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บทที่  24
ระบบปฏิบัติการ LINUX

Linux หรอื Windows ตางเปนระบบปฏบิตักิารทัง้คู สิง่ทีแ่ตกตางกนัมากทีส่ดุ คอื การนาํ Windows
มาใชอยางถกูกฎหมายตองจายคาซือ้ลขิสทิธิ ์เพือ่เปนคาใชจายในการพฒันาโปรแกรมทีม่คีณุภาพใหคน
ทัง้โลกไดใช  แตทานสามารถหา Linux มาใชไดฟรี

การพฒันาโปรแกรมใหใชงานใน Windows ทาํไดงาย เพราะนกัพฒันานยิมใชระบบปฏบิตักิาร
นีม้ากทีส่ดุ แตถาทานไมถกูบงัคบัดวยขอจาํกดับางประการของ Linux กอ็าจเลอืกใช Linux ได เพราะปจจบุนั
มอีงคกรเริม่หนัไปใช Linux ทัง้องคกรมากขึน้ แตถาไมพรอมจะเปลีย่นทั้งหมดก็สามารถติดตั้งทั้ง 2
ระบบปฏบิตักิารในเครือ่งเดยีวกนัได คอมพวิเตอรของผูเขยีนเปนอกีเครือ่งหนึง่ทีต่ดิตัง้ทัง้ 2 ระบบปฏบิตักิาร

ปจจบุนั Linux ถกูนาํไปใชจดัทาํเครือ่งบรกิารมากกวาเครือ่งใชงาน เพราะโปรแกรมใชงานทีอ่ยูบน
ระบบปฏบิตักิาร Linux ยงัทาํงานไดไมดเีทาระบบปฏบิตักิาร Windows แตความนยิมเปนอกีปจจยัหนึง่ เชน
ทานพมิพงานใน PowerPoint เพือ่เตรยีมนาํเสนองานใหอกีบรษิทัหนึง่ เพยีงแตนาํขอมลูใส CD เดนิทาง
ไปนาํเสนอ ซึง่เชือ่แนวาบรษิทัสวนใหญ จะมโีปรแกรม Microsoft Powerpoint ในองคกร แตถาทานจดัทาํ
ขอมลูทีเ่ตรยีมนาํเสนอดวยโปรแกรม Impress ของปลาดาวออฟฟศ ที่ใชงานใน Linux การนําขอมูล
ทีเ่ตรยีมไวไปนาํเสนอในตางจงัหวดั จะตองตรวจสอบใหแนใจ อาจตองนาํ Notebook ตดิตวัทานไปดวย
เพราะไมแนใจวาจะมใีครใชโปรแกรม Impress ใน Linux เหมอืนทานหรอืไม
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คูแขงของ Microsoft windows คอื Linux เปนระบบปฏบิตักิารแบบเปด เพราะถกูพฒันาโดย
ผูเชีย่วชาญทัง้โลกในแบบ OSDN (Open source development network) จงึเกดิการพฒันาอยางเปดเผย
ตอเนือ่งและกวางขวาง ปจจบุนัถกูบรษิทัเอกชนหลายแหง นาํไปรวบรวมและพฒันาตอ ทาํใหตดิตัง้ไดงาย
แลวจาํหนวยเปน CD ในราคาถกู เชน Redhat, Mandrake, Freebsd เปนตน

Redhat linux คอื ระบบปฏบิตั ิLinux ทีไ่ดรบัความนยิมมากทีส่ดุ จงึเปนเหตผุล วาทาํไมผูเขยีน
จงึศกึษา Redhat linux เพยีงระบบเดยีว แมหลายทานจะแนะนาํของบรษิทัอืน่ แตกต็องเลอืก Redhat linux
เพราะในโลกของคอมพวิเตอร การแพชนะไมไดอยูทีค่ณุสมบตัเิสมอไป การสรางภาพลกัษณ การพฒันาอยาง
ตอเนือ่ง และการยอมรบัของผูใช อาจเปนตวัตดัสนิกไ็ด วาระบบของใครจะครองตลาด

24.1  ความแตกตางของ Linux และ Windows
Windows เปนระบบทีท่าํความเขาใจไดงาย ไมตองไปนัง่เรยีน หรอืหาหนงัสอืมาอาน สาํหรบัการใชงาน

โดยทัว่ไป แตตองใชเวลาและความตัง้ใจ สาํหรบัทานทีใ่ชงาน Windows มากอนจะเหน็วา Linux ใน Text
mode ยาก แต Linux มเีอกสารและแหลงอางองิขอมลูมากมาย การจะเขาใจ Linux จะตองมเีวลา รูจกัอาน
คนควาจากเวบ็ไซต และหาซือ้หนงัสอืจากรานหนงัสอื กจ็ะเขาใจหลกัการหลายอยางไดเรว็ขึน้ สรปุไดวา Linux
จะตองอาศยัเอกสารอางองิ การอาน การคนควาดวยตนเอง หากจะใหเรว็ควรสมคัรเรยีนในสถาบนัทีเ่ปดสอน
Linux ทาํใหเขาใจไดอยางรวดเรว็ โดยไมใชเวลามากนกั เวบ็ไซตทีผู่เขยีนเขาไปหาคาํตอบเสมอคอื http://
linux.thai.net และ http://www.redhat.com เปนตน
ตารางเปรยีบเทยีบโปรแกรมทีใ่ชงานใน 2 ระบบปฏบิตักิาร
ลักษณะโปรแกรม โปรแกรมสําหรับ Windows โปรแกรมสําหรับ Linux
โปรแกรมจดัการสาํนกังาน Microsoft office Pladao office, Koffice
โปรแกรมเปดเวบ็ Internet explorer Konqueror, Mozilla
โปรแกรมแตงภาพ Photoshop, Paint Gimp
โปรแกรมดภูาพ ACDSee, IrfanView GQView, Eye of Gnome
โปรแกรมประเภท ICQ ICQ LICQ, Gnome ICU
โปรแกรมสรางผงังาน Visio Kivio, Dia
โปรแกรมรบั-สงแฟม Cute-ftp, Ws-ftp gFTP
โปรแกรมฟง MP3 Winamp XMMS, Freeamp
โปรแกรมดหูนงั Windows media player Aktion, KDE media player
โปรแกรมคยุกนั PIRCH, MIRC KSIRC, XCHAT
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24.2  ลินุกซทะเล
ลนิกุซทะเลรุน 4.1a คอื การนาํ Redhat linux มาพฒันาใหเปนรุนภาษาไทย หาขอมลูเพิม่เตมิได

จากเวบ็ http://linux.thai.net/linux-tle ในหวัขอ “ขอมลูเบือ้งตน” พบวามกีลุม TLWG (Thai Linux
Working Group) เปนการรวมตวักนัของนกัพฒันากลุมหนึง่ ทีม่องเหน็ปญหาในการใชงานภาษาไทยบน
ระบบปฏบิตักิารลนิกุซ  จงึไดทาํการพฒันาโดยนาํ Linux ของบรษิทัตาง ๆ  มาปรบัปรงุใหใชภาษาไทยได
เชน Mandrake, Redmond ลาสดุคอื Redhat linux

ลาสุด คือ ลีนุกซทะเล 4.1a พัฒนามาจาก Redhat linux (เปดตัว 4 มีนาคม 2545) ทําให
ลนีกุซทะเลรุนนี ้รูจกัอปุกรณมากมายกวารุนทีพ่ฒันามาจาก Redmond ซึง่ผูเขยีนคดิวาดเีชนกนั เพราะ
ผูใชมากมาย ไมตองเรยีนรูอะไรใหมมากขึน้ เนือ่งจาก Redhat linux มคีนใชกนัมากทีส่ดุ จดุบกพรองที่
Hacker รูกนัทัง้โลก ถกูปดจนหมดในการพฒันารุนตอไป โดยแกไขจดุบกพรอง ปดโปรแกรมทีม่ปีญหา
และเพิม่บรกิารใหม เชน ปดบรกิารโปรแกรม Telnet และใหเปลีย่นไปใช SSH แทน ถาตดิตัง้แบบไมได
อานใหละเอยีด ระบบจะปดบรกิารเกอืบทัง้หมด ทาํใหใชงานในฐานะเครือ่งบรกิาร (Server) ไมไดในทนัที
ผูเขยีนเคยพบปญหาการตดิตัง้ ทาํใหใชงานเปนเครือ่งบรกิารไมได เพราะตอนตดิตัง้ไมไดอานใหละเอยีด
จงึตองเริม่ตดิตัง้ใหม

หลายทานบอกวาไมเลอืก Redhat linux เพราะถกู Hack ไดงาย ม ีHacker พยายามกนัมาก สวน
โปรแกรมของบรษิทัอืน่ดกีวา เพราะไมมใีครพบจดุบกพรอง แตสาํหรบัผูเขยีนเลอืก Redhat linux เพราะ
มคีนใชกนัมากทีส่ดุในโลก ไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง หาเอกสารอางองิไดงาย สงคาํถามเขากระดานขาว
กม็คีนชวยกนัตอบมากมาย ทีส่าํคญัผูคนรอบตวัผูเขยีนตางกเ็ลอืกใช ทาํใหมเีหตผุลเหมาะสมทีเ่ลอืกใช Redhat
linux สวนปญหาเรือ่งจดุบกพรอง เชือ่วามกีารแกไขโดยผูเผยแพรอยูตลอดเวลา ถาทานเขาไปยงั http://
www.redhat.com จะพบขาวการพฒันา และการปรบัปรงุโปรแกรมใหดขีึน้อยูเสมอ

24.3  คําสั่งที่ควรรูจัก
คาํสัง่สาํหรบัผูใช  แบบ Text mode

ls แสดงรายชือ่แฟมในระบบ เชน ls -al
chmod เปลีย่นสถานะของแฟม เรือ่งการอนญุาตเขาแฟม เชน chmod 775 yourfile
man แสดงคาํอธบิายของคาํสัง่ทีต่องการ เชน man somecommand
mkdir สรางหอง  เชน mkdir yourroom
rm ลบหอง เชน rm yourroom
cd เปลีย่นหอง หรอืเขาไปในหองทีก่าํหนด เชน cd yourroom
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pico Text editor ทีน่ยิมใชกนัใน Linux มากกวา VI หรอื EMAC เชน pico yourfile
df แสดงขนาดของ Harddisk เชน df
du แสดงขนาดของ Harddisk เชน du-all | more
ps แสดง Process ในระบบ เชน  ps -a
kill ยกเลกิกระบวนการทีก่าํลงัทาํงานอยู เชน kill-9  2223

คาํสัง่สาํหรบัผูดแูลระบบ แบบ Text mode
su เปลีย่นสถานะผูใชปกตเิปน Super user

เชน #su หรอื #su webmaster เปนตน
useradd เพิม่ผูใชใหม

เชน     #useradd  -d  /var/www/httpd/yourname -c “detail” yourname
passwd กาํหนดรหสัผานใหผูใช หรอืเปลีย่นรหสัผานของตนเอง

เชน #passwd yourname
userdel ลบผูใชทีม่อียู

เชน #userdel-r  yourname  (ลบ home directory ที ่yourname เปนเจาของ)
usermod แกไขขอมลูผูใช

เชน #usermod  -c “Mr.Burin  Rujjanapan”  yourname  (เปลีย่น comment)
rpm โปรแกรมจดัการโปรแกรมในระบบ Linux redhat

เชน #rpm-qa (แสดงรายชือ่ package ทีต่ดิตัง้ไว)
#rpm -i  imap-4.7-5.i386.rpm (ตดิตัง้ imap เพิม่ใน Redhat)
#rpm-qa | grep imap (ตรวจวาม ีimap ตดิตัง้แลวหรอืไม)
#rpm-e  apache-1.3.12-2 (ลบ Package นีอ้อกจากเครือ่ง)

mount ใชเชือ่มสือ่เขามาเปนระบบ Directory ใน Linux
เชน การ mount floppy ใน linux ถายงัไมตดิตัง้ ม ี3 ขัน้ตอน จะไดหอง /floppy คอื
drive A
#mkdir  /floppy
#mkfs-t ext2  /dev/fd0  1440
#mount  -t  ext2  /dev/fd0  /floppy

แฟมทีเ่กีย่วของ คอื /etc/fstab, /etc/mtab, /proc/mounts, /proc/partitions, /proc/filesystems
find คนหาแฟมในเครือ่ง

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


193 >>>

บทที่ 24 : ระบบปฏิบัติการ LINUX

ตอ
นที่  4
 :

เรื่
อง
นา
รูสํ
าห
รับ

ผูด
ูแล
ระ
บบ

เค
รือ
ขา
ย

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

เชน #find  /  -name  yourfile
gzip ใชบบีอดั หรอืคลายแฟม ในระบบ Linux ในรปูแบบ gzip
เชน #gzip  -d  x.tar.gz  (คลายขอมลูทีถ่กูบบีอดั)

#gzip –dc x.tar.z | tar xvf  -
tar ใชบบีอดั หรอืคลายแฟม ในระบบ Linux ในรปูแบบ tar

เชน #tar   xvf   x.tar (คลายการบบีอดัของแฟม tar)
#tar   xvfz   squid-2.3-200103110000-src.tar.gz (คลายทัง้ gzip และ
tar)

24.4  เครื่องบริการเรเดียส (RADIUS server)
Radius server คอื เครือ่งบรกิารตรวจสอบรหสัผูใช ทีต่ดิตอเขาระบบผานโมเดมภายนอก (External

modem) จากภายนอกเครอืขาย เขามาภายในเครอืขาย เหมอืนผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP) ทีข่ายชัว่โมง
อนิเทอรเนต็ เพือ่ใหผูใชตดิตอเขาไป ผูใหบรกิารจะมเีครือ่งคอมพวิเตอรทีเ่ปน Radius server คอยตรวจสอบ
รหสัผูใชวามสีทิธิ์หรือไม เชนเดียวกับในสถาบันการศึกษา ที่ใหรหัสผูใช (Username) และรหัสผาน
(Password) แกนสิติ นกัศกึษา เพือ่ใช Modem จากบานตดิตอเขาไปยงัสถาบนัใชบรกิารอนิเทอรเนต็

บรกิารนีท้าํไดไมยาก เพยีงแตมคีอมพวิเตอร มโีมเดม (Modem) อยางนอย 2 ตวั ทีพ่รอมรบับรกิาร
Dial-up จากนสิติ นกัศกึษา (Trunk access หรอื E1 บรกิารขององคการโทรศพัท คอื บรกิารเลขหมาย
โทรศพัทเดยีว แตมชีองรบัสญัญาณไดถงึ 30 ชอง ผูใชตองม ีRouter รุนใหมใชสาํหรบัรบัการเชือ่มตอ
สาํหรบัรายละเอยีดหาไดจาก http://www.tot.or.th) มกีารเชือ่มตอ 2 ทาง คือ ทานตอเขาไปยังผูให
บรกิารอนิเทอรเนต็ (ISP)  รายใดรายหนึง่ เพือ่รบับรกิารเชือ่มตอขาออก แบบ Dial-up หรอื Leased line
แลวเปดชองทางรบัการเชือ่มตอขาเขาจากนกัศกึษา หรอืสมาชกิ แตจะใหบรกิารนีแ้กบคุคลทัว่ไปไมได
เพราะในสญัญาทีท่าํกบัผูใหบรกิาร (ISP) มกัหามการใหบรกิารทัว่ไป

24.5  เครื่องบริการมายเอสคิวแอล (MYSQL server)
MYSQL  คอื โปรแกรมบรกิารระบบฐานขอมลู ไดรบัความนยิมอยางมากในระบบปฏบิตักิาร LINUX

แตมกีารนาํไปใชใน Windows เชนกนั ทาํหนาทีบ่รกิารฐานขอมลูแยกพืน้ทีใ่หผูใชแตละคน โดยแยกรหสัผูใช
(Username) และรหสัผาน (Password) ของแตละคนออกจากรายชือ่ผูใชในระบบปฏบิตักิารทีใ่ช login
เขาระบบ และใชภาษาไดหลากหลาย เพือ่ตดิตอเขาใชขอมลู เชน PERL หรอื PHP เปนตน

ปกตกิารใช MYSQL มกัตองลงโปรแกรม PHPMYADMIN เพือ่ใหสามารถเขาใชบรกิารขอมลูได
งาย ผูเขยีนพบผูใหบรกิารพืน้ทีส่รางเวบ็ฟร ี(Free hosting) ทีใ่หบรกิาร MYSQL มกัเปดใหใช PHPMYADMIN
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เสมอ เชน http://www.f2s.com ทีป่ดบรกิารฟรไีปแลว  หรอื http://www.tripod.lycos.co.uk ทีย่งัเปดให
บรกิาร PHP และ MYSQL เปนตน

24.6  เครื่องบริการเว็บ (Web server)
เครือ่งบรกิารเวบ็ (Web server) คอื โปรแกรมทีท่าํใหคอมพวิเตอรใหบรกิารเวบ็ หรอืสามารถทาํให

เครือ่งคอมพวิเตอรทีบ่านของทานใหบรกิารเวบ็คลาย YAHOO.COM  เชน พมิพคาํวา http://localhost
กจ็ะเปดเวบ็ไซตทีอ่ยูในเครือ่งของทาน สาํหรบั Apache web server คอื โปรแกรมบรกิารเวบ็ ทีเ่คยไดรบั
ความนยิมทีส่ดุ เพราะตดิตัง้ในระบบปฏบิตักิาร Unix หรอื Linux เกอืบทกุรุน คูแขงของ Apache คอื IIS
ของ Microsoft windows เพราะในระบบปฏบิตักิารรุนใหมของ Microsoft จะม ีIIS ทีพ่รอมตดิตัง้เสมอ
เพือ่ทาํใหคอมพวิเตอรเปน Web server ใน Linux ม ีApache ดงันัน้ ใน Windows กจ็ะม ีIIS ทีต่ดิตัง้มาคูกนั

คูแขงของ Apache มมีากมาย เพราะ Apache ไมมบีรกิารเสรมิ และการตดิตัง้ไมงายเหมอืนของคูแขง
ถาใน Windows ตดิตัง้โปรแกรม OMNIHTTPD ของ http://www.omnicron.ca จะทาํใหสามารถบรกิารภาษา
PHP ไดทนัท ีหรอืตดิตัง้ IIS กจ็ะใหบรกิารภาษา ASP ไดทนัท ีแตถาตดิตัง้ APACHE จะตองไปหาโปรแกรม
เสรมิในภาษานัน้มาตดิตัง้เพิม่ และกาํหนดคาตาง ๆ  ในระบบ ซึง่ไมงายสาํหรบัมอืใหม

24.7  เครื่องบริการดีเอ็นเอส (DNS server)
เครือ่งบรกิารดเีอน็เอส (DNS server) คอื เครือ่งใหบรกิารตรวจสอบชือ่ วาชือ่ทีท่านรองขอมเีลข

IP คอือะไร ระบบจะไดสงความตองการไปยงัเครือ่งเปาหมายไดถกูตอง ในสถาบนัการศกึษาทีม่เีครอืขาย
ของตนเองจะมเีครือ่งบรกิาร DNS (Domain name server) เพราะในสถาบนัมเีครือ่งบรกิารอกีหลายเครือ่ง
ทีม่ชีือ่ตางกนั จงึตองมกีารกาํหนดวา เครือ่งใดชือ่อะไร และมหีมายเลขอะไร เพือ่ใหเครือ่งทีข่อรบับรกิาร
เขาไดถกูเครือ่ง เชน yn1.yonok.ac.th, email.yonok.ac.th, www.yonok.ac.th หรอื mail.yonok.ac.th เปนตน

24.8  เครื่องบริการรับสงแฟม (FTP server)
เครือ่งบรกิารรบัสงแฟม (FTP server) คอื เครือ่งใหบรกิารแฟมขอมลู ผูใชสามารถตดิตอเขาเครือ่ง

ใหบรกิาร กระทาํการสงแฟมเขาไปเกบ็ (Upload) คดัลอกแฟมออกมา (Download) เปลีย่นสทิธิก์ารใช
แฟม(Chmod) เปลีย่นชือ่แฟม (Rename) หรอืลบแฟม (Delete) เปนตน ซึง่แตละทานทีเ่ขาใช จะมรีหสั
ผูใชทีแ่ตกตางกนัและมพีืน้ทีเ่กบ็ขอมลูของตนเอง ยกเวน Anonymous ซึง่เปนรหสัผูใชทัว่ไป ทีส่ามารถเขา
ไปอานไดเพยีงอยางเดยีว หรอืสงแฟมเขาไปไดในหองทีก่าํหนดเทานัน้ เชน Incoming เปนตน เครือ่งใหบรกิาร
บางรายจะมบีรกิาร FTP เพือ่ใหผูใชสงแฟมไดครัง้ละหลายแฟม ดวยการ Click ครัง้เดยีวแตหลายเวบ็
จะใหบรกิาร Upload ผานหนาเวบ็ไซต (File manager) ซึง่จาํกดัจาํนวนแฟมในการสงแตละครัง้ ผูเขยีนจงึ
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พอใจกบับรกิารของเวบ็ไซตทีใ่หบรกิาร FTP เพราะ Upload แฟม 100 แฟมเขาเครือ่งบรกิาร ดวยการ
Click เพยีงครัง้เดยีว

24.9  เครื่องบริการตัวแทน (PROXY server)
เครือ่งบรกิารตวัแทน (PROXY server หรอื CACHE server) คอื เครือ่งบรกิารสาํรองขอมูล

เมือ่ผูใชรองขอขอมลูนอกระบบเขามาในระบบ จะเขาไปตรวจในเครือ่งบรกิารนีก้อน ถามขีอมลูอยูใน
เครือ่งบรกิาร จะนาํขอมลูไปใชไดอยางรวดเรว็ โดยไมออกไปนอกระบบอกีครัง้  ถาไมมขีอมลูจงึออกไป
นอกระบบ ทาํใหภาพรวมของการรบัสงขอมลูเรว็ขึน้ ถาไมมเีครือ่งนี ้ทกุครัง้ทีม่กีารรองขอขอมลู แมจะเรยีก
ขอมลูเดยีวกนั กจ็ะออกไปนอกระบบ  ทาํใหชองทางการรบัสงขอมลูจากภายนอกหนาแนน และอาจตดิขดัได
ถาชองสญัญาณ (Bandwidth) ไมกวางพอ หลายทานจะเรยีกวา เนต็ชา หรอือดื นัน่เอง

โดยปกตทิกุองคกรจะจดัตัง้ PROXY server ของตนเอง เพือ่ใหบรกิารสมาชกิในองคกร แตถา
ในองคกรไมมบีรกิารนี ้ผูใชอาจตองหาเครือ่งบรกิารจากภายนอก โดยมวีธิกีาํหนด PROXY server ใน Internet
explorer ดงันี้

1. เลอืก Tools จาก Menu bar ของ Internet explorer
2. เลอืก Internet Options...
3. เลอืก Connections
4. เลอืก LAN settings...
5. Click ในกลอง check box หนาคาํวา Use a proxy server
6. กาํหนด Address และ Port ตามทีผู่ใหบรกิารกาํหนด
ตวัอยาง Proxy server ทีเ่ปดใหบรกิาร

203.155.45.135 port 8080
203.185.96.50 port 8080
203.185.80.13 port 8080
203.185.80.14 port 8080
203.155.45.135 port 8080

7. เลอืก OK เพือ่จดัเกบ็คาทีก่าํหนด เมือ่เปดเวบ็ครัง้ตอไป จะไปตรวจสอบจากทีก่าํหนด ถาเครือ่ง
บรกิารอยูในเครอืขายทีใ่กลทาน ขอมลูทีไ่ดรบัจะกลบัมาอยางรวดเรว็ แตถาเครือ่งทีก่าํหนด
ปดบรกิารหรอืไมบรกิาร บคุคลนอกเครอืขาย กต็องเปลีย่นเครือ่งสงัเกตไดจากสถานะ (Status)
ดานลางของ IE (Internet explorer) จะแสดงสถานะการทาํงาน และทีอ่ยูเวบ็ (Web address)
ทีก่าํลงัตดิตอ (ขอขอมลูเพิม่เตมิจากผูดแูลระบบ เครอืขายของทาน)
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24.10  แนะนาํเวบ็ไซต
การแขงขนัของ Linux และ Windows ยงัเปนเรือ่งทีต่องตดิตาม ทัง้สองโปรแกรมจีดุเดนและจดุดอย

ทีแ่ตกตางกนั ไมวาทานจะเลอืกโปรแกรมลวนมเีหตผุลสนบัสนนุทัง้สิน้ แตจะใหคนทัง้โลกเปลีย่นไปใช
ระบบปฏบิตักิารใด เพยีงระบบเดยีวชัว่ขามคนืคงเปนไปไมได หากทานตองการทราบขอมลูเกีย่วกบั Linux
สามารถเขาไปหาขอมลูจากแตละเวบ็ไซต ซึง่อธบิายในมมุมองของผูพฒันาเหลานัน้ แตไมมใีครรูทกุเรือ่ง
เกีย่วกบั Linux ไดหมด เพราะเปนระบบปฏบิตักิารทีแ่ยกกนัพฒันา การเลอืกระบบทีม่ผีูใช หรอืแนวโนมทีจ่ะ
ไดรบัความนยิมมากทีส่ดุ นาจะเปนทางเลอืกทีถ่กูตอง

http://hybrid.academic.cmri.ac.th/ftp/howto http://www.isinthai.com
http://linux.thai.net http://www.kaiwal.com
http://linux.thai.net/linux-tle http://www.kwclinux.com
http://se-ed.net/linuxtooltip http://www.linux.com
http://thailinux.hypermart.net http://www.linuxboard.com
http://www.buraphalinux.org http://www.linux-mandrake.com/en
http://www.caldera.com http://www.linuxsiam.com
http://www.coyotelinux.com http://www.linuxtoday.com
http://www.csvhome.org http://www.netbsd.org
http://www.freebsd.org http://www.openbsd.org
http://www.opera.com/linux http://www.suse.com
http://www.redhat.com http://www.thailinux.com
http://www.redmondlinux.com http://www.thailinux.org
http://www.school.net.th/linux-sis http://www.thailinuxcafe.com
http://www.slackware.org http://www.thaisysadmin.com
http://www.slashdot.org http://www.ziif.com
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