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้ งต้น
1. การใชง้ าน CONTROL PANEL เบือ
Control Panel ใช ้สาหรับการตัง้ ค่าเว็บไซต์ การดูสถิตก
ิ ารเข ้าถึงเว็บไซต์ และการจัดการฐานข ้อมูล
1.1

1.2

การล็อคอินเข้าสู่ Control Panel
1.1.1

เปิ ดเว็บบราวเซอร์ พิมพ์ทอ
ี่ ยู่ Control Panel ของท่านที่ Address Bar
(ตัวอย่าง: https://your.domain.com:8443) จากนัน
้ กด ENTER

1.1.2

่ น ้าจอล็อคอิน พิมพ์ชอ
ื่ ผู ้ใช ้และรหัสผ่านในช่อง Username และ Password ตามลาดับ (ชือ
่
จะเข ้าสูห
่ Domain ของท่าน)
ผู ้ใช ้งานคือชือ

1.1.3

หากเป็ นการล็อคอินครัง้ แรก กรุณาเลือกภาษาทีจ
่ ะใช ้ใน Control Panel ของท่านในช่อง “Interface
Language” แต่หากท่านได ้เลือกภาษาและบันทึกไว ้ก่อนหน ้านีแ
้ ล ้วให ้เลือกเป็ น “Default”

1.1.4

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Log in”

Control Panel's Interface

เมือ
่ ท่านล็อคอินเข ้าสู่ Control Panel แล ้ว จะพบหน ้าต่างตามด ้านล่างนี้ สามารถพิมพ์คาทีจ
่ ะค ้นหา (สามารถใช ้ร่วมกับ
่ งค ้นหา
เครือ
่ งหมายต่างๆ ได ้) ทีช
่ อ
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เมนูตา
่ งๆ

1.3



Websites & Domains: สาหรับเริม
่ ต ้นใช ้งาน Control Panel



Applications: สาหรับดูและติดตัง้ โปรแกรมบนเว็บไซต์ของท่าน



Files: สาหรับตัง้ ค่าและเปลีย
่ นแปลงค่าไฟล์บนเว็บไซต์ของท่าน



Statistics: สาหรับดูสถิตก
ิ ารใช ้งานเว็บไซต์ของท่าน



Users: สาหรับปรับปรุงข ้อมูลบัญชีผู ้ใช ้งาน



Account: สาหรับตรวจสอบข ้อมูล Hosting Package ของท่าน



Edit Profile: สาหรับเลือกภาษาและรูปแบบของ Control Panel รวมถึงแก ้ไขข ้อมูลส่วนตัวของผู ้ใช ้งาน



้ การทางานร่วมกับ Control Panel
Log out: ใช ้ล็อคเอาท์เมือ
่ เสร็จสิน
การเปลีย
่ นข้อมูลและรห ัสผ่าน
1.3.1

ใส่ Username และ Passward และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “Log in” เพือ
่ เข ้าไปยังหน ้า Control Panel
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1.3.2

่ น ้า Control Panel แล ้ว คลิกเมนู “Edit Profile”
เมือ
่ เข ้าสูห

1.3.3

ปรับปรุงข ้อมูลทีต
่ ้องการ หรือเปลีย
่ นรหัสผ่านใหม่ จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”
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1.4

การขอรห ัสผ่านใหม่ (กรณีลม
ื รห ัสผ่าน)
1.4.1

เปิ ดเว็บบราวเซอร์ พิมพ์ทอ
ี่ ยู่ Control Panel ของท่านที่ Address Bar
(ตัวอย่าง: https://your.domain.com:8443) จากนัน
้ กด ENTER

1.4.2

่ น ้าจอล็อคอิน คลิกที่ “Forgot your password?”
จะเข ้าสูห

1.4.3

ื่ ผู ้ใช ้งานและอีเมลของผู ้ใช ้งานทีต
พิมพ์ชอ
่ งั ้ ค่าไว ้

1.4.4

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Send” รหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู ้ใช ้งานทีต
่ งั ้ ค่าไว ้
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1.5

การตงค่
ั้ าภาษาสาหร ับ Control Panel เพือ
่ เลือกภาษาการใช ้งานของแผงควบคุม
1.5.1

ในหน ้าแรก คลิกทีเ่ มนู “Edit Profile”

1.5.2

เลือกภาษาทีต
่ ้องการ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”
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2. การตรวจสอบ HOSTING PACKAGE
2.1

การตรวจสอบ Hosting Package
2.1.1

ในหน ้าแรก คลิกทีเ่ มนู “Account”

2.1.2

ตรวจสอบข ้อกาหนดในการใช ้งาน Hosting ของท่านทีแ
่ ท็บ “Resources”

 Disk space: ผลรวมทัง้ หมดของพืน
้ ที่ Disk ในหน่วย Megabytes หรือ Gigabytes เพือ
่ จัดแบ่งพืน
้ ทีส
่ าหรับ
เว็บไซต์ ทัง้ นี้ ไม่อนุญาตให ้เขียนไฟล์มากเกินกว่าขีดจากัดทีก
่ าหนดไว ้ หากเขียนไฟล์เกินกว่าพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ยู่
ผู ้ใช ้งานจะได ้รับข ้อความเตือน "Out of disk space"
 Traffic: แสดงขนาดของข ้อมูลทีถ
่ ก
ู เปิ ดใช ้จากเว็บไซต์ของท่านในช่วงเวลา 1 เดือน เป็ นหน่วย Megabytes
 Subdomains: แสดงจานวนของ Subdomains ทีใ่ ช ้งานอยู่ และจานวนทัง้ หมดทีส
่ ามารถมีอยูใ่ น Domain ของ
ท่าน
 Domain aliases: แสดงจานวนของ Domain Aliases ทีใ่ ช ้งานอยู่ และจานวนทัง้ หมดทีส
่ ามารถสร ้างได ้บน
Domain ของท่าน
 Additional FTP accounts: แสดงจานวนของ Additional FTP Accounts ทีใ่ ช ้งานอยู่ และจานวนทัง้ หมดที่
สามารถสร ้างได ้บน Domain ของท่าน
 MySQL databases: แสดงจานวนของฐานข ้อมูล MySQL ทีใ่ ช ้งานอยู่ และจานวนทัง้ หมดทีส
่ ามารถสร ้างได ้
บน Domain ของท่าน
 Web users: แสดงจานวนของ Web Pages ส่วนตัวทีท
่ า่ นสามารถกาหนดให ้ผู ้อืน
่ ทีอ
่ ยู่ใน Domain ของท่านใช ้
งานได ้ ส่วนใหญ่ใช ้ในสถาบันการศึกษาเพือ
่ เป็ น Web Pages ส่วนตัวสาหรับนั กเรียน และตัวอย่างทีอ
่ ยู่ของ Web
Pages เช่น http://your-domain.com/~username
 FrontPage accounts: แสดงจานวนของ Additional Microsoft FrontPage Accounts ทีท
่ า่ นสามารถสร ้าง
ได ้บน Domain
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 MySQL database quota: แสดงจานวนพืน
้ ทีข
่ องฐานข ้อมูล MySQL ทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Domain ของท่าน
 Microsoft SQL Server databases: แสดงจานวนของฐานข ้อมูล Microsoft SQL Server ทีใ่ ช ้งานอยู่ และ
จานวนทัง้ หมดทีส
่ ามารถใช ้งานได ้บน Domain ของท่าน
 Microsoft SQL Server database quota: แสดงจานวนพืน
้ ทีข
่ องฐานข ้อมูล Microsoft SQL Server ทีม
่ ี
อยูใ่ น Domain ของท่าน
2.2

้ านผ่านทาง Control Panel
การตรวจสอบสิทธิใ์ นการใชง
2.2.1

ในหน ้าแรก คลิกทีเ่ มนู “Account”

2.2.2

ตรวจสอบสิทธิใ์ นการใช ้งาน Hosting ของท่านทีแ
่ ท็บ “Permissions”

 Hosting settings management: ส่วนควบคุม Hosting Account ทัง้ หมดสาหรับเว็บไซต์ของท่าน
 Anonymous FTP management: ส่วนจัดการกับ FTP Folder เมือ
่ ผู ้ใช ้จะดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์โดย
ทีไ่ ม่ทาการล็อคอินและกรอกรหัสผ่าน
 Web statistics management: ส่วนจัดการ Web Statistics สาหรับ Domain ของท่าน
 Log rotation management: ส่วนปรับปรุงการ Cleanup และ Recycling การทางานของ Log Files ของ
เว็บไซต์ของท่าน
 Domains management: ส่วนตัง้ ค่าใน Domain ของท่าน
 Subdomains management: ส่วนตัง้ ค่า แก ้ไข และลบ Subdomains ใน Domain ของท่าน
 Domain aliases management: ส่วนตัง้ ค่า แก ้ไข และลบ Domain Aliases ใน Domain ของท่าน
 Additional FTP accounts management: ส่วนเปลีย
่ นแปลงสิทธิส
์ าหรับเข ้าถึงพืน
้ ทีเ่ ว็บไซต์ของท่านผ่าน
ทาง FTP
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3. การตงค่
ั้ าและการบารุงร ักษาเว็ บไซต์
Publishing เว็บไซต์ หมายถึง การ Uploading Web Pages, Scripts และ File Graphic ต่างๆ ทีป
่ ระกอบในเว็บไซต์ของ
ท่าน โดยมีวธิ ก
ี ารดังต่อไปนี้
3.1

3.2

การ Uploading ไฟล์ผา
่ นทาง FTP
3.1.1

่ มต่อไปยังเซิรฟ
เชือ
์ เวอร์โดยใช ้โปรแกรม FTP และใช ้ FTP Account ทีไ่ ด ้รับจากผู ้ให ้บริการ

3.1.2

หากใช ้ HTTP Protocol ให ้ทาการ Upload Files และ Folders ทีต
่ ้องการไปไว ้ที่ Folder > httpdocs
หรือหากใช ้ SSL Protocol ให ้ทาการ Upload Files และ Folders ทีต
่ ้องการไปไว ้ที่ Folder > httpsdocs

3.1.3

วาง CGI Scripts ไว ้ใน cgi-bin folder จากนัน
้ ปิ ด FTP Session

การเปลีย
่ น FTP Account ของท่าน

ท่านสามารถเปลีย
่ น Username และ Password สาหรับ FTP Account ของท่านได ้ โดยมีขน
ั ้ ตอนดังนี้
3.2.1

ไปทีเ่ มนู “Websites & Domains” คลิกที่ “Web Hosting Access”

3.2.2

ทาการกาหนดค่า FTP login name และ password ใหม่ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”
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3.3

การ Uploading ไฟล์ผา
่ นทาง Control Panel File Manager

การสร้างและอ ัพโหลด Files/ Folders


ไปทีเ่ มนู “Files”



วาง Files และ Folders ไว ้ที่ folder httpdocs บนเซิรฟ
์ เวอร์ ถ ้าเข ้าถึงเว็บไซต์ผา่ นทาง HTTP Protocol



หรือวาง Files และ Folders ไว ้ที่ folder httpsdocs บนเซิรฟ
์ เวอร์ ถ ้าเข ้าถึงเว็บไซต์ผา่ นทาง SSL Protocol



หรือวาง CGI Scripts ของท่านไว ้ใน folder cgi-bin บนเซิรฟ
์ เวอร์



การสร ้าง Folder ใหม่ คลิกที่ “New” และเลือก “Folder”



่ ไฟล์ หากท่านต ้องการจัดการ
การสร ้างไฟล์ใหม่ใน Folder ทีต
่ ้องการ คลิกที่ “New” และเลือก “File” ให ้กาหนดชือ
ไฟล์ในการเพิม
่ แท็ก html พืน
้ ฐานลงไปในไฟล์ใหม่ให ้คลิกเลือกที่ “Use the HTML template” จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่
“OK” ซึง่ หน ้า Page จะเปิ ดและอนุญาตให ้ท่านใส่เนือ
้ หาหรือโค ้ด html ในไฟล์ใหม่ได ้ เมือ
่ ท่านดาเนินการเสร็จ
แล ้วให ้คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”



่ ง “File
การอัพโหลดไฟล์จากเครือ
่ งภายในระบบ คลิกที่ “Upload Files” กาหนด path ของไฟล์ใหม่โดยพิมพ์ทช
ี่ อ
name” และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”



ื่ ของไฟล์เมือ
การดูหรือการแก ้ไขไฟล์ทม
ี่ อ
ี ยู่ ให ้คลิกทีช
่ อ
่ จะแก ้ไข HTML file Control panel จะเปิ ดหน ้าในการ
แก ้ไขให ้
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การแก้ไขสิทธิส
์ าหร ับใชง้ าน File หรือ Folder


เมือ
่ ท่านอัพโหลดเนื้อหาเว็บผ่านทาง File Manager หรือ FTP แล ้ว Control Panel ของท่านจะตัง้ ค่าสิทธิใ์ นการ
เข ้าถึง Files และ Folders ให ้โดยอัตโนมัต ิ โดยท่านสามารถแก ้ไขสิทธิ์ (Permissions) สาหรับใช ้งาน File หรือ
ื่ ของ File หรือ Folder ทีต
Folder ได ้โดยไปทีเ่ มนู “File” วางเมาส์ทช
ี่ อ
่ ้องการ จากนัน
้ คลิกทีเ่ ครือ
่ งหมาย
เลือก Change Permission เพือ
่ แก ้ไขสิทธิ์

และ

่ File หรือ Folder
การเปลีย
่ นชือ


ื่ ของ File หรือ Folder ทีต
ไปทีเ่ มนู “File” วางเมาส์ทช
ี่ อ
่ ้องการ จากนัน
้ คลิกทีเ่ ครือ
่ งหมาย
่ ใหม่ และคลิกทีป
เพือ
่ เปลีย
่ นชือ
่ ม
ุ่ “OK”

และเลือก Rename

การค ัดลอกหรือย้าย File หรือ Folder ไปอยูท
่ อ
ี่ น
ื่


คลิก Check Box เพือ
่ เลือก File หรือ Folder ทีต
่ ้องการ



คลิกที่ “Copy” หรือ “Move”



กาหนดปลายทางสาหรับ File หรือ Folder ทีจ
่ ะคัดลอกหรือย ้าย



คลิก “Copy” เพือ
่ ทาการคัดลอก หรือคลิก “Move” เพือ
่ ทาการย ้าย File หรือ Folder

การปร ับปรุงว ันทีส
่ ร้าง File หรือ Folder


คลิก Check Box เพือ
่ เลือก File หรือ Folder ทีต
่ ้องการ จากนั น
้ คลิกที่ “More” และเลือก “Change Timestamp”
จะทาการปรับปรุงวันทีใ่ ห ้เป็ นวันปั จจุบน
ั ของระบบ

การลบ File หรือ Folder


คลิก Check Box เพือ
่ เลือก File หรือ Folder ทีต
่ ้องการ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Remove” จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” ตามรูป
ด ้านล่าง
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4. การจ ัดการฐานข้อมูล DATABASE
4.1

การสร้างฐานข้อมูล
4.1.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.1.2

คลิกที่ “Add New Database”

4.1.3

่ ของฐานข ้อมูล
กรอกชือ

4.1.4

เลือกประเภทของฐานข ้อมูลทีท
่ า่ นต ้องการใช ้ MySQL หรือ Microsoft SQL Server

4.1.5

ตัง้ ค่าผู ้ดูแลฐานข ้อมูลโดยคลิกเลือกที่ “Create a new database user”

4.1.6

ื่ ผู ้ใช ้และรหัสผ่านเพือใช ้ในการเข ้าถึงข ้อมูลในฐานข ้อมูล จากนัน
พิมพ์ชอ
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”
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4.2

่ านข้อมูลทีม
การนาข้อมูลเข้าสูฐ
่ อ
ี ยู่
4.2.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.2.2

คลิกที่ “Webadmin” จะขึน
้ หน ้าต่างของ phpMyAdmin (หรือ phpMSAdmin) เครือ
่ งมือในการจัดการ
ฐานข ้อมูล

4.2.3

คลิกทีเ่ มนู “นาเข ้า”

4.2.4

เลือก File ทีม
่ ข
ี ้อมูลทีต
่ ้องการอยูแ
่ ละคลิก “Go”

การจัดการฐานข ้อมูลและข ้อมูลทีใ่ ช ้ MySQL หรือ Microsoft SQL ของผู ้ใช ้ หรือใช ้เครือ
่ งมือในการจัดการฐานข ้อมูลของเว็บ
ผ่านทาง Control Panel ก็ได ้ โดยไปที่ (Home > Databases >Database name > WebAdmin)
4.3

การสร้าง User Account ของฐานข้อมูล
4.3.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.3.2

คลิกทีแ
่ ท็บ “Users”

4.3.3

คลิกที่ “Add New Database User”

4.3.4

ื่ ผู ้ใช ้และรหัสผ่านเพือ
พิมพ์ชอ
่ ใช ้ในการเข ้าถึงข ้อมูลในฐานข ้อมูล

4.3.5

เลือก Database ทีต
่ ้องการให ้ User นีเ้ ข ้าถึง และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”
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4.4

4.5

การเปลีย
่ นรห ัสผ่านของผูใ้ ชง้ านฐานข้อมูล
4.4.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.4.2

ื่ ฐานข ้อมูลทีต
คลิกทีช
่ อ
่ ้องการ รายการของผู ้ใช ้งานฐานข ้อมูลจะเปิ ดขึน
้

4.4.3

่ ของผู ้ใช ้งานฐานข ้อมูลทีต
คลิกทีแ
่ ท็บ “Users” และเลือกชือ
่ ้องการเปลีย
่ นรหัสผ่าน

4.4.4

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”

การลบผูใ้ ชง้ านฐานข้อมูล
4.5.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.5.2

คลิกทีแ
่ ท็บ “Users”

4.5.3

่ ผู ้ใช ้งานฐานข ้อมูลทีต
คลิก Check Box หน ้าชือ
่ ้องการจะลบ

4.5.4

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Remove”

4.5.5

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” เพือ
่ ยืนยันการลบ
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4.6

การลบฐานข้อมูล
4.6.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Databases”

4.6.2

คลิก Check Box หน ้าฐานข ้อมูลทีท
่ า่ นต ้องการลบ ถ ้า Check Box เป็ นสีเทาแสดงว่ามี Application ใช ้
ฐานข ้อมูลนัน
้ อยู่ และท่านจะลบได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ ทาการถอนการติดตัง้ Application นัน
้ ออกไปก่อน

4.6.3

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Remove”

4.6.4

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” เพือ
่ ยืนยันการลบ
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5. การติดตงั้ APPLICATIONS
5.1

การติดตงั้ Applications บนเว็บไซต์
5.1.1

คลิกทีเ่ มนู “Applications” จะแสดงรายการของ Applications ทีส
่ ามารถติดตัง้ บนเว็บไซต์

5.1.2

คลิกทีเ่ มนู ด ้ายซ ้าย “Featured Applications” จะแสดงรายการของ Applications ทีน
่ ิยมติดตัง้ ถ ้า
ื่ ของ Application จะแสดงส่วนช่วยเหลือหรือคูม
ต ้องการดูคม
ู่ อ
ื ของ Site Application ให ้คลิกทีช
่ อ
่ อ
ื ของ
Site Application

5.1.3

ั ของ Application ทีท
กาหนดเวอร์ชน
่ า่ นต ้องการติดตัง้ โดยคลิกที่ “Select another version”

5.1.4

คลิกที่ “Install” ในบาง Application จะกาหนดให ้ต ้องยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลงการใช ้บริการ โปรดอ่าน
ข ้อความโดยละเอียดก่อนยอมรับและดาเนินการต่อ

5.1.5

กาหนดการสร ้างลิงค์เพือ
่ ลิงค์ไปที่ Interface ของ Application ทีต
่ ด
ิ ตัง้ และทีอ
่ ยู่ของ Application บน
หน ้า Home Page ใน Control Panel

5.1.6

้ สุดการติดตัง้
กาหนดสิทธิใ์ นการติดตัง้ และข ้อมูลต่างๆ ที่ Application ร ้องขอ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK” เพือ
่ สิน
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5.2

5.3

การเปลีย
่ นแปลงค่าทีต
่ ด
ิ ตงหรื
ั้
อการเปลีย
่ นรห ัสของผูด
้ แ
ู ล Application
5.2.1

คลิกทีเ่ มนู “Applications” จากนัน
้ คลิกที่ “Manage My Applications”

5.2.2

ื่ ของ Application ทีต
คลิกทีช
่ อ
่ ้องการ

5.2.3

คลิกที่ “Change Settings” เมือ
่ ทาการเปลีย
่ นแปลงเรียบร ้อยแล ้วคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”

การถอนการติดตงั้ Application
5.3.1

คลิกทีเ่ มนู “Applications” จากนัน
้ คลิกที่ “Manage My Applications”

5.3.2

่ ของ Application ทีต
คลิกที่ “Remove” ด ้านหลังชือ
่ ้องการลบ

5.3.3

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” เพือ
่ ยืนยันการลบ ซึง่ Application จะถูกลบออกไปพร ้อมทัง้ ลบฐานข ้อมูลออกจาก
เซิรฟ
์ เวอร์ด ้วย
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6. การจ ัดการโครงสร้างของเว็ บไซต์ดว้ ย SUBDOMAINS
6.1

การตงค่
ั้ า Subdomains
6.1.1

คลิกทีเ่ มนู “Websites & Domains” จากนัน
้ คลิกที่ “Add New Subdomain”

6.1.2

ื่ Subdomain ทีต
้ ๆ (-) (มีความยาว
พิมพ์ชอ
่ ้องการ สามารถใช ้เป็ นตัวอักษร ตัวเลข และเครือ
่ งหมายขีดสัน
่ Subdomain จะต ้องขึน
สูงสุด 63 ตัวอักษร) และชือ
้ ต ้นด ้วยตัวอักษร และเป็ นแบบ Case Insensitive
(คานึงถึงตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่)

6.1.3

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”

ขนตอนในการต
ั้
งค่
ั้ า Subdomains


่ Subdomain
ไปทีเ่ มนู Websites & Domains คลิกที่ Hosting Settings ข ้างชือ
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ื่ Subdomain ทีต
ื่ Subdomain สามารถใช ้เป็ นตัวอักษร ตัวเลข และเครือ
้ ๆ
พิมพ์ชอ
่ ้องการ โดยทีช
่ อ
่ งหมายขีดสัน
่ Subdomain
(-) (มีค วามยาวสูง สุด 63 ตั ว อั ก ษร) และชือ
จะต ้องขึน
้ ต ้นด ้วยตั ว อั ก ษร และเป็ นแบบ Case
Insensitive (คานึงถึงตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่)



กาหนดภาษาโปรแกรมทีใ่ ช ้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของท่าน หรือภาษาโปรแกรมทีจ
่ ะให ้รองรับ โดยสามารถเลือกได ้
จากกลุม
่ ของ Services แล ้วเลือกภาษาทีต
่ ้องการ ใช ้ Select All หรือ Clear All ในการเลือกทัง้ หมดหรือเคลียร์
ทัง้ หมดจากภาษาทีม
่ อ
ี ยู่



ถ ้า ASP.NET ของ Domain นั น
้ ถูก Disabled อยู่คอ
ื ไม่เปิ ดให ้ใช ้งาน ดังนั น
้ เมือ
่ ท่านสร ้าง Subdomain ขึน
้ มา
ASP.NET ของ Subdomain บน Subfolder นั น
้ จะเป็ น Disabled ด ้วย แต่ถ ้า ASP.NET ของ Domain นั น
้ ถูก
Enabled อยูค
่ อ
ื เปิ ดให ้ใช ้งาน ดังนั น
้ เมือ
่ ท่านสร ้าง Subdomain ขึน
้ มา ASP.NET ของ Subdomain บน Subfolder
นัน
้ จะเป็ น Enabled ด ้วย



้ การกาหนดให ้คลิก ทีป
เพื่อเสร็ จสิน
่ ม
ุ่ “OK” อาจต ้องใช ้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงเพื่อให ้ Subdomain ใหม่อยูใน
ระบบของ Domain Name และให ้ผู ้ใช ้งาน Internet สามารถใช ้งานได ้



ในการดูตัวอย่างเนื้อหาเว็บไซต์ของ Subdomain บน Home page ให ้คลิกที่ Subdomains แล ้วคลิกทีไ่ อคอน
ของเว็บไซต์ทต
ี่ รงกับ Subdomain ทีต
่ ้องการดูตวั อย่างเนือ
้ หา
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6.2

6.3

้ หา เว็บไซต์ทอ
การดูขอ
้ มูลของเนือ
ี่ ยูใ่ น Subdomain
6.2.1

ไปทีเ่ มนู “WebSites & Domains”

6.2.2

่ Subdomain ทีต
คลิกที่ “Open” ทีต
่ รงกับชือ
่ ้องการดูตวั อย่าง

การลบ Subdomains
6.3.1

ไปทีเ่ มนู “WebSites & Domains”

6.3.2

คลิก “Remove Subdomain”

6.3.3

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” เพือ
่ ยืนยันการลบ

หมายเหตุ: เมือ
่ ดาเนินการลบเสร็จแล ้วจะทาให ้ Subdomain และเนือ
้ หาเว็บไซต์ของ Subdomain นัน
้ ถูกลบออกจาก
เซิรฟ
์ เวอร์ด ้วย
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7. การตงค่
ั้ า DOMAIN ALIASES สาหร ับเว็ บไซต์
หากท่านได ้เช่าพืน
้ ทีโ่ ดเมนเนมไว ้แล ้ว และต ้องการทีจ
่ ะใช ้อีกโดเมนเนมหนึง่ ให ้ใช ้ข ้อมูลเดียวกับโดเมนทีท
่ า่ นได ้เช่าพืน
้ ทีไ่ ว ้
ก็สามารถทาได ้โดยทาเป็ นแบบ Domain Aliases
7.1

วิธก
ี ารตงค่
ั้ า Domain Aliases

7.2

7.1.1

ไปทีเ่ มนู “WebSites & Domains”

7.1.2

คลิกที่ “Add New Domain Alias”

7.1.3

ื่ โดเมนเนม (Domain Aliases) ทีต
่ โดเมนเนมเป็ นได ้ทัง้ ตัวอักษรและ
พิมพ์ชอ
่ ้องการ เช่น alias.com ชือ
ตัวเลข แต่ต ้องมีความยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร

7.1.4

คลิกเลือกที่ “Web service”

7.1.5

คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”

การแก้ไขการตงค่
ั้ าต่างๆ ของ Domain Aliases

วิธก
ี ารเปลีย
่ นแปลงค่าทีต
่ งไว้
ั้ สาหร ับ Aliases


ไปทีเ่ มนู “WebSites & Domains”



ื่ Domain Aliases ทีท
คลิกทีช
่ อ
่ า่ นต ้องการ



เปลีย
่ นแปลงแก ้ไขค่าต่างๆ ทีต
่ งั ้ ไว ้ แล ้วคลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK”

7.3

วิธก
ี ารลบ Domain Aliases


ไปทีเ่ มนู “WebSites & Domains”



คลิก “Remove Domain Alias”



คลิกทีป
่ ม
ุ่ “Yes” เพือ
่ ยืนยันการลบ
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8. การตงค่
ั้ า PERMISSIONS สาหร ับ FILE และ FOLDER
8.1

การตงค่
ั้ าและการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขค่า Permissions
8.1.1

ไปทีเ่ มนู “Files”

8.1.2

จะแสดงโฟลเดอร์ทงั ้ หมดทีม
่ ใี นเซิรฟ
์ เวอร์

8.1.3

คลิกทีโ่ ฟลเดอร์ทใี่ ช ้เก็บข ้อมูลเว็บ ซึง่ ในทีน
่ ค
ี้ อ
ื โฟลเดอร์ “httpdocs”

8.1.4

คลิกทีไ่ อคอน

8.1.5

เปิ ดหน ้าจอ Setting Up Access Permissions เพือ
่ ทาการแก ้ไข Permissions สาหรับ File หรือ Folder ที่
ต ้องการ

8.1.6

ทีฝ
่ ั่ ง Group or user names ให ้คลิกเลือกที่ “Plesk IIS Annonymouse Account (IUSR_yourdomainftp”

8.1.7

ทีฝ
่ ั่ ง Permissions for IUSR_yourdomain-ftp ให ้คลิกเลือกที่ Check Box ทีอ
่ ยู่ใต ้คอลัมน์แถว Allow
โดยให ้เลือกคลิกให ้ตรงกับ Permissions ทีต
่ ้องการกาหนด เช่น ถ ้าต ้องการให ้ File หรือ Folder นั น
้
Write ได ้ก็ให ้คลิกที่ Check Box ในคอลัมภ์ Allow ทีต
่ รงกับ Write เป็ นต ้น

8.1.8

้ การเปลีย
จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK” เป็ นอันเสร็จสิน
่ น Permission สาหรับ File หรือ Folder ทีต
่ ้องการ

่ File หรือ Folder ทีต
ทางขวาของชือ
่ ้องการแก ้ไข และเลือก “Change Permissions”
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ในกรณีทท
ี่ าการเปลีย
่ น Permissions สาหรั บ Folder แล ้วต ้องการให ้ File/ Folder ทัง้ หมดทีอ
่ ยู่ใน Folder นั น
้ ๆ เปลีย
่ น
Permissions ตามไปด ้วย ให ้ทาตามขัน
้ ตอนดังนีใ้ นหน ้า Setup Access Permissions


คลิกเลือกหน ้าข ้อความ “Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all
child objects. Include these with the entries explicitly defined here.”



คลิกเลือกหน ้าข ้อความ “Replace permission entries on all child objects with the entries shown here.”



้ การเปลีย
จากนัน
้ คลิกทีป
่ ม
ุ่ “OK” เสร็จสิน
่ น Permission สาหรับ Folder ทีต
่ ้องการแล ้ว และ File/ Folder ทัง้ หมดที่
อยูใ่ น Folder นัน
้ ๆ ก็จะเปลีย
่ น Permissions ตามไปด ้วย
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้ านเว็ บไซต์
9. การตรวจสอบสถิตก
ิ ารใชง
9.1

การตรวจสอบสถิตข
ิ องการเข้าใชง้ าน Web Pages, การ Downloaded Files หรือการ Uploaded Files
9.1.1

ในหน ้าแรก คลิกทีเ่ มนู “Statistics”



การตรวจสอบสถิตก
ิ ารถ่ายโอน Web Pages จากเว็บไซต์ผา่ นทาง Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) คลิกที่ “Web Statistics”



การตรวจสอบสถิตก
ิ ารถ่ายโอน Files ผ่านทาง File Transfer Protocol (FTP) คลิกที่ “FTP Statistics”



การตรวจสอบการใช ้ bandwidth ใน 1 เดือนคลิกที่ “Data Transfer Statistics”



การตรวจสอบการใช ้งานแบนด์วธิ ผ่านทาง FTP, Web และการใช ้บริการเมลใน Domain คลิกที่ “Data
Transfer Statistics”
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อีกทางเลือกหนึง่ คือท่านสามารถเข ้ามาตรวจดูสถิตก
ิ ารเข ้าใช ้งานเว็บไซต์โดยคลิกที่ “Web Statistics” และเลือกโดเมนที่
้
ต ้องการโดยคลิกที่ View (ใช Username และ Password เหมือนกับ FTP สาหรับ Login เข ้าใช ้งาน)

จะแสดงข ้อมูลดังรูป
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10. การตรวจสอบ LOG FILES และตงค่
ั้ าการกูค
้ น
ื LOG FILES
Log Files คือ การเก็บข ้อมูลรายงานทุกการ Connections ทีต
่ ด
ิ ต่อมายังเซิรฟ
์ เวอร์เพือ
่ เข ้าใช ้งานเว็บไซต์
10.1

้ หาของ Log File หรือการ Download Log File
ขนตอนในการตรวจสอบเนื
ั้
อ
10.1.1 ไปทีเ่ มนู “Websites & Domains” คลิกที่ “Logs” จะแสดงรายการของ Log File
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การกาหนดจานวนบรรทัดของ Log File ทีท
่ า่ นต ้องการดู ให ้พิมพ์จานวนเลขลงไปในช่องทีอ
่ ยูใ่ ต ้กลุม
่
Settings



ื่ File ทีต
การตรวจดูเนือ
้ หาของ Log File ให ้คลิกทีช
่ อ
่ ้องการดู



การ Download Log File ให ้คลิก icon

ทีต
่ รงกับ File ทีต
่ ้องการ
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