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โครงการอบรมการสร้างและแชร์ content
เพื่อเพิ่มคะแนน webometrics

ผานไปแลวสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางและแชร Content เพื่อเพิ่มคะแนน Webometrics”
โดยโครงการจัดขึ้นจำนวน 4 รุน รุนที่ 1-2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และรุนที่ 3-4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถที่จะจัดการสรางคอนเทนต
ที่มีคุณภาพ และนำคอนเทนตที่สรางขึ้นไปแชรตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมวิทยากร อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร นายนพสิทธิ ไตรสิทธิวัฒน และนางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ เปนผูบรรยายใหความรู
และมีคณาจารยและบุคลากรสนใจเขารวมเปนจำนวนมาก
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สร้างและแชร์ Content
เพื่อการจัดอันดับ webometrics

รอบสอบมาตรฐานไอทีประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
สำนักคอมพิวเตอรเปดสอบมาตรฐานไอที ประจำเดือนตุลาคม 2563 สมัครไดที่เว็บไซต
http://cert.npru.ac.th/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ คุณสุรัตน ศิลาประเสริฐ โทร.3710
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สราง Content ในมหาวิทยาลัย
(ภายใตโดเมน .npru.ac.th)

นำ content ในมหาวิทยาลัยไปแชร
(เว็บไซตภายนอก)

Google ประกาศเลิกใหบริการพื้นที่ฟรี

อานรายละเอียดไดภายในเลม
สำหรับ Google Photos, Google Docs, Google Sheets
และ Google Slides โดยจะยายขอมูลไปรวมกับ Google Drive
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2021
ทั้งนี้ผูใชงานอีเมล @webmail.npru.ac.th @npru.ac.th
ยังไดพื้นที Google Drive สำหรับจัดเก็บแบบไมจำกัดเหมือนเดิม

** หากนักศึกษาสมัครสอบ แตไมมาเขาสอบในวันดังกลาว จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบตอไป เปนระยะเวลา 1 เดือน

จัดทำโดย

ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ

อาจารยขนิษฐา แซลิ้ม
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Wireless Mesh Network
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี Wireless Mesh Network ที่ถูกพัฒนาตอมาจาก Mesh
Network ซึ่งเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเครือขายแบบใชสายเปนเทคโนโลยีไรสายครับ
Mesh Network เปนเทคโนโลยีเครือขายที่มีการเชื่อมตออุปกรณ Router หลาย ๆ ตัวเขาดวยกัน
ทำใหสามารถสงตอขอมูลจากอุปกรณหนึ่งไปยังอีกอุปกรณหนึ่งผานเครือขาย Router จำนวนมาก ทำใหสามารถ
สงตอขอมูลไดระยะที่ไกลมากขึ้น และทำใหระบบเครือขายมีความเสถียรมากขึ้นดวย เนื่องจากมีเสนทางในการรับสง
ขอมูลหลายเสนทาง แตในทางกลับกัน Routing Protocol ที่ใชในระบบ Mesh Network จำเปนตอง
มีการปองกันการสงขอมูลวนซ้ำ (Loop) โดยระบบเครือขายแบบ Mesh จะประกอบดวย 1) Mesh Router
ทำหนาที่ในการหาเสนทางที่ดีที่สุด และสงตอขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง 2) Mesh Client เปนอุปกรณ
ปลายทางที่มีการเชื่อมตอเขากับ Mesh Router และ 3) Internet Gateway เปนอุปกรณเชื่อมตอจาก Mesh Router
เพื่อสงขอมูลออกสู External Network
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แชร

บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (8 พฤศจิกายน 2563)

Webpage
Powerpoint
Text document
(.pdf, .txt,word file)
pws.npru.ac.th/admin/
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แชร์ไปไว้ไหน
facebook Page
facebook Ê‹Ç¹µÑÇ/Group µ‹Ò§æ

Twitter , Instagram , Pinterest
ËÃ×Í webboard µ‹Ò§æ

สรางไดในรูปแบบ
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content
Wireless Mesh Network เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาตอจาก Mesh Network โดยใช Wireless Router
มาทำหนาที่เปน Mesh Router และใช Wireless Client ทำหนาที่เปน Mesh Client โดย Wireless Mesh
จะมีความยุงยากในการรับสงขอมูลเพิ่มเติมจาก Mesh เล็กนอย กลาวคือการรับสงขอมูลระหวาง Wireless Mesh
Router ซึ่งอาศัยการสงขอมูลผานสัญญาณไฟฟาแบบไรสาย ทำใหเกิดการสงขอมูลชนกันได จึงจำเปนตองมีการจัดการ
การรับสงขอมูลที่ดี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลสูงสุด อยางไรก็ดีการรับสงขอมูลแบบไรสายจะมีความลาชา
กวาการรับสงขอมูลแบบสายเนื่องจากขอจำกัดทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ Wireless Mesh Client มีการเคลื่อนที่ได
ทำใหเพิ่มความเปนไปไดที่จะสงขอมูลผิดพลาดและตองทำการสงขอมูลใหมอีกครั้ง (Retransmission) จึงทำให
การรับสงขอมูลลาชาเขาไปอีก แตขอดีหลัก ๆ ของ Wireless Mesh Network คือความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง
และความสะดวกในการใชงานของผูใชงานระบบ เนื่องจากการรับสงขอมูลไมจำเปนตองอาศัยสายรับสงขอมูลนั่นเอง
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แชรไปไวไหน ดีที่สุด...
WebBlog µ‹Ò§æ
blogger,bloggang,gotoknow
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áÅ¡ link ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°
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copy link หรือ URL
ของบทความ

ระบบเว็บไซตอัตโนมัติ เมนู “บทความอิเล็กทรอนิกส”
จะมี link สำหรับแชร copy มาไดเลย
ย่อ link ยาวๆให้สั้นลง
https://short.npru.ac.th/

link ยาวๆ ทำใหคนไมอยากคลิกอาน ยอกอนนะจะ

