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บทคัดยอ
รายงานการค น คว า อิ ส ระนี้ เ ป น การพั ฒ นาระบบทะเบี ย นซอฟต แ วร ใ นชื่ อ
“AssetMeter” เพื่อใหองคกรที่สนใจนําไปใชจัดการสินทรัพยทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรใหมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลของสินทรัพยเหลานั้นไวอยางเปนระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ และควบคุมการใช
งานใหถูกตองตามกฎหมายหรือนโยบายขององคกร โดยระบบ AssetMeter ที่พัฒนามีสถาปตยกรรม
แบบ Web-Based Application ที่นํามาใชงานภายในองคกรในลักษณะอินทราเน็ต โดยระบบนี้จะ
ครอบคลุมการทํางานตั้งแตผูบริหารจัดซื้อฮารดแวรและลิขสิทธิ์ซอฟตแวร จัดการลิขสิทธิ์และสัญญา
ตางๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน สงมอบสินทรัพยที่ซื้อใหผูดูแลระบบ ติดตั้งระบบและติดตอสื่อสารกับ
ผูที่เกี่ยวของให เขามามีสวนรวมในการจัดการดูแลรักษาสิน ทรัพย จนกระทั่งสินทรัพยเหลานั้น ถูก
ยกเลิกการใชงาน
ในการพั ฒ นาระบบ ผู พั ฒ นาใช แ นวคิ ด การวิ เคราะห แ ละออกแบบระบบเชิ ง วั ต ถุ
(Object-Oriented analysis and design) โดยใช UML 2.3 (Unified Modeling Language) ใน
การสรางตัวแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา C# ภายใต ASP.NET 4.5 Framework และใช
โปรแกรม Visual Studio Community 2015 เป น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาระบบรว มกับ โปรแกรม
จัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2012
คําสําคัญ: ทะเบียนสินทรัพย ซอฟตแวร สัญญา ระบบเชิงวัตถุ
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ABSTRACT
AssetMeter, a development project, consisted of software asset
management (SAM). It aimed to help interested organizations to manage hardware
and software assets for data collection, enhancing decision support and controlling
software usage according to rights and policies. Its system architecture was a webbased application implemented within the enterprise, similar to intranet software.
Development scope covered purchasing hardware and software licenses.
Management of copyright and contracts was sufficient to operate. Purchased assets
were delivered to the administrator. Installation and open communication with
participants in managed assets occurred until assets were disposed of.
Object-oriented analysis and design was applied to create the system
model with Unified Modeling Language (UML 2.3). This system was developed by C#
programming language. ASP.NET 4.5 Framework and Visual Studio Community 2015
were integrated with Microsoft SQL Server 2012 as development tools.
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