Computer Network

Internet
เอกสารโดย อ.ดร.เมทิ นี เขียวกันยะ
ปรับปรุงโดย อ. กิ ตติ พิชญ์ คุปตะวาณิ ช
ภาควิ ชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
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ความหมายของ Internet

Computer Network [2]
• ระบบเครือข่าย แบ่งเป็ น
• LAN (Local Area Network) เชือมโยงคอมพิวเตอร์ที
อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน
• MAN (Metropolitan Area Network) มีลกั ษณะการ
เชือมโยง คอมพิวเตอร์ทีมีระยะห่างไกลกันในช่วง 5-40
Km ผ่านสายสือสารแบบต่าง ๆ ทีมีความรวดเร็วใน
การส่งผ่านข้อมูล
• WAN (Wide Area Network) เชือมโยงคอมพิวเตอร์ที
ห่างไกลกันมาก ๆ ในลักษณะข้ามจังหวัด หรือ
ประเทศโดยผูถ้ ่ายทอดสัญญาณเป็ นผูใ้ ห้บริการ

• การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครือ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Personal Computer) เช่น แฟ้ มข้อมูล หน่ วยความจํา
อุปกรณ์อินพุต เอาต์พตุ ใช้งานได้เฉพาะเครือ งเท่านัน# ไม่
สามารถแบ่งปันทรัพยากรให้เครือ งอืนใช้งานได้
• ระบบเครือข่าย หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์หลาย ๆ
เครือ งมาเชือมต่อเข้าด้วยกัน โดยผ่านสายสือสาร ทัง#
แบบมีสายและแบบไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิล
ใยแก้วนําแสง สัญญาณดาวเทียม
คลืนไมโครเวฟ เป็ นต้น เพือแบ่งปัน
ทรัพยากรให้เครือ งอืน
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• Internet มาจากคําว่า Inter Connection Network
• Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ทีมีการเชือมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่าย
ทัวโลก

โดยใช้ภาษาทีใช้สือสารกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า โพรโทคอล (Protocol)
• Protocol เปรียบเหมือนกฎเกณฑ์ และข้อตกลง
ต่างๆ ทีคอมพิวเตอร์ใช้ เพือให้เข้าใจความหมาย
ของข้อมูลทีใช้รบั และส่งไปในเครือข่าย
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TCP/IP
• Protocol หลักของ Internet คือ TCP/IP ประกอบด้วย 2
ส่วน
• คือ TCP (Transmission Control Protocol) ทําหน้ าที
แยกข้อมูลเป็ นส่วน ๆ เรียกว่า Packet ส่งออกไป ส่วน
TCP ปลายทาง จะทําการรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้า
ด้วยกัน เพือนําไปประมวลผลต่อไป โดยระหว่างการ
รับส่งข้อมูลนัน# ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้วย ถ้าเกิดผิดพลาด TCP ปลายทางก็จะขอไป
ยัง TCP ต้นทางให้ส่งข้อมูลมาใหม่

TCP/IP [2]
• IP (Internet Protocol)ทําหน้ าทีในการจัดส่งข้อมูล
จากเครืองต้นทางไปยังเครืองปลายทางโดยอาศัย
IP Address ควบคุมการส่งข้อมูลบางอย่างทีใช้
ในการหาเส้นทางของ Packet ซึงกลไกในการหา
เส้นทางของ IP จะมีความสามารถในการหา
เส้นทางทีดีทีสดุ และสามารถเปลียนแปลงเส้นทาง
ได้ในระหว่างการส่งข้อมูล
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ประวัติของ Internet

Internet ในประเทศไทย

• Internet เกิดขึน ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิด
เครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects
Agency NETwork)

• Internet ในประเทศไทยเริ มขึน เมือปี พ.ศ. 2530 โดยการ
เชือมต่อมิ นิคอมพิ วเตอร์ของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิ ทยาลัย
เมลเบิ รน์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิ วเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทาํ การเชือมต่อคอมพิ วเตอร์เข้ากับ
มหาวิ ทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียกว่า เครือข่ายไทยสาร (THAISARN: the Thai Social /
Scientific, Academic and Research Network)

• ARPANET เป็ นเครือข่าย
สํานักงานโครงการวิจยั ชัน สูง
ของกระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักของการสร้างเครือข่ายคือ
เพือให้คอมพิวเตอร์สามารถ
เชือมต่อ และมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้
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IP Address

Domain Name

• คอมพิวเตอร์แต่ละเครือ งและอุปกรณ์สือสารต่าง ๆ ทีต่อ
เข้ากับระบบเครือข่ายจะมีเลขรหัสประจําตัวทีไม่ซาํ# กับ
เครือ งอืนๆ ภายในเครือข่ายนัน# เรียกว่า IP Address
• IP address มีทงั # หมด 32 bits หรือ 4 bytes แต่ละ byte
จะถูกคันด้
 วยจุด (.) เช่น 10.4.28.2
• 1 byte = 8 bit
จะแทนได้ 28 = 256 รูปแบบ
• ดังนัน# แต่ละ byte
จะมีค่า 0-255

• เนื องจากเลข IP address นัน จดจํายาก ทําให้มีการสร้าง
ระบบชือคอมพิ วเตอร์
• มาตรฐานในเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต เรียกว่า Domain Name
System (DNS) เช่น www.cs.science.cmu.ac.th
• ชือโดเมน (Domain Name) คือ รหัสทีใช้ในการติ ดต่อสือสาร
เพือการเชือมโยงเข้าหาเว็บไซต์บนอิ นเตอร์เน็ต สําหรับใช้
เป็ นเว็บเพจหน้ าแรกเพือเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ
Domain
Name
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Domain Name [2]
• ซึงทุกเว็บไซต์จะต้องมีการจดทะเบียนขอรหัส หรือชือโดเมน
มาใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือขอใช้งานกับเว็บ
โฮสติ#งต่างๆ ทีเปิดให้บริการฟรีเพือนํามาใช้เป็ นหน้ าหลัก
ของเว็บไซต์เสียก่อน โดยรหัสทีใช้ในการติดต่อจะต้อง
ประกอบด้วยลําดับของโดเมนอย่างน้ อย 3 ส่วน ดังนี#
• โดเมนลําดับต้น (Top Level Domain name)
• โดเมนลําดับทีสอง (Second - Level Domain name)
• โดเมนลําดับล่าง (Lower- Level Domain name)

Domain Name Server
(DNS)

IP address
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Top Level Domain Name
• เป็ นส่วนทีอยู่ในตําแหน่ งขวาสุดของชือโดเมน
แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1. โดเมนลําดับต้นทีบอกประเภทขององค์กร เช่น
ชนิ ดของโดเมนลําดับต้น(TLD)
ความหมายของโดเมนลําดับต้น (TLD)
ตั
ว
อย่
า
งดั
ง
ตาราง
.com
สําหรับกลุ่มขององค์กร และบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ

11

.net
.org
.gov
.edu
.mil
.int
.biz
.info

สําหรับกลุ่มองค์กรทีทาํ หน้ าทีให้บริ การเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต
สําหรับองค์กร หรือสมาคมต่าง ๆ
สําหรับรัฐบาล
สําหรับสถาบันการศึกษา
สําหรับหน่ วยงานทางทหารของสหรัฐอเมริ กา
สําหรับองค์กรทีจดทะเบียนระหว่างประเทศ
สําหรับธุรกิ จทัวไป

สําหรับเว็บไซต์ทีเปิ ดให้บริ การข้อมูลทัวไป
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Top Level Domain Name [2]
2.

Second Level Domain Name(SLD)

โดเมนลําดับต้นทีใช้เป็ นชือย่อของประเทศ เช่น

• โดเมนลําดับสอง
• เป็ นชือโดเมนในระดับรองลงมาในชือโดเมนหลักของ
เว็บไซต์ใด ๆ เรียกอีกอย่างว่า “Sub Domain” โดยจะอยู่
ในส่วนทีอยู่ถดั จากโดเมนลําดับต้นมาทางซ้ายมือ
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ

Domain

Country

.th

Thailand

.jp

Japan

.uk

United Kingdom

.tw

Taiwan
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• SLD ทีไม่มี Sub Domain ย่อย (Lower– Level Domain)
ตัวอย่างเช่น sanook.com, yahoo.com, ksc.net เป็ นต้น
• SLD ทีสามารถแยกออกเป็ น Sub Domain ย่อย ๆ ได้อีก
ตัวอย่างเช่น catc.or.th, nectec.or.th หรือ mitc.go.th เป็ น
ต้น
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บริการต่างๆ บน Internet

Lower Level Domain Name
• เป็ นส่วนทีอยู่ถดั จาก SLD ประเภทที 2 มาทางด้าน
ซ้ายของชือโดเมน ซึงจากตัวอย่างของทัง1 3 เว็บไซต์
ได้แก่ catc.or.th, nectec.or.th หรือ mitc.go.th นัน1
โดเมนในส่วนลําดับทีล่างคือ “catc”, “nectec” และ
“mitc” เป็ นต้น

• E-mail คือ บริการรับส่งจดหมาย
• WWW คือ บริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
• FTP คือ บริการโอนข้อมูลระหว่างเครือง
คอมพิวเตอร์
• Telnet คือ บริการให้ใช้เครือง
คอมพิวเตอร์เครืองอืน
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บริการต่างๆ บน Internet [2]

E-mail

• Searching คือ บริการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ
• Conversation คือ บริการสนทนาผ่านเครือข่าย
• Social Media คือ บริการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารในแบบ
สังคมออนไลน์
• Web Application คือบริการโปรแกรม
ประยุกต์บน internet ผ่าน Web Browser

• E-mail (อีเมล) คือ บริการรับส่งจดหมายรวมถึงไฟล์
ทีสามารถพ่วงติด (Attachment) ไปกับจดหมายได้
• การทํางานคล้ายกับการรับส่งจดหมายทัวไป
 คือ มีผู้
ส่ง และผูร้ บั ซึงจะต้องมีทีอยู่ทีเรียกว่า E-mail
Address เช่น
matinee@chiangmai.ac.th
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E-mail [2]

WWW

• การใช้งาน E-mail สามารถใช้งานได้ 2 ลักษณะ คือ
• ใช้งานผ่านโปรแกรม เช่น MS Outlook,
Windows Essentials Mail, ThunderBird, Apple
Mail
• ใช้งานผ่านเว็บไซต์ทีให้บริการ E-mail (Webbased E-mail) ซึงอาจเป็ นเว็บไซต์ทีให้บริการฟรี
เช่น Yahoo, Outlook (Hotmail), Gmail หรือ
เว็บไซต์ทีให้บริการเฉพาะสมาชิก

• WWW คือ บริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบ
มัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ หรือ เสียง
• ข้อมูลสามารถแสดงได้ทีละหน้ า แต่ละหน้ าสามารถ
เชือมโยงหากันได้เรียกว่า Hyper Link
• การทํางานจะเป็ นแบบ Client – Server
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WWW – Web Server

WWW – Web Browser

การใช้งาน www จะต้องมีองค์ประกอบ ทัง 3 ส่วน ดังนี
1. Web Server คือ เครืองผูใ้ ห้บริการ การเข้าถึงไฟล์ในเครืองจะ
มีการ อ้างถึงด้วย URL (Uniform Resource Location) ซึงมี
รูปแบบคือ
protocol://domain/path/file
http://www.cs.science.cmu.ac.th/matinee/pic/mypic.jpg
Protocol จะเป็ นตัวกําหนดประเภทของบริการ เช่น
http://
ftp://
news://
gopher://

บริ การเว็บไซต์
บริ การโอนย้ายไฟล์
บริ การ UseNet News group
บริ การ gopher

2.

Web Browser คือโปรแกรมทีใช้เป็ นทางผ่านเพือขอ
ใช้บริการต่างๆในอินเตอร์เน็ต มี 2 รูปแบบคือ
I.
Text mode เช่น Lynx , WebblE ชึงแสดงผลเฉพาะ
ข้อความ
II. Graphic mode เช่น Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Opera, Google Chrome
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The Browser War
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WWW – Content
3.
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Content เป็ นเนื1 อหาทีมีการนําเสนอข้อมูลคล้าย
หน้ ากระดาษซึงสามารถเชือมโยงไปยังหน้ า
ต่อๆไปได้ โดย content แต่ละหน้ า คือ ไฟล์ 1
ไฟล์นัน เอง โดยพืน1 ฐานแล้ว content จะสร้าง
จากภาษา HTML ซึงสามารถจะนําเสนอข้อมูล
ได้เพียงอย่างเดียว แต่หากต้องการให้มีลกู เล่น
หรือมีการประมวลผลอืน ๆ ก็จะใช้ภาษาอืนเข้า
มาร่วมด้วยเช่น PHP, ASP, Java Script
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ศัพท์ทีเกียวข้องกับการใช้งาน WWW
• Web Page คือไฟล์เอกสารทีถกู สร้างขึน1 เพือนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของบริการ WWW ประกอบไปด้วย
รายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ตาราง ข้อความ
และเสียง เป็ นต้น
• Web Site คือ แหล่งทีอยู่ของเว็บเพจทีถกู จัดเก็บไว้ในที
อยู่เดียวกันบนเครืองแม่ข่าย (Server) โดยเว็บไซต์หนึ ง
จะมีเว็บเพจกีหน้ าก็ได้ทีเชือมโยงกัน หรือเว็บไซต์หนึ ง
จะเชือมโยงไปยังอีกเว็บไซต์หนึ งก็ได้
• Home Page คือเว็บเพจหน้ าแรกของเว็บไซต์ใด ๆ ที
ปรากฏขึน1 มาเมือระบุชือของเว็บไซต์นัน1

ศัพท์ทีเกียวข้องกับการใช้งาน WWW [2]
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• Web Hosting คือผูใ้ ห้บริการเช่าพืน1 ทีในเซิรฟ์ เวอร์เพือ
ใช้เก็บไฟล์เว็บเพจของเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึงมีทงั 1 ประเภทที
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย
• Internet Service Provider (ISP) คือ คือบริษทั หรือ
หน่ วยงานทีตงั 1 ขี1นมาเพือให้บริการติดต่อเชือมโยงกับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยอาจจะคิดค่าบริการหรือไม่ก็
แล้วแต่ เช่น Csloxinfo, KSC, Maxnet(TT&T), TOT,
True, INET เป็ นต้น

FTP

FTP [2]

• FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็ น
บริการโอนไฟล์ ซึงเป็ นการทําสําเนาไฟล์
ระหว่างเครือ งคอมพิวเตอร์จาก Hostไปยัง PC หรือ กลับกัน
• การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครือ งอืนมาไว้ยงั เครือ ง PC
เรียกว่า Download ส่วนการทํากลับกันเรียกว่า Upload
• แหล่งทีให้บริการโอนไฟล์มี 2 ประเภท คือ
1. Anonymous FTP เป็ นแหล่งทีให้มีการโอนไฟล์ได้ฟรี
2. Private FTP เป็ นแหล่งทีให้การโอนไฟล์ทาํ ในกลุ่ม
สมาชิกเท่านัน#

• วิธีการโอนไฟล์ทาํ ได้ 2 วิธี คือ
1. ใช้โปรแกรม เช่น
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• WinSCP (Windows) http://winscp.net/eng/index.php
• FireFTP (All Platforms with Firefox)
• FileZilla (All Platforms) http://filezilla-project.org/
• Cyberduck (Mac OS, Windows) http://cyberduck.ch/

2.
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ใช้ Web browser โดยพิมพ์ ftp:// ตามด้วยชือแหล่งที
ใช้บริการ FTP
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Telnet
• Telnet เป็ นบริการใช้เครืองคอมพิวเตอร์ในระยะไกล
โดยสามารถใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์เครืองใดก็ได้ใน
ระบบเครือข่ายทีผใู้ ช้งานได้รบั อนุญาต
• ผูใ้ ช้งานไม่ต้องนัง อยู่ทีหน้ าเครืองนัน1 โดยตรง แต่
จะต้องมี login และ password
• เครืองทีให้บริการจะติดตัง1 ระบบปฏิบตั ิ การ Unix หรือ
Linux ทีจะรับคําสังจากผู

ใ้ ช้ด้วยการพิมพ์คาํ สังเท่
 านัน1
ไม่สามารถใช้งาน Mouse ได้ ผูใ้ ช้จึงต้องมีความรู้ใน
การใช้งานคําสัง

Searching
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การค้นหาขัน สูงด้วย google

เทคนิคการค้นหาโดยใช้ Search Engine
• การใช้เครือ งหมาย “ ” ล้อมกลุ่มคําสําคัญทีต้องการ
ค้นหา ในกรณี ทีต้องการค้นหาเว็บไซต์ทีมีคาํ เหล่านัน#
เรียงต่อกันตามลําดับทีกาํ หนดเท่านัน# เช่น “Thai super
star” จะได้ผลลัพธ์ต่างจาก Thai super star ซึงการค้น
ด้วยรูปแบบหลัง อาจจะได้เว็บไซต์ทีมีคาํ ว่า super star
of Thailand
• การใช้เครือ งหมาย - แล้วตามด้วยคําสําคัญโดยไม่ต้อง
เว้นช่องว่างจะหมายถึงคําทีไม่ต้องการ เช่น ฟิล์ม -รัฐภูมิ
หมายถึงค้นหาด้วยคําว่า ฟิล์ม แต่ไม่ต้องการฟิล์ม รัฐ
ภูมิ ซึงจะได้ผลลัพธ์เป็ น ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มถ่ายรูป เป็ น
ต้น

• Searching คือบริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์
ทีให้บริการ จะมีการติดตัง# เครือ งมือทีเรียกว่า Search Engine
• Search Engine คือ เครือ งมือการค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยให้ผใู้ ช้กรอกคําสําคัญ (Keyword) ทีต้องการ
ค้นหา Search Engine จะทําการแสดง
ผลแบบเรียงอันดับ
• ตัวอย่าง Search Engine ทีมีชือเสียง
ทัง# ในประเทศไทยและต่างประเทศ
เช่น google.com, yahoo.com,
bing.com, ask.com, lycos.com,
search.com, sanook.com เป็ นต้น

การเข้าสู่หน้ าจอค้นหาขัน สูงทําได้ 2 วิธี
1. เข้าโดยตรงจาก URL http://www.google.com/advanced_search
2. Click เครืองหมายรูป
จากหน้ าผลการค้นหา
แล้วเลือก Advanced search
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การค้นหาขัน สูงด้วย google [2]

การค้นหาจากภาพ

ระบุ
keyword

• นอกจากการค้นหาโดยการใช้ keyword ต่างๆ แล้ว google
ยังให้บริการการค้นหาจากภาพ (Search by Image) โดย
การ upload รูปหรือ url ของรูปทีต้องการทราบทีมา หรือ
รายละเอียด แล้ว google จะทําการค้นหาหน้ า webpage
ต่างๆ ทีมีรปู นัน ๆ
http://images.google.com

ระบุเงือ
 นไข
เฉพาะที
ต้องการ
ค้นหา
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การค้นหาจากภาพ [2]

Conversation

• เราสามารถใช้ การค้ นหาจากภาพด้ วยวิธีต่างๆ กันดังนี 
วิธีท ี 1

1: Drag and Drop
ลากและวางภาพจากเว็บ
หรือคอมพิ วเตอร์
ลงในช่องค้นหาที
images.google.com

วิธีท ี 2

2: อัพโหลดภาพ
ที images.google.com
คลิ กไอคอนกล้องแล้ว
เลือก “อัพโหลดภาพ”
เลือกภาพทีต้องการใช้ใน
การค้นหา
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วิธีท ี 3

3: คัดลอกและวาง URL
ของภาพ
คลิ กขวาทีภาพนัน เพือ
คัดลอก URL
ใน images.google.com
คลิ กไอคอนกล้องแล้ว
“วาง URL ของภาพ"

ข้อมูลจาก
http://www.google.com/intl/th_th/insidesearch/features/images/searchbyimage.html

• Conversation คือ บริการสนทนาบนอินเตอร์เน็ต
ได้แก่
• USENET newsgroup
• Online Chat

วิธีท ี 4

4: คลิ กขวาทีภาพบนเว็บ
หากต้องการค้นจากภาพ
ให้เร็วขึน ให้ดาวน์ โหลด
ส่วนขยาย (extension)
ของ Chrome หรือ ส่วน
ขยายของ Firefox เมือ
ติ ดตัง ส่วนขยายแล้ว ให้
คลิ กขวาทีภาพบนเว็บ
เพือทําการค้นหาจาก
Google โดยใช้ภาพนัน

• IRC
• Instant messaging: LINE, google talk, skype, etc.
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• Web board
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Social Media
• Social Media คือเครืองมือ หรือเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ตทีนักท่องเว็บและบริษทั ต่าง ๆ เข้าไปเพือ
ทําการสือสาร รวบรวมข้อมูล และแม้กระทังไปร่
 วมมือ
กันกับคนในชุมชนนัน1 ๆ ทํางานบางสิงบางอย่าง
• ตัวอย่างของ Social Media เช่น
• Blog เช่น blogger, Tumblr,
wordpress
• เว็บประเภท Video Sharing
เช่นYouTube, vimeo, SocialCam

Social Media [2]
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• เว็บประเภท Social Networking เช่น Facebook,
Google+, Hi5
• เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter
• เว็บประเภทอัลบัม1 รูปภาพอย่าง
เช่น, Shutterfly, Instagram
Photobucket, Flickr
• เว็บ Bookmark ต่างๆ
เช่น Digg, Stumble Upon

Web Application

Web Application [2]

• หรือ Web App คือโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถ
เข้าถึงเพือการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้
Web Browser
ตัวอย่าง Web Application ทีน่าสนใจ
• Google Docs (http://docs.google.com)
• Application ประเภท Office Suite จากบริษทั
google
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย

• Microsoft Office Online (http://office.com)
• Application ประเภท Office Suite จาก Microsoft
• ลักษณะการใช้งาน คล้ายคลึงกับ Microsoft Office
บนเครืองคอมพิวเตอร์
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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Web Application [3]

Web Application [4]

• Pixlr (http://pixlr.com)
• Application ประเภท Photo Editor (โปรแกรม
ปรับแต่งรูปภาพ)
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย

• บริการรับฝากไฟล์ online ต่างๆ (File Hosting
Service)
• Dropbox
• Google Drive
• iCloud
• Microsoft Skydrive
• Mediafire
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Web Application [5]
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Summary

ข้อดี

ข้อเสีย

• ผูใ้ ช้โดยมากคุ้นเคยกับ Web App อยู่
แล้ว
• ไม่จาํ เป็ นต้องมีการติ ดตัง โปรแกรม
(นอกจาก Web Browser)
• สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ประเภท
ต่างๆ (PC, Mobile Devices)
• สามารถเข้าถึงได้จากทุกทีทีมี
internet
• หลายๆ Web app ถูกออกแบบมาให้
ผูใ้ ช้งาน สามารถทํางานร่วมกัน
หลายๆ คนพร้อมๆ กันได้ ผ่านระบบ
เครือข่าย (Online Collaboration)

• จําเป็ นต้องเข้าถึงผ่านระบบ Internet
• การเชือมต่อกับอุปกรณ์อืนๆ ยัง
จํากัด ไม่สามารถนําเข้ามูลจาก
อุปกรณ์บางอย่างได้โดยตรง เช่น
Scanner
• ผูใ้ ช้บางราย รู้สึกไม่ปลอดภัยในการ
ส่งผ่านข้อมูลบน internet

• Computer Network
• Internet
• Domain Name
• บริการต่างๆ บน Internet
• Email, WWW, FTP, Telnet, Searching,
Conversation, Social Media, Web Application
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ข้อมูลจาก
http://digitaljetpack.com/2010/08/web-apps-pros-and-cons
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