ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information Technology

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร


บทบาทคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน


เราใชคอมพิวเตอรทาํ อะไรไดบาง?








สํารองที่นั่งของสายการบิน
การประมวลผลขอมูลเลือกตั้ง
การฝากถอนเงินผานระบบ ATM
ตรวจสอบผลการเรียนผานอินเทอรเน็ต
ฯลฯ

คอมพิวเตอรใชไดทุกที่ ทุกเวลา
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ลักษณะเดนของคอมพิวเตอร








ความเปนอัตโนมัติ (Self Acting)
ความเร็ว (Speed)
ความถูกตอง แมนยํา (Accuracy)
ความนาเชื่อถือ (Reliability)
การจัดเก็บขอมูล (Storage Capability)
ทํางานซ้ําๆได (Repeatability)
การติดตอสื่อสาร (Communication)
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วิวัฒนาการกอนจะมาเปนคอมพิวเตอร





ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical)
ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical)
ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส (Electromechnical)
ยุคเครื่องอิเล็กทรอนิกส (Electronic)
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ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical)
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ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical) (ตอ)


แผนหินออนซาลามิส (Salamis Tablet)


เปนแผนกระดานหินออนขนาดใหญ เพือ่ ชวยสําหรับการนับคาตัวเลขที่มี
มากขึ้นและสะดวกกวาการเอาแทงไมหรือกอนหินหลายๆกอนมาใช
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ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical) (ตอ)


ลูกคิด (Abacus)


ประเทศจีนมีการคิดคนเครื่องมือชวยนับเพือ่ ใหงายและรวดเร็วมากขึ้น
เรียกวา ลูกคิด (abacus) ซึ่งชาวจีนเรียกอุปกรณชนิดนี้วา suan-pan ตอมา
ไดมีการนําเอามาลูกคิดนี้ไปใชในเชิงการคาและแพรหลายมากยิ่งขึ้น
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ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical) (ตอ)


แทงคํานวณของเนเปยร (Napier’s bone)


นักคณิตศาสตรชาวสกอตชื่อ จอหน เนเปยร
(John Napier) ไดสรางอุปกรณคํานวณ
เรียกวา แทงคํานวณของเนเปยร (Napier’s
bone) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ประกอบดวยแทงไม
ตีเสนเปนตารางคํานวณหลายๆแทงเอาไวใช
สําหรับคํานวณ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุคกอนเครื่องจักรกล (Premechanical) (ตอ)


ไมบรรทัดคํานวณ (Slide Rule)


จอหน วิลเลียม ออดเทรด (John William
Oughtred) ไดนําเอาหลักการของเนเปยรมา
สราง ไมบรรทัดคํานวณ (Slide Rule) ขึ้น
โดยนําเอาคาตางๆมาเขียนไวบนแทงไม
สองอัน เมื่อนํามาเลื่อนตอกันจะสามารถหา
ผลลัพธตางๆที่ตองการได
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical)
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)


นาฬิกาคํานวณ (Calculating Clock)


วิลเฮลม ชิคการด (Wilhelm Schickard) ไดสรางนาฬิกา
คํานวณ (Calculating Clock) ขึ้น ทํางานโดยอาศัยตัวเลข
ตางๆบรรจุบนทรงกระบอกจํานวน 6 ชุด แลวใช
ฟนเฟองเปนเครื่องหมุนทดเวลาคูณเลข
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)


เครื่องคํานวณของปาสคาล (Pascaline
Calculator)


เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ไดสราง
เครื่องมือชวยบวกเลข เรียกวา เครื่องคํานวณ
ของปาสคาล (Pascaline Calculator) ขึ้น
โดยอาศัยการหมุนของฟนเฟอง
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)
เครื่องคํานวณของไลบนิซ (Leibniz Wheel)





กอตตฟรีด วิลเฮลม ไลบนิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz) ไดทําการปรับปรุงเครื่อง
คํานวณของปาสคาลใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิมโดยมีการปรับฟนเฟองเสียใหมใหมีความ
สามารถคูณและหารไดดวย เรียกเครื่องมือนี้วา เครื่องคํานวณของไลบนิซ (Leibniz Wheel
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Stepped Reckoner)
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)


เครื่องทอผาของแจคการด (Jacauard’s loom)


โจเซฟ มารี แจคการด (Joseph Marie Jacquard)
ไดพัฒนาเครื่องทอผาใหควบคุมลวดลายที่
ตองการไดเองโดยอัตโนมัติ เรียกวา เครื่องทอผา
ของแจคการด (Jacquard’s loom) ซึ่งเปนแนวคิด
ที่กอใหเกิดการสรางคอมพิวเตอรใหทํางานได
ตามชุดคําสั่งในเวลาตอมานั่นเอง
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)


เครื่อง Difference Engine


ชารลส แบบเบจ (Charles Babbage) เสนอแนวคิดใหสรางเครื่องจักรกลเพื่อคํานวณใน
งานที่ซบั ซอนมากๆ เปนเครื่องคํานวณตนแบบที่เรียกวา Difference Engine แตสรางได
เพียงบางสวนเทานั้น
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ยุคเครื่องจักรกล (Mechanical) (ตอ)


เครื่อง Analytical Engine


แบบเบจไดพยามเสนอการสรางเครื่องจักรกล
ชนิดใหมเรียกวา Analytical Engine เพื่อให
ทํางานตามคําสั่งได (programmable) โดยอาศัย
แนวคิดของแจคการดทีเ่ อาบัตรเจาะรูมาชวย
ควบคุมลวดลายการทอผาใหไดตามแบบที่
ตองการนั่นเอง
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แบบรางของเครื่อง Analytical Engine






Input Device อาศัยบัตรเจาะรูในการนําขอมูลเขาสูตัวเครื่อง
Arithmetic Processor เปนสวนที่ทําหนาที่คํานวณเพื่อหาผลลัพธ
Control Unit สําหรับคอยควบคุมและตรวจสอบงานที่จะนําออกวาไดผลลัพธที่
ถูกตองหรือไม
Memory เปนสวนสําหรับเก็บตัวเลขเพื่อรอการประมวลผล
แนวคิดดังกลาวเปนเสมือนตนแบบของเครื่องคอมพิวเตอรในยุคปจจุบนั
ดังนั้นเขาจึงไดรบั สมญานามวาเปน “บิดาแหงคอมพิวเตอร”
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ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electromechanical)
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ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electromechanical) (ตอ)


เครื่อง Tabulating Machine


ดร.เฮอรแมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ไดพัฒนาระบบสํามะโน
ประชากรของประเทศสหรัฐขึ้น โดยเก็บขอมูลลงบนบัตรเจาะรู (punch
card) ที่ทํางานรวมกันกับเครื่องมือที่เรียกวา Tabulating Machine
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ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electromechanical) (ตอ)


เครื่อง ABC (Atanasoff-Berry-Computer)


ดร. จอหน วี อตานาซอฟฟ (John V. Atanasoff) และคลิฟฟอรด เบอรรี่
(Clifford Berry) สรางเครื่องมือทีอ่ าศัยการทํางานของหลอดสูญญากาศ
เพื่อนํามาชวยในงานประมวลผลทั่วไป เรียกวาเครื่อง “ABC”
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ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electromechanical) (ตอ)


เครื่อง Colossus


อลัน ทัวริ่ง (Alan Turing) ไดรวมกับทีมงานกลุมหนึ่ง
ประกอบดวยทอมมี่ ฟลาวเวอร (Tommy Flowers) และ
เอ็ม เอช เอ นิวแมน ( M.H.A. Newman) คิดคนเครื่องจักร
คํานวณที่เรียกวา Colossus ขึ้น เพื่อถอดรหัสลับของฝาย
ทหารเยอรมันที่ใชในการติดตอสื่อสารในสงครามโลก
ครั้งที่สอง
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ยุคเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electromechanical) (ตอ)


เครื่อง Mark I หรือ IBM Automatic
Sequence Controlled Calculator


ศาสตราจารยโฮวารด ไอเคน (Howard Aiken)
ไดสรางเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกสขึ้น
ตามหลักการของแบบเบจไดเปนผลสําเร็จ และ
เรียกเครื่องนี้วา Mark I (หรือ IBM Automatic
Sequence Controlled Calculator)
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine) (ตอ)
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine) (ตอ)


เครื่อง ENIAC (Electronics Numerical
Integrator and Computer)




ดร. จอหน ดับบลิว มอชลี่ (John W. Mauchly)
และจอหน เพรสเปอร เอ็คเคิรท (John Presper
Eckert) ไดออกแบบสรางคอมพิวเตอรเพื่อ
คํานวณวิถีกระสุนของปนใหญ มีชื่อวาเครื่อง
ENIAC (Electronics Numerical Integrator
And Computer) อาศัยหลอดสูญญากาศมากถึง
18,000 หลอด
การใชงานยังยุงยากเพราะตองคอยปอนคําสั่ง
ใหมทุกครั้ง
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine) (ตอ)


ดร. จอหน ฟอน นิวแมนน (John Von Neumann) เห็นวาเพื่อใหการทํางาน
งายยิ่งขึ้นนาจะพัฒนาเครื่องที่สามารถเก็บขอมูลและชุดคําสั่งไวภายใน
(stored program) โดยไมตองปอนขอมูลเขาไปใหมทุกครั้ง จึงไดตีพิมพ
เผยแพรหลักการดังกลาวซึ่งมีชื่อวา “First Draft of a Report on the
EDVAC Design”
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine) (ตอ)


เครื่อง EDSAC (Electronics Delay Storage
Automatic Calculator)


มัวริซ วิลคส (Maurice Wilkes) แหง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of
Cambridge) เอาแนวคิดของนิวแมนนมาสราง
เครื่อง EDSAC (Electronics Delay Storage
Automatic Calculator) ขึ้นมากอน ซึ่งเก็บ
ชุดคําสั่งเพื่อทํางานไวภายในไดเอง โดยมีการ
เขียนชุดคําสั่งการทํางานแบงออกเปน
สวนยอยๆเรียกวา subroutines เพื่อชวยในการ
ทํางาน
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine) (ตอ)


เครื่อง EDVAC (Electronics Discrete Variable Automatic Computer)




ถูกพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแตตอนที่มอชลี่และเอคเคิรทพัฒนาเครื่อง ENIAC จนกระทั่งมา
สําเร็จลงอยางสมบูรณในป ค.ศ. 1952 โดยมีรูปแบบตรงตามการออกแบบของ ดร.
นิวแมนนทุกประการ
ถือวาเปน “เครื่องคอมพิวเตอรตามแนวสถาปตยกรรมของ นิวแมนน” (John Von
Neumann architecture) อยางแทจริง
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ยุคคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Machine)


เครื่อง UNIVAC (UNIversal Automatic Computer)




บริษัท Remington Rand สรางขึ้นเพื่อใชทํานายผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา
ถือเปน “เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกที่ใชในเชิงธุรกิจ”
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เครื่องคอมพิวเตอรยุคทรานซิสเตอร (Transistor)


John Bardeen

Walter Brattain





William Shockley

หลอดสุญญากาศมีอายุการใชงานสั้น และมี
ขนาดใหญเกินไป
จึงตองพัฒนาอุปกรณที่เรียกวา
ทรานซิสเตอร (transistor) ขึ้นมาแทน
โดยนักวิทยาศาสตร3 คน ประกอบดวย
วิลเลียม ช็อคเลย (William Shockley)
จอหน บารดีน (John Bardeen) และ
วอลเตอร แบรทเทน (Walter Brattain)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องคอมพิวเตอรยุคทรานซิสเตอร (Transistor)


เครื่อง IBM 1620




เครื่อง IBM 1401




มีการนําเอามาใชในเมืองไทยเปนครั้งแรกที่ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเอามาใชเพื่องานดานสํามะโนประชากร

คอมพิวเตอรในเมืองไทยจึงไดแพรขยายการใชไปยังหนวยงานอืน่ ๆ
ทั้งของรัฐบาลและเอกชนในเวลาตอมา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องคอมพิวเตอรยุคแผงวงจรรวม (IC)






ประกอบดวยทรานซิสเตอรนับพันตัว
รวมกัน
ลดตนทุนในการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอรลงไปไดมาก
เครื่องที่ผลิตไดมีขนาดเล็กลงหรือที่
เรียกวา “มินิคอมพิวเตอร”
(minicomputer)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องคอมพิวเตอรยุคแผงวงจรรวมขนาดใหญ
(LSI และ LVSI)








นําไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) ซึ่งเปนวงจร
รวมขนาดใหญมาใชแทน
อาศัยเทคโนโลยีที่เรียกวา LSI (Large Scale Integrated)
และ VLSI (Very Large Scale Integrated)
บรรจุวงจรทรานซิสเตอรนบั หมืน่ แสน หรือลานตัว
ลงในชิ้นสารซิลิกอน (silicon) เล็กๆ
เปนจุดกําเนิด ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer)
ซึ่งไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลกในเวลาตอมา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องคอมพิวเตอรยุคเครือขาย (Network)




ไมโครคอมพิวเตอรไดรับความนิยมอยางแพรหลายไปทั่วโลก
เครื่องคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง
มุงเนนใหเกิดการเชื่อมตอเปนเครือขาย (network) มากยิ่งขึ้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร


คอมพิวเตอรกบั การใชงานภาครัฐ


ประยุกตใชกับงานทะเบียนราษฎรของภาครัฐบาล



รูปแบบบริการใหมที่เรียกวา E-Service





โครงการจัดทําบัตรประชาชน smart card
E-Revenue ของกรมสรรพากรที่เปดใหบริการเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกับการใชงานทางดานธุรกิจ
ทั่วไป




เพื่อการประมวลผลทีร่ วดเร็ว สนองตอความ
ตองการของลูกคาผูรับบริการไดมากยิ่งขึ้น
มีการใช “ระบบสํานักงานอัตโนมัต”ิ หรือ
office automation ที่ไดรบั ความนิยมอยาง
แพรหลาย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกบั งานสายการบิน



ใชในการสํารองที่นั่งผูโดยสาร เชน การเช็คที่นั่งวาง เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ลดงานเอกสาร (paperwork) โดยเอาระบบ E-Ticketing มาใช

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกบั งานทางดานการศึกษา






สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI : Computer Aided Instruction )
บทเรียนออนไลนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
เปดสอนหลักสูตรปริญญาโดยเรียนผาน
คอมพิวเตอร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกับธุรกิจการนําเขา
และสงออกสินคา




ใช EDI (Electronic Data
Interchange) ในพิธีการศุลกากร
ซื้อขายสินคาผานระบบ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกับธุรกิจธนาคาร


ธนาคารอิเล็กทรอนิกส หรือ EBanking เปนที่นิยมอยางแพรหลาย





ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช ATM ฝากถอน
ตรวจสอบยอดรายการเดินบัญชี
ทําธุรกรรมไดทุกทีท่ ุกเวลา
เชื่อมโยงกันไดทุกสาขาแบบ online

ประโยชนของคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมพิวเตอรกับงานทางดานวิทยาศาสตรและการแพทย





ชวยวินิจฉัยโรคและตรวจสอบอาการของคนไข
เก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษา
การทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร
การคํานวณและจําลองแบบ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของคอมพิวเตอร






ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer)
มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer)
ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer)
คอมพิวเตอรมือถือ (Handheld Computer)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซูเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer)






เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง (high
performance computer)
นําไปใชกับการทํางานเฉพาะทางที่ตองการ
ความเร็วในการประมวลผลมาก
เหมาะกับงานคํานวณซับซอนมากๆ เชน
งานวิเคราะหและพยากรณอากาศ การสํารวจ
อวกาศ งานวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียม
งานจําลองแบบ (simulation)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer)






เปนเครื่องที่มีสมรรถนะการทํางาน
สูงเชนเดียวกัน แตเหมาะกับการใช
งานทั่วไปมากกวาซูเปอร
คอมพิวเตอร
เหมาะสําหรับหนวยงานที่มีบริษัท
สาขาและประมวลผลขอมูลใน
ปริมาณมาก
เชน ธนาคารหรือธุรกิจสายการบิน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer)






เหมาะกับบริษัทธุรกิจหรือ
หนวยงานขนาดกลาง
ใหบริการแกเครื่องลูกขาย (client)
บางอยาง เชน แฟมขอมูล เว็บ
เครื่องพิมพ
บางรุนเทียบไดกับเมนเฟรม บาง
รุนอาจมีความเร็วเทียบเทาพีซี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer)




ไดรับความนิยมมาก ราคาถูกและหาซื้อมาใชไดทั่วไป
พบเห็นในสํานักงานหรือบานที่พักอาศัยทัว่ ไป
อาจรวมถึงคอมพิวเตอรประเภทเคลื่อนยายสะดวก เชน โนตบุค, เน็ตบุค
เดสกโนต และ Tablet PC

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอรมือถือ (Handheld Computer)





มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอรประเภทอื่นๆ
ใชกับการจัดการขอมูลประจําวัน การสรางปฏิทินนัดหมาย
การดูหนัง ฟงเพลงรวมถึงการรับสงอีเมล
โทรศัพทมือถือบางรุนอาจจัดอยูในกลุมนี้ ได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องนารูกับคอมพิวเตอรยุคใหม








เดสกทอป (Desktop)
โนตบุค (Notebook)
เน็ตบุค (Netbook)
เดสกโนต (Desknote)
แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)
พีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistants)
สมารทโฟน (Smart Phone)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดสกทอป (Desktop)






ตัวเครื่องและจอภาพสามารถจัดวางเพื่อ
ทํางานบนโตะไดอยางสบาย
นิยมที่ใชในสํานักงานหรือตามบานทั่วไป
เชน พิมพงาน ดูหนัง ฟงเพลง
ทองอินเทอรเน็ต หรือเลนเกมส
ปจจุบันมีการผลิตที่เนนความสวยงามและ
นาใชมากขึ้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โนตบุค (Notebook)





มีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับเครื่องพีซี
มีขนาดเล็กและบาง น้ําหนักเบา
สามารถพกพาไดสะดวกมากขึ้น
เหมาะกับผูใชที่ตองยายสถานที่ทํางาน
บอยๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เน็ตบุค (Netbook)




ขนาดเล็กและน้าํ หนักเบา กินไฟนอย ราคาไมแพง
ซีพียูและวงจรตางๆมีสมรรถนะไมสูง แตประหยัดไฟมาก
เพียงพอสําหรับการใชงานบนอินเทอรเน็ตและงานทีไ่ มซับซอนมาก เชน
พิมพเอกสาร เปดดูรปู ภาพ ฯลฯ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดสกโนต (Desknote)






คอมพิวเตอรพกพาอีกแบบหนึ่งคลายกับ
เครื่องแบบโนตบุค
เดสกโนตไมมีแบตเตอรี่คอยจายไฟให
จึงตองเสียบปลั๊กตลอดเวลาที่ใชงาน
ตัวเครื่องมีขนาดที่หนากวาโนตบุคบาง
เล็กนอย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)






ปอนขอมูลเขาไปไดโดยการเขียนบนจอภาพ
เครื่องสามารถแปลขอมูลที่เขียนเก็บไวได (ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครื่องและโปรแกรม)
บางรุนอาจพลิกหนาจอไดแบบ 2 ลักษณะคือเหมือนการใชงานแบบโนตบุคหรือเหมือนกับ
กระดานรองเขียน
มีราคาคอนขางแพงเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistants)





คอมพิวเตอรขนาดพกพาทําหนาที่เปนเครื่อง
บันทึกชวยจํา (Organizer)
เหมาะสําหรับใชงานอรรถประโยชนทั่วไป
ปจจุบันผูผลิตนิยมพัฒนาเปนเครื่องที่สามารถ
โทรศัพทไดมากขึ้น (PDA Phone)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Palm (PDA : Personal Digital Assistants)


Palm





เปดตลาดมากอน
ใชเปน organizer หรือเครื่องบันทึกชวยจําตางๆ
เชน การนัดหมาย ปฏิทิน สมุดโทรศัพท
มีระบบปฏิบัติการของตัวเองเรียกวา Palm OS

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Pocket PC (PDA : Personal Digital Assistants)


Pocket PC






ระบบปฏิบตั ิการที่ใชจะอิงกับคาย
ไมโครซอฟทเปนหลัก
ผูใชงานที่คุนเคยกับระบบปฏิบัตกิ าร
Windows จะรูสึกคุนเคยและใชงานงาย
อํานวยความสะดวกในการใชงานไดดี
เชนเดียวกันกับเครื่อง Palm

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมารทโฟน (Smart Phone)





โทรศัพทมือถือทีพ่ ัฒนาขีดความสามารถการทํางานแบบอรรถประโยชน
ใชเปนเครื่องโทรศัพทไปในตัวได
บางรุนสามารถถายรูปและใชงานอินเทอรเน็ตไดดวย
มีราคาแพงกวาโทรศัพทมือถือธรรมดาพอสมควร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พีดีเอโฟน (PDA Phone)






โทรศัพทมือถือทีพ่ ัฒนาขีดความสามารถใหใชงานไดมากกวาเครื่องพีดีเอ
เหมาะกับงานธุรกิจ ติดตองาน นัดหมาย ปฏิทิน เลนเพลง วิดีโอ
ถายรูป และใชงานอินเทอรเน็ตได คลายๆ Smart Phone
สามารถหาโปรแกรมหรือ Application ใหมๆมาติดตั้งเพิ่มเติมได
มีราคาแพง หากเทียบกับโทรศัพทมือถือแบบทั่วไป

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอรในอนาคต
พยายามคิดคนและพัฒนาขีดความสามารถใหใกลเคียงกับมนุษย
มากยิ่งขึ้น
เกิดศาสตรทางดานปญญาประดิษฐหรือ AI (Artificial Intelligence)









ระบบ expert system หรือระบบผูเชี่ยวชาญ
ระบบ robotics หรือระบบหุน ยนต
ระบบ natural language หรือการเขาใจภาษาธรรมชาติของมนุษย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอรในอนาคต (ตอ)


ระบบ expert system หรือระบบผูเชี่ยวชาญ





เก็บรวบรวมความรูตางๆที่จําเปนตองใชสําหรับงานใดงานหนึ่งใหอยูตลอดไป
สามารถเอามาใชทดแทนในกรณีที่หนวยงานขาดแคลนบุคลากรไดเปนอยางดี
อาศัยการสราง ”ฐานความรู” (knowledge base) ของผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเก็บไว
ตัวอยางเชน ระบบผูเชี่ยวชาญในวงการแพทยเพื่อชวยวินิจฉัยโรค ระบบผูเ ชี่ยวชาญ
ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อของธนาคาร ระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะหและแกปญหา
เครื่องยนตอัตโนมัติ เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอรในอนาคต (ตอ)


ระบบ robotics หรือระบบหุน ยนต






เอาคอมพิวเตอรทํางานรวมกับเครื่องจักรและอุปกรณ
บังคับบางชนิดเกิดเปน “หุนยนต” (robot) เพื่อ
ทดแทนแรงงานคนไดเปนอยางดี
เหมาะกับงานเสี่ยงอันตรายตามโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ การสํารวจขอมูลทางอวกาศ
อาจพบเห็นหุน ยนตที่เลียนแบบพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต เชน หุนยนตสนุ ัข หุน ยนตไดโนเสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอรในอนาคต (ตอ)


ระบบ natural language หรือการเขาใจภาษาธรรมชาติของมนุษย






นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอรเขามาชวยในการสื่อสารกับมนุษย
ใหสะดวกขึ้น
ระบบรับรูและจําเสียงพูดของมนุษยหรือเรียกวา speech recognition
แยกแยะและวิเคราะหคําสั่งเสียงที่ไดรับและทํางานตามที่สั่งการไดเอง
ลดระยะเวลาในการทํางานของผูใชลงไปได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปญหาและขอจํากัดของการใชงานคอมพิวเตอร


ขอจํากัด






ไมสามารถเขามาแทนที่มนุษยได 100% เพราะมนุษยตองคอยเปนผูควบคุมและสราง
คําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานไดอยูดี
แมจะมีความสามารถในเรื่องของการคิดและตัดสินใจไดแทนมนุษย แตเปนเพียงบาง
เรื่องหรือบางกรณีเทานั้น
ไดรับขอมูลอยางไรก็ประมวลผลไปตามนัน้ (GIGO : Garbage In Garbage Out)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปญหาและขอจํากัดของการใชงานคอมพิวเตอร (ตอ)


ปญหา




“ความรูไมทันเทคโนโลยี” ของผูใชที่ขาดทักษะบางประการหรือไม
ติดตามขาวสารใหมๆ เชน ปญหาไวรัสที่แพรกระจาย
ปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรที่เพิ่มขึ้น





การโกงหรือหลอกลวงขอมูล
การขโมยทรัพยสินทางปญญา
การละเมิดความเปนสวนตัว
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปญหาและขอจํากัดของการใชงานคอมพิวเตอร (ตอ)




“มนุษย” ตองรูจักเลือกใชงานคอมพิวเตอรใหถูกวิธี
ติดตามขาวสารเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ
ตระหนักถึงจริยธรรมในการใชงานโดยทั่วไปที่จะไมสรางความ
เสียหายแกผูอื่น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

