อัพเดทข่าวใหม่ LaCie จาหน่ายฮาร์ ดดิสก์
ทีเ่ ร็วทีส่ ุดในโลก

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ... เดือนนี้เป็นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
สาหรับเดือนนี้ก็มีข่าวสารมาอัพเดทกันมากมาย ว่าแล้วเรามา
อัพเดทข่าวใหม่ LaCie จาหน่ายฮาร์ดดิสก์ที่เร็วที่สุดในโลก
กันเลย
และในเดื อ นมี น าคมก็ ยั ง มี สิ่ ง ดี ๆ เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ
เกี่ยวกับ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, แนะนาโปรแกรม Device Management และ
สานักวิทยบริ การฯจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ดูแลระบบ Network ”!!

วันนี้ LaCie ประกาศว่าบริษัทมีฮาร์ดดิส ก์ระดั บ
ผู้ บ ริ โ ภคแบบต่ อ ภายนอกที่ เ ร็ ว ที่ สุ ด ในโลก มี ชื่ อ ว่ า LaCie
Little Big Disk ซึ่งใช้หัวต่อแบบ Thunderbolt 2 และดิสก์
SSD (solid state drive) แบบ PCIe Gen 2 สองตัว
ความที่ Thunderbolt สามารถส่งข้อมูลทั้งสองทิศทางได้ด้วย
ความเร็วสูงสุดที่ 20 (กิกะบิตต่อวินาที) Gbps อีกทั้งดิสก์ SSD
สองตัวก็ตั้งค่าคอนฟิกไว้เป็น RAID 0 ทาให้ Little Big Disk
สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วถึง 1,375 (เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s
หรือ 1.37 Gbps) Little Big Disk นี้ใช้ได้กับระบบที่เป็น Mac
OS X 10.8.5 หรือใหม่กว่านั้น
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ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มีขนาด 1.6 x 5.5 x 3.3 นิ้ว และหนัก
1.4 ปอนด์ ราคาขายปลีกอยู่ที่ 1,299 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยราคา
นี้ผู้ซื้อจะได้ SSD แบบ PCIe ขนาด 500 GB สองตัว รวมเนื้อที่
เก็บข้อมูลเป็น 1 TB
ด้วยพอร์ต Thunderbolt 2 ผู้ใช้สามารถต่อเชื่อม
อุปกรณ์ที่เป็น Thunderbolt 2 หรือ Thunderbolt ได้หกตัว
พร้อมกันแบบอนุกรม
ตัวอย่างเช่น ตัว LaCie Little Big Disk เองมี
Thunderbolt 2 สองพอร์ต ทาให้สามารถต่อพ่วง Little Big
Disk ได้อีก 4 ตัว และจอภาพแบบ 4K ได้อีกหนึ่งจอเข้ากับ
คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง โดยใช้สาย Thunderbolt ทั้งสองช่อง
ช่ อ งหนึ่ ง ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ตั ว ก่ อ นหน้ า อี ก ช่ อ งหนึ่ ง ต่ อ ไปยั ง
อุปกรณ์ตัวถัดไป
“การพัฒนาครั้งนี้ทาให้มือโปรด้านวีดีโอ 4K สามารถ
ทางานด้วยอุปกรณ์ที่พกพาได้อย่างแท้จริง ” บริษัทกล่าวในคา
แถลง

LaCie Little Big Disk
LaCie กล่าวว่า หากต่อพ่วงอุปกรณ์ Thunderbolt 2
กับเครื่อง Mac Pro รุ่นใหม่ของ Apple (ที่มีช่อง Thunderbolt
2 ถึง 6 ช่อง) แบบขนาน Little Big Disk สามารถให้ความเร็ว
ได้สูงถึง 2,600 MB/s
นอกจากจะมีป ระโยชน์ เรื่องการทางานตัดต่อวีดีโ อ
แล้ว LaCie Little Big Disk ยังสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า
ฮาร์ดดิสก์พกพาแบบ USB 3.0 ทุกตัวในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น
มันสามารถโอนย้ายข้อมูลไฟล์วีดีโอ 4K ขนาด 300GB ได้ภายใน
เวลาน้อยกว่าสามนาที
SSD นั้นโดยธรรมชาติทาให้เกิดเสียงน้อยมาอยู่แล้ว
แต่ SSD ใน Little Big Disk ก็ยังได้รับการออกแบบภายใน
ใหม่เพื่อปรั บ ปรุ งการระบายความร้ อนและลดเสี ยงลงอีกไป

พร้อมๆ กัน LaCie กล่าว นอกจากนี้ก็มีการเพิ่มครีบระบาย
ความร้อนอลูมิเนียมอีก 2 แผ่น และมีพัดลมระบายความร้อน
อัตโนมัติที่ใหญ่ขึ้นด้วย
“ซึ่งหมายความว่าพัดลมจะทางานเมื่อจาเป็นเท่านั้น
แถมเวลามันพัดก็แทบจะไม่ทาให้เกิดเสียงเลย” บริษัทกล่าว
การเขียนไฟล์ขนาด 300 GB ลงใน Little Big Disk ก็ใช้เวลา
น้อยกว่าสามนาทีเช่นกัน
ที่มา: http://www.pcworld.com

เรือ
่ งดี!! เรือ
่ งเด่น!!
ในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กำรพัฒนำเว็บไซต์ของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เว็บไซต์ของสานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาให้มีรูปแบบ
ที่ส วยงาม น่าสนใจ โดยมีการประชาสั มพันธ์ข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ เช่น การสื บค้นหนังสื อและวารสารออนไลน์ หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย แบบฟอร์ม
ขอใช้บริการต่างๆ ของสานักวิทยบริการฯ
และในวันนี้สานักวิทยบริการฯ ขอแนะนาวิธีก ารเข้า
เช็ ค หนั ง สื อ ออนไลน์ ใ นเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ทุ ก ท่ า นสามารถหา
หนังสือในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น
1. เข้า > www.rmutr.ac.th หรือ arit.rmutr.ac.th
2. เลือกหัวข้อสืบค้นหนังสือ/สื่อสานักวิทยบริการฯ
มทร. ดังรูปภาพ
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3. สามารถสืบค้นหนังสือได้ 2 ทาง คือ
ประเภทที่ 1 สืบค้นโดย ALIS FOR WINDOWS แบบเดิม โดย
ที่ทุกท่านกรอกชื่อหนังสือที่ต้องการในช่อง Find >และกด Go
หนังสื อที่มีอยู่ ในห้องสมุดจะปรากฏขึ้น มา แล้ ว ทุกท่านก็จด
รหัสหนังสือเล่มที่ต้องการมาหาในห้องสมุดได้เลยค่ะ

***หมายเหตุต*** หลายท่านคงสงสัยว่าทาไมต้องมีที่สืบค้น 2
ประเภทด้วย ทางสานักขออธิบายอีกสักนิดนะค่ะ จริงๆแล้วการ
สืบค้นประเภท ALIS FOR WINDOWS เป็นระบบเก่า ที่สานัก
กาลั งจะเปลี่ ยนให้มาเป็นประเภท WALAI AOTOLIB แต่
ในขณะนี้อยู่ในการเร่งดาเนินการให้เสร็จค่ะ

แนะนำโปรแกรม Device
Management
ของสำนักวิทยบริกำรฯ!!

ประเภทที่ 2 สืบค้นโดย WALAI AOTOLIB แบบใหม่ โดยที่ทุก
ท่านกรอกชื่อหนังสือที่ต้องการในช่อง คาหรือวลี >และกด
สืบค้น หนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดจะปรากฏขึ้นมา แล้วทุกท่าน
ก็จดรหัสหนังสือเล่มที่ต้องการมาหาในห้องสมุดได้เลยค่ะ

Device Management เป็นโปรแกรม ค้นหารหัส
หมายเลขครุ ภั ณฑ์ แต่ ก่ อนที่ จ ะค้ น หาเลขครุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ทุ ก
หน่ ว ยงานก็ ต้ องช่ วยกรอกเลขครุ ภั ณฑ์ ลงในโปรแกรม Device
Management ก่อน แต่อย่างไรก็ตามทางสานักวิทยบริการฯ
ขอเริ่มดาเนินการกรอกเลขครุภัณฑ์ของส านักวิทยบริการฯ
ก่อน เพื่อทดสอบการใช้งานของโปรแกรม ว่ามีประสิทธิภาพ
พร้อมเปิดให้หน่วยงานต่างๆใช้งานหรือไม่
และในวันนี้ขอถือโอกาสมาแนะนาให้ ทุกท่านทราบ
รายละเอียดของโปรแกรม Device Management คร่าวๆ
1. พิมพ์ URL: http://dm.rmutr.ac.th ดังรูปภาพ

2. โปรแกรม Device Management จะปรากฏดัง
รูปภาพ
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5. ใส่ชื่อและรหัสสาหรับ login เข้าใช้งาน ดังรูปภาพ

สำนักวิทยบริกำรฯ
3. คลิกพื้นที่ ที่ท่านประจาอยู่เข้าไป ดังรูปภาพ

4. คลิกหน่วยงานที่ท่านประจาการอยู่ ดังรูปภาพ

จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
“กำรพัฒนำคอมพิวเตอร์สำหรับ
ผูด้ แู ลระบบ Network ”!!
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนด
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้ดูแลระบบ Network” ในวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม RMUTR IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ มี ค วามรู้ ท างด้ า น
Network และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าของ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย , นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,
นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา และนางณัจฉรียา อัศวรัตน์
บทบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย chaiwatt.j@rmutr.ac.th
กองบรรณาธิการ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
ออกแบบ : นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ
พิสูจน์อักษร : นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์
นางสาวเขมณัฎฐ สมบุญ
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