Q4/2018 VOL.109

HOT Gadget:

ส�ำหรับคนรักการออกก�ำลังกายต้องมี
สะดวกพกพาง่ายไปกับเราได้ทุกที่

COOL Apps:

เทคโนโลยีดีๆ ที่จะช่วยท�ำให้การใช้ชีวิต
และสุขภาพของเราดีขึ้น

What’s IN:

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นระบบ
ด้วย Apache Hadoop

CHIC Lifestyle:

กินปู ดูทะเล สปาโคลน เรียนรู้วิถีชุมชน
กับบ้านแหลม

สวัสดีทุกท่าน

Editor's

note

Follow us on:

www.facebook.com/internetksc
www.twitter.com/internetksc
www.youtube.com/user/kscinternet

Contributor:

กัญญารัตน์ ทิพย์อักษร
Kanyarat Thipaksorn

Graphic Designer:
วราธาร วุฒิชา
Waratan Wutthicha

เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ปลายปีกันแล้ว โหมดวันหยุดยาวก็เริ่มเข้ามาดีใจกันใช่ไหม
ใกล้ถงึ เวลาทีเ่ ราจะได้กลับไปพบญาติผใู้ หญ่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว อย่าท�ำงานกัน
เพลินจนลืมจัดตารางท่องเทีย่ วประจ�ำปีกนั ทีส่ ำ� คัญจะท่องเทีย่ วให้สนุกนัน้ ร่างกายก็ตอ้ งแข็ง
แรงพร้อมเดินทางไปกับเราด้วย วารสารฉบับนี้จึงครบครันด้วยอุปกรณ์แก็ดเจ็ต (Gadget)
ล�้ำๆ ส�ำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งในยุคปัจจุบัน trend การออกก�ำลังกายได้รับความสนใจกัน
อย่างแพร่หลาย เข้าถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยคนท�ำงานและหนุ่มสาว
ปัจจุบัน ต่างหันมาทุ่มเท ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องด้วยการออกก�ำลังกาย
ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยช่วยชะลอความแก่และใช้เป็นสถานทีพ่ บปะเพือ่ นฝูงได้อกี
ด้วย ในคอลัมน์ What’s IN มาดูวิธีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นระบบด้วย Software
framework ที่ชื่อว่า Apache Hadoop
ส�ำหรับคอลัมน์ Chic Lifestyle พบกับท่องเที่ยววิถีไทยพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาว
ประมงแห่งบ้านแหลม พร้อมกิจกรรมสร้างรายได้ในชุมชนบ้านแหลม ปิดท้ายด้วยการจัด
กิจกรรม เคเอสซีมอบความรู้ส�ำหรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ด้วยหลักสูตร Firewall Fortigate
เวอร์ชนั่ ส์ลา่ สุดซึง่ ได้รบั ความสนใจจากลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก เคเอสซีจะมุง่ พัฒนาหลักสูตร
ที่มีประโยชน์เพื่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณเช่นนี้ตลอดไป
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เทรนด์ ป ี นี้ ค นเริ่ ม หั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพตนเอง
มากขึ้ น ด้ ว ยหลากหลายวิ ธี ทั้ ง เลื อ กรั บ
ประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือแม้แต่การ
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่จะยิ่ง
ดีมากขึ้นหากเรามี Gadget ที่ดีมาเป็นตัวช่วย
ในการออกก�ำลังกาย มาดูกันว่ามี Gadget
อะไรบ้างพื่อให้การออกก�ำลังกายมีสีสัน สนุก
มากยิ่งขึ้น

Galaxy Watch

สมาร์ทวอชดีไซน์หรูที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพ

เป็น smartwatch ที่มีสมรรถภาพการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy
Wearable แล้วยังเป็น smartwatch ส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพด้วย โดยจะมี ฟิเจอร์ของ Fitness
Tracking ส�ำหรับติดตามการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน เพื่อจับการเดิน ,ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว
และมีการค�ำนวณ แคลลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวัน อีกทั้งยังสามารถติดตามการออกก�ำลัง
กายได้มากกว่า 40 แบบไม่ว่าจะเป็นเดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน,ว่ายน�้ำ และสามารถติดตามการ
นอนหลับ (Sleep Tracking) หน้าจอสัมผัส Super AMOLED การแสดงผลที่ได้เหมือนจริง
มาก สามารถพูดคุยสนทนาผ่านตัวนาฬิกาได้เลย เพราะมีไมโครโฟนและล�ำโพงมาให้ด้วย มี
มาพร้อมกับ GPS เพือ่ ให้คณ
ุ รูว้ า่ อยูท่ ี่ไหนและก�ำลังจะไปที่ไหนด้วยความแม่นย�ำด้วยการเพิม่
Built-in Altimeter และ Barometer (เครื่องวัดความสูงและความกดอากาศ) และสามารถฟัง
เพลงจากตัวเรือน หรือจากสมาร์ทโฟนทีต่ วั นาฬิกาได้เลยเช่นกัน มีความทนทานและสามารถ
ลงน�้ำได้ลึกถึง 50 เมตรเลยทีเดียว

SONY Walkman NW-WS623

ออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬาหรือออกกำ�ลังกายอย่างสมบูรณ์แบบ
ใช้สวมใส่เวลาออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างลงตัว ไม่วา่ จะเป็นวิง่ ,
ปัน่ จักรยาน, ฟิตเนส หรือแม้แต่วา่ ยน�ำ้ ก็ใช้ได้ดว้ ย โดยที่ในแพ็คเกจนัน้
จะมีตัวจุกยางซิลิโคนมาให้ 2 แบบคือ คือจุกหูฟังซิลิโคน และจุกหูฟังซิ
ลิโคนส�ำหรับว่ายน�้ำสามารถเลือกเปลี่ยนได้ ด้วยน�้ำหนักที่เบาและสวม
ใส่ได้กระชับ ท�ำให้สวมใส่แล้วเคลือ่ นไหวไม่รสู้ กึ ร�ำคาญ ตัวเครือ่ งมีการ
ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะอากาศ สามารถกันน�ำ้ กันฝุน่
ระดับมาตรฐาน IPX5/8 และสามารถกันน�้ำได้ลึก 2 เมตร เป็นเวลา 30
นาที โดยกันน�้ำได้ทั้งน�้ำในสระหรือน�้ำทะเล มีพื้นที่การจัดเก็บเพลงถึง
4 Gb ฟังเพลงได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง

Move It

ยิมย่อส่วน 4-in-1 แบบส่วนตัว
เป็นอุปกรณ์ออกก�ำลังกายสามารถพกพาไปออกก�ำลังกายได้ทุกที่
รองรับการออกก�ำลังกายได้ถึง 4 แบบ ในตัวเดียวและยังมีเซ็นเซอร์
อัจฉริยะท�ำการควบคุมผ่านแอปฯ เหมาะส�ำหรับคนที่อยากออกก�ำลัง
กายแต่ไม่มีเวลาไป Fitness สามารถออกเองที่บ้านได้ โดยมีวิธีการ
ออกก�ำลังกายได้ทงั้ 4แบบ จะท�ำให้เราบริหารกล้ามเนือ้ ได้แทบทุกส่วน
ทั้งนี้ตัว Move It ตรงที่เป็นด้ามจับจะมีเซ็นเซอร์เฉพาะที่สามารถวัด
การออกก�ำลังกายของเราได้ด้วย โดยจะมีแอปฯ ช่วยควบคุมและดูผล
มีโปรแกรมการออกก�ำลังกายให้เลือกใช้มากมายในแอปฯโดยจะเป็น
คลิปวิดีโอ พร้อมเทรนเนอร์มาแนะน�ำการออกก�ำลังกายในแต่ละแบบ
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ดีแค่ไหนถ้าเราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้มาท�ำให้การใช้ชีวิต และ
สุขภาพของเราดีขึ้น แอปพลิเคชันดี ๆ ส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่ใจ
สุขภาพ ที่จะเป็นทั้งนักโภชนาการและเทรนเนอร์ส่วนตัวควร
โหลดไว้ในบนสมาร์ทโฟนของคุณ

Foodvisor – Calorie Counter

สายสุขภาพต้องมี ส�ำหรับแอปฯ Foodvisor – Calorie Counter ที่
เพียงแค่ถ่ายภาพอาหารก็จะค�ำนวณปริมาณแคลอรี่ให้แบบชาญฉลาด
เสมือนเป็นโค้ชด้านโภชนาการติดตัวไปในทุกทีแ่ อปฯทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ รับ
ประทานอาหารได้อย่างครบถ้วนและมีสุขภาพดีขึ้น โดยการวิเคราะห์
ภาพถ่ายของอาหารที่คุณก�ำลังจะรับประทาน ประมวลผลและค�ำนวณ
ออกมาเป็นรายการอาหารและปริมาณค่าของสารอาหารต่าง ๆ ในเวลา
เพียงไม่กวี่ นิ าที ได้แก่ แคลอรี,่ โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน,ไฟเบอร์
หรือคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นต้น
และหากรายการอาหารนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง คุ ณ ก็ ส ามารถค้ น หาและ
เปลีย่ นแปลงรายการอาหารนัน้ ใหม่เองได้อกี ด้วย ระบบก็จะได้วเิ คราะห์
สถิติการทานอาหารของคุณได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
Price: Free
Platform: iOS Devices

7 Minute Workout

แอปฯ ออกก�ำลังกายส�ำหรับคนไม่มีเวลา 7 Minute Workout คือ
เทรนเนอร์ (Trainer)ประจ�ำตัวคนใหม่ที่จะมาท�ำให้คุณฟิตแอนเฟิร์มใน
เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ท่าออกก�ำลังกายส่วนใหญ่ในโปรแกรมนี้ได้มี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าสามารถให้ผลลัพธ์เท่ากับการออก
ก�ำลังกายหลาย ๆ ชั่วโมงในยิมทั่วไป โดยท่าทั้ง 12 ท่านี้ไม่มีอุปกรณ์
อะไรที่ยุ่งยากมีเพียงเก้าอี้และก�ำแพงก็สามารถท�ำได้ ท่าส่วนใหญ่นั้น
ใช้น�้ำหนักตัวเป็นแรงต้านเช่น plank, squat, wall sit และ triceps dips
และหากท�ำติดต่อกันทั้งหมด 3 เซ็ตโดยให้ความยากอยู่ที่ระดับ 8 ใน 10
ผู้ใช้จะสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้มากกว่า 300 แคลอรี่เลยทีเดียว
Price: Free
Platform: iOS Devices

Foodily Recipes

แอปฯที่รวบรวมอาหารดีมีประโยชน์พร้อมวิธีการท�ำที่จะท�ำให้ผู้
ใช้งานสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ ได้เองโดยไม่ต้องไปหาซื้อรับ
ประทานที่ไหนแถมการันตีรสชาติความอร่อยด้วยสูตรลับจากต�ำรา
เด็ดของเหล่าเชฟชื่อดังทั่วโลก นอกจากนี้เมื่อปรุงอาหารเรียบร้อย
แล้ว Foodily Recipesก็มีฟังก์ชั่นที่สามารถถ่ายรูปอาหารและแชร์
ผ่านแอปฯ ได้อีกด้วย App เพื่อสุขภาพดีๆ มีประโยชน์แบบนี้ ใคร
ที่ชอบท�ำอาหารขอบอกเลยว่าห้ามพลาดแถมแต่ละเมนูก็เป็นเมนู
ที่คัดสรรมาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะไม่ท�ำให้อ้วนและไม่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพแน่นอน
Price: Free
Platform: iOS Devices
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What’s IN Apache Hadoop
By: Kathawut Promprakhon

		 Apache Hadoop หมายถึง Software framework ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการท�ำงานแบบกระจาย
หรือ Distributed Computing และสนับสนุนการประมวลผลแบบขนาน หรือ Parallel Processing ซึง่ มีเสถียรภาพสูง สามารถเพิม่ และขยายจ�ำนวน
เครื่องในส่วนของระบบได้อย่างมหาศาล จึงเหมาะส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data
Hadoop เป็น Software แบบ open source ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไป download Software ได้ฟรี Hadoop เป็นซอฟแวร์ของมูลนิธิ
Apache ดังนั้น ผู้ที่สนใจและต้องการจะติดตั้งตัว Software นี้ สามารถเข้าไป download ซอฟแวร์ได้ที่ https://hadoop.apache.org โดยซอฟแวร์
ของ Hadoop ประกอบด้วยชุดค�ำสั่ง หรือที่เรียกว่า Libraries ซึ่งรองรับการท�ำงานในการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาะส�ำหรับธุรกิจที่ท�ำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างบริษัทที่น�ำ Hadoop ไป
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ Facebook, Yahoo, Google และบริษัท e-commerce ชื่อดัง อย่าง Amezon
		 Hadoop เริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 โดยนาย Doug Cutting และ Mike Cafarella ได้ร่วมกันท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
อาศัยตัวช่วยอย่าง index ต่อมา Google สนใจงานวิจัยดังกล่าว จึงน�ำมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า Google
File System หรือ GFS โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการค้นหาข้อมูลแบบรวดเร็ว โปรเจ็คนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก Google ดัง
นั้น จึงมีการทุ่มเงินเพื่อพัฒนา Software ตัว Google File System ขึ้นมา โดยนาย Doug Cutting ตั้งชื่อ Software ตัวนี้ว่า Hadoop ซึ่งได้แรง
บันดาลใจมาจากรูปช้างที่ลูกชายวาด โลโก้ช้างสีเหลืองสื่อความหมายว่า Big Data และมีชื่อเรียกว่า Hadoop ซึ่งใช้ส�ำหรับการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่
		 Hadoop แบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่นหลักๆ โดย Hadoop เวอร์ชั่นแรกถูกปล่อยออกมาเมื่อปี 2007 เวอร์ชั่นนี้จะขึ้นต้นด้วยเลข 1 สามารถ
เข้าไป download ได้ที่ http://hadoop.apache.org/release.html ในหน้า website จะพบว่า Hadoop มีการปล่อยออกมาด้วยกันหลายเวอร์ชั่น
เวอร์ชั่นใหม่หรือเวอร์ชั่นที่ 3 ที่เพิ่งปล่อยออกมานั้น สังเกตว่ายังเป็นรุ่นอัลฟ่า ซึ่งหมายความว่าเป็นรุ่นทดลอง ยังไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็ม
รูปแบบหลักการท�ำงานของ Hadoop สามารถเข้าไป download ได้ที่ website ของ Apache โดยจะได้ไฟล์ในรูปของ hadoop-X.Y.Z.src.tar.
gz ตัว XYZ หมายถึง เวอร์ชั่นที่ถูกปล่อยออกมา หรือรุ่นที่ต้องการ download นามสกุลของ Hadoop คือ src.tar.gz ไฟล์มีขนาดเล็กมาก แต่
ประสิทธิภาพในการท�ำงานค่อนข้างสูงมาก
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หลักการท�ำงานของ Hadoop
หลักการท�ำงานของ Hadoop เป็นรูปแบบของระบบการประมวลผลข้อมูล หรือการจัดการแฟ้มข้อมูลทีเ่ รียกว่า ‘การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย
หรือ Hadoop Distribute File System (HDFS)’ และอีกรูปแบบ คือ MapReduce
Hadoop ในเวอร์ชั่นแรกๆ มีข้อจ�ำกัดด้วยกันหลายประการ ได้แก่
1. Hadoop สามารถมีเครื่องแม่ข่ายได้ 1 เครื่องเท่านั้น
2. Hadoop มีเครื่องลูกข่ายได้ไม่เกิน 4000 เครื่อง โดยหลักการท�ำงานของ Hadoop เป็นลักษณะของการท�ำงานแบบกระจาย เครื่องแม่ข่าย
จะท�ำหน้าที่ประมวลผลโดยการจัดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แล้วส่งไปยังเครื่องลูกข่าย จากนั้นเครื่องลูกข่ายจะช่วยกันประมวลผล เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว
ก็จะส่งข้อมูลในรูปของผลสรุปกลับคืนสู่เครื่องแม่ข่าย

3. Hadoop ประมวลแบบ Batch Processing การประมวลแบบ Batch เป็นลักษณะของการน�ำข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาอย่าง
เช่น ทุกๆ ช่วงเย็น หรือทุกๆ เวลา 15:00 น. จึงจะดึงข้อมูลไปท�ำการประมวลผล ดังนั้น การท�ำงานของ Hadoop ในเวอร์ชั่นแรกๆ จึงขาด
ในเรื่องของการประมวลผลแบบ real-time

Hadoop รุ่นที่ 1 อีกตัว คือ MapReduce

ตัวอย่างรุ่นของ Hadoop เช่น รุ่น 1.Y.Z. อาจจะมีรุ่น 1.8 หรือ 1.10 ซึ่งหมายถึง Hadoop รุ่น 1 release ครั้งที่ 8 หรือครั้งที่ 10 ตัว Hadoop
รุ่น 1 กว่า จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ HDFS และ MapReduce
ตัว MapReduce มีหลักการท�ำงาน คือ การกระจายข้อมูลออกไป แล้วรวมข้อมูลที่ได้ส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้เครื่องแม่ข่ายท�ำการจัดการ
หรือสรุปผลรวม
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Hadoop รุ่น 2
Hadoop ในรุ่นที่ 2 ถูกปล่อยออกมาให้ทดลองใช้เมื่อปี 2015 โดยสามารถเข้าไป download ได้ที่ http://hadoop.apache.org/release.html ซึ่ง
มีให้เลือกด้วยกันหลากหลายรุ่น ตัวอย่าง Hadoop รุ่น 2 เช่น 2.7.1 หมายความว่าพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น 2.7.0
จุดเด่นของ Hadoop ในรุ่นที่ 2 มีดังนี้
1. Hadoop รองรับการท�ำงานของ Java ที่เป็น JDK รุ่นที่ 7 ขึ้นไป จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม เช่น ต้องการให้
Hadoop ประมวลผลในรูปแบบใด ก็จัดการด้วยการใช้โปรแกรมภาษา Java
2. Hadoop รองรับการท�ำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเป็น Assure Windows ตัว Assure เป็น windows ของระบบ Cloud sytem
ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลแบบก้อนเมฆ ดังนั้น Hadoop จึงรองรับ Cloud Computing
3. มีแฟ้มข้อมูลในส่วนนี้ การประมวลผลแบบกระจาย Hadoop (Hadoop Distribute File System: HDFS) ยังมีเหมือนเดิม หลักการคือ
น�ำข้อมูลขนาดใหญ่มาตัดไฟล์ออกเป็นส่วนๆ ให้มีขนาดเล็ก แล้วกระจายไฟล์ขนาดเล็กเหล่านี้ไปยังเครื่องลูกข่าย เพื่อให้เครื่องลูกข่ายช่วย
กันประมวลผล การตัดไฟล์ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า block ซึ่งการท�ำงานของแต่ละ block สามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบคงที่และ
แบบแปรผัน การจัดเก็บข้อมูลในเวอร์ชั่นนี้สามารถเลือกขนาดของข้อมูลได้ เช่น block นี้ส�ำหรับเก็บข้อมูลปริมาณมาก แล้วลดหลั่นกันไปใน
block ต่อๆ ไป

4. มีระบบ Hadoop YARN ก่อนหน้านี้ Hadoop มีการใช้งาน resource ค่อนข้างสูงมาก ตัว Hadoop YARN จะช่วยในเรื่องของการประหยัด
พลังงานและการประมวลผลต่างๆ กล่าวคือ สามารถท�ำงานได้ในปริมาณ resource ที่ลดลง Hadoop ในเวอร์ชั่นแรกค่อนข้างมีความยุ่งยาก
ไม่ว่าจะเป็นตัว HDFS หรือ MapReduce ดังนั้น ตัว Hadoop YARN จะช่วยตรวจสอบและติดตามผลข้อมูล เมื่อ พบว่ามีสว่ นใดเกิดปัญหาหรือ
เสียหาย ก็จะจัดการในส่วนนั้นๆ แล้วถ่ายโอนข้อมูลที่เสียไปให้ส่วนอื่นประมวลผล โดยไม่ท�ำให้ระบบหยุดชะงัก นอกจากนี้ Hadoop YARN
ยังช่วยขจัดความสิ้นเปลืองอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อเครื่องแม่ข่ายได้กระจายข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายแล้วจะเกิดการใช้ resource จ�ำนวนมาก
เนื่องจากมีการ save หรือ backup ข้อมูลไว้ในหลายส่วน ดังนั้น จึงท�ำให้สิ้นเปลืองในส่วน ขอ Storage
5. เพิ่มความเร็วในการแสดงผลข้อมูล หรือ File Output Committer นอกเหนือจากการส่ง output และตัดไฟล์ออกเป็นส่วนๆ แล้ว เมื่อได้
output ก็ส่งกลับมายังเครื่องแม่ข่าย

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=vI-ltrziu_o&list=PLNBQkMXycNuSzXMoBPQ1ToX314PTVuyPI&index=11
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หลักการท�ำงานของ Hadoop รุ่น 2
หลักการทั่วไปของ Hadoop รุ่น 2 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.
Hadoop Common
2.
Hadoop Distributed File System (HDFS)
3.
Hadoop Yarn
4.
MapReduce

1. Hadoop Common หรือที่เรียกว่า Hadoop ทั่วไป คือกลุ่มข้อมูลของ class หรือ libraries จ�ำนวนมากเพื่อรองรับการท�ำงานของ Hadoop
อย่างเช่น การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ หรือไม่ก็การประมวลผลข้อความ Hadoop Common จึงมีในส่วนของ Software
หรือพวก class หรือ libraries เพื่อเตรียมรองรับการท�ำงานของ Hadoop ในทุกรูปแบบ นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถท�ำการปรับเปลี่ยนค่า
ให้สอดคล้องตรงตามงานนั้นๆ หรือส่วนจัดเก็บนั้นๆ ได้อีกด้วย
2. Hadoop Distributed File System (HDFS) หรือระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย Hadoop ส่วนนี้ถือว่ามีความส�ำคัญ เพราะเป็นส่วนของ
การน�ำข้อมูลเข้า หรือ data input ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม สามารถน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ หรือที่เรียก
ว่าการท�ำ data splitting จากนั้น น�ำข้อมูลเล็กๆ เหล่านี้กระจายออกไปเพื่อประมวลผลบนเครื่องลูกข่าย โดยแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่
- เครื่องแม่ข่าย (สามารถมีหลายเครื่องได้ ซึ่งต่างจากรุ่นที่ 1 ที่มีเพียงเครื่องเดียว)
- Slave Nodes หรือตัวลูก ซึ่งอาจมีหลายตัวได้ จะท�ำหน้าที่ในการช่วยประมวลผล
เครือ่ งแม่ขา่ ยและเครือ่ งลูกข่ายสามารถเชือ่ มโยงกันผ่านทาง Network หรือ Internet ยิง่ ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยี Cloud Computing ก็สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อการประมวลผลนี้ได้
3. Hadoop YARN ค�ำว่า YARN ย่อมาจาก Yet Another Resource Negotiator ตัวของเวอร์ชั่นที่ 2 บางคนจะเรียกว่า MRV 2 หมายถึง
สามารถรองรับการท�ำงานของ MRV 2 ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากร MRV ย่อมาจาก MapReduce ซึ่งสอดคล้องกับค�ำว่า Resource
Negotiator ในลักษณะของการต่อรองการท�ำงาน หากทรัพยากรตัวใดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ ก็จะวิ่งไปหาตัวอื่นๆ ท�ำให้สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตัว Hadoop YARN ช่วยให้สามารถรองรับการท�ำงานแบบ real-time ได้ ซึ่งแตกต่างจากการประมวลผล
ในเวอร์ชั่นแรกที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน แล้วค่อยประมวลผลคราวเดียว แต่ในเวอร์ชั่นนี้ เพียงแค่ใส่ข้อมูลลงไป ก็สามารถประมวลผล
และทราบผลลัพธ์ได้ในทันที
4. MapReduce เป็นโปรแกรมที่ท�ำงานอยู่บน Hadoop ตัว MapReduce จะท�ำหน้าที่จัดแบ่งข้อมูลขนาดเล็กๆ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างถูก
ต้อง ตัวอย่างเช่น เรามีหนังสือ 1 เล่ม เราต้องการทราบว่ามีค�ำว่า ‘ข้อมูล’ อยู่ในหนังสือเล่มนี้กี่ค�ำ ซึ่งโดยวิธีปกติ เราจะต้องท�ำการค้นหา
และนับทีละหน้า แต่ถ้าเป็นการท�ำงานของ MapReduce แล้ว หนังสือเล่มนี้จะถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เช่น แบ่งเป็นหน้า โดยอาจแบ่งทีละ
10 หรือ 20 หน้า แล้วกระจายให้เครื่องลูกข่ายท�ำการตรวจนับว่ามีค�ำว่าข้อมูลทั้งหมดจ�ำนวนกี่ค�ำ แล้วส่งผลลัพธ์ไปยังเครื่องแม่ข่าย เครื่อง
แม่ข่ายก็จะท�ำการสรุปรวมผลลัพธ์ การท�ำงานแบบนี้ท�ำให้การประมวลผลของ Hadoop มีความรวดเร็วมากขึ้น โปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่า
‘โปรแกรมนับค�ำ’

ทีม่ า: https://www.youtube.com/watch?v=6LFcMj6ZPxA&index=12&list=PLNBQkMXycNuSzXMoBPQ1ToX314PTVuyPI
9 | KSC INSIGHT IT

CHIC

Lifestyle

แหล่งท่องเที่ยวเชีงนิเวศน์

บา้ นแหลมโฮมสเตย์

บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่า
ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง ทั่วทั้ง
ชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมา
เป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้
เสริมท�ำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การท�ำเครื่องแกงจากกลุ่มท�ำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์
จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตง ที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้น
นักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้ออาหารทะเลสดๆ จากแหล่งขายของชุมชน และชมการท�ำประมงอย่างใกล้ชิด การวางอวนจับปูปลาผ่านบริการ
ของบ้านแหลมโฮมสเตย์
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลม ถือเป็นรูปแบบการด�ำรงชีวิตที่เรียบง่าย เป็นกันเองและอยู่อย่างพอเพียง เป็นวิถีที่สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

ในชุ ม ชนบ้ า นแหลมมี กิ จ กรรมอั น หลากหลายที่ น ่ า สนใจ
มากมายได้แก่

1. เรียนรูว้ ถิ ชี มุ ชนท�ำกิจกรรม สร้างบ้านปู บ้านปลาจากต้นโกงกาง
และทางมะพร้าววัสดุที่ได้จากธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำในทะเลรวมถึงแหล่งอนุบาลสัตว์
2. กิจกรรมนั่งซาเล้งชมวิถีชีวติชุมชนบ้านแหลม เช่นการเก็บ
รังนกนางแอ่น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ Excusive มากๆ
3. กิจกรรมแวะชมมัสยิดสีชมพูและความเป็นมาของที่นี่
4. กิจกรรมเรียนรู้การทอลาน
5. เข้าเยี่ยมชมสวนมัลเบอร๋รี่ เก็บมัลเบอร๋รี่ในสวน
6. กิจกรรมการท�ำขนมพื้นบ้าน ชื่อว่า ขนมปาดาทอด
7. ล่องเรือสู่ปากอ่าวทองค�ำ เพื่อชมหิ่งห้อย
8. ล่องเรือ เพื่อไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงยามเช้า
ชมพระอาทิตย์ขึ้น
9. กิจกรรมปลูกโกงกาง เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อ่าวทองค�ำ
10.กิจกรรมสปาโคลน สัมผัสโคลนธรรมชาติที่บริสุทธิ์

ขอขอบคุณข้อมูลการท่องเทีย่ ว จากคุณ กีรติกร วงศ์อนุ

ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด เพราะความเป็นธรรมชาติ
แหล่งอาหารที่ยังสมบูรณ์
และสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ ชาวบ้านเองได้ ตระหนักถึงว่า ถ้าในวันข้าง
แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ สักวันย่อมหมดลงได้ ต่อไปลูกหลาน
จะอยู่กันอย่างไร จึงได้มีการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น ธนาคาร
ปู ธนาคารปลา ไม่จับสัตว์ที่วางไข่ หรือน�ำกลับไปปล่อยคืน
สู่ทะเล
พวกเรายังจะคอยให้ก�ำลังใจและติดตามต่อไป เรื่องราวของ
บ้านแหลมโฮมสเตย์
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KSC News
เคเอสซีมอบความรู้แก่ลูกค้าด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer”
โดยจัดฝึกอบรมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561ต่อเนื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน การก�ำหนด
นโยบาย และการตัง้ ค่าไฟร์วอลล์ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถบริหารจัดการไฟร์วอลล์ในองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
รับใบประกาศนียบัตรจากผูบ้ ริหาร เคเอสซีมอบความรูใ้ ห้ลกู ค้าผูม้ อี ปุ การคุณเช่นนี้ เสมอมา สนใจโซลูชนั่ ส์ใดของเคเอสซีสอบถาม
ได้ที่ consultantksc@ksc.net
หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer เดือนสิงหาคม

หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer เดือนกันยายน
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