ระบบเครือข่าย VPN ส่วนกลาง

ในฉบับนีพ้ บกับ Windows 7 Office2010 3G WiFi ...
ระบบเครือข่าย VPN ส่วนภูมิภาค
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สารพันปัญหา
ถาม ทำไมต่อพอร์ต USB หลายๆช่อง พร้อมกัน อุปกรณ์บางอัน Windows ก็หาเจอ แต่
บางอัน Windows ก็หาไม่เจอ ?
ตอบ การทีเ่ สียบ USB หลายตัวพร้อมกัน บางครัง้ Power Supply ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
อาจจะจ่ายไฟไม่พอ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์ครบทุกตัวได้บางครัง้ อาจทำให้
อุปกรณ์ ทีต่ อ่ อยูเ่ ดิมมีปญ
ั หาไปด้วยก็ได้
ถาม ทำไมเมือ่ บูต๊ เครือ่ งแล้วเกิดบลูสกรีน หน้าจอเป็นสีฟา้ ?

ให้โอกาสดีๆเข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิง่ ใดสัมฤทธิผ์ ลทุกประการ

ตอบ การทีบ่ ตู๊ เครือ่ งแล้วเกิดบลูสกรีน หน้าจอเป็นสีฟา้ เนือ่ งจาก Driver ของอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในเครือ่ งไม่ Support กับอุปกรณ์ฮาร์แวร์ในเครือ่ ง ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทำคือให้ Shutdown เครือ่ ง
และบูต๊ เครือ่ งขึน้ มาใหม่พร้อมกับกด F8 เพือ่ เข้าสู่ Safe Mode หลังจากนัน้ ให้ Uninstall
Driver ทีม่ ปี ญ
ั หา ออก แต่ให้เอา Driver การ์ดจอออกก่อน ส่วนมากมักจะเป็นปัญหาทีก่ าร์ด
จอ ไม่ Match กับอุปกรณ์ ทีม่ อี ยู่ แล้วลอง รีบตู๊ เครือ่ งขึน้ มาใหม่ ถ้ายังไม่หาย ค่อย Uninstall
Driver อืน่ ต่อไป
ถาม พริน้ เตอร์แบบไร้สาย คืออะไร ?
ตอบ พริน้ เตอร์แบบไร้สาย จะมี 2 รูปแบบ คือพริน้ เตอร์ทเ่ี ป็นแบบ WiFi และแบบทีร่ อง
รับ Bluetooth แต่ทเ่ี หมาะน่าจะเป็นแบบ WiFi เนือ่ งจากอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ควบคูก่ บั WiFi คือ
Wiless Lan โดยไม่ตอ้ งใช้สายให้รงุ รัง วิธกี าร Set คล้ายกับการ Set Printer Server บนเน็ต
เวิรค์ ส่วนมาก จะมีคมู่ อื การ Set มาให้ การเซ็ตสิง่ สำคัญต้องให้เห็นไฟที่ WiFi แสดงสถานะ
ในลักษณะทีใ่ ช้งานได้

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัวทีท่ ำงานโดยใช้โครงสร้าง
ของเครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิง่ บนเครือข่ายไอพีกไ็ ด้ แต่ยงั สามารถคงความเป็นเครือข่าย
เฉพาะขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ต ก่อนส่ง เพือ่ ให้ขอ้ มูล มีความปลอดภัยมากขึน้
รูปแบบบริการ VPN แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1. Access VPN: เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่าย VPN จากอุปกรณ์เคลือ่ นทีต่ า่ งๆ อาจจะหมุน
โมเด็ม ติดต่อมายังไอเอสพี หรืออาศัย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลาง ในการติดต่อ
2. Intranet VPN: เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่าย VPN ที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น
ระหว่าง กรุงเทพกับต่างจังหวัด โดยทีแ่ ต่ละสาขา สามารถ ต่อเชือ่ มเข้ากับ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
ในท้องถิน่ ของตน เพือ่ เชือ่ มเข้า โครงข่าย VPN ขององค์กรอีกทีหนึง่
3. Extranet VPN: เป็นรูปแบบในการเข้าถึงเครือข่าย ทีค่ ล้ายกับ Intranet แต่มกี ารขยายวงออกไป ยัง
กลุม่ ต่างๆ ภายนอกองค์กร เป็นการเชือ่ มต่อ LAN ต่าง LAN ปัญหาคือต้องเลือก ผู้ให้บริการที่ดี
เพือ่ สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผูใ้ ช้บริการได้อย่างดี
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก VPN
ช่วยให้องค์กร ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการใช้ อินเตอร์เน็ตเพือ่ ติดต่อสือ่ สาร และช่วยลด
ค่าใช้จา่ ย ในการดูแลรักษาระบบอีกด้วย

สาระน่ า รู ้
Windows 7

Microsoft ได้เปิดตัว Windows 7 มาระยะหนึง่ ผูท้ เ่ี คยใช้ Windows Vista มาก่อนจะรูส้ กึ
คุน้ เคยกับ features ต่างๆทีม่ มี าให ใ้ น Windows 7 และมีความสามารถ Run Program ต่างๆได้
รวดเร็วขึน้ ส่วนในการ Startup Program ก็ทำได้อย่างรวดเร็ว กว่า Vista (ทีร่ สู้ กึ ว่าอืดๆ) อย่าง
มากมาย ถือเป็นการพัฒนาขึน้ จาก Vista ได้เป็นอย่างดี ส่วนความสามารถด้าน กราฟิกแสดงผล
สามารถแสดงได้ในรูปแบบ 2 มิติ ซึง่ มาพร้อมกับ Direct2D (ตัววาดภาพ 2 มิตติ วั ใหม่แทน
GDI/Direct Draw) และDirect Write (ตัววาดข้อความตัวใหม่แทน Uniscribe) ทำให้มปี ระสิทธิภาพ
ภาพในการวาดหน้าจอเร็วขึน้ ไปด้วยพร้อมกันน ้ี IE8 จะถูกติดตัง้ มาพร้อมกับ Windows 7 ให้ดว้ ย
ซึง่ จะดีกว่า และเร็วกว่า IE7 ทีม่ าพร้อมกับ Windows Vistaสเปคของเครือ่ งทีจ่ ะลงได้คอ่ นข้างสูง
เหมือน WindowsVista เครือ่ งรุน่ เก่าๆมองข้ามไปได้เลย
ความต้องการขัน้ ต่ำของ Windows 7
* 1GHz processor (32- or 64-bit)
* 1GB of RAM
* 16 GB สำหรับพืน้ ทีว่ า่ งของฮาร์ดดิสก์
มีอะไรใหม่ๆใน Windows 7
* เทคนิคการ Search
อยู่ตรง Start Program ด้านล่าง ใช้ search หา
feature ต่างๆ ที่เราหาไม่เจอโดยการพิมพ์ใส่ในช่องนี้ Windows จะแสดง feature เหล่านั้น
มาให้เรา สามารถคลิก๊ เลือกได้ทนั ที เช่น การSearch หา command prompt
โดยการคีย์
command prompt ลงในช่อง search หรือ หาคำสัง่ RUN ทีม่ อี ยูใ่ น Windows XP ให้คยี ว์ า่ RUN
จะแสดง feature RUN มาให้
* มีโปรแกรม Snipping Tool มาให้เพือ่ ใช้ในการ Print Screen หน้าจอ
* บนหน้า Desktopคลิก๊ ขวามีปมุ่ gadgets มาให้ เพือ่ Show ลูกเล่นทีส่ วยงาม บน Desktop
* Aero Peek for touch รองรับและปรับปรุงระบบจอสัมผัสได้มากและดีขน้ึ

MS.Office 2010

ประเภทของ Zoning แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

หลังจากทีไ่ มโครซอฟต์ ได้ นำระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 ให้ได้ใช้กนั ไป แล้วก็เริม่
ปล่อย Office 2010 รุน่ Beta เป็นเวอร์ชนั ทดสอบ ให้ได้ทดลองใช้กนั ต่อไป มีขา่ วว่าชุดโปรแกรม
Office 2010 โดยจะเริม่ วางตลาดภายในเดือนมิถนุ ายน ปี 2553 นี้ โดยจะมีทง้ั หมด 6 เอดิชน่ั สำหรับ
ทำงานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP , Windows 7 , Windows Vista ทัง้ รุน่ 32 บิต และ 64 บิต
สำหรับคนที่เคยใช้ Office 2007 จะรู้สึกคุ้นเคยกับเวอร์ชั่นนี้ เพราะเมนูต่างๆ จะคล้ายกัน
การทำงานที่ง่ายและไวกว่าเดิม แต่สำหรับผู้ที่เคยใช้ Office 2003 อาจจะรู้สึกแปลกใหม่ และ
ไม่คนุ้ ตาแต่ถา้ ได้ทดลองใช้ สักพักจะรูส้ กึ ได้วา่ ดีกว่า Office 2007 มาก และ มี Tool ต่างๆ ทีน่ า่ ใช้
และตืน่ ตากว่าเดิม สามารถดาว์นโหลด เวอร์ชน่ั ทดลองใช้ได้จาก
http://www.microsoft.com/office/2010/en/download-office-professional-plus/default.aspx

< ส่วนของ Office 2003

<

ส่วนของ Office 2010 จะเห็นว่ามี โปรแกรม
ที่เพิ่มขึ้นมาให้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม

อ้างอิงhttp://pasnit.exteen.com/20071207/dmz-demilitarized-zone-implements-linux

DHCP server
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลทีใ่ ช้ในการกำหนด IP Address
อัตโนมัตแิ ก่ เครือ่ งลูกข่ายบนระบบ ทีต่ ดิ ตัง้ TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่ แจก IP
ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP Address,
Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway
ขัน้ ตอนการเชือ่ มต่อของเครือ่ งลูกกับ DHCP server
1. เครือ่ งลูกข่ายจะค้นหาเครือ่ ง DHCP server ในเครือข่าย โดยส่ง DHCP discover เพือ่ ร้องขอ
IP Address
2. DHCP server จะค้นหา IP ทีว่ า่ งอยูใ่ นฐานข้อมูล แล้วส่ง DHCP offer กลับไปให้ เครือ่ งลูกข่าย
3. เมือ่ เครือ่ งลูกข่ายได้รบั IP ก็จะส่งสัญญาณตอบกลับ DHCP Request ให้เครือ่ งแม่ขา่ ยทราบ
4. DHCP server ส่งสัญญาณ DHCP Ack กลับไปให้เครือ่ งลูก เพือ่ แจ้งว่าเริม่ ใช้งานได้
สืบค้นจาก http://www.thaiall.com/internet/internet04.htm
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จำเป็นจะต้องมีอปุ กรณ์ประเภท VDSL ด้วย วิธกี ารเชือ่ มต่อสามารถทำได้สองแบบคือ การเชือ่ มต่อ
แบบ Point-to-Point และ การเชือ่ มต่อแบบ Point-to-Multi Point
ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือ เทคโนโลยีการสือ่ สารข้อมูล
ความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคูส่ ายโทรศัพท์ ADSL เป็นเทคโนโลยีในตระกูล xDSL
มีอตั ราความเร็วในการรับข้อมูล (Downstream) และอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Upstream)
ไม่เท่ากัน อัตรารับข้อมูลสูงสุดที่ 8 Mbps. และอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดที่ 1Mbps ขึน้ อยูก่ บั ระยะทาง
และคุณภาพของคูส่ ายนัน้ ๆ
DMZ ย่อมาจาก Demilitarized Zone หรือเรียกอีกอย่างว่า “เขตปลอดทหาร”
ในองค์กร ไม่วา่ จะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ถ้ามีการเชือ่ มต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต ทัง้ ภายใน และภายนอก ผลพวงทีไ่ ด้รบั อาจเกิดปัญหาในเรือ่ งการติดไวรัส และทีส่ ำคัญ
อีกส่วนหนึง่ คือการถูกเจาะระบบโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี อย่างไรก็ตาม การติดต่อสือ่ สารก็ยงั จำเป็น
จะต้องเกิดขึน้ ดังนัน้ เราจึงจำเป็นต้องมีการป้องกัน และมีการจัดแบ่งระบบเครือข่ายของเรา เป็นโซน
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการควบคุม และจัดการ โดยเฉพาะการติดตัง้ ระบบ Firewall ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในข้อมูล และปลอดภัยในระบบเครือข่ายของเรา การจัดเครือข่าย
Firewall แบบ DMZ(Demilitarized Zone) เป็นรูปแบบหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ซึง่ เครือข่าย จะประกอบไปด้วย
เครือข่าย 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1. Internal Zone หมายถึง ระบบเครือข่ายภายในองค์กรของเรา ซึ่งถือว่าเป็น zone ที่มี
ความปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือสูงสุด
2. External Zone หมายถึง ระบบเครือข่ายภายนอก ซึง่ ถือว่าเป็น zone ทีม่ ี ความปลอดภัย
ต่ำมาก(ทัง้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่า เครือข่ายนอกองค์ของเรานัน้ จะเป็นเครือข่ายทีไ่ ม่นา่ เชือถือ)
อย่างไรก็ ตาม เนือ่ งจากเราอาจจำเป็นต้องมีการติดต่อกับเครือข่ายภายนอก ดังนัน้ เราจึงต้องมี
การควบคุม ในเรือ่ งของการสือ่ สาร ตัวอย่าง External Zone เช่น คอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ภายนอก
องค์กรรวมทัง้ ระบบเครือข่าย internet ทีเ่ ราติดต่ออยูด่ ว้ ย เป็นต้น
3. Demilitarized Zone (DMZ) เป็น Zone พิเศษทีไ่ ม่ใช่ทง้ั Internal Zone และ External Zone
การทำงานของ DMZ นัน้ จะติดต่อโดยตรงทั้ง Internal และ External Zone ตัวอย่างของ DMZ
เช่น Mail server, Web server เป็นต้น
10

ทั น โลก

IT

มารูจ้ กั 3 G กันเถอะ
เทคโนโลยี แบบ 3 G หรือเรียกเต็มๆว่า “Third Generation of Mobile Telephone” ถือ
เป็นยุคที่พัฒนามาจาก ยุค 1G และ 2G ในยุค 1G นั้นถือเป็นยุค Analogใช้สัญญาณวิทยุ
ในการส่งคลืน่ เสียงไม่สามารถรับส่งข้อมูลใดๆได้ ต่อมาจึงเริม่ ยุค 2G โดยมีการเข้ารหัส Digital
ส่งทางคลืน่ Microwave สามารถ รับ-ส่งข้อมูลต่างๆได้ จนเกิดการกำหนดเส้นทางการเชือ่ มกับ
สถานีฐาน หรือที่ เรียกว่า “cell site” ก่ อให้เกิดระบบ GSM (Global System for Mobilization)
ซึ่งทำให้เราสามารถถือ โทรศัพท์เครื่องเดียวนำไปใช้ได้เกือบทั่วโลก และเริ่มฮิต Download
Ringtone , Wallpaper , Graphic ต่างๆ แต่กจ็ ะจำกัดอยูเ่ พียงแค่ภาพขาว-ดำทีม่ คี วามละเอียดต่ำ
ยุคปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนา ระบบ 3 G หรือ “Third Generation of Mobile Telephone”
เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคล่าสุด จุดเด่นที่สุดของ 3G เป็นเรือ่ ง ความเร็วในการเชือ่ มต่อ
และ การรับ - ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชือ่ มต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูงสามารถรับ-ส่ง File ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ มีการใช้บริการ Video/Call Conference , Download เพลง , ดู TV Streaming ต่างๆ
และมีการเชือ่ มต่อกับ ระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาทีเ่ ราเปิดโทรศัพท์ สำหรับเทคโนโลยี 3G
ทำให้การสือ่ สารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ทีส่ ร้างความสนุกสนาน และ สมจริงมากขึน้

มาตรฐานของ 3 G
ปัจจุบนั ทาง ITU (International Telecommunication Union) หรือสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ได้มกี ารกำหนดความหมายของมาตรฐานดังกล่าว ในเชิงย่านความถี่ (Spectrum
Band) และมาตรฐานการเชือ่ มต่อทางเทคนิค (Technical Standard) ต่างๆ เพือ่ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซด์ http://information.rid.go.th/mag

คืออะไร?
Wi-Fi ก็คอื องค์กรหนึง่ ทีท่ ดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้
สายภายใต้ มาตรฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทกุ ตัวซึง่ ต่างยีห่ อ้ กันนัน้ มันสามารถติดต่อสือ่ สารกัน
ได้โดยไม่มปี ญ
ั หา หากว่าอุปกรณ์ตวั นัน้ ผ่านตามมาตรฐานก็จะปัม๊ สัญลักษณ์ WiFi certified ซึง่
เป็นอันรูก้ นั ว่า อุปกรณ์ชน้ิ นัน้ สามารถติดต่อสือ่ สารกับอุปกรณ์ตวั อืน่ ทีม่ ตี รา WiFi certified นีไ้ ด้
เช่นกัน ข้อดีกค็ อื สามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายได้รวดเร็ว จึงเหมาะทีจ่ ะนำมาสร้างเครือข่ายไร้
สายสำหรับการเชือ่ มคอมพิวเตอร์เข้าหากัน หรืออาจจะเอา PDA มาเชือ่ มกับคอมพิวเตอร์กย็ งั ได้
หาก PDA รุน่ นัน้ ๆ สนับสนุน Wi-Fi ดังรูป

ศั พ ท์

ICT

Wi-Fi

การนำ WI-FI ไปใช้งานเบือ้ งต้น
การใช้WI-FIในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศนั้น สามารถทำได้โดยการ
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ประเภทเครือข่ายไร้สาย เข้าด้วยกันอาทิ เช่น WIRELESS LAN ACCESS POIN
หรืออืน่ ๆ ทำให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านคลืน่ ความถีใ่ นย่าน 2.4 GHZ
หรือ 5 GHZ ตามชนิดของมาตรฐานทีไ่ ด้กำหนดไว้ในเบือ้ งต้นนัน้ กำหนดระยะทางระหว่างอุปกรณ์
ห่างกันในรัศมีไม่เกิน100 เมตรในทีโ่ ล่ง แต่หากต้องการเพิม่ ระยะทางก็สามารถทำได้โดยติดตัง้
เสาอากาศเพิม่ สำหรับกระจายสัญญาณ แต่กไ็ ด้ระยะทางไม่ไกลกว่าเดิมนัก
ข้อดี ของการนำ WI-FI ไปใช้งานเด่นๆ เห็นจะเป็นการสือ่ สารข้อมูลแบบไร้สาย แต่
ข้อเสีย ของ WI-FI คือต้องเป็นทีโ่ ล่งไม่เกิน 100 เมตร แต่เสถียรภาพของระบบในย่านความถี่
เดียวกันอาจมีอปุ กรณ์สอ่ื สารหลากหลายชนิดทำให้สามารถแทรกแซงความถีก่ นั ได้
อ้างอิง HTTP://WWW.THELORDOFWIRELESS.COM,WWW.MRPALM.COM

กสช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐ
ทีเ่ ป็นอิสระ จัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 มีหน้าทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับดูแลการประกอบ
กิจการทีใ่ ช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ กทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ซึง่ เป็นองค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระจัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 มีหน้าที่ จัดสรรคลืน่
ความถี่พร้อมทั้งกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์เพือ่ กิจการ
โทรคมนาคม (จากหนังสือความรู้เกี่ยวกับการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่
Synthesizer )
Streaming หรือ “สตรีมมิง่ ” หมายถึง การเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย เช่น คลิปวิดโี อจากอินเตอร์เน็ต
โดยสามารถแสดงผลข้อมูลได้กอ่ นทีไ่ ฟล์ทง้ั หมดจะถูกส่งผ่านเข้ามา ยังเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณ
ตัวอย่าง การใช้เทคนิค Streaming เช่นในเว็บไซต์ ที่ให้บริการฟังเพลง หรือชมคลิปวิดีโอ และ
มัลติมเี ดียต่างๆ การทำให้เทคนิค Streaming สามารถเล่น ไฟล์มลั ติมเี ดียได้อย่างสมบูรณ์นน้ั เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้จะต้องมี การประมวลผลทีเ่ ร็วพอ เนือ่ งจาก ข้อมูลทีถ่ กู ส่งเข้ามายังเครือ่ งจะถูกจัด
เก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ และยังต้องมีการ แปลงข้อมูลเหล่านัน้ เพีอ่ นำไปแสดงผลในรูปแบบ
ของเสียง หรือวิดโี อ ซึง่ ถ้าขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ล่าช้าคุณก็จะสังเกตเห็นได้ทนั ทีวา่ เสียง หรือคลิปวิดโี อ
ที่กำลังชมอยู่จะมีการกระตุก หรือหยุดนิ่งเป็นระยะ
(จาก http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=2995 )
VDSL ย่อมาจาก Very high bit rate Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีการ รับ - ส่ง
ข้อมูลผ่านสายแบบดิจติ อลทีม่ คี วามเร็วสูงสามารถทำความเร็วได้มากถึงกว่า 50 เม็กกะบิตต่อวินาที
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรแต่ถา้ ห่างออกไป ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
จะแปรผันลดลงตามระยะทาง สามารถใช้งานควบคูก่ บั โทรศัพท์พน้ื ฐานตามบ้าน โดยสามารถ
ทำงานได้พร้อมกัน การเชือ่ มต่อด้วยเทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL นัน้
9

การ RESTORE ด้วย Norton Ghost 2003
หลังจากทีเ่ ราได้ Ghost Image File ไว้แล้วในการทำ BackUp ก็มาถึงคราวทีเ่ ราจะมาลอง
Restore File กรณีเครือ่ งมีปญ
ั หา เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งลงโปรแกรมใหม่หมด และช่วยให้ไม่เสียเวลา
ในการ ติดตัง้ ระบบ
1. เลือกโปรแกรม Norton Ghost เลือก Restore
พร้อมกับ Next

2. เลือก Image File ที่เรา Ghost เก็บไว้ และ Next

3. เลือกปลายทาง(Destination) เพื่อที่จะทำการRestore

Tips

@

Technic

ฉบับนีข้ อแนะนำการใช้ VMware และ Norton Ghost
VMware เป็นผลิตภัณฑ์ของ VMware, Inc. โดย จะมี 2 แบบ คือ
สำหรับติดตัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช ไ้ มโครซอฟต์วนิ โดวส์ เป็นระบบปฏิบตั กิ ารหลัก
สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ลีนุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการหลักของเครื่อง
โปรแกรม VMware(Virtual Machine) หรือเรียกอีกอย่างว่า “คอมพิวเตอร์เสมือน”
จากเดิมทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ ารอยูแ่ ล้ว และต้องการเพิม่ ระบบปฏิบตั กิ ารใหม่ขน้ึ มาโดยระบบเดิม
ยังคงอยู่ เพือ่ ให้ทา่ นสามารถใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารหลายๆตัวไม่วา่ จะเป็น Microsoft Windows,
Windows Server, Linux, และ Novell Netware บนเครือ่ งเดียวกันและพร้อมๆกันได้โดยจะใช้
พืน้ ทีใ่ นดิสก์ เดียวกัน และสามารถทำงานได้โดยแยกจากกันค่อนข้างเด็ดขาด (เสมือนเป็นคน
ละเครือ่ ง) จากรูปจะเห็นว่า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ลงระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP เป็นระบบ
ปฏิบตั กิ ารหลักยังสามารถลงระบบปฏิบตั กิ าร Ubuntu เพิม่ โดยผ่านโปรแกรม VMware อีกทีหนึง่
ซึง่ เมือ่ ลงแล้ว ทัง้ สองระบบสามารถทำงานพร้อมกันได้โดยแยกจากกันค่อนข้างเด็ดขาดดังนี้
ขัน้ ตอนการทำงาน

4. เลือก Run Now เครื่องจะทำการ Restart และจะทำการ Restore
ระบบ

วิธิการ Restore จาก Dos ก็เช่นเดียวกัน ให้เรียกโปรแกรม Norton Ghost ผ่าน Dos
ให้เลือกทีเ่ มนู Local - Partition - From Image คือ เป็นการนำเอา Image file มาใส่ลงใน Partition
แล้ว Open เลือก file ปลายทางให้ถกู เมือ่ Restart Windows อีกครัง้ เราจะได้ระบบเดิมกลับมาอีก
ครัง้ โดยจะเหมือนเดิมทุกอย่าง
สามารถอ่านเพิม่ เติมได้จากเว็บไซค์ http://information.rid.go.th/mag

OS ทีใ่ ช้ตดิ ตัง้ VMware ในทีน่ เ้ี ป็น
WindowsXP โดย ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรม VMware
เพือ่ ทดลองใช้งานได้บน Internet
หลังจาก ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เปิดโปรแกรม VMware
เลือก New Virtual Machine แบบ Typical แล้วตั้งชื่อ OS
ทีต่ อ้ งการเพิม่ เลือก OSทีเ่ พิม่ กด Next เลือก Use bridged Network
สำหรับใช้ FTP กำหนด Size เพือ่ ใช้ลง Ubuntu ตัง้ ค่า VMware
เพือ่ boot จาก CD หรือจากไฟล์ ส่วนไดร์ฟเวอร์ ต่างๆให้ลงตามที่ ต้องการ
จนเสร็จในระบบของท่านจะเห็นทัง้ Windows XP และ Ubuntu

เรียนรูว้ ธิ กี าร BACKUP ด้วย Norton Ghost 2003
โปรแกรม Norton Ghost มีความสามารถในการ copy ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลต่างๆเก็บสำรอง
เอาไว้ในยามที่ข้อมูลหรือ OS ที่เราใช้งานอยู่เสียหาย โดยเราอาจจะสำรองไว้ในพาร์ตชิ ันของ
ฮาร์ดดิสก์ หรือเก็บไว้ใน CD หรือmediaอื่นๆ เมื่อไฟล์ หรือระบบงานของเรามีปัญหาจะ
สามารถกู้คืนนำเอาไฟล์ที่ทำแบคอัพนั้นมา ใช้งานได้แบบที่เรียกว่า เหมือนเดิมทุกอย่างแต่
มีบางโปรแกรม เช่น โปรแกรมทางด้าน GIS อาจจะไม่สามารถดึงกลับมาได้เหมือนเดิมอาจ
ต้องมีการลงโปรแกรมใหม่ แต่ไฟล์ข้อมูลต่างๆจะกลับคืนมาให้เหมือนเดิม โปรแกรมนี้
สามารถทำงานได้บน Dos ซึง่ ก็ไม่ยง่ ุ ยากจะทำให้เราสามารถทำงานได้ไวขึน้ กว่าเดิม ขัน้ ตอนการทำงาน
ก็ไม่ซับซ้อน ดังนี้
1.เลือก Backup ที่เเท็บ Ghost Basic พร้อมกับ กดปุ่ม Next
ใน Backup Wizard

2.เลือก Drive ที่ต้องการ Backup ในที่นี้เลือก Driver C:, Driver
D:, Driver H: พร้อมทั้งเลือก Destination เป็น File Basic

3.เลือก Nextเลือก Drive ที่ต้องการ Ghost พร้อมกำหนดในช่อง
FileType ว่าเป็นไฟล์ประเภทไหน ในที่นี้เลือกเป็น File ประเภท
ImageFile(.gho)ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วSave จากนั้นให้กดปุ่ม
Next เพือ่ ทำงานต่อไป
4.กดปุ่ม Run Now เครื่องจะทำการ restart และทำการ Ghost File
จนเสร็จ

การทำแบคอัพหรือทำสำเนาฮาร์ดดิสก์โดย Norton Ghost บน Dos Mode
วิธกี ารเข้า DOS Modeให้ Shutdown และเลือกที่ Restart in MS-DOS mode หรือเมือ่ บูท
เครื่องใหม่ กดปุ่ม F8 ค้างไว้ และเลือกที่ MS-DOS mode หรือจะเป็นการบูทเครื่องจากแผ่น
Startup Disk Windows 98 ก็ได้ หลังจากเข้า MS-DOS mode แล้วก็ใช้คำสั่งเปลี่ยนโฟลเดอร์
ไปที่ ๆ เก็บโปรแกรม Norton Ghost เรียก ghost และกด Enter จะมีโลโก้ของโปรแกรม กดทีป่ มุ่
OK เพือ่ เริม่ ต้นการใช้งานจะมีเมนูตา่ งๆให้เลือกและทำตามขัน้ ตอนไปเรือ่ ยๆจนเสร็จดังนี้
1. เลือก To Image เป็นการสร้างเป็น Image File
เพื่อเก็บไว้ใช้งาน (Image File คือไฟล์ แบคอัพ
ทีจ่ ะเก็บข้อมูลทัง้ หมดของฮาร์ดดิสก์)แล้วกด Enter
เพือ่ เลือกการทำ Partition to Image

2. เลือก Drive ทีต่ อ้ งการเก็บข้อมูลทีจ่ ะทำแบคอัพ
ข้อมูล อาจเลือก Partition ที่ 2 สำหรับสำรองข้อมูล
3. เลือก Partion ของ Drive ทีต่ อ้ งการจะทำแบคอัพ
ข้อมูล ในทีน่ เ้ี ราเลือก Partition ที่ 1 ทีจ่ ะทำแบคอัพ
ดังรูป
หลังจากนัน้ โปรแกรมจะให้ใส่ชอ่ื file ทีเ่ ก็บซึง่ จะ
อยูใ่ นนามสกุล *.GHO และจะถามถึงระดับการบีบ
อัดพร้อมทั้งให้ยืนยันอีกครัง้ หลังจากนัน้ จะทำการ
Process จนเสร็จ ดังรูป
http://www.com-th.net/software/?ghost
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