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 ส่ิงที่สําคัญ** **
 อุปกรณน้ีคือ ที่ออกแบบมาเปนพิเศษใหสามารถบูทกับ ได  CD-ROM DOS SeaTools 
 ไดรับการออกแบบมาใหสามารถทํางานกับ เทานั้น และไมสามารถใชกับวินโดวไดDOS 

 จะไมทํางานในกลองขอความของ ในวินโดว โปรดดูรายละเอียดที่SeaTools DOS 
 สวนของ การใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูทดวย น้ี“ SeaTools” CD 

_____________________________________________________________________

Seagate Technology LLC
 SeaTools for DOS v2.23
 สงวนลิขสิทธ์ิ โดย สงวนลิขสิทธ์ิ(c) 2010 Seagate Technology LLC. 
_____________________________________________________________________

       ขอตอนรับสูซอฟตแวร ของ SeaTools for DOS Seagate

 คูมือผูใชฉบับนี้จะมีบอกขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ ใหคุณทราบ SeaTools 
โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนเริ่มใชซอฟตแวร

 เปนเครื่องมือการตรวจสอบระบบที่ใชงานงายและ SeaTools for DOS 
สามารถชวยใหคุณตรวจสอบไดวามีอะไรที่เปนการขัดขวางไมใหคุณเขาถึงขอมูล

 ในเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและคอมพิวเตอรโนตบุคของคุณ โดยจะรวมถึงการทดสอบตางๆ หลายรายการที่จะ

 ตรวจสอบสวนตางๆ ทางกายภาพของดิสกไดรฟ หรือ ของคุณSeagate Maxtor 
 รวมถึงดิสกไดรฟที่ไมไดเปนของ ดวยSeagate 

สารบัญ

-----------------
 เหตุใดจึงตองใช  1.  SeaTools?
 การใช  2.  SeaTools
 รหัสความผิดพลาด 3.  
 หัวขอเกี่ยวกับความชวยเหลือ พบสวนที่ผิดพลาด 4.  : “ ”
 การแกไขปญหา 5.  
 ขอจํากัดดานการใชงาน 6.  
 ความตองการของระบบ 7.  
 ประวัติการแกไข 8.  
 ลิขสิทธ์ิแบบ และ  9.  FreeDOS GNU Public
 สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใช10.  

=====================================================================

 เหตุใดจึงตองใช 1. SeaTools?
----------------------
 หลังการตรวจสอบพบวา ไดรฟเปนจํานวนมากที่ลูกคาสงคืนกลับมาให เพื่อการตรวจสอบนั้น Seagate 
 ไมพบปญหาใดๆ การสงคืนไดรฟเพื่อรับบริการรับประกันน้ันจะทําใหระบบ“ ” (NPF)  
 ของคุณอาจตองเสียเวลาและกอใหเกิดความไมสะดวกตอคุณในการสงไดรฟกลับมาใหเรา เพื่อประโยชนของตัวคุณเอง
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 กอนจะสงไดรฟคืนใหเรา คุณควรจะ ตรวจสอบวาจําเปนตองสงไดรฟคืนจริงๆ หรือไม อุปกรณการตรวจสอบฮารดดิสก

 ชนิดน้ีจะชวยใหคุณสามารถกระทําการดังกลาวได และสามารถ ชวยใหคุณประหยัดเวลาและชวยปกปองขอมูลของคุณ

     สาเหตุหลักของการไมพบความผิดพลาดใดๆ คือ:

 ไฟลระบบถูกรบกวน    * 
 ไดรฟเวอรถูกรบกวน    * 
 มาสเตอรบูทเสียหาย    * 
 ระบบถูกไวรัสและโทรจันทําราย    * 
 สปายแวร แอดแวร และคียสสโตรก ล็อกเกอร     * 
 ฮารดแวรทํางานผิดพลาด    * 

 ซอฟตแวร น้ันสามารถโหลดและใชงานไดงาย คําแนะนํา Seagate SeaTools 
 ไปนี้จะชวยใหคุณใชประโยชนจากซอฟตแวรชนิดใหมน้ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หากคุณมีคําถามใดๆ

 เกี่ยวกับซอฟตแวรน้ีหรือซอฟแวรอ่ืนๆ ผลิตภัณฑและการบริการอื่นใดของ Seagate
โปรดติดตอผูจัดจําหนายระบบของคุณ

=====================================================================

 การใช 2. SeaTools
-----------------
 อยานํา ของ ออกจากเครื่องในขณะที่ทําการทดสอบCD SeaTools 
 ดวยซอฟตแวร ของ SeaTools Seagate
  ====================

     ก รีบูทระบบของคุณใหม. 
       -------------------------------
        ใส แลวรีบูทหรือเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ระบบจะบูทเขาสูระบบปฏิบัติการ CD SeaTools 
 หากระบบของคุณ ไมสามารถบูทได ใหดูที่สวนของการแกไขปญหา ในสวนตอๆ ไปFreeDOS #5 
ของคูมือฉบับนี้

     ข เลือกไดรฟที่จะทําการทดสอบ. 
       ---------------------
        หลังจากที่ โหลดเสร็จแลว ระบบจะแสดงรายชื่ออุปกรณการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของระบบคุณ SeaTools 
 โดยระบบจะเรียกไดรฟแรกที่ตรวจพบวา Device 0

        เลือกไดรฟที่ตองการจะตรวจสอบ  ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเลือกไดรฟที่ถูกตอง เครื่องหมายในคอลัมน !  
 รุน จะ ชวยบอกคุณวาคุณไดเลือกไดรฟใดID 

        หนาจอนี้จะเปนการบอกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับไดรฟ เชน หมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียล หมายเลขรุนของ 

 จะเริ่มตนดวยตัวอักษร หมายเลขซีเรียลของ จะเปนตัวเลขSeagate “ST”  Seagate 
และตัวอักษรจํานวนแปดตัว

     ค เลือกการทดสอบที่ตองการ. 
       -------------------
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        จะมีเมนูการตรวจสอบที่สามารถกระทําไดปรากฏขึ้นมา  

        ใหเลือกการทดสอบชนิดที่คุณตองการ

  การทดสอบพื้นฐาน              คุณสมบัติขั้นสูง    ความชวยเหลือ

    การทดสอบแบบรวดเร็ว ตั้งคาความจุ      รายละเอียด(SHORT)   
    การทดสอบแบบละเอียด การลบไดรฟ      ลิขสิทธ์ิ(LONG)    
    การทดสอบแบบอะคูสติก                       ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

        เมื่อคุณทําการ ทดสอบแบบรวดเร็ว ไดรฟสวนใหญจะทําการ ทดสอบดวยตัวเอง “ " 
 การทดสอบไดรฟดวยตัวเอง หรือ คือระบบการตรวจสอบ(Drive Self Test DST) 
 ตามปกติที่เปนระบบพื้นฐานของเฟรมแวรของฮารดไดรฟ เฟรมแวร (Firmware)
 คือโปรแกรมคําส่ังที่ควบคุมดิสกไดรฟ การทํา น้ันจะไมสงผลใดๆ ตอความปลอดภัยของขอมูลDST 

        ไดรฟรุนเกาที่ไมสนับสนุน จะทําการทดสอบแบบเกา ซึ่งจะเหมือนกับ คุณสามารถสั่งให DST DST  
 ทําการ ทดสอบแบบเกาไดโดยการใสคําส่ัง หลัง SeaTools /L seatools.exe.

 การทดสอบแบบรวดเร็ว นั้นเหมาะสมกับทุกกรณี คุณสามารถทําการ ทดสอบแบบละเอียด       " " " ” 
 ซึ่งจะเปนการอานสวนตางๆ ของไดรฟไดหากคุณตองการจะทดสอบอยางละเอียดยิ่งขึ้น

 การทดสอบแบบละเอียด จะใชเวลานาน เน่ืองจาก การทดสอบแบบละเอียด จะอานทุกๆ        " " “ ” 
 สวนของไดรฟ ระยะเวลาที่ใชจะขึ้นอยูกับความเร็วและ ความจุของดิสกไดรฟ

 โดยไดรฟที่มีความจุสูงสุดมักจะ ใชเวลาประมาณ ชั่วโมงในการดําเนินการดังกลาว2-3 
 คุณสามารถจะยกเลิกการทดสอบเมื่อใดก็ได โดยไมสรางความเสียหายใดๆ ใหแกไดรฟ

 การทดสอบแบบละเอียด จะทําการเก็บขอมูล เกี่ยวกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได“ ” 
 หากมีการพบความผิดพลาด ระบบจะแสดงรายชื่อของความผิดพลาดเมื่อส้ินสุดการสแกน

เพื่อใหคุณสามารถซอมแซมหรือแกไขสวนที่มีปญหาได

     ง การตรวจสอบระบบ. 
       --------------------------
 จะทําการทดสอบอยางปลอดภัยตอฮารดดิสกไดรฟหรือ        SeaTools 
 อุปกรณที่เลือกเพื่อตรวจหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น คุณสามารถยกเลิก

 การทดสอบแบบละเอียดไดทุกเมื่อโดยกด ปุม ที่คียบอรดESC ( escape) 

 การทดสอบแบบละเอียด เทานั้นที่สามารถจะตรวจหาสวนที่ผิดพลาด ได        " ” (LBAs) 
 ซึ่งอาจจะเปนสวนใดสวนหนึ่งของไฟลขอมูลหรือแมแต สวนตางๆ ของโครงสรางระบบปฏิบัติการ

 ในบางครั้ง สวนที่เปนปญหาน้ันอาจจะวางเปลาหรือไมไดใชก็ได  เปนเรื่องสําคัญที่ควรจะรูวา

 มีสวนใดของไดรฟบางที่ผิดพลาดและเปนสาเหตุใหขอมูลตางๆ สูญหาย โปรดดูที่สวนที่ 4
 หัวขอเกี่ยวกับความชวยเหลือ พบสวนที่ผิดพลาด สําหรับ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอนี้" : ” 

     จ ขอมูลและผลลัพธการทดสอบ. 
       ----------------------------
        เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จ ระบบจะทําการแสดงผลลัพธ

        การทดสอบ จะมีการบันทึกรายละเอียดไวในไดรฟ RAM

        อาจมีเง่ือนไขการทํางานดังตอไปนี:้

Page 3/17



SeaToolsDOSguide.TH.txt

 ผาน       - 
 ผานหลังจากซอม และ เทานั้น       - (Seagate Maxtor )
 ลมเหลว       - 
 ผูใชส่ังขามการซอม       - 
 เลิกการตรวจสอบ       - 

 ผานหลังจากซอม คือเงื่อนไขพิเศษหากมีการตรวจพบสวนที่ผิดพลาด        “ ” 
 วาเปนพื้นที่ที่ไมสามารถอานไดและผูใชอนุญาต ให พยายามที่จะโอนยายขอมูลไปยังพื้นที่ๆSeaTools 
 วาง และสามารถดําเนินการไดสําเร็จ  โดยจะถือวาฮารดไดรฟนั้นมีสภาพดีพรอมใชงาน

 การคนพบความผิดพลาดเล็กนอยนั้นมักจะถือวาไมเปนเรื่องที่สําคัญ  ตัวอยางเชน มีสวนตางๆ

 เกือบสี่รอยลานสวนในไดรฟขนาด แตถึงอยางไรก็ตาม200 GB 
 คุณควรจะทําการทดสอบแบบละเอียดบอยขึ้น เพื่อดูวาความผิดพลาดมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม

 รหัสการทดสอบสําหรับ เมื่อ พบวา        " SeaTools" - SeaTools for DOS 
 ไดรฟนั้นมีความผิดพลาดที่มีการรับประกันเมื่อทําการทดสอบ ระบบจะทําการแสดง รหัสการตรวจสอบ

 โปรดเก็บรหัสดังกลาวไวหากคุณตองการจะใชสิทธิการรับประกัน เพื่อเปลี่ยนฮารดไดรฟSeaTools 
 สถานะการรับประกันผลิตภัณฑของ จะขึ้นอยูกับ ลักษณะการจัดจําหนายของผลิตภัณฑSeagate 
 หากฮารดไดรฟของคุณเปนสวนประกอบหนึ่งของ ระบบ ประกันของระบบ OEM OEM
จะครอบคลุมถึงไดรฟดวย

        รหัสการตรวจสอบ น้ันจะขึ้นอยูกับชนิดของการทดสอบและความผิดพลาด SeaTools 
 และหมายเลขซีเรียบของผลิตภัณฑ รหัสจะไมซ้ํากัน ระบบ การพิจารณาออนไลน RMA
 จะใชรหัสการทดสอบ เพื่อการดําเนินการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑของคุณ รหัสดังกลาวSeaTools 
 จะบอกให ทราบวาไดรฟนั้นเสียและไมสามารถจะ แกไขใหกลับมาเปนไดรฟที่ดีไดอีกแลวSeagate 

        เมื่อคุณสงไดรฟคืนให โดยกระบวนการรับประกันและการรับคืนออนไลน Seagate 
 คุณจะตองกรอกขอมูลตางๆ เชน หมายเลขซีเรียล หมายเลขรุน และรหัสทดสอบ SeaTools

     ฉ การตั้งคาความจุ. 
       ------------
        ในบางครั้ง ดิสกไดรฟอาจจะมีความจุมากเกินไป และตองการจะลดความจุลงมา โดยสวนใหญแลว 

 ไดรฟที่ลดความจุลงมาจะตองทําการตั้งคากลับมาใหมีความจุสูงสุด ตามเดิม

 โดยสามารถตั้งคาไดสามอยาง ตั้งคาความจุ การตั้งคาตามปกติสําหรับระบบแบบเกา: 32 GB 
 ตั้งคาความจุสูงสุดของไดรฟ  ตั้งคาความจุสูงสุด ตั้งคาความจุดวยตนเอง

ชวยใหคุณสามารถกําหนดขนาดไดตามความตองการ

     ช การลบไดรฟ. 
       -----------
        การเขียนแพทเทิรนขอมูลแบบซีโรฟลนั้นเปนการทําลายขอมูล ซึ่งจะมีผลเหมือนการลบขอมูลออกจากไดรฟ

 จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลลูกคา การลบไดรฟนั้น        Seagate 
 จะสามารถกระทําไดโดยไดรฟของ หรือ เทานั้นSeagate Maxtor 

        โดยสามารถดําเนินการไดสามรูปแบบ:
        ลบแทรคซีโร ใชคําส่ังนี้เพื่อลบการติดตั้ง(Erase Track Zero) 
            ระบบปฏิบัติการเกา  วิธีการนี้จะรวดเร็วมาก
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        ลบเต็มรูปแบบ คําส่ังนี้จะทําการเขียนซีโรที่ทุกๆ สวนของFull Erase) 
            ฮารดไดรฟ  วิธีการนี้จะใชเวลาหลายชั่วโมง

        การลบตามกําหนดเวลา ใชชุดคําส่ังการลบตามการตั้งคาเวลา(Timed Erase) 
            ไดรฟจะลบสวนตางๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด กําหนดจํานวนวินาทีที่ตองการใหระบบทํางาน  กดปุม 

 เพื่อเพิ่มจํานวนT 
        การลบแบบ FDE Crypto (FDE Crypto Erase) 
        หากไดรฟที่ตองการลบเปนดิสกไดรฟรุน จะสามารถใชตัวเลือกนี้ได Full Disk Encryption 
 โดยคุณจะตองมีพาสเวิรดที่ถูกตอง หรือ พิมพไวที่ฉลากดานบนของไดรฟ เพื่อเริ่มSID ( ) 
การลบดวยวิธีดังกลาว

        คุณตองพิมพคําวา เพื่อยืนยันการลบไดรฟYES 

        บอยครั้งที่เราสามารถจะกูคืน ไดรฟที่ผิดปกติ ไดดวยการ “ ” 
 กรอกขอมูลแบบซีโรฟลหรือทําการฟอรแมตในระดับตื้นๆ  ส่ิงนี้

 เกิดขึ้นไดเน่ืองจากดิสกไดรฟในปจจุบันน้ีมีสวนตางๆ เปนพันๆ

สวนที่สามารถจะปรับเปลี่ยนตําแหนงไดโดยอัตโนมัติหาก

 ไดรฟนั้นไมสามารถอานหรือเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก น้ันมีการทํางานแบบSeaTools 
 อานอยางเดียว เพื่อความปลอดภัยของขอมูล จึงทําใหในบางกรณีที่ไดรฟมีสวนที่เปนปญหามากมาย( )  
 หลายสวน ซึ่งไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตําแหนงไปยังตําแหนงอ่ืนได

สามารถที่จะกระทําการดังกลาวไดโดยการเขียนขอมูลไปยังสวนที่ตองการ

การปรับเปลี่ยนตําแหนงไปยังสวนที่ตองการนั้นเปนการดําเนินการตามปกติของไดรฟ

        โปรดดูที่สวนที่ หัวขอเกี่ยวกับความชวยเหลือ พบสวนที่ผิดพลาด4 " : ” 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอนี้

 จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลลูกคา       Seagate 

     ซ การทดสอบแบบอะคูสติก . (Acoustic Test)
       -------------
        ในบางครั้งฮารดไดรฟที่มีปญหาจะมีเสียงดังผิดปกติ  อยางไรก็ตาม บอยครั้งที่พัดลม CPU 
 หรือพาวเวอรซัพพลายเปนแหลงกําเนิดของเสียงดังกลาว ไมใชฮารดไดรฟ

 การทดสอบชนิดน้ีจะปรับการทํางานของไดรฟใหเหมือนกับ ตอนที่ไมไดใชงาน

 หากไดรฟเปนแหลงกําเนิดของเสียง เสียงดังกลาวจะตองเงียบไป  แตหากยังคงมีเสียงอยู คุณจะสามารถ

ทราบไดวาฮารดไดรฟนั้นไมใชแหลงกําเนิดของเสียง

     ฌ ดูบันทึก. 
       --------
        จะมีการบันทึกผลการทดสอบไวเปนไฟลบันทึกที่มีชื่อไฟลตาม หมายเลขซีเรียลของไดรฟ 

 โดยจะสามารถเซฟรายงานดังกลาวไดในแผนฟลอปปดิสก หรือพิมพเปนเอกสารได

 หมายเหตุ หลังจากที่ออกจาก หากไมไดเซฟไฟลบันทึกไวใน        **** ****  SeaTools 
 แผนฟลอปปดิสก รายงานี้จะเก็บไวในไดรฟ จนกระทั่งมีการ รีบูทระบบใหม  หากคุณทําการบูทจากRAM 
 ไดรฟสําหรับฟลอปปดิสกมักจะเปน บางระบบจะไมมีไดรฟสําหรับฟลอปปดิสกCD B:\ 
 ในกรณีดังกลาวอาจจะเปนอุปสรรคตอการเซฟ ไฟลบันทึกการทดสอบ

 มีคําแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
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 เพื่อเซฟไฟลบันทึกการทดสอบจะอยูในสวนของการแกไขปญหา ดานลาง หัวขอ ไมสามารถเซฟ#5 ( : 
 หรือพิมพไฟลบันทึกการทดสอบได)

 หมายเหตุ หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร โดยใช พอรท        **** **** USB 
 คุณจะไมสามารถสั่งพิมพใน ได การสั่งพิมพจาก จะสามารถกระทําไดเมื่อDOS SeaTools 
 เชื่อมตอเครื่องพิมพดวยพอรทแบบพาราเรล (LPT1)

     ญ การเลิกใช. 
       ----
        หากตองการออกจากโปรแกรม ใหกด ออก จากเมนูหลัก  กด “ " [CTRL]-[ALT]-[DEL] 
เพื่อรีบูทหรือปดระบบ

=====================================================================

 รหัสความผิดพลาด3. 
--------------

 อาจแสดงรหัสความผิดพลาดตางๆ โดยขึ้นอยูกับ SeaTools for DOS 
 อินเทอรเฟซและระบบการทดสอบที่ใชเมื่อพบความผิดพลาดหรือสถานะ ตางๆ   ในบางกรณี

 เมื่อไดรฟนั้นออฟไลนอยูและทําการ ทดสอบไดรฟดวยตัวเอง ไดรฟจะแสดงรหัส ของตัวเองDST 

 การทดสอบไดรฟดวยตัวเอง คือ การตรวจสอบระบบตามปกติของ เฟรมแวรของฮารดไดรฟ  (DST) 
 เฟรมแวรคือโปรแกรม ควบคุมดิสกไดรฟ  การทํา น้ันจะไมสงผลใดๆ ตอความปลอดภัยของขอมูล DST SMART
 เทคโนโลยีการตรวจสอบ วิเคราะห และรายงาน เปน เทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับเฟรมแวร และจะทําการเตือน( ) 
 เมื่อพบปญหาตางๆ เชน การมีขอมูลเสียมากเกินไปเมื่อทําการอาน ขอมูล  ความผิดพลาดที่ – SMART
 ตรวจพบจะเปนการคาดการณความผิดพลาดของไดรฟที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต โปรดทําการสํารองขอมูลของคุณเสมอๆ

 เมื่อไดรฟไมสามารถใชงานไดเลย จะไมมีรหัสรุน หรือความเสียหายใดๆ ขึ้นแสดง

 เริ่มตนดวยรหัสความผิดพลาดที่พบบอยที่สุด รหัสเหลานี้จะแสดงเปนระยะเวลาสั้นๆ ในระหวางการทดสอบ( ):

         ATA Drive Self Test (DST)
        -------------------------
         คาสถานะการดําเนินการทดสอบดวยตัวเอง:
         0h     การทดสอบดวยตัวเองตามปกติครั้งลาสุดเสร็จส้ินโดยไมมี

                 ความผิดพลาด หรือไมเคยมีการทดสอบดวยตัวเอง

         1h       การทดสอบดวยตัวเองตามปกติถูกยกเลิกโดยผูใช

         2h     การทดสอบดวยตัวเองตามปกติถูกขัดจังหวะโดยโฮสต

               ดวยการรีเซ็ตฮารดแวรหรือซอฟตแวร

         3h     มีขอผิดพลาดรายแรงหรือขอผิดพลาดที่ไมรูจักเกี่ยวกับการทดสอบเกิดขึ้นในระหวางที่

               อุปกรณกําลังทําการทดสอบดวยตัวเองตามปกติ และ
               อุปกรณดังกลาวไมสามารถดําเนินการทดสอบดวยตัวเอง

               ตามปกติใหเสร็จส้ินได
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         4h       การทดสอบดวยตัวเองครั้งลาสุดสําเร็จโดยมี
                 สวนประกอบของการทดสอบที่ผิดพลาด และสวนประกอบที่ผิดพลาดนั้น

                 ไมเปนที่รูจัก

         5h     การทดสอบดวยตัวเองครั้งลาสุดสําเร็จโดยมี

                 สวนประกอบเกี่ยวกับไฟฟาของการทดสอบผิดพลาด

 การทดสอบดวยตัวเองครั้งลาสุดสําเร็จโดยมี        6h      
                 สวนประกอบของการทดสอบที่เปนสัญญาณ และ หรือการคนหา ผิดพลาด( / ) 

         7h     การทดสอบดวยตัวเองครั้งลาสุดสําเร็จโดยมี

                สวนประกอบเกี่ยวกับการอานของการทดสอบผิดพลาด  ไฟลบันทึกการทดสอบกลาววา:
                ผิดพลาด สถานะDST - - : 07

         คาสถานะขอมูลออฟไลน:
         01h    สํารอง

 หรือ         02h 82h    กิจกรรมการเก็บขอมูลออฟไลน

                       สําเร็จโดยไมมีขอผิดพลาด

         03h            สํารอง

 หรือ         04h 84h    กิจกรรมการเก็บขอมูลออฟไลน

                       ถูกระงับโดยคําส่ังจากโฮสต

 หรือ         05h 85h    กิจกรรมการเก็บขอมูลออฟไลนถูกยกเลิก

                       โดยคําส่ังจากโฮสต

 หรือ         06h 86h    กิจกรรมการเก็บขอมูลออฟไลนถูกยกเลิก

                       โดยอุปกรณที่มีความผิดพลาดรายแรง

=====================================================================

 หัวขอเกี่ยวกับความชวยเหลือ พบสวนที่ผิดพลาด4. : “ ”
---------------------------------

 ส่ิงสําคัญ โปรดอานขอมูลตอไปนี้อยางละเอียด เพื่อพิจารณาทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการ พบสวนที่ผิดพลาด: “ ”

 สวนที่ผิดพลาดคือพื้นที่เล็กๆ ในฮารดดิสกที่มีรายงาน ความผิดพลาดและไมสามารถเขาถึงไดตามปกติ  

 ในบางครั้งจะเรียกสวนที่ผิดพลาดใหมๆ วา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหม (grown defects)
 และมักจะเกิดขึ้นจากความเสียหายทาง ทางกายภาพ  หากมีไฟลหรือโฟลเดอรตางๆ ที่ใชพื้นที่สวนนี้

 ไฟลดังกลาวจะเสียหายหรือ ถูกรบกวนเนื่องจากไมสามารถอานไบทดังกลาวได

 หมายเหตุ ขอมูลตอไปนี้จะใชสําหรับดิสกไดรฟของ หรือ **** **** Seagate Technology Maxtor 
เทานั้น
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 เมื่อ พบสวนที่ผิดพลาด จะทําการแสดงรายชื่อของสวนที่ผิดพลาดเมื่อทําการสแกนเสร็จSeaTools 

 หากสวนที่ผิดพลาดมีการใชงานอยู ไฟลที่อยูในสวนดังกลาวจะเสียหายหรือถูกรบกวน  เมื่อ 

 มีสวนที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในโฟลเดอรหรือไดเร็คทอรี่ของโครงสราง ลิงคและโฟลเดอรยอยในสวนดังกลาวอาจจะ
 เสียหายได   โดยสวนใหญสวนที่เสียหายจะเปนสวนที่ไมไดใชงาน

 คุณควรจะพิจารณาความสําคัญของขอมูลของคุณอยางรอบคอบ  แมวา สวนที่ผิดพลาดอาจจะไมสามารถอานได 

หากไฟลหรือโฟลเดอรน้ันมีความสําคัญตอคุณ

 คุณอาจตองใชบริการการกูคืนขอมูลของมืออาชีพเพื่อกูขอมูลที่สําคัญของคุณ  ในกรณีดังกลาว โปรดเลือก NONE
 เพื่อออกจากระบบโดยไมเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสวนตางๆ ในไดรฟ

 หากคุณตัดสินใจวาไฟลหรือโฟลเดอรน้ันสามารถทดแทนได หรือคุณไดทําการสํารองขอมูลไวแลว 

 หรือไฟลดังกลาวนั้นไมมีความสําคัญตอคุณ คุณสามารถสั่งให พยายามจะเขียนทับสวนดังกลาวไดSeaTools 

 ดิสกไดรฟรุนใหมๆ ไดรับการออกแบบมาใหเก็บพื้นที่สํารองไวเพื่อการเปลี่ยนแปลงตําแหนง โดยปกติแลว สวนตางๆ 

 จะมีอาการอานยากเปนระยะเวลานานๆ กอนที่จะ ไมสามารถอานไดเลย  ในกรณีดังกลาว ระบบจะทําการเก็บขอมูล

 ในสวนดังกลาวแลวยายไปยังพื้นที่ที่ไดสํารองเอาไวในระหวาง เปลี่ยนแปลงตําแหนงของสวนตางๆ  ในทํานองเดียวกัน

 เมื่อดิสกไดรฟเขียนขอมูลและ เกิดปญหาขึ้น เฟรมแวรของไดรฟจะเลิกใชสวนที่มีปญหาแลวแทนที่ดวยพื้นที่ที่สํารองเอาไว

กอนที่จะเปลี่ยนสถานะการเขียนขอมูลเปนการเขียนสําเร็จ

 หากคุณอนุญาตใหเขียนทับสวนที่ผิดพลาด จะทําการ เขียนแพทเทิรนซีโรไวในสวนดังกลาว โดยปกติแลว SeaTools 
 การกระทํานี้จะ ชวยใหเฟรมแวรของดิสกไดรฟจัดการปญหาโดยการเลิกใช ที่มีปญหา และใชพื้นที่ที่สํารองไวแทนLBA 

 หมายเหตุ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลลูกคา: Seagate Technology 

=====================================================================

 การแกไขปญหา5. 
------------------
ไมสามารถตรวจพบไดรฟได

 เปนเรื่องปกติที่ไดรฟที่เสียจะไมสามารถเชื่อมตอกับระบบหรือ ซอฟตแวรไดจึงไมสามารถจะตรวจพบได   - 
 ไดรฟที่มีความเสียหายเกี่ยวกับไฟฟา อาจจะสามารถทํางานไดแตไมสามารถจะเชื่อมตอกับระบบได
ทั้งสองกรณีจะทําใหไดรฟไมสามารถใชงานได

 เหตุผลที่พบบอยที่สุดที่ทําใหระบบไมสามารถตรวจพบไดรฟใหมไดคือ ปญหาเกี่ยวกับสายและอุปกรณเชื่อมตอ - 
 ถามีการใชอุปกรณดังกลาว  ปญหาอ่ืนๆ ที่พบบอยคือ การตั้งคา ของระบบ  ตองตั้งคาไดรฟใหเปน เปด ในBIOS 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเพิ่มไดรฟตัวที่สอง ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาตางๆ อยางถูกตองBIOS  

 ในบางครั้ง ซอฟตแวรอาจจะไมสามารถตรวจพบไดรฟที่ทํางานได ดิสกไดรฟจะเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานทางวงจร - 
 บนมาเธอรบอรดที่เรียกวาคอนโทรลเลอร  ซอฟตแวรน้ีไดรับการออกแบบมาให

 มีขอมูลที่ทันสมัยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับคอนโทรลเลอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในกรณีน้ี

ไดรฟไมสามารถถูกตรวจพบไดเน่ืองจากไมมีขอมูลของคอนโทรลเลอร

 ระบบไมโหลด SeaTools

 เมื่อคุณใส แลวเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ แตเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมโหลด - CD SeaToos 
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 แสดงวาการตั้งคา บูทซีเควนซ อาจจะกําหนดให บูทจากฮารดไดรฟกอนSeaTools “ (booth sequence)” 

   วิธีการการเปลี่ยนแปลงบูทซีเควนซใหบูทจาก ไดรฟกอน ขั้นแรก คุณตองเขาสู การตั้งคา หรือ การตั้งคา CD " " "
 ของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ วิธีการ เขาสูการตั้งคา หรือ ตั้งคา อาจจะแตกตางกันไปตามชนิดCMOS" CMOS 
 ยี่หอ และรุนของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ แตสวนใหญแลวจะใชการกดปุมหรือหลายๆ ชุดคําส่ัง

ในระหวางที่ตองเปดเครื่องหรือตอนบูท

   ดูหนาจออยางตั้งใจในระหวางการบูทเครื่องเพื่อหาขอความตางๆ เชน กด เพื่อเขาสูการตั้งคา“ F2 ” 
 หรือขอความในทํานองดังกลาวเพื่อดูวาตองกดปุมหรือชุดคําส่ัง ใดเพื่อเขาสูการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
 เครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะ ทํางานตอโดยอัตโนมัติหากไมไดกดปุมภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น

 จงรีบกระทําการดังกลาว คุณอาจมีเวลาเพียงสองสามนาที่เพื่อหา และกดปุมหรือชุดคําส่ังที่ถูกตอง

   ปุมกดหรือชุดคําส่ังเพื่อเขาสูการตั้งคาที่พบบอยที่สุดคือ:
   - [F2]
   - [DELETE]
   - [F1]
   - [CTRL]-[ALT]-[S]
   - [CTRL]-[ALT]-[ESC]
   - [CTRL]-[ALT]-[ENTER]

   หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอรบางรุนที่ใชคําส่ัง : “[CTRL] – [ALT] – [___]" 
 จะตองอยูที่หนาจอพรอมทกอนที่จะกดปุม หากคุณไมแนใจ วาจะเขาสูหนาจอการตั้งคาดวยวิธีใด

 โปรดดูที่คูมือผูใชของ คอมพิวเตอรของคุณ หรือขอคําแนะนําจากผูผลิตคอมพิวเตอร หรือ

รานที่จําหนายคอมพิวเตอรของคุณ

 ไมบูทCD ROM 

 การบูทดวย สามารถกระทําไดดวยระบบ ที่สามารถใชงานรวมกับ ระบบปฏิบัติการใน ได  - CD BIOS CD 
 ในบางกรณีที่พบนอย ปญหาไดเกิดขึ้นจาก ระบบปฏิบัติการแบบเกา ซึ่งไมสามารถใชงานรวมกับ บูท ในCD 
 กรณีดังกลาว วิธีการแกปญหาคือการใชฟลอปปดิสกบูท  แทนการใช บูทSeaTools v2.18 CD 
 โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ เพื่อขอรับอุปกรณเวอรชั่นเกาดังกลาวSeagate 

 ไมสามารถเซฟ หรือพิมพไฟลบันทึกการทดสอบได)

 เครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะไมมีไดรฟสําหรับฟลอปปดิสกแลว จึงเปน - 
 อุปสรรคตอการเซฟไฟลบันทึกผลการทดสอบ  นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร มักจะใชเครื่องพิมพแบบใช USB
 ซึ่งจะสามารถสั่งพิมพไดจากวินโดวเทานั้น จึง ไมสามารถสั่งพิมพจาก ไดDOS 

   วิธีการแกปญหาดังกลาวสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีตัวเลือกการตั้งคาคือการเชื่อมตออุปกรณการจัดเก็บขอมูลเขากับ 

 ระบบ  ตัวเลือกการตั้งคาจะตองสนับสนุนการบูทดวย อุปกรณการจัดเก็บขอมูล USB
 ตัวอยางการแกไขปญหาหากเครื่องคอมพิวเตอรสนับสนุน USB

 ตัวอยางเชน   -->> Dell Optiplex GX270

           เมื่อบูทระบบ คุณจะเปนขอความตอไปนี้ที่มุมบนดานขวา:

 การตั้งคา          F2 = 
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 เมนูบูท          F12 = 

           หากคุณกด คุณจะสามารถตั้งคาตางๆ ไดดังตอไปนี้ F2 
                 การตั้งคาฮารดดิสกไดรฟ

 อุปกรณ                         1. USB
 อุปกรณบูท ระบบ                        2. BIOS 
                 บูทซีเควนท อุปกรณ ( BIOS)
 ดิสกเก็ตไดรฟ                        1. 
 อุปกรณ                         2. IDE CD-ROM
 ฮารดดิสกไดรฟ                         3. C:

 ตัวอยางเชน   -->> Dell Inspiron 1150:

           เมื่อบูท ระบบคุณจะเปนขอความตอไปนี้ที่มุมบนดานขวา::

 การตั้งคา          F2 = 
 เมนูบูท          F12 = 

           เมื่อคุณกด ในหนาการตั้งคา คุณจะสามารถตั้งคาF2 2 
           ตางๆ ตอไปนี้ได:

 คําส่ังการบูท                 ***** *****
                         ดิสกเก็ตไดรฟ

                         อุปกรณการจัดเก็บขอมูล USB
                         ไดรฟ CD/DVD/CD-RW
 ภายใน                        HDD 

   จากตัวอยางทั้งสองตัวอยาง ส่ิงที่จําเปนตองทําคือการเชื่อมตอ อุปกรณ กอนใส เพื่อใหไปทํางานแทน USB CD 
 ฮารดดิสกไดรฟ คุณสามารถเลือกใชอุปกรณการจัดเก็บขอมูล ตางๆ ไดมากมายหลายชนิด(HDD)  USB 
 ตัวเลือกที่งายดายและถูกที่สุดคือ แฟลชไดรฟ  หรือจะเลือกใช เอ็กซเทอรนัล ฮารดไดรฟก็ไดUSB USB 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ระบบ อาจจะมีปญหาดานการใชงานรวมกับ ฮารดไดรฟขนาดใหญBIOS 
แตไมมีปญหาเมื่อใชงานรวมกับแฟลชไดรฟ

   ใส บูทของ แลวเชื่อมตออุปกรณการจัดเก็บขอมูล รีบูท  ดวยการกระทําดังกลาว CD SeaTools  USB 
 ระบบจะทําการบูท จากอุปกรณ กอน แตจะไมสามารถกระทําไดเน่ืองจากไมมีUSB 
 ระบบปฏิบัติการในอุปกรณดังกลาว หลังจากนั้น ระบบจะเขาสู และจะแสดงรายการ BIOS IDE CD-ROM
 ที่ระบบไดทําการบูทเขาสู หากระบบตรวจพบอุปกรณ ระบบจะตั้งคาใหอุปกรณดังกลาวเปนSeaTools  USB 
 ไมทําการบูท ตั้งคาเปน ซึ่งเราจะสามารถเซฟไฟลบันทึกผลการทดสอบไดC: ( FAT) 

   หลังจากที่คุณเปดใช ใหออกจากระบบแลวคัดลอกไฟล ไวใน และคุณก็จะสามารถ SeaTools *.log C: 
 เซฟไฟลบันทึกผลการทดสอบไดโดยไมตองใชฟลอปป  หากไดรฟ ของคุณแสดงผลวาเปน RAM C:
 แสดงวาการตั้งคาไมสนับสนุนการใชงานอุปกรณการจัดเก็บขอมูล ใน ระบบของไฟล ในอุปกรณ USB DOS  USB
 จะตองเปน หรือ ไมสามารถ อานขอมูล ไดFAT16 FAT32  DOS NTFS 

   ในกรณีที่คุณโทรมาหาเรา
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 หากคุณตองการโทรมาหาเราเพื่อแจงปญหา โปรดจัดเตรียมขอมูลตางๆ ใหมากที่สุด เทาที่จะเปนไปได หากเปนไปได - 
 โปรดจัดเตรียมขอมูลเหลานี:้

   ปญหาเกิดขึ้นเมื่อใด

   ปญหาเกิดขึ้นจากการบูทระบบตรวจสอบระบบปฏิบัติการหรือไม

   ปญหาเกิดขึ้นในระหวางการทดสอบฮารดดิสกไดรฟหรือไม

   ปญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจาก หรือไมSeaTools 

 ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดหรือไม หากแกไขได โปรดบอกขั้นตอน ตางๆ ในการแกไขปญหาดังกลาว- 

 การตั้งคาระบบของคุณเปนอยางไร  จดรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบของคุณในการทดสอบ เชน- :
 ยี่หอ รุน โปรเซสเซอร และหนวยความจําของระบบ        - 
 ฮารดดิสกไดรฟ อินเทอรนัล และเอ็กซเทอรนัล ที่เชื่อมตออยูกับ ระบบ รวมถึงยี่หอ รุน ขนาด         - ( ) 
และชนิดดวย

 ยี่หอและรุนของฮารดดิสกไดรฟคอนโทรลเลอร        - 
 ยี่หอและรุนของวีดีโออแดปเตอร        - 
 อุปกรณเพิ่มเติมอ่ืนๆ เชน ซาวดการด และมัลติมีเดีย        - 
 อุปกรณเสริม เมาส อุปกรณการสํารองขอมูล เครื่องพิมพ ฯลฯ        - ( )

=====================================================================

 ขอจํากัดดานการใชงาน6. 
-----------------------

 ไมสามารถคนพบหรือเขาถึงฮารดดิสกไดรฟไดหากมีการตั้งคา สําหรับไดรฟดังกลาวไวเปน   * SeaTools CMOS 
 "none"

 ไมสามารถคนหาไดรฟที่ ไมสามารถทํางานไดเลย  ไมมียี่หอ รุน   * SeaTools for DOS 
 หรือรหัสความผิดพลาด  หากไดรฟอยูในระยะการรับประกัน คุณสามารถติดตอกับผูจัดจําหนายระบบของคุณได

 ไมสามารถคนพบไดรฟที่เชื่อมตอกับ ชิปเซ็ตที่ไมสนับสนุนได   * SeaTools  
โดยสวนใหญจะเปนชิปเซ็ตรุนใหมมากๆ

 คุณสามารถไปที่  http://www.seagate.com   เพื่อตรวจสอบซอฟตแวร SeaTools for DOS 
 เวอรชั่นใหมๆ และรายการ คําถามที่พบบอย ได  จะทําการ เพิ่มระบบ ความสามารถ“ " (FAQ's) Seagate 
 และคุณสมบัติใหมๆ ของซอฟตแวรน้ีอยางตอเนื่อง

=====================================================================

 ความตองการของระบบ7. 
-----------------------
 พรอมดวยโปรเซสเซอร หรือรุนที่สูงกวา* IBM-compatible PC Pentium  
 หรืออุปกรณประมวลผลภาพรุนที่สูงกวา* VGA 640 x 480 
 เมกะไบท* RAM 64 
 สนับสนุนการบูทจาก * CD
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=====================================================================

 ประวัติการแกไข8. 
-------------------
     เอกสาร

 ม ค    v1.08      30 . . 2007     เปดตัว ใหเปนที่รูจักSeaTools for DOS 
 ก พ    v1.09      28 . . 2007    เพิ่มตัวเลือกเกี่ยวกับความชวยเหลือไวที่เมนูหลัก

 ก ค    v1.10      11 . . 2007     เพิ่มความสามารถในการสนับสนุน Intel ICH8 SATA 
 คอนโทรลเลอรชิปเซ็ต  ฉบับใหมEULA 

    GUI 
 พ ค    v2.05      09 . . 2007     เวอรชั่นการแสดงผลหลายภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี 

 เยอรมัน สเปน โปรตุเกส ญ่ีปุน จีนแบบงาย จีนดั้งเดิม

 ก ค    V2.07      11 . . 2007     เพิ่มความสามารถในการสนับสนุน Intel ICH8 SATA 
 คอนโทรลเลอรชิปเซ็ต  ฉบับใหมEULA 
 ธ ค    v2.13b     16 . . 2008     เพิ่มความสามารถในการสนับสนุน และ Intel ICH9 
 คอนโทรลเลอรชิปเซ็ต  เพิ่ม สําหรับ ICH10 SATA FDE Crypto Erase Seagate FDE
ดิสกไดรฟ

 ม ค    v2.14      21 . . 2009    เพิ่มการสนับสนุนรหัสการสแกนคียบอรด

 ก ย    v2.15      10 . . 2009    เพิ่มระบบการแจงเตือนการตรวจสอบเฟรมแวร

 ก ย    v2.16      28 . . 2009    ปรับปรุงการทดสอบแบบละเอียด

 ต ต    v2.17      01 . . 2009     เพิ่มใหมีการแสดงรหัสการตรวจสอบ SeaTools 
 หากการทดสอบตามการรับประกันมีความผิดพลาด  รหัส ดังกลาวจะสามารถใชเพื่อใหสามารถทําการ

 ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการรับประกันไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ม ค    v2.18      05 . . 2010     เพิ่มภาษาเกาหลี แปลรหัสการทดสอบของ SeaTools 
ใหเปนภาษาพูด

 เม ย    v2.19      05 . . 2010   แปลรายละเอียดเกี่ยวกับความชวยเหลือ

 เม ย    v2.20      25 . . 2010    แกไขขอผิดพลาดเมื่อตรวจสอบไดรฟที่มีความจุมากๆ

     v2.21      04-Jun-2010    Adding Vietnamese language.
     v2.22      28-Jun-2010    Adding Russian and Thai languages.
     v2.23      31-Dec-2010    Added Long Test time out failure for
                              drives that take too long to complete
                               the Long Test. 

=====================================================================

 ลิขสิทธ์ิแบบ และ 9.  FreeDOS GNU Public
---------------------------------------
 ซอฟตแวรน้ีใชระบบปฏิบัติการ ซึ่งเปนแหลงการกระจาย FreeDOS 
 ผลิตภัณฑแบบเปดภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของลิขสิทธ์ิแบบ คุณสามารถGNU Public  (GPL) 
 รับทราบรหัสระบบปฏิบัติการ ของผลิตภัณฑไดที่FreeDOS 
 http://www.seagate.com/support/seatools/freedos/kernel.zip
 คุณสามารถขอรับผลิตภัณฑรุนลาสุดไดที่ เว็บไซต FreeDOS  http://www.freedos.org

=====================================================================

 สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใช10. 
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 สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใช สําหรับซอฟทแวรของซีเกต

 โปรดอานสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชอยางระมัดระวัง  เมื่อคลิกที่ 

 ฉันยอมรับ หรือดําเนินการใดๆ เพื่อดาวนโหลด ตั้งคา ติดตั้ง“ ” 
 หรือใชผลิตภัณฑน้ีทั้งหมดหรือบางสวน รวมทั้ง(
 แตไมจํากัดเฉพาะซอฟทแวรและแฟมที่เกี่ยวของ ซอฟทแวร ฮารดแวร ฮารดแวร( ) ( )
 ดิสค แผนซีดี หรือส่ืออ่ืนๆ เรียกรวมกันวา ผลิตภัณฑ) ( “ ”)
คุณและบริษัทของคุณยอมรับเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้

หากคุณซื้อผลิตภัณฑน้ีเพื่อใชงานในบริษัทของคุณ

คุณยืนยันวาคุณเปนตัวแทนกระทําการ

ที่มีอํานาจในการผูกพันบริษัทของคุณกับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี

    หากคุณไมเห็นดวย โปรดอยาคลิก ขาพเจาเห็น ดวย และอยาดาวนโหลด ตั้งคา" " 
ติดตั้งหรือใชซอฟแวร

 ความเปนเจาของ  ซีเกต1.  Seagate Technology LLC ( ) 
 และผูจัดจําหนายเปนเจาของสิทธ์ิ ชื่อและประโยชนใน และเกี่ยวกับ ซอฟทแวร

รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดที่มีอยู

 ธุรกรรมครั้งนี้เปนการมอบลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวรเทานั้น มิใชการขาย

 ซอฟตแวรแตอยางใด  โครงสราง

การจัดกลุมและรหัสของซอฟทแวรเปนความลับทางการคาที่มีคาและเปนขาวสารลับ

ของซีเกตและผูจัดจําหนาย

ซอฟทแวรไดรับการปกปองดวยกฎหมายลิขสิทธ์ิและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ

 สนธิสัญญา รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น
 คําวา ซอฟทแวร ไมไดหมายถึงหรือรวมถึง ซอฟทแวรของบุคคลภายนอก คําวา" " " "  
 ซอฟทแวรของบุคคลภายนอก หมายถึงซอฟทแวรที่ซีเกตอนุญาตใหบุคคลภายนอก" " 
ใชกับซอฟทแวรรุนพิเศษที่คุณมีสิทธ์ิอนุญาต

 ซอฟทแวรของบุคคลภายนอกมักไมบังคับดวยเงื่อนไขขางลาง แตขึ้นกับเงื่อนไขและ
ขอกําหนดตางออกไปที่มาจากผูอนุญาตของซอฟทแวรของบุคคลภายนอกนั้นๆ

เง่ือนไขในการใชซอฟทแวรของบุคคลภายนอก

 ของคุณขึ้นกับและบังคับโดยเงื่อนไขอนุญาตนั้นๆ ยกเวนสวนที่ และสวนที่ และ 1 5 6
 ของสัญญานี้ยังบังคับตอการใชซอฟทแวรของ บุคคลภายนอกอีกดวย
 คุณอาจระบุและดูการอนุญาตและ หรือประกาศที่เกี่ยวของของซอฟทแวรของ/
บุคคลภายนอกนั้นของซอฟทแวรที่คุณไดรับตามสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉ

 บับนี้จาก  http://www.seagate.com/www/  en-us/support/downloads/
คุณตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมดในซอฟทแวรของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับ

 ซอฟทแวรของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ หากเกี่ยวของ คา URL
 ของเว็บไซตที่คุณอาจไดรหัสตนฉบับของ ซอฟทแวรของบุคคลภายนอกอาจมีอยูที่
 http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/

 สิทธ์ิอนุญาตผลิตภัณฑ  2.  
ตามที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้

 ซีเกตอนุญาตใหคุณมีสิทธ์ิ ที่จํากัด เฉพาะตัว ไมกีดกัน ไมอาจโอน

 ในการติดตั้งและใชสําเนาหนึ่ง ของซอฟทแวรในอุปกรณหนึ่ง (1) (1)
 ที่อยูในอาคารของคุณได เปนการภายใน
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และใชเพื่อวัตถุประสงคที่อธิบายในเอกสารที่เกี่ยวของเทานั้น

การใชซอฟทแวรของบุคคลภายนอกที่อยูในแผนซีดี

หรือส่ืออ่ืนที่แนบมาพรอมกับผลิตภัณฑอาจขึ้นกับเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญา

 ตตางหาก สัญญาอนุญาตนี้อาจอยูในไฟล โปรดอาน ในแผนซีดีหรือส่ืออ่ืนๆ" " 
ที่แนบมากับผลิตภัณฑน้ัน

ซอฟทแวรประกอบดวยสวนประกอบที่ทําใหคุณสามารถเชื่อมโยง

 และใชบริการบางอยางที่มาจากบุคคลภายนอก บริการจากบุคคลภายนอก( )
การใชบริการจากบุคคลภายนอกของคุณขึ้นกับสัญญา

 ของคุณกับผูใหบริการจากบุคคลภายนอกนั้นๆ  หากไมไดระบุไวอยางชัดเจนในที่น้ี

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้ไมได

 มอบสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ในผลิตภัณฑน้ีใหแกคุณแตอยางใด

 ซีเกตและผูจัดจําหนายสงวนสิทธ์ิทุกประการ ที่จะไมมอบสิทธ์ิใหแกคุณอยางชัดเจน

ไมมีสิทธ์ิโดยปริยายแตอยางใด

 2.1  ซอฟทแวร.  
ผูรับลิขสิทธ์ิไดรับอนุญาตใหใชซอฟตแวรหนึ่งชุดเพื่อจุดประสงคในการสํารองขอมู

 ลและกูจากความเสียหาย  คุณไมอาจแกไขหรือดัดแปลงซอฟทแวร

 หรือสรางตัวติดตั้งใหมของซอฟทแวรได  ซีเกตอนุญาตและแจกจายซอฟทแวรเพื่อใช

กับผลิตภัณฑเก็บขอมูลของตนเทานั้น

และไมอาจใชกับผลิตภัณฑเก็บขอมูลที่ไมใชของซีเกต

 ขอจํากัด  คุณไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการดังนี้3.  
      ก.  สรางงานที่มาจากผลิตภัณฑหรือสวนหนึ่งสวนใด 

 รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะซอฟทแวร;
      ข.  สรางผลิตภัณฑขึ้นใหม ทั้งหมดหรือบางสวน;
      ค.  หากไมไดระบุไวชัดเจนตามสวนที่ ขางลาง ขาย มอบหมาย อนุญาต เปดเผย 10 
 หรือโอนหรือมอบ ผลิตภัณฑทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลภายนอก;
      ง.  แกไข แปล ดีคอมไพล 

หรือพยายามทําวิศวกรรมยอนกับผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ยกเวนและเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวของไดอนุญาตไวแมเน้ือความในสัญญานี้จะหาม

 ไวก็ตาม;
      จ.  ใชผลิตภัณฑเพื่อใหบริการแกบุคคลภายนอก;
      ฉ.  ดําเนินการที่จะทําใหซอฟทแวรถูกบังคับตามสัญญาอนุญาตเปดเผยรหัสตนฉบับ 

 เมื่อไมไดถูกบังคับดวย สัญญานั้นมากอน และ; 
      ช. เอาออกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศหรือเครื่องหมายเฉพาะบนตัวผลิตภัณฑ

 การปรับปรุง  หากคุณไดรับตัวปรับปรุงหรือยกระดับ หรือรุนใหมของซอฟทแวรใดๆ 4.  
 การปรับปรุง คุณตองมีสิทธ์ิอนุญาตที่มีผลบังคับตอรุนกอน( ) 
 เพื่อจะใชการปรับปรุงนั้น การปรับปรุงทั้งหมดที่มอบใหคุณ

จะมีผลบังคับตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้

  หากคุณไดรับการปรับปรุง คุณอาจใชซอฟทแวรรุนกอนที่คุณเปนเจาของ
 ดูแลหรือควบคุมอยูไดตอไปอีก ซีเกตไมมีหนาที่สนับสนุนซอฟทแวรรุนกอน

 เมื่อมีการปรับปรุงแลว ซีเกตไมมีหนาที่ใหการสนับสนุน ดูแล ปรับปรุง

 หรือแกไขไดภายใต สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้

 ไมมีการรับประกัน  มีการมอบผลิตภัณฑและซอฟทแวรของบุคคลภายนอกใหตาม 5.  
 สภาพที่มี และไมมีการประกันแตอยางใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย" " 
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 ซีเกตและผูจัดจําหนายปฏิเสธอยางชัดแจงถึงการประกันใดๆ ทุกชนิด

 ทั้งทางสัญญาที่ชัดเจน หรือปริยาย

รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะการประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเปนสินคา

 ความเหมาะสมกับการใชงานเฉพาะดาน และการไมละเมิด

ซีเกตไมใหบริการจากบุคคลภายนอกและไมประกันเกี่ยวกับบริการจากบุคคลภายนอก

 การใชบริการจาก บุคคลภายนอกเปนความเสี่ยงของคุณเอง

 การสละความรับผิดชอบตอผลลัพธและความเสียหายอื่นๆ  6.  
ตามขอบเขตจํากัดที่อนุญาตไดสูงสุดทางกฎหมายนั้น

 ซีเกตและผูอนุญาตหรือผูจัดจําหนายจะไมรับผิดชอบในกรณีใดๆ ตอความเสียหายพิเศษ

 บังเอิญ เชิงลงโทษ ทางออมหรือสืบเนื่องทั้งหมด รวมทั้ง(
แตไมจํากัดเฉพาะความเสียหายจากความสูญเสียของผลกําไรหรือขอมูลลับหรืออ่ืนๆ

 ตอการสะดุดทางธุรกิจ ตอการบาดเจ็บสวนบุคคล ตอการสูญเสียความเปนสวนตัว

ตอการลมเหลวที่จะปฏิบัติตามหนาที่ใดๆ

 รวมทั้งจากความสุจริตหรือการดูแลที่สมเหตุสมผล ตอการละเลย และตอความเสียหายอื่นๆ

 ทางการเงินหรือความเสียหายอื่น เนื่องมาจาก) 
หรือเกี่ยวของทางใดทางหนึ่งกับการใชผลิตภัณฑ

 หรือความไมสามารถใชผลิตภัณฑหรือสวนประกอบนั้นๆ หรือบริการที่เกี่ยวของ

 หรือบริการบุคคลภายนอกใดๆ หรืออาจอยูภายใตหรือเชื่อมโยงกับขอกําหนดใดๆ ของ

 สัญญาเกี่ยวกับ ลิขสิทธ์ิสําหรับผูใช แมเมื่อมีความผิดพลาด การละเมิดสิทธ์ิ

 รวมทั้งการละเลย การตีความผิด การจํากัดความรับผิด การละเมิดสัญญา( ) 
หรือการละเมิดการประกันของซีเกตหรือผูอนุญาตหรือผูจัดจําหนายของซีเกต

และแมซีเกตหรือผูอนุญาต

หรือผูจัดจําหนายของซีเกตไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหาย

 และแมความลมเหลวใดๆ ของวัตถุประสงค ที่จําเปนของสัญญานี้หรือเหตุบรรเทาใดๆ ก็ตาม

 การจํากัดความรับผิดชอบ  แมจะเปนความเสียหายที่คุณอาจไดรับเนื่องจากเหตุผลใดๆ 7.  
 ก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ ซีเกตภายใตขอกําหนดใดๆ

ของสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้

และเหตุบรรเทาเฉพาะของคุณจะจํากัดเฉพาะ

และในทุกกรณีน้ันความเสียหายสะสมทั้งหมดของซีเกตจะไมเกินราคาที่ผูรับสิทธ์ิอนุญาตได

  จายใหซีเกตเพื่อเปนคาผลิตภัณฑน้ี นอกจากนี้

ผูอนุญาตหรือผูจัดจําหนายของซีเกตจะไมรับผิดชอบใดๆ

ตอความเสียหายทุกรูปแบบในทุกกรณี

 คาสินไหมทดแทน  โดยการยอมรับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้ 8.  
 ผูรับลิขสิทธ์ิตกลงที่จะจายคาสินไหมทดแทน หรือปกปองเจาของลิขสิทธ์ิ

 เจาหนาที่ ลูกจาง ตัวแทน บริษัทยอย บริษัทในเครือ ผูจําหนาย

 และหุนสวนธุรกิจอ่ืนๆ ของเจาของ ลิขสิทธ์ิจากความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม

 ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่ไมไดตั้งใจ และความเสียหายที่เคย

 เกิดขึ้นมาแลวซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวของกับ

หรือเปนผลมาจากการใชงานซอฟตแวรของผูรับลิขสิทธ์ิหรือการดําเนินการอื่นๆ

 ที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรน้ี รวมทั้งและไมจํากัดเฉพาะการใชบริการบุคคลภายนอกใดๆ

 การปฏิบัติตามกฎหมายการคาระดับนานาชาติ  9.  
ซอฟตแวรน้ีและขอมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวของที่ดาวนโหลดภายใตสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ

 ์สําหรับผูใชฉบับนี้จะอยูภายใตกฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการสงออก
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 และกฎหมายตางๆ ของสหรัฐฯ สหรัฐฯ(" ”)
 และจะอยูภายใตกฎหมายทางศุลกากรและการควบคุมการสงออก และกฎหมายตางๆ

 ของประเทศที่ผูรับลิขสิทธ์ิทําการดาวนโหลด นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายของสหรัฐฯ

 หามมิใหจําหนาย ใหเชาซื้อ หรือโอนซอฟตแวรน้ีและขอมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวของ

 ไปยังประเทศตองหาม หรือผูใชตองหาม

 ที่กําหนดในรายการหนวยงานที่จํากัดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งพบไดจาก(
 http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm)
 หรือผูใชที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตอาวุธ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต หรือการใชอาวุธ วัตถุ

 หรืออุปกรณนิวเคลียรตางๆ รวมถึงขีปนาวุธ หรือโครงการสนับสนุนขีปนาวุธ

 หรืออาวุธทางเคมีและชีวภาพ  คุณรับรูวา คุณไมไดเปนประชาชน ถือสัญชาติ

 หรือผูอยูอาศัย และไมอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลของคิวบา อิหราน เกาหลีเหนือ

 ซูดานหรือซีเรีย และไมเปนผูใชงานที่

กฎหมายควบคุมการสงออกของสหรัฐอเมริกาไดจํากัด

 และไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการแพรขยายอาวุธแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้น

คุณรับรูวาคุณจะไมดาวนโหลดหรือสงออกหรือสงออกซ้ําซึ่งซอฟทแวรหรือขอมูลทางเท

 คนิคที่เกี่ยวของ โดยทางตรง หรือทางออมไปยังประเทศขางตน หรือไปยังประชากร

 ผูถือสัญชาติ หรือผูอยูอาศัยในประเทศเหลานี้
 หรือไปยังผูใชงานอื่นที่ถูกจํากัด เพื่อการใชงานใดๆ ก็ตาม

 เง่ือนไขทั่วไป  10.  
สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้ระหวางผูรับอนุญาตกับซีเกตถูกควบคุมแ

 ละบังคับตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย โดยไมขัดแยงกับกฎหมายหลักในระดับสูงกวา

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้เปนสัญญาระหวางผูออกใบอนุญาต

และผูรับลิขสิทธ์ิและจะเปนสัญญาควบคุมการใชงานซอฟตแวรของผูรับลิขสิทธ์ิ

และจะหักลางสัญญาฉบับกอนๆ

 ระหวางผูออกใบอนุญาตและผูรับลิขสิทธ์ิในเรื่องดังกลาวดวย  หากอํานาจศาลใดๆ

ตัดสินวาสวนใดสวนหนึ่งของสัญญาเกี่ยวกับ

ลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้ขัดแยงกับกฎหมาย

ขอกําหนดนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความใหตรงกับวัตถุประสงคเดิมใหดีที่สุด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

และขอกําหนดที่เหลืออยูในสัญญาอนุญาตสิทธ์ิการใชฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอยูตอไ

 ป  มอบซอฟตแวรและขอมูลทางเทคนิคใหโดยมีขอจํากัดสิทธิ

 บังคับใชขอหามในการใชงาน ทําซ้ํา หรือเปดเผย ตามขอกําหนดของ รัฐบาลสหรัฐฯ

 ตามที่ระบุไวในยอหนาที่ ของ (c)(1)(iii) DFARS 252.227-7013
 สิทธิเกี่ยวกับผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและขอมูลเทคนิค หรือยอหนาที่ และ( ) (c)(1) 
 ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อการคา ขอจํากัดสิทธิ(2) of 48 CFR 52.227-19 ( - )
ผูผลิตคือซีเกต

คุณไมอาจโอนหรือมอบหมายสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้หรือสิทธ์ิใดๆ

ภายใตสัญญาอนุญาตสิทธ์ิการใชฉบับนี้ได

ยกเวนเมื่อคุณอาจทําการโอนถาวรครั้งเดียวของสัญญาอนุญาตสิทธ์ิการใชฉบับนี้กับซอฟทแว

 รไปยังผูใชงานคนอื่น ในเมื่อ คุณไมไดคงสําเนาใดๆ ของซอฟทแวร ฮารดแวร(i) 
 ส่ือและสิ่งพิมพ การปรับปรุง ถามี( )
 และสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้ และ กอนทําการโอน(ii) 
ผูใชงานที่รับสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิสําหรับผูใชฉบับนี้และซอฟทแวรยอมรับสัญ

 ญา อนุญาตสิทธ์ิการใชฉบับนี้ทั้งหมดเสียกอน การมอบหมายใดๆ

 ที่ฝาฝนขอกําหนดในตอนนี้ไมมีผลบังคับ  โลโกของ Seagate Seagate
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