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สารบัญสารบัญ
u Internet
u Intranet
uExtranet
uสรุป



เครือขายอินเตอรเน็ตเครือขายอินเตอรเน็ต

Network
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อินเตอรเน็ตดอียางไรอินเตอรเน็ตดอียางไร
uเปนเครือขายคอมพิวเตอรทีใ่หญที่สุดในโลก
uมีขอมูลและสารสนเทศมากมายมหาศาล
uใช TCP/IP เปนมาตรฐานในการสื่อสารขอมูล



TCPTCP//IP IP ดอียางไรดอียางไร
uใชกนัมานาน
uเปนมาตรฐาน
uHW และ SW ที่สนบัสนนุมหีลากยี่หอและรุน

“ Multiple choices lead to a good night sleep “



อินเตอรเน็ตในปจจุบันอินเตอรเน็ตในปจจุบัน
uไมมอีงคกรใดเปนเจาของ
uไมมอีงคกรใดควบคุม
uไมมใีครเก็บวามีอะไรที่ไหนไดหมด
uบรกิารสวนใหญฟรี



บริการในอินเตอรเน็ตบริการในอินเตอรเน็ต
uไปรษณียอิเล็กทรอนกิส
uการโอนยายแฟมขอมูล
uการคนหาขอมูล
uการเปนสมาชิกกลุมสนทนา
uการใชเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกล

WWW : World Wide Web (ใยแมงมุมคลุมโลก)



บริการอื่นๆอีกมากมายบริการอื่นๆอีกมากมาย
uการขาย/สั่งซื้อสนิคา
uการสอบถามขอมลู
uการรับขาวสด
uการกระจายเสียงและภาพ
uการประชุมทางไกล
uการสงแฟกซ สงเพจเจอร …
u ...



WWW WWW : : World Wide WebWorld Wide Web
uนาํเสนอขอมลูแบบหลายสื่อ (multimedia)
uขอความ, ภาพ, เสียง, ภาพยนตร

uมีตัวเชื่อมความสมัพนัธระหวางเอกสาร
uใชงาย ไมคอยตองจําคําสั่ง (อานแลวกดปุม)
uสรางเอกสารเพือ่เผยแพรไดไมยาก
uมีเอกสารแบบนีม้ากๆๆๆๆๆๆๆๆ



WWW WWW : : World Wide WebWorld Wide Web
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Web Servers & Web BrowsersWeb Servers & Web Browsers
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เครื่องใดในอินเตอรเน็ตที่มี
ซอฟตแวร Web browser ก็
ทอง Web ได



Web ServersWeb Servers
uเก็บและเผยแพรเอกสาร
uตรวจสอบสทิธิ์การเขาถงึเอกสาร
uเก็บสถิติการใชบรกิาร
uทําหนาทีเ่ปนตัวเชื่อมกับระบบฐานขอมลู
ภายใน



Web BrowsersWeb Browsers
uใชตดิตอกับ web servers เพือ่ดูหนา
เอกสาร web ที่ระบทุี่อยูดวย URL 

uโดยทั่วไป มกัมคีุณสมบัตอิื่นๆเพิ่มเตมิ
uอานเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
uอานเขียนขอความในกลุมสนทนา
uโตตอบกับผูใชอินเตอรเน็ตแบบเวลาจริง
uสรางเอกสาร web
u...



URLURL
uUniversal Resource Locator (URL)
uชื่อระบุที่อยูของแหลงขอมูล
uตัวอยาง

u http://www.set.or.th/
u http://www.tv5.co.th/
u http://www.cp.eng.chula.ac.th/faculty/spj
u ftp://ftp.microsoft.com/mslfiles



IntranetIntranet
uเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรที่ใช
อินเตอรเน็ตเทคโนโลยี

uมกัใช Web เปนเทคโนโลยีหลัก
uตองเปนเครือขายที่มีความมัน่คงปลอดภัย
uประมาณกันวาให ROI ที่สูงมาก

Give your people the tools and information they need, 
their accomplishments will surpass your expectations



IDCIDC’’s Report on Intranet ROIs Report on Intranet ROI
uได ROI เกนิ 1000%
uคืนเงนิลงทนุในเวลา 6 ถึง 12 อาทิตย
uลดการใชกระดาษ
uเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน
uใช web ลดคาใชจายการฝกอบรม
uคา HW / SW ไมมาก 



บริการในบริการใน  IntranetIntranet
uPublishing
uCommunication / Collaboration
uNetwork Applications
uManagement



PublishingPublishing
uประกอบดวยการสราง การเผยแพร และ
การจัดการเอกสาร

uใช Web เปนหลัก
uมรีะบบสรางดชัน ีเพื่อการสืบคนขอมูล



Communication Communication / / CollaborationCollaboration
uเสรมิการสื่อสารและการทํางานรวมกนั
ระหวางบุคคลากรในองคกร
uไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
uกลุมสนทนา
uระบบปฏิทินการทํางาน และการนัดหมาย



Network ApplicationsNetwork Applications
uระบบงานทีพ่ัฒนาครัง้เดียว แตทํางานได
ในหลายระบบเครื่อง
uWeb Server : พัฒนาตัวเชื่อมไปยังระบบงาน
เดิม หรือไปยังระบบฐานขอมูล

uWeb browser : พฒันาการนําเสนอขอมูล
ดวยภาษากลางเชน Java, JavaScript



ManagementManagement
uระบบ directory ของผูใช
uระบบการตรวจสิทธิ์การเขาใชขอมูล
uระบบการทําซ้าํขอมูล เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูล

uระบบบรหิารทรัพยากรตางๆผาน web 
browser



การเสริมความมั่นคงปลอดภัยการเสริมความมั่นคงปลอดภัย
uการตรวจสอบชื่อและรหัสผาน

(Authentication)
uการเขาถอดรหัส

(Encryption)
uการสรางผนงักัน้ไฟ

(Firewall) 



การตรวจสอบชื่อและรหัสผานการตรวจสอบชื่อและรหัสผาน
uการตรวจสิทธิ์กระทําที่เครื่องใหบรกิาร
uระบบที่ดี
uเปนแบบ single-user logon
uใช digital certificate



การเขารหัสการเขารหัส
uแปลงขอมูลใหเปนรปูแบบที่อานไมรูความ
uตองใชรหัสลับในการถอดรหัสขอมลู
uมีหลายมาตรฐาน



ผนังกั้นไฟผนังกั้นไฟ
uอุปกรณเชื่อมตอระหวาง Internet กับ 

Intranet
uชวยกรองการขอใชบรกิารที่ไมไดรับ
อนญุาตใหขามเครือขาย

uมีหลากหลายความสามารถ



ขอควรคํานึงขอควรคํานึง
uใชมาตรฐานของระบบเปดเสมอ
uจํากดัสิทธิ์การเขาถงึขอมูล
uใชทรัยากรในระบบใหเต็มความสามารถ
uวางตําแหนงของเครื่องบรกิารใหเหมาะสม



คําแนะนําคําแนะนํา
uใหมผีูจัดการเนื้อหาขอมูล
uใหเครื่องมือที่เหมาะสมกบัผูสรางขอมลู
uจัดใหมีกลุมผูใช เพือ่ใหคําแนะนาํ ในการ
ปรบัปรงุระบบ

uไมจําเปนตองม ีwebmaster เพยีงคนเดยีว
uบทบาทสําคัญของแผนก IS คือการโนมนาว 
และสนบัสนนุ ใหเห็นประโยชนของ intranet 



ExtranetExtranet
uระบบเครือขายเพื่อใหบุคคลนอกองคกรเขา
ใชบรกิารบางประเภทใน Intranet

uความมัน่คงปลอดภัยเปนประเด็นสาํคัญ
uLDAP, X.509, S/MIME, vCard, Signed 

Object



สรุปสรุป
uหลีกเลี่ยงการใช Internet / Intranet / 

Extranet ไมพน
uระบบเปดชวยลดคาใชจาย
uขอมลูที่เผยแพรตองถกูตองและทันสมัย
uอยาลืมเรื่อง security


