กิจกรรม (หรือในคอมพิวเตอร์ ทวั ไปเรียกว่ า Program หรือ Application)

่ ยคาใช้
่ จ่ายใด และ Open-source ซึง
Xo นั นทํางานอยูบ่ น Linux ซึงเป็ นระบบปฏิบตั ิการทีให้ใช้โดยไมเสี
็ อให้โอกาสกบเด็
ั กให้สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ของพวกเขาไปในทางทีพวกเขา
จุดมุง่ หมายของ OLPC นั นกเพื
่ ่ ทั งเด็กนักเรี ยนและครู ต่างกมี็ อิสระทีจะ
ต้องการได้ โดยใช้ซอฟท์แวร์ทีไมมี่ ลิขสิ ทธิA หรื อเงือนไขแตอยางใด
้ ดแปลง หรื อสร้างซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเนื อหาขึ นมาใหม่ ตลอดจนปรับเปลียนการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ แกไขดั
นําไปใช้งาน ได้ตามความต้องการ และ XO นั นยังมีปุ่มบนคียบ์ อร์ดทีสามารถให้เด็กๆกดเพือดูโค้ดภายใต้
ํ งใช้งานอยู่ นอกจากนั น interface ทีชือ Sugar ขอคอมพิวเตอร์ XO ยังชวยให้
่ เกดการเรี
ิ
โปรแกรมทีเด็กกาลั
ยนรู ้
่ ั กด้วย
รวมกนอี

Browse

Browse เป็ น web application พืนฐานทีอนุญาติให้เด็กเข้าใช้งาน Internet และสามารถให้เพือนๆเห็น และใช้
่ ั ั อนๆได้ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Browse ของ wiki OLPC)
Bookmarks รวมกนกบเพื

TamTamMini

่ าหรับเด็กเล็ก. TamTamMini เป็ นโปรแกรมทีสนุก และมี
โปรแกรมนี เป็ นโปรแกรมทีค่อนข้างใช้งานงายสํ
่
่ ยงเครื องดนตรี ชนิดตางๆ
่ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า TamTam ของ
ประสิ ทธิภาพมากในการเลนดนตรี
และเลนเสี
wiki OLPC)

Chat

ิ
่  อสารพูดคุยกนั ไมวาจะเป็
่่
กจกรรมนี
น 2 คน หรื อทั งห้องเรี ยน
 สร้าง interface ทีเป็ นพืนฐานสําหรับการติดตอสื
็ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Chat ของ wiki OLPC)
เลยกตาม

Memorize

ิ
่
่ ่น นั สามารถประกอบไปด้วย
กจกรรมนี
องจําและจําคู่ภาพให้ถูกต้อง ซึงแตละคู
 เป็ นเกมคลาสสิ ค ทีผเู ้ ลนจะต้
่
Multimedia Object เชน่ ภาพ เสี ยง และตัวอักษร ซึง Memorize นี อนุญาติให้เด็กเลนเกมที
มีอยูแ่ ล้ว หรื อจะให้เด็ก
็ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Memorize ของ wiki OLPC)
สร้างเกมของตัวเองกได้

SynthLab

ิ
ี ั
กจกรรมนี
ยงทีซบั ซ้อนมากยิง ขึ น SynthLap
 ถูกออกแบบมาสําหรับเด็กโตทีพร้อมจะศึกษาเกยวกบการออกแบบเสี
่ เกยวข้
ี องกบเสี
ั ยง (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า TamTam
เป็ นห้องปฏิบตั ิการเล็กๆทีใช้สร้างเสี ยงและวงจรตางๆที
ของ wiki OLPC)

TamTamEdit

ิ
่
้ จัดการ
TamTamEdit เป็ นกจกรรมที
ถูกออกแบบมาให้เป็ นพืนทีสาํ หรับการแตงเพลง
ซึงเด็กสามารถสร้าง แกไข
ั ตเสี ยง บนแทรคจําลองได้ ซึงสามารถทําให้เกดรู
ิ ปแบบหรื อลักษณะเฉพาะของดนตรี ทีหลากหลายได้อยาง
่
กบโน้
ไมมี่ ขอ้ จํากดั (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า TamTam ของ wiki OLPC)

TamTamJam

ิ
ี ั ยง สามารถเลนเสี
่ ยงเครื องดนตรี ได้
เป็ นอีกกจกรรมหนึ
 งทีสนุกและมีประสิ ทธิภาพมากในการทํางานเกยวกบเสี
่ ั ั
หลายชนิดและ อนุญาติให้มีการทํางานรวมกนกบคนอื
นๆได้ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า TamTam ของ wiki
OLPC)

Record

ิ
่
่ ่ และทุกๆอยาง
่
กจกรรม
record นี ทาํ ให้เด็กสามารถถายภาพ
ดู Slide Show บันทึกภาพวีดีโอและเสี ยงได้ อยางงาย
็
ั โดยผาน
่ Mesh Network (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Record ของ wiki OLPC)
กสามารถดู
ร่ วมกนได้

The Journal

ิ
็ อมูลทุกอยางที
่ เด็กได้ทาํ บน XO ซึงเด็กสามารถ
The Journal เป็ นกจกรรมที
เป็ นบันทึกประจําวันอัตโนมัติ จะเกบข้
ิ
่ รวมไปถึงโปรเจคตางๆที
่ ได้เคยทําไว้ รวมไปถึงครู
ใช้กิจกรรมนี ในการจัดการการใช้งาน และเปิ ดกจกรรมตางๆ
็
่ ของเด็กได้เชนกน
่ ั (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Journal
และผูป้ กครองกสามารถประเมิ
นกระบวนการทํางานตางๆ
ของ wiki OLPC)

Measure

Measure เป็ นเครื องมือทีอนุญาติให้เด็กได้คน้ คว้า และเรี ยนรู ้โดยการเชือมตอ่ และสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์
่ เด็กสามารถวัด บันทึกข้อมูล และสร้างกราฟได้ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ที
ทางด้านกายภาพ และเหตุการณ์จริ งตางๆ
หน้า Measure ของ wiki OLPC)

NewsReader

่ ่
่ มาจาก RSS (ดูขอ้ มูลเพิม เติมได้ทีหน้า NewsReader ของ
NewsReader คือ interface ไว้สาํ หรับอานขาวสารตางๆที
wiki OLPC)

Draw

ิ
กจกรรม
Draw หรื อวาดภาพนี จะมี ผ้าใบสําหรับวาดภาพให้เด็กหรื อกลุม่ ของเด็กๆ ให้แสดงความเป็ นตัวเองได้
่ างสรรค์ เด็กๆสามารถวาดรู ปได้อยางอิ
่ สระ โดยใช้แปรงพูก่ นั หรื อ ปากกา และใช้เครื องมือตางๆในการ
่
อยางสร้
ั ปภาพ การใช้กลองข้
่ อความ การนําเข้ารู ปภาพ และระบบการติดตอสื
่  อสาร นั นชวยเปิ
่ ดทางให้เด็กได้
จัดการกบรู
่ ่ ขอจํ
สร้างสรรค์อยางไมมี
้ ากดั (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Draw ของ wiki OLPC)

Pippy

ิ
Pippy เป็ นกจกรรมที
ง่ายและสนุกทีใช้เขียนโปรแกรมภาษา Python ซึงเป็ นภาษา Dynamic Programming
่
Language ทีใช้เขียนโปรแกรมตางๆบน
XO นี (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Pippy ของ wiki OLPC)

Distance

่
่ XO ได้โดยการวัดชวงเวลาที
่
่ 2 เครื อง ด้วยโปรแกรมการ
ผูใ้ ช้สามารถวัดระยะหางระหวาง
เสี ยงเดินทางระหวาง
ี ั  งแวดล้อมได้ในหลายๆทาง (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ที
วัดและบันทึกนั น เด็กสามารถใช้ XO ในการค้นคว้าเกยวกบสิ
หน้า Distance ของ wiki OLPC)

Turtle Art

่  นวาดรู ปสี สนั ตางๆมากมาย
่
Turtle Art อนุญาติให้เด็กๆเขียนโปรแกรมภาษา Logo ลงบนตัวเตา่ เพือทีจะให้เตานั
่
่ ั โดยงายนั
่  น ทําให้เด็กนําศิลปะของพวก
หรื อทํางานศิลปะทีซบั ซ้อนได้ ด้วยชินสวนของโปรแกรมที
ถูกตอกนได้
เขาไปใช้ในชีวติ ได้ (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Turtle Art ของ wiki OLPC)

Write

่
Write เป็ นโปรแกรมการจัดการข้อความทัว ๆไป โดยมีคุณสมบัติทีไมซั่ บซ้อน และมี interface ทีง่ายตอการใช้
งาน
่
่ ยนเรี ยงความได้เชนเดี
่ ยวกบการใช้
ั
โปรแกรมนี อนุญาติให้เด็ก เขียนเรื องราว แตงบทกลอน
หรื อแม้แตเขี
งานใน
่ ม เชน่ การแทรกรู ปภาพ ตาราง หรื อจัดการกบั layout ตางๆ
่ นอกจากนี ยงั มีคุณสมบัติการใช้
ระดับสูงขึ นกวาเดิ
่ ั ซึงเด็กๆสามารถทํางาน แกไขข้
้ อความหรื อบทความตางๆได้
่
ั
งานรวมกน
ดว้ ยกนแบบ
real-time (ดูขอ้ มูลเพิม เติม
ได้ทีหน้า Write ของ wiki OLPC)

Etoys

่ เด็กเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิ เด็กๆสามารถสร้างสรรค์ความคิดได้
Etoys เป็ นระบบทีถูกออกแบบมาเพือชวยให้
โดยการสร้างแบบจําลอง การทดลองเลียนแบบสิ งแวดล้อมจริ ง และเกมส์ โดยใช้ขอ้ ความ รู ปภาพ เสี ยงและวีดีโอ
่ ั โดยการทํางานรวมกนบนหน้
่ ั
ั ั อนๆคนอืน แบบ
นอกจากนั นเด็กๆยังสามารถทํางานรวมกนได้
าจอเดียวกนกบเพื

่ ่
real-time Etoys นั นถูกสร้างขึ นโดยกลุม่ บุคคลในทัว ทุกมุมโลก ผูซ้  ึงสร้างทั งเนื อหา หลักการและตัวอยางตางๆ
มากมาย (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Etoys ของ wiki OLPC)

อ่าน eBook (Read)

่ eBook โดยเฉพาะ หน้าจอสามารถหมุนปรับเปลียนได้ 180 องศา และยังสามารถพับ
XO มีโปรแกรมสําหรับอาน
ั
ลงบนคียบ์ อร์ดได้ ทําให้เหมือนหนังสื อทัว ๆไป ซึงทําให้เด็กสามารถจับเครื องได้เหมือนกบการจั
บหนังสื อขึ นมา
่ อานเรื
่  องโปรดได้ในขณะทีนงั อยูท่ ่ามกลางแสงแดด (ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีหน้า Read ของ wiki OLPC)
อาน

Calculate

ั  องคํานวณทัว ๆไป ถูกออกแบบมา
เป็ นโปรแกรมทีทาํ หน้าทีเป็ นเครื องคํานวณด้วยลักษณะ interface คล้ายกบเครื
ั ็ งคงสามารถใช้งานกบคณิ
ั ตศาสตร์ทีซบั ซ้อนได้อีกด้วย (ดู
ให้ใช้ง่ายแม้กระทัง สําหรับเด็ก ในขณะเดียวกนกยั
ข้อมูลเพิม เติมได้ทีหน้า Calculate ของ wiki OLPC)

Download

ิ
่
ี องเพิมขึ นมากมายให้ดาวน์โหลด ไมวา
่่
จากกจกรรมตางๆมากมายที
มีใน XO นั น ทําให้มีเนื อหาและข้อมูลทีเกยวข้
่ ซึงรวมไปถึง แอพพลิแคชันจาก google เชน่ SimCity, GCompris (เป็ น
จะเป็ นเนื อหาหรื อเว็บแอพพลิเคชันตางๆ
่
โปรแกรมทีชนะการประกวดโปรแกรมสําหรับการศึกษาเพือเด็กและเยาวชน) และแอพพลิเคชันอีกตางๆมากมาย
่
ในขณะนี มีผพู ้ ฒั นาโปรแกรมและเนื อหาตางๆบน
XO มากมายอยูท่ วั ทุกมุมโลก ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ที
http://wiki.laptop.org/go/Activities
ิ
ดาวน์โหลดและติดตั งกจกรรม
ใหม่
1. ใน XO เปิ ด Browse
2. ไปทีเว็บเพจ http://wiki.laptop.org/go/Activities
ิ
3. คลิกที ตัวไฟล์ .xo ตรงข้างๆคําวา่ “Download” เชน่ คลิกที Implode.xo เพือดาวน์โหลดกจกรรม
Implode
4. เปิ ด Journal บน XO
ํ งทําการดาวน์โหลด
5. เปิ ดการ download จากในรายการของ Journal ซึงในขันตอนนี จะเห็นวา่ XO กาลั
อยู่ และเมือดาวน์โหลดเสร็ จเรี ยบร้อย XO จะทําการติดตั งอัตโนมัติ ซึงเมือขั นตอนนี เสร็จสมบูรณ์
ิ
กจกรรมนี
 จะปรากฏขึ นที taskbar

