บทที่ 3 ซอฟตแวร



องคประกอบดานซอฟตแวร



ซอฟตแวรระบบ (System Software)
ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรระบบ (System Software)




เกี่ยวของกับการควบคุมการทํางานที่ใกลชิดกับอุปกรณคอมพิวเตอร
มากที่สดุ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ



ระบบปฏิบตั ิการ (operating systems)
โปรแกรมอรรถประโยชน (utility programs)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)



พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเฉพาะดานเทานั้น
แบงออกตามเกณฑทใี่ ชแบงไดดังนี้


แบงตามลักษณะการผลิต ได 2 ประเภทคือ





ซอฟตแวรที่พัฒนาขึน้ ใชเองโดยเฉพาะ
ซอฟตแวรที่หาซื้อไดโดยทั่วไป

แบงตามกลุมการใชงาน ได 3 กลุมใหญคือ




กลุมการใชงานทางดานธุรกิจ
กลุมการใชงานทางดานกราฟกและมัลติมีเดีย
กลุมใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาซอฟตแวรมาใชงาน






แบบสําเร็จรูป (Package Software)
แบบวาจาง (Custom Software)
แบบทดลองใช (Shareware)
แบบใชงานฟรี (Freeware)
แบบโอเพนซอรส (Public-Domain/Open Source)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสําเร็จรูป (Package Software)





หาซื้อไดกับตัวแทนจําหนายซอฟตแวรที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตโดยตรง
นําไปติดตั้งเพื่อการใชงานไดโดยทันที โดยมีบรรจุภัณฑและเอกสารคูมือการใชงาน
ไวแลว
อาจเขาไปในเว็บไซตของบริษัทผูผลิตเพื่อซื้อไดเชนกัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบวาจาง (Custom Software)




เหมาะกับลักษณะงานที่เปนแบบเฉพาะ
จําเปนตองผลิตขึ้นมาใชเองหรือวาจางใหทาํ
อาจมีคาใชจายที่แพงพอสมควร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดลองใช (Shareware)





ลูกคาสามารถทดสอบการใชงานของโปรแกรมกอนไดฟรี
ผูผลิตจะกําหนดระยะเวลาของการใชงานหรือเงื่อนไขอื่น เชน
ใชไดภายใน 30 วัน หรือใชไดแตปรับลดคุณสมบัตบิ างอยางลง
อาจดาวนโหลดไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบใชงานฟรี (Freeware)






สามารถดาวนโหลดบนอินเทอรเน็ตได
สวนใหญจะเปนโปรแกรมขนาดเล็กและใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการ
ดาวนโหลด
ใหใชงานไดฟรี แตไมสามารถนําไปพัฒนาตอหรือแกไขเปลี่ยนแปลงได
ลิขสิทธิ์เปนของบริษทั หรือทีมงานผูผลิต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบโอเพนซอรส (Public-Domain/Open Source)








Open Source = ซอฟตแวรที่มีการเปดใหแกไขปรับปรุงตัวโปรแกรม
ตางๆได
นําเอาโคดโปรแกรมไปพัฒนาและประยุกตใชไดภายใตเงือ่ นไขที่
กําหนด
มีนักพัฒนาจากทั่วโลก ชวยกันเขียนโคดและนําไปแจกจายตอ
ประหยัดเงินและคาใชจา ย
การพัฒนาโปรแกรมทําไดเร็วขึ้น
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการ (operating systems)





ใชสําหรับการควบคุมและประสานงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด
โดยเฉพาะกับสวนนําเขาและสงออกผลลัพธ (I/O Device)
บางครั้งเรียกวา แพลตฟอรม (platform)
คอมพิวเตอรจะทํางานไดจําเปนตองมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยูใ น
เครื่องเสียกอน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติในการทํางาน


การทํางานแบบ Multi-Tasking

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติในการทํางาน (ตอ)


การทํางานแบบ Multi-User

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของระบบปฏิบัติการ


อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ




ระบบปฏิบตั ิการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS)
ระบบปฏิบตั ิการแบบเครือขาย (Network OS)
ระบบปฏิบตั ิการแบบฝง (Embedded OS)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS)







มุงเนนและใหบริการสําหรับผูใชเพียงคนเดียว (เจาของเครื่องนั้นๆ)
นิยมใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทปี่ ระมวลผลและทํางานแบบทั่วไป
เชน เครื่องคอมพิวเตอรตามบานหรือสํานักงาน
รองรับการทํางานบางอยาง เชน พิมพรายงาน ดูหนัง ฟงเพลง หรือ
เชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ต เปนตน
ปจจุบันสามารถเปนเครื่องลูกขายเพื่อขอรับบริการจากเครื่องแมขาย
ไดดวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS)






มุงเนนและใหบริการสําหรับผูใชหลายๆคน (multi-user)
นิยมใชสําหรับงานใหบริการและประมวลผลขอมูลสําหรับเครือขาย
โดยเฉพาะ
มักพบเห็นไดกบั การนําไปใชในองคกรธุรกิจทั่วไป
เครื่องคอมพิวเตอรที่ตดิ ตั้งระบบปฏิบัติการเหลานี้จะเรียกวา
เครื่อง server (เครื่องแมขาย)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS)





พบเห็นไดในอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก เชน พีดีเอ
หรือ smart phone บางรุน
สนับสนุนการทํางานแบบเคลือ่ นทีไ่ ดเปนอยางดี
บางระบบมีคุณสมบัตทิ ใี่ กลเคียงกับระบบปฏิบตั ิการแบบเดีย่ ว
เชน ดูหนัง ฟงเพลงหรือเชื่อมตออินเทอรเน็ตได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS)


DOS (Disk Operating System)





พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณป 1980
ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลเปนหลัก
ปอนชุดคําสั่งที่เรียกวา
command-line

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS) (ตอ)


Windows






ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนประสานงานกับผูใชแบบ
GUI (Graphical User Interface)
ใชงานไดงาย ผูใชไมตองจดจํา
คําสั่งใหยุงยาก
แบงงานออกเปนสวนๆที่เรียกวา
หนาตางงาน หรือ Windows

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS) (ตอ)


Mac OS X
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ผลิตขึ้น
โดยบริษัทแอปเปล เทานั้น
เหมาะสมกับการใชงานประเภท
สิ่งพิมพเปนหลัก
มีระบบสนับสนุนแบบ GUI
เชนเดียวกับระบบปฏิบัติการ
Windows







ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS)


Windows Server
ออกแบบมาเพื่อใชงานกับระบบ
เครือขายโดยเฉพาะ เดิมมีชื่อวา
Windows NT
รองรับกับการใชงานในระดับองคกร
ขนาดเล็กและขนาดกลาง พัฒนาโดย
บริษัทไมโครซอฟท
เหมาะกับการติดตั้งและใชงานกับ
เครื่องประเภทแมขาย (server)







ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS) (ตอ)


Unix






ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูใชกับตองมีความรูทางดาน
คอมพิวเตอรพอสมควร
รองรับกับการทํางานของผูใชได
หลายๆคนพรอมกัน (multi-user)
มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนให
ใชงานไดทั้งแบบเดี่ยวและแบบ
เครือขาย

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS) (ตอ)


Linux







พัฒนามาจากระบบ Unix
ใชโคดที่เขียนประเภทโอเพนซอรส
(open source)
มีการผลิตออกมาหลายชื่อเรียก
แตกตางกันไป
มีทั้งแบบทีใ่ ชสําหรับงานแบบเดี่ยว
ตามบานและแบบที่ใชสําหรับงาน
ควบคุมเครือขายเชนเดียวกับ
ระบบปฏิบตั ิการแบบ Unix

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS) (ตอ)


OS/2 Warp Server



พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม
ใชเปนระบบเพือ่ ควบคุมเครื่อง
แมขายหรือ server เชนเดียวกัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS) (ตอ)


Solaris




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทํางานคลายกับระบบปฏิบตั ิการ
แบบ Unix (Unix compatible)
ผลิตโดยบริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS)


Windows Mobile





ยอขนาดการทํางานของ Windows
ใหมีขนาดที่เล็กลง (scaled-down
version)
รองรับการทํางานแบบ multi-tasking
มักติดตั้งบนโทรศัพทมือถือเครื่อง
ใหมๆหลายรุน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS) (ตอ)


Palm OS









พัฒนาขึ้นมากอน Windows CE หรือ
Windows Mobile ของไมโครซอฟท
ลักษณะงานที่ใชจะคลายๆกัน
ใชกับเครื่องที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทปาลม
และบางคาย
ปจจุบันมีการพัฒนาอินเทอรเฟสให
นาใชมากกวาเดิม
รองรับการทํางานผานเว็บสําหรับ
เครื่องบางรุน โดยตั้งชื่อใหมวา
webOS

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS) (ตอ)


Symbian OS




รองรับกับเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบไรสาย (wireless) โดยเฉพาะ
นิยมใชกับโทรศัพทมือถือประเภท smart phone
สนับสนุนการทํางานแบบหลายๆงานในเวลาเดียวกัน (multi-tasking)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS) (ตอ)


OS X






ระบบปฏิบัติการที่ใชในเครื่อง iPhone
เปนระบบปฏิบตั ิการแบบเดียวกับที่ใชในเครื่อง Mac
มาพรอมซอฟตแวรชวยอํานวยความ
รองรับการทํางานพรอมๆกันหลายโปรแกรมหรือ Multitasking

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS) (ตอ)


Android




พัฒนาโดยบริษัท Google ผูนําดานเสิรชเอ็นจิ้น
มีโปรแกรมสําหรับการใชงาน เชน SMS, ปฏิทนิ บราวเซอร สมุดโทรศัพท
โปรแกรมดูวิดโี อจาก YouTube, Wiki Mobile และGoogle maps

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมอรรถประโยชน
หรือโปรแกรมยูทลิ ิตี้ (Utility Program)






สวนใหญจะมีขนาดของไฟลที่เล็กกวาระบบปฏิบัติการ
มีคุณสมบัตใิ นการใชงานคอนขางหลากหลายหรือใชงานไดแบบ
อรรถประโยชน
นิยมเรียกสั้นๆวา ยูทิลิตี้ (utility)
อาจแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ



ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบตั ิการ (OS Utility Programs)
ยูทิลิตอี้ ื่นๆ (Stand-Alone Utility Programs)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs)


ตัวอยางของยูทลิ ิตที้ ี่ทํางานดานตางๆ






ประเภทการจัดการไฟล (File Manager)
ประเภทการลบทิ้งโปรแกรม (Uninstaller)
ประเภทการสแกนดิสก (Disk Scanner)
ประเภทการจัดเรียงพื้นที่เก็บขอมูล (Disk Defragmenter)
ประเภทรักษาหนาจอ (Screen Saver)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs) (ตอ)


ประเภทการจัดการไฟล (File Manager)




มีหนาที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับไฟล
ตางๆ เชน การคัดลอก การเปลี่ยนชื่อ
การลบและการยายไฟล เปนตน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows รุนใหมๆยัง
ไดเพิ่มคุณสมบัติที่เรียกวา image viewer
เพื่อนํามาปรับใชกับไฟลรูปภาพได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs) (ตอ)


ประเภทการลบทิ้งโปรแกรม
(Uninstaller)





ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลบหรือกําจัดโปรแกรมทีไ่ มไดใช
ออกไปจากระบบ
ทําใหพนื้ ที่เก็บขอมูลมีเหลือเพิ่มมากขึ้น
ทํางานไดอยางงายดาย

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs) (ตอ)


ประเภทการสแกนดิสก (Disk Scanner)




สแกนหาขอผิดพลาดตางๆพรอมทั้ง
หาทางแกปญ
 หาในดิสก
ประยุกตใชเพื่อสแกนหาไฟลที่ไมตอ งการ
ใชงาน (unnecessary files) เมื่อใช
คอมพิวเตอรไประยะหนึ่งได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs) (ตอ)


ประเภทการจัดเรียงพื้นที่เก็บขอมูล
(Disk Defragmenter)




ชวยในการจัดเรียงไฟลขอมูลใหเปน
ระเบียบ และเปนกลุมเปนกอน
เมื่อตองการใชงานไฟลขอ มูลใน
ภายหลัง จะเขาถึงขอมูลไดงา ย
และรวดเร็วกวาเดิม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ
(OS Utility Programs) (ตอ)


ประเภทรักษาหนาจอ (Screen Saver)






ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวยถนอมอายุการใชงานของ
จอคอมพิวเตอรใหยาวนานมากขึ้น
ใชภาพเคลื่อนไหวไปมา และเลือก
ลวดลายหรือภาพไดดวยตนเอง
อาจพบเห็นกับการตั้งคารหัสผานของ
โปรแกรมรักษาหนาจอเอาไวได

ยูทิลิตี้อื่นๆ (Stand-Alone Utility Programs)






เปนยูทลิ ิตี้ทที่ ํางานดานอื่นโดยเฉพาะไมเกีย่ วกับระบบปฏิบัติการ
มักทํางานเฉพาะอยาง หรือดานใดดานหนึ่ง
มีทั้งที่แจกใหใชฟรีและเสียเงิน
มีใหเลือกใชเยอะและหลากหลายมาก
ใชไดกบั เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้อื่นๆ (Stand-Alone Utility Programs) (ตอ)


โปรแกรมปองกันไวรัส
(Anti Virus Program)






ติดตั้งไวเพื่อปองกันและแกไขปญหา
เกี่ยวกับโปรแกรมประสงคราย
ตองอัพเดทขอมูลใหมอยูเสมอเพื่อให
รูจักและหาทางยั้บยั้งไวรัสใหมๆที่
เกิดขึ้นทุกวัน
ควรติดตั้งไวในเครื่องทุกเครื่อง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยูทิลิตี้อื่นๆ (Stand-Alone Utility Programs) (ตอ)


โปรแกรมไฟรวอลล
(Personal Firewall)





ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปองกันการบุกรุกจากผูไมประสงคดี
สามารถติดตามและตรวจสอบรายการ
ตางๆของผูบุกรุกได
เหมาะกับเครื่องที่ตองการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลเปนอยางมาก

ยูทิลิตี้อื่นๆ (Stand-Alone Utility Programs) (ตอ)


โปรแกรมบีบอัดไฟล
(File Compression Utility)






เปนโปรแกรมทีท่ ําหนาที่บบี อัดไฟล
ใหมีขนาดที่เล็กลง
ไฟลที่ไดจากการบีบอัดไฟลบางครั้ง
นิยมเรียกวา ซิปไฟล (zip files)
ยูทิลิตที้ ี่นิยมใชและรูจักกันเปนอยางดี
เชน PKZip, WinZip เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของซอฟตแวรประยุกต


แบงตามลักษณะการผลิตไดเปน 2 ประเภท



ซอฟตแวรที่พัฒนาเอง (proprietary software)
ซอฟตแวรที่หาซื้อไดโดยทัว่ ไป (off-the-shelf software)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรที่พัฒนาเอง (proprietary software)




เพราะหนวยงานไมสามารถหาซอฟตแวรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดีเพียงพอกับความตองการได
วิธีการพัฒนาอาจทําได 2 วิธีคือ



in-house developed สรางและพัฒนาโดยหนวยงานในบริษัทเอง
contract หรือ outsource เปนการจางบุคคลภายนอกใหทําขึ้นมา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรที่หาซื้อไดโดยทั่วไป
(Off-the-shelf Software)





มีวางขายตามทองตลาดทั่วไป (off-the-shelf) โดยบรรจุหีบหออยางดี
และสามารถนําไปติดตั้งและใชงานไดทันที
บางครั้งนิยมเรียกวา โปรแกรมสําเร็จรูป (package software)
อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ



โปรแกรมเฉพาะ (customized package)
โปรแกรมมาตรฐาน (standard package)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมเฉพาะ (customized package)





เปนโปรแกรมทีอ่ าจตองขอใหผูผลิตทําการเพิ่มเติมคุณสมบัติ
บางอยางลงไปเพียงเล็กนอย
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานแบบเฉพาะองคกรมากขึ้น
บางครั้งนิยมเรียกวาเปนซอฟตแวรตามคําสั่ง (tailor-made software)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมมาตรฐาน (standard package)






สามารถใชไดกบั งานทั่วไป
มีคุณสมบัตทิ ี่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ใชงานงาย ศึกษาคูมือและรายละเอียดการใชเพียงเล็กนอย
ไมจําเปนตองไปปรับปรุงหรือแกไขสวนของโปรแกรมเพิ่มเติม
เชน กลุมโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน Microsoft Office

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีของซอฟตแวรที่พัฒนาเอง





สามารถเพิ่มเงื่อนไขและความตองการตางๆไดไมจํากัด
สามารถควบคุมใหเปนไปตามทีต่ องการไดตลอดระยะเวลา
การพัฒนานั้น
ยืดหยุนการทํางานไดดีกวา เมื่อขอมูลใดๆมีการเปลีย่ นแปลง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเสียของซอฟตแวรที่พัฒนาเอง







ใชเวลาในการออกแบบและพัฒนานานมาก เพื่อใหไดคุณสมบัติ
ตรงตามที่ตองการ
ทีมงานถูกกดดัน เพราะจะถูกคาดหวังวาตองไดคุณสมบัติตรงตาม
ความตองการทุกประการ
เสียเวลาดูแลและบํารุงรักษาระบบนั้นๆตามมา
เสี่ยงตอความผิดพลาดสูง อาจทําใหเกิดปญหาขึ้นมาได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีของซอฟตแวรที่หาซื้อไดโดยทั่วไป





ซื้อไดในราคาถูก เพราะนําออกมาจําหนายเปนจํานวนมาก
ความเสี่ยงในการใชงานต่ํา และสามารถศึกษาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมไดโดยตรงจากคูมือที่มีให
โปรแกรมที่ไดมีคุณภาพดีกวา เนื่องจากมีผูใชหลายรายทดสอบ
และแจงแกไขปญหาใหกับผูผลิตมาเปนอยางดีแลว

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเสียของซอฟตแวรที่หาซื้อไดโดยทั่วไป






คุณสมบัตบิ างอยางเกินความจําเปนและตองการ
คุณสมบัตบิ างอยางอาจไมมีใหใช
เมื่อตองการเพิ่มคุณสมบัติตองจายเงินมากขึ้น แตในบางโปรแกรม
ก็ไมสามารถทําได
ไมยดื หยุน จึงไมเหมาะสมกับงานที่จําเปนตองปรับเปลีย่ นหรือ
แกไขระบบอยูบ อยๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของซอฟตแวรประยุกต


แบงตามกลุมการใชงานได 3 กลุมดังนี้




กลุมการใชงานทางดานธุรกิจ (business)
กลุมการใชงานทางดานกราฟกและมัลติมีเดีย (graphic and multimedia)
กลุมสําหรับการใชงานบนเว็บและการติดตอสื่อสาร (web and
communications)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรกลุมการใชงานดานธุรกิจ




มุงเนนใหใชงานเพื่อประโยชนสําหรับงานทางดานธุรกิจโดยเฉพาะ
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากกวาการใชแรงงานคน
ตัวอยางงาน เชน ใชสําหรับการจัดพิมพรายงานเอกสาร นําเสนองาน
รวมถึงการบันทึกนัดหมายตางๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรกลุมการใชงานดานธุรกิจ (ตอ)


อาจแบงซอฟตแวรกลุมนี้ออกเปนประเภท ไดดงั นี้









ซอฟตแวรประมวลผลคํา (Word processing)
ซอฟตแวรตารางคํานวณ (Spreadsheet)
ซอฟตแวรฐานขอมูล (Database)
ซอฟตแวรนาํ เสนองาน (Presentation)
ซอฟตแวรสําหรับพีดีเอ (PDA Software)
ซอฟตแวรแบบกลุม (Software Suite)
ซอฟตแวรสําหรับจัดการโครงการ (Project management)
ซอฟตแวรสําหรับงานบัญชี (Accounting)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรประมวลผลคํา (Word processing)








เปนกลุมของโปรแกรมที่ชวยในการ
ประมวลผลคํา
สามารถจัดการเอกสารตางๆได
เชน ขนาดตัวอักษรใหญ เล็ก
รูปแบบตัวอักษร เปนตน
นําเอารูปภาพมาผนวกเขากับเอกสาร
ได (คลิปอารตและภาพถาย)
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft
Word, Sun StarOffice Writer

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรตารางคํานวณ (Spreadsheet)









กลุมของซอฟตแวรที่เกีย่ วของกับการ
คํานวณตางๆ
นําเอา ตารางคํานวณ (spreadsheet)
มาใชในการทํางาน
หนวยที่เล็กที่สดุ บริเวณทํางานเรียกวา เซล
นิยมใชกบั งานดานบัญชีและรายการ
คํานวณอื่น
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft Excel
,Sun StarOffice Calc

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรฐานขอมูล (Database)






สรางและรวบรวมขอมูลตางๆใหอยู
เปนระบบ
แกไขปรับปรุงรายการขอมูลตางๆ
เชน การเพิ่มขอมูล การเปลีย่ นแปลง
ขอมูล การลบขอมูล หรือการจัดเรียง
ขอมูลใหเปนไปไดโดยงาย
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft
Access, Oracle, MySQL

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรนําเสนองาน (Presentation)







ชวยในเรื่องของการนําเสนองานเปนหลัก
ใสขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ ตลอดจน
เสียงตางๆรวมถึงเทคนิคการนําเสนอใหมี
ความสวยงามและนาสนใจได
การนําเสนองานบางครั้งนิยมเรียกวา
slide show
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft
PowerPoint, Sun StarOffice Impress

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับพีดีเอ (PDA Software)








เปนซอฟตแวรเฉพาะที่มีการใชงานในพีดีเอ
อาจเปนซอฟตแวรที่เรียกวา PIM (Personal Information Manager) ซึ่งทํางานแบบ
พื้นฐานทั่วไป
ทํางานรวมกันกับเครื่องพีซไี ดโดยการถายโอนขอมูล (synchronization)
บางโปรแกรมที่เห็นบนพีซี
อาจนํามาใชบนพีดีเอได
ตัวอยางโปรแกรม เชน
Office Mobile

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรแบบกลุม (Software Suite)






นําเอาซอฟตแวรหลายตัวมาจําหนายรวมกันเปนกลุมเดียว
ทําใหการทํางานคลองตัวและสะดวก เนื่องจากจัดกลุมซอฟตแวรที่
ทํางานใกลเคียงกันไวเปนกลุมเดียว
ราคาจําหนายถูกกวาการเลือกซื้อซอฟตแวรแตละตัวมาใช
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft Office, Adobe CS

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับจัดการโครงการ
(Project management)






ใชกับการวิเคราะหและวางแผน
โครงการเปนหลัก
จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมงาน
(schedule) ติดตามงาน วิเคราะห
และหาตนทุนคาใชจายตางๆของ
โครงการไดงายขึ้น
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft
Project, Macromedia Sitespring

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับงานบัญชี (Accounting)




บันทึกขอมูลและแสดงรายงานทางการเงินตาง ๆ
ออกรายงานงบกําไรขาดทุน งบดุล รวมถึงรายงานซื้อ-ขายได
ตัวอยางโปรแกรม เชน
Intuit QuickBooks, Peachtree

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรกลุมการใชงานดานกราฟกและมัลติมีเดีย




เพื่อชวยสําหรับจัดการงานดานกราฟกและมัลติมีเดียใหงายขึ้น
มีความสามารถเสมือนเปนผูชวยในการออกแบบงาน
มีความสามารถหลากหลาย เชน ตกแตงภาพ วาดรูป ปรับเสียง
ตัดตอภาพเคลือ่ นไหวรวมถึงการสรางและออกแบบพัฒนาเว็บไซต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรกลุมการใชงานดานกราฟกและมัลติมีเดีย (ตอ)


อาจแบงซอฟตแวรกลุมนี้ออกเปนประเภท ไดดงั นี้







ซอฟตแวรสําหรับงานออกแบบ (CAD - Computer-aided design)
ซอฟตแวรสําหรับสิ่งพิมพ (Desktop publishing)
ซอฟตแวรสําหรับตกแตงภาพ (Paint/image editing)
ซอฟตแวรสําหรับการตัดตอวิดีโอและเสียง (Video and audio editing)
ซอฟตแวรสําหรับสรางสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia authoring)
ซอฟตแวรสําหรับสรางเว็บ (Web page authoring)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับงานออกแบบ
(CAD - Computer-aided design)






ชวยสําหรับการออกแบบแผนผัง
การออกแบบและตกแตงบาน รวมถึงการ
จัดองคประกอบอื่นๆ
เหมาะสําหรับงานดานวิศวกรรม
สถาปตยกรรม รวมถึงงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบางประเภท
ตัวอยางโปรแกรม เชน Autodesk
AutoCAD, Microsoft Visio Professional

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับสิ่งพิมพ (Desktop publishing)






สําหรับการจัดการกับสิ่งพิมพ เชน
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ โบรชัวร
แผนพับ โลโก
เหมาะกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สื่อสิ่งพิมพ เชน สํานักพิมพ โรงพิมพ
หรือบริษัทออกแบบกราฟก
ตัวอยางโปรแกรม เชน Adobe
InDesign, Adobe PageMaker, Corel
VENTURA, QuarkXPress

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับตกแตงภาพ (Paint/image editing)






สําหรับการสรางและจัดการรูปภาพ การจัด
องคประกอบแสง-สีของภาพ รวมถึงการวาด
ภาพลายเสน
เหมาะสําหรับออกแบบงานกราฟก เชน งาน
พาณิชยศิลป งานออกแบบและตกแตงสินคา
ตัวอยางโปรแกรม เชน Adobe Illustrator,
Adboe Photoshop

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับการตัดตอวิดีโอและเสียง
(Video and audio editing)






ใชจัดการกับขอมูลเสียง เชน ผสมเสียง
แกไขเสียง สรางเอฟเฟคตหรือเสียงใหมๆ
เหมาะสําหรับใชกับงานวงการตัดตอ
ภาพยนตร โทรทัศน สตูดิโอบันทึกเสียง
หรืองานบนอินเทอรเน็ตบางชนิด
ตัวอยางโปรแกรม เชน Adobe Premiere,
Cakewalk SONAR, Pinnacle Studio DV

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับสรางสื่อมัลติมีเดีย
(Multimedia authoring)






ซอฟตแวรที่เปนการผนวกเอาสื่อหลายชนิด
(multimedia) มาประกอบกันเพื่อใหการ
นําเสนองานมีความนาสนใจ
อาจสรางชิ้นงานประเภทสือ่ ปฏิสัมพันธกบั
ผูใช (interractive) เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนได
ตัวอยางโปรแกรมเชน Toolbook Instructor,
Macromedia Authorware, Macromedia
Director Shockwave Studio

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับสรางเว็บ (Web page authoring)






สามารถจัดการและออกแบบเว็บไซต
ไดโดยงาย
สามารถแทรกขอมูลประเภทเสียง ขอความ
รูปภาพเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนอบนเว็บไซต
ไดเปนอยางดี
ตัวอยางโปรแกรม เชน Adobe Dreamweaver

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรการใชงานบนเว็บและการสื่อสาร




เนนเฉพาะการใชงานดานเครือขายอินเทอรเน็ต
สวนใหญใชสําหรับการติดตอสื่อสาร แลกเปลีย่ นขอมูล
เกิดขึ้นมาเปนจํานวนมาก และพัฒนาออกมาหลายเวอรชั่น
หลายโปรแกรม เนื่องจากการขยายตัวของการใชงานที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรการใชงานบนเว็บและการสื่อสาร (ตอ)


กลุมของโปรแกรมประเภทนี้ เชน







ซอฟตแวรสําหรับจัดการอีเมล (Electronic mail Software)
ซอฟตแวรสําหรับทองเว็บ (Web browser)
ซอฟตแวรสําหรับจัดประชุมทางไกล (Video Conference)
ซอฟตแวรสําหรับถายโอนไฟล (File Transfer)
ซอฟตแวรประเภทสงขอความดวน (Instant Messaging)
ซอฟตแวรสําหรับสนทนาบนอินเทอรเน็ต (Internet Relay Chat)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับจัดการอีเมล
(Electronic mail Software)








กลุมของซอฟตแวรที่ใชสําหรับการสง
ขอความจดหมาย
สามารถตรวจรับจดหมายเขา
สงจดหมายออกหรือสําเนาจดหมายได
นอกจากนั้นยังแทรกรูปภาพหรือไฟล
เพื่อสงแนบไปกับจดหมายได
ตัวอยางโปรแกรมเชน Microsoft
Outlook

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับทองเว็บ (Web browser)







มักเรียกยอวา บราวเซอร (browser)
เปนโปรแกรมหลักสําหรับการเรียกดูขอมูล
บนเว็บไซตที่เผยแพรอยูในอินเทอรเน็ต
มีคุณสมบัติสําหรับการรับชมเว็บเพจไดดี
เชน แสดงผลหลายภาษา ชมเว็บเพจแบบ
ออฟไลน ทํางานรวมกับโปรแกรมเสริมได
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับจัดประชุมทางไกล
(Video Conference)







สําหรับการประชุมแบบทางไกลโดยเฉพาะ
สามารถใหขอมูลที่เปนทั้งภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงที่ใชในการประชุมและถายทอดออกไปใน
ระยะไกลได
อาจพบเห็นกับการนําเอาไปประยุกตใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางเพือ่ นหรือคนรูจักที่อยู
ตางถิ่นได
ตัวอยางโปรแกรม เชน Microsoft Netmeeting

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับถายโอนไฟล (File Transfer)






นํามาใชในการถายโอนไฟลขอมูล
(file transfer) บนอินเทอรเน็ต
เหมาะสําหรับนักพัฒนาเว็บไซตและ
ผูดูแลเว็บไซตเพื่อสงขอมูลขึ้นไปเก็บไว
บนอินเทอรเน็ต
ตัวอยางโปรแกรม เชน Cute_FTP, WS_FTP

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรประเภทสงขอความดวน
(Instant Messaging)







ผูรับและผูสงสามารถที่จะเปดการเชื่อมตอ
โปรแกรมและสงขอความถึงกันไดโดยทันที
ผานเบอรอีเมลหรือหมายเลขที่ระบุ
การพูดคุยผานขอความนี้จะเปนแบบสวนตัว
มากขึ้น
บางโปรแกรมอาจสนทนาแบบกลุมไดดวย
ตัวอยางโปรแกรม เชน ICQ , MSN Messenger,
Yahoo Messenger

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซอฟตแวรสําหรับสนทนาบนอินเทอรเน็ต
(Internet Relay Chat)







โปรแกรมสําหรับการสนทนาเฉพาะกลุม
เรียกสั้นๆวาโปรแกรม แชท (chat)
ติดตอกันโดยพิมพขอความโตตอบกันไปมา
ผูสนทนาสามารถตั้งหองและพูดคุยกันใน
แชทรูม (chat room) ได
ตัวอยางโปรแกรม เชน PIRCH, MIRC

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอร





เปนเสมือน “ลามแปลภาษา”
แบงออกไดหลายระดับ
หากใกลเคียงกับคอมพิวเตอร จะอยูกลุมระดับต่ํา
หากใกลเคียงกับมนุษย จะอยูกลุมระดับสูง

นางสาว ก.

ลามแปลภาษา

นางสาว ข.

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุคของภาษาคอมพิวเตอร






ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 1 (first generation language)
ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 2 (second generation language)
ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 3 (third generation language)
ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 4 (fourth generation language)
ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 5 (fifth generation language)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 1
(first generation language)






การทํางานใชภาษาระดับต่ํา (low-level language)
เชน ภาษาเครื่อง (machine language) ทีป่ ระกอบดวยตัวเลขเฉพาะ
0 และ 1 เทานั้น
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถทําความเขาใจไดทันที
การเขียนโปรแกรมคอนขางยุงยากและไมสะดวก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 2
(second generation language)







เอาสัญลักษณ (symbol) มาแทนรูปแบบของตัวเลขในภาษาเครื่อง
ภาษาที่ใชคือ ภาษาแอสแซมบลี (assembly language) ซึ่งไดนําเอา
คํายอ รวมถึงสัญลักษณตางๆมาใชแทนตัวเลข 0 กับ 1
เปนกลุมภาษาระดับต่ําเชนเดียวกับภาษาเครื่อง เพราะการทํางานยัง
ใกลเคียงกับภาษาของคอมพิวเตอร
มีตัวชวยแปลภาษาที่เรียกวา แอสแซมเบลอร ( assembler) เพื่อเปน
ตัวกลางแปลภาษาใหคอมพิวเตอรเขาใจ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 3
(third generation language)








พัฒนาใหมีรูปแบบใกลเคียงกับภาษาของมนุษยเรียกวา ภาษาระดับสูง
(high-level language)
มีกลุมคําภาษาอังกฤษที่เขาใจงายขึ้น
เปนภาษาเชิงกระบวนการหรือ procedural language ทํางานเปนขั้นตอน
เรียงตามลําดับคําสั่งที่เขียน
เขียนโปรแกรมที่ซับซอนไดมากขึ้น แตกย็ ังยุงยากอยูบ าง
หากเปนโปรแกรมขนาดใหญตองอาศัยประสบการณและความชํานาญ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 4
(fourth generation language)






ชวยเหลือการเขียนโปรแกรมไดมาก โดยใช ภาษาระดับสูงมาก
(very-high level language)
อาศัยหลักการแบบ nonprocedural language
เขียนโปรแกรมไดงายมากยิ่งขึ้น
ไดโปรแกรมที่มีความสมบูรณและสวยงามมากขึ้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคอมพิวเตอรยุคที่ 5
(fifth generation language)








เปนภาษาทีใ่ กลเคียงกับภาษาของมนุษยมากที่สดุ หรือที่เรียกวา
ภาษาธรรมชาติ (natural language)
ทํางานโดยอาศัยระบบฐานความรู (knowledge base system)
เพื่อชวยในการแปลความหมายของคําสั่ง
นิยมใชกบั คอมพิวเตอรที่เกีย่ วของกับสาขาปญญาประดิษฐ
(AI - Artificial Intelligence)
ตัวอยางเชน การพัฒนาความรูและการจําในหุนยนต การสั่งงาน
โปรแกรมดวยเสียง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร




เปนตัวกลางในการแปลความหมายหรือภาษาของชุดคําสั่งที่มนุษย
เขียนใหอยูในรูปแบบของภาษาที่คอมพิวเตอรจะเขาใจได
แปลงซอรสโคด (source code) ใหเปน รหัสคําสั่ง (object code)

ตัวแปลภาษา

source code

object code

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร (ตอ)


แบงออกไดเปน 3 ประเภทดวยกันคือ




แอสแซมเบลอร (Assemblers)
อินเตอรพรีเตอร (Interpreters)
คอมไพเลอร (Compilers)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร (ตอ)


แอสแซมเบลอร (Assemblers)




ตัวแปลภาษาของภาษาแอสแซมบลี
แปลความหมายสัญลักษณชุดคําสั่งใหเปนภาษาเครื่อง
ใชงานรวมกับการเขียนโปรแกรมของภาษาระดับต่าํ
(low-level language)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร (ตอ)


อินเทอรพรีเตอร (Interpreters)





สําหรับการเขียนโปรแกรมในภาษาระดับสูง
(high-level language)
แปลความหมายของชุดคําสัง่ ทีละบรรทัดคําสั่ง
เหมาะสําหรับการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร (ตอ)


คอมไพเลอร (Compilers)






ใชกับการทํางานในภาษาระดับสูง (high-level language)
แปลความหมายของชุดคําสัง่ ที่เขียนทั้งหมดในคราวเดียวกัน
เปนชุดของรหัสคําสั่งเก็บไวใชเมื่อตองการ
ไมตองเสียเวลาไปแปลชุดคําสั่งซ้ําอีก
เหมาะกับการการเขียนโปรแกรมขนาดใหญและซับซอน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

