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

สถานที่สาํ รองข้ อมูล และ การกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน
ในโลกที่ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามามีบทบาทกับทุกประเภทของธุระกิจในปั จจุบนั นี ้ ส่งผลให้ วิธีการเก็บและบันทึกข้ อมูล ถูก
เปลี่ยนมาเป็ นระบบดิจิตอลอย่างสิ ้นเชิง ข้ อมูลการเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ

storage

มีมากขึ ้นทวีคณ
ู แม้ วา่ ใน

คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลก็มีขนาดกันถึง Terabyte กันแล้ วในปั จจุบนั นี ้
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเน็ตเวิร์กหรื อระบบเครื อข่าย และซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้ การย้ ายไฟล์หรื อการแชร์ ไฟล์ข้ามเครื อข่าย ก็มี
ความก้ าวหน้ าขึ ้นมาก และเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเพิ่มขึ ้นของข้ อมูล ทังสํ
้ าหรับองค์กร และ ส่วนบุคคล

รูปที่ 1 Backup Site
ในขณะเดียวกันเมื่อมีข้อมูลทุกอย่างมาเก็บอยูใ่ นรูปดิจิตอลแทบทังหมด
้
การจะรักษามันไว้ ให้ มีความคงทน และ พร้ อมใช้ งาน
ทุกเมื่อบางครัง้ ก็ไม่ใช่เรื่ องง่าย ยิ่งสําหรับองค์กรด้ วยแล้ ว การยอมรับกับความเสี่ยงของฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ระบบ
เครื อข่าย บางครัง้ มันเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถยอมรับกันได้ ง่ายๆ เพราะนอกจาก เหตุการใดเหตุการหนึง่ หรื อ หลายเหตุการณ์

ร่วมกันเกิดขึ ้น ยังผลให้ ธุระกิจหยุดชะงัก และสิง่ ที่จะตามมาคือความเสียหายในธุระกิจ ซึง่ บางครัง้ อาจจะตีคา่ เป็ นเงินตราไม่ได้
เพราะมันอาจจะหมายถึงการเสียชื่อเสียง และ ความน่าเชื่อถือด้ วยเช่นกัน
ก่อนที่เราจะทําการแนะนําโซลูชนั่ ที่เรามี และ พร้ อมกับการให้ บริการอันยอดเยี่ยม เราอยากให้ ทา่ นทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ระบบแบ็คอัพ๊ หรื อสํารองข้ อมูล และ เทคโนโลยีของการสํารองข้ อมูลที่มีใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
สื่อที่ใช้ ในการสํารองข้ อมูล
ปกติแล้ วการสํารองข้ อมูลนันเป็
้ นสิง่ ที่มีการใช้ งานกันเป็ นประจําอยูแ่ ล้ ว ด้ วยเทคโนโลยีของสื่อที่ตา่ งกันออกไปเช่น
•
•
•
•
•

Harddisk
Solid‐state disk
Tape Backup
CD / DVD / Optical Disc
External Storage

ไม่วา่ จะเป็ น

On‐site

หรื อภายในห้ องเซิร์ฟเวอร์ ของท่านเอง หรื อ จะเป็ น

remote site

สื่อเหล้ านี ้ก็จะนํามาถูกใช้ เก็บข้ อมูล

เช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ทกุ ชนิดที่เหมาะกับกับบางประเภทของ backup site.
เทคนิคในการทําการสํารองข้ อมูล (data repository model)
เทคนิคการสํารองข้ อมูลนัน้ แต่ละแบบจะมีข้อดี ข้ อด้ อยต่างกันออกไป ดังต่อไปนี ้
Unstructured :

การเก็บข้ อมูลแบบนี ้จะหมายถึงการเก็บในสื่อ เช่น แผ่น CD/ DVD ซึง่ เป็ นวิธีการที่ง่าย แต่ไม่ได้ สนับสนุน

การการเจ็บที่เป็ นระบบระเบียบได้

รูปที่ 2 Incremental Backups
Full + Incrementals :

เราจะเก็บแบบ
version)

เทคนิคการสํารองข้ อมูลและการเก็บข้ อมูลแบบนี ้ ทําขึ ้นเพื่อจัดเก็บในรูปแบบของเวอร์ ชนั่ ในครัง้ แรก

full backup

หลังจากนันจะทํ
้ าการเก็บแบบ

incremental

(ซึง่ จะเก็บไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

full

การเก็บข้ อมูลแบบนี ้ จะเป็ นการเป็ นการรักษาข้ อมูลในระดับที่สงู ขึ ้น เพื่อให้ แน่ในว่า บางสิง่ ที่เราต้ องการ จะถูกดึง

้
่
ขึ ้นมาได้ ตามจุดเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการดึงข้ อมูล ที่มาถึงจุดปั จจุบนั เราจะต้ องใช้ full backup + incremental ทังหมดที

มีการเปลี่ยนแปลง และ หาก incremental ระหว่าง full backup ถึงจุดที่เราต้ องการมีความเสียหาย เท่ากับว่า เราได้ ข้อมูลที่
ไม่ครบถ้ วน
Full + Differentail :
partial backup

สําหรับวิธีการนี ้จะแตกต่างกับ Full + Incrementals ก็คือ หลังจากเราทํา full backup แล้ ว ระบบ

จะทําการตรวจจับทุกไฟล์ที่ถกู สร้ าง หรื อว่ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจาก

full backup

ถึงแม้ วา่ บางไฟล์

อาจจะถูกรวมในการทํา partial backup ไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว
Mirror + Reverse Incrementals :

วิธีการนี ้จะเป็ นวิธีการทํา

mirror

หรื อสําเนาที่แสดงหรื อเหมือนกัน สถานะของการ

สํารองข้ อมูลครัง้ หลังสุด และ ประวัติของ

reverse incremental (reverse incremental

ก็คือ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นระหว่าง 2

และเมื่อเราทําการเทียบ

กับ

mirror)

reverse incremental

incremental
mirror

ของการ

ใดๆ เราก็จะได้

mirror เวอร์ ชน
ั่ ล่าสุด
Continuous Data Protection :

วิธีการนี ้ค่อนข้ างจะก้ าวหน้ าขึ ้นมาจากแบบเดิมๆ ตรงที่ระบบจะทําการบันทึกทุกการ

เปลี่ยนแปลงไว้ ใน เครื่ องหนึง่ โดยจะทําการบันทึกในระดับของ ไบต์และ ตํ่ากว่านันคื
้ อระดับของ data block ซึง่ จะทําการการ
กู้ข้อมูลคืนนันง่
้ ายขึ ้น โดยใช้ เทคนิค roll‐back เพื่อกู้ image file ที่ต้องการขึ ้นมา
Backup Sites

หนึง่ ในปั จจัยสําคัญที่เราจะต้ องใช้ ในการกู้ข้อมูล เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน ในสถานที่ทํางานหลักของเรา ไม่วา่ จะเกิดจากไฟดับ
ระยะเวลานาน ไฟไหม้ ตึกถล่ม หรื อ อะไรก็แล้ วแต่ จะต้ องอาศัย

backup site

เพราะมันจะเป็ นสถานที่ที่จะขึ ้นมาทําหน้ าที่

้ ้ชนิดของ backup site นันจะมี
้ อยูด่ งั นี ้
เหมือน data center ใหม่ของเรา ทังนี
9 Cold Backup sites
9 Warm Backup Sites
9 Hot Backup Sites

จากชื่อหลายท่านอาจจะคิดว่า มีอณ
ุ หภูมิเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึง่ ในความจริ งหาเป็ นเช่นนันไม่
้ เพราะมันหมายถึงความยากง่าย ใน
การที่จะเริ่มดําเนินการที่จะให้ เรากลับมาทํางานได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉิน
สําหรับแบบแรก คือ cold backup site นันหมายถึ
้
งการเตรี ยมพื ้นที่ดําเนินการ ในที่ใดที่หนึง่ ซึง่ หมายถึงจะให้ สถานที่แบบนี ้
เริ่มดําเนินการทํางานได้ นนั ้ จะต้ องมีการย้ ายอุปกรณ์เข้ าไป แน่นอนว่า มันจะต้ องกินเวลาพอสมควร ก่อนที่ระบบจะเริ่ม
้ ราคาดําเนินการถูกที่สดุ
ดําเนินการได้ เหมือนเดิม สําหรับ cold backup site นันจะมี

แบบที่ 2 คือ

warm backup site

นัน้ หมายถึงสถานที่ที่มีฮาร์ ดแวร์ พร้ อมอยูแ่ ล้ ว ในกรณีที่จะทําให้ ระบบกลับมาใช้ งานได้

้ านก็
เหมือนเดิมนัน้ ท่านจะต้ องอาศัย backup ที่อาจจะอยูท่ ี่ใดที่ใดที่ทา่ นเก็บไว้ (off‐site) เพื่อนํามากู้ข้อมูลคืน หลังจากนันท่
จะกลับมาทํางานได้ เป็ นปกติ
สําหรับแบบสุดท้ ายคือ hot backup site คือสถานที่ที่มีข้อมูลปั จจุบนั ของท่านอยูแ่ ล้ ว พร้ อมฮาร์ ดแวร์ เพื่อดําเนินการ และ
ปกติเพียงเวลาไม่กี่ชม. ท่านก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมได้ อีก หากสถานที่ทํางานเกิดความเสียหาย สําหรับ

backup site

แบบนี ้นับว่าเป็ นแบบที่แพงที่สดุ

บริการด้ วยความเชี่ยวชาญจากเรา
9 บริ การให้ คําปรึ กษาเรื่ องการทําระบบสํารองข้ อมูล
9 บริ การจัดทํา Remote Backup ในรู ปแบบต่างๆ
9 บริ การสํารองข้ อมูล บางส่วน เช่น เว็บไซต์ หรื อ
เฉพาะฐานข้ อมูล ไว้ ที่ backup site ของเรา โดย
อาศัยเทคโนโลยีแบบต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของลูกค้ า
9 บริ การกู้ข้อมูลคืนจากการเก็บ (Restore)
9 บริ การ backup แบบ on‐site โดยอาศัย
เจ้ าหน้ าที่

ข้ อควรพิจารณาเมื่อต้ องการจะสํารองข้ อมูล
‐

Portability ระบบที่ต้องการสํารองข้ อมูล จําเป็ นจะต้ องเคลื่อนย้ ายได้ หรื อไม่ เช่น backup จากหนึง่ ที่ จะต้ องการจะ

เอาไป restore ที่อื่น ?
‐

Unattended or automated backups

ระบบที่ทา่ นต้ องการนัน้ จะต้ องการเป็ นระบบอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่

กําหนด นันจํ
้ าเป็ นหรื อไม่สําหรับท่าน ?
‐

้ าคัญกับคุณหรื อไม่ ?
User‐friendliness ระบบติดต่อกับผู้ใช้ งานที่ง่ายนันสํ

‐

Remote Backups ความสามารถที่จะให้ ระบบสํารองข้ อมูลนันเริ
้ ่มทํางานทันทีที่ต้องการ และ ต้ องการจะให้ เครื่ องที่

อยูใ่ นสถานที่อื่นนันทํ
้ าการ restore สําคัญกับคุณหรื อไม่ ?
‐

Media types การสํารองข้ อมูลนัน้ ต้ องการในสื่อชนิดใด

