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ผูอ า นหลายทานมักมองขามบทนีไ้ ป เพราะยังไมเคยสูญเสียขอมูล หรือไดรบั ผลกระทบจากการ
สูญเสีย แตการปองกันหรือลอมคอกกอนวัวหายยอมดีกวา วัวหายแลวลอมคอก
ระบบสํารองขอมูลทีต่ อ งใชสอื่ พิเศษ และมีคา ใชจา ยสูง มีใหเลือกมากมาย แมระบบปฏิบตั กิ าร
Windows จะมีโปรแกรมมาชวยผูใ ชสาํ รองขอมูล แตถา ไมใชและเกิดเหตุการณทไี่ มคาดคิด อาจตองทํางาน
ชิน้ ทีห่ ายไปใหม หรือเกิดความเสียหายในระบบงานอยางมาก ในบทนี้ ไดนาํ กรณีศกึ ษาของการสูญเสียมาเลา
ใหฟง 4 เรือ่ ง สําหรับตัวผูเ ขียนมีประสบการณเฉพาะการสํารองแบบ จัดเก็บหลายที่ เพราะงานสวนใหญทมี่ ี
เปนงานเขียนหนังสือ และโปรแกรม เชน จัดเก็บในเครือ่ งคอมพิวเตอรหลายเครือ่ ง หรือเก็บในเว็บไซต เปนตน
มิไดเสียคาใชจา ยซือ้ อุปกรณพเิ ศษเพิม่

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

12

บทที่
การสํ า รองข อ มู ล ก อ นสายเกิ น แก

12.1 ความหมายของการสํารองขอมูล (Backup)

การสํารองขอมูล (Backup) คือการจัดเก็บขอมูลหลายสําเนา หรือหลายที่ เชน แฟมหนึง่ เก็บไว
ในแผน Diskette แตเก็บขอมูลเดียวกันไวใน Harddisk ดวย และยังเขียนลง CD-RW เก็บไวทบี่ า นอีกทีหนึง่
ก็คอื การสํารองขอมูลหลายครัง้ เปนการลดความเสีย่ งในการสูญเสียตอขอมูลในแฟมนัน้ เปาหมายหลักของ
การสํารองขอมูล ก็คอื การลดความเสียหายจากการสูญเสียแฟมขอมูล เชน ขอมูลบางสวนหาย เปดแฟมไมได
หรือแกไขขอมูลทับขอมูลเดิม จึงมีความตองการขอมูลทีเ่ คยสํารองไวกลับมาใชอกี
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12.2 การสํารองเว็บไซต

ปจจุบนั เว็บไซตมากมายลมกันงายมาก เพราะไมบรรลุเปาหมายตามทีต่ งั้ ใจไว แตอกี เหตุผลหนึง่
ทีเ่ ว็บไซตลม คือ ผูใ หบริการพืน้ ทีส่ รางเว็บ (Web server) ทีร่ บั ฝากลมไป ขอมูลทีเ่ คยทํามาเปนเวลานาน
หายไปชัว่ ขามคืน หรือ data transfer ในเว็บทานมากเกินไปทางผูใ หบริการจึงตองเลิกใหบริการ เพราะไมคมุ
กับ bandwidth ทีไ่ ปเชามาแบงใหทา น หลายเว็บไซตทกี่ าํ ลังโตพบปญหานี้
เว็บไซตขนาดเล็กมายมาย ไมรจู กั คําวา data transfer หรือ bandwidth ซึง่ เปนขอจํากัดทีเ่ ว็บไซต
ใหญหลายเว็บทราบดี เพราะสําคัญไมนอ ยไปกวาพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูล แมสมมุตวิ า ผูใ หบริการ จะกําหนดใหใช
พืน้ ทีเ่ ก็บขอมูลไดถงึ 15 Mb และทานใชไปเพียง 10 Mb โดยมีคนเขาเว็บทานวันละ 100,000 คน ปญหา
ทีต่ ามมาคือ อัตราการสงขอมูลจากเว็บไซตทา นมาก (data transfer) และ Web server มีขดี จํากัด เพราะใน
Web server แตละเครือ่ งมักแบงพืน้ ทีใ่ หกบั หลายเว็บไซตใชรว มกัน เมือ่ มีคนเขาเว็บทานมาก อาจทําใหเว็บ
ทีอ่ ยูใ นเครือ่ งเดียวกับทานพบปญหา ถางดบริการทาน อีกหลายสิบเว็บในเครือ่ งเดียวกัน จะบริการไดตาม
ปกติ นีค่ อื วิธแี กของผูใ หบริการ แตเปนปญหาของทาน ทีต่ อ งหาทางแกไขตอไป
ทางเลือกยังมี เพราะผูใ หบริการหลายรายใหเชาพืน้ ทีแ่ บบสมเหตุสมผล ถามีคนเขาเว็บมาก
ก็ตอ งจายมาก เพราะคงไมมผี ใู หบริการรายใดรับเว็บอยาง yahoo.com หรือ hotmail.com โดยคิดคา
บริการปละไมเกิน 5000 บาทได มีบางเว็บไซตบอกวาไมจาํ กัด data transfer เมือ่ เขาไปอานรายละเอียด
พบวาจะรับเฉพาะเว็บไซตบริษทั หรือองคกรขนาดเล็ก ทีม่ คี นเขาไมมาก จะเปนเว็บทา (Portal website)
ไมได เพราะปญหาเรือ่ งไดไมคม ุ จายของผูใ หบริการนัน่ เอง
วิธแี กปญ
 หาทีผ่ มนํามาใชวธิ หี นึง่ ก็คอื การสมัครแต domain name ทีเ่ สียคาใชจา ยปละ 600 บาท
แลวใชบริการ redirection เพือ่ ชีไ้ ปยังเว็บทีใ่ หบริการพืน้ ทีฟ่ รี เชน thai.net, geocities.com, brinkster.com
lycos.co.uk หรือ netfirms.com เปนตน แตผใู หบริการอาจมีปญ
 หาเรือ่ งเว็บไซตลม บอย หรือจํากัด data
transfer จึงตองมีการทํา backup website โดยสงขอมูลเดียวกัน ไปเก็บในหลายเว็บ เพราะประสบการณทเี่ ห็น
free hosting ลมมากอน เชน xoom.com, nbci.com หรือ thethai.com เปนตน บางเว็บทีเ่ คยใหบริการฟรี
ก็หนั มาเก็บเงิน เชน hypermart.net หรือ f2s.com เปนตน ถาทานไมตอ งการเสียเงิน การเลือกใชบริการ
free hosting แลวทํา backup website นาจะเปนทางเลือกทีน่ า สนใจ เมือ่ ทาน view source ของเว็บทีเ่ สียคา
domain name ปละ 600 และใชบริการ redirection ทานจะพบ source code ในลักษณะนี้
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ตัวอยาง Source code ของเว็บไซตที่ใชบริการ Redirection

12.3 กรณีไฟฟาดับ

ทุ ก ครั้ ง ที่ ฟ า ฝนคะนอง ไฟฟาในหลายหมูบานจะดับ ในตัวเมืองจะมีโอกาสนอยกวา
แตกใ็ ชวา เปน ไปไมได หลายองคกรจะซือ้ เครือ่ งบริการ (Server) พรอมกับเครือ่ งสํารองไฟฟา (UPSUninterruptible Power Supply) ซึ่ ง มี ถ  า นเก็ บ ไฟฟ า ในตั ว เมื่ อ เวลาผ า นไประยะหนึ่ ง
ถานเก็บไฟฟาจะหมดคุณสมบัติ บางครั้ง เมื่อไฟฟาดับ เครื่องสํารองไฟฟาที่เกาจะดับไปพรอมกัน
ถาตองการใหใชงานไดอยางตอเนื่อง ตองเปลี่ยน ถานเก็บไฟฟา ปละ 1 ครั้ง แตถามีอายุ 2 ปขึ้นไป
อาจปดเครือ่ งไมทนั เพราะถานเก็บไฟฟาหมดไฟกอน ปญหาของไฟฟาดับขณะยังไมปดเครื่อง
เป น เหตุ ก ารณ ที่ ค าดเดาได ย าก ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต ไ ม เ ห็ น ความเสี ย หายใด
หรือเสียหายจนไมสามารถเรียกขอมูลใดคืนไดอีก
หลายองคกรทีย่ อมรับความเสียหาย อันเกิดจากไฟฟาดับไมได จะซือ้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟาทีใ่ ชนาํ้ มัน
เปนตัวปน ไฟ แมไฟฟาจะดับหลายชัว่ โมง ระบบทัง้ หมดยังคงทํางานตอไปโดยไมไดรบั ผลกระทบ เครือ่ ง
บริการทีม่ ผี ใ ู ชบริการมาก จะไดรบั การปองกันดวยเครือ่ งกําเนิดไฟฟาทีใ่ ชนาํ้ มัน เพราะปองกันปญหาไฟฟา
ดับอยางไดผล แตคา ใชจา ยสําหรับองคกรขนาดกลาง ทีต่ อ งการเครือ่ งกําเนิดไฟฟาจะเริม่ ตนในหลักแสน
องคกรสวนใหญจงึ เลือกวิธแี กปญ
 หา มากกวาการปองกันดวยเครือ่ งกําเนิดไฟฟา

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

<html>
<head>
<title>lovelampang.com : ทุกบริการของเรา เพือ่ คนลําปาง โดยคนลําปาง </title>
<meta name=keywords content=“love,lampang,e-commerce,education,travel,tourist”>
<meta name=description comtent=“ทุกบริการของเรา เพื่อคนลําปาง โดยคนลําปาง”>
<frameset frameborder=0 framespacing=0 border=0 rows=“100%,*” noresize>
<frame name=“frame” src=“http://www.thaiall.com/lovelampang” noresize>
</frameset>
</head>
</html>

12.4 กรณีตึก World trade center

ทุกทานทีอ่ า นหนังสือเลมนีค้ งรูจ กั ตึก World trade center กันดี วามีระบบรักษาความปลอดภัย
เปนเยีย่ ม แตกถ็ กู วินาศกรรมดวยวิธที ตี่ กึ ไมสามารถรับมือได ดวยการใชเครือ่ งบินทีบ่ รรจุนาํ้ มันจนเต็ม
พุง เขาชนทัง้ 2 ตึก ภายในตึกนี้ มีสาํ นักงานใหญของบริษทั ใหญมากมาย หลายบริษทั ใชเปนฐานขอมูล
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
ของบริษัทสาขา ถาบริษัทหนึ่งมีความเชื่อวา ตึกมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได 100%
และไมทาํ การสํารองขอมูลหรือเก็บไวเฉพาะในตัวตึก อะไรจะเกิดขึน้ จึงควรสํารองขอมูลไวนอกตัวตึก
เชน เก็บไว ที่สํานักงานสาขาบางแหง หรือการจัดทํา Mirror site เพื่อสํารองขอมูล
จากประสบการณทตี่ กึ แฝด World trade center ไดรบั ทําใหหลายบริษทั ตองทบทวนนโยบาย
การสํารองขอมูลกันใหม เพราะความเชือ่ เพียงอยางเดียว ไมอาจสรางความมัน่ คงใหกบั บริษทั ได

12.5 กรณีไฟไหมเครื่องบริการขอมูล

อาจไมมใี ครนึกถึงวา จะมีการวางเพลิงเครือ่ งบริการขอมูล (Database server) ของสํานักทะเบียน
และประมวลผลในสถาบันการศึกษา หลังจากทีม่ กี ารประกาศผลการเรียนไปแลว แตเรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ ได
ในวันหยุดวันหนึง่ ทีไ่ มมพี นักงานไปทํางาน หรือเขาเวร
หลายปกอ น ผูเ ขียนไปคางแรมที่นํ้าตก และนํ้าพุรอนแจซอน เมื่อกลับมาถึง จึงทราบขาววา
ไฟไหม เมือ่ ไดขอ มูลจากหลายฝาย จึงสรุปไดวา ไฟไหมเพียงจุดเดียว คือ เครือ่ งบริการขอมูล ซึง่ เปนเครือ่ ง
ระดับ Mini computer (AS/400 D20) ตัง้ อยูม มุ ตึกดานหนึง่ บนชัน้ 3 ของอาคาร ไฟไมไดลามไปจุดอืน่
แตทจี่ ดุ อืน่ เสียหายไปดวย เนือ่ งจากควันไฟอันเกิดจากนํา้ มันทีถ่ กู ราดเขาไปในตัวเครือ่ ง และนํา้ ทีท่ ว มอยู
เกิดจากพนักงานดับเพลิง ตองทุบกระจก และฉีดนํา้ เขาไป ฉีดทุกอยางทีอ่ าจเปนเชือ้ เพลิงได
เครือ่ งคอมพิวเตอรยงั อยูใ นประกัน จึงไดรบั เครือ่ งใหมในอีกไมกสี่ ปั ดาหถดั มา แตขอ มูลและ
โปรแกรมทัง้ หมดหายไป จะเกิดอะไรขึน้ ถาเกรดของนักศึกษาทัง้ หมดหายไปกับเปลวควันครัง้ นัน้ อาจตอง
ระดมพิมพเกรดทัง้ หมดใหม จากเอกสาร (Hard copy) ทีเ่ ก็บไวในตู แตโชคดีทมี่ กี ารสํารองขอมูลไวในเทป
ทําใหสามารถเรียกขอมูล และโปรแกรมกลับมาใชงานไดตามปกติ

12.6 กรณีนักศึกษาทําโครงงาน (Project) หาย

อาชีพของผูเ ขียนคือสอนหนังสือ มักจะสัง่ งานนักศึกษาใหทาํ โครงงาน (Project) ทุกภาคเรียน
และตองคอยเตือนนักศึกษาถึงการสํารองขอมูล เพราะจะมีนกั ศึกษาบางคนโชคราย เครือ่ งคอมพิวเตอรเสีย
ดวยสาเหตุใดก็แลวแต ทําใหไมสามารถนําขอมูลทีท่ าํ ตลอดภาคเรียนกลับคืนมา และไมสามารถนําเสนอ
ในเวลาทีก่ าํ หนด การเริม่ ตนใหมไมควรเกิดขึน้ เพราะงานทีไ่ ดจะไมสมบูรณเทากับงานทีใ่ ชเวลาทําอยาง
ตอเนือ่ งมาโดยตลอด
การสํารองขอมูลจึงชวยนักศึกษาไดเหมือนอัศวินขีม่ า ขาวมาชวย เพราะขอมูลทัง้ หมดยังคงมีอยู
การเรียกขอมูลกลับมา (Restore) จะชวยใหการทํางานตอจากจุดทีค่ า งเปนไปอยางตอเนือ่ ง งานกลุม กลาย
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เป น อี ก ทางเลื อ กของอาจารย ห ลายท า น เพราะทํ า ให นั ก ศึ ก ษารู  จั ก การทํ า งานร ว มกั น
ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น แต ถ  า เป น งานที่ สํ า คั ญ ที่ นั ก ศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งมี ป ระสบการณ ต รง
จะให นั ก ศึ ก ษาทํ า คนเดี ย ว เพราะงานด า น คอมพิ ว เตอร ส  ว นใหญ จ ะเป น ชิ้ น งานที่ ไ ด
รับมอบหมายเพียงคนเดียว ตองใชทักษะและความชํานาญเฉพาะ บุคคล จึงจะทําใหชิ้นงาน
สําเร็จลุลว งไปดวยดี เมื่อนําชิ้นงานทั้งหมดมารวมกัน ก็จะผลักดันใหองคกรไปสู เปาหมายที่ตั้งไว
วิธกี าร backup ทีแ่ นะนํานักศึกษา คือ การเก็บขอมูลในเครือ่ งคอมพิวเตอรเปนหลัก หลังเสร็จ
งานในแตละวันใหเก็บขอมูลในสื่ออื่น เพื่อเปนการสํารองขอมูล
1. เก็บในเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม แตสรางหองสําหรับสํารองขอมูลโดยเฉพาะ
2. เก็บในแผน Diskette, Zip drive, Thumb dirve, MO drive, CD-RW หรือ Memory stickเปนตน
3. เก็บในเว็บไซตที่ใหบริการ file hosting เชน xdrive.com, briefcase.yahoo.com, freedrive.com
mydocsonline.com เปนตน

12.7 การทํา Synchronize ขอมูล

สมมุตวิ า ผูบ ริหารทานหนึง่ ใชเครือ่ ง Palm เมือ่ บันทึกขอมูล เชน เลขหมายโทรศัพทเพือ่ นใหม
ทีพ่ บบนเครือ่ งบิน และเลขานุการเพิม่ เลขหมายโทรศัพทลกู คาใหมเขาไปในเครือ่ งคอมพิวเตอร เมือ่ นํา
เครือ่ ง Palm ไปเสียบเขาแทน Sync (Synchronize) ทีต่ อ กับคอมพิวเตอรของเลขานุการ จะเกิดการแลก
เปลีย่ นขอมูล ทําใหทงั้ คอมพิวเตอรและเครือ่ ง palm มีขอ มูลทีท่ นั สมัยถูกตองตรงกัน เลขานุการจะมี
ขอมูลเพือ่ นใหมของผูบ ริหารในคอมพิวเตอร สวนเครือ่ ง Palm ก็จะมีขอ มูลลูกคาใหมอยางถูกตองตรงกัน
ในโปรแกรม WS_FTP หรือ Windows 2000 server ตางมีความสามารถในการทํา Synchronization คือ การติดตอเขาไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอรอกี เครือ่ งหนึง่ และตรวจสอบขอมูลวันทีข่ องแฟมขอมูล
ทัง้ 2 เครือ่ ง เพือ่ ทําการสงขอมูลใหกนั และกัน ไมวา จะปรับปรุงขอมูลจากเครือ่ งใด ทําใหทงั้ 2 เครือ่ ง
มีขอ มูลทีใ่ หมเสมอ ดวยการนําแฟมใหมทถี่ กู ปรับปรุงลาสุด ไปทับแฟมเกาในคอมพิวเตอรอกี เครือ่ งหนึง่
ยกตัวอยางวา ผูเ ขียนมีเครือ่ งคอมพิวเตอรอยูท บี่ า น และทีส่ าํ นักงาน เพือ่ พัฒนาโปรแกรม 3
ระบบ แตยงั ไมมรี ะบบใดแลวเสร็จ ไมงา ยทีจ่ ะจําวาเครือ่ งคอมพิวเตอรใดมีโปรแกรมใหมกวากัน การทํา
synchronization เปนวิธที ชี่ ว ยแกปญ
 หานีไ้ ดอยางดี แตตอ งมีระเบียบปฏิบตั ใิ หกบั การทํางาน คือ กอนและ
หลังเสร็จงาน ใหทาํ synchronization ทุกครัง้ ถาไมทาํ ทานอาจนําโปรแกรมใหมไปแทนที่โปรแกรมที่
พึง่ แกไขจุดบกพรองที่ 34 และ 35 ดวยโปรแกรมใหมทพี่ งึ่ แกไขจุดบกพรองที่ 36 ผลตามมาเมือ่ ทาน
พบวาทําพลาดไป คือการทํางานซํา้ อีกครัง้ เพือ่ กลับไปแกไขจุดบกพรองที่ 34 และ 35 ทีเ่ คยทําไปแลว
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

บทที่ 12 : การสํารองขอมูลกอนสายเกินแก
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