เรื่อง
โดย

Google เครื่องมือใกลตัว เทคนิคเด็ดที่ควรรู
บุญเกียรติ เจตจํานงนุช, บุญเลิศ อรุณพิบูลย

Blog แปลวาอะไรนะ ไดยินบอยจังตอนนี?้ วาแยจัง ตอนนี้ไมมีเครื่องคิดเลขที่โตะดวย
แลวแบบนี้จะหาคําตอบของ 269 ไดอยางไรดีละ? เอ ตอนนี้ Joomla, Mambo เคานิยมใชซอฟตแวร
ตัวไหนกันนะ จะรูไดอยางไรละแบบนี?้ ทราบไหมครับวาทุกคําตอบ Google ชวยไดครับ
Google คงไมใชสิ่งใหมสําหรับทุกทานทีใ่ ชคอมพิวเตอรกันแนนอน สุดยอดเว็บไซตคนหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตที่นักทองเน็ตยอมไมพลาดใชงานแนนอน แตทราบไหมครับวาเฉพาะการ
สืบคนขอมูลดวย Google ยังมีเทคนิคอีกหลากหลายที่นาสนใจ เชน ถาตองการคนชื่อบุคคล หรือคํา
เฉพาะตางๆ อยาลืมใสเครื่องหมายคําพูดกํากับดวยนะครับ

เห็นไหมครับ Google แสดงผลลัพธเฉพาะที่ตรงกับคําที่ระบุไวในเครื่องหมายคําพูดเทานั้น
แบบนี้ชวยใหคนหาคําไดงาย และตรงกับที่ตองการแนนอน

สําหรับทานที่ตองการเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารฟอรแมตตางๆ ที่เผยแพรผานเว็บไซต
ก็ทําไดสะดวกดวยการระบุเงือ่ นไขประเภทเอกสาร เชน ตองการขอมูลเกี่ยวกับ e-Learning ที่อยูใน
ฟอรแมต Microsoft PowerPoint ก็ทําไดโดยระบุคําคนเปน

โดยสวนเพิ่มเติม filetype:ppt หมายถึง การระบุให google แสดงเฉพาะเอกสารที่เปน
ฟอรแมต Microsoft PowerPoint นั่นเอง นอกจาก PowerPoint ยังสามารถระบุฟอรแมตเอกสารอื่น
ได เชน doc สําหรับ Microsoft Word, xls สําหรับ Microsoft Excel, pdf สําหรับเอกสารในรูปแบบ
PDF เปนตน Google ยังรองรับเอกสารฟอรแมต OpenOffice.org ดวยนะครับ เพราะฉะนั้นหาก
ตองการคนหาเอกสารที่สรางดวย OpenOffice.org Writer ก็ใหระบุฟอรแมตเปน odt หรือ
OpenOffice.org Calc ระบุเปน .ods และ OpenOffice.org Impress ระบุเปน .odp ครับ

ไมยากเลยใชไหมครับสําหรับการสืบคนเอกสารตนฉบับฟอรแมตตางๆ จากเว็บไซต หรือ
จะเพิ่มความสามารถไปอีกโดยระบุ domain ใหเจาะจงไปเลยก็ได เชน ตองการขอมูล e-Learning
จากเว็บไซตของเนคเทคเทานั้น ก็ระบุไดดว ยเงื่อนไข site:nectec.ort.h หมายถึงการระบุใหสืบคน
จากเว็บไซต nectec.or.th ครับ

แตถาใหเจาะจงไปอีกก็เอาเงือ่ นไข filetype และ site มาผสมกันก็ไดนะครับ เชน e-learning
site:nectec.or.th filetype:ppt หมายถึงใหคนหาขอมูลเกี่ยวกับ e-Learning จากเว็บไซต nectec.or.th
เฉพาะเอกสารที่มีฟอรแมต Microsoft PowerPoint

เครื่องคิดเลขออนไลน
Google ไมไดมีความสามารถเฉพาะการสืบคนขอมูลเทานั้นนะครับ ไมงั้นคงไมบอกวา
เปนไมเด็ดของ google แนนอน แตความสามารถดานการคํานวณของ google ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับ
เชน ถาตองการคํานวณคา 5684789 + 25412 ก็ไมตองไปหาเครื่องคิดเลขที่ไหน หรือเปดใชงาน
โปรแกรมเครื่องคิดเลขใหเสียเวลาหรอกครับ แคเขาเว็บไซต google แลวพิมพ 5684789 + 25412
แลว <Enter> ฮะๆๆ ไดแลวครับผลลัพธจากสูตรคํานวณดังกลาว รวดเร็ว และสะดวกแนนอน

เห็นไหมครับ ผลลัพธจากเว็บ google ลองดูไหมครับนอกจากผลรวม ยังสามารถคํานวณ
อะไรไดอกี เครื่องหมายคํานวณพืน้ ฐานเชน บวก (+) ลบ (-) คูณ (*) และ หาร (/) คํานวณได
แนนอน นอกจากนีห้ ากตองการหาคายกกําลัง ก็ใชเครื่องหมาย ^ เชน 2512 ก็พิมพคําสั่งเปน 25^12
หรือใชฟงกชนั sqrt() เพื่อหาคารากที่ 2 ก็ไดครับ เชน sqrt(27) เปนตน
เครื่องหมาย ความหมาย
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สุดยอดเลยใชไหมครับ สําหรับเครื่องคิดเลขออนไลนฉบับ google รับรองวาไมยาก
แนนอนครับ สําหรับการคํานวณเลขฐานสามารถระบุไดดวย 0x สําหรับเลขฐาน 16 0o สําหรับเลข
ฐาน 8 และ 0b สําหรับเลขฐาน 2 เชน ตองการหาผลรวมของคา 7f และ 10010101 สามารถระบุ
คําสั่งเปน 0x7f + 0b10010101 ครับ
นอกจากนี้ยังสามารถใชแปลงคาตางๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มาตราหนวยวัดตางๆ ได
ดวยนะครับ ลองดูคําสั่งนี้สิครับ 1 USD in thai money

เห็นไหม รูดว ยวา thai money คือ baht (บาท) แลวแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนใหเลยเห็นไหม
ครับ เพราะฉะนั้นถาตองการแปลงเทียบกับเงินอัตราอื่นก็ใชวิธีการคลายๆ กันเชน 100 thai money
in yen เมื่อตองการทราบวา 100 บาทจะเทากับกี่เยน สําหรับการแปลงคามาตราหนวยวัดตางๆ ก็ทํา
ไดลักษณะคลายๆ เชน 100 cm เทากับกี่นวิ้ ก็ระบุเปน 100 cm in inch รูปแบบไมยากเลยเห็นไหม
ครับ คาแรก in คาที่สอง

พจนานุกรมฉบับ Google
อีกความสามารถของ google คือการคนหาความหมายของคําดวยคําบังคับวา define แลว
ตามดวยคําศัพทที่ตองการ เชน define blog เปนตน

เพียงเทานี้ก็ทราบวาวา Blog เปนคํายอของ Web Log หรือ Weblog นั่นเอง ถาตองการ
ทราบความหมายคําอื่นก็อยาลืมใส define นําหนานะครับ

ใครเจงกวากันดวย Google Trends
หลายทานคงชอบดูขอมูลเปรียบเทียบ หรือแนวโนม อันนี้ google ก็ไมทิ้งใหหายไป
แนนอนครับ ดวยความสามารถของเว็บไซต trends.google.com ชวยใหเปรียบเทียบแนวโนมของ
เรื่องที่เราสนใจได โดยอนุญาตใหระบุไดถงึ 5 เงื่อนไขคัน่ ดวย , ครับ เชน

ไมยากเลยนะครับสําหรับการเปรียบเทียบแนวโนมการใชซอฟตแวร CMS 3 ตัว คือ
Joomla, Mambo, Drupal วาซอฟตแวรใดมีการใชงานมากกวากัน ไมเฉพาะซอฟตแวรนะครับ
Google ยังสนับสนุนการเปรียบเทียบเรื่องอื่นไดหลากหลาย ตองลองดวยตัวคุณเองแลวละครับ
เห็นไหมครับ Google เครื่องมือใกลตัวสําหรับหลายๆ ทาน ยังมีลูกไมเด็ดหลากหลายครับ
และยังมีอกี เยอะนะครับ ไวครั้งหนาจะนําเสนอใหทราบเพิ่มเติม ฉบับนี้คงขอแนะนําเฉพาะ
ความสามารถเกี่ยวกับขอมูลกอนครับ

