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บทที่ 12
การสํารองข อมูลก อนสายเกินแก 

ผูอานหลายทานมกัมองขามบทนีไ้ป เพราะยงัไมเคยสญูเสยีขอมลู หรอืไดรบัผลกระทบจากการ
สญูเสยี แตการปองกนัหรอืลอมคอกกอนววัหายยอมดกีวา ววัหายแลวลอมคอก

ระบบสาํรองขอมลูทีต่องใชสือ่พเิศษ และมคีาใชจายสงู มใีหเลอืกมากมาย แมระบบปฏบิตักิาร
Windows จะมโีปรแกรมมาชวยผูใชสาํรองขอมลู แตถาไมใชและเกดิเหตกุารณทีไ่มคาดคดิ อาจตองทาํงาน
ชิน้ทีห่ายไปใหม หรอืเกดิความเสยีหายในระบบงานอยางมาก ในบทนี ้ไดนาํกรณศีกึษาของการสญูเสยีมาเลา
ใหฟง 4 เรือ่ง สาํหรบัตวัผูเขยีนมปีระสบการณเฉพาะการสาํรองแบบ จดัเกบ็หลายที ่ เพราะงานสวนใหญทีม่ี
เปนงานเขยีนหนงัสอื และโปรแกรม เชน จดัเกบ็ในเครือ่งคอมพวิเตอรหลายเครือ่ง หรอืเกบ็ในเวบ็ไซต เปนตน
มไิดเสยีคาใชจายซือ้อปุกรณพเิศษเพิม่

12.1  ความหมายของการสํารองขอมูล (Backup)
การสาํรองขอมลู (Backup) คอืการจดัเกบ็ขอมลูหลายสาํเนา หรอืหลายที ่เชน แฟมหนึง่เกบ็ไว

ในแผน Diskette แตเกบ็ขอมลูเดยีวกนัไวใน Harddisk ดวย และยงัเขยีนลง CD-RW เกบ็ไวทีบ่านอกีทหีนึง่
กค็อื การสาํรองขอมลูหลายครัง้ เปนการลดความเสีย่งในการสญูเสยีตอขอมลูในแฟมนัน้ เปาหมายหลกัของ
การสาํรองขอมลู กค็อื การลดความเสยีหายจากการสญูเสยีแฟมขอมลู เชน ขอมลูบางสวนหาย เปดแฟมไมได
หรอืแกไขขอมลูทบัขอมลูเดมิ จงึมคีวามตองการขอมลูทีเ่คยสาํรองไวกลบัมาใชอกี
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12.2  การสํารองเว็บไซต
ปจจบุนัเวบ็ไซตมากมายลมกนังายมาก เพราะไมบรรลเุปาหมายตามทีต่ัง้ใจไว  แตอกีเหตผุลหนึง่

ทีเ่วบ็ไซตลม คอื ผูใหบรกิารพืน้ทีส่รางเวบ็ (Web server) ทีร่บัฝากลมไป ขอมลูทีเ่คยทาํมาเปนเวลานาน
หายไปชัว่ขามคนื หรอื data transfer ในเวบ็ทานมากเกนิไปทางผูใหบรกิารจงึตองเลกิใหบรกิาร เพราะไมคุม
กบั bandwidth ทีไ่ปเชามาแบงใหทาน  หลายเวบ็ไซตทีก่าํลงัโตพบปญหานี้

เวบ็ไซตขนาดเลก็มายมาย ไมรูจกัคาํวา data transfer หรอื bandwidth ซึง่เปนขอจาํกดัทีเ่วบ็ไซต
ใหญหลายเวบ็ทราบด ีเพราะสาํคญัไมนอยไปกวาพืน้ทีเ่กบ็ขอมลู แมสมมตุวิาผูใหบรกิาร จะกาํหนดใหใช
พืน้ทีเ่กบ็ขอมลูไดถงึ 15 Mb และทานใชไปเพยีง 10 Mb โดยมคีนเขาเวบ็ทานวนัละ 100,000 คน ปญหา
ทีต่ามมาคอื อตัราการสงขอมลูจากเวบ็ไซตทานมาก (data transfer) และ Web server มขีดีจาํกดั เพราะใน
Web server แตละเครือ่งมกัแบงพืน้ทีใ่หกบัหลายเวบ็ไซตใชรวมกนั เมือ่มคีนเขาเวบ็ทานมาก อาจทาํใหเวบ็
ทีอ่ยูในเครือ่งเดยีวกบัทานพบปญหา ถางดบรกิารทาน อกีหลายสบิเวบ็ในเครือ่งเดยีวกนั จะบรกิารไดตาม
ปกต ินีค่อืวธิแีกของผูใหบรกิาร แตเปนปญหาของทาน ทีต่องหาทางแกไขตอไป

ทางเลอืกยงัม ีเพราะผูใหบรกิารหลายรายใหเชาพืน้ทีแ่บบสมเหตสุมผล ถามีคนเขาเว็บมาก
กต็องจายมาก เพราะคงไมมผีูใหบรกิารรายใดรบัเวบ็อยาง yahoo.com หรือ hotmail.com โดยคิดคา
บรกิารปละไมเกนิ 5000 บาทได มบีางเวบ็ไซตบอกวาไมจาํกดั data transfer เมือ่เขาไปอานรายละเอยีด
พบวาจะรบัเฉพาะเวบ็ไซตบรษิทัหรอืองคกรขนาดเลก็ ทีม่คีนเขาไมมาก จะเปนเวบ็ทา (Portal website)
ไมได เพราะปญหาเรือ่งไดไมคุมจายของผูใหบรกิารนัน่เอง

วธิแีกปญหาทีผ่มนาํมาใชวธิหีนึง่ กค็อื การสมคัรแต domain name ทีเ่สยีคาใชจายปละ 600 บาท
แลวใชบรกิาร redirection เพือ่ชีไ้ปยงัเวบ็ทีใ่หบรกิารพืน้ทีฟ่รี เชน thai.net, geocities.com, brinkster.com
lycos.co.uk หรอื netfirms.com เปนตน แตผูใหบรกิารอาจมปีญหาเรือ่งเวบ็ไซตลมบอย หรอืจาํกดั data
transfer จงึตองมกีารทาํ backup website โดยสงขอมลูเดยีวกนั ไปเกบ็ในหลายเวบ็ เพราะประสบการณทีเ่หน็
free hosting ลมมากอน เชน xoom.com, nbci.com หรอื thethai.com เปนตน บางเวบ็ทีเ่คยใหบรกิารฟรี
กห็นัมาเกบ็เงนิ เชน hypermart.net  หรอื f2s.com เปนตน ถาทานไมตองการเสยีเงนิ การเลอืกใชบรกิาร
free hosting แลวทาํ backup website นาจะเปนทางเลอืกทีน่าสนใจ เมือ่ทาน view source ของเวบ็ทีเ่สยีคา
domain name ปละ 600 และใชบรกิาร redirection ทานจะพบ source code ในลกัษณะนี้
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     ตวัอยาง Source code ของเวบ็ไซตที่ใชบริการ Redirection
<html>
<head>
<title>lovelampang.com : ทกุบรกิารของเรา เพือ่คนลาํปาง โดยคนลาํปาง </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>

12.3  กรณีไฟฟาดับ
ทุกครั้งที่ฟาฝนคะนอง ไฟฟาในหลายหมูบานจะดับ ในตัวเมืองจะมีโอกาสนอยกวา

แตกใ็ชวาเปน ไปไมได หลายองคกรจะซือ้เครือ่งบรกิาร (Server) พรอมกบัเครือ่งสาํรองไฟฟา (UPS-
Uninterruptible Power Supply) ซึ่งมีถ านเก็บไฟฟาในตัว เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง
ถานเก็บไฟฟาจะหมดคุณสมบัติ บางครั้ง เมื่อไฟฟาดับ เครื่องสํารองไฟฟาที่เกาจะดับไปพรอมกัน
ถาตองการใหใชงานไดอยางตอเนื่อง ตองเปลี่ยน ถานเก็บไฟฟา ปละ 1 ครั้ง แตถามีอายุ 2 ปขึ้นไป
อาจปดเครือ่งไมทนั เพราะถานเกบ็ไฟฟาหมดไฟกอน          ปญหาของไฟฟาดับขณะยังไมปดเครื่อง
เปนเหตุการณที่คาดเดาได ยาก  ความเสียหายเกิดขึ้นตั้ งแต ไม  เห็น ความเสียหายใด
หรอืเสยีหายจนไมสามารถเรียกขอมูลใดคืนไดอีก

หลายองคกรทีย่อมรบัความเสยีหาย อนัเกดิจากไฟฟาดบัไมได จะซือ้เครือ่งกาํเนดิไฟฟาทีใ่ชนํา้มนั
เปนตวัปนไฟ แมไฟฟาจะดบัหลายชัว่โมง ระบบทัง้หมดยงัคงทาํงานตอไปโดยไมไดรบัผลกระทบ เครือ่ง
บรกิารทีม่ผีูใชบรกิารมาก จะไดรบัการปองกนัดวยเครือ่งกาํเนดิไฟฟาทีใ่ชนํา้มนั เพราะปองกนัปญหาไฟฟา
ดบัอยางไดผล แตคาใชจายสาํหรบัองคกรขนาดกลาง ทีต่องการเครือ่งกาํเนดิไฟฟาจะเริม่ตนในหลกัแสน
องคกรสวนใหญจงึเลอืกวธิแีกปญหา มากกวาการปองกนัดวยเครือ่งกาํเนดิไฟฟา

12.4  กรณีตึก World trade center
ทกุทานทีอ่านหนงัสอืเลมนีค้งรูจกัตกึ World trade center กนัด ีวามรีะบบรกัษาความปลอดภยั

เปนเยีย่ม แตกถ็กูวนิาศกรรมดวยวธิทีีต่กึไมสามารถรบัมอืได ดวยการใชเครือ่งบนิทีบ่รรจนุํา้มนัจนเตม็
พุงเขาชนทัง้ 2 ตกึ ภายในตกึนี ้มสีาํนกังานใหญของบรษิทัใหญมากมาย หลายบรษิทัใชเปนฐานขอมลู

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.thaiall.com/lovelampang
http://www.pdffactory.com


100<<<

ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

Introduction to Webmaster

ของบริษัทสาขา ถาบริษัทหนึ่งมีความเชื่อวา ตึกมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได 100%
และไมทาํ การสาํรองขอมลูหรอืเกบ็ไวเฉพาะในตวัตกึ อะไรจะเกดิขึน้ จงึควรสาํรองขอมลูไวนอกตวัตกึ
เชน เก็บไว ที่สํานักงานสาขาบางแหง หรือการจัดทํา Mirror site เพื่อสํารองขอมูล

จากประสบการณทีต่กึแฝด World trade center ไดรบั ทาํใหหลายบรษิทัตองทบทวนนโยบาย
การสาํรองขอมลูกนัใหม เพราะความเชือ่เพยีงอยางเดยีว ไมอาจสรางความมัน่คงใหกบับรษิทัได

12.5  กรณีไฟไหมเครื่องบริการขอมูล
อาจไมมใีครนกึถงึวา จะมกีารวางเพลงิเครือ่งบรกิารขอมลู (Database server) ของสาํนกัทะเบยีน

และประมวลผลในสถาบนัการศกึษา หลงัจากทีม่กีารประกาศผลการเรยีนไปแลว แตเรือ่งนีเ้กดิขึน้ได
ในวนัหยดุวนัหนึง่  ทีไ่มมพีนกังานไปทาํงาน หรอืเขาเวร

หลายปกอน ผูเขยีนไปคางแรมที่นํ้าตก และนํ้าพุรอนแจซอน เมื่อกลับมาถึง จึงทราบขาววา
ไฟไหม  เมือ่ไดขอมลูจากหลายฝาย จงึสรปุไดวา ไฟไหมเพยีงจดุเดยีว คอื เครือ่งบรกิารขอมลู ซึง่เปนเครือ่ง
ระดบั Mini computer (AS/400 D20) ตัง้อยูมมุตกึดานหนึง่ บนชัน้ 3 ของอาคาร ไฟไมไดลามไปจดุอืน่
แตทีจ่ดุอืน่เสยีหายไปดวย เนือ่งจากควนัไฟอนัเกดิจากนํา้มนัทีถ่กูราดเขาไปในตวัเครือ่ง และนํา้ทีท่วมอยู
เกดิจากพนกังานดบัเพลงิ ตองทบุกระจก และฉดีนํา้เขาไป ฉดีทกุอยางทีอ่าจเปนเชือ้เพลงิได

เครือ่งคอมพวิเตอรยงัอยูในประกนั จงึไดรบัเครือ่งใหมในอกีไมกีส่ปัดาหถดัมา แตขอมลูและ
โปรแกรมทัง้หมดหายไป จะเกดิอะไรขึน้ ถาเกรดของนกัศกึษาทัง้หมดหายไปกบัเปลวควนัครัง้นัน้ อาจตอง
ระดมพมิพเกรดทัง้หมดใหม จากเอกสาร (Hard copy) ทีเ่กบ็ไวในตู แตโชคดทีีม่กีารสาํรองขอมลูไวในเทป
ทาํใหสามารถเรยีกขอมลู และโปรแกรมกลบัมาใชงานไดตามปกติ

12.6  กรณีนักศึกษาทําโครงงาน (Project) หาย
อาชพีของผูเขยีนคอืสอนหนงัสอื มกัจะสัง่งานนกัศกึษาใหทาํโครงงาน (Project) ทกุภาคเรยีน

และตองคอยเตอืนนกัศกึษาถงึการสาํรองขอมลู เพราะจะมนีกัศกึษาบางคนโชคราย เครือ่งคอมพวิเตอรเสยี
ดวยสาเหตใุดกแ็ลวแต ทาํใหไมสามารถนาํขอมลูทีท่าํตลอดภาคเรยีนกลบัคนืมา และไมสามารถนาํเสนอ
ในเวลาทีก่าํหนด  การเริม่ตนใหมไมควรเกดิขึน้ เพราะงานทีไ่ดจะไมสมบรูณเทากบังานทีใ่ชเวลาทาํอยาง
ตอเนือ่งมาโดยตลอด

การสาํรองขอมลูจงึชวยนกัศกึษาไดเหมอืนอศัวนิขีม่าขาวมาชวย เพราะขอมลูทัง้หมดยงัคงมอียู
การเรยีกขอมลูกลบัมา (Restore) จะชวยใหการทาํงานตอจากจดุทีค่างเปนไปอยางตอเนือ่ง งานกลุมกลาย
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เปนอีกทางเลือกของอาจารย หลายท าน  เพราะทําให นักศึกษารู จักการทํางานร วมกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตถาเปนงานที่สําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองมีประสบการณตรง
จะให นักศึกษาทําคนเดียว เพราะงานดาน  คอมพิวเตอรส วนใหญจะเปนชิ้นงานที่ได 
รับมอบหมายเพียงคนเดียว ตองใชทักษะและความชํานาญเฉพาะ บุคคล จึงจะทําใหชิ้นงาน
สาํเรจ็ลลุวงไปดวยด ีเมื่อนําชิ้นงานทั้งหมดมารวมกัน ก็จะผลักดันใหองคกรไปสู เปาหมายที่ตั้งไว

วธิกีาร backup ทีแ่นะนาํนกัศกึษา คอื การเกบ็ขอมลูในเครือ่งคอมพวิเตอรเปนหลกั หลงัเสรจ็
งานในแตละวนัใหเก็บขอมูลในสื่ออื่น เพื่อเปนการสํารองขอมูล
1. เก็บในเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม แตสรางหองสําหรับสํารองขอมูลโดยเฉพาะ
2. เกบ็ในแผน 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
สมมตุวิาผูบรหิารทานหนึง่ใชเครือ่ง Palm เมือ่บนัทกึขอมลู เชน เลขหมายโทรศพัทเพือ่นใหม

ทีพ่บบนเครือ่งบนิ และเลขานกุารเพิม่เลขหมายโทรศพัทลกูคาใหมเขาไปในเครือ่งคอมพวิเตอร เมือ่นาํ
เครือ่ง Palm ไปเสยีบเขาแทน Sync (Synchronize) ทีต่อกบัคอมพวิเตอรของเลขานกุาร จะเกดิการแลก
เปลีย่นขอมลู ทาํใหทัง้คอมพวิเตอรและเครือ่ง palm มขีอมลูทีท่นัสมยัถกูตองตรงกัน เลขานุการจะมี
ขอมลูเพือ่นใหมของผูบรหิารในคอมพวิเตอร สวนเครือ่ง Palm กจ็ะมขีอมลูลกูคาใหมอยางถกูตองตรงกนั

ในโปรแกรม WS_FTP หรอื Windows 2000 server ตางมคีวามสามารถในการทาํ Synchroni-
zation คอื การตดิตอเขาไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรอกีเครือ่งหนึง่ และตรวจสอบขอมลูวนัทีข่องแฟมขอมลู
ทัง้ 2 เครือ่ง เพือ่ทาํการสงขอมลูใหกนัและกนั ไมวาจะปรบัปรงุขอมลูจากเครือ่งใด ทาํใหทัง้ 2 เครือ่ง
มขีอมลูทีใ่หมเสมอ ดวยการนาํแฟมใหมทีถ่กูปรบัปรงุลาสดุ ไปทบัแฟมเกาในคอมพวิเตอรอกีเครือ่งหนึง่

ยกตวัอยางวา ผูเขยีนมเีครือ่งคอมพวิเตอรอยูทีบ่าน และทีส่าํนกังาน เพือ่พฒันาโปรแกรม 3
ระบบ แตยงัไมมรีะบบใดแลวเสรจ็ ไมงายทีจ่ะจาํวาเครือ่งคอมพวิเตอรใดมโีปรแกรมใหมกวากนั การทาํ
synchronization เปนวธิทีีช่วยแกปญหานีไ้ดอยางด ีแตตองมรีะเบยีบปฏบิตัใิหกบัการทาํงาน คอื กอนและ
หลงัเสรจ็งาน ใหทาํ synchronization ทกุครัง้ ถาไมทาํทานอาจนาํโปรแกรมใหมไปแทนที่โปรแกรมที่
พึง่แกไขจดุบกพรองที่ 34 และ 35 ดวยโปรแกรมใหมทีพ่ึง่แกไขจดุบกพรองที ่36 ผลตามมาเมือ่ทาน
พบวาทาํพลาดไป  คอืการทาํงานซํา้อกีครัง้ เพือ่กลบัไปแกไขจดุบกพรองที ่ 34 และ  35  ทีเ่คยทาํไปแลว
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