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บทที่  7
การส งเว็บเพจ

ขึ้นไปเผยแพรในอินเทอรเน็ต

การมเีวบ็ไซตในเครือ่งทีบ่านใครกท็าํได แตการสงแฟมออกไปใหคนทั้งโลกเห็น ตองพึ่งพา
อาศยัผูใหบรกิาร ปจจุบันมีผูใหบริการมากมาย มีทั้งที่ทําเพื่อธุรกิจและทําเพื่อชวยเหลือสังคม ทาน
สามารถใชบรกิารพืน้ทีท่าํเวบ็ฟรี (Free hosting) จากผูใหบรกิาร เชน thai.net, geocities.com, se-ed.net
thcity.com,  www.tripod.lycos.co.uk หรอื netfirms.com เปนตน

thcity.com, thai.net และ geocities.com เปนผูใหบริการพื้นที่ทําเว็บฟรี (Free hosting) นัก
พฒันาตองใชโปรแกรมประเภท browser เชนโปรแกรม IE(Internet explorer) หรอื Netscape เปนตน
เพื่อติดตอเขาไปใชบริการ โดยครั้งแรกตองทําการ regist หรือ signup ขอใชพื้นที่ฟรี ปกติจะตองมี
e-mail รับรหัสยืนยันการขอใชบริการจากผูใหบริการ หลังจากยืนยันแลวจึงสามารถ login หรือ
signin เขาไปใชบริการ file manager โดยใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เปน
กญุแจในการเขาไปใชบรกิาร มักประกอบดวย upload,create directory หรือ delete เปนตน เมื่อเลิก
ใชบริการในแตละครั้งตอง logout หรือ signout ออกมาเพื่อมิใหผูอื่นเขาไปกระทําการใดกับพื้นที่
สวนตวัทีท่านไดจากผูใหบรกิาร

se-ed.net หรือ netfirms.com เปนผูใหบริการเชนกัน แตไมมีบริการ file manager ผาน
brower เว็บกลุมนี้ใหบริการ upload ผาน FTP (File Transfer Protocol) ซึ่งเปนบริการที่หลาย
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Introduction to Webmaster

ทานบอกวาสะดวกมากเพราะสามารถสงแฟม  100 แฟมดวยการกดปุม enter เพยีงครัง้เดยีว แตถาเปน
file manager จะสงแฟมไดเพียงครั้งละ 3 แฟม หรือ 10 แฟมเทานั้น สําหรับผูเขียนมีแฟมจํานวน
มากทีต่องสงขึน้ไป จงึนยิมใชบรกิาร FTP มากกวา file manager

บริการสงแฟมขึ้นไปยังผูใหบริการพื้นที่ทําเว็บผาน browser ดวย file manager จะมีขอดี
สําหรับผูใหบริการ 2 เรื่อง คือ มีความปลอดภัยสูง และสามารถติดปายโฆษณา (Banner) เพื่อขาย
บริการโฆษณา แตโปรแกรม FTP จะไมม ี2 เรื่องนี้ เมื่อใชบริการ FTP ผูพัฒนาเว็บไมจําเปนตอง
เขาไปทีเ่วบ็ไซตหนาแรกของผูใหบรกิาร ทาํใหระบบสถติทิีแ่สดงถงึความนยิมเวบ็ไซตของผูใหบรกิาร
ไมเพิ่ม แตถาติด banner ในเว็บของสมาชิก อยางเชน geocities.com  หรือ netfirms.com ทําอยู ก็
สามารถเกบ็สถติไิด เว็บไซต geocities.com ซึ่งเปนผูใหบริการพื้นที่สรางเว็บ ถูกขายให yahoo.com
ตอมาไดยกเลกิการใหบริการ FTP เปลี่ยนมาใหบริการ file manager และจํากัด data transfer ตอวัน
ถาตองการขยายขอจาํกดัตองจายคาบรกิารเพิม่

7.1  สงแฟมทั้งหมดขึ้นไปดวย browser
ตวัอยางการสงแฟมขึน้ไป (Upload) ดวย file manager ของ thai.net ขั้นตอนแรกตองสมัคร

เปนสมาชิก เพื่อรับชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผาน (Password)  เมื่อนําทั้ง 2 อยางไปกรอก
ในชองทีก่าํหนด เพือ่ login หรอื signin กจ็ะเขาสูระบบบริการ เพื่อจัดการกับพื้นที่ในสวนที่ทานเปน
เจาของ

เมือ่มแีฟมอยูในคอมพวิเตอรทีบ่าน ทานสามารถ upload โดย click ทีค่าํวา Browse... จะเกดิ
หนาตางใหเลอืกแฟม ทาํอยางนีท้ัง้ 3 ชอง แลวกดปุม upload files(s) ก็จะสงแฟมเขาไปในระบบได
ครัง้ละ 3 แฟม สามารถเลอืกสรางแฟม สราง Folder หรอืลบแฟมไดตามตองการ จากนัน้ทดสอบดวย
การเปดเว็บเชน http://www.thai.net/localwebmaster (ใหเปลี่ยนคําวา localwebmaster เปนชื่อ
สมาชกิทีท่านสมคัรไว)
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7.2  สงแฟมขึ้นไปดวย ftp.exe
โปรแกรม ftp.exe เปนโปรแกรมทีม่ใีน windows ทีต่ออนิเทอรเนต็ได ทานเพยีงเปดโปรแกรม

ดวยการ click ปุม Start และ Run .. จะปรากฏชองวาง ใหพมิพคาํวา ftp ตามดวยชือ่ของ host เชน FTP
se-ed.net แตถาพมิพเฉพาะคาํวา FTP แลวกดปุม enter ทานกจ็ะพบคาํวา ftp> ใหพมิพคาํวา open se-
ed.net สําหรับคําวา se-ed.net เปนชื่อของ host ที ่ http://www.se-ed.net แจงใหสมาชิกทราบ
แตถาไปสมคัรกบั netfirms.com กจ็ะแตกตางกนัไป เชน ของผูเขยีนม ีusername ชือ่ thaiphone กจ็ะได
ชือ่ host เปน thaiphone.netfirms.com เมื่อติดตอดวย FTP ใหพิมพ ftp thaiphone.netfirms.com ใน
ชองวางทีเ่กดิจากการกดปุม Start และ Run..  ถาตองการทราบชื่อ host จะตองเขาไปอานในเว็บของ
ผูใหบรกิารวากาํหนดไวอยางไร จากนัน้กรอก username และ password โดยชอง password ทานจะตอง
พมิพดวยความมัน่ใจ เพราะพมิพเขาไปแลวจะไมแสดงผล หลงัพมิพเสรจ็ใหกดปุม enter แตถาพมิพ
password พลาด ใหพมิพคาํวา user แลวกดปุม enter ไมจาํเปนตองปดโปรแกรม เพือ่เขาสูระบบอกีครัง้

คาํสัง่ในตวัอยางนี ้เปนคาํสัง่พืน้ฐานทีจ่าํเปน และนาํไปใชไดทนัที
1. lcd   คอื การกาํหนดหองทีม่ขีอมลูในเครือ่งคอมพวิเตอร ให server รูวาแฟมของทานอยูทีใ่ด
2. bin   คอื การกาํหนดใหมกีารสงขอมลูแบบ binary ถาไมกาํหนดภาพทีส่งเขาไปอาจใชไมได
3. put  index.html  คอื การสงแฟมจากคอมพวิเตอรเขาไปที ่server ตวัอยางนี ้ผูเขยีนมแีฟมชือ่
index.html แตถาทานมีแฟมเปนชื่ออื่นก็ใชชื่ออื่น เชน put superman.gif หรือ put yourphoto.jpg
เปนตน ถาทานสงแฟมแรกเสร็จแลว ก็สามารถสงแฟมตอไปไดดวยการพิมพคําสั่ง put ตามดวยชื่อ
แฟม ผลการสงแฟมจะสมบรูณ ตอเมือ่เหน็คาํวา Transfer complete
4. get ohofile.jpg  คอื การรบัแฟม หรอืคดัลอกแฟมจาก server มาไวในคอมพวิเตอรของทาน
5. bye   คอื เลกิการตดิตอกบั server โปรแกรม FTP นีก้จ็ะปดตวัเองทนัที
6. ls     คอื แสดงชือ่แฟมทีอ่ยูใน directory ปจจบุนั
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7. del   คือ การลบแฟม มีรูปแบบคําสั่งเหมือน dos คือ del ชื่อแฟมที่ตองการลบ
8. ren   คอื การเปลีย่นชือ่แฟม มรีปูแบบคาํสัง่เหมอืน dos คอื ren ชือ่แฟมเกา ชือ่แฟมใหม

7.3  สงแฟมขึ้นไปดวย ws_ftp หรือ cute_ftp
การใชโปรแกรมนี้ก็คลายกับ FTP ซึ่งตองใช hostname, username และ password เชนกัน

แตโปรแกรมในลักษณะนี้จะทํางานแบบ graphic ซึ่งแสดงผล 2 ขาง สําหรับ Local system คือ
ระบบแฟมในเครือ่งคอมพวิเตอรทีบ่าน แต Remote site คอื ระบบแฟมในเครือ่งของผูใหบรกิาร free
hosting  และมปีุมอยูตรงกลาง ทาํหนาทีแ่ทนคาํสัง่ put กบั get หรอื upload กบั download นัน้เอง

ทานสามารถหาโปรแกรมไดจาก http://www.download.com, http://www.thaiware.com
http://www.globalscope.com, http://www.ipswitch.com, http://www.stairways.com  หรือ
http://www.fetchsoftworks.com  เปนตน เมือ่ไดมาแลวใหตดิตัง้ลงไป เมือ่เสรจ็สิน้การตดิตัง้ ใหเปดโปร-
แกรมแลวกรอก hostname, username และ password เมื่อกดปุม connect จะติดตอกับ server
และแสดงแฟมทีท่านเปนเจาของทัง้ 2 ฝง
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