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การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ
เพื่อการจัดอันดับ webometrics
สำนักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ใหดำเนินการสงเสริมสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง Webometrics และเนื่องจากเกณฑการประเมิน Webometrics มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง ไป
จึงจำเปนตองพัฒนาแนวทางการดำเนินการใหสอดคลองเทาทันอยูเสมอ
ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร นำทีมโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
จึงดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Brainstorming เพื่อใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยรวมกันวางแผนการเพิ่ม Ranking
ใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในโครงการประชุมเตรียมความพรอมปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ประจำป
งบประมาณ 2564 ณ โรงแรมสปริงฟลด รีสอรทแอนด สปา จังหวัด เพชรบุรี
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แนะนำ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร ไดพัฒนาระบบใหบริการ
ยอลิงก เพื่อใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป
การย อ ลิ ง ก ย าวๆให ส ั ้ น ลงนอกจากจะช ว ยเพิ ่ ม ความสวยงามของ
ขอความที่โพสแลว ยังชวยเพิ่มผลตอบรับในการคลิกอานขอความ
มากขึ้นดวย เนื่องจากไมมีลิงกยาวๆไปบดบังความนาสนใจของขอมูล

ระบบใหม่

ย่อลิงก์์ ใหสั้นๆ

เข้าเว็บไซต์นีเลย

รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนตุลาคม 2563
สำนักคอมพิวเตอรเปดสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนตุลาคม 2563 สมัครไดที่เว็บไซต
http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Ad-hoc Network
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ตอเนื่องจากจดหมายขาวฉบับที่แลว เราไดรูจักกับเทคโนโลยี Ad-hoc กันไปแลววาเปนเทคโนโลยี
ในการเชื่อมตอไรสายแบบไมตองอาศัยอุปกรณเชื่อมตอกลาง มาในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมจะกลาวถึงเทคโนโลยีที่พัฒนา
ตอจาก Ad-hoc Network ที่มีชื่อเรียกวา Mobile Ad-hoc Network (MANET) ครับ
จริง ๆ แลวเทคโนโลยี MANET และ Ad-hoc Network เรียกไดวาเปนเทคโนโลยีเดียวกันเลยก็วาได
เพียงแตมีความแตกตางในดานการใชงานและการพัฒนา กลาวคือ Ad-hoc Network เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นครั้งแรก
เพื่อรองรับการเชื่อมตออุปกรณไรสายที่ไมไดมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายไปไหน ทำใหการรับสัญญาณของอุปกรณมี
ความเสถียรคงที่อยูระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน MANET ถูกพัฒนาขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่มีความสะดวกและคลองตัวในการเคลื่อนยายสถานที่ใชงานมากขึ้น เชน Smartphone Tablet
และอุปกรณเสริมตาง ๆ ทำใหการพัฒนาการเชื่อมตอแบบ Ad-hoc Network ตองคำนึงถึงความไมคงที่ของสัญญาณ
ที่จะไดรับเนื่องจากการเคลื่อนยายอุปกรณในระบบเครือขาย อีกทั้งอุปกรณแตละตัวสามารถปดตัว พักการเชื่อมตอ
หรือออกนอกพื้นที่การเชื่อมตอไดตลอดเวลา ทำใหการหาเสนทางการสงขอมูล (Routing) เปนไปไดลำบากยิ่งขึ้นไปอีก
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สราง Content ในมหาวิทยาลัย
(ภายใตโดเมน .npru.ac.th)

นำ content ในมหาวิทยาลัยไปแชร
(เว็บไซตภายนอก)

content

คืออะไร

ดวยขอจำกัดในการใชงานที่กลาวขางตน ทำใหการพัฒนา MANET เปนไปในลักษณะ On the ﬂy หรือ
Anywhere & Anytime หมายถึงการเชื่อมตออุปกรณในเครือขายจะเปนแบบเมื่อไหรก็เมื่อนั้น จะเชื่อมตอเมื่อไหรก็ได
จากเชื่อมตอจากที่ไหนก็ไดตราบใดที่อยูในพื้นที่การเชื่อมตอของอุปกรณในเครือขายเดียวกัน
และจะตัดการเชื่อมตอ
เมื่อไหรก็ไดเชนกัน การรับสงขอมูลจะสงหาเปาหมายโดยตรงหากเปาหมายอยูในพื้นที่การเชื่อมตอ แตถาเปาหมายอยูนอก
พื้นที่การเชื่อตอของผูสง การรับสงขอมูลจะเปนการสงตอเปนทอด ๆ โดยอาศัยอุปกรณใกลเคียงที่อยูในพื้นที่การเชื่อมตอ
เพื่อใหขอมูลสามารถสงถึงจุดหมายปลายทางได
การคนหาเสนทางการรับสงขอมูลจำเปนตองอาศัยอุปกรณขางเคียง
ที่จะตองสงสัญญาณ (Heartbeat Signal) หากันเปนระยะ ๆ เพื่อบอกกับอุปกรณขางเคียงอื่น ๆ วาอุปกรณนั้นยัง
เชื่อมตออยู นอกจากนี้การรับสงขอมูลจะอาศัยเทคนิคการรับสงขอมูลทั้งแบบปลายทางเดียว (Unicast) ทุกปลายทาง
ที่อยูในเครือขาย (Broadcast) และหลายจุดหลายปลายทาง (Multicast) เพื่อปองกันปญหาการสงขอมูลไมถึงจุดหมาย
ปลายทาง
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (10 ตุลาคม 2563)
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