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เมื่อก่อนนี้การจัดการข้อมูลต้องเน้นการจัดเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เก็บเป็นฐานข้อมูล เก็บเป็นตาราง มีการก�ำหนดชนิด
ของข้อมูลและรูปแบบอย่างชัดเจน มีการเก็บเป็นไฟล์ มีทเี่ ก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เรียกว่าฐานข้อมูล มีการสร้างให้ปอ้ นข้อมูล
เรียกใช้ แก้ไข ท�ำรายงานได้ง่าย มีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ ในการจัดการข้อมูล
เมื่อมีการเก็บข้อมูลจ�ำนวนมากๆ การใช้งานอย่างหนึ่งคือการใช้เครื่องมือช่วย เช่น BI-Business Intelligent มีการเขียน
ความต้องการเพื่อให้ท�ำการวิเคราะห์แบบทันทีทันใด แบบออนไลน์ (Online) ซึ่งเหมือนมีคำ� ถามที่แน่นอนแล้วว่าต้องการอะไร
เพียงการน�ำข้อมูลที่เก็บมาประมวลผลและสร้างรายงานตามที่ต้องการ
แต่ในปัจจุบนั เป็นยุคของข้อมูลจ�ำนวนมาก การเก็บข้อมูลวันนีอ้ าจอยูใ่ นรูปแบบที่ไม่มโี ครงสร้างแน่นอน ไม่ได้เก็บแบบฐานข้อมูล
หรือเขียนแอพจัดการฐานข้อมูล การเรียกค้นแบบปกติจงึ ไม่สามารถใช้กบั ข้อมูลแบบไม่มโี ครงสร้างได้ ข้อมูลทีเ่ ก็บเป็นกอง ข้อมูล
ทีม่ าจากการจัดเก็บแบบต่างๆ เช่น ไฟล์ทเี่ ก็บในรูป เก็บข้อความ เท็กซ์ รูปภาพ วิดโี อ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ IoT แบบต่างๆ
ข้อมูลเหล่านัน้ กองรวมอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เช่น ข้อมูลผูป้ ระกอบการ รายการสินค้า ยีห่ อ้ แบบ รุน่ และวิธกี ารจัดเก็บ การรวบรวม
ข้อมูลอาจไปเก็บรวบรวมมาจากเว็บ จากคลาวด์ จากข้อมูลเผยแพร่ภายนอก จากสือ่ สังคม จากข้อมูลทีม่ เี ผยแพร่อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
อาจไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเมื่อรวมกันจึงกลายเป็นบิ๊กดาต้า (Big Data) ขนาดหลายร้อยเทราไบต์ (Terabyte : TB)
ลักษณะและคุณสมบัติของบิ๊กดาต้าจึงมีคุณสมบัติส�ำคัญหลายประการ ข้อมูลจะต้องมาก มาจากหลากหลาย บางครั้ง
ไปควานมาจากบนคลาวด์ อาจมีขนาดเป็น 100 เทราไบต์ ข้อมูลมีการเคลือ่ นไหว เปลีย่ นแปลงได้เร็ว ขนาดเพิม่ โตเร็ว อาจจะมีขนาด
ใหญ่ขนึ้ เช่น ข้อมูลที่ได้จากพวกเซ็นเซอร์ตา่ งๆ ข้อมูลนัน้ จะต้องมีความหลากหลาย มาจากการด�ำเนินการหลายรูปแบบ อาจจะมี
หลายฟอร์แมต (Format) แต่ละฟอร์แมตต้องใช้วิธีวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ การดูแล บริหาร จัดการ ใช้งานข้อมูลจึงเป็นวิทยาการทีต่ อ้ งพัฒนาตาม มีการใช้เครือ่ งมือสมัยใหม่ การเรียนรูเ้ ทคนิค
การวิเคราะห์แบบใหม่ ซึง่ แต่เดิมอาจใช้หลักสถิตพิ นื้ ฐาน แต่วนั นีเ้ ราให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า “วิทยาการข้อมูล - Data Science”
เป็นศาสตร์ที่ก�ำลังได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันยุค
มีการเรียนรูห้ ลักการสมัยใหม่ของการจัดการบิก๊ ดาต้า การวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้เครือ่ งมือท�ำ Data Analytic และทีต่ อ้ งตามมา
ก็คอื การวิเคราะห์ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า (Big Data Analytics) หรือกระบวนการวิเคราะห์กลุม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ทงั้ แบบทีม่ โี ครงสร้างและ
แบบที่ไม่มโี ครงสร้าง เพือ่ ค้นหาความรู้ ค�ำตอบที่ได้จากรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านัน้ ทีอ่ ยูข่ า้ งใน หาสิง่ เชือ่ มโยงทีเ่ ชือ่ ม
ข้อมูลเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยกัน หาสิง่ ทีป่ รากฏความเกีย่ วโยงถึงกัน หาแนวโน้ม เช่น แนวโน้มทางด้านการตลาด หาราคาเพือ่ การแข่งขัน
หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนีส้ ามารถน�ำไปสูก่ ารท�ำแผนการท�ำงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โอกาสในการตัดสินใจ เพือ่ น�ำไปใช้ ในการปรับปรุงการให้บริการ การท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์
ทางการค้นหาความรู้ ใหม่ๆ ที่ได้จากข้อมูล
วันนีจ้ งึ มีอาชีพใหม่ เป็นนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรูจ้ ากข้อมูลเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ นักวิทยาการข้อมูลจึงเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ที่มีภายในองค์กร
ในอนาคตบทบาทของนักวิทยาการข้อมูลจะสูงขึน้ มาก จึงอยากให้ความสนใจและหันมาพัฒนาก�ำลังคน สร้างระบบการเตรียม
คนทางด้านนักวิทยาการข้อมูลเอาไว้ เพราะความส�ำคัญของข้อมูลจะยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นและมากขึ้น
ใครเป็นผู้ ใช้ความรู้จากข้อมูลได้มาก ผู้นั้นจะเป็นประสบความส�ำเร็จ
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ZYCOO CooVox IP PBX ที่เป็นอุปกรณ์ VoIP อุปกรณ์หนึ่ง
ซึ่งยึดหลักการพัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดย ZYCOO ได้เปิดตัว
ZYCOO CooVox V2 ล่าสุด มีฟังก์ชั่นในระดับ Enterprise IP-PBX

ZYCOO CooVox V2 IP PBX เป็นตู้สาขาโทรศัพท์รุ่นใหม่ในตระกูล Coovox ที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
ประสิทธิภาพของตัวระบบมากขึ้นถึง 50% พร้อมทั้งยังพ่วงมาด้วย features ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับ
การท�ำงานด้านการสื่อสารให้เหมาะกับการท�ำงานขององค์กรต่างๆ มากขึ้น
ZYCOO CooVox V2 IP PBX เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้งานในองค์กรทุกระดับ เนื่องจากเป็นตู้สาขา
ที่ใช้งานง่าย ราคาประหยัด มีความปลอดภัย มีความเสถียร สามารถใช้งานกับอุปกรณ์แบรนด์อนื่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
และรองรับการท�ำงานได้ครบวงจร
สิ่งที่เป็น Highlight ของ ZYCOO CooVox V2 คือ
1. ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของทัง้ Software เนือ่ งจากCoovox V2 พัฒนามาจาก Asterisk version 13
และอีกทัง้ ตัว Hardware ทีม่ กี ารยกระดับ CPU และ RAM ท�ำให้ประสิทธิภาพของตัวระบบเพิม่ มากขึน้
ถึง 50%
2. รองรับการใช้งาน Web Phone โดยการเอา Softphone ไปฝังไว้บนหน้าเว็บ เพื่อให้ลูกค้าสามารถโทร
เข้าบริษัทผ่านหน้าเว็บของตนได้เลยโดนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. รองรับการใช้งาน Web GUI ภาษาไทย (Web Interface)
4. รองรับการใช้งาน Fax แบบ hylafax
5. รองรับการสร้างห้องประชุมทางเสียงมากถึง 20 ห้อง
6. รองรับการสร้างระบบ Queue ในระบบ call center มากถึง 20 คิว
7. มีระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้ Fail2Ban Technology ที่รับประกันความน่าเชื่อถือ
8. สามารถสร้างหนึ่งเบอร์ส�ำหรับหลายเครื่องโทรศัพท์

APRIL 2017 . MICROCOMPUTER
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ZYCOO CooVox V2 IP PBX
เป็นตู้สาขาโทรศัพท์รุ่นใหม่ ในตระกูล Coovox
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละรุ่น

โดยสามารถใช้งานร่วมกับโมดูลดังนี้

แนะน�ำฟังก์ชันใหม่ของอุปกรณ์
1. รองรับการใช้งาน web phone
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ในอดีต ระบบโทรศัพท์แบบเดิมที่ใช้งานผ่านตู้สาขา (PBX)
ซึ่งมีการส่งสัญญาณเสียงเป็นลักษณะการส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย
วงจรของชุมสาย โทรศัพท์ (Circuit Switching) ท�ำให้เกิดการใช้งาน
โครงข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเท่าทีค่ วร เพราะแต่ละวงจรหรือ
เส้นทางถูกก�ำหนดให้ผู้ ใช้เพียงคนเดียวเท่านัน้ แม้วา่ วงจรหรือเส้น
ทางนัน้ ๆ จะว่างอยูก่ ต็ าม แต่ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาระบบเครือข่าย
สัญญาณข้อมูล (Data Network) ให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้
มากขึน้ ท�ำให้การใช้งานแบบแพ็คเกจสวิตชิง่ (Packet Switching)
ได้รบั ความสนใจและถูกพัฒนา เพือ่ กระจายทราฟิก (Traffic) ทัง้ หมด
ในโครงข่ายให้ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท�ำให้ โครงข่าย
มีความยืดหยุน่ และคล่องตัวมากขึน้ ซึง่ หลักการของแพ็คเกจสวิตชิง่
นี้ได้ถกู น�ำมาพัฒนาใช้เป็น Voice Over Packet โดยการน�ำเทคโนโลยี
สัญญาณเสียงมารวมอยู่บนระบบเครือข่ายสัญญาณข้อมูลและ
มีการ รับ-ส่งสัญญานทัง้ คูไ่ ด้ ในเวลาเดียวกัน เพือ่ ความสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ท�ำให้ Performance per Cost ของ Packet
Switching ในอนาคตดีกว่า Circuit Switching เทคโนโลยีดงั กล่าว
ได้ถกู น�ำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึง่ เป็นที่ร้จู ักในชือ่
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็น VoIP, Voice over IP, Voice over
Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony
ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน VoIP เป็นระบบที่อยู่ ในความสนใจ
ของตลาด เนือ่ งจากปัจจัยหลายๆอย่างทีเ่ พิม่ โอกาสและประสิทธิภาพ
ของการติดต่อสือ่ สารภายในประเทศและรวมถึงการสือ่ สารระหว่าง
ประเทศโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ประกอบด้วย
ราคาทีถ่ กู กว่าโครงข่ายโทรศัพท์ทวั่ ไป รวมถึงประสิทธิภาพการท�ำงาน
ที่ดีกว่าและหลากหลายกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ในบทความฉบับนี้เราจะกล่าวถึงการเปลี่ยนเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จากระบบโทรศัพท์แบบเดิมๆ ที่
มีการใช้งานโครงข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร น�ำมาสู่การ
พัฒนาระบบโทรศัพท์ภายใต้แบรน ZYCOO CooVox IP PBX ที่
เป็นอุปกรณ์ VoIP อุปกรณ์หนึ่ง ซึ่งยึดหลักการพัฒนามาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
โดย ZYCOO ได้เปิดตัว ZYCOO CooVox V2 ล่าสุด มีฟังก์ชั่น
ในระดับ Enterprise IP-PBX โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นดังนี้
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5. รองรับการเพิ่มการสร้างระบบ Queue ในงานในระบบ
call center มากถึง 20 คิว

3. รองรับการใช้งาน Fax แบบ hylafax
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2. รองรับการใช้งาน web GUI ภาษาไทย

จุดเด่นของ ZYCOO IP PBX

AM

• ราคารวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีการคิดค่า IP Phone License
เพิ่ม
• ราคารวมทุกอย่างแล้ว สามารถใช้งานฟังก์ชนั การบันทึกเสียง
อัตโนมัติโดยไม่ต้องซื้อ License Recording
• ราคารวมทุกอย่างแล้ว สามารถใช้งานมาตรฐานการบีบอัดเสียง
G.729 ได้ โดยไม่ต้องซื้อ License เพิ่ม
• ไม่มีค่า Upgrade Firmware ส�ำหรับ Firmware ใหม่ๆ ที่จะ
ออกมาในอนาคต
• VOIP ช่วยลดค่าโทรศัพท์ได้อย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่มี
สาขาจ�ำนวนมาก
• รองรับการเชื่อมต่อกับคู่สาย PSTN และ Analog Phone
แบบเก่า
• ใช้ไฟน้อยเมื่อเทียบกับ VOIP ที่เป็น PC หรือ Server เป็น
อุปกรณ์
• ราคาถูกกว่าซื้อ PC มาติดตั้ง Card VOIP เอง
• Web Interface ใช้งานง่ายกว่า Opensource อย่าง Asterisk
และ Elastix มากท�ำให้ไม่ต้องมานั่งศึกษาหาข้อมูลการใช้งาน
• การออกแบบโมดูลมาส�ำหรับการใช้งานที่ผู้ ใช้สามารถเลือก
ใช้งานได้ตามความเหมอะสม และสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างตรงจุด
และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานอุปกรณ์

EX

4. รองรับการเพิ่มการสร้างห้องประชุมทางเสียงมากถึง 20 ห้อง

APRIL 2017 . MICROCOMPUTER

Product Review_Poise OK.indd 13

13

16/3/2560 14:17:30

ความสามารถพื้นฐานของตู้สาขาโทรศัพท์
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ความสามารถด้านการใช้งาน
ของตู้สาขาโทรศัพท์
(PBX Features)
• Black List
• BLF (Busy Lamp Field)
• CDR (Call Detailed Record)
• Conference Room (20 Rooms)
• Call Monitoring
• DID (Direct Inward Dialing Number)
• DISA (Direct Inward System Access)
• Distinctive Ringtone
• DND (Do Not Disturb)
• DNIS (Dialed Number Identification Service)
Feature Codes
• FOP (Flash Operation Panel)
• Status Monitoring
• Follow Me
• IVR (Interactive Voice Responses)
• Mobility Extension
• Multi-Language Prompts
• Multi-Language GUI
• One Touch Recording
• Phone Book
• Phone Provisioning
• Pin Set
• Record File Download
• Ringgroup
• SIP Register with UDP/TCP/TLS
• SIP Trunk
• Skype for SIP
• Smart DID
• Speed Dial
• Spy
• SRTP (Secure Realtime Transport Protocol) T.38
Fax (Pass-through)
• Time Based Rule
• WebRTC/ Web Dial
• Virtual Fax
• Voicemail & Voicemail to Email

EX

AM

ความสามารถด้านการใช้งาน
ในการโทร
(Call Features)
• Call Back
• Call Forward
• Call Hold
• Call Paging
• Intercom
• Call Park
• Call Pickup
• Call Queue
• Call Recording
• Call Routing
• Blind Transfer
• Attended Transfer
• Call Waiting
• Caller ID
• Dial by Name
• Music On Hold/Transfer
• 3-Way Conference
• Video Call

มาตรฐานการบีบอัดเสียง
และโปรโตคอล
(Codecs & Protocols)
•

MICROCOMPUTER . APRIL 2017

•
•
•

Codecs & Protocols Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/
G.711-Alaw/ G.726/G.729/GSM/SPEEX
Video Codecs: H.261/H.263/H.263+/H.264
Protocols: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมบัติด้านเน็ตเวิร์ค
(Network Features)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DDNS Client
DHCP Server
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
IP Assignment (PPPoE/DHCP/Static)
SNMP v1/v2
TR069
Static Route Table
Trouble Shooting (Ping/Traceroute)
PoE (Power over Ethernet)
VPN Client (N2N/L2TP/PPTP/OpenVPN)
VPN Server (PPTP/L2TP/OpenVPN, Up to 10 Users

บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จ�ำกัด
76 สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์  02 656 8598 โทรสาร 02 250 9769
เว็บไซต์ www.poisetechnology.com
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เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตภายในบ้านด้วย
EDIMAX Gemini RE11 AC1200 และ
การ์ด AC1200 Dual-Band Wi-Fi PCI-E
จะท�ำงาน ดูหนังหรือเล่นเกมส์ภายในบ้าน เชื่อมต่ออย่างอิสระผ่าน EDIMAX Gemini
RE11 AC1200 แม้เป็นเดสก์ท็อปก็ใช้งานได้สะดวกด้วยการ์ด AC1200 Dual-Band
Wi-Fi PCI-E
คุณสมบัติของ EDIMAX Gemini RE11
AC1200

• Smarter Wi-Fi: รวดเร็วและการโรมมิง่ ส�ำหรับการเชือ่ มต่อ
ที่ราบรื่น
• Stronger Singal: เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุด
• Faster Speed: Wi-Fi แบบ dual-band ทีร่ องรับความเร็ว
11ac เหมาะส�ำหรับสตรีมวิดโี อทีม่ คี วามจุสงู ถึง 1200Mbps
(N 300 + AC 867Mbps)
• โหมด Smart 3-in-1: รองรับโหมด Wi-Fi Extender,
Access Point และ Wi-Fi Bridge

APRIL 2017 . MICROCOMPUTER

ด้วยยุคปัจจุบันที่ทุกบ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตติดใช้งานกัน ในแง่
ของความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าจะท�ำงาน เล่นเกมส์ หรือ
แชทกับเพือ่ นๆ สิง่ ส�ำคัญคือจะอยูจ่ ดุ ไหนของบ้าน ก็จะต้องสามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ ด้วยอุปกรณ์ของ EDIMAX ที่
ออกแบบให้เราใช้งานได้ โดยการติดตั้งที่แสนง่ายดาย และไม่ต้อง
คอนฟิคอะไรให้ยงุ่ ยาก บทความนีข้ อแนะน�ำอุปกรณ์ทที่ ำ� ให้เดสก์ทอ็ ป
ของเราใช้ Wi-Fi โดยไม่ต้องพึ่งพาการเดินสายแลนให้ยุ่งยาก
ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านบนตัวเดสก์ท็อปผ่าน EDIMAX
Gemini RE11 AC1200 และ AC1200 Dual-Band Wi-Fi PCI-E
อะแดปเตอร์
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คุณสมบัติของการ์ด AC1200 Dual-Band
Wi-Fi PCI-E

AC1200 Dual-Band Wi-Fi ด้วยอุปกรณ์เชือ่ มต่อ Wi-Fi รุน่ ใหม่
AC1200 ที่เหมาะส�ำหรับสตรีมมิ่ง HD และการเล่นเกมส์ที่มี
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 300Mbps (2.4GHz) หรือ
867Mbps (5GHz) เป็นการออกแบบเพื่อให้เดสก์ท็อปของคุณ
สามารถใช้งาน Wi-Fi ที่ความเร็วสูงด้วยเสาอากาศรับสัญญาณที่มี
อัตราการขยายสูง สามารถทะลุทะลวงผ่านผนังชนิดต่างๆ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของ Wi-Fi เล่นเกมส์ผา่ นเดสก์ทอ็ ป โดยไม่
ต้องเดินสายแลน
อัพเกรดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอ็ ปของคุณให้เป็น 802.11ac แบบ
dual-band พร้อมการ์ดเชื่อมต่อแบบ PCI-E (EW-7822PIC) บน
คลื่นความถี่ 5GHz พร้อมแท่นแม่เหล็กเพิ่มเติมที่สามารถถอดเสา
อากาศรับสัญญาณสูงจ�ำนวน 2 เสา มาติดตั้งได้ พร้อมด้วย Low
Profile Bracket 1 ชุด (ส�ำหรับเคสที่ใช้ Bracket แบบ Low Profile
Bracket) และสามารถใช้ได้กับมาตรฐาน 802.11a/b/g/n
Super High-Speed AC1200 Wi-Fi ใช้ ง านร่ ว มกั บ
มาตรฐาน IEEE 802.11ac ความเร็วสูงสุดถึง 867Mbps ที่ความถี่
5GHzเกือบสามเท่าของ 802.11n โดย Edimax EW-7822PIC
AC1200 เป็นการ์ดเชือ่ มต่อ Wi-Fi แบบ PCI-E มี 2 เสา การเชือ่ มต่อ
แบบ Dual-Band จะท�ำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
และความยืดหยุน่ มากขึน้ ส�ำหรับเดสก์ทอ็ ปของคุณด้วยการเชือ่ มต่อ
แบบ dual-band ด้วย EW-7822PIC คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ต
และอ่านอีเมลของคุณบนคลืน่ ความถี่ 2.4GHz หรือเลือกแถบความถี่
5GHz ส�ำหรับการเล่นเกมออนไลน์และสตรีมวิดีโอ
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• Universal Compatibility: สามารถท�ำงานร่วมกับเราเตอร์
ได้ทุกยี่ห้อ และไม่จ�ำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมอีก
• Eliminate Wi-Fi Dead Zones: ขยายช่ ว ง Wi-Fi
802.11ac/a/b/g/n ที่มีอยู่เดิม
• Smart iQ Setup: ตัง้ ค่าผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือผ่าน
เว็บเบราเซอร์ โดยไม่ต้องใช้ CD-Rom หรือคอมพิวเตอร์
• Green Wi-Fi Power Switch: มี ส วิ ต ซ์ ส� ำ หรั บ สลั บ
ระหว่างการเปิดใช้งาน Wi-Fi แบบโหมดปกติและโหมด
สีเขียว รวมถึงปิดเมือ่ ไม่ใช้งาน
• Signal Strength LED Indicator: ค้นหาต�ำแหน่งที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการใช้งานที่ครอบคลุม Wi-Fi ได้ทั่วบ้าน
Gemini RE11 Wi-Fi Roaming Kit ประกอบไปด้วย RE11S
AC1200 2 ตัว ที่ใช้ขยาย Wi-Fi ที่ออกแบบมาเพื่ออัพเกรดและ
ขยาย Wi-Fi ของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนเราเตอร์ที่มีอยู่เดิม ซึ่ง
RE11S Extender ทั้ง2 ตัวจะสร้างเครือข่าย Wi-Fi roaming
mesh ด้วย SSID เดียว (ชือ่ เครือข่ายเดียว) โดยจะท�ำการตรวจจับ
และเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณ
สามารถใช้งานได้อย่างอิสระในบ้านโดยสัญญาณไม่มกี ารลดลง และ
สามารถสลับไปมาระหว่าง SSIDs ได้
อุปกรณ์ของ Gemini RE11 ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับ Wi-Fi
ภายในบ้านที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ Gemini RE11 Kit มีความเร็ว
ตามมาตรฐาน 802.11ac เพียงแค่เสียบใช้งาน ก็จะอัปเกรดเครือข่าย
ของคุณจาก   11n ไปเป็นแบบ Wi-Fi dual-band 11ac ด้วย
ความเร็ว 1200Mbps (300 เมกะบิตต่อวินาทีที่ 2.4GHz +
867Mbps ที่ 5GHz) เหมาะส�ำหรับการสตรีมวิดโี อและอืน่ ๆ นอกจาก
นี้ ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน Wi-Fi ภายในบ้านได้งา่ ย RE11S
เป็นอุปกรณ์ 3 ใน 1 ที่สามารถใช้ โหมด Wi-Fi Extender, Access
Points และ Wi-Fi Bridge ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ Wi-Fi
ภายในบ้านของคุณ และสามารถเชือ่ มต่อการท�ำงานร่วมกับเราเตอร์
ได้อย่างง่าย RE11S ใช้ SSID เดียวกันและสามารถสลับการท�ำงาน
ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 802.11ac เหมาะส�ำหรับสตรีมมิ่ง
อุปกรณ์จะท�ำการอัพเกรด Wi-Fi 2.4GHz ย่านความถีเ่ ดียวของคุณ
ให้เป็น Wi-Fi แบบ 802.11ac dual-band 5GHz ใช้มาตรฐานล่าสุด
11ac ที่ความเร็วสูงถึง 1200Mbps (N300 + AC867Mbps) และ
สามารถใช้การเชือ่ มต่อไร้สาย 2.4GHz และ 5GHz ในเวลาเดียวกัน
ได้อีกด้วย
เพียงเสียบ Edimax RE11S เพื่ออัพเกรด Wi-Fi ย่านความถี่
เดียว 2.4GHz ไปเป็น dual-band ที่มีการครอบคลุมที่ดีขึ้นโดย
ไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรกับเราเตอร์และไม่ตอ้ งก�ำหนดค่าอะไรเพิม่ เติม โดย
ต้องอยู่ในโหมด AP เท่านั้น

สถานะ LED ของ EDIMAX Gemini RE11
AC1200

LED ทัง้ หมดถูกปิดใช้งานในโหมดสีเขียว ความแรงของสัญญาณทีด่ ี
ทีส่ ดุ คือ 60 - 80% ท�ำให้การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
สูงกว่า 80% อาจมีผลต่อเราเตอร์

การเชือ่ มต่อ WPS & Roaming ของ EDIMAX
LED
ความถี่ 5GHz

สี

สถานะ

น�ำ้ เงิน เปิด

รายละเอียด
สถานที่ติดตั้งดีมาก
ความแรงของ
สัญญาณ: 60 - 80%

กะพริบช้า

สถานที่ติดตั้งดี
ความแรงของสัญญาณ: 40 - 60% และ
80 - 100%

กระพริบเร็ว

สถานที่ติดตั้งไม่ดี
ความแรงของสัญญาณ: ต�่ำกว่า 40%
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LED

สี

ปิด

สถานะ

รายละเอียด

ไม่พบสัญญาณ
สถานที่ติดตั้งดีมาก
ความแรงของ
สัญญาณ: 60 - 80%

ความถี่ 2.4GHz น�ำ้ เงิน เปิด

กะพริบช้า

สถานที่ติดตั้งดี
ความแรงของสัญญาณ: 40 - 60% และ
80 - 100%

กระพริบเร็ว

สถานที่ติดตั้งไม่ดี
ความแรงของสัญญาณ: ต�ำ่ กว่า 40%

ปิด

ไม่พบสัญญาณ

ก�ำลังซิงค์ข้อมูล

ปิด

Extender เป็นอุปกรณ์ขยาย

ต�ำแหน่ง

Extender เปิดอยู่

AM

เขียว เปิด
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กระพริบ

สวิทช์ โหมด

1. ติดตัง้ การ์ด AC1200 Dual-Band Wi-Fi PCI-E และเชือ่ มต่อ
สายสัญญาณและเสาเข้าด้วยกัน

Extender เป็นอุปกรณ์
หลัก

สถานะการโรมมิง่ เขียว เปิด

Power

การติดตั้งและคอนฟิค AC1200 Dual-Band
Wi-Fi PCI-E

ค�ำอธิบาย

บน

ก�ำลังใช้ Wi-Fi 100%

โหมด Green

กลาง

ก�ำลังใช้ Wi-Fi 25%

โหมด Sleep

ด้านล่าง

Wi-Fi & LED ปิด และปิดพอร์ต Ethernet

EX

ปกติ

Gemini RE11 AC1200

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ Extender หลักแล้ว การเชื่อมต่อกับ
Extender เพิม่ เติมสามารถเชือ่ มต่อเครือข่ายของคุณกับการโรมมิง่
อัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม WPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองเครื่องอยู่ใน
ช่วงที่สามารถเชื่อมต่อหากันได้
1. กดปุม่ WPS บน Extender หลักของคุณเป็นเวลา 3 วินาที
2. ภายในสองนาที ใ ห้ ก ดปุ ่ ม WPS ค้ า งไว้ 3 วิ น าที บ น
Extender ใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม ไฟสีเขียว WPS ของ Extender
จะกะพริบเพื่อระบุว่า WPS ก�ำลังท�ำงานอยู่
3. โปรดรอสักครู่ในขณะที่อุปกรณ์ต่างๆจะสร้างการเชื่อมต่อ
อาจใช้เวลาถึง 2 นาที
4. ไฟ WPS LED สีเขียวของตัว Extender ทัง้ สองตัวจะแสดง
เป็นเวลา 30 วินาทีเพือ่ บ่งบอกถึงการเชือ่ มต่อทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
(ถ้าไม่ได้ โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์แต่ละเครื่องและลองอีกครั้ง)
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การติดตั้งและคอนฟิค EDIMAX Gemini
RE11 AC1200

2. โดยปกติ อุปกรณ์จะอยูท่ โี่ หมด Wi-Fi Extender แต่เราสามารถ
เปลี่ยนโหมดเป็น Access Point หรือ Wi-Fi Bridge ได้ ในที่นี้
เราเลือกเป็นโหมด Wi-Fi Extender

PL
E

2. ติดตั้ง Driver จากแผ่น CD-ROM จะเห็นจากรูปว่ามีการ
ติดตั้งการ์ดเข้าไปแล้ว

MICROCOMPUTER . APRIL 2017

EX
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1. ติดตั้งอุปกรณ์ Extender ตัวหลัก แล้วเข้า web browser
ไอดีแอดเดรส http://192.168.9.2
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3. จากนั้นอุปกรณ์จะให้ตั้งค่า SSID ของทั้งสองความถี่ ซึ่งการ
ตั้งค่าจะเหมือนกัน

5. ท�ำการตั้งค่าชื่อ SSID และรหัสผ่าน

EX

AM
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4. อุปกรณ์จะท�ำการค้นหาเราเตอร์ทอี่ ยูใ่ กล้ๆ เพือ่ เลือกการเชือ่ มต่อ
ในกรณีที่เราเตอร์ปล่อย Wi-Fi ออกมา หรือเราสามารถใช้สายแลน
ต่อจากเราเตอร์ก็ ได้เหมือนกัน

6. ก�ำหนดค่าหมายเลขไอพี ซึง่ สามารถตัง้ แบบอัตโนมัตจิ าก router
หรือจะตั้งใหม่ก็ ได้

APRIL 2017 . MICROCOMPUTER
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7. ในกรณีของความถี่ 5 Ghz ก็คอนฟิคเช่นเดียวกับ 2.4 GHz
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9. ด�ำเนินการเชือ่ มต่อ Extender อีกตัวเพือ่ ใช้ ในการขยายสัญญาณ
ออกไป โดยการเชื่อมต่อ WPS & Roaming ตามวิธีด้านบน

EX

10. ท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเดสก์ท็อป และมือถือ

MICROCOMPUTER . APRIL 2017

8. เมื่อท�ำการคอนฟิคเสร็จแล้วก็จะได้ SSID มาทั้งคลื่นความถี่
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การทดสอบ

EX

AM

2. ลองเปิดเว็บไซต์ youtube.com

PL
E

1. เริ่มต้นการทดสอบ ดาวน์ โหลดโดยการทดสอบการโยนไฟล์
ไปยังเครื่องอื่นๆ เท่าที่ดู copy ค่อนข้างเร็วและเสถียร

4. ทดสอบกับเว็บเพือ่ ทดสอบการ upload และ download ทัง้ บน
เดสก์ทอ็ ปและมือถือ (ผูท้ ดสอบใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยูท่ ี่ 50 Mbps)

3. ลอง Ping ไปยัง Access point ดู ถือว่าเสถียรอยูใ่ นระดับดี

รูปแสดงการทดสอบบนโทรศัพท์มือถือ

รูปแสดงการทดสอบบนเดสก์ท้อป

บทสรุป

การทดสอบจะเห็นได้ว่า ทางด้านความเสถียรถือว่าสอบผ่าน
สามารถใช้ได้ โดยไม่หลุด และติดปัญหาแต่อย่างใด เหมาะส�ำหรับ
ใช้ ในการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง หรือจะท�ำงานสบายๆ บนเครือ่ ง
เดสท็อปที่บ้านของคุณโดยไม่ต้องเดินสายให้เกะกะ รวมถึงรูปร่าง
ที่เล็กกะทัดรัด แนบไปผนังดูเนียนตาดี   อีกหนึ่งความสะดวกของ
การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตบ้านบนตัวเดสก์ทอ็ ปผ่าน EDIMAX Gemini
RE11 AC1200 และการ์ด AC1200 Dual-Band Wi-Fi PCI-E  นัน่
คือไม่ต้องคอนฟิคอะไรก็สามารถใช้งานได้ทันที
อีกทัง้ King i.t. เขายังรับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมการ
บริการลูกค้าอย่างทัว่ ถึงกับ 31 ศูนย์บริการทัว่ ประเทศ บริการทัว่ ถึง
อย่างนี้ คิดจะเลือกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเมื่อไหร่ อย่าลืมเลือกอุปกรณ์
ของ King i.t. นะครับ เพราะบริการเขาดีจริงๆ
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-419-0555
โทรสาร 02-412-7679
www.facebook.com/kingit.network
www.kit.co.th
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Micro Toon

q Witchy

ตอน… แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
“จ้าง....ครับ คราวทีแ่ ล้ว แผนแม่บท ICT
เราก็จา้ ง แผนนี้ ก็จา้ งเถอะครับ แล้วท่าน
ก็รอแถลงผลงานเท่านั้น”
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“รอง ผอ. จะท�ำอย่างไรกับแผนพัฒนาดิจิทัล
ของหน่วยงานดี ผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันเลย”

MICROCOMPUTER . DECEMBER 2016

EX

“เยี่ยมจริงๆ มีปัญหาเราก็โทษที่ปรึกษา
ผลงานดี เ ราก็ ได้ ห น้ า ..คุ ณ นี้ เ ก่ ง จริ ง ๆ
อย่างนี้อนาคตไกลแน่นอน”

เรียนรูเ้ ทคโนโลยีกบั Micro Toon : เมือ่ ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้จดั ท�ำ แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)
โดยน�ำแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการในเวลานัน้ มาควบรวมกับนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพือ่ ใช้กรอบให้หน่วยงานรัฐใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กรนี้ ได้ขยายขอบเขตจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหน่วยงานจ�ำนวนมากยังอยู่ในช่วงของการด�ำเนินการ ซึ่งทั้ง
ด�ำเนินการเองและจัดจ้างที่ปรึกษามาช่วยในการด�ำเนินการ คงอีกไม่นานจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างไร
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ทศพนธ์ นรทัศน์
hs4hnl@gmail.com

ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
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Top Story
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ตอบทุกโจทย์ความต้องการใช้งาน Multi Cloud
เพื่อความก้าวหน้าและประสิทธิภาพขององค์กร

EX

ศึกษากลยุทธ์ของ Multi Cloud รูปแบบสถาปัตยกรรมที่แยบยล
เพื่อน�ำผลส�ำเร็จมาสู่องค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยง
ต่อการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดท�ำงาน
ดังทีเ่ ราทราบกันดีวา่ ขีดความสามารถในการให้บริการแต่ละแห่ง
มีความแตกต่างกัน ทีมงานที่ใช้คลาวด์เพือ่ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทีม่ ี
ความอ่อนไหว ละเอียดอ่อน เน้นปริมาณงานทีส่ งู มีความต้องการใช้

Multi Cloud หมายถึงอะไร?

Multi Cloud ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่อง
ของการใช้งานเซอร์วสิ จากผู้ ให้บริการระบบคลาวด์จากหลายๆ แห่ง
โดยข้อเท็จจริงแล้วมีการน�ำบริการของคลาวด์มาใช้เพิ่มขึ้น องค์กร
ธุรกิจทั่วไปพบว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และยัง
พบอีกว่ามีผู้ ให้บริการคลาวด์ตา่ งๆ สามารถให้บริการทีเ่ หมาะสมกับ
โครงการต่างๆ ขององค์กร (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งาน Multi Cloud

APRIL 2017 . MICROCOMPUTER

ในโลกทีด่ เู หมือนว่าค�ำทีแ่ ตกต่างกันส�ำหรับโซลูชนั่ ระบบคลาวด์
(Cloud) ทีเ่ พิม่ ขึน้ (รวมถึงประเภทของคลาวด์) ท�ำให้ผู้ ใช้จำ� นวนมาก
พบว่าเป็นการยากทีจ่ ะแยกแยะความแตกต่างระหว่างโซลูชนั่ ต่างๆ
ทีค่ ลาวด์ ให้บริการ รายงานของ RightScale เกี่ยวกับสถานะของ
คลาวด์สำ� หรับปี 2016 ระบุวา่ ธุรกิจโดยเฉลีย่ ที่ใช้คลาวด์กำ� ลังเข้าถึง
คลาวด์อย่างน้อย 6 แห่ง แต่จะเป็นโซลูชนั่ แบบ Hybrid หรือ Multi
Cloud เท่านั้นเอง
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ประสิทธิภาพทีก่ ำ� หนดเองได้ – ความน่ารักของ Hybrid คือมีหลายชุด
ให้เลือก ซึง่ หมายความว่าทุกบริษทั สามารถหาทางออกทีต่ อบสนอง
ความต้องการเฉพาะของตนได้
โซลูชนั่ ของ Multi Cloud เป็นโซลูชนั่ ทีม่ นี ำ� เอาผู้ ให้บริการคลาวด์
หลายๆ แห่งมาให้บริการงานต่างๆ และ Hybrid Cloud เป็นเหมือน
การสร้างโซลูชั่นที่ใช้งานคลาวด์หรือใช้งานเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่ง
เพือ่ การท�ำงานด�ำเนินงานชิน้ หนึง่ เราอาจกล่าวได้วา่ ในสภาพแวดล้อม
แบบ Hybrid ข้อมูลจะถูกผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน
2 ประเภทจากผู้ ให้บริการโฮสติง้ ทีต่ า่ งกัน ในขณะที่ใน Multi Cloud
ท่านใช้เพียงผู้ ให้บริการคลาวด์หลายๆ แห่ง

รูปที่ 2 แสดงปริมาณการใช้งาน Multi Cloud ในปี 2015
(ข้อมูลจาก RightScale)

ประเด็นข้อเท็จจริงไม่ได้อยูท่ แี่ บบไหนดีกว่าหรือแย่กว่า อย่างที่
เราได้ทราบก่อนหน้านีว้ า่ บริษทั ที่ใช้ Multi Cloud อาจใช้ โซลูชนั่ แบบ
Hybrid Cloud แต่หาก Hybrid Cloud สามารถให้คุณประโยชน์
ครอบคลุมได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยเป็นการส่วนตัว
ขีดความสามารถในการขยายความยืดหยุน่ รวมทัง้ พลังความสามารถ
ในการประมวลผล (รูปที่ 3) ทัง้ หมดอยู่ในตัวผู้ ให้บริการรายเดียวกัน
แล้วเหตุใดองค์กรธุรกิจจึงหันมาใช้ Multi Cloud เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
องค์กรต่างๆ จะเลือกใช้งานโซลูชั่น Multi Cloud เนื่องจาก
มีความต้องการแตกต่างกันไปส�ำหรับแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน
การใช้ โครงสร้างพื้นฐานหนึ่งส�ำหรับระบบที่ต้องการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกุญแจส�ำคัญและ
แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ส�ำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ
ขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และความต้องการในประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นอาจจ�ำเป็นจะต้องใช้ขีดความสามารถของคลาวด์จาก
หลายๆ แห่ง อย่างเช่น พลังของการประมวลผลอาจใช้ผู้ ให้บริการ
Cloud A ขณะทีค่ วามต้องการด้านความปลอดภัยอาจใช้บริการจาก
Cloud B และจัดเก็บข้อมูลอาจใช้บริการของ Cloud C ก็เป็นได้
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คลาวด์แตกต่างไปจากทีมงานที่ต้องการประสิทธิภาพหรือพลัง
ในการประมวลผลส�ำหรับโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับบิก๊ ดาต้า (Big Data)
ขณะทีท่ มี งานอืน่ ๆ อาจต้องการคลาวด์ทสี่ ามารถให้บริการผลิตภัณฑ์
อย่างเช่น Exchange, SharePoint หรือ Office 365 ทีมงานทีก่ ล่าวมา
ทั้งหมดนี้อาจเป็นทีมงานที่มาจากองค์กรเดียวกัน แต่ความต้องการ
ต่างกัน เนือ่ งจากจุดประสงค์และเป้าหมายต่างๆ ตลอดจนผู้ ให้บริการ
คลาวด์หนึง่ ๆ อาจไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนไปทัง้ หมด ในรูปที่ 2
แสดงปริมาณของการใช้งาน Multi Cloud เมื่อปี 2015 (ข้อมูลจาก
RightScale)
ขณะที่เทคโนโลยีคลาวด์ก้าวไปสู่กระแสหลัก บริษัทต่างๆ รู้สึก
สะดวกสบายขึ้นในโลกแห่งคลาวด์ ธุรกิจหลายแห่งตระหนักดีว่า
คลาวด์แต่ละแห่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีขีดความสามารถเท่ากัน
การใช้ โซลูชั่นระบบคลาวด์หลายตัวเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดที่เขา
สามารถเก็บเกี่ยวได้จากเทคโนโลยี ประการส�ำคัญการใช้ โซลูชั่น
คลาวด์จากผู้ ให้บริการคลาวด์หลายๆ แห่งท�ำให้องค์กรสามารถลด
การพึง่ พาผู้ ให้บริการรายใดรายหนึง่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าองค์กรไม่ได้ถกู ล็อค
ไว้ ในสัญญาฉบับเดียว องค์กรจึงไม่พลาดจากการพัฒนาใหม่ๆ จากผู้ ให้
บริการคลาวด์ต่างๆ ที่มีการแข่งขันกันในปัจจุบัน
ดังนั้นเราจะเลือกใช้คลาวด์แบบใด? จะใช้ Public Cloud หรือ
Private Cloud กันดี? ค�ำตอบคือไม่จำ� เป็นต้องเลือกแบบใดแบบหนึง่
เพราะกลยุทธ์ของการใช้ Multi Cloud สามารถใช้ โซลูชั่น Public,
Private หรือ Hybrid Cloud ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
แต่ละบริษทั โดยทัว่ ไปองค์กรทีใ่ ช้ โซลูชนั่ Multi Cloud อาจใช้ Hybrid
Cloud ในหลายๆ กรณี แต่ Multi Cloud ไม่ได้หมายความว่าองค์กร
ต้องใช้ Hybrid โดยอัตโนมัติได้หรือไม่

เปรียบเทียบ Multi Cloud กับ Hybrid Cloud แบบใดดีกว่า?

MICROCOMPUTER . APRIL 2017

ใช่หรือไม่ที่ Hybrid Cloud ก็คือ Multi Cloud?
ค�ำตอบคือไม่ใช่ เพราะ Hybrid Cloud หมายถึงกลยุทธ์ของการใช้
คลาวด์ 2 ชนิดหรือ Hosting โครงสร้างพื้นฐานในองค์กรหนึ่งๆ
บางโซลูชนั่ Hybrid Cloud ใช้ Public และ Private Cloud เพือ่ ให้ได้
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงสุด ในขณะที่ยังสามารถรักษา
ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางองค์กรอาจใช้เซิรฟ์ เวอร์
ั หาความซ�ำ้ ซ้อนและเสถียรภาพ ส่วนโซลูชนั่
Co-location เพือ่ แก้ปญ
ของ Hybrid อื่นๆ อาจจะใช้ประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์เฉพาะส�ำหรับ

รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมของ Hybrid Cloud
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เหตุผล 5 ประการที่ Multi Cloud Infrastructure เหมาะกับอนาคตไอที
สถาปัตยกรรมของ Multi Cloud จะผลักดันให้องค์กรสามารถ
กระจายภาระของงานต่างๆ ไปยังผู้ ให้บริการคลาวด์หลายๆ แห่ง
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของงาน ในขณะที่ยังสามารถบรรเทา
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในผูบ้ ริการคลาวด์รายหนึง่ คุณค่าทีส่ ง่ มอบ
ให้แก่ผู้ ใช้บริการเช่นนีเ้ ป็นเหตุผลหลักทีว่ า่ เหตุใดโซลูชนั่ ของ Multi
Cloud จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และก�ำลังถูกมองว่าเป็น
สถาปัตยกรรมส�ำหรับอนาคตในโลกของไอที ต่อไปนีเ้ ป็นคุณค่าหลักที่
Multi Cloud สามารถมอบให้แก่ผู้ ใช้บริการได้

2. Superior Security
โครงสร้างพืน้ ฐานแบบ Multi Cloud ช่วยให้องค์กรสามารถรักษา
สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบ Hybrid ซึ่งจะช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยและการรักษาความปลอดภัยได้ ในเวลาเดียวกัน โดยภาระ
ของงานทีเ่ น้นการรักษาความปลอดภัยมากทีส่ ดุ จะถูกเก็บไว้ ในระบบ
Private Cloud ขณะทีก่ ารเรียกใช้งานข้อมูลธุรกิจและแอพพลิเคชัน่
ทั่วไปจะผ่านเครือข่าย Public Cloud (รูปที่ 5)

PL
E

1. ให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
ผู้ ให้บริการคลาวด์ทกุ รายถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองต่อธุรกิจ
ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในส่วนของ
กายภาพเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการหลากหลาย อย่างเช่น คุณลักษณะหน้าทีก่ ารท�ำงาน
รูปแบบการคิดค่าบริการ ระบบรักษาความปลอดภัย นโยบายการ
ให้บริการและอืน่ ๆ การขาดซึง่ การมองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งเกีย่ วกับ
ฟังก์ชนั่ พืน้ ฐานและการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของภูมทิ ศั น์ดา้ น
ไอทีขององค์กรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้แทบเป็นไป
ไม่ได้เลยทีจ่ ะพยากรณ์วา่ คลาวด์จากผู้ ให้บริการรายใดมีความเหมาะสม
ส�ำหรับแอพพลิเคชัน่ และความต้องการทางธุรกิจของท่าน ผู้ ให้บริการ
คลาวด์ที่แตกต่างกันมักจะน�ำเสนอการบูรณาการร่วมกัน สนับสนุน
แพลตฟอร์มทีม่ คี วามแตกต่างกัน และเปลีย่ นแปลงขีดความสามารถ
ในการให้บริการอย่างคงเส้นคงวา สิ่งที่หมาะสมจึงเป็นเรื่องของ
การวัดขีดความสามารถของการน�ำแอพพลิเคชั่นไปใช้บนคลาวด์
โดยอาจจะก�ำหนดให้เป็นมาตรวัดส�ำหรับแอพพลิเคชัน่ ในแต่ละแบบ
และความต้องการในการใช้คลาวด์ของธุรกิจแต่ละแบบด้วย (รูปที่ 4)
โครงสร้างพื้นฐานของ Multi Cloud สามารถน�ำเสนอบริการ
ที่พรั่งพร้อมด้วยทางเลือกมากมายเพื่อให้สามารถให้การรองรับ
ความต้องการที่เข้มงวดบนหน้าที่การท�ำงานของแอพพลิเคชั่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้การใช้ Multi Cloud
สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่า

รูปที่ 5 Cloud Security
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3. Low Latency
การเข้าถึงข้อมูลและแอพพลิเคชัน่ ทีม่ กี ารจัดเก็บไว้ ในทีอ่ ยูห่ า่ ง
ออกไปผ่านเครือข่ายของคลาวด์ไม่สามารถท�ำได้ ในทันที เนื่องจาก
จะมีคา่ ดีเลย์เล็กน้อยทีข่ อ้ มูลนัน้ ต้องเดินทางผ่านโหนดหลายๆ โหนด
ก่อนทีจ่ ะเดินทางมาถึงผู้ ใช้งาน ค่าดีเลย์นเี้ ราเรียกว่า Latency ซึง่ เป็น
เรือ่ งธรรมชาติในการบริการของคลาวด์ทจี่ ดั ส่งข้อมูลจากเซิรฟ์ เวอร์
ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปจากยูสเซอร์มาก แต่ภายใต้สถาปัตยกรรมของ Multi
Cloud ตัวดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ใกล้กับผู้ ใช้งานมากที่สุดสามารถ
ร้องขอใช้บริการได้ด้วยค่าดีเลย์ที่น้อยกว่า เนื่องจากความห่างจาก
เซิร์ฟเวอร์น้อย Hop กว่า ขีดความสามารถนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส�ำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องการให้บริการข้อมูลของบริษัทในสถานที่
ที่แตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษา
ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ ใช้บริการ

รูปที่ 4 แพลตฟอร์มของ Multi Cloud

4. ความเป็นอิสระ
การยึดติดผู้ ให้บริการคลาวด์แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงที่เดียวเป็น
ความขัดแย้งด้านไอทีในการน�ำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้งาน ผูข้ าย
ปกติจะมีการปรับปรุงกระบวนการโยกย้ายภาระงานไปยังระบบ
คลาวด์ของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอ การผูกติดข้อมูลและ
แอพพลิเคชั่นของลูกค้าเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของผู้ ให้บริการ
รายเดียวกันท�ำให้ลกู ค้าประสบความยากล�ำบาก มีตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยสูง
ความซับซ้อนนี้จะท�ำให้ยากต่อการถอนตัวไปใช้บริการของผู้ ให้
บริการรายอื่น ด้วยเหตุนี้ผู้ ให้บริการจึงท�ำให้ผู้ ใช้บริการต้องอยู่ใน
สภาวะจ�ำยอมทีจ่ ะไม่โยกย้ายการบริการไปสูท่ อี่ นื่ การสร้างความรูส้ กึ
ให้แก่ผู้ ใช้งานตระหนักว่าการเรียกใช้แอพพลิเคชัน่ โดยไม่ตอ้ งกังวล
กับโครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นผลให้ผู้ ให้บริการคลาวด์สามารถผูกขาด
การก�ำหนดราคา และบังคับให้องค์กรบริษัทที่ยึดติดกับผู้ ให้บริการ
เหล่านี้ต้องใช้บริการในระยะยาวโดยไม่สามารถไปไหนได้
APRIL 2017 . MICROCOMPUTER
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