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Backup Site and Disaster Recovery (Remote Backup, Network Backup) 

สถานที่สาํรองข้อมูล และ การกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน 

ในโลกท่ีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกบัทกุประเภทของธุระกิจในปัจจบุนันี ้ สง่ผลให้วิธีการเก็บและบนัทกึข้อมลู ถกู

เปล่ียนมาเป็นระบบดิจิตอลอย่างสิน้เชิง ข้อมลูการเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ storage  มีมากขึน้ทวีคณู แม้วา่ใน

คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลก็มีขนาดกนัถงึ Terabyte กนัแล้วในปัจจบุนันี ้ 

ความก้าวหน้าทางด้านเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่าย  และซอฟต์แวร์ท่ีช่วยให้การย้ายไฟล์หรือการแชร์ไฟล์ข้ามเครือข่าย ก็มี

ความก้าวหน้าขึน้มาก และเป็นสาเหตหุนึง่ของการเพิ่มขึน้ของข้อมลู ทัง้สําหรับองค์กร และ สว่นบคุคล 

 

รูปท่ี 1 Backup Site 

ในขณะเดียวกนัเม่ือมีข้อมลูทกุอยา่งมาเก็บอยูใ่นรูปดิจิตอลแทบทัง้หมด การจะรักษามนัไว้ให้มีความคงทน และ พร้อมใช้งาน

ทกุเม่ือบางครัง้ก็ไมใ่ช่เร่ืองง่าย ยิ่งสําหรับองค์กรด้วยแล้ว การยอมรับกบัความเส่ียงของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ระบบ

เครือข่าย บางครัง้มนัเป็นเร่ืองท่ีไมส่ามารถยอมรับกนัได้ง่ายๆ เพราะนอกจาก เหตกุารใดเหตกุารหนึง่ หรือ หลายเหตกุารณ์
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ร่วมกนัเกิดขึน้ ยงัผลให้ธุระกิจหยดุชะงกั และสิง่ท่ีจะตามมาคือความเสียหายในธุระกิจ ซึง่บางครัง้อาจจะตีคา่เป็นเงินตราไมไ่ด้ 

เพราะมนัอาจจะหมายถงึการเสียช่ือเสียง และ ความน่าเช่ือถือด้วยเช่นกนั 

ก่อนท่ีเราจะทําการแนะนําโซลชูัน่ท่ีเรามี และ พร้อมกบัการให้บริการอนัยอดเย่ียม  เราอยากให้ทา่นทําความเข้าใจเก่ียวกบั 

ระบบแบค็อัพ๊หรือสํารองข้อมลู และ เทคโนโลยีของการสํารองข้อมลูท่ีมีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั 

ส่ือที่ใช้ในการสาํรองข้อมูล 

ปกติแล้วการสํารองข้อมลูนัน้เป็นสิง่ท่ีมีการใช้งานกนัเป็นประจําอยูแ่ล้ว ด้วยเทคโนโลยีของส่ือท่ีตา่งกนัออกไปเช่น 

• Harddisk 

• Solid‐state disk 

• Tape Backup 

• CD / DVD / Optical Disc 

• External Storage 

ไมว่า่จะเป็น On‐site หรือภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ของทา่นเอง หรือ จะเป็น remote  site  ส่ือเหล้านีก็้จะนํามาถกูใช้เก็บข้อมลู

เช่นเดียวกนั แต่อาจจะไมท่กุชนิดท่ีเหมาะกบักบับางประเภทของ backup site. 

เทคนิคในการทาํการสาํรองข้อมูล (data repository model) 

เทคนิคการสํารองข้อมลูนัน้ แต่ละแบบจะมีข้อดี ข้อด้อยตา่งกนัออกไป ดงัตอ่ไปนี ้

Unstructured  : การเก็บข้อมลูแบบนีจ้ะหมายถงึการเก็บในส่ือ เช่น แผน่ CD/ DVD ซึง่เป็นวิธีการท่ีง่าย แตไ่มไ่ด้สนบัสนนุ

การการเจ็บท่ีเป็นระบบระเบียบได้ 

 

รูปท่ี 2 Incremental Backups 

Full +  Incrementals  :  เทคนิคการสํารองข้อมลูและการเก็บข้อมลูแบบนี ้ ทําขึน้เพ่ือจดัเก็บในรูปแบบของเวอร์ชัน่ ในครัง้แรก 

เราจะเก็บแบบ full  backup  หลงัจากนัน้จะทําการเก็บแบบ incremental  (ซึง่จะเก็บไฟล์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจาก full 

version)  การเก็บข้อมลูแบบนี ้ จะเป็นการเป็นการรักษาข้อมลูในระดบัท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้แน่ในวา่ บางสิง่ท่ีเราต้องการ จะถกูดงึ

ขึน้มาได้ตามจดุเปล่ียนแปลงตา่งๆ และการดงึข้อมลู ท่ีมาถงึจดุปัจจบุนั เราจะต้องใช้ full backup + incremental ทัง้หมดท่ี



มีการเปล่ียนแปลง และ หาก incremental ระหวา่ง full backup ถงึจดุท่ีเราต้องการมีความเสียหาย เทา่กบัวา่ เราได้ข้อมลูท่ี

ไมค่รบถ้วน 

Full + Differentail  :  สําหรับวิธีการนีจ้ะแตกตา่งกบั Full +  Incrementals  ก็คือ หลงัจากเราทํา full backup แล้ว ระบบ 

partial  backup  จะทําการตรวจจบัทกุไฟล์ท่ีถกูสร้าง หรือวา่มีการเปล่ียนแปลง หลงัจาก full  backup  ถงึแม้วา่บางไฟล์

อาจจะถกูรวมในการทํา partial backup ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว 

Mirror  +  Reverse  Incrementals  :  วิธีการนีจ้ะเป็นวิธีการทํา mirror  หรือสําเนาท่ีแสดงหรือเหมือนกนั สถานะของการ

สํารองข้อมลูครัง้หลงัสดุ และ ประวติัของ reverse  incremental  (reverse  incremental  ก็คือ incremental  ของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง 2 mirror)  และเม่ือเราทําการเทียบ reverse  incremental  กบั mirror  ใดๆ เราก็จะได้ 

mirror เวอร์ชัน่ลา่สดุ 

Continuous  Data  Protection  :  วิธีการนีค้อ่นข้างจะก้าวหน้าขึน้มาจากแบบเดิมๆ ตรงท่ีระบบจะทําการบนัทกึทกุการ

เปล่ียนแปลงไว้ใน เคร่ืองหนึง่ โดยจะทําการบนัทกึในระดบัของ ไบต์และ ต่ํากวา่นัน้คือระดบัของ data block ซึง่จะทําการการ

กู้ ข้อมลูคืนนัน้ง่ายขึน้ โดยใช้เทคนิค roll‐back เพ่ือกู้  image file ท่ีต้องการขึน้มา 

Backup Sites 

หนึง่ในปัจจยัสําคญัท่ีเราจะต้องใช้ในการกู้ ข้อมลู เม่ือเกิดเหตกุารฉกุเฉิน ในสถานท่ีทํางานหลกัของเรา ไมว่า่จะเกิดจากไฟดบั

ระยะเวลานาน ไฟไหม้ ตกึถลม่ หรือ อะไรก็แล้วแต ่ จะต้องอาศยั backup  site  เพราะมนัจะเป็นสถานท่ีท่ีจะขึน้มาทําหน้าท่ี

เหมือน data center ใหมข่องเรา ทัง้นีช้นิดของ backup site นัน้จะมีอยูด่งันี ้

 Cold Backup sites 
 Warm Backup Sites 
 Hot Backup Sites 

จากช่ือหลายทา่นอาจจะคิดวา่ มีอณุหภมิูเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่ในความจริงหาเป็นเช่นนัน้ไม ่เพราะมนัหมายถงึความยากง่าย ใน

การท่ีจะเร่ิมดําเนินการท่ีจะให้เรากลบัมาทํางานได้ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารฉกุเฉิน 

สําหรับแบบแรก คือ cold backup site นัน้หมายถงึการเตรียมพืน้ท่ีดําเนินการ ในท่ีใดท่ีหนึง่ ซึง่หมายถงึจะให้สถานท่ีแบบนี ้

เร่ิมดําเนินการทํางานได้นัน้ จะต้องมีการย้ายอปุกรณ์เข้าไป แน่นอนวา่ มนัจะต้องกินเวลาพอสมควร ก่อนท่ีระบบจะเร่ิม

ดําเนินการได้เหมือนเดิม สําหรับ cold backup site นัน้จะมีราคาดําเนินการถกูท่ีสดุ 

 



แบบท่ี 2 คือ warm  backup  site  นัน้ หมายถงึสถานท่ีท่ีมีฮาร์ดแวร์พร้อมอยูแ่ล้ว ในกรณีท่ีจะทําให้ระบบกลบัมาใช้งานได้ 

เหมือนเดิมนัน้ ทา่นจะต้องอาศยั backup ท่ีอาจจะอยูท่ี่ใดท่ีใดท่ีทา่นเก็บไว้ (off‐site) เพ่ือนํามากู้ ข้อมลูคืน หลงัจากนัน้ทา่นก็

จะกลบัมาทํางานได้เป็นปกติ 

สําหรับแบบสดุท้ายคือ hot backup site  คือสถานท่ีท่ีมีข้อมลูปัจจบุนัของทา่นอยูแ่ล้ว พร้อมฮาร์ดแวร์ เพ่ือดําเนินการ  และ 

ปกติเพียงเวลาไมก่ี่ชม. ทา่นก็จะกลบัมาทํางานเหมือนเดิมได้อีก หากสถานท่ีทํางานเกิดความเสียหาย สําหรับ backup  site 

แบบนีน้บัวา่เป็นแบบท่ีแพงท่ีสดุ 

 

บริการด้วยความเช่ียวชาญจากเรา 
บริการให้คําปรึกษาเร่ืองการทําระบบสํารองข้อมลู  

บริการจดัทํา Remote Backup ในรูปแบบตา่งๆ  

บริการสํารองข้อมลู บางสว่น เช่น เวบ็ไซต์ หรือ

เฉพาะฐานข้อมลู ไว้ท่ี backup site ของเรา โดย

อาศยัเทคโนโลยีแบบตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 

ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้า 

 

บริการกู้ ข้อมลูคืนจากการเก็บ (Restore)  

บริการ backup  แบบ on‐site  โดยอาศยั

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

ข้อควรพจิารณาเม่ือต้องการจะสาํรองข้อมูล 

‐ Portability ระบบท่ีต้องการสํารองข้อมลู จําเป็นจะต้องเคล่ือนย้ายได้หรือไม่ เช่น backup จากหนึง่ท่ี จะต้องการจะ

เอาไป restore ท่ีอ่ืน ? 

‐ Unattended or automated backups  ระบบท่ีทา่นต้องการนัน้ จะต้องการเป็นระบบอตัโนมติัภายในช่วงเวลาท่ี

กําหนด นัน้จําเป็นหรือไมสํ่าหรับทา่น ? 

‐ User‐friendliness ระบบติดตอ่กบัผู้ใช้งานท่ีง่ายนัน้สําคญักบัคณุหรือไม ่ ? 



‐ Remote Backups ความสามารถท่ีจะให้ระบบสํารองข้อมลูนัน้เร่ิมทํางานทนัทีท่ีต้องการ และ ต้องการจะให้เคร่ืองท่ี

อยูใ่นสถานท่ีอ่ืนนัน้ทําการ restore สําคญักบัคณุหรือไม ่? 

‐ Media types การสํารองข้อมลูนัน้ ต้องการในส่ือชนิดใด 

 

 

 

 

 


