอส เช่น DIR:C:\*.* /w หรือ
DIR:C:\WINDOWS\*.exe /w
สั่งให้คัดลอกไฟล์จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยปลายทางไม่ต้องระบุชื่อไฟล์
เช่น COPY: C:\Autoexec.bat D:\

COPY:[Src,Dest]
MKDIR:[Dirname]

สั่งให้สร้างโฟลเดอร์ตามชื่อที่ระบุ เช่น MKDIR: C:\TESTFOLDER

RMDIR:[Dirname]

สั่งให้ลบโฟลเดอร์ตามชื่อที่ระบุ เช่น RMDIR: C:\TESTFOLDER

DEL:[Filename]

สั่งให้ลบไฟล์ที่ระบุ เช่น DEL C:\Test.txt

DOWNLOAD:[Filename]

สั่งให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ระบุไปยังโฟลเดอร์สําหรับดาวน์โหลด เช่น
DOWNLOAD: VNC.EXE

MSG:[Message]

สั่งให้แสดงข้อความที่เครื่องไคลเอนท์ เช่น MSG: HELLO

REPLY:[Message]

สั่งให้ส่งข้อความกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ เช่น REPLY: HELLO

CTRL:[CtrlCommand]
CtrlCommand = EMPTYRECYCLEBIN,

ควบคุมเครื่องไคลเอนท์ตามคําสั่งที่ระบบ เช่น CTRL:SHUTDOWN หรือ
CTRL:CHKDSK

INSTALL:[PackageName]

สั่งให้ download และ install แอพพลิเคชั่นที่เครื่องปลายทาง เช่น
INSTALL: VNC โดยจะต้องมี Package ตามที่อ้างถึงอย่ฎ ในโฟลเดอร์ของ
FTP ด้วย

UNINSTALL:[Appname]

สั่งให้ Uninstall แอพพลิเคชั่นที่เครื่องปลายทาง เช่น UNINSTALL: VNC

CONSOLEMSG:MKDIR:[DIR NAME]

สร้างโฟลเดอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล

CONSOLEMSG:RMDIR:[DIR NAME]

ลบโฟลเดอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล

CONSOLEMSG:DEL:[FILENAME]

ลบไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล

SETCOMPUTERNAME:{ComputerName} สั่งให้เปลี่ยนชื่อเครื่องไคลเอนต์
;@BACKGROUND

ใช้เป็นคําสั่งแรกใน Script เพื่อบอกให้ระบบรันสคิปต์ในโหมด Silent คือจะ
ไม่ฎการแสดงผลหรื
ม่
อข้อความรบกวนผู้ใช้
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Parameters สําหรับฝั่งไคลเอนท์
$DOWNLOADPATH!$

ใช้ระบุแทนชื่อ Temp โฟลเดอร์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เช่น C:\TEMP

$SYSTEMPATH!$
$AGENTPATH!$

ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ระบบของไคลเอนท์ เช่น C:\WINNT ,
C:\WINDOWS
ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ที่ติดตั้งเอเจนท์

$AGENTIP!$

ใช้ระบุ IP Address ของ เอเจนท์

$SYSTEMNAME!$

ใช้ระบุชื่อระบบปฏิบัติการของไคลเอนท์

Parameters สําหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอนโซล
&SYSTEMPATH!&
ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ระบบ ของคอนโซล หรือเซิร์ฟเวอร์
เช่น C:\WINNT
&CONSOLEPATH!&
ใช้ระบุแทนชื่อ โฟลเดอร์ที่ติดตั้งคอนโซล หรือเซิร์ฟเวอร์
&AGENTNAME!&

ใช้ระบุแทนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของไคลเอนท์ที่กําลัง
ประมวลผลคําสั่ง
ใช้ระบุแทนหมายเลข AGENTID ของไคลเอนท์ที่กําลัง
ประมวลผลคําสั่ง
ใช้ระบุ IP Address ของไคลเอนท์ที่กําลังประมวลผลคําสั่ง

&AGENTID!&
$AGENTIP!$

ตารางที่ 9-1 ตารางแสดงตัวอย่างของคําสั่งระยะไกลของสตาร์แคท

การใช้งานคําสั่งระยะไกล
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ สตาร์แคทได้จัดเตรียมคําสั่งที่จําเป็นในการจัดการและยัง
รองรับคําสั่งในรูปแบบของคําสั่ง DOS อีกด้วยการใช้งานคําสั่งระยะไกลสามารถปฏิบัติได้ ตามขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.

เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการสั่งงาน (สามารถสั่งงานหลายๆ เครื่องพร้อมๆ กันได้)
ไปยังรายการ Execute Command
จะปรากฏแถบที่รอรับคําสั่งขึ้น
พิมพ์คําสั่งที่ต้องการสั่งงาน หรือเลือกคําสั่งที่ต้องการสั่งงาน หลังจากนั้นกด Enter

รูปที่ 9-1 ภาพ Icon Execute Command

รูปที่ 9-2 ภาพแถบสําหรับพิมพ์คําสั่ง Execute Command
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การสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล
สตาร์แคทสามารถนําคําสั่งประมวลผลระยะไกลมารวมกันและบันทึกไว้ใช้ตามงานที่ต้องการโดยเรียกคําสั่งดังกล่าวว่ากลุ่ม
คําสั่งประมวลผลระยะไกลซึ่งผู้ควบคุมระบบสามารถนําคําสั่งดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและเพื่อให้สามารถสั่งการให้
เครื่องลูกข่ายทํางานได้หลายคําสั่งจากการส่งกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกลเพียงครั้งเดียวขั้นตอนการสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผล
ระยะไกลสามารถปฏิบัติดังนี้
1. ที่หน้าต่าง Resources เลือกรายการ Advanced Scripts

รูปที่ 9-3 หน้าต่างของรายการ Advanced Scripts
2. คลิกขวาที่รายการ Advanced Scripts เลือก New (เมื่อต้องการสร้างกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล)
3. ระบบจะให้ตั้งชื่อ Script
4. หลังจากตั้งชื่อ Script ชุดคําสั่งประมวลผลเสร็จ คลิก OK
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รูปที่ 9-4 หน้าต่างในการสร้าง Script

การส่งกลุ่มสั่งประมวลผลระยะไกลไปยังเครื่องลูกข่าย
การส่งกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกล สามารถปฏิบัติได้โดยเลือกกลุ่มคําสั่งประมวลผลระยะไกลที่ต้องการ โดยการคลิกที่
Script ของกลุ่มคําสั่งระยะไกล แล้วลากไปวางยังเครื่องลูกข่ายหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการส่งคําสั่งไปประมวลผลระยะไกล
(Drag and Drop)

รูปที่ 9-5 หน้าต่าง StarCat10 ที่กําลังเลือก Script เพื่อส่งคําสั่งประมวลผลระยะไกล

82 | P a g e

Manual

บทที่ 10 การจัดการไฟล์
ในระบบสตาร์แคท มีฟังก์ชั่นสําหรับการจัดการไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องลูกข่ายต่างๆ ในระบบมากมายโดยผู้ใช้งานระบบ
สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การค้นหาเครื่องลูกข่ายจากโพรเซส เซอร์วิส โปรแกรม ไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเครื่องลูกข่าย การ
รับส่งไฟล์หรือการแก้ไขไฟล์ในเครื่องลูกข่าย เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบผลการสั่งงานและการทํางานได้จากหน้าจอ
ควบคุม

ส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายโดยใช้คําสั่ง
การส่งไฟล์ (File Transfer) ไปยังเครื่องลูกข่าย สตาร์แคทสามารถส่งไฟล์ได้ในทั้งรูปแบบของการส่งไฟล์เป็นรายเครื่องหรือ
ส่งไฟล์เป็นกลุ่มได้การรับส่งไฟล์ในระบบที่มีเครื่องลูกข่ายจํานวนมาก สตาร์แคทสามารถกําหนดกลไกการรับส่งไฟล์ให้มีประสิทธิภาพ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายโดยการตั้งค่า File Transfer ให้เหมาะสม (การปรับแต่งค่า File Transfer ศึกษาได้จากบทที่ 3)
ก่ อ นที่ จ ะใช้ ง านฟั ง ก์ ชั่ น นี้ จ ะต้ อ งตรวจสอบว่ า ไฟล์ ที่ ต้ อ งการส่ ง ไปยั ง เครื่ อ งลู ก ข่ า ยนั้ น อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง C:\Program
Files\Moscii Systems\StarCat 10 Server\FTPFOLDER หรือไม่ เนื่องจากการส่งไฟล์นั้นตัวระบบจะทําส่งไฟล์ที่อยู่ในตํา แหน่ง
ดังกล่าว (ในกรณีที่ใช้คําสั่ง DOWNLOAD:) ซึ่งขั้นตอนในการส่งไฟล์สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการไฟล์
2. ไปทีร่ ายการ Execute Command เลือกคําสั่ง DOWNLOAD รูปแบบของการ DOWNLOAD มี 2 รูปแบบ ดังนี้
DOWNLOAD: ชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง
DOWNLOAD: ชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง, ตําแหน่งของเครื่องปลายทาง
หมายเหตุ

 คําสั่ง DOWNLOADR เป็นคําสั่งให้สามารถส่งต่อไฟล์ ณ จุดทิ่ผิดพลาดได้
 คําสั่ง DOWNLOADX เป็นคําสั่งที่ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก FTP Broker ที่กําหนด
รูปที่ 10-1 แถบสําหรับพิมพ์คําสั่ง Execute Command และคําสั่ง DOWNLOAD

การส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายโดยใช้เมนูลัด
การส่งไฟล์โดยใช้คําสั่งในการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย ไฟล์ต้องอยู่บนเครื่องสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์เท่านั่นแต่ในกรณีที่ต้องการ
ส่งไฟล์จากเครื่องผู้ดูแลระบบไปยังเครื่องลูกข่าย สามารถใช้เมนูลัด “Transfer file(s) to Target Machine” ดังแสดงในรูป
โดยขั้นตอนการส่งไฟล์สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการส่งไฟล์ สามารถเลือกลูกข่ายได้หลายเครื่องพร้อมกัน
คลิกเมนูลัด “Transfer File(s) To Target Machine”
จะปรากฎหน้าต่างการค้นหาไฟล์ที่ต้องการส่ง
คลิก “Open” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
ระบุตําแหน่งปลายทางที่จัดเก็บไฟล์ แล้วคลิก “OK” เพื่อยืนยันการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย
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รูปที่ 10-2 Icon เมนูลัด Transfer File(s) To Target Machine

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

รูปที่ 10-4 ระบุตําแหน่งปลายทางที่จัดเก็บไฟล์

การส่งไฟล์อัตโนมัติ
ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบ มีความต้องการส่งไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไฟล์มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขไฟล์หรือส่งไฟล์
ตามช่วงเวลาที่กําหนดโดยอัตโนมัติ สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์สามารถสร้างตารางงานในการส่งไฟล์ในรูปแบบดังกล่าวได้โดยสตาร์แคท
เซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบไฟล์ว่ามีการอัพเดตข้อมูลของไฟล์หรือไม่ ก่อนการส่งและส่งไปยังโฟลเดอร์ปลายทางตามที่กําหนดไว้ในตาราง
งาน ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ใช้อัลกอริทึม MD-5 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดชนิดของไฟล์ทีต้องการได้อีกด้วย
การสร้างตารางงานการส่งไฟล์สามารถทําได้ดังนี้
1. ไปที่แถบรายการ “FILE TRANSFER” ในหน้าต่าง “Resources”
2. คลิกขวาที่รายการย่อย “AUTOTRANSFER” แล้วเลือก “NEW”
3. จะปรากฏหน้าต่าง “Create Automatic File Transfer” กําหนดค่าซึ่งอธิบายได้ดังนี้
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แถบรายการ File Transfer

รูปที่ 10-5 การกําหนดรายชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง

หัวข้อ

คําอธิบาย

Display Name

ชื่อของตารางงานการส่งไฟล์

File List

ชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง

Target folder

ตําแหน่งปลายทางที่จัดเก็บไฟล์ (กรณีที่ตําแหน่งปลายทาง ไม่มี
ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ)

Disable

ยกเลิกตารางงานการส่งไฟล์ชั่วคราว
ตารางที่ 10-1 รายละเอียดของแถบรายการ File Transfer
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แถบรายการ Operation Period (ระบุวัน เวลา ที่ต้องการส่ง)

รูปที่ 10-6 การกําหนดช่วงเวลาการส่งไฟล์
หัวข้อ

คําอธิบาย

Start Time

เวลาเริ่มต้นการส่งไฟล์

Stop Time

เวลาสิ้นสุดการส่งไฟล์

Transfer Text File
เป็นไฟล์ข้อความให้ใช้ StarCat Protocol
Using StarCat Protocol
ตารางที่ 10-2 รายละเอียดของแถบรายการ Option

แถบรายการ Target Computer (ระบุเครื่องลูกข่ายที่ต้องการส่งไฟล์) มีขั้นตอนดังนี้

 คลิกขวาที่หน้าจอเลือก “Add”
 เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ แล้วกด “OK”
 กด “OK” อีกครั้งเพื่อยืนยันการสร้างตารางงาน
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รูปที่ 10-7 เครื่องลูกข่ายของตารางานที่สร้าง
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บทที่ 11 การติดตัง้ ซอฟต์แวร์
การติดตั้งซอฟต์แวร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานด้านการติดตั้งซอฟต์แวร์
สตาร์แคทจึงมีความสามารถในการส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้งยังเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่ายได้ โดยที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานระบบ
สามารถสั่งงานติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ครั้งละหลายเครื่องและยังสามารถติดตั้งได้โดยที่ผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายไม่ต้องหยุดทํางาน และ
ตรวจสอบสรุปผลการทํางานได้จากหน้าจอควบคุม
ด้วยฟังก์ชั่นการติดตั้งซอฟต์แวร์สําเร็จรูประยะไกลจะช่วยให้การติดตั้งหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ภายในองค์กร หรือแม้กระทั่ง
การอัพเดทแพตท์ของซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์โดยกําหนดเป็น
ตารางงานได้อีกด้วย สตาร์แคทยังได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับสร้างชุดติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Package Creator) ได้จากหน้าจอ
ควบคุม โดยรองรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบของไฟล์ที่หลากหลาย เช่น MSI, EXE (ในกรณีที่ใช้ Package แบบ MSI จะสามารถ
ถอย Version ของซอฟต์แวร์กลับไปก่อนหน้าได้ในกรณีที่ระหว่างการติดตั้งเกิดปัญหาขึ้น) จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและ
จํานวนบุคคลากรที่ต้องติดตั้งหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่ในองค์กร

การติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้คําสั่งด่วน
ผู้ดูแลระบบจัดเตรียมชุดซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งแล้ว (รายละเอียดการทําแพ็คเกตดูได้จากภาคผนวก) สามารถจัดส่งชุด
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายได้โดยสามารถปฎิบัติได้ดังนี้
1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของลูกข่ายที่ต้องการส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้ง
2. คลิกไอคอน “Deploy Software to Target Machine” ปรากฎหน้าต่างไฟล์ที่ติดตั้ง
3. เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งแล้วคลิก “ตกลง” สตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้งยังเครื่องลูกข่ายทันที

รูปที่ 11-1 ไอคอน Deploy Software to Target Machine
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การติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ฟังก์ชั่น Software Deployment
สตาร์แคทมีเครื่องมือช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ การติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสามารถกําหนดวิธีการส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้ง (Push and Pull mode) และสามารถระบุวัน ช่วงเวลาในการติดตั้ง เครื่องลูกข่าย
หรือกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ เป็นต้น สามารถตรวจสอบสถานะของการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Deploy Status) อีกทั้งยังมีตัวช่วยการ
สร้างงานติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน การเรียกใช้งานฟังก์ชั่น Software Deployment ทําได้โดยไปที่เมนู Management
> Software Deployment

รูปที่ 11-2 หน้าต่างการจัดการ Software Deployment
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Software Deployment สามารถทําได้ดังนี้
1. ที่หน้าต่าง Software Deployment คลิกขวาที่รายการ Deployment Name เลือก New Deployment จะแสดงหน้าต่าง
ช่วยเหลือสําหรับการสร้างงานติดตั้ง ดังรูป

รูปที่ 11-3 หน้าต่างช่วยเหลือ General Deployment Information
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2. ที่หน้าต่างแรกให้การระบุข้อมูลและเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งโดยใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
หัวข้อ
Deployment Name

คําอธิบาย
ชื่อของงานติดตั้งที่สร้างขึ้น

Install Package

ซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง

Product Display Name

ชื่อของซอฟต์แวร์ที่จะแสดงเมื่อติดตั้งที่เครื่องลูกข่าย

Description

รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน

ตารางที่ 11-1 อธิบายการกําหนดข้อมูลซอฟต์แวร์ของฟังก์ชั่น Software Deployment
3. เมื่อใส่ข้อมูลและเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการแล้วคลิก “Next” จะแสดงหน้าต่าง Deploy Method and retries ดังรูป

รูปที่ 11-4 หน้าต่างช่วยเหลือ Deploy method and retries
ให้ระบุค่าต่างๆ ดังตาราง 11-2 เมื่อตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก “Next”
หัวข้อ

คําอธิบาย

Deploy Method

วิธีการติดตั้งโดยเลือกได้ 2 วิธีคือ
I. PUSH คือระบบส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้งโดยอัตโนมัติ
II. PULL คือผู้ใช้สามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งเองได้

Retries

จํานวนครั้งที่ต้องการให้เครื่องลูกข่ายพยายามเมื่อการติดตั้งครั้งแรก
ไม่สําเร็จ

Retry Interval

รอบระยะเวลาที่กําหนดให้เครื่องลูกข่ายพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์
ใหม่ฎกครั
อ่ ้ง
ตารางที่ 11-2 อธิบายการกําหนดวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์
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4. กําหนดเวลาหรือเหตุการณ์ที่ต้องการให้งานติดตั้งทํางานจากหน้าต่าง โดยกําหนดค่าต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 11-5 หน้าต่างช่วยเหลือกําหนดการติดตั้ง

รูปที่ 11-6 หน้าต่างช่วยเหลือกําหนดวันและเวลาทํางาน
หัวข้อ

คําอธิบาย

Start Date

กําหนดวันเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์

Begin Time

กําหนดเวลาเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์

End Time

กําหนดเวลาหยุดติดตั้งซอฟต์แวร์

User Event

กําหนดให้ทํางานเมื่อมีเหตุการณ์ที่กําหนด

User Logon

กําหนดให้ติดตั้งเมื่อผู้ใช้ Logon

User Logoff

กําหนดให้ติดตั้งเมื่อผู้ใช้ Logoff
ตารางที่ 11-3 อธิบายการกําหนดวันและเวลาทํางาน
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5. เมื่อกําหนดค่าต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม Finish ที่หน้าต่าง Software Deployment จะแสดงตารางงานที่สร้าง ดังรูป

รูปที่ 11-7 รายการของตารางงานติดตั้งซอฟต์แวร์
เพื่อให้ตารางงานดังกล่าวทํางานตามวันและเวลาหรือเหตกุารณ์ที่กําหนดจะต้องเริ่มการทํางานโดยคลิกขวาที่รายชื่องานที่
ต้องการและเลือก Controls > Start สถานะของงานที่แถบ Status จะต้องแสดง ‘Start’ ซึ่งหมายถึงตารางงานนั้นถูกเปิดการทํางาน
แล้ว
การกําหนดเครื่องลูกข่ายให้ติดตั้งซอฟต์แวร์
1. คลิกเลือกที่ตารางงานที่ต้องการกําหนดเครื่องลูกข่าย
2. ที่หน้าต่างรายชื่อเครื่องลูกข่าย คลิกขวาและเลือก Add จะแสดงหน้าต่างสําหรับเลือกเครื่องลูกข่าย
3. คลิกเลือกกลุ่มเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่ต้องการที่ต้องการจากนั้นกด OK ที่หน้าต่างแสดงรายชื่อเครื่องลูกข่าย จะแสดง
รายชื่อเครื่องลูกข่ายที่ได้กําหนดไว้ หากต้องการยกเลิกสามารถทําได้โดยการคลิกขวาเลือก Remove
เมื่อถึงเวลาทํางานในกรณีที่วิธีการติดตั้งเป็นแบบ PUSH เครื่องลูกข่ายจะได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติสําหรับกรณี
ที่วิธีการติดตั้งเป็นแบบ PULL เมื่อถึงเวลาที่กําหนดที่เครื่องลูกข่ายจะแสดง ที่ทาสก์บาร์ ผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายสามารถเลือกไฟล์
ซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งได้ โดยคลิกขวาที่สัญลักษณ์ที่แสดง และเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้งดังรูป ระบบจะติดตั้งซอฟต์แวร์
ระบบให้โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 11-8 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง
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การตรวจสอบสถานะการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกล
การตรวจสอบสถานะของการติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถดูสถานะได้ดังนี้
1. ที่แถบสถานะของ File Transfer Status จะบอกสถานะของไฟล์ที่ส่งไปยังเครื่องปลายทาง ซึ่งในหน้าต่างของ File Transfer
Status นั้นจะบอกรายละเอียดดังรูป

รูปที่ 11-9 แถบสถานะของ File Transfer Status
2. ที่แถบสถานะของ System Log จะบอกรายละเอียดของการส่งไฟล์ว่าเครื่องปลายทางได้รับไฟล์เรียบร้อย แล้วหรือไม่ และได้
ติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยหรือไม่

รูปที่ 11-10 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง
เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบรูณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ที่ได้ติดตั้งจาก Add/remove Programs ใน
Control Panel ของเครื่องลูกข่ายได้ หรือสั่ง Refresh Inventory จากหน้าจอควบคุมไปยังเครื่องลูกข่ายที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และ
ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งจากแถบ Software Inventory ได้เช่นเดียวกัน

รูปที่ 11-11 การสั่ง Refresh Inventory จากหน้าจอควบคุมไปยังเครื่องลูก
หากการส่งไฟล์สําหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องลูกข่ายเกิดปัญหา เช่น ขาดการติดต่อกับเครือข่ายหรือเครื่องปิดโดย
กระทันหัน ระบบจะตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายนั้นใหม่ และเมื่อเชื่อมต่อได้จะส่งไฟล์ติดตั้งที่ค้างอยู่ไปยังเครื่องลูกข่าย โดย
ส่งต่อไฟล์จากจุดที่เกิดความผิดพลาดในการส่งไฟล์ เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดความผิดพลาดการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่าย
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การถอนซอฟต์แวร์สําเร็จรูประยะไกล
การถอดถอนซอฟต์แวร์ระยะไกลนั้นสามารถทําได้โดยการสั่งงานผ่านฟังก์ชั่นคําสั่งประมวลผลระยะไกลหรือการใช้เมนูสั่งงาน
โดยในการถอนซอฟต์แวร์นั้นจะรองรับซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งตามมาตรฐาน MSI ดังนั้นในบางกรณีซอฟต์แวร์บางประเภทที่ถูกติดตั้ง
โดยผู้ใช้เองซึ่งไม่รองรับเทคโนโลยี MSI อาจจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้อย่างสมบรูณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
ได้ผ่านหน้าจอควบคุมโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การถอดถอนซอฟต์แวร์โดยใช้คําสั่งประมวลผลระยะไกล
1. เลือกเครื่องหรือกลุ่มของลูกข่ายที่ต้องการ และกดที่สัญลักษณ์ Execute
Command
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ ติ ด ตั้ ง โ ด ย ส ต า ร์ แ ค ท
2. พิมพ์คําสั่ง UNINSTALL:{Package Name} โดย Package Name คือ ชื่อของ
(สามารถดูชื่อได้จากแถบ PACKAGES ใน Resources ของหน้าจอควบคุม) หรือชื่อของซอฟต์แวร์ ที่แสดงในแถบ Software
Inventory ของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง
3. กด Enter ระบบจะดําเนินการถอดถอนซอฟต์แวร์แบบไม่แสดงสถานะที่เครื่องลูกข่ายผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถานะการถอดถอน
ซอฟต์แวร์ได้จาก Log Message บนหน้าจอควบคุม

รูปที่ 11-12 หน้าต่างสําหรับเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง
การถอดถอนซอฟต์แวร์โดยใช้เมนูสั่งงานด่วน
1. บนหน้าจอควบคุม ไปที่เมนู Management > Inventory Management
2. ที่แถบย่อย SOFTWARE คลิกเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการถอนการติดตั้ง ระบบจะแสดงรายชื่อเครื่องลูกข่ายทั้งหมดที่ติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่เลือกไว้
3. คลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการถอนการติดตั้ง และเลือก Uninstall Software

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

ข้อควรคํานึงถึงในการติดตั้งซอฟต์แวร์
ในการส่งซอฟต์แวร์ไปติดตั้งยังเครื่องลูกข่ายจํานวนมากอาจทําให้เกิดผลกระทบกับการใช้งานระบบเครือข่าย ในสตาร์แคท
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดการใช้งานแบนวิดธ์ที่ใช้ในการส่งเพื่อถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลได้เอง โดยค่าตั้งต้นของระบบจะกําหนดที่ 100%
การกําหนดค่าจํานวนการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลนั้นจะต้องทําอย่างระมัดระวัง และเพื่อป้องกันปัญ หาการใช้
ทรัพยากรของระบบเครือข่ายอย่างหนักและอาจทําให้ระบบเครือข่ายมีปัญหาได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการติดตั้งซอฟต์แ วร์
สําเร็จรูปมีดังต่อไปนี้
1. ความเร็วของระบบเครือข่าย (Link Speed) ระหว่างสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่าย
2. โครงสร้างของระบบเครือข่ายและโครงสร้างของระบบสตาร์แคท
3. ขนาดของซอฟต์แวร์ที่ต้องการส่งไปติดตั้งยังเครื่องลูกข่าย
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ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบพิจารณาแล้วพบว่าสภาพแวดล้อมในขณะนั้นไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกล ผู้ดูแล
ระบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม เช่น
1. กําหนดช่วงเวลาในการติดตั้งโปรแกรมให้ทํางานในช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นของการใช้งานเครือข่ายต่ํา เช่น หลังเวลางานหรือทํา
ในเวลากลางคืน โดยใช้การเปิดเครื่องลูกข่ายระยะไกลเพื่อติดตั้งโปรแกรม
2. ในกรณีที่เ ครื่อ งลูก ข่า ยที่ต้องการติดตั้งซอฟต์แ วร์อยู่ใ นเครือข่ายระยะไกล (WAN) ผู้ดูแ ลระบบอาจส่งต้นฉบับของชุดติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องปลายทาง โดยใช้ CD หรือ External Storage ก่อน แล้วใช้ชุดคําสั่งประมวลผลระยะไกลในการสั่งงานติดตั้ง
โปรแกรม โดยสามารถกําหนดเวลาในการติดตั้งโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Automator
3. ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดให้เครื่องลูกข่ายใดๆ ที่อยู่ในเครือข่ายระยะไกล ทําหน้าที่เป็น FTP Broker เพื่อเป็นตัวกลางในการส่ง
ไฟล์ติดตั้งซอฟต์แวร์แทน FTP Server หลักของสตาร์แคทเซิร์ฟเวอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งไฟล์ติดตั้งซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
ระยะไกลได้โดย FTP Broker จะ Synchronize ไฟล์ต่างๆ จาก FTP Server หลักมาจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถสําเนา
ไฟล์ต่างๆ จากภายนอก เช่น CD หรือ External Storage ไปจัดเก็บไว้แบบ Manual ก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้
โดยวิธีการปกติอย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบเครือข่ายอีกด้วย
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บทที่ 12 การตั้งเวลาการทํางานล่วงหน้า
สตาร์แ คทสามารถกําหนดให้เ ครื่อ งลูก ข่ายทํางานตามที่ต้อ งการตามเวลาที่กํ าหนดไว้ไ ด้ และเมื่อถึง วัน เวลาที่กํ า หนด
สตาร์แคทจะส่งคําสั่งไปยังเครื่องลูกข่ายที่ต้องการเพื่อให้เครื่องลูกข่ายทํางานตามที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นของสตาร์แคทเกือบ
ทุกฟังก์ชั่นสามารถกําหนดให้ใช้งานแบบตั้งเวลาล่วงหน้าได้

แนะนําฟังก์ชั่นตั้งเวลาการปฏิบัติงาน
สตาร์แคทได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปฏิบัติงาน (Task Scheduling) เพื่อเป็นการลดภาระหน้าที่งานและเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ โดยในการทํางานลักษณะดังกล่าว สตาร์แคทสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่น Task Automators
ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นของ Task Automators ได้โดยปฏิบัติดังนี้
1. เปิดสตาร์แคท คอนโซล แล้วคลิกขวาที่รายการ Task Automators เลือก New

รูปที่ 12-1 การสร้างตารางงาน
2. เมื่อคลิก New จะปรากฏหน้าต่าง Create Task ขึ้นดังรูป

รูปที่ 12-2 หน้าต่าง Create Task
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ซึ่งแถบรายการต่างๆของหน้าต่าง Create Task สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้
Task

รายละเอียดของงานที่ต้องการปฏิบัติ

Schedule

ตารางเวลาที่ต้องการให้ระบบทํางาน

Option

ฟีเจอร์เพิ่มเติมของฟังก์ชั่นการตั้งเวลา

Target

เครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ

ตารางที่ 12-1 ตารางแสดงรายละเอียดของส่วนประกอบของหน้าต่างการตั้งเวลาทํางานล่วงหน้า

การใช้งานฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการปฏิบัติงาน
การสร้างตารางงานให้แก่เครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายนั้น สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ในหน้าต่าง Resources คลิกขวาที่ Task Automators เลือก New เพื่อสร้างตารางงาน
2. ระบบจะสร้างตารางงานที่ชื่อ Noname ให้โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการตั้งชื่อให้กับตารางงานสามารถแก้ไขชื่องานได้โดยแก้ไขในช่อง
Task Name

รูปที่ 12-3 แถบรายการ Task
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3. กําหนดงานและรายละเอียดของตารางงานในช่อง Task Details

รูปที่ 12-4 การกําหนดรายละเอียดของงาน
4. ตั้งเวลาในการปฏิบัติงานโดยไปที่แถบรายการ Option

รูปที่ 12-5 การกําหนดช่วงเวลาของงาน
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การตั้งเวลางานนั้นสามารถตั้งได้ 4 รูปแบบดังนี้
Daily คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายวัน
Weekly คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายสัปดาห์
Monthly คือ การตั้งตารางงานให้ปฏิบัติงานแบบรายเดือน
Once คือ การตั้งตารางให้ปฏิบัติงานโดยระบุวันที่ต้องการปฏิบัติงาน
5. ระบุเวลาที่ต้องการปฏิบัติงานโดยไปที่ช่อง Start Time
6. การกําหนดตารางงานให้กับเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายนั้นทําได้โดยการคลิกขวาในแถบรายการ Target เลือก Add แล้ว
เลือกเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการแล้วคลิก OK
7. หลังจากที่ได้กําหนดเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องลูกข่ายแล้วที่แถบรายการ Target จะปรากฏชื่อของเครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องลูก
ข่ายดังรูป

รูปที่ 12-6 กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ถูกกําหนดงาน
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การแก้ไขตารางงาน
เมื่อได้สร้างตารางงานที่ต้องการแล้ว และมีความต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขงานลงในตารางงานที่สร้างไว้สามารถทําได้โดย
1.
2.

คลิกรายการ AUTOMATORS เพื่อดูตารางงานที่ได้สร้างไว้
คลิกขวาที่ตารางงานที่ต้องการแก้ไขแล้วเลือก Edit

รูปที่ 12-7 การแก้ไข
3. จะปรากฏหน้าต่างการแก้ไขตารางงาน Edit Task (Task Name)

รูปที่ 12-8 แก้ไขงาน
4. แก้ไขคําสั่งที่ต้องการแล้วคลิก OK
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บทที่ 13 นโยบายระบบและกําหนดสิทธิ์
ในการใช้งานเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มีความจําเป็นต้องกําหนดสิทธิ์ในการใช้งานของเครื่องลูกข่ายให้
สอดคล้องตามนโยบายขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการควบคุมการละเมิดสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้วย
เช่นกัน การกําหนดสิทธิ์เครื่องลูกข่ายนั้นสามารถทําได้หลายวิธี โดยสตาร์แคทได้จัดเตรียมให้มีความสามารถในการกําหนดนโยบาย
ระบบเพื่อกําหนดสิทธิ์ขึ้นโดยไม่อาศัยการทํางานของ Domain Controller การกําหนดสิทธิ์บนเครื่องลูกข่ายให้เครื่องลูกข่ายที่อยู่ใน
ระบบสตาร์แคททํางานภายใต้นโยบายระบบที่กําหนดไว้โดยมีผลใช้บังคับทันที ทําให้การกําหนดสิทธิ์บนเครื่องลูกข่ายมีผลเป็นรูปธรรม
โดยไม่ต้องลงทุนสร้างระบบการกําหนดสิทธิ์เครื่องลูกข่ายที่สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรระบบเครือข่าย และสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในกรณีที่องค์กรมีการใช้งานระบบ Active Directory และมีการกําหนดนโยบายด้วย Domain Controller โดยสามารถกำ
หนดนโยบาย เช่น ป้องกันการเข้าใช้ Control Panel ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ ซ่อนไม่ให้แสดงไดร์ฟ (Logical Drive) เป็นต้น

การสร้างไฟล์นโยบายระบบ
สตาร์แคทได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการกําหนดนโยบายระบบ (POLICY) เพื่อช่วยให้ผฎแลระบบสามารถทํ
ู้ดู
างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน สตาร์แคทสามารถสร้างนโยบายระบบได้ โดยนโยบายระบบใน
สตาร์แคทแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 Windows XP_2K_VISTA: เป็นนโยบายระบบที่ใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Windows
2000/XP/Vista/Seven/8/10
 Windows95_98: เป็นนโยบายระบบที่ใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 95/98
ซึ่งการสร้างนโยบายระบบสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกขวาที่รายการ Client Policy เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Create New Policy ดังรูป

รูปที่ 13-1 รายการ POLICY
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รูปที่ 13-2 หน้าต่างการสร้างนโยบายระบบ
2. ตั้งชื่อให้กับนโยบายที่สร้างขึ้น (Policy Name) และเลือก Template ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายแล้วคลิก “OK”

รูปที่ 13-3 การตั้งชื่อและรูปแบบของนโยบายระบบ
3. จะปรากฏไฟล์นโยบายระบบที่ได้สร้างขึ้นในรายการของ Client Policy

รูปที่ 13-4 รายการของไฟล์นโยบายระบบ
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4. คลิกเมาส์สองครั้งที่ไฟล์นโยบายระบบที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่าง PolicyEditor (Policy Name)

รูปที่ 13-5 หน้าต่างการปรับแต่งนโยบายระบบ
5. เลือกนโยบายที่ต้องการใช้ในกําหนดสิทธิ์เครื่องลูกข่ายจากรายการที่แสดง

รูปที่ 13-6 ตัวอย่างของนโยบายระบบ
6. คลิกเมาส์สองครั้งที่นโยบายที่ต้องการ จะปรากฏ Properties ของรายการนโยบายระบบนั้นๆ
7. เลือก Enable เมื่อต้องการใช้งานนโยบาย (กรณีที่เลือก Disable คือ ไม่ใช้นโยบายระบบนี้และ Not Configured คือเลือกใช้ค่าตั้ง
ต้นของระบบ) คลิก “Apply” แล้วคลิก “OK”
8. นโยบายระบบจะเปลี่ยนตามค่าที่ได้กําหนดไว้
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กําหนดนโยบายระบบไปยังกลุ่มของเครื่องลูกข่าย
1. ไปยังหน้าต่าง System Management เพื่อเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่าย แล้วคลิกขวาเลือก Setting ในแถบของ Group Property
จะปรากฏหน้าต่าง

รูปที่ 13-7 Setting กลุ่มของเครื่องลูกข่าย
2. เลือก Policy จากดร็อปดาวน์ลิสต์ ดังรูป

รูปที่ 13-8 หน้าต่างการกําหนดนโยบายระบบให้กลุ่มเครื่องลูกข่าย
3. กลุ่มของเครื่องลูกข่ายจะถูกบังคับใช้นโยบายที่ได้กําหนดเอาไว้โดยอัตโนมัติ
4. คลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายเลือก Advanced > Synchronize Configuration เพื่อให้เครื่องลูกข่ายซิงโครไนส์นโยบายระบบทันที

รูปที่ 13-9 ซิงโครไนส์นโยบายระบบทันทีให้เครื่องลูกข่าย

105 | P a g e

Manual

การตรวจสอบนโยบายระบบที่เครื่องลูกข่ายใช้งาน
การตรวจสอบว่าเครื่องลูกข่ายถูกกําหนดโดยนโยบายระบบนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ไปยังหน้าต่าง System Management เพื่อเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่าย แล้วคลิกเลือก Setting ในแถบของ Group Property
จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
2. ตรวจสอบดูว่า Policy ที่กลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในขณะนั้นคือ ไฟล์นโยบายระบบใด
3. ไปที่หน้าต่าง Resources เลือก POLICY แล้ว เลือกไฟล์นโยบายระบบที่ต้องการทราบหลังจากนั้นคลิกเมาส์สองครั้งเพื่อดู
รายละเอียดของไฟล์นโยบายระบบนั้นว่ากําหนดนโยบายระบบใดบ้าง

รูปที่ 13-10 หน้าต่างนโยบายระบบของกลุ่มเครื่องลูกข่าย
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การป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในการใช้งานซอฟต์แวร์บางซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงาน เช่น มีการซอฟต์แวร์ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอาจมีไวรัสหรือสปายแวร์แฝงตัวมา หรือการเล่นเกมระหว่างเวลาทํางานนั้น ทํา
ให้ผู้ดูแลระบบจําเป็นต้องสร้างนโยบายในการป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสตาร์แคท 10 มีฟังก์ชั่นป้องกันการใช้
งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (Disallowed Application) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม
นโยบายขององค์กรได้อย่างแท้จริง โดยการใช้งานสามารถทําได้ดังนี้
1. ที่แถบ Resource คลิกขวาที่ Disallowed และเลือก New จะแสดงหน้าต่างสําหรับการตั้งค่าดังรูป

รูปที่ 13-11 หน้าต่างสําหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ทีไม่อนุญาตให้ใช้งาน
2. ที่แถบ Create Disallowed ที่ Display Name ให้ตั้งชื่อนโยบายที่ต้องการ และที่ Disallowed list ให้ใส่ชื่อของ Execution file
หรือชื่อ Caption ของซอฟต์แวร์ (ชื่อที่แสดงที่แถบบนสุดของซอฟต์แวร์) ที่ต้องการป้องกันการใช้งาน โดยมีรูปแบบดังนี้
ชนิด

รูปแบบคําสั่ง เช่น

Execution File

msnmsgr.exe (โพรเซสของแอพพลิเคชั่น)

Caption

CAPTION:*Sex* (Title ของแอพพลิเคชั่น)
ตารางที่ 13-1 รูปแบบคําสัง่ ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ต้องการเจาะจงชื่อของ Caption ทั้งหมดสามารถใช้เครื่องหมาย * แทนได้เช่น CAPTION:*sex* เป็นต้น โดยใน
กรณีของการใช้งานรูปแบบ CAPTION จะเหมาะกับการเข้าใช้งาน Internet
3. คลิกที่แถบ Operation Period เพื่อกําหนดช่วงเวลาที่กําหนดให้ใช้นโยบาย ในกรณีที่ต้องการยกเลิกนโยบายชั่วคราว ให้คลิกเลือก
ที่ช่อง Disable ในหน้า General ดังรูป
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รูปที่ 13-12 หน้าต่างสําหรับการตั้งค่าเวลาที่ใช้งานนโยบาย
4. คลิกที่แถบ Target เพื่อเลือกกลุ่มเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่ต้องการกําหนดนโยบาย โดยคลิกขวาเลือก Add จะแสดง
หน้าต่าง Select Target คลิกเลือกที่กลุ่มเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ จากนั้น กด OK

รูปที่ 13-13 หน้าต่างสําหรับเลือกเครื่องลูกข่าย
5. ที่หน้าต่าง Create Disallowed :Name คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า และที่แถบ Disallowed จะแสดงรายการของนโยบายที่
ได้สร้างไว้ ผู้ดูแลสามารถแก้ไขหรือลบนโยบายต่างๆ ได้ โดยการคลิกขวาที่ชื่อของนโยบายที่ต้องการ และเลือก Edit หรือ
Remove

รูปที่ 13-14 รายการของนโยบายป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่อนุญาต
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การป้องกันการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูล
ในปั จ จุ บั น อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น USB Storage, CD-RW สามารถหาซื้ อ ได้ ง่ า ยและมี ร าคาถู ก ทํ า ให้ เ กิ ด การ
แพร่หลายในการทําสําเนาข้อมูล ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูล รวมทั้งอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัส
, โทรจัน หรือ สปายแวร์ในองค์กรทําให้องค์กรได้รับผลกระทบจากปัญหาตามมาอีกมากมายเพื่อรองรับการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
สํารองข้อมูลดังกล่าว สตาร์แคทได้จัดเตรียมนโยบายระบบในการป้องกันการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูลโดยเฉพาะอีกด้วย โดยการ
ควบคุมการใช้งาน USB Storage และ CD-ROM สามารถทําได้ ดังนี้
1. คลิกขวาที่รายการ Client Policy เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Create New Policy
2. ตั้งชือ่ นโยบายระบบที่ต้องการ แล้วเลือก Template “WindowsXP2K”

รูปที่ 13-15 รายการของนโยบาย
3. ไปที่รายการ “Computer configuration --> System --> Removable Storage (USB Drive)” เพื่อตั้งค่านโยบายระบบ

รูปที่ 13-12 รายการของนโยบายการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์สาํ รองข้อมูล
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4. ดับเบิลคลิกที่นโยบายระบบที่ต้องการควบคุม เพื่อตั้งค่า

รูปที่ 13-16 ตั้งค่านโยบายระบบเพื่อควบคุมการใช้งานอุปกรณ์สํารองข้อมูล
5. เมื่อตั้งค่านโยบายที่ต้องเรียบร้อยแล้ว คลิก OK
ส่วนการนํานโยบายไปใช้นั้น สามารถดูได้จากหัวข้อ 13.3 และรายการของนโยบายระบบในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
สํารองข้อมูลสามารถอธิบายได้ดังนี้

 USB Write Protect : ป้องกันการสําเนาข้อมูลลง USB Storage (สามารถสําเนาข้อมูลจาก USB Storage ลงเครื่อง
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)
สตาร์แ คท (StarCat) สามารถทํางานร่วมกับ Network Access Control (NAC) โดยที่ก ารทํางานหลักของ NAC เป็น ผู้
กําหนดนโยบาย (Policy) ในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายโดยมีสตาร์แคทเป็นสื่อกลางในการควบคุมการ
กําหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องลูกข่ายในการอนุญาต (Unblock) หรือไม่อนุญาต (Block) ในการเข้าใช้งานเครือข่ายขององค์กร
ซึ่งก่อนที่สตาร์แคท (StarCat) จะทํางานร่วมกับ NAC ได้นั้นระบบจะต้องมีการกําหนดนโยบาย และกลุ่มของของเครื่องลูกข่ายโดยที่มี
หน้าติดต่อสื่อสารของระบบ NAC infoExpress ผ่านหน้าจอ Web Console สําหรับบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายผ่านการกําหนดผ่าน
IP Address บนเครือข่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกําหนดนโยบาย (Policy) ขององค์กร
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รูปที่ 13-17 หน้าจอควบคุมของระบบ NAC infoExpress

รูปที่ 13-18 หน้าจอสําหรับการกําหนดนโยบาย (CyberGatekeeper Policy Manager)
เมื่อกําหนดนโยบายและกลุ่มของเครื่องลูกข่ายเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มเปิดการทํางานร่วมกับระบบ NAC บน StarCat
Console ผ่านหน้าจอควบคุมดังนี้ Setting > System Configuration > NAC Setting

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

รูปที่ 13-20 การกําหนดค่าการใช้งาน NAC (NAC Setting)
จากหน้าจอควบคมุของ StarCat Console จะมีกลุ่มในการบริหารจัดการ NAC (Default NAC Condition Groups) โดย
เครื่องลูกข่ายที่ถูกกักกัน (Quarantine) จาก NAC จะถูกย้ายไปอยู่ในดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 13-21 Default NAC Condition Groups
จากระบบดังกล่าวสามารถจะดูรายละเอียดของการกักกัน (Quarantine) จากระบบ NAC โดยสามารถเลือกที่เครื่องลูกข่าย
และเลือกที่ส่วนของการแจ้งเตือน (Notifications)
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รูปที่ 13-22 เครื่องที่ถูก Block และมีรายการสาเหตุและวันเวลา
ในกรณีที่ต้องการกําหนดให้ Block หรือ Unblock เครื่องลูกข่ายด้วยตัวเอง สามารถสั่งงานโดยการคลิกขวาที่เครื่องลูกข่าย
ที่ต้องการและเลือกเมนู Advanced โดยระบบมีส่วนบริหารจัดการเกี่ยวกับการ Block ทั้งหมด 3 วิธีดังนี้

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

รูปที่ 13-23 วิธีการ Allow หรือ Block แบบ Manual
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การกําหนดให้ระบบสั่งห้ามการใช้งานเครื่อข่าย (Block Network) ตามเงื่อนไขต่างๆ นั้นสามารถกําหนดได้จากการสร้าง
กลุ่ ม แบบมี เ งื่ อ นไข (SQL Group) โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งการลงในส่ ว นของ SQL Query และเลื อ ก Enable ในส่ ว น Block
Network Traffic ระบบจะส่งผลให้เครื่องลูกข่ายที่มีเงื่อนไขตรงตามกลุ่มที่กําหนดไว้โดยเครื่องในกลุ่มจะถูก Block โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 13-24 ตัวอย่างการกําหนดค่า SQL Group สําหรับ ตั้งค่าการ Block แบบอัตโนมัติ
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บทที่ 14 การจัดการแพตช์
เพื่อป้องกันและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่น
ให้ กั บ เครื่ อ งลู ก ข่ า ยในระบบสตาร์ แ คทได้ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ดู แ ลระบบสามารถจั ด การแพตซ์ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ในการอัพเดตการกระจายแพตซ์ การตรวจสอบการอัพเดต แพทช์ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแอพพลิเคชั่น
ของบริษัทไมโครซอฟต์ ตลอดจนการทํารายงานสรุปด้วยกลไกในการทํางานที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่น ในการ
จัดการโดยสามารถจัดการการอัพเดทแพทช์ได้จากหน้าจอควบคมุของสตาร์แคทโดยซอฟต์แวร์สตาร์แคท 10 จะทํางานร่วมกับ WSUS
ในการบริหารจัดการแพทช์โดยใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของ Windows ผ่าน Windows Update Service ในการตรวจสอบ จัดการการ
ดาวน์โหลด ติดตั้งและถอดถอนแพตซ์ เพื่อให้การบริหารจัดการแพตซ์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเครื่องลูกข่าย
การตั้งค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเครื่องลูกข่ายสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ที่สตาร์คอนโซลเลือกกลุ่มของเครื่องลูกข่ายที่ต้องการตั้งค่าการจัดการแพตซ์แล้วไปที่รายการ Management เลือกหน้าต่างของ
Patch Management จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
2. ตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก Update

รูปที่ 14-1 หน้าต่างการตั้งค่าของ Patch Management ในแถบรายการ Setting
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การตั้งค่าการทํางานสามารถอธิบายได้ดังนี้
Enable Automatic Update เลือกเมื่อต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายเข้าสู่กลไกในการจัดการแพตซ์ (ออพชั่นนี้ควรเลือก)
Automatic Update Configuration
 Update Server:
ใส่ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 Automatic Download and Install:
เลือกออพชั่นนี้เมื่อต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายดาวน์โหลดและติดตั้งตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ในScheduled
installation โดยอัตโนมัติ
 Automatic Download and Notify of Installation:
เลือกออพชั่นนี้เมื่อต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายดาวน์โหลดและมีการแจ้งเตือนยูสเซอร์ก่อนติดตั้ง
 Notify before download and Install:
เลือกออพชั่นนี้เมื่อต้องการให้กลุ่มของเครื่องลูกข่ายมีการแจ้งเตือนยูสเซอร์ก่อนการดาวน์โหลดและติดตั้ง
Option

 Allow only administrator to approve patches:
เลือกออพชั่นนี้ แอคเคาท์ที่เป็น administrator เท่านั้นที่จะสามารถเลือกแพตซ์เพื่อติดตั้งได้
 Automatic reboot client system:
เลือกออพชั่นนี้เมื่อต้องการให้เครื่องลูก ข่ายรีส ตาร์ทเครื่องหลังจากที่ติดตั้งแพตซ์เสร็จ โดยไม่แสดงหน้า ต่า ง
สอบถามผู้ใช้
 Use WSUS server:
เลือกออพชั่นนี้ เมื่อต้องการให้เครื่องลูกข่ายอัพเดตแพตซ์โดยใช้ WSUS เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร (ออพชั่นนี้
ควรเลือก)
การตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องลูกข่ายในการใช้งานแพทช์และการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
เมื่อตั้งค่าการใช้งานแพทช์ให้แก่เครื่องลูกข่ายแล้วผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ของการจัดการแพทช์ของ
เครื่ อ งลู ก ข่ า ยการกํ า หนดให้ เ ครื่ อ งลู ก ข่ า ยติ ด ต่ อ กั บ ระบบเพื่ อ ตรวจสอบแพทช์ ที่ ต้ อ งการ หรื อ การตรวจสอบหาช่ อ งโหว่ ข อง
ระบบปฏิบัติการ โดยดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ของการจัดการแพทช์ของเครื่องลูกข่าย ทําได้โดยการคลิกเลือกที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการเปิดที่
รายการ Scripts ในส่วนของ Resource และ Drag&Drop สคริปชื่อ Check Patch Setting ไปที่เครื่องลูกข่ายที่เลือกจะแสดง
รายละเอียดการตั้งค่าการอัพเดทแพทช์ที่หน้าต่าง Output ของหน้าจอควบคุม
2. การกําหนดให้เครื่องลูกข่ายติดต่อกับระบบเพื่อตรวจสอบแพทช์ที่ต้องการ ทําได้โดยการคลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการ และไป
ที่เมนู Configuration เลือก Detect New Windows Update เมื่อเครื่องลูกข่ายติดต่อไปยัง แพทช์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะตรวจสอบ
แพทช์ของเครื่องลูกข่ายโดยในการทํางานของระบบจัดการแพทช์ จะมีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดโดย
จะตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายเพื่อให้ระบบสามารถเลือกส่งเฉพาะแพตซ์ที่จําเป็น
สําหรับเครื่องลูกข่ายไปติดตั้งเท่านั้น
3. การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ สามารถทําได้โดยการคลิกเลือกที่เครื่องลูกข่ายที่ต้องการ และ คลิกเลือกสัญลักษณ์
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการระบบจะ Scan หาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และแสดงผลลัพธ์ให้ทราบผ่านหน้าจอ
ของโปรแกรม Console ดังรูปที่ 14-2
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รูปที่ 14-2 หน้าต่างแสดงช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

การเรียกใช้งานการจัดการแพตช์
เมื่อตั้งค่าการจัดการแพตซ์ในกลุ่มของเครื่องลูกข่ายเรียบร้อยแล้ว การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นของการจัดการแพตซ์ในระบบนั้น
สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่รายการ Management > Patch Management

รูปที่ 14-3 การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นการจัดการแพตซ์
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2. จะปรากฏหน้าต่างของ Patch Management ที่สตาร์แคทคอนโซล ดังรูป

รูปที่ 14-4 หน้าต่างการจัดการแพตซ์

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์แพทช์
หลั ง จากการติ ด ตั้ ง และตั้ ง ค่ า ตั้ ง ต้ น ต่ า งๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ระบบจํ า เป็ น ต้ อ งซิ ง ค์ โ ครไนซ์ แ พทช์ ต่ า งๆ จาก เว็ บ ไซต์ ข อง
ไมโครซอฟต์ที่ได้จัดเตรียมไว้โดยการตั้งค่าการซิงค์โครไนซ์แพทช์สามารถทําได้ดังนี้
1. เปิดสตาร์แคท คอนโซล ไปที่รายการ Management --> Patch Management
2. ที่หน้าต่าง Patch Management ไปที่รายการ Option --> Synchronization Option
3. การซิงค์โครไนซ์มีองค์ประกอบหลักๆ ทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
 Schedule: คือการตั้งค่าของเวลาการซิงค์โครไนซ์แพทช์ สามารถเลือกได้ 2 วิธี
1.การซิงค์โครไนซ์แพทช์ทันที
2.การซิงค์โครไนซ์แพทช์แบบช่วงเวลา
 Product and Classification: คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแพทช์และประเภทของแพทช์ที่ต้องการโดยจะแบ่งแยกผลิตภัณฑ์
ตามระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ของไมโครซอฟต์ เช่น Windows 2000/XP/Vista/Seven/2003/2008,
Microsoft Office เป็นต้น สําหรับประเภทของแพทช์จะมีการแบ่งแยกออกหลายประเภทตามจุดประสงค์ของการปรับปรุง
เช่น Critical Updates เป็นแพทช์สําหรับแก้ไขปัญหาการทํางานของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยหรือ
Security Updates เป็นแพทช์ที่ใช้ในการอุดช่องโหว่ของโปรแกรม เป็นต้น
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รูปที่ 14-5 รายการผลิตภณัฑ์และประเภทของแพทช์ทีต่อ้งการซิงค์โครไนซ์

 Proxy Server: กรณีที่มีการใช้งาน Proxy ในองค์กรเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถกําหนดค่า Proxy ได้จาก Option นี้ (ถ้า
ไม่ได้ใช้งาน Proxy ให้ใช้ค่า Default)
 Update Source: เลือกแหล่งข้อมูลที่มาของแพทช์
 Update files and Languages: เลือกรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์แพทช์ และภาษา

การเลือกแพทช์เพื่อติดตั้ง
การเลือกแพทช์เพื่อติดตั้งสามารถทําได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ที่หน้าต่าง Patch Management ไปที่รายการ Update
2. เลือกมุมมองที่ต้องการดูรายการของแพทช์ คลิก Refresh
3. จะปรากฏหน้าต่างรายการของแพทช์แสดงขึ้นมาดังรูป

รูปที่ 14-6 รายชื่อแพทช์ตามมุมมอง
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4. เลือกแพทช์ที่ต้องการโดยสามารถคลิกขวาและเลือก Change approval
5. เลือก option ของแพทช์นั้นได้ 3 รูปแบบ โดยจะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกกลุ่มเครื่องลูกข่ายที่ต้องการอนุมัติแพตซ์ (กรณีที่
ต้องการกําหนดสถานะเดียวกันทุกกลุ่มให้เลือกกลุ่ม All Computers) และคลิกขวา เพื่อเลือกประเภทของการอนุมัติ
a. Approved for Install: กําหนดสถานะให้ติดตั้งแพทช์
b. Approved for Removal: กําหนดสถานะให้ uninstall รายการของแพทช์นั้นโดยอัตโนมัติ
c. Not Approved: ไม่กําหนดสถานะในการติดตั้งแพทช์

รูปที่ 14-7 หน้าต่างการอนุมัติแพทช์

การทดสอบแพทช์ก่อนติดตั้งจริง
โดยทั่วไปก่อนที่เราจะสั่งอนุมัติแพตซ์สําหรับติดตั้งจริงในระบบเครือข่ายนั้นผู้บริหารระบบควรทดสอบผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่แพตซ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบได้ โดยสร้างกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบขึ้นมา และ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการทดสอบแพตซ์โดยเฉพาะและควรติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีการใช้งานจริงในองค์กร เพื่อให้
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบมีสภาวะแวดล้อม คล้ายคลึงกับเครื่องที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายให้มากที่สุด

การติดตั้งแพทช์
ในกระบวนการติดตั้งแพทช์นั้น โดยปกติระบบจะทําหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติ โดยวิธีการติดตั้งแพทช์ของแต่
ละเครื่องลูกข่ายจะมีความแตกต่างกันตามการตั้งค่าที่ได้กําหนดไว้ และระบบจะตรวจสอบสถานะการติดตั้งแพทช์ของเครื่องลูกข่าย
เพื่อตรวจสอบและเตรียมการติดตั้งแพทช์ที่เครื่องลูกข่ายจําเป็นต้องติดตั้งและยังไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดย
ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งงานให้เครื่องลูกข่ายติดต่อกับแพทช์เซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบช่องโหว่และระบุแพทช์ใหม่ที่จําเป็นต้องติดตั้งได้
โดยการคลิกขวาที่เครื่องลูกข่ายและเลือก Advanced > Detect New Windows Update หากมีแพทช์ที่จําเป็นต้องติดตั้งระบบจะ
ดําเนินการโดยอัตโนมัติหรือจะมีการแจ้งเตือนการพบแพทช์ใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในข้อ 14.1
ในขณะที่ดําเนินการติดตั้งแพทช์ไปยังเครื่องลูกข่าย จะมีบริการตรวจสอบการรับส่งไฟล์ (BITS) ซึ่งจะทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบแบนด์วิธของเครือข่ายโดยหากในกรณีที่เครือข่ายมีความหนาแน่นสูงระบบจะลดปริมาณการส่งไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายได้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่มีความหนาแน่นของเครือข่ายสูงมากหรือเครื่องลูกข่ายขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบจะหยุดส่งไฟล์
และจะดําเนินการส่งไฟล์ต่อจากจุดที่หยุดส่ง เมื่อสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ และในกรณีที่เกิดการผิดพลาดเปิดการ
สนทนาการติดตั้งแพทช์ เช่น ปิดเครื่อง ระบบจะยกเลิกการติดตั้งและคืนค่าระบบของเครื่องลูกข่ายให้สามารถทํางานได้ตามปกติ และ
เมื่อระบบดําเนินการติดตั้งแพทช์ต่างๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของแพทช์บนเครื่องลูกข่ายได้จากรายงาน
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ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องการติดตั้งแพทช์ไปยังเครื่องลูกข่ายโดยไม่ผ่านระบบจัดการแพทช์ สามารถทําได้เช่นเดียวกับการ
ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยทั่วไป โดยไฟล์ติดตั้งแพทช์จะอยู่ในรูปแบบของ MSI หรือ EXE ซึ่งรองรับการติดตั้งโดยใช้คําสั่งติดตั้งตามมาตรฐาน
ของ Windows Installer จึงสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกโดยดําเนินการดังนี้
1. นํ า ไฟล์ แ พทช์ ที่ ต้ อ งการส่ ง ไปติ ด ตั้ ง จั ด เก็ บ ใน FTP Server ของเครื่ อ งแม่ ข่ า ย โดยคลิ ก ขวาที่ แ ถบ File Transfer ที่ ส่ ว นของ
Resource และเลือก Upload เพื่อส่งไฟล์ไปจัดเก็บที่ Server
2. ส่งคําสั่งหรือเขียนชุดคําสั่งประมวลผลระยะไกลในการส่งไฟล์และติดตั้งโปรแกรมโดยสามารถกําหนด parameter ต่างๆ ในการ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ เช่น ตัวอย่างดังรูป

รูปที่ 14-8 ชุดคําสั่งติดตั้งแพทช์แบบ Manual
3. การสั่งงานให้ติดตั้งซอฟต์แวร์จากชุดคําสั่งสามารถทําได้ด้วยการคลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการจากนั้น คลิกเลือกชุดคําสั่งติดตั้ง
แพทช์ไปวางที่สัญลักษณ์เครื่องลูกข่ายนั้นระบบจะดําเนินการตามชุดคําสั่งที่ได้เขียนไว้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นผู้ดูแลระบบ
สามารถกําหนด Software Policy บน Active Directory เพื่อกําหนดให้ เครื่องลูกข่ายเลือกติดตั้งแพทช์ตามสิทธิ์ของ Policy ที่
ได้กําหนดไว้ได้เช่นเดียวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยทั่วไป

สรุปการติดตั้งแพทช์บนเครื่องลูกข่าย
เครื่องลูกข่ายที่ถูกตั้งค่าให้มีการติดตั้งแพทช์ผ่านระบบจัดการแพทช์ของสตาร์แคท 10 แล้วระบบจะตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลสถานะการติดตั้งแพทช์ของเครื่องลูกข่ายเพื่อตรวจสอบช่องโหว่ สถานะการติดตั้ง แพทช์และความต้องการแพทช์ของเครื่องลูก
ข่าย โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสรุปรายการแพทช์ที่มีการติดตั้ง รายการแพทช์ที่ระบบมีความต้องการ และรายการแพทช์ที่
ระบบไม่ต้องการได้จากหน้าต่าง System Details โดยจะแสดงในแถบ Patch Details
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รูปที่ 14-9 สรุปการติดตั้งแพทช์ของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง
ซึ่งโดยกระบวนการติดตั้งแพทช์ตามปกติ จะต้องรอตารางงานในการดําเนินการติดตั้งเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งติดตั้ง
แพทช์ทันทีที่ตรวจสอบพบปัญหาจากรายงานช่องโหว่ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งงานได้โดยดําเนินการดังนี้
1. คลิกเลือกเครื่องลูกข่ายที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกสัญลักษณ์ System Details จะแสดงรายละเอียดของเครื่องลูกข่าย จากนั้น
เลือกที่แถบ Patch Details จะแสดงรายการสรุปสถานะของแพทช์บนเครื่องลูกข่ายนั้น
2. ที่คอลัมน์ Status จะแสดงสถานะของแพทช์ดังนี้
Not Installed: คือ รายชื่อแพทช์ที่เครื่องลูกข่ายรอติดตั้ง
Installed: คือ รายชื่อแพทช์ที่ได้รับการติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายแล้ว
Not Need: คือ รายชื่อแพทช์ที่เครื่องลูกข่ายไม่จําเป็นต้องติดตั้ง
3. คลิกขวาที่รายชื่อแพทช์ที่มีสถานะเป็น Not Installed จากนั้นเลือกรายการ Approve Selected Update สตาร์แคท ซีเคียวริตี้
แมเนจเมนท์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพทช์ไปติดตั้งที่เครื่องลูกข่ายทันที

รูปที่ 14-10 สรุปการติดตั้งแพทช์ของเครื่องลูกข่ายแบบรายแพตซ์

122 | P a g e

Manual

บทที่ 15 รายงานระบบ
สตาร์แคทสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลหลักของระบบมาแสดงรายงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ
ผู้บริหารงานสารสนเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพย์สินด้าสารสนเทศโดยการทํารายงานของระบบ
สามารถจัดทํารายงานและเรียกดูรายงานดังกล่าวผ่านหน้าจอควบคุมและเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ได้ เช่น Internet Explorer, FireFox
หรือ Chrome เป็นต้น โดยการแสดงผลรายงานสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งในส่วนที่เป็นกราฟฟิคและตัวอักษร ซึ่งรองรับ
การแสดงภาษาได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการกําหนดคุณสมบัติของฐานข้อมูล เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น และสามารถ
จัดทํารายงานได้ด้วยตนเองจากเครื่องมือสําหรับจัดทํารายงานในรูปแบบกราฟฟิคที่ใช้งานได้ง่ายดาย นอกจากนั้นผู้ดูแลระบบยัง
สามารถนําออกรายงาน (Export) ได้ โดยสามารถนําออกเป็นรูปแบบ PDF และ Excel ได้ ขั้นตอนการแสดงรายงานสามารถปฏิบัติได้
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
2. ทีห่ น้าจอควบคุม เลือกรายการ Report Manager
รูปที่ 15-1 เมนูเรียกดูรายงานระบบ
3. หลังจากเลือกรายการ report Manager จะปรากฏแถบ Report Manger

รูปที่ 15-2 รายงานระบบ
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Computer Information
รายการ Computer Information เป็นรายงานระบบที่ใช้แสดงข้อมูล เบื้องต้น ของเครื่องลูก ข่าย เช่น ชื่อเครื่องลูกข่า ย
(Computer Name), ไอพี แ อดเดรสของเครื่ อ งลู ก ข่ า ย (IP Address), กลุ่ ม ของเครื่ อ งลู ก ข่ า ย (Group), รุ่ น ของเครื่ อ ง ลู ก ข่ า ย
(Computer Model), ยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Brand), เวอร์ชั่นของเอเจนท์ เป็นต้น

รูปที่ 15-3 รายงานข้อมูลทั่วไปของเครื่องลูกข่าย

Hardware Inventory
รายการ Hardware Inventory เป็นรายงานระบบที่แสดงข้อมูลทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของเครื่องลูกข่ายโดย
รายงานระบบของรายการ Hardware Inventory นี้สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นรายเครื่อง, รายกลุ่มหรือเครื่องลูกข่าย
ทั้งหมดในระบบ ซึ่งรายงานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบนี้สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้กว่า 20 รูปแบบ

รูปที่ 15-4 รายงานทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของเครื่องลูกข่าย
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Software Inventory
รายการ Software Inventory เป็นรายงานระบบที่แสดงข้อมูลทางด้านซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ได้มีการติดตั้งไว้บนเครื่องลูกข่าย
รวมทั้งยังสามารถออกรายงานสรุปจํานวนเครื่องที่ติดตั้ง ซอฟต์แ วร์ตามที่กํา หนดหรือดูรายงานของ ซอฟต์แวร์ตามบริษัทผู้ผ ลิต
ซอฟต์แวร์ และสามารถแสดงรายงานซอฟต์แวร์ในมุมมองอื่นๆ ได้กว่า 10 รูปแบบ

รูปที่ 15-5 รายงานทรัพยากรซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย

Control History
รายงาน Control History เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของการควบคุมการสั่งงานของผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ใช้งานระบบที่
กระทําต่อเครื่องลูกข่ายโดยรายงาน Control History จะแยกประเภทของการควบคุมและการสั่งงานไว้อย่างชัดเจน เช่น ดูรายงาน
การ remote control เครื่องลูกข่ายการดูรายงานของการส่งสคริปต์ไปยังเครื่องลูกข่ายหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งสามารถดู
รายงานตามช่วงของเวลาการควบคุมและสั่งงานและวันเวลาในการควบคุมได้

รูปที่ 15-6 รายงานการบันทึกการควบคุมของผู้ดูแลระบบ
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Software Utilization
รายการ Software Utilization เป็น รายงานระบบที่ใช้แ สดงข้อ มูล การใช้ง านซอฟต์แ วร์ข องเครื่ อ งลูก ข่า ย ซึ่ง รายงาน
Software Utilization นี้สามารถแสดงรายการการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมดโดยที่สามารถแสดงรายงานการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ตามกลุ่ม, ตามชื่อผู้ใช้งานเครื่องลูกข่ายรวมถึงออกรายงานสรุปการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่ายทั้งหมดในองค์กรโดย
สรุปซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งมากที่สุดซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในระบบ เป็นต้น

รูปที่ 15-7 รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ของเครื่องลูกข่าย

NAC Report
รายงาน NAC เป็นรายงานที่ใช้แสดงข้อมูลเครื่องลูกข่ายที่มีการใช้งาน Policy ด้าน NAC ทําให้สามารถสถานะและสิทธิ์ใน
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้

รูปที่ 15-8 รายงานสถานะ NAC ของเครื่องลูกข่าย
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Logon History
รายงาน Logon History เป็นรายงานที่ใช้แสดงข้อมูลการล็อคอินเข้าใช้งานเครื่องลูกข่ายรายงาน Logon history สามารถ
แสดงข้อมูลของการล็อคอินเข้าใช้งานเครื่องได้ตามกลุ่มของเครื่องลูกข่าย, ตามสถานที่ตั้งของเครื่องลูกข่ายหรือตามฝ่ายงาน ได้อีกด้วย

รูปที่ 15-9 รายงานการเข้าใช้เครื่องลูกข่าย

Charts and Graphs
รายงาน Charts and Graphs เป็นรายงานแสดงภาพรวมของทั้งระบบโดยแสดงรายงานในรูปแบบกราฟฟิก ซึ่งรายงาน
Charts and Graphs สามารถแสดงข้อมูลสรุป เช่น ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานในองค์กร ซีพียูที่ใช้งาน ขนาดของหน่วยความจําหลักและ
ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ เป็นต้น

รูปที่ 15-10 รายงานแบบกราฟฟิค
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Model Reports
รายงาน Model reports จะแสดงโมเดลเครื่องลูกข่าย โดยรายงานระบบจะสามารถออกรายงานได้ทั้งแบบรายเครื่องและ
รายกลุ่ม ซึ่งรูปแบบของรายงานแสดงดังรูปที่ 15.11

รูปที่ 15-11 รายงานโมเดลเครื่องลูกข่าย
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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Note
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