บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เนื้อหา

1. ความหมายของคอมพิวเตอร
2. ประเภทของคอมพิวเตอร
3. องคประกอบของคอมพิวเตอร

1. ความหมายของคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรมาจากภาษาละตินวา “Computare” ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคํานวณ พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดให ค วามหมายของคอมพิ วเตอรไววา “เครื่องอิเล็ก ทรอนิก ส แบบ
อัตโนมัติ ทําหนาที่เหมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆ ที่งายและซับซอนโดยวิธีทางคณิตศาสตร”
ระบบคอมพิวเตอร เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มนุษยสราง
ขึ้ น โดยให มี ค วามสามารถในการรั บ ข อ มู ล ในรู ป แบบที่ ส ามารถรั บ ได และนํ า ไปประมวลผลข อ มู ล
จนกระทั่ ง ได เป น ผลลั พ ธ จากนั้ น ก็ นํ า ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ม าแสดงผลโดยผ า นอุ ป กรณ แสดงผล เช น จอภาพ
เครื่องพิมพ หรือลําโพง
2. ประเภทของคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรจําแนกออกไดเปน 5 ประเภท โดยพิจารณาจากความสามารถ งานที่นําไปใช
ราคาความเร็วในการประมวลผล และขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร มีรายละเอียด ดังนี้
1. ซุ ป เปอร ค อมพิ ว เตอร (Super computer) เครื่ อ งประมวลผลข อ มู ล ที่ มี ค วามสามารถในการ
ประมวลผลสูงสุด โดยทั่วไปสรางขึ้นเปนการเฉพาะเพื่องานดานวิท ยาศาสตรที่ตองการการประมวลผล
ซับซอนและตองการความเร็วสูง เชน งานวิจัยขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) เปนตน

ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super computer)

http://unesp.br/gridunesp/int_conteudo_sem
_img.php?conteudo=697
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2. เมนเฟรมคอมพิ วเตอร (Mainframe computer) เครื่องประมวลผลข อมู ล ที่ มี ส วนความจํ าและ
ความเร็วนอยลง สามารถใชขอมูลและคําสั่งของเครื่องรุนอื่นในตระกูลเดียวกันได โดยไมตองดัดแปลง
แกไข นอกจากนั้นยังสามารถทํางานในระบบเครือขาย (network) ไดเปนอยางดี

เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe computer)
http://qwickstep.com/search/what-is-mainframe-computer.html

3. มินิคอมพิวเตอร (Mini computer) เหมาะสําหรับธุรกิจและหนวยงานที่มีขนาดเล็กไมจําเปนตอง
ใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง ผูผลิตคอมพิวเตอรจึงพัฒนาคอมพิวเตอรใหมีขนาดเล็ก
และมีราคาถูกลง

มินิคอมพิวเตอร (Mini computer)
http://rayconsultingtt.com/Qualifications/UsingComputersCertificate/Common/TeachingMat
erials/Unit1/Outcome1/p2_2000.htm

4. เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร (Server Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพคอนขางสูง ไมวา
จะเปนดานของหนวยประมวลผล (CPU) ที่มีความเร็วสูง มีขนาดของหนวยความจําชั่วคราว (RAM) มาก
และขนาดของแหลงบรรจุขอมูล (Hard disk) ที่มีขนาดใหญ ซึ่งจะตองเปดเครื่องใหทํางานตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่ อ รองรั บ การเรี ย กใช ง านข อ มู ล จากเครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร ต า ง ๆ ภายในเครื อ ข า ยอิ น เทอร เน็ ต
(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ของหนวยงาน
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เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร (Server Computer)
http://www.surinspace.com/server_dedicate.php

5. ไมโครคอมพิ ว เตอร (Micro computer) หรื อ อาจจะเรี ย กว า Personal Computer เป น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรขนาดเล็กราคาถูก เหมาะสําหรับใชงานสวนตัว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “คอมพิวเตอรสวน
บุคคล” หรือนิยมเรียกวา“พีซี” (PC: Personal Computer)
ระบบปฏิบั ติการสําหรับ คอมพิ วเตอรป ระเภทนี้ สวนใหญ จะเป น Microsoft Windows, Mac OS
และ Linux และไมโครโปรเซสเซอรที่พบมากที่สุดเปนซีพียู x86 ซึ่งจะใชงานประเภทโปรแกรมสํานักงาน
(Office) อินเทอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) รวมถึงกิจกรรมดานความบันเทิง เชน การดูหนัง ฟง
เพลง เปนตน มีอยู 2 ชนิด คือ
5.1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ
เครื่องพีซีที่มีขนาดเล็กเหมาะกับโตะทํางานในสํานักงาน สถานศึกษา และที่บาน
1

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop computer)
http://www.inhabitat.com/2007/06/06/hp-announces-new-green-pc-design/
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5.2 คอมพิวเตอรพกพา (Laptop Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก น้ําหนัก
เบา และมีแหลงพลังงานที่สามารถใชงานไดนาน โดยไมตองทําการชารทไฟบอย มีหลายชนิด เชน โนตบุก
(Notebook computer) พาลม (Palmtop computer) เน็ตบุก (Netbook Computer) เปนตน

คอมพิวเตอรพกพา (Laptop Computer)
http://rayconsultingtt.com/Qualifications/UsingComputersCertificate/Common/TeachingMat
erials/Unit1/Outcome1/p2_2000.htm

3. องคประกอบของคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรจะสามารถทํางานไดจะตองมีองคประกอบตาง ๆ 3 องคประกอบ คือ
1. Hardware คือตัวเครื่อง และอุปกรณคอมพิวเตอร ที่สามารถมองเห็น และจับตองได เชน จอภาพ
ซีพียู แปนพิมพ เมาส และลําโพง เปนตน

Hardware Computer
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2. Software คื อ คื อ ชุ ด ของคํ า สั่ ง หรื อ โปรแกรมที่ ถู ก เขี ย นขึ้ น มา เพื่ อ ใช สํ า หรั บ สั่ ง ให เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรทํางานตามความตองการ ซึ่งซอฟตแวรแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการทํางาน และ
การนําโปรแกรมไปใชงาน ดังนี้
2.1 โปรแกรมระบบ หรือโปรแกรมปฏิบัติการ (Operating System : OS) เชน Windows ,
Linux , Unix , Netware และ Macintosh โดยจะทํ าหนาที่ เชื่ อมการทํ างานระหวางผู ใ ช กับ โปรแกรมและ
ฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมจัดการการทํางานของฮารดแวร เชน ซีพียู หนวยความจํา ฯลฯ
จั ด การกั บ งานในส วนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช หรื อ อิ น พุ ท /เอาท พุ ท เช น แป น พิ ม พ , จอภาพ
แสดงผล, เครื่อ งพิ ม พ จัด การกั บ ส วนโปรแกรมคอมพิ วเตอรที่ ผูใ ชไ ดทํ าการติดตั้ ง โดยทํ าหน าที่ เป น
ตัวกลางในการติดตอระหวางโปรแกรมกับฮารดแวรตางๆ ที่โปรแกรมเรียกใชงาน

Microsoft Windows

Linux
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Macintosh
2.2 โปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมเฉพาะทาง (Application Software : AS) เปน
โปรแกรมที่ไดรับการพั ฒนาขึ้นเพื่อใชในการทํ างานที่มีลักษณะตาง ๆ กันเชน Microsoft Office , Adobe
Photoshop , Openoffice เปนตน

Application Software
3. Peopleware คือ ผูปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีการในกิจกรรมตางๆ อันไดแก การสรางหรือเก็บ
รวบรวมขอมูล บางกลุมอาจทําหนาที่ในการพัฒนาซอฟทแวรขึ้นมาใหม ๆ ตามความตองการและในการ
ประมวลผล และอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยูแลวใหสอดคลองตามความตองการที่เปลี่ยนแปลงใน
โอกาสต าง ๆ เพื่ อให ก ารทํ างานหรื อใช ง านด ว ยคอมพิ วเตอร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
คอมพิวเตอรมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทก็มีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไปดังนี้
3.1 ผูใชงานคอมพิวเตอร (User) หมายถึงผูใชงานคอมพิวเตอรทั่วไป สามารถทํางานตาม
หน าที่ ในหน วยงานนั้น ๆ เช น การพิ ม พ งาน การปอนขอมู ล เขาเครื่องคอมพิวเตอร การส ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ผูใชคอมพิวเตอรไมจําเปนตองมีความรูดานเทคนิคตางๆ ของคอมพิวเตอรก็ได
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3.2 ผูดูแลและซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร (Supporter) หมายถึง ผูดูแลและคอยตรวจสอบ
สภาพเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหมีสภาพความพรอมที่จะทํางานไดตลอดเวลา กลุมนี้จะเรียนรูเทคนิคการ
รักษา ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดการตอเชื่อม ตลอดจนการใชงานโปรแกรมตางๆ คอนขางดี
3.3 ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Programmer) หมายถึง ผูเขียนโปรแกรมตามที่
ผูออกแบบ และวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร เปนผูกําหนด เพื่อใหไดโปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงคการ
ใชงานในองคกร กลุมนี้จะศึกษามาทางดานภาษาคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ สามารถเขียนคําสั่งคอมพิวเตอร
โดยภาษาตางๆ ได และเปนนักพัฒนาโปรแกรมใหคนอื่นเอาไปใชงาน
3.4 ผูออกแบบและวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร (System Analysis) เปนผูที่มีหนาที่
พิจารณาวาองคกรควรจะใชคอมพิวเตอรในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด และไดคุณภาพดี
3.5 ผูบริหารระบบคอมพิวเตอร (System Manager) เปนผูมีหนาที่บริหารทรัพยากรทุก
ชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร

Peopleware

บทที่ 2
ระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร (Hardware)
เนื้อหา

1. ความหมายของฮารดแวรคอมพิวเตอร
2. ประเภทของฮารดแวรคอมพิวเตอร
3. การติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร
4. แนวทางการเลือกซื้อฮารดแวรคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับการทํางานกราฟก

1. ความหมายของฮารดแวรคอมพิวเตอร
ฮารดแวรคอมพิวเตอร (Hardware Computer) หมายถึงสวนประกอบของตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่
เราสามารถจับตองได
ฮารดแวร หมายถึง อุป กรณ ตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิ วเตอร มีลักษณะเป นโครงราง
สามารถมองเห็ น ด วยตาและสั ม ผั ส ได (รูป ธรรม) เชน จอภาพ คียบ อรด เครื่ องพิ ม พ เมาส เป น ตน ซึ่ ง
สามารถแบงออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะการทํางาน ได 4 หนวย คือ หนวยรับขอมูล (Input Unit) หนวย
ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หนวยแสดงผล (Output Unit) หน วยเก็บ ขอมูลสํ ารอง
(Secondary Storage) โดยอุปกรณแตละหนวยมีหนาที่การทํางานแตกตางกัน (http://www.pbps.ac.th)
ฮารดแวร (Hardware) หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Peripheral) ที่สามารถ
สัมผัสได โดยจะประกอบดวยอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุมการประมวลผลขอมูล การรับขอมูล
การแสดงผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีจับตอง สัมผัส และสามารถมองเห็นไดอยางเปน
รูปธรรม (http://www.navy34.com)
ฮารดแวร (Hardware) ฮารดแวรเปนสิ่งประดิษฐทางกายภาพของเทคโนโลยี นอกจากนี้รวมไปถึง
องค ป ระ ก อ บ ท างก ายภ าพ ข องระบ บ คอ ม พิ วเต อร ใ น รู ป แบ บ ข องฮาร ด แวร ค อม พิ วเต อ ร
(http://en.wikipedia.org)
ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง สวนที่ประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอร รวมอุปกรณตอพวงตางๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได เชน ตัวเครื่อง จอภาพ คียบอรด และเมาส เปน
ตน โดยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยทั่ วไปจะมีฮารดแวรหลักๆ ประกอบดวย ตัวเครื่อง (Case) ทํ า
หนาที่ในสวนของการประมวลผลขอมูลที่ไดรับมาจากอุปกรณนําเขาตางๆ ซึ่งภายในตัวเครื่องจะมีอุปกรณ
หลัก ไดแก แผงวงจรหลัก หมอแปลงไฟฟา ซีพียู ฮารดดิสก หนวยความจํา การดแสดงผล การดเสียง เปน
ตน จอภาพ (Monitor) ทําหนาที่แสดงผลขอความ รูปภาพ ดิสกไดรฟ (Disk drive) เปนอุปกรณอาน-เขียน
ขอมูลบนดิสกเก็ต คียบอรด (Keyboard)ทําหนาที่ปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร เมาส (Mouse) เปนสวน
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ที่ใชสั่งงานดวยการชี้และเลือกสิ่งตางๆที่แสดงอยูบนจอภาพ ลําโพง (Speaker) เปนสวนที่ใชแสดงผลที่เปน
เสียง
2. ประเภทของฮารดแวรคอมพิวเตอร
ประเภทของฮารดแวรคอมพิวเตอร สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 แบงตามลักษณะของการใชงาน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 5 องคประกอบ คือ
2.1.1 หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่ในการรับโปรแกรม และขอมูลเขาสู
คอมพิวเตอร ตัวอยางอุปกรณที่ใชในการรับ ขอมู ลเขา ไดแก แปนพิ มพหรือคียบอรด (Keyboard) เครื่อง
สแกนตางๆ เชน เครื่องรูดบัตร สแกนเนอร ฯลฯ
2.1.2 หนวยความจํา (Memory Unit) ทําหนาที่เก็บโปรแกรมหรือขอมูลที่รับมาจากหนวย
รั บ ข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มส ง ให ห น ว ยประมวลผลกลางทํ า การประมวลผล และรั บ ผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากการ
ประมวลผล เพื่อเตรียมสงออกหนวยแสดงขอมูลตอไป
2.1.3 หนวยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) ทําหนาที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งที่ปรากฏอยูในโปรแกรม หนวยนี้จะประกอบดวยหนวยยอยๆ อีก 2 หนวย ไดแก หนวยคํานวณ
เลขคณิ ตและตรรกวิ ท ยา (ALU หรือArithmetic and Logical Unit) และ หนวยควบคุม (CU หรือ Control
Unit)
2.1.4 หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage) ทําหนาที่เก็บขอมูลหรือโปรแกรมที่จะ
ปอนเขาสูหนวยความจําหลักภายในเครื่องกอนทําการประมวลผลโดย ซีพียู รวมทั้งเปนแหลงเก็บผลลัพธ
จากการประมวลผลดวย เพื่อการใชงานในภายหลัง
2.1.5 หนวยแสดงขอมูล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลลัพธจากการประมวลผล เชน
จอภาพ เครื่องพิมพ เปนตน
2.2 แบงตามหนาทีก่ ารทํางานของสถาปตยกรรม สามารถแบงออกไดดังนี้
2.2.1 ซีพียู (CPU – Central Processing Unit) ซีพียูเปนอุปกรณที่มีหนาที่ในการประมวลผล
คําสั่งตางๆ ไมวาจะเปนการคิดคํานวณการตัดสินใจ ทุกอยางจะถูกนํามาประมวลผลที่อุปกรณตัวนี้ทั้งหมด
โดยจะมีการรับคําสั่งเขามาจากอุปกรณ Input เชน เมาส คียบอรด หรือไมโครโฟน และนําไปแสดงผลออก
ทางอุปกรณ Output เชน จอภาพ เครื่องพิมพ อุปกรณสํารองขอมูล เปนตน

AMD Athlon X2
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AMD Phenom และ Phenom FX รุน FX80 FX90 FX91

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7
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ลักษณะของซีพี ยูในป จจุบั นสวนใหญ จะเปนรูปแบบ Socket ที่มีลัก ษณะเปนสี่เหลี่ยมแบนๆ มี
จํานวนขาเล็กๆ ที่เปนโลหะไวสําหรับเชื่อมตอกับสัญญาณภายในตัวซีพียูกับอุปกรณภายนอกซึ่งจํานวนขา
จะแตกตางกันตามยี่หอและรุนของซีพียู โดยซีพียูท่ีนิยมใชในตอนนี้มีเพียง 2 ยี่หอเทานั้น คืออินเทลและ
เอเอ็ม ดี โดยแต ล ะค า ยก็ จะมี ซี พี ยู ห ลากหลายรุ น ให เลื อ กใช เช น ทาง ฝ งค ายอิ น เทลคือ Pentium 4 และ
Celeronใช อิ น เทอร เฟซแบบ Socket 478 และ 775 ส ว นเอเอ็ ม ดี นั้ น เป น Athlon XP, Athlon 64 Bit ใช
อินเทอรเฟซแบบ Socket A ,754 และ 939 โดยแตละคายก็มีจุดดีจุดดอยแตกตางกันไปซีพียูของอินเทลนั้นมี
จุดเดนในดานการทํางานที่ มีเสถียรภาพ มีความทนทานสูงและไมรอนงาย แตมีขอเสียคือราคาแพงและ
ทํางานชากวาซีพยี ูของเอเอ็มดีในระดับความเร็วเดียวกัน สําหรับเอเอ็มดีนั้นจุดเดนคือ ซีพียูมีราคาถูกกวาอิน
เทลในทุกรุนและมีความเร็วสูงทั้งงานดานกราฟกและงานทั่วไป สวนขอเสียของเอเอ็มดี คือมีความรอนสูง
หากไมมีระบบระบายความรอนที่ดีจะทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ และเกิดความเสียหายตอตัวซีพียูไดงาย
อยางไรก็ตามปจจุบันเอเอ็มดีไดพัฒนาจนกระทั่งแกไขขอบกพรองของตนไดหมดแลว
2.2.2 เมนบอรด (Mainboard) เมนบอรดเปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนแผนวงจรหลักสําหรับ
ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ เกือบทั้งหมด โดยจะมีหนาที่ในการประสานงานและติดตอรับสงขอมูล
โดยผานระบบบัส บนเมนบอรดก็จะมีอุปกรณที่สําคัญๆ รวมอยูดวย เชน สล็อต,ซ็อกเก็ตสําหรับเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ชิพเซ็ตที่ทําหนาที่เหมือนแมบาน คอยจัดการและประสานงานใหกับอุปกรณที่นํามาติดตั้งบน
เมนบอร ด นอกจากนี้ ก็ ยั ง รวมเอาแผงวงจรและชิ พ ควบคุ ม อุ ป กรณ ต า งๆ เช น ตั ว ควบคุ ม ฮาร ด ดิ ส ก
(Harddisk Controller) พอรตเชื่อมตออุปกรณภายนอก เชน พอรตขนาน (Parallel Port)พอรตอนุกรม (Serial
Port) และพอรตยูเอสบี (USB Port) เปนตน

เมนบอรดที่ใชกับซีพียู Intel Core i7 ชิพเซ็ต X58
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เมนบอรดซ็อกเก็ต LGA1366 ชิปเซต X58
2.2.3 แรม (RAM – Random Access Memory) คือหนวยความจําที่ทําหนาที่อานและเขียน
ขอมูลรวมกับซีพียูอยูตลอดเวลา ขอมูลจากฮารดดิสกสวนใหญจะตองมาพักที่แรมเสมอกอนจะถูกสงไปยัง
ซีพียู ดังนั้นยิ่งแรมมีขนาดมากขึ้นเทาไหรก็สามารถพักขอมูลไวกับแรมไดมากขึ้น ทําใหซีพียูไมตองเรียก
ขอมูลจากฮารดดิสกบอยๆ ซึ่งฮารดดิสกมีความเร็วในการอานและเขียนขอมูลนอยกวาแรม สงผลใหระบบ
ของเราทํางานไดเร็วขึ้นในปจจุบันแรมมีหลายชนิดดวยกัน คือ SDRAM, DDR SDRAM และ RAMBUS
1) SDRAM จะมีลักษณะเปนแผงยาวมีขาสัญญาณขนาด 168 pin 64 bitสําหรับ
ติ ดตั้ งกั บ ซ็ อกเก็ ตแรมแบบ DIMM ส วนใหญ แรมที่ ข ายกั นเดี๋ ย วนี้ จะเป นแบบPC–100 และ PC–133 ใน
ปจจุบัน SDRAM ไดรับความนิยมนอยมาก ที่มีใชงานอยูสวนใหญจะเปนเครื่องรุนเกาเสียมากกวา เนื่องจาก
การเขามาแทนที่ของ DDR SDRAM ที่มีคุณภาพดีกวาในราคาที่ใกลเคียงกันนั่นเอง

SDRAM 128 MB 133 MHz
2) DDR SDRAM มี ลั ก ษณ ะคล า ยกั บ SDRAM แต จ ะมี ข นาด 184 pin และ
เนื่องจากทํางานทั้งขาขึ้นและขาลงของสัญญาณนาฬิกาทําใหมีความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ซึ่งมีอัตราการสง
ถายขอมูลสูสุดถึง 1 G ตอวินาที ถาเทียบกับ SDRAM โดย DDR SDRAM จะมีบัสใหเลือกใชงานอยูหลาย
ขนาด เชน 266, 333 และ 400 เปนตน ปจจุบัน DDR SDRAM เขามาเปนหนวยความจํามาตรฐานใหมที่มา
1

1
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แทนที่ SDRAM ไปเรียบรอยแลว และในอนาคตมีไมนานหนวยความจําแบบ DDR 2 ก็กําลังเขามาเปนที่
นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

DDR SDRAM 256 MB 400 MHz
3) RAMBUS เปนแรมชนิดใหมทอี่ ินเทลเคยพยายามผลักดันใหเปนมาตรฐานใหม
ของหนวยความจําในอนาคต แตในปจจุบันดูแลวสถานการณของ RAMBUS นั้นก็ไมมีอะไรที่หวือหวามาก
นัก RAMBUS มีลักษณะที่แตกตางจาก SDRAM และ DDR SDRAM อยางเห็นไดชัด โดยใชอินเทอรเฟช
แบบ RIMM ขนาด299 pin นอกจากนี้ยังมีความเร็วบัสที่สูงถึง 400 MHz และสามารถสงถายขอมูลไดถึง800
MB ต อ วิ น าที ซึ่ ง มากกว า SDRAM ถึ ง 8 เท า เลยที เดี ย ว แต ก ลั บ มี ข อ เสี ย คื อ มี ค า ความหน ว ง (Latency)
ใกล เคี ย งกั บ SDRAM ทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานไม ไ ด แตกต า งไปจาก DDR SDRAM หรื อ
SDRAM มากนักและยังมีราคาแพงกวากันคอนขางมาก นอกจากนี้หากใส RAMBUS ไมครบแถว (RIMM)
ตองมีการใสแถวหลอก (RIMM PCB – Printed Circuit Board) ไวใหเต็มเพื่อใหครบวงจรจึงจะสามารถใช
งานได

RDRAM RIMM, 128MB 184p PC700-45 8d ECC
2.2.5 ฮาร ด ดิ ส ก (Harddisk) เป น อุ ป กรณ ที่ มี ห น า ที่ สํ า หรั บ เก็ บ ข อ มู ล ที่ มี ข นาดใหญ
โดยเฉพาะการเก็ บ ข อมู ล สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติก ารหรื อ โปรแกรมต า งๆ ซึ่ งไม ส ามารถเก็ บ ไว ใ น
แผนฟล็อบปดิสกที่มีความจุนอยได ภายในฮารดดิสกจะประกอบไปดวยแผนจานโลหะแข็ง (Platter) วาง
ซอนกันแตจะไมติดกั น โดยจะมี แขนที่เปนตัวเคลื่อนหัวอานเขาไปอานและเขียนขอมูล ตามตําแหนงที่
ตองการและจะไมมีการสัมผัสกับแผนโดยตรงแตจะมีชองวางหางกันประมาณ 10 ไมครอน ทําใหการอาน
ขอมูลจากแผน Platter มีความเร็วสูงเนื่องจากไมมีการเสียดสีที่เกิดจากการสัมผัส โดยจะมีความเร็วรอบอยู 2
แบบ คือ 5400/นาที และ 7200/นาที ปจจุบันไดพัฒนาความเร็วถึง 10,000/นาที ซึ่งมีราคาแพงมาก ยังไมเปน
ที่นิยมมากนัก ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 1) IDE และ 2) SATA
1 ) ฮ า ร ด ดิ ส ก ช นิ ด IDE (Integreted Drive Electronics) ห รื อ ATA (AT
Attachmet) เปนมาตรฐานของการเชื่อมตอหรืออินเตอรเฟสสําหรับอุปกรณดิสกไดรวที่มีใชกันมานานมี
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ทั้งสิ้น 40 ขา ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั่งแตมาตรฐาน IDE/ATA ดั้งเดิมในยุคแรก ที่สนับสนุน การ
ถายโอนขอมูลในโหมด PIO (Programmed I/O) และ DMA(Direct Memory Access) จนมาถึงยุคปจจุบันคือ
ATA/ATAPI-6 และ 7 หรือ Ultra-DMA/100 และ 133 ที่ใหแบนดวิดธสูงถึง 100 และ 133 MB/s ตามลําดับ
หรือก็คือมาตรฐาน Ultra-ATA/100 และ 133 ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันนั่นเอง

ฮารดดิสก ชนิด IDE
เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ในการพั ฒ นามาตรฐานการเชื่ อ มต อ แบบเดิ ม ซึ่ ง เป น แบบ
IDE/E-IDE แทบไมมีการพัฒนาความเร็วในการโอนถายขอมูลไปไดอีก โดยหยุดไวท่ีความเร็วสูงสุดเพียง
133 MB/s จึงทําใหบรรดาผูผลิตฮารดดิสกไดทําการพัฒนามาตรฐานของฮารดดิสกใหมขึ้นมา ซึ่งเรียกวา
เปนฮารดดิสกแบบ Serial ATA โดยมีความเร็วในการโอนถายขอมูลถึง 150 MB/s และมีหนวยความจําแคช
ถึง 8 MB ซึ่ งจะสามารถพั ฒ นาความเร็วไดถึง 300 MB/s และ 600 MB/s ในเวอรชั่น ตอๆ ไป นอกจากนี้
ฮารดดิสกแบบ Serial ยังมีขอดีอีกหลายๆ ดาน เชน ใชสายเคเบิ้ลที่ใชในการเชื่อมตอแบบใหมที่มีขนาดเล็ก
และบางกวาเดิม ทําใหการไหลเวียนของอากาศภายในเคสดีขึ้นดูเปนระเบียบมากขึน้ และตัวของฮารดดิสกมี
ความแข็งแรงมากขึ้นไมบอบบางหรือเสียหายงายเหมือนฮารดดิสกแบบ IDE
2) ฮารดดิสก ชนิด Serial SATA หรือ SATA เปนมาตรฐานใหมของการเชื่อมตอ
หรืออินเตอรเฟสสําหรับฮารดดิสกที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน ใชวิธีรับสงขอมูลในแบบ
อนุ ก รม (Serial) คื อการรับ ส งขอมู ลที่ ละบิ ตอยางตอเนื่ อง แบบเดีย วกับ พอรต USB และ Firewire แต ใช
ความเร็ วที่ รับ สู งกว ามาตรฐาน IDE/ATA เดิ ม ที ใช รับ ส งข อมู ล ในแบบมาตรฐาน (Parallel)มาก โดยใช
ความเร็ว 1.5 และ 3 Gbps หรือเที่ ยบเป น การรับ ส งข อมูล ที ละไบต (byte) ได เท ากับ 150 และ 300 MBps
โดยประมาณ สําหรับมาตรฐาน SATA และ SATA-II ตามลําดับ ในสวนของสายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอเขา
กับอินเตอรเฟสของฮารดดิสกแบบ SATA นี้จะมีขนาดเพียง 7 เสนเทานั้น และสามารถยาวได 1 เมตร (ไม
แผกวางและสั้นเหมืนสายแพแบบ 40 หรือ 80 เส็นของ IDE/ATA เดิม) สวนหัวตอสายพาวเวอร (Power) จะ
เปนแบบ 15 พิน ที่ใชกับฮารดดิสกแบบ SATA นี้โดยเฉพาะดวย
1
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ฮารดดิสก ชนิด SATA
นอกจากนี้ฮารดดิสกยังมีแผนวงจรที่อยูดานลางเปนตัวควบคุมการหมุนของมอนิเตอร แขนที่เปน
ตัวเคลื่ อนหั วอาน และยังทํ าหน าที่ ติดตอสื่อสารโดยสงผานขอมูล ไปยังเมนบอรดอีกดวย ซึ่ งแผนวงจร
ดานลางนี้ควรระวังอยาไปวางไวกับแผนโลหะหรืออุปกรณนําไฟฟาทุกชนิด เพราะจะทําใหเกิดการลัดวงจร
กอใหเกิดความเสียหายกับตัวฮารดดิสกได โดยเฉพาะการวางฮารดดิสกไวบนเคสแลวเปดการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งหากเกิดปญหาไฟรั่วขึ้นมาจะทําใหมีไฟฟาเขามาสูตัวเคสและผานไปยังฮารดดิสก ทํา
ใหแผนวงจรของฮารดดิสกอาจเสียหายได

โครงสรางภายในของฮารดดิสต
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IDE

SATA

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการเชื่อมตอ
ระหวาง ฮารดดิสก ชนิด IDE และ ฮารดดิสก ชนิด SATA
แนวทางการเลือกซื้อฮารดดิสต (Hard disk)
การเลื อ กซื้ อ ฮาร ด ดิ ส ก ค วรจะมี ก ารเลื อ กซื้ อ ให เหาะสมกั บ ความต อ งการของเรา ในป จ จุ บั น
ฮารดดิสกไดมีราคาตอความจุถูกมาก และมีความเร็วที่แตกตางกัน โดยจะขอแนะนําการเลือกซื้อดังตอไปนี้
1. ประเภทของฮารดดิสกฮารดดิสก ควรเลือกใช ชนิด SATA เพราะเปนเทคโนโลยีใหมที่เขามา
ในตอนนี้ และได มี ค วามนิ ยมเป น อย างมาก เนื่ องจากมีราคาถูก (เมื่ อเปรียบเที ยบตอขนาดความจุ) และ
เมนบอรดรุนใหมนั้นก็ลองรับไดหมดแลว
2. ขนาดของความจุความจุของฮารดดิสกหรือพื้นจัดเก็บขอมูล นั้นมีความสําคัญวาเราจะใชงาน
ประเภทใดและตอง เลือกความจุขนาดใดใครที่ชอบทํางานดานมัลติมีเดียก็ตองเลือกความจุมากๆ ปจจุบันนี้
มีความจุ ถึง 2 GB ไปแลวซึ่งสามารถเก็บขอมูลจนลืมไปเลยวาซื้อมาตอนไหน ไมรูจักเต็มสักที แตก็ยังมี
ราคาที่สูงอยูนั้นเอง
3. ความเร็วรอบของฮารดดิสกนั้นยอมมีผลโดยตรงตอความเร็วของฮารดดิสก คือถาฮารดดิสกมี
ความเร็วรอบสูงแลว ขอมูลก็จะเคลื่อนมาถึงหัวอานไดอยางรวดเร็วขึ้น ความเร็วรอบของฮารดดิสกนั้นมี
หน วยเป น “รอบต อ นาที (rpm) ในป จุจบั น ความเร็วรอบนั้ น 5,400-7,200 rpm แล ว และยั ง มี ก ารพั ฒ นา
ความเร็วไดถึง 10,000 rpm
4. บัฟเฟอรของฮารดดิสก บัฟเฟอร (Buffer) คือหนวยความจําแคชของฮารดดิสกนั้นเอง เปนสิ่ง
หนึ่งที่บงบอกความเร็วและประสิทธิภาพของฮารดดิสก ถาเกิดฮารดดิสกไหนที่มีขนาดบัฟเฟอรขนาดใหญก็
จะชวยใหไมตองเสียเวลาที่จะกลับไปนําขอมูลนั้นมาใชซ้ําอีกโดยการทํางานนั้นจะทํางานรวมกับแรม ซึ่ง
แรมจะนําขอมูลจากบัฟเฟอรมาใชโดยตรง ในปจจุบันแลวขนาดบัฟเฟอร ก็มีจํานวน 8-32 MB ไปแลว
5. ความเร็วในการเขาถึงขอมูลชวงเวลาในการเขาถึงขอมูล (Seek Time) คือชวงเวลาที่ตําแหนงบน
จานของฮาร ดดิ ส ก นั้ น หมุ น มาพอดี กั บ ตรงที่ หั วอานพอดี ความเร็วนี้ ก็ ต องขึ้ นอยูกั บ ความเร็ วรอบของ
ฮารดดิสกเอง ยิ่งมีความเร็วที่นอยก็สามารถที่จะทําใหฮารดดิสกนั้นอานเขียนไดเร็วขึ้น ปจจุบันมีการพัฒนา
ความเร็วในการเขาถึงขอมูล โดยการนําหนวยความจํามาเปนแฟลช มาทํางานรวมกับฮารดดิสกโดยลักษณะ
จะเหมือนการทํางานของแฟลชไดร โดยหนวยความจําที่นาํ มาใชนั้นจะชวยเพิ่มที่จะชวยโหลดไฟลที่ใชงาน
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บ อ ยๆ หรือเก็ บ มาไว ใช ชั่ วคราว ก็ ช วยเพิ่ ม ทั้ งความปลอดภัย และความรวดเร็วของของข อมู ล ซึ่ งเรี ย ก
เทคโนโลยีนี้วา เทคโนโลยีไฮบริดจ (Hybrid)
2.2.6 จอภาพ (Monitor) หรือจอมอนิเตอรเปนอุปกรณที่ใชในการแสดงผลจากการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ซึ่งภายในมีวงจรและระบบการทํางานคลายกับเครื่องรับโทรทัศนเกือบทุกอยางแตจะมี
แผงวงจรที่ซับซอนนอยกวามาก โดยจะแตกตางกันตรงที่โทรทัศนมีภาครับสัญญาณทีวี แตจอมอนิเตอรมี
เพียงภาครับสัญญาณดิจิตอลจากการดแสดงผลเทานั้น ปจจุบันแนวโนมจอมอนิเตอรกําลังถูกจอ LCD เขา
มาเปนมาตรฐานใหมแทนดวยขอดีหลายๆ อยาง เชน มีขนาดบางไมกินเนื้อที่ในการจัดวางมากนัก ไมมีรังสี
สะทอนรบกวนสายตา และประหยัดไฟมากกวา เปนตน

ภาพแสดงจอมอนิเตอร แบบ CRT

ภาพแสดงจอมอนิเตอร แบบ LCD
2.2.7 การ ด แสดงผล (Display Card) หรื อ การ ด VGA เป น อุ ป กรณ ท่ี มี ห น า ที่ ใ นการนํ า
ขอมูลแบบดิจิตอลมาเปลี่ยนเปนสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรแลวนําไปแสดงผลออกทางจอภาพ โดยใช
อินเทอรเฟชแบบสล็อต AGP หรือ PCI Express ทําใหสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็วและการดแสดงผล
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ในปจจุบันมีการพัฒนาชิพสรางกราฟก 3 มิติไปอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถแสดงผลภาพกราฟก 3 มิติได
อยางสมจริงและสวยงามมากขึ้นกวาในอดีต

ภาพแสดงการดแสดงผล VGA Card
2.2.8 การดเสียง (SoundCard) หรือซาวดการดที่หนาที่ในการใหกําเนิดเสียงจากเครื่อง
คอมพิ วเตอร โดยต องทํ างานควบคู ไปกับ ลําโพงดวย ในป จจุ บั น มั ก จะมี ก ารนํ าคอมพิ วเตอรม าใชงาน
ประเภทมัลติมีเดียที่ใหความบันเทิงตาง ๆ เชนใชดูหนังฟงเพลง รองคาราโอเกะ เลนเกม งานเหลานี้ตางก็
ตองพึ่งพาระบบเสียงที่ชวยเพิ่มอรรถรสในการทํางานเหลานี้ทั้งสิ้น ดังนั้นคอมพิวเตอรในปจจุบันจึงมีการ
ติดตั้งระบบเสียงให กับ คอมพิวเตอรแทบทุกเครื่อง มี ทั้ งแบบ Sound OnBoard หรือแบบที่ เป นการดโดย
จะต องนํ า มาติ ด ตั้ งลงบนสล็ อ ตในเมนบอร ด ป ญ หาของการด เสี ย งบางครั้ ง จะส ง ผลกระทบกั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรอยางคาดไมถึง และสวนใหญจะเกิดจากตัวไดรเวอรของการดเอง จนบางครั้งทําใหวินโดวสไม
สามารถบูตเครื่องหรือชัตดาวนได วิธีแกปญหาคือตองไปดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชั่นใหมมาติดตั้ง

ภาพแสดงการดเสียง Sound Card
2.2.9 ฟล็อบปไดรฟ (Floppy Drive) เป นอุ ปกรณ ที่ มีหน าที่ ในการอานและบันทึ กขอมู ล
จากแผนฟล็อบปดิสกที่มีขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB โดยจะมีหัวอานคอยเลื่อนเขาไปอานขอมูลจากแผน
ที่เคลือบสารแมเหล็กของฟล็อบปดิสกทั้งสองดานซึ่งหัวอานนี้จะมีการสัมผัสกับแผนแมเหล็กโดยตรง จึง
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ทําใหการอานขอมูลไมสามารถอานไดรวดเร็วเหมือนฮารดดิสกโดยมีความเร็วประมาณ 300 รอบตอนาที
เทานั้น ในปจจุบันไมเปนที่นิยมใชแลว

ภาพแสดงฟล็อบปไดรฟ (Floppy Drive)
2.2.10 ซี ดี ร อมไดรฟ หรื อ ดี วี ดี ร อมไดรฟ (CD-ROM Drive หรื อ DVD Drive) เป น
อุ ป กรณ ที่ มี ห น าที่ ใ นการอ านข อ มู ล จากแผ น ซี ดี เพี ย งอย า งเดี ย ว ส วนใหญ จะใช ง านในด านการติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมตางๆ รวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับความบันเทิง เชนดูหนัง ฟงเพลง และงานดาน
มัลติมีเดียดวย โดยมีหนวยความเร็วในการอานขอมูลเปน X เชน 48X หรือ 50X เปนตน ในปจจุบันแทบจะ
เรียกไดวาคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะตองมีไดรฟซีดีรอมอยางนอย หนึ่งไดรฟเสมอ ซึ่งไดกลายเปนมาตรฐาน
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรในตอนนี้แลวซีดีรอมไดรฟจะการอานขอมูลดวยความเร็วในการหมุนแผนที่ไม
คงที่ โดยที่จะอานขอมูลที่อยูวงนอกของแผนซีดีดวยความเร็วสูงสุด และจะคอย ๆ ลดความเร็วลงมาเมื่อมา
อานข อมู ล ที่ อยูวงในสุ ด ส วนใหญ ซี ดีรอมไดรฟ จะอ านข อมู ล ที่ อยูตรงกลางแผน ซะส วนมาก ทํ าให ใช
ความเร็วเพี ยงแคไมเกินครึ่งหนึ่งของความเร็วสู งสุ ดที่มี เทานั้น ดังนั้นซี ดีรอมไดรฟ สวนใหญ จึงไมคอย
ทํางานที่ความเร็วสูงสุดของไดรฟเทาไหรนัก เชนซีดีรอมไดรฟความเร็ว 50X จึงไมใชความเร็วในการอาน
ขอมูลอยางตอเนื่อง แตจะเปนความเร็วในการอานขอมูลจากแผนซีดีที่อยูวงนอกสุด หลังจากนั้นจะคอยลด
ความเร็วลงมาเมื่อมาอานขอมูลที่อยูวงในดวยความเร็ว ที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของไดรฟก็จะประมาณ 20-25X
เทานั้น

ภาพแสดงดีวีดีรอมไดรฟ (DVD Drive)
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2.2.11 เมาสและคียบอรด เป นอุปกรณสําหรับทําหนาที่ในการปอนขอมูลจากผูใช เขาสู
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสวนใหญหากเมาสและคียบอรดเสียจะไมนิยมซอมเพราะเดี๋ยวนี้เมาสและคียบอรดมี
ราคาไมแพง ถามัวแตมานั่งซอมจะไมคุมกับเวลาที่เสียไป

ภาพแสดงเมาท (Mouse) ชนิดตาง ๆ

ภาพแสดงคียบอรด (KeyBoard)
2.2.12 เคสและเพาเวอรซั พ พลาย เคสที่ข ายในบานเรามักมีเพาเวอรซัพ พลายติดมาดวย
เสมอจนเป นของคู กั น โดยเคสจะมี ลั ก ษณะเป นกลองเหล็ก สี่เหลี่ยมผืน ฟาใชสําหรับ เปนที่ เก็บ อุป กรณ
คอมพิ วเตอรเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเมนบอรด ซีพียู แรม ฮารดดิสก การดแสดงผล การดเสียง รวมถึง
สายแพเชื่อมตอตางๆ สวนเพาเวอรซัพพลายนั้นจะมีหนาที่ในการแปลงไฟและจายกระแสไฟใหกับอุปกรณ
ที่อยูในเคสผู ใช หลายคนส วนใหญ มัก ไมค อยให ความสํ าคั ญกับ เพาเวอรซั พ พลายเทาไหร แตหารูไมวา
ปญ หาที่ เกิดกับ ฮารดดิส ก และอุป กรณ ตางๆ บางครั้งมัก มีส าเหตุม าจากเพาเวอรซั พ พลาย หากเพาเวอร
ซัพพลายเสียสวนใหญจะสามารถซอมไดโดยการเปลี่ยนฟวส หมอแปลง หรือเปลี่ยนอะไหล
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ภาพแสดงเคสคอมพิวเตอร

ภาพแสดงแหลงจายไฟคอมพิวเตอร (Power Supply)
3. การติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร
การประกอบ หรือติดตั้งอุปกรณ ภายในเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง ปจจุบันไมใชเรื่องยากอีก
ตอไป ซึ่งสามารถประกอบ และติดตั้งดวยตนเองได โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นแรกใหเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร เชน ไขควงสี่แฉก
กลองสําหรับใสน็อต คูมือเมนบอรด คีมปากจิ้งจก

อุปกรณที่จําเปนในการประกอบ และติดตั้งคอมพิวเตอร
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3.2 ติดตั้งแหลงจายไฟ (Power Supply) ลงในฐานประกอบคอมพิวเตอร (Case) ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู
ติดตั้งจําเปนจะตองจัดวางอุปกรณใหพอดี และระวังขอบ Case จะบาดมือผูติดตั้งดวย

ภาพแสดงการวางแหลงจายไฟ
3.3 เมื่ อ ติ ด ตั้ ง Power Supply เรี ย บร อ ยแล ว ผู ติ ด ตั้ ง จะต อ งนํ า CPU ที่ จั ด เตรี ย มไว ม าติ ด ตั้ ง บน
เมนบอรดโดยงางขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้น นําซีพียูมาใสลงไปในซ็อกเก็ตโดยใหวางตําแหนงขาที่
1 ของซี พี ยู และซ็ อกเก็ตให ตรงกัน โดยสั งเกตวาที่ ขาที่ 1 ของซี พี ยูจะทํ าเครื่องหมายเป นจุ ดเล็ก ไว ที่ มุม
ดานบนของซีพยี ู

ภาพแสดงการวางซีพียู
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ภาพแสดงการโยกขาลอคใหซีพียูติดแนนอน
3.4 เมื่อวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแลว จากนั้นใหกดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แลวนําซิลิโคนมา
ทาตรงบริเวณคอร (แกน) ของซีพียู และไมควรทาซิลิโคนใหหนา หากเห็นวาหนาเกินไปใหใชกระดาษหรือ
แผนพลาสติกมาปาดออกเสียบาง

ภาพแสดงการหยดซิลิโคนบนซีพียู
3.5 ติดตั้งฮีทซิ งคและพัดลมลงไปบนคอรของซี พียู ติดล็อกให เรียบรอยในขั้นตอนนี้มี จุดที่ ตอง
ระวังอยู 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงคของพัดลมจะตองแนบสนิทกับคอรของซีพียู อยาพยายามกดแรงไป บาง
ทีคอรของซีพียูอาจบิ่นได สวนขาสปริงที่ยึดพัดลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใชไขควงพยามยามกดขา
สปริงใหเขาล็อก ซึ่งอาจทําใหพลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอรดขาดทําใหเมนบอรดอาจเสียหายได

ภาพแสดงการติดตั้งฮีทซิงคและพัดลม
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3.6 เสียบสายไฟของพัดลมเขากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคูม ือเมนบอรด

ภาพแสดงการเสียบสายไฟของพัดลม
3.7 นําแรมมาเสียบเขากับซ็อกเก็ตแรมโดยใหตรงกับรองของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนดาน
ล็อก ทั้ง 2 ดานดีดขึ้นมา (บางเมนบอรดตัวล็อกทั้งสองดานอาจไมจําเปนตองดีดขึ้นมาก็ไดใหดูวาเขาล็อก
กันก็พอ)

ภาพแสดงการติดตั้งแรม
3.8 นําเมนบอรดที่ ได ติดตั้ งซี พี ยูและแรมวางลงไปบนเคส จากนั้ นขั นน็ อตยึ ดเมนบอรดเข ากับ
ตัวเคสใหครบทุกตัว

ภาพแสดงการติดตั้งเมนบอรดเขากับเคสคอมพิวเตอร
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3.9 เสียบการดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแลวขันน็อตยึดติดกับเคส

3.10 เสียบการดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลวขันน็อตยึดติดกับเคส

3.11 เสียบการดเครือขายลงไปในสล็อต PCI เสร็จแลวขันน็อตยึดติดกับเคส
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3.12 เสียบสายเพาเวอรซัพพลายเขากับขั้วตอบนเมนบอรด โดยควรเสียบใหปลั๊กของสายเพาเวอร
ซัพพลายตรงล็อกกับขั้วตอบนเมนบอรด

3.13 สอดฮารดดิสกเขากับชองติดตั้ง แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน

3.14 เสียบสาย SATA เขากับฮารดดิสกโดยสังเกตลอครูปตัวแอลที่สาย และอุป กรณตองตรงกัน
จากนั้นจึงเสียบสายไฟเขาไปดวย และเสียบสาย SATA อีกดานเขากับขั้วตอ Primary SATA บนเมนบอรด
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3.15 สอดไดรฟซีดีรอมเขากับชองวางหนาเคส แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน

3.16 เสียบสาย IDE เขากับไดรฟซดี ีรอมโดยใหแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือดานที่ติดกับขั้วสายไฟ
จากนั้นจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเขาไปดวยเสียบสาย IDE อีกดานเขากับขั้วตอ Secondary IDE
บนเมนบอรดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วตอดวย

3.17 สอดไดรฟฟล็อบปดิสกเขาไปในชองติดตั้ง แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน
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3.18 เสียบสายแพขนาด 34 เสน (เสนเล็กกวาสายแพของฮารดดิสก และซีดีรอม) ใหดานที่มีการ
ไขวสายเขากับขั้วตอไดรฟฟล็อบปดิสก โดยแถบสีแดงของสายแพตองตรงกับขาที่ 1 ของขั้วตอดวย หากใส
ผิดดานไฟของไดรฟฟล็อบปดิสกจะติดตลอด วิธีแกไขคือใหหันสายแพกลับดานเพราะไดรฟฟล็อบปดิสก
บางยี่หออาจตองใสสลับดานกัน

3.19 เสียบสายจายไฟใหกับฮารดดิสก และไดรฟฟล็อบปดิสก พรอมทั้งตรวจสอบความหนาแนน
ของสายจุดตาง ๆ ใหเรียบรอย
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3.20 หลังจากที่ไดตรวจสอบอุปกรณทุกอยางติดตั้งเรียบรอยแลว อยาลืมตรวจสอบจุดเชื่อมตอของ
สายสั ญ ญาณต าง ๆ เพื่ อให ส ามารถใช งานคอมพิ วเตอร ได อยางมี ป ระสิท ธิ ภาพ จากนั้นป ดฝาเครื่องให
เรียบรอย เคสบางรุนอาจจะมีพัดลมติดที่ฝาขางใดขางหนึ่ง ผูติดตั้งจะตองตรวจสอบกาสรเชื่อตอสายไฟกับ
พัดลมดวย เพื่อใหการระบายความรอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูใชคอมพิวเตอรบางคนเขาใจ
ผิด คิดวาหากเปดฝาเครื่องในขณะที่ทํางาน จะเปนการระบายความรอนที่ดีนั้น เปนขอความที่ถูกเพียงครึ่ง
เดียวเทานั้น ซึ่งมันอาจจะกอใหเกิดฝุนสะสมภายในซอกตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น ฝุนละออง
นี่แหละเปนศัตรูตัวรายของคอมพิวเตอร ซึ่งอาจจะทําใหอายุการใชงานสั้นลงได

ภาพแสดงการปดฝาเคสเครื่องคอมพิวเตอร
3.21 เมื่ อติดตั้งอุป กรณ ภายในเครื่องคอมพิ วเตอร เป นที่ เรียบรอยแลว ผูติดตั้งจะตองดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณสวนตาง ๆ เชน จอมอนิเตอร คียบอรด เมาท และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามภาพขางลางนี้

ภาพแสดงการตอสายจอมอนิเคอร
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ภาพแสดงการตอสายคียบอรด และเมาท

ภาพแสดงการตอสาย LAN (RJ45)

ภาพแสดงการตออุปกรณรับสัญญาณไรสาย (WIFI Lan)
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ภาพแสดงการตอสาย USB

ภาพแสดงการตอสายไฟ ซึ่งจะตองตอเปนชิ้นสุดทาย

ภาพแสดงคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลว
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4. แนวทางการเลือกซื้อฮารดแวรคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับการทํางานกราฟก
ขอแนะนําในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรใหม เพื่อใชงานสายกราฟก และงานการออกแบบ ซึ่งจะเนน
ความแรงของเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ (http://www.deeartschool.com)
1. CPU หั วใจหลัก ของเครื่อง ยิ่งแรงยิ่งเร็ว และยิ่งถาเรนเดอรดวยโปรแกรมที่รองรับ Multicore
processor จํ า นวน Core ยิ่ ง เยอะยิ่ ง ดี CPU ที่ น า ใช ต อนนี้ กั น Core i7 พี่ ใ หญ ใ นตระกู ล Core i เป น CPU
4Core + Hyper treading มองเห็ น เป น 8 Treat รองลงมา คื อ Core i5 พี่ รองตระกู ล Core i (ออกมาแทนที่
Core2Quad) เป น CPU 4Core ตอนเรนเดอร เห็ น 4 bucket Core2Quad เป น CPU 2Core + Hyper treading
Core i3 น อ งเล็ ก สุ ด ท อ ง เป น CPU 2Core ออกมาแทน Core2Duo เรนเดอร เห็ น 2 bucket Core2Duo
อยาหาวาเชียรแต CPU Intelเลย ตอนนี้ถาเทียบราคากับประสิทธิภาพ CPU INTELในรุนปจจุบัน เมื่อใชงาน
ที่ตองเรนเดอรหนักๆ ถือวาคุมคากวา AMD ถาใชพวก Cpu ที่จํานวน treat มากๆ เวลาเรนเดอรดวย Vray นี่
จะ เร็ ว ขึ้ น อี ก เย อ ะ เที ย บ i5กั บ i7 ที่ ค วาม เร็ ว เท าๆ กั น i7 เรน เด อ ร เ ร็ ว ก ว า i5 เกื อ บ เท าตั ว
ลองดูฝรั่งเคาลองทดสอบ เรนเดอร Vray กับCPUแบบตางๆ ที่ http://www.3dspeedmachine.com/?page=3
2. RAM ตอนนี้ก็ตองเลือกเปน DDR3 ยิ่งเยอะยิ่งดี โดยปกติจะใสเปนคู ๆ ไมสองก็สี่แถว แนะนําวา
ควรซื้อพรอมกันแบบที่มาในกลองเปนคู ๆ หรือถาจะซื้อ Upgrade ก็ควรจะถอดเอาไปราน ใหเช็ควาเปน
แบบเดียวกันไมงั้นมีโอกาสใสดวยกันไมได ซื้อเครื่องใหมตอนนี้แนะนําวา ใหใสอยางนอย 4 G หรือ 8 G
แลวลง Window 64 bit เพื่อใหเห็นแรมเต็มๆ (ถาลง window32bit ทั่ว ๆ ไปจะเห็นRamมากสุดแค 3.5G ไม
วาจะใสแรมไปเทาไร)
3. GPU หรือ Display Card มีลูกมีหลานรองซื้อการดจอแพงๆ มีสาเหตุเดียวคือเอาไปเลนเกมครับ
สําหรับงานพวกสายออกแบบ 3ds Max,Photoshop ราคาตั้งแตพั นกวาบาท ไปจนถึงตัวเปนหมื่ นแทบไม
ตางกัน (จะแรงเห็นความแตกตางก็ตองไปเลนตัวที่เปน Quadro รุนกลางขึ้นไป ซึ่งราคาก็ซื้อคอมใหมไดอีก
ตัว) ซื้อราคากลางๆก็พอแลว เก็บตังไวโปะซื้อ CPU กับRam ดีกวา
4. Mainboard ถาไมคิดจะไปโมอะไรเพิ่ม เอายี่หอที่พอรูจักไมโนเนมมาก แลวซื้อรุนกลาง ๆ ก็พอ
5. Hard drive เปนสวนเก็บขอมูลที่สําคัญที่สุด แตมักจะเปนอุปกรณตัวแรกที่จะเสียกอนเพื่อน ทาง
ที่ ดีเราควรจะ back up งานเอาไว หลายๆที่ ยิ่งถาใชไ ปสัก สองป มีโอกาสจะเสีย ไดตลอด ถาเริ่ม มีเสีย ดัง
แกรก ๆ เนี่ยเตรียมตัวเปลี่ยนไดเลย ราคาก็ตามขนาดความจุ ยี่หอไหนๆก็ไมตางกันมาก เลือกซื้อตัวที่คิดวา
นาจะพอเก็บงานไวไดสักสองปก็พอ ของพวกนี้ราคาลงทุกวันอยูแลว
6. Power Supply ตัวนี้สําคัญเลย ปกติถาเราซื้อ Case ประกอบเองทั่วๆไป จะมีpower คุณภาพไมดี
แถมมาใหอยูแลว พวกนี้จะจายไฟไมคงที่ โอกาสที่จะทําใหอุปกรณตางๆในเครื่องเสียเร็วขึ้นอีก ซื้อคอม
ประกอบใหม ให เปลี่ ย น Power เป น พวก Watt เต็ ม ที่ ข ายแยกเอาเลย ถ า ใส Hard disk ลู ก เดี ย วซื้ อ
power550watt ก็เอาอยูแลว
7. Case เวลาเรนเดอรงาน 3D บางครั้งตองเปดเอาไวเปนวัน ๆ แนะนําใหเลือกตัวที่มีพัดลมระบาย
อากาศดีๆหนอย อาจจะซื้อรุนธรรมดาพันกวาบาท แลวติดพัดลมเพิ่มไมกี่รอยเพื่อความอุนใจก็ได
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8. Monitor เปนอีกสวนสําคัญในการทํางานดานออกแบบและกราฟก ยื่งขนาดหนาจอใหญ ความ
ละเอียดสูงยิ่งดี จะไดพื้นที่ในการทํางานเพิ่มขึ้น โดยแตละยี่หอในทองตลาดในปจจุบัน แขงขันกันที่ความ
Contrast กับ Response rateสําหรับพวกที่เนนเลนเกม หรือดูหนัง แตสวนที่สําคัญที่สุดสําหรับงานกราฟก ก็
คือความเที่ยงตรงของสี เห็นผลชัดๆตอนที่ print หรือเปดไฟลเดียวกันในเครื่องอื่น แลวงานออกมาแลวสี
เพี้ยน ซึ่งจอในทองตลาดทั่วไปแตละยี่หอสีก็ไมเหมือนกันอยูแลว วางายๆก็คือสีเพี้ยนกันหมด จะปรับให
ตรงก็ตองใชพวก Spider ตัวปรับเทียบสีหนาจอ หรือไมก็หนี ไปเลนพวก Macไปเลย อันนี้ สีตรงชัวร ให
แนะนําก็คือไปลองเดินเลือกดูวาชอบสีตัวไหน แลวถาตองซื้อหลายๆเครื่องก็เลือกใหยี่หอและรุนใกลเคียง
กัน ตอนนี้ที่คุมนาซื้อ ก็ 22" หรือไมก็ 24" ไปเลย
9. OS. ไม ว า จะลง window XP,Vista,Win7 ให ล งเป น 64bit เลย ฟ น ธง! (PC รุ น ใหม ๆ มี Driver
64bit หมดแล ว ส วนใครจะลงใน Notebook ลองเช็ ค driverในเว็ บ ดูกอนวามีรึป าว) ไมตองกลัววาจะลง
โปรแกรมไมได เพราะ 64bit สามารถลงโปรแกรมปกติไดหมด โดยโปรแกรมที่เปน 32bit (บางตัวจะใชช่ือ
เป น x86) จะถู ก Installลงอยู ใ น Program Files(x86) ส ว นโปรแกรมที่ ร องรั บ 64bit จะIntallใน Program
Files ปกติ โดยเมื่ อเราลง Window64bit เราจะสามารถลงทั้ ง 3ds Max 32bit และ 64bitได ซึ่ งเจาตั ว 64bit
ถึงแมจะเรนเดอรไมไดเร็วกวาเมื่อเทียบกับ 32bit แตเวลาทํางานจะลื่นกวา โอกาสแฮงคนอยลง สามารถที่จะ
เรนเดอรไฟลหนักๆได สุดทายจะเลือก spec แรงแคไหนขึ้นอยูกับงบประมาณเปนหลักเลย

บทที่ 3
ระบบปฏิบัติการ WINDOWS
เนื้อหา

1. ความหมายของระบบปฏิบตั ิการ Windows
2. การแบงพารติชั่น (Partition) และการฟอรแมต (Format) ระบบปฏิบัติการ Windows
3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
4. การคัดลอก (Ghost) ฮารดดิสตระบบปฏิบัติการ Windows

1. ความหมายของระบบปฏิบตั ิการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windows คือ ระบบปฏิบัติการที่ใชในการจัดการและควบคุมการทํางานตาง ๆ
ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน การจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลบนจอภาพ รับขอมูลทางแปนพิมพหรือเมาส
การจัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูล การพิมพแฟมขอมูล การทําสําเนาแฟมขอมูล การเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล การ
เก็บแฟมขอมูล การติดตั้งโปรแกรม เปนตน มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จาก Windows3.11 Windows95
Windows98 Windows Me Windows XP Windows VISTA และปจจุบัน Windows 7
วินโดวสที่ถูกพัฒนาโดยไมโครซอฟตในรุนแรก ๆ จะใชกับเครื่องไอบีเอ็ม และไอบีเอ็มคอมแพททิ
เบิ ล ที่ มี ซี พี ยู เบอร 80286 80386 และ 80486 และในป 1990 ไมโครซอฟต ไ ดอ อกวิน โดวส เวอรชัน 3.0
ออกมา เพื่อทําการโปรโมทผูใชไมใหหันไปนิยมใชแมคอินทอชโอเอสแทนดอส อยางไรก็ตามถึงแมวา
วินโดวสจะงายตอการใชงานมากกวาดอส แตในเวอรชันแรก ๆ การใชงานก็ยังไมงายเทาของแมคโอเอส
และนอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณรอบขางอื่น ๆ ก็ยังทําไดยาก
วิน โดวส ได มี ก ารพั ฒ นามาอยางตอเนื่ อง จากวิน โดวส เวอรชัน 3 มาเป น 4.0 วิน โดวส 95 และ
วินโดวส 98 ในปจจุบัน วินโดวส 95 และ วินโดวส 98 ถือวาเปนระบบปฏิบัติการอยางแทจริง เนื่องจากมัน
ไมตองอยูภายใต การควบคุมของดอส การติดตั้งจะแยกออกจากดอสอยางเด็ดขาดไมจําเปนตองติดตั้งดอส
กอน นอกจากความงายและสะดวกตอการใชงานแลว วินโดวสเวอรชันใหมนี้ยังรวมซอฟตแวรที่ทําใหผูใช
สามารถติ ด ตั้ ง เครื่อ งคอมพิ วเตอร ข องตนเองเขากั บ ระบบเครื อข ายไดอยางงายดาย โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
เครือขายอินเตอรเน็ตและยังเอื้ออํานวยความสะดวกในการโอนถายซอฟตแวรหรือที่เรียกวาดาวนโหลด
(Download) โปรแกรมเปนอยางมาก นอกจากนี้วินโดวสเวอรชันใหมนี้ยังมีความสามารถทางดาน Plug–
and-Play ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูใชสามารถนําอุปกรณ มาตรฐานตาง ๆ เชน ซีดีรอมไดรฟ ซาวนการด
โมเด็ม ฮารดดิสกไดรฟ ฯลฯ ที่สนับสนุน Plug-and-Play มาตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง และ
เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดวส 95 หรือ 98 จะทําหนาที่ติดตั้งอุปกรณเหลานี้และทําให
เครื่องคอมพิวเตอรรูจักอุปกรณเหลานี้เอง โดยที่ผูใชไมตองทําอะไรเพิ่ม ในปจจุบันตลาดคอมพิวเตอรพีซี
เกื อ บทั้ ง หมดถู ก ครองครองโดยระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส รวมทั้ ง มี ก ารผลิ ต ซอฟต แ วร ที่ รั น อยู บ น
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ระบบปฏิ บั ติ ก ารประเภทนี้ อ อกมาสู ต ลาดอย า งมากมาย ดัง นั้ น จึง มี ผู ใ ช เป น จํ านวนมากที่ นิ ย มใช ง าน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสโดยเฉพาะอยางยิ่ง วินโดวส XP เปนสายพันธุ Windows NT ที่สนับสนุนงาน
ทางดานมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น และ วินโดวส 7 (www.thaiall.com)
Windows 7 ซึ่ งเป น ซอฟตแวรรุนลาสุดของระบบปฏิ บั ติก ารของไมโครซอฟท ในสายวินโดวส
แรกเริ่ ม เดิ ม ที มี ชื่ อ หรื อ รหั ส ในการพั ฒ นาว า แบล็ ค โคมบ (Blackcomb) ต อ มาถู ก เปลี่ ย นเป น เวี ย นนา
(Vienna) โดย Windows 7 จะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับ Windows Vista ที่ไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งคําวา 7 นาจะมาจากการเปนวินโดวรุนที่ 7 ใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
และมีเดียเซนเตอร ไมโครซอฟทไดมีการประกาศเปดตัววินโดวส 7 ในชวงป พ.ศ. 2550 คุณสมบัติใหมของ
วิ น โดวส ตั ว นี้ จ ะมี จุด เด น ในส ว นของ รองรั บ ระบบมั ล ติ ทั ช มี ก ารออกแบบวิ น โดวส เชลล ใ หม และ
ระบบเน็ตเวิรกแบบใหมภายใตชื่อโฮมกรุป (HomeGroup) ในขณะที่คุณสมบัติหลายสวนในวินโดวสรุน
กอนหนาจะถูกนําออกไป ไดแก วินโดวสมูฟวีเมเกอรและ วินโดวสโฟโตแกลเลอรี รุนทดสอบลาสุดคือรุน
6.1.7100 (Windows 7 RC) ออกใหทดสอบเมื่อ 30 เมษายน 2552 โดยในชวงเวลาเดียวกันไดมีการแจงวาผูที่
ดาวน โหลดไฟล จากแหล งอื่น นอกเหนื อจากทางเว็ บ ไมโครซอฟท มี โอกาสที่ ผูใ ห บ ริก ารดาวน โหลด
สอดแทรกมั ล แวร ห รือโทรจั น มากั บ ไฟลดวย สํ าหรับ ในประเทศไทย ไมโครซอฟท ได จัดงานเป ดตั ว
วินโดวส 7 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ แฟชั่นฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน
2. การแบงพารติชั่น (Partition) และการฟอรแมต (Format) ระบบปฏิบัติการ Windows
2.1 การแบง Partition และ Format ฮารดดิสต กอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
การจั ดพาร ติ ชั น ของฮารด ดิส ก คื อ ขั้ น ตอนของการจัด รู ป แบบการใช งานของฮาร ดดิ ส ก ก อ น
ขั้นตอนการฟอรแมต โดยที่เราสามารถทําการแบง ฮารดดิสก ออกเปนขนาดตางๆ เพื่อกําหนดใหใชงานได
ในแตละ Drive เพื่อความเปนระเบียบของขอมูล เชน ฮารดดิสกขนาดเต็ม 60 GB อาจจะทําการแบงออกเปน
Drive C: ขนาด 45 GB เพื่อใชสําหรับลง Windows และซอฟตแวรตางๆ และทําการแบงเปน Drive D: อีก
สวนหนึ่งโดยใหมีขนาดเปน 15 GB เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลอื่น ๆ เปนตน
ชนิดของพารตชิ ั่น แบงออกตามชนิดของ FAT ตาง ๆ ไดดังนี้
FAT16 เปนการจัดพารติชันสําหรับ DOS, Windows 3.1 และ Windows 95 รุนแรกๆ จะรองรับขนาด
ของพารติชันไดสูงสุดที่ 2 GB ตอ 1 พารติชั่นเทานั้น
FAT32 เปนการจัดพารติชันสําหรับ Windows 97 OSR2 และ Windows 98 สามารถรองรับขนาดของ
พารติชันไดจาก 512 KB ไปจนถึง 64 GB ตอ 1 พารติชัน
NTFS เปนการจัดพารติชันสําหรับ Windows NT Windows XP Windows Vista Windows 7

การแบง Partition และ Format ฮารดดิสต มีขั้นตอนดังนี้
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1. จัดเตรียมแผนบูต Windows XP ใหเรียบรอย แลวนําแผนบูตใสในเครื่องเลน/บันทึก DVD Rom
Drive จากนั้นก็ทําการเปดเครื่องคอมพิวเตอร โดยใหเครื่องบูตจาก DVD Rom (อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้ผู
ติดตั้ง จะตองทําการตั้งคา BIOS ของคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องทําการบูตจาก DVD Rom เปนไดรแรก)

ภาพแสดงแผนโปรแกรม Windows XP
2. เมื่อเราทําใหเครื่องอานแผนแลวก็จะเกิดรูปดานลางนี้

3. เมื่อรอเครื่องอานเสร็จเรียบรอยแลว จะขึ้นหนาของการแบงพาทิชั่น หรือแบงพื้นที่บนฮารทดิสก
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การใชคําสั่งนั้นมีอยู 2 คําสั่ง คือ กดตัว C จะเปนการสรางพาทิชั่นขึ้น และกดปุม D จะเปนการลบพาทิชั่น
นั้นทิ้ง ตามภาพขางลางนี้แสดงวายังไมมีไดรอะไรเลย จึงจําเปนจะตองสรางไดรขึ้นมาใหม กอนที่จะสราง
ขึ้นนั้น ผูติดตั้งจะตองวางแผนกอนวาฮารดดิสตของเรานั้นจะทําการแบงพารติชั่นจํานวนเทาไหร (กี่ไดร)
และในแตละไดรจะใชทําอะไรบาง แตจะใหขอสังเกตในการแบงพารติชั่นวา ไดรแรก คือ Drive C จะเปน
ในสวนที่ตองลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมการใชงานอื่น ๆ เมื่อลงโปรแกรมตาง ๆ แลว
จะตองเหลือพื้นที่ในการประมวลผลไมนอยกวา รอยละ 30

4. สรางพารติชั้นใหม โดยการวางแทบสีขาวไวบนพาทิชั่นนั้นกอนที่จะกดตัว C เพื่อเมื่อเราแบง
พาทิชั่นเรียบรอยแลว ใหเอาแทบสีขาวไวไดร C เพื่อที่จะใหการลงวินโดวอยูในไดรนั้น แลวกดปุม Enter
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5. เมื่อกดปุม Enter แลว โปรแกรมจะถามวาใหทําการฟอรแมทแบบเร็ว หรือแบบชา นอกจากนั้น
ใหเลือกชนิดของพารติชั่นดวย ดังนั้นควรเลือกแบบเร็ว (บรรทัดที่มีคําวา Quick ตามหลัง) และเลือกชนิด
NTFS อยางไรก็ตามหากฮารดดิสต เปนลูกใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ควรเลือกแบบชา

6. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทําการฟอรแมตฮารดดิสต หากเลือกแบบเร็วจะใชเวลาประมาณ 2 นาที
แตหากเลือกแบบชา จะใชเวลาประมาณ 30 นาที (อยางไรก็ตามเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับ
ขนาดของฮารดดิสต)
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7. หลังจากนั้นโปรแกรมจะดําเนินการคัดลอกไฟลขอมูลของระบบปฏิบัติการ Windows ลงสูเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ตอไป (การติดตั้งระบบปฏิบัติการ จะกลาวใน
หัวขอตอไป)

2.2 การแบง Partition ฮารดดิสต โดยใชระบบปฏิบัตกิ าร Windows
การแบง Partition ฮารดดิสต วิธีการนี้จะตองติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหเรียบรอยเสียกอน
จึงจะทําได ปกติแลว Windows XP จะมีเครื่องมือเครื่องไมที่จําเปนตอการจัดการระบบมาใหอยูแลวตาม
สมควร ซึ่งถึงแมวาจะไมมีลูกเลนมากมายเทากับที่โปรแกรมอื่น ๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อทํางานอยางหนึ่ง
อยางโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการแบงพารติชั่นดวยระบบปฏิบัติการ Windows
1. เขาไป Start เลื่อนเมาทไปที่ (Setting) Control Panel
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2. เขาไปที่ Administrative Tool ครับ

3. เขาไปที่ Computer Management

41

4. ก็จะเขามาดังภาพนะครับ ใหทําการคลิกที่ 1 และ 2 ตามลําดับครับ กรอบทางขวาก็จะปรากฏ
ขึ้นมาครับ โดยในสวนที่ผมกรอบแดงๆไวนั้น จะบอกรายละเอียดของ Haddisk ของเราครับ วามีกี่
Partition ชื่ออะไรบาง ขนาดเทาไร เปน System แบบไหน เรียกวาบอกหมดพุงเลยครับ

5. คราวนี้เราจะเริ่มมาจัดการกับ Harddisk กันครับ ในที่นี้เราสนใจจะจัดการกับไดรว E ที่ชื่อวา
BACKUP1 ก็ใหเราคลิกขวาที่ไดรวที่เราสนใจในกรอบดานบนนะครับ แลวจะมีไดอะล็อคขึ้นมาดังภาพ
ครับ โดยบอกวาเราสามารถจะกระทําการใดๆกับ Partition นี้ไดมั่ง ในที่นี้ผมขอเลือกที่จะลบมันนะครับ ก็
เลือกดังภาพเลยครับ ตรงนี้ใหเราสังเกตวา หากเราเลือกจะกระทําการที่ Partition ไหน ก็จะมีเสนเทาๆขึ้น
ที่กรอบดานลางดวย สอดคลองกันครับ
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6. เมื่อเราเลือกที่จะลบ ก็จะมีเจานี่ขึ้นมาเตือนครับวา "ขอมูลในนี้จะหายไปหมดนะจะบอกให" เรา
ก็ Yes ไปครับ

7. คราวนี้จะเห็นวาไดรวเราหายไปทันที 1 ไดรว สวนตําแหนงที่ไดรวเราเคยอยู ก็จะกลายเปนสี
เขียวๆไปครับ และบอกวาอยูในสถานะที่ Free Space หมายถึงหัวใจยังวางครับ คราวนี้เราจะมาจัดการกับ
มันอีกที โดยเราจะแบงมันออกเปน 2 สวนครับ โดยในขั้นแรกใหเราคลิกขวาในไดรวางๆในกรอบดานลาง
นั้นครับ แลวเลือก New Logical Drive ครับ
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8. ก็จะเขาสู Wizard งายดีครับ

9. ก็บอกวาเรากําลังจะสราง Logical Drive
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10. มาถึงตรงนี้ ตรงลูกศรนั้นจะบอกขนาดทั้งหมดบน Partition นั้นๆที่มีอยู เราสามารถเลือกปรับ
ใหไดขนาดที่เราตองการไดในวงกลมนะครับ ในที่นี้ผมเอาแค 1 GB ครับ แลวก็ Next ซะครับ

11. ตรงนี้เราสามารถเลือกชื่อ Label ที่เราตองการไดครับ โดยเลือกจากที่มีในกรอบที่ผมวงไวครับ

12. มาถึงตรงนี้ เราตองกําหนดคุณสมบัติของไดรวท่เี ราจะสรางขึ้นมาใหมครับ โดย
12.1 เลือกระบบเปนแบบ NTFS หรือ FAT32 ตามแตตองการครับ
12.2 ตั้งชื่อ Partition ตามที่เราตองการครับ ในที่นี้ผมตั้งวา DATA2 ครับ
12.3 เลือกเปน Quick Format จะไดเร็วครับ
12.4 กด NEXT
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13. การกําหนดคุณลักษณะเสร็จสิ้น ระบบจะบอกวาเราไดกําหนดอะไรไวมั่งครับ อานพอใจแลว
Finish

14. ตอนนี้เราได Partition ใหมขึ้นมา 1 Partition แลวครับ แตเนื่องจากวา ตอนที่เรากําหนดขนาด
นั้น เราไมไดกําหนดทั้งหมด จึงยังมีเนื้อที่เหลืออยูจํานวนนึง ในสวนที่เปนที่วางมันก็จะกลายเปนสีเขียว
ครับ คราวนี้เราจะมาจัดการกับเนื้อที่ๆเหลือครับ โดยคลิกขวาที่บริเวณรูปเนื้อที่ๆเหลือเขียวๆนั้นครับ แลว
เลือกดังภาพ จากนั้นก็จะเขาสูขั้นตอนเดิมทั้งหมดครับ เราก็ทําแบบคลายๆแบบเดิมไปครับ ไมยากอะไร
แลวครับ
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15. ตอนนี้เราก็สามารถแบงเจา Partition เดิมออกมาเปน 2 Partitions ไดแลวครับ โดยไมตองพึ่งเจา
โปรแกรม Partition Magic เลยสักนิด
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16. หากวาเราตองการตองการที่ Format ไดรวไหนๆ เราก็แคคลิกขวาที่ชื่อไดรวนั้นๆในกรอบ
ดานบน แลวเลือก Format ครับ มันก็จะขึ้นไดอะล็อคขึ้นมาดังภาพครับ เราก็สามารถตั้งชื่อไดรวเราได
ใหม หรือ Format ไปเปนระบบอื่นไดครับ สวนลูกศรตัวลางนั้น เอาไว Quick Format ครับ จะไดไว
ๆ แลวก็ทําตามขั้นตอนไปครับ

17. มาดูที่ My Computer ก็จะเห็นวามีไดรวเพิ่มขึ้นจริงๆ แถมระหวางที่ทํา เราไมตองรีสตารท
เครื่องดวย เสร็จแลวใชไดเลย
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18. อันนี้สําหรับบางคนที่รูสึกวา เมื่อสราง Partition ใหมขึ้นมาแลว มันได Label ที่ดูเปนอัปมงคล
ไปหนอย แลวตองการที่เปลี่ยนมัน ก็สามารถแกไดโดย

19. คลิ๊กขวาตรงบริเวณสวนของไดรวที่ตองการแกชื่อในกรอบดานลาง แลวเลือกตามภาพ
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20. จากนั้นเลือก Change และเลือก Label ที่ดูเปนมงคลกวาอันเดิมครับ แลว OK ครับ

21. มันจะเตือนอยางนี้ บอกวาการเปลี่ยนชื่อเราอาจจะทําให Shortcuts ตางๆไมสามารถอางอิงตํา
แนงที่โปรแกรมอยูได และอาจสงผลใหบางโปรแกรมไมสามารถรันได ก็ไมเปนไรครับ เราคอยมาลบ
Shortcuts อันเกาทิ้ง แลวสราง Shortcuts อันใหมมาแทนก็หายแลวครับ ตอนนี้ก็ Yes ไปครับ

22. อันนี้ ผลที่ไดครับ
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23. มาดูที่ My Computer ก็พบวาเริ่มเปนมงคลกับชีวิตขึ้นมาหนอยแลว จบละครับ

2.3 การแบง Partition ฮารดดิสต โดยใชโปรแกรม Patition Magic
2.3.1 โปรแกรม PatitionMagic เป นโปรแกรมที่ใชในการจัดการแบ ง Harddisk ออกเปน
สวน ๆ โดยมีประโยชนในการจัดสรรพื้ นที่ของ Harddisk ใหสามารถใชสอยไดอยางเต็มที่ โดยแบงเปน
สวนของการติดตั้งโปรแกรม สวนของขอมูล และสวนอื่น ๆ ที่จัดการขึ้นมา นอกจากนั้นการแบง Harddisk
หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาการแบง Partition เสมือนการแบงหองโถงใหญออกเปนหองเล็กหองนอย เพื่อจัดสรร
ใหเหมาะสมกับ การใชงานของผูสราง มีประโยชนในการปองกันขอมูลที่สําคัญของเราให ปลอดภัยจาก
ไวรัสคอมพิวเตอรอีกดวย
สําหรับในการติดตั้งโปรแกรม PatitionMagic สามารถทําไดดังนี้
1. Download โปรแกรมจาก http://www.symantec.com/home_homeoffice/products/index.jsp
แลวนํามาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรของตน
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2. จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊ก Folder ของโปรแกรมดังกลาว
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3. เมื่อเขาไปแลวเลือก file ตามภาพเลยครับ

4. ดําเนินการCopy หมายเลขของโปรแกรมเพื่อที่จะใสลงในตัวโปรแกรม
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5. แลวกลับมาที่ folder Setup เพื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรม และดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม
ภาพครับ

6. เลือกไฟล Setup ดับเบิ้ลคลิ๊ก
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7. จากนั้นโปรแกรมก็เริ่มติดตั้ง รอ............

8. กด Next
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9. ใสหมายเลข Serial Number ที่ใหมาดวย กด Next

ใสหมายเลขใหถูกตองนะครับ
จากนั้นกดปุม NEXT

10. กด Yes
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11. กด Next

12. กด Next
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13. กด Next

14. รอจนกวาการติดตั้งจะเสร็จสิ้น (หามกด Cancel เด็ดขาด)
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เอาเครื่องหมายถูกออกใหหมดนะครับ
จากนั้นกดปุม Finish
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะขึ้นหนาตางของโปรแกรมขึ้นมา เรา
สามารถปดไปไดเลยนะครับ
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2.3.2 การใชงานโปรแกรม PartitionMagic มีขั้นตอน ดังนี้
1. เขาสูโปรแกรมตามภาพ

2. หลังจากที่เปดโปรแกรมขึ้นมาแลวทานก็จะพบการแสดงพื้นที่ของ Harddisk หากคอมพิวเตอร
เรามี 1 Drive ก็จะแสดงเพียงหนึ่งเดียว แตหากมี 2 Drive ก็จะเห็น 2 Drive แตในที่นี้มีเพียง 1 Drive คือ C:
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3. นําเมาทไปวางบนแถบสีชมพูของ C: แลวคลิ๊กขวา เลือก Resize / Move

4. เมื่อคลิ๊กเมาทแลวทานจะพบพื้นที่ภายในของ Harddisk ซึ่งเตรียมพรอมจะทําการแบงแลว
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5. จากนั้นนําเมาทมาวางที่จุดสามเหลี่ยมทางขวามือสุด กดเมาทคางแลวเลื่อนมาทางขวามือ
ในขณะที่เลื่อนใหสังเกตตัวเลขในชอง New Size ดวย แลวก็เลื่อนปรับขนาดของ Harddisk ตามใจชอบ
(ขอแนะนํา : ควรใหขนาดของ Drive C: มีขนาดมากกวา Drive อื่น ๆ นะครับ เผื่อในโอกาสหนาจะไดมี
พื้นที่ในการลงโปรแกรมเพิ่มนะครับ) จากนั้นกดปุม OK ครับ

6. แลวจะกลับเขาสูหนาโปรแกรมหลัก ใหสังเกตดานบนขาง ๆ Drive C: นะครับ ก็จะพบวามี
Drive ใหมที่มีสีเทาเกิดขึ้นแลว แตยังใชไมไดนะครับ ตองสรางใหสามารถใชไดกอน โดยการนําเมาทมา
วางบนสีเทาคลิ๊กขวาเลือก Create ตามภาพเลยนะครับ
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7. จะเกิดหนาตางการสราง Partition ขึ้นมา โดยใหเลือก Logical Partition ในชอง Create as: และ
ชอง Partition Type: NTFS จากนัน้ ก็ไมตอ งคิดอะไรมาก กดปุม OK เลยครับ (เพราะสวนใหญตัวโปรแกรม
จะตั้งคาใหเราเรียบรอยแลว
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8. คราวนี้กลับมาหนาหลัก สังเกตดานบน Drive เกิดขึ้นแลวครับ โดยเปลี่ยนจากสีเทามาเปนสีขาว
ขอบชมพู พรอมที่จะใชงานไดแลวละครับ จากนั้นกดปุม Apply ที่อยูดานลาง เครื่องคอมพิวเตอรของทาน
จะใหทําการ Restart อีกครั้ง ตองรอนานหนอยนะครับ และมีขอสําคัญประการหนึ่งคือ หากเครื่องของทาน
ติดตั้ง antivirus ไวจะตองถอนออกกอนนะครับ ไมอยางนั้นการแบง Partition จะไมสําเร็จ

9. เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรอีกครั้งทานก็จะพบอีก Drive ตามที่ทานตองการแลวครับ แตหาก
ตองการแบงเพิ่มอีกก็ทําวิธีเดียวกันนี้ตั้งแตตนนะครับ หวังวาคงไมยากนะครับ
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3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
หลั ง จากที่ ผู ติ ด ตั้ ง ดํ า เนิ น การใช แ ผ น Windows XP เพื่ อ ทํ า การแบ ง พาร ติ ชั่ น และฟอร แ มต
(รายละเอียดที่ไดกลาวไปแลวขางบน) เรียบรอยแลว ตอไปจะเปนขั้นตอนของการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Windows ซึ่ ง ในเอกสารฉบั บ นี้ จ ะนํ า เสนอการติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows 2 ระบบ คื อ 1)
ระบบปฏิ บั ติก าร Windows XP และ 2) ระบบปฏิ บั ติก าร Windows 7 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเป น ระบบที่ มี ค วาม
เสถียรในการใชงานมาก และยังเปนที่นิยมของผูบริโภคอีกดวย
3.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
3.1.1 หลังจากทําการแบงพารติชั่น และฟอรแมตเรียบรอยแลว โปรแกรมระบบจะทําการ
เริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการทันที

3.1.2 รอโหลดสักครู

65

3.1.3 เลือก I accept this agreement แลวกด Next

3.1.4 รอโหลดสักครู
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3.1.5 ใสชื่อ แลวกด Next

3.1.6 ใส Key ของ Window XP นั่นก็คือ BT2M2-B9QJY-2YMPP-WHCR3-VCQW8
แลวกด Next
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3.1.7 กด Next

3.1.8 เลือกโซนเวลา เปน Bangkok
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3.1.9 รอโหลดสักครู

3.1.10 ใสชื่อ Workgroup แลวกด Next
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3.1.11 รอโหลดสักครู

3.1.12 รอโหลดสักครู
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3.1.13 รอโหลดสักครู

3.1.14 รอโหลดสักครู
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3.1.15 รอโหลดสักครู

3.1.16 รอโหลดสักครู
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3.1.17 คลิก Next

3.1.18 เลือก Not right now แลวกด Next
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3.1.19 รอโหลดสักครู แลว กด Next หรืออาจจะกด Skip เลยก็ได เพราะขั้นตอนนี้ระบบ
จะทําการตรวจสอบการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเทานั้น

3.1.20 เลือกตามภาพ แลวกด Next
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3.1.21 เลือกตามภาพ ซึ่งเปนขั้นตอนของการลงทะเบียนกับ Microsoft โดยเลือก No
เทานั้น แลวกด Next

3.1.22 ใสชื่อ ที่ตั้งขึ้นเอง แลวกด Next
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3.1.23 กด Next

3.1.24 รอสักครู
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3.1.25 ขึ้นหนาจอแบบนี้ แสดงวา การติดตั้ง Window XP เสร็จเรียบรอยแลว

3.1.26 เสร็จสมบูรณ หลังจากนั้นผูติดตั้งตองดําเนิ นการติ ดตั้ง Driver ของอุปกรณ และ
อุปกรณตอพวงตาง ๆ เพื่อใหรูจัก และสามารถใชงานรวมกับคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
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3.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 มีการติดตั้งเหมือนกันกับ Vista ซึ่งมีความแตกตางกับการ
ติดตั้ง Windows XP เล็กนอย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.2.1 เซตไบออสใหบูตดวย CD/DVD กอนนะครับ อานไดที่
3.2.2 หลังจากนั้นใสแผนเขาไปเมื่อเครื่องเริ่มอานแผนแลวบูตจากแผนขึ้นมาเปนหนาตา
แบบนี้ครับ ใหเราปลอยไปเรื่อย ๆ โดยระบบจะทําการโหลดไฟล setting ลงไปในเครื่อง
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3.2.3 โลโก bootscreen แบบอนิเมชันสวยงาม

3.2.4 หนาเริ่มตนการติดตั้ง บรรทัดแรก เลือกภาษาอังกฤษในการติดตั้ง บรรทัดสอง เลือก
time and currency format ช องนี้ ให เลื อกเปนไทย เพื่ อที่ วาเวลาติดตั้ งเสร็จวินโดวสจะมีภาษาไทยให ใช
บรรทัดที่สาม keyyboard เปน US ก็ไดครับไมมีปญหา แลวกด next
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3.2.5 พรอมที่จะติดตั้ง กด Install now ดานลางจะมีทางเลือกพิเศษใหสองทาง

3.2.6 ถาเลือก What to know before installing windows จะเปดไฟล Help and support ซึ่ง
จะบอกรายละเอี ย ดของการติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติม ถาเลือ กอีก หั วข อจะเป น repair your computer คื อการซ อ ม
วินโดวสแบบไมตองลงใหม
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3.2.7 กรณีนี้เราเลือก Install now จะมาที่หนานี้ ใหคลิกยอมรับ Licence term และ กด
Next

3.2.8 หนานี้จะถามวา คุณจะติดตั้งแบบไหน ถาเลือก Upgrade จะเปนการลงวินโดวสทับ
ของเกา โปรแกรมและไฟลจะไมหาย ถาเลือก Custom จะเปนการติดตั้งแบบลงใหมหมด พรอมฟอรแมต
ดิสค
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3.2.9 หนาตางนี้ จะถามวา คุณจะติดตั้งลงไดรวไหน ถาเครื่องคุณมีหลายไดรว ตองจําชื่อ
หรือ จําขนาดใหดี เลือกแลว กด next

3.2.10 copy ไฟล และทําการติดตั้ง ขั้นตอนนี้รอนานหนอย
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3.2.11 ยังไมครบขั้นตอนดี จะรีสตารทกอนรอบนึงครับ

3.2.12 เจอ boot screen logo สวยๆอีกแลว
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3.2.13 กลับมาติดตั้งตออีกหนอยนึง แลวรีสตารทอีกรอบ

3.2.14 ติดตั้งเสร็จแลว ตั้งชื่อผูใช และ ตั้งชื่อคอมพิวเตอร
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3.2.15 ตั้งรหัสผาน ถาไมตองการใชรหัสผานใหเวนวางไวเลย

3.2.16 ใส Product key ที่ไดมาจากตอนลงทะเบียนดาวโหลดตัวติตดั้ง
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3.2.17 ตั้งคาการอัพเดต แนะนําใหเลือก use recommended setting แตหากระบบปฏิบัติการ
ที่ใชไมมีลิขสิทธิ์ ใหเลือก Ask me Later

3.2.18 ตั้งเวลา และวันเดือนป เอาเปน +7.00 Bangkok นะครับ
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3.2.19 จากนั้ น ตั้ ง สภาพแวดล อ มในการใช ง านคอมพิ ว เตอร แต ล ะหั ว ข อ จะมี ค วาม
ปลอดภัยตางกัน
- Home network ความปลอดภัยจะต่ํา เนนการแชรไฟลใหกันและกัน
- Work network ควมปลอดภัยปานกลาง แชรไฟลไดแตตองมีรหัสผาน
- Public network ความปลอดภัยสูง ไมเก็บพาสเวิรดและไมแชรไฟล
ถาไมแนใจใหเลือก Public network
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3.2.20 เสร็จสิ้นการติดตั้ง เตรียมเขาสู Windows 7
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3.2.21 หนาจอ Desktop ของ Windows 7 จะสังเกตไดวา ติดตั้งงาย รวดเดียวจบ ไมตองลง
ไดรวเวอรเลย ระบบมันจะหาใหเราเองหมด อาจจะมีบางเชน เครื่องพิ มพ หรือเครื่องสแกนเนอร หรือ
ฮารดแวรอื่นๆ ที่อาจจะจําเปนตองหาไดรเวอรมาลงเอง

อีกขอแนะนําคือ เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ขอใหเขาไปทําการ activate หรือลงทะเบียนการใชงานแบบ
สมบูรณ ซึ่งตองทําภายใน 30 วัน หลังจากติดตั้งแลว สามารถทําไดแบบออนไลน แคคลิกเมนู start ไปที่
My Computer คลิ ก ขวา เลื อก properties เลื่อนลงมาดานลางจะมีลิ้งคใหคลิก activate online เมื่อทําเสร็จ
แลว จะสามารถใชไดอยางถูกตองเปนเวลา 1 ป หรือ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2010
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4. การคัดลอก (Ghost) ฮารดดิสตระบบปฏิบัติการ Windows
การคั ด ลอกฮาร ด ดิ ส ต หรื อ ที่ เราเรี ย กว า การ Ghost คื อ การทํ า ให ไ ฟล ห รื อ อะไรก็ แ ล ว แต ที่
เหมือนกับตนฉบับ เหมือนกับการโคลนนิ่งนั่นเอง เชน มีเครื่องอยู 30 เครื่อง ที่มีสเปกเหมือนกัน ก็แคลง
วิ น โดวส ลงไดร เวอร ลงSoftware พื้ น ฐาน และที่ จํ า เป น ต อ งใช Set ค า ต า งๆให เรี ย บร อ ย ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่เราใชเปนตนฉบับ จากนั้นก็แคนํา HDD ลูกตนแบบก็คือลูกนี้ ไป Ghost ใสลูกอื่น ซึ่งจะใช
เวลาในการ Ghost ไวมาก HDD ขนาด 500 G ใชเวลาประมาณ 30 นาที เพียงเทานี้ก็จะได HDD ที่เหมือน
ตนฉบับ มาใชได เลยโดยไมตองมานั่งลง Windows หรือ Software อีกเลย คํ าวา “Ghost” มาจากชื่ อเรียก
โปรแกรม Norton Ghost ซึ่งเปนของบริษัท Symentec
ในการคัดลอกฮารดดิสตทําไดหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับลักษณะ และเวอรชั่นของโปรแกรมที่นํามาใช
และในเอกสารฉบั บ นี้ จ ะใช Norton Ghost Version 15 ซึ่ ง เป น เวอร ชั่ น ล า สุ ด ในขณะที่ ทํ า เอกสารขึ้ น
นอกจากนั้ น การใช ง านก็ งา ย โดยทํ าการเก็ บ ข อ มู ล (Backup) ในรู ป แบบ Image File แล วบั น ทึ ก ลงใน
External HDD จากนั้นนํา Image File คัดลอกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ (สเปกเดียวกัน) โดยไม
จําเปนจะตองถอด HDD ในเครื่องที่เปนตนฉบับออกมาเหมือนกับเวอรชั่นกอน ๆ
4.1 วิธีการเก็บกูขอมูล (Backup Data)
4.1.1 จัดเตรียมโปรแกรม Norton Ghost ใหเรียบรอย

4.1.2 เตรียม External HDD ซึ่งมีขนาดความจุไมนอยกวา 150 Gb (ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของ
ขอมูลที่เราจะทําการ Backup) จากนั้นทําการเชื่อมตอโดยเสียบสาย USB
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4.1.3 ใหใสแผน Norton Ghost ลงในชองอาน CD-Rom แลวทําการตัง้ คา BIOS ของเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อใหบูตจากแผน CD

4.1.4 จากนั้นปลอยใหเครื่องคอมพิวเตอรบูต และทําการโหลดไฟลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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4.1.5 โปรแกรมจะขึ้นหนาเตือนในเรื่องของลิขสิทธิ์ ใหกดปุม Accept (ยอมรับ)

4.1.6 ใหเลือกหัวขอที่ 2 Back Up My Computer
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4.1.7 หนายินดีตอนรับ ใหกดปุม Next

4.1.8 ให เช็ ค เครื่องหมายถู ก หน าหั วขอ หรือหน าไดรที่ ตองการคัดลอก ในที่ นี้จะเลือ ก
Drive C (Local Disk) แลวกดปุม Next
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4.1.9 ใหทําการสรางที่เก็บขอมูลสําหรับการคัดลอก โดยการกดปุม Browse

4.1.10 เลือก Drive ที่ตองการเก็บขอมูล ซึ่งในที่นี้คือ Drive ที่เปน External HDD และตั้ง
ชื่อโฟลเดอร สําหรับการคัดลอก กดปุม OK
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4.1.11 ตั้งชื่อไฟลสําหรับการคัดลอก กดปุม OK

4.1.12 เมื่อเลือก และตั้งชื่อไดแลว ใหกดปุม Next
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4.1.13 ใหเลือกตามภาพ แลวกดปุม Next

4.1.14 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ที่เราเลือกไว ใหตรวจสอบอีกครั้ง หาก
ผิดตรงไหนใหกดปุม Back เพื่ อกลับไปแกไข แตหากถูกตองหมดแลว กดปุม Finish ไดทันที หลังจากนี้
จะตองรอใหโปรแกรมทํางานในการเก็บกูขอมูลทั้งหมด ซึ่งจะใชเวลานานเทาไหรนั้นขึ้นอยูกับขอมูลระบบ
ที่เราลงไวในครั้งแรก
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4.2 วิธีการเก็บคืนขอมูลลงใน HDD ตัวใหม ( Restore Data)
4.2.1 ให ดําเนิ น การเหมื อนในข อ 4.1.1-4.1.6 ซึ่ งจะได ตามภาพด านล างนี้ แตค ราวนี้ใ ห
เลือก ตัวเลือกที่ 1 คือ Recover My Computer

4.2.2 กดปุม Next
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4.2.3 โปรแกรมจะทําการเช็คจุดที่เราทําการกูขอมูล แตไมพบ ใหกดปุม OK

4.2.4 เลือกเปน Filename แลวกดปุม Browse เพื่อเลือกหา file ที่เราทําการ Backupไว
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4.2.5 ใหเขาไปใน Foder เพื่อหาชื่อ File ที่เราทําการบันทึกไว

ในที่นี้ใชชื่อ File วา Local Disk_C_Drive.v2i จากนั้นใหกดปุม Open
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4.2.6 กดปุม Next

4.2.7 กดปุม Next กอนกดปุม ใหสังเกตวามีแถบสีน้ําเงินทึบ และมีเครื่องหมายถูกอยู
ขางหนา ที่สําคัญ Target drive จะตองเปน Disk1 หากเปนขอความอื่น ใหกดปุม Edit แลว OK
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4.2.8 โปรแกรมจะแสดงขอมูลทั้งหมดที่เรากําหนด จากนั้นใหกดปุม Finish

4.2.9 โปรแกรมจะขึ้นหนาตางเตือนขึ้นมาวา ขอมูลที่มีอยูจะถูกลบหายไปทั้งหมด ทาน
ตองการดําเนินการตอหรือไม ใหกดปุม Yes จากนั้นโปรแกรมจะดําเนินการกูคืนขอมูลทั้งหมด

บทที่ 4
ระบบปฏิบัติการ LINUX
เนื้อหา

1. ความเปนมาของระบบปฏิบัตกิ าร Unix
2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ Linux
3. ประเภทของระบบปฏิบัติการ Linux
4. การติดตั้งระบบปฏิบัตกิ าร Linux
5. การปรับตัง้ (Config) ระบบปฏิบัติการ Linux

1. ความเปนมาของระบบปฏิบัติการ Unix
ในช วงกลางถึ ง ปลายป 1960 นั ก วิท ยาศาสตร ดานคอมพิ วเตอรไ ด รวมมื อกัน ทํ าโครงการ “มั ล
ติกซ”(Multics) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใชกับเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมรุน
GE 635 โดยเฉพาะ ซึ่ งเป นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะนั้น โครงการนี้ เปนการรวมมือกันระหวาง
สถาบั น MIT(Massachusetts Institute of Technology) , AT&T Bell Labs และบริษั ท General Eletric(GE)
โดยมี จุดมุงหมายใหระบบปฏิบั ติก ารใหมนี้มีค วามสามารถทํ างานแบบโตตอบ(Interactive) และอํ านวย
ความสะดวกใหไดมากที่สุดซึ่งรวมไปถึงการใชแฟมและขอมูลแบบรวมกันได
แตโชคไมคอยดีที่โครงการนี้เกิดความลาชามาก ขณะเดียวกัน Bell Labs ก็ลาออกจากโครงการเสีย
อี ก ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ต อ โครงการมั ล ติ ก ซ ต อ มาก็ คื อ เคน ทอมสั น (Ken Thompson) และ
เดนนิ ส ริ ท ชี่ (Dennis Ritchie) ทอมสั น ได เขี ย นเกมขึ้ น มาเกมหนึ่ ง ซึ่ ง รั น บนเครื่ อ ง GE 635 ที่ ใ ช
ระบบปฏิบัติการ Multics ชื่อวาเกมส “Spece Travel” ตอมาพวกเขามีเครื่อง PDP-7 ใช จึงไดรวมมือกัน
เขียนเกมขึ้นมาใหมเพื่อใหทํางานไดบนเครื่อง PDP-7 ซึ่งรูสึกจะเปนเรื่องยุงยาก โดยพวกเขาทํางานกันบน
เครื่อง GE 635 ที่ ใชระบบปฏิ บั ติ GECOS ซึ่งเป นระบบที่ ทํ างานแบบแบตซ แลวจึงค อยยายโปรแกรมที่
ทํางานไดแลวไปใชงานบนเครือ่ ง PDP-7 อีกทีหนึ่ง
ขณะที่พวกเขารับผิดชอบระบบมัลติกซอยูนี้ก็ทํางานอยู Bell Labs ดวย ริชชี่และทอมสันรวมกัน
พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหมเพื่อทํางานบนเครื่อง PDP-7 โดยใชชื่อระบบปฏิบัติการใหมวา ยูนิกซ
(Unix) เพื่อใหออกเสียงใกลเคียงกับระบบมัลติกซ(Multics) จะเห็นไดวา ตนกําเนิดของยูนิกซคือมัลติกซ
นั่นเอง ไมวาจะเปนชื่อ ระบบแฟมขอมูลที่ใช แนวคิดของตัวแปรคําสั่ง(shell) ก็มาจากมัลติกซ
ริช ชี่ และทอมสั น ดําเนิ น การพั ฒ นาระบบยูนิ ก ซ กั นอย างเงียบๆ เป น เวลาหลายป แล วก็ ไ ดออก
เวอรชัน 2 ออกมาเพื่อทํ างานบนเครื่องรุน PDP-11/20 โดยทั้งสองเวอรชันนี้ใชภาษาแอสแซมบลีในการ
เขียน ตอมาพวกเขาไดพัฒนาปรับปรุงเขียนระบบปฏิบัติการนี้ขึ้นใหมโดยใชภาษาระดับสูง คือ ภาษา C (C
Language) ซึ่งภาษาซีก็ถูกพัฒนาขึ้นที่หองวิจัย Bell Labs เชนกันเพื่อทํางานบนระบบยูนิกซ
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ขณะที่ยูนิกซไดถูกปรับปรุงและพัฒนาอยูก็ไดมีผูนําไปใชงานกันอยางกวางขวางภายใน Bell Labs
เอง และคอย ๆ ขยายไปสูมหาวิทยาลัยตางๆ เวอรชันแรกที่ถูกนําไปใชงานนอกหองปฏิบัติการ Bell Labs
คือเวอรชัน 6 ซึ่งออกมาในป ค.ศ. 1976
ต อ มาในป ค.ศ. 1978 เวอร ชั น 7 ก็ ถู ก พั ฒ นาออกมา ซึ่ ง เวอร ชั น นี้ ถื อ ได ว า เป น ต น กํ า เนิ ด ของ
ระบบปฏิ บั ติก ารยู นิก ซ รุน ใหม ๆ ในเวลาตอมา หลังจากที่ไ ดออกเวอรชัน 7 ออกมาแล ว AT&T ซึ่ งเป น
องคกรแมของ Bell Labs ก็ไดเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการออกตัวระบบปฏิบัติการยูนิกซ ยูนิกซจึง
กลายเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ทนที่ จ ะเป น ในการวิ จั ย ตั้ ง แต นั้ น มา AT&T ก็ พั ฒ นายู นิ ก ซ ม าเรื่ อ ยๆ โดยเพิ่ ม
ความสามารถตางๆ เชน การเขาถึงแฟมขอมูลของเครื่องอื่นที่เรียกวา RFS(Remote File System) และอื่นๆ
อีกมาก โดยเวอรชันตางๆเหลานี้ถูกพัฒนาขึ้นมาและใชงานภายใน AT&T เทานั้น จนถึงเวอรชัน 10 ในป
1989
สวนเวอรชันแรกที่ไดรับการใชงานจากภายนอก AT&T เรียกวา System III ซึ่งออกมาในป 1982
System III นี้มีการทํางานคลายคลึงกับเวอรชัน 7 มาก รวมทั้งมีคุณลักษณะตางๆที่ไดจากระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซที่พัฒนาโดยผูพัฒนารายอื่น
ตอมา AT&T ก็ไดออก System V มาในป 1983 ซึ่งปรับปรุงมาจาก System III ตอมาก็มีการพัฒนา
System V ออกมาเรื่อยๆ เปน System V เวอรชัน 2 (v2) System V เวอรชัน 3(v3) และ System V เวอรชัน 4
(v4)
เนื่องจากการออกแบบที่ดีของระบบยูนิกซรวมถึงขนาดที่กะทัดรัดของระบบยูนิกซในรุนแรกๆ ทํา
ให เกิ ด ผู พั ฒ นาระบบยูนิ ก ซ รายอื่ น ๆ ที่ ไม ใช AT&T ขึ้ น มากมายแต ที่ สํ าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ดคื อ
มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนียที่เบริกเลย (University of California at Berkley) และยูนิกซที่พัฒนาที่ Berkley นี้
เรี ย กว า BSD unix (BSD ย อ มาจาก Berkley Software Distribution หมายถึ ง ยู นิ ก ซ ที่ พั ฒ นาโดย Berkley
และรวมถีงโปรแกรมอํ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่รวมกั นเข าไวในยูนิก ซดวย) และเวอร ชันที่ ไ ดรับ การ
ปรับปรุงมาจากเวอรชันกอนที่เดนชัดที่สุดคือ เวอรชัน 3BSD โดยไดเพิ่ม การทํางานแบบหน วยความจํา
เสมือน ทําใหโปรแกรมที่มีขนาดใหญๆสามารถทํางานไดบนระบบนี้โดยไมมีปญหาเรื่องหนวยความจําไม
พอ และดวยการจัดการหนวยความจําที่ดีของเวอรชันนี้เองทําใหหนวยงานกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ
(Defense Advanced Research Projects Agency หรื อ เรี ย กย อ ๆ ว า DARPA) มอบทุ น การวิ จั ย ให Berkley
เพื่ อพั ฒ นาระบบยูนิ ก ซ ม าตรฐานให แกรัฐบาลและนั่ นก็ ทํ าให เกิดเวอรชั น 4BSD ขึ้ นมาโดยระบบต อ ง
สนับสนุนเครือขายของ DARPA ที่ใชโปรโตคอลในการสื่อสารคือ TCP/IP
เวอร ชั นล าสุ ดของ Berkley คื อ 4.4BSD ที่ ออกมาในป ค .ศ. 1993 โดยมี ค วามสามารถสนั บ สนุ น
โปรโตคอล X.25 ซึ่ ง เป น โปรโตคอลที่ ใช ใ นการสื่ อ สารระยะไกล และหลั ง จากเวอร ชั น 4.4BSD แล ว
Berkley ก็หยุดทําการพัฒนาระบบยูนิกซ
ระบบปฏิบัติการยูนิกซที่มีอยูในปจจุบันไมไดมีเพียง 2 ระบบที่ไดมาจากสองผูพัฒนาที่กลาวมาแลว
เทานั้น ยังมีผูผลิตรายอื่น ๆ อีก เชน บริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ไดพัฒนา SunOS โดยมีรูปแบบการทํางาน
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เหมือน BSD unix และตอมาพัฒนาเปน Solaris ซึ่งเปลี่ยนรูป แบบมาเปนการทํางาน แบบ System V ของ
AT&T
บริษัท DEC ไดพัฒนา Ultrix ขี้นเพื่อใชกันเครื่อง Workstation ของตนเชนกัน ตอมาเปลี่ยนเปนชื่อ
OSF/1
บริษัท ไมโครซอฟตไดพัฒนาระบบยูนิกซขึ้นมาเพื่อทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใช
ไมโครโปรเซสเซอร 8088 ของอินเทล ขึ้นมาโดยใหชื่อวา ซีนิกซ(Xenix)
บริษัท IBM ก็พัฒนายูนิกซ เพื่อทํางานบน เครื่อง พีซี Workstation และเครื่องเมนเฟรม โดยใหชื่อ
ระบบยูนิกซนี้วา AIX
อยางไรก็ตาม ยูนิกซตาง ๆ เหลานี้ ก็ยังคงเอาแนวทางแบบใดแบบหนึ่งจาก 2 แนวทางของผูพัฒนา
สองรายใหญขางตน คือ อาจพัฒนาขึ้นมาตามแบบ BSD หรือไมก็ตามแบบ System V
2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ Linux
ลินุกซ(Linux)[อาจจะออกเสียงวา ไลนักซ,ลินุกซ หรือ ลีนุกซ] คือ ระบบปฏิ บัติก าร (Operating
System) ชนิ ดหนึ่ ง เชน เดี ยวกับ Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) ,OS/2 หรือ Unix ระบบอื่น ๆ ซึ่ งได
พัฒนามาจาก Minix(Unix ที่ใชบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร)โดยสามารถทํางานไดทั้งแบบหลายงานพรอม
กัน (Multitasking) และแบบที่ใชพรอมกันหลายๆคน (Multiuser)
ในชวงป ค.ศ. 1987 ศาสตราจารย Andrew S.Tanenbaum ไดออกแบบสราง ยูนิกซสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถทํางานไดทั้งบนเครื่อง PC,Mac,Amiga โดยใหชื่อวา Minix และยังแจกซอร
สโคดฟรีใหแกนักวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาตอ ประมาณป ค.ศ. 1989 นักศึกษาภาควิชา Computer Science จาก
มหาวิท ยาลั ย เฮลซิ ง กิ (University of Helsinki) ประเทศ ฟ น แลนด ชื่ อ ลี นุ ส ทอร วัล ดล (Linus Benedict
Torvalds :http://www.cs.helsinki.fi/~torvalds) ได พั ฒ นาระบบยู นิ ก ซ Minix เพื่ อ ใช ใ นการเรี ย นวิ ช า
ระบบปฏิบัติการ เนื่องจากเห็นวา Minix ยังมีความสามารถไมพอ จึงออกแบบเขียนโคดขี้นใหมและอางอิง
กับ Minix โดยมีการใสระบบสลับงาน (Task swap) ปรับปรุงไฟล มีการสนับสนุน Hardware มากขึ้น แลว
ใหชื่อระบบปฏิบัติการตัวนี้วา Linux

Linus Benedict Torvalds
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ตอมาก็ไดเริ่มชักชวนใหโปรแกรมเมอรคนอื่นๆ มาชวยกันพัฒนาตอโดยผานทางอินเตอรเน็ต คือ ลี
นุสจะเปนคนรวบรวม ตรวจสอบ และแจกจายงานใหกับโปรแกรมเมอรจากที่ตางๆทั่วโลก รวมทั้งแจกจาย
ใหใครตอใครที่สนใจชวยทดลองใช และทดสอบหาขอผิดพลาดดวย จุดที่นาสนใจของงานนี้ก็คือ ทุกคน
ต างทํ างานให ฟ รี ด วยความอยากเห็ นผลงานสํ าเร็จออกมา โดยไม มี ก ารจายค าตอบแทนให แต อย างใด
เพียงแตมีเงื่อนไขวางานที่เสร็จแลว ก็จะตองเผยแพรแกสาธารณะ โดยไมคิดคาตอบแทนเชนเดียวกัน ซึ่ง
เป น ลั ก ษณะที่ เรี ย กว า GPL (General Public License) ที่ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น จากองค ก รที่ เรี ย กว า Free Software
Foundation โดยศาสตราจารย Richard Stallman
โปรแกรมตนฉบับที่เผยแพรแบบ GPL นี้แจกจายใหนําไปใชฟรี และถาจะเอาโปรแกรมตนฉบับนี้
ไปพัฒนาตอ ใหเปนผลงานใหมขึ้นมาก็อนุญาตใหทําได (เชนเอา kernel ของ Linux ไปรวมกับโปรแกรม
อื่นๆ เป นชุดโปรแกรมสํ าหรับ แจกจายหรือ distribution ใหม ขึ้นมา) โดยมีเงื่อนไขวาผลงานที่ออกมา ก็
จะตองเผยแพร ใหผูอื่นเอาไปใชตอไดในลักษณะเดียวกันดวย (เคยมีผูเปรียบเทียบ GPL วาเปนเสมือนไวรัส
คือพอแทรกตัวเขาไปอยูในซอฟตแวรใดแลว ก็จะทําให ซอฟตแวรนั้นตองเผยแพรในแบบ GPL ไปดวย
และยังขยายพันธไดในแงที่วาอะไรที่เกิดจากเงื่อนไข GPL ก็ตองเผยแพรตอแบบ GPL ดวยเชนกัน)
อาจมีผูสงสัยวาแลวผูที่ผลิต Linux ใสกลองขายนั้นทําไดอยางไร และทําไมไมฟรี ตรงนี้มีผูรูอธิบาย
เปรียบเทียบวา Linux นั้นเหมือนน้ํา น้ําที่ไหลไปตามลําธารนั้นเปนของฟรี แตถาเอามาเพิ่มมูลคาโดยบรรจุ
ขวดแลว ก็ไม ฟรีอีกตอไป เหมือน Linux ที่ถูกจับมารวมเปนชุดสําเร็จรูป โดยมีโปรแกรมเสริมตางๆให
พรอมใชงานนั้น ก็ยอมมีราคาคางวดตามสมควร เพราะนอกจากผูใชจะไดรับความสะดวกแลว ยังมีบริการ
หลังการขาย การสนับสนุนหรือแกปญหาตางๆอีกดวย เพียงแตเมื่อราคาไมสูงนัก ผูใชก็ตองยอมรับวาผูขาย
ก็ตองมีกําลังจํากัดในการบริการ หากรูจักเสาะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ (โดยเฉพาะอยางยิ่งบน
อินเตอรเน็ต) ก็จะชวยแกปญหาตางๆในการใชงานได ในระดับที่นาพอใจทีเดียว
การทํางานลินุกซยังมีความสามารถแสดงผลไดทั้ง text mode (เหมือน DOS ในยุคกอน) และแบบ
กราฟ ก (ในทํ านองเดี ยวกับ Microsoft Windows) ที่ เรี ยกวา X Window ซึ่ งเป นระบบการติ ดตอผูใช แบบ
กราฟก ที่ไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการหรือฮารดแวรใดๆ และมีใชกันแพรหลายในระบบ UNIX ตัวอื่นๆมา
นานแลว นอกจากนี้ยังมีระบบเน็ตเวิรกแบบ TCP/IP ที่ใชเปนมาตรฐานของอินเตอรเน็ตมาใหในตัว
ปจจุบั นมี การนํ า Linux ไปใชงานในหลายเครื่องบนซีพียูตางๆกัน เชน Alpha, Power-PC, MIPS
และอื่นๆอีกมาก แตในแงของความแพรหลายแลวระบบที่ใชบนเครื่องพีซี คือใชกับซีพียู Intel และเทียบเทา
เช น AMD, Cyrix จะมาแรงที่ สุ ด นอกจากนี้ Linux ยั ง สนั บ สนุ น หรื อ ใช ไ ด (compatible) กั บ มาตรฐาน
POSIX ซึ่งเปนมาตรฐานอินเตอรเฟสที่ระบบ UNIX สวนใหญจะตองมี ในขณะที่ยังคงรูปแบบการใชงานที่
คลายกับ UNIX จากทั้ง 2 คายใหญคือ Berkeley และ System V ผสมกัน
จริงๆแลวส วนที่ เรียกวาเป นตั ว Linux จริงๆนั้ น จะมี เพี ยง “แกน” หรือ “เคอรเนล” (kernel) ของ
ระบบปฏิ บั ติก ารเท านั้ น ส วนนี้ จะเป นตัวควบคุม เครื่อง และจัดสรรทรัพ ยากรตางๆในระบบ เช น ซี พี ยู
หนวยความจํา รวมทั้งการจัดการไฟลและอุปกรณ Input/Output ตาง ๆ แตสําหรับผูใชทั่วๆไปจะรูจักหรือ
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เรียกใช Linux ผานทางแอพพลิเคชันและระบบติดต อผูใชหรือ User Interface (ไมวาจะเป นแบบบรรทั ด
คําสั่งหรือ command shell หรือแบบกราฟกอยางของระบบ X Window ก็ตาม) ซึ่งในบรรดาแอพพลิเคชัน
ตางๆนั้ น หลายอยางเป นโปรแกรมที่ พั ฒนาขึ้นเพื่ อใชกั บ ระบบ UNIX ทั่วไปมากอน แตเนื่องจากความ
compatible ที่กลาวแลว จึงสามารถนํามาปรับใชกับ Linux ไดแทบทุกตัวโดยไมยากนัก สงผลให Linux มี
แอพพลิเคชันที่ดีๆรองรับเปนจํานวนมาก ภายในเวลาไมนาน เพราะสวนหนึ่งสามารถปรับมาจากระบบ
Unix ไดนั่นเอง
3. ประเภทของระบบปฏิบัติการ Linux
ดิสตริบิวเตอร (distributor) คือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพื่อรวบรวมและจัดจําหนาย Linux โดยเฉพาะ
โดยเอาโปรแกรมตนฉบับหรือ source program ที่พัฒนาและแจกจายโดยทีมงานของลีนุส ทอรวัลดส มา
คอมไพล (compile) หรื อแปลให เป น ภาษาเครื่อ งสํ าหรับ แต ล ะแบบ หรือ แตล ะแพล็ต ฟอรม (platform)
พรอมทั้งโปรแกรมอื่นๆที่นาใช หรือคิดวาผูใชจําเปนในการทํางาน (ซึ่งก็มักจะไดมาดวยวิธีเดียวกันคือจาก
source program ที่ มี ผู พั ฒ นาขึ้ น แจกจาย) และมาปรับ แตงการทํ างานต างๆที่ จําเป น รวมถึ งทดสอบ เพื่ อ
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตางๆ หรือแจงกลับไปที่ผูพัฒนา และในทางปฏิบัติแลวหลายบริษัท ก็จะมีคนเขา
ไปรวมทีมผูพัฒนา Linux เสียเองดวย เชนทีมงานของบริษัท Red Hat เปนตน) เกิดเปนโปรแกรมสําหรับ
แจกจาย ตามแบบฉบับของแตละราย หรือที่เรียกวา “ดิสตริบิวชั่น” (Distribution) ขึ้นมา
การจําหนายจายแจกโปรแกรม ของดิสตริบิวเตอรเหลานี้ ก็จะตองอยูภายใตกรอบกติกา หรือสัญญา
ของความเป น โปรแกรมสาธารณะหรื อ GPL (General Public License) เช น เดี ย วกั บ ตั ว Linux เองดั ง ที่
อธิบายแลว ใครที่เอาลีนุกซมาทําก็ตองเปดเผย source code เพื่อใหผูอื่นเอาไปพัฒนาตอไดดวย แตที่เปดเผย
นั้นจะรวมถึงเฉพาะแต source code เทานั้น สวนตัว distribution คือโปรแกรมที่แตละรายรวบรวมเอาไวเปน
ชุดนั้นไมฟรี (ดังนั้นที่กอปปขายกันอยูทั่วไปก็ไมถูกตองเทาใดนัก)
3.1 Red Hat Linux(http://www.redhat.com/)

บริ ษั ท เรดแฮ็ ท เกิ ด ขึ้ น จากการรวมตั วของกลุ ม โปรแกรมเมอร ในแถบนอร ธ -แคโลไลนาใน
สหรัฐอเมริกา โดยมีเปาหมายที่จะสรางดิส ตริบิวชั่นของ Linux ที่มีการติดตั้งและการใชงานให งายที่สุด
เท าที่ เป น ไปได แนวคิดพื้ นฐานของเรดแฮ็ท คื อเรื่องของ แพ็ กเกจ (package) ซึ่ งเป นชุ ดของโปรแกรม ที่
สามารถทําการติดตั้งเพิ่มเขาและถอดออกได โดยที่ผูใชไมตองทําการคอมไพลโปรแกรมใหม หรือไมตอง
ทราบรายละเอียดแตอยางใด (โดยปกติแลวการติดตั้งซอฟตแวรในระบบ UNIX และ Linux จะตองขยาย
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ไฟลที่ถูกบีบอัดไวออกมากอน แลวคอมไพลตัวโปรแกรม Linux ใหมพรอมกับโปรแกรมเหลานั้น จึงจะ
สามารถติดตั้งซอฟตแวรนั้น เพิ่มลงไปในระบบได)
ดังนั้ น Red Hat จึงไดพัฒ นาโปรแกรม RPM (RPM Package Manager) ขึ้นมาสํ าหรับ ติดตั้ง ถอด
ถอน และบริหารชุดของแพ็กเกจดังกลาว โดยไมตองเสียเวลาคอมไพลใหม (ซึ่ง RPM ในเวอรชันแรกๆจะ
พัฒนาดวยภาษา Perl แตในเวอรชันตอๆมาจะพัฒนาดวยภาษา C ทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น) และนอกจาก
RPM แล ว ทางบริ ษั ท Red Hat ก็ ยั ง ได พั ฒ นาโปรแกรมติ ด ตั้ ง ที่ เ รี ย กว า GLINT (Graphical Linux
INstallation Tool) ซึ่งมีลักษณะการใชงานเปนแบบกราฟกขึ้น จึงทําใหสามารถใชงานไดงายขึ้นกวาเดิมมาก
Red Hat Linux เวอรชันแรกไดออกจําหนายเมื่อชวงฤดูรอนของป ค.ศ. 1994 และดวยคุณสมบั ติเดนของ
RPM จึงสงผลให Red Hat Linux ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนกลายเปนดิสตริบิวชั่นที่ไดรับ
ความนิ ยมสู งสุ ดในป จจุบั น โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับ การใชงานในเชิงธุรกิจ ขณะที่ RPM ก็ได รับ การ
ยอมรับ และนําไปใชเปนเครื่องมือมาตรฐาน ในการบริหารแพ็กเกจบนระบบ UNIX อื่นๆนอกเหนือจาก
Linux ดวย
3.2 Slackware (http://www.slackware.com/)

เป น ลิ นุ ก ซ ตั ว แรกๆ ของโลกที่ ผ ลิ ต มาเพื่ อ ขาย ประวั ติ ข อง Slackware คื อ บริ ษั ท ขายซี ดี ท าง
อินเทอรเน็ตชื่อวา วอลนัท ครีก ไดรวบรวมโปรแกรมตางๆ ที่ใชงานบนลินุกซมาใสซีดีขาย เจา Slackware
นี้มีจุดเดนตรงความเรียบงายของมัน ที่ไมคอยมีอะไรแปลกๆ ใสมาเหมือนยี่หออื่น แตขอเสียของมันก็คือ
เรียบงายเกินไป ทําใหไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกใหกับผูใชหนาใหมเทาไรนัก การลงโปรแกรมจะตอง
คอมไพล เอง ไม มี ระบบแพ็ ค เกจแบบ RPM มาให เหมาะกั บ ผู ที่ มี ค วามรู ดา นลิ นุ ก ซ อ ยู พ อสมควรเลย
ปจจุบันออกถึงเวอรชั่น 9.0
3.3 Debian (http://www.debian.org/)

โครงการ Debian นั้ น เริ่ ม เมื่ อป 1993 โดยนายเอี ย น เมอรดอค คํ าวา Debian ก็ ม าจากชื่ อของเค า
เอียน ( -ian ) กับชื่อแฟนของเคา เด็บบารา (deb-) เอามารวมกันก็เปน Debian นี่ถือไดวาเปนลินุกซสําหรับ
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แฮคเกอรโดยแทจริง Debian มีจุดแข็งอยูตรงระบบการลงโปรแกรมที่เรียกไดวาดีมากๆ เรียกวา APT ที่ใช
งานไดงายกวา RPM ของเรดแฮทมาก และจะสะดวกมากขึ้นอีกถาเรามีเน็ตแรงๆ อยูดวย เนื่องจากวา APT
จะทํ าการอัพเดทโปรแกรมใหเราอัตโนมัติ เช น ตองการลง Mozilla แคสั่ง apt-get mozilla แลวก็รออยาง
เดียว Mozilla ก็จะพรอมใชงานทันที แตวาสวนอื่นๆ ของ Debian ยังไมเปนมิตรกับผูใชหนาใหมเชนกัน เลย
มีบริษัทหัวใสจํานวนมาก ไดนํา Debian ดั้งเดิมมาดัดแปลงใหเหมาะกับผูใชหนาใหมมากขึ้น แลวนํามาขาย
เชน Xandros และ Lindows
3.4 Gentoo Linux (http://www.gentoo.com/)

ถา Slackware กับ Debian เปนลินุกซ สําหรับ ยอดฝมือแลว Gentoo นับเปนลินุกซสําหรับสุดยอด
ฝ มื อ ยิ่ ง กว า เพราะว า การลงโปรแกรมทุ ก ชนิ ด จะต อ งทํ า การคอมไพล เองใหม ห มด ซึ่ ง ผลที่ ไ ด ก็ คื อ
โปรแกรมนั้นๆ จะถูกปรับแตงใหเขากับคอมพิวเตอรของเราอยางเต็มที่ ประสิทธิภาพของมันก็จะสูงตามไป
ดวย ยังไงก็ตาม ผูใชหนาใหมอยางเราๆ ก็คงยังไมตองไปลองเลน แครูไวเฉยๆ วามีก็พอลินุกซยี่หอใหมๆ ที่
เนนผูใชหนาใหม
3.5 Xandros (http://www.xandros.com/)

ลินุก ซ สํ าหรับ เซี ยนๆ ทั้ ง 3 ตั วที่ เอยไปนั้ น ถือวาเปนลินุก ซที่มีป ระสิท ธิภาพสูง แตใชงานยาก
ดังนั้นจึงมีคนนําเอาลินุกซเหลานั้นมาปรับปรุงใหใชงานงาย เมื่อรวมกับความสามารถที่สูงอยูแลวแตเดิม ก็
ทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงขึ้น บริษัท Corel เจาของโปรแกรมวาดรูป Corel Draw เคยมาจับ
ธุรกิจลินุกซอยูชวงหนึ่ง (ประมาณป 1999-2000) ทาง Corel ไดนําเอา Debian มาพัฒนาเพิ่ม และออกขาย
Corel Linux มา แตไมประสบความสําเร็จ จึงตองขายแผนก Linux ทิ้งไป เจา Xandros นี้ พนักงานสวนหนึ่ง
ของ Corel เดิมไดแยกตัวออกมา และรับซื้อแผนก Linux มาพัฒนาตอเปน Xandros ที่ขายความงายในการใช
งาน และการรันโปรแกรมจากวินโดวส เนื่องจาก Xandros ไดผนวกเอาโปรแกรม CrossOver ที่ใชจําลอง
การทํางานของโปรแกรมบนวินโดวสมาใหดวย (ปกติตองเสียตังคซื้อ ไมมีใหดาวนโหลด) ดังนั้น ถาใคร
จําเปนตองใชโปรแกรมที่ทํางานบนวินโดวสอยู เชน ระบบบัญชีหรือคงคลังที่เขียนขึ้นมาเอง Xandros เปน
หนึ่งในตัวเลือกที่นาสนใจทีเดียวเลยครับ
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3.6 Lindows (http://www.lindows.com/)

ถาติดตามขาวไอทีสักหนอยอาจจะคุนชื่อบริษัทนี้ เนื่องจากไมโครซอฟทไดฟองบริษัทนี้วาจงใจ
เลียนแบบชื่อวินโดวส (และไมโครซอฟทก็แพคดีไปเรียบรอย) ชื่อของมันก็สื่อความหมายตรงตัวดี มันคือ
Linux + Windows นั่นเอง จับตลาดเดียวกับ Xandros คือผูใชหนาใหมที่ยายจากวินโดวสมา และไมตองการ
ปรับตัวมาก จะใชงานลินโดวสนี้ ก็ตองเสียเงินซื้อเหมือนกันครับ ปจจุบันออกถึง Lindows 4.0
3.7 Yoper (http://www.yoper.com/)

ลินุก ซ จากนิ วซี แลนดตัวนี้ ขายประสิท ธิ ภาพโดยเฉพาะ มั นพั ฒ นามาจาก Slackware อี กที หนึ่ ง
โปรแกรมต า งๆ บน Yoper (ชื่ อ เต็ ม ๆ มาจากคํ า ว า Your OPERating system) ได รั บ การปรั บ ปรุ ง ให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บนซีพียูรุนใหมๆ ที่เปนสถาปตยกรรมพวก i686 ขึ้นไป (หมายถึง Pentium รุนหลังๆ
และ Athlon) เราจะไม เห็ น Yoper รุ น ที่ รั น บน 486 หรื อ Pentium Classic เลยเนื่ อ งจาก Yoper จั บ ตลาด
องคกรที่เนนประสิทธิภาพ Yoper ไมเนนการคามากเหมือน Xandros และ Lindows สามารถดาวนโหลดมา
ลองใชงานไดครับ
3.8 Vector (http://www.vectorlinux.com/)

ลิ นุ ก ซ Vector ลิ นุ ก ซ พั ฒ นาจาก Slackware เหมื อ นกั น แต ตางกั น กั บ Yoper ตรงที่ วา Vector มี
ขนาดเล็ก ขนาดไฟลพื้นฐานที่ดาวนโหลดมาแลวสามารถติดตั้งไดอยูที่ 230 เมกะไบต เทานั้นเอง (แตก็ขาด
โปรแกรมสําคัญๆ อยาง KDE หรือ Mozilla ที่จะตองดาวนโหลดมาลงเอง หรือจากซีดีของ Vector ก็มีให)
เหมาะสําหรับคนมีฮารดดิสกเล็กๆ ตัวนี้ก็ไมเนนการคาเหมือนกัน สามารถดาวนโหลดมาลองไดเชนกัน
ครับ
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3.9 Suse (http://www.suse.com/)

SuSE เป น ลี นุ ก ซ สั ญ ชาติ เยอรมั น ได รั บ ความนิ ย มเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ในเยอรมั น และยุ โ รป
การติ ด ตั้ ง SuSE นั้ น มี โ ปรแกรมที่ จั ด การการติ ด ตั้ ง ชื่ อ YaST2 ซึ่ ง ทํ า ให การติ ด ตั้ ง ได ง า ยมาก
ภาษาในการติดตั้งยังไมมีภาษาไทย
3.10 Ubuntu (http://www.ubuntu.com/)

อูบุนตู (Ubuntu) มีการเรียกวา อูบันตู บาง เปนลินุกซดิสทริบิวชันที่พัฒนาตอมาจากเดเบียน การ
พัฒนาสนับสนุนโดยบริษัท Canonical Ltd ซึ่งเปนบริษัทของนายมารก ชัทเทิลเวิรธ ชื่อของดิสทริบิวชันนั้น
มาจากคําในภาษาซูลู และภาษาโคซา(ภาษาในแอฟริกาใต) วา Ubuntu ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษคือ
"humanity towards others" (http://th.wikipedia.org)
Ubuntu เปดตัวเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 โดยเริ่มจากการแยกตัวชั่วคราวออกมา
ทําจากโครงการ Debian GNU/Linux เมื่อเสร็จสิ้นคราวนั้นแลวก็ไดมีการออกตัวใหมๆทุก 6 เดือน และมี
การอับเดตระบบอยูเรื่อยๆ Ubuntu เวอรชันใหมๆที่ออกมาก็ไดใส GNOME เวอรชันลาสุดเขาไปดวย โดย
แผนการเป ดตัวทุกครั้งจะออกหลังจาก GNOME ออกหนึ่งเดือน ซึ่งตรงขามกั บทางฝงที่แยกออกมาจาก
Debian อื่นๆ เชนพวก MEPIS, Xandros, Linspire, Progeny และ Libranet ทั้งหมดลวนมีกรรมสิทธิ์ และไม
เปดเผยCode ซึ่งเปนสวนที่อยูในรูปแบบธุรกิจ Ubuntu เปนตัวปดฉากหลักการของ Debian และมีการใช
งานฟรีมากที่สุดในเวลานี้ และโลโกของ Ubuntu ยังคงใชรูปแบบเดิมตั้งแตเปดตัวครั้งแรก ซึ่งสรางโดย
แอนดี้ ฟสสิมอน ฟอนตไดรับการแจกมาจาก Lesser General Public License แลวก็ไดมาเปนโลโก Ubuntu
3.11. CentOS (http://www.centos.org)

CentOS ยอมาจาก Community ENTerprise Operating System เปนลีนุกซ ที่พั ฒนามาจากตนฉบั บ
RedHat Enterprise Linux (RHEL) โดยที่ CentOS ได นํ า เอาซอร ส โค ด ต น ฉบั บ ของ RedHat มาทํ า การ
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คอมไพลใหมโดยการพั ฒนายังเน นพัฒ นาเป นซอฟตแวร Open Source ที่ ถือลิ ขสิ ทธิ์แบบ GNU General
Public License ในปจจุบัน CentOS Linux ถูกนํามาใชในการทํา Web Hosting กันอยางกวางขวางเนื่องจาก
เปนระบบปฏิบัติการที่มีตนแบบจาก RedHat ที่มีความแข็งแกรงสูง (ปจจุบันเนนพัฒนาในเชิงการคา) การ
ติดตั้งแพ็กเกจยอยภายในสามารถใชไดทั้ง RPM, TAR, APT หรือใชคําสั่ง YUM ในการอัปเดทซอฟตแวร
แบบอัตโนมัติ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต
3.12 FreeBSD

FreeBSD (ฟรีบีเอสดี) คือ ซอฟตแวรเสรีซึ่งเปน ระบบปฏิบัติการที่เหมือน ยูนิกซ ( Unix-like) สืบ
ทอดมาจาก AT&T UNIX ผานทางสายของ Berkeley Software Distribution (BSD) คือ 386 BSD และ 4.4
BSD. FreeBSD รองรับการทํางานบน CPU ตระกูลหลักๆ หลายตระกูลดวยกัน. นอกจากตระกูล X 86 ของ
Intel ที่ใชกันอยางกวางขวาแลวยังมี DEC Alpha, UltraSPARC ของ Sun Microsystems, Itanium (IA- 64),
AMD 64 และ PowerPC. สวนของตระกูลรองไดแกคอมพิวเเตอรสถาปตยกรรมแบบ PC- 98. การรองรับ
สํ า หรั บ ตระกู ล ARM และ MIPS กํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการพั ฒ นา. จุ ด เด น ที่ สํ า คั ญ ของ FreeBSD คื อ
ประสิทธิภาพและสเถียรภาพ. โลโกดั้งเดิมและตัว มาสคอตของโครงการ FreeBSD คือตัวดีมอนสีแดงนั้นมี
มารแชล เคิรก แมคคูสิก (Marshall Kirk McKusick) เปนเจาของลิขสิทธิ์.
การพั ฒนา FreeBSD เป นแบบเบ็ ดเสร็จทั้งระบบปฏิบัติการ กลาวคื อทั้ง เคอรเนล, ยูเซอรแลนด
ยูทิลิตี้เชน เชล, และ ดีไวซไดรเวอร อยูในทรีของ ระบบควบคุมเวอรชั่นของ ซอรสโคด ( CVS) เดียวกัน.
ซึ่งแตกตางจาก Linuxที่มีการพัฒนาเฉพาะสวนของ เคอรเนลโดยบุคคลกลุมหนึ่ง สวนของยูเซอรแลนด
ยูทิลิตี้พัฒนาโดยกลุมอื่นๆเชน กลุมในโครงการของGNU และนํามารวมเขาดวยกันกับ โปรแกรมประยุกต
กลายเปนดิสทริบิวทชั่นซึ่งนํามาเผยแพรใหผูใชไดใชกัน.
FreeBSD ไดรับการยกยองวาเปนระบบปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงทางดานเสถียรภาพและความอึด(แต
ไมอืด) จึงเปนระบบปฏิบัติการที่ใชรันเซิฟเวอรอยางแพรหลาย ขอยืนยันนี้ดูไดจากรายงานอัพไทม ( uptime
เวลาจากการรีบูทครั้งลาสุด). ในรายการ 50 อันดับของเว็บเซิฟเวอรที่มีอัพไทมนานที่สุดก็มีFreeBSD และ
BSD/OS ปรากฎอยูเปนจํานวนมาก [1]. สิ่งนี้เปนตัวบงบอกถึงความมั่นคงของFreeBSD วาตลอดเวลาการ
ปฏิบัติงานอันยาวนานนี้นอกจากจะไมมีการแครชแลว ยังไมมีจําเปนตองมีการอัพเดทเคอรเนลแตอยางใด
(หลังจากอัพเกรดเคอรเนลจําเปนตองรีบูท).
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นอกจากนี้ยังมีลินุกซที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอรชาวไทย เชน Linux TLE , Linux SIS , Suriyan
3.13 Linux TLE

ลินุกซทะเล (LinuxTLE) คือชื่อของระบบปฏิบัติการในลักษณะของลินุกซที่ปจจุบันพัฒนาตอมา
จากอูบุนตุโดยเพิ่มความสามารถภาษาไทย ปจจุบันพัฒนาโดยเนคเทค โดยรุนปจจุบันคือ ลินุกซทะเล 9.0
รหัสวา "หัวหิน" ที่เนนการใชงานสําหรับผูใชทั่วไป ทั้งการใชที่บาน ที่สํานักงาน ในสถานศึกษา สําหรับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและคอมพิวเตอรพกพา ชื่อ TLE ยอมาจากคําวา Thai
Language Extension ที่หมายถึงสวนขยายภาษาไทย เพื่อบอกใหทราบวาเปนชุดเผยแพรลินุกซที่เนนการใช
งานภาษาไทย โดยชื่อเรียก "ทะเล" นั้นเกิดจากการลากเขาความในภายหลัง เพื่อใหออกเสียงไดงาย และมี
ลักษณะความเปนไทยแฝงอยู
ลินุกซทะเล เดิมพัฒนาโดยอาสาสมัครและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง โดยในอดีตใช
ชื่ อ MaTEL (Mandrake and Thai Extension Linux) MaTEL 6.0 ได อ อกมาในรู ป ซี ดี ใ นเดื อ นกรกฎาคม
2542 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อจาก MaTEL เปน Linux-TLE (ลินุกซทีแอลอี) เพื่อแยกออกมาจากสวนของแมนเด
รก และออกรุน 6.01 และ 6.1 ในเดือนกันยายน 2542 โดยนอกจากเผยแพรในรูปซีดีแลว ยังมีการใหดาวน
โหลดจากเว็บไซตเนคเทคเอง และในป พ.ศ. 2543 ทางเนคเทคไดรับมาเปนผูพัฒนาและเผยแพรหลัก และ
ไดชื่อไทยวา ลินุกซ ทะเล โดยมีสัญลักษณเปนรูปโลมา ในรุน 3.0 จนถึงปจจุบัน ลินุกซทะเลพัฒนาเปนรุน
ลินุกซทะเล 9.0 "หัวหิน" (ขอมูลมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/)
3.14 ลินุกซซิส

ลิ นุ ก ซ ซิ ส (Linux SIS : Linux Simple Internet Server) เป น ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ต น แบบมาจาก
ลินุก ซ(Fedora Core) ซึ่ ง ถูก พั ฒนาขึ้นโดย Nectec และที ม OpenTLE ซึ่ งเป นโครงการ รหั ส เป ด (โอเพน
ซอรส) ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนามันได LinuxSIS 5.0 กับโครงการโรงเรียนในฝนความรวมมือกับโครงการ
โรงเรียนในฝน ศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการหนึ่ งอํ าเภอ หนึ่ งโรงเรี ยนในฝน โดยผลักดัน ให มีก ารนําโปรแกรมโอเพ นซอรส ใชงานใน
โรงเรี ย นที่ ร ว มโครงการ คื อ โปรแกรมจั ด การเครื่อ งแม ข า ย และระบบเครื อ ข า ย ได แ ก LinuxSIS 5.0
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โปรแกรมจั ดการสื่ อ การเรี ย นการสอนผ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ได แ ก โปรแกรม Moodle ซึ่ งทั้ งสอง
โปรแกรมนี้ ไดติดตั้งไปกับเครื่องแมขา ยของโรงเรียนที่เขารวมโครงการทุกเครื่อง
ในป 2548 เปนชวงเริ่มตนของโครงการ ศูนยฯ โดยโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร
ได ร ว มมื อ กั บ โครงการโรงเรี ย นในฝ น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให มี ก ารกํ า หนด Spec ต า งๆ ในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอรสําหรับโรงเรียนในโครงการ และชวยกําหนด Spec สําหรับเครื่องแมขายในโครงการ ทั้งนี้
ศูนยฯ โดยโครงการโอเพนซอรสไดมีสวนรวม เพื่อจัดทําโปรแกรมตนแบบ สําหรับจัดการเครื่องแมขาย
และระบบเครือขาย และโปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ศูนยฯ
ไดรวมกับโครงการโรงเรียนในฝน จัดตั้งเครื่องแมขายหลักของโครงการ (www.labschool.net) เพื่อเปนที่
รวมรวมขอมูลตางๆ ของโครงการ และเปนระบบทดสอบหลักของโปรแกรมจัดการสื่อการเรียนการสอน
ผานระบบ อิเล็กทรอนิกส โดยฝากไวที่เครื่องแมขายของโครงการรองคุณภาพผลิตภัณฑคอมพิวเตอร ที่
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ในป 2549 ศู น ย ฯ ยั ง คงให ค วามร วมมื อ ต อ เนื่ อ งกั บ โครงการโรงเรี ย นในฝ น โดยในส ว นของ
โปรแกรมจัดการสื่ อการเรียนการสอนผ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส นั้น ได มี การยายเครื่องแมข ายออกจาก
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทางดานโปรแกรมจัดการเครื่องแมขาย
และระบบเครื อข าย ศุ นย ฯไดพั ฒนาขึ้ นใหม สํ าหรับ โครงการนี้ โดยยังคงชื่อโปรแกรมเดิม ที่ เคยพั ฒ นา
สําหรับเครือขายเพื่อโรงเรียนไทย คือ LinuxSIS (School Internet Server) และกําหนดใหเปนรุนที่ 5
สํ า หรั บ LinuxSIS 5.0 นั้ น ศู น ย ฯ ได พั ฒ นาขึ้ น จาก Fedora Core 4 และได อ อกรุ น ทดสอบ เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2549 เพื่อใหทันกับโครงการโรงเรียนในฝนฯ
3.15 SURIYAN

Suriyan เปนซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สามารถใชงานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป โดย SIPA
เห็นวาการที่ประชากรในชาติจะตองใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่เปน ซอฟตแวรเชิงพาณิชยนั้น นอกจาก
จะสิ้ น เปลื อ งและไม ป ลอดภั ย แล ว เราจะไม ส ามารถใช ง านได อ ย า งยั่ ง ยื น อี ก ด วย ทาง SIPA จึ ง พั ฒ นา
ระบบปฏิบัตกิ าร Suriyan ที่เปนระบบปฏิบัติการโอเพนซอรสทั้งระบบขึ้นมาใหใชงาน
Suriyan เป น โครงการพั ฒ นาลิ นุ ก ซ ข องสํ า นั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ
(องคการมหาชน) หรือที่รูจักกันในชื่อ SIPA เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูที่ตองการใชระบบปฏิบัติการลินุกซ
บนเครื่องเด สท็อป ซึ่งทาง SIPA เลือกใชระบบปฏิบัติการลินุกซ Ubuntu มาเปนฐานในการพัฒนา Suriyan
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เปนลินุกซกึ่งสําเร็จรูป ไมไดรวมโปรแกรมที่นาใชงานไวทุกตัว แต Suriyan มาพรอมกับความสามารถหลัก
ของ Ubuntu ผนวกกับภาษาไทย ฟอนตไทย งานพัฒนาที่ไดรับการสนับสนุนจากนักพัฒนาอิสระ และชุด
โปรแกรมพื้ นฐานที่ ทุ ก คนต อ งใช ง าน ไม วาจะเปน งานด านสํ านั ก งาน ด านมั ล ติ มี เดี ย ด านกราฟ ก และ
โปรแกรมอรรถประโยชน ตางๆ สํ าหรับ Suriyan สามารถใชค ลังซอฟต แวร (Software Repository) ของ
Ubuntu ไดและยังสามารถใชงานคลังซอฟตแวร PPA โดยปกติ และยังสามารถอัพเกรดไปเปน Ubuntu ใน
เวอร ชั น ถั ด ไปได อั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะยั ง คงใช ง านชุ ด แพคเกจบางส ว นที่ ม าพร อ มกั บ Suriyan ได
Suriyan มีแผนการพัฒนาโดยจะออกรุนทุกๆ 1 ป โดยใชชื่อรุนตามการโหวตชื่อและกิจกรรมบนเว็บไซต
Suriyan.in.th เป น หลั ก สํ า หรั บ งานพั ฒ นา Suriyan เน น การพั ฒ นาที่ ต น น้ํ า คื อ Ubuntu และซอฟต แ วร
ตนน้ําอื่นๆ เชน Gnome, OpenOffice.org เปนตน
4. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux
4.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS แบบ Text Mode
4.1.1 ตั้ง Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร ใหบูตจาก CD/DVD ไดรฟ แลวใสแผนโปรแกรม
เขาเครื่องแลว ใหพิมพหนาแรกวา linux text และ Enter
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4.1.2 เครื่องจะถามใหเราตรวจสอบแผนหรือไม ตอบ Skip ขามไป (กด Tap จะเปนการ
เปลี่ยนคําตอบ) (กดSpace bar เปนการตอบรับ)

4.1.3 ระบบปฏิบตั ิการ CentOS ยินดีตอนรับตอบ OK กลับไป

4.1.4 จะใชภาษาอะไรในการติดตั้งระบบนี้ ใหตอบ English

115

4.1.5 เครื่องจําถามวาเราใชแปนพิมพภาษาอะไร ใหเลือก US. กด OK

4.1.6 ระบบจะถามย้ําอีกครั้งวาตองการที่จะลง และจําทําการลง CentOS และจะทําการแบง
Partition

4.1.7 แบง Partition ดวย การลบออกทั้งหมด และสรางเฉพาะของ CentOS โดนการเลื่อนสี
แดงไปที่ Remove all Partitions และกด OK.
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4.1.8 ระบบจะถามวาเรามั่นใจทีจ่ ะลบทุกพารติชั่นเลยหรือไม ตอบ Yes

4.1.9 เครื่องจะถามเราวาจะดูการเปลี่ยนแปลงของ Partition หรือไม ตอบ No. ขามไป

4.1.10 เครื่องจะถามเราวาจะแกไขระบบเครือขายสวนติดตอของเราหรือไม ตอบ Yes
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4.1.11 ทําเครื่องหมายดอกจันหนา Activate on boot เพื่อใหการดเครือขายทํางานทันทีเมื่อ
เปดเครื่อง และ Enable IPv4 Support เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี IPV4

4.1.12 จะเปนการเขามาแกไขระบบของ IPv4 เลือก Manual เพื่อที่จะทําการติดตั้งใสตัวเลข
เครื่องเอาเอง ในที่นี้จะใส IP :192.168.1.11 และ Prefix :255.255.255.0
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4.1.13 การตั้งคาเลขเครื่องที่เปนทางออก คือ Gateway โดยใหใส 192.168.1.11 โดยเราจะ
เปนเครื่องแมเอง Primary DNS ใส 203.146.237.237

4.1.14 เครื่องจะใหเราตั้งคาชื่อเครื่องของเราเองโดยใส Manually และดานหลังก็ใสชื่อของ
เราลงไป
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4.1.15 การตั้งคา เขตเวลาของประเทศใหเลือกประเทศที่เราอยู

4.1.16 ใสรหัสผานของเจาของเครื่องใสเหมือนกันทั้งสองชอง

4.1.17 ตอนนี้จะทําการติดตั้งเปนเครื่อง Server ใหเอาดอกจันไปที่ดานหนาไปที่ Server
และทําการแกไขปรับปรุงดวย ใหเลือก Customize ดานลาง
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4.1.18 เครื่องจะถามเราวาตองการชุดกลุมไหนที่จะลงเครื่อง ใหเลือก Base, MySQL, Web
Server ไวที่เหลือเอาออก

4.1.19 เครื่องจะทําการติดตั้ง CentOS จะทําการกลับไปแกไขอะไรกอนหนานี้หรือไม ถา
ไมตอบ OK
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4.1.20 รอ ระบบกําลังติดตั้ง CentOS ลงเครื่องคอมพิวเตอร

4.1.21 เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย เครื่องจะถามใหเราเอาแผนออก และกดReboot
เครื่องใหมอีกที
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4.1.22 เมื่อเครื่องตรวจสอบอุปกรณภายในเสร็จเรียบรอยจะขึ้นหนาตางนี้ จะใหเขาไป
แกไขที่ Firewall

4.1.23 เพิ่มดอกจัน ที่ Enabled เลือก Disabled เลื่อนไป Customize กด Enter.
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4.1.24 ใหทําการเลือก eth0 อันขางบน และดานลางใหเอา SSH, WWW(HTTPD)ใหตอบ
Ok ออกมาหนา Setup Agent อีกครั้ง

4.1.25 เลือกเขาไปแกไข System service
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4.1.26 เลือกเพื่ม httpd และ mysqld ตอบ OK จะกลับไปหนา Setup Agent อีกครั้ง

4.1.27 เมื่อตั้งคาที่กลาวมาเรียบรอยแลว ใหกดออกจากหนานี้ โดยไปที่ Exit เครื่องจะเขา
หนาสูหนาเริ่มตนของระบบปฏิบัติการ CentOS

125

4.1.28 เมื่อเขาสูหนาจอสีดํานี้ใหพิมพคําวา “root” และตามดวยรหัสผานที่เราตั้งตอนแรก
(เมื่อพิ มพรหัส ผานตัวหนังสือจะไมขึ้นให เห็ น) เทานี้ ก็ถือวาเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบั ติการ
CentOS เพื่อเริ่มที่จะใชงานเปนคอมพิวเตอรแมขายไดทันที (Server Computer)

4.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora Core6 แบบ Graphic Mode
4.2.1 ตั้ง Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร ใหบูตจาก CD/DVD ไดรฟ แลวใสแผนโปรแกรม
เขาเครื่องแลว ใหกด Enter (www.linuxlane.com)
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4.2.2 ตอมาระบบจะถามวา ตองการตรวจสอบแผน CD/DVD กอนการติดตั้งหรือไม ตาม
สะดวกครับ ถาตองการแบบชัวรๆ ก็ตอบ Yes ถาเรงดวนก็ No นะ

4.2.3 เริ่มตนสูการติดตั้ง Fedora Core 6 แบบกราฟกส ( Graphical ) ใหคลิกปุม Next
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4.2.4 เลือกภาษาที่จะใชสําหรับการติดตั้ง ในที่นี้เลือกเปน English ( English) แลวคลิกปุม
Next

4.2.5 จากนั้นเลือกรูปแบบของคียบอรด ที่เราใชอยู ใหเลือกเปน U.S. English จากนั้นคลิก
Next
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4.2.6 ในบางครั้ง ถาระบบไมสามารถอานขอมูลของพารทิชันฮารดดิสกได ระบบจะถามวา
ตองการที่จะลบขอมูลทุกอยางหรือไม ในที่นี้ใหเลือก No เพราะเราจะกําหนดเองทุกอยางในขั้นตอนถัดไป

4.2.7 ในขั้นตอนนี้ ระบบจะใหเราเลือกวา เราจะจัดการกับพารทิชันที่จะติดตั้งอยางไร ซึ่งมี
ตัวเลือกตางๆ ดังนี้
• Remove all partitions on selected drives and create default layout
ลบพารทิชันทั้งหมด และสรางพารทิชันตามที่ระบบตั้งมาให
• Remove linux partitions on selected drives and create default layout
ลบเฉพาะพารทิชนั ที่เปน linux และสรางพารทิชันตามที่ระบบตั้งมาให
• Use free space on selected drives and create default layout
ใชพื้นที่ ที่เหลืออยู และสรางพารทิชันตามที่ระบบตั้งมาให
• Create custom layout
จัดการกับพารทิชันเอง
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ในที่นี้เลือก Create custom layout เพื่อแบงพารทิชันเอง จากนั้นคลิกปุม Next

4.2.8 ในขั้นตอนนี้ เราจะเห็ นพารทิ ชันของฮารดดิสก ทั้ งหมด ในการแบ งพารทิ ชัน ควรแบงให
เหมาะสมกับระบบที่เราจะติดตั้งเพื่อใหบริการ ตัวอยางเชน ติดตั้งเครื่องนี้เพื่อใหบริการเว็บ ก็ตองใหขนาด
ของพารทิชัน /home มีขนาดที่ใหญหนอย หรือ ถาจะทําใหเครื่องนี้บริการระบบ E-Learning ที่ใชโปรแกรม
Moodle ก็ตองกําหนดใหพารทิชัน /var มีขนาดใหญ เปนตน
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ในที่นี้ใหเราแบงพารทิชันตางๆ ใหมีคุณสมบัติดังนี้
จุดเชื่อมตอ
ระบบไฟล
ขนาด
(Mount Point)
( File System Type) (Size MB)
/boot
Ext3
128 MB
/
Ext3
6000 MB
Swap
1024 MB
/var
Ext3
3000 MB
/home
Ext3
พื้นที่ที่เหลือทั้งหมด
โดยคลิกที่ปุม New แลวใสคาตางๆ ตามตารางขางบน

ตัวเลือกเพิ่มเติม
(Additional Size Options)
Fixed size
Fixed size
Fixed size
Fixed size
Fill to maximum allowable size

ซึ่งเมื่อแบงพารทิชันเสร็จเรียบรอยแลว ใหตรวจดูวา ถูกตองหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลว จึงคลิกที่
ปุม Next
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4.2.9 ตอมา เปนขั้นตอนของการปรับแตง Boot Loader ซึ่งเปนบูตเมนู ที่สามารถเลือกได
ว า เราจะเลื อ กบู ต ด ว ยระบบปฏิ บั ติ ก ารอะไร (ในกรณี ที่ ติ ด ตั้ ง หลายระบบปฏิ บั ติ ก าร) หรื อ บู ต ด ว ย
เคอรเนลไหน

เพื่อความปลอดภัย ใหทําการใสรหัสผานใหกับ Boot Loader โดยคลิกที่ชอง Use a boot loader password
และทําการใสรหัสผานลงไป จากนั้นใหคลิกปุม OK และคอยคลิกที่ปุม Next
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4.2.10 จากนั้น มาถึงขั้นตอนของการปรับแตงระบบเครือขาย ใหเลือกที่ eth0 แลวคอย
คลิกที่ปุม Edit

ที่หนาตาง Edit Interface eth0 กําหนดคาตางๆ ดังนี้
เลือก Enable Ipv4 support
เลือก Active on boot
Ipv4 address ใหใสไอพีที่ตองการใชงาน เชน 192.168.9.1
Ipv4 prefix ( Netmask ) ใหใสเปนคาของระบบเครือขายเรา เชน 255.255.255.0
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จากนั้ น ทํ า การปรั บ แต ง ส วน ของ Hostname ใน ที่ นี้ ใช สํ าห รั บ ทดส อบ โดยตั้ ง ชื่ อ เป น
web.example.com ซึ่งจะตั้งเปนโดเมนอื่นก็ได เชน web.linuxlane.com เปนตน สวนคาอื่นๆ เชน Gateway,
Primary DNS, Secondery DNS ก็ตั้งตามระบบเครือขายที่เราใชงานอยู
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4.2.11 ขั้นตอนตอมา เปนขั้นตอนของการเลือกประเทศที่เราอาศัยอยู ในที่นี้เลือก
Asia/Bangkok แลวจึงคลิกที่ปุม Next

4.2.12 จากนั้น มาถึงขั้นตอนของการตั้งรหัสผานใหกับผูดูแลระบบ ซึ่งก็คือผูใช root
นั่นเอง โดยรหัสผานควรมีความยากตอการคาดเดา เมื่อกําหนดคาเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม Next

4.2.13 ตอมาเปนการเลือกชุดของซอฟตแวร ที่ตองการจะติดตั้ง ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้
- Office and Productivity ชุดซอฟตแวรที่สําหรับใชในสํานักงาน และผูใชทั่วไป
ซึ่งจะมีชุดของ Open Office , Gimp เปนตน
- Software Development ชุดซอฟตแวรสําหรับนักพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งจะมีการ
รวมเอาไลบรารี และโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวร
- Web Server ชุดของซอฟตแวรสําหรับทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งจะมีทั้ง
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Apache Web Server , ภาษา PHP เปนตน ในที่นี้ใหทําการเลือก Web Server เพียงอันเดียว จากนั้นระบบจะ
ถามว า ต อ งการเลื อกซอฟต แวรอื่น ๆ หรือไม ในที่ นี้ เลื อกเป น Customize Now เพื่ อทํ าการเลื อกชุ ดของ
ซอฟตแวรเดี๋ยวนี้เลย แลวกดปุม Next

จากนั้นระบบจะใหเลือกชุดของซอฟตแวรที่จะทําการติดตั้ง ดังรูป ในที่นี้ใหเลือกเพิ่มเติมดังนี้
• Servers
• MySQL Database
• Web Server ( เลือก Optional Packages )
• php-mysql
• Languages
• Thai Support
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4.2.14 ระบบจะรอใหผูใชยืนยันวา ตองการจะติดตั้งโดยใชคาที่กําหนดไวหรือไม ถายังไม
มั่นใจ ก็ใหคลิกที่ปุม Back เพื่อแกไข และปรับแตงคาตางๆ กอนการติดตั้งอีกครั้ง ซึ่งถามั่นใจแลว ใหเรา
คลิกปุม Next ไดเลย

4.2.15 ระบบจะทําการฟอรแมตพารทิชันตางๆ และทําการติดตั้งซอฟตแวรในทันที

137

4.2.16 เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ระบบจะมีขอความแสดงความยินดีที่ติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ
แลว จากนั้นระบบจะใหเราทําการเริม่ ระบบใหม โดยคลิกที่ปุม Reboot

4.2.17 เมื่ อรี บู ตระบบใหม เราจะเห็ น หน าจอ Boot Loader ขึ้ น มาให เลื อ กว า เราต องการจะบู ต
ระบบจากระบบปฏิบัติการใด ถาไมกดปุมใดๆ ระบบจะเริ่มโดยเลือกระบบปฏิบัติการที่ไดปรับแตงไวเปน
คาปริยาย
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4.2.18 ในระหวางการบูตระบบ จะมีหนาตางแสดงขอความวาในขณะนี้ กําลังบูตถึงขั้นใด

4.2.19 เมื่อบูตระบบเสร็จแลว จะมีหนาตาง แสดงขอความตอนรับเขาสูการปรับแตงระบบครั้งแรก
ใหทําการคลิกที่ปุม Forward
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4.2.20 จากนั้น ระบบจะแสดงหนาจอ การยอมรับเงือ่ นไขในการใชซอฟตแวร ( License
Agreement ) ในที่นี้ใหเราเลือก Yes, I agree to the License Agreement เพื่อยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ปุ ม
Forward

4.2.21 ตอมาจะเปนหนาตางสําหรับการปรับแตงไฟรวอล ในขั้นตอนนี้ใหเลือก Disabled
ไวก อน แล วค อยมาทํ าการปรับ แต งในภายหลั ง ซึ่ งถาเราเลื อก Disabled จะมีระบบแสดงขอความเตือน
เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
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4.2.22 จากนั้น เขาสูโ หมดของการติดตั้งระบบ Security Enhanced Linux ( SELinux ) ใน
ที่นี้เลือกเปน Disabled เชนเดียวกัน ซึ่งจะมีขอความขึ้นมาเตือนเชนกัน

4.2.23 จากนั้นระบบจะใหเราตั้งและตรวจสอบเวลา วาตรงหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอย
แลว ใหทําการคลิกที่ปุม Forward
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4.2.24 จากนั้นเปนขั้นตอนของการสรางผูใชงานใหกับระบบ ซึ่งเปนผูใชงานทั่วไป ซึ่งจะ
มีชองใหใสขอมูลดังนี้
• Username กําหนดเปนชื่อผูใชของเรา เชน cp
• Full name กําหนดเปนชื่อจริงของเรา
• Password กําหนดรหัสผานของเรา
• Confirm Password กําหนดรหัสผานอีกรอบ
เมื่อกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว คลิกที่ปุม Finish จากนั้น ระบบจะทําการเริ่มระบบใหม

4.2.25 เมื่อบูตเสร็จเรียบรอยแลว จะมีหนาตางที่ใชสําหรับล็อกอินเขาสูระบบดังรูป
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4.3 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ LinuxTLE 9.0 (หัวหิน)
4.3.1 ตั้ง Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร ใหบูตจาก CD/DVD ไดรฟ แลวใสแผนโปรแกรม
เขาเครื่องแลว ใหกด Enter

4.3.2 หนานี้จะเปนการปรับแตงพาทิชั่นของฮารดดิสต ซึ่งจะใหโปรแกรมทําการแบงให
โดยอัตโนมัติ จากนั้นก็กด Enter ผานไปเรื่อยๆ
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4.3.3 โปรแกรมจะแสดงผลการแบงพารติชั่นใหเราเห็น หากเราพึงพอใจแลวใหกด Yes

แตหากตองการแกไข ใหเลือก Go Back

4.3.4 จากนั้นโปรแกรมก็ดําเนินการติดตั้งระบบให รอสักครู
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4.3.6 เครื่องจะนําแผนออกจากเครื่อง และใหเราตอบ Continue เพื่อที่จะทําการรีสตารท
อีกครั้ง

4.3.7 หลังจากที่ Restart ขึ้นมาอีกครั้ง จะเขาสู Graphic Mode เพื่อการปรับแตง LinuxTLE
กด ถัดไป
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4.3.8 ขั้นตอนการปรับแตงเครือขาย กด ถัดไป

4.3.9 ขั้นตอนการจัดการกับผูใชงาน หรือการตั้งชื่อผูใช กด ถัดไป
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4.3.10 ขั้นตอนของการตั้งคาตัวอักษร

4.3.11 ขั้นตอนของการปรับแตงอุปกรณเสริมเก็บขอมูล กดปุมถัดไป
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4.3.12 ขั้นตอนการแบงปนไฟลขอมูล (Share Data)

4.3.13 เสร็จสิ้นการติดตั้ง LinuxTLE แลว กดเริ่มการดําเนินการ ก็จะเขาสูระบบ
LinuxTLE
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4.3.14 หนาตาของ Linux TLE

5. การปรับตั้ง (Config) ระบบปฏิบัติการ Linux
5.1 การปรับตัง้ ระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อเปนคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer)
5.1.1 หลังจากติดตั้งเรียบรอยแลว จะเขาสูหนาจอสีดํานี้ใหพิมพคําวา “root” และตามดวย
รหัสผานที่เราตั้งตอนแรก (เมื่อพิมพรหัสผานตัวหนังสือจะไมขึ้นใหเห็น)
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5.1.2 เมื่อไดเขาสูเจาของ(Admin) คือ การเปน root สังเกตงายจะมี # อยูดานหนาที่เราจะ
พิมพ ถาเปนชื่อของผูใชคนอื่น( User)จะมี $ อยูดานหนา ตอนนี้จะเขาไปตั้งคาระบบ คําสั่งขางในกอนที่เรา
จะเปด Server โดยแกอยู 2 ครั้ง ใชคําสั่ง vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

5.1.3 เมื่อเขาไปแลวใหเอา : โดยการกด Shift + ; และพิมพคําวา set nu จะเปนการบอก
เลขหนาบรรทัดที่เราจะแกไข
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5.1.4 กอนที่จะเขาแกไขจะกดตัว I จะมีคําวา insert ขึ้นมา และเขาไปแกได ดังนี้
1) จะไปแกบรรทัดที่ 251 ใหเปนอีเมลของเรา
2) บรรทัดที่ 391 เพิ่ม index.php index.htm index.html index.var
3) แกบรรทัดที่ 747 จาก UTF-8 เปน TIS-620

5.1.5 เมื่อทําการแกไขเสร็จเรียบรอย ใหกด Esc เพื่อออกจากการแกไข แลวทําการ Save
และออกจากการแกไขโดยการพิมพ “:wq”
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5.1.6 เมือ่ ทําการแกไขเรียบรอยจะกลับมาหนาของเจาของ root อีกที และใชคําสั่งพิมพวา
vi /etc/php.ini

5.1.7 ใหมีเลขหนาแตละบรรทัดโดยใชคําสั่ง set nu เหมือนเดิม จากนั้นกด I เพื่อแกไข
1) ใหเขาไปแกบรรทัดที่ 312 จากเลข 30 ใหเปน 300
2) บรรทัดที่ 314 จากเลข 16M เปน32M และ
3) บรรทัดที่ 582 จาก 2M เปน 100M
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5.1.8 เมื่อทําการแกไขเสร็จเรียบรอยหมดแลวก็ทําการ Save ออกมาโดยการพิมพ :wq และทํา
การพิมพวา service httpd restart เพื่อเช็ควาเรียบรอยหรือไม ที่ทําการแกไข ควรทําสองรอบเพื่อใหเครื่อง
เช็คใหเรียบรอย

5.1.9 ขั้นตอนตอไปเปนการทดสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสามารถใหบริการเปน
Web Server ไดหรือไม โดยการตั้งคาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเรียบรอย ตอไปจะไปตั้งคาของเครื่องลูก
หรือเครื่องที่จะเขามาใชบริการ ตอนแรกใหไปตั้ง IP ของเครื่องลูกกอน โดยจะตองตั้งใหอยูใน IP Class
เดียวกัน เชน ตั้งที่เครื่องแมเปน 192.168.1.1 เครื่องลูกตองตั้งเปน 192.168.1.X โดยไปที่ My network คลิก
ขวาเขาไปที่ Properties
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5.1.10 ตอไปก็เขา Properties ของ Local area Connection

5.1.11 เขาไปที่ Properties ของ Internet Protocol(TCP/IP)
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5.1.12 ปรับเปลี่ยน IP เครื่องลูกเปน 192.168.1.25 (เลขดานหลังอยาใหตรงกับเครื่องแม
Subner mark คือ Prefix ที่เราตั้งคือ 255.255.255.0 Default getwey คือ IP ของเครื่องแมคือ 192.168.1.11
เสร็จตอบ OK ออกมา

5.1.13 ทําการตรวจสอบวาเครื่องลูกกับเครื่องแมสามารถติดตอหาการไดโดยการคลิกเขา
ไปที่จะเขาไป Start Menu > Run… และพิมพคําวา Ping พรอมพิมพชื่อของเครื่องแมตาม หรือ จะเขา
Internet Explorer และพิมพ IP เครื่องแมเขาไป ถาติดตอไดจะขึ้นตามดานลางนี้ แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายพรอมที่จะใหบริการเปน Web Server แลว
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5.2 การเพิ่มบัญชีผูใช ในการเพิ่มชื่อผูเพิ่มจะตองกระทําในฐานะของ root เทานั้น
การเพิ่มบัญชีผูใช
adduser seree -g staff
เพิ่มผูใชชื่อ seree ไวในกลุม staff
adduser joe -g std
เพิ่มผูใชชื่อ joe ไวในกลุม std
passwd seree [enter]
xxxx ปอนรหัสผาน
กําหนดรหัสผานใหผูใชชื่อ seree
xxxx ยืนยันรหัสผาน
cat /etc/passwd
ดูรายชื่อผูใชที่เพิ่มแลว
cat /etc/shadow
ไฟลเก็บรหัสผาน
adduser marnda
เพิ่มผูใชงานชื่อ marnda
passwd marnda
กําหนดรหัสใหกับ marnda
ls /home
ดูหองเก็บขอมูลผูใช

5.3 การจัดการคอมพิวเตอรแมขายดวยโปรแกรม SSH
5.3.1 ใหติดตั้งโปรแกรม SSH Secure Shell (Freeware) บนเครื่องคอมพิ วเตอรที่ตองการ
จะ Remote เข าไปจัดการคอมพิ วเตอร แม ขาย และเมื่อติดตั้งเสร็จเรีย บรอยให เป ดโปรแกรมและกดปุ ม
Quick Connect ใส ชื่ อ IP ของเครื่องคอมพิ วเตอรแม ข าย ในช อง Host Name และพิ มพ root ในช อง User
Name แลวกดปุม Connect
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5.3.2 จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายก็จําทําการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแมขาย โดยจะ
ปรากฏหนาตาเชนเดียวกับที่เราไปทําที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

5.3.3 เมื่อติดตอเครื่องแมไดใหคลิกเขาไปที่ New File Transfer จะขึ้นหนาตางดานขวา ซึ่งจะ
ใชในกรณีทําการ Uplaod และ Download ขอมูลจากเครื่องลูกขาย ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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5.3.4 ทดลองทํ า การ Upload ไฟล ข อ มู ล ZendOptimizer.tar (เป น ไฟล ที่ ใ ช ใ นการเร ง
ความเร็วในการประมวลผลของ PHP), php-pdo และ php-mysqld (เปนไฟลที่ใชในการเชื่อมตอ PHP กับ
MySQL) หากสังเกตใหดีในโปรแกรม SSH จะแบงชองสี่เหลี่ยมออกเปน 2 สวน โดยสวนทางซายมือคือชื่อ
ไฟลตางๆ ที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา และสวนชองทางขวามือเปนชื่อไฟลตาง ๆ ที่มีอยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย วิธีการโอนไฟลขอมูลใหใชวิธีการเอาเมาสไปวางบนชื่อไฟลที่ตองการยายไปไวใน
คอมพิวเตอรแมขาย จากนั้นใหกดเมาสคางแลวแดรกมาโยนไฟลไวในชองทางขวามือ หรือคลิ๊กขวาที่ไฟล
นั้น เลือกคําสั่ง Upload ไฟลนั้นก็จะยายมาอยูทางขวามือ
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5.4 การติดตั้งไฟลขอมูลที่มีนามสกุล .tar.gz และ นามสกุล .rpm
5.4.1 ทําการติดตั้งไฟลขอมูลที่มีนามสกุล .tar.gz โดยการ Intall ไฟล ZendOptimizer
#tar –zxvf ตามดวยชื่อไฟล (หากเปนชื่อยาว ใหพิมพ 3 ตัวอักษรแรก แลวกดปุม
Tab) เมือ่ ทําการแตกไฟลเสร็จ

ตอไปจะทําการติดตั้งลงเครื่อง พิมพ
# ./ตามดวยชื่อไฟล/install แลวก็กด Enter
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5.4.2 ทําการติดตั้งไฟลขอมูลที่มีนามสกุล .rpm ในที่นี้ใหทําการติดตั้ง php-pdo.rpm กอน
ตามดวย php-mysqld.rpm โดยใชคําสั่ง
# rpm –ivh ตามดวยชื่อไฟล แลวก็ Enter เมื่อทําการติดตั้งเสร็จ
#service httpd restart
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5.5 การติดตั้งฐานขอมูล phpMySQL
5.5.1 เมือ่ เสร็จตามที่กลาวมาทั้งหมดแลวใหกลับไปหนาตางของ New Flie Transfer ใหแก
ดานบนขวาที่วงกลมสีแดงจาก /root ใหเปลี่ยนเปน /var/www/html ใหทําการ Upload โฟลเดอร phpm จาก
ชองทางซายมือ ไปชองทางขวามือ

5.5.2 เมื่อทําการ Upload เสร็จเรียบรอยใหเขาโปรแกรม Internet explorer อีกครั้ง พิมพ IP
เครื่องแม ตามดวย /phpm เชน 192.168.1.11/phpm แลวEnter จะขึ้นหนาตางตามดานลางนี้มาใหพิมพคําวา
root ไมตองใส รหัสผาน กดตอบ OK ไป

161

5.5.3 เมื่อไดเขาระบบสรางฐานขอมูลไดใหไปทําการเปลี่ยนภาษาซึ่งอยูทางขวาให
เปลี่ยนเปน Thai(th-utf-8) และเปลี่ยนรหัสผานซึ่งอยูดานลางใหคลิกเขาไป

5.5.4 ทํ า การเปลี่ ย นรหั ส ผ า นชุ ด ใหม ซึ่ ง เป น รหั ส ผ า นชุ ด ที่ ส อง เพื่ อ ใช สํ า หรั บ เข า สู
ฐานขอมูล เมื่อใสเสร็จเรียบรอยใหกดคลิกดานลางทําการเปลี่ยน เครื่องจะถามใหเราล็อกอินเขาสูระบบ
ฐานขอมูลอีกครั้งใหเราใสอันบนเปน root และดานลางเปนรหัสผานที่เราตั้งขึ้นเมื่อสักครู (รหัสผานอันแรก
คือรหัสผานที่เราติดตั้ง CentOS บนเครื่องแม)
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5.5.5 เมื่ อ ตั้ ง รหั ส ผ า นเสร็ จ ขั้ น แรกต อ งสร า งฐานข อ มู ล อั น ใหม ขึ้ น มา ให พิ ม พ ชื่ อ
ฐานขอมูลใหม ในที่นี่จะใหชื่อวา joomla แลวกดปุมสราง เราก็จะไดฐานขอมูลชื่อ joomla เรียบรอยแลว

บทที่ 5
ระบบปฏิบัติการ MACINTOSH
เนื้อหา

1. ประวัติความเปนมาของระบบปฏิบัติการ Macintosh
2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ Macintosh
3. การติดตั้งระบบปฏิบัตกิ าร Macintosh
4. การติดตั้งโปรแกรมเสริมการทํางานระบบปฏิบัติการ Macintosh

1. ประวัติความเปนมาของระบบปฏิบัติการ Macintosh (http://uppercutstar.blogspot.com)
Mac OS X พัฒนาอยูบน Mach kernel ซึ่งพัฒนาตอมาจาก Unix ตระกูล BSD บางสวนถูกนํามาจาก
FreeBSD และ NetBSD ตั้ ง แต ในช วงที่ ยัง เป น NeXTSTEP ซึ่ งเป น หั วใจของ Mac OS X ตั ว NeXTSTEP
นั้นเปนระบบปฎิบัติการแบบ Object-oriented พัฒนาโดย NeXT, Inc บริษัทที่ Steve Jobs กอตั้งขึ้นในชวงที่
เขาออกจาก Apple ไป ในภายหลังเมื่ อ Apple ตองการที่ จะสรางระบบปฎิบั ติการในรุนถัดไป มาใชงาน
แทนที่โครงการ Taligent , Copland และ Gershwin ไมประสบความสําเร็จนัก
หลังจากที่ NeXTSTEP เปลี่ยนมาเปน OPENSTEP ก็ถูกเลือกจาก Apple ใหนํามาใชเปนฐานในการ
พัฒ นาระบบปฎิ บัติการตั วใหม Apple จึงตัดสินใจซื้อกิจการ NeXT มีผลให Steve Jobs กลั บ มาทํ างานที่
Apple อีกครั้ง ในชวงหนึ่ ง Steve Jobs เปนรัก ษาการณ CEO และในภายหลังไดถูก แตงตั้งเปน CEO การ
นํามาใชนั้นจะตองเปลี่ยนระบบปฎิบั ติการที่ออกแบบมาสําหรับ Programmer อยาง OPENSTEP ใหเป น
ระบบที่เหมาะกับผูใชตามบานทั่วไป และผูใชงานที่ทํางานสายงานอื่น ซึ่งเปนตลาดหลักของ Apple ในครั้ง
แรกโครงการพัฒนาดังกลาวเปนที่รูจักกันในชื่อวา Rhapsody และในภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเปน Mac OS X
ในการพัฒนา Mac OS X แตละรุน มีการใหความสําคัญกับการใชงานรวมกับซอฟทแวรในรุนกอน แนวคิด
ดั งกล าวถู ก นํ าไปใช กั บ ชุ ดโปรแกรมสํ าหรับ ใช งานทั่ วไปอยาง iLife และชุ ดโปรแกรมสํ าหรับ ใช งาน
สํานักงานอยาง iWork และโปรแกรม Media Center อยาง Front Row ในแตละรุนจะมีการเปลี่ยน Interface
ทั่วไป อยางเช นในรุน 10.2 มีก ารนํ าภาพลั กษณ แบบ brushed metal มาใช รุน 10.3 มีก ารเปลี่ ยน title bar
เปนแบบไมแบงสวนกับกรอบหนาตางทั้งหมด ในรุน 10.5 มีการนําเอา brushed metal ออกและเปลี่ยนเปน
สไตลแบบ Unified แทน
Mac OS X Public Beta (Kodiak) เป ด ตั ว ในวั น ที่ 13 กั น ยายนป 2000 เป น รุ น "Preview" ของ
ระบบปฏิบัติการใหม (โดยมีชื่อรหัสที่ใชเปนการภายในวา Kodiak) เพื่อเปดรับความคิดเห็นจากผูทดลองใช
ราคา 29.95 เหรียญ พรอมกับ เสื้อยืด T-Shirt ถือวาเปนรุนแรกที่มีการนําเอา Interface แบบ Aqua มาใช มี
การปรับเปลี่ยนโฉมระบบติดตอกับผูใชภายหลังอีกหลายอยาง หลังจากไดรับความคิดเห็นจากผูใชงาน รุน
ทดสอบนี้ใชงานไดจนถึงชวงฤดูใบไมผลิป 2001
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Mac OS X v10.0 (Cheetah) ในวั น ที่ 24 มี น าคม 2001 Apple ได เป ด ตั ว Mac OS X รุ น 10.0 (ชื่ อ
รหัสวา Cheetah) รุนแรกที่ออกมาในขณะนั้นทํางานไดคอนขางชา และยังมีอีกหลายคุณสมบัติที่ยังไมเสร็จ
ดีนัก มี Application รองรับจํานวนนอย สวนใหญมาจากนักพัฒนาอิสระ ยังไมมีซอฟทแวรจากบริษัทผลิต
รายใหญ มี ห ลายคนบอกว ามั น ยั ง ไม พ รอมสํา หรับ การทํ า ตลาด มี ส วนสํ าคัญ หลายจุดที่ ต องไดรับ การ
ปรับปรุง แตก็ไดรับการตอบรับจากชุมชนผูใช Mac เปนอยางดี เปนความพยายามที่จะทํา Mac OS ขึ้นมา
ใหมอีกครั้งนับจากป 1996 เปนตนมา กอนหนานั้นมีแตความลมเหลว และความลาชาอยางไมเห็นที่สิ้นสุด
หลังจากมีการออกตัวแกไขขอบกพรองออกมา ก็มีปญหาในการใชงานลดลง
Mac OS X v10.1 (Puma) ผานไปไมถึงป ในวันที่ 25 กันยายน 2001 Mac OS X รุน 10.1 (ชื่อรหั ส
วา Puma) ก็ออกตามมา มีประสิทธิภาพที่ดีกวา และคุณสมบัติที่ขาดหายไปหลายอยางก็ไดรับการพัฒนาขึ้น
มา อยางเชนการเลน DVD สําหรับผูใช 10.0 นั้น Apple ใหอัพเกรดเปน 10.1 ไดโดยไมคิดมูลคา และคิด 129
เหรียญสหรัฐสําหรับผูใช Mac OS 9 ภายหลังพบวาแผน CD สําหรับอัพเกรดนั้นสามารถติดตั้งกับผูที่ใช
Mac OS 9 ไดเชนกันโดยลบแฟมขอมูลบางแฟมออก ในวันที่ 7 มกราคม 2002 Apple ประกาศวา Mac OS
X จะเปนระบบปฎิบัติการที่ติดตั้งใหกับเครื่อง Macintosh ทุกเครื่องหลังจากสิ้นเดือนมกราคมเปนตนไป

Mac OS X v10.2 (Jaguar) ในวัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2002 Apple เป ดตั ว Mac OS X รุน 10.2 "Jaguar"
เปนครั้งแรกที่มีการใชชื่อรหัสเปนสวนหนึ่งของตราสินคา มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นมาก ดู
ทันสมัยมากขึน้ มีการปรับปรุงสวนตางๆอีกมากมาย Apple ระบุวามีคุณสมบัติกวา 150 อยางที่เพิ่มมาในรุน
นี้ ซึ่งรวมไปถึง [[APIQuartzExtreme]Quartz Extreme]] ซึ่งใชสําหรับการแสดงผลกราฟกโดยตรงผานการ
ATI Redeon หรือ NVIDIA GeFroce2 MX , Address Book สําหรับใชสมุดรายชื่อผูติดตองาน ซึ่งสามารถ
ใชงานกับโปรแกรมในระบบไดทุกโปรแกรม , โปรแกรมรับสงขอความชื่อวา iChat ใน Mac OS X 10.2
สัญลักษณ Happy Mac ซึ่งเคยปรากฏระหวางการเปดเครื่องมานานกวา 18 ป ถูกแทนที่ดวยสัญลักษณของ
Apple ขนาดใหญสีเทา
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Mac OS X v10.3 (Panther) Mac OS X รุ น 10.3 "Panther" ออกสู ต ลาดในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2003
ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น และมีการปรับปรุงหนาตาสวนติดตอกับผูใชหลายอยาง
มี คุ ณ สมบั ติใ หม ๆ เพิ่ ม เข ามามากมายเช นเดีย วกัน กับ Jaguar มีก ารปรับ ปรุง Finder ให มีรูป ลัก ษณ แบบ
brushed-metal , เพิ่ ม Fast User Switching , Expos&eacute; , FileVault , Safari , iChatAV (ซึ่ ง เพิ่ ม
ความสามารถในการทํา Video conference เขามา) , ปรับปรุงการแสดง PDF และเพิ่มความสามารถในการ
ใชงานรวมกับ Microsoft Windows ระบบสามารถใชงานไดกับเครื่องรุน G3 เปนตนไป เชนเครื่อง Power
Mac และเครื่องรุน "WallStreet" ในขณะที่ PowerBook ไมสามารถใชงานไดอีกตอไปแลว

Mac OS X รุ น 10.4 "Tiger" ออกมาในวั น ที่ 29 เมษายน 2005 โดย Apple ระบุ ว า ในรุ น นี้ มี
คุณสมบัติใหมๆ เพิ่มเขามากวา 200 อยาง เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นใน Panther มันไมสนับสนุนการใชงาน
เครื่องรุนเกา โดยใน Tiger นั้นมีความตองการเครื่องที่มี port FireWire อยูในเครื่อง นั่นหมายถึงวาเครื่องรุน
กอนหนาที่ Apple จะนํา FireWire มาใชจะใชงาน Mac OS X รุนนี้ไมได คุณสมบัติใหมที่เพิ่มเขามา อาทิ
เชน Spotlight , Dashboard , Smart Folders รวมไปถึงการปรับปรุงโปรแกรม Mail ใหมี Smart Mailboxes ,
QuickTime 7 , Safari 2 , Automator , VoiceOver , Core Image และ Core Video เครื่ อง Apple TV รุ น แรก
พัฒนามาจาก Tiger โดยออกแบบใหสวนติดตอผูใชมีความแตกตางออกไป และบรรจุ Application ลงไป
เพียงจํานวนจํากัด

ในวันที่ 10 มกราคม 2006 Apple ไดเปดตัวเครื่อง Mac ที่ใชชิป Intel รุนแรกออกมาพรอมกับการ
อัพเดต Tiger เปนรุน 10.4.4 ทําใหระบบปฎิบัติการตัวนี้สามารถทํางานไดทั้งเครื่อง Mac ที่ใชชิป PowerPC
และ Intel ในขณะที่รุนที่ใชชิป Intel นั้นไดตัดการรองรับสภาพแวดลอมการทํางานแบบ Classic เดิมออกไป
แผน DVD ของ Tiger รุน retail ที่ใชงานทั่วไปนั้นสามารถบูตไดแตกับเครื่อง PowerPC เทานั้น สวน Tiger
ที่ เป น รุ น สํ า หรั บ Server เป น แผ น DVD แบบ Universal สามารถเป ด บู ต ได ทั้ ง PowerPC และ Intel
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Mac OS X v10.5 (Leopard) Mac OS X รุน 10.5 "Leopard" ออกมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2007 Apple
ระบุวามันเปนการปรับปรุง Mac OS X ครั้งใหญที่สุด มีคุณสมบัติใหมเพิ่มเติมเขามากวา 300 อยาง รองรับ
การทํางานทั้ง PowerPC และ Intel x86 อยางไรก็ตามมันไดยกเลิกการทํางานกับเครื่องที่ใชชิป G3 ออกไป
สําหรับเครื่องที่ใชชิป G4 จะตองเปนรุนที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกามากกวา 867MHz ตัวระบบมาพรอม
กับแผน DVD แผนเดียวสามารถใชไดกับทุกเครื่องที่มันรองรับ (รวมถึงเครื่องที่เปน 64 bit ดวย) คุณสมบัติ
ใหม ที่ เพิ่ ม ขึ้ น มารวมไปถึ ง หน าตาแสดงผลใหม , Finder ที่ ไ ด รับ การพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น , Time Machine ,
Spaces , Boot Camp , สนับสนุนการใชงาน Application 64 bit (รวมถึง Application ทางดานกราฟฟกดวย)
, คุณสมบัติใหมใน Mail และ iChat รวมไปถึงการปรับปรุงคุณสมบัติทางดานความปลอดภัยอีกหลายอยาง
Loepard รุนที่ใชงานกับชิป Intel ไดจดทะเบียนผลิตภัฑณกับ Open Brand UNIX 03 เปนระบบปฎิบัติการ
สาย BSD ตัวแรกที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน UNIX 03

Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) Mac OS X รุน 10.6 ไดรับการเปดตัวในวันที่ 9 มิถุนายน 2008
ในงาน WWDC ยังไมมีกําหนดการณวางตลาด ในรุนนี้แทนที่จะมีการเพิ่มคุณสมบัติใหมๆ Apple ประกาศ
วา Snow Leopard จะมุงเนนไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และเพิ่มความสเถียรในการทํางาน
ให ม ากขึ้ น โดยมี กํ า หนดการณ วาจะวางตลาดในช ว งประมาณหนึ่ งป ห ลั ง จากวั น เป ด ตั ว ดั ง กล าว โดย
คุณสมบัติใหมที่ไดรับการเปดเผยออกมาแลวมีดังนี้ รองรับการทํางานรวมกับ Microsoft Exchange Server ,
เทคโนโลยี 64 bit แบบใหมที่จะทําใหใชงานหนวยความจําไดมากขึ้น , QuickTimeX , OpenCL เทคโนโลยี
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน GPU , Grand Central ที่จะชวยใหใชงานหนวยประมวลผลไดดีขึ้น , ตัวแปร
ภ าษ า JavaScript ให ม ที่ ชื่ อ ว า SquirreFish ที่ จะ ช วยให Safari ทํ างาน ได เร็ ว ขึ้ น ก ว า ร อ ยล ะ 50
รุนทดลองใชงานสําหรับนักพัฒนาไดถูกปลอยออกมากอนในงาน WWDC โดยมีเลขรุนกํากับวา 10.6 โดย
ไดยกเลิกการสนับสนุนการทํางานบนสถาปตยกรรม PowerPC ตองการชิป Intel ในการทํางานเทานัน้
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2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ Macintosh

Mac OS X เป น ชื่อยอของ Macintosh Operating System Version 10 ระบบปฏิ บั ติ การของแอป

เป ลเพื่ อใช สํ าห รั บ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร แ มคอิ น ท อช อิ น เตอร เ ฟ ซของระบ บ ถู ก สร า งขึ้ น บ น พื้ น ฐาน ของ

Unix (http://www.kb.iu.edu/data/aghe.html)
แมคโอเอสเท็น (อังกฤษ: Mac OS X) เปนระบบปฏิบัติการรุนลาสุดในตระกูลแมคโอเอสสําหรับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ มคอิ น ทอช วางจํ า หน า ยครั้ ง แรกเมื่ อ ป ค.ศ. 2001 ประกอบด ว ย 2 ส ว นหลั ก คื อ
แกนกลาง ดารวิน (Darwin) ซึ่งเปนสภาพแวดลอมการทํางานแบบยูนิกซที่เปนโอเพนซอรส และสวนติดตอ
ผูใชแบบ อควา (Aqua) ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของแอปเปล คอมพิวเตอร (http://th.wikipedia.org)
Mac OS X คือระบบปฏิบัติการที่ล้ําหนาที่สุดในโลก ซึ่งถูกสรางมาบนระบบ UNIX ที่เชื่อถือได
และออกแบบมาใหเรียบงายและเรียนรูไดงาย ทําให Mac เปนอะไรที่สรางสรรค, ปลอดภัย, และใชรวมกับ
อุปกรณตางๆ ได (http://www.apple.com)
3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Macintosh
3.1 ใสแผน Install DVD เขาไปในเครื่อง

หลังจากที่ใสไปแลว จะมีตัวเลือกดังนี้
- Install Mac OS X.app - เปนการติดตั้ง OS X ลงในเครื่อง
- DVD or CD Sharing Setup.mpkg - สําหรับ setup การลง OS X ใหกับ Macbook Air
- Optional Installs - ติดตั้งตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน xcode, ภาษาตาง ๆ (สามารถเลือกลงเพิ่มเติม
ไดภายหลัง
- Instructions - คําแนะนําอื่น ๆ
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3.2 ให เลื อ ก Install Mac OS X.app เพื่ อ ทํ า การติ ด ตั้ ง ลงในเครื่ อ ง ถ า มี ห น า ต า งใหม บ อกให เรา
restart ก็ใหเลือก restart ไปนะครับ แลวเราจะเขาสูการ Install

3.3 หนาจอการเลือกภาษาในการติดตั้ง แนะนําวาใหเลือกภาษาอังกฤษ นะครับ
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3.4 หลังจากคลิกที่ลกู ศรชวาดานลางจะพบหนาจอเตรียมการติดตั้ง

3.5 หนาจอนี้กดปุม Continue
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3.6 กดปุม Agree

3.7 หนาจอเลือกการติดตั้งลงบน Disk ซึ่งในตอนแรกจะไมมีใหเลือก
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3.8 ไปที่เมนู Utility ดานบน เลือก Disk Utility...

3.9 หนาจอ Disk Utility เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ Harddisk
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3.10 คลิกที่ดานซาย เพื่อเลือก

3.11 กดปุม Partition

173

3.12 เลือก Volume Scheme เพื่อกําหนดวาตองการ กี่ Partitions เลือกแค 1 Partition ก็พอ

3.13 ตั้งชื่อ Volume Information Name ตามตองการ
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3.14 กดปุม Apply จะมีหนาจอคอนเฟรมขึ้นมา กดปุม Partition เพื่อเริ่มทํางาน

3.15 ถาเรียบรอยที่ดานลางจะมีเสนสีฟาขึ้นวา Partition complete
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3.16 เสร็จการแบง Partition กดปุมสีแดงเล็กๆดานลบซายเพื่อปด Disk Utility

3.17 กลับมาที่หนาจอเลือก Install Disk
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3.18 คลิกที่ Disk ที่เราสรางขึ้นมา กดปุม Install

3.19 ถึงหนาจอนี้ก็รอใหเจา OSX ทําการติดตั้ง อาจจะนานหนอยครับ จากนั้น reboot
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3.20 หนาจอ Welcome ยินดีดวยครับ

3.21 เลือกประเทศ
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3.22 เลือกภาษาของคียบอรดที่ใช แนะนํา English กอนครับ

3.23 เลือกวาตองการโอนขอมูลจาก Mac ที่เราเคยมีหรือไม หากไมมี เลือก Do not transfer
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3.24 ไส Apple ID (ถามี) ซึ่ง ID นี้ เราจะไดก็ตอเมื่อตองไปลงทะเบียนในเว็บไซต Apple เสียกอน
ซึ่งเอามาใสทีหลังก็ได

3.25 กรอกขอมูลของทานเพื่อทําการ Register

3.26 ขั้นตอนนี้อาจจะไมกรอกขอมูลก็ได ใหกดปุม Continue จะมีหนาจอมาถาม ก็กดปุม Continue
ผานไป
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3.27 สราง Account ของทาน อันนี้ จะเหมือนกั บ Windows แหละครับ เพื่ อใช ในการ Login หรือ
เพื่อไวสําหรับในเวลาติดตั้งโปรแกรม เจา OSX จะถามถึง Account name กับ Password ครับ

3.28 เลือก Time Zone เปนเขตเอเชีย ประเทศไทย และกรุงเทพ แลวกดปุม Continue
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3.29 สําเร็จแลวครับ กดปุม Done ไดเลย

3.30 เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแลว ก็จะเขาสูหนาจอ OSX ที่สวยงาม
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4. การติดตั้งโปรแกรมเสริมการทํางานระบบปฏิบัติการ Macintosh
โปรแกรมเสริ ม การทํ า งาน เป น โปรแกรมที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น สํ า หรั บ ใช ง านร ว มกั บ Mac OS X
โดยเฉพาะ ทั้งเพื่อสนองความตองการในแบบ Digital LifeStyle โปรแกรมเสริมการทํางานนี้อยูในรูปแบบ
ของชุดโปรแกรม เรียกชุดโปรแกรมนี้วา iLife ซึ่งปจจุบันไดออกมาถึง iLife09 ประกอบดวยโปรแกรมยอย
5 โปรแกรม คือ iPhoto , iMovie , GarageBand , iDVD และ iWeb
1. iPhoto เป น โปรแกรมจั ดการงานถายภาพและแกไ ขที่ ชวยให ผูใชจัดเก็บ ดูแกไขและ
แบ ง ป น ภาพถ ายดิ จิตอลของพวกเขา iPhoto จะช วยให ผูใ ชส ามารถสรางอั ล บั้ ม ภาพเพื่ อแสดงภาพบน
อินเทอรเน็ตหรือในแผนซีดี, สรางภาพสไลดสําหรับงานนําเสนอในคอมพิวเตอรไดทันที, สรางปฏิทินและ
บัตรอวยพรจากภาพถายและความสามารถในการ"photocast"อัลบั้มภาพ iPhoto ยังสามารถนําเขาจากกลอง
ดิจิตอลสวนใหญที่ไมตองใชไดรเวอร (สรางไวใน Mac OS X โดยคาเริ่มตน)
2. iMovie เปนโปรแกรมแกไขวิดีโอที่สามารถใชกับวิดีโอดิจิตอล ขั้นตอนการจับภาพดวย
ผ า น FireWire อย า งอั ต โนมั ติ ใ ห กั บ ผู ใ ช iMovie เพื่ อ ให วิ ดี โ อของพวกเขามี ลั ก ษณะพิ เศษที่ น า สนใจ
นอกจากนี้ ยั ง สามารถทํ า งานร ว มกั บ กล อ ง MPEG 4, กล อ ง AVCHD, กล อ ง HDV และ Apple iSight
ภาพถายอาจจะนํามาใชและเพลงประกอบอาจถูกเพิ่มโดยการติดตามในคลังเพลง iTunes เหลานี้จากนั้นจะ
สามารถสงออกในหลากหลายรูปแบบที่ดูไดรวมถึง Apple 's QuickTime Player
3. GarageBand เปนโปรแกรมที่ใชในการสรางสรรคงานดนตรีโดยเฉพาะ สรางและการ
ประยุกตใช podcasting ที่มีกวา 1,000 ลูปที่บันทึกไวลวงหนา โปรแกรมยังสนับสนุนการใชซอฟแวรและ
การนําเขาจากเครื่องดนตรีจริง เชน กีตาร และคียบอรด
4. iDVD เปนโปรแกรมที่ใชเขียนขอมูลตาง ๆ ลงบนแผน CD หรือ DVD
5. iWeb เปนโปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บไซตอยางงาย เพื่อการนําเสนอผลงานที่ไดจาก
iPhoto iMovie และ GarageBand ผานชองทางสื่อเครือขายอินเทอรเน็ต
การติดตั้งโปรแกรมเสริมการทํางาน มีขั้นตอนดังนี้
1. นําแผนโปรแกรม Application ที่ไดมาพรอมกับโปรแกรม Mac มาใสในชอง CD และ
เปดขึ้นมา จะพบหนาตางขางลาง แลวใหดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Install Bundled Software
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2. กดปุม Continue

3. กดปุม Continue

\
4. โปรแกรมจะสอบถามวาเรายินดีที่จะติดตั้งโปรแกรมหรือไม ใหกดปุม Agree
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5. กดปุม Install

6. เมื่อเราจะติดตั้งโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่งเครื่อง Mac จะใหผูติดตั้งใสรหัสผานทุก
ครั้ ง ทั้ ง เพื่ อ เป น การรั ก ษาความปลอดภั ย ป อ งกั น ผู ไ ม ห วั ง ดี เข า มาติ ด ตั้ ง โปรแกรมที่ เป น อั น ตรายกั บ
คอมพิวเตอรได

7. โปรแกรมก็ จ ะทํ า การเตื อ นอี ก ครั้ ง ว า เมื่ อ เราลงโปรแกรมเรี ย บร อ ยแล ว เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอรจะทํ าการ Restart ตัวเองทันที แลวจะยังยินยอมให ลงโปรแกรมอีกหรือไม ใหกด Continue
Installation
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8. โปรแกรมจะดําเนินการติดตั้งสูเครื่องคอมพิวเตอร ตองใชเวลาเล็กนอย

9. เวลาในการติดตั้งประมาณ 30 นาที หลังจากที่ติดตั้งเรียบรอยแลวเครื่องคอมพิวเตอรจะ
Restart เพื่อเปนการปรับปรุงโปรแกรมตาง ๆ ใหอยูในสถานะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6
การประยุกตใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกชั้นสูง
เนื้อหา

1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ
2. ประเภทของคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer)
3. การประยุกตใชระบบปฏิบัตกิ ารสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย

1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ
1.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ ระบบปฏิบัติการ Linux
1.1.1 ขั้นตอนแรกก็ลง Windows ตามปกติ พอลงเสร็จแลวให ลง Partition Magic ตอ ลง
ครบแลวมาเริ่มกันเลยดีกวา เลือก Install another operating system

1.1.2 เลือก Linux
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1.1.3 เลือก After C: เพื่อให Partition Linux อยูขางหลัง Windows

1.1.4 เลือก Immediately
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1.1.5 จะเห็นวา Patition Linux อยูหลังไดร C:

1.1.6 เลือก Yes เพื่อสราง Linux Swap

1.1.7 เลือก After Linux เพื่อใหอยูขางหลัง Linux

1.1.8 ติ๊กเครื่องหมายถูกหนา Linux ใชพื้นที่ Linux มาเปน Swap
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1.1.9 จะเห็นวาอยูหลัง Linux แลว

1.1.10 กด Apply <ตอนนี้อยาเพิ่งใสแผน Linux setup>
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1.1.11 โปรแกรมจะทํางานใน โหมด DOS <พอหมดขั้นตอนนี้แลวใหใสแผนได หรือจะ
ใสไวกอนก็ไดในขั้นตอน DOS>

1.1.12 กด Enter เพื่อทําการโหลดแผนโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร Linux
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1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ ระบบปฏิบัติการ Ubuntu (http://ubuntuclub.com)
1.2.1 ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นมา เพื่อเขา windows ปกติ ซึ่งการติดตั้ง ubuntu นี้ จะ
เป น การติ ด ตั้ ง บนระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows ทั้ ง Windows xp, Windows vista และ Windows 7 เลย
จากนั้นใสแผน ubuntu เขาไปใน drive cdrom หรือ dvdrom ของทาน หากไมมีอะไรผิดพลาด windows จะ
แสดงหนาตาง autorun จากแผน ubuntu อยางนี้ครับ

1.2.2 ใหเลือกที่ Rum wubi.exe ดับเบิ้ลคลิ๊กเขาไปเลยครับ หากไมขึ้นกรอบหนาตางนี้ ก็
สามารถเลือกเปดตัว wubi ไดโดยเขาไปในแผน cdrom แลวเลือกเปดไฟล wubi ขึ้นมาเองก็ไดเหมือนกัน ดัง
ภาพครับ
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1.2.3 จากนั้นจะมีหนาตางใหเลือกวาจะใหทํารายการอะไร เราจะติดตั้ง ubuntu บน
windows ครับดังนั้นเลือกตัวเลือกที่สองดังรูปครับ

1.2.4 จากนั้นจะเปนการกําหนดบัญชีผูใช และก็ยังมีสวนที่ใหเลือกที่ drive ที่จะติดตั้ง
ขนาดพื้นที่ ภาษาที่ใช ซึ่งตรงนี้ปลอยไวตามที่ระบบเลือกใหเลย เพราะไมมีผลเสียอะไรตอระบบ windows
ที่เราที่ใชอยู สวนภาษาเทาที่ลองใชภาษาไทยดูแลวยังติดขัดอยูบางครับ จากนั้นใสชื่อและรหัสผานสองครั้ง
ครับ ตองจํารหัสผานนี้ไวดวยนะครับเพราะจําเปนตองใชในการจัดการระบบตางๆภายหลัง ดังรูปดานลาง
ครับ จากนั้นก็เลือกปุม Install ไดเลย
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1.2.5 จากนั้นระบบจะใหเรา reboot ระบบ ใหเลือกตามภาพครับ แลวกดปุม Finish
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1.2.6 เมือ่ เครื่องคอมพิวเตอรเปดโปรแกรมขึ้นมา คราวนี้เราจะพบกับตัวเลือกใหเลือก
ระหวาง windows เดิม ซึ่งเป นระบบปฏิบัติการที่เราใชเปนหลัก และตัวเลือก ubuntu ใหเราเลือก ubuntu
ครับ

1.2.7 Ubuntu จะใชเวลาซักครู สําหรับ boost เขาสูระบบ จากนั้นเราจะพบหนาจอใหใสชื่อ
แลวก็รหัสผาน ก็ใสตามที่เรากําหนดไวเมื่อซักครูตอนติดตั้งโปรแกรม
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1.2.8 จากนั้นก็เขาสูระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่พรอมที่จะใชงาน

สํ า หรั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Ubuntu เป น ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ง า ย และสะดวกต อ การใช ง าน ทั้ ง นี้
เนื่องจากระบบไดมาพรอมกับเครื่องมืออํานวยความสะดวกครบครัน ไมวาจะเปนการใชงาน internet งาน
เอกสารก็มีพรอมทั้ง spreadsheet (เหมือน MS Excel ) ตัว presentation (เหมือนกับ MS PowerPoint) หรือจะ
พิ ม พ งานก็ ทํ าได ผ าน word processor (เหมื อ นตั ว MS Word) นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี โปรแกรมเอนกประสงค
สําหรับงานจัดการภาพถาย (เหมือนกับ ACDSee หรือ Photoshop) หรือจะดูหนังฟงเพลงก็สามารถทําได
เหมือนกัน และมีเกมไวเลนแกเครียดจากการเรียนหรือการทํางาน และที่สําคัญที่สุดทุกโปรแกรมที่กลาวไป
แลวทั้งหมดฟรี ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
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1.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Macintosh และ ระบบปฏิบัติการ Windows
(http://www.simplehelp.net)
1.3.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Macintosh เพื่อใชควบคูกับระบบปฏิบัติการ Windows
นั้น จําเปนตองทําผานโปรแกรม Boot Camp ที่มีอยูในระบบ Mac โดยขั้นแรกใหเปดคอมพิวเตอรระบบ
Mac ขึ้นมาเลย แลวเลือกที่ โฟลเดอร Applications -> Utilities และดับเบิ้ลคลิ๊ก Boot Camp Assistant.

1.3.2 จากนั้นระบบ Mac จะขึ้นกรอบหนาตางขึ้นมา กด Continue
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1.3.3 Boot Camp จะขึ้ น หน า ต า งให ทํ า การสร า งพาร ติ ชั่ น สํ า หรั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
Windows โดยโปรแกรมจะตั้งคาดั้งเดิม (Default) คือ 32 GB หมายความวาเราจะตองสรางพารติชั่นไมให
นอยกวานี้

1.3.4 การกําหนดพื้นที่ สามารถทําไดโดยเอาเมาทไปวางระหวางกลางของ Mac OS และ
Windows แลวทําการกดเมาทคางแดรกมาทางซายมือตัวเลขพื้นทีใ่ ต Windows ก็จะเปลี่ยนแปลง
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1.3.5 เมื่อกําหนดพื้นที่เรียบรอยแลวใหกดปุม Partition

1.3.6 ใหนําแผนบูตของ Windows 7 ใสลงในชอง CD-rom หรือ DVD-rom รอสักครู
จากนั้นใหกดปุม Start Installation

200

1.3.7 หลังจากนั้นเครื่อง Mac จะทําการ Restart และจะเขาสูระบบการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ปลอยใหโปรแกรมดําเนินการไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงหนาตางให Format ตรง
นี้ใหสังเกตใหดี เลือก Format ใน Drive ที่เขียนวา BOOTCAMP เทานั้น หากไปเลือก Drive อื่น จะเปนการ
ลบระบบปฏิ บั ติก าร Mac เพื่ อติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows เพี ย งอยางเดี ย ว แล วเลื อ กหั วข อ Drive
System

1.3.8 เลือกคําสั่ง Format
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1.3.9 เลือก OK

1.3.10 จากนั้นระบบปฏิบัตกิ าร Windows 7 จะดําเนินการติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิ วเตอร Mac เมื่ อเรียบรอยแลว แผน Windows 7 ก็จะดีดตั วเองออกมาจาก CD-rom หรือ DVD-rom
และระบบจะสั่งให Reboot อีกครั้ง

1.3.11 เมื่อเปดเครื่องขึ้นมาใหม ระบบจะทําการบูตเขาสูระบบปฏิบัติการ Windows 7 เปน
อันดับแรก ก็จะไดดังภาพลาง ถึงจะลงโปรแกรม Windows ไปแลวก็ตาม แตยังไมสามารถใชไดเต็ม
ศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก Windows ยังไมรูจักอุปกรณภายในของเครื่อง Mac เลย ดังนั้นจําเปนจะตองหา
Driver เพื่อติดตั้งใหกับระบบปฏิบัติการ Windows
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1.3.12 ใหนําแผนติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac OS ใสเขาไปในชอง CD-rom แลวเลือก
ดับเบิ้ลคลิ๊ก โฟลเดอร Bootcamp เลือก Setup.exe ที่อยูในแผนระบบนั้น

1.3.13 โปรแกรม Bootcamp ก็จะแสดงขึ้น ใหกดปุม Next
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1.3.14 เลือก I accept…… จากนั้นกดปุม Next

1.3.15 กดปุม Install
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1.3.16 โปรแกรม Bootcamp จะติดตั้งตัวเองลงในคอมพิวเตอร พรอม ๆ กับ Driverอุปกรณ
ชนิดตาง ๆ

1.3.17 ในระหวางนั้นอาจจะเกิดหนาตางเตือนขึ้นมาวากําลังติดตั้ง Driver ชนิดใหมอยู เรา
ก็ปลอยใหติดตั้งไปเรื่อย ๆ ไมตองทําอะไร จนกระทั่งติดตั้งเสร็จ

1.3.18 กดปุม Finish
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1.3.19 จากนั้ น ระบบให ทํ า การ Restart อี ก ครั้ ง กดปุ ม Yes ก็ เ ส ร็ จ สิ้ น การติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ Windows ลงบนระบบปฏิบัติการ Macintosh

1.3.20 หลังจากที่ Restart ขึ้นมาแลว หากเราไมทําอะไรปลอยใหระบบเปดขึ้นมาเอง ระบบ
ก็จะเปดระบบปฏิบัติการ Windows ขึ้นมาเปนอันดับแรก แตหากเราตองการใชงานระบบปฏิบัติ Mac ใหกด
ปุม Alt ที่คียบอรดดางไวในระหวางการเปดเครื่อง เพียงเทานั้นก็จะมีตัวเลือกใหเราใชถึง 2 ระบบปฏิบัติการ
แลว
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2. ประเภทของคอมพิวเตอรแมขาย
ในการประยุกตใชระบบปฏิบัติการ สรางเปนคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer) เพื่อใหบริการ
ขอมูลใหกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ ทั้งที่อยูในเครือขายเดียวกัน และตางเครือขาย มีอยูหลายประเภท มี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 Web server คือ บริการ HTTP(HyperText Transfer Protocol) เพื่อใหผูใชสามารถอานขอมูล ทั้ง
ภาพ และเสียง จากเครื่องบริการ ผาน Browser เชนบริการ http://www.thaiall.com หรือ http://localhost เปน
ตน เครื่องบริการ ที่รอรับคํารองขอจาก web browser ขอมูลที่จะสงไปอาจเปนเว็บเพจ ภาพ หรือเสียง เปน
ตน สํ าหรับ โปรแกรมที่ ไดรับความนิยม ใหนํามาเปดบริการ web คือ Apache web server หรือ Microsoft
web server

2.2 File Server ทํ า หน าที่ จั ด เก็ บ ไฟล โดยการจั ด เก็ บ ไฟล จ ะทํ า เสมื อ นเป น ฮาร ด ดิ ส ก รวมศู น ย
(Centralized disk storage) เสมือนวาผูใชงานทุกคนมีที่เก็บขอมูลอยูที่เดียว เพราะควบคุม-บริหารงาย การ
สํ ารองข อมู ล การ Restore ง าย ข อมู ล ดังกลาว Shared ให กั บ Client ได โดยส วนมากขอมูล ที่อยูใน File
Server คือ โปรแกรมและขอมูล (Personal Data File) โดยปกติแลวเซิรฟเวอรไมมีหนาที่ตองประมวลขอมูล
เหลานี้ เปนเพียงแหลงเก็บขอมูล ปจจุบัน File Server ไมไดทําหนาที่เพียงจัดเก็บไฟลแบบ Local แลว แตมีผู
ใหบริการพื้นที่ฟรีในฮารดดิสกหลายๆแหงใหบริการพื้นที่ฟรีผานอินเตอรเน็ตดวย เชน 100 MB 200 MB
ซึ่งเหมาะสําหรับการเก็บไฟลที่ตองการสํารองไว นอกจากนี้บางแหงเสนอรูปแบบการใหบริการ จัดเก็บ
รูปภาพ เปนอัลบั้มรูปภาพเลย
การทํ างาน ของเซิ ร ฟ เวอร ที่ เป น File Server นั้ น ใน ท างเท คนิ คแล ว ยั ง ไม เ รี ย ก ว า เป น
"Client/Server" เพราะไมมีการแบงโหลดการทํางานระหวางไคลเอ็นตกับเซิรฟเวอร แตหนาที่ที่ File Server
จะตองจัดการคือ มี NOS (Network Operating System) ที่ดูแลการ "เขาถึง" ไฟล ตองมีกระบวน "Lock" ไว
ไมใหเกิดความซ้ําซอนในการแกไขไฟล เชน ขณะที่ผูใชงานคนที่ 1 เปด ไฟล A และกําลังแกไข (edit) อยู
ผูใชงานคนที่สองจะเปดไฟล A เพื่อแกไขไมได (แตเปดเพื่ออาน Read Only ได) แตถาหากขอมูลนั้นเปน
Database แทนที่ไฟลหรือฐานขอมูลทั้งฐานขอมูลจะถูก Lock กระบวนการ Lock ก็อาจจะเกิดเฉพาะ Record
(Row) นี้เปนหนาที่ของ NOS และ Application ที่ใชงาน
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2.3 Print Server เหตุผลที่ตองมี Print Server ก็คือ เพื่อแบงใหพรินเตอรราคาแพงบางรุนที่ออกแบบ
มาสํ า หรั บ การทํ า งานมากๆ เช น HP Laser 5000 พิ ม พ ไ ด 10 - 24 แผ น ต อ นาที พริ น เตอร ป ระเภทนี้
ความสามารถในการทํ างานสู ง ถาหากซื้ อมาเพื่ อใชงานเพียงคนเดียว แตละวันพิม พ 50 แผน ก็ ไมคุมค า
ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการจัดการแบงปนพรินเตอรดังกลาวใหกับผูใชทุกๆคนในสํานักงาน หนาที่ในการ
แบงปน ก็ประกอบดวย การจัดคิว ใครสั่งพิมพกอน การจัดการเรื่อง File Spooling เปนของเซิรฟเวอร ที่มี
ชื่อวา Print Server มีองคกรไมกี่แหงที่ลงทุนซื้อเซิรฟเวอรมาเพื่อใชสําหรับเปน Print Server โดยเฉพาะ แต
จะใชวิธีเอาเซิรฟเวอรที่ซื้อมาเพื่อเปน File Server , Data Base server ทําเปน Print Server ไปดวย
2.4 Database Server หมายถึ ง เซิ รฟ เวอรที่ มี ไวเพื่ อรั น ระบบที่ เป น ฐานข อมู ล DBMS (DataBase
Management System ) เชน SQL , Informix เปนตน โดยภายในเซิรฟ เวอรที่มีทั้ งฐานขอมูลและตัวจัดการ
ฐานขอมูล ตัวจัดการฐานขอมูลในที่นี้หมายถึง มีการแบงปน การประมวลผล โดยผานทางไคลเอ็นต
2.5 Application Server คือ เซิรฟเวอรที่รันโปรแกรมประยุกตไดดวย โดยการทํางานสอดคลองกับ
ไคลเอ็ นต เชน Mail Server (รัน MS Exchange Server) Proxy Server (รัน Proxy Server) หรือ Web Server
(รัน Web Server Program เชน Xitami , Apache )
2.6 Audio /Video Server ความกาวหน าเรื่อ งเทคโนโลยีก ารบี บ อั ดไฟล็มั ล ติ มีเดี ย ไม วาจะเป น
มาตรฐานของ MPEG ใหมๆ MP3 ทําใหขนาดแฟมขอมูล Audio / Video มีขนาดเล็กมาก และรูปแบบการ
ให บ ริก ารใหม ๆ อยาง Audio/ Video on demand ไดรับ การพัฒ นา เซิ รฟ เวอรที่ ให บ ริก ารจึงเป น Audio /
Video Server ที่จริงแลวในการทําเว็บ เราจะเห็นรูปแบบการบริการที่เสนอ Multimedia Server คือ ใชไฟล
มัลติมีเดียแบบรันบนเซิรฟเวอรไดเลย
2.7 Chat Server / IRC Server เซิรฟเวอรที่มี Application ใหบริการ chat รูปแบบของการ chat หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา Instant communication นั้น เปนไปไดทั้ง Voice Chat และ Text Chat ผูใหบริการที่เปด
ใหบริการดานนี่เทาที่เรารูจักกันคือ www.icq.com
2.8 Fax Servers เซิรฟ เวอรที่ ให บ ริการรับ สง Fax อยางบริก ารของ Inet Solution ที่ เป ดใหบ ริการ
รั บ ส ง โทรสารทั่ ว โลก ไม ว า จะเป น รู ป แบบ ส ง โทรสารไปเครื่ อ งพี ซี (ที่ มี ซ อฟต แ วร ) ส ง โทรสารไป
เครื่องโทรสาร สงเมลไปเปนโทรสาร
2.9 Groupware Server เป น ส ว นขยายจาก Application Client Server ที่ ส มั ย ก อ นให บ ริ ก ารกั น
เฉพาะในสํานักงานเดียวกัน หรือในบริษัทเดียวกันผาน WAN แต Groupware Server จะใหบริการกวางกวา
นั้น เชน ระหวางคูคา ระหวางผูใชบริการ เชน ปจจุบันบริษัทระดับใหญหลายๆแหง เปดทํา Transaction ทั้ง
ดานขายและดานบัญชีระหวางคูคาเปนตน
2.10 Mail Server อยางที่กลาวไปแลววา Mail นั้นเปน Application Server แตถาเจาะลึกลงไป Mail
Server จะเปนการผสมระหวาง Application Server กับ File Server เพราะผูใชบริการไมเพียงสงขอความใน
ตั ว message เท า นั้ น แต เป น การส ง ไฟล แ นบไปด ว ย Application Software ที่ รู จั ก กั น คื อ MS Exchange
Server , Lotus Domino Server และบรรดาบริการเซิรฟเวอรที่ใหบริการ Web Base ทั้งหลาย หรือเปนเครื่อง
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บริการรับ-สงจดหมายสําหรับสมาชิก บริการที่มีใหใชเชน สงจดหมาย รับจดหมาย สง attach file หรือการมี
address book เปนตน ตัวอยาง mail server ที่เปนที่รูจักทั่วไป เชน hotmail.com หรือ thaimail.com เปนตน
2.11 Proxy Server คื อ เครื่องที่อยูตรงกลางระหวางเครื่องลู กกับ อินเทอรเน็ ต เพราะเครื่องลู กใน
เครือขายทั้งหมดจะไมติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยตรง เมื่อเครื่องลูกเรียกดูขอมูล จะสงคําขอใหเครื่อง Proxy
server และคนหาขอมูลนั้นใน เครื่อง Proxy server วามีหรือไม หากมีก็จะสงกลับไปใหเครื่องลูก โดยไม
ออกไปหาจากแหลงขอมูลจริง เพราะขอมูลนั้นถูกเก็บในหนวยความจําของเครื่อง Proxy server แลว จึงเปน
การลดภาระของระบบเครือขาย ที่จะออกไปนอกเครือขายโดยไมจําเปน จะเห็นวา Proxy server ทําหนาที่
เปน Cache server ทําหนาที่เก็บขอมูลที่ผูใชเคยรองขอ หากมีการรองขอขอมูลที่ไมมีใน proxy ก็จะออกไป
หาในอินเทอรเน็ต แลวนํากลับมาเก็บใน cache เมื่อผูใชทานอื่นตองการ ก็จะนําจาก cache ไปใชไดทันที
สําหรับ Proxy server ที่นิยมใชใน Linux เชน Squid มักใหบริการที่ port 3128 เปนตน
2.12 DNS server (Domain Name System server) เป น เครื่องบริการแปลงชื่อเว็บ เป นหมายเลข IP
ซึ่ ง การแปลงชื่ อ นี้ อ าจเกิ ด ในเครื่ อ ง local เอง จาก cache ในเครื่ อ ง local หรื อ จากเครื่ อ งบริ ก ารของผู
ใหบริการ
2.13 FTP server (File Transfer Protocol) คือ เครื่ องบริก ารการรับ -สงขอมูล ซึ่งเปดให ผูใชที่เป น
สมาชิกเขาใช แตบางเครื่องอาจเปนใหผูใชทั่วไปเขาใช โดยใชรหัสสมาชิก anonymous ซึ่งเปนที่รูกันทั่ว
โลกวาเปนรหัสผูใชสําหรับผูที่ไมประสงค
2.14 SMTP server (Simple mail transfer protocol server) คื อเครื่ องบริ ก ารส ง e-mail ไปยั ง เครื่อ ง
บริการอื่น ๆ สําหรับ SMTP สวนใหญจะไมยอมใหคนนอกองคกร หรือ IP ที่อยูนอกองคกรใชงาน SMTP
เพราะอาจมี ค นในโลกใบนี้ ม าแอบใช ทํ า ให บ ริ ก าร SMTP ทํ า งานหนั ก ให กั บ คนภายนอกโดยไม เกิ ด
ประโยชน ใด ๆ หากเครื่องของท านบริการ SMTP แกคนนอก แสดงวาไมไดกําหนด RELAY ไว เพราะ
ชาวโลกอาจใช เครื่ อ งมื อ คน หา " OPEN RELAY" แล วพบว าเครื่องของท านเป น เครื่อ งหนึ่ ง ที่ ไ ม ไ ด ทํ า
RELAY ไวก็ได และที่อันตรายคือ อาจมีชาวโลกบางคนใชโปรแกรม MOBI+ กําหนดใหเครื่อง SMTP ของ
ท าน bomb mail ไปยัง mail box ของเป าหมาย และหมายเลขเครื่องที่ โจมตี ก็คือ เครื่อง SMTP ของท าน
นั่นเอง
2.15 POP server (Post office protocol server) คือบริก ารรับ -ส งเมลจาก mail server กั บเครื่องของ
สมาชิ ก บริการนี้ ทํ าให สามารถอาน mail ดวยมือถือ หรือ PDA แตถาท านใช mail ของ thaimail.com จะ
เปน web-based mail ที่เปดอาน e-mail ไดจาก web เทานั้น จะเปดดวย outlook หรือ pda
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3.การประยุกตใชระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอรแมขาย
การติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อทําหนาที่คอมพิวเตอรแมขายนั้น มีหลักการในการติดตั้งที่คลาย ๆ
กั น จะมี ข อแตกต า งกั น ที่ ก ารปรั บ ตั้ ง ค าของคอมพิ วเตอร แ ม ข ายแตล ะประเภทเท านั้ น ซึ่ งในที่ นี้ จะขอ
กลาวถึงการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ CentOS เพื่อทําหนาที่เปน Web Server เทานั้น
ในขั้นตอนของการติดตั้ง CentOS สามารถอานไดในบทที่ 4 ซึ่งไดกลาวถึงการติดตั้งอยาละเอียด
แลว โดยในหัวขอนี้จะกลาวตอจากการติดตั้ง MySql เรียบรอยแลว จากนั้นจะทําการติดตั้งเว็บสําเร็จรูปที่มี
ชื่อวา JOOMLA เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในอนาคต โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 เปดไปที่ 192.168.1.11/joomlaเมื่อเขาสูหนาแรกใหทําการเปลี่ยนภาษาในการที่เราจะดําเนินการ
ของระบบการติดตั้งใหเปลี่ยนเปนภาษาไทย และกด next ถัดไป

3.2 เมื่อถึงหนานี้ใหดูที่วงกลมสีแดงที่วงใหดีดวย อยาใหมีคําวา No ขึ้นมายกเวนอันสุดทายเพราะ
เราจะไปทําการแกไขตอนหลัง เมื่อผานจุดนี้ก็กดถัดไปอีกเรื่อย ๆ
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3.3 ถึงหนานี้ใหพิมพชองแรกวา localhost ชองที่สองเปน root ชองที่สามเปนรหัส(รหัสผาน
สําหรับเขาสูระบบของฐานขอมูล) ชองที่สี่ใหใสชื่อของฐานขอมูลที่เราสรางขึ้นที่หนาของ phpm เสร็จแลว
กด ถัดไป

3.4 หนานี้ใหใสชื่อเว็บไซน อีเมล รหัสผาน (รหัสผานนี้เปนรหัสผานชุดที่ 3 สําหรับใชเขาไปสู
ระบบของเว็บไซนในฐานะเจาของเว็บ เมื่อเรียบรอยทําการติดตั้งซึ่งอยูดานลาง และกดถัดไป
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3.5 ถึงหนานี้ตองใจเย็น เราจะสรางไฟลขึ้นมาอีกตัวเพื่อที่จะทําใหขั้นตอนที่ 3.2 ไมใหมีคําวา No

3.6 เขาไปโปรแกรม Notepad ที่ start menu > program all > Accessories > Notepad เมื่อเขาใหเอา
ขอความสี่เหลี่ยมในขั้นตอนที่ 3.5 มาใส และ ทําการบันทึกชื่อตามในวงกลมในขัน้ ตอนที่ 3.5 และทําการ
บันทึกไวบนที่ Desktop ในชื่อ configuration.php ตอนทําการบันทึกอยาลืมเปลี่ยนชนิดของไฟลดวยเปน
All File
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3.7 นําไฟล configuration.php ที่บันทึกไวบน Desktop ให Upload เขาไปหาเซิฟเวอรที่
/var/www/html/joomla

3.8 เขาไปแกในโปรแกรม SSH Secure File Transfer Client อีกครั้งโดยเขาไปที่
/var/www/html/joomla แกไขไฟลที่ชื่อ installation ใหเปนชื่ออื่นหรือลบทิ้ง แลวคอยกลับไปที่หนาการ
ติดตั้งฐานขอมูล joomla
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3.9 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบรอยจะขึ้นเปนหนาตาของ Joomla แคนี้ก็เปนการติดตั้ง Web Server

3.10 ถาจะทําการเปลี่ยนหนาตาของหนาเว็บ ตองเขาไปที่ระบบของ Admin โดยพิมพเขาไปที่
192.168.1.11/joomla/administrator ขางบนจะเปนชื่อวา admin รหัสผานจะเปนรหัสผานชุดที่สามที่เปน
รหัสสําหรับเขาเจาของเว็บ
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3.11 เมื่อเขาระบบจะเปนหนาตางนี้ขึ้นมา คลายเปนสวนกลางที่เราจะไปแกในหนาตางๆ

3.12 เราจะทําแกไขใหเว็บของเรา Upload การใชงานตางๆ ไดตองเขาไปแกไขที่ Help > System
info
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3.13 เมื่อเขาที่เปน Unwritable ใหเปน Writetable โดยเขาไปที่โปรแกรม SSH Secure File
Transfer Client ไดใหไปที่ Directory ทําการแกไขขอความดานหลังสังเกตชื่อในเว็บของเราใหดีกอนที่จะ
กระทําการเปลี่ยนขอมูลใน Server ใหคลิกขวาที่ชื่อของไฟล เขาไป Proporties แกไขเลขดานลางจาก 755
เปน 777
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3.14 เมื่อเราทําการแกไขทั้งหมดเครื่องจําบอกวา Writable แสดงวาสามารถกระทําการเขียนลง
ไปได
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3.15 จะทําการเปลี่ยนตัวหนังสือใหสามารถอานเปนภาษาไทยไดกอน โดยไปที่ Extensions >
Install/Uninstall

3.16 ใหคลิกที่ Browser.. เพื่อหาขอมูลที่จะดาวโหลดลง
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3.17 รูปดานลางทั้งสองรูปนี้คือไฟลสําหรับแปลงภาษาใหเปนภาษาไทย

3.18 เมื่อทําการโหลดเสร็จแลวใหเขาไปแกไขที่ Language Manager
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3.19 แกไขตองใหดาวตรง Default อยูตรงชื่อที่เปนภาษาที่เราจะเลือก แกไขในสวนของ Site และ
Administrator

3.20 ตอนนี้ไดแกสวนของภาษาเรียบรอย ตอไปจะเปนการเปลี่ยนหนาตาของเว็บตองไปโหลด
Theme ของแตละเว็บมาดาวโหลดเขาไปและทําการเปลี่ยนคลายกับตัวหนังสือที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครูนี้
แตถาเราจะเขาไปเปลี่ยนสวนตางในรายละเอียดยอย หรือแมกระทั่งตัวหนังสือขอความเราตองเขาไปแกเอง
ในแตละสวนตอไป โดยจะอยูที่เมนู และบทความ
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3.21 ขั้นตอนนี้จะพูดถึงการเขาแกไขภาพที่เราโหลด Theme เขาไปเสร็จเรียบรอยแลวและจะทําการ
แกไขภาพเหลานั้นใหเปนสวนตัวเราเองโดยเขาไปที่โปรแกรม SSH Secure File Transfer Client เหมือนเดิม
และทําการเขาไปที่ templates ของฐานขอมูลที่ไดสรางไวคือ joomla

3.22 เมื่อไดเขามาแลว ก็เขาไปที่ images
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2.23 เมื่อไดทําการเขาไปที่โฟลเดอร images เรียบรอยจะเจอไฟลรูปตางๆ นี้คือไฟลที่กระทําการ
เปลี่ยนรูปบนหนาจอ theme ของเรา โดยที่เราจะเปลี่ยน เราก็ตองทําการแกไขไฟลภาพจากขางนอก และทํา
การอัพโหลดทับไฟลเดิม และชื่อเดิมที่มีอยู

หมายเหตุ : เมื่อเราแกไขภาพ ภาพเรานั้นตองตรงตามขนาดแรกที่ Theme นั้นทําการกําหนด คาตางๆ
เรียบรอยแลว ถาเราไมตรงตามขนาดของ Theme นั่น จะทําใหเกิดปญหาตางๆภายหลังได
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ตัวอยางเมื่อทําเสร็จเรียบรอยรูปแลกนับจากดานซายมือ คือ
1. รูปแรกยังไมไดทําการเปลี่ยน Theme และไมไดทําการแกไข
2. รูปที่สอง ไดทําการเปลี่ยน Theme มาใชเซิฟเวอร
3. รูปที่สาม ไดทําการเปลี่ยน Theme และทําการแกไข
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