
คําศัพทคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 

 

API  :  เอพีไอ 
     ยอมาจาก Application Program Interface  (โปรแกรมตอประสานกบัโปรแกรมประยุกต) หมายถึง 
วิธีการอยางหนึ่งที่ทาํใหผูใชคอมพิวเตอรรูสึกวา การใชคอมพิวเตอรงายขึ้นกวาเดิม เชน API จะกําหนดขั้นตอน
มาตรฐานใหโปรแกรมประยุกตตางๆ ทํางาน  โดยวิธีใหผูใชเลือกจากรายการคําสัง่ (menu) หรือตอบคําถามใน   
กรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะตองจําคําสั่งอยางแตกอน  การใชระบบวินโดวบนเครื่องพซีี (PC) ก็ดี              
โอเอส/2 (OS/2) ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอชก็ดี  ลวนเปนตวัอยางที่เหน็ไดชัดของการนํา API มาใช 
 
Application Program  :  โปรแกรมประยุกต 
 หมายถงึ โปรแกรมประเภทตางๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความตองการในการทํางาน  เชน โปรแกรมบัญชี  
หรือโปรแกรมฐานขอมูล 
 
Authentication  :  การพิสจูนตัวจรงิ 

1. หมายถงึ กระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
2. ทางเครือขาย (network)  หมายถงึ การตรวจสอบวา ผูที่เขามาใชเปนบุคคลที่มีสิทธิใชเครือขายหรือไม 

เชน การกาํหนดใหใสชื่อผูใช (user name) และรหัสผาน (password) กอนเริ่มใชงาน เปนตน 
 
B2B  :  บีทูบ ี
 ยอมาจาก Business to Business หมายถึง  การทําธุรกิจทางอนิเตอรเน็ตระหวางบริษัทหรือระหวาง
หนวยงานหรือองคกรตางๆ 
 
B2C :   บีทูซี 
 ยอมาจาก Business to Customer  หมายถึง  การทาํธรุกิจกับลูกคาตามบานทางอนิเตอรเน็ต  เชน การ
ที่เราสามารถสั่งซื้อหนังสือผานทางเว็บชือ่ amazon.com 
 
Bandwidth  :  ความกวางของแถบความถี่, แบนดวิธ 
 หมายถงึ ปริมาณขอมูลที่สามารถสงผานทางสายอิเล็กทรอนิกส เปนการบอกถึงความเร็วของการไหล
ของขอมูล (มกัใชหนวยเปนเมกะบิตตอวนิาที) 
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Benchmark  :  การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ, เกณฑมาตรฐาน 
 หมายถงึ  การทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการประมวลผล หรือการทํางานของโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึง่ หรืออุปกรณคอมพิวเตอรชนิดใดชนดิหนึง่  โดยเทยีบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน 
 
BIOS  :  ไบออส 

ยอมาจาก Basic Input/Output System  เปนชื่อโปรแกรมชุดหนึง่ซึ่งจะควบคุมการทํางานของ
คอมพิวเตอร ในสวนที่เกี่ยวกับการนําขอมูลเขาไปเก็บและการแสดงผล (หนวยบนัทกึ แผงแปนอักขระ จอภาพ)  
คอมพิวเตอรสวนใหญจะเกบ็ไบออสนี้ไวในชิปตัวหนึง่ทีส่รางมาใหอยูในเครื่องคอมพิวเตอร (built in) หรือที่
เรียกวา “รอม”  (ROM) เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องจะอานคําสัง่ในไบออสกอนเสมอ 
 
Bluetooth  :  บลูทธู 
 หมายถงึ  เทคโนโลยทีีท่ําใหสามารถตออุปกรณ เชน โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรแบบพกพา (laptop 
computer)  กับเครือขายไดโดยไมตองใชสาย (wireless)  หรือที่เรียกวา “ไรสาย”  แตใชคลื่นวิทยเุปนพาหะ 
 
Bus  :  บัส 
          คือเสนทางรับ-สงสัญญาณ ทั้งขอมูลและคอนโทรล ที่เชือ่มถึงอุปกรณทุกๆ ชิน้ในเครื่องคอมพวิเตอรหรือ
เน็ตเวิรค เมื่อมีการสงสัญญาณขอมูล เฉพาะอุปกรณทีถ่กูแอดเดรสหรือระบุไวเทานัน้จึงจะรับขอมูลกอนนั้นได  
            ในเครื่องคอมพวิเตอร บัสจะหมายถึง เสนทางขอมูลที่เชื่อมระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณที่  
เสียบเขากับสล็อตตางๆ บนเมนบอรดของเครื่อง คอมพวิเตอร เชน ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, ซาวดการด 
และกราฟกการด เปนตน  
 
Cache  :  แคช 
               1. หมายถงึ สวนหนึง่ของความจํา (memory) ที่ถกูกนัไวเกบ็ขอมูลที่จะตองการใชเปนการชั่วคราว  การ
เขาถึงหนวยความจาํสวนนีจ้ะทาํไดเร็วกวาธรรมดามาก  ในการโฆษณาขายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  มักจะมบีง
บอกไวดวยเสมอวา หนวยความจาํแคชนีม้ีขนาดความจุเทาใด เชน 256 Kcache เปนตน  เพราะเปนการแสดงถึง
ประสิทธิภาพของเครื่องอยางหนึง่  เรียกเต็มๆ วา cache memory (หนวยความจําแคช) 

  2.  ในทางอนิเตอรเน็ต  หมายถงึ ที่เก็บขอมูลจากเว็บเพจทีเ่พิง่เปดดูมาไดไมนาน  เพื่อประโยชนในการ
แสดงเว็บเพจเดิมไดเร็วขึ้นเมือ่ตองการจะกลับมาดูทีห่นานั้นๆ อีกในภายหลงั 
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Clustering  :  คลัสเตอรริ่ง 
           หมายถึง การนําคอมพิวเตอรซึง่มีสมรรถนะธรรมดาหลายๆ เครื่องมาเชื่อมตอเขาดวยกนัดวยขายงาน
บริเวณเฉพาะที่ (LAN) แลวชวยกนัประมวลผลโปรแกรมที่ตองใชพลังคํานวณและเวลาในการประมวลผลสูง   
โดยมีการกระจายโปรแกรมเปนสวนๆ ไปประมวลผลตามเครื่องตางๆ วิธีนีท้าํใหไมตองใชซุปเปอรคอมพิวเตอร 
(supercomputer) ซึ่งมีราคาแพงมากกับงานที่ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการคํานวณสงู 
 
Computer  :  คอมพิวเตอร 
  คือ อุปกรณชนิดหนึ่งที่ทาํงานดวยระบบอิเล็กทรอนกิส สามารถจําขอมูลและคําสัง่ได ทาํใหสามารถ
ทํางานไปได โดยอัตโนมัติดวยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใชประโยชนในการคํานวณหรือการทํางานตางๆ ไดเกือบ
ทุกชนิด ม ี3 ขนาด คือ ขนาดใหญ (Main Frame) ขนาดกลาง (Mini Computer) และขนาดเล็กที่กาํลังไดรับความ
นิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกวา ไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer) หรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computer) ที่เรียกกนัยอๆ วา พีซี  ปจจุบันการใชระบบเครือขายทําใหเราสามารถใชคอมพิวเตอรเปนที่คนหา
ขอมูลตางๆ ส่ือสารได นอกเหนือไปจากการใชเพื่อการคํานวณตามวัตถปุระสงคดั้งเดมิของผูประดิษฐ  
 
CPU :  ซีพีย ู
           คือ สวนหนึง่ของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนาทีค่วบคุมการทาํงานของสวนอื่นๆ โดยทั่วไปแลว ซีพยีูจะ
ประกอบไปดวยหนวยควบคมุ (Control Unit), หนวยประมวลผลคณิตศาสตรและตรรกศาสตร (Arithmetic and 
Logic Unit; ALU) และหนวยความจํา ไดแก รีจีสเตอร (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)  
              หนวยควบคุมจะอานคําสัง่ (Instruction) จากหนวยความจาํ และถอดรหสั (Decode) คําสั่งเหลานั้น
ออกมาเปนสญัญาณที่ใชควบคุมสวนตาง ๆของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งหมายรวมถงึการสงผานขอมูลไปมา
ระหวางหนวยความ จําและหนวยประมวลผลเอแอลยู หรือกระตุนการทํางานของอปุกรณประกอบ (Peripheral) 
เพื่อนาํเขา (Input) หรือสงออกขอมูล (Output)  
              พาราเลลคอมพวิเตอร (Parallel Computer) จะมีซีพยีูทาํงานรวมกนัอยูหลายตวั โดยจะมีการใชงาน
ทรัพยากรหรือรีซอรส (Resource) ตางๆ รวมกนัดวย เชน หนวยความจําและเพอริเฟอรรัล เปนตน “โปรเซสเซอร” 
อาจใชแทน “ซีพีย”ู ได แมวาโดยปกติแลวจะไมรวมแรมและรอมเขาเปนสวนหนึ่งของโปรเซสเซอรก็ตาม 
เชนเดียวกับไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) รุนใหม ที่แมวาบางรุนอาจรวมแรมและรอมเขาไวบนแผนวงจร
อิเล็กทรอนกิส หรือไอซี (Integrated Circuit; IC) เดียวกนั  
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Cracker  :  แคร็กเกอร 
 หมายถงึ ผูที่มคีวามสุขกับการพยายามเขาไปในระบบคอมพิวเตอรที่ตนเองไมมีสิทธเิขาไปยุงเกี่ยว      
และมักจะทําใหเกิดความเสยีหายกับระบบนั้นๆ คลายกบัแฮกเกอร (hacker)  แตแฮกเกอรมีความหมายกวางกวา  
ไมไดหมายถงึผูที่พยายามเจาะเขาไปในระบบอยางเดียวเหมือนแคร็กเกอร  แตมีความหมายในเชิงสรางสรรค  
และมีจรรยาบรรณมากกวา  แตโดยทั่วไป คนมักจะนาํมาใชในความหมายคลายๆ กนั 
 
DDoS  :  ดีดอส 
           คือ ลักษณะหรือวธิีการหนึง่ของการโจมตีเครื่องคอมพวิเตอร  เปาหมายหรอืระบบเปาหมายบน
อินเทอรเน็ตของแฮกเกอร เพื่อทาํใหระบบเปาหมายปฏิเสธหรือหยุดการใหบริการ (Denial-of-Service)  
             การโจมตีจะเกิดขึ้นพรอมๆ กนัและมีเปาหมายเดียวกนั โดยเครื่องที่ตกเปนเหยื่อทั้งหมด (เครื่องที่ติดเชื้อ
จากการแพรกระจายตัวของโคดรายซึ่งเปนเครื่องมือของแฮกเกอรสําหรับการควบคุมระบบ) จะสรางขอมูลขยะ
ข้ึนมา  แลวสงไปที่ระบบเปาหมาย  
             กระแสขอมูลที่ไหลเขามาในปริมาณมหาศาลทาํใหระบบเปา หมายตองทํางานหนกัขึ้นและชาลงเรื่อยๆ 
เมื่อเกินกวาระดับที่รับได ก็จะหยุดการทาํงานลงในที่สุด อันเปนเหตุใหผูใชไมสามารถใชบริการระบบเปาหมายได
ตามปกต ิ
 
DDR SDRAM  :  ดีดีอารเอสดีแรม 
             คือ เอสดีแรม (SDRAM) ที่ตามทฤษฎีแลว สามารถพฒันาใหสามารถทํางานที่ความเร็วสูงขึ้นถงึ 
200MHz (เมกะเฮิรตซ) และมีความสามารถในการรับสงขอมูลเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา คอื รับสงขอมูลไดทั้งทัง้ขาขึ้น
และขาลงของสัญญาณคล็อก เทียบกับเอสดีแรมปกติที่จะรับสงขอมูลเฉพาะขาขึ้นของสัญญาณคล็อกเพียง     
ดานเดียว  
 
Dead link  :  การเชื่อมโยงเสีย 
 หมายถงึ ไฮเปอรลิงก (hyperlink) ในเว็บเพจที่เมื่อกดเมาสเลือกไปแลว ไมนาํไปสูหนาที่ควรจะไป       
อาจเปนเพราะแฟมขอมูลนัน้ถูกลบไปแลว หรือเครื่องทีเ่ก็บแฟมขอมลูนั้นเสยี (down) อยูก็ได 
 
DRAM  :  ดีแรม 
 ยอมาจาก Dynamic Random Access Memory (แรมแบบพลวัต)  โดยปกตนิั้น คอมพิวเตอรจะใชชิป   
2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และแบบเอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรมนี้จะมีราคาถูกกวา เพราะวาชิปแบบนี้
นั้น  คอมพิวเตอรจะตองนําเอาขอมูลกลับไปไว ณ ที่เดิมเปนระยะๆ มฉิะนัน้อาจจะลืมได 
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DVD Audio  :  ดีวีดีออดิโอ 
           คือฟอรแมตมาตรฐานสาํหรับขอมูลเสียง ซึ่งมคีุณภาพสูงกวาฟอรแมต CD ในปจจุบนั อาทิ ระบบ 
Dolby Digital AC-3 และระบบเสียงเซอรราวด บันทึกเสยีงไดนานสุดถงึ 2 ชั่วโมงเต็ม ทัง้ยังซัพพอรตเทคโนโลยี
ปองกนัการก็อปปขอมูลหรือขโมยขอมูลดวย  
 
DVD Video  :  ดีวีดีวีดีโอ 
           คือฟอรแมตมาตรฐานที่ใชกนัใน “ฮอลลีวูด” (Hollywood) หรือในวงการภาพยนตร เพื่อการบันทึก
ขอมูลภาพ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง รวมถึงขอมูลเสียง แนนอนวามีคุณภาพสงูกวาฟอรแมต CD และมี
ความจุสูงสุดประมาณ 17 กิกะไบต  
 
DVD+RW  
           DVD+RW เปนเทคโนโลยทีี่รวมกนัพัฒนาข้ึนโดยบริษัทฮวิเลตตแ พคการด, มิตซูบิชิ, ฟลิปส, ริโค, โซนี,่ 
เดลล, คอมแพค และยามาฮา ซพัพอรตการ Re-Writable และสามารถใชไดกับทั้งเครื่องเลน DVD และไดรฟ 
DVD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถใชเขียนหรืออานแผน DVD-RAM ได แตกับแผน CD-R และ CD-
RW ไมมีปญหา เพราะเทคโนโลยนีี้มพีื้นฐานเดียวกับ CD-R และ CD-RW มีความจุ 4.7GB ตอหนา สามารถ
เขียนทับไดกวา 1,000 คร้ัง สวนเวอรชั่นทีส่ามารถ Re-Writable ไดคร้ังเดียวนั้น จะเรียกวา DVD+R  
 
DVD-R  :  ดีวีดี-อาร 
           เปนมาตรฐานดวีีดซีึ่งคิดคนและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไพ โอเนยีร (Pioneer) มีความจ ุ4.7GB (กิกะไบต) 
ตอหนา คุณสมบัติจะคลายกับ DVD-ROM คือใชเขียนไดคร้ังเดียว แรกเริ่มเดิมทีตัง้ใจจะพฒันาขึ้นมาสาํหรับผูใช
ระดับโปรเฟสชั่นแนลเทานัน้ภายใตมาตรฐาน DVD-R (A) แตปจจุบันไดมีการพัฒนาเวอรชัน่สําหรับผูใชทั่วไป
ออกมารวมทาํตลาดดวยภายใตมาตรฐาน DVD-R (G) ขอแตกตางระหวาง  2  เวอรชั่นก็คือ เวอรชัน่ A จะ        
ซัพพอรตการทํามาสเตอรร่ิงและมีเทคโนโลยีปองการกอ็ปปขอมูล ขณะที่เวอรชัน่ G ไมมี คุณสมบัติเดนอีก
ประการหนึ่งของ DVD-R ก็คือ สามารถเลนไดกับทัง้เครื่องเลน DVD ทั่วไปและไดรฟ DVD-ROM ของเครื่อง
คอมพิวเตอร  
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DVD-RAM  :  ดีวีดีแรม 
           เปนเสมือนหนึง่ฮารดดิสก มีการอานเขียนขอมลูแบบสุมหรือแรนดอม (Random) เดิมมีความจุเพียง 
2.6GB ตอหนา แตถูกปรับปุรงใหเปน 4.7GB ตอหนาในภายหลัง และในปจจุบนัแผน DVD-RAM แบบดับเบิล
ไซดจะมีความจุสูงสุดถึง 9.4GB สามารถเขียนทับไดมากกวา 100,000 คร้ังโดยไมตองรีฟอรแมตกอน อยางไรก็
ตาม DVD-RAM มีขอจํากัดคือ ไมสามารถเลนกับเครื่องเลน DVD หรือไดรฟ DVD-ROM ได จําเปนตองเลนกบั
ไดรฟ DVD-RAM โดยเฉพาะเทานัน้  
 
DVD-ROM  :  ดีวีดีรอม 
          รายละเอียดเชิงเทคนิคโดยทัว่ไปจะเหมือนกนักบั DVD Video คือฟอรแมตมาตรฐานที่ใชกนัใน “ฮอลลี
วูด” (Hollywood) หรือในวงการภาพยนตร เพื่อการบันทึกขอมูลภาพ ทัง้ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิง่ รวมถงึขอมูล
เสียง มีคุณภาพสูงกวาฟอรแมต CD และมีความจุสูงสุดประมาณ 17 กิกะไบต แตทีพ่ิเศษกวาคือ สามารถใชกับ
คอมพิวเตอรไดดวย เพื่อการบันทึกขอมูลประเภทดาตาอื่นๆ  
 
DVD-RW   :  ดีวีดี-อารดับเบิลย ู
            เปนมาตรฐานที่พฒันาตอยอดจาก DVD-R ใหมีความสามารถทัง้อานและเขียน มีความจ ุ4.7GB (กิกะ
ไบต) ตอหนา สามารถบนัทกึขอมูลซํ้า (Re-Written) ไดประมาณ 1,000 คร้ัง และสามารถเลนไดกับทัง้เครื่องเลน 
DVD ทัว่ไปและไดรฟ DVD-ROM ของเครื่องคอมพวิเตอรเชนเดียวกับ DVD-R  
 
EEPROM  :  อีเอ็ปรอม 
  คือหนวยความจํารอม (ROM) ที่ผูใชสามารถลบหรือแกไขหรือเขียนซ้าํขอมูลที่บรรจอุยูภายในได และ
สามารถกระทาํซ้ําไดหลายครั้ง โดยอาศัยแอพพลิเคชัน่ทีใ่ชกําลังไฟฟาสูงกวาปกต ิEEPROM จะตางจาก 
EPROM ตรงที่ไมจําเปนตองถอดออกจากเครื่องคอมพวิเตอรเพื่อทาํการแกไขขอมูล การลบขอมลูใน EEPROM 
จะเปนการลบขอมูลทั้งหมด ไมสามารถเลอืกลบเฉพาะบางสวนได อยางไรก็ตามมนัมีอายุการใชงานจํากัดขึ้นอยู
กับจํานวนครั้งในการลบหรือแกไขขอมูล เชน 10 คร้ังหรือ 100 คร้ัง รูปแบบพิเศษของ EEPROM คือ
หนวยความจาํแฟลช (Flash Memory) ซึ่งใชระดับไฟปกติในเครื่องพซีีสําหรับการลบหรือเขียนหรอืแกไขขอมูล  
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EPROM  :  เอ็ปรอม 
          คือ พรีอม (PROM) ซึ่งสามารถลบและนํามาใชซ้าํได การลบขอมูลในเอ็ปรอมสามารถทาํไดโดยการนาํไป
ตากแดด รังสอุีลตราไวโอเลตในแสงแดดจะทําปฏกิิริยากับชิพหนวยความจาํและลบขอมูลทั้งหมดออกไป อยางไร
ก็ตามการลบขอมูลจะเกิดขึ้นภายใตแสงแดดจัดเทานัน้ แสงแดดที่สองผานเขามาในหองอาจมปีริมาณรังสีอุลตรา
ไวโอเลตไมเพยีงพอสาํหรับกระบวนการดงักลาวได  
 
Firewall  :  ไฟรวอลล 
          1.  หมายถงึ คอมพิวเตอรหรือโปรแกรมในเครือขายทีม่ีหนาที่ปองกันไมใหบุคคลภายนอกบกุรุกเขามา
ขโมย หรือทําลายขอมูลในระบบได 
          2.  หมายถงึ คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนตวักัน้การสงผานขอมลูเขา/ออก ระหวางในระบบกับนอกระบบ 
(มักหมายถงึอนิเตอรเน็ต)  โดยไฟรวอลลจะยอมใหผานเฉพาะการสงขอมูลที่ปลอดภัยตรงกับนโยบาย (policy) 
ที่ตั้งเอาไวใหผานไดเทานัน้ 

 
Flash Memory  :  หนวยความจําแฟลช 
               คือ หนวยความจาํประเภท "นอนโวลาไทล" (Nonvolatile) ซึ่งสามารถลบหรือแกไขขอมูลที่จัดเก็บไวใน
ยูนิตของหนวยความจําที่เรียกวา "บล็อก" (Block) ได ขอแตกตางระหวาง "EEPROM" กับ "Flash Memory" คือ
การลบหรือแกไขขอมูล ซึ่ง "EEPROM" จะกระทาํในระดบัไบต หมายความวา "Flash memory" จะทํางานไดเร็ว
กวา  
              "Flash Memory" มักถูกใชสําหรบัการเก็บคอนโทรลโคด เชน ไบออส ( Basic Input/Output System; 
BIOS) เนื่องจากงายตอการอัพเดทขอมูล อยางไรก็ตาม มันไมสามารถนํามาใชงานแทน "แรม" (RAM) ได เพราะ
แรมตองการการระบุตําแหนงในระดับไบต ไมใชบล็อก  
 

             "Flash" เปนชื่อที่ไดมาจากพฤติกรรมของชิพทีน่าํมาใช ซึ่งสามารถลบขอมลูที่บรรจุภายในเซลไดดวยการ
กระทาํเพยีงครั้งเดียว  
            ปจจุบัน "Flash Memory" ถูกใชในอุปกรณดิจิตอลชนิดตางๆมากมาย เชน โทรศัพทมือถือ, กลองดิจติอล, 
แลนสวิตช, พีซีการดสําหรับโนตบุค, เซ็ตทอ็ปบ็อกซ, คอนโทรลเลอร ฯลฯ  
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Free Software  
             เปนคําที่มีคนเขาใจผิดกันมาก เพราะคําวา Free ใน Free Software นัน้หมายถงึ "เสรีภาพ" หรือ 
"อิสรภาพ" ไมใช "ราคา" ดงันั้นเราจึงเรยีก Free Software วา "ซอฟตแวรเสรี" ซึ่งมีแนวคิดหรือคอนเซ็ปตเดียวกนั
กับ “โอเพนซอรส” (Open Source)  
             สําหรับนิยามของคําวา Free Software นัน้ มอียูทั้งหมด 4 ขอดวยกัน คือ  
                  1. มีเสรีในการรันหรือใชซอฟตแวรสําหรับทกุๆวัตถุประ สงค  
                  2. มีเสรีในการปรับปรุงแกไขซอฟตแวร เพื่อใหเหมาะสมกบัความตองการ  สําหรับขอนี้นัน้ จาํเปน     
ที่เราจะตองรูกอนวา การปรับแตงซอฟตแวรตองกระทาํในสวนที่เปนซอรสโคดเทานั้น หากไมมีซอรสโคด ก็ไม
สามารถทําได หรืออาจจะไดแตยากมากๆ  
                 3. มีเสรีในการกอ็ปปซอฟตแวรเพื่อเผยแพรไปยังผูอ่ืนไมวาจะมีราคาคาตวัหรือไมก็ตาม  
                 4. มีเสรีในการเผยแพรซอฟตแวรที่ไดรับการปรับแตงใหเหมาะสมตามความตองการแลว  
                 จากนิยามทั้ง 4 ขอ เมื่อคําวา Free ถูกตีความไปเปนคําวา “เสรีภาพ” หรือ “อิสรภาพ” แลว เชื่อวา
หลายๆ คนคงไดรับความกระจางกับคําถามที่วา “ทําไมฟรีซอฟตแวรถึงขายได???” หรือ “ทําไมลนีุกซจงึไมใช   
ของฟร?ี?? ไหนบอกวาเปนฟรีซอฟตแวร”  
                  อยางไรก็ตาม รายไดจากการจําหนายฟรีซอฟตแวรจะกลายเปนทนุสาํหรับการพัฒนาฟรีซอฟตแวร
ใหดีข้ึนตอไป เพราะกองทัพตองเดินดวยทอง และอาสาสมัครที่เขามารวมพัฒนาฟรซีอฟตแวรก็เปนมนษุยคนหนึ่ง
เชนกนั จําเปนตองมีรายไดเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งรายไดเหลานัน้ก็มาจากเงนิบริจาคและจากการ
จําหนายฟรีซอฟตแวรนั่นเอง  
 
FrontSide Bus  :  ฟรอนตไซดบัส 
            คือชองทางการสือ่สารขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร ที่เชื่อมระหวางโปรเซสเซอรกับหนวยความจาํหลกั 
หรือแรม  
 
Gateway  :  ประตูสัญญาณ 
 หมายถงึ  ประตูสัญญาณทีต่อเชื่อมไวระหวางเครือขายคอมพิวเตอรที่ใช คอมพิวเตอรตางตระกูลกัน 
(ตระกูลพีซ,ี  ตระกูลแมคอินทอช) ในกรณีที่ตองการแยกเครือขายทัง้สองออกจากกัน ก็เพียงแตปดสวิทซตัวประตู
สัญญาณนี้เสยีเทานัน้เอง 
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Gopher  :  โปรแกรมโกเฟอร 
 เปนชื่อโปรแกรมที่ทาํใหเราสามารถอานขอมูลจากอนิเตอรเน็ตได  เร่ิมดวยการชวยหาแฟมขอมูลใน
ลักษณะทีเ่ปนแบบเมนู  กลาวคือ มีรายการใหเลือก  เมือ่พบแลวก็สามารถเก็บลงในจานบนัทึก หรือส่ังพมิพ
ออกมาได คําวา Gopher นัน้ วากนัวามาจากคําวา go for  หรือที่แปลวา “ไปเอามา” (go to get things) 
 
Hacker  :  แฮกเกอร, นักเลงคอมพิวเตอร 
              คํานีเ้ปนชื่อที่ใชเรียกพวกที่มีความชํานาญในการใชคอมพวิเตอรไปในทางที่ผิดกฎหมาย เชน แอบขโมย
ขอมูลจากคอมพิวเตอรในเครือขาย หรือแอบแกตัวเลขในธนาคารเพือ่ถอนเงินออกมาใชเอง  คําวา hack อาจ
หมายถงึ การแอบปรับแกหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยไมถกูตองกฎหมาย หรือไมก็แกแลวยิ่งกลบัทาํ
ใหแยลง 
 
Hub  :  ฮับ 

หมายถงึ อุปกรณที่ใชในการแยกเครือขายออกเปนชุดๆ ละสาย จะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอรแตละเครื่อง 
 
IMAP  :  ไอแมป 

ยอมาจาก Internet Message Access Protocol  หมายถึง โพรโตคอลที่อนุญาตใหผูใชสามารถเขาถึง
และเปลี่ยนแปลงขอมูลในเมลเซิรฟเวอร (mail server) ไดโดยไมวาผูใชจะเขามาอานเมลจากเครือ่งคอมพวิเตอร
ใดก็ตาม ก็จะเห็นขอมูลอีเมลเหมือนเดิม  เนื่องจากขอมลูเหลานี้เก็บไวในเมลเซิรฟเวอรที่เดียว  ตางกับโพรโตคอล 
POP โพรโตคอล IMAP สามารถใชสราง ลบ และเปลี่ยนชื่อ  ตูไปรษณีย (mail box) ได  สามารถตรวจดูวามี
จดหมายหรืออีเมลใหมเขามาหรือไม คนหาคําที่ตองการในจดหมายได  แตไมสามารถสงจดหมาย หรืออีเมลได  
โดยมากจะใชรวมกับ SMTP ซึ่งเปนโพรโตคอลที่ใชในการสงจดหมาย ตรวจดูวา มีจดหมายหรืออีเมลใหมเขามา
หรือไม  คนหาคําที่ตองการในจดหมายได  แตไมสามารถสงจดหมายหรืออีเมลได  โดยมากจะใชรวมกับ SMTP 
ซึ่งเปนโพรโตคอลที่ใชในการสงจดหมาย 

 
Input device  :  อุปกรณรบัเขา 

หมายถงึ เครื่องมือหรืออุปกรณที่สามารถอานขอมูล และสงขอมูลเขาไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอรได  
เพื่อใหทําการประมวลผลตอไป  โดยอุปกรณนี้จะสงขอมูลหรือโปรแกรมไปยังหนวยความจาํกอน  ถาเปน
คอมพิวเตอรเมนเฟรมก็จะมหีลายชนิด  เปนตนวา หนวยขับจานบนัทกึ หนวยขับแถบบันทกึ  เครื่องกราดภาพ 
ฯลฯ  ถาเปนไมโครคอมพิวเตอร ก็รวมถงึแปนพิมพ  เมาส ฯลฯ ดวย 
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Internet Service Provider  :  ผูใหบริการอินเตอรเน็ต 
ใชตัวยอวา ISP (ไอเอสพี)  หมายถงึ  บริษัทที่จัดบริการใหลูกคาเขาสูอินเตอรเน็ตได 

 
Instant Messaging  :  การสงขอความถงึไดทันท ี
           หมายถึงโปรแกรมที่ใหผูใชสามารถสงผานขอความ, ตัวอักษร, ภาพนิง่, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟลมัลติมีเดีย 
หรือคุยตอบโตกันไดแบบเรียลไทม ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
 
Instruction  :  คําสั่งเครื่อง 
            คือ คําสั่งที่ส่ังโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหโปรเซสเซอรทํางานตามทีต่องการ  ในระดับลางสุด  
อินสตรัคชั่นแตละอินสตรัคชั่นจะประกอบไปดวย 0 และ 1 เรียงตอๆกันอยู ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและวิธีการ
ประมวลผล  เชน บวกหรือลบ    พื้นที่ที่ใชเก็บจํานวนหรอืผลลัพธที่ใชในการประมวลผล หรือแอดเดรสของอิน  
สตรัคชั่นถัดไปในหนวยความจํา (ข้ึนอยูกับประเภทของอินสตรัคชั่น) ไมวาจะเปนการอางองิแอดเดรสแบบ
ทางตรง (Direct) หรือทางออม (Indirect) จะเปนพืน้ทีเ่ฉพาะที่เรียกวา "รีจีสเตอร" (Register)   ในภาษาแอส    
เซมเบลอร (Assembler) ของคอมพวิเตอร คําสั่งแตละสเตทเมนทจะเทากับ 1 อินสตรัคชั่น แตสําหรับใน
ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูงแลว คําสั่งแตละสเตทเมนทจะเทากับหลายๆ อินสตรัคชั่นรวมกนั  
 
IP address  :  หมายเลขไอพี 
 หมายถงึ หมายเลขของเครื่องคอมพวิเตอรที่อยูบนเครือขายทีโ่พรโตคอลไอพี (Internet Protocol) เปน   
ผูกําหนด  เปนเลข 32 บิต มีคาระหวาง 0-255 นิยมเขยีนเปนเลขฐานสิบ ส่ีจาํนวน แยกจากกนัโดยใชจุด   เชน 
161.200.92.245, 10.0.2.15 เปนตน 
 
LAN  :  แลน 
            ยอมาจาก (Local Area Network) คือ ขายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถงึ การตอเชื่อมคอมพิวเตอร
หลายเครื่องเขาดวยกันเปนเครือขาย แตละเครื่องจะอยูในบริเวณใกลๆ กัน เชน ในอาคารเดียวกนั คอมพิวเตอร
เหลานี้จะทํางานรวมกนัได ใชขอมูลหรือโปรแกรมรวมกันได ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล หรือใชอุปกรณ
บางอยางรวมกันได เชน เครือ่งพิมพ นับเปนการประหยัดคาใชจายไดเปนอยางดี  
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Linux  :  ลีนักซ,  ลีนุกซ, ไลนักซ, ลีนกิซ 
หมายถงึ ระบบปฏิบัติการหนึ่งที่มีลักษณะคลายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) ออกแบบเพื่อใหใชกับ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  (PC)  ได เนื่องจากลนีุกซเปนระบบปฏิบัติการที่ใหใชฟรีๆ จึงเปนที่นาจับตามองวา
จะเปนที่นยิมในอนาคตและสูกับระบบปฏิบัติการวนิโดวสของไมโครซอฟทไดหรือไม 
 
Mainframe :  เมนเฟรม  คอมพิวเตอรขนาดยกัษ 

หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอรขนาดใหญที่มสีมรรถนะสงูยิง่ มหีนวยความจําขนาดมหมึา  มีสถานี
ปลายทางหลายสถาน ี มีอุปกรณนําขอมลูเขา และแสดงผลไดหลากหลายรูปแบบ  คอมพิวเตอรขนาดใหญนี้ 
ตองอยูในหองที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดเปนอยางดี (เพราะตองการความเยน็มาก)  หองตองมขีนาดใหญ  
นอกจากนีเ้ครื่องขนาดนี้ยงัใชกําลงัไฟสูงและมีราคาแพงมาก 
 
MalWare  :  มัลแวร 
  หรือโปรแกรมประสงคราย (Malicious Application; MalWare) คือโปรแกรมที่ทาํงานแบบไมหวังดีกับ
ระบบคอมพิวเตอร อันหมายรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร (Virus), หนอนคอมพิวเตอร (Worm), มาโทรจัน (Trojan 
Horse), โปรแกรมแอบดักขอมูล (Spyware), โปรแกรมโฆษณา (Adware), Backdoor, Key Logger ฯลฯ 
 
Memory  :  หนวยความจาํ 
             คือ อุปกรณอิเลคทรอนิกสที่ใชเกบ็โปรแกรมและขอมูลบางสวน ซึ่งไมโครโปรเซสเซอรสามารถเขาถงึได
เร็วที่สุด บางครั้งคําวา “หนวยความจํา” อาจใชแทนคําวา “แรม” (RAM; Random Access Memory) ซึ่งเปน
หนวยความจาํชนิดหนึง่ได  
 
Motherboard  :  มาเธอรบอรด 
           หรือ เมนบอรด คือ แผงวงจรหลักของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่ทาํหนาที่เชื่อมตอการทาํงานของอุปกรณ
ประกอบตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร รูปแบบโดยทั่วไปของเมนบอรดในปจจุบันจะเปนแบบ AT ซึ่งอางองิตาม
แบบดั้งเดิมของไอบีเอ็ม และ ATX ซึ่งเปนรูปแบบที่พัฒนาตอจาก AT มาอีกขั้นหนึ่ง   สวนประกอบหรืออุปกรณ
ประกอบที่มาตอกับเมนบอรด ไดแก ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor), หนวยความจาํ (Memory), ไบออส 
(BIOS), เอ็กซแพนชัน่สล็อต (Expansion Slot) และชองตออินเตอรคอนเนคติง้ (Interconnecting)   อุปกรณอ่ืนๆ
นอกเหนือจากที่กลาวมาสามารถเชื่อมตอกับเมนบอรดไดโดยผานทางเอ็กซแพนชั่นสล็อต ขณะทีช่องทางที่
เชื่อมตอระหวางเมนบอรดกบัการดในเอ็กซแพนชัน่สล็อต จะเรียกวา บัส (Bus)  
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Mouse  :  เมาส 
               คือ อุปกรณสําหรบัควบคุมเคอรเซอรบนจอภาพ, อุปกรณนาํเขา (input device) ชนิดหนึง่มีขนาด
พอเหมาะกับมือเปนรูปส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนยายไปบนผวิพืน้เรียบ ตวัเมาสนี ้เมื่อเชื่อมตอกับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร จะเปนตวัทาํใหเคลื่อนยาย cursor ไปในทิศทางทีต่องการได ใตตัวเมาสจะมีลูกกลิ้งกลมๆ    
ซึ่งจะทําใหตัวชี้ตําแหนง (cursor) เคลื่อนยายไปยังทิศทางตางๆ ได   โดยปกติเมาสของพีซีจะมี 3 ปุม สวนใหญ
จะใชปุมทางดานซาย ระบบวินโดว 95 มีการใชปุมทางขวาของเมาสมากขึ้น สวนเมาสของแมคอินทอชจะมีปุม
เดียว การใชเมาสจะม ี3 ลักษณะ คือ กดที่ปุมซายหรือขวาเพยีงครั้งเดียวเพื่อเลือกคําสั่ง หรือกําหนดภาพ ฯ      
กด 2 คร้ัง ติดๆ กันเพื่อเร่ิมตนโปรแกรมหรอืเปดแฟมขอมูล กับกดแลวลากเพื่อเคลื่อนยายขอความหรือภาพ  
 
Nonvolatile Memory  :  หนวยความจาํไมลบเลือน 
              หมายถงึ หนวยความจาํในเครื่องคอมพิวเตอร ที่ขอมูลในนั้นจะไมลบหายไป  แมวาจะปดกระแสไฟ
แลวก็ตาม เชน หนวยความจําประเภทอานอยางเดียว (ROM) เปนตน  
 
Open-Source  :  โอเพนซอรส 
           คือคําที่ใชแทนคําวา ฟรีซอฟตแวร (Free Software) หรือซอฟตแวรเสรี ที่ใหเสรีภาพแกผูบริโภคใน    
การรัน, แกไขปรับปรุง และเผยแพรโปรแกรม ไมวาจะโดยการจาํหนายหรือใหฟรีก็ตาม แตที่สําคัญคือตองแถม      
ซอรสโคด (Source Code) ไปดวย  
 
Operating System  :  ระบบปฏิบัติการ 
              คือ โปรแกรมที่โหลดขึ้นมาตามกระบวนการบูตเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมนี้จะคอยจัดการกับ
โปรแกรมอื่นๆ ทัง้หมดในเครื่องคอมพวิเตอรซึ่งโปรแกรมเหลานี้จะถูกเรยีกวา “แอพพลิเคชั่น (Application)” 
แอพพลิเคชัน่โปรแกรมจะติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยอาศัยโปรแกรมระบบปฏิบัติการผานทางสวนติดตอที่
มีชื่อวา เอพีไอ (Application Program Interface; API) ในขณะที่ผูใชจะติดตอกับระบบปฏิบัติการผานทางสวน 
ติดตอกับผูใช (User Interface) ซึ่งเปนแบบกราฟก (Graphical User Interface) หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อ GUI  
 
PCI Express  
           เทคโนโลยีใหมสําหรับการเชื่อมตออุปกรณอินพตุ/เอาตพุต โดยเฉพาะกราฟกการด มีแบนดวิธกวางกวา
และความเร็วสูงกวามาตรฐาน PCI ที่ใชกันอยูในปจจุบนั   มาตรฐาน PCI จะมีความเร็วในการสงผานขอมูลสูงสุด
ที่ 133 เมกะไบตตอวินาที (MBps) และเปนการสงผานแบบทิศทางเดยีว เทียบกับ 250 MBps ตอทิศทางของ 
PCI Express และเปนการสงผานขอมูลแบบ 2 ทิศทาง รวมเปนแบนดวิธทัง้สิน้ 500MBps  นั่นหมายถงึความเรว็
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โดยรวมของระบบที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพในการใชงานเครือขายกกิะบิตที่สูงขึ้น ซึ่งปกติจะเกิดปญหาคอขวด 
ทั้งยังเปนการปูทางสําหรับเทคโนโลยีทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เชน HDTV (High-Definition TV) และกราฟก
เทคโนโลยีระดับแอดวานซ ดวย  
 
Peripheral  :  เพอริเฟอรัล 
              คือคําที่ใชเรียกอุปกรณคอมพิวเตอรใดๆ ที่ไมใชสวนประกอบหลักของเครือ่งคอมพวิเตอร (โปรเซสเซอร, 
เมมโมรี และเมนบอรด) แตก็มีความสัมพนัธกนัอยางใกลชิด เพอริเฟอรัลอาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา อุปกรณ
อินพุต/เอาตพตุ (Input/Output (I/O) Device) ซึ่งบางตวัจะเชื่อมอยูกบัเมนบอรดภายในเคสคอมพิวเตอร   เชน 
ฮารดดิสก, ซีดีรอม และการดแลน ขณะทีอ่ื่นๆจะอยูนอกเคสฯ  เชน  พรินเตอร และสแกนเนอร ไมวาจะเปนการ
เชื่อมตอผานสายเคเบิลหรือไรสายก็ตาม  
 
Phishing  
           พฤติกรรมการหลอกลวงผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อลวงขอมูลสวนตัว ดวยการออยเหยื่อออนไลน 
จนเปนที่มาของคําวา phishing โดยเลียนคําวา fishing ที่หมายถงึ การตกปลา   วิธีการหลอกลวงจะเริ่มตนจาก
การสุมสงอีเมลไปยังสมาชกิของผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ไอเอสพี) หรือบริษัทการเงนิทีน่าเชื่อถือ โดยเนื้อหาใน
อีเมลจะขอใหผูเปนสมาชิกติดตอทางบรษิัท  โดยผานทางเว็บเพจทีร่ะบุไวในตอนทายของอีเมล    สุดยอดของ
กลเม็ดนีก้ค็ือการลวงใช URL เดียวกนักบัเว็บไซตจริงๆ ของบริษัทตางๆ    ซึ่งทําใหผูเปนสมาชกิเว็บไซตนัน้ๆ 
หลงเชื่อคลกิเขาไปที่เว็บเพจดังกลาว  โดยจะเชื่อมตอไปยังเว็บไซตทีถู่กเลียนแบบใหมีรูปลักษณหนาตาคลายคลึง
กับเว็บไซตจริงของทางบริษทัเปนอยางมาก ในหนาเว็บไซตดังกลาว จะมีขอความใหผูที่หลงเชื่อกรอกรายละเอยีด
ตางๆ ในการเปนสมาชิกเสยีใหม รวมทั้งรหัสผานหรือพาสเวิรด และหมายเลขบัตรเครดิตดวย เทานี้เหยื่อก็ติดกบั
แฮคเกอรเหมอืนเปนปลานอยหลงกลนกัตกปลา  
 
PROM  :  พรีอม 
              คือหนวยความจํารอม (ROM) ซึ่งผูใชสามารถแกไขขอมูลที่บันทกึไวได 1 คร้ัง PROM คือทางเลือกหนึง่
สําหรับผูใชทีต่องการบนัทกึโคดโปรแกรมในหนวยความจํารอม ซึ่งตองอาศัยเครือ่งมือพิเศษที่เรียกวา PROM 
Programmer ในการบนัทกึ เครื่องมือชิ้นนีจ้ะปอนกระแสไฟฟาเขาไปในเซลเฉพาะของหนวยความจํารอมซึ่งจะ
ทําหนาทีเ่สมอืนฟวสไฟฟา กระบวนการดงักลาวเรียกวา การเบิรนนิง่พรีอม (Burning PROM) ขอจํากัดในการ  
เบิรนนิง่พีรอมคือหามเกิดขอผิดพลาดใ ดๆ ทัง้สิ้น เนื่องจากสามารถแกไขไดเพียงครั้งเดียว ดงันัน้จึงมีการคิดคน
รอมชนิดอื่นขึน้มา เชน EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) และ EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read-Only Memory) ซึ่งสามารถแกไขไดหลายครั้ง  
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RAID 0  
            RAID 0 คือเทคโนโลยีทีท่ําใหระบบคอมพิวเตอรมองฮารดดิสก 2 ตัวเปนตวัเดียว ประโยชนที่ไดรับ      
ก็คือพื้นที่เก็บขอมูลขนาดใหญ และความเร็วในการเรยีกใชและจัดเก็บขอมูลที่เพิม่ข้ึนประมาณ 2 เทา  
 
RAID 1  
            RAID 1 คือเทคโนโลยีทีท่ําใหระบบคอมพิวเตอรที่มีการใชงานฮารดดิสก 2 ตัว ทําการบนัทกึขอมูลชุด
เดียวกนัลงฮารดดิสกทั้ง 2 ตัว เสมือนเปนแบ็คอัพซึ่งกนัและกัน ประโยชนที่ไดรับก็คือความมัน่ใจในการกูขอมูล
หากเ กิดความเสียหายขึน้กบัฮารดดิสกตัวใดตัวหนึ่ง  
 
RAM  
           RAM (Random Access Memory) คือสวนประกอบหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใหเก็บ สวนหนึง่หนึ่ง
ของระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น และขอมูลที่ใชในขณะนั้น เนื่องจากโปรเซสเซอรจะเขาถึงขอมูลในแรมไดเร็ว
กวาสื่อบันทึกขอมูลแบบอื่นๆ เชน ฮารดไดรฟ, ฟลอปปดิสก และซีดีรอม เปนตน แตแรมไมใชส่ือบันทกึขอมูลแบบ
ถาวร ขอมูลในแรมจะคงอยูตราบเทาที่ยงัเปดใชงานเครื่อง คอมพวิเตอรอยูเทานั้น และทันททีี่คุณปดเครื่อง 
ทั้งหมดก็จะหายไป  
 
Register  :  รีจีสเตอร 
             หมายถึง อุปกรณที่ใชสําหรับบันทกึขอมูลที่อยูในตัวประมวลผลจุลภาค (microprocessor) มีขนาดเล็ก
นิดเดียว ความจริงก็คือ แถวของบิตที่จัดเอาไวจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกไดอีกชื่อหนึง่วา ฟลิปฟลอป (flipflop) จดั
เอาไวเพื่อการเก็บขอมูล และดึงขอมูลนัน้ๆ ไปใชประมวลผลตอไป (ผูใชคอมพิวเตอรธรรมดาๆ ไมจาํเปนตองรูจัก
อุปกรณสวนนีเ้ลย) 
 
RFID  
          ยอมาจาก Radio Frequency Identification เปนวิธกีารใชคลืน่ความถีว่ิทยเุขามาชวย "อาน" รหัส
ประจําตัวของสนิคาชิน้ตางๆ แทนที่จะเปนระบบบารโคดแบบเดิมที่ถกูใชมาตั้งแต 1970 หรือกวาสามสิบปมาแลว  
ตัวปาย RFID จะประกอบดวยไมโครชิปและตัวสงสัญญาณ ซึ่งถูกออกแบบมาใหรายงานขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
และสถานที่ตัง้ของสินคา ไดอยางถกูตองแมนยํา ไปยงัเครื่องคอมพิวเตอร ผานทางคลื่นความถี่วทิย ุ  ขอได 
เปรียบประการหนึง่ของ RFID เทียบกับระบบบารโคด ไดแกการที่ตัวอานสัญญานของ RFID นั่นสามารถที่จะ 
"อาน" ขอมูลจาก RFID Tag ไดโดยที่ไมตองมี Line of sight ตางจากระบบบารโคดที่ผูใชจะตองเอาเครื่องอานมา 
scan บารโคดไปทีละอันๆ   ขอไดเปรียบเรื่อง Line of Sight นี้นอกจากจะทาํใหผูใชงาน RFID สามารถประหยัด 
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เวลาไปไดเยอะแลว ยงัทาํให RFID สามารถถูกนาํไปใชในสภาพแวดลอมอันตรายซึ่งไมเหมาะกบัการปฏิบัติงาน
ของมนุษยไดอีก เชน ในสถานที่สกปรกหรือมีสารพิษสารเคมีในระดบัอันตราย ฯลฯ  
            ขอเสยีของ RFID ลําดับแรกก็คือเร่ืองของราคาที่ยงัแพงอยูมากถาเทยีบกับบารโคด แตอีกไมนานราคา    
ก็นาจะต่ําลงได ขอเสียอีกขอที่เปนที่ถกเถยีงกนัมากในอเมริกาก็คือ สิทธิดานความเปนสวนตัว (Privacy Right) 
ของผูบริโภคกําลังถกูลวงละเมิด   ที่จริงแลว RFID ไมไดเปนระบบใหมเอี่ยมถอดดามแตอยางไร RFID นั่นถกู
คิดคนขึ้นมาตัง้แตปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อนําเอาไปใชในการสงคราม (ระบบ Friend or Foe ในเครื่องบนิ
รบที่เอาไวจาํแนกศัตรูจากฝายเดียวกนั)   ในยุคปลาย 1980 ถึง 1990 นั้นไดมีการนาํเอาระบบ RFID นี้เขามาใช
ในอุตสาหกรรมขนสงและคลังสินคากันอยางแพรหลาย สายการบนิหลายแหงไดใช RFID เพื่อชวยในการติดตาม
สัมภาระของผูโดยสาร และทาเรืออีกหลายแหงก็ใช RFID ที่วานี้ในการจัดการตูคอนเทนเนอร หนึง่ในนัน้คือทาเรือ
แหงสิงคโปรทีไ่ดใช RFID นี้มานานแลว  
 
Spy ware  
           คือ  เปนซอฟตแวรที่เขียนมาเพื่อสงขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังคน หรือส่ิงที่ไดกําหนดไว ลักษณะจะ
คลายกับ Cookies แตวา spyware นี้จะเปน third-party cookies ปกติแลว Cookies นัน้จะเปนเครือ่งมือที่
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานอินเทอรเน็ตหรือโปรแกรมบางอยาง เชน เมื่อใชอินเทอรเน็ต และเขาเว็บที่คณุ
ไดติดตั้ง Cookies ไวจะแสดงผลไดอยางรวดเร็ว หรือจะชวยจาํคาที่คณุไดปรับแตงโปรแกรมเอาไว และ ในบาง 
Cookies จะสงผลการใชงานโปรแกรมกลบัไปยังผูพฒันาเพื่อดูผลการใชงานจะไดนาํมาปรับปรุงตอไป แตวา 
spyware จะเปน Cookies ที่แอบแฝงเขามา โดยที่คุณไมรูตัวเพื่อวัตถปุระสงคเพื่อการโฆษณาหรอืแอบนําขอมลู
สวนตัวของคุณสงออกไป ผูผลิตสวนใหญจะแจงเรื่องการสงการ รายงานผลกลบัในระหวางการลงโปรแกรมอยู
แลว ผูใชงานควรอานเงื่อนไขใหดีกอนตอบตกลง  
 
TCP/IP  :  ทซีีพี/ไอพ ี
 ยอมาจากคําวา Transmission Control Protocol/Internet Protocol  (กฎเกณฑการควบคุการสงผาน
ตามมาตรฐานอินเตอรเน็ต)  หมายถึง มาตรฐานที่สรางขึ้นในเรื่องของการเชื่อมตอขอมูลระหวางเครื่องปลายทาง 
(terminal) ในเครือขายคอมพิวเตอร หรือตัวเลียนแบบ 
 
Toggle  :  สลับไปมา 
 หมายถงึ สวิทซแบบหนึง่ทีก่ารกดแตละครั้งจะมีผลสลับไปมาระหวางเปดกับปด  เหมือนกับสวิทซเครื่อง
โทรทัศน  อาจเปนแปนใดแปนหนึ่งบนแผงแปนพิมพ  หรือคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งบนเมนกู็ได กลาวคือ ถากดครั้งหนึง่  
ทํางาน  กดอกีครั้งหนึ่ง ก็ยกเลิก 
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Token ring  :  วงแหวนโทเค็น 
 ในระบบเครือขาย  หมายถึง การสงขอมูลแบบวงแหวน  กลาวคือ ผูสงขอมูลจะนําขอมูลใสในถาด 
(token) ถาดนีจ้ะเดินตามสาย ผานไปยงัเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูโดยรอบ  เมื่อเดนิไปถึงเครื่องที่จะเปนตัวรับ  ก็จะ
จัดการรับถาดนั้นไวเพื่อถายโอนขอมูลออก  เมื่อบันทึกขอมูลลงในเครื่องของตนแลว ก็จะปลอยถาดกลับไปยังผู
สง  เมื่อผูสงตรวจดูวา ขอมูลถูกรับไวเรียบรอยแลว ก็จะลบขอมูลทิ้ง (บางทีเรียกสัน้ๆ วา ring network) 
 
Topology  :  โทโพโลจ ี
 คําวา topol  ในแวดวงของวทิยาการคอมพิวเตอรนัน้ หมายถงึ แบบโครงสรางของขายงานบริเวณ
เฉพาะที ่(local area network)  พูดงายๆ ก็คือ หมายถงึแบบของโครงสรางนัน่เอง เชน เปนแบบรวมศูนย 
(centralized)  หรือแบบแยกศูนย (decentralized)  สวนรูปแบบการจัดเครือขายเปนแบบวงแหวน (ring)  หรือ
แบบดาว (star) ฯลฯ 
 
Trojan horse  :  โปรแกรม มาโทรจัน 
 เปนชื่อโปรแกรมประเภทหนึง่ ที่มีตัวทําลายแทรกอยูในโปรแกรมนั้นดวย เปนตนวา หากผูใดสัง่คัดลอก
โปรแกรม ก็จะทําใหโปรแกรมถูกลบทิ้ง  มลัีกษณะคลายไวรัสคอมพิวเตอร แตไมติดตอไปที่อ่ืน 
 
Web hosting :  บริการเกีย่วกับเว็บไซต 
 หมายถงึ ธุรกจิที่ใหบริการเกี่ยวกับเว็บไซต  บริษัททีท่ํางานดานนี้สวนมากจะใหบริการมากมาย เชน ให
เนื้อที่สําหรับเก็บเว็บไซต (มกัเรียกวา web space)  บริการจดทะเบยีนโดเมนเนมให,  บริการออกแบบเว็บไซต 
เปนตน 
 
Web portal  :  (เว็บไซต) ศูนยรวม 
 หมายถงึ เว็บไซตที่ผูสรางพยายามรวบรวมสิ่งที่ผูใชสนใจหลายๆ อยางมาไวรวมกนั  เพื่อใหผูใชจํานวน
มากเริ่มใชงานอินเตอรเน็ตจากไซตของตน เชน จัดใหมขีาวประจําวนั  พยากรณอากาศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา  
บริการสงจดหมายอิเลก็ทรอนิกสหรืออีเมลฟรี  บริการสืบคนขอมูล ฯลฯ  เว็บไซตศูนยรวมที่โดงดังมหีลายแหง 
เชน www.yahoo.com
 
 
 
 
 

http://www.yahoo.com/
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Worm  :  เวิรม,  หนอนอินเตอรเน็ต 
1. ยอมาจาก Write Once Read Many  แปลตรงๆ ไดวาเขยีนหรือบันทึกไดคร้ังเดียว  แตจะอานสกักีสิ่บ

กี่รอยครั้งก็ได  ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคําแปลไววา “เขียนหนึ่งอานหลาย” ใชกับจานบันทกึประเภทหนึง่ที่มี
ลักษณะดังกลาว  การบันทึกนั้นตองใชแสงเลเซอร ฉะนัน้จึงตองใชเก็บขอมูลสําหรับการคนควา (ไมมีการปรับแก) 
เชน พจนานุกรม  พระไตรปฎก ฯลฯ ไมเหมาะสาํหรับใชเก็บแฟมขอมลูที่ตองมีการปรับแกบอยๆ 

2. หมายถงึ ไวรัสที่กระจายตัวเองไปสูคอมพวิเตอรเครื่องอื่นๆ บนเครือขายโดยอัตโนมตัิ 
 
XML :  เอ็กซเอ็มแอล 
 ยอมาจาก Extensible Markup Language หมายถงึ ภาษาที่ใชสรางภาษามารคอัพ (markup 
language) ใหมๆ ที่ไมตายตัว ตัวอยางเปรียบเทียบ เชน HTML  จะมแีท็ก (tag) ตายตัว  ไดแก <header>, <p>  
เปนตน  แตสําหรับ XML  ผูใชสามารถสรางแท็กของตนขึน้มาใชไดตามความตองการ  โดยเบราเซอรที่รองรับ 
XML จะอานความหมายของแตละแท็ก (วาตองแสดงออกมาอยางไร)  ไดจาก Document Type Definition 
(DTD) 
 
Zombie  :  ซอมบี้ 
 หมายถงึ โปรแกรมที่ผูบุกรุกทิง้ไวในเครื่องคอมพวิเตอรที่บุกรุกเขาไปได  หลังจากนัน้โปรแกรมนี้จะไป
โจมตีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ โดยที่เหยื่อไมรูวาผูที่ทิง้ซอมบีน้ีไ้วคือใคร 
 
 

------------------------------------------ 


