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กับจดหมายข่าว

สำนักคอมพิวเตอร์

สวัสดีปใหมผูอานทุกทาน เดินทางเขาสูปที่ 9 แลว
สำหรับจดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร ในชวงเวลานี้
ขอสงความปรารถนาดีและความหวงใยไปยังผูอานทุก
ทาน ขอใหผูอานทุกทานมีแตความสุขเนื่องในวันป
ใหมนี้
สำหรับในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัส
Covid-19 สำนักคอมพิวเตอรก็ไดจัดหาบริการเพื่อ
อำนวยความสะดวก ใหแกอาจารยของมหาวิทยาลัย
ดังนี้คะ

https://short.npru.ac.th/he

https://webmail.npru.ac.th/
ที่ปรึกษา
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การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สายแบบ Mobile Social
Network (MSN)
โดย อ.ดร.ปติพล พลพบู

ในจดหมายขาวฉบับนี้ ผมขอกลาวถึงเทคโนโลยี Mobile Social Network ซึ่งมีความคลายคลึงกับ Wireless
Sensor Network (WSN) ที่ผมกลาวถึงในจดหมายขายฉบับที่แลวนะครับ Mobile Social Network หรือเรียกยอ ๆ วา
MSN
เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือสถานการณพิเศษที่ทำใหเครือขายปกติ
ทั้งเครือขาย Internet พื้นฐานและเครือขายโทรศัพทมือถือไมสามารถใชงานได โดยหลักการทำงานของ MSN
จะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูใชงานระบบเครือขาย
โดยระบบจะทำการเก็บขอมูลการพบเจอกันของผูใชงานแลวนำ
มาวิเคราะหวาใครพบเจอกับใครบอย ๆ แลวนำไปคำนวณเสนทางการสงขอมูลวาควรสงขอมูลผานอุปกรณชิ้นใดเพื่อให
สามารถสงขอมูลใหถึงปลายทางได
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การจองห้องเรียนออนไลน์ ZOOM
สำนักคอมพิวเตอรใหบริการหองเรียนออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM สำหรับอาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย สามารถจองหองเรียนออนไลนไดดวยตนเอง ไดที่เว็บไซต https://booking.npru.ac.th/ ทำการ
login ดวย user sso แลวเลือกเมนู >>จองหอง>>สำนักคอมพิวเตอร>>หองเรียนออนไลน ZOOM
จากนั้นกรอกขอมูลการขอใชหอง
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เงื่อนไข
- โปรดจองลวงหนา กอนการใชงาน 24 ชั่วโมง (ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. เทานั้น)
- สำหรับการจองที่มีความคาบเกี่ยวกันของเวลาทั้ง 2 ชวงเวลา เชน 11.00-14.00 น. ใหผูจองทำการจองชวงเวลา
ที่คาบเกี่ยวกันทั้งหมด
- การจอง 1 อีเมลสามารถใชได 1 สิทธิ์การใชงาน ZOOM (1 หองเรียน)
- กอนการใชงาน ZOOM โปรดดำเนินการ Activate Zoom Account เพื่อรับสิทธิ์ สอนได 300 คน ไมจำกัดเวลาสอน
หลักการสงตอขอมูลของ MSN มีแนวคิดมาจากแนวคิดและการทดลองเรื่อง The small world problem ของ
Milgram ในป ค.ศ. 1967 ซึ่งเปนแนวคิดการสังเกตวาคนที่เดินผานไปผานมา มักจะมีความเชื่อมตอกันทางสังคม
ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
กลาวคือ
คนที่มีจุดมุงหมายตางกันที่เดินมาเจอกันจะมีความเปนไปไดสูงที่จะ
รูจักกันโดยตรง หรือเปนคนรูจักของคนรูจักอีกที Milgram ทำการทดลองโดยการฝากเอกสารใหกับคนที่เดินผานไปมา
เพื่อใหสงตอเอกสารเปนทอด ๆ ไปยังเปาหมายของการสงเอกสาร พบวา คาเฉลี่ยในการสงตอเอกสารจะอยูที่ประมาณ
4 – 6 ทอด
ในกรณีของ MSN หลักการและวิธีการสงตอขอมูลผานพฤติกรรมทางสังคมของมนุษยยังคงเปนแนวคิดที่ยัง
ไมมีวิธีการที่ดีที่สุด โดยในชวงหลายปที่ผานมาไดมีการเสนอแนวคิดที่จะชวยเพิ่มโอกาสและความเร็วในการหาเสนทาง
การสงขอมูล เชน การจัดกลุมคนตามสิ่งที่คลาย ๆ กันตามสถานที่ที่ไปบอย ๆ สถานที่ที่อยูนาน ๆ ลักษณะการทำงาน
หรือความสนใจสวนบุคคล หรือการจัดเรียงลำดับความสนิทตามจำนวนครั้งหรือความถี่ในกันพบเจอกัน เปนตน
บทความจาก : อาจารย ดร.ปติพล พลพบู
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (16 ธันวาคม 2563)

การ Activate Zoom Account
- เมื่อไดรับการอนุมัติ ใหเปดอีเมลของทาน จะพบกับจดหมายที่สงมาจาก ZOOM ใหคลิกเปดจดหมายและคลิกปุม
“Activate Your Zoom Account” จะสามารถเขาใชงาน ZOOM ไดทันที
- เมื่อเขาใชงานแลวทานสามารถตรวจสอบ
วาทานไดรับ Licensed แลวหรือยัง
โดยคลิกที่ Proﬁle ของทาน หากทาน
ไดรับจะปรากฎคำวา “Licensed”
หากไมไดรับการอนุมัติจะขึ้นคำวา Basic
เปนตน

