บทที่ 4 ฮารดแวร





อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชงานรวมกันกับคอมพิวเตอร
มองเห็นและจับตองได มีทั้งที่ติดตั้งอยูภายในและภายนอกตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร
นิยมเรียกวา device ซึ่งจะทํางานประสานกันตั้งแตการปอนขอมูล
เขา (input) การประมวลผล (process) และการแสดงผลลัพธ
(output)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฮารดแวร


แบงออกไดเปน 4 ประเภท





อุปกรณนําขอมูลเขา (Input Device)
อุปกรณประมวลผล (Process Device)
หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage Device)
อุปกรณแสดงผลลัพธ (Output Device)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณนําขอมูลเขา (Input Device)




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณที่เกี่ยวของกับการนํา
ขอมูลหรือชุดคําสั่งเขามายังระบบ
ขอมูลที่นําเขาอาจเปนตัวเลข
ตัวอักษร ภาพกราฟก เสียงหรือ
วิดีโอ

ประเภทปุมกด (Keyed Device)


คียบอรด (Keyboard)





อุปกรณนําขอมูลเขาที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบนั
รับขอมูลปอนเขาที่เปนตัวอักษร อักขระพิเศษ ตัวเลข รวมถึงชุดคําสั่งตางๆ
กลุมของแปนพิมพวางเรียงตอกันเหมือนกับเครื่องพิมพดีด
ขอมูลที่ปอ นเขาจะถูกเก็บไปยังหนวยความจําของระบบและแปลงใหเปน
รหัสที่คอมพิวเตอรเขาใจ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard)


คียบอรดมาตรฐาน (Standard Keyboard)
แปนฟงกช่นั

แปนควบคุม

แปนปอนขอมูลตัวเลข

แปนพิมพอักขระ

แปนควบคุม

แปนสําหรับควบคุมทิศทาง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard) (ตอ)


คียบอรดติดตั้งภายใน (Built-in keyboard)




ขนาดของแปนพิมพเล็กลงกวาแบบมาตรฐานทั่วไป
พื้นที่ในการทํางานจึงจํากัดใหเล็กลงตามไปดวย
มีอยูในคอมพิวเตอรแบบพกพา เชน โนตบุคหรือ
เดสกโนต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard) (ตอ)


คียบอรดเออรโกโนมิกส (Ergonomic keyboard)





ออกแบบโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของผูใชงานเปนหลัก
ลดความเมือ่ ยลาจากการพิมพได
เพิ่มอุปกรณสําหรับวางขอมือและออกแบบ
แปนพิมพใหสัมพันธกับสรีระของมนุษย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard) (ตอ)


คียบอรดไรสาย (Cordless keyboard)






สงผานขอมูลโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
ทํางานไดภายใตรัศมีของสัญญาณ
นอกเหนือจากโตะทํางานได
ดึง ยาย หรือเปลี่ยนตําแหนง ทําไดงายกวา
ใชพลังงานของแบตเตอรี่

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard) (ตอ)


คียบอรดพกพา (Portable keyboard)





นิยมใชกับการพิมพขอความแทนปากกา
ชวยเขียน เชน รายงานจดหมายหรือบันทึก
การประชุม
สามารถพกพาไปยังที่ตางๆได
สามารพับเก็บและกางออกมาใชไดเมื่อ
ตองการ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คียบอรด (Keyboard) (ตอ)


คียบอรดเสมือน (Virtual keyboard)






ทํางานรวมกันกับเครื่องพีดีเอเชนเดียวกัน
จําลองภาพใหเปนเสมือนคียบอรดจริง
อาศัยการทํางานของแสงเลเซอรยิงลงไปบน
บริเวณพื้นผิวเรียบ
เมื่อตองการใชงาน สามารถพิมพหรือปอน
ขอมูลที่เห็นเปนภาพเหมือนแผงแปนพิมพได
เลยทันที

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทชี้ตําแหนงและควบคุมทิศทาง
(Pointing Devices)


เมาส (Mouse)





อุปกรณที่ชวยสําหรับการชี้ตําแหนงการทํางานของขอมูล
สั่งการใหคอมพิวเตอรทํางานบางคําสั่งที่มีการโตตอบกันระหวางผูใชกับ
คอมพิวเตอร เชน cut, delete, paste
ใชมือเปนตัวบังคับทิศทางและใชนวิ้ สําหรับการกดเลือกคําสั่งงาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมาส (Mouse)


เมาสแบบทั่วไป (Mechanical mouse)






มีการใชลูกบอลเปนตัวขับเคลื่อนทิศทาง
มีลักษณะเปนลูกกลมๆทําจากแผนยาง
กลิ้งอยูสว นดานลาง
สวนบนของเมาสจะมีปุมใหเลือกกดประมาณ
2-3 ปุม ขึน้ อยูกับบริษัทผูผ ลิต
เมาสแบบใหมสามารถควบคุมการทํางานขึ้นลง
ของสโครลบารในหนาตางของโปรแกรมบาง
ประเภทไดเรียกวา scroll mouse
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมาส (Mouse) (ตอ)


เมาสแบบแสง หรือออปติคอลเมาส (Optical mouse)






ใชแสงสองกระทบพืน้ ผิวและแปลงทิศทางชี้ตําแหนง
แทนการใชลอ หมุน
ไมมีปญ
 หาเรื่องฝุนละอองจับ
อันเปนสาเหตุใหการบังคับ
ทิศทางผิดพลาด
มักนิยมเรียกวา ออปติคอลเมาส
ซึ่งปจจุบันมีทั้งที่เปนแบบตอกับ
คอมพิวเตอรโดยใชสายและไมใชสาย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แทรคบอล (Trackball)





หลักการทํางานคลายกับเมาส โดยจะมีลูกบอลติดตั้งไวอยูสวนบน
เพื่อใชควบคุมทิศทาง
เมื่อหมุนลูกบอลก็คือการยายตําแหนงตัวชี้นั่นเอง
ลูกบอลมีขนาดใหญกวาเมาสมาก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนรองสัมผัส หรือทัชแพด (touch pad)




เปนแผนสี่เหลี่ยมบางๆติดตั้งไวอยูในคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใชทํางานแทนเมาสโดยกดสัมผัสหรือใชนิ้วลากผาน
สวนมากจะติดตั้งไวบริเวณดานลางของแปนพิมพในคอมพิวเตอร
แบบพกพา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แทงชี้ควบคุม หรือพอยติงสติ๊ก (pointing stick)






มีลักษณะเปนกอนเล็กๆคลายกับยางลบดินสอ
เพื่อชวยชี้ตําแหนงของขอมูล
ติดตั้งอยูตรงสวนกลางของแปนพิมพ
ในคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใชนิ้วมือเปนตัวบังคับเพื่อทํางาน
แทนเมาส

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จอยสติ๊ก (Joystick)






พบเห็นไดกับการใชเลนเกมคอมพิวเตอร
การควบคุมทิศทางทําไดงายและสะดวกกวาเมาส
บังคับไดหลายทิศทาง เชน การบังคับทิศทางซาย
ขวา หนา หลัง หรือบังคับทิศทางใน
ระดับองศาที่แตกตางกัน
ทําใหการเลมเกมมีความสนุก
และสมจริงมาก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พวงมาลัยบังคับทิศทาง (Wheel)






สําหรับเลนเกมจําลองประเภทการแขงรถหรือควบคุมทิศทาง
ของยานพาหนะ
ลักษณะเหมือนกับพวงมาลัยบังคับทิศทาง
ในรถยนตจริง
อาจใชงานรวมกันกับอุปกรณเหยียบเบรก
จําลอง (pedal) และตัวเรงความเร็วจําลอง
(accelerator) ในเกมประเภทรถแขงได
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จอสัมผัสหรือทัชสกรีน (Touch screen)





สามารถใชนิ้วมือแตะบังคับลงไปยังหนาจอคอมพิวเตอรได
ทํางานแทนเมาสและคียบอรดและสรางปฏิสัมพันธกับผูใช
(interactive)ไดเปนอยางดี
นิยมใชกับตูใหบริการขอมูล
นักทองเที่ยว ตูเกมบางประเภท
เชน เกมประเภทจับผิดภาพ
เกมประเภททํานายดวงชะตา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทปากกา (Pen-Based Device)


ปากกาแสง (Light pen)






สําหรับการกําหนดตําแหนงบนจอภาพ
รวมถึงการปอนขอมูลเขาแทนแปนพิมพ
สามารถลากหรือวาดทิศทางไดงาย
กวาเมาส ทําใหการทํางานสะดวกกวา
มักใชรวมกับโปรแกรมประเภทชวย
สําหรับการออกแบบหรือ CAD
(computer aided design)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทปากกา (Pen-Based Device) (ตอ)


สไตลลัส (Stylus)






นิยมใชกันมากในคอมพิวเตอรขนาดเล็ก
เชน พีดีเอและแท็บเล็ตพีซี
ใชเลือกรายการ เขียนตัวหนังสือ
หรือวาดลายเสนลงบนหนาจอ
อุปกรณนั้นๆไดโดยตรง
อาจพบเห็นไดในสมารทโฟนบางรุน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทปากกา (Pen-Based Device) (ตอ)


ดิจิไทเซอร (Digitizer)






อุปกรณอานพิกัดซึ่งมักใชงานรวมกับ
อุปกรณประเภทปากกา
ทําหนาที่เปนเสมือนกระดานรองรับ
สําหรับการปอนขอความ วาดภาพหรือ
ออกแบบงานที่เกี่ยวกับกราฟก
มีความคลองตัวและสะดวกตอการใช
งานมาก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device)


ไมโครโฟน (Microphone)





รับขอมูลประเภทเสียงพูด (voice) เขาสูระบบ
บันทึกหรืออัดขอมูลเสียงเพื่อใชงาน
ในสตูดิโอตัดตอเสียงได
อาจนําไปใชกับการสนทนา
บนอินเทอรเน็ตไดดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device) (ตอ)


กลองถายรูปดิจิตอล (Digital camera)




รับขอมูลประเภทภาพถายดิจิตอล
ภาพที่ไดสามารถบันทึกเก็บหรือถายโอนลงคอมพิวเตอรโดยงาย
อัดหรือขยายตอเปนภาพถายปกติไวได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device) (ตอ)


กลองถายวิดีโอดิจิตอล (Digital Video camera)





มักเรียกยอๆวากลองประเภท DV
สามารถถายภาพเคลือ่ นไหวและภาพนิ่งได
บันทึกเก็บหรือถายโอนลงคอมพิวเตอรได
หากเปนภาพเคลื่อนไหวจะใชพื้นที่เก็บขอมูล
มากกวาภาพนิ่ง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทขอมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Input Device) (ตอ)


เว็บแคม (Web cam)





กลองถายวิดีโอประเภทหนึ่งที่ใชสําหรับการถายภาพเคลื่อนไหว
ภาพที่ไดจะหยาบและมีขนาดไฟลเล็กกวากลองแบบ DV มาก
นิยมใชกับการติดตอสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต
มีราคาถูก บางรุนสามารถ
ถายภาพนิ่งไดดว ย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสแกนและอานขอมูลดวยแสง
(scanner and optical reader)


สแกนเนอร (Scanner)





อุปกรณอานขอมูลประเภทภาพถาย
เพียงแควางภาพถายหรือเอกสารแลวสั่งใหเครื่องอาน
หรือสแกนก็สามารถเก็บรูปภาพหรือเอกสารสําคัญ
ไวในคอมพิวเตอรได
ทํางานเหมือนกับเครื่องถายเอกสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสแกนและอานขอมูลดวยแสง
(scanner and optical reader) (ตอ)


โอเอ็มอาร (OMR - Optical Mark Reader)






ใชประโยชนในการตรวจขอสอบหรือ
คะแนนของกลุมบุคคลจํานวนมาก
เชน การสอบเอ็นทรานซ การสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
เครื่องจะอานเครื่องหมาย (mark) ที่ผูเขาสอบ
ไดระบายไวในกระดาษคําตอบเพื่อนําไป
ประมวลผลตอ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสแกนและอานขอมูลดวยแสง
(scanner and optical reader) (ตอ)


เครื่องอานบารโคด (Bar code reader)






มีหลายรูปแบบ เชน หัวอานมีดามจับคลายปน
หรือฝงอยูในแทนของเครื่องเก็บเงินสด
พบเห็นไดตามจุดบริการเก็บเงิน
(POS - Point Of Sale) รานอาหาร
รานสะดวกซื้อ หรือหางสรรพสินคาทั่วไป
สะดวกตอการตรวจเช็คขอมูลสินคาคงเหลือ
และการชําระเงิน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสแกนและอานขอมูลดวยแสง
(scanner and optical reader) (ตอ)


เอ็มไอซีอาร (MICR – Magnetic-Ink
Character Recognition)





ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มักเรียกยอๆวาเครื่อง เอ็มไอซีอาร
เปนอุปกรณที่ใชแสงอานตัวอักษร
ของเอกสารสําคัญ
พบเห็นไดกับประมวลผลเช็คในธุรกิจ
ดานธนาคารเปนสวนใหญ

ประเภทตรวจสอบขอมูลทางกายภาพ
(Biometric Input Device)






ไบโอเมตริกส (biometric) เปนลักษณะของการตรวจสอบขอมูล
เฉพาะตัวของแตละคน
เครื่องอานมีอยูหลายประเภทขึ้นอยูกับลักษณะการตรวจสอบ
เชน เครื่องอานลายนิ้วมือ เครื่องตรวจสอบมานตา
เครื่องวิเคราะหเสียงพูด
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในระดับ
ที่สูงมาก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณประมวลผล (Process Device)


ซีพียู (CPU - Central Processing Unit)






หนวยประมวลผลกลาง หรือเรียกกัน
โดยทั่วไปวา ไมโครโพรเซสเซอร
เปรียบเหมือนกับสมองของมนุษยที่ใช
ในการคิดวิเคราะหและประมวลผล
เพื่อหาผลลัพธ
ทําหนาที่ควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูลทีไ่ ดรับจากอุปกรณนํา
ขอมูลเขา (input device) และสงตอไปยังอุปกรณสว นอืน่
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเร็วของซีพียู


ความเร็วของซีพียูถูกควบคุมโดยระบบสัญญาณนาฬิกา
(system clock)




สัญญาณมีการเขารหัสจังหวะเหมือนกับจังหวะการทํางานของ
เครื่องดนตรี
หนวยวัดความเร็วเรียกวา เฮิรตซ (Hz - Hertz )



Megahertz หรือ MHz
Gigahertz หรือ GHz

= 1 000 000 ครั้งตอวินาที
= 1 000 000 000 ครั้งตอวินาที

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาปตยกรรมที่ใชสําหรับผลิตซีพียู


RISC-Reduced Instruction Set Computer




ออกแบบมาโดยลดจํานวนคําสั่งภายในซีพียูใหมีจํานวนและขนาดที่เล็กลง
สงผลใหความเร็วในการทํางานโดยรวมของซีพียูเพิม่ ขึ้น
มีที่เหลือสําหรับทําวงจรอยางอื่นในตัวซีพียู เชน ทําที่พักขอมูล (cache)
ขนาดใหญ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาปตยกรรมที่ใชสําหรับผลิตซีพียู (ตอ)


CISC-Complex Instruction Set Computer






พยายามใหชุดคําสั่งที่ซีพียูสามารถทํางานไดนนั้ มีคําสั่งในรูปแบบตางๆ
ใหเลือกใชมากมายหลายรอยคําสั่ง
มีขอจํากัดคือวงจรภายในตองมีความซับซอนและใชเวลาในการทํางาน
แตละคําสั่งนายกวาแบบ RISC
ซีพียูที่ออกแบบตามแนวทางนี้ เชน เพนเทียมรุน แรกๆของบริษัทอินเทล
รวมถึงซีพียูจากคาย AMD และ Cyrix เปนตน

* ปจจุบันมักใชแนวทางที่เริ่มปรับเขาหากัน คือเอาสวนดีของแตละแนวทางมาปรับใช
เชน ในซีพียูเพนเทียม 4 มีการเอาแนวคิดของ RISC เขาไปผสมดวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําหลัก (Primary Storage)







เรียกไดหลายชื่อเชน main memory, primary memory, internal memory,
internal storage
ทํางานใกลชิดกับซีพียูมากที่สุด
ชวยเหลือการทํางานของซีพียูใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เชน การพักหรือ
เก็บขอมูลขณะที่มีการประมวลผล
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ROM และ RAM

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําแบบ ROM
ไมจําเปนตองใชกระแสไฟฟาเลี้ยง (nonvolatile memory)
 สวนใหญมักถูกติดตัง
้ ไวเพื่อตรวจสอบความพรอมในการ
ทํางานของเครื่อง
 มักจะมีการผลิตชุดคําสั่งไวใน ROM อยางถาวรมาแลว
(เรียกวา firmware)


ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยความจําแบบ RAM





ตองอาศัยกระแสไฟฟาในการทํางาน (volatile memory)
ใชเปนที่พักขอมูลในขณะประมวลผลของซีพียู
เพื่อใหการทํางานเร็วขึ้น
หากไฟดับหรือไมมีกระแสไฟหลอเลี้ยง
ขอมูลที่เก็บไวจะสูญหายหมด

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของ RAM


Static RAM (SRAM)



Dynamic RAM (DRAM)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมนบอรด (Main board)






แผงควบคุมวงจรตอเชื่อมอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
คอมพิวเตอรทั้งหมด
เรียกอีกอยางหนึ่งวา แผงวงจรหลัก
หรือ Mother Board
ภายในแผงวงจรจะมีเสนบัสเพื่อใช
สงสัญญาณไฟฟาระหวางอุปกรณ
ตางๆภายในตัวเครื่องใหทํางาน
รวมกันได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชิปเซ็ต (Chip set)








ชิปจํานวนหนึ่งหรือหลายตัวที่บรรจุ
วงจรสําคัญๆที่ชวยการทํางานของซีพียู
ปกติจะติดตั้งมาพรอมกับเมนบอรด
หรือแผงวงจรหลัก ถอดเปลี่ยนไมได
ทําหนาที่เปนตัวกลางประสานงาน และควบคุมการทํางานของ
หนวยความจํา รวมถึงอุปกรณตอพวงทั้งแบบภายในหรือภายนอก
ทุกชนิดตามคําสั่งของซีพียู
ผูผลิตชิปเซ็ตสวนมากจะผลิตซีพียูดวย เชน SiS, Intel, VIA, AMD
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Device)




สําหรับเก็บบันทึกขอมูลตองการใชประโยชนในภายหลัง
นิยมใช หนวยความจําสํารอง หรือที่เรียกวา secondary storage
มีหลากหลายประเภทใหเลือกใชมากในปจจุบัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของสื่อเก็บบันทึกขอมูล


แบงออกไดตามรูปแบบของสื่อที่จัดเก็บ 4 ประเภทคือ



สื่อเก็บขอมูลแบบจานแมเหล็ก (magnetic disk devices)
สื่อเก็บขอมูลแสง (optical storage devices)
สื่อเก็บขอมูลแบบเทป (tape devices)



สื่อเก็บขอมูลอืน่ ๆ (other storage devices)




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อเก็บขอมูลแบบจานแมเหล็ก
(Magnetic Disk devices)


ฟล็อปปดิสก(Floppy disks)




ไดรับความนิยมและใชงานอยางแพรหลาย
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ดิสเก็ตตหรือแผนดิสก
การเก็บขอมูลจะมีแผนจานบันทึก
เคลือบสารแมเหล็กอยูด านใน
ที่หอหุม ดวยพลาสติกอีกชัน้ หนึ่ง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฟอรแมตแผน (Format)
กระบวนการจัดพื้นที่เก็บไฟลขอมูลกอนใชงานหรือการเตรียมพื้นที่
สําหรับเก็บบันทึกขอมูล
 จะตองมีการจัดการขอมูลโดยการ ฟอรแมต (format) เมื่อใชครั้งแรก
ทุกครั้ง
* ปจจุบันมีการฟอรแมตตั้งแตกระบวนการผลิตแลว


ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแผนจาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแผนจาน (ตอ)


แทรค (Track)




เสนที่อยูเปนแนววงกลมรอบๆของจานแผนแมเหล็ก จะมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับชนิดและประเภทของจาน

เซกเตอร (Sector)



แทรคที่แบงออกเปนสวนๆสําหรับเก็บความจุของขอมูล
เหมือนกับหองพักตางๆทีอ่ ยูในคอนโด

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การคํานวณความจุของแผนดิสก


แผนดิสเก็ตตแบบ high-density ซึ่งมีพื้นที่เก็บขอมูล 2 ดาน
แตละดานมี 80 แทรค แตละแทรคแบงไดมากถึง 18 เซกเตอร
และแตละเซกเตอรสามารถเก็บขอมูลไดมากถึง 512 ไบต



ความจุเทากับ 1.40625 MiB
หรือเทากับหนวยวัด 1.44 MB

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปองกันการเขียนทับ
ปุมปองกันการบันทึกขอมูล
Not Write-Protected
Write-Protected

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟล็อปปดิสกไดรว (Floppy Disk Drive)



Internal Floppy Disk Drive
External Floppy Disk Drive

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อเก็บขอมูลแบบจานแมเหล็ก
(Magnetic Disk devices)


ฮารดดิสก (Hard disks)




อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลที่มีหลักการทํางานและโครงสรางคลายกับดิสเก็ตต
มีความจุขอ มูลและความเร็วในการเขาถึงขอมูลมากกวาแผนดิสเก็ตต
สวนใหญจะติดตั้งอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของฮารดดิสก


ฮารดดิสกผลิตมาจากวัสดุแบบแข็ง
จํานวนหลายแผนวางเรียงตอกันเปน
ชั้นๆเรียกวา แพลตเตอร (platter)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของฮารดดิสก (ตอ)


โครงสรางของฮารดดิสกโดยทั่วไปประกอบดวย






platter - จานแมเหล็กแตละจานบนฮารดดิสก
track - พื้นที่ตามแนวเสนรอบวงบนแพลตเตอรนนั้
sector - แทรคที่แบงยอยออกเปนทอนเหมือนกับดิสเก็ตต
cylinder - แทรคทีอ่ ยูตรงกันของแตละแพลตเตอร
read/write head - หัวสําหรับการอาน/เขียนขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทํางานของฮารดดิสก






ตัวของแผนจานหมุนเร็วมากและหัวอานเขียนจะวางลอยหางเหนือ
แพลตเตอร
ระยะความหางของแพลตเตอรกับหัวอานมีคาที่เล็กกวาขนาดของ
เสนผมหลายเทา
ใชหลักการสงกระแสไฟฟาเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของ
สนามแมเหล็ก โดยหัวอานจะไมมีโอกาสสัมผัสกับแผน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแตกตางระหวางดิสเก็ตตและฮารดดิสก
คุณสมบัติ

ดิสเก็ตต

ฮารดดิสก

ความจุขอมูล

นอย

มาก

ราคา

ถูก

แพง

หัวอานเขียน

สัมผัสแผน

ไมสัมผัสแผน

การเขาถึง

ชา

เร็ว

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSD หรือ Solid State Drive





Flash Memory ชนิดหนึ่ง
Non-volatile เก็บขอมูลไวไดโดยไมสูญหาย
แมในขณะที่ไมมีไฟหลอเลี้ยง
ปราศจากสวนกลไกที่ตองเคลื่อนไหว
ทนตอการกระทบกระแทกไดดี
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สื่อเก็บขอมูลแบบแสง (Optical Storage Device)






การแบงวงของแทรคจะแบงเปน
ลักษณะรูปกนหอย
เริ่มเก็บบันทึกขอมูลจาก
สวนดานในออกมาดานนอก
แบงสวนยอยของแทรคออกเปน
เซกเตอรเชนเดียวกันกับแผนจานแมเหล็ก
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CD (Compact Disc)



ปจจุบันมีราคาถูกลงกวาสมัยกอนมาก
อาจแยกออกไดดังนี้





CD-ROM (Compact Disc Read Only
Memory)
CD-R (Compact Disc Recordable)
CD-RW (Compact Disc Rewritable)
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CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)







นิยมใชสําหรับการเก็บบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร
เชน โปรแกรมโอเอส, โปรแกรมประยุกต ผลงานไฟลมัลติมีเดีย
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CD-Training
อานขอมูลไดอยางเดียวแตไมสามารถเขียนหรือบันทึกขอมูลซ้ําได
จุขอมูลไดถึง 650-750 MB
มักเปนแผนที่ปมมาจากโรงงานหรือบริษัทผูผลิตโดยตรง
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CD-R (Compact Disc Recordable)





พบเห็นไดตามรานคาจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรทั่วไป
มีราคาถูกลงอยางมาก สามารถใชเขียนบันทึกขอมูลได
แตไมสามารถลบขอมูลที่เขียนไวได
เหมาะสําหรับบันทึกขอมูลไฟลทั่วไป เชน ภาพถายจากกลองดิจิตอล
เพลง MP3 หรือไฟลงานในเครื่องสวนตัว
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CD-RW (Compact Disc Rewritable)








ลักษณะแผนเหมือนกับแผน CD-R
นอกจากเขียนบันทึกขอมูลไดหลายครั้งแลว ยังสามารถลบขอมูล
และเขียนซ้ําใหมไดเรื่อยๆ
ราคาแผนของ CD-RW ยังมีราคาสูงกวา CD-R มาก
เหมาะสําหรับเก็บไฟลที่เปลี่ยนแปลงบอยและเก็บขอมูลนั้นไว
ในระยะเวลาอันสั้น ไมถาวร
สามารถลบทิ้งแลวเขียนใหมอีกไดถึงกวา 1,000 ครั้ง
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DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc)





การเก็บขอมูลจะแบงออกเปนชั้น เรียกวา เลเยอร (layer)
เก็บขอมูลไดทั้งสองดาน (sides)
ความจุของ DVD จะมีมากกวา CD หลายเทาตัว
รองรับกับงานดานมัลติมีเดียไดเปนอยางดี
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ความจุของ DVD
Sides

Layers

ความจุขอมูล

ชื่อที่เรียกทั่วไป

1

1

4.7 GB

DVD-5

1

2

8.5 GB

DVD-9

2

1

9.4 GB

DVD-10

2

2

17 GB

DVD-17
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มาตรฐานของแผน DVD



ปจจุบันมีการนําแผน DVD มาประยุกตใชกันอยางแพรหลาย
มีมาตรฐานที่คอนขางแตกตางกันไมเหมือนกับ แผน CD
พอจะแยกออกไดคือ




DVD-ROM
DVD-R และ DVD-RW
DVD+R และ DVD+RW
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DVD-ROM





ผลิตจากบริษัทผูผลิตหรือโรงงานโดยตรง
นิยมใชเก็บขอมูลขนาดใหญมาก เชน ภาพยนตรความคมชัดสูง
และตองการเสียงที่สมจริง การสํารองขอมูลขนาดใหญ
ไมสามารถเขียนหรือลบขอมูลได
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DVD-R และ DVD-RW






แผน DVD ประเภทเขียนขอมูลไดตามมาตรฐานขององคกร
DVD Forum (www.dvdforum.org)
มีความจุขอมูลสูงสุดคือ 4.7 GB
DVD-R สามารถเขียนและบันทึกขอมูลไดเพียงครั้งเดียว
DVD-RW จะเขียนและบันทึกขอมูลซ้ําไดหลายๆครั้ง
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DVD+R และ DVD+RW







DVD ที่เขียนขอมูลไดเชนเดียวกันแตเปนมาตรฐานใหมของ
DVD+RW Alliance (www.dvdrw.com)
มีความจุสูงสุดคือ 4.7 GB และอาจเพิ่มอีกในอนาคต
การเขียนขอมูลของ DVD+R และ DVD+RW จะคลายกับกลุม
มาตรฐานเดิม
แตกตางที่ความเร็วในการเขียนแผนจะมีมากกวา
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Blu-ray Disc (BD) และ HD-DVD Disc



Blu-ray Disc (BD)
HD-DVD (High Density DVD)
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สื่อเก็บขอมูลแบบเทป (Tape device)






เหมาะสําหรับการสํารองขอมูล (backup)
มีราคาถูกและเก็บบันทึกขอมูลไดจํานวนมาก
ลักษณะการเขาถึงขอมูลแบบเรียงลําดับตอเนื่องกันไป
(sequential access)
มีหลายขนาดแตกตางกันไป
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เทปบันทึกขอมูลที่พบเห็นในปจจุบัน
ชื่อเรียกทางการ
Digital Audio Tape
(หรือ Digital Data Storage)
Digital Linear Tape

ชื่อทั่วไป
ความจุ
DAT (หรือ DDS) 2 GB - 240 GB
DLT

20 GB - 229 GB

Linear Tape-Open
Quarter-Inch Cartridge

LTO
QIC

100 GB - 200 GB
40 MB - 25 GB

Travan

TR

8 GB – 40 GB
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สื่อเก็บขอมูลอื่นๆ (Other Storage Device)


อุปกรณหนวยความจําแบบแฟลช (Flash memory Device)



สื่อเก็บขอมูลแบบใหมที่เริ่มนิยมใชแทนแผนดิสเก็ตต
อาจอยูในรูปแบบของ memory card
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อุปกรณแสดงผลลัพธ (Output Device)


อุปกรณที่เกี่ยวของกับการแสดงผลที่พบเห็นในปจจุบัน
อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้




อุปกรณแสดงผลหนาจอ (display devices)
อุปกรณสําหรับพิมพงาน (print devices)
อุปกรณขับเสียง (audio devices)
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อุปกรณแสดงผลหนาจอ (Display Devices)


เทอรมินอล (Terminals)




พบเห็นไดกับจุดบริการขาย (POS - Point Of Sale) ทั่วไป
หรือจุดใหบริการลูกคาเพื่อทํารายการบางประเภท
เชน ตูฝากถอน ATM
จอภาพมีขนาดเล็กกวาจอภาพ
ที่ใชกับคอมพิวเตอรโดยทัว่ ไป
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อุปกรณแสดงผลหนาจอ (Display Devices) (ตอ)


จอซีอารที (CRT Monitors)





ใชกับเครื่องพีซีทั่วไป
อาศัยหลอดแกวแสดงผลขนาดใหญ
ที่เรียกวา หลอดรังสีคาโธด
(cathode ray tube)
มีขนาดตั้งแต 14, 15, 16, 17, 19, 20
และ 21 นิว้ เปนตน
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อุปกรณแสดงผลหนาจอ (Display Devices) (ตอ)


จอแอลซีดี (LCD Monitors)





อาศัยการทํางานของโมเลกุลชนิดพิเศษที่เรียกวา liquid crystal
มีขนาดบางและสะดวกในการเคลื่อนยายมากกวา
ไมเปลืองพื้นทีส่ ําหรับการทํางาน
ปจจุบันยังมีราคาที่แพงกวา
จอแบบซีอารทีมาก
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อุปกรณแสดงผลหนาจอ (Display Devices) (ตอ)


โปรเจคเตอร (Projectors)



นิยมใชสําหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือการนําเสนอผลงาน (presentation)
ทําหนาที่เปนเหมือนอุปกรณชวยขยายภาพขนาดเล็กใหไปเปนภาพขนาดใหญ
ที่บริเวณฉากรับ
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อุปกรณสําหรับพิมพงาน (Print Devices)


เครื่องพิมพแบบดอทเมตริกซ (Dot matrix Printer)




อาศัยหัวเข็มพิมพกระทบลงไปที่ผาหมึกและตัวกระดาษโดยตรง
เหมาะกับการพิมพเอกสารประเภทมีสําเนา (copy)
นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เครื่องพิมพแบบกระทบ (impact printer)
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อุปกรณสําหรับพิมพงาน (Print Devices) (ตอ)


เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer)




มีความคมชัดมากกวาเครื่องพิมพแบบอืน่
อาศัยการทํางานของแสงเลเซอร
ขอเสียคือไมสามารถพิมพเอกสารที่เปนแบบสําเนา (copy) เหมือนกับ
เครื่องพิมพแบบดอทเมตริกซได
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อุปกรณสําหรับพิมพงาน (Print Devices) (ตอ)


เครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต (Ink-jet Printer)




อาศัยน้ําหมึกพนลงไปบนกระดาษ
เลือกใชไดทั้งหมึกสีและขาวดํา
มีทั้งแบบทีม่ ีราคาถูกที่ใชงาน
ตามบานทั่วไป และเครื่องขนาดใหญ
ราคาแพงสําหรับงานพิมพโปสเตอร
ขนาดใหญ
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อุปกรณสําหรับพิมพงาน (Print Devices) (ตอ)


พลอตเตอร (Plotter)






นิยมใชกับการพิมพเอกสารขนาดใหญ
ที่ตองการความละเอียดสูง เชน
ภาพโฆษณา แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
อาศัยการวาดภาพดวยปากกาความรอน
เขียนลงไปที่กระดาษ
อาจพบเห็นไดนอ ยลง เนือ่ งจากการเขามา
แทนที่ของเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต
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อุปกรณขับเสียง (Audio Devices)


ลําโพง (Speaker)




เปนอุปกรณสําหรับชวยขับเสียงออกจากคอมพิวเตอร
มีราคาถูกมากตั้งแตรอ ยกวาบาทจนถึงหลักพัน
เหมาะสําหรับฟงเสียงเพลงหรือเสียงประกอบภาพยนตร
รวมถึงเสียงที่ไดจากการพูดผานไมโครโฟน เปนตน
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อุปกรณขับเสียง (Audio Devices) (ตอ)


หูฟง (Headphone)





นิยมใชสําหรับการฟงเสียงแบบสวนตัว
บางรุนอาจพบไดทั้งหูฟงและไมโครโฟนอยูในตัวเดียวกัน
มีใหเลือกหลายชนิดทั้งทีแ่ บบมีสายเชื่อมตอและแบบไรสาย
ราคามีตั้งแตไมกี่รอ ยบาทจนถึง
หลักพันขึ้นอยูกับคุณภาพและ
ยี่หอของบริษัทผูผลิต
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