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วิวัฒนาการของระบบคลาวด
 ชวงทศวรรษ 1960 และ 1970 ไดพัฒนา ARPANET ผูใชสามารถเรียกใชแอปพลิเคชันท่ีโฮสตผานเทอรมินัลของตนเอง

 ป 1970 มีการสรางเคร่ืองเสมือน (virtual machines) จากแนวคิดของการแบงปนเวลา ชวยใหผูใชสามารถเรยีกใชระบบปฏิบัติการมากกวาหน่ึง
ระบบพรอมกันบนแพลตฟอรมทางกายภาพเดียว

 ป 1990 บริษัทโทรคมนาคมไดเสนอบริการเครือขายสวนตัวเสมอืน (Virtual Private Network: VPN) โดยจัดหาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเดียว 
ที่ใหผูใชหลายคนมีการเขาถึงรวมกัน และปรับปรุงประสทิธภิาพของแบนดวิดธ ทาํใหสามารถใหบริการคุณภาพในระดบัเดียวกันในราคาที่ตํ่ากวา

 ป 1997 ศาสตราจารย Ramnath Chellapa ของ Emory University และ University of South California ใหคําจัดความของ cloud 
computing วาเปนกระบวนการคํานวณที่ขอบเขตของการคํานวณจะถูกกําหนดโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกวาขอจํากัดทางเทคนิคเพียงอยางเดียว

 ป 1999 Salesforce.com สรางความสามารถในการใชเว็บไซตอยางงายบนอินเทอรเน็ตเพ่ือสงมอบแอปพลเิคชันระดับองคกร

 ป 2002 บริการเว็บของ Amazon แนะนําบริการคาปลีกบนคลาวดหลายประการ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บขอมูลและการคํานวณ

 ป 2006 Elastic Compute Cloud ของ Amazon (EC2) ระบบคลาวดเชิงพาณิชยแหงแรกเปดใหบริษทัขนาดเล็กเชาโฮสตและเรียกใชแอปพลเิคชนั
ของตนเอง

 ป 2006 Google เปดตัว Google Doc ผูใชปลายทางสามารถใชการประมวลผลแบบคลาวดโดยตรงเพ่ือจุดประสงคในการแชรเอกสาร

 ป 2007 นกัศึกษา MIT สรางบริการโฮสต้ิงซึ่งมีที่เก็บไฟลและการซิงโครไนซไฟล เรียกวา Dropbox 

 ป 2009 Google เปดตัว Google Apps ตัวอยางแอปพลเิคชันระดับองคกรท่ีใชเบราวเซอร

 Microsoft เปดตัว Windows Azure แพลตฟอรมคอมพิวเตอรคลาวดของ Microsoft
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ความแตกตางระหวาง ON-CLOUD กับ ON-PREMISE

 On-Premise คือ ระบบ Server ที่ต้ังอยูในสถานท่ีขององคกรเอง โดยองคกรตองลงทุนกอนใหญเปน
คาใชจายดานทุนเผื่อไวใหสามารถใชได 3-5 ป ตามที่ Server รับประกันมา นอกจากน้ีก็ตองทาํการติดต้ัง 
บํารงุรักษา และ Upgrade เองอยูเสมอ หากครบ 3-5 ปแลว ก็ตองมาตัดสินใจวาจะตอ MA หรือจะซ้ือ 
Hardware ใหม

 On-Cloud คือ ระบบ Server ที่องคกรเชาจากผูใหบริการ Cloud ซ่ึงจายคาเชาเปนรายเดือนหรือรายป 
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม Resource (CPU, RAM, HDD) ที่ตองการใชงาน โดยผูใหบรกิารจะ
เปนผูดูแล Hardware และ Upgrade ใหเทาทนัตอเทคโนโลยีปจจุบนัอยูเสมอ แทนท่ีจะเปนการลงทุน
องคกรที่เชาเพียงแคใชงาน Server เทาน้ัน ภายนอกผูใหบรกิาร Cloud จะดูแลใหทั้งหมด หากธุรกิจหรือ
ภารกิจขององคกรมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเรว็ มีความจําเปนตองเพ่ิม Resource ระบบ Cloud สามารถ
เพ่ิมไดทนัที ทําใหธุรกิจหรือภาระกิจขององคกรสามารถดําเนินการตอไดโดยไมสะดุด แตกตางจากระบบ 
On-Premise ที่จะตองจัดหาอุปกรณมาจัดเตรียมไวลวงหนา
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คลาวด คอมพิวต้ิง คืออะไร

Forester Group ไดนิยามวา

“Cloud computing : A pool of abstracted, highly scalable, and managed 

infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed by 

consumption”

“การประมวลผลแบบกลุมเมฆ คือ กลุมของโครงสรางพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัวได

อยางมาก มีความสามารถในการรองรับโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ของผูใชและสามารถเก็บ

คาบรกิารไดตามการใชงาน”
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คุณลักษณะของคลาวด

1. การบริการที่ส่ังการไดเอง (On-demand Self-service) โดยผูใชงาน

2. สามารถในการเขาถึงไดจากทุกอุปกรณมาตรฐานที่สามารถเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ตได

3. ทรัพยากรและการประมวลผลถูกรวบรวมไวที่ศูนยกลาง (Storage, Processing, Memory, 

Network Bandwidth, and Virtual Machines)

4. ความยืดหยุนและรวดเร็ว (Rapid Elasticity) สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว ยืดหยุน

อัตโนมัติ ไมมีขอจํากัด และซ้ือไดงายไมจํากัดเวลาหรือจํานวน
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ประโยชนของคลาวด

1. Capital expenditure: ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานไอที ระบบคลาวดชวยเปลี่ยนคาใชจายในการลงทุน (ศูนยขอมลู 
เซริฟเวอรจริง และอ่ืน ๆ) เปนคาใชจายผันแปร และเสียคาใชจายดานไอทีเทาที่ใชงาน ซ่ึงคาใชจายผันแปรอาจจะถูกกวาสิ่งที่ทําเอง

2. Device and location independence: ไมจํากัดสถานท่ีในการใชงาน และอุปกรณแคสามารถออนไลนเขาอินเทอรเน็ตไดก็สามารถใชงานคลาวด
คอมพิวต้ิงได สามารถลดความลาชา และมอบประสบการณท่ีดีขึ้นใหกับลูกคาไดอยางเรยีบงายและเสียคาใชจายนอย

3. Multi-tenancy: กลุมผูใชงานมีความตองการการใชงานไมเทากัน ทําใหประหยัดในการลงทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณในการใชงาน

4. สามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบไดงาย (Sustainability) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน (Performance) หรือประหยัดการใชงานทรัพยากร
ตาง ๆ โดยไมตองใชวศิวกรท่ีมีความสามารถสูง ลดภาระดานการจางบุคคล ชวยใหสรางนวัตกรรมไดเร็วขึ้น เพราะผูใชงานสามารถใหความสนใจกับ
ทรัพยากรไอทีท่ีใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แทนที่จะตองจัดการกับโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยขอมูล สามารถหมุนเวยีนทรัพยากรตามท่ีตองการไดอยาง
รวดเร็ว โดยการปรับใชเซิรฟเวอรนับพันไดในไมก่ีนาที ชวยใหเขาถึงเทคโนโลยีมากมาย เชน การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ ฐานขอมูล การวิเคราะห 
Machine Learning และบริการอ่ืน ๆ ตามพ้ืนฐานความตองการไดงายและรวดเร็วขึ้น ทีมพัฒนาระบบสามารถทดลองและสรางแอปพลิเคชัน่ไดไวและ
บอยคร้ัง หากการทดลองลมเหลว ก็สามารถยกเลิกการจัดเตรียมทรพัยากรไดโดยไมมีความเสี่ยง

5. ระบบคลาวดคอมพิวต้ิงจะทําใหตวัเองกลายเปนระบบการทํางานตอเนื่องไดตลอดเวลา แมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะลมไปบาง

6. Scalability: ระบบคลาวดออกแบบใหรองรับการขยายตัวของระบบไดงาย เพ่ือรองรับปริมาณและความตองการของผูรับบริการ กอนมรีะบบคลาวด ใน
การพัฒนาระบบทมีพัฒนาตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานที่อาจจะมากจนเกินความตองการเพื่อใหมั่นใจวามีความจุเพียงพอในการดําเนินธุรกิจเมือ่
กิจกรรมอยูในระดับสูง เมื่อใชระบบคลาวดจะทําใหสามารถจัดเตรียมจํานวนทรัพยากรเทาที่ตองการตามจริงได โดยปรับขนาดเพ่ิมหรือลดตามความ
ตองการของธรุกิจได ซ่ึงลดตนทุนและปรับปรงุความสามารถใหเปนไปตามที่ลูกคาตองการ

7. Security: มีระบบการรกัษาความปลอดภัย เพ่ือใหผูใชบรกิารมั่นใจในการใชงาน

8. Maintainability: สามารถปรับปรุงระบบหรอืซอมแซมไดงาย เพราะใชจัดการจากสวนกลางท้ังหมด
8
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 แนวโนมการใชงานคลาวด

1. แนวโนมของเว็บท่ีกลายเปนส่ือกลางการติดตอส่ือสาร

2. แนวโนมความตองการประหยัดพลังงาน

3. ความตองการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร

4. ความตองการใชงานไอทีที่งายและไมซับซอน

5. การจดัระเบียบขอมูลใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน
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 ประเภทของบริการคลาวด (CLOUD SERVICE MODELS)

 Software as a Service (SaaS)

 Platform as a Service (PaaS)

 Infrastructure as a Service (IaaS)
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Software as a Service (SaaS)

เปนการใชหรือเชาใชบริการซอฟตแวรหรอืแอปพลิเคชันผานอินเทอรเน็ต โดยประมวลผลบน

ระบบของผูใหบริการ ทําใหไมตองลงทุนในการสรางระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวรเอง ไมตอง

พะวงเรื่องคาใชจายในการดูแลระบบ เพราะซอฟตแวรจะถูกเรียกใชงานผาน Cloud จากที่ไหนก็ได ซ่ึง

บริการ Software as a Service ที่ใกลตัวเรามากที่สุดก็คือ Gmail, Google Docs, Google Apps ที่

เปนรูปแบบของการใชงานซอฟตแวรผานเว็บบราวเซอร

มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและตางประเทศหลายแหงในปจจุบนัก็ยกเลิกการตั้ง Mail Server 

สําหรบัใชงาน e-mail ของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกันเองแลว แตหันมาใชบริการอยาง 

Google Apps แทน เปนการลดตนทุน, ภาระในการดูแล, และความยุงยากไปไดมาก
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Platform as a Service (PaaS)

การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันที่คอนขางซับซอนซ่ึงรันบนเซิรฟเวอร หรือ Mobile application 
ทํางานอยูบนเซิรฟเวอรจะตองติดตั้งเซิรฟเวอร เชื่อมตอระบบเครือขาย และสรางสภาพแวดลอม เพ่ือ
ทดสอบและรันซอฟตแวรและแอปพลเิคชัน เชน ติดตั้งระบบฐานขอมูล, Web server, Runtime, 
Software Library, Frameworks ตาง ๆ เปนตน จากน้ันก็อาจตองเขียนโคดอีกจํานวนมาก แตถาเรา
ใชบริการ PaaS ผูใหบริการจะเตรียมพ้ืนฐานตาง ๆ เหลาน้ีไวใหเราตอยอดไดเลย ทั้ง Hardware, 
Software, และชุดคําสั่ง ที่ผูใหบริการเตรียมไวใหเราตอยอดน้ีเรียกวา Platform ซ่ึงจะทําใหลดตนทุน
และเวลาที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรอยางมาก ตัวอยาง เชน Google App Engine, Microsoft 
Azure ที่หลาย ๆ บริษัทนํามาใชเพ่ือลดตนทนุและเปนตัวชวยในการทํางาน Application ดัง ๆ หลาย
ตัว เชน Snapchat ก็เลือกเชาใชบริการ PaaS อยาง Google App Engine ทําใหสามารถพัฒนาแอปที่
ใหบริการคนจํานวนมหาศาลได โดยใชเวลาพัฒนาไมนานดวยทีมงานแคไมก่ีคน ดังน้ันเมื่อกลาวถึงระบบ 
PaaS จึงมักจะเก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวรอยางหลีกเลี่ยงไมได
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ตัวอยางระบบท่ีเหมาะกับการใช PaaS

 ระบบงานที่มีการใชซอฟตแวรมาตรฐานที่มีการใชกันแพรหลาย ซ่ึงอาจจะเปนซอฟตแวร Commercial หรือ 
Open Source ก็ได เชน ระบบ WordPress, Drupal, Moodle, Redis, Nginx เปนตน

 ระบบ Hybrid App หรือแอปพลิเคชันที่สรางข้ึนใหม (New System) มีจุดประสงคในการรองรับผูใชจํานวน
มากอาจจะในระดับหลายแสนหรือหลายลานคน ซ่ึงอาจจะเปน Web Application หรือ Mobile 
Application ก็ได ระบบแบบน้ีมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะทํางานอยูบนระบบ Cloud เน่ืองจากระบบ 
Cloud มีความสามารถในการขยายมากกวา อกีทั้งมีความเหมาะสมกวาในแงของการลงทุน เน่ืองจากไม
จําเปนตองจัดหาอุปกรณมาเตรียมไวลวงหนา แตระบบสามารถเติบโตไปพรอม ๆ กบัปริมาณผูใชที่เพ่ิมขึ้นได
ตลอดเวลา ระบบ PaaS ที่เปนที่รูจักกัน เชน

 ระบบ Analytics และ Big Data เชน Microsoft HDInsight, Amazon Elastic MapReduce

 ระบบ Data Management เชน Amazon RDS, Amazon Redshift, Microsoft Azure Database

 ระบบ Mobile Services เชน Microsoft Mobile Services, Amazon Cognito

 ระบบ Application Service เชน Microsoft Cloud Services, Pivotal Cloud Foundry
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Infrastructure as a Service (IaaS)

 เปนบริการใหใชโครงสรางพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร เชน หนวยประมวลผล ระบบจัดเก็บขอมูล ระบบ
เครือขายในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) 

 ขอดีคือองคกรไมตองลงทุนสิ่งเหลานี้เอง ยดืหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบไอทีขององคกรในทกุ
รูปแบบ 

 สามารถขยายไดงาย ขยายไดทีละนิดตามความเติบโตขององคกรก็ได และที่สําคัญ ลดความยุงยากในการ
ดูแล เพราะหนาที่ในการดูแลจะอยูที่ผูใหบริการ

 ตัวอยางเชน บริการ Cloud storage อยาง DropBox ซ่ึงใหบริการพ้ืนท่ีเก็บขอมูล นอกจากนี้ยังมีบรกิาร
ใหเชากําลังประมวลผล, บริการใหเชาเซิรฟเวอรเสมือน เพื่อใชลงและรันแอปพลิเคชันใด ๆ ตามตองการ
ไมวาจะเปน Web Application หรือ Software เฉพาะดานขององคกร เปนตน 

 ตัวอยางบริการอ่ืน ๆ เชน Google Compute Engine, Amazon Web Services, Microsoft Azure
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ระบบคลาวดในระดบั IaaS

แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ

1. Public Cloud

2. Private Cloud

3. Hybrid Cloud

15

Private Cloud

 เปนระบบคลาวดที่ติดต้ังในองคกร โดยแตละองคกรจะตั้ง Hardware และ Software ที่ใช

เปนพ้ืนฐานในการทํา Cloud Datacenter ขึ้นมาเปนของตัวเอง เพื่อใหแตละแผนกใน

องคกรสามารถเขามาขอใชงานได

 ขอด:ี ขอมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากเก็บอยูภายใน Datacenter ของตวัเอง

 ขอเสีย: มีคาใชจายในเรื่องของการลงทุนดาน Hardware และ Software

 ระบบคลาวดกลุมนี้มักจะทํางานดวยระบบ Hypervisor เชน VMWare หรือ KVM ใน 

OpenStack

16
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Public Cloud

 เปนบริการคลาวดที่สามารถเชาใชไดทั่วไป โดยผูใหบริการ หรือ Third-Party จะเปนคนตั้ง 

Hardware และ Software ขึ้นมา และใหแตละองคกรเขาไปเชาใชบริการ อาจจะจายเปน

รายเดือน หรอืรายป เชน Amazon EC2, Digital Ocean, Microsoft Azure หรือ IBM 

SoftLayer เปนตน

 ขอด:ี ไมตองลงทุนคาใชจายในการตั้ง Cloud Datacenter เปนของตัวเอง

 ขอเสีย: อาจไมผาน IT Policy Audit ในบางบริษัท เชน บางบริษัทหามเก็บขอมูลไว

ภายนอกองคกร
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Hybrid Cloud

 เปนระบบคลาวดเชิงผสม ที่เริ่มจากทรัพยากรของ Private Cloud ในองคกรไมพอใช

สําหรบัการประมวลผล ทําใหตองใชงาน Private Cloud รวมกับระบบภายนอก โดยเปน

การรวมกันระหวาง Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งเพิ่มความหยืดหยุนในการ

จัดการไดมากขึ้นและอุดขอเสียของท้ัง 2 รูปแบบ
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ขอดีของ Cloud

 การประหยัดตนทุนเร่ิมตน คือ การลงทุนในฮารดแวร และคาใชจายประจํา เชน คา 
Maintenance และคาไฟฟา เปนตน เนื่องฮารดแวรไดใชบริการเชาจาก Cloud ที่
ใหบรกิารและราคาจะขึ้นอยูในการใชงาน

 ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) คือ แพลตฟอรม Cloud มีความสามารถใน
การเพ่ิมหรือลดขนาดไดตามการใชงานโดยอัตโนมัติ  เชน จํานวน Instance, ขนาดบริการ 
ทาํใหการใชงานทรัพยากรมีประสิทธิภาพซึ่งนําไปสูการใชฮารดแวรไดอยางคุมคา
ตลอดเวลา ซ่ึงตางจากเดิมท่ีโครงสรางพ้ืนฐานคอมพิวเตอรจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณโหลด แต
เม่ือความตองการใชบริการดังกลาวลดลง หรือไมมีการเขาใชฮารดแวรดังกลาวก็จะไมไดถูก
ใชงานเต็มประสิทธิภาพ
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ขอเสียของ Cloud

 การกาํหนดราคาที่แตกตางกันในแตละผูใหบริการ และมีคาใชจายที่คอนขางซับซอน เชน Amazon Web Services 
กําหนดราคาที่ตองจาย ประกอบดวย คาบริการรายชั่วโมง คาบรกิารสตอเรจ และ คาบริการตามปริมาณการรับสง
ขอมูล ซ่ึงอาจยากที่จะคํานวณคาใชจายไดอยางชัดเจน

 การขาดมาตรฐานเปด (open standard) ทําผูใหบริการซ่ึงตางคนตางมี application programming interfaces 
(API) เปนของตนเอง นําไปสูการผูกขาด ซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกคนตองคํานึงถึงกอนจะหันมาใชบริการ Cloud

 ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ Cloud เชน บริษัทผูใหบริการ Cloud จะอยูไดนานแคไหน ราคาที่จะตองจายในดาน
เทคโนโลยีหากบริษัทไมตองการใชบริการตอ และจะเกิดอะไรขึ้นถามีคาบริการจากการใชเปนคาใชจายที่สงูเกินไป จึง
ตองระมัดระวังเปนอยางมากในการเลือกผูใหบริการ ซ่ึงหากเลือกผูใหบริการไมดีอาจมีคาใชจายที่สงูขึ้นกวาในสวนที่
ประหยัดไวได

 ความปลอดภัยของขอมูล ความเช่ือถือได และความปลอดภัยของผูใหบริการ นอกจากน้ียังมีเรื่องกฎหมายซ่ึงรัฐบาล
และบริษัทตองปฏิบัตติามโดยที่อาจจําเปนตองรูชัดเจนวาขอมูลถูกเก็บไวที่ไหนและใหใครเขาถึงไดบาง ลักษณะการ
ทํางานของแอปพลิเคชันที่ทํางานบน Cloud ในฮารดแวรเดียวกัน อาจมีแอปพลเิคชนัของหนวยงานอื่นทํางานอยูดวย 
อาจมีความเปนไปไดที่จะมีคนสามารถเขาถึงขอมูลสวนตัวของลูกคาคนอื่นผานชองโหวของระบบ

20
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Data Center ของ Google

 Data Center ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยูในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก

 เก็บขอมูลทุกอยางของ Google ท้ังขอมูลทุกเว็บที่ Google หาได, Gmail, บริการ Google Drive, 

Google Apps, Google maps, วีดีโอใน Youtube ฯลฯ รวมไปถึงขอมูลสวนตัวท้ังหมด ขอมูลการ

คนหาของผูใช

21

Amazon Web Services (AWS)

 ระบบคลาวดท่ีครอบคลุมและใชงานกันมากท่ีสุด มีมากกวา 165 บริการจากศูนยขอมลูท่ัวโลก ลูกคา

หลายลานคน ท้ังสตารตอัพท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด องคกรท่ีใหญท่ีสุด และหนวยงานราชการช้ันนํา

 AWS เปนบริษัทลูกของ Amazon เปนผูใหบริการ Cloud ที่เปน Infrastructure as a Service 

(IaaS) มีที่ต้ัง Data Center อยู 21 แหงท่ัวโลก

22

ตัวอยางบริการ AWS IaaS

 Amazon S3 (Simple Storage Service) เปน storage ที่ใชในการเก็บขอมูลขนาดใหญมีคาใชจายในการเก็บขอมูลเพียง 
$0.03/GB โดยออกแบบมาใหมี Availability 99.99% สําหรบั Object ที่เก็บอยู และมี 99.999999999% สําหรับ Durability

 Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) ทําหนาที่เปน Server ซ่ึงมีใหเลอืกหลายแบบต้ังแตขนาดเล็กไปจนเคร่ืองใหญมาก ๆ

 Amazon RDS (Relational Database Service) ทําหนาที่เปน Database Server มีหลาย Database เชน Microsoft SQL, 
Oracle DB, PostgreSQL, MySQL

 Amazon VPC (Virtual Private Cloud) ชวยใหสรางระบบบน AWS ใน Virtual Network กําหนดใหมีความปลอดภัยดีข้ึน

 Amazon IAM (Identity and Access Management) ชวยในการทํา Authentication และ Access Control สําหรับผูใชที่จะ
เขาถึงระบบ Server ตาง ๆ

 Amazon ELB (Elastic Load Balance) ชวยกระจายงานใหกับ Server ตาง ๆ

 Autoscaling ชวยเพิ่มหรือลดจํานวน EC2 อัตโนมัติ ตามเกณฑที่ต้ังไว

 Amazon Route 53 ชวยเปน Domain Name System (DNS) ในการ route traffic มายังระบบของเรา

 Amazon CloudFront ชวยทําหนาที่เปน Content Delivery Network
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การใช Cloud บน Android

 Google Search - ใชคนหาสิ่งที่ตองการในเว็บและอุปกรณ Android

 Google Chrome – ชวยใหผูใชทองเว็บไดอยางรวดเร็ว

 YouTube - ดูวดิโีอลาสดุ ติดตามชองที่ช่ืนชอบ แชรวิดีโอกับเพื่อน

 Google Play Store - ใชดาวนโหลดแอปมากกวา 1 ลานแอป

 Google Drive – ไดรฟเก็บขอมูลออนไลน

 Gmail – เปนบริการอีเมลฟรีของกูเกิล

 Duo – บริการวีดีโอคอลผานทางโทรศัพทมือถือ

 Google Map - บริการแผนที่ออนไลนจาก Google

 Google Photos - ศูนยรวมสําหรับรูปภาพและวิดีโอ ซ่ึงจะชวยจัดระเบียบรายการตาง ๆ โดยอัตโนมัติ

 Google Play Movies & TV - แอปดูภาพยนตร รายการทีวี

 Google Play Music - แอปพลเิคชันสําหรับฟงและจัดเก็บเพลง

24
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การสํารองและซิงคขอมูลขอมูลบนมอืถือ Android

 ตองมีบัญชี gmail ในการ sign in ใชงานบริการตาง ๆ เชนดาวนโหลดแอป , sync รายช่ือเพ่ือน และใช
บริการตาง ๆ จาก google ไมวาจะเปน hangout, google drive, google maps, youtube,  
google+ , picasa เปนตน

 บริการสํารองขอมูล: รูปภาพและวดิีโอจะไดรบัการบันทึกลงในหองสมดุรูปภาพ Google Photos โดย
รูปภาพและวิดีโอท่ีสาํรองขอมูลจากอุปกรณจะเปนของผูใชนั้นเพียงคนเดียว ยกเวนมกีารแชร

 การซิงค: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลกับอุปกรณทุกเครื่องที่ซิงคกนั เชน ถาแกไขและบันทึกรูปภาพใน
โทรศพัท รูปท่ีอยูใน photos.google.com ก็จะไดรบัการแกไขแบบเดยีวกัน

 คาใชจายในการสํารองขอมูล: ถาตั้งคาขนาดการอัปโหลดเปนคุณภาพ "สูง" จะไดรับพ้ืนที่เก็บขอมูลฟรีไม
จํากดั แตถาต้ังคาคุณภาพเปน "ตนฉบับ" รปูภาพที่ไดรับการสํารองจะใชพ้ืนที่เกบ็ขอมูล Google Photos 
โดยมีพ้ืนที่เก็บขอมูลฟรี 15 GB สําหรบัเก็บรูปภาพและวิดีโอตามขนาดจรงิท่ีถายไว
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บริการ iCloud บน IOS

 iCloud คือระบบศูนยกลางในรปูแบบกลุมเมฆของ Apple มีหนาท่ีหลักในการเปนตัวกลางเก็บขอมลูของผูใชสาํหรับซิงคเขากับอุปกรณของผูใชเอง 
เพ่ือใหขอมูลในแตละเคร่ืองตรงกัน ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน เชน การสรางตารางนัดหมายไวใน iPhone ตารางนัดหมายดังกลาวก็จะถูก
จัดเก็บขึ้นมาบนระบบ iCloud และซิงคลงไปยัง iPad รวมไปถึงเคร่ืองแมคอินทอชดวย ทําใหผูใชไมตองมาน่ังยายขอมูลเองขอแคอุปกรณแตละชิ้น
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตก็เพียงพอ

 ขอมลูท่ีเก็บบน iCloud ไดแก

 อีเมล

 ขอมูลรายช่ือผูติดตอ (Contacts) ในเครื่องทั้งหมด เชน ช่ือ เบอรโทรศัพท

 ขอมูลในปฏิทิน

 ขอมูลในสมุดเตอืนความจํา (Reminders)

 ขอมูลในสมุดจด (Notes)

 ขอมูลการใชงานใน Safari ทั้งหมด เชน ประวัติการใชงานเว็บ, bookmark ตาง ๆ

 ไฟลเอกสารจากในบางแอป

 รูปภาพที่มีในเครื่องทั้งหมด (ผานทาง Photo Stream)

 Apple เปดใหทุกคนใชงาน iCloud ไดฟรี 5 GB หากตองการพื้นที่เพิ่ม ก็สามารถซ้ือสัญญาเปนรายเดือน หรือรายปได
26


