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บทท่ี1 แนะน ำชอฟต์แวร ์

1.1ค าแนะน าโดยย่อ 

WinPower คอื ซอฟต์แวร์ส าหรบัตรวจสอบควบคุมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่ซึ่งสามารถ

แสดงขอ้มูล สถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ตามจุดต่างๆ และควบคุม เครื่องส ารองไฟฟ้า ผ่าน

ระบบเน็ทเวริค์และอนิเตอร์เน็ท ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบควบคุมและก าหนดค่า เครื่องส ารองไฟฟ้า 

(UPS) จากคอมพวิเตอรเ์ครื่องใดๆกไ็ดใ้นระบบเครอืขา่ยหรอือนิเตอรเ์น็ท 

WinPower จะแสดงสถานะตามเวลาจรงิของเครื่องส ารองไฟตลอดเวลา เมื่อสถานะของเครื่อง

ส ารองไฟผดิปกต ิซอฟต์แวร์จะใหข้อ้มูลแจง้เตอืนแก่ผู้ใช้งาน, การปกป้องอุปกรณ์ทีส่ าคญั และการปิด

การท างานระบบคอมพวิเตอรเ์มื่อจ าเป็น 

WinPower สามารถปกป้องระบบปฏิบัติการโดยการปิดการท างาน เมื่อเริม่เกิดการผิดปกติ

ในขณะไฟฟ้าดบั ดว้ย WinPower เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) สามารถใหค้วามปลอดภยักบัคอมพวิเตอร์

มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดยีวกนั ปิดเครื่องอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัขอ้มูลของโปรแกรม และตดั

กระแสไฟฟ้าทีจ่่ายใหอุ้ปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อกบัเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ในทา้ยทีสุ่ด  

1.2โครงสรา้งของWinPower 

อา้งองิตาม ภาพที1่.2.1เพือ่ท าความเขา้ใจความเชื่อมโยงของทัง้องคป์ระกอบนี้ 

 

ภาพที1่.2.1 
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การ์ด(Agent)เป็นองค์ประกอบส าคัญของWinPower โดยท างานบนส่วนให้บริการของ

ระบบปฏิบัติการโดยท างานอยู่เบื้องหลัง Agent สื่อสารกับเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) บันทึกของ

เหตุการณ์, การแจง้เตอืนผูใ้ชง้านเมื่อ เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ท างานผดิปกต,ิการส่งค าสัง่ปฏบิตังิาน

บางอย่าง ตามการก าหนดค่าของผู้ใช้ และการปิดการท างานให้ระบบคอมพวิเตอร์เมื่อจ าเป็น เหล่านี้ 

ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดค่าให ้Agent ผ่านสว่นควบคุม(Monitor) 

สว่นควบคุม(Monitor) คอื เป็นส่วนที่ผูใ้ชง้านมปีฏสิมัพนัธ์กบัWinPower ผูใ้ชง้านสามารถไดร้บั

สถานะปัจจุบันของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของเครื่องส ารองไฟฟ้า และ

ก าหนดค่าเงือ่นไขส าหรบัการปิดระบบการท างานต่างๆ โดยอาศยัสว่นควบคุมน้ี 

สัญลักษณ์การท างาน(Tray Icon) แสดงบนแถบการท างาน (Taskbar)บนระบบปฏิบัติการ 

Windows เป็นเครื่องมอืส าหรบัจดัการWinPower การเริม่ต้นWinPower เริม่จากส่วนทางเลือก “start” 

(มุมซ้ายล่าง) บนระบบปฏบิตักิาร หรอืเขา้ใช้งานเมื่อระบบเริม่ต้นการท างาน หลังจากตดิตัง้โปรแกรม 

ถ้าWinPowerท างานปกติ สัญลักษณ์จะแสดงเป็นสีเขียวในส่วน แถบการท างาน (Taskbar) บน

ระบบปฏบิตักิาร Windows  

▲สญัลกัษณ์การท างานจะปรากฏเฉพาะบนระบบปฏบิตักิารWindows 

มสีถานะที่ปรากฏต่างกนัสองแบบของสญัลกัษณ์การท างาน(Tray Icon) ตามสภาพปัจจุบนัในขณะนัน้

อา้งองิตาม ภาพที1่.2.2 

 

ภาพที1่.2.2 

 

 

 

 

Agent หยุดการท างาน 

Agent ท างานปกต ิ
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1.3 แอพพลเิคชัน่ 

1.3.1 แอพพลเิคชัน่บนเครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่องเดยีว (อา้งองิตามภาพที1่.2.3) 

 

ภาพที1่.2.3 

1.3.2 แอพพลเิคชัน่บนLAN,WAN และอนิเตอรเ์น็ท (อา้งองิตามภาพที1่.2.4) 

 

ภาพที1่.2.4 
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1.4 หน้าทีก่ารท างานและขอ้ไดเ้ปรยีบ 

1.ภายหลังเริม่ต้นการท างานครัง้แรก WinPowerจะไม่หยุดการท างาน เพื่อให้การคุ้มครองอุปกรณ์
ส าคญัตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั 

2.คุณสามารถไดข้อ้มลูค่าพารามเิตอร์และสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) เช่น พลงังานทีส่ ารองไว้, 
ประเภทหรอืรุ่นของระบบส ารองไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กบัเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS), และขอ้มูลของ
แบตเตอรี ่เป็นตน้ 

3. WinPower สามารถคน้หาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่เชื่อมต่อในเครอืข่ายเดยีวกนัได้โดยอตัโนมตั ิ
เมื่อเริม่ตน้การท างาน  

4. WinPower สามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ทางอนิเตอรเ์น็ทได ้

5.ด้วยฟังก์ชัน่ความปลอดภยั WinPower สทิธิส าหรบัผู้ดูแลระบบสามารถถูกก าหนดเพื่อป้องกนัการ
โจรกรรมใดๆ เฉพาะระดบัผู้ดูแลระบบเท่านัน้ที่มสีทิธเิขา้ถงึการควบคุมอย่างสมบูรณ์ ส่วนผู้ใช้งานใน
ระดบัอื่นมเีพยีงสทิธใินการดขูอ้มลู 

6.ดว้ยฟังกช์ัน่ป้องกนัขอ้มลูอตัโนมตั ิขัน้ตอนการเกบ็และบนัทกึขอ้มลูจะถูกกระท าอยู่เกอืบตลอดเวลา 

7.ด้วยฟังก์ชัน่ตารางเวลาก าหนดการปิด/เปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) WinPower สามารถสัง่ให้
คอมพวิเตอรปิ์ดการท างานอย่างปลอดภยัก่อนหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

8.ดว้ยฟังก์ชัน่ทดสอบแบตเตอรีด่้วยตนเอง ตามตารางเวลาที่ก าหนด WinPowerยงัสามารถตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ในการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

9.ด้วยฟังก์ชัน่ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์ผ่านระบบเครอืข่ายทัง้ LAN และ WAN ของ WinPower สามารถ
ปิดคอมพวิเตอรอ์ย่างปลอดภยัก่อนกระแสไฟฟ้าทีจ่่ายโดยเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จะหยุดจ่าย 

10.WinPowerสามารถบนัทกึ ขอ้มูลและเหตุการณ์ มนัเป็นการสะดวกส าหรบัผูใ้ชง้านที่จะรู้รายละเอยีด
ของขอ้มลู ของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

11.มสีองลกัษณะที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการรบัขอ้มูลและสถานะของเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) อย่างเรว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไดค้อื 

11.1 SMS 

11.2 E-Mail 
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12.SNMP ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางขอ้มูลของWinPower ส าหรบัควบคุมและตรวจสอบสถานะของเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า (UPS) โดยสามารถดงึขอ้มลูมาจากพืน้ทีท่ีต่่างๆกนัได้ 

 

บทท่ี2 กำรติดตัง้WinPowerและกำรถอนกำรติดตัง้ 

2.1 สภาพแวดลอ้มของระบบทีW่inPowerสามารถท างานได ้

2.1.1 ความตอ้งการของระบบ 

1.พืน้ทีว่่างharddisk ขนาด256MB 

2.โปรโตคอล TCP/IP ตอ้งถูกตดิตัง้เพือ่สนบัสนุนการท าจดัการเครอืขา่ย 

3.ส าหรบัการเชื่อมต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตอ้งมพีอรต์สือ่สาร (RS-232 หรอื พอรต์ USB) เพือ่ต่อกบัเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า(UPS) 

บนัทกึ: ระบบปฏบิตักิารตอ้งสนบัสนุน JDK1.6 เป็นอย่างน้อย หรอืาจสง่ผลใหซ้อฟตแ์วรท์ างานไม่ปกต ิ

2.1.2ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนุน 

Windows server 2000 

Windows server 2003 

Windows server 2008 

Windows 2008 server core 

Hyper-V server 2008 

Windows XP 

Windows vista 

Windows 7 

Windows 8 

Windows SBS 2011 

Windows server 2012 
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Hyper-V server 2012 

Linux 

Unix 

Mac OS X 

VMware ESX 3.5, 4.0, 4.1 (paid version) 

VMware ESXi  4.0, 4.1, 5.0, 5.5 (paid version) 

XenServer 5.5, 6.2 

2.2 การตดิตัง้WinPower 

▲ การตดิตัง้WinPowerตอ้งถูกตดิตัง้โดยผูด้แูลระบบ 

▲เมื่อติดตัง้WinPowerแล้วบน Windows server 2008/ Windows vista/ Windows 7/ Windows 8/ 

Windows 2012 ผูใ้ชง้านควรคลกิขวาเลอืก ตวัเลอืก “setup” หลงัจากนัน้เลอืก “Run as administrator”

หน้าต่าง “user account control จะปรากฏขึน้ ใหผุ้ใ้ชง้านเลอืก “อนุญาต” และด าเนินการตดิตัง้ต่อไป 

2.2.1 Windows 

บน Windows เขา้ทาง \Windows (folder ชื่อ Windows), ดบัเบิ้ลคลกิ “setup.exe” เพื่อเริม่ต้น

การตดิตัง้ หน้าต่างแสดงการตดิตัง้จะปรากฎขึน้ อา้งองิตามภาพที ่2.2.1.1 



12 
 

 

ภาพที ่2.2.1.1 

 

กด “next” หลกัจากนัน้ใสร่หสัผลติภณัฑ ์อา้งองิตามภาพที ่2.2.1.2 

 

ภาพที ่2.2.1.2 
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เมื่อตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็สมบูรณ์ คลกิ “Done” อา้งองิตามภาพที ่2.2.1.3 

 

ภาพที ่2.2.1.3 

2.2.2 Linux 

บนLinux ส าเนา Linux และไฟล์ InstallerData(ไฟล์ส าหรบัติดตัง้) หรอื ส าเนา LinuxAMD64 
และ ไฟลI์nstallerData 

เขา้ทาง Linux หรอืLinuxAMD64 เพื่อเริม่ต้นการตดิตัง้ หน้าต่างแสดงการตดิตัง้จะปรากฎตาม
ภาพทีแ่สดงในสว่น 2.2.1 

ค าสัง่ ใช้ ./setup.binส าหรบั การท างานในแบบ GUI ค าสัง่ ใช้ .setup_console.binส าหรบัการ
ท างานในแบบ CUI 

ขอ้ควรระวงั : Linux ส าหรบั ระบบ Linux i386/i586/i686, LinuxAMD64 ส าหรบั ระบบ Linuxx86_x64 

2.2.3 Mac  

บน MacOSส าหรับ Mac 10.6 หรือรุ่นก่อนหน้า กรุณาเข้าที่  ไฟล์ \MacOSXเลือกเข้าที ่
setup.zip เพือ่เริม่ตน้การตดิตัง้ 

ส าหรบั Mac 10.7 และรุ่นหลังจากนัน้ กรุณาเข้าที่ ไฟล์ \MacOSX10.7andLater เลือกเข้าที่
ไฟล ์.mpkgส าหรบัเริม่ตน้การตดิตัง้ 

2.2.4 ระบบปฏบิตักิารอื่น 
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ส าเนา ตวัตดิตัง้ส าหรบัระบบปฏบิตักิารอื่น และไฟล์ InstallerData(ไฟล์ส าหรบัตดิตัง้) เขา้ไฟล์
ส าห รับ ระบบปฏิบัติ ก ารนั ้น แล้ วสั ง่ค าสั ง่  ./setup.binส าห รับ  การท างาน ในแบบ  GUI ห รือ 
setup_console.binส าหรบัการท างานในแบบ console 

ตัวอย่างเช่น บนระบบปฏิบัติการ AIX ส าเนาไฟล์ AIX และ ไฟล์ InstallerDataเข้าไฟล์ AIX 
แล้วสัง่ค าสัง่ ./setup.binส าหรบั การท างานในแบบ GUI หรอื setup_console.binส าหรบัการท างานใน
แบบ CUI เพือ่เริม่การตดิตัง้ 

 

 

 

 

 

 

2.3 การเริม่ตน้WinPower 

2.3.1 Windows 

เริม่ต้นการท างานของWinPowerจาก Start\All Program\Winpowerจะเริม่ต้น Tray และ Agent 
อา้งองิตามภาพที ่2.3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3.1.1 
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มปีรากฏสญัลกัษณ์สเีขยีวแสดงบน แถบแสดงการท างาน หลงัWinPowerเริม่ต้นการท างาน ที่ซึ่งแสดง

ใหท้ราบว่า Agentท างานเป็นปกต ิอา้งองิตามภาพที ่2.3.1.2 

 

ภาพที ่2.3.1.2 

“Start Agent”ใช้ เริ่มต้ นก ารท างานของ Agent; “Stop Agent” ใช้ห ยุ ดการท างานขอ ง 

Agent;“Start Monitor” ใชเ้รยีกหน้าต่างควบคุมการท างาน; “Exit” ใชส้ าหรบัหยุด Service ของ Agent 

▲บน Windows 2008, Windows vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 2012 หลงัจากครัง้
ทีคุ่ณใช“้Exit” ส าหรบัหยุด Service ของ Agent ถ้าคุณเริม่ตน้การท างานWinPowerอกีครัง้ คุณควรทีจ่ะ
เริม่ต้นการท างานของคอมพวิเตอรใ์หม่ หรอืกระท าการโดยใชส้ทิธขิองผูด้แูลระบบเพื่อทีเ่ริม่ตน้ service 
“UPSmonitor” ในหน้าต่างการจดัการ และเริม่ต้นWinPower จากตวัเลอืก “start” สญัลกัษณ์สเีขยีวจะ
ปรากฏบนแถบแสดงการท างานอกีครัง้ 

2.3.2 ระบบปฏบิตักิารMac  

ค่าเสน้ทางปกตใินการตดิตัง้เป็น /opt/MonitorSoftware, เขา้ตามเสน้ทางตดิตัง้ดงักล่าว  

แลว้ใชค้ าสัง่ : sudo ./agent start เพิม่เริม่ตวัเริม่ตน้ ใชค้ าสัง่ sudo ./monitor เพือ่เริม่ตน้หน้าต่างจดัการ

WinPower 

2.3.3 ระบบปฏบิตักิารอื่นๆ 

ค่าเสน้ทางปกตใินการตดิตัง้เป็น /opt/MonitorSoftware, เขา้ตามเสน้ทางตดิตัง้ดงักล่าว  

แลว้ใชค้ าสัง่ : ./agent start เพิม่เริม่ตวัเริม่ตน้ ใชค้ าสัง่ ./monitor เพือ่เริม่ตน้หน้าต่างจดัการWinPower 

2.4 การถอดการตดิตัง้WinPower 

▲หน้าต่างแสดงผลการจัดการต้องถูกปิด และAgent ต้องถูกให้ออกจากการท างาน  (exist) หรือ 

WinPowerจะไม่ถูกถอนการตดิตัง้ทัง้หมด 

2.4.1 Windows 
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ปิดหน้าต่างแสดงผลการจดัการ, ออกจากAgentของWinPower โดยใช้ตวัเลอืก“Exit”อ้างองิตามภาพที ่

2.3.1.2 และหลงัจากนัน้ถอนการตดิตัง้WinPower อา้งองิตามภาพที ่2.4.1.1 

ขอ้ควรระวงั : ผูใ้ชง้านยงัสามารถถอนการตดิตัง้WinPowerทางช่องทางControl Panel “add or remove 

programs” 

▲บน Windows 2008, Windows vista, Windows 7, Windows 8 และ Windows 2012ผู้ใช้งานต้อง

ใช้สิทธิในระดับผู้ดูแลระบบในการถอนการติดตัง้WinPower เลือก  “Run as administrator” จาก

ทางเลอืกpop-up(คลกิขวา) ถา้หน้าต่าง “user account control” ปรากฏ ใหเ้ลอืก “allow” 

 

ภาพ 2.4.1.1 

หน้าต่างแสดงการถอดการตดิตัง้ อา้งองิภาพที2่.4.1.2 

 

ภาพ 2.4.1.2 

เมื่อการถอนการติดตัง้สมบูรณ์ จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลอ้างอิงตามภาพที่ 2.4.1.3 ให้กด 

“done” เพือ่สิน้สุดการถอดการตดิตัง้WinPower 
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ภาพ 2.4.1.3 

2.4.2 ระบบปฏบิตักิารMac  

ปิดหน้าต่างแสดงผลการจดัการWinPower เขา้ไฟล์ตวัตดิตัง้WinPower ใชค้ าสัง่ : sudo ./agent 
stop เพื่อหยุด Agent ของ WinPower และหลงัจากนัน้ใช้ค าสัง่: sudo ./uninstall เพื่อถอนการติดตัง้
WinPower 

2.4.3 ระบบปฏบิตักิารอื่นๆ 

ปิดหน้าต่างแสดงผลการจดัการWinPower เขา้ไฟล์ตวัตดิตัง้WinPower ใชค้ าสัง่ : ./agent stop 
เพือ่หยุด Agent ของ ซอฟตแ์วร ์และหลงัจากนัน้ใชค้ าสัง่: ./uninstall เพือ่ถอนการตดิตัง้WinPower 
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บทท่ี 3 แนะน ำฟังกช์ัน่กำรท ำงำนหลกั 

3.1 การจดัการWinPower 

3.1.1 การเป็น ผูด้แูลระบบของWinPower และการแกไ้ขรหสัผ่าน 

▲ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะก าหนดค่าให้กบัการตัง้ค่าให้กบัWinPower ผู้ใช้งานต้องเป็นได้รบัสิทธใินฐานะ

ผูดู้แลระบบของWinPowerก่อน สทิธเิริม่ต้น เป็นในระดบัอ่านแต่เพยีงอย่างเดยีว ไม่สามารถก าหนดค่า

ได ้

การเป็น ผูดู้แลระบบของWinPower : เลอืกชื่อของAgent( ชื่อในระบบของเครื่องคอมพวิเตอร์) 

ในแผนผังของหน้าต่างส าหรับการจัดการWinPower เลือก “ด าเนินการแบบผู้ดูแลระบบ ”(Act as 

Administrator)ในรายการของ “ระบบ”(System)จะมหีน้าต่างถูกแสดงอยู่อ้างอิงตามภาพที่ 3.1.1.1ใส่

รหสัที่ต้องการก าหนดและกดตกลง ถ้ารหสัผ่านไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งแก่ผู้ใช้งาน ถ้ารหสัผ่าน

ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะได้สทิธใินระดบัผู้ดูแลระบบของWinPower และสามารถก าหนดค่าให้แก่WinPower

ได ้
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ภาพที3่.1.1.1 

รหัสผ่านตามค่าโรงงาน เป็น “Administrator” เมื่อผู้ ใช้งานมีสิทธิระดับผู้ดูแลระบบของ

WinPower สามารถ เปลี่ยนรหัสผ่ านโดยเลือก  “แก้ ไขรหัสผ่ านส าหรับผู้ดูแลระบบ ” (Modify 

Administrator Password)ในรายการของ “ระบบ”(System)ซึ่งจะมหีน้าต่างปรากฏขึ้น อา้งองิตามภาพที ่

3.1.1.2 ระบุรหสัผ่านใหม่และกด “ตกลง”(OK)ผุ้ใช้งานต้องใส่รหสัผ่านใหม่ในการใช้สิทธิระดบัผู้ดูแล

ระบบในการใชง้านครัง้ต่อไป 

 

ภาพที ่3.1.1.2 

 

 

3.1.2ก าหนดค่าพอรต์ส าหรบัสือ่สาร 

เลือก “ก าหนดค่าCOM Port” (COM Port Setting) ในรายการของ“ระบบ”(System)เพื่อเปิด

หน้าต่างก าหนดค่า อา้งองิตามภาพที ่3.1.2 

▲การตัง้ค่าเป็นเพียงการให้เริ่มท างาน บนระบบปฏิบัติการอื่น ซึ่งต่างจากบนระบบปฏิบัติการ 

Windows WinPower สามารถหาพอรต์สือ่สารไดโ้ดยอตัโนมตับิน Windows 
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ภาพที ่3.1.2 

3.2 การตรวจสอบอุปกรณ์อตัโนมตั ิ

ผู้ ใช้ งานต้ อ ง เลือก  “ค้นห าอุ ปก รณ์ อัต โนมัติ ”(Auto Search Device) ใน รายการขอ ง 

“ระบบ”(System)เพื่อจะตรวจสอบหาเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)ใหม่ และก าหนดค่าการสื่อสาร ระหว่าง

WinPower และเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) WinPowerสามารถตรวจสอบพบเครื่องส ารองไฟฟ้า 

(UPS)ทัง้หมดทีเ่ชื่อมต่อผ่านพอรต์สือ่สาร 

3.3 การตรวจสอบแลว้ควบคุมดว้ยAgent รายเครื่อง 

3.3.1 การท างานดว้ยพอรต์สือ่สาร 

3.3.1.1 การสือ่สารดว้ย COM พอรต์ 

WinPowerสือ่สารกบั เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ผ่านCOMพอรต์ 

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น: ต้องมพีอร์ต RS232 หรอื พอร์ต RS232 จ าลอง(virtual) บนเครื่องคอมพวิเตอร ์สาย

เชื่อมต่อส าหรบั RS232และเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)ทีม่พีอรต์ RS232 

▲WinPowerสามารถสื่อสาร กบัเครื่องส ารองไฟฟ้าได้สูงสุด4เครื่อง ในขณะเดยีวกนั กรณีที่ใช้ COM

พอรต์ในการเชื่อมต่อ 

3.3.1.2 การสือ่สารดว้ย พอรต์ USB 

ซอฟตแ์วรส์ือ่สารกบั เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ผ่านพอรต์ USB 

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น: ต้องมพีอรต์ USB บนเครื่องคอมพวิเตอร ์สายเชื่อมต่อส าหรบัUSB และเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า(UPS)ทีม่พีอรต์ USB 
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▲WinPowerสามารถสือ่สาร กบัเครื่องส ารองไฟฟ้าไดสู้งสุด32เครื่อง ในขณะเดยีวกนั กรณีทีใ่ช ้พอรต์ 

USBในการเชื่อมต่อ 

3.3.2 มุมมองส าหรบัสถานะอุปกรณ์ 

เลือก โนด(Node) เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) หลังจากนัน้ แผนผังเครื่องส ารองไฟฟ้า และ 

ค่าพารามเิตอรข์องเครื่องส ารองไฟฟ้าจะถูกแสดงขึน้มา อา้งองิตามภาพที ่3.3.2 

 

ภาพที ่3.3.2 

3.3.3 การก าหนดค่าพารามเิตอรเ์พือ่ควบคุมอุปกรณ์ 

 เลือก โนด(Node) ของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) โดยคลิก “ตัง้ค่าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ ”  

(Device control parameters) ในรายการของ“อุปกรณ์”(Device) เพื่อก าหนดค่าพารามเิตอร์ของเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า(UPS) เนื้อหาของหน้าต่าง “ตัง้ค่าเพื่อควบคุมอุปกรณ์”  (Device control parameters)ถ้า

พบรายการที่แสดงด้วยสเีทา หมายถึง เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)ไม่สนับสนุนการก าหนดพารามเิตอร์

ดงักล่าว 

▲กรุณาอา้งองิจากคู่มอืส าหรบัผูใ้ชง้านแต่ละรุ่นเพือ่รูว้ธิกี าหนดค่าพารามเิตอรส์ าหรบัแต่ละรุ่นอกีครัง้ 

 หน้าต่างพารามเิตอรส์ าหรบัควบคุมบางสว่นของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ตามทีป่รากฏในภาพที ่3.3.3 
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ภาพที3่.3.3 

3.3.4 สว่นควบคุมการปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) 

 เมื่อเครื่องส ารองไฟฟ้าท างานไม่ปกตหิรอืถูกก าหนด ชอฟตแ์วรจ์ะปิดกระแสไฟฟ้าขาออก  โดย

มหีา้เงือ่นไข ทีซ่ึง่ถ้าเงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึงเกดิขึน้ WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) 

 เงือ่นไขที1่ : เมื่อระยะเวลาส ารองไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) หมดลงภายหลงัจาก

ไฟฟ้าดบั (AC fail) WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เงือ่นไขที2่ : เมื่อแบตเตอรีข่องเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) อยู่ในระดบัต ่า WinPowerจะสง่ค าสัง่

ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เงือ่นไขที3่ : เมื่อความจุของแบตเตอรีค่งเหลอือยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าทีก่ าหนดไว ้WinPowerจะ

สง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เงือ่นไขที4่ : เมื่อแบตเตอรีข่องเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) คงเหลอืระยะเวลาส ารองไฟฟ้าน้อย

กว่าค่าทีก่ าหนดไว ้WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เงือ่นไขที5่ : ตารางเวลาปิดกระแสขาออกตามตามระยะเวลา หรอืสปัดาหท์ีก่ าหนด 

 เงือ่นไขที1่, 2, 3 และ4 ตอ้งก าหนดบนหน้าต่าง“ตัง้ค่าส าหรบัปิดระบบ” (Shutdown 

Parameter) อา้งองิตามภาพที ่3.3.4.1 เลอืกตวัเลอืก “อุปกรณ์”(Device) เปิดหน้าต่าง “ตัง้ค่าส าหรบัปิด

ระบบ” (Shutdown Parameter) 
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ภาพที ่3.3.4.1 

เงือ่นไขที1่ : เมื่อระยะเวลาส ารองไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้าหมดลงภายหลงัจากไฟฟ้าดบั 

(AC fail) WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เลอืก ช่องตวัเลอืก ของ“ระยะเวลาส ารองไฟฟ้า”(Allow battery to discharge for) และ

ก าหนดค่าระยะเวลาส าหรบัใชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอรีต่ามการใชไ้ฟฟ้าของตวักนิกระแส ค่าพืน้ฐานที่

ก าหนดไว(้default value) ใหใ้ชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอรี ่10 นาท ี
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เมื่อไฟฟ้าดบั WinPowerจะแจง้ไปยงัผูใ้ชง้านว่า กระแสขาเขา้ไม่ปกต ิและใหข้อ้มลูว่าเป็นระยะ

เวลานานเท่าไหร่ก่อนทีจ่ะตดักระแสไฟฟ้าขาออก เมื่อระยะเวลาใชก้ระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สิน้สุด

WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เมื่อระบบปิดตวัเองจะมรีะยะเวลารอใหร้ะบบปิด

ตวัเองซึง่ค่าพืน้ฐานทีก่ าหนดไว ้(default value) คอื 2นาท ีดงันัน้แบตเตอรีบ่นเครื่องส ารองไฟฟ้า 

(UPS) จะตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะสนบัสนุนการใชพ้ลงังานไปยงัอุปกรณ์หลกัๆทีก่นิกระแสนานกว่า 

“ระยะเวลาส ารองไฟฟ้า”(Allow battery to discharge for) รวมกบั“ระยะเวลาปิดระบบ” (Time needed 

for system shutdown) 

เงือ่นไขที2่ : เมื่อแบตเตอรีข่องเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) อยู่ในระดบัต ่า WinPower จะสง่ค าสัง่

ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

เลอืก ช่องตวัเลอืก “เริม่ปิดระบบทนัทเีมื่อแบตเตอรีก่ าลงัไฟต ่า”(Begin shutdown immediately 

when battery is low) เมื่อไฟฟ้าดบั WinPower จะแจง้ผูใ้ชง้านว่า กระแสไฟฟ้าขาเขา้ไม่ปกต ิและสง่

ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

เงือ่นไขที3่ : เมื่อความจุของแบตเตอรีค่งเหลอือยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าทีก่ าหนดไว ้WinPowerจะ

สง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

เลอืก ช่องตวัเลอืก “เริม่ปิดระบบ เมื่อแบตเตอรีอ่ยู่ที่ 90 % ความจุ หรอืต ่ากว่า”(Begin 

shutdown when UPS battery is at 90% capacity or lower) เมื่อไฟฟ้าดบั WinPowerจะแจง้ไปยงั

ผูใ้ชง้านว่ากระแสไฟฟ้าขาขา้วของเครื่องส ารองไฟฟ้า ไม่ปกต ิเมื่อแบตเตอรีเ่หลอือยู่ 90%หรอืน้อยกว่า 

WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ค่า 90% ตามทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้เป็นค่าที่

ปรบัเปลีย่นได ้

เงือ่นไขที4่ : เมื่อแบตเตอรีข่องเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) คงเหลอืระยะเวลาส ารองไฟฟ้าน้อย

กว่าค่าทีก่ าหนดไว ้WinPowerจะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

เลอืก ช่องตวัเลอืก“ปิดลงเมื่อเวลาทีเ่หลอืของการส ารองขอ้มลูดา้นล่าง 2 นาที” (Shut down 

when remaining battery time is below 2 min) เมื่อไฟฟ้าดบั WinPower จะแจง้ไปยงัผูใ้ชง้านว่า

กระแสไฟฟ้าขาเขา้ไม่ปกต ิเมื่อแบตเตอรีเ่หลอืระยะเวลาส ารองไฟฟ้าน้อยกว่าค่าทีก่ าหนด WinPower

จะสง่ค าสัง่ปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ค่า 2 นาทตีามทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้เป็นค่าทีป่รบัเปลีย่นได้ 
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เงือ่นไขที5่ : ตารางเวลาปิดกระแสขาออกตามตามระยะเวลา หรอืสปัดาหท์ีก่ าหนด 

ส าหรบัเงือ่นไขที5่ ตอ้งก าหนดค่า หน้าต่าง“ตวัจดัการปิดเปิด UPS”(UPS OnOff Manager)

อา้งองิตามภาพที ่3.3.4.2 “ตวัจดัการปิดเปิด UPS” (UPS OnOff Manager) หน้าต่างนี้จะเปิดไดต้รง

ตวัเลอืก “หมายก าหนดการปิด/เปิดเครื่อง UPS” (UPS On/Off Schedule) 

 

 ภาพที ่3.3.4.2 

 ตารางปิดและเปิด UPS ส าหรบักระแสไฟฟ้าขาออก สามารถ ก าหนดวนัเวลาหรอืเป็น

ตารางเวลาได ้

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดตารางเวลา เพือ่สัง่ปิดเครื่องไดท้ี ่“ตวัจดัการปิดเปิด UPS” (UPS 

OnOff Manager) โดยสามารถก าหนดเวลาลงไปเฉพาะเจาะจงวนัเวลาวนัใดวนัหน่ึง หรอืก าหนดเป็น

ตารางเวลาเป็นรายสปัดาหน์อกจากนี้ ระยะเวลาทีจ่ะก าหนดให ้UPS ปิดอยู่ สามารถก าหนดไดร้ะหว่าง

1-9999นาท ีซึง่หมายความว่า การจะให ้ระบบส ารองไฟฟ้า เปิดขึน้อตัโนมตัิ หรอืกลบัมาจ่ายกระแสไฟ

ฟา ตอ้งอยู่ภายในช่วงเวลาดงักล่าว 
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รายการตารางงานส าหรบัปิดระบบ และปฎทินิจะถูกแสดงในหน้าต่างตามภาพที ่3.3.4.2  

บนปฎทินิ จุดสแีดงคอืก าหนดเวลาส าหรบัปิดเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จุดสเีขยีวคอื ก าหนดเวลา

ส าหรบัเริม่ต้นการท างานใหม่ของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จุดสฟ้ีา คอื ก าหนดเวลา ทีถู่กก าหนด

ส าหรบัการทดสอบการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

▲การก าหนดตารางเวลาใหม่เพือ่ปฎบิตัติามหวัขอ้นี้ ไม่สามารถก าหนดเป็นเวลาเดยีวกนักบัเวลาของ

ตารางงานทีถุ่กก าหนดไวอ้ยู่แลว้ 

เมื่อตารางงานไดถู้กเพิม่เตมิ หน้าต่างแจง้เตอืนของ WinPower จะปรากฏแก่ผูใ้ชง้านเพือ่ให้

ผูใ้ชง้านทราบว่า UPSก าลงัจะถูกปิด หน้าต่างแจง้เตอืนดงักล่าวจะแสดงระยะเวลาทีเ่หลอืก่อน UPS ปิด 

โดยก าหนดระยะเวลานบัถอยหลงัก่อนปิดนี้ สามารถตัง้ค่าได ้อา้งองิตามภาพที ่3.3.4.1 

 ตารางงานปิดเครื่อง UPS สามารถแสดงดไูดจ้าก หน้าต่าง“ดหูมายก าหนดการ”(View 

Schedule) หน้าต่างนี้เปิดไดจ้าก ตวัเลอืก “อุปกรณ์”(Device) >>>“ดหูมายก าหนดการ” (View 

Schedule) อา้งองิตามภาพที ่3.3.4.3 

 

ภาพที ่3.3.4.3 
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3.3.5 การก าหนดพารามเิตอรเ์พือ่ควบคุมแบตเตอรี่ 

 เลอืกโหนด UPS ทีต่อ้งการ หลงัจากนัน้เลอืก “อุปกรณ์” (Device) >>> “หมายก าหนดการ

ทดสอบแบตเตอรี”่(Battery Self-Test Schedule) เพือ่ก าหนดพารามเิตอรส์ าหรบัควบคุมแบตเตอรี ่

ตวัเลอืกทีส่ามารถควบคุมไดข้ึน้อยู่กบัรุ่นของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่

ต่างกนัจะมทีางเลอืกในการก าหนดพารามเิตอรเ์พือ่ควบคุมแบตเตอรีต่่างกนัUPS รุ่นต่างๆสว่นใหญ่

สนบัสนุน ลกัษณะการท างานน้ี แต่บางรุ่นไม่สนับสนุน ภายหลงัจากคุณเลอืกโหนด UPS และพยายาม

มาทีล่กัษณะการท างานนี้ ถา้ตวัเลอืก “หมายก าหนดการทดสอบแบตเตอรี”่ (Battery Self-Test 

Schedule) ปรากฎเป็นสเีทา แสดงว่าเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) รุ่นดงักล่าวไม่สนบัสนุนลกัษณะการ

ท างานนี้ 

▲กรุณาอา้งองิคู่มอืของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) รุ่นนัน้ๆเพือ่ใหถ้งึวธิกีารก าหนดพารามเิตอร์ 

 หน้าต่างแสดงการก าหนดพารามเิตอรข์องเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) บางรุ่นจะเป็นไปตามภาพที ่

3.3.5 

 

 ภาพที ่3.3.5 

3.3.6 ทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตนเอง 
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 แบตเตอรีข่องเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จะตอ้งอยู่ในสภาพทีด่สี าหรบัจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงั

อุปกรณ์ทีส่ าคญัเมื่อกระแสไฟฟ้าขาเขา้ดบัหรอืไม่ม ีดงันัน้ ฟังกช์ัน่ทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตวัเองจงึมมีี

ความส าคญัมากเพือ่ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ 

 การทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตนเองเป็นไปในลกัษณะ ทดสอบทนัท ีหรอืก าหนดเป็นตารางเวลา 

 ประเภทของการทดสอบแบตเตอรีไ่ดแ้ก่ : 

a. ทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตนเองเป็นเวลา 10วนิาที 

b. ทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตนเองจนกว่า ปรมิาณแบตเตอรีจ่ะอยู่ในเกณฑต์ ่า 

c. ทดสอบแบตเตอรีต่ามจ านวนนาททีีก่ าหนด ช่วงนาทดีงักล่าวทีส่ามารถก าหนดไดอ้ยู่

ระหว่าง1ถงึ99นาท ีโดยค่า default อยู่ที ่10นาท ี

ทดสอบแบตเตอรีด่ว้ยตนเองทนัท ี

เปิดหน้าต่าง “ทดสอบแบตเตอรีท่นัท”ี โดยเลอืก “อุปกรณ์”(Device) >>>“ทดสอบแบตเตอรี ่

ทนัท”ี(Battery Self-Test Now) หลงัจากนัน้เลอืกประเภทของการทดสอบแบตเตอรี ่อา้งองิตามภาพที ่

3.3.6.1 

 ถา้เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  รุ่นใดไม่รองรบัประเภทของการทดสอบแบตเตอรีป่ระเภทใด 

ประเภททอสอบนัน้จะปรากฎเป็นสเีทา ผูใ้ชง้านจะสามารถเลอืกไดเ้พยีงประเภทการทดสอบที่เครื่อง

ส ารองไฟฟ้า (UPS) รุ่นนัน้สนบัสนุน 

 

ภาพที ่3.3.6.1 

การทดสอบแบตเตอรีต่ามตารางเวลา 
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เปิดหน้าต่าง “หมายก าหนดการทดสอบแบตเตอรี”่ (Battery Self-Test Schedule)   โดยเลอืก 

“อุปกรณ์” (Device) >>>“หมายก าหนดการทดสอบแบตเตอรี”่ (Battery Self-Test Schedule)  อา้งองิ

ตามภาพที ่3.3.6.2 

 

ภาพที ่3.3.6.2 

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดตารางงานส าหรบัทดสอบแบตเตอรี ่บนหน้าต่าง “ตวัจดัการทดสอบ 

UPS”(UPS Test Manager) : ก าหนดการทดสอบสามารถก าหนดตามเวลาใดเวลาหนึ่งทีต่อ้งการ หรอื

ก าหนดใหท้ดสอบเป็นประจ าทุกเดอืน โดยเลอืกประเภทการทดสอบได3้ประเภท คอื ทดสอบตวัเอง 10 

วนิาท,ีทดสอบตวัเองจนแบตเตอรีก่ าลงัไฟต ่า, ทดสอบตวัเอง (จ านวนทีก่ าหนด) นาท ี

 ล าดบัตารางงานส าหรบัทดสอบแบตเตอรี ่และปฎทินิจะแสดงบนหน้าต่าง “ตวัจดัการทดสอบ 

UPS” (UPS Test Manager) ซึง่บนปฎทินิ จุดสฟ้ีาแสดงตารางงานทีถู่กก าหนดเพือ่ทดสอบ ผูใ้ชง้าน 

สามารถเพิม่ตารางงานส าหรบัทดสอบไดโ้ดยตวัเลอืก “เพิม่การทดสอบ”(Add Test) นอกจากนี้ การ

ปรบัแต่งตารางงานส าหรบัทดสอบ หรอืยกเลกิตารางงานท าไดโ้ดยตวัเลอืก “แกไ้ข”(Modify) หรอื “ลบ

ออก”(Remove)  
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 ตารางงานทดสอบแบตเตอรี ่ยงัสามารถแสดงดไูดจ้าก หน้าต่าง“ดหูมายก าหนดการ” หน้าต่างนี้

เปิดไดจ้าก ตวัเลอืก “อุปกรณ์”(Device) >>>“ดหูมายก าหนดการ”(View Schedule) อา้งองิตามภาพที ่

3.3.4.3 

 ผูใ้ชง้านสามารถยกเลกิการทดสอบแบตเตอรีท่ีก่ าลงัด าเนินการอยู่ในขณะนัน้ โดยใชต้วัเลอืก 

“อุปกรณ์” (Device) >>> “ยกเลกิการทดสอบแบตเตอรี”่(Cancel Cerrent Battery Self-Test)เพือ่ยกเลกิ

การทดสอบ 

 3.3.7 รายการเหตุการณ์ (UPS Log) 

 ซอฟตแ์วรส์ าหรบัควบคุมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จะบนัทกึขอ้มลูและเหตุการณ์ผดิปกต ิทนัที

ในเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์หรอืขอ้มลูต่างๆขึน้ ขอ้มลูและบนัทกึเหตุการณ์ผดิปกตดิงักล่าว สามารถช่วยให้

วศิวกรตรวจสอบปัญหาได้ 

 3.3.7.1 ก าหนดวธิบีนัทกึขอ้มลู 

 เปิดหน้าต่าง “ก าหนดวธิบีนัทกึขอ้มลู”(Record Setting) โดยเลอืก“รายการ”(Logs) >>>“ก าหนด

วธิบีนัทกึขอ้มลู” (Record Setting) เพือ่ก าหนดพารามเิตอร ์ตวัอย่างเช่น จ านวนรายการของเหตุการณ์

ทีจ่ะถูกบนัทกึ จ านวนของขอ้มลูทีจ่ะถูกบนัทกึ ระยะห่างของช่วงเวลาทีจ่ะบนัทกึขอ้มลู อา้งองิตามภาพ

ที ่3.3.7.1 

 

ภาพที3่.3.7.1 
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 ค่า default ของบนัทกึเหตุการณ์คอื 600 แถวค่ามากทีสุ่ดของบนัทกึเหตุการณ์ทีส่ามารถ

ก าหนดไดค้อื 10000 แถว 

 ค่า default ของบนัทกึขอ้มูลคอื 10000 แถว ค่ามากทีสุ่ดของบนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถก าหนดได้

คอื 10000  แถว 

 ค่า default ของระยะห่างของช่วงเวลาทีจ่ะบนัทกึขอ้มลูคอื 60 วนิาท ีค่าช่วงระยะห่างของ

ช่วงเวลาบนัทกึขอ้มลูทีก่ าหนดไดอ้ยู่ ระหว่าง 1 ถงึ 3600 วนิาที 

 3.3.7.2 รายการขอ้มลูดบิ 

 เปิดหน้าต่าง “รายการขอ้มลูดบิ” (Data Logs) โดยเลอืก “รายการ”(Logs) >>> “รายการขอ้มลู

ดบิ”(Data Logs) เพือ่เขา้ด ู“ดรูายการขอ้มลูดบิ” (Data Log Viewer) อา้งองิตามภาพที ่3.3.7.2 เลอืก

พอรต์สือ่สารของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ตวัทีต่อ้งการดบูนัทกึขอ้มลู หรอืเลอืกทัง้หมด เพือ่ไดร้บั

บนัทกึขอ้มลูของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ทัง้หมดทีเ่ชื่อมต่อ 

 เลอืกที ่ช่องตวัเลอืก (Check box) ของแต่ละบนัทกึขอ้มลู เพือ่ทีจ่ะลบ 

 ผุใ้ชง้านสามารถสง่บนัทกึขอ้มลูนี้ออกไปภายนอกได ้โดยใช ้ตวัเลอืก“สง่ออก”(Export) 

 

ภาพที ่3.3.7.2 

 3.3.7.3 รายการเหตุการณ์ 
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 เปิดหน้าต่าง “รายการเหตุการณ์”(Event Log) โดยเลอืก “รายการ”(Logs) >>> “รายการ

เหตุการณ์” (Event Log)  เพือ่เขา้ด ู“ดรูายการเหตุการณ์”(Event Log Viewer) อา้งองิตามภาพที ่

3.3.7.3 เลอืกที ่ช่องตวัเลอืก (Check box) ของแต่ละบนัทกึเหตุการณ์ เพือ่ทีจ่ะลบ ผุใ้ชง้านสามารถสง่

บนัทกึเหตุการณ์นี้ออกไปภายนอกได ้โดยใช ้ตวัเลอืก “สง่ออก”(Export) 

 

ภาพที ่3.3.7.3 

 

3.3.8 ควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้าแก่โหลด 

 เลอืกโหนดของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เลอืก “อุปกรณ์”(Device) >>> “ควบคุมการแบ่งจ่าย

ไฟฟ้าแก่โหลด”(Load Segment Control) เพือ่ก าหนดค่า พารามเิตอรส์ าหรบัควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้า 

ถา้คุณเลอืก โหนดของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) และ จะมาเลอืก “ควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้าแก่โหลด” 

(Load Segment Control)  แลว้ปรากฎว่า มนัเป็นสเีทา แสดงว่าเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ตวัดงักล่าว

ไม่สนบัสนุนลกัษณะการท างานนี้ ในทางกลบักนัถ้า ตวัเลอืก “ควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้าแก่โหลด”

สามารถใชง้านได ้นัน่หมายความว่า เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) โหนดทีเ่ลอืกสนบัสนุนการท างาน

ลกัษณะน้ี 

 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาปิด (Shutdown Timer) เป็น -1 หมายความว่า การแบ่งจ่ายไฟฟ้า

ใหแ้ก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะไม่หยุดการท างานอตัโนมตั ิเมื่อกระแสไฟฟ้าดบั 
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 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาปิด (Shutdown Timer) เป็น 0 หมายความว่า การแบ่งจ่ายไฟฟ้า

ใหแ้ก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะหยุดการท างานทนัท ีเมื่อกระแสไฟฟ้าดบั  

 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาปิด (Shutdown Timer) เป็น 1 ถงึ 32767 หมายความว่า การแบ่ง

จ่ายไฟฟ้าแก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะหยุดการท างาน ตามเวลาทีก่ าหนด เมื่อ

กระแสไฟฟ้าดบั 

 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาเปิด (Startup Timer) เป็น -1 หมายความว่า การแบ่งจ่ายไฟฟ้า

ใหแ้ก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะไม่เริม่ตน้การท างานใหม่ เมื่อกระแสไฟฟ้ากลบัมา 

 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาเปิด (Startup Timer) เป็น 0 หมายความว่า การแบ่งจ่ายไฟฟ้า

ใหแ้ก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะเริม่ตน้การท างานใหม่ทนัท ีเมื่อกระแสไฟฟ้า

กลบัมา 

 เมื่อค่าทีก่ าหนดให ้ระยะเวลาเปิด (Startup Timer) เป็น 1 ถงึ 32767 หมายความว่า การแบ่ง

จ่ายไฟฟ้าใหแ้ก่โหลด ในสว่นทีเ่ลอืก (Load segment ที ่n ) จะเริม่ตน้การท างานใหม่ ตามเวลาที่

ก าหนด เมื่อกระแสไฟฟ้ากลบัมา 

 หน้าต่างตวัเลอืก “ควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้าแก่โหลด”(Load Segment Control)อา้งองิภาพที ่

3.3.8 

 

ภาพที ่3.3.8 

3.4 วธิสี าหรบัสง่ขอ้มลูแจง้เตอืนเหตุการณ์ 
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 เมื่อสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ผดิปกต ิWinPowerจะแจง้เตอืนผูใ้ชง้าน เพือ่ให้

ผูใ้ชง้านทราบสถานะเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เพือ่หลงัจากนัน้ผูใ้ชง้านจะสามารถจดัการตามเหตุการณ์

นัน้ๆไดอ้ย่างเหมาะสมการแจง้เตอืนทีม่ไีดแ้ก่  

1. ป็อปอพัหน้าต่างแจง้เตอืนตามเวลาจรงิทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้ 

2. ขอ้ความแจง้เตอืนทาง E-Mail 

3. ขอ้ความแจง้เตอืนของ SMS 

3.4.1 หน้าต่างแจง้เตอืนตามเวลาจรงิทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้ 

เมื่อสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ผดิปกต ิWinPowerจะแสดง หน้าต่างแจง้เตอืนจะ

ปรากฎแก่ผูใ้ชง้าน 

หน้าต่างแจง้เตอืนบนเครื่องคอมพวิเตอร ์หมายถงึเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อภายในวงLAN  

หรอืเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อโดยตรงกบัเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ทางUSBหรอืพอรต์อื่น เมื่อ

สถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ผดิปกต ิ

 เปิดหน้าต่าง “การด าเนินการเมื่อเกดิเหตุการณ์” โดยเลอืก “อุปกรณ์”(Device)>>>“การ

ด าเนินการเมื่อเกดิเหตุการณ์”(Event Action) เพือ่ก าหนดค่าส าหรบัหน้าต่างแจง้เตอืนตามเหตุการณ์

ต่างๆว่าจะแจง้เตอืนหรอืไม่ อา้งองิตามภาพที ่3.4.1 
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ภาพที ่3.4.1 

3.4.2 ขอ้ความแจง้เตอืนทางE-Mail 

เมื่อสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ผดิปกต ิซอฟตแ์วรจ์ะสง่E-Mailแจง้เตอืนเกีย่วกบั

เหตุการณ์ทีผ่ดิปกต ิ 

เปิดหน้าต่าง “ก าหนดค่า E-Mail” โดยเลอืก “เครื่องมอื”(Tools)>>>“ก าหนดค่า E-Mail”(E-Mail Setting) 

อา้งองิภาพที ่3.4.2 

 หรอืผูใ้ชง้านอาจเปิดจาก “อุปกรณ์”(Device) >>>“การด าเนินการเมื่อเกดิเหตุการณ์” (Event 

Action) >>> “ก าหนด”(Setting) สว่นทีอ่ยู่ดา้นหลงั ตวัเลอืก E-Mail เพือ่เขา้หน้าต่าง “ก าหนดค่า E-

Mail” (E-Mail Setting) 



36 
 

 

ภาพที ่3.4.2 

 ชื่อของ SMTP เซฟิเวอร ์คอื เซฟิเวอรท์ีส่ง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านสามารถระบุชื่อเซฟิเวอร ์

หรอืไอพแีอดเดรส ตาม SMTP เซฟิเวอร ์

 ชื่อหรอืหมายเลขโทรศพัทซ์ึ่งเป็นขอ้มลูของผูส้ง่สามารถถูกก าหนดไดโ้ดยผูใ้ชง้าน การก าหนด

ขอ้มลูในสว่นน้ีจะแสดงในส่วนเน้ือหาของ E-Mail 

 หลงัจากผูใ้ชง้านไดเ้พิม่อเีมลแอดเดรสทีจ่ะเป็นผูร้บัขอ้มลูเหตุการณ์ E-Mail จะถูกสง่ไปตาม

ค่าทีก่ าหนดว่าจะถูกเหตุการณ์ลกัษณะใดจะถูกไปทีอ่เีมลแอดเดรสใด 

▲จ านวนอเีมลแอดเดรสของผูร้บัก าหนดใหม้ไีดส้งูสุด20อเีมลแอดเดรส 
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3.4.3 ขอ้ความแจง้เตอืนของ SMS 

เมื่อสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ผดิปกตซิอฟตแ์วร ์จะสง่ SMS แจง้เตอืน เกีย่วกบั 

เหตุการณ์ผดิปกต ิเปิดหน้าต่าง “ก าหนด SMS” (SMS Setting)  โดยเลอืก “เครื่องมอื”(Tools) 

>>>“ก าหนด SMS”(SMS Setting) อา้งองิภาพที ่3.4.3 

 หรอืผูใ้ชง้านอาจเปิดจาก “อุปกรณ์”(Device) >>>“การด าเนินการเมื่อเกดิเหตุการณ์”(Event 

Action) >>> “ก าหนด” (Setting) สว่นทีอ่ยู่ดา้นหลงั ตวัเลอืก SMS  เพือ่เขา้หน้าต่าง “ก าหนด 

SMS”(SMS Setting) 

 

ภาพที ่3.4.3 

 เลอืกพอรต์ทีเ่ชื่อมต่อกบัโมเดม็ โมเดม็ตอ้งสนบัสนุนการท างานลกัษณะ GSM เลอืก baud rate 

(สญัลกัษณ์ต่อวนิาท)ี ตวัอยา่งเช่น 9600 ค่าทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัโมเดม็แต่ละตวั ในจุดนี้จ าเป็นตอ้ง
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อาศยัความระมดัระวงั : คอื ถา้ผูใ้ชง้านเคยใชร้ะบบขอ้ความสัน้ดว้ยซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ ซอฟตแ์วรท์ีเ่คยใช้

นัน้จะเป็น ค่า default ตาม baud rate ก่อนหน้า จงึตอ้งมกีารทดสอบค่า baud rate ทีเ่หมาะสม 

 เลอืกเหตุการณ์ผดิปกตใินรายการเหตุการณ์และเลอืกหมายเลขโทรศพัท ์เมื่อมเีหตุการณ์ที่

ผดิปกตเิกดิขึน้ ซอฟตแ์วรจ์ะสง่ SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทต์ามทีก่ าหนด ผูใ้ชง้านยงัสามารถใช้

ตวัเลอืก “ทดสอบ”(Test) เพือ่ ทดสอบว่าสามารถสง่ SMS ไดห้รอืไม่ 

▲ตัง้หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อรบั SMS ไดส้งูสุด 5 หมายเลข 

3.5 การปกป้องดว้ยการ Shutdown ระบบ 

 การปกป้องดว้ยการ Shutdown ระบบ : คอืการปกป้องระบบให ้shutdown ก่อนที ่UPS จะ 

Shutdownเมื่อเกดิเหตุการณ์ไฟฟ้าดบั เซฟิเวอรจ์ะหยุดการท างานอย่างปลอดภยั และแอพพลเิคชัน่ที่

ท างานอยู่บนเซฟิเวอรจ์ะหยุดการท างานอย่างปลอดภยัดว้ยเช่นเดยีวกนัเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย 

 ซอฟตแ์วร ์สามารถ Shutdown คอมพวิเตอรท์ีส่ ือ่สารในวงLAN หรอืทางพอรต์สือ่สารกบั UPS 

และยงัสามารถ Shutdown คอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมทัง้หลายทีอ่าศยักระแสไฟฟ้าจาก UPS ตวันัน้ๆ 

 3.5.1 การปกป้องคอมพวิเตอรใ์นวงLAN ดว้ยการ Shutdown 

 การปกป้องคอมพวิเตอรใ์นวงLAN ดว้ยการ Shutdown : การปิดเครื่องคอมพวิเตอรอ์ย่าง

ปลอดภยัทีส่ ือ่สารกบั UPS ก่อน กระแสไฟฟ้าทีไ่ปยงัโหลด จะถูกตดั เลอืก “อุปกรณ์”>>> “ตัง้ค่าส าหรบั

ปิดระบบ” เพือ่เปิดหน้าต่าง “ก าหนดเรื่องการปิดระบบ”อา้งองิภาพที ่3.5.1 

 เลอืก ตวัเลอืก (CheckBox) “ระบบ” หลงัจากนัน้เลอืกระหว่าง พกัชัว่คราว (hibernation) กบั 

ปิด (shutdown) 

 ถา้ผูใ้ชง้านเลอืก “ปิด” เพือ่ปกป้องคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วรจ์ะปิดเครื่องคอมพวิเตอรเ์มื่อเงือ่นไข

อย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ ถา้เลอืก “พกัชัว่คราว” เพือ่ปกป้องคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วรจ์ะพกัชัว่คราว 

เครื่องคอมพวิเตอรเ์มื่อเงือ่นไขอย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ 

 การท าค าสัง่ (Command File) ก่อนปิดระบบ ฟังกช์ัน่การท างานนี้หมายถงึ ซอฟต์แวรจ์ะท า

ค าสัง่ก่อนทีจ่ะเริม่สัง่ใหร้ะบบ (OS) เริม่ปิดระบบ โดยเลอืก ตวัเลอืก (CheckBox) “ท าค าสัง่ (Command 

File) ก่อนปิดระบบ” และระบุเสน้ทางทีจ่ะเรยีก ค าสัง่ (Command File) โดยใช ้ตวัเลอืก “เรยีกด”ู กรุณา

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ค าสัง่สามารถปฎบิตัไิดเ้ป็นปกตบินระบบก่อนก าหนดเสน้ทางให ้ซอฟตแ์วร ์



39 
 

▲ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้เซอรว์สิจะถูกก าหนดใหเ้ริม่ตน้ท างานใน เซสซัน่ 0 ตามแอพพลเิคชัน่ 

ดว้ยเงือ่นไขในลกัษณะน้ีถอืว่ามคีวามเสีย่งเรื่องความปลอดภยั ในWindows Vista และ Windows รุ่น

หลงัจากนัน้ ระบบปฎบิตักิารแยกลกัษณะเริม่ตน้การท างาน โดยใหเ้ซอรว์สิเริม่ตน้การท างานใน เซสซัน่ 

0และใหแ้อพพลเิคชัน่ เริม่ต้นการท างานในเซสซัน่อื่นๆ WinPower จะเริม่ต้นการท างานใน เซสซัน่ 0 

ดงันัน้ ถา้ Command file สัง่เริม่ตน้ .exe ทีซ่ึง่ .exe จะเริม่ตน้การท างานใน เซสซัน่ 0 และท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ใชโ้ดยผูใ้ชง้านได ้ในสถานการณ์นี้ผูใ้ชง้านตอ้งเลอืก ทางเลอืก non-serviceในการเริม่ตน้

การท างาน โดยตัง้ค่าที ่หน้าต่าง “ก าหนดเรื่องการปิดระบบ” เพือ่ รนั Command file ใหเ้ป็นไปอย่าง

ปกต ิ

▲เกีย่วกบัการก าหนดค่าการปิดกระแสไฟฟ้าขาออกของ UPS และเงือ่นไขการปิดระบบ กรุณาดหูวัขอ้

3.3.4 และหวัขอ้ 3.3.8 

▲ถา้เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ม ี“ควบคุมการแบ่งจ่ายไฟฟ้าแก่โหลด”(Load Segment Control) 

ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดกระแสไฟฟ้าส าหรบัระบบโดยเฉพาะแยกแต่ละเซกเมนต ์ในหน้าต่าง “ก าหนด

เรื่องการปิดระบบ” (Shutdown Setting) WinPowerจะปิดระบบปฎบิตักิารทีใ่ชก้ระแสไฟฟ้าในเซกเมนต์

นัน้ๆก่อนจะตดักระแสไฟฟ้าในเซกเมนตน์ัน้ 
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ภาพที ่3.5.1 

 3.5.2 การปกป้องคอมพวิเตอรด์ว้ยการShutdownในลกัษณะRemote 

 การปกป้องคอมพวิเตอรด์ว้ยการ ShutdownในลกัษณะRemote : WinPower ทีถู่กตดิตัง้บน 

คอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อโดยตรงกบัUPS จะสง่ค าสัง่ Shutdownอย่างปลอดภยั ไปยงัคอมพวิเตอรใ์น

ลกัษณะRemote ก่อนทีก่ระแสไฟฟ้าขาออกของUPSจะถูกตดั  

 ตัง้ค่าคอมพวิเตอรท์ีส่ ือ่สารกบัเครือ่งส ารองไฟฟ้า(UPS) 
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 เมื่อ WinPower ตอ้งการทีจ่ะปิดคอมพวิเตอรถ์ูกควบคุม (Remote) WinPower ทีส่ือ่สารกบั

เครื่องส ารองไฟฟ้าจะตอ้งก าหนดเงือ่นไขและไอพแีอดเดรสของเครื่องคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุม          

(Remote) เพือ่ทีจ่ะปิด เมื่อเกดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขนัน้ WinPowerจะสง่ค าสัง่ Shutdown ไปยงั 

เครื่องคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุม (Remote) ตวัอย่างเช่น ถา้ไอพแีอดเดรส ของเครื่องคอมพวิเตอรท์ีถู่ก

ควบคุม ( Remote) เป็น 172.18.139.124 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดเงือ่นไขให ้Shutdownโดยใช ้

ตวัเลอืก “เพิม่”(Add) อา้งองิภาพที3่.5.2.1ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกเงือ่นไขและหลงัจากนัน้สามารถ

ปรบัแต่ง หรอืลบ เงือ่นไขโดยใช ้“แกไ้ข” (Modify) หรอื “ลบออก” (Remove) 
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ภาพที3่.5.2.1 

ก าหนดค่าคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุมในลกัษณะRemote 

WinPower จะตอ้งตดิตัง้บนคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุม (Remote) เพือ่ทีจ่ะตอบรบัค าสัง่ 

Shutdown เลอืก “อุปกรณ์”(Device) >>> “ตัง้ค่าส าหรบัปิดระบบ” (Shutdown Parameter) เพือ่เปิด

หน้าต่าง“ก าหนดเรื่องการปิดระบบ” (Shutdown Setting) หลงัจากนัน้ตัง้ค่าในสว่น “ปิดระบบตรวจสอบ
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ระยะไกล” (Shutdown Remote Agents) โดยเพิม่ไอพแีอดเดรสของคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุม  เพือ่รบัค า

สัง่ Shutdown ตวัอย่างเช่น ถา้คอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมจะรบัค าสัง่Shutdown จากคอมพวิเตอรท์ี่

ควบคุมทีม่ไีอพแีอดเดรสเป็น 172.18.139.33 การก าหนดค่าจะเป็นตามภาพที ่3.5.2.2 ผูใ้ชง้าน 

สามารถก าหนดเวลาดเีลยก์่อนเริม่ตน้ Shutdown ตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัตามเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้จรงิ ค่า default 

ของเวลาดเีลย ์เป็น 0 นัน้หมายถงึคอมพวิเตอรจ์ะ Shutdown ทนัทเีมื่อไดร้บัค าสัง่ Shutdown จาก

คอมพวิเตอรท์ีค่วบคุม       

 

ภาพที ่3.5.2.2 

3.6 UPSสามารถตรวจสอบควบคุมผ่านทาง Remote 

ตดิตัง้ WinPower บนคอมพวิเตอรเ์ครื่องอื่น เพือ่ตรวจสอบควบคุมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS)  
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▲เน็ทเวริค์ระหว่างคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุมและคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุม ควรอยู่ในสภาพปกติ ผูใ้ชง้าน

สามารถใชค้ าสัง่ “Ping” เพื่อตรวจสอบสภาพของเน็ทเวริค์ 

บนัทกึ : WinPower ทีต่ดิตัง้อยู่บนแต่ละเครื่องคอมพวิเตอรค์วรเป็นรุ่นเดยีวกนั 

 ผูใ้ชง้านสามารถตดิตัง้WinPower บนคอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนั เพือ่ดเูครื่องส ารองไฟฟ้า 

(UPS) ตวัอื่น บนเน็ทเวริค์ ตวัอย่างเช่นคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้IPv4 คอมพวิเตอรเ์หล่านัน้ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ 

WinPowerในวงLANเดยีวกนัจะปรากฎในโหนดLAN อตัโนมตั ิและเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่

เชื่อมต่ออยู่กบัคอมพวิเตอรจ์ะปรากฎโหนดอยู่ดา้นล่างของคอมพวิเตอรเ์ครื่องนัน้ๆในชื่อเดยีวกนั 

ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกโหนดของUPS เพือ่ทีจ่ะดขูอ้มลูได ้อา้งองิภาพที ่3.6.1 

      ภาพที ่3.6.1 

 ถา้คอมพวิเตอรท์ี ่IPv4ไม่ไดอ้ยู่ในวงLAN เดยีวกนั คอมพวิเตอรท์ีค่วบคุม สามารถเพิม่โหนด ที่

อยู่บนWAN ผ่านทางตวัเลอืก “ตรวจสอบ”(Monitor) >>> “ตรวจสอบควบคุมระยะไกล”(Monitor 

Remote Device) ใสไ่อพแีอดเดรสของคอมพวิเตอรท์ีจ่ะถูกควบคุม อา้งองิภาพที ่3.6.2 
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ภาพที3่.6.2 

 ชื่อของคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมจะปรากฎในสว่นของล่างของ โหนด WAN ถา้คอมพวิเตอรท์ี่

ถูกควบคุมไดร้บัการเพิม่เขา้ในระบบ ตรวจสอบโดยสมบูรณ์ ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกเครื่องส ารองไฟฟ้าที่

อยู่ภายใตก้ารควบคุมในลกัษณะดงักล่าวเพือ่ใหท้ราบถงึขอ้มลูได ้อา้งองิภาพที ่3.6.3 

 

ภาพที ่3.6.3 

 ถา้WinPowerทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมตอบรบั การควบคุมทางRemote ตวัเลอืก

(check box) ของ “ยอมใหค้วบคุมจากระยะไกล”(accept remote control)จะถูกเลอืก อา้งองิตามภาพที ่

3.6.4 
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 ถา้WinPowerทีต่ดิตัง้บนคอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมตอบรบั การควบคุมทางRemote ตวัเลอืก

(check box) ของ “ยอมใหค้วบคุมจากระยะไกล”(accept remote control)จะถูกเลอืก อา้งองิตามภาพที ่

3.6.5 

 

ภาพที ่3.6.4 
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ภาพที3่.6.5 

 ถา้คอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมตอบรบัการควบคุมทางRemote เลอืกโหนดของคอมพวิเตอรเ์ครื่อง

ดงักล่าว เลอืก “ระบบ”(System) >>> “ด าเนินการแบบผูด้แูลระบบ”(Act as Administrator) เพือ่ให้

ผูใ้ชง้านมสีทิธคิวบคุมอย่างผูด้แูลระบบ (Software Administrator) ผูใ้ชง้านสามารถดขูอ้มลูของเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า(UPS) นอกจากนัน้ยงัสามารถก าหนดค่าพารามเิตอรส์ าหรบัการควบคุมแบบRemote ,ใช้

การควบคุมแบบ Remote เพือ่ Shutdown และก าหนดวธิเีพิอ่การแจง้เตอืน 

 ถา้คอมพวิเตอรท์ีถู่กควบคุมไม่ตอบรบั การควบคุมทางRemote ทางเลอืกในการควบคุมแบบ

ผูด้แูลระบบจะปรากฎเป็นสเีทา ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถมสีทิธคิวบคุมอย่างผูด้แูลระบบ (Software 

Administrator) จะท าไดเ้พยีงดขูอ้มลูของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) แต่ไม่สามารถก าหนด

ค่าพารามเิตอรส์ าหรบัการควบคุมแบบRemote ,ใชก้ารควบคุมแบบ Remote เพือ่ Shutdown และ

ก าหนดวธิเีพิอ่การแจง้เตอืน  

3.7 การให ้SNMPเป็นศูนยก์ลางตรวจสอบควบคุม 

 ลกัษณะการท างานทีใ่ห ้SNMPเป็นศูนยก์ลางตรวจสอบควบคุม จะช่วยใหส้ามารถ ตรวจสอบ

สถานะของ เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ทีอ่ยู่ในสถานทีต่่างๆกนั ดว้ยการด์ SNMP แมว้่าผูใ้ชง้านจะอยู่

ห่างออกไปหลายพนัไมล ์เมื่อเหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้ WinPower จะรายงานมายงัผูใ้ชถ้งึเหตุการณ์

ผดิปกตนิัน้ผ่านทาง ขอ้ความผ่านเครอืขา่ย, SMS, E-Mail, หรอืหน้าต่างแสดงขอ้ความแจง้เตอืน ดงันัน้ 

ผูใ้ชง้านสามารถรูส้ถานะอย่างทนัท่วงทแีละสามารถป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีเ่ครื่อง

ส ารองไฟฟ้า Shutdown อย่างทนัททีนัใด 

 บนัทกึ : WinPower ท าไดเ้พยีงตรวจสอบสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)ทีม่กีารด์SNMP 

WinPower ไม่สามารถตดักระแสไฟฟ้าขาออก และไม่สามารถ Shutdownเครื่องคอมพวิเตอร ์ในกรณีที่

ผูใ้ชง้านตอ้งการทีจ่ะควบคุมเครื่องส ารองไฟฟ้า หรอืตอ้งการทีป้่องกนัความเสยีหายใหก้บัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์กรุณารบัขอ้มูลเพิม่เตมิจากคู่มอืการใชง้านการด์ SNMP  
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ไดอะแกรมแสดงสถาปัตยกรรมของแอพพลเิคชัน่ อา้งองิภาพที ่3.7 

 

ภาพที ่3.7 

 3.7.1ด าเนินการแบบผูด้แูลระบบกบัSNMP 

  

ภาพที ่3.7.1 
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 เลอืกโหนด SNMP และเลอืก “ระบบ”( System) >>> “ด าเนินการแบบผูด้แูลระบบ” (Act as 

Administrators) อา้งองิภาพที ่3.7.1 

 รหสัผ่าน default คอื “Administrator” 

 ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขรหสัผ่านโดยเลอืก “แกไ้ขรหสัผ่านส าหรบัผูด้แูลระบบ”(Modify 

Administrator Password) 

▲ รหสัผ่านส าหรบัผูด้แูลระบบและรหสัผ่านส าหรบัagent เป็นรหสัผ่านเดยีวกนั 

 3.7.2การจดัการพืน้ที่ 

 เมื่อใชง้านอย่างผูด้แูลระบบ เลอืก “SNMP” >>> “เพิม่พืน้ที”่(Add Area) โดยจะมหีน้าต่าง 

ส าหรบัระบุขอ้มลูพืน้ที ่อา้งองิภาพที ่3.7.2 

 

ภาพที ่3.7.2 

 ระบุขอ้มลูทีต่ ัง้เชงิภูมศิาสตร ์ในกรอบของ “พืน้ที”่(Area) ทีซ่ึง่เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)หรอื

การด์ SNMP ตัง้อยู่ เช่น กรุงเทพ, เชยีงใหม่ หรอื ทีอ่ื่นๆ เป็นตน้ 

 ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกโหนด SNMP เลอืก คลกิเมาทข์วาแลว้เลอืก “เพิม่พืน้ที”่ (Add Area) ซึง่

จะปรากฎหน้าต่างตามภาพที ่3.7.2 เพือ่ใหคุ้ณเพิม่ขอ้มูลพืน้ทีไ่ดส้ะดวกขึน้ 

 หลงัจากเพิม่ขอ้มลูพืน้ทีส่ าเรจ็ ชื่อพืน้ทีจ่ะปรากฎดา้นล่างใต้ SNMP โหนดในไดอะแกรม เลอืก

ชื่อพืน้ที ่และคลกิเมาทข์วา ผูใ้ชง้านสามารถปรบัแต่งหรอืลบขอ้มลูพืน้ทีอ่อกได ้ขณะเดยีวกนัผูย้งังานยงั

สามารถปรบัแต่งหรอืลบขอ้มลูพืน้ที ่โดยเลอืก “SNMP” >>> “แกไ้ขพืน้ที”่( Modify Area) หรอื “ลบ

พืน้ที”่(Delete Area) 

 3.7.3 การจดัการเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
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 เมื่อเขา้ใชง้านอย่างผูด้แูลระบบ เลอืก “SNMP” >>> “คน้หาอุปกรณ์” (Search Device) จะ

ปรากฎหน้าต่างแสดงส าหรบัเพิม่ขอ้มลูเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) หน้าต่าง “คน้หาอุปกรณ์” (Search 

Device)จะปรากฎตามภาพที ่3.7.3.1 ระบุขอ้มลูช่วงของไอพแีอดเดรส ว่าเริม่ต้นจากไอพแีอดเดรสใด 

และสิน้สุดทีไ่อพแีอดเดรสใด WinPower จะคน้หาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ทีส่ง่ขอ้มลู SNMP และเพิม่ 

UPS เหล่านัน้ภายใตโ้หนด SNMP 

 

ภาพที ่3.7.3.1 

 เมื่อเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS)ถูกเพิม่เขา้ในโหนดอย่างสมบูรณ์ หมายถงึการสือ่สารกบั 

WinPower เป็นปกต ิเมื่อเลอืกทีช่ื่อของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จะเหน็ไดอะแกรม แสดงการท างาน

ของเครื่อง และเหน็ขอ้มลูการก าหนดพารามเิตอรข์องเครื่อง อา้งองิภาพที ่3.7.3.2 
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ภาพที3่.7.3.2 

 

 เลอืกชื่อของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) และคลกิเมาท์ขวา ซึง่ช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถแกไ้ขหรอื

ลบ เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) เช่นเดยีวกนัผูใ้ชง้านสามารถเลอืก  SNMP >>> “แกไ้ขอุปกรณ์”(Modify 

Device) หรอื “ลบอุปกรณ์” (Remove Device) เพิอ่แกไ้ขหรอืลบ 

 เลอืกลงิคจ์ากรายการของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ซึง่จะเชื่อมโยงไปยงัเวปเบราเซอรท์ีแ่สดง

หน้าต่างส าหรบัตรวจสอบจดัการเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) โดยอาศยัการด์SNMP อา้งองิภาพที ่3.7.3.3 
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ภาพที3่.7.3.3 

3.7.4 บนัทกึเหตุการณ์ของ SNMP 

 เขา้ใชส้ทิธอิย่างผูด้แูลระบบ เลอืก SNMP >>> รายการเหตุการณ์ของ SNMP(SNMP Event 

Log) ซึ่งจะปรากฎหน้าต่างแจง้เหตุการณ์ขึน้ อา้งองิภาพที ่3.7.4.1 

 

ภาพที3่.7.4.1 

 เลอืก “สง่ออก” (Export) เพือ่สง่บนัทกึขอ้มลูเหตุการณ์ออกไปในลกัษณะต่างๆ 
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 ความยาวมากทีสุ่ดของเหตุการณ์ทีจ่ะบนัทกึสามารถก าหนดได ้โดยเขา้ใชส้ทิธอิย่างผูด้แูลระบบ 

เลอืก SNMP >>> “ก าหนดค่ารายการเหตุการณ์”(Event Log Setting) ซึง่จะมหีน้าต่างส าหรบั

ก าหนดค่าปรากฎขึน้ อา้งองิภาพที ่3.7.4.2 ค่าdefaultทีก่ าหนดไวค้อื 5000 ค่าสงูสุดทีก่ าหนดได ้คอื 

100000 

 เมื่อการบนัทกึไปถงึค่าสงูสุด WinAgent จะลบบนัทกีเหตุการณ์ทีเ่ก่าทีสุ่ดออกและบนัทกึ

เหตุการณ์ใหม่ โดยอตัโนมตั ิ

 

ภาพที ่3.7.4.2 

 3.7.5 การก าหนดพอรต์เพือ่รบัขอ้มลูSNMP 

 เลอืก SNMP >>> “ก าหนดค่า Port เพือ่รบัขอ้ความจาก SNMP”(SNMP Trap Receiving Port 

Setting) ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดค่า พอรต์เพือ่รบัขอ้มูลSNMP ค่าพอรต์ default คอื 162 

 

ภาพที3่.7.5 

3.8 สว่นอา้งองิ 

 3.8.1 หน่วยวดัอุณหภูม ิ

 ผูใ้ชง้าน สามารถเลอืกหน่วยของอุณหภูมติามความเหมาะสมในการใชง้าน โดยเลอืก “เมนูที่

ชอบ” 
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(Preference) >>> “อุณหภูม”ิ (Temp) หลงัจากนัน้ เลอืก (C) เซลเซยีส หรอื (F) ฟาเรนไฮด์ 

 3.8.2 รปูแบบของการแสดงวนัที ่

 ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรปูแบบของการแสดงวนัที ่โดยเลอืก “เมนูทีช่อบ” 

(Preference) >>> “รปูแบบของวนัที”่ (DateFormat) หลกัจากนัน้ เลอืก year/month/day, 

month/day/year หรอื day/month/year 

 3.8.3 รปูแบบพืน้หลงั 

 ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดพืน้หลงัใหแ้ตกต่างกนั โดยเลอืก “เมนูทีช่อบ” 

(Preference) >>> “รปูแบบพืน้หลงั” (BottomImage) 

3.9 ภาษา 

 WinPower สนบัสนุนภาษาทีห่ลากหลาย ผูใ้ชง้านสามารถเลอืก ภาษาองักฤษ, ภาษาเยอรมนั, 

ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาอติาเลยีน, ภาษาสเปน, ภาษาตุรก,ี ภาษารสัเซยี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาญีปุ่่ นและ 

ภาษาไทย เป็นภาษาทีแ่สดงบนเมนู โดยเลอืก “Language” 

3.10 ฟังก์ชัน่เวปเซฟิเวอร์ 

 บนัทกึ : ระบบปฎบิตักิารตอ้งรองรบั JDK 1.6 ถา้ไม่ WinPower อาจไม่ท างาน 

 WinPower สนบัสนุน ฟังกช์ัน่การท างานแบบเวปเซฟิเวอร ์ผูใ้ชง้านสามารถดสูถานะของเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า (UPS) และ ทดสอบการท างานของแบตเตอรี ่ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ด้ 

 ระบุ URL : http://ไอพแีอดเดรส:8888 ตวัอย่างเช่น http://172.18.139.80:8888 รายชื่อของ 

UPS จะถูกแสดง อา้งองิภาพที ่3.10 

 ค่าพอรต์ default ของ เวปเซฟเวอร ์คอื 8888 ถา้เลขพอรต์ดงักล่าวถูกใชโ้ดยแอพพลเิคชัน่อื่น 

ผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่นพอรต์เพือ่ให ้ฟังกช์ัน่การท างานบนเวปเซฟิเวอรท์ างานอย่างเหมาะสม โดย

เลอืก “Monitor” >>> “Web Server Control” 

 เลอืก “Language” เพือ่เปลีย่นภาษา 

http://ไอพีแอดเดรส:8888/
http://172.18.139.80:8888/
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 เลอืก ชื่อของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ขอ้มลูของเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) จะแสดงขึน้มา  

ขอ้มลูดงักล่าวนี้รวมถงึ กระแสไฟฟ้าขาเขา้ของUPS, กระแสไฟฟ้าขาออกของUPS, พารามเิตอรข์อง

แบตเตอรี,่ เหตุการณ์สองเหตุการณ์ล่าสุด และสถานะของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 เลอืก รายการ “Home” บนหน้าแสดงขอ้มลูของUPS เพือ่กลบัไปยงัหน้าต่างทีแ่สดงรายชื่อของ

เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

  เลอืก รายการ “Control” บนหน้าแสดงขอ้มลูของUPS เพือ่สัง่ใหท้ดสอบแบตเตอรี ่ส าหรบัเครื่อง

ส ารองไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อโดยตรงกบั WinPower (Local) ผุใ้ชง้านจะตอ้งใสร่หสัผ่านของ WinPower และ

หลงัจากนัน้จงึค่อยสัง่งานใหท้ดสอบแบตเตอรี ่ในหวัขอ้นี้ท่านสามารถไดข้อ้มลูเพิม่เตมิจากหวัขอ้ 3.1.1 

ส าหรบัทราบรหสัผ่านทีเ่ป็นdefault ในกรณีของ เครื่องส ารองไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อแบบ SNMP ฟังกช์ัน่

ทดสอบแบตเตอรี ่จะถูกเชื่อมโยงไปที ่เวปเบราเซอรโ์ดยอาศยั SNMP ผูใ้ชง้านสามารถใสร่หสัผ่านของ

การด์ SNMP เพือ่สัง่งานทดสอบแบตเตอรี ่โดยดรูหสัผ่านการควบคุมบนเวปไดจ้ากคู่มอืการใชง้าน

การด์SNMP 
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ภาพที3่.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     บทที4่ ค าถามทีพ่บบ่อย 

4.1 วธิทีีจ่ะแกปั้ญหาถา้พอรต์ของ WinPower ใชง้านโดยโปรแกรมอื่น 

 บางครัง้ WinPower เริม่ต้นการท างานไม่ได้ค้างที่ 9% นัน่เป็นเพราะ พอร์ต RMI TCP 2099 

ถูกใชโ้ดยโปรแกรมอื่น ดงันัน้ตวัจดัการของ WinPower จงึไม่สามารถเริม่ต้นการท างานไดเ้ป็นปกติ ถ้า

ตวัจดัการของ WinPower ลม้เหลวทีจ่ะเริม่ต้นการท างานเพราะพอรต์ถูกใชโ้ดยโปรแกรมอื่น WinPower

จะพยายามที่จะใช้พอร์ตใหม่ และแก้ไขสคริปต์ระบุพอร์ตใหม่บันทึกลงใน portConfig.rmi ในเวลา

เดยีวกนั WinPower จะรายงานไปยงัผู้ใชง้านว่าพอรต์เดมิ (2099) ถูกใชง้านโดยโปรแกรมอื่น และแจ้ง

เตอืนให้ผู้ใช้งาน “ออกจากการใช้งาน WinPower และเริม่ต้นการท างานใหม่อกีครัง้ภายหลงั” ผู้ใชง้าน

จะต้องกด “ตกลง” และจน สญัลกัษณ์ของ WinPower หายไป (จากบรเิวณ SystemTray ขวาล่าง ใน 

OS Windows)  หลงัจากนัน้ถงึค่อยเริม่ต้นการท างานWinPowerใหม่ WinPower จะใช้พอรต์ที่ระบุใหม่ 

ตามportConfig.rmi และจะสามารถเริ่มต้นการท างานใหม่ได้เป็นปกติ อีกวีธีหนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถ

ปรบัแต่งค่าพอรต์โดยแกไ้ข portConfig.rmi โดยตรง ไฟลน์ี้อยู่ที ่c:\Program File\ไฟลข์องWinPower 

▲พอร์ตที่WinPowerใช้ได้แก่  TCP2099, UDP2198, UDP2199, UDP2200 และ UDP1824 โดย

พอร์ต TCP2099 สามารถแก้ไขได้ ขณะที่พอร์ต UDP แก้ไขไม่ได้ พอร์ต UDP2198, UDP2199, 
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UDP2200ใช้ส าหรับจัดการการควบคุมในแบบRemote ถ้าพอร์ตเหล่านี้ ไม่ถูกต้องหรือถูกใช้โดย

โปรแกรมอื้น การควบคุมในแบบRemoteจะใชง้านไม่ได ้โดยที ่พอรต์ UDP 1824 ใชส้ าหรบัฟังกช์ัน่การ

ท างานแบบ SNMP 

4.2 การก าหนดค่าทางการจ่ายพลังงานให้แก่คอมพิวเตอร์โดยเครื่องส ารองไฟฟ้าหลายเครื่องอย่าง

ปลอดภยั 

 ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อโดยตรงกบัWinPower ถา้มเีครื่องส ารองไฟฟ้าจ่ายพลงังาน

ให้มากกว่าหนึ่ งแหล่งให้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องนั ้น ตามภาพที่ 4.2.1  ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่ให้

คอมพวิเตอรเ์ครื่องดงักล่าวนี้ปิดอย่างปลอดภยัหรอืก่อนที่เครื่องส ารองไฟฟ้าทัง้หมดจะไม่สามารถจ่าย

กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่คอมพวิเตอรไ์ด ้ผูใ้ชง้านจะตอ้งเลอืก ตวัเลอืก “อุปกรณ์” (Device) >>> “ตัง้ค่าส าหรบั

ปิดระบบ”(Shutdown Parameter) >>> “ใช้แหล่งไฟฟ้าจาก UPS 2 เครื่อง”(Multi-UPS input)  อ้างอิง

ภาพที่ 4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ถูก Shutdown จนกว่าเงื่อนไขเพื่อให้มีการสัง่ Shutdown จะ

เกดิขึน้ครบ 

 

 

 

ภาพที ่4.2.1 
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 ภาพที4่.2.2 

 ส าหรบัคอมพวิเตอรท์ีค่วบคุมแบบRemote ทีไ่ม่ไดส้ื่อสารโดยตรงกบัเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) : 

ถ้ามเีครื่องส ารองไฟฟ้าจ่ายพลงังานให้แก่คอมพวิเตอรด์งักล่าวมากกว่า 1เครื่อง , ถ้าผูใ้ช้งานต้องการที่

ให้คอมพวิเตอรเ์ครื่องดงักล่าวนี้ปิดอย่างปลอดภยัหรอืก่อนที่เครื่องส ารองไฟฟ้าทัง้หมดจะไม่สามารถ

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คอมพวิเตอรไ์ด้ คุณต้องก าหนดค่าให้กบัWinPower ที่ติดตัง้บนคอมพวิเตอร์ที่

ควบคุมแบบRemote ที่จะถูกปิดโดยคอมพวิเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง  อ้างอิงภาพที่ 4.2.3 และในตวัเลือก 

“อุปกรณ์ ” (Device) >>> “ตั ้งค่ าส าหรับ ปิดระบบ ”(Shutdown Parameter) บนในไดอะล็อกของ

คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง ที่WinPower สื่อสารกบัเครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) 2 เครื่อง เพื่อสัง่ Shutdown 

คอมพวิเตอรท์ี่ควบคุมแบบRemote เงื่อนไขเพื่อปฎิบตัติามค าสัง่ที่ก าหนดไว้ในกรณีอาจเกดิกบัเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า(UPS) ต้องถูกก าหนดแยกกัน อ้างอิงภาพที่ 4.2.4 และ ภาพที่ 4.2.5 คอมพิวเตอร์ที่

ควบคุมแบบRemote จะไม่ถูก Shutdown จนกว่าเงือ่นไขเพือ่ใหม้กีารสัง่ Shutdown จะเกดิขึน้ครบ 
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ภาพที ่4.2.3 
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ภาพที ่4.2.4 

 

ภาพที ่4.2.5 

4.3 การสือ่สารระหว่างเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) และ WinPower บน Debian Etch Stable 2.6 18-5-

486 

 ค าถาม: 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า(UPS) ไม่สามารถสือ่สารกบั WinPower บน Debian Etch Stable 2.6 18-5-

486  

 วธิแีกปั้ญหา: 

 ต่อไปนี้เป็นขัน้ตอนเพือ่แกปั้ญหาดงักล่าว : 
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 ขัน้แรก : เขา้สู ่Debian อย่าง root user (ระดบัผูดุ้แลระบบบนMac OS) การไดร้บัอนุญาตของ

ผูใ้ชท้ัว่ไป ถูกจ ากดัในการตดิตัง้ Software แต่ถา้ root user ถูกปฎเิสธ โดย Debian ในกรณีนี้

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการก าหนดสทิธทิีพ่เิศษเพิม่เตมิขึน้ 

 บนัทกึ: 

a. ในหน้าต่างลอ็กอนิ มสีามไอคอน “Language”, “Session” และ “Action” ใหเ้ลอืก 

“Action” 

b. เลอืก ไอคอนสุดทา้ย “configure the login manager” ในหน้าต่างป็อปอพั 

c. เลอืก ไอคอน “seculity” ในหน้าต่างป็อปอพั 

d. เลอืก “allow local system administrator login” 

ขัน้ทีส่อง : ใสช่ื่อผูใ้ชง้านทีเ่ป็น root และ รหสัผ่าน หลงัจากนัน้ ตดิตัง้ WinPower โดยไม่ใชต้วั

ช่วยตดิตัง้ (Manually) โดยใชค้ าสัง่ “./agent start” เพือ่เริม่ตน้เซอรว์สิของ WinPower และ

หลงัจากนัน้ใชค้ าสัง่ “./monitor” เพือ่เริม่ตน้หน้าต่างควบคุม (Monitor) 

บนัทกึ: 

a. ถา้ค าสัง่ในขัน้ตอนทีส่ามไดถู้กปฎบิตั ิถา้ไม่ปัญหาใดในการลอ็กอนิเป้นระดบั root user 

หรอื ผุใ้ชง้านทัว่ไป  การสือ่สารควรจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

b.  ถา้ค าสัง่ในขัน้ตอนทีส่ามไม่ไดถู้กปฎบิตั ิผูใ้ชง้าน จะตอ้งลอ็กอนิเป็นระดบั root user 

และใชค้ าสัง่ “./agent Start” เพือ่เริม่ตน้เซอรว์สิของ WinPower ถา้ลอ็กอนิเป็นผูใ้ชง้าน

ทัว่ไป การสือ่สารกบัเครื่องส ารองไฟฟ้าจะลม้เหลว 

 

4.4 การสือ่สารระหว่างเครื่องส ารองไฟฟ้า กบั WinPower บน RedHat 2.6.9 

 ค าถาม : 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ไม่สามารถสือ่สารกบั WinPower บน RedHat Core 2.6.9 

 วธิแีกไ้ขปัญหา : 
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 เพิม่ขอ้ความ “ none/proc/bus usbdevfs defaults 0 0” ลงในเอกสาร “/etc/fstab”,ซึ่ง 

WinPower จะคน้หาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เมื่อเลอืกเมนู “คน้หาอุปกรณ์อตัโนมตั”ิ (Auto Search 

Device) 

4.5 Mac 10.5 เปิดอนิเตอรเ์ฟซเทอมนิอล สามารถถูกShutdown เป็นปกต ิ

 ค าถาม : 

 ระบบปฎบิตักิาร Mac 10.5 พรอ้มดว้ยกรณีเปิดอนิเตอรเ์ฟซเทอมนิอล ไม่สามารถถูก 

Shutdown อย่างเหมาะสมโดย WinPower ลกัษณะขอ้มลูนี้จะถูกแสดงตามภาพดา้นล่าง 

 

 วธิแีกไ้ขปัญหา : 

 เปลีย่นการตัง้ค่าเทอรม์นิอล : เลอืก “Terminal” ทีถู่กแสดงอยู่บนมุมซา้ยของ ระบบปฎบิตักิาร

Mac 10.5 และเลอืก “Preferences…” จะมหีน้าต่างปรากฎขึน้ดา้นล่าง ใหเ้ลอืก “ Never” จาก “ Prompt 

before closing” ในหน้า “shell” 
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4.6 วธิใีช ้WinPower บน Windows Server 2008 

การเตรยีมความพรอ้มบน Window Server 2008 

 ก่อนตดิตัง้ WinPower ตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนว่า ก าหนดค่า Window Server 2008 ไวถู้กตอ้ง 

รวมถงึการตัง้ค่าพอรต์และเครอืขา่ย (Network) 

 บนัทกึ : ถา้คุณตอ้งการทีจ่ะก าหนด WinPower โดย Agent ตวัอื่น ตอ้งปิด firewall ก่อนถา้คุณ

ตอ้งการทีจ่ะใช ้ฟังกช์ัน่ Remote Desktop คุณตอ้งเปิดฟังกช์ัน่การท างานนี้ก่อน   

 ค าสัง่ดา้นล่างนี้อาจถูกใช้ 

➢ ค าสัง่ปิด firewall 

ค าสัง่ : netsh firewall set opmode disable 

➢ เปิด Remote Desktop 

1. เขา้ค าสัง่ “regedit” เพือ่เปิด “REGEDIT UI” 

2. แกไ้ข HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal 

Server\fDentTSConnections=0 
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3. เปิดพอรต์ ส าหรบัฟังก์ชัน่การท างานแบบ Remote Desktop 

ใชค้ าสัง่ : Netsh firewall set portopening tcp 3389 

การตดิตัง้ WinPower 

➢ คดัลอกไฟลต์ดิตัง้ “setup.exe” วางที ่Windows Server 2008 

➢ ไปยงัต าแหน่งทีว่างไฟลต์ดิตัง้ไว ้

➢ เริม่การตดิตัง้ 

ผูใ้ชง้านสามารถตดิตัง้ WinPower ไดท้ัง้แบบไม่แจง้เตอืนและแบบปกติ 

วธิตีดิตัง้แบบไม่แจง้เตอืน : เขา้ค าสัง่ “setup –I silent” หรอื “setup.exe –t silent” 

หลงัจากนัน้การตดิตัง้จะเริม่ด าเนินการ, รอสกัครู่จนด าเนินการเสรจ็ 

    วธิตีดิตัง้แบบปกต ิ: เขา้ค าสัง่ “setup” หรอื “setup.exe” หลงัจากนัน้การตดิตัง้จะเริม่

ด าเนินการ, คลกิ “next” จนด าเนินการตดิตัง้เสรจ็ 

ตรวจสอบถา้การตดิตัง้ส าเรจ็ 

1. เขา้ตามเสน้ทางทีต่ดิตัง้ ค่าdefault ของเสน้ทาง คอื c:\Program file 

(x86)\MonitorSoftware, หาไฟล ์“UPSEVENT.CSV”, เขา้ค าสัง่ “type UPSEVENT.CSV” 

บนัทกึการท างานของAgent จะถูกแสดง อา้งองิ Screenshot ดา้นล่าง 

ทีแ่สดงว่า WinPower ก าลงัท างานอยู่ 

 

2. เขา้ตามเสน้ทางทีต่ดิตัง้ เพือ่เริม่ตน้ WinPower ดว้ยค าสัง่ “Manager”  WinPower จะแสดง

ตามภาพขา้งล่าง 
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3. ตรวจสอบสถานะในการประมวลผลของ WinPower เขา้ค าสัง่ “tasklist” เพือ่เปิด task 

manager ด ูscreenshot ดา้นล่าง ถา้ทุกขัน้ตอนท างานเป็นปกต ิ(ในกรอบแดง) นัน่แสดง

ว่า WinPower ท างานเป็นปกต ิ
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 การถอนการตดิตัง้ WinPower 

1. ปิดหน้าต่างแสดงผลของ WinPower เขา้ไปยงัต าแหน่งทีต่ดิตัง้โปรแกรมไว ้ซึง่ค่า default 

จะอยู่ที ่c:\Program file(X86)\MonitorSoftware, ใชค้ าสัง่ “wpExit” เพือ่หยุดการท างานของ 

WinPower หลงัจากนัน้รอสกัครู่ 

2. เขา้ไปยงัต าแหน่งทีต่ดิตัง้โปรแกรมไว ้ซึง่ค่า default จะอยู่ที ่c:\Program 

file(X86)\MonitorSoftware, หาไฟล ์“UninstallerData” 

ผูใ้ชง้านสามารถถอนการตดิตัง้ทัง้แบบไม่แจง้เตอืนและแบบปกติ 

วธิถีอนการตดิตัง้แบบไม่แจง้เตอืน : เขา้ใชไ้ฟล ์“UninstallerData”หลงัจากนัน้ใชค้ าสัง่  

“Uninstall –I silent” หรอื “Uninstall.exe –t silent”หลงัจากนัน้การถอนการตดิตัง้จะเริม่

ด าเนินการ, รอสกัครู่จนด าเนินการเสรจ็ 

    วธิตีดิตัง้แบบปกต ิ: เขา้ใชไ้ฟล ์“UninstallerData”หลงัจากนัน้ใชค้ าสัง่ “Uninstall” หรอื 

“Uninstall.exe” เพือ่ถอนการตดิตัง้ WinPower , คลกิ “next” จนด าเนินการถอนการตดิตัง้

เสรจ็ 

4.7 วธิกีารใช ้WinPower บน VMware ESX 3.5/4.0/4.1 

 ในสว่นน้ีจะใหค้ าอธบิายการตดิตัง้และก าหนดค่า WinPower บน เซฟิเวอร ์VMware ESX  

WinPower อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเชื่อมต่อ VMware ESX 3.5/4.0/4.1กบัเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) โดยใช้

พอรต์ RS232 หรอื USB 

 บนัทกึ : เมื่อตอ้งการทีจ่ะเชื่อมต่อ VMware ESX 3.5/4.0/4.1กบัเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) โดย

ใชพ้อรต์ USB ผูใ้ชง้านตอ้งท าค าสัง่เพือ่เปิดใชง้าน usb.0 ในระบบของคุณ เพือ่ใหก้ารสือ่สารทางพอรต์ 

USB เป็นปกต ิหลงัจากนัน้เริม่ตน้ เซฟิเวอร ์VMware ESX 4.0/4.1ค าสัง่ทีใ่ช ้: esxcfg-module –s 

“libusb_support=1” usb.0 

 ถา้ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งการทีจ่ะระบุค าสัง่ดา้นบน ผูใ้ชง้านสามารถเริม่ต้น WinPowerหลงัจากตดิตัง้

ครัง้แรก หลงัจากนัน้เริม่ตน้เซฟิเวอร ์VMware ESX 4.0/4.1 ใหม่ การสือ่สารทางพอรต์ USB จะเป็น

ปกต ิ 

 WinPower จะตรวจสอบและก าหนดค่าผ่านทาง Agent ทัง้ใน OS Windows หรอื Linux 
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 WinPower แจง้เตอืนเหตุการณ์เกีย่วกบักระแสไฟฟ้าของ VMware หรอืการแจง้เตอืนของเครื่อง

ส ารองไฟฟ้าดว้ยหน้าต่างขอ้มลูแจง้เตอืนบนเครอืขา่ยบนConsole WinPower ยงัช่วยปิดเซฟิเวอร ์

VMware ESX และ virtual machine ทีอ่ยู่บน VMware อย่างปลอดภยั 

 ก่อนปิดระบบ VMware ESX ใช ้สครปิต ์Shutdown.sh เพือ่ปิด virtual machine ทีอ่ยู่บน 

VMware อย่างปลอดภยั 

 การท างานของWinPower ทัง้หมดไดร้บัการทดสอบบนเซฟิเวอร ์VMware โดยม ีvirtual 

machine ทีอ่ยู่บน VMware 2 Guest (Windows 2003 และ Windows XP) ภายใตเ้งือ่นไขต่างๆ 

ตวัอย่างเช่น : 

 • เครื่องส ารองไฟฟ้าแบตเตอรีต่ ่า 

• ระยะเวลาใชก้ระแสจากแบตเตอรีส่ ิน้สุด 

การทดสอบการท างานรวมถงึ : 

 • การปิด เซฟิเวอร ์VMware อย่างปลอดภยั 

 • การปิด virtual machine ทีอ่ยู่บน VMware อย่างปลอดภยั 

 • WinPower แสดงแจง้เตอืนเหตุการณ์เกี่ยวกบักระแสไฟฟ้าของ VMware หรอืการแจง้เตอืน

ของเครื่องส ารองไฟฟ้า 

การตดิตัง้ 

 เนื้อหาในสว่นนี้จะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการตดิตัง้และการก าหนดค่า WinPower บน เซฟิเวอร ์

VMware และ ตดิตัง้เครื่องมอืของ VMware บน virtual machine 

 ความตอ้งการทีจ่ าเป็น : 

 • เซฟิเวอร ์VMware มพีืน้ทีว่่าง ฮารด์ดสิ 125 MB 

 • VMware Infrastructure client ตอ้งถูกตดิตัง้ บน VMware Guest  

 การตดิตัง้ Software 

 วธีกีารตดิตัง้ WinPower : 
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1. ดาวน์โหลด WinPower จากเวปไซด ์หรอืจาก แผ่น CD ทีม่าพรอ้มเครื่องส ารองไฟฟ้า 

2. ใชค้ าสัง่ต่อไปนี้ส าหรบัตดิตัง้ WinPower : 

▲ส าหรบัการตดิตัง้จาก CD ใชค้ าสัง่ : 

Mount/dev/cdrom/mnt 

Cd/mnt/Linux 

./setup_console.bin 

▲ส าหรบัการตดิตัง้โดยใชไ้ฟลจ์ากการดาวน์โหลด ใชค้ าสัง่ : 

Tar –zxvf WinPower_setup_Linux.tar.gz 

cd /mnt/Linux 

./setup_console.bin 

3. เริม่ตน้ Agent จากต าแหน่งทีต่ดิตัง้, ใชค้ าสัง่ : 

./agent start 

การตดิตัง้ VMware Tools บน virtual machine ทีเ่ป็น OS Windows 

 วธิกีารตดิตัง้ VMware Tools บนvirtual machineทีเ่ป็น OS Windows : 

1. บนหน้า VM Templates เคลื่อนเคอเซอรไ์ปเหนือ ชื่อTemplate ของ virtual machine  

และเลอืกด ูConsole จาก ตวัเลอืก Menu 

2. ใสแ่ผ่นและเริม่ตดิตัง้จากแผ่นส าหรบั OS Windows 

3. ลอ็กอนิเขา้ระบบปฎบิตักิารของvirtual machine และเลอืกตดิตัง้ VMware Tools 

4. จากภายในระบบปฎบิตักิารของvirtual machine ยนืยนัการตดิตัง้ VMware Toolsและเริม่

ท างานตวัช่วย Install Shield 

▲ถา้ auto-run ถูกเปิดในระบบปฎบิตักิารของ virtual machine ( ซึง่เป็นค่า default ของ OS 

Windows) หน้าต่างตดิตัง้จะเปิดอตัโนมตั ิ 
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▲ถา้ auto-run ไม่ถูกเปิด เริม่ตน้ตน้ตวัตดิตัง้ VMware Tools โดยเลอืก  Start >>> Run และ

พมิพ ์D:\setup.exe ที ่D: เป็น ไดรฟ์ของ CD-ROM จ าลอง 

5. ปฎบิตัติามค าแนะน าบนหน้าจอแสดงผล 

▲บนระบบปฏบิตักิาร Windows Server 2003, ไดรเวอร ์SVGA จะถูกตดิตัง้อตัโนมตัแิละ OS 

บน virtual machine จะใชง้านไดรเวอรต์วันี้ไดภ้ายหลงั เริม่ตน้การท างานใหม่ (reboot) 

▲หลงัจากตดิตัง้ VMware Tools ส าหรบัระบบปฎบิตักิาร Windows 2000 และ Windows XP 

บน virtual machine ตอ้ง เริม่ตน้การท างานใหม่ (reboot)ก่อน ถงึจะใชง้านไดรเวอรท์ีต่ดิตัง้ได้ 

การตดิตัง้ VMware Tools บน virtual machine ทีใ่ช ้Linux 

 ชุดตดิตัง้ VMware Toolsอยู่บน CD ตดิตัง้ของ VMware Server ทีต่ าแหน่ง \VMWare\RPMS 

 วธีกีารตดิตัง้ VMware Tools ส าหรบั virtual machine ทีใ่ช ้Linux : 

1. บนหน้า Templates เคลื่อนเคอเซอรไ์ปเหนือ Template ของ virtual machine และเลอืก 

View Console จากตวัเลอืก Menu 

2. ใสแผ่น CD และเริม่ตดิตัง้จากแผ่น ส าหรบัเซฟิเวอร ์VMware 

3. ลอ็กอนิเขา้ระบบปฎบิตักิารของvirtual machine และเลอืกตดิตัง้ VMware Tools 

4. บงัคบัใหเ้ล่นจากแผ่น CD (Mount) ดว้ยค าสัง่ : 

Mount/dev/cdrom/mnt 

5. ตดิตัง้โดยใชค้ าสัง่ : 

cd/mnt/VMware/RPMS 

rpm –Uvh VMware-esx-tools-***.i386.rpm 

บนัทกึ: ชื่อชุดตดิตัง้สว่นใหญ่จะแตกต่างกนั 

6. ก าหนดค่า VMware Tools ดว้ยค าสัง่ : 

Vmware-config-tools.pl 
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7. เลอืกหมายเลข : 1 

 

8. เริม่ตน้ VMware Tools ดว้ยค าสัง่ : 

Vmware-toolbox & 

VMware Tools ถา้มนัสามารถใชง้านไดป้กตมินัจะปรากฎบน summary row displays(อา้งองิภาพที ่

4.7.1) 

 

ภาพที ่4.7.1 

การก าหนดค่า 

 ในสว่นน้ีจะอธบิายการก าหนดค่าส าหรบัWinPower และ ส าหรบั เซฟิเวอรV์Mware 

 การก าหนดค่าให ้WinPower 

 เซฟืเวอร ์VMware ท างานในลกัษณะ Console และไม่สามารถถูกใชส้ าหรบัก าหนดค่า ตอ้งใช ้

Agent ทีเ่ป็นรุ่นเดยีวกนั เพื่อก าหนดค่าใหก้บัเซฟิเวอร ์VMware 
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1. เริม่ตน้หน้าแสดงผลส าหรบัการจดัการ บนAgentทีท่ าหน้าทีค่วบคุม ในระบบปฎบิตักิาร 

Windows 

2. ถา้สองAgent อยู่ในวงLAN เดยีวกนั ไครเอนดข์อง เซฟิเวอร ์VMware จะเพิม่ลกัษณะ 

โครงสรา้งเครอืขา่ยทางกายภาพ(topology) อตัโนมตั ิหรอืมฉิะนัน้ ใหใ้ชว้ธิเีพิม่ Agent โดย

ผูใ้ชง้าน(เลอืก Monitor Remote Device จากเมนู Monitor)  WinPower จะคน้หาเครื่องส ารอง

ไฟฟ้าอตัโนมตัติัง้แต่ครัง้แรกเมื่อ Agent เริม่ตน้ท างานหลงัจากตดิตัง้แลว้ 

ถา้การคน้หาลม้เหลว : 

▲ เลอืก VMware Server Agent จากแผนผงัทางขวามอืของหน้าต่างควบคุมของ WinPower 

▲เขา้ใชส้ทิธอิย่างผูด้แูลระบบ, หลงัจากนัน้ เลอืก “ระบบ”(System)>>>“คน้หาอุปกรณ์

อตัโนมตั”ิ(Auto Search Device) เครื่องส ารองไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่ออยู่กบัเซฟิเวอร์VMware จะ

ปรากฎบนแผนผงัทางขวามอืของหน้าต่างควบคุมของ WinPower 

3. เลอืก “อุปกรณ์”(Device)>>> “ตัง้ค่าส าหรบัปิดระบบ” (Shutdown Parameter) ตัง้ระยะเวลา

ใชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอรี ่เลอืกตวัเลอืก (check box) “เริม่ปิดระบบทนัทเีมื่อแบตเตอรีก่ าลงัไฟ

ต ่า”(Begin Shutdown Immediately if Battery Low) และตวัเลอืก(check box) “ท าค าสัง่ก่อน

ปิดระบบ”(Run Command File before Shutdown) อา้งองิภาพที ่4.7.2 
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ภาพที ่4.7.2 

ก าหนดค่าเซฟิเวอร ์VMware 

 สว่นประกอบฮารด์แวรท์ัง้หมดตอ้งมกีารก าหนดค่าเครอืขา่ยในการท างาน ทีอ่นุญาตให ้สว่น

ต่างๆเหล่านัน้สือ่สารอย่างอสิระระหว่างกนั โดยWinPower ใช ้TCP และ UDP ส าหรบัสือ่สารกบัเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า 

1. ท าใหแ้น่ใจว่าพอรต์ UDP ถูกเปิดใหใ้ชง้าน บนไฟรว์อลลข์อง เซฟิเวอร ์ESX  

คอืพอรต์ 2198,2199,2200 
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2. ท าใหแ้น่ใจว่าพอรต์ TCP ถูกเปิดใหใ้ชง้าน บนไฟรว์อลลข์อง เซฟิเวอร ์ESX คอืพอรต์2099 

ตวัอย่างเช่น :  

Esexcfg-firewall -0 2198,udp,in,UPSMS 

Esexcfg-firewall -0 2199,udp,in,UPSMS 

3. ถา้คุณตอ้งการทีจ่ะปิดไฟรว์อลลอ์ย่างถาวร ใชค้ าสัง่ : chkconfig iptables off 

4. ถา้คุณตอ้งการทีจ่ะปิดไฟรว์อลลเ์ป็นการชัว่คราว ใชค้ าสัง่ : chkconfig iptables stop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


