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  ค ำน ำ 

         

      ต ำรำวิชำระบบปฏิบัติกำร  รหัสวิชำ 4123708  ได้เรียบเรียงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ

ครอบคลุมเนื้อหำสำระตำมค ำอธิบำยรำยวิชำ “ศึกษำระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น กระบวนกำรและภำวะกำรท ำงำนพร้อมกัน กำรจัดกำรและกำรก ำหนดล ำดับ

กระบวนกำร กำรจัดกำรอินพุต/เอำท์พุต กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ ระบบแฟ้ม ควำม

มั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์” เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักเรียนหรือ

ผู้สนใจในรำยวิชำดังกล่ำว สำมำรถอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจในเนื้อได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้เข้ำ

ศกึษำในวิชำนี ้

      ต ำรำเล่มนี้  ได้ เพิ่มเนื้อหำให้กว้ ำงขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน  

ประกอบด้วยเนื้อหำ 11 บท ได้แก่ บทน ำ กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ กำรจัดกำรหน่วย

ประมวลผลกลำง กำรจัดกำรเกี่ยวกับไฟล์ ระบบรับเข้ำหรือส่งออก กำรจัดกำรกระบวนกำร 

กรณีศึกษำ ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ กรณีศึกษำ ระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์  กรณีศึกษำ 

ระบบปฏิบัติกำร ลินุกซ์ ภำคทฤษฎีและกรณีศึกษำ ระบบปฏิบัติกำรอูบันตู ภำคปฏิบัติ ให้เกิด

ทักษะ สำมำรถติดตั้งระบบปฏิบัติกำรอูบันตู บนอุปกรณ์พกพำ (Flash Drive) น ำไปใช้ในกำร

ท ำงำนได้จรงิและควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

      ผู้ เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียบร้อยแลว้และหวังว่ำ ต ำรำนี้คงอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนพอสมควร หำกท่ำน

ที่น ำไปใช้มีขอ้เสนอแนะ ผูเ้ขียนยินดีรับฟังควำมคิดเห็น และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนีด้้วย 

                 

        

                             จุฑำวุฒิ จันทรมำล ี   

                    24  กันยำยน  2558 
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                   บทท่ี 1 

                             บทน ำ                              

           (Introduction) 

       ปั จจุบั น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ถู กพัฒนาขึ้ นจากหลายผู้ ผลิต ให้ ใ ช้ งานบน

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่

แตกต่างกันออกไป เช่น งานด้านธุรกิจ งานด้านบันเทิง งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้าน

วิศวกรรม งานด้านอุตสาหกรรมและ งานด้านการพยากรณ์ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน จ าเป็นต้องค านึงถึงความเร็วของหน่วย

ประมวลผลกลาง ความถูกต้องแม่นย าในการค านวณรวมถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานต่างๆ 

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย

จัดการในส่วนเครื่อง (Hardware) และส่วนชุดค าสั่ง (Software) ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)                 

    ในบทนี้จะขอกล่าวถึงลักษณะ เนื้อหา ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น  

1.1 กำรจ ำแนกเคร่ืองคอมพิวเตอร์    สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้              

     1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มี 

ประสิทธิภาพในกระท าการสูงสุด มีสถาปัตยกรรมการท างานที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็น ด้านการ

ท างาน กระท าการด้วความเร็วสูง การจัดการข้อมูลจ านวนมากๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง

แม่นย าของผลลัพธ์ เช่น การพยากรณ์ (Forecast) การจ าลอง (Simulation) การวิจัยเชิงลึก 

(Depth Research) คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาแพงมากส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้ใน

หนว่ยงานภาครัฐ เชน่ หนว่ยงานทางดา้นทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น       

     2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็กรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพในกระท าการรองลงมาแต่ก็สามารถ

ประมวลผลความเร็วสูงได้ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาแพง ถูกน ามาใช้ในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เชน่ ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น       
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     3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มี

ขนาดเล็กกว่าเครื่องเมนเฟรม ประสิทธิภาพดีพอสมควร คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาไม่แพง

มาก ถูกน ามาใช้ในหนว่ยงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่           

     4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถาบันการศึกษา ภายในหน่วยงายภาครัฐและเอกชน ตาม

ครัวเรือนเพราะมีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้หลายอย่างและราคาไม่แพง บางครั้งมักถูก

เรียกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และแบบหอคอย 

(Tower Computer) ไมโครคอมพิวเตอร์แยกออกเป็นหลายชนิดแล้วแต่ประเภทและความ

เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) คอมพิวเตอร์

แบบพกพา (Notebook) คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก (Pocket PC) คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส 

(Touch Screen Last Modify) เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.1 แสดงโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ (Structure of Computer System) 

     จากภาพที ่1.1 แสดงโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่

มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้งาน (User) ตัวระบบและชุดค าสั่งใช้งาน 

(System and Application Programs) ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญต่างที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ตัวแปลโปรแกรม (Compiler) แอสเซมเบลอร์ (Assembler) บรรณาธิกรณ์ข้อความ (Text 

Editor) ระบบฐานข้อมล (Database System) โดยมีระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็น

ระบบชุดค าสั่งทีค่วบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์และชุดค าสั่งประยุกต์ต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่าง

ราบรื่น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ช้ (พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์, 2552) 

ผู้ใชท่ี้ 1 ผู้ใชท่ี้ 2 ผู้ใชท่ี้ 3 ผู้ใชท่ี้ n 

ตัวแปลโปรแกรม          แอสเซมเบลอร์             บรรณาธกิรณข์้อความ              ระบบฐานขอ้มูล 

    (Compiler)                (Assembler)                    (Text Editor)                     (Database System) 

                                      ตัวระบบและโปรแกรมประยุกตต์า่งๆ   

                                      (System and Application Programs) 

                               ระบบปฏบัิตกิาร (Operating System) 

                       ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 
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1.2 รูปแบบและกระบวนกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ 

    ระบบคอมพิวเตอร์มีรูปแบบและกระบวนการท างานที่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการท างานให้เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นรูปแบบ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้ใช้กับเครื่อง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก่อนและพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของระบบ

คอมพิวเตอร์ตั่งแตเ่ริ่มตน้ได้ดังนี ้

 

    ระบบกำรท ำงำนแบบกลุ่ม (Batch Systems) เป็นรูปแบบการท างานของระบบ

คอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่คอมพิวเตอรม์ีขนาดค่อนข้างใหญ่และใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลายชนิด 

เช่น เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) หน่วยขับแถบบันทึก (Tape drive) เครื่องเจาะบัตร (Card 

Punches) โดยต้องติดตอ่ประสาน การท างานผ่านตัวด าเนินการ (Operator)  เป็นตัวเรียงล าดับ

ในการรับส่งข้อมูลและชุดค าสั่งที่มคีวามคล้ายกันเป็นกลุ่มเดียวกัน (Batches) มีกระท าการทีละ

กลุ่ม แล้วสง่ผลลัพธ์คนืกลับไปยังผูใ้ช้ ในรูปแบบต่าง ๆ ของงานหรอืตามประเภทของอุปกรณ์ที่

แสดงผล บางครั้งระบบปฏิบัติการจะจัดท าตารางงาน (Job scheduling) ขึ้นมาเพื่อส่งผลลัพธ์

ออกไปประมวลผลอีกที ระบบการท างานแบบกลุ่มมีข้อจ ากัดในเรื่องความเร็วใน กระท าการ

และการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์รับและส่งข้อมูล เนื่องจาก

หนว่ยประมวลผลกลางจัดเป็นอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจึงมีความเร็วในกระท าการ

มากกว่าอุปกรณ์รับและส่งข้อมูล ซึ่งเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ท า

ให้การท างานทั้ งสองอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกัน  แสดงได้ดังภาพที่  1 .2 (ศัพท์บัญญัติ 

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

 

 

 

 

 

 

   

 

ภำพท่ี 1.2 แสดงพื้นที่ของหนว่ยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบกลุ่ม 

ระบบปฏบัิตกิาร 

(Operating System) 

 

 

พื้นท่ีโปรแกรมส าหรับ

ผู้ใชง้าน 

(User program area) 
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      จากภาพที่ 1.2 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบกลุ่ม 

โดยมีพื้นชุดค าสั่งส าหรับผู้ใช้งาน ท างานผ่านตัวด าเนินการ (Operator) ซึ่งมีหน้าที่เรียงล าดับ

อีกทั้งยังค่อยรับส่งข้อมูลและชุดค าสั่งที่มีความคล้ายกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน (Batches) แล้ว

ส่งข้อมูลใหร้ะบบปฏิบัติการท ากระท าการทีละกลุ่ม  

               ระบบกำรท ำงำนหลำยชุดค ำสั่ง (Multiprograms Systems) เป็นรูปแบบการ

ท างานที่ใช้แก้ปัญหา การท างานทีละงาน (Single Job) ท าให้หน่วยประมวลผลกลาง ต้องหยุด

รอการส่งผ่านข้อมูลหรืองานอื่น ระหว่างจานบันทึกกับหน่วยประมวลผลกลาง จึงท าให้ใช้งาน

หน่วยประมวลผลกลางไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยระบบการท างานแบบหลายชุดค าสั่ง 

(Multiprograms Systems) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่มีความ

ต้องการใชง้านมากกว่าหนึ่งงานในชว่งเวลาเดียวกันโดยอาศัย การท างานบนหน่วยความจ า ซึ่ง

ท าให้ หน่วยประมวลผลกลางถูกใช้งานอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องหยุดรอ (wait) 

การใช้งานจากผู้ใช้หรืออุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก อีกทั้งยังสามารถบรรจุงานอื่นเข้ามาด าเนิน

กระท าการได้พร้อมกับงานทีด่ าเนนิการอยูก่่อนหนา้ที่ไดท้ันที เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานของ

หน่วยความจ าในรูปแบบการท างานหลายชุดค าสั่งอย่างเป็นระบบ ตามล าดับช้ันการท างาน

อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน แสดงได้ดังภาพที ่1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.3 แสดงพื้นที่ของหนว่ยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบหลายชุดค าสั่ง 

      จากภาพที่ 1.3 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบหลาย

ชุดค าสั่ง ยกตัวอย่าง เช่น งาน 1 (Job 1) เป็นการท างานในส่วนโปรแกรมประมวลผลค า (Word 

Processing) งาน 2 (Job 2) เป็นการท างานในส่วนโปรแกรมตารางการท างาน (Spread Sheet) 

ระบบปฏบัิตกิาร 

(Operating System) 

งาน 1 

(Job 1) 

0 

512K 

งาน 2 

(Job 2) 

งาน 3 

(Job 3) 
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และส่วนงาน 3 (Job 3) เป็นการท างานในส่วนโปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Micorsoft PowerPoint) 

ระบบปฏิบัติการ จะท าหนา้ที่ในการจัดสรรพื้นที่ของหน่วยความจ าให้แต่ละงานสามารถท างาน

ไปพร้อมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                                                                                                

                       

    ระบบกำรแบ่งช่วงเวลำ (Time-Sharing Systems) เป็นรูปแบบการท างานโดยที่

ผูใ้ช้มากกว่าหนึ่งคนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยมี

อุปกรณ์ที่ช่วยในการรับส่งข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือเมาส์ (Mouse) ใช้ควบคุม

สั่งงานผ่านหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal) โดยระบบปฏิบัติการจะท า

หน้าที่ในการแบ่งช่วงเวลาการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง ให้สามารถจัดสรรเวลาและ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการใหก้ับผูใ้ช้ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

  

    ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Systems) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา

ในช่วง ปี ค.ศ. 1970s เพื่อให้ผู้งานคอมพิวเตอร์ได้ใช้เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้ง

ด้านการรับข้อมูลเข้า การแสดงผล กระท าการที่มรีาคาถูกและขนาดเล็กลงได้ และให้ชื่อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการเข้า

ไปช่วยจัดการด้านต่าง ๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการดอสของ

บริษัทไมโครซอฟต์ ได้พัฒนาต่อมาเป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ 

OS/2 ของบริษัท IBM ระบบปฏิบัติการตระกูล MacOS x ของบริษัท Apples หรือแม้กระทั้ง

ระบบระบบปฏิบัติการลินุกซ์รุ่นต่าง ๆ ในกลุ่มของโอเพนซอสท์ (Open Source) เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการ ความสะดวก ประสิทธิภาพและความงา่ยต่อการน าไปใช้งานให้กับผู้ใช้งานใน

กลุ่มต่าง ๆ ได้                                        

 

    ระบบกระท ำกำรหลำยตัว (Multiprocessor Systems) เป็นระบบการที่น าตัว

ประมวลผล (Processor) หรือหน่วยประมวลผลกลางมากกว่าหนึ่งตัวในกระท าการ บางครั้ง

อาจจะเรียกว่า ระบบกระท าการแบบนี้ว่า ระบบขนาน (Parallel System) หรือ ระบบกระท า

การแบบแนบแน่น (Tightly Couple System) เช่น ระบบที่มีหน่วยประมวลผลหลายตัวท างาน

ร่วมกัน โดยใช้หน่วยความจ าหรืออุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Devices) สายส่งสัญญาณ

ข้อมูลและสัญญาณนาฬิกา (Clock) ร่วมกัน ท าให้การท างานเกิดประสทิธิภาพสูงสุด เป็นต้น   
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    ประโยชน์กำรใช้ระบบกระท ำกำรหลำยตัว (Multiprocessor Systems)       

       1. เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (Increased throughput) เนื่องจากมี

การใชก้ระท าการหลายตัวท าให้ลดเวลาในการท างาน มากกว่าหนึ่งงานลง               

       2. ประหยัดค่าใช้จ่าย (Economy Scale) ลง เนื่องจากมีการแบ่งการท างานกัน เช่น 

การแบ่งบันการใช้อุปกรณ์รอบข้าง (Share peripherals) หน่วยความจ ากลุ่มใหญ่ (Mass storage) 

อุปกรณ์แปลงไฟ (Power supplies) เป็นต้น                              

       3. เพิ่มความนา่เชื่อถือ (Increased reliability) เนื่องจากมีการใช้งานตัวประมวลผล

หลายตัว หากตัวหนึ่งตัวใดเกิดท างานขัดข้อง (Failure) ก็ยังมีตัวประมวลผลอีกหลายตัวท างาน

ต่อไปได้ ท าให้ระบบไม่หยุดชะงัก (Halt) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว่า ความทนทานของระบบ

เมื่อเกิดข้อผิดปกติขึ้น (Fault Tolerant)                 

    โดยทั่วไปแล้วระบบการใช้ตัวประมวลผล (Processor) หรือ CPU มากกว่าหนึ่งตัวใน

กระท าการ จะมี 2 รูปแบบการท างานด้วยกัน คือ             

       1. รูปแบบการท างานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) คือระบบ

ที่ตัวประมวลผลทุกตัวแบ่งการท างานเท่าๆ กัน แสดงได้ดังภาพที ่1.4    

       2. รูปแบบการท างานแบบไม่สมมาตร (Asymmetric multiprocessing) คือระบบที่

ตัวประมวลผลทุกตัวแบ่งการท างานไม่เท่ากัน โดยมีการแบ่งการท างานเป็นแบบตัวประมวลผล

หลัก (Master Processor) และตัวประมวลผลภายใต้การควบคุม (Slave Processors) อีกที่หนึ่ง 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.4 แสดงรูปแบบการท างานแบบสมมาตร (Symmetric MultiProcessing: SMP) 

    จากภาพที่  1.4 แสดงให้เห็นรูปแบบการท างานแบบสมมาตร คือ ระบบที่ตัว

ประมวลผลทุกตัวสามารถใช้ทรัพยากรของระบบ เชน่ บัส (bus) หน่วยความจ า (Memory) หรือ

อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกข้อมูลรว่มกันได้ เป็นต้น  

หนว่ยความจ า 

(Memory) 

หนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU)  

หนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU)            

หนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU) 
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              ระบบกำรท ำงำนแบบกระจำย (Distributed Systems) เป็นระบบการใช้ในการ

เชื่อมโยงและสื่อสารระหว่างสองหรือหลายระบบเข้าด้วยกัน ระบบการท างานแบบกระจายมัก

เลือกใช้กับระบบเครือข่าย (Network) โดยแต่ละเครือข่ายจะมีโพรโทคอล (Protocol) ที่เลือกใช้ 

การแบ่งระยะทางระหว่างเครือข่าย  การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างเครือข่ายร่วมกัน ระหว่าง

ผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่าย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ายสารระหว่างกันบนเครือข่าย  ท าให้

ระบบการท างานแบบกระจายมีความยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบเครือข่าย

มีอยู่หลายแบบมักแบ่งตามระยะทางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างสถานีเชื่อมโยง (Node) เช่น         

     - ระบบเครือขา่ยท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ เช่น 

ในห้องหรอืในอาคาร                       
     - ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) เป็นเครือข่าย

ระยะไกลภายในเมือง เช่น เครือข่ายที่ใช้เชื่องโยงระหว่างอาคาร อาจใช้อุปกรณ์บลูทูธ ในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือสร้างเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ที่มีระยะการเชื่อมต่อไม่ไกล

มากขึ้นมาใชง้านเฉพาะพืน้ที่ก็ได้           

     - ระบบเครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN) เป็นระบบเครือข่าย

ระยะไกลในระดับประเทศ เชน่ เครอืข่ายที่ใชเ้ชื่องโยงระหว่างเมอืงหรือประเทศ ระบบเครือข่าย

แบบนีส้ามารถประมวลผลบนโพรโทคอลเพียงตัวเดียวหรือหลายโพรโทคอลได้  

              ระบบเครื่องลูกข่ำย/เครื่องแม่ข่ำย (Client/Server Systems) เป็นระบบนี้ถูก

ออกแบบโดยการใช้สถาปัตยกรรมระบบการให้บริการแบบศูนย์กลาง (Centralized System 

Architecture) ซึ่งบางครัง้อาจเรียกการให้บริการจากระบบเครื่องแม่ข่าย (Server Systems) กับ

เครื่องลูกข่าย (Client) ผู้ติดต่อขอใช้บริการ แสดงได้ดังภาพที่ 1.5 โดยระบบเครื่องแม่ข่ายยัง

แบ่งออกเป็น                

     - ระบบที่ใช้เครื่องแม่ข่ายในกระท าการ (Compute-Server System) เป็นระบบ

เครือข่ายที่ยอมให้ลูกข่ายติดต่อเข้ามาและขอใช้บริการการค านวณ โดยส่งค าขอเพื่อกระท า

การดังกล่าว มายังระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อช่วยค านวณและส่งผลลัพธ์กลับคืนไปยังเครื่องลูก 

     - ระบบที่ใช้เครื่องแม่ข่ายในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ (File-Server System) เป็น

ระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ควบคุมหรือจ ากัดสิทธิ์ในการ สร้าง (Create) อ่าน (Read) ปรับปรุง 

(Update) หรอืลบ (Delete) ไฟล์ข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย 
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    จากภาพที่ 1.5 แสดงให้เห็นแสดงโครงสร้างทั่วไปของระบบเครื่องลูกข่าย/เครื่องแม่

ข่าย (Client/Server Systems) โดยเครื่องแม่ข่าย (Server) สามารถเชื่อมต่อผ่านไปยังเครื่องลูก

ข่าย (Client) ผา่นระบบเครือข่าย (Network) คอมพิวเตอร์ได้หลายตวัในเวลาเดียวกัน 

                 

    ระบบกำรท ำงำนแบบคลัสเตอร์ (Clustered Systems) ระบบนี้เป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว น ามาเชื่อมโยงโดยให้สามารถท างานรวมกันเป็นกลุ่ม (Clustered) 

เสมือนว่ามีคอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียว ระบบการท างานแบบกลุ่มสามารถที่จะใช้การเชื่อมโยง

ผา่นระบบเครือขา่ยแบบท้องถิ่นท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูง (High Availability) ในด้านxi

การประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินไปเมื่อเทียบกับเมนเฟรม 

คอมพิวเตอร์ในด้านความเร็วในการกระท าการ (Excute) ข้อมูลขนาดเท่ากัน      

    ระบบกระท ำกำรแบบทันที (Real Time Systems) ระบบที่พัฒนาให้เหมาะกับ

งานหรือข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

จนผูใ้ช้มีความรูส้ึกว่าไม่เห็นความแตกต่างของเวลาในการรับส่งข้อมูลเพื่อน าไปประมวลผล ซึ่ง

ระบบกระท าการแบบทันที ที่นยิมใชใ้นปัจจุบันมอียู่ 2 ระบบคือ                

        1. ระบบประมวลผลทันทีแบบเข้มงวด (Hard Real-Time Systems) เป็นระบบที่

ต้องรับประกันและยืนยันได้เสมอว่างานที่อยู่ในช่วงวิกฤต (Critical Tasks) จะได้รับการแก้ไขให้

สมบูรณ์ ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องมีรับประกันความ

เสี่ยง (Risk) เชน่ งานควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Control) 

และหุน่ยนต์กู้ภัย เป็นต้น               

ภำพที่ 1.5 แสดงโครงสร้างทั่วไปของเครื่องลูกข่ายและเครือ่งแมข่่าย  

เครื่องแม่ข่าย 

(Server) 

ลูก 

(Client) 

 

เครือข่ำย 

(Network) 

เครื่องลูกข่าย 

(Client) 

 

(Client) 

เครื่องลูกข่าย 

(Client) 

 (Client) 

 

เครื่องลูกข่าย 

(Client) 
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         2. ระบบประมวลผลทันทีแบบไม่เข้มงวด (Soft Real-Time Systems) กรณีที่

งานที่ท าอยู่ในช่วงวิกฤต (Critical tasks) ระบบประมวลผลทันทีแบบไม่เข้มงวดโดยจะท าการ

จัดล าดับความส าคัญก่อนและหลัง (Priority) ให้กับงานนั้นๆ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขจนเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ เช่น งานมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบเสมือนจริง (Reality) งานด้านวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าเชิงลึก เช่น งานส ารวจใต้ท้องทะเลลึก งานด้านดาราศาสตร์ เป็นต้น 

(Silberschartz, Galvin, Gangne, 2012)  

          นอกจากนี้ ยังมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้  มีหน้าจอแบบ

สัมผัสในการใชง้านเป็นหลัก  เรียกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแท็บ

เล็ต (Tablet) ซึ่งคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสม

ในการพกพาติดตัว เช่น เครื่องพีดีเอ (Personal Digital Assistants: PDAs) เครื่องปาล์ม (Palm) 

เครื่องโทรศัพท์มือถือ (Cellular Mobile) สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับ

ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) สัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) เครือข่าย 

3G อุปกรณ์ประเภทดังกล่าวจะมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบปฏิบัติการไว้ส าหรับใช้งานร่วมกันในรูปแบบระบบฝังตัว (Embedded System) ซึ่งใน

ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพามีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้งาน

มากกว่าระบบในยุคแรกๆ ทั้งในด้านความจุ ขนาดของหน่วยความจ า ความเร็วของหน่วย

ประมวลผล ความง่ายต่อการใช้งาน ความหลากหลายของแอปพลิเคช่ันที่เลือกใช้ให้เหมาะสม

กับงานที่ท า ขนาดและรูปร่างที่ทันสมัยในการพกพา ตลอดจนความเร็วขึน้ของระบบเครือข่ายที่

ใช้ในการเชื่อมต่อ ท าให้คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้รับความนิยมน ามาใช้งานมากที่สุดในยุค

ปัจจุบัน 

1.3 ระบบปฏิบัติกำร (Operating System)          
      เป็นระบบชุดค าสั่งทีผู่พ้ัฒนามีจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมการท างานของ

ส่วนเครื่อง (Hardware) และส่วนชุดค าสั่ง (Software) ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถท างานร่วมกัน

กับส่วนบุคลากร (Peopleware) ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงได้ดังภาพที่ 1.6 นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการที่

ดียังมีหน้าที่ควบคุมการท างานให้ผู้ใช้ให้สามารถท างานหลายงาน (Multitasking) หรือท างาน

แบบหลายคน (Multi-user) ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ส่งกระทบกับการท างานของบุคคลอื่น 

รวมไปถึงการสั่งควบคุมการใชง้าน การก าหนดสิทธิก์ารเข้าถึงไฟล์ขอ้มูล การรักษาความมั่นคง 

การป้องกันการรุกรานจากผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้งานระบบได้ 
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ภำพท่ี 1.6 แสดงความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ  

      จากภาพที่ 1.6 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ

ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในส่วนเครื่องเพื่อให้บริการในส่วนชุดค าสั่ง ในเรื่อง

การรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับส่วนเครื่อง เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่ง

ข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากจานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่ง

สัญญานเสียงไปออกล าโพง หรือจัดสรรพื้นที่ ในหน่วยความจ า ตามที่ส่วนบุคลากร 

(Peopleware) ตดิต่อหรอืร้องขอ รวมทั้งท าหนา้ที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ใน

กรณีที่อนุญาตให้ส่วนชุดค าสั่งหลาย ๆ ตัวท างานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน  

      กำรแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติกำร     
        1. แบ่งตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน                

     1.1 การใช้งานโดยล าพัง (Stand-alone) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้น

โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์สวนบุคคลที่รู้จักกันในรูปแบบของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ใช้งานส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(Notebook) ที่ท างานโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น MS-DOS, 

Linux Desktop, Mac OS, และ Windows รุ่นต่างๆ 

     1.2 การใชง้านโดยมีการเชื่อมโยง (Network Connection) เป็นระบบปฏิบัติการ

ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่องโยงกันตั้งแต่หนึ่ง

เครื่องขึ้นไป โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับบนระบบเครือข่ายแม่หรือเครื่องบริการ (Server) 

และเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องรับบริการ (Client) เช่น Novell Netware, Linux Server, UNIX, Windows 

Server และ Solaris เป็นต้น          

ส่วนเครื่อง 

(Hardware) 

ส่วนชุดค าสั่ง 

(Software) 

ส่วนบุคลากร 

(Peopleware) 

ระบบปฏบัิตกิาร 

(Operating System) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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            1.3 การใช้งานแบบฝังตัว (Embedded) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งมา

พร้อมกับเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในหนว่ยความจ าแบบอ่านอย่างเดียว (Read Only 

Memory: ROM) ส่วนใหญ่จะพบได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เช่น Windows RT, 

Windows Mobile, Pocket PC’s OS, Android, Blackberry OS เป็นต้น 

        2. กำรแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน              

            2.1 การใชง้านโดยคนเดียว (Single User) เป็นระบบปฏิบัติการที่การใช้งานใน

ช่วงเวลาใดชว่งเวลาหนึ่ง จะมีผู้ใชง้านเพียงหนึ่งคนเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานสามารถที่จะท างานหลาย

อย่างได้ในเวลาเดียวกันหรือเปิดใช้งานพร้อมกันหลายชุดค าสั่งได้ เช่น Linux Desktop, Mac 

OS, และ Windows 95  ขึน้ไป เป็นต้น        

            2.2 การใช้งานได้หลายคน (Multi User) เป็นระบบปฏิบัติการที่การใช้งานใน

ช่วงเวลาใดชว่งเวลาหนึ่ง จะมีผู้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน เช่น Novell Netware, 

Linux Server, UNIX, Windows Server และ Solaris เป็นต้น    

            2.3 การใชง้านได้งานเดียว (Single Tasking) เป็นระบบปฏิบัติการที่ก าหนดให้

คอมพิวเตอร์ประมวลผลการท างานของชุดค าสั่งได้ทีละหนึ่งงานเท่านั้น โดยลักษณะการท างาน

จะเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานภายใต้เครื่องหมายค าสั่ง (Command Line) ทีละค าสั่งจน

เสร็จ ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้ไม่ค่อยนิยมใช้ระบบปฏิบัติการประเภทนี้แล้ว เช่น ระบบปฏิบัติดอส (Disk 

Operating System: DOS) เป็นต้น            

            2.4 การใชง้านพร้อมกันได้หลายภารกิจ (Multitasking) เป็นระบบปฏิบัติการที่

ก าหนดให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลการท างานของชุดค าสั่งได้ที่ละหลายงานพร้อมกัน โดย

ลักษณะการท างานจะเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานมากกว่าหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน ซึ่ง

ปัจจุบันระบบปฏิบัติสว่นใหญ่จะเป็นการท างานในลักษณะนีแ้ทบทุกระบบปฏิบัติการ 

     นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ ถือ
เป็นปัจจัยที่ช่วยในก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดังนั้นจ าเป็นต้องมี

สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน (Multi-Platform)  และระบบปฏิบัติการเดียวกันยังสามารถใช้งาน

ได้หลายสถาปัตยกรรม โดยการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยสิ่งที่

ต้องพิจารณาอย่างยิ่ง เชน่                

       - ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ IRIX และ UNICOS        
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       - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ OS/390, 

Linux และ UNIX                        

       - มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ OS400, Linux Server 

และ OpenVMS                                                     

       - ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux 

Desktop และ UNIX                     

       - เวิร์กสเตช่ัน (Workstation) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux 

Desktop และ OS/2    

 1.4 วิวัฒนำกำรของระบบปฏิบัติกำร (Evolution of the Operating System)                      

     การก่อก าเนิดของระบบปฏิบัติการได้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องค านวณที่มีค าสั่งการท างานแบบง่ายๆ ไม่มีความ

ซับซ้อนเท่าไรนัก จนมาถึงยุคปัจจุบันที่ระบบปฏิบัติการถูกพัฒนาและน ากับใช้กับงานหลาย

ประเภทและมคีวามซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เพือ่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถาปัตยกรรม

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ าให้มผีลตอ่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการควบคู่ไป

ด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถจ าแนกวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนมาถึงจน

มาถึงยุคปัจจุบันได้ดังนี ้           

     ยุคเริ่มต้น (ช่วงปี ค.ศ. 1940- 1949) เป็นช่วงเริ่มมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในการค านวณด้วยค าสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ในรูปของรหัสฐานสอง (Binary 

code) บางที่เรยีกว่าเครื่องค านวณด้วยค าสั่งมอื (hand-code) และในปี ค.ศ.1942 จอห์น มอชลี่ 

(John Mauchly) และเปรสเบอร์ แอคเคิร์ท (Presper Ackert) จากมหาวิทยาลัยแพนซิลเวนเนีย 

ได้ร่วมมือกันสร้างคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC ย่อมาจาก 

(Electronic Numerical Integrator and Calculator)      

     ยุคที่หน่ึง (ช่วงปี ค.ศ. 1950) เป็นช่วงที่เริ่มมีนักเขียนโปรแกรม (Programmer) 

เกิดขึ้นและพัฒนาภาษาชุดค าสั่งที่ใช้จัดการและการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch processing) 

โดยห้องวิจัยของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ (General Motors Research Laboratories) ได้พัฒนา

ระบบปฏิบัติเพื่อใช้งานและติดตัง้ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มที่ชื่อว่า IBM 701 การท างาน

ของระบบปฏิบัติการนี้จะประมวลผลได้ทีละกระบวนการ ตลอดจนความเร็วในกระท าการ

ค่อนขา้งช้า เพราะข้อจ ากัดทางดา้นความเร็วของหน่วยความจ า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
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     ยุคท่ีสอง (ช่วงปี ค.ศ. 1960) เป็นช่วงที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดค าสั่งให้

สามารถจัดการท างานได้หลายภาระกิจ (Multitasking) ในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ระบบการ

ท างานแบบหลายชุดค าสั่ง (Multiprogramming) แต่วิธีการท างานยังเป็นกระท าการแบบกลุ่ม 

(Batch Processing) และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังใช้เวลาในกระท าการค่อนข้างนาน และไม่สัมพันธ์

กับความเร็วของตัวประมวลผล (Processor) ในยุคนี้มีการพัฒนาให้ระบบปฏิบัติการรองรับการ

ท างานที่ซับซ้อนมากขึ้น ในด้านของผู้ใช้สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน  โดยที่

ผู้ใช้สามารถต่อประสาน (Interface) ผ่านหน้าจอ (Dumb terminal) ในลักษณะการป้อนค าสั่ง 

และรอรับการแสดงผลที่หน้าจอ ซึ่งไม่มีตัวประมวลผลติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง ส่วนวิธีการ

จัดการท างานเป็นรูปแบบแบ่งบันเวลา (Time-Sharing) ในการใช้งานให้กับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน

ในเวลาเดียวกันและได้มีการเริ่มต้นการออกแบบและพัฒนาการท างานในรูปแบบที่ตอบสนอง

กับผูใ้ช้งานแบบทันที (Real-time)                                       

     ยุคที่สำม (ช่วงปี ค.ศ. 1970) เป็นช่วงที่มีการพัฒนาต่อยอดจากยุคที่สอง  ไม่ว่า

จะเป็น การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) การแบ่งเวลาใช้งาน (Time-Sharing) การ

ท างานในรูปแบบที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานแบบทันที (Real-Time) เริ่มมกีารพัฒนาตัวประมวลผล

ขนาดเล็ก (Microprocessor) เพื่อให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ยุคนี้เป็น

ยุคเริ่มต้นการพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ

รองรับความต้องการของผู้ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน การพัฒนาระบบป้องกันและ

รักษาความมั่นคงให้กับข้อมูล ร่วมทั้งการรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งจากต้นทาง (Source) ไปยัง

ปลายทาง (Destination) ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ท าให้ยุคนี้มีการเริ่มต้นแนวคิดการ

เข้ารหัสลับ (Encryption) และการถอดรหัสลับ (Decryption) ขึน้    

    ยุคท่ีสี่ (ช่วงปี ค.ศ. 1980) เป็นช่วงที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล (Personal Computer) โดยเฉพาะความเร็วของตัวประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก 

(Microprocessor) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์

ขึ้นในปี ค.ศ. 1981 ต่อมาบริษัทแอปเปิล (Apple) ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช 

(Macintosh) ขึ้นในปี ค.ศ. 1984 ยุคนีม้ีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายบนระบบเครือข่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ระบบเครื่อง

ลูกข่าย/เครื่องแม่ข่าย (Client/Server)  บนอินเทอร์เน็ต โดยหน่วยงานที่ ชื่อว่า Advance 

Research Project Agency: ARPA ซึ่งเครือข่ายบนอินเตอร์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั่งแต่ยุคที่

สอง (ช่วงปี ค.ศ. 1960) และในปี ค.ศ. 1989 ได้มีการคิดค้นและสร้างสรรค์รูปแบบเพื่อสื่อสาร

ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมโยง ที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ 
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(World Wide Web: WWW) ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น

ระบบปฏิบัติการในยุคนี้จะถูกพัฒนาให้รองรับการท างานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    

     ยุคที่ห้ำ (ช่วงปี ค.ศ. 1990) เป็นช่วงทีก่ารพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนเครี่องและ

ส่วนชุดค าสั่งให้รองรับการท างานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

กว่ายุคต่าง ๆ ที่กล่าวมา ทั้งด้านความเร็วในกระท าการ ขนาดความจุข้อมูลเพิ่มมากขึ้นใน

ระดับกิกะไบต์ (โดย 1 Gigabyte = 1024 Mbyte) ท าให้ส่วนชุดค าสั่งและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้

อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในยุคนี้ถูกพัฒนาใหม้ีความซับซ้อนและมีความต้องกระท าการในระดับที่

ต้องใช้เวลาความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องค านึงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเท่าใดนัก  ในยุคนี้มีการ

เปิดตัวการเขียนภาษาชุดค าสั่งสมัยใหม่ ที่เรียกว่า ภาษาชุดค าสั่งเชิงอ็อบเจกต์ (Object-Orient 

Programming Language) เช่น ภาษา C++ ภาษาจาวา (Java) เป็นต้น ระบบปฏิบัติการที่ถูก

พัฒนาขึ้นในยุคนี้ก็จะต้องสนับสนุนภาษาชุดค าสั่งประเภทนี้ด้วย เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

ตระกูล 9x รุ่นต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operating System) และอาร์ปาเช่เว็บ

เซิร์ฟเวอร์ (Apache Wab Server) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับการท างานบนระบบ

เครือข่ายแบบกระจาย (Distributed System) ท าให้การเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ท าได้งา่ยและสะดวกรวดเร็วขึ้น      

     ยุคที่หก (ช่วงปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน) เป็นช่วงที่การพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับความนิยมกับผู้ใช้ทุกมุมโลกสูงสุด ดังนั้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลระหว่างกันจึงจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ จึงเกิด

การพัฒนารูปแบบการให้บริการบนระบบเครือขา่ยขึน้ เพื่อใหก้ารเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลบน

สถาปัตยกรรมที่ตา่งกัน (Platform) ระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น

มาใช้ในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายยังคงเป็น ของบริษัทไมโครซอฟต์ คือ 

ระบบปฏิบัติการตระกูลวินโดวส์ เช่น Windows XP, Windows Vista, Windows 7 เป็นต้น 

นอกจากนีใ้นยุคปัจจุบันผู้ใชใ้ห้ความนิยมใช้อุปกรณ์แบบพกพาที่ผสมผสานกันระหว่างโทรศัพท์

และคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง เช่น Hi-Speed Internet, WiFi, 3G, 4G 

เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน (Smart phone) แบล็คเบอร์รี่ (Blackberry) 

ไอโฟน (iPhone) และไอแพด (iPad) เป็นต้น  
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     ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ดังกล่าว ให้มี

ประสิทธิภาพและรองรับการท างาน ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือรุ่น

ต่างๆ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ควบคู่ไปด้วย เช่น ระบบปฏิบัติการซิมเบียน 

(Symbian) วินโดวส์โมบาย (Windows Mobile) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) 

ระบบปฏิบัติการแบล็คเบอร์รี (Blackberry OS6) ระบบปฏิบัติการไอโฟน (IPhone OS)  เป็นต้น 

(พีรพร หมุนสนทิ, สุธี พงศาสุกุลชัย, อัจจมิา เลี้ยงอยู่, 2553) 

1.5 หน้ำที่ของระบบปฏิบัติกำร (Functions of the Operating System)         

     ระบบปฏิบัติการท าหน้าที่ในการควบคุมการท างาน อ านวยความสะดวก และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน โดยเน้นความงา่ยในการท างานให้กับผูใ้ช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด 

ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดหรือกลไกการท างานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ต่างๆ กระท าการข้อมูล การน าเข้า/ออก กระท าการข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลแบบหลักและ

แบบส ารอง การแสดงผลรวมถึงการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกันในระบบเครือข่าย แสดงได้

ดังภาพที ่1.7 แบ่งได้ดังนี ้                   

     1. การกระท าการของชุดค าสั่ง (Program Execution)    

     2. การกระท าการส่วนอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก (I/O Operation)  

     3. ระบบแฟ้มข้อมูล (File System)      

     4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication)     

     5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)    

     6. การจัดการบัญชผีูใ้ช้ (Accounting)      

     7. การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection)    

     8. การป้องกันและการรักษาความมั่นคง (Protection and Security) 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1.7 แสดงหนา้ทีห่ลักของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating System) 

     จากภาพที ่1.7 แสดงให้เห็นหนา้ทีห่ลักของระบบปฏิบัติการ คือ การกระท าการส่วน

ชุดค าสั่ง (Program Execution) การกระท าการส่วนอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก (I/O Operation) 

การจัดระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems) การสื่อสาร (Communication) การจัดสรรทรัพยากร 

(Resource Allocation) การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Accounting) และการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error 

Detection) ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์  เป็นต้น ซึ่งอธิบายหนา้ที่หลักทั้ง 8 ส่วน ดังนี ้

     1. กำรกระท ำกำรส่วนชุดค ำสั่ง (Program Execution)    

     ระบบปฏิบัติการจะมีฟังก์ชันไว้ให้บริการ ในการกระท าการของชุดค าสั่ง เพื่อให้

เกิดประโยชน์ใหก้ับผูใ้ช้ในการอินเตอรเ์ฟซหรอืติดตอ่กับระบบ ซึ่งในระบบปฏิบัติการจะมีส่วนที่

เรียกว่า ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ส่วนค าสั่งงาน (Command – Line: CLI) ส่วน

ต่อประสานกับผู้ใชแ้บบกราฟิก (Graphics User Interface: GUI) งานกลุ่ม (Batch) ที่แตกต่างกัน 

ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการจะต้องสามารถที่จะบรรจุชุดค าสั่งลงในหน่วยความจ าและเรียกใช้

ชุดค าสั่งที่สิ้นสุดการท างานไม่ว่าจะปกติหรอืผดิปกติหรอืข้อผดิพลาดที่เกิดขึน้ได้  
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     2. กำรกระท ำกำรส่วนอุปกรณ์รับเข้ำหรอืส่งออก (I/O Operation) 

        ในระหว่างที่ชุดค าสั่งท างาน อาจต้องการท างานในส่วนการน าเข้ามูลเข้าหรือ

ออก การจัดการไฟล์ข้อมูลหรือการใช้งานหน่วยรับเข้าหรือส่งออกของอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานระหว่างผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์

รับเข้าหรือส่งออกนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องค านึงกระบวนหรือขั้นตอนการท างาน  การส่ง

ข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกที่ต้องการ ส าหรับการป้องกันการเข้าถึงการใช้งาน

อุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกของผู้ใช้งานพร้อมๆ กัน เนื่องจากผู้ใช้งานไม่สามารถควบคุมการ

ท างานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกได้โดยตรง เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการจะก าหนดการ

เข้าถึงการเข้ารับบริการอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกของผู้ใช้งานพร้อมกัน โดยให้ผู้ใช้ที่ต้องการ

ใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกรอจนกว่าผู้ครอบครองใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกนั้นๆ 

เสร็จสิน้ก่อน จงึจะใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกนั้นๆ ต่อจากผู้ครอบครองได้     

     3. ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)     

         การจัดการไฟล์ เป็นที่สิ่งที่ส าคัญมากโดยเฉพาะในขณะที่ชุดค าสั่งชุดค าสั่ง

ท างาน จ าเป็นที่จะต้องอ่านและเขียนไฟล์และบันทึกข้อมูลลงในสารบบ (Directory) การสร้าง 

ลบและการค้นหารายชื่อจากแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ การจัดการไฟล์ต่างๆ ตลอดจนการได้รับ

อนุญาตในกระท าการที่เกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับงาน

ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งระบบปฏิบัติที่ดจี าเป็นต้องมีฟังก์ช่ันการท างานที่เป็นประโยชน์ ค่อยอ านวย

ความสะดวกและสนับสนุนการจัดการระบบไฟล์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้งาน     

               

   4. กำรติดต่อสื่อสำร (Communication)       

     กระบวนการติดต่อสื่อสารอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์เครื่อง

เดียวกัน (Single Communication) หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (Multi-

Communication) การสื่อสารอาจจะผ่านทางหน่วยความจ าที่ใช้ร่วมกัน ส่งผ่านทางข้อความ 

หรอืผา่นแพ็คเก็ตก็ได้ โดยอาศัยระบบปฏิบัติการเป็นตัวด าเนินการในการติดต่อสื่อสารหรือส่ง

ข้อมูลจากระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Server) ไปยังระบบปฏิบัติการของ

เครื่องลูกข่าย (Client) ก็ได้ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน เพื่อให้การด าเนินการในการติดต่อสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูลที่ต้องให้เป็นไปอย่าง

สมบูรณ์ ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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     5. กำรจัดสรรทรัพยำกร (Resource Allocation)    

        ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด เมื่อมีผูใ้ช้หลายคนหรอืท างานหลายงานพร้อมกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการต้องมี

การจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างทั่วถึงและคลอบคลุมเพื่อสนับสนุนและช่วยให้

การท างานของผู้ใช้เรียกใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้หลายส่วน เช่น การใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลาง การใช้งานหน่วยความจ า อุปกรณ์รอบข้าง เครื่องพิมพ์ หน่วยความจ าหลัก

และหนว่ยความจ าส ารอง เป็นต้น        

     6. กำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ (Accounting)     

        การใช้งานหลาย ๆ ประเภทของแหล่งข้อมูลบางอย่าง (เช่น รอบการท างานของ

หน่วยความจ าหลักและจัดเก็บไฟล์) อาจมีรหัสการจัดสรรพิเศษอื่น ๆ เช่น การใช้งานอุปกรณ์

รับเข้าหรือส่งออกเมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้ การท าบัญชีผู้ใช้เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรม

ในการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ชุดค าสั่งร้องขอ การ

ใชส้ิทธิใ์นการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการจะท า

หนา้ที่ตามที่ผูดู้แลระบบเป็นผู้ก าหนดขึน้มา          

     7. กำรตรวจหำผิดพลำด (Error Detection)    

       ระบบปฏิบัติการที่ดจีะต้องสามารถตรวจจับเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างการ

ด าเนินการต่าง ๆ ส่งผลต่อการท างานโดยรวมของระบบ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

ระบบไฟฟ้า ข้อจ ากัดทางกายภาพของระบบ รวมถึงการจ ากัดผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานหรือ

เข้าถึง ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทระบบปฏิบัติการจะต้องจัดเตรียมและมีวิธีการ

เบื้องต้นไว้รองรับและหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขและ

ด าเนินการ ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพบบ่อยๆ ซึ่งระบบปฏิบัติการจะต้องเตรียมการแก้ไข

และป้องกัน ได้แก่            

       7.1 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจ า เช่น การ

บันทึกข้อมูลลงบนหน่วยความจ าผิดพลาด (Memory error) ไฟฟ้าขัดข้อง (Power Failure) การ

ตรวจสอบบิตขอ้มูลผิดพลาด การเชื่อมตอ่ขัดข้องบนระบบเครือขา่ย       

       7.2 ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในส่วนผู้ใช้งานชุดค าสั่ง เช่น การหารด้วยศูนย์ 

(Arithmetic Overflow) การพยายามเข้าถึงพืน้ที่ในหน่วยความจ าที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึง 

การใชเ้วลาในหน่วยจ ามากเกินไป  
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     8. กำรป้องกันและกำรรักษำควำมมั่นคง (Protection and Security) 

        8.1 การป้องกัน (Protection) จะเกี่ยวข้องกับการมั่นใจว่าการเข้าถึงทรัพยากร

ของระบบทั้งหมดจะถูกควบคุม การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อาจต้องการควบคุมการ

ใช้ขอ้มูลที่ประมวลผลพรอ้มกันจะต้องไม่รบกวนกันและเป็นอิสระต่อกัน   

        8.2 การรักษาความมั่นคง (Security) จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ

จากบุคคลภายนอกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคน อีกทั้งยังรวมถึงการป้องกันการ

เข้าถึงอุปกรณ์รับและแสดงผลข่อมูลจากความพยายามในการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การได้รับ

ความคุ้มครองและรักษาความมั่นคง การค้นหารายชื่อแฟ้มข้อมูล การได้รับอนุญาตในการ

เข้าถึง อ่าน และบันทึกไฟล์ข้อมูล รวมถึงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย

ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ด่านกันบุกรุก (Firewall) การเข้ารหัสลับ (Encryption) การ

ตรวจหาข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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สรุป                  

    เครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร ์และไมโครคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   

    ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่จ าเป็นที่ต้องให้อุปกรณ์พื้นฐานทั้งในส่วนของส่วน

เครื่องและส่วนชุดค าสั่งและส่วนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจ าหลักและ

หน่วยความจ าส ารองเพื่อท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง โดยมีตัวควบคุมหน่วยความจ าที่ช่วยในการจัดสรรและแบ่งบันทรัพยากรที่มีอยู่ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยความจ าในการควบคุมและสั่งการ

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด                                                                                                    

    ระบบปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้การด าเนินการระหว่างส่วนเครื่อง

และส่วนชุดค าสั่งท างานอย่างราบรื่น เช่น การรับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์หรือเมาส์ การกระท า

การข้อมูล การส่งออกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสารในคอมพิวเตอร์เครื่อง

เดียวกันหรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากร การจัดการ

บัญชผีูใ้ช้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด การป้องกันและการรักษาความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์

เข้ามาใช้งานระบบได้                              

    วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ มีหลายช่วงตั้งแต่ยุคเริ่มต้น (ช่วงปี ค.ศ. 1940- 

1949) เป็นช่วงเริ่มมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการค านวณด้วยค าสั่งภาษาเครื่อง ยุคที่

หนึ่ง (ช่วงปี ค.ศ. 1950) เป็นช่วงที่เริ่มมีนักเขียนโปรแกรม เกิดขึ้นและพัฒนาภาษาชุดค าสั่งที่ 

ยุคที่สอง (ช่วงปี ค.ศ. 1960) เป็นช่วงที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดค าสั่งให้สามารถ

จัดการท างานได้หลายภาระกิจ ยุคที่สาม (ช่วงปี ค.ศ. 1970) เป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาต่อ

ยอดจากยุคที่สอง ยุคที่สี่ (ช่วงปี ค.ศ. 1980) เป็นช่วงที่ให้ความส าคัญคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โดยการพัฒนาประสิทธิภาพความเร็วของตัวประมวลผลใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด  ยุคที่ห้า (ช่วง

ปี ค.ศ. 1990) เป็นช่วงที่การพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนเครี่องและส่วนชุดค าสั่ง ทั้งด้าน

ความเร็วในกระท าการ ขนาดของความจุข้อมูลทีม่ีขนาดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและยุคที่หก (ช่วงปี 

ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน) เป็นช่วงที่การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงได้รับความนิยมกับผูใ้ช้ทุกมุมโลกสูงสุด      

     หน้าที่หลัก 8 ประการของระบบปฏิบัติการ คือ การกระท าการส่วนชุดค าสั่ง การ

กระท าการส่วนอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล การติดต่อสื่อสารการ

จัดสรรทรัพยากร การจัดการบัญชผีูใ้ช้และการตรวจสอบข้อผิดพลาด เป็นต้น 
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ค ำถำมทบทวน                      

1. จงอธิบายวิธีการจ าแนกเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง      

2. จงเปรียบเทียบการแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งแตกต่าง    

    กันอย่างไรบ้าง                      

3. จงอธิบายรูปแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ตอ่ไปนี้                           

 3.1 ระบบการท างานแบบกลุ่ม (Batch Systems)                   

 3.2 ระบบการท างานหลายชุดค าสั่ง  (Multiprocessing Systems)              

 3.3 ระบบการแบ่งช่วงเวลา (Time-Sharing Systems)        

 3.4 ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Systems)                   

 3.5 ระบบกระท าการหลายตัว (Multiprocessor  Systems)               

 3.6 ระบบการท างานแบบกระจาย (Distributed Systems)       

 3.7 ระบบเครื่องลูกข่าย/เครื่องแม่ขา่ย (Client/Server Systems)               

 3.8 ระบบการท างานแบบคลัสเตอร ์(Clustered Systems)        

 3.9 ระบบกระท าการแบบทันที (Real-Time Systems)                   

4. จงอธิบายและยกตัวอย่างการแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการว่ามีอะไรบ้าง            

5. จงอธิบายวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการยุคที่ 5 กับคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 สิ่งใดแสดงให้เห็น 

    ความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด            

6. จงอธิบายหนา้ที่การท างานของระบบปฏิบัติการทั้งหมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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                  บทท่ี 2 

                       กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ                           

                (Memory Management) 

     หน่วยความจ าถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็น

ศูนย์กลางให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยภายในหน่วยความจ าจะมีการท างานหลายส่วน เช่น การท างานของ

ชุดค าสั่งจ านวนมาก ซึ่งต้องมีการแบ่งพื้นที่การใช้งานและวิธีการจัดการด้านต่างๆ ให้กับงาน 

(Task) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด       

     ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดการหน่วยความจ า (Memory 

Management) เช่น การเชื่อมโยงต าแหน่ง (Address binding) การบรรจุ (Load) คลังโปรแกรม 

(Library) การแบ่งสว่น (Segmentation) การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า (Memory Allocation) 

เป็นต้น  

2.1 กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ (Memory Management)                

      การจัดการหน่วยความจ าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยความจ า

หลัก (Main Memory) และหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) โดยแต่ละวิธีในการจัดเก็บ

ข้อมูลทั้งสองส่วนมีข้อดีและข้อเสียต่างกันขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เลือกใช้ว่า

สอดคล้องและสนับสนุนการท างานและวิธีการที่จัดเก็บในหน่วยความจ าที่เลือกใช้มากน้อย

เพียงใด แสดงไดด้ังภาพที ่2.1                

        1. หน่วยควำมจ ำหลัก (Main Memory) ประกอบไปด้วยอาร์เรย์ขนาดใหญ่ 

(large array) ซึ่งประกอบด้วย เวิร์ด (Words) และไบต์ (Bytes) ซึ่งแต่ละที่จะมีเลขต าแหน่ง 

(Address) เป็นของตัวเองนอกจากนี้หน่วยความจ าหลักยังท าหน้าที่เก็บชนิดกระบวนการใน

กระท าการค าสั่งเพื่อให้หน่วยประมวลผลกลางน าไปใช้ในการประมวลแล้วจึงส่งผลลัพธ์ของ

ค าสั่งนั้น ๆ กลับมาจัดเก็บไว้ในหนว่ยความจ าหลักอีกที 
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ภำพท่ี 2.1 แสดงกระบวนการท างานของหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 

     จากภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นกระบวนการท างานของหน่วยความจ าหลัก โดยที่

กระบวนการ A จะถูกบรรจุ (Load) เข้าไปใช้งานหนว่ยความจ าหลัก ในขณะที่หน่วยประมวลผล

กลางก็จะบรรจุกระบวนการที่ต้องการจากหน่วยความจ าหลัก  ผ่านเส้นทางบัสเพื่อน า

กระบวนการ A น าไปประมวลแล้วจึงส่งผลลัพธ์ของกระบวน A กลับมาจัดเก็บกลับไว้ใน

หน่วยความจ าหลักอีกที ในขณะที่กระบวนการ B และกระบวนการ C ต้องรอให้กระบวน A 

ท างานแล้วเสร็จก่อนจึงจะถูกบรรจุเข้าไปใช้งานหน่วยความจ าหลักในล าดับต่อไป (Harvey M. 

Deitel, Paul J. Deitel, David R. Choffnes, 2004) 

           2. หน่วยควำมจ ำเสมือน (Virtual Memory) เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่อนุญาตให้

กระบวนการสามารถประมวลผลได้นอกหน่วยความจ าหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดพื้นที่ใช้ใน

กระท าการว่าเพียงพอกับขนาดของชุดค าสั่งหรือไม่ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการใช้ไฟล์ร่วมกัน 

(Share Files) พื้นที่ว่างและเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการท างานได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องคอย

ตรวจสอบขนาดของหน่วยความจ าทางกายภาพ  

 

 

 

บัส 

(BUS) 
หนว่ยประมวลผลกลาง 

(Central Proceesing Unit) 

หนว่ยประมวลผลกลาง 

(Main Memory) 

กระบวนการ 

A 

กระบวนการ 

A 

กระบวนการ 
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กระบวนการ 
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ภำพท่ี 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความจ าเสมอืน (Virtual Memory) และ      

      หนว่ยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) 

      จากภาพที ่2.2 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความจ าเสมือนหน่วยความจ า

ทางกายภาพ โดยหน่วยความจ าเสมือนเกิดขึน้จากการแบ่งหน่วยความจ าตรรกะ ให้ท างานเป็น

อิสระจากหน่วยความจ ากายภาพ โดยระบบปฏิบัติการจะท าการบรรจุชุดค าสั่งเฉพาะส่วนที่ใช้

ประมวลผลเข้าสู่หน่วยความจ าตรรกะก่อน ส่วนที่ยังไม่จ าเป็นต้องประมวลผลจะไม่ถูกบรรจุ

เข้าสู่หน่วยความจ า ท าให้พื้นที่หน่วยความจ าทางตรรกะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่หน่วยความจ า

ทางกายภาพ โดยการท างานลักษณะนี้อาศัยการสลับกระบวนการเข้าและออกจากพื้นที่

หน่วยความจ าในขณะก าลังกระท าการ  (พีรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสุกุลชัย, อัจจมิา เลีย้งอยู่, 2553) 
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2.2 กำรเชื่อมโยงต ำแหน่ง (Address Binding)      

                 

     โดยทั่ ว ไปกระบวนการที่จะถูกน าไปประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการจัดการ

หน่วยความจ าที่เลือกใช้ กระบวนการอาจจะถูกเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาระหว่างจานบันทึก 

และหนว่ยความจ าก่อนที่มันจะถูกประมวลผล โดยระบบปฏิบัติการจะมีการเก็บกระบวนการที่

รอประมวลผลตามล าดับของกระบวนการที่จะน าเข้ามาประมวลผลในหน่วยความจ ารวมทั้งยัง

เชื่อมโยงกับค่าเริ่มต้นของต าแหน่ง ระบบคอมพิวเตอร์มักเริ่มต้นค่าต าแหน่งเชื่อมโยงที่ค่า

เริ่มตน้ที่ต าแหน่ง 0 และแบ่งค่าที่เช่ือมโยงต าแหน่ง ได้เป็นเลขที่อยู่สัมบูรณ์ (Absolute address) 

ของกระบวนที่อยู่ในหนว่ยความจ าและเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (Relative address) หรือชุดค าสั่งต่าง ๆ 

ที่ได้รับ หลังจากการแปลโปรแกรม (Compile) การจ าแนกการเชื่อมโยงของค าสั่งและต าแหน่ง

ของขอ้มูลในหน่วยความจ าสามารถแบ่งตามขั้นตอนแตล่ะช่วงเวลา แสดงได้ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้    

     1. ช่วงเวลำแปลโปรแกรม (Compile Time) คือ ช่วงเวลาที่ชุดค าสั่งหรือข้อมูล

ถูกแปลโดยตัวแปลโปรแกรม โดยตัวแปลชุดค าสั่งจะค้นหาเลขที่อยู่สัมบูรณ์ในหน่วยความจ า

เมื่อพบแล้วจะสร้างชุดค าสั่งท าให้ระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผลค าสั่งหรือข้อมูลนั้นได้

ทันที แต่หากเลขที่อยู่สัมบูรณ์ถูกเปลี่ยนแปลง ตัวแปลโปรแกรมก็จะทวนการแปลโปรแกรม 

(Recompile) ชุดค าสั่งหรอืข้อมูลนัน้ขึน้ใหม่ทุกๆ ครั้ง   

     2. ช่วงเวลำบรรจุ (Load time) ช่วงเวลาที่ชุดค าสั่งหรือข้อมูลถูกบรรจุเข้าสู่

หน่วยความจ าโดยล าดับแรกตัวแปลชุดค าสั่งจะสร้างชุดค าสั่งที่สามารถประมวลผลได้ทันที 

(Relocation code) ขึ้นมาก่อน หลังจากชุดค าสั่งหรือข้อมูลถูกบรรจุเข้าสู่หน่วยความจ าแล้ว

ตัวแปลชุดค าสั่งจะท าการแปลต าแหน่งที่บรรจุ เข้ามาให้เป็นเลขที่อยู่สัมบูรณ์เพื่อให้

ระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผลค าสั่งหรือข้อมูลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการแปล

ชุดค าสั่งใหม่ทุกครั้ง แต่จะเสียเวลาเฉพาะตอนบรรจคุ าสั่งหรอืข้อมูลนัน้เข้ามาในหน่วยความจ า

     3. ช่วงเวลำกระท ำกำร (Execution time) เป็นช่วงเวลาที่ชุดค าสั่งหรือข้อมูลถูก

ประมวลผล โดยตัวแปลโปรแกรมจะท าการเชื่อมโยงต าแหน่งและแปลชุดค าสั่งหรือข้อมูลตรง

ต าแหน่งนั้นๆ เข้ าไปเก็บ ไว้ ในหน่วยความจ า ในขณะที่อยู่ ใน ช่วง เวลาประมวลผล

ระบบปฏิบัติการจะเสียเวลาในการแปลต าแหน่งค าสั่งหรือข้อมูลต่างๆ ก่อนถูกน ามาเข้าสู่

กระบวนกระท าการใหม่ทุกครั้ง (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   
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ภำพท่ี 2.3 แสดงช่วงเวลาเช่ือมโยงต าแหน่ง (Address Binding) 

   จากภาพที่ 2.3 แสดงช่วงเวลาเช่ือมโยงต าแหน่ง (Address Binding) ในแต่ละช่วง ดังนี ้

ช่วงเวลาที่ 1 เป็นช่วงเวลาแปลโปรแกรม (Complie Time) ใช้ในการแปลชุดค าสั่งในส่วนเฉพาะ 

(Module) เพื่อส่งชุดค าสั่งหรอืข้อมูลที่ถูกแปลแล้วเข้าสู่ช่วงที่ 2 เป็นช่วงเวลาบรรจุ (Load Time) 

ชุดค าสั่งทั้งหมดเข้าสู่ ช่วงเวลาที่ 3 เป็นช่วงของเวลากระท าการ (Execution Time) ช่วงเวลานี้

ชุดค าสั่งหรอืข้อมูลทีถู่กประมวลผลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บลงในหน่วยความจ าอีกครั้งหนึ่ง 

ภาษา

ชุดค าสั่ง 

ตัวแปลโปรแกรม 

สว่น

เฉพาะ 

ตัวเชื่อมโยง ส่วนเฉพาะ 

อื่นๆ 

บรรจุส่วน

เฉพาะ 

 

ตัวบรรจุ 
คลัง

โปรแกรม

ระบบ 

หนว่ยความจ า 

 (ไบนารี) 

คลัง

โปรแกรม

ระบบ 

 

          (1) 
ช่วงเวลาแปลโปรแกรม 

 

 

             (2) 

ชว่งเวลาบรรจุ 

 

 
               (3) 

ชว่งเวลากระท าการ 
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2.3 ต ำแหน่งพ้ืนที่ทำงตรรกะและต ำแหน่งพื้นที่ทำงกำยภำพ        

 (Logical- Versus Physical-Address Space)               

 การเชื่อมโยงต าแหน่งพื้นที่ในหน่วยความจ าจะต้องมีการอ้างอิงถึงต าแหน่งพื้นที่ ที่

เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ            

   1. ต ำแหน่งพ้ืนที่ทำงตรรกะ (Logical Address Space)                

       บางครั้งจะเรียกต าแหน่งที่ใช้นี้ว่า ต าแหน่งเสมือน (Virtual Address) ซึ่งถูกสร้าง

ขึ้น (Generate) โดยหน่วยประมวลผลกลางเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกลุ่มของ

ต าแหน่งพืน้ที่ทางตรรกะ (Logical Address Space) ทั้งหมดถูกสร้างโดยชุดค าสัง่           

   2. ต ำแหน่งพ้ืนที่ทำงกำยภำพ (Physical Address Space)    

      คือต าแหน่งจริงที่ท างานอยู่ในหน่วยความจ าหลัก (Memory Unit) และท างานโดย

ตอบสนอง (Corresponding) กับต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) เสมอ โดยช่วงเวลาที่

ชุดค าสั่งก าลังท างานอยู่ (Run-Time) ต าแหน่งทางตรรกะและต าแหน่งทางกายภาพ (Physical 

Address) จะถูกส่งต่อ (Mapping) โดยส่วนเครื่องหรืออุปกรณ์ (Hardware) ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า 

หน่วยจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Unit : MMU) ท าหน้าที่ในแปลงต าแหน่ง

ทางตรรกะ ไปเป็นต าแหน่งทางกายภาพ โดยน าค่าที่ได้เก็บไว้ในเรจิสเตอร์พื้นฐาน (Base-

Register) สว่นการย้ายต าแหนง่ (Relocation Register) ก็จะน าค่าที่ได้เก็บไว้ในเรจิสเตอร์พื้นฐาน 

มาบวกกับค่าต าแหน่งทางตรรกะ เพื่อใช้ในการหาค่าของต าแหน่งทางกายภาพแล้วส่งผลลัพธ์

ที่ได้เข้าสู่หน่วยความจ า โดยก าหนดค่าเริ่มต้นต าแหน่งทางตรรกะ ให้อยู่ในช่วงระหว่างต่ าสุด 

(ค่าเริ่มต้นที่ค่าศูนย์ (0) ) ถึงค่าสูงสุด (max) และก าหนดค่าเริ่มต้นต าแหน่งทางกายภาพอยู่

ในช่วงระหว่าง R + 0 ถึง R + max (R คือ Relocation Register เป็นเรจิสเตอร์ส าหรับการย้าย

ต าแหน่ง) แสดงได้ดังภาพที่ 2.4  
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ภำพท่ี 2.4  แสดงตัวอย่างของการท างานของหน่วยจัดการหนว่ยความจ า   

      (Memory Management Unit: MMU) 

      จากภาพที่ 2.4 แสดงให้เห็นตัวอย่างการท างานของหน่วยจัดการหน่วยความจ า 

โดยที่หน่วยประมวลผลกลาง จะไม่สามารถเข้าถึงหน่วยความจ าได้โดยตรงเป็นหน้าที่ของส่วน

เครื่องหรอือุปกรณ์ ที่เรียกว่า  หน่วยจัดการหน่วยความจ า โดยหน่วยจัดการหน่วยความจ าจะ

ท าการแปลงต าแหน่งทางตรรกะ โดยน าเอาค่าเริ่มต้นที่ก าหนดขึ้นมาคือค่า 999 บวกเข้ากับ

ค่าเรจิสเตอร์ส าหรับการย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) คือค่า 99000 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น

ค่า 99999 คือค่าของต าแหน่งทางกายภาพ หลังจากนั้นหน่วยจัดการหน่วยความจ า ส่ง

ผลลัพธ์ที่ได้เข้าสู่หน่วยความจ าจงึจะท าให้หนว่ยประมวลผลกลางเข้าถึงหน่วยความจ าได้ 

2.4 กำรบรรจุแบบพลวัต (Dynamic Loading)  

      เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในกระท าการในหน่วยความจ าทางกายภาพมีการจ ากัดขนาด

ข้อมูล  ดังนั้นชุดค าสั่งและข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการ จะต้องมีขนาดเล็กกว่าหน่วยความจ า

ทางกายภาพ ในขณะที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่ว่างในหน่วยความจ า โดยในแต่ละครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบขนาดของข้อมูล เพื่อจะช่วยให้กระท าการชุดค าสั่งและการบรรจุข้อมูล

เข้าหน่วยความจ าท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลักษณะการท างานดังกล่าวนี้เรียกว่า การบรรจุแบบ

พลวัต (Dynamic Loading) ซึ่งวิธีการท างานจะไม่การบรรจุรูทีน (Routine) จนกว่าจะมีการถูก

เรียกใช้งาน (Call) ท าให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ภายในหน่วยความจ า โดยทุกครั้งที่ส่วนชุดค าสั่งหลัก 

(Main Program) ถูกบรรจุเข้าสู่หน่วยความจ าเพื่อท ากระท าการและมีการเรียกใช้รูทีนจะมีการ

ตรวจสอบรูทีนตัวแรกก่อนควบคู่กับการบรรจุรูทีนตัวอื่นพร้อมกันไปด้วย กรณีที่ไม่มีการบรรจุ

รูทีน ตัวเชื่อมโยงการย้ายต าแหน่ง (Relocation linking Loader) จะท าการบรรจุรูทีนไปเก็บไว้ใน

Physical 

Address 

99999 

Logical 

Address 

999 
ซีพยี ู

Relocation register 

 

 

หนว่ยความจ า 

(Memory) 
+ 

99000 

Memory Management Unit: MMU 
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ตารางเพื่อระบุขนาดต าแหน่ง (Address Table) ซึ่งตัวชุดค าสั่งจะท าการปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่มี

ผลกระทบกับการเคลื่อนย้ายต าแหน่งโดยไม่ต้องอาศัยระบบปฏิบัติช่วยในการจัดการ ซึ่งตัว

ชุดค าสั่งจะเป็นตัวจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว 

2.5 กำรใช้คลังโปรแกรมร่วมกันและกำรเชื่อมโยงแบบพลวัต                                  

 (Dynamic Linking and Shared Libraries) 

    วิธีการเชื่อมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking) มีความคล้ายกันกับการบรรจุแบบ

พลวัต (Dynamic Loading) ซึ่งต่างกันตรงเวลาที่ใช้ในการเชื่อมโยงที่มากกว่าเมื่อระบบต้องการ

เรียกใช้งานรูทีนย่อยในภายคลังโปรแกรม (Subroutine Libraries) จะมชุีดค าสั่งขนาดเล็กที่ชื่อว่า 

สตั๊บ (Stub) ท าการตรวจสอบว่ามีรูทีนในคลังโปรแกรมที่ต้องการใช้งานว่าอยู่ในหน่วยความจ า

แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีชุดค าสั่งขนาดเล็กเรียกว่า สตั๊บจะมีหน้าที่ท าการบรรจุรูทีนใหม่เข้าสู่

หน่วยความจ าทันที พร้อมกับแทนที่ค่าต าแหน่งรูทีนใหม่ทับต าแหน่งรูทีนเดิมโดยเรียก

กระบวนการท างานนี้ว่า วิธีการเชื่อมโยงแบบพลวัต โดยที่ทุกๆ กระบวนการจะใช้ภาษาในคลัง

โปรแกรมท าการประมวลมลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น พร้อมกับท าส าเนารหัส (Library code) ซึ่ง

มักจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .DLL (Dynamic Link Library) พร้อมกับท าการปรับปรุงไฟล์ใน

คลังข้อมูลและสร้างการเชื่อมโยงใหม่ทันที เพื่อให้ระบบสามารถเรียกใช้งานไฟล์ .DLL ร่วมกัน

ในคลังโปรแกรมได้ (Shared Libraries) 

2.6 กำรซ้อนทับ (Overlay) 

    เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่ กระบวนการมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจ าที่ต้องการจัดเก็บ 

จ าเป็นที่จะต้องจัดสรรหน่วยความจ าให้เหมาะสมโดยการซ้อนทับ หลักการท างานของการ

ซ้อนทับ คือ ค าสั่งและข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจ าตามขนาดของหน่วยความจ าที่มีอยู่ 

ซึ่งจะต้องอาศัยการท างานของตัวขับที่ใช้ในการซ้อนทับ (Overlay Driver) เพื่อบรรจุค าสั่งที่

ต้องการใช้งานหน่วยความจ าให้เข้ามาใช้งานจนแล้วเสร็จก่อน จึงสลับให้ค าสั่งอื่นที่ต้องการใช้

งานหนว่ยความจ าเข้ามาท าใช้งานหน่วยความจ าครั้งต่อไป 
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    ตัวอย่ำง พิจารณาจากตัวแปลภาษาเอสเซมเบลอร์ (Assembler) ในการจัดการน า 2 

กระบวนการเข้าการท างาน โดยที่กระบวนการ 1 ต้องการที่จะใช้ตารางสัญลักษณ์ (Symbol 

Table) ขณะที่กระบวนการ 2 ต้องการที่จะสร้างค าสั่งภาษาเครื่อง (Machine-language code) 

เราอาจจะต้องท าการแบ่งพาร์ทิช่ัน (Partition) ให้ตัวแปลภาษาเอสเซมบลี ในการจัดการการ

น าเข้าการท างานของค าสั่งในกระบวนการ 1 ค าสั่งในกระบวนการ 2 การใช้งานตาราง

สัญลักษณ์ (Symbol Table) และรูทีนปกติ (Common Routine) ในหน่วยความจ าร่วมกันทั้งสอง

กระบวนการ  โดยก าหนดขนาดการใชง้านหนว่ยความจ าของแต่ละค าสั่งได้ดังนี้ 

   การน าเข้าครั้งที่ 1 (Pass 1)    70 KB    

   การน าเข้าครั้งที่ 2 (Pass 2)   80 KB    

   ตารางสัญลักษณ์ (Symbol Table)   20 KB    

   รูทีนปกติ (Common Routine)    30 KB 

    จากตัวอย่าง จะเห็นว่าการบรรจุทุกค าสั่งหนึ่งครั้งจะต้องใช้หน่วยความจ าถึง 

200KB ซึ่งในระบบมีขนาดของหน่วยความจ าเพียง 150KB ท าให้ไม่สามารถประมวลผล

กระบวนทั้ง 2 กระบวนการที่มีอยู่ได้ จากการสังเกตแล้วพบว่าการน าเข้ากระบวนครั้งที่ 1 และ

การน าเข้ากระบวนครั้งที่ 2 ไม่ต้องการใช้หน่วยความจ าในเวลาเดียวกัน แสดงได้ดังภาพที่ 2.5

  

       

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.5 แสดงการซ้อนทับของหน่วยความจ าส าหรับการน าเข้าของกระบวนการครั้งที่ 1

      และครั้งที่ 2 ของตัวแปลภาษาเอสเซมเบลอร์ (Overlays for two-pass assembler) 

ตารางสัญลักษณ ์

(Symbol Table) 

รูทีนปกติ 

(Common Routine) 

ตัวขับการซ้อนทับ 

(Overlay Driver) 

การน าเข้าคร้ังที่ 1 

Pass 1 

การน าเข้าคร้ังที่ 2 

Pass 2 

20K 

30K 

10K 

80K 70

K 
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     จากภาพที่ 2.5 แสดงวิธีการแก้ปัญหา การแบ่งส่วนหน่วยความจ าส าหรับการ

น าเข้าของกระบวนการครั้งที่ 1 และน าเข้ากระบวนการครั้งที่ 2 ของตัวแปลภาษาเอสเซมบลี 

(Overlays for Two-Pass Assembler) โดยระบบจะแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วนด้วยกัน 

(Two Overlays) คือ Overlay A ท างานกับตารางสัญลักษณ์ (Symbol Table)  รูทีนปกติ 

(Common Routine) และการน าเข้ากระบวนการครั้งที่ 1 (Pass 1) ส่วน Overlay B ก็ท างาน 

(Symbol Table)  รูทีนปกติ (Common Routine) และการน าเข้ากระบวนการครั้งที่ 2 (Pass 2) 

ระบบจะท าการเพิ่มตัวขับในการแบ่งส่วน (Overlay Driver) ขนาด 10 KB เพื่อบรรจุค าสั่งใน 

Overlay A ที่ต้องการใช้งานหน่วยความจ า 120KB จนท างานเสร็จ แล้วจึงกระโดดกลับไปที่ตัว

ขับในการแบ่งส่วนอีกครั้งเพื่อบรรจุค าสั่งใน Overlay B ที่ต้องการใช้งานหน่วยความจ า 130KB 

โดยเข้าไปแทนที่ (Overwriting) Overlay A ซึ่งจะท าให้ตัวแปลภาษาเอสเซมบลี  สามารถที่จะ

ประมวลบนพืน้ที่หนว่ยความจ าขนาด 150KB ที่มอียู่อย่างจ ากัดได้ 

2.7 กลยุทธ์ในกำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ (Memory Management Strategy) 

     การจัดการหน่วยความจ าถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการ เพื่อจัดสรร

พืน้ที่หน่วยความจ าใหก้ับชุดค าสั่งหรือข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม แบ่งออกเป็น  3 วิธี ดังนี ้

      1. กลยุทธ์กำรไปน ำมำ (Fetch Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรจุค าสั่งหรือ

ข้อมูลตา่ง ๆ จากหน่วยเก็บข้อมูลส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

        1.1 Demand Fetch Strategy คือ วิธีการบรรจุเฉพาะค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่

ต้องการใช้งานเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก ซึ่งโดยปกติถือกันว่าค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ของ

กระบวนการถูกน าเข้าหน่วยความจ าหลักต่อเมื่อถูกอ้างอิงถึงเท่านั้น ซึ่งมีเหตุผลที่ส าคัญอยู่

หลายประการคอื         

            1.1.1 ในทางทฤษฎี เราไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมหรือเส้นทางของการด าเนิน

โปรแกรมได้อย่างเฉพาะเจาะจง ดังนัน้การพยายามบรรจุค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้

ใช้นัน้ อาจเป็นการบรรจผุดิค าสั่งหรอืข้อมูลก็เป็นได้                           

            1.1.2 การบรรจุค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ลงในหน่วยความจ ารับรองได้ว่าจะถูก

เรียกใช้งานแนน่อน         

            1.1.3 ประหยัดเวลาและคา่ใช้จ่ายในแงก่ารบรรจุเมื่อถูกเรียกใช้งานมีน้อยที่สุด

        1.2 Anticipate Fetch Strategy คือ วิธีการคาดเดาว่าค าสั่งหรือข้อมูลใดจะถูก

บรรจุเข้าสู่หน่วยความจ าหลักก่อนที่จะถูกใช้งานจริง โดยอาศัยพิจารณาจากพฤติกรรมของ
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การด าเนินครั้งก่อน ๆ และถ้าบางครั้งเกิดการคาดเดาที่ผิดพลาดอาจจะท าให้ค าสั่งหรือข้อมูล

ที่ถูกบรรจเุข้าไปล่วงหน้าไม่ได้ถูกใช้งานจรงิก็จะท าให้เสียเวลา 

     2. กลยุทธ์กำรวำง (Placement Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดวางค าสั่ง

หรือข้อมูลใหม่เข้าสู่หน่วยความจ าหลักบนพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าที่เรียกว่า “โฮล (Hold)” 

เพื่อให้กับชุดค าสั่งหรอืข้อมูลตา่งๆ ไว้ให้เหมาะสมกับขนาดค าสั่งหรอืข้อมูลนัน้ 

     3. กลยุทธ์กำรแทนที่ (Replacement Strategy) โดยระบบปฏิบัติการจะเป็น

ส่วนที่ชว่ยในการตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแทนที่ค าสั่งข้อมูลลงบนหน่วยความจ า

หลัก ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมทีั้งหมด 5 วิธีดังนี้                

       3.1 วิธีสุ่ม (Random) คือ การสุ่มหาพื้นที่ว่างในหน่วยความจ า โดยค าสั่งหรือ

ข้อมูลมีโอกาสถูกเลือกมาใช้งานเท่ากัน       

       3.2 วิธีมาก่อนได้ใชก้่อน (First-In First-Out: FIFO) คือ การเลือกค าสั่งหรือข้อมูล

ทีถู่กบรรจเุข้าไปใช้งานหนว่ยความจ าหลักก่อนจะถูกเลือกออกไปก่อน    

       3.3 NFU (Not Frequency Use) คือ การเลือกใช้ค าสั่งหรือข้อมูลที่ถูกใช้งานน้อย

ที่สุดออกไปก่อนเนื่องจากค าสั่งหรือข้อมูลกลุ่มนี้ถูกใช้งานน้อยโอกาสจะถูกบรรจุเข้ามาใช้งาน

อีกซึ่งมีโอกาสน้อยตามไปด้วย ดังนัน้จงึควรน าออกจากหนว่ยความจ าหลัก     

       3.4 LRU (Least Recently Use) คือ วิธีที่เก็บเวลาการใช้งานหน่วยความจ าครั้ง

ล่าสุด โดยค าสั่งหรือข้อมูลที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้งานนานที่สุดจะถูกเลือกออกไปก่อน   

       3.5 NRU (Not Recently Use) คือ วิธีนี้แต่ละค าสั่งหรือข้อมูลจะเพิ่มบิตข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 2 บิตด้วยกันคือ บิตอ้างอิง (Reference Bit) และบิตแก้ไข (Modify Bit) ซึ่งจะมีค่าเป็น 

0 เมื่อมีการเข้าถึงค าสั่งหรือข้อมูลและจะมีคา่เป็น 1 เมื่อมีการแก้ไข    

2.8 กำรสับค่ำ (Swapping) 

     การสับค่า (Swapping) เป็นวิธีที่ในการสลับกระบวนการที่ต้องการจะเข้าหรือออก

เพื่อประมวลผลในหนว่ยความจ า โดยหลักการจะต้องสลับกระบวนการเก่าออกมาก่อนแล้วจึง

น าเข้ากระบวนการใหม่เข้าไปใช้งานหน่วยความจ าโดยน าเข้าไปเก็บไว้ในระบบสนับสนุนการ

จัดเก็บ แสดงได้ดังภาพที่ 2.6 โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนจัดการเหตุการณ์ในการสลับ

กระบวนการเข้า-ออก จากหน่วยความจ าดังนี้  

     1. กระบวนการ ร้องขอการใชง้านอุปกรณ์ I/O                  

     2. กระบวนการ ด าเนนิการเสร็จสิ้น       
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    3. กระบวนการ หมดเวลาการท างาน (Quantum Time)    

           

     ดังนั้นหลักการส าคัญในการสับค่า (Swapping) จะต้องค านึงถึงระยะเวลาในการ

ถ่ายโอน (Transfer) กระบวนการซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนขนาดหรือพื้นที่ ใน

หนว่ยความจ าที่มอียู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.6  แสดงการสับค่าระหว่าง 2 กระบวนการ ในการใชง้านพืน้ที่จานบันทึกในการ         

       จัดเก็บ (Swapping of two processes using a disk as a backing store) 

       จากภาพที่ 2.6 อธิบายการควบคุมการสับค่า(Swapping) ของระบบปฏิบัติการ 

โดยใช้ขั้นตอนวิธีการก าหนดตารางล าดับความส าคัญ (Priority-Base Scheduling Algorithms) 

ถ้ากระบวนการ P1 มีล าดับความส าคัญสูงกว่า (Higher-Priority Process) เข้ามาถึงและ

ต้องการจะใช้บริการหน่วยความจ า ตัวจัดการหน่วยความจ าสามารถที่จะท าการสลับเอา

กระบวนการ P2 ที่มีล าดับความส าคัญต่ ากว่า (Lower-Priority Process) จะถูกสับค่าออกไป

ก่อน (Swap out) และสับค่ากระบวนการ P1 ที่มีล าดับความส าคัญสูงกว่า (Higher-Priority 

Process) จะถูกสับเข้า (Swap in) ท างานให้แล้วเสร็จก่อน กระบวนการ P2 จึงจะสับค่ากลับมา 

P1 

1 

2 

หน่วยควำมจ ำหลัก 

 (Main Memory) 

ระบบสนับสนุนกำรจัดเก็บ 

(Backing Store) 

 

 ระบบปฏบัิตกิาร

(Operating System) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นท่ีผู้ใช้  
(User Space) 

 

P2 

การสับค่าเข้า 

(Swap in) 

การสับค่าออก 

(Swap out) 
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(Swap Back) เพื่อท างานในหน่วยความจ าต่อไปได้ โดยบางครั้งอาจจะเรียกวิธีการสับค่าแบบนี้

ว่าการหมุนเข้า (Roll in) หรอืหมุนออก (Roll out)  

2.9 กำรจัดสรรหน่วยควำมจ ำที่ต่อเน่ืองกัน (Contiguous Memory Allocation) 

     หน่วยความจ าหลักต้องจ าเป็นจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับระบบปฏิบัติการ

และความหลากของผู้ใช้งานกระบวนการ ดังนั้นในแต่ละกระบวนการ จึงมีความต้องการใช้

พื้นที่ในหน่วยความจ าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดสรรพื้นที่ ว่าง

อย่างต่อเนื่องภายในหน่วยความจ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน่วยความจ า

หลักถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้งา่ยกับการจัดการ แสดงได้ดังภาพที่ 2.7 คือ  

     ส่วนที่ 1  หน่วยความจ าระดับบน (High Memory) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับส่วน

                  ของผู้ใช ้                                        

     ส่วนที่ 2  หนว่ยความจ าระดับล่าง (Low Memory) ซึ่งเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

                       

ภำพท่ี 2.7 แสดงการแบ่งระดับของหน่วยความจ าหลัก (The Level of Main Memory) 

    นอกจากนีก้ารจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าหลัก เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ซึ่งจะต้อง

พิจารณาจากผู้ใช้งานกระบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกระบวนการอื่นด้วย โดยมี

การตรวจสอบค่าต าแหน่งในเรจิสเตอร์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแก้ไขค าสั่งหรือข้อมูลในส่วนของ

ระบบปฏิบัติการและในส่วนของผู้ใช้ที่ก าลังท างานอยู่ เชน่        

 
 ส่วนผูใ้ช้ (User) 

High Memory 

ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) 

Low Memory 

512 

0 

    หน่วยควำมจ ำหลัก (Main Memory) 
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    1. เรจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) เป็นเรจิสเตอร์ที่ภายในบรรจุค่าที่

เล็กที่สุดของต าแหน่งทางกายภาพ (Smallest Physical)      

     2. เรจิสเตอร์ขอบเขต (Limit Register) เป็นเรจิสเตอร์ที่ภายในบรรจุขนาดหรือช่วง

ของต าแหน่งทางตรรกะ เช่น เรจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) = 100040 และเรจิ

สเตอร์ขอบเขต = 74600 เป็นต้น โดยค่าต าแหน่งทางตรรกะ ต้องน้อยกว่าเรจิสเตอร์ขอบเขต 

เสมอ โดยหน่วยจัดการหน่วยความจ า (Main Memory Unit: MMU) จะท าการจับคู่กับต าแหน่ง

ทางตรรกะแบบพลวัต (Dynamically)  โดยการเพิ่มค่าลงไปในเรจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง 

(Relocation Register) แล้วส่งคา่ต าแหน่งไปยังหนว่ยความจ าอีกที  แสดงได้ดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.8 แสดงภาพส่วนเครื่องที่สนับสนุนการท างานของเรจิสเตอรย์้ายต าแหน่ง                  

   เรจิสเตอรข์อบเขต (Hardware Support for relocation and limit registers)          

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

2.10 กำรจัดสรรพื้นที่ในหน่วยควำมจ ำ แบ่งดังนี้                          

     1. กำรจัดสรรหน่วยควำมจ ำแบบพื้นที่เดียว (Single-partition Allocation) 

วิธีนีห้นว่ยความจ าจะไม่ถูกแบ่งพื้นที่ โดยกระบวนการในส่วนของระบบปฏิบัติการจะอยู่ในส่วน

หน่วยความจ าระดับล่าง (Low Memory) และส่วนของกระบวนการของผู้ใ ช้อยู่ ในส่วน

หน่วยความจ าระดับบน (High Memory) โดยเกี่ยวข้องกับเรจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation 

Register) การแยกกระบวนการในส่วนของผู้ใชอ้อกจากส่วนของระบบปฏิบัติการและเรจิสเตอร์

ขอบเขต (Limit Register) เป็นเรจิสเตอร์ที่ใช้เพื่อระบุขนาดของค่าต าแหน่งทางตรรกะ โดยค่า

ต าแหนง่ทางตรรกะตอ้งนอ้ยกว่าเรจิสเตอร์ขอบเขตเสมอ 

+ 

เรจิสเตอร์ขอบเขต 

(Limit Register) 

< 

เรจิสเตอร์ย้ายต าแหนง่ 

(Relocation Register) 

ซีพยี ู

 

 

 

หนว่ยความจ าหลัก 

(Main Memory) 

ต าแหนง่ทางตรรกะ 

(Logical Address) 

ต าแหนง่ทางกายภาพ 

(Physical Address) Yes 

No 

ต าแหนง่ผิดพลาด 

(Address Error) 
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       2 . ก ำรจั ดสรรห น่ วยควำมจ ำแบบหลำยพื้ นที่  (Multiple-partition 

Allocation) วิธีนีห้นว่ยความจ าจะถูกแบ่งตามจ านวนกระบวนการ โดยมีวิธีการจัดสรรพื้นที่ 2 

รูปแบบ ดังนี ้                   

         2.1 กำรแบ่งแบบคงที่ (Fixed Partition) โดยการแบ่งพื้นที่หน่วยความจ า

ออกเป็นหลาย ๆ พารท์ิช่ัน แต่ละพาร์ทิช่ันมีขนาดเท่ากันและบรรจุกระบวนการอยู่ภายในเพียง

หนึ่งกระบวนการเท่านั้น โดยที่จ านวนพาร์ทิช่ันถูกก าหนดโดยจ านวนกระบวนการที่มีอยู่ใน

หนว่ยความจ า ขอ้เสียของวิธีนีค้ือ หากกระบวนการทีบ่รรจุอยู่ในหน่วยความจ ามีขนาดเล็กกว่า

พาร์ทิช่ันที่ก าหนดจะท าให้เหลือพื้นที่ในหน่วยความจ า (พาร์ทิช่ันมีพื้นที่ว่างเหลือ) เรียกพื้นที่

ว่างที่เหลือนี้ว่า “Internal Fragmentation” กรณีที่ขนาดของกระบวนการมีขนาดใหญ่กว่าพาร์

ทิช่ันที่ก าหนดก็จะไม่สามารถน ากระบวนการนั้นเข้าไปใช้งานพื้นที่ในหน่วยความจ าหลักได้           

         2.2 กำรแบ่งแบบพลวัต (Dynamic Partition) เป็นการแบ่งพื้นที่ตามขนาด

ของกระบวนการ โดยการใช้พื้นที่ว่างทางกายภาพที่เรียกว่า โฮล (Hold) เมื่อมีกระบวนการ

ต้องการใช้งานพื้นที่ในหน่วยความจ า ระบบปฏิบัติการจะมีหน้าที่ในค้นหาพื้นที่โฮล (Hold) ที่มี

ขนาดใหญ่เท่ากับกระบวนการ บรรจุกระบวนการนั้นเข้าไปใช้งานหน่วยความจ า พร้อมกับเก็บ

ข้อมูลของกระบวนการอื่นที่ยังไม่ได้น าเข้าไปใช้งานหน่วยความจ าและพื้นที่ว่าง (Free Partition 

Hold) ที่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับกระบวนการใดๆ ด้วยแถวคอยการท างาน (Job Queue) ให้

สัมพันธ์กับเวลาที่ใชง้านจรงิ (Use time) ของแต่ละกระบวนการด้วย แสดงได้ดังภาพที ่2.9 

 

 

 

 

 

            

ภำพท่ี 2.9 แสดงการแบ่งแบบพลวัต (Dynamic Partition) 

ระบบปฏบัิตกิาร 

Operating System 

Process1 

Process2 

Process3 

 

260K 

แถวคอยงาน (Job Queue) 

กระบวนการ 

Process 

หน่วยความจ า 

(Memory) 

เวลาที่ใช้ 

(Use Time) 

Process1 

Process2 

Process3 

Process4 

Process5 
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1000K 
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700K 
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     ปัญหาการจัดสรรพื้นที่หน่วยความจ าแบบพลวัต (Dynamic Storage-allocation 

Problem) ที่พบบ่อยคือการคืนพื้นที่หน่วยความจ าให้กับระบบเมื่อกระบวนการได้ท างานเสร็จ

แล้วท าให้เกิดพื้นที่ว่างในหน่วยความจ า ซึ่งเรียกพื้นที่ว่างนี้ว่า “โฮล (Hold)” ดังนั้นเราจึงใช้

วิธีการวาง (Placement) เพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าวซึ่ งจะท าให้การจัดสรรพื้นที่ว่า งใน

หนว่ยความจ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสดงได้ดังภาพที่ 2.10 ดังนี้     

     1. วิธีเลือกพื้นที่ว่ำงแรกที่พบ (First Fit) เป็นการเลือกโฮลตัวแรก (First Hold) ที่

พบก่อนและมีขนาดใหญ่เพียงพอกับกระบวนการที่จะน าเข้าไปวางในหน่วยความจ า ซึ่งเป็นวิธีที่

ใช้เวลานอ้ยที่สุด            

      2. วิธีเลือกพื้นที่ว่ำงเหมำะสมที่สุด (Best Fit) เป็นการเลือกโฮลที่มีขนาดเล็ก

ที่สุด (Smallest Hold) เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับ กระบวนการที่จะน าเข้าไปวางในหน่วยความจ า 

ซึ่งต้องท าการค้นหาทั้งรายการที่เก็บขนาดของโฮล ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรพื้นที่ว่างในหน่วยความจ า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเหลือพื้นที่โฮลน้อยที่สุด (Smallest Leftover Hold) แต่ก็เสียเวลา

การค้นหา                             

      3. วิธีเลือกพื้นที่ว่ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุด (Worst Fit) เป็นการเลือกโฮลขนาดที่

ใหญ่ที่สุด (Largest Hold) เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับขนาดของกระบวนการที่จะน าเข้าไปวางใน

หน่วยความจ า ซึ่งต้องท าการค้นหาทั้งรายการที่เก็บขนาดของโฮล (Hold) ที่ว่าง วิธีนี้อาจจะ

จัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจ าได้ดีกว่าวิธี Best Fit เพราะเหลือพื้นที่ว่างโฮลในหน่วยความจ า

น้อยกว่า 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.10 แสดงวธิีการวาง (Placement) แบบต่างๆ 

โฮล (Hold) 

12KB 

ระบบปฏบัิตกิาร 

Operating System 

20 KB 

First Fit 

Best Fit 

Worst Fit 

Process1 

13 KB 

 
 

30 KB 
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     วิธีการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าให้กับแต่ละกระบวนการ อาจเกิดการสูญเปล่า

ของเนื้อที่ว่างของโฮล (Hold) หรือพื้นที่ว่างที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งภายใน ( Internal 

Fragmentation) และภายนอก (External Fragmentation) ที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมด

ในหน่วยความจ าหลักและมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปท าให้ไม่เหมาะสมกับขนาดของ

กระบวนการที่จะน าไปใช้งานได้ ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาการจัดสรรพื้นที่สูญเปล่าดังกล่าวอยู่ 2 วิธี

ดังนี้                          

     1. การบีบอัด (Compression) หรือการจัดระเบียบพื้นที่ (Defragmentation) เป็นการ

จัดพื้นที่ว่างระหว่างกระบวนการใหม่ โดยการสับเปลี่ยนต าแหน่งของกระบวนการต่างๆ  ใน

หน่วยความจ าให้เรียงต่อกัน ท าให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเหมาะกับการจัดสรร

พืน้ที่แบบพลวัต (Dynamic Allocation) ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวจัดการ โดยที่กระบวนการต่าง ๆ 

จะถูกย้ายไปยังต าแหน่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ           

     2. อนุญาตให้ต าแหน่งพื้นที่ทางตรรกะ (Logical Address) ของกระบวนการที่ไม่ได้

อยู่ติดกัน (Noncontiguous) โดยที่กระบวนการจะถูกจัดสรรไว้บนพื้นที่หน่วยความจ าทาง

กายภาพ (Allocated Physical Memory) ที่ใดก็ได้ที่ทุกต าแหน่งสามารถใช้งานได้ 

2.11 กำรแบ่งหน้ำ (Paging)         

     การแบ่งหน้า (Paging) เป็นการจัดสรรพื้นที่ว่างบนหน่วยความจ า โดยท าให้

กระบวนการอยู่บนหนว่ยความจ าได้โดยไม่ต้องเรียงต่อเนื่องกันทั้งกระบวนการเป็นการใช้พื้นที่

ว่างอยู่กระจัดกระจายโดยไม่สูญเปล่า และไม่จ าเป็นจะต้องบีบอัดพื้นที่ว่างในหน่วยความจ า

ก่อน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้                        

     1. กำรจัดสรรหน่วยควำมจ ำทำงกำยภำพ (Paging Model of Physical 

Memory) เป็นวิธีการแบ่งพื้นที่ให้มีขนาดคงที่ (Fixed-Size Block) เรียกพื้นที่ในส่วนนี้ว่า เฟรม 

(Frames) โดยที่ขนาดของเพจถูกก าหนดโดยฮาร์ดแวร์ ซึ่งขนาดของเพจเป็นเลขยกก าลัง 2 ที่มีค่า

อยู่ระหว่าง 512 ไบต์ ถึง 16 เมกะไบต์ต่อหนึ่งเพจ ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แต่ละ

ชนิด                        

     2. กำรจัดสรรหน่วยควำมจ ำทำงตรรกะ (Paging Model of Logical 

Memory) เป็นวิธีการแบ่งพืน้ที่แบบกลุ่มระเบียน (Block) เรียกพืน้ที่ส่วนนี้ว่า หน้า (Pages) โดย

ก าหนดขนาดเพจเท่ากับขนาดเฟรม แสดงได้ดังภาพที่ 2.11 แสดงภาพของฮาร์ดแวร์ซึ่งจะเป็น

ตัวจัดการแบ่งหน้า ทุกๆ ต าแหน่งจะถูกจัดสรรโดยหน่วยประมวลผลกลาง โดยแบ่งออกเป็น

สองส่วน คือ   
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     1. หมายเลขหน้า (Page Number: p) โดยหมายเลขหน้า จะใช้ดรรชนี (Index) เพื่อชี้

ไปยังตารางหน้า (Page Table) ซึ่งภายในบรรจุเลขที่อยู่ฐาน (Base Address) ของแต่ละหน้าใน

หนว่ยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory)      

     2. ขอบเขตหนา้ (Page Offset: d) คือ ต าแหน่งจริงในหน่วยความจ า ที่น ามารวมกับ

เลขที่อยู่ฐาน (Base Address) ที่ได้จากตารางหนา้  (Page Table) เพื่อใชค้ านวณหาต าแหน่งของ

หนว่ยความจ าทางกายภาพ แสดงได้ดังภาพที ่2.11 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.11 แสดงฮารด์แวร์การแบ่งตาราง (Hardware Paging)  

              วิธีการจัดสรรพื้นที่ ว่ างบนหน่วยความจ า  ระบบปฏิบัติการจะมี การแบ่ ง

หน่วยความจ าออกเป็น 2 ส่วน คือหน่วยความจ าแบบตรรกะและหน่วยความจ าแบบกายภาพ   

แสดงได้ดังภาพที ่2.12 

 

 

 

 

                      

ภำพที่ 2.12 แสดงรูปแบบการแบ่งหน้า ในหน่วยความจ าแบบตรรกะและหน่วยความจ าแบบ

        กายภาพ (Paging model of logical and physical memory)  

0 
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หน่วยความจ าทางกายภาพ  (Physical Memory) 
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หมายเลขเฟรม 

(frame number) 
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 หน่วยความจ าทางตรรกะ 

(Logical Memory) 
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หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) 
ตารางหน้า  (Page Table)  
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 f 
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ต าแหน่งทางกายภาพ  

(Physical address)  
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2.12 ส่วนเครื่องกับกำรแบ่งหน้ำ  

 

     การน าส่วนเครื่องมาช่วยสนับสนุนการจัดการตารางหน้า  (Page Table) ท าได้

หลายวิธี  ซึ่งการเข้าถึงต าแหน่งในหน่วยความจ าแต่ละครั้ง จะต้องมีการอ่านข้อมูลจาก

หนว่ยความจ าทางกายภาพถึงสองครัง้  

     ครั้งที่หนึ่ง จากตารางหนา้  (Page Table)  

     ครั้งที่สอง จากต าแหน่งข้อมูลทางกายภาพ (Physical Address)   

 

     ท าให้เสียเวลาและการเข้าถึงหน่วยความจ าล่าช้า ดังนั้นวิธีมาตรฐานที่ใช้แก้ปัญหา

จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กที่มีความเร็ว (Hardware Cache) ในการอ่านและจัดเก็บข้อมูล

ความเร็วสูง (Fast-Lookup) ซึ่งเรียกฮาร์ดแวร์ชนิดนี้ว่า “Translation Look-aside Buffer (TLB)” 

ซึ่งข้อมูลจะถูกอ่านจากหน่วยความจ าทางกายภาพเพียงครั้งเดียว แล้วจัดเก็บลง TLB ซึ่งเป็น

หน่วยความจ าที่มีความเร็วสูง (High Speed Memory) ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ 

ส่วนที่หนึ่งเก็บกุญแจ (Key) หรอืป้ายระบุ (Tag) ส่วนที่สองจะเก็บค่า (Value) หากต้องการอ่าน

ข้อมูลจากหน่วยความจ าก็จะท าการเปรียบเทียบกุญแจว่าตรงกันหรอืไม่ ถ้าพบรายการที่ค้นหา

ที่สอดคล้องกับค่าของฟิลด์ (Field Value) ก็จะส่งคืนคา่กับไปให้ ซึ่งประสิทธิภาพของการค้นหา

จะรวดเร็ว แต่ฮาร์ดแวร์ชนิดนี้จะมีราคาแพง และค่าของจ านวนข้อมูลที่เข้ามาอยู่ใน TLB จะมี

ขนาดไม่ใหญ่มากนักมักมีค่าอยู่ระหว่าง 64 ถึง 1024 ตัว  

 

    จากภาพที่ 2.13 เป็นการอ้างถึงต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) ซึ่งใช้ในการ

ค้นหาจะใช้การส่งหมายเลขหน้า (Page Number) ที่ต้องการค้นหาเข้าสู่ TLB และเปรียบเทียบ

กับหมายเลขเฟรม (Frame Number) ที่สัมพันธ์กับหมายเลขของหน้า (Page Numbers) ทุกตัว

พร้อม ๆ กัน ซึ่งการค้นหาต าแหน่งที่อยู่ใน TLB เรียกวิธีการ นี้ว่า “ค้นหาแบบขนาน (Parallel 

Search)” กรณีที่ไม่พบหมายเลขหนา้ ที่ตอ้งการค้นหาใน TLB ก็จะท าการค้นหาจากตารางหน้า  

(Page Table) วา่อยู่เฟรมใดในหนว่ยความจ าหลักอีกที  
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ภำพท่ี 2.13  แสดงฮารด์แวร์กับการสนับสนุนการแบ่งหน้าด้วย TLB           

       (Paging hardware with Table Look-aside Buffer) 

    ในกรณีที่ TLB เต็ม ระบบปฏิบัติการก็จะท าการเลือกหรือลบบางหน้า ออก 

(Flushed or Erased) และน าหนา้ที่ใชอ้ยู่ล่าสุดไปแทนที่ แต่ในบาง TLB จะไม่อนุญาตให้สามารถ

ท าวิธีการแบบนี้ได้ ท าให้เกิดการ “Wired Down” เช่น หน้าที่เก็บค าสั่งในส่วนของแกนกลาง 

(Kernel Code) เป็นต้น ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ของเวลาในการค้นหาหมายเลขหน้า  (Page Numbers) 

ที่พบใน TLB เราเรยีกว่า  “อัตราการพบข้อมูล (Hit Ratio)”  แสดงได้ดังนี้              

     ตัวอย่ำง ถ้า 80% ของอัตราการพบข้อมูล หมายความว่า ต้องการค้นหา

หมายเลขหน้า ใน TLB แล้วเจอ 80% ของเวลาทั้งหมด เช่น ถ้าใช้เวลา 20 นาโนวินาที ในการ

ค้นหา ใน TLB และ 100 นาโนวินาที ในการเข้าถึงหน่วยความจ า ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ไป 

(Mapped-Memory Access) จะเท่ากับ 120 นาโนวินาที เมื่อหมายเลขหน้าที่ต้องการค้นอยู่ใน 

TLB  แต่ถ้าหมายเลขหน้าต้องการค้นไม่อยู่ใน TLB จะต้องเสียเวลาครั้งที่สองในการค้นหาจาก

ตารางหน้าว่าหมายเลขเฟรมที่ตอ้งการค้นหานั้นอยู่ในหน่วยความจ าหลักอีกครั้งหนึ่งท าให้ต้อง

เสียเวลา อีก 100 นาโนวินาที ดังนัน้ เวลาทั้งหมดที่ใชใ้นการค้นหาจึงเท่ากับ 220 นาโนวินาที  

ต าแหนง่ทางตรรกะ  

(Logical address)  

หมายเลขหน้า 

(Page Number) 

TLB hit 

หมายเลขเฟรม 

(Frame Number) 

 

ซพีียู p d 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

หน่วยความจ าทางกายภาพ 

(Physical Memory) 

f d 

ต าแหนง่ทางกายภาพ  

(Physical address)  
 
 
f d 

ตารางหน้า (Page Table)  
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       วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจ า (Effective Memory-

Access Time) สามารถคิดได้จากค่าถั่วเฉลี่ยไปตามเหตุการณต์่างที่เกิดขึ้น จงึสรุปได้ว่า 

    Effective Memory-Access Time =  0.80 X 120 + 0.20 X 220  

       =  140  นาโนวินาที   

     สรุปได้ว่ำ  เวลาจะช้าลงไปถึง 40% ในการเข้าถึงหนว่ยความจ า   

            (คือจาก 100 เป็น 140 นาโนวินาที)   

     ตัวอย่ำง ถ้า 98% ของอัตราการพบข้อมูลหมายความว่าอย่างไร อธิบายได้ดังนี ้ 

    Effective Memory-Access Time =  0.98 X 120 + 0.02 X 220  

       =  122  นาโนวินาที       

    สรุปได้ว่ำ  เวลาจะช้าลงไปถึง 22% ในการเข้าถึงหนว่ยความจ า   

              (คือจาก 100 เป็น 122 นาโนวินาที)                

2.13 กำรป้องกันหน่วยควำมจ ำ (Memory Protection)     

    โดยปกติจ านวนบิต (Bits) ที่เก็บอยู่ในตารางหน้า  (Page Table) สามารถก าหนดบิต

เพื่อใช้การตรวจสอบและก าหนดหน้า ในการ อ่าน-เขียน (Read-Write) หรืออ่านข้อมูลเท่านั้น 

(Read-Only) ซึ่งเรียกบิตพิเศษนี้ว่า “กลุ่มบิตป้องกัน (Associating Protection Bits)” ให้กับทุกๆ 

เฟรม ที่อยู่ในหนว่ยความจ าหลัก ซึ่งแบ่งบิตสถานะออกเป็น 2 บิต คือ        

    1. บิตใช้งานได้ (Valid Bit) เป็นบิตสถานะที่บอกว่ามีข้อมูลในหน้า ถูกอ่านเข้าสู่

หนว่ยความจ าทางกายภาพแล้ว และสามารถน าไปใช้งานได้ทันที    

    2. บิตใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) เป็นบิตสถานะที่บอกว่าไม่มีข้อมูลในหน้า นั้นไม่มีอยู่

ในหน่วยความจ าทางกายภาพแล้ว ก็จะไม่สามารถน าไปใช้งานได้ อาจเกิดจากกรณีที่

ระบบปฏิบัติการยังไม่ได้อ่านข้อมูลจากหน้า เข้าสู่หน่วยความจ าหลักหรือข้อมูลของหน้า ที่

ต้องการอ่านนั้นถูกสับ (Swapped) ออกจากหน่วยความจ าแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

ที่เรียกว่า “การผิดหน้า (Page Fault)” จึงจ าเป็นต้องบรรจุหน้า ข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าก่อน

แล้วจึงเปลี่ยนค่าของบิตใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) ให้เป็นบิตใช้งานได้ (Valid Bit) แล้วจึงท า

กระท าการข้อมูลนัน้ใหม่อกีครั้งหนึ่ง แสดงได้ดังภาพที่ 2.14 
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ภำพท่ี 2.14 แสดงตารางหนา้ของบิตที่ใชง้านได้-บิตที่ใชง้านไม่ได้           

       (Valid (v) or Invalid (i) Bit in a Page Table) 

    ภาพที่ 2.14 แสดงตารางหน้า ของบิตที่ใช้งานได้-บิตที่ใช้งานไม่ได้ (V-I Bit) ของ

ระบบปฏิบัติการ 14 บิต ซึ่งมีพื้นที่ใช้งานได้ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 0 ถึง 16383 และค าสั่งเพื่อใช้งาน

ต าแหน่งตั้งแตเ่ริ่มตน้ที่ 0 จนถึง 10239 และมีขนาดหน้าเท่ากับ 2 KB เริ่มต าแหน่งหน้า เริ่มต้น

ที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และท าการส่ง (Map) ไปยังตารางหน้าเข้ากับหมายเลขตารางเฟรม 2, 3, 4, 

7, 8, 9 เพื่อบอกสถานการณก์ารใชง้านพืน้ที่บนหน่วยความจ าทางกายภาพ ส่วนตารางหน้า ที่ 

6 และ 7 บอกสถานะบิตเป็นบิตใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการบรรจุ

หน้า ข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าเสร็จจึงเปลี่ยนค่าบิตที่ใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) ให้เป็นบิตที่ใช้งาน

ได้ (Valid Bit) แล้วท ากระท าการขอ้มูลนั้นใหม่อกีที 
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2.14 กำรใชห้น้ำร่วมกัน (Shared Pages)   

     เป็นวิธีการใช้หน้าร่วมกันในรูปแบบการแบ่งเวลา (Time-Sharing) โดยข้อมูลนั้นจะ

เป็นข้อมูลที่ใชอ้ยู่ในลักษณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Non-Self-Modifying Code) ในขณะที่มี

กระท าการ แต่ใช้งานร่วมกันได้ เรียกข้อมูลชนิดนี้ว่า “Reentrant Code” หรือ “Pure Code” ซึ่ง

จะเก็บไว้ในต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) เดียวกัน แต่ละกระบวนการมีข้อมูลหน้า  

(Own Data Page) เป็นของตัวเอง แสดงได้ดังภาพที่ 2.15       

 

 

 

 

 

                                                 

                      

ภำพท่ี 2.15 แสดงภาพแวดล้อมของการใชง้านหน้าร่วมกัน                                         

       (Sharing of Code In a Paging Environment) 

     จากภาพที่ 2.15 แสดงการใช้หน้าร่วมกันระหว่างกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย  

3 กระบวนการ คือ P1, P2, และ P3 ต้องการใช้งานชุดค าสั่งบรรณาธิกรณ์ข้อความ (Text  

Editor) ร่วมกันในตารางหน้ P1, P2, และ P3 ที่ถูกจัดเก็บไว้ในหมายเลขเฟรมที่ 3, 4 และ 6 

ตามล าดับ ถ้าระบบปฏิบัติการมีผู้ต้องการใช้งาน 40 คน ก าลังใช้งานชุดค าสั่งบรรณาธิกรณ์

ข้อความซึ่งใช้พื้นที่ 150 KB และใช้หน้าส าหรับเก็บข้อมูล 50 KB ดังนั้นหากกระบวนการต่างใช้

งานพืน้ที่ในหนว่ยความจ าไม่ร่วมกันจะต้องใช้พื้นที่ในหน่วยความจ าเท่ากับ 40 x (150 + 50) = 

8000 KB แต่หากกระบวนการทั้งหมดใช้งานหน้า ร่วมกันจะใช้พื้นที่ในหน่วยความจ าเท่ากับ 

150 + (40 x 50) = 1250 KB ซึ่งจะช่วยลดการใช้พื้นที่ในหน่วยความจ าลงได้ แต่ก็มีข้อเสียคือ 

จะไม่สามารถลบข้อมูลในหนา้ ที่ใช้หนา้ร่วมกันได้ ต้องรอจนกว่าทุกกระบวนการที่ใช้งานข้อมูล 

ร่วมกันเสร็จก่อนจึงจะลบข้อมูลในหนา้นั้นได้ (พิเชษฐ ศริิรัตนไพศาลกุลและคณะ, 2549) 
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2.15 โครงสร้ำงของตำรำงหน้ำ (Page Structure) แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่     

    1. โครงสร้ำงหน้ำแบบล ำดับชั้น (Hierarchical Paging) ระบบคอมพิวเตอร์

สมัยใหม่จะสนับสนุนต าแหน่งพื้นที่ทางตรรกะ (Logical-Address Space) ขนาดใหญ่ (232 ถึง 

264) ซึ่งโครงสร้างแบบล าดับช้ันเป็นการแบ่งพื้นที่ทางตรรกะออกเป็นตารางหน้า (Page Table) 

หลายตาราง แสดงได้ดังภาพที่ 2.16 โดยใช้ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหน้า แบบ 2 ระดับ (Two-

Level  Page Table) ได้แก่          

       1.1 หมายเลขหนา้  (Page Number)       

       1.2 ออปเซ็ตหนา้  (Page Offset)            

    ตัวอย่ำง ระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 32 บิต ประกอบด้วยหน้า ขนาด (Page Size) 4 

KB ต าแหน่งทางตรรกะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกขนาด 20 บิต เก็บหมายเลขหน้า  และ

ส่วนที่สองขนาด 12 บิต เก็บออปเซ็ตหนา้ ซึ่งแสดงโครงสร้างขอ้มูลดังนี้ 

 

 

ภำพท่ี 2.16 แสดงโครงสร้างต าแหน่งทางตรรกะแบบ 1 ระดับขนาด 32 บิต  

      ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการ P1 เป็นดัชนีที่อ้างอิงไปยังตารางหน้า ส่วนแรกที่

เรียกว่า “ตารางหน้าส่วนนอก (The Outer Page Table)” หลังจากนั้นก็จะอ้างอิงไปยังส่วนที่

สองที่เรียกว่า “หน้าของตารางหน้า  (Page of Page Table)” โดยมีกระบวนการ P2 อยู่ในหน้า 

ของตารางหนา้  แสดงได้ดังภาพที่ 2.17 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.17 แสดงโครงสร้างต าแหน่งทางตรรกะแบบ 2 ระดับขนาด 32 บิต                         

       (Address Translation for a Two-Level 32-Bit Paging Architecture) 
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    2. โครงสร้ำงแบบตำรำงแฮช (Hash Page Table) ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้

โครงสร้างแบบนี้ ต้องมีต าแหน่งขนาดพื้นที่ (Address Space) มากกว่า 32 บิต โดยค่าของแฮช

จะอยู่ภายในหมายเลขหน้าเสมือน (Virtual-Page Number) ซึ่งส่วนย่อย (Elements) ในตาราง

แฮชภายในจะมีรายการโยง (Link List) เชื่อมโยงไปยังหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แสดงได้ดัง

ภาพที่ 2.18 โดยข้อมูลในแตล่ะหน่วยจะประกอบไปด้วย     

   2.1 ค่าหมายเลขหนา้เสมือน (Virtual-Page Number)    

      2.2 ค่าดัชนีที่ช้ีไปยังเฟรมหนา้ (Page Frame)    

       2.3 ค่าของตัวชี้ (Pointer) ที่ช้ีไปยังหนว่ยที่เช่ือมโยงในรายการโยง (Link List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.18 แสดงโครงสร้างแบบตารางแฮช (Hash Page Table) 

             จากภาพที่ 2.18 แสดงขั้นตอนวิธีของหมายเลขหน้าเสมือน (Virtual-Page Number) 

ในตารางแฮช (Hash Page Table) โดยจะท าการเปรียบเทียบค่าของเขตข้อมูล (Field) กับต าแหน่ง

แรกในรายการโยง ถ้าเหมือนกันก็จะส่งค่าของเฟรมหน้าที่ใช้เชื่อมโยงไปยังต าแหน่งทาง

กายภาพ ถ้าไม่เหมือนกันก็จะท าการค้นหาค่าที่เหมอืนกันที่อยู่ในค่าหมายเลขหนา้เสมอืนอีกที 
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ต าแหนง่ทางตรรกะ 
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ต าแหนง่ทางกายภาพ 
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หน่วยความจ าทางกายภาพ 

(Physical Memory) 

ตารางแฮช     

(Hash Table) 
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    3. โครงสร้ำงหน้ำแบบผกผัน (Inverted Page Table) ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้

โครงสรา้งแบบนี ้ตอ้งมคีุณสมบัติก าหนดโดยตารางหน้าจะมีเพียงหนึ่งกระบวนการใช้งานพื้นที่

หน่วยความจ า โดยชุดค าสั่งหรือข้อมูลจะประกอบไปด้วยต าแหน่งของหน้าเสมือน (Virtual-

Address of Page) ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจ าจริง (Real Memory) แสดงได้ดังภาพที่ 2.19 จะมี

เพียงหนึ่งตารางหน้า (One Page Table) เท่านั้นที่อยู่ในหน่วยความจ า โดยแต่ละต าแหน่งของ

หนา้เสมือนประกอบไปด้วย                                             

<หมายเลขกระบวนการ (process-id), หมายเลขหนา้  (page-number), ขอบเขต (offset)> 

    โดยแตล่ะตารางหน้า บบผกผัน (Inverted Page Table) จะประกอบด้วย <process-

id, page-number> ซึ่งจะท าการค้นหาโดยการจับคู่ต าแหน่งของหน้าที่จับคู่กัน (Match) ใน

ตารางหน้า (Page Table) ถ้าพบก็จะท าส่งค่าของต าแหน่งเข้า i กับต าแหน่งทางกายภาพ เพื่อ

ส่งเข้าไปประมวลผลในหน่วยความจ าหลัก แต่ถ้าไม่พบก็จะท าการค้นต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าวิธี

นี้จะใช้งานหน่วยความจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็จะต้องเสียเวลาที่จะค้นหาต าแหน่งที่อยู่

ในตารางอกีครั้งหนึ่ง กรณีที่มกีารอา้งอิงถึงเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ก่อนหนา้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.19 แสดงโครงสร้างตารางหน้าแบบผกผัน (Inverted Page Table) 

 

pid 
 

p d 

 

หน่วยประมวลผลกลาง 
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(Search) 
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2.16 กำรแบ่งส่วน (Segmentation) 

     วิธีการนี้เป็นการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าหลักออกเป็นส่วนๆ ตามขนาดของ

ชุดค าสั่งหรือมอดูลย่อย  เรียกพื้นที่นี้ว่า การแบ่งส่วนหรือเซกเมนต์ (Segment) แสดงได้ดัง

ภาพที ่2.20 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.20 แสดงโครงสร้างแบบแบ่งสว่น (Segmentation) 

    จากภาพที่ 2.20 ก าหนดให้มีการแบ่งสว่น (Segment) ออกเป็น 5 ส่วน (Segment) มี

หมายเลขเซกเมนต์ตั้งแต่ 0 ถึง 4 โดยแบ่งเป็น ส่วนโปรแกรมย่อย (Segment 0) ส่วนฟังก์ชัน

(Segment 1) ส่วนโปรแกรมหลัก (Segment 2) ส่วนตารางสัญลักษณ์ (Segment 3) และส่วน

แสต็ก (Segment 4) เป็นต้น        

    การแบ่งส่วน นั้น สามารถใช้ก าหนดให้มอดูลหรืองานย่อยแบ่งส่วนต่าง ๆ ให้มีขนาด

ที่ไม่เท่ากัน เพื่อเข้าไปใช้งานหนว่ยความจ าทางกายภาพ แสดงได้ดังตัวอย่างดังนี ้        

    ตัวอย่ำง  ก าหนดให้มีการแบ่งสว่น (Segment) ออกเป็น 5 ส่วน มีหมายเลขตั้งแต่ 0 

ถึง 4 โดยแต่ละส่วนก าหนดให้มอดูลหรืองานย่อย ถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจ าทางกาย

ตรรกะ (Logical Memory) ก าหนดตารางการแบ่งส่วน (Segment Table) ภายในประกอบด้วย  

ขนาดของการแบ่งส่วน (Segment Size) และต าแหน่งเริ่มต้น (Segment Base) เพื่อเข้าไปใช้งาน

ภายในหนว่ยความจ าทางกายภาพ แสดงได้ดังภาพที่ 2.21  

 Segment 3 

กองซ้อน 

(Stack) โปรแกรมย่อย 

(Sub Program) 

ตารางสัญลกัษณ์ 

(Symbol Table) 
 

ฟังก์ชัน 

(Function) 

โปรแกรมหลัก 

(Main Program) 

 Segment 0 

 Segment 2 

 Segment 1 

 Segment 4 

หนว่ยความจ าทางตรรกะ (Logical Memory) 
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ภำพที่ 2.21 แสดงโครงสร้างตารางการแบ่งสว่น (Segmentation Table) 

             จากภาพที่ 2.21 อธิบายได้ดังนี้  ในตารางการแบ่งส่วน ก าหนดให้ Segment 0 มี

ต าแหน่งเริ่มต้นที่ 1400 และขนาดการแบ่งส่วน 1000 ไบต์ ดังนั้น การอ้างอิงเพื่อเข้าไปใช้พื้นที่

ต าแหน่งสุดท้ายภายในหนว่ยความจ าทางกายภาพเท่ากับ 1400 + 1000 = 2400  ใน Segment 

1 มีต าแหน่งเริ่มต้นที่ 6300 และขนาดการแบ่งส่วน 400 ไบต์ ดังนั้น การอ้างอิงเพื่อเข้าไปใช้

พื้นที่ต าแหน่งสุดท้ายภายในหน่วยความจ าทางกายภาพเท่ากับ 6300 + 400 = 6700 ใน 

Segment 2 มีต าแหน่งเริ่มต้นที่ 4300 และขนาดการแบ่งส่วน 400 ไบต์ ดังนั้น การอ้างอิงเพื่อ

เข้าไปใช้พื้นที่ต าแหน่งสุดท้ายภายในหน่วยความจ าทางกายภาพเท่ากับ 4300 + 400 = 4700                                                       

ใน Segment 3 มีต าแหน่งเริ่มตน้ที่ 3200 และขนาดการแบ่งส่วน 1100 ไบต์ การอ้างอิงเพื่อเข้า

ไปใช้พื้นที่ต าแหน่งสุดท้ายภายในหน่วยความจ าทางกายภาพเท่ากับ 3200 + 1100 = 4300 ใน 

Segment 4 มีต าแหน่งเริ่มตน้ที่ 4700 และขนาดการแบ่งส่วน 1000 ไบต์ ดังนั้น การอ้างอิงเพื่อ

เข้าไปใช้พื้นที่ต าแหน่งสุดท้ายภายในหนว่ยความจ าทางกายภาพเท่ากับ 4700 + 1000 = 5700 

 

 

 Segment 3 

Segment 0 

 

1400 

 

0

1 

2 

3 

4 

4 

 

 

หน่วยความจ าทางกายภาพ 

(Physical Memory) 

 

Segment 3 

 

Segment 2 

 
 

Segment 4 

 

 

Segment 1 

2400 

 

3200 

 

4300 

 
4700 

 

5700 

 
6300 

 
6700 

 

สแต๊ก 

(Stack) 

โปรแกรมย่อย 

(Sub Program) 
ตารางสัญลกัษณ์ 

(Symbol Table) 

ฟังก์ชัน 

(Function) 
โปรแกรมหลัก 

(Main Program)  Segment 1 

 Segment 2 

 Segment 0 

 Segment 4 

ขนาดการแบง่ส่วน  

(Segment Size) 

ต าแหน่งเริ่มต้น 

(Segment Base) 

1000 

400 

400 

1100 

1000 

1400 

6300 

4300 

3200 

4700 

หน่วยความจ าทางตรรกะ 

(Logical Memory) 

ตารางการแบง่ส่วน 

(Segment Table) 
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สรุป                             

               การจัดการหน่วยความจ าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยความจ า

หลักและหน่วยความจ าเสมือนเป็นเทคนิคที่อนุญาตให้กระบวนการสามารถประมวลผลได้นอก

หน่วยความจ าหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดพื้นที่ใช้ในกระท าการว่าเพียงพอกับขนาดของ

ชุดค าสั่งหรือไม่ โดยทั่วไปกระบวนการที่จะถูกน าไปประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการจัดการ

หนว่ยความจ าที่เลือกใช้                      

               การเชื่อมโยงต าแหน่งสามารถแบ่งตามขั้นตอนแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาแปล

ชุดค าสั่ง ช่วงเวลาบรรจุ และช่วงเวลากระท าการ เป็นต้น  

               การเชื่อมโยงพื้นที่ในหน่วยความจ าจะต้องมีการอ้างอิงถึงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 

ประเภท คือ หนึ่ง ต าแหน่งพื้นที่ทางตรรกะ บางครั้งเรียกต าแหน่งนี้ว่า ต าแหน่งเสมือน ซึ่งถูก

สร้างขึ้นโดยหน่วยประมวลผลกลางเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกลุ่มของต าแหน่งพื้นที่

ทางตรรกะ ทั้งหมดถูกสร้างโดยชุดค าสั่งและสองต าแหน่งพืน้ที่ทางกายภาพ คือ ต าแหน่งจริงที่

ท างานอยู่ในหน่วยความจ าหลัก และท างานโดยตอบสนองกับต าแหน่งทางกายภาพเสมอ  

               การบรรจุแบบพลวัต เป็นวิธีการที่ใช้จัดการกับชุดค าสั่งที่ถูกเรียกใช้งาน โดยแต่ละ

ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบขนาดของข้อมูลก่อนเพื่อช่วยให้การประมวลผลชุดค าสั่งใน

หนว่ยความจ าท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

               เมื่อระบบต้องการเรียกใช้งานรูทีนในคลังโปรแกรม จะมีชุดค าสั่งขนาดเล็กที่ชื่อว่า 

สตั๊บ (Stub) ท าการตรวจสอบว่ามีรูทีนในคลังโปรแกรมที่ต้องการใช้งานว่าอยู่ในหน่วยความจ า

แล้วหรือยัง สตั๊บจะมีหน้าที่ท าการบรรจุรูทีนใหม่เข้าสู่หน่วยความจ าทันที พร้อมกับแทนที่ค่า

ต าแหน่งรูทีนใหม่ทับค่าของต าแหน่งในรูทีนเดิม เรียกกระบวนการท างานนี้ว่า วิธีการเชื่อมโยง

แบบพลวัต ส่วนการซ้อนทับ คอื ค าสั่งและข้อมูลทีเ่ก็บอยู่ในหน่วยความจ าจะถูกเก็บตามขนาด

ของหน่วยความจ าที่มอียู่ ซึ่งจะต้องอาศัยการท างานของตัวขับในการซ้อนทับเพื่อบรรจุค าสั่งให้

เข้ามาใช้งานหน่วยความจ าให้จนแล้วเสร็จก่อน จึงสลับให้ค าสั่งอื่นที่ต้องการใช้งาน

หนว่ยความจ าเข้ามาท างาน                                                                   

     กลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจ า แบ่งเป็น  3 วิธี คือ กลยุทธ์การบรรจุ กลยุทธ์

การวางและกลยุทธ์การแทนที่  โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะ

เลือกวิธีใดย  วิธีสุ่ม วิธีมาก่อนได้ใชก้่อน การเลือกค าสั่งหรือข้อมูลที่ถูกใช้งานน้อยที่สุดออกไป

ก่อน วิธีที่เก็บเวลาการใช้งานหน่วยความจ าครั้งล่าสุด โดยและวิธีนี้แต่ละค าสั่งหรือข้อมูลจะ

เพิ่มบิตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 บิตดว้ยกันคือ บิตอ้างอิง (Reference Bit) และบิตแก้ไข (Modify Bit) 

ซึ่งจะมีคา่เป็น 0 เมื่อมีการเข้าถึงค าสั่งหรือข้อมูลและจะมีค่าเป็น 1 เมื่อมีการแก้ไข ส่วนการสับ
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ค่าเป็นวิธีที่ในการสลับกระบวนการที่ต้องการจะเข้าหรือออกเพื่อประมวลผลในหน่วยความจ า 

โดยในแต่ละกระบวนการ จึงมีความต้องการใช้พื้นที่ในหน่วยความจ าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดสรรพื้นที่ว่างอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยความจ าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

     การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า แบ่งดังนี้ การจัดสรรหน่วยความจ าแบบพื้นที่

เดียว และการจัดสรรหน่วยความจ าแบบหลายพื้นที่ โดยมีวิธีการจัดสรรพื้นที่ 2 รูปแบบ คือ     

การแบ่งแบบคงที่และการแบ่งแบบพลวัต  

     การแบ่งหน้า เป็นการจัดสรรพื้นที่ว่างบนหน่วยความจ า โดยท าให้กระบวนการอยู่

บนหน่วยความจ าได้โดยไม่ต้องเรียงต่อเนื่องกันทั้งกระบวนการเป็นการใช้พื้นที่ว่างอยู่กระจัด

กระจายโดยไม่สูญเปล่า และไม่จ าเป็นจะต้องบีบอัดพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าก่อน แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ การจัดสรรหน่วยความจ าทางกายภาพ และ การจัดสรร

หนว่ยความจ าทางตรรกะ เป็นต้น การน าส่วนเครื่องมาช่วยสนับสนุนการจัดการตารางหน้าท า

ได้หลายวิธี  ซึ่งการเข้าถึงต าแหน่งในหน่วยความจ าแต่ละครั้ง จะต้องมีการอ่านข้อมูลจาก

หน่วยความจ าทางกายภาพถึงสองครั้ง คือ จากตารางหน้าและจากต าแหน่งข้อมูลทาง

กายภาพท าให้เสียเวลาและการเข้าถึงหน่วยความจ าล่าช้า ดังนั้นวิธีมาตรฐานที่ใช้แก้ปัญหา

จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กที่มีความเร็ว (Hardware Cache) ในการอ่านและจัดเก็บข้อมูล

ความเร็วสูง (Fast-Lookup) ซึ่งเรียกฮาร์ดแวร์ชนิดนี้ว่า “Translation Look-aside Buffer (TLB)” 

ซึ่งข้อมูลจะถูกอ่านจากหน่วยความจ าทางกายภาพเพียงครั้งเดียว         

     การป้องกันหน่วยความจ า โดยปกติจ านวนบิต ที่เก็บอยู่ในตารางหน้า สามารถ

ก าหนดบิตเพื่อใช้การตรวจสอบและก าหนดหน้า ในการ อ่าน-เขียน เรียกบิตพิเศษนี้ว่า “กลุ่ม

บิตป้องกัน (Associating Protection Bits)” ให้กับทุก ๆ เฟรม ที่อยู่ในหน่วยความจ า ซึ่งแบ่งบิต

สถานะออกเป็น 2 บิต คือ บิตใชง้านได้และบิตใชง้านไม่ได้     

     วิธีการแบ่งปันการใช้หน้าร่วมกัน เป็นการแบ่งเวลา โดยข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่ใช้

อยู่ในลักษณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีกระท าการ ต่ใช้งานร่วมกันได้ เรียกข้อมูล

ชนิดนี้วา่ “Reentrant Code” หรอื “Pure Code” 

     การแบ่งส่วน เป็นวิธีการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าหลักออกเป็นส่วนๆ ตาม

ขนาดของชุดค าสั่งหรอืมอดูลย่อย เรียกพืน้ที่นีว้่า ส่วนหรอืเซกเมนต ์ 
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ค ำถำมทบทวน             

1. กลยุทธ์ในการจัดการหนว่ยความจ ามีกี่วธิีอะไรบ้าง                                     

2. ถ้าต้องการค้นหาหมายเลขหน้า ใน TLB แล้วพบ 70% ของเวลาทั้งหมดหรือถ้าเราใช้เวลา 

 25  นาโนวินาที ในการค้นหา ใน TLB และ 120 นาโนวินาที ในการเข้าถึงหน่วยความจ า  

 ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่เข้าถึงหน่วยความจ าจะเท่ากับ 140 นาโนวินาที เมื่อหมายเลขหน้า  

 (Page Numbers) อยู่ใน TLB  แต่ถ้าไม่พบหมายเลขหน้า ใน TLB ซึ่งเสียเวลาไป 25 นาโน

 วินาที และเสียเวลาครั้งแรกไปในการเข้าถึงหน่วยความจ าส าหรับการค้นหาในตารางหน้า 

 110 นาโนวินาที และเสียเวลาครั้งที่สองในการค้นหาหมายเลขเฟรม อีก 110 นาโนวินาที ซึ่ง

 จะใช้เวลาทั้งหมดในการค้นหาเท่ากับ 220 นาโนวินาที จงค านวณหาประสิทธิภาพของเวลา

 ในการเข้าถึงหนว่ยความจ า (Effective Memory-Access Time)                                   

3. จงอธิบายขั้นตอนวิธีในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Algorithms)                                                    

 ต่อไปนี ้                                          

 3.1 การจัดสรรแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocations)              

 3.2 การแบ่งหนา้ (Paging)                                                 

 3.3 การแบ่งส่วน (Segmentation)                

 3.4 การผสมผสานระหว่างวิธีแบ่งหน้าและแบ่งสว่น (Combination of Paging and  

      Segmentation)                                 

4. กลุ่มบิตป้องกัน (Associating Protection Bits) แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง       

5. เทคนิคการสรา้งตารางหนา้ แบ่งออกเป็นกี่รูปแบบอะไรบ้าง 
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           บทท่ี 3 

                 กำรจัดกำรหน่วยประมวลผลกลำง       

          (CPU Management) 

     หน่วยประมวลมวลผลกลาง เป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบคอมพิวเตอร์ ถือว่า

เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่หลักคือ อ่านและแปลชุดค าสั่ง ประมวลผลชุดค าสั่ง 

ติดต่อกับหน่วยความจ า ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้และย้ายข้อมูลตลอดจนค าสั่งระหว่าง

หน่วยงาน เป็นต้น ในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสับการท าหลายภารกิจพร้อม ๆ กัน ได้ 

ระบบปฏิบัติการ จะต้องท าการแบ่งเวลาให้กับงานหรือกระบวนการในแต่ละงาน สามารถ

ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเสมอืนว่าท างานได้หลาย ๆ งานได้ในเวลาเดียวกัน   

   ในบทนีจ้ะกล่าวถึงวิธีการจัดการกับหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด

กระบวนการ การจัดตารางการท างาน การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี (Algorithm) เข้าไปช่วยในการ

จัดตารางการท างานในระบบที่มีหน่วยประมวลผลกลางหลายตัว การใช้งานระบบกระท าการ

แบบทันที (Real Time) เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ศัพท์

บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)  

3.1 กำรจัดตำรำงกำรท ำงำนของหน่วยประมวลผลกลำง (CPU Scheduling)  

         การจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling) เป็นหน้าที่

พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เกือบจะทุกระบบคอมพิวเตอร์ก่อนกระบวนการจะมีการใช้งาน

ทรัพยากรต่างๆ หน่วยประมวลผลกลางจะเป็นส่วนที่ใช้จัดตารางการใช้ทรัพยากรดังนี ้       

    3.1.1 ระดับกำรจัดตำรำงกำรท ำงำน (Level Scheduling) เป็นวิธีการเลือก

กระบวนการหรอืการจัดสรรทรัพยากรที่มีจ ากัดให้กับกระบวนการ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ  

      1. การจัดตารางการท างานในระดับบน (High-Level Scheduling) เป็นวิธีการ

จัดล าดับงานให้กับกระบวนการ ที่จะเข้าไปใช้งานทรัพยากรในหนว่ยประมวลผลกลางแบบกลุ่ม

ซึ่งมีจ านวนกระบวนการมากเกินกว่าระบบจะรับได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ระบบปฏิบัติการ

จะมีหน้าที่จัดล าดับความเหมาะสมให้แตล่ะกระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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            โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่  ล าดับความส าคัญ (Priority) และการเกิด

ภาวะการติดตาย (Deadlock) เป็นต้น       

      2. การจัดตารางการท างานในระดับล่าง (Low-Level Scheduling) เป็นการเลือก

และส่งกระบวนการที่จะเข้าไปใช้งานทรัพยากรในหน่วยประมวลผลกลาง โดยเลือก

กระบวนการที่มีสถานะพร้อม (Ready State) จากแถวคอยโดยจะถูกส่งโดยโปรแกรมเลือกจ่าย

งาน (Dispatcher)  

         3.1.2 ระยะเวลำใช้งำนและรับส่งข้อมูลของหน่วยประมวลผลกลำง (CPU-I/O 

Burst Cycle) โดยความส าคัญของการจัดเวลาของหน่วยประมวลผลกลางนั้น ขึ้นอยู่กับ

คุณลักษณะของกระบวนการซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป การกระท าการกระบวนการ (Process Execute) 

จะประกอบด้วยรอบเวลา (Cycle) ที่ใช้งานหน่วยประมวลผลกลางและเวลาที่ต้องคอยใช้งาน

อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก (I/O) ในขณะที่มีการกระท าการกระบวนการจะมีการสับการท างาน

ระหว่าง 2 ช่วงเวลานี้เท่านั้น คือ ระยะเวลาใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Burst) และ

ระยะเวลาในการรับเข้าหรือส่งออก (I/O Burst) ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน การกระท าการมักจะ

เริ่มจากการใชง้าน หน่วยประมวลผลกลางแล้วก็จะตามด้วย การคอยการใช้งานอุปกรณ์รับเข้า

หรือส่งออกหลังจากใช้งานอุปกรณ์ รับเข้าหรือส่งออกเสร็จ ก็จะกลับมาใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางต่อ สลับบกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการกระท าการ ซึ่งการเสร็จสิ้น

กระท าการนีม้ักจะใช้เวลาหนว่ยประมวลผลกลางมากกว่าการรอคอยในการรับเข้าหรือส่งออก 

แสดงได้ดังภาพที ่3.1 

         จากการค้นคว้าที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาถึงลักษณะช่วงเวลาของการใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางจนสามารถมองเห็นคร่าวๆ ว่าลักษณะช่วงเวลาของการใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางในแต่ละกระบวนการจะมีรูปแบบอย่างไร ถึงแม้ว่ารูปแบบของเวลาจะมีลักษ

ระแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็มีแนวโน้มว่าแต่ละกระบวนการจะมีคาบเวลาในการใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางคล้าย ๆ กัน แสดงได้ดังภาพที่ 3.2 
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ภำพที่ 3.1  แสดงการสับการท างานระหว่างระยะเวลาใช้งานและระยะเวลาในการรับเข้าและ 

      สง่ออกข้อมูล (Alternating sequence of CPU and I/O bursts) 
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ภำพท่ี 3.2  แสดงฮีสโตแกรมของระยะเวลาการใช้งานหนว่ยประมวลผลกลาง                                                                                                                                                        

      (Histogram of CPU-burst times)  

  ตัวจัดตำรำงกำรท ำงำนของหน่วยประมวลผลกลำง (CPU Scheduler)  

      เมื่อใดก็ตามที่หนว่ยประมวลผลกลางว่างระบบปฏิบัติการจะต้องเข้ามาด าเนินการ

น าเอากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่คอยอยู่ในแถวคอยเข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผล

กลางโดยการเลือกกระบวนการเพื่อเข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผลกลางนี้ จะถูกจัดการด้วย

ส่วนที่เรียกว่า ตัวจัดการเวลาช่วงสั้น (Short-Term Scheduler) หรือ ตัวจัดการเวลาหน่วย

ประมวลผลกลาง โดยตัวจัดการเวลาจะเลือกกระบวนการ ที่อยู่ในหน่วยความจ าที่พร้อมใน

กระท าการที่สุด เพื่อให้ครอบครองเวลาการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางและทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการนัน้ ภายใต้บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block : PCBs) 

ซึ่งมีขั้นตอนวิธีในการจัดการแถวคอยที่มีความพร้อมให้สามารถเลือกใช้งานที่หลากหลายได้ 

เช่น แถวคอยแบบเรียงล าดับมาก่อนได้รับบริการก่อน แถวคอยแบบเรียงล าดับความส าคัญ 

ต้นไมห้รอืรายการโยงแบบไม่เรียงล าดับ เป็นต้น (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2552) 

 

 

 

ระยะเวลาใชง้านหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU Burst duration) (หนว่ยเป็นนาโนวนิาที) 
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     กำรใหส้ิทธิก์ำรจัดเวลำ (Preemptive Scheduling)    

       การตัดสินใจของหน่วยประมวลผลกลางในการเลือกว่ากระบวนการใดจะถูก

กระท าการขึน้อยู่กับสถานการณ์ ดังตอ่ไปนี ้  

     1. เมื่อมีการกระบวนการเปลี่ยนสถานะกระบวนการจากสถานะด าเนินงานไป 

      เป็นสถานะคอย เชน่ การรอ้งขอใชง้านอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก เป็นต้น      

   2. เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะกระบวนการจากสถานะด าเนินงาน เป็นสถานะพร้อม

     3. เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะกระบวนการจากสถานะคอย เป็นสถานะพร้อม 

     4. เมื่อกระบวนการเสร็จสิน้ไปแล้ว 

     โปรแกรมเลือกจ่ำยงำน (Dispatcher)      

        เป็นส่วนโปรแกรม (Component) ที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันใน

การจัดเวลาในหนว่ยประมวลผลกลาง ซึ่งเป็นส่วนโปรแกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมการครอบครอง

เวลาในหนว่ยประมวลผลกลางของกระบวนการโดยฟังก์ชันนี้จะประกอบด้วย  

    • การย้ายไปในส่วนของอธิบายขยายความ (Switching Context) 

    • การย้ายไปในส่วนของผู้ใช ้(User Mode)  

    • การกระโดด (Jumping) ไปยังต าแหน่งที่เหมาะสมของชุดค าสั่ง เพื่อที่จะเริ่มการ

ด าเนนิงานกับชุดค าสั่งใหม่อกีครั้ง            

    นอกจากนี้ โปรแกรมเลือกจ่ายงานควรมีการท างานที่เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

เพราะว่าตัวจัดการเลือกการท างานทุกครั้งที่มีการย้ายกระบวนการ ซึ่งเวลาที่ถูกใช้ไปกับการ

ท าการแบบนีเ้รียกว่า เวลาแฝงของการจา่ยงาน (Dispatch Latency) 

     เกณฑ์ในกำรจัดตำรำงกำรท ำงำน (Scheduling Criteria)    

     ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของขั้นตอนวิธีที่ใช้ส าหรับกระบวนการในการ

เข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผลกลางหรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการท างานหน่วย

ประมวลผลกลางว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุด ดังนี้      

     1. การใช้หน่วยประมวลผลกลางให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด (CPU Utilazation) 

เช่น 40 % ส าหรับการบรรจุกระบวนการในจ านวนไม่มากนักเข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผล

กลาง (Lightly Load) และไม่ควรเกิน 90 % ส าหรับบรรจุกระบวนการในจ านวนมากเข้ามาใช้

งานหนว่ยประมวลผลกลาง (Hardily Load)          

     2. ปริมาณงาน (Throughput) ขณะที่มีกระท าการจะมีจ านวนกระบวนการที่ท างาน

เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งหน่วยเวลา (Per Time Unit) เท่าใด                                                                 
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     3. เวลาครบวงงาน (Turnaround Time)  คือ ระยะเวลาที่กระบวนการเริ่มเข้าไป

กระท าการจนกระทั้งท างานเสร็จสมบูรณ์ เวลาที่กระบวนการรอเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานในหน่วย

ประมวลผลกลาง เวลาที่กระบวนการค่อยเพือ่เปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมและเวลาที่กระบวนการ

รอเพื่อใชง้านอุปกรณ์น าเข้าและส่งออก เป็นต้น          

     4. เวลาที่กระบวนการค่อย (Waiting Time) เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อม (Ready) 

     5. เวลาในการตอบสนอง (Responsed Time) ระยะเวลาที่กระบวนการ (Process) 

ใช้ในการสนองตอ่ค าสั่งจากผู้ใช้ที่ร้องขอ (Request) จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ส่งกลับมายังผู้ใช้ โดย

ที่เวลาในการตอบสนองมักจะขึ้นอยู่กับความเร็ว (Speed) ของอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (อรพิน 

ประวัติบริสุทธิ,์ 2553) 

3.2 ขั้นตอนวิธีส ำหรับกำรจัดตำรำงกำรท ำงำน (Scheduling Algorithms)  

     หนา้ทีห่ลักของตัวจัดการแถวคอย คือ การคัดเลือกกระบวนการซึ่งรออยู่ในสถานะ

พร้อมที่เหมาะสมที่สุดให้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสถานะด าเนินงาน เพื่อได้ครอบครองและใช้งาน

หน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่หลักของงระบบปฏิบัติการ โดยใช้ชื่อเรียกว่า 

โปรแกรมเลือกจ่ายงานจะท าการคัดเลือกกระบวนการและเรียกให้โปรแกรมเลือกจ่ายงาน ส่ง

กระบวนการที่ถูกเลือกแล้วเข้าไปใช้งานในหน่วยประมวลผลกลาง โดยมีขั้นตอนวิธี ในการ

จัดการ ดังนี้ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

              1. กำรจัดเวลำแบบมำก่อนได้ก่อน       

        (FCFS : First-Come First-Served Scheduling)    

       เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คือ กระบวนการไหนเข้ามารอในแถวคอยก่อนก็จะได้ใช้งาน

หรือครอบครองหน่วยประมวลผลกลางก่อน ตามล าดับเวลาของการเข้ามาอยู่ในแถวคอย คือ 

"มาก่อนได้รับบริการก่อน" กระบวนการที่ได้ครอบครองหน่วยประมวลผลกลางจะท างานไปจน

เสร็จ โดยไม่มีระยะเวลาอื่นมาเกี่ยวข้อง  แต่ถ้ากระบวนการมีการเรียกใช้งานอุปกรณ์รับเข้า

หรือส่งออกหรือรอเหตุการณ์บางอย่าง กระบวนการนั้นจะต้องปลดปล่อยหน่วยประมวลผล

กลางและออกจากสถานะด าเนินงานและปรับเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปอยู่ในสถานะ

ขัดจังหวะ (Interrupted) เมื่อกระบวนการท างานเสร็จสิ้นลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่ก าลังรออยู่ 

กระบวนการนั้นก็จะปรับเปลี่ยนสถานะกลับเข้าไปต่อท้ายแถวคอยใหม่อีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยน

สถานะของกระบวนการโดยใช้การจัดแถวคอยแบบ FCFS ซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างกับรูปแสดงการ

เปลี่ยนสถานะของกระบวนการที่เคยกล่าวมาคือ ไม่มีการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการจาก

สถานะด าเนนิงาน (Running State) มายังสถานะพร้อม (Ready State) โดยตรง  



61 
 

 

     

     

 

 

ตัวอย่ำง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3 และใช้วิธีการแบบ 

FCFS แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt Chart ได้ดังนี้  

 

             
 

     P1 ใช้เวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 24 

มิลลวิินาที (millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย 27 มิลลวิินาที (millisecond) ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ย

ในการคอยเป็น (0 + 24 + 27)/3 = 17 มิลลวิินาที (millisecond)  

 

แต่ถ้ากระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานเปลี่ยนล าดับเป็น P2, P3, P1 แสดงอยู่ในรูปแบบ 

Gantt Chart ได้ดังนี ้ 

 

 

     ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ยในการคอยเป็น (6 + 0 + 3)/3 = 3 มิลลิวินาที (millisecond) ซึ่ง

จะเห็นว่าเวลาเฉลี่ยในการคอยลดลง ดังนั้นสรุปได้ว่าเวลาเฉลี่ยในการคอยจะขึ้นอยู่กับวิธีการ

เรียงล าดับหรือขั้นตอนวิธีที่เลือกใช้และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของกระบวนการ 

(Process) ที่เข้ามาใช้งานเวลาในหน่วยประมวลผลกลาง 

     2. กำรจัดเวลำแบบงำนสั้นท ำก่อน (SJF: Short-Job-First Scheduling)  

        การจัดแถวคอยแบบงานสั้นท าก่อน SJN (Shortest Job Next) การคัดเลือก

กระบวนการด้วยวิธีนี้จะคัดเลือกเอาเฉพาะกระบวนการที่ต้องการใช้เวลาการท างานในหน่วย

ประมวลผลกลางน้อยที่สุด ท าให้กระบวนการที่ต้องการเวลาในการท างานน้อยจบออกไปได้
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เร็วขึ้น จ านวนกระบวนการในระบบที่รออยู่ในแถวคอยก็จะมีจ านวนลดลง ซึ่งก็จะท าให้เวลา

ท างานโดยเฉลี่ยเสร็จเร็วขึ้น แตว่ิธีการแบบนีม้ีข้อเสียตรงที่ หากกระบวนการที่ต้องการเวลาใน

การท างานนานก็จะตอ้งเสียเวลาค่อย (Waiting Times) มากด้วยเชน่กัน  

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1 , P2, P3, P4 และใช้วิธีการ

แบบ SJF แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt Chart ได้ดังนี ้

 

 

     P1 ใช้เวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 16 

มิลลวิินาที (millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย  9  มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใช้เวลาใน

การคอย  0  มิลลวิินาที (millisecond) ดังนัน้ใช้เวลาเฉลี่ยในการคอยเป็น (3 + 16 + 9 + 0)/4 = 

7 มิลลวิินาที (millisecond) แตถ่้าใชว้ิธีการแบบ FCFS จะใช้เวลาเฉลี่ยในการคอยถึง (0 + 6 +14 

+ 21)/4 = 10.25 มิลลวิินาที (millisecond) 

     3. กำรจัดเวลำตำมล ำดับควำมส ำคัญ (Priority Scheduling)   

         การจัดแถวคอยแบบล าดับความส าคัญ มีลักษณะแตกต่างกับแถวคอยธรรมดา 

ภายในแถวคอยจะมีการจัดเรียงล าดับของกระบวนการต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญของ

กระบวนการนั้น กระบวนการที่อยู่ต้นแถวคอยจะมีล าดับความส าคัญสูงสุด และลดลงเรื่อย ๆ 

กระบวนการที่อยู่ท้ายแถวคอยคือกระบวนการที่มีล าดับความส าคัญต่ าสุด การคัดเลือก

กระบวนการที่อยู่ต้นแถวคอย (มีล าดับความส าคัญสูงสุด)เข้าไปครอบครองหน่วยประมวลผล

กลางก่อน ดังนัน้ถึงแม้วา่กระบวนการที่เข้าแถวคอยทีหลังแต่มลี าดับความส าคัญสูงกว่าอาจได้ 
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เข้าไปครอบครองในหน่วยประมวลผลกลางก่อน เช่น กระบวนการ P5 เข้าแถวคอยเป็น

กระบวนการหลังสุด แต่จะได้ครอบครองหน่วยประมวลผลกลางก่อนกระบวนการ P3 และ P4 

เพราะมีความส าคัญสูงกว่า แต่ถ้ากรณีที่กระบวนการมีล าดับความส าคัญเท่ากันจะใช้วิธีมา

ก่อนได้ก่อนในการช่วยพิจารณา 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3, P4, P5 และใช้

วิธีการแบบตามล าดับความส าคัญ Priority Queue แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart ได้ดังนี ้

 

 

                P1 ใช้เวลาในการคอย 6 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 0 

มิลลิวินาที (millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย 16 มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใช้เวลาใน

การคอย 18 มิลลิวินาที (millisecond) และ P1 ใช้เวลาในการคอย 1 มิลลิวินาที (millisecond) 

ดังนัน้ใช้เวลาเฉลี่ยในการคอยเป็น (6 + 0 + 16 + 18 + 1)/5 = 8.2 มิลลวิินาที (millisecond) 

       4. กำรจัดเวลำแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling)   

          การจัดแถวคอยแบบการวนรอบ (Round-Robin) เป็นการจัดล าดับแถวคอย

แบบการวนรอบ ลักษณะคือมีการคัดเลือกกระบวนการในแถวคอยในรูปแบบ FCFS คือ "มา

ก่อนได้รับบริการก่อน" ต่างกันตรงมีการครอบครองหน่วยประมวลผลกลางยูของกระบวนการ

ในสถานะด าเนินงาน ที่ถูกจ ากัดเวลาไว้ด้วยระยะเวลาควอนตัม (Quantum Time) ท าให้

กระบวนการที่ต้องการเวลาในการท างานนานจะต้องเปลี่ยนสถานะวนรอบ ระหว่างสถานะ

พร้อมและสถานะใช้งาน การจัดแถวคอยแบบการวนรอบสามารถแก้ปัญหาการคอยนานของ
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แต่ละกระบวนการที่ต้องการเวลาท างานในหน่วยประมวลผลกลางน้อย ๆ ถ้าระบบ

ก าหนดเวลาควอนตัมเป็น 4 มิลลิวินาที กระบวนการ P1 ต้องมีการวนรอบเปลี่ยนสถานะ

ระหว่างสถานะรันและสถานะพร้อม 6 ครั้ง กระบวนการ P2 1 ครั้งกระบวนการ P3 1 ครั้ง เมื่อ

กระบวนการ P1 เข้าไปอยู่ในสถานะรันครั้งแรกและกลับออกมา กระบวนการ P2 จะได้

ครอบครองหน่วยประมวลผลกลางได้และ ท างานเสร็จกระบวนการ P2 จบและออกจากระบบ

ไปเลย กระบวนการถัดไปที่จัดได้ครอบครองหน่วยประมวลผลกลางคือ P3 กระบวนการ P3 จะ

ครอบครองหน่วยประมวลผลกลาง 3 มิลลิวินาที จนกระทั่งกระบวนการ P3 จบ เหลือ

กระบวนการ P1 เพียงกระบวนการเดียว จนเข้ามาด าเนินการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางจน

เสร็จสิ้น โดยมีตัวควบคุมการส่งกระบวนการให้เข้าไปในแถวคอยที่เรียกว่า บล็อกควบคุม

กระบวนการ (Process Control Block : PCB) แสดงได้ดังภาพที่ 3.3 เป็นแผนภาพแสดงการจัด

แถวคอยแบบการวนรอบ ของกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ 

                                                  ก าหนด Quantum Time เป็น 4 มิลลวิินาที 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3.3 แสดงการครอบครองหนว่ยประมวลผลกลางแบบวนรอบ (Round-Robin) 

 

 

 

                 

ตัวอย่ำง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3 และใช้วิธีการแบบ

วนรอบ (Round-Robin) และใช้เวลาควอนตัม (Time Quantum) เป็น 4 มิลลิวินาที (millisecond) 

แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt Chart ได้ดังนี ้
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P1 ใช้เวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 4 มิลลิวินาที 

(millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond) ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ยในการคอย

เป็น [(10-4)+ 4 + 7 ]/3 = 17/3 = 5.66 มิลลวิินาที (millisecond) 

       5. กำรจัดเวลำแบบแถวคอยหลำยระดับ (Multilevel Queue Scheduling) 

           เป็นวิธีการจัดแถวคอยโดยการแบ่งแถวคอยออกเป็นระดับ (Partition) แสดงได้

ดังภาพที่ 3.4 มีการก าหนดคุณลักษณะของแต่ละกระบวนการ เช่น ขนาดของหน่วยความจ า 

ล าดับความส าคัญของกระบวนการ และชนิดของกระบวนการ แต่ละแถวคอยจะมีขั้นตอน

วิธีการจัดเวลาเป็นของตัวเอง และมีจัดล าดับความส าคัญของแต่ละกระบวนการในรูปแบบการ

ให้ล าดับความส าคัญต่ าสุด (Lowest Priority) ไปจนถึงกระบวนการให้ล าดับความส าคัญสูงสุด 

(Highest Priority) 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.4  แสดงการจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling) 

                    6. กำรจัดเวลำแบบแถวคอยหลำยระดับแบบย้อนกลับ   

       (Multilevel Feedback Queue Scheduling)   

              เป็นการจัดเวลาแบบล าดับแถวคอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการ

ผสมผสานการจัดการล าดับแถวคอยหลาย ๆ เทคนิคมาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึง

ล าดับความส าคัญ (Piority Queue) ของงาน ท าให้งานที่มีความส าคัญเหมือนกันอยู่ในแถวคอย

เดียวกันและให้งานส าคัญน้อย ๆ อยู่ในแถวคอยที่ส าคัญน้อยด้วยเชน่กัน แสดงได้ดังภาพที ่3.5 
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 30 7 

กระบวนการท่ีท างานเป็นระบบ 

 

กระบวนการท างานที่มีการท างานเชงิโตต้อบ 

 

กระบวนการท างานที่มีการตรวจแก ้

กระบวนการหรืองานท่ีท างานเป็นกลุ่ม 

 
กระบวนการท างานรายวัน 

 

ล าดับความส าคญัสูงสุด 

ล าดับความส าคญัต่ าสุด

สูงสุด 
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ภำพท่ี 3.5  แสดงการจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับแบบย้อนกลับ   

        (Multilevel Feedback Queue Scheduling)   

3.3 กำรจัดตำรำงกำรท ำงำนส ำหรับหลำยหน่วยประมวลผล       

 (Multiple-Processor Scheduling) 

      ถ้าหน่วยประมวลผลมีหลายแบบ วิธีการจัดตารางก็จะถูกจ ากัดมาก โดยแต่ละ

หนว่ยประมวลผลก็จะมีแถวคอยเป็นของตนเอง เพราะแต่ละกระบวนการมีลักษณะเฉพาะที่จะ

ท างานได้ในหน่วยประมวลผลแบบหนึ่งแบบเดียว ดังนั้นกระบวนการจึงต้องเข้าไปท างานใน

หนว่ยประมวลผลที่เหมาะสมโดยก าหนดแถวคอยแยกจากกัน  ถ้าหน่วยประมวลผลท างานเป็น

แบบเดียวกันหมดจะสามารถเฉลี่ยแบ่งงานกันท าได้ดีขึ้น โดยอาจให้มีแถวคอยแยกแต่ละหน่วย

ประมวลผล แต่วิธีนี้อาจท าให้หน่วยประมวลผลบางตัวว่างงาน ในขณะที่บางตัวงานหนัก จึง

ควรใช้แถวคอยร่วมแถวคอยเดียวกันให้ทุก ๆ กระบวนการเมื่อมีหน่วยประมวลผลใดว่าง ก็จะ

ให้รับงานไปจากแถวคอยนี ้ ซึ่งการจัดแถวคอยร่วมนี้ แบ่งได้ 2 วธิีคือ        

      1. ให้หนว่ยประมวลผลแต่ละตัวจัดตารางการท างานเอง   

      2. ก าหนดให้หน่วยประมวลผลหนึ่งมีหน้าที่จัดตารางการท างานโดยเฉพาะ  

3.4 กำรจัดตำรำงกำรท ำงำนของระบบแบบทันที (Real-Time Scheduling)  แบ่งเป็น 

      Hard Real-Time เป็นระบบที่ระบุเวลาท างานที่แน่นอน ซึ่งงานที่จะรับเข้ามาใน

ระบบแตล่ะงานนั้นจะต้องระบุเวลาที่ตอ้งการให้แล้วเสร็จมาด้วย                     

      Soft Real-Time เป็นระบบไม่ระบุเวลาท างานที่แน่นอน แต่มีการก าหนดระดับ

ความส าคัญของงานหรือก าหนดงานที่เร่งด่วนไว้ล่วงหน้าแต่อาจเกิดปัญหาตามมาที่งานใน

ระดับความส าคัญต่ า ๆ อาจไม่ได้รับเลือกเข้ามาท างานในหนว่ยประมวลผลกลางเลย  

 

ใชเ้วลาควอนตัม เท่ากับ 8 

 

ใชเ้วลาควอนตัม เท่ากับ 16 

งานท่ีมีล าดับความส าคญั 
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3.5 วิวัฒนำกำรของขั้นตอนวิธี (Algorithm Evolution)     

   การก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเลือกใช้ขั้นตอนวิธีมักจะถูกก าหนดจากการเข้าไป 

ใช้งานหน่วยประมวลผลกลางโดยมีเวลาในการโต้ตอบหรือปริมาณงานที่ได้ของแต่ละ

กระบวนการ ดังนั้นการเลือกใช้ขั้นตอนวิธีจะต้องค านึงถึงการวัดประสิทธิภาพการใช้งานโดย

พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี ้              

   1. การใช้อรรถประโยชน์จากหน่วยประมวลผลกลางได้สูงสุดภายใต้ข้อก าหนดของ

เวลาในการตอบสนองใหไ้ด้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวินาที (หนึ่งหน่วยเวลา)     

   2. การใช้ประโยชน์จากหน่วยประมวลผลกลางให้ได้สูงสุดของปริมาณงานที่ได้ เมื่อ

เทียบกับอัตราส่วนของเวลาในการกระท าการกับจ านวนกระบวนการที่ท างานเสร็จสมบูรณ์

ภายในหนึ่งหน่วยเวลา ตั้งแต่กระบวนการนั้นถูกส่งไปใช้งานหน่วยประมวลผลกลางจนกระทั้ง

ได้รับผลลัพธ์กลับมาโดยมีขั้นตอนวิธีหรอืรูปแบบให้เลือกใช้ดังนี้ 

 Deterministic Model   เป็นวิธีการคัดเลือกที่เรียกว่า การวิเคราะห์และ

ประเมินค่า (Analytic evaluation) ซึ่งจะน าเอาขั้นตอนวิธี ชนิดต่าง ๆ และ

ลักษณะของงานมาสร้างสูตร เพื่อใช้ในการค านวณหาตัวเลขของประสิทธิภาพ

ที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได้  ขั้นตอนวิธีแบบนี้ เหมาะกับกรณีที่

กระบวนการมจี านวนไม่มากนัก ต้องการเข้ามาใช้งานหนว่ยประมวลผลกลาง 

 Queue Model  เป็นวิธีการคัดลักษณะของงานที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์

นั้นมักจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอน ในแต่ละวันที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

งานต่างๆ ที่เข้ามาอาจมลีักษณะที่ไม่ซ้ ากันเลย อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะ

สามารถท านายหรือก าหนดได้ ก็คือ การกระจายของเวลาในการใช้หน่วย

ประมวลผลกลางและการใช้เลือกอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก ซึ่งสามารถที่จะ

ก าหนดแบบคร่าว ๆ ได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเวลาของการมาถึงระบบของงาน

ต่าง ๆ ที่เราก็สามารถก าหนดไว้แบบไม่เฉพาะเจาะจงเช่นกัน ขั้นตอนวิธีแบบนี้

เหมาะกับกรณีที่กระบวนการมีจ านวนมาก ต้องการเข้ามาใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางจึงต้องมีการก าหนดการท างานในรูปแบบแถวคอยโมเดล 

ก าหนดล าดับการท างานของให้แต่ละกระบวนการ เป็นแบบมาก่อนได้รับ

บริการก่อน 
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 Simulations   เป็นวิธีการจ าลองระบบ ให้เลือกวิธีการหรือเลือกใช้ขั้นตอนวิธี

ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถค านวณค่าตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ได้อย่างเที่ยงตรง นอกจากนี้ยังต้องเขียนชุดค าสั่งเพื่อ

เป็นตัวแทนให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ด้วย ขั้นตอนวิธีแบบนี้เหมาะกับกรณีที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีจ านวนกระบวนการที่ต้องการเข้ามาใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลางนานเท่าใด 

 Implementation  เป็นวิธีการท าให้เกิดผลก่อนน าระบบไปใช้งานจริง โดยการ

ทดลองระบบก่อนน าไปใช้งานจริง ซึ่งจะท าให้พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ

ระบบ ซึ่งวิธีการนี้ท าง่ายกว่าการสร้างแบบจ าลองเพื่อมาทดสอบ โดยการ

สร้างขั้นตอนวิธีเพื่อทดลองใช้กับชุดค าสั่งกับระบบงานจริง ๆ ที่ถูกก าหนด

ขึ้นมา ขั้นตอนวิธีแบบนี้เหมาะกับกรณีที่ทราบจ านวนกระบวนการที่แน่นอน

เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการที่ท างานเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งหน่วย

เวลาตั้งแต่กระบวนการนั้นถูกส่งไปใช้งานหน่วยประมวลผลกลางจนกระทั้ง

ได้รับผลลัพธ์กลับมา 
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สรุป   
     หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่ในการจัดตารางการใช้ทรัพยากร แบ่งเป็น ระดับ

การจัดตารางการท างานในระดับบน ซึ่งมีจ านวนกระบวนการมากเกินกว่าระบบจะรับได้ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่ ในการจัดล าดับความส าคัญให้กับ

กระบวนการและระดับการจัดตารางการท างานในระดับล่าง เป็นการเลือกเฉพาะกระบวนการ

ที่อยู่ในสถานะพร้อมจากแถวคอยโดยโปรแกรมเลือกจ่ายงานท าหน้าที่คัดเลือกกระบวนการ

เข้ามาใช้หน่วยประมวลผลกลาง        

     การจัดการกับหนว่ยประมวลผลกลาง มีขัน้ตอนวิธีให้เลือกใช้หลายแบบ เชน่     

     1. การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบ

กลุ่ม มีขอ้ดีคอืงา่ยต่อการประยุกต์ใช้งานส่วนข้อเสียคือจะไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ของแต่

ละกระบวนการในการเข้าใช้งานหนว่ยประมวลผลกลางได้                 

     2. การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบกลุ่ม 

มีข้อดีคือ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรอคอยใช้งานหน่วยประมวลผลกลางแต่ละกระบวนการน้อย

ที่สุดส่วนข้อเสียคือท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)            

     3. การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ มีข้อดีคือ ล าดับงานที่มีความส าคัญจะได้รับ

กระท าการก่อนเสมอส่วนข้อเสียคืออาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร   

    4. การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานเชิงโต้ตอบ มีข้อดี

คือ สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วส่วนข้อเสียคือต้องมีการก าหนดระยะเวลา

การใชง้านที่แน่นอนให้กับแตล่ะกระบวนการ           

    5. การจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับ เหมาะกับการใช้การใช้งานในระบบงาน

แบบกลุ่มและงานในระบบงานแบบโต้ตอบมีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility) 

ส่วนข้อเสียคือมคี่าใช้จ่ายในการจัดตารางงานของระบบตัวประมวลผลหลายตัว  

    6. การจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับแบบย้อนกลับ เป็นการจัดเวลาแบบล าดับ

แถวคอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการผสมผสานการจัดการล าดับแถวคอยหลาย ๆ 

เทคนิคมาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของงาน        

     วิวัฒนาการของขั้นตอนวิธี เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเลือกใช้ขั้นตอนวิธี

ให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานโดยพิจารณาจาก การใช้อรรถประโยชน์จากหน่วยประมวลผล

กลางได้สูงสุดภายใต้ขอ้ก าหนดของเวลาในการตอบสนองและการใช้อัตราส่วนของเวลาในการ

กระท าการกับจ านวนกระบวนการที่ท างานเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งหน่วยเวลา  
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ค ำถำมทบทวน             

1. การเลือกกระบวนการหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีจ ากัดให้กับกระบวนการแบ่งออกเป็นกี่แบบ

 อะไรบ้าง                   

2. จงเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาใชง้าน (CPU Burst) และระยะเวลาในการรับเข้า

 หรอืส่งออก (I/O Burst) มคีวามเกี่ยวพันกันอย่างไร         

3. จงแสดงขั้นตอนการให้สิทธิ์การจัดเวลา (Preemptive Scheduling) การตัดสินใจของหน่วย

 ประมวลผลกลางในการเลือกว่ากระบวนการใดจะถูกกระท าการขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 ใดบ้าง                                                

4. โปรแกรมเลือกจ่ายงาน (Dispatcher) มหีนา้ทีใ่นการท างานอย่างไร        

5. เกณฑท์ี่ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของขั้นตอนวิธีที่ใชส้ าหรับกระบวนการใน การ เข้ ามา

 ใช้งานหน่วยประมวลผลกลางหรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการท างานหน่วย

 ประมวลผลกลางว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดท าได้อย่างไรบ้าง                            

6. จากตารางที่ให้มาจงใช้ขั้นตอนวิธีต่อไปนีแ้สดงวิธีการหาเวลาเฉลี่ยในการคอยว่าเป็นเท่าใด 

 

 

 

 

 

 6.1 การจัดตารางเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS)           

 6.2 การจัดตารางเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF)                                    

 6.3 การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority)        

             

  

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชง้าน CPU 

(Burst Time) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

 

15 

5 

2 

4 

8 

 

 

ล าดับความส าคญั 

(Priority) 

5 

1 

2 

4 

3 
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7. จากตารางข้างล่างที่ให้มา จงแสดงวิธีเวลาเฉลี่ยของการจัดเวลาแบบวนรอบ (RR: Round-

 Robin Scheduling) โดยก าหนดให้เวลาควอนตัม (Quantum Time) 4 มิลลิวินาทีพร้อมวาด

 รูปประกอบค าอธิบายและแสดงรูปแบบ Gantt Chart โดยมีตัวควบคุมการส่งกระบวนการ

 เข้าไปในแถวคอยทีเ่รียกว่า บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB)          

       

 

 

          

8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับ (Multilevel Queue 

 Scheduling) และการจัดเวลาแบบแถวคอยหลายระดับแบบย้อนกลับ (Multilevel Feedback 

 Queue Scheduling)                       

9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Hard Real-Time และ Soft Real-Time       

10. จงอธิบายองค์ประกอบการเลือกใช้ขั้นตอนวิธีจะต้องค านึงถึงการวัดประสิทธิภาพในการใช้

 งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อไปนี้       

 10.1 Deterministic Model        

 10.2 Queue Model         

 10.3 Simulations         

 10.4 Implematation                      

  

 

 

 

 

กระบวนการ 

(Process) 

เวลาในการใชง้าน CPU 

(Burst Time) 

P1 

P2 

P3 

P4 

 

 

27 

2 

3 

8 
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              บทท่ี 4 

                           กำรจัดกำรเกี่ยวกับไฟล ์       

             (File Management) 

      ส าหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ (File Management) จะเกี่ยวข้อง

กับหนา้ที่ของระบบปฏิบัติการโดยตรงในการสนับสนุนการจัดเก็บและการจัดการไฟล์ ซึ่งระบบ

การจัดเก็บไฟล์ (File System) ประกอบไปด้วย ข้อมูล (Data) โครงสร้างสารบบ (Directory 

Structure) การแบ่งส่วนไฟล์ (Partitions) การป้องกันไฟล์ (File Protection) ร่วมถึงการใช้ไฟล์

ร่วมกัน (Share File)  

      ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของการท างานบนระบบ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นหลัก อธิบายได้ตามหัวข้อตา่งๆ ดังนี้ 

4.1 แนวคดิเกี่ยวกับไฟล์ (File Concept) 

      ไฟล์ คือ กลุ่มข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันและถูกจัดเก็บไว้บน

หนว่ยความจ ารองเพราะข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บลงบนหน่วยความจ าได้โดยตรงจะต้องจัดเก็บ

ไว้ในรูปแบบของไฟล์ โดยทั่วไปไฟล์จะจัดเก็บโดยล าดับของบิต (Bits) ไบต์ (Bytes) หรือระเบียน 

(Recordes) โดยผูใ้ช้เป็นผูส้ร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ                                     

      1. ไฟล์ชุดค าสั่ง (Program File) เช่น ไฟล์ข้อความ (Text File) ไฟล์เฉพาะ (Specific 

File) ไฟล์ส าหรับกระท าการ (Execute File) คลังไฟล์ (Library File)         

      2. ไฟล์ข้อมูล (Data File) เช่น ตัวเลข (Numeric) ตัวอักษร (Alphabetic) สัญลักษณ์ 

(Alphanumeric) หรอืเลขฐานสอง (Binary)        

      การจัดเก็บไฟล์จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยไฟล์   

แต่ละประเภทจะมีการก าหนดโครงสร้างที่แน่นอน โดยใช้วิธีการจัดเก็บทางตรรกะ (Logical 

Secondary Storage) หรอืวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและเก็บอยู่ในที่เดียวกัน เช่น 

      - ไฟล์ข้อความ (Text File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรวมกลุ่มของข้อความที่ประกอบขึ้น

จากหลายบรรทัดเอาไว้ที่เดียวกัน       

      - ไฟล์ชุดค าสั่ง (Source File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรูทีน (Subroutines) และฟังก์ชัน

การท างานเอาไว้ที่เดียวกัน        
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     - ไฟล์วัตถุ (Object File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรวมกลุ่มข้อมูลของไบต์ (Bytes) และ

จัดเก็บไว้ในรูปบล็อก (Blocks)  เอาไว้ที่เดียวกัน      

     - ไฟล์กระท าการ (Executable File) เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บรวบรวมชุดค าสั่งเพื่อที่จะ

สามารถบรรจเุข้าไปประมวลผลยังหน่วยความจ าได้ 

     4.1.1 คุณลักษณะของไฟล์ (File Attributes)     

          1. ชื่อไฟล์ (Name) เป็นกลุ่มของตัวอักษรหรอืสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้

สื่อความหมายต่างๆ และแสดงคุณสมบัติชองไฟล์นั้น      

          2. ลักษณะเฉพาะของไฟล์ (Identifier) เป็นป้ายระบุเฉพาะ (Unique Tag) ใช้

ตัวเลขระบุโดยรวมเข้ากับไฟล์ภายในระบบไฟล์ (File System)    

          3. ประเภทของไฟล์ (Type) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ระบุว่าเป็นไฟล์ชนิดอะไร โดยที่

ระบบปฏิบัติการเป็นตัวจัดการเพื่อรองรับความแตกต่างของไฟล์แต่ละชนิดกัน  

         4. ต าแหน่ง (Location) เป็นข้อมูลที่ใชอ้้างองิเครื่องมอืและต าแหน่งของไฟล์ที่ใช้

จัดเก็บบนอุปกรณ์ตา่งๆ         

          5. ขนาด (Size) เป็นขนาดปัจจุบันของไฟล์ที่จัดเก็บอยู่  วัดเป็นหน่วย ๆ ได้

หลายแบบ เชน่ ไบต์ (Bytes) เวิรด์ (Words) หรอืกลุ่มระเบียน (Block) เป็นต้น  

          6. การป้องกัน (Protection) เป็นการควบคุมการเข้าถึง (Access-control) การ

ก าหนดสทิธิ์ในการอา่น (Reading) การเขียน (Writing) กระท าการ (Executing) เป็นต้น       

          7. เวลา (Time) วันที่ (Date) การก าหนดคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง

โดยการระบุผู้ใช้ (User Identification) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อระบุ ควบคุม ป้องกันและรักษา

ความมั่นคงในการใชง้านได้ เชน่ การสร้าง (Creation) การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด (Last Modify) 

การใชง้านครั้งล่าสุด (Last Use) เป็นต้น (พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์, 2552) 

           กำรจัดปฏิบัติกำรเกี่ยวกับไฟล์ (File Operating)    

     ระบบปฏิบัติการทุกประเภทมีค าสั่งพื้นฐานที่ใช้เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์ผ่าน

ค าสั่งในโปรแรมเรียกระบบ (System Call) พืน้ฐาน 6 ค าสั่งดังนี้     

         1. การสรา้งไฟล์ ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ      

             1.1 หาที่ว่างส าหรับสร้างไฟล์       

             1.2 ระบุไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ไว้ในสารบบพร้อมต าแหน่งหรอืข้อมูลอื่นๆ      

         2. การเขียนไฟล์ เป็นการใช้ค าสั่งในการเรียกระบบในการเขียนชื่อและข้อมูล

ต่าง ๆ ของไฟล์ โดยระบบปฏิบัติการจะท าการค้นหาสารบบ ที่ระบุต าแหน่งไฟล์ โดยระบบจะ
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เก็บตัวชี้ส าหรับระบุต าแหนง่ที่ต้องการเขียนลงบนไฟล์ และมีการปรับปรุงต าแหน่งตัวชี้ ใหม่ทุก

ครั้งเมื่อมีการเขียนไฟล์เกิดขึ้น                

         3. การอ่านไฟล์ เป็นการใช้ค าสั่งใน โปรแกรมเรียกระบบ ในการระบุชื่อและที่

อยู่เพื่อเพื่อที่จะค้นหาไฟล์ที่ต้องการจากสารบบและท าการจัดเก็บตัวชี้ ของไฟล์ที่ถูกอ่านหรือ

เขียนไว้ในตัวชี้ ณ ต าแหน่งไฟล์ปัจจุบันโดยไฟล์ที่ถูกอ่านหรือเขียนจะจัดเก็บไว้เพียงตัวชี้เดียว

เท่านั้น ซึ่งท าให้ช่วยประหยัดพื้นที่และลดความซ้ าซ้อนของตัวชี้ในหน่วยความจ า  

         4. การย้ายต าแหนง่ภายในไฟล์ เป็นการค้นหาไฟล์ในสารบบและก าหนดค่าตัว

ชีใ้ห้ช้ีไปยังต าแหน่งไฟล์ปัจจุบันเพื่อย้ายตัวชี้ไปยังต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ เรียกวิธีการแบบนี้ว่า 

การค้นหา (Seek)                          

         5. การลบไฟล์ เป็นการใช้ค าสั่งในโปรแกรมเพื่อเรียกระบบในการลบไฟล์ที่

ต้องการ และคืนพื้นที่ว่างที่เกิดหลังจากการลบไฟล์ให้กับระบบปฏิบัติการเพื่อด าเนินการเพื่อ

จัดสรรพื้นที่ว่างให้กับไฟล์อื่นต่อไป               

         6. การตัดทอนไฟล์ เป็นการลบเนื้อหาเพียงบางส่วนของไฟล์ออกแต่ยังคงเก็บ

คุณลักษณะของไฟล์เดิมไว้ โดยฟังก์ช่ันนีจ้ะท าให้คุณสมบัติเดิมของไฟล์ไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น 

ความยาวของไฟล์                                  

         นอกจาก 6 พื้นฐานในการปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟล์แล้ว ยังมีวิธีการปฏิบัติการ

เกี่ยวกับไฟล์อื่นอีก เช่น การผนวกไฟล์ (Appending) การเปลี่ยนชื่อไฟล์และการคัดลอกไฟล์ 

เป็นต้น การด าเนินการค้นหาไฟล์ในสารบบ เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ โดยมีค าสั่งในการ

เรียกระบบในการเปิดไฟล์เพื่อท าการคน้หาไฟล์ในต าแหนง่ที่ระบุชื่อไฟล์นั้นไว้ และจัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับการเปิดไฟล์ทั้งหมดไว้ในตารางการเปิดไฟล์เพื่อใช้เป็นดัชนใีห้กับตัวด าเนินการเกี่ยวกับ

ไฟล์ในการค้นหาไฟล์ในครั้งตอ่ไป ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ในสารบบอีกและในกรณีที่ไม่

ต้องการใช้งานไฟล์นั้นแล้ว ระบบปฏิบัติการก็จะท าการปิดไฟล์นั้นทันทีแล้วน าข้อมูลออกจาก

ตารางการเปิดไฟล์โดยการเปิดไฟล์ทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับไฟล์ต่อไปนี ้                  

     - ตัวชี้ต าแหน่งไฟล์ (File Pointer) ใช้ช้ีไปยังต าแหน่งที่ถูกอ่านหรอืเขียนเป็น 

        ครั้งสุดท้าย               

     - ตัวนับการเปิดไฟล์ (File Open Count) ใช้นับจ านวนครั้งในการเปิดไฟล์ 

     - ต าแหน่งของไฟล์บนจานบันทึก (Disk location of the File) ใช้ระบุต าแหน่ง 

        ไฟล์บนจานบันทึกเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในไฟล์  

     - การให้สิทธิ์ในการเข้าถึง (Access Rights) ระบบปฏิบัติการเป็นตัวจัดการว่าจะ

        อนุญาตหรอืปฏิเสธในการเข้าถึงไฟล์หรอือุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกได้ 
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     4.1.2 ประเภทของไฟล์ (File Type)      

     โดยทั่วไปแล้วทุกๆ ระบบปฏิบัติการควรจะรู้จ า (Recognize) และสนับสนุนประเภท

ของไฟล์หลังจากมีการสรา้งและจัดเก็บไฟล์เกิดขึ้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดประเภทของไฟล์ ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ชื่อ (Name) และนามสกุล (Extension) และทั้งสองส่วนจะมี “ . ” 

(Period) ขัน้ระหว่างกัน เชน่ work.pdf, os.doc, test.txt เป็นต้น              

ตำรำงท่ี 4.1 แสดงประเภทของไฟล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

 

ประเภทของไฟล์ (File) 

XType) 

นำมสกุล (Extention) หน้ำที่ (Function) 

executable exe, com, bin or none ไฟลท่ี์กระท าการโดยตัวแปลโปรแกรม 

object obi, o ไฟลท่ี์แปลโปรแกรมเป็นภาษาเครื่อง

แลว้แต่ยังไมพ่ร้อมกระท าการ (not link) 

 
source code c, cc, java, pas, asm, a ภาษาโปรแกรมตา่งๆ 

batch bat, sh ไฟลแ์บบกลุ่ม 

 
text txt, doc ไฟลท่ี์เป็นขอ้ความหรือเอกสารท่ัวไป 

word processorZ wp, tex, rtf, doc ไฟลท่ี์ได้จากการประมวลผลข้อความ

รูปแบบตา่งๆ 

 library lib, a, sof, dll ไฟลค์ลังโปรแกรมหรือโปรแกรมย่อย 

 
print of view ps, pdf, jpg ไฟลท่ี์จัดเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอสกี 

(ASCII) หรอืรูปแบบรหัสฐานสองส าหรับ

พมิพห์รือแสดงผล 

 archive arc, zip, tar ไฟลท่ี์รวบรวมไฟล์ท้ังหมดให้เป็นหน่ึง

ไฟลห์รือไฟลท่ี์เกิดจากการบีบอัด 

เพื่อให้ประหยัดพืน้ท่ีในการจัดเก็บ 

 multimedia mpeg, mov, rm ไฟลร์หัสฐานสองท่ีภายในสามารถบรรจุ

ข้อมูลเสียงหรือภาพ (A/V information)  
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4.2 โครงสร้ำงของไฟล์ (File Structure)       

   

        ชนิดของไฟล์อาจจะใช้แสดงถึงโครงสร้างที่อยู่ภายในไฟล์ ซึ่ งระบบปฏิบัติการจะ

สามารถประมวลผลไฟล์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจโครงสร้างของไฟล์ก่อน เป็นการก าหนดว่า

ระบบปฏิบัติการจะท าการบรรจไุฟล์ไปเก็บไว้ที่ต าแหน่งใดและท าการตรวจสอบว่าค าสั่งเริ่มต้น

อยู่ ณ ต าแหน่งใดในหน่วยความจ าหลัก ซึ่งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานโดยทั่วไปจะต้องสนับสนุน

โครงสร้างการท างานของไฟล์ได้อย่างน้อยหนึ่งโครงสร้าง คือ ไฟล์ที่ใช้ส าหรับกระท าการ เป็น

ไฟล์ที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถบรรจุและด าเนินการชุดค าสั่งในต าแหน่งที่ถูกต้องได้   

        ในบางระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Macintosh) การจัดการ

ไฟล์ยังสนับสนุนโครงสร้างไฟล์ที่มีขนาดเล็กได้ ซึ่งแบ่งโครงสร้างของไฟล์ออกเป็น 2 ส่วน คือ

        1. ส่วนของทรัพยากร (Resource Fork) ใช้บรรจทุรัพยากรต่าง ๆ ที่ผู้ใชต้้องการ 

        2. ส่วนขอ้มูล (Data Fork) ใช้บรรจชุุดค าสั่ง (Program Code) และชุดข้อมูล (Data) 

            

      กำรจัดโครงสร้ำงไฟล์ โดยทั่วไปที่ใช้กันมี 3 วิธี 

          1. แบบไบต์เรยีงต่อกัน  

             มีการเก็บเป็นไบต์เรียงต่อ ๆ กันไป ดังเช่น ในระบบปฏิบัติการของยูนิกซ์และ

ระบบปฏิบัติการของวินโดวส์การเก็บไฟล์ในลักษณะนี้เป็นแบบที่ไม่มีโครงสร้าง การจัดเก็บ 

ไฟล์ที่ถูกสร้างใหมจ่ะถูกน ามาเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มเนื้อที่โดยที่ตัวระบบปฏิบัติการแทบ

จะไม่ท าหนา้ที่อะไรเลย แสดงได้ดังภาพที ่4.1 

 

 
 

 

  

ภำพท่ี 4.1 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบเรียงล าดับ 

 

 

 

 

 

         

1 ไบต์ 

(Byte) 
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          2. แบบระเบียนเรยีงต่อกัน       

      โดยมีขนาดของระเบียนคงที่ ในแต่ละไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของระเบียน

จัดเรียงกันไปตามล าดับจนถึงระเบียนสุดท้าย ซึ่งในระเบียนสุดท้ายอาจจะไม่เต็มระเบียนก็ได้ 

ในการอ่านและเขียนจะท าไปทีละระเบียนในบางระบบอาจจะก าหนดให้แต่ระเบียนจะมีขนาด

เท่ากับ 80 อักษร ซึ่งเท่ากับ 1 บรรทัดพอดี เช่น การจัดเก็บระเบียนในระบบปฏิบัติการ CP/M 

(Control Program/Monitor) เป็นระบบปฏิบัติการทีท่ างานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และใช้ชิพ

ตระกูล 8080/85  ของบริษัทอินเทล  แสดงได้ดังภาพที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 ภำพท่ี 4.2 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบระเบียน  

 

          3. แบบต้นไม้                                                       

             แต่ละบล็อกจะประกอบไปด้วยระเบียนโดยมีขนาดของระเบียนขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของไฟล์ข้อมูล เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล  เป็นต้น  วิธีนี้ใช้ใน

ระบบปฏิบัติการหลายเครื่องด้วยกัน แสดงได้ดังภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

ภำพท่ี 4.3 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบต้นไม้ 

80 

ตัว 

80 

ตัว 

อัษ

ร 

 

80 

ตัว 

อัษ

ร 

 

80 

ตัว 

อัษ

ร 

 

80 

ตัว 

อัษ

ร 

 

80 

ตัว 

อัษ

ร 

 

A B C 

A1 A2 B1 B2 

B11 B12 B13 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=8080&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=8085&action=edit&redlink=1
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4.3 โครงสร้ำงภำยในไฟล์ (Internal File Structure)     

              

      ระบบปฏิบัติแต่ละระบบจะมีโครงสร้างภายในการจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนและ

แตกต่างกันออกไป การจัดเก็บไฟล์ลงบนพื้นที่ว่างในจานบันทึก ขนาดของบล็อก (Block Size) 

จะถูกก าหนดโดยขนาดของส่วนวง (Sector) โดยที่ขนาดความยาวของการบันทึกทางตรรกะ 

(Logical Recode) จะมีขนาดความยาวเท่ากับของการบันทึกทางกายภาพ (Physical Record) 

โดยส่วนใหญ่แล้วจ านวนขนาดความยาวของการบันทึกทางตรรกะมักจะจัดเก็บเป็นชุด 

(Packing) และสัมพันธ์กับบล็อกในของขนาดความยาวทางกายภาพด้วย (Physical Block) ซึ่งชุด 

ข้อมูลทางกายภาพอาจจะถูกก าหนดโดยผูใ้ช้งานชุดค าสั่งหรอืระบบปฏิบัติการก็ได้ 

4.4 วิธีกำรเข้ำถงึไฟล์ (File Access Methods)      

                

     การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เมื่อมีการเรียกใช้จะต้องมีการเข้าถึงและอ่านไฟล์นั้นเข้ามา

เก็บยั งหน่วยความจ าหลัก ซึ่ งข้อมูลที่อยู่ ในไฟล์ส ามารถเข้าถึ งได้หลายวิธี  ดั งนั้ น

ระบบปฏิบัติการจะท าการเลือกวิธีที่เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นในการเข้าถึงไฟล์และเลือก

กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเข้าถึงไฟล์ได้ดังนี้             

     4.4.1 กำรเข้ำถึงแบบเรียงล ำดับ (Sequential Access) เป็นการอ่านและเขียน

ไฟล์แบบเรียงล าดับ โดยการอ่านจะอ่านส่วนถัดไปของไฟล์และท าการปรับเปลี่ยนค่าตัวชี้ โดย

อัตโนมัติตามวง (Track) ของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกนั้น โดยวิธีนี้คล้ายกับการเขียนไปยัง

ท้ายไฟล์และสามารถย้อนกลับไปยังต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ได้ ดังนั้นการเข้าถึงไฟล์สามารถที่

จะย้อนไปหรือย้อนกลับไปมาได้ (Forward or Backward) ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ 

แสดงได้ดังภาพที่ 4.4 และการเข้าถึงแบบล าดับขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ลงเทปซึ่ง

ท างานได้ดีในอุปกรณ์ที่เข้าถึงแบบเรียงล าดับมากกว่าการเข้าถึงแบบสุ่ม 

 

 

 

ภำพท่ี 4.4 การเข้าถึงแบบเรียงล าดับ (Sequential Access) 

  

จุดเร่ิมตน้ (Beginning) 

 

จุดสิน้สุด (End) 

 

ต าแหนง่ปัจจุบัน (Current Position) 

 

ยอ้นกลับ (Rewind) 

 
 อา่น/เขียน (Read or Write) 
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     4.4.2 กำรเข้ำถึงแบบทำงตรง (Direct Access) เป็นการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บใน

รูปแบบของเรกคอร์ดทางตรรกะ (Logical Records) ที่มีขนาดความยาวคงที่ท าให้ชุดค าสั่ง

สามารถอ่านหรือเขียนเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องสนใจล าดับในการเข้าถึง อาจจะ

เรียกวิธีการเข้าถึงแบบนี้ว่า “กำรเข้ำถึงแบบสัมพัทธ์ (Relative Access) ” เป็นลักษณะ

พื้นฐานของการท างานบนจานบันทึก ซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ในบล็อกแบบสุ่ม (Random) ได้ 

ดังนั้นการเข้าถึงแบบทางตรงระบบปฏิบัติการจะยอมให้อ่านหรือเขียนไฟล์ ณ ต าแหน่งใดก็ได้

ในบล็อกโดยไม่มีขอ้จ ากัดมาควบคุมการเข้าถึง ท าให้การเข้าถึงแบบทางตรงสามารถค้นหาและ

ด าเนนิการตา่ง ๆ บนไฟล์เร็วกว่าการเข้าถึงแบบล าดับโดยที่ไฟล์ทั้งหมดจะมีการปรับปรุงข้อมูล

อยู่เสมอ โดยมีการรวมหมายเลขบล็อกเข้าไว้ดว้ยกัน เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ในการถึงไฟล์ โดย

ผูใ้ช้เป็นผูก้ าหนดหมายเลขบล็อกที่สัมพัทธ์กัน (Relative Block Number) ให้กับระบบปฏิบัติการ 

ซึ่งใช้เป็นดัชนีที่สัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นของไฟล์ ซึ่งมีการเรียงล าดับเป็น 0 , 1, 2, …. โดย

ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะน าไฟล์ไปไว้ ณ ต าแหน่งใดที่สัมพันธ์กับหมายเลข

บล็อก (มักจะเริ่มที่หมายเลขบล็อกที่ 0 หรือ บล็อกที่ 1) ร่วมถึงสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้

รับสิทธิเ์ข้ามาใช้งานไฟล์ (ชูเกียรต ิวรสุชพี, 2558)     

ตำรำงท่ี 4.2 แสดงการจ าลองสถานการณข์องการเขา้ถึงแบบล าดับใหเ้ป็นการเข้าถึงแบบ   

        ทางตรง 

 

 

 

 

 

     4.4.3 ดัชนีและไฟล์สัมพัทธ์ (Index and Relative Files) เป็นวิธีการใช้ดัชนี ใน

การเข้าถึงไฟล์สัมพัทธ์โดยภายในจะบรรจุตัวชี้และจัดเก็บไว้ในบล็อกที่แตกต่างเพื่อใช้ค้นหา

ระเบียนที่อยู่ภายในไฟล์สัมพัทธ์โดยล าดับแรกจะท าการค้นหาดัชนีก่อน หลังจากนั้นจะใช้ตัวชี้

ในการเข้าถึงไฟล์สัมพัทธ์โดยตรงเพื่อท าการคน้หาระเบียนที่ตอ้งการได้ แสดงได้ดังภาพที ่4.5  

การน าไปใช้งานกับการเข้าถึงแบบทางตรง 

 (Implement for direct access) 

การเข้าถึงแบบล าดับ  

(Sequential access) 

reset cp = 0; 

read next 

write next 

 

read cp; 

cp = cp + 1; 

write cp; 

cp = cp + 1; 
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ภำพท่ี 4.5  แสดงตัวอย่างการใชด้ัชนแีละการเข้าถึงไฟล์สัมพัทธ ์                           

       (Example of Index and Relative Files Access) 

4.5 โครงสร้ำงสำรบบ  (Directory Structure)       

    การจัดเก็บไฟล์ลงบนของคอมพิวเตอร์เป็นหนา้ที่ของระบบปฏิบัติการ ในการจัดเก็บ

ลงบนพื้นที่หน่วยความจ าส ารองโดยที่รู้จักดีคือจัดเก็บลงบนพื้นที่ จานบันทึก ซึ่งบางระบบ

อาจจะสามารถเก็บไฟล์ขนาดเทราไบต์ (Terabytes) ลงบนพื้นที่จานบันทึกได้ ดังนั้นการจัดเก็บ

ไฟล์ทั้งหมดจ าเป็นจะต้องจัดโครงสร้างสารบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ในจานบันทึกโดยการจัด

โครงสรา้งของพืน้ที่จานบันทึก สามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

    ส่วนที่ 1          

    จานบันทึกจะถูกแบ่งพาร์ทิช่ัน (Partition) บนพื้นที่ออกเป็นส่วนเดียวหรือมากกว่า

หนึ่งส่วน ซึ่งบางครัง้อาจจะเรียกพื้นที่ ที่แบ่งออกมานี้ตามชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บ 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM เรียกว่า ความจุ (Volume) ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh 

เรียกว่า อาณาเขต (Arenas)                                                

 ส่วนที่ 2          

    แต่ละพาร์ทิช่ันจะบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ภายใน โดยข้อมูลจะ

จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์สารบบหรอืตารางแสดงรายการความจุและมักจะเรียกชื่อสั้น ๆ ว่าสารบบ 

โดยข้อมูลที่บันทึกอยู่ในไฟล์บนพาร์ทิช่ันจะประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง ขนาด และชนิด เป็นต้น 

การจัดโครงสร้างของระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน แสดงได้ดังภาพที ่4.6 

 

5 

  

  

ไฟลด์ัชน ี(Index File) 

  ไฟลส์ัมพัทธ์ (Relative File) 
 

จุฑาวุฒิ,จันทรมาลี อาชีพ อายุ  
 

บรรเลง 

จรารัศมี 

  

จันทรมาลี 

 

2 

 

4 

นามสกุล  

 

จุฑาวุฒ ิ

เลขระเบียน 

 

 อาชีพ 

 

คร ู

 

จุฑาวุฒ ิ

 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

จันทรมาล ี อาชีพ 

 

นักวจิัย 

   5 
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ภำพท่ี 4.6 แสดงการจัดโครงสรา้งของระบบไฟล์โดยทั่วไป                             

      (A Typical File-System Organization) 

     กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ บนสำรบบ (Directory)      

     1. การค้นหาไฟล์ (Search for a File) เป็นการค้นหาไฟล์ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ที่อยู่

        ในสารบบ                     

     2. การสร้างไฟล์ (Create a File) เป็นการสร้างไฟล์และมีการจัดเก็บลงในสารบบ      

     3. การลบไฟล์ (Delete a File) เป็นการลบไฟล์ออกจากสารบบ    

     4. การแสดงรายชื่อสารบบ (List a Directory) และรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละ

        ไฟล์ในสารบบ            

     5. การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename a File) ชื่อไฟล์ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้อ ง    

        กับเนือ้หาและรายละเอียดของไฟล์เปลี่ยนไปด้วย                 

     6. การท่องไปของระบบไฟล์ (Traverse The File System) เป็นเทคนิคการค้นหา         

        หรือท าการคัดลอกไฟล์ไปยังต าแหน่งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึง

         ได้ทุกสารบบหรอืทุกไฟล์ภายในโครงสรา้งของสารบบได้        

     โครงสร้ำงทำงตรรกะของสำรบบ สามารถจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี ้

        1. โครงสร้ำงแบบสำรบบเดียว (Single-Level Directory) เป็นโครงสร้าง  สา

รบบธรรมดาที่สุดเพราะทุก ๆ ไฟล์บรรจุอยู่ในสารบบเดียวกัน สามารถจัดการและท าความ

เข้าใจได้ง่าย โดยโครงสร้างข้อมูลแบบนี้มีข้อจ ากัดตรงที่เมื่อมีจ านวนไฟล์เพิ่มมากขึ้นหรือใน

ระบบมีผู้ใช้จ านวนมากและไฟล์แต่ละประเภทต้องอยู่รวมกัน หากผู้ใช้สร้างไฟล์ที่มีชื่อเดียวกัน

สารบบ (Directory) 

ไฟล ์

(Files) 
พาร์ทิช่ัน A 

 

สารบบ (Directory) 

ไฟล ์

(Files) 

 

พาร์ทิช่ัน B 

 

จานบันทึก 1 

(Disk 1) 

 

สารบบ (Directory) 

 

 

 

ไฟล ์

(Files) 

พาร์ทิช่ัน C 
 

จานบันทึก 2 
 (Disk 2) 

 

จานบันทึก 3 
 (Disk 3) 
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อาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดขึน้เพราะไฟล์ใหมท่ี่สรา้งขึ้นไปทับไฟล์เก่าเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งข้อจ ากัดการ

ก าหนดความยาวตัวอักษรในการตั้งชื่อไฟล์ของแต่ละระบบปฏิบัติด้วย เช่น ดอส อนุญาตให้ไม่

เกิน 11 ตัวอักษร และยูนิกซ์ อนุญาตให้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร  โดยโครงสร้างแบบสารบบเดียว 

แสดงได้ดังภาพที่ 4.7   

 

 

 

ภำพท่ี 4.7 แสดงโครงสร้างแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory) 

      2. โครงสร้ำงสำรบบแบบ 2 ระดับ (Two-Level Directory) เป็นโครงสร้างที่

แบ่งสารบบให้กับผูใ้ช้แต่ละคนออกเป็น 2 สว่น คอื      

         1. สารบบของผู้ใช ้(User File Directory: UDF) ใชเ้ก็บไฟล์แต่ละคนของผู้ใช้ 

         2. สารบบหลัก (Master File Directory: MFD) มีดัชนีที่ชี้ไปยังผู้ใช้ (User Name) 

หรือชื่อบัญชี (Account Name) ของผู้ใช้แต่ละคน โดยโครงสร้างแบบสองสารบบ แสดงได้ดัง

ภาพที ่4.8   

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.8 แสดงโครงสร้างแบบสองสารบบ  (Two-Level Directory) 

 

สัตว์ 

 

สารบบ 
(Directory)  

 

ไฟล ์
(FIle) 

 

ชื่อ 

 

รายจ่าย 

 

Pay Yo

o 

Ca

t 

ข้อมูล 

 

เอกสาร 

 
บัญช ี

 

Acc 

 
Pdf 

 

Doc 

 

เกมส ์

 

ตัวเลข 

 

บันทึก 

 

Rec No Boy 

 

ข้อมูล 

 

เอกสาร 

 

ผู้ใช้คนท่ี 1 

 

ผู้ใช้คนท่ี 2 

 

ผู้ใช้คนท่ี 3 

 

ผู้ใช้คนท่ี 4 

 

สารบบหลัก 

(Master File) 

Directory)  

 บัญช ี

 

Pay 

 
Pdf 

 
Doc 

 

สารบบไฟลผ์ู้ใช ้

(User File) 

Directory)  

 ไฟล ์

(File)  

 

Doc 

 
Pac

man 

 

 

Doc 

 

บันทกึ 

 

Mem 

 
Mem 

 
Pdf 

 
Doc 

 

ข้อมูล 

 

เกม 

 

ข้อมูล 

 

ข้อมูล 

 

เอกสาร 

 

บันทกึ 
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     3. โครงสร้ำงสำรบบแบบต้นไม้ (Tree-Structure Directory) เป็นโครงสร้างที่

แบ่งสารบบ ออกเป็นหลายระดับในลักษณะต้นไมท้ี่แบ่งออกเป็นระดับช้ันและอนุญาตให้ผู้ใช้แต่

ละคนสามารถที่จะสร้างสารบบย่อยและจัดการไฟล์แต่ละไฟล์ในภายในโครงสร้างสารบบ  โดย

ต้นไมจ้ะมสีารบบราก (Root) และทุก ๆ ไฟล์ในระบบจะมีเส้นทางเฉพาะเป็นของตัวเอง (Unique 

Path Name) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังสารบบย่อยที่เก็บไฟล์ที่ต้องการโดยเฉพาะสารบบรากจะจัดเก็บ

ไฟล์หรือสารบบรากต่างๆ ที่มโีครงสรา้งภายในเหมือนกัน และมีการจัดเก็บบิตเพื่อบอกสถานะ 

คือ บิต 0 กรณีเป็นไฟล์หรือบิต 1 เป็นสารบบย่อยและใช้ค าสั่งโปรแรมเรียกระบบในการสร้าง

และลบสารบบ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้แต่ละคนจะมี “สำรบบปัจจุบัน (Current Directory)” 

ส าหรับจัดเก็บไฟล์ที่ผู้ใชต้้องการใชใ้นปัจจุบัน เมื่อผูใ้ช้อา้งองิถึงไฟล์ที่ต้องการ ระบบปฏิบัติการ

จะท าการค้นหาไฟล์ในสารบบในปัจจุบัน กรณีทีไม่พบไฟล์ที่ต้องการผู้ใช้จะต้องมีการระบุชื่อ

ของเส้นทาง (Path Name) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท            

      1. ชื่อเส้นทางแบบสมบูรณ์ (Absolute Path Name) เป็นเส้นทางการค้นหาไฟล์ที่

ต้องการจากราก (Root) ลงมายังไฟล์ที่ต้องการ โดยมีการระบุชื่อสารบบที่ตอ้งการคน้หา  

      2. ชื่อเส้นทางแบบสัมพัทธ์ (Relative Path Name) เป็นเส้นทางทีก าหนดจากสา

รบบปัจจุบัน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)  

ตัวอย่ำง ในโครงสร้างสารบบ แบบทรี ในการจัดการระบบไฟล์ (โดยการอ้างอิงถึงชื่อไฟล์

เดียวกัน) แสดงได้ดังภาพที่ 4.9         

    ถ้าสารบบปัจจุบันคือ Root --> Document --> Excel  จะได้วา่  

    - ชื่อเส้นทางแบบสัมพัทธ์ (Relative Path Name) คือ Excel --> B.xls    

    - ชื่อเส้นทางแบบสมบูรณ์ (Absolute Path Name) คือ Root --> Document --> 

      Excel --> B.xls        

   ในส่วนของการลบสารบบ ของโครงสร้างแบบต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่

เลือกใช้ เช่น ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการดอสจะใช้วิธีการลบสารบบ ย่อยให้หมดก่อนแล้วจึงไล่

ขึ้นมาจนถึงสารบบที่ต้องการลบ ส่วนในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะใช้ชุดค าสั่ง rmdir (remove 

directory) ใชล้บสารบบ ซึ่งทั้งไฟล์และสารบบย่อยจะถูกลบออกทั้งหมด  
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ภำพท่ี 4.9 แสดงโครงสรา้งสารบบแบบต้นไม้ (Tree-Structure Directory) 

    4. สำรบบกรำฟแบบไม่เป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory) เป็นโครงสร้าง

ต้นไมท้ี่มกีารเชื่อมสารบบ ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อจะได้สามารถท างาน หรือใช้ไฟล์ร่วมกันได้ ท า

ให้เกิดสารบบ ที่มีลักษณะเป็นกราฟไม่เป็นวงจร (Acyclic Graph) โดยที่ไฟล์หรือสารบบย่อย

เดียวกัน อาจอยู่ในสารบบที่ต่างกันได้ เช่น ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะใช้วิธีการใช้ไฟล์หรือ     

สารบบย่อยร่วมกัน โดยการสร้างสารบบใหม่ที่เรียกว่า “การโยง (Link)” โดยมีตัวชี้  (Pointer) 

ในการเชื่อมโยงไปยังไฟล์หรือสารบบย่อยอื่น ๆ แสดงได้ดังภาพที ่4.10 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.10 แสดงโครงสรา้งสารบบแบบไม่เป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory) 

A.xls 

 

Word 

 

Excel 

 

Document 

 

Work 

 

Acrobat 

 

B.xls 

 

C.xls 

 

Acrobat 

 

Excel 

 

Dream 

 

สารบบราก 
(Root Directory)  

 

Word 

 

Excel 

 

Document 

 

Program 

 

Load 

 

สารบบราก 

(Root Directory)  

 
Acrobat 

 
 

 

A.xls 

 

B.xls 

 

C.xls 

 

C# 

 

Java 

 

PHP 

 

Game 

 

News 
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   5. สำรบบแบบกรำฟทั่วไป (General Graph Directory) ส าหรับสารบบกราฟ

แบบไม่เป็นวงจรนั้นการเชื่อมสารบบจะเป็นการเชื่อมสารบบ ย่อยของสารบบเข้าด้วยกันแต่ไม่มี

การเชื่อมสารบบย่อยสามารถย้อนกลับไปหาสารบบหลักได้ โดยที่สารบบแบบกราฟทั่วไปจะ

สามารถเชื่อมและย้อนกลับไปมาระหว่างสารบบย่อยและสารบบหลักได้ แสดงได้ดังภาพที ่4.11 

 

 

 

 

 

 

                               

ภำพท่ี 4.11 แสดงโครงสร้างสารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory) 

4.6 กำรใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing)        

      ระบบปฏิบัติการที่ดีจะต้องมีการจัดการไฟล์ที่ดี ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้งานไฟล์

จ านวนมาก ระบบปฏิบัติการจ าเป็นต้องคัดลอกไฟล์ให้กับผู้ใช้ทุกคนท าให้ต้องเสียพื้นที่ใน

หนว่ยความจ าและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือคัดลอกไฟล์ก็จ าเป็นต้องแจ้งให้กับผู้ใช้คนอื่น

ทราบด้วยทุกครั้ง ท าให้ยุ่งยากและเสียเวลาซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับ

ไฟล์ได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การใช้ไฟล์ร่วมกันและส ารองไฟล์ (Backup Files) ไปไว้

ที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละตนสามรถที่จะเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการร่วมกันได้ ท าให้ประหยัดเวลา

และการเข้าถึงไฟล์ท าได้รวดเร็วขึ้นโดยการใชไ้ฟล์รว่มกันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้ 

     1. กำรก ำหนดผู้ใช้ได้หลำยคน (Multiple Users) เป็นการก าหนดให้ไฟล์และ

สารบบให้กับผูใ้ช้โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มของผู้ใชเ้พื่อตรวจสอบสิทธิ์และการ

เข้าถึงไฟล์ที่ตอ้งการโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

Word 
 

Doc 
 

Document 
 

Work 
 

Acrobat 
 

Acrobat 
 

Excel 
 

Web 
 

สารบบราก 

(Root Directory)  

 

A.pdf 
 

B.pdf 
 

Dream 
 

A.htm 
 

B.htm 
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     1.1 การระบุเอกลักษณ์เฉพาะผู้ใช้ (User Identifiers/User Ids/Security ID) เป็นการ

ระบุตัวตนของผู้ใช้ โดยตัวเลขที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ต้องไม่ซ้ ากัน และจัดเก็บเอกลักษณ์กลุ่ ม

ผู้ใช้ไว้ในรายการรายชื่อ (User Name List) เมื่อมีการเข้าถึงจึงมาเรียกใช้บริการผ่านรายการ

รายชื่อทุกครั้ง            

    1.2 การระบุเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม (Group Identifiers) เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้

ภายในกลุ่มโดยที่ผู้ใชอ้าจจะมีตัวตนในกลุ่มเดี่ยวหรอืหลายกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่

เลือกใช้ แสดงได้ดังภาพที ่4.12                

                                                      

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.12 แสดงการใช้ไฟล์ร่วมกันแบบการก าหนดผูใ้ช้ได้หลายคน (Multiple Users) 

     2. ระบบกำรใช้ไฟล์ทำงไกล (Remote File System) เป็นการใช้ไฟล์ร่วมกัน

ระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโดยระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ

ติดต่อสื่อสารและใช้ไฟล์ร่วมกันได้ โดยวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ไฟล์มวีิธีการใชไ้ฟล์รว่มกันดังนี้        

        2.1 การใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ชุดค าสั่ง โดย

ด าเนินการผ่านทางโพรโทคอล (Protocol) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งไฟล์หรือข้อมูล เช่น 

FTP (File Transfer Protocol)        

         2.2 การใช้ไฟล์ร่วมกันแบบกระจาย ซึ่งมีการร้องขอและส่งไฟล์หรือข้อมูลโดย

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องลูกข่าย/เครื่องแม่ข่าย(Client/Server) อาศัยชุดค าสั่งประยุกต์

พัฒนาขึ้นมาและท างานในลักษณะที่เรยีกว่า DFS (Distributed File System)   

User   

A 
User   

B 
User   

C 

User   

D 

User Identifiers/User Ids/Security ID 
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         2.3 การใช้ไฟล์ร่วมกันแบบเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) โดยใช้เบราว์เซอร์ (Browser) 

เพื่อช่วยในการเข้าถึงไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้วจึงถ่ายโอนไฟล์ที่ต้องการไปยังเครื่อง

ลูกข่าย (Client) ของผู้ใช ้แสดงได้ดังภาพที ่4.13               

                   

 

 

 

 

  ภำพท่ี 4.13 แสดงการใช้ไฟล์ร่วมกันแบบระบบการใชไ้ฟล์ทางไกล (Remote File System) 

     3. กำรระบุควำมหมำยให้สอดคล้องกัน (Consistency Semantic) เป็นการระบุ

เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถอ้างถึงไฟล์ที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการใช้ไฟล์ร่วมกันหากมีการ

แก้ไขข้อมูลในไฟล์โดยผู้ใช้คนใดคนหนึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้คนอื่นแก้ไขข้อมูลตามไปด้วย การ

ท างานจะสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Process Synchronization 

Algorithm โดยระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการระบุความหมายให้สอดคล้องกันเมื่อมีการใช้ไฟล์

ร่วมกัน คือ          

      3.1 The UNIX File System เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่อ

อ่านหรือเขียน รวมทั้งใช้ตัวชี้ร่วมกันในการอ้างไปยังต าแหน่งที่เป็นปัจจุบันในการเข้าถึงไฟล์ที่

ต้องการใชง้านได้                          

      3.2 The Andrew File System ป็นระบบที่มกีารเข้ารหัสข้อมูลเพื่อช่วยในการรักษา

ความมั่นคงให้กับข้อมูลในไฟล์และรองรับการกระจายของข้อมูลเมื่อมีการใช้ไฟล์ร่วมกัน แสดง

ได้ดังภาพที ่4.14           

 

 

 

ไฟล์ระบบ (File System) 

เครื่องแม่ข่าย 

(Server) 

เครื่องลูกข่าย 

(Client) 

TCP/IP Link 

Target Host 
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ภำพท่ี 4.14 แสดงการใช้ไฟล์ร่วมกันแบบการระบุความหมายใหส้อดคล้องกัน   

      (Consistency Semantic) 

4.7 กำรป้องกัน (Protection)  

     ในระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ การป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยผู้ไม่ได้รับ

สิทธิ์ (Unauthentication) หรือผู้ที่ไม่หวังดี รวมถึงผู้บุกรุกถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากและ

สามารถท าได้หลายวิธีซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประเภท เช่น ประเภทของการเข้าถึง การ

ควบคุมการเข้าถึง การป้องกันโดยก าหนดรหัสผ่าน ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดในการป้องกัน

ไฟล์ ดังนี้                         

    1. ประเภทของกำรเข้ำถึงไฟล์ (Type of  Access) กลไกการป้องกันหรือการจัด

เตรียมการควบคุมการเข้าถึงไฟล์ โดยจ ากัดชนดิของการเข้าถึงไฟล์สามารถท าได้และขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการรวมถึงชนิดของการรอ้งขอเพื่อเข้าถึงไฟล์มีดังนี้    

      1.1 การอา่น (Read) เป็นการอา่นข้อมูลจากไฟล์     

       1.2 การเขียน (Write) เป็นการเขียนหรอืแก้ไขข้อมูลในไฟล์       

        1.3 กระท าการ (Execute) เป็นการสั่งใหป้ระมวลผลขอ้มูลในไฟล์   

      1.4 การเพิ่มข้อมูล (Append) เป็นการเพิ่มข้อมูล โดยเพิ่มข้อมูลต่อท้ายไฟล์เดิม 

Cyrus-user bin 

Leeyoo.sdu.edu/ 

public www Various 

files 

Leeyoo 

ID/ 

Usr/ 

Private 

 

 

 

 

 

  

/ 

….. Leeyoo CsSDU’s Cell on 

AFS 

….. User’s Group 

….. User’s 

Volumn 

….. Leeyoo File 

System 

….. Root 
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        1.5 การลบ (Delete) เป็นการลบไฟล์และคืนพื้นที่กับสู่ระบบเพื่อน าไปใช้ใหม่ 

        1.6 การแสดงรายชื่อ (List) เป็นการแสดงช่ือและคุณลักษณะของไฟล์                                     

    2. กำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control) เป็นการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง

ไฟล์ซึ่งโดยทั่วไปการป้องกันการเข้าถึงไฟล์จะใช้วิธีการระบุตัวตน ( Identify) ของผู้ใช้และไฟล์

หรือสารบบ ที่ต้องการเข้าถึงมักจะเก็บไว้ในรายการการเข้าถึง (Access-Control List: ACL) 

หากเป็นระบบที่ใช้งานคนเดียว เช่น ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มักไม่ค่อยมีการก าหนด

สิทธิ์ในการใชข้้อมูลในไฟล์มากนักเพราะถือว่ามีการใชง้านเพียงคนเดียว แต่ในกรณีที่เป็นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่ายแม่ของเวปหน้า  จะมีการเข้ามาใช้และแก้ไขข้อมูลในไฟล์

อยู่ตลอดเวลาและมีผู้ใชบ้ริการหลายคน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง

ไฟล์ ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะมีการก าหนดก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลไว้ 3 ชนิด คือ R 

(Read), W (Write) และ X (Execute) ซึ่งในการที่จะเข้ามาใช้งานระบบแบบกลุ่มหรือหลายคน 

ระบบต้องมีการจัดระดับของผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยใน

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะแบ่งผู้ใชบ้ริการเป็น 3 กลุ่ม คือ                    

       2.1 เจ้าของ (Owner) เป็นกลุ่มเจ้าของสารบบ นั้นๆ โดยมากจะก าหนดสิทธิ์ใน

การเข้าถึงขอ้มูลในไฟล์ได้ทุกไฟล์        

       2.2 กลุ่ม (Group) เป็นกลุ่มผู้ใชบ้ริการที่มีสารบบเป็นของตัวเองอยู่ในเครือข่ายแม่ 

เช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่เจ้าของสารบบนั้น บางครั้งระบบจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ในสารบบ 

ต่างๆ ด้วย เช่น สามารถเข้าไปดูข้อมูลในสารบบ ของคนอื่นได้ (ยกเว้นเจ้าของจะไม่อนุญาต) 

แตจ่ะไม่มสีิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในของคนอื่น       

       2.3 ผู้ใช้ทั่วไป (Universe หรือ Other) เป็นผู้ใช้บริการที่เป็นคนนอกที่ไม่มีสารบบ 

เป็นของตนเอง ผู้ใช้บริการเหล่านี้มักจะถูกก าหนดสิทธิ์ไว้ต่ าสุด คืออาจจะอ่านข้อมูลได้อย่าง

เดียวหรอือาจอา่นและประมวลผลได้ แตม่ักไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้  

       ตัวอย่ำง 1 ชูใจสร้างเว็บไซต์รับสมัครงานขึ้นมาและรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามา 

3 คน เพื่อช่วยพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่ มานะ ปิติ และมานี ชูใจสร้างไฟล์ชื่อ ”Web“ ส าหรับ

จัดเก็บรายละเอียดและป้องกันการเข้าถึงไฟล์ โดยก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผูใ้ช้ ดังนี้ 

            1. ชูใจ ก าหนดสทิธิ์เป็นเจ้าของ สามารถจะด าเนินการกับไฟล์ได้ทุกอย่าง  

            2. มานะ ปิติ และมานี ก าหนดสิทธิ์เป็นกลุ่ม สามารถอ่านและเขียนไฟล์ได้แต่

ไม่สามารถลบไฟล์นี้ได้           

            3. ผูใ้ช้ทั่วไป สามารถเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้เท่านั้น (ชูใจต้องการให้ผู้สนใจเข้ามา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตัวเอง)            
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      นอกจากนี้ ชูใจยังสามารถป้องกันไฟล์ได้โดยสร้างกลุ่มใหม่ (New Group) ขึ้นมา 

โดยใช้ชื่อว่า “Site”  และก าหนดสิทธิ์ให้มานะ ปิติ และมานี สามารถเข้าถึงไฟล์ได้  โดยที่ไฟล์ 

“Site” จะเกี่ยวข้องกับไฟล์ “Web” แตก่ารก าหนดสทิธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้

ยังคงเดิม  

       ตัวอย่ำง 2 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ก าหนดบิตควบคุมในการเข้าถึงไฟล์จ านวน 3 

บิต คือ r, w และ x โดย r ควบคุมการอ่าน (Read) w ควบคุมการเขียน (Write) x ควบคุมการ

กระท าการ (Execution)                        

        จากตัวอย่างที่ 1 สามารถป้องกันไฟล์โดยก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ได้ ดังนี้ 

        1. ชูใจ เจ้าของ (Owner) สามารถควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้ทั้ง 3 บิต  

        2. มานะ ปิติ และมานี กลุ่ม (Group) สามารถควบคุมการเข้าถึงโดยใช้บิต r 

ควบคุมการอ่าน (Read) และ w ควบคุมการเขียน (Write)             

        3. ผู้ใช้ทั่วไป (Universe หรือ Other) สามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงโดยใช้บิต r 

ควบคุมการอ่าน (Read) เท่านั้น           

     3. กำรป้องกันโดยก ำหนดรหัสผ่ำน (Password Protection) โดยก าหนดกลุ่ม

ของรหัสผ่านให้แต่ละไฟล์ การเข้าถึงไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์มักจะถูกควบคุมโดยรหัสผ่าน 

วิธีอาจมขี้อเสียคือ          

        1. ถ้าจ านวนไฟล์มมีากผู้ใชอ้าจจ ารหัสผ่านไม่ได้ทั้งหมด   

        2. ถ้าใชร้หัสผ่านเพียงรหัสเดียวให้เข้าถึงระบบทุก ๆ ไฟล์ได้ หากถูกค้นพบจากผู้

ไม่หวังดอีาจน ารหัสผ่านไปใช้กับไฟล์ได้ทั้งหมดได้      

        3. ปกติการใช้รหัสผ่านเพียงรหัสเดียวในการก าหนดกลุ่มของไฟล์ทั้งหมด ท าให้

การป้องกันการเข้าถึงไฟล์ขั้นพื้นฐานท าได้อยาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องก าหนดให้มี

การใช้รหัสผ่านหลายชุดเพื่อเข้าถึงไฟล์ระดับรายละเอียดด้วย (Andrew Tanenbaum, Maarten 

van Steen, 2002) 
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สรุป   
     ไฟล์ คือ กลุ่มข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันและถูกจัดเก็บไว้บน

หน่วยความจ าส ารองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไฟล์ชุดค าสั่งและไฟล์ข้อมูล การจัดเก็บ

ไฟล์ข้อมูล เมื่อมีการเรียกใช้จะต้องมีการเข้าถึงและอ่านไฟล์นั้นเข้ามาเก็บยังหน่วยความจ า

หลัก ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในไฟล์สามารถเข้าถึงได้หลายวิธี ดังนัน้ระบบปฏิบัติการจะท าการเลือกวิธีที่

เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นในการเข้าถึงไฟล์และเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาการเข้าถึงไฟล์แบ่งออกเป็น การเข้าถึงแบบเรียงล าดับและการเข้าถึงแบบทางตรง 

    โครงสร้างสารบบ เป็นกลไกที่ใช้สร้างและจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ สามารถจ าแนก

ออกเป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น  โครงสร้างแบบสารบบเดียว โครงสร้างสารบบแบบ 2 ระดับ 

โครงสร้างสารบบแบบต้นไม้  โครงสร้างสารบบแบบกราฟไม่เป็นวงจรและโครงสร้างสารบบ

แบบกราฟทั่วไป 

     การใช้ไฟล์รวมกัน เป็นวิธีการส ารองไฟล์ (Back up) ไปวางไว้เพียงที่เดียว และให้

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถที่จะระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้ได้ โดยการใช้ไฟล์รวมกันแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบ คอื การก าหนดผู้ใช้ได้หลายคน (Multiple User) ระบบการใช้ไฟล์ระยะไกล (Remote 

File System) และต้องกันของความหมาย (Consistency Semantics) 

     ส่วนการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ (Unauthentication) 

หรือผู้ไม่หวังดีรวมถึงผู้บุกรุกถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของระบบปฏิบัติการสามารถท าได้

หลายวิธีซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประเภท เช่น ประเภทของการเข้าถึงไฟล์ การควบคุม

การเข้าถึง การป้องกันโดยก าหนดชื่อและรหัสผ่านซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดการป้องกันไฟล์ที่

แตกต่างกัน เป็นต้น 
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ค ำถำมทบทวน            
1. ไฟล์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง                                    

2. จงอธิบายคุณลักษณะของไฟล์ (File Attributes) วา่ประกอบด้วยอะไร                 

3. ค าสั่งพืน้ฐานที่ใชเ้พื่อใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์ผ่านค าสั่งใน System Call พืน้ฐานมีค าสั่ง     

 อะไรบ้าง                             

4. การจัดโครงสร้างไฟล์ที่ใชก้ันโดยทั่วไปมีกี่วธิี อะไรบ้าง                   

5. จงอธิบายวิธีการเข้าถึงไฟล์ (File Access Methods) ดังต่อไปนี ้    

 5.1 การเข้าถึงแบบเรียงล าดับ (Sequential Access)            

 5.2 การเข้าถึงแบบทางตรง (Direct Access)  

 5.3 การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling)                      

6. การจัดโครงสร้างของพืน้ที่จานบันทึก สามารถแบ่งได้เป็นกี่สว่นอะไรบ้าง                 

7. จงอธิบายโครงสรา้งทางตรรกะของสารบบ ต่อไปนี ้       

 7.1 โครงสรา้งแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory)       

 7.2 โครงสรา้งสารบบแบบ 2 ระดับ  (Two-Level Directory)        

 7.3 โครงสรา้งสารบบแบบต้นไม ้(Tree-Structure Directory)        

 7.4 สารบบกราฟแบบไม่เป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory)  

 7.5 สารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory)                             

8. การใชไ้ฟล์รว่มกันแบ่งออกเป็นกี่แบบอะไรบ้าง          

9. จงยกตัวอย่างและอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์มา 1 วิธี  
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               บทท่ี 5 

                      ระบบรับเข้ำหรอืส่งออก          

                (Input/output System)  
 

         การติดต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการรับข้อมูลหรือส่งผลลัพธ์ที่ได้จาก

กระท าการออกจ าเป็นจะต้องมีระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ควบคุมการด าเนินการต่างๆ เป็นไป

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  เรียกระบบจัดการส่วนนี้ว่า “ระบบรับเข้าหรือส่งออก” ซึ่งเป็น

ระบบที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รับเข้าหรือส่งออก การเชื่อมต่อตลอดจน

การลดช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ส่วนต่อประสานกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะการท างานและ

วิธีการด าเนินการส่วนตอ่ประสานที่แตกต่างกันใหส้ามารถท างานร่วมกันได้              

     ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบรับเข้าหรือส่งออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อระหว่าง

คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ การรับข้อมูลเข้าหรือส่งผลลัพธ์ที่ได้จากประมวลผลแล้วออกไปให้อยู่ใน

รูปแบบที่เหมาะสม อธิบายได้ตามหัวข้อตา่งๆ ดังนี้  

5.1 หลักกำรท ำงำนและประเภทของระบบรับเข้ำหรอืส่งออก 

         ระบบรับเข้าหรือส่งออก เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้

รับเข้าหรือส่งออก ซึ่งเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า “อุปกรณ์รอบข้ำง (Peripheral Device)” 

แสดงได้ดังภาพที่ 5.1 ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรือส่งข้อมูล

ขึน้มาหลากหลายประเภท ดังนี้  (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)      

   1. อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) จอสัมผัส (Touch  

Screen) และไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น          

   2. อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก เช่น จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ 

(Printer)  เป็นต้น          

   3. อุปกรณ์บันทึก เช่น จานบันทึกข้อมูล (Disk) เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-ROM) 

เป็นต้น   
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     จะเห็นว่าอุปกรณ์แตป่ระเภทมีลักษณะการท างานและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่

แตกต่างกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องให้การสนับสนุนตลอดจนกลไกในการควบคุม

อุปกรณ์แต่ละประเภทและจะต้องทราบขั้นตอนและรูปแบบการท างานของอุปกรณ์แต่ละ

ประเภทใหส้ามารถท างานได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 

ภำพท่ี 5.1 แสดงอุปกรณ์ตอ่พ่วงตา่งๆ (Peripheral Devices)                                 

ที่มำ : Freshtechtips.2012 

     ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการให้รองรับการท างานที่เป็น

อิสระต่อประเภทและอุปกรณ์แต่ละชนิด (Device Independence) ซึ่งจะมองอุปกรณ์ต่างๆ เป็น

เพียงช่องทางในการรับหรือส่งข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงคุณลักษณะพิเศษของอุปกรณ์

นั้นๆ จึงท าให้ระบบปฏิบัติการสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างเป็นอิสระและมี

ประสิทธิภาพ โดยเรียกระบบย่อยที่ใช้จัดการภายในใจกลาง (Kernel) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

รับเข้าหรือส่งออกนี้ว่า “ระบบรับเข้าหรือส่งออก” คอยท าหน้าที่ในการสั่งงาน ควบคุมและ

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกทั้งหมด สามารถที่จะเรียกใช้อุปกรณ์ I/O ได้

อย่างสะดวก แสดงโครงสร้างการท างานของระบบรับเข้าหรือส่งออก ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ที่

เชื่อมตอ่กับระบบปฏิบัติการจะมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ 

ประกอบด้วย ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controller) ท าหน้าที่รับและส่งข้อมูล โปรแกรมขับ 

อุปกรณ์ (Device Driver) เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ใช้ติดต่อกับอุปกรณ์ I/O แต่ละประเภทให้

สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ แสดงได้ดังภาพที ่5.2 
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ภำพท่ี 5.2 แสดงโครงสรา้งพื้นฐานของระบบรับเข้าหรอืส่งออก               

     (Infrastructure of I/O System) 

5.2 ฮำร์ดแวร์ของระบบรับเข้ำหรอืส่งออก 

     ฮาร์ดแวร์ของระบบรับเข้าหรือส่งออก ประกอบด้วยอุปกรณ์ของหน่วยรับและ

แสดงผลประเภทต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถที่จะใช้

ส่วนชุดค าสั่งเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการท างานรวมกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จ านวนมาก ซึ่ง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่ละประเภทก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกต่างๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีส่วนต่อ

ประสานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใชต้ิดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย

การส่งสัญญาณไปตามสายส่งผ่านส่วนตอ่ประสานชนิดต่างๆ เชน่  

      1. การติดต่อผ่านส่วนต่อประสานที่เรียกว่า “ช่องทำงเข้ำ/ออก (Port)” เป็นส่วน

ต่อประสานที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวเดียวเข้า

ด้วยกัน เช่น ช่องทางเข้า/ออกแบบอนุกรม (Serial Port) ช่องทางเข้า/ออกแบบขนาน (Parallel 

Port) การเชื่อมตอ่โดยใช้เมาส ์เป็นต้น 

ใจกลางระบบปฏบัิตกิาร (OS Kernel) 

ระบบยอ่ยในการรับเข้า/ส่งออก (I/O Subsystem) 

โปรแกรมขับอุปกรณ ์

(Device Driver) 

โปรแกรมขับอุปกรณ์ 

(Device Driver) 

ตัวควบคุมอุปกรณ ์

(Device Controller) 

ตัวควบคุมอุปกรณ์

(Device Controller) 

 

อุปกรณ ์A 

(Device A) 

อุปกรณ ์B 

(Device B) 
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     2. การติดต่อผ่านส่วนต่อประสานที่เรียกว่า “บัส (Bus)” เป็นส่วนต่อประสานที่ใช้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักหลายตัว โดยมีการออกแบบโพรโทคอลเพื่อใช้ส่วนชุดค าสั่งในการ

ควบคุมการส่งสัญญาณผา่ยสายส่ง ซึ่งเรียกวิธีการส่งสัญญาณแบบนี้ว่า “สำยโซ่เดซี (Daisy 

Chain)” ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สายสัญญาณหรือส่วนต่อประสานของอุปกรณ์หลายประเภทเข้า

ด้วยกัน แสดงได้ดังภาพที่ 5.3   

     ส่วนต่อประสานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป จะเชื่อมต่อโดยผ่านจุด

เชื่อมต่อที่เรียกว่า “ Peripheral Component Interconnection Bus หรือ PCI BUS”  ที่ต่อ

ประสานกับจอภาพ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ าและอุปกรณ์ประเภทอื่นที่มีความเร็วสูง 

ซึ่งจะมีระบบการเชื่อมต่อโดยใช้ส่วนต่อประสานที่เรียกว่า SCSI (Small Computer System 

Interface) หรอื เอสซีเอสไอ/สกัสซี (ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) และส่วนต่อ

ประสานที่เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) หรือไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมหนว่ยขับเบ็ดเสร็จ) ซึ่งเป็นมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ในการใชส้่วนตอ่ประสานวิธีหนึ่งเพื่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์และสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับบัส เช่น 

อุปกรณ์จ าพวกจานบันทึก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบัสส่วนขยาย (Expansion Bus) เพื่อใช้

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีความเร็วต่ า เช่น แป้นพิมพ์ เป็นต้น โดยที่อุปกรณ์แต่ละประเภทจะมี      

ตัวควบคุม (Controller) ซึ่งเป็นแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส์ที่ประกอบเข้าเป็นตัวซิบ (Chip) บรรจุลง

บนแผ่นวงจร (Circuit Board) ท าหน้าที่ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์แต่ละประเภท ให้

สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Remzi Arpaci-Dusseau, Andrea Arpaci-

Dusseau, 2015) 
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ภำพท่ี 5.3 แสดงโครงสรา้งการเช่ือมต่ออุปกรณ์แตล่ะชนิดของระบบคอมพิวเตอร์                          

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

               ในการควบคุมการรับส่งค าสั่งและข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่านทางช่องทางเข้า/ออกจะ

อยู่ภายใต้ การควบคุมของโดยหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งจะมีการใช้ค าสั่งรับเข้าหรือส่งออก 

ในการสับช่องทาง (Triggers Bus Lines) เพื่อตดิต่อกับอุปกรณ์และส่งข้อมูลเข้าออกในระดับบิต

ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าเรจิสเตอร์บางตัวในหน่วยควบคุมอุปกรณ์นั้นและเรียก

วิธีการนี้ว่า “Memory-Mapped I/O” โดยต าแหน่งของจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออกแตล่ะประเภท แสดงได้ดังภาพที่ 5.4 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรจิสเตอร์ที่ส าคัญ 4 ชนิด ดังนี้  

 1. เรจิสเตอร์บอกสถานะ (The Status Register) ประกอบด้วยบิตเพื่อบอกสถานะว่า

สามารถอ่านข้อมูล  หรอืแสดงความผิดพลาดของอุปกรณ์ (Device Error)                

 2. เรจิสเตอร์ควบคุม (The Control Register) ประกอบด้วยค าสั่งในการควบคุมอัตรา

ความเร็วการรับส่งขอ้มูลรวมถึงการใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checking Bit)  

SCSI Controller 

Disk 

Disk 

Disk 

Monitor 

Serial Port Parallel Port 

port 

Expansion Bus Interface Keyboard IDE Disk Controller 

Disk Disk 

Processor 

Cache 

Memory 

 

PCI bus 

               Expansion bus 
SC

SI
   

Bu
s 

Graphic Controller Bridge/Memory controller 
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  3. เรจิสเตอร์แสดงข้อมูลเข้า (The Data-In Register) ประกอบด้วยค าสั่งที่แสดงว่า

พร้อมที่จะอ่านข้อมูลเข้ามาเก็บในเรจิสเตอร ์      

 4. เรจิสเตอร์แสดงข้อมูลเข้า (The Data-Out Register) ประกอบด้วยค าสั่งที่แสดงว่า

พร้อมที่จะเขียน ข้อมูลและสง่ขอ้มูลออกไปยังอุปกรณ์ I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                      

ภำพที่  5.4 แสดงต าแหน่งของจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์รับและแสดงผลแต่ละประเภท        

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

ต ำแหน่งของอุปกรณ์รับและแสดงผล 

(เลขฐำนสบิหก) 

 

ประเภทอุปกรณ์  

(Device) 

000-00F ตัวควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง 

(DMA Controller) 

020-021 ตัวควบคุมการขัดจังหวะ 

(Interrupt Controller) 

040-043 ตัวควบคุมเวลา 

(Timer) 

200-20F ตัวควบคุมเกมส์ 

Game Controller 

2F8-2FF พอร์ตแบบอนุกรม (พอร์ต 2) 

Serial Port (Secondary) 

320-32F ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก ์

Hard-Disk Controller 

378-37F พอร์ตแบบขนาน 

Parallel Port  

 3D0-3DF ตัวควบคุมส่วนต่อประสานกับผูใ้ชแ้บบกราฟกิ 

Graphics Controller 

3F0-3F7 ตัวควบคุมดิสก์ไดรฟ์ 

Diskettes-Drive Controller 

3F8-3FF พอร์ตแบบอนุกรม (พอร์ต 1) 

Serial Port (Secondary) 
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วิธีรับหรอืส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยประมวลผลกลำงกับอุปกรณ์น ำเข้ำ/แสดงผล        

(CPU with I/O Device)     

 

     1. กำรหยั่งสัญญำณ (Polling) เป็นวิธีการส่งสัญญาณโต้ตอบระหว่างหน่วย

ประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกเพื่อของทราบสถานะท างานของอุปกรณ์รับเข้า

หรือส่งออก แต่ละชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าสั่งแสดงสถานะการท างาน ดังนี้  (ศัพท์บัญญัติ 

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)                                     

        1.1 ค าสั่งงานพร้อม (Command Ready) เป็นค าสั่งที่แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมที่จะ

รับค าสั่งให้ท างานตามค าขอ            

       1.2 ไม่ว่าง-รอก่อน (Busy-Waiting) เป็นค าสั่งที่แสดงว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะ

ท างานเพราะมีการใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกนั้นอยู่ ต้องรอจนกว่าอุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออกนั้นถูกใช้งานจนเสร็จ              

       1.3 ผิดพลาด (Error) เป็นค าสั่งที่แสดงวา่อุปกรณ์ขัดข้อง หรอืไม่สามารถรับค าสั่ง

ใด ๆ ได้ วิธีการการหยั่งสัญญาณมีข้อเสียตรงที่ว่าหน่วยประมวลกลางต้องเสียเวลาในการรอ

คอยการใชง้านอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกบางประเภทเป็นเวลานาน ๆ ท าให้ไม่สามารถท างาน

ประเภทอื่นตอ่ไปได้เพราะต้องรอจนกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกแต่ละชนิดใช้งานจน

เสร็จ เช่น การอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก เป็นต้น เรียกสภาวะการที่เกิดขึ้นนี้ว่า 

“Busy-Wait Cycle” 

                                     

   2. กำรขัดจังหวะ (Interrupt) เป็นวิธีที่ช่วยให้หน่วยประมวลผลกลางสามารถ

ท างานอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องรอการใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกจนเสร็จ โดยการส่ง

สัญญาณการไปขัดจังหวะการท างานของหน่วยประมวลผลกลางเพื่อบอกว่าอุปกรณ์รับเข้า

หรือส่งออกพร้อมที่จะรับส่งข้อมูลแล้วผ่านทางการาร้องขอขัดจังหวะเมื่อหน่วยประมวลผล

กลางได้รับสัญญาณขัดจังหวะผ่านช่องทางดังกล่าวก็จะหยุดการท างานช่ัวคราวเพื่อให้บริการ

กับอุปกรณ์ที่ร้องขอการขัดจังหวะเข้ามา ซึ่งแสดงขั้นตอนการวนรอบการขัดจังหวะของ

อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก แสดงได้ดังภาพที่ 5.5 
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ภำพท่ี 5.5 แสดงการวนรอบการขัดจังหวะของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก   

      (Interrupt-Device I/O Cycle) 

    3. กำรเข้ำถึงหน่วยควำมจ ำหลักโดยตรง (Direct Memory Access) เป็นวิธีที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อการรับหรือส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน โดยใช้อุปกรณ์ตัวควบคุม

การด าเนินการในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) กับอุปกรณ์ I/O 

ที่เรียกว่า ตัวควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (Direct Memory  Access : DMA) 

โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านหน่วยประมวลผลกลางจึงท าให้การรับหรือส่งข้อมูลท าได้เร็วขึ้นเพราะ

หน่วยประมวลผลกลางไม่ต้องเสียเวลาในรอการท างานของอุปกรณ์ I/O ท าให้สามารถใช้งาน

หน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่ ตัวควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (DMA 

Controller) จะท าให้การส่งผ่านข้อมูลจ านวน X ไบต์ จากอุปกรณ์หน่วยความจ าหลัก โดยส่ง

สัญญาณการขัดจังหวะ (Interrupt) การท างานไปยังหน่วยประมวลผลกลางและเมื่อได้รับค าสั่ง

ตอบกลับ (Acknowledge) เป็นหน้าที่ของหน่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (DMA Controller) จะ

ตัวขับสั่งให้อุปกรณ์ I/O  

เร่ิมต้นท างาน 

CPU ได้รับสัญญาณขัดจงัหวะ

และส่งการควบคุมไปยัง 

Interrupt Handler 

Interrupt Handler ประมวลผล

ข้อมูลที่ได้รับส่งค่าการ

ขัดจังหวะกลับคืนไป 

CPU ตรวจสอบกำรขัดจังหวะ 

1 

CPU ย้อนกลับมาประมวลผล

โปรเซสเดิมที่ท างานค้างอยู่

ก่อนที่จะถูกขัดจงัหวะ 

5 

ข้อมูลพรอ้ม  

เตรยีมความพร้อมอุปกรณ์ I/O  

เพื่อเร่ิมต้นท างาน 

หน่วยรับและควบคุมกำรประมวลผล  

(I/O Controller) 

หน่วยประมวลผลกลำง  

(Central Processing Unit: CPU) 
2 

3 

4 

7 

6 
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ท าการยึดครองบัส (Bus) และเริ่มขบวนการส่งผ่านข้อมูลซึ่งในขณะนั้นหน่วยประมวลผลกลาง

ยังสามารถที่จะท างานด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ แสดงได้ดังภาพที ่5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5.6 แสดงขัน้ตอนการท างานของการเข้าถึงหน่วยความจ าหลัก                    

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

5.3 ส่วนต่อประสำนงำนในระบบรับเข้ำหรอืส่งออก (Application I/O Interface)  

   เป็นมาตรฐานการใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันสามารถ

ติดตอ่กันระหว่างระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ 

ด้าน เช่น บริษัทผู้ผลิต ชนิดหรือประเภทของอุปกรณ์ เป็นต้น เรียกมาตรฐานนี้ว่า “ส่วนต่อ

ประสำน (Interface)” ซึ่งในความแตกต่างของตัวอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกจะถูกซ่อน

รายละเอียดไว้ภายในใจกลางมอดูล (Kernel Modules) โดยใช้ตัวขับ (Driver) เป็นตัวควบคุม

การท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกแต่ละประเภท เพื่อให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์

ต่างๆ กับระบบปฏิบัติการใช้มาตรฐานเดียวกัน แสดงโครงสร้างการเชื่อมต่อใจกลางของหน่วย

รับเข้าหรอืส่งออก แสดงได้ดังภาพที ่5.7 

IDE Disk Controller 

Disk Disk 

DMA/Bus/Interrupt 

Controller 

Cache 

 

Memory 

PCI bus 

CPU 

  CPU Memory Bus 

Buffer 

1. ตัวขับอุปกรณ์ได้รับค าสั่งให้

ถ่ายโอนข้อมูลจากดิสก์ไปยัง

บัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 

2. ตัวขับอุปกรณ์ส่งค าสั่งไปยัง

ตัวควบคมุดิสก์ให้ถ่ายโอน

ข้อมูลจ านวน C ไบต์ จากดิสก์

ไปยังบัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 

 
5. ตัวควบคมุ DMA ถ่ายโอนข้อมูล

ไปยังบัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 

6. เมื่อ C = 0 DMA จะส่ง

สัญญาณการขดัจังหวะไปแจง้ให้ 

CPU ทราบว่าถ่ายโอนข้อมูลเสร็จ

สิ้นแล้ว 

 

3. ตัวควบคมุดิสกเ์ร่ิมกระบวน ถ่าย

โอนข้อมูลด้วยวิธีการเข้าถึง

หน่วยความจ าหลักโดยตรง 

4. ตัวควบคุมดสิก์ท าการส่งข้อมูล

แต่ละไบต์ไปยังตัวควบคุมการเข้าถึง

หน่วยความจ าหลัก 
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ภำพที่ 5.7 แสดงโครงสร้างใจกลางการเชื่อมตอ่ของสว่นรับหรอืส่งออก             

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012        

   นอกจากนี้การพัฒนาอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกให้สอดคล้องกับลักษณะการท างาน

ร่วมกับระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดซึ่งมีมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับลักษณะการท างาน ฟังก์ชันและรูปแบบการน าไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ

คอมพิวเตอร์     

 ตำรำงท่ี 5.1 แสดงความแตกต่างของลักษณะการท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกแต่ละ

         ประเภทในแง่มุมตา่งๆ       

 

 

 

 

 

Keyboard 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 

SCSI 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 

Controller 

Keyboard 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 
Driver 

… 

 
 
 

… 
 

… 

 
PCI Bus 

PCI Bus 
Devices 

Controller 

PCI Bus 
Devices 
Driver 

Floppy-Disk 
Driver 

Floppy 
Devices 

Controller 

Floppy 
Devices 
Driver 

Disk, 
Tape 

 

ATAPI 
Devices 

Controller 

ATAPI 
Devices 
Driver 

Kernel I/O Subsystem 

Kernel  

แง่มุม (Aspect) ควำมแตกต่ำง (Variation) อุปกรณ์รับหรือส่งออก 

(I/O Device) 

รูปแบบการสง่ข้อมูล 

(Data Transfer Mode) 

อักขระ (Character) 

บล็อก (Bock) 

วธีิการเข้าถึงขอ้มูล 

(Access Method) 

การระบุการส่ง 

(Transfer Schedule) 

ประสานเวลา (Synchronous) 

ไม่ประสานเวลา (Asynchronous) 

อุปกรณแ์สดงผล (Terminal) 

จานบันทึก 

 (Disk) 

ตามล าดับ (Sequential) 

แบบสุม่ (Random) 

โมเด็ม (Modem) 

ซีดีรอม (CD-ROM) 

เทป (Tape) 

แป้นพมิพ ์(Keyboard) 

การใช้งานร่วมกัน 

(Sharing) 

ใชง้านเฉพาะ (Dedicated) 

ท างานรว่มกัน (Sharable) 

เทป (Tape) 

แป้นพมิพ ์(keyboard) 
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ประเภทของอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ติดต่อกับระบบรับเข้ำหรอืส่งออก (I/O System)  

      1. อุปกรณ์แบบบล็อกและแบบอักขระ (Block and Character Device) เป็น

อุปกรณ์ที่ใช้รับหรือส่งข้อมูลเป็นแบบบล็อกและเป็นแบบอักขระ เช่น จานบันทึก เป็นต้น ซึ่ง

บางครั้งอาจจะเรียกวิธีการเข้าถึงแบบนี้ว่า การรับเข้าหรือส่งออกเป็นแถว (Raw I/O) โดย

โปรแกรมเรียกระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกดังกล่าว เช่น ค าสั่งอ่าน 

Read () ค าสั่งเขียน Write () และค าสั่งค้นหา Seek () เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

รับหรือสง่ขอ้มูลทีละตัวอักษร (Character) มักจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เชน่ แป้นพิมพ์ เมาส์และ

โมเด็ม เป็นต้น โดยโปรแกรมเรียกระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกดังกล่าว 

เชน่ ค าสั่งน าเข้า (Get) และค าสั่งใส่ขอ้มูล (Put) เป็นต้น                                            

      2. อุปกรณ์เครือข่ำย (Network Devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับหรือส่งข้อมูลบน

เครือข่าย ผ่านชุดค าสั่งที่เชื่อมต่อที่เรียกว่า ซ็อกเก็ตส่วนต่อประสาน (Socket Interface) โดย

ติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ เช่น ยูนิกซ์และวินโดวส์เอ็นที เป็นต้น ภายในซ็อกเก็ต

จะมีฟังก์ชันการท างานในการเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งข้อมูลอยู่ภายในเรียกว่าฟังก์ชัน Select () 

โดยหน้าที่หลักของฟังก์ชันนี้จะท าการส่งคืนค่าสถานะในขณะนั้นกลับไปยังส่วนที่มีการเรียกใช้

งาน โดยจะมีกลุ่มซ็อกเก็ต (Socket Packet) เพื่อคอยรับข้อมูลในฝั่งรับ และมีห้องซ็อกเก็ต 

(Socket Room) ท าหนา้ทีส่่งข้อมูลในฝังสง่ตามที่ก าหนด                

      3. อุปกรณ์สัญญำณนำฬิกำและอุปกรณ์บอกเวลำ (Clock and Timers) เป็น

อุปกรณ์ติดตัง้มากับเครื่องคอมพวิเตอร์โดยมีท าหน้าที่หลัก 3 อย่าง คือ    

         1. แสดงวา่ ณ ปัจจุบัน        

         2. แสดงเวลาที่ผ่านพ้นไป       

         3. ตั้งเวลาเพื่อที่จะด าเนนิการกระตุ้น (Trigger) เช่น เวลาที่จะใช้ในการ     

      ขัดจังหวะ (Interrupt)       

 ความเร็วอุปกรณ์ 

(Device Speed) 

เวลาแฝง (Latency), เวลาแสวงหา (Seek time) 

อัตราถ่ายโอน (Transfer rate)  

การรับเข้าหรือ

ส่งออกโดยตรง  

(I/O Direction) 

อ่านอย่างเดยีว (Read Only) 

เขียนอย่างเดยีว (Write Only) 

อ่านและเขียน (Read and Write) 

ซีดีรอม (CD-ROM) 

ตัวควบคุมสว่นต่อประสานกับผู้ใช้

แบบกราฟิก (Graphic Controller) 

ดสิก ์(Disk) 

 

แง่มุม (Aspect) ควำมแตกต่ำง (Variation) อุปกรณ์รับหรือส่งออก 

(I/O Device) 
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      โดยทั้ง 3 หน้าที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของระบบปฏิบัติการ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้

แสดงเวลาที่ผ่านพ้นไปตั้งและตั้งเวลาเพื่อที่จะด าเนินการกระตุ้น (Trigger) เรียกว่า “ชุดค ำสั่ง

จัดกำรช่วงเวลำ (Programmable Interval Timer)” โดยสามารถที่จะตั้งเวลารอคอย 

(Waiting) และเวลาที่จะขัดจังหวะในการด าเนินการของกระบวนการในแต่ละครั้งได้  

    4. อุปกรณ์รับเข้ำหรือส่งออกภำยใต้ก ำหนดเวลำที่แน่นอนและไม่

แน่นอน (Blocking and Nonblocking I/O) บางครั้งอาจจะเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า อุปกร์

แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา (Synchronous and Asynchronous Device) โดยอุปกรณ์

ประเภทที่รับเข้าหรือส่งออกแบบประสานเวลา เช่น เทป เป็นต้น หลักการท างานแบบนี้อยู่

ภายใต้โปรแกรมเรียกระบบโดยกระบวนการที่ก าลังประมวลผลอยู่จะหยุดการท างานช่ัวคราว 

เพื่อให้โปรแกรมเรียกระบบท างานจนเสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถกลับมาประมวลผล

กระบวนการ เดิมตอ่ไปได้ ส าหรับอุปกรณ์ประเภทรับเข้าหรือส่งออกแบบไม่ประสานเวลา เช่น 

แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น กระบวนการที่ก าลังประมวลผลอยู่ไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างาน 

สามารถท างานจนเสร็จสิ้นก่อน จึงคอยให้ค าสั่งที่ระบบเรียกใช้โปรแกรมเรียกระบบเข้ามา

กระท าการลักษณะการท างานแบบนี้เรียกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายสายโยงใย 

เชน่ ขณะทีม่ีการใช้งานอุปกรณ์ในการเขียนข้อมูลซึ่งในขณะเวลาเดียวกันก็สามารถกระท าการ

กับอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น (Dhananjay M. Dhamdhere, 2012) 

5.4 ระบบรับเข้ำหรอืส่งออกย่อย (Kernel I/O Subsystem)  

     ระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีส่วนใจกลาง (Kernel) ไว้คอยสนับสนุนการให้บริการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกหลายชนิด เช่น การจัดตารางอุปกรณ์รับเข้า

หรอืส่งออก ที่พักข้อมูล การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าแคช การจัดการข้อผิดพลาด การจัด

โครงสรา้งขอ้มูลภายในใจกลาง เป็นต้น           

     1. กำรจัดตำรำงอุปกรณ์รับเข้ำหรือส่งออก เป็นการก าหนดความส าคัญในการ

ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยการบันทึกข้อมูลการท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออกแตล่ะตัวไว้ใน ตารางแสดงสถานะการท างานของแต่ละอุปกรณ์ (Device-Status Table) 

เพื่อตรวจสอบสถานะว่าอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกนั้นพร้อมที่จะท างานหรือไม่ ถ้าพร้อม 

ระบบปฏิบัติการก็จะท าการตรวจสอบสัญญาณการขัดจังหวะว่ามาจากอุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออกตัวใดก็จะท าการปรับเปลี่ยนค่าให้ถูกต้องตามสัญญาณขัดจังหวะนั้นพร้อมกับท าการ

ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกใดเข้าแถวคอย ก็จะท างานตามค าร้องขอถัดไป  
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เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะท าการคืนคา่ การควบคุมเพื่อกลับไปประมวลผลงานเดิมก่อนที่

จะถูกขัดจังหวะ                        

     2. ที่พักข้อมูล (Buffering) เป็นพื้นที่ในหน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อมูลขณะที่มีการ

ถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ 2 ชนิดกันหรือระหว่างอุปกรณ์กับงานที่ท าอยู่ เนื่องจากอัตรา

ความเร็วในการท างานของแต่ละอุปกรณ์กับหน่วยประมวลผลกลาง มีความเร็วไม่เท่ากัน 

ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีที่พักข้อมูลช่ัวคราว เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง 2 อุปกรณ์มีความ

ต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบคอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังภาพที ่5.8 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภำพท่ี 5.8 แสดงความเร็วในการโอนข้อมูลของแตล่ะอุปกรณ์                   

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

     3. กำรเก็บข้อมูลไว้ในแคช (Cache) โดยที่แคชเป็นหน่วยความจ าความเร็วสูงที่

อยู่ระหว่างหนว่ยประมวลผลกลางและหน่วยความจ าหลัก ท าหน้าที่ในการพักข้อมูลไว้ช่ัวคราว 

โดยการน าข้อมูลบางส่วนมาใส่ไว้ในแคช เนื่องจากการอ่านข้อมูลได้เร็วกว่า แต่ถ้าไม่มีข้อมูลใน

แคชก็จะไปอ่านข้อมูลในหน่วยความจ าแทน การใช้งานของแคชมีรูปแบบการท างานที่ไม่

 

 

แป้นพิมพ์ (keyboard) 
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เมาส์ (Mouse) 

 

โมเด็ม (Modem) 

  

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 

  

การ์ดเครือข่าย (Ethernet) 

  

ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 

 
 

การ์ดเครือข่ายชนิดเร็ว 

 (Fast Ethernet) 

 

 

                              SCSI Bus 

 

 

 

                                   SBUS 
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มิลลิวินาท ี
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แตกต่างจากที่พักข้อมูลมากนัก เพียงแต่ท างานได้เร็วกว่าแต่มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นงานที่

ต้องการความเร็วมักจะนิยมใช้แคชเป็นตัวจัดการ 

     4. กำรพักข้อมูลชั่วครำว (Spooling and Device Reservation) เป็นที่พัก

ข้อมูลช่ัวคราวส าหรับจัดเก็บข้อมูลที่จะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกเพื่อ

แก้ปัญหาของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถสลับการท างานหรอืท างานพร้อมกันระหว่างกระบวนการได้ 

เช่น การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ระบบปฏิบัติการจะมีที่เก็บพัก (Spooling) ข้อมูลช่ัวคราว เพื่อ

จัดล าดับแถวคอยงานในการส่งข้อมูลเข้ามาให้กับเครื่องพิมพ์และในขณะเดียวกันก็สามารถที่

จะยกเลิกการพิมพ์ได้เพราะล าดับของแถวคอยต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในที่พักข้อมูลช่ัวคราว ผู้ใช้

สามารถควบคุมการท างานผ่านระบบปฏิบัติการได้ 

     5. กำรจัดกำรข้อผิดพลำด (Error Handing) ระบบปฏิบัติจะท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการประสานการท างาน ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และชุดค าสั่งส าเร็จรูปของผู้ใช้ 

ดังนัน้ระบบปฏิบัติจะต้องคอยป้องกันการใชง้านหนว่ยความจ าและจัดการข้อผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้นในขณะส่งผ่านข้อมูลหรือที่มีการเรียกใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกแต่ละชนิดอยู่

เพื่อให้ระบบไม่เกิดการติดขัดและสามารถท างานต่อไปได้ เช่น ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ

เครื่องพมิพ ์เชน่ กรณีทีต่้องการใชบ้ริการเครื่องพิมพ์แต่หมึกของเครื่องพิมพ์หมด ระบบปฏิบัติ

จะต้องมีการแจ้งข้อผิดพลาดในการใช้งานให้กับผูใ้ช้ทราบได้ทันที เป็นต้น 

      6. กำรจัดโครงสร้ำงข้อมูลภำยในใจกลำง (Kernel Data Structures) เป็น

วิธีการหนึ่งที่ใชเ้ก็บสถานะการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกแต่ละ

ชนิด คือ การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในใจกลาง เช่น การเปิดไฟล์ การแสดงตารางโครงสร้าง

ภายในใจกลาง การติดตามการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์

การส่งผ่านข้อมูลแบบอักขระหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออก เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 5.9 
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ภำพท่ี 5.9 แสดงโครงสรา้งใจกลางสว่นรับเข้าหรอืส่งออกของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์        

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

5.5 กำรส่งกระแสข้อมูลอย่ำงต่อเน่ือง (Streaming) 

      เป็นวิธีการจัดการในติดต่อและประสานงานการส่งกระแสข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างโปรแกรมขับอุปกรณ์กับผู้ใช้ในระดับกระบวนการ ซึ่งกระแสข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา

ประกอบด้วย ส่วนหัวของสายข้อมูล (Stream Head) มอดูลกระแสข้อมูล (Stream module) แต่

และตัว จ านวนคู่แถวคอย (Pair of Queues) เช่น คู่ของแถวคอยการอ่าน (Read Queue) กับ

แถวคอยการเขียน (Write Queue) เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที ่5.10 
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ภำพท่ี 5.10 แสดงโครงสร้างการสง่กระแสข้อมูล (The Streams Structure)     

5.6 สมรรถนะกำรท ำงำน (Performance) 

     ปัจจัยที่มีผลกับสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกขึ้นอยู่กับ

เหตุการณ์หรืองานที่เข้ามาประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง ควบคู่กับชุดของค าสั่งตัวขับ

อุปกรณ์และการจัดตารางการท างานให้แต่ละกระบวนการว่ามีประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงไร 

ตลอดจนสมรรถนะของการรับหรือส่งข้อมูลภายใต้การก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอนและไม่

แนน่อน อีกทั้งยังขึน้อยู่กับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้งานอีกด้วย 

 

 

ส่วนหัวของกระแสข้อมูล (Stream Head) 

กระบวนการของผู้ใช ้

 (User Process)  

แถวคอยการอา่น (read queue) แถวคอยการเขียน (write queue) 

แถวคอยการอา่น (read queue) แถวคอยการเขียน (write queue) 

แถวคอยการอา่น (read queue) แถวคอยการเขียน (write queue) 

ตัวขับส่วนท้าย (Driver End) 

แถวคอยการอา่น (read queue) แถวคอยการเขียน (write queue) 

ตัวขับ (Diver) 

     มอดูลการท างานแตล่ะประเภท (Modules) 
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สรุป   
      พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนจะเกี่ยงข้องและติดต่อประสานการ

ท างานระบบรับเข้าหรือส่งออก ซึ่งมีตัวควบคุมอุปกรณ์เป็นของตัวเอง โดยหลักการท างานจะ

เป็นการโอยย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกและหน่วยความจ าหลัก ซึ่งถูกจัดการ

โดยหน่วยประมวลผลกลาง ผ่านชุดค าสั่งที่ใช้จัดการอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกหรือจัดการอยู่

ภายในการควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรงโดยมีระบบปฏิบัติการเข้ามาควบคุม

อีกทีเพื่อให้การด าเนินงานต่างเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ ระบบการท างานย่อยที่

ท าหนา้ที่ในการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกข้อมูลที่เรียกว่า “ระบบรับเข้าหรือ

ส่งออกย่อย (I/O Subsystem)” ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรือส่ง

ข้อมูลขึ้นมาหลากหลายประเภท ดังนี้                       

      1. อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) จอสัมผัส 

(Touch  Screen) และไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น         

      2. อุปกรณ์ส่งข้อมูลออก เช่น จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ 

(Printer)  เป็นต้น          

      3. อุปกรณ์บันทึก เช่น จานบันทึกข้อมูล (Disk) เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-

ROM) เป็นต้น  โดยแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการจะมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมการ

ท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะ ประกอบด้วย ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controller) 

ท าหน้าที่รับเข้าหรือส่งออกโดยโปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver) ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่ท า

หนา้ที่ตดิต่อกับอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกแตล่ะประเภท     

      วิธีรับเข้าหรือส่งออกข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รับเข้าหรือ

ส่งออกข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี เช่น วิธีการหยั่งสัญญาณ (Polling) วิธีการขัดจังหวะ 

(Interrupt) วิธีการเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง (Direct Memory Access ) เป็นต้น นอกจากนี้

อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกยังสามารถแบ่งตามฟังก์ชันการท างานของชุดค าสั่งประยุกต์ที่แต่ละ

บริษัทผลติขึน้มาใช้งาน เช่น อุปกรณ์แบบบล็อกและแบบอักขระ (Block and Character Device) 

อุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกข้อมูลบนเครือข่าย (Network Devices) อุปกรณ์สัญญาณนาฬิกา

และอปุกรณ์บอกเวลา (Clock and Timers) อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกข้อมูลภายใต้ก าหนดเวลา

ที่แน่นอนและไม่แน่นอน (Blocking and Nonblocking I/O) เป็นต้น โดยแต่ละวิธีจะมีรูปแบบการ

ท างานที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับสถาปัตยกรรมของผูอ้อกแบบระบบปฏิบัติการที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน  
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ค ำถำมทบทวน            
1. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรอืส่งข้อมูลแต่ละประเภทที่นิยมใช้          

 ในปัจจุบัน                 

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการติดต่อสื่อสารผ่านจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่า “ช่องทางเข้า/   

 ออก (Port”) และ “บัส (Bus)”                 

3. อุปกรณ์ที่เรยีกว่า Memory-Mapped I/O จะเกี่ยวข้องกับเรจสิเตอร์ที่ส าคัญ 4 ชนิดอะไรบ้าง

4. จงอธิบายวิธีรับหรือส่งข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก

 แสดงผลต่อไปนี ้            

 4.1 การหยั่งสัญญาณ (Polling)       

 4.2 การขัดจังหวะ (Interrupt)              

 4.3 การเข้าถึงหนว่ยความจ าหลักโดยตรง (Direct Memory Access)               

5. จากรูปภาพข้างลา่งที่ให้มาจงอธิบายขั้นตอนการท างานของหนว่ยความจ าหลัก    

 (Step in a DMA Transfer)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 
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6. จงแสดงโครงสร้างการเช่ือมต่อใจกลางของหนว่ยรับเข้าหรือสง่ออก                

7. Programable Interval Timer คืออะไร                                             

8. จงอธิบายใจกลางระบบย่อยในการรับเข้าหรอืส่งออก (Kernel I/O Subsystem) ต่อไปนี ้ 

 8.1 การจัดตารางอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก (I/O Scheduling)       

 8.2 ที่พักข้อมูล (Buffering)        

 8.3 การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าแคช (Cache)     

 8.4 การเก็บพักข้อมูลช่ัวคราว (Spooling and Device Reservation)                          

 8.5 การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handing)                

 8.6 การจัดโครงสร้างใจกลางขอ้มูลภาย (Kernel Data Structures)                          

9. จงอธิบายโครงสร้างการส่งกระแสข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (The Streams Structure) พร้อมวาด

 รูปประกอบ             

10. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะ (Performance) ต่อการท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก 

 ขึน้อยู่กับเหตุการณแ์ละสิ่งใดบ้าง                                          
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                                     บทท่ี 6 

                        กำรจัดกำรกระบวนกำร         

 (Process Management) 
 

         หนา้ที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ก็คือการจัดสรรทรัพยากรของระบบ

การท างานที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สิ่งที่เกี่ยวข้องหลักก็คือ กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการท างานตามค าสั่ง

ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันกับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องจะต้อง

ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การท างานอย่างเป็นระบบและมีล าดับการท างานที่

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยทุก ๆ กระบวนการจะให้ความส าคัญในกระท าการ 

ณ เวลาปัจจุบันกับหนว่ยประมวลผลกลาง เป็นหลัก                                     

     ในบทนีจ้ะกล่าวถึงวิธีการจัดการกับกระบวนการ การท างานของกระบวนการ การ

จัดตาราง การสับและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ ภายใต้การควบคุมและสั่งการ

โดยระบบปฏิบัติการ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

6.1 แนวคดิเกี่ยวกับกระบวนกำร (Process Concept) 

     การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในอดีต จะมีวิธีการจัดการกับกระบวนการ      

ในรูปแบบกระประมวลผลทีละค าสั่งหรือกระบวนการเดียว (Single Process) ท าการใช้งาน

ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดไว้ส าหรับ

งานที่ก าลังประมวลผลอยู่เท่านั้น จงึท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อ

รองรับการท างาน กรณีที่มีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หลายคน (multi-user computer system) 

สามารถท างานหลายกระบวนการไปพร้อมกันได้ ดังนั้นการท างานของงานหนึ่ง อาจมี

ผลกระทบทางออ้มกับอีกงานหนึ่ง โดยผ่านทางทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เพื่อมิให้งานต่างๆ ส่งผล

กระทบกันอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ระบบปฏิบัติการจะต้องสามารถควบคุมงาน

หรือสับหลีกการท างานของแต่ละชุดค าสั่งที่มาเกี่ยวข้องหน้าที่นี้เรียกว่า กระบวนการประสาน

เวลา (process synchronization) เพื่อให้การท างานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   

     6.1.1 ควำมหมำยของกระบวนกำร (The Process) กระบวนการไม่ได้หมายถึง

การท างานหรือชุดค าสั่งที่ก าลังประมวลผลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะ
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รวมถึงส่วนของข้อความที่ประกอบไปด้วย ตัวนับระบุต าแหน่งค าสั่ง (Program Counter) และ

รายละเอียดของเรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นการท างานของระบบ

คอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีการจัดการและจัดสรรเวลาการท างานเป็นอย่างดี เพื่อให้การ

ด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการที่มอียู่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     6.1.2 สถำนะของกระบวนกำร (Process State) การด าเนินการของกระท าการ

ของแต่ละกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะ (State) ของการท างานที่เกิดขึ้น 5 

ขั้นตอน ดังนี้                               

       1. New เพือ่แสดงถึง การสรา้งกระบวนการใหม่ (Created) ขึ้นมา  

       2. Running เพื่อแสดงถึง ค าสั่งที่จะได้รับกระท าการ (Executed)  

       3. Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่รอ (Waiting) บางเหตุการณ์ที่ก าลังจะ

เกิดขึ้น เชน่ รอใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก เป็นต้น                                

       4. Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่รอเพื่อที่จะใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง

       5. Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่ประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วการแสดงการ

เปลี่ยนสถานะการท างานของแต่ละกระบวนการจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามฟังก์ชันหรือ

แสดงให้รู้วา่มีกระบวนการที่ก าลังด าเนินการอะไรอยู่ ณ เวลาในขณะน้ัน แสดงได้ดังภาพที ่6.1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ภำพที่ 6.1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการท างานของกระบวนการ (Diagram of Process State)

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 
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      6.1.3 บล็อกควบคุมกระบวนกำร (Process Control Block: PCB) อยู่ภายใน

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่เป็นตัวควบคุมการท างานของแต่ละกระบวนการ บางครั้งอาจเรียกว่า 

“บล็อกควบคุมกำรท ำงำน (Task Control Block)” แสดงได้ดังภาพที่ 6.2  

 

 

 

 

 

 

 

                      

ภำพท่ี 6.2 บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB)             

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

         1. สถำนะของกระบวนกำร (Process State) อาจจะเป็นสถานะที่เกิดขึ้นใหม่ 

(New) ของกระบวนการ สถานะพร้อม (Ready) สถานะที่ก าลังด าเนินการ (Running) สถานะ

คอย (Waiting) และสถานะหยุดชะงัก (Halted) การท างานช่ัวคราว เป็นต้น    

         2. ตัวนับระบุต ำแหน่งค ำสั่ง (Program Counter) จะใช้แสดงต าแหน่งของ

ค าสั่งถัดไปของกระบวนการที่จะถูกกระท าการ                    

         3. เรจิสเตอร์ที่เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลำง (CPU Registers) ตัวเลข

และชนิดของเรจิสเตอร์ทุกตัวจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ นอกจากนี้

ยังเกี่ยวข้องกับ ตัวสะสมค่า (Accumulator) เรจิสเตอร์ดัชนี (Index Register) กองซ้อน (Stack)   

ตัวชี้ (Pointer) และ เรจิสเตอร์ทั่วไป (General-Purpose Registers) รวมไปถึงค าสั่งเพื่อก าหนด

เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่ส่วนชุดค าสั่งตัวชี้จะเก็บสถานะของกระบวนการเมื่อเกิดมีการ

ขัดจังหวะขึ้นและสามารถกลับมาท างานเดิมต่อได้ภายหลัง แสดงได้ดงัภาพที่ 6.3                          

. . 

. 

ตัวชี ้(Pointer) สถานะกระบวนการ 

(Process State)  

เลขที่กระบวนการ 

(Process Number)  

ตัวนับระบุต าแหน่งค าสั่ง 

(Program Counter)  

เรจิสเตอร์ (Registers)  

การจ ากัดหน่วยความจ า 

(Memory Limits)  

รายการไฟลท์ี่เปิด 

(List of Open Files)  

… 
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         4. กำรจัดตำรำงกำรท ำงำนของหน่วยประมวลผล (CPU-Scheduling 

Information) ข้อมูลที่เก็บอยู่จะเกี่ยวของกับการจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการ 

(Process Priority) ตัวช้ีไปยังที่แถวคอย (Queues) และตัวแปรเสริม (Parameters) อื่นๆ ที่จัดเก็บ

อยู่ในตารางการท างานของหน่วยประมวลผล                 

         5. กำรจัดกำรข้อมูลภำยในหน่วยควำมจ ำ (Memory-Management 

Information) ประกอบด้วยเรจิสเตอร์ที่ใช้เก็บค่าของต าแหน่งต่ าสุดของแต่ละกระบวนการ 

(Base Register) และเก็บค่าขนาดของแต่ละกระบวนการ (Limit Register) ลงบนตารางหน้า  

(Page Table) หรอืตารางเซกเมนต์ (Segment Tables) ขึน้อยู่กับระบบการจัดการหนว่ยความจ า 

(Memory System) ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่เลือกใช้                         

         6. บัญชีข้อมูล (Account Information) เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับจ านวนของ

หน่วยประมวลผลที่ใช้ (Amount CPU) เวลาที่ใช้งานจริง ๆ เวลาทั้งหมด (Limit Times) บัญชี

ตัวเลข (Account Numbers) งาน (Job) และจ านวนกระบวนการที่มีอยู่ (Process Numbers)      

         7. สถำนะอุปกรณ์รับเข้ำหรอืส่งออก (I/O Status Information) เป็นข้อมูลที่

มีไว้ส าหรับแสดงรายการการจัดสรร (Allocated) การใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผลหรือ

อาจจะเป็นการเปิดไฟล์ของแต่ละกระบวนการ                  

    6.1.4 สำยโยงใย (Threads) เริ่มต้นของการพัฒนาระบบปฏิบัติการนั้น ภายใน

กระบวนการจะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยเพียงสายโยงใยเดียวเท่านั้น (Single Thread) ที่ได้

กระท าการ (Execution) ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้กระบวนการหนึ่ง

สามารถที่จะมีสายโยงใยภายในกระบวนการจ านวนมากได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกับ

หนว่ยกระท าการให้สามารถ ที่จะประมวลผลสายโยงใยพร้อม ๆ กันและเป็นอิสระต่อกันได้ ท า

ให้ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการรวดเร็วขึ้น  โดยเรียกการท างานแบบนี้ว่า 

“Multithreading” (ชูเกียรต ิวรสุชีพ, 2558)   

6.2 กำรจัดตำรำงกระบวนกำร (Process Scheduling) 

      จุดประสงค์หลักของระบบการท างานต้องกระท าการแต่ละกระบวนการได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่ (CPU Utilization) 

ดังนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบเพื่อช่วยในการจัดการกับกระบวนการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงสถานะอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการความถี่ของกระบวนการ  ในการสับเข้า

และสับออกเพื่อเข้าไปใช้งานหน่วยประมวลผลการ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานชุดค าสั่ง
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ได้ขณะที่กระบวนการนั้น ๆ ถูกกระท าการอยู่ ดังนั้นการจัดตารางการท างานของกระบวนการ

จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้อ่ง แสดงได้ดังภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

 

    

 

   

    

 

 

ภำพท่ี 6.3 แสดงแผนภาพการท างานของหน่วยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะ       

     ระหว่าง 2 กระบวนการ (Diagram Showing CPU Switch from Process to Process)

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012 

     6.2.1 กำรจัดตำรำงแถวคอย (Scheduling Queues) เมื่อกระบวนการถูกน าเข้า

ระบบ จะถูกบรรจุลงไปในแถวคอยการท างานโดยที่กระบวนการที่มีอยู่ภายในหน่วยความจ า

หลักอยู่ในสถานะพร้อม (Ready) และสถานะคอย (Wait) เพื่อจะถูกกระท าการและถูกจัดเก็บ

ลงบนรายการ เรียกสถานะนี้ว่า สถานะพร้อมของแถวคอย (Ready Queue) โดยที่สถานะ

พร้อมของแถวคอยหัว (Ready Queue Header) ภายในรายการ (Lists) จะมีตัวชี้ (Pointers) เพื่อ

ชี้ไปยังต าแหน่งแรกและต าแหน่งสุดท้ายของบล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control 

ก ำลังกระท ำกำร 

 (Executing) 
กำรขัดจังหวะ/ค ำสั่งเรียกระบบ 

(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 
(Save State into PCB0)  

กระบวนการแรก               ระบบปฏิบัติการ              กระบวนการที่สอง       

(Process P0)            (Operating System)                 (Process P1)

  

 

    (Process P0) 

ก ำลังกระท ำกำร 

 (Executing) 

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 

(Reload state from PCB1)  

ก ำลังกระท ำกำร 

(Executing) 

กำรขัดจังหวะ/ค ำสั่งเรียกระบบ 

(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 

(Save State into PCB0)  

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 

(Reload state from PCB1)  

เดินเครื่องเปล่ำ 

(Idle) 

เดินเครื่องเปล่ำ 

(Idle) 

เดินเครื่องเปล่ำ 

(Idle) 

. . . 

. . . 
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Block: PCB) อีกทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มจ านวนบล็อกควบคุมกระบวนการและมีขอบเขตของตัวชี้ 

เพื่อชี้ไปยังบล็อกควบคุมกระบวนการตัวถัดไปได้ ซึ่งระบบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยหลาย ๆ 

กระบวนการ ดังนั้นพื้นที่บนจานบันทึกอาจเดินเครื่องเปล่าเมื่อมีการร้องขอการใช้งานอุปกรณ์

รับเข้าหรือส่งออกจากบางกระบวนการ ซึ่งกระบวนการจ าเป็นต้องคอยเพื่อใช้พื้นที่บนจาน

บันทึก โดยรายการ (List) ของกระบวนการที่คอยใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก เรียกว่า 

แถวคอยการใช้งานอุปกรณ์ โดยแต่ละกระบวนการจะมีแถวคอยใช้งานอุปกรณ์เป็นของตัวเอง 

แสดงได้ดังภาพที ่6.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

ภำพที่ 6.4 แสดงสถานะพร้อมของแถวคอยและล าดับการใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผล          

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012     

     

  Head  

 Tail Registers 

 

หัวแถวคอย 

(Queue Header) 
บล็อกควบคุม

(PCB7) 
สถานะพร้อมของ

แถวคอย  

(Ready Queue) . . . 

 
 Registers  

 

บล็อกควบคุม

(PCB2) 

. 

 Head  

 Tail 

 เทปหน่วยที่ 1 

(Mag Tape Unit1)  

 Head  

 Tail 

 เทปหน่วยที่ 2 

(Mag Tape Unit2)  

 Head  

 Tail 

 จานบันทึกหน่วยที่ 1 

(Disk Unit1)  

 Head  

 Tail 

 อุปกรณ์แสดงผล

หน่วยที่ 1 

(Terminal Unit1)  

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB3) 

. . 

. 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB14) 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB6) 

 
 

 

บล็อกควบคุม

(PCB5) 

. . 
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 โดยปกติการแสดงการจัดตารางล าดับของกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับแผนภาพแสดงล าดับ

การท างาน (Queuing Diagram) แสดงได้ดังภาพที่ 6.5 ซึ่งกรอบสี่เหลี่ยมแสดงแถวคอยการ

ท างานและรูปวงรีแสดงทรัพยากรที่ค่อยให้บริการแถวคอยการท างาน โดยประกอบด้วย

แถวคอยที่แสดงสถานะพร้อมและกลุ่มของอุปกรณ์ที่แถวคอยเรียกใช้ (Device Queue) และ

ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของกระบวนการท างานในระบบ เริ่มต้นโดยที่กระบวนการใหม่  

(New Process) ถูกใส่ลงในสถานะพร้อมของแถวคอยและคอยจนกระทั้งถูกเลือกเพื่อเข้าไป

กระท าการโดยโปรแกรมเลือกจ่ายงาน ในหน่วยประมวลผลกลาง โดยระหว่างการด าเนินการ

อยู่นั้นอาจมเีหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้    

     1. การร้องขอเพื่อใช้งานอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก ถูกจัดให้รอในแถวคอย         

     2. การสรา้งกระบวนการย่อยและคอยจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ       

     3. การย้ายกระบวนการออกจากหน่วยประมวลผลกลาง เนื่องจากมีการขัดจังหวะ 

         (Interrupt) และเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะพร้อมของแถวคอย  

 

 

 

 

 

 

 

                      

ภำพท่ี 6.5 แสดงแผนภาพการท างานของแถวคอยของการจัดตารางกระบวนการ  

      (Queuing-Diagram Representation of Process Scheduling)                     

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

สถานะพร้อมของแถวคอย 

(Ready Queue)  

ร้องขอการใชง้านอุปกรณ์ 

(I/O Request)  

หมดเวลาใชง้านอุปกรณ์ 

(Time Slice Expired)  

    กระบวนการย่อย  

(Fork a Child) 

คอยให้เกิดการขดัจังหวะ     

(Wait for an Interrupt)  

แถวคอยอุปกรณ์ 

 (I/O Queue) 

ซพียี ู

I/O 

กระท าการกระบวนการย่อย 

(Child Executes) 

เกิดเหตกุารณ์ขัดจังหวะ 

(Interrupt Occurs) 
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       6.2.2 กำรจัดตำรำงกำรท ำงำน (Scheduler) เป็นวิธีการจัดการกระบวนการ ที่

เหมาะสมโดยรับเข้าหรือส่งออกจากตารางแถวคอย ซึ่งเป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการใน

ระบบงานแบบกลุ่มการจัดการกระบวนการมักจะน าไป เก็บพักไว้ช่ัวคราว ณ อุปกรณ์

หนว่ยความจ าส ารองที่มคีวามจุขนาดใหญ่ (Mass-Storage Device) เช่น จานบันทึก เป็นต้น ซึ่ง

มีวธิีการจัดตารางการท างานหลายวิธี ดังนี้                                              

          1. การจัดตารางการท างานระยะยาว ( Long-term scheduler) หรือเรียกวิธีนี้ว่า 

การจัดตารางงานวิธีนี้การท างานจะท าการเลือกกระบวนการที่ เก็บพักไว้ช่ัวคราวแล้วท าการ

บรรจขุ้อมูลเข้ามาในหน่วยความจ าเพื่อท ากระท าการความถี่ในกระท าการจะถูกเรียกใช้ไม่บ่อย

มากนักระหว่างการสรา้งกระบวนการขึน้ในระบบ นอกจากนี้การจัดตารางการท างานระยะยาว

จะท าการควบคุมระดับของการท างานหลาย ๆ ชุดค าสั่งพร้อมในระหว่างกระท าการ 

         2. การจัดตารางการท างานระยะกลาง (Medium-term scheduler) โดยแต่ละ

ระบบปฏิบัติการจะมีวิธีการจัดตารางการท างานที่ต่างกัน เช่น ระบบการแบ่งช่วงเวลา (Time-

Sharing Systems) ซึ่งกระบวนการที่เข้ามาใช้งานในหน่วยความจ ามีการสับค่าเข้าและสับค่า

ออก (Swapped in/Swapped Out) เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที ่6.6                     

         3. การจัดตารางการท างานระยะสั้น (Short-term scheduler) หรือเรียกวิธีนี้ว่า

การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง วิธีนี้การท างานจะท าการเลือกกระบวนการที่อยู่ในสถานะ

พร้อมเพื่อน ามากระท าการและจัดสรรเนื้อที่การใช้งานประมวลผลกลางกลางให้กับ

กระบวนการนัน้ที่เลือกมา (อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, 2553) 

 

 

 

 

 

                      

ภำพท่ี 6.6 แสดงแผนภาพการเพิ่มวิธีการจัดตารางการท างานระยะกลาง           

     (Addition of Medium-Term Scheduling to The Queuing Diagram)            

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

แถวคอยเพื่อใชง้านอุปกรณ์ 

 (I/O Waiting Queue) 

ซพียี ู

I/O 

สถานะพร้อมของแถวคอย 

(Ready Queue)  

 

การสับค่ากระบวนการเพียงบางส่วนออกไปกระท าการ 

(Partially Executed Swapped-Out Processes) 

 

สับค่ำเข้ำ (Swap in) สับค่ำออก (Swap out) 

จบกำรท ำงำน (End) 
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      6.2.3 กำรสลับกระบวนกำรท ำงำน (Context Switch) เป็นวิธีการสลับ 

(Switching) ให้กระบวนการอื่นเข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อจัดเก็บค่าสถานะเดิม

ของกระบวนการ (Old Process) ก่อนหน้า ขณะเดียวกันก็จะท าการบรรจุและจัดเก็บค่าสถานะ

ให้กับกระบวนการใหม่ (New Process) โดยลักษณะการด าเนินงานดังกล่าว เรียกว่า การสลับ

กระบวนการท างานโดยการสับกระบวนการท างาน จะอยู่ภายในบล็อกควบคุมกระบวนการซึ่ง

จัดเก็บค่าเรจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลางไว้โดยสถานะของกระบวนการ  

6.3 กำรด ำเนินกำรกับกระบวนกำร (Operations on Processes)    

              

      กระบวนการ ต่างๆ ที่อยู่ในระบบสามารถประมวลพร้อมกันได้ภายในเวลาเดียวกัน 

ขณะเดียวกันการสร้าง (Create) และลบ (Delete) กระบวนการก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องมีกลไกหรือความสามารถในการสร้างกระบวนการ  

ขึ้นมาและเมื่อกระบวนการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Process Termination) ก็สามารถที่จะลบ

กระบวนการนัน้ทิ้งไปได้ ซึ่งสามารถอธิบายการด าเนินกับกระบวนการตา่งๆ ได้ดังนี ้

                                       

      6.3.1 กำรสร้ำงกระบวนกำร (Process Creation) กระบวนการอาจจะสร้าง

ขึ้นมาใหม่โดยผ่านทางโปรแกรมเรียกระบบ (System Call) โดยเรียกกระบวนการที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาใหม่นี้ว่า กระบวนการพ่อหรือแม่ (Parent Process) และเรียกกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้น

ภายหลังว่า กระบวนการลูก (Children Process) นอกจากนี้แต่ละกระบวนการก็สามารถที่จะ

สร้างกระบวนใหมต่ามล าดับในรูปแบบต้นไม ้แสดงได้ดังภาพที ่6.7   

       โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจะต้องการใช้ทรัพยากร เช่น เวลาใช้งานหน่วย

ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า ไฟล์ อุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออก เป็นต้น เพื่อจะให้งานที่

ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ เมื่อกระบวนการได้สร้างกระบวนการย่อยขึ้นมา กระบวนการย่อย 

อาจจะใช้งานทรัพยากรได้โดยตรงจากระบบปฏิบัติการหรือใช้งานผ่านกลุ่มงานย่ อยของ

กระบวนการพ่อหรือแม่ก็ได้และเมื่อหลังจากประมวลผลกระบวนการ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องคืน

ทรัพยากรที่ใช้ในการท างานกลับคืนสู่ระบบ และกระบวนการก็จะลบหรือท าลายทิ้งตามกลไก

การท างานของระบบปฏิบัติการ 
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 ภำพท่ี 6.7 แสดงโครงสร้างตน้ไม้ในการสร้างกระบวนการใหม่ของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์        

       (A Tree of Processes on a typical UNIX System)  

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012         

                                            

      6.3.2 กำรสิ้นสุดกระบวนกำร (Process Termination) จะเกิดขึ้นเมื่อค าสั่ง

สุดท้ายถูกประมวลผลจนแล้วเสร็จและส่งค าถามไปยังระบบปฏิบัติการว่าจะท าการลบ

กระบวนการนี้เพื่อออกจากระบบหรือไม่ โดยเรียกใช้บริการของโปรแกรมเรียกระบบ ณ จุดนี้

กระบวนการ จะส่งข้อมูลออกไปยังกระบวนการพ่อหรือแม่ (Parent) ก็ได้ ดังนั้นกระบวนการ

พ่อหรือแม่ยังสามารถท างานหรือสร้างกระบวนการลูกขึ้นมาใหม่ได้ ตามต้องการ โดย

กระบวนการพ่อหรือแมส่ามารถที่จะยกเลิกการท างานของกระบวนการลูก (Children) ได้หลาย

เหตุผล ดังนี้                         

          1. กระบวนการลูก ใช้บางทรัพยากรที่มีอยู่ ในระบบมากเกิ นไป ดังนั้น

กระบวนการพ่อหรือแม่จ าเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบสถานะของกระบวนการลูกด้วย 

   2. งานที่มอบหมายให้กับกระบวนการลูกไม่มคีวามจ าเป็น           

   3. เมื่อกระบวนการพ่อหรือแม่กระท าการแล้วเสร็จ กระบวนการลูกจะไม่

สามารถท างานต่อได้  ต้องสิน้สุดการท างานเหมอืนกัน ปรากฏการณ์ลักษณะนี้มักเรียกว่า การ

สิน้สุดการเชื่อมโยง (Cascading Termination) ซึ่งถูกด าเนนิการโดยระบบปฏิบัติการ 
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6.4 กำรร่วมกันของกระบวนกำร (Cooperating Process) 

  

      กระท าการกระบวนการพร้อมกันในระบบปฏิบัติการ แต่ละกระบวนการอาจจะเป็น

อิสระจากกัน (Independent) โดยเมื่อกระบวนการหนึ่งก าลังประมวลผลอยู่จะไม่มีส่งผลกระทบ 

กับอีกกระบวนการหนึ่งหรือการร่วมกันของกระบวนการ (Cooperating) ถ้ากระบวนการหนึ่ง

ก าลังประมวลผลอยู่จะมีผลกระทบกับอีกกระบวนการหนึ่ง เพราะมีการใช้ข้อมูลบางชนิด

รวมกันอยู่ โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะก าหนดสภาพแวดล้อมที่จะอนุญาตให้มีการร่วมกันของ

กระบวนการด้วยเหตุผลทั่วไปต่อไปนี้ 

           1. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน (Information Sharing) เช่น การใช้

ไฟล์ร่วมกัน (Shared File) เป็นต้น           

          2. การเพิ่มความเร็วในการค านวณ (Computation Speedup) กรณีที่ต้องการให้

งานที่กระท าการเร็วขึ้น จ าเป็นต้องแบ่งงานออกเป็นงานย่อย (Subtask) โดยแต่ละงานย่อยจะ

กระท าการในรูปแบบคู่ขนาน (Parallel) ดังนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัว

ประมวลผลหลายตัว (Multiple Processing Elements) เช่น หน่วยประมวลผลกลางหรือช่องของ

การรับเข้าหรอืส่งออก (I/O Channels) เป็นต้น                              

          3. การแบ่งเป็นมอดูล (Modularity) เป็นการแบ่งกระบวนการที่มีอยูในแต่ละ

กระบวนการออกเป็นมอดูลย่อย ๆ                        

          4. ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง ผู้ใช้แต่ละอาจจะท างานได้

หลาย ๆ งานภายในเวลาเดียวกัน เช่น การตรวจแก้ (Editing) การพิมพ์ (Printing) และการแปล

โปรแกรมในระบบขนาน (Compiling in Parallel) เป็นต้น 

 

6.5 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกระบวนกำร (Interprocess Communication) 

  

     ในระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่สามารถที่จะประมวลผลได้หลายๆ ชุดค าสั่งใน

เวลาเดียวกัน (Multiprogramming) มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย 

รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรและใช้งานกระบวนการร่วมกันได้ เรียกวิธีการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลแบบนี้ว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication: IPC) 

โดยที่ระบบจะมีกลไกการท างานโดยจะอนุญาตให้แต่ละกระบวนการติดต่อและส่งข้อมูลแบบ

ประสานเวลา โดยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างต าแหน่งเดียวกัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กระบวนการ สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้                                            
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      6.5.1 ระบบกำรส่งข้อควำม (Message-Passing System) ซึ่งหน้าที่ของระบบ

การส่งข้อความจะยอมให้กระบวนการติดต่อสื่อสารกับกระบวนการอื่นโดยไม่ต้องการที่จะใช้

ทรัพยากรหรือข้อมูลร่วมกัน เพียงต้องการที่จะส่งข้อความด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารกับไม

โครใจกลาง (Microkernels) เท่านัน้ ปกติการบริการแบบนีจ้ะค านงึถึงผู้ใชก้ระบวนการ เป็นหลัก 

โดยการด าเนินการจะอยู่ภายนอกใจกลาง ซึ่งการสื่อสารของผู้ใช้กระบวนการทั้งหมดจะ

เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อความเท่านั้น และการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ โดยจะใช้

ตัวด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 2 ตัว คือ ตัวส่งข้อความ (send (message)) และตัวรับข้อความ 

(receive (message)) โดยมีตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสาร (Communication Link) เพื่อส่งข้อความ

ระหว่าง 2 กระบวนการ         

      วิธีการทางกายภาพที่สามารถน าไปใช้จัดการกับการเชื่อม โยงระหว่างตัว

ด าเนนิการสง่และตัวด าเนินการรับข้อความ (Send/Receive Operations) ท าได้ดังนี้  

           1. วิธีการสื่อสารทางตรงหรอืทางออ้ม (Direct or Indirect Communication) 

          2. วิธีการสื่อสารแบบสมมาตรหรืออสมมาตร (Symmetric or Asymmetric 

       Communication) 

          3. วิธีการพักข้อมูลทีชั่ดแจง้หรอือัตโนมัติ (Automatic or Explicit Buffering) 

           4. วิธีการส่งแล้วท าส าเนาหรือส่งแล้วท าการอ้างอิง (Send by Copy or Send 

       by Reference) 

           5. วิธีการระบุขนาดของข้อความที่คงที่หรอืขนาดของข้อความที่แปรผัน  

       (Fixed-Sized or Variable-Sized Massage)  

      6.5.2 กำรระบุช่องทำงสื่อสำร โดยกระบวนการที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กันต้องมกีารช่องทางในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารแบบทางตรง (Direct Communication) หรือ

การสื่อสารแบบทางออ้ม (Indirect Communication) เป็นต้น               

   6.5.2.1 กำรสื่อสำรแบบทำงตรง (Direct Communication) เป็นวิธีการ

ติดตอ่สื่อสารโดยตรงระหว่างกระบวนการ โดยระบุชื่อผูส้่งต้นทางและผู้รับปลายทางให้ถูกต้อง

โดยใช้ของค าสั่งที่ตดิต่อสื่อสารระหว่างกันดังนี้       

        การระบุต าแหน่งแบบสมมาตร (Symmetry)              

    Send (P, message) หมายถึง ส่งข้อความข่าวสารไปยังกระบวนการ P 

            Receive (Q, message) หมายถึง วิธีการรับข้อความขา่วสารจาก 

    กระบวนการ Q โดยการเชื่อมโยงการติดตอ่สื่อสารประกอบด้วย 

    คุณสมบัติดังต่อไปนี้       
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           1. สร้างการเชื่อมโยงเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ ทุกคู่ (ผู้

       ส่งและผูร้ับ) อย่างอัตโนมัตแิละแตล่ะกระบวนการจะมี                          
       ความสัมพันธ์เมื่อมีการตดิต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกันเท่านั้น       

    2. การเชื่อมโยงของกลุ่มที่แน่นอนระหว่างสองกระบวนการ 

                  3. ระหว่างกระบวนการทุกคู่ (ผูส้่งและผูร้ับ) จะมีเส้นทางการเชื่อมโยง

        ภายเพียงหนึ่งเส้นทางเท่านัน้     

        การระบุต าแหน่งแบบอสมมาตร (Asymmetry)   

    Send (P, message) หมายถึง ส่งข้อความข่าวสารไปยังกระบวนการ 

    Receive (id, message) หมายถึง รับข้อความข่าวสารจากกระบวนการ

    ใด ๆ โดยระบุตัวแปร id เพื่อบอกกลุ่มชื่อของกระบวนการเพื่อใช้ใน

    การติดตอ่สื่อสาร                                                           

   6.5.2.2 กำรสื่อสำรแบบทำงอ้อม (Indirect Communication) เป็นวิธีการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปถึงผู้รับผ่านตัวกลางที่เรียกว่า 

กล่องข้อความหรอืช่องทางการสื่อสารโดยกล่องข้อความจะใช้จัดเก็บข้อความของกระบวนการ

เพื่อจัดส่งไปยังกระบวนการอื่นต่อไปและแต่ละกล่องข้อความจะมีหมายเลขที่ระบุไว้ไม่ซ้ ากัน 

โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการไปยังกระบวนการอื่นๆ ผ่านทางหมายเลขกล่อง

ข้อความที่แตกต่างกันซึ่งระหว่างกระบวนการ สามารถที่จะใช้กล่องขอ้ความร่วมกันได้ โดยการ

สง่และการรับสามารถก าหนดได้ดังนี้               

    Send (A, message)  หมายถึง วิธีการส่งข้อความข่าวสารไปยังกล่อง

    ข้อความ A       

           Receive (A, message)  หมายถึง วิธีการรับข้อความข่าวสารจาก 

    กล่องข้อความ A โดยการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 

    คุณสมบัติดังต่อไปนี้          

        1. สร้างการเช่ือมโยงเพือ่ติดตอ่สื่อสารระหว่างกระบวนการทุก ๆ คู่ 

           (ผูส้่งและผูร้ับ) เฉพาะคู่ที่มีการใชร้่วมกันเท่านั้น  

        2. การเชื่อมโยงของกลุ่มซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังกระบวนการอื่น ๆ 

            มากกว่าสองกระบวนการ           

        3. การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการท าได้หลายเส้นทาง แต่จะมี

            เพียงหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังกล่องข้อความเดียวเท่านั้น
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      6.5.3 กำรส่งข้อควำมแบบประสำนเวลำหรือไม่ประสำนเวลำ เป็นวิธีการส่ง

ข้อมูลในรูปแบบของบล็อกข้อความที่ต้องประสานการส่งหรือการส่งข้อมูลในรูปแบบบล็อก

ข้อความที่ไม่ต้องประสานการส่ง โดยแต่ละรูปแบบจะมรีูปแบบวิธีการส่งและรับข้อความดังนี ้

      รูปแบบกำรส่งข้อควำมประสำนเวลำ (Synchronization) แบ่งออกเป็น 

          1. วิธีการต้องประสานงานจากฝั่งส่ง เป็นวิธีการส่งของกระบวนการในรูปแบบ

บล็อกข้อความ โดยที่ข้อความใหม่จะถูกส่งต่อไปได้ต้องได้รับสัญญาณยืนยันหรือการตอบ

กลับมาจากฝั่งผูร้ับว่าได้รับบล็อกข้อความที่สง่มาครบหมดแล้ว 

          2. วิธีการต้องประสานงานจากฝัง่รับ เป็นวิธีการรับของกระบวนการในรูปแบบ

บล็อกข้อความ โดยที่ฝั่งผู้รับจะต้องรอคอยสัญญาณข้อความจากฝั่งผู้ส่ง โดยฝั่งผู้รับจะไม่

สามารถท างานอย่างอื่นต่อไปได้ตอ้งรอจนกว่าบล็อกข้อความจะถูกส่งมาจนครบแล้ว 

      รูปแบบกำรส่งข้อควำมไม่ประสำนเวลำ (Asynchronization) แบ่งออกเป็น 

          1. วิธีการไม่ต้องประสานงานจากฝั่งส่ง เป็นวิธีการส่งของกระบวนการ ใน

รูปแบบบล็อกข้อความ โดยที่ขอ้ความใหม่จะถูกส่งต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอสัญญาณยืนยัน หรือ

การตอบกลับมาจากฝั่งผูร้ับว่าได้รับบล็อกข้อความที่ส่งไปแล้ว โดยฝั่งผู้รับจะต้องมีที่พักข้อมูล 

ส าหรับจัดเก็บข้อความที่ได้รับมาจากฝั่งผูส้่งข้อความมา 

          2. วิธีการไม่ต้องประสานงานจากฝั่งรับ เป็นวิธีการรับของกระบวนการใน

รูปแบบบล็อกข้อความ การรับข้อความในรูปแบบนี้ ฝั่งผู้รับสามารถท างานอย่างอื่นไปพร้อมๆ 

กันได้โดยไม่ต้องรอข้อความตอบกลับมา 

          6.5.4 กำรปรับอัตรำ (Buffering) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบทางตรง 

หรือการสื่อสารแบบทางอ้อม การแลกเปลี่ยนข้อความข่าวสาร การลดขนาดของกระบวนการ

เพื่อสื่อสารภายในแถวคอยช่ัวคราว การจัดการเกี่ยวกับแถวคอยสามารถกระท าได้ 3 ทาง

ดังตอ่ไปนี ้

   1. ความจุเป็นศูนย์ (Zero Capacity) แถวคอยมีความจุสูงสุดมีขนาดเท่ากับ 0 

ดังนั้นการเชื่อมโยงจะไม่มีข้อความที่คอยอยู่ในแถวคอย ในกรณีนี้  ผู้ส่งจะส่งข้อความ

ประสานกันจนกระทั้งผูร้ับได้รับข้อความน้ัน       

   2. ความจุมีขอบเขต (Bounded Capacity) แถวคอยมีความจุเต็มขอบมีขนาด

เท่ากับ n ดังนั้นข้อความทั้งหมดจ านวน n สามารถที่จะลดขนาด (Resize) ภายในแถวคอย ถ้า

แถวคอยไม่เต็มเมื่อมีขอ้ความใหมส่่งเข้ามาจะถูกจัดเก็บลงในแถวคอยโดยอัตโนมัติ  
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   ผูส้่งสามารถที่จะกระท าการข้อมูลตอ่ไปได้โดยไม่ตรงรอการเชื่อมโยงที่มีความ

จุมีขอบเขต อย่างไรก็ตามถ้าการเชื่อมโยงเต็ม ผู้รับต้องส่งข้อความประสานกันระหว่าง

กระบวนการว่ามีเนื้อที่ว่างในแถวคอยที่สามารถใช้งานได้หรือไม่    

   3. ความจุไม่มีขอบเขต (Unbounded Capacity) แถวคอยมีความจุไม่มีขอบเขต 

ดังนั้นทุก ๆ จ านวนข้อความสามารถรอคอยอยู่ในแถวคอย ผู้ส่งไม่จ าเป็นต้องส่งข้อความ

ประสานกัน 
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สรุป   
     หนา้ที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ก็คือการจัดสรรทรัพยากรของระบบ

การท างานที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สิ่งที่เกี่ยวข้องหลักก็คือ กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการท างานตามค าสั่ง

ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันกับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

     กระบวนการ ไม่ได้หมายถึงการท างานหรือชุดค าสั่งที่ก าลังประมวลผลในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะรวมถึงส่วนของข้อความ (Text Section) ที่ประกอบไป

ด้วยตัวนับระบุต าแหน่งค าสั่ง (Program Counter) และรายละเอียดของเรจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดการ

และจัดสรรเวลาการท างานเป็นอย่างดี เพื่อให้ วิธีการด าเนินงานแบบต่างๆ เกี่ยวกับ

กระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    สถานะของกระบวนการ (Process State) การด าเนินการของกระท าการของแต่ละ

กระบวนการ จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของการท างานที่เกิดขึ้น ดังนี้   

   New เพื่อแสดงถึง การสรา้งกระบวนการใหม่     

   Runing เพื่อแสดงถึง ค าสั่งทีไ่ด้รับการกระท าการ    

   Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่รอคอยหตุการณบ์างเอย่าง   

   Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่รอใช้งานหนว่ยประมวลผลกลาง  

   Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการที่กระท าการเสร็จสิน้แลว้ 

    จุดประสงค์หลักของระบบการท างานต้องกระท าการแต่ละกระบวนการได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่ (CPU Utilization) 

ดังนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบเพื่ อช่วยในการจัดการกับกระบวนการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงสถานะอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการความถี่ของกระบวนการ (ในการสับเข้า

และออกเพื่อเข้าไปใช้งานหน่วยประมวลผลการ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานชุดค าสั่งได้

ขณะที่กระบวนการนั้น ๆ  ถูกประมวลผลอยู่   
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     กระบวนการ ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบสามารถประมวลพร้อมกันได้ภายในเวลาเดียวกัน 

การสรา้งและลบกระบวนการก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้อง

มีกลไกหรอืความสามารถในการสร้างกระบวนการ โดยเมื่อกระบวนการได้ด าเนินการเสร็จสิ้น

ก็สามารถที่จะลบกระบวนการนัน้ทิ้งไปได้  

     ในระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่สามารถที่จะประมวลผลได้หลาย ๆ ชุดค าสั่งใน

เวลาเดียวกัน (Multiprogramming) มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย 

รวมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรและใช้งานกระบวนการร่วมกันได้ ซึ่งบางครั้งเราจะเรียกวิธีการ

ติดตอ่สื่อสารแบบนีว้่า การตดิต่อ สื่อสารระหว่างกระบวนการ (Pradeep K. Sinha, 2007) 
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ค ำถำมทบทวน        
1. จงอธิบายการเปลี่ยนสถานะต่างๆ ของการด าเนินการของกระท าการของแต่ละกระบวนการ            

2. บล็อกควบคุมการท างาน (Task Control Block) มีหน้าที่อะไรและท างานอย่างไร      

3. Multithreading คืออะไร จงอธิบายพอสังเขป                    

4. จงแสดงแผนภาพการท างานของหน่วยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะระหว่าง 2 

 กระบวนการว่ามีวธิีการท างานอย่างไร       

5. ในหน่วยประมวลผลกลาง โดยระหว่างการด าเนินการอยู่นั้นอาจมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

 หนึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง      

6. จากแผนภาพที่ให้มา จงอธิบายแผนภาพการจัดตารางการท างาน (Scheduler) ที่ให้มาอย่าง

 ละเอียด 

 

 

 

 

 

                                       

 ที่มา : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

 7. จงอธิบายวิธีการจัดตารางการท างาน (Scheduler) ต่อไปนี ้  

 7.1 การจัดตารางการท างานระยะยาว (Long-term scheduler)     

 7.2 การจัดตารางการท างานระยะกลาง (Medium-term scheduler)  

 7.3 การจัดตารางการท างานระยะสั้น (Short-term scheduler)       

8. การสิน้สุดกระบวนการ (Process Termination) เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างจงอธิบาย              

9. ผู้ใช้สามารถที่จะก าหนดสภาพแวดล้อมที่อนุญาตให้มีการท างานร่วมกันของกระบวนการ

 ด้วยเหตุผล ใดได้บ้าง          

 

แถวคอยเพื่อใชง้านอุปกรณ์ 

ซพียี ู

I/O 

สถานะพร้อมของแถวคอย  

 

การสับค่ากระบวนการเพียงบางส่วนออกไปกระท าการ) 

 

สับค่าเขา้ สับค่าออก  

จบการท างาน  
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10. วิธีการทางกายภาพที่สามารถน าไปใช้จัดการกับการเชื่อมโยงระหว่างตัวด าเนินการส่งและ

 ตัวด าเนินการรับข้อความท าได้อย่างไร     

11. จงอธิบายวิธีการตดิต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication)  

 11.1 วิธีระบบการส่งข้อความ     

 11.2 วิธีการระบุช่องทางสื่อสาร  

 11.3 วธิีการส่งข้อความแบบประสานเวลาหรอืแบบไม่ประสานเวลา  

 11.4 วิธีการปรับอัตรา           

12. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการสื่อสารทางแบบตรงและการสื่อสารแบบทางอ้อมว่ามี

 วิธีการตดิต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการอย่างไร  
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                       บทที่ 7 

                                 กรณศีึกษำ  

   ระบบปฏิบัตกิำรวินโดวส์ (Windows Operating System)                                        

         เนื่องจากความยากในการใช้งานระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System) 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทไมโครซอฟต์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า วินโดวส์ 

ที่มีลักษณะการโต้ตอบกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิกแลดูสวยงามและน่าใช้งาน

ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการของบริษัทแอปเบิ้ล ซึ่งพัฒนาระบบปฏิบัติการแมคอินทอชโอเอส 

(Mac OS X) ขึน้มาเพื่อให้การใชง้านดอสท าได้ง่ายขึ้น แต่วินโดวส์ก็ยังไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ใช้

งานโดยล าพัง ยังคงต้องท างานอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปฏิบัติการดอส กล่าวคือผู้ใช้

จ าเป็นต้องท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการดอสก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ลงบน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของตน ซึ่งการท างานจะใช้ค าสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่บนดอสได้โดยพิมพ์จาก

แป้นพิมพ์โดยตรงผ่านทางระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งจะท าให้ง่ายและสะดวกกว่ามาก ดังนั้น

จึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows Operating System) เพื่อรองรับการท างาน

ส าหรับผู้ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในองค์กรหรอืหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบงานย่อย การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงของ

ระบบปฏิบัติวนิโดวส์ อธิบายได้ตามหัวข้อตา่งๆ ดังนี้ 

7.1 ประวัติควำมเป็นมำ (History)  

  

     ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยรุ่นแรกจะติดตั้ง

และทดลองใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งใช้ชิพประมวลผลหลายรุ่น เช่น

ซีพียูเบอร์ 80286 80386 และ 80486 และยังสามารถแบ่งตามยุคการพัฒนาได้หลายยุคดังนี้  

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคเริ่มต้น-ยุคท่ี 3 

Windows 1.0 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เป็นผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการรุ่นแรกของบริษัท

ไมโครซอฟท์ ซึ่งพัฒนาขึน้มาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการดอส  

Windows 3.0 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถใช้งานได้ง่ายและ

ยังมีฟีเจอรท์ี่ท าให้ผู้ใชง้านเกิดความคล่องตัวขึ้นกว่าวินโดวส์รุ่นแรก 
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Windows 3.1 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผลด้านกราฟิกส์ใน

รูปแบบการโต้ตอบระหว่างส่วนตอ่ประสานกับผู้ใชแ้บบกราฟิกให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคท่ี 4  

Windows 95 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์อย่างแท้จริงที่สร้าง

ขึ้นมาเพื่อแทนระบบปฏิบัติการดอสและยังได้มีการพัฒนา Windows 98 ในปีค.ศ. 1998 

ออกจ าหน่ายตามมาอีก 

Windows NT พัฒนาขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายที่ต่างจาก Windows 95 โดยมีจดมุ่งหมายในการ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์หลาย

ตัวเข้าด้วยกันโดยที่คอมพิวเตอร์แต่ละตัวสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ซึ่งต่างจาก

ระบบปฏิบัติการ Windows 95 ถึงแม้จะรูปแบบหรือวิธีการใช้งานที่คล้ายกัน โดยค าว่า NT ย่อ

มาจาก New Technology หมายถึงการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการ

เครือข่ายของบริษัทไมโครซอฟท์ที่ต้องการแยกระบบปฏิบัติการตามบ้านออกจาก

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในส านักงานหรือองค์กรทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบเครื่อข่าย ซึ่งแยกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเครื่องแม่ข่ายและส่วนที่เป็นเครื่องลูกข่ายโดยใช้การเชื่อมโยงในรูปแบบ

เครือขา่ยภายในองค์กร ระหว่างเครือ่งลูกข่าย/เครื่องแม่ข่าย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อต้องการ

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แตล่ะตัวสามารถใชท้รัพยากรร่วมกันได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้มาก 

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคท่ี 5  

Windows 2000 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยมีรากฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Windows 

NT ซึ่งพัฒนาต่อจาก Windows NT รุ่นที่ 4 แทนที่จะเรียกการพัฒนาในรุ่นนี้ว่าเป็น  Windows 

NT รุ่นที่ 5 แตท่างบริษัทไมโครซอฟท์ไม่ใช้ชื่อนี้กลับเปลี่ยนไปใช้ชื่อระบบปฏิบัติการนี้ภายใต้ชื่อ 

Windows 2000 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกับ Windows NT รุ่นที่ 4 แต่ใช้ชื่อเรียกต่างออกไป

โดยเครื่องลูกข่ายใช้ช่ือเรียกว่า Windows 2000 Professional สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล  

Windows Millennium พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2000 เป็นวินโดวส์ตระกูล Windows 95/98 รุ่น

สุดท้ายของบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อการค้ารองรับกับปีสหัสวรรษใหม่และท าให้

ทางบริษัทเองมีผลิตภัณฑ์วินโดวส์ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง       

Windows XP Home Edition พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2001 เป็นวินโดวส์รุ่นเดียวกับวินโดวส์เอ็นที

พัฒนาขึ้นมาให้ส าหรับผู้ที่ใช้งานตามบ้าน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อบนเครือข่ายขนาดเล็กที่ไม่

ต้องมีความเข้มงวดในความปลอดภัยมากนัก 
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Windows XP Professional พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2001 เช่นเดียวกับ Windows XP Home 

Edition เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ขนาด 32/64 บิต พัฒนาขึ้นมาใช้งานภาคธุรกิจ สามารถ

เชื่อมตอ่บนเครือขา่ยขนาดเล็กที่ไม่ตอ้งมคีวามเข้มงวดในความปลอดภัยของขอ้มูลในระดับสูง        

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคท่ี 6  

Windows XP Vista พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2006 ได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความมั่นคงและ

ความปลอดภัยของระบบ เช่น เครื่องมือในการซ่อมระบบ การบูต (Boot) ที่รวดเร็ว สนับสนุน

เอกสารในรูปแบบ Metadata  

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคท่ี 7  

Windows 7  พัฒนาขึ้นในปลายปี 2009 มีหน้าตาที่ทันสมัย เปลี่ยนไปจากวินโดวส์รุ่นก่อน ๆ 

อย่างมาก เช่น ชุดค าสั่งต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับตัว Windows ที่ดูจะมีประโยชน์มากกว่าวินโดวส์

รุ่นที่ผ่าน ๆ มาด้านประสิทธิภาพและความเสถียรในการใช้งานสูงกว่าวินโดวส์รุ่นก่อน ๆ มาก 

รวมถึงความสามารถใหม่ ๆ อย่าง Windows XP Mode, Aero Peek, Aero Snap และอื่นๆ อีก

มากมาย รวมทั้งความรู้สกึได้ถึงความสะดวกและเป็นมติรกับผูใ้ชง้าน 

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคท่ี 8  

Windows 8 เริ่มน ามาใช้งานในปลายปี 2011 มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลง

อินเตอรเ์ฟซหลักที่เรยีกว่า "Metro-Styled" มีลักษณะเดียวกับอินเตอรเ์ฟสของระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์โฟน 7 ไม่ใช่แค่การใช้งานบน NoteBook และ PC แต่ระบบปฏิบัติวินโดวส์ 8 ยังท างาน

ได้บนแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น Internet Explorer 10 เชื่อมต่อและใช้

งานร่วมกับสังคมออนไลน์พร้อมสนับสนุนการใช้งานกับอุปกรณ์แบบจอสัมผัสและปรับปรุง

สมรรถนะการท างานให้รวดเร็วขึ้น มีคลังโปรแกรมให้ดาว์นโหลด เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

ความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวของผูใ้ช้และเสถียรภาพของระบบเพิ่มมากขึ้น 

Windows 8.1 เริ่มเปิดให้ยกระดับ (Upgrade) ในเดือนตุลาคมปี 2013 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จากวินโดวส์ 8 เดิม เช่น ระบบค้นหาอัจฉริยะ การปรับพื้นหลัง การใช้งาน SkyDrive, Internet 

Explorer 11, การสร้างสไลด์โชว์และนาฬิกาปลุกอัจฉริยะ เป็นต้น 

 ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ยุคล่ำสุด  

Windows 10 เปิดตัวเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถ

ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์และทุกขนานหน้าจอ เช่น หน้าจอสัมผัส หรือท างานร่วมกับเมาส์และ

คีย์บอร์ดตามปกติ มีฟังก์ชันในการสั่งการด้วยเสียง ร่วมทั้งการรองรับระบบการประมวลผล

บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เช่น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
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เป็นต้น หน้าจอเมนูสามารถย่อหรอืขยายได้ การจัดการโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานอยู่ได้หลาย

รูปแบบ ซึ่งผู้ใช้หลายคนอาจมองว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง Windows 7 และ Windows 8 

นั้นเอง (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรนิทร์ เพ็ชรกุล, 2553) 

 

7.2 หลักกำรออกแบบ (Design Principle) มีเป้าหมายในการออกแบบดังนี้            

   

      7.2.1. ควำมมั่นคง (Security) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีถูกออกแบบให้มี

ความปลอดภัยสูง โดยใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ดังนี้           

      1.1 Kerberos เป็นโพรโทคอลส าหรับพิสูจน์ตัวตนบนระบบเครือข่ายโดยอาศัย

      วิธีการเข้ารหัสขอ้มูลก่อนส่งและสามารถอ่านได้โดยใช้รหัสรว่มเท่านั้น 

   1.2 ACL (Access Control List) เป็นตารางรายการส าหรับก าหนดสิทธิ์ในการ

      เข้าถึงขอ้มูลต่างๆ เชน่ การอา่น (Read) การเขียน (Write) กระท าการ  

      (Execute) เป็นต้น ของผูใ้ช้งานบนระบบเครือขา่ยแต่ละคน   

   1.3 Packet Filter Firewall ใช้ส าหรับตรวจสอบและกลั่นกรองแพ็กเกจที่ผ่าน

              เข้าหรอืออกบนระบบเครือขา่ย 

      1.4 ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

 

     7.2.2 ควำมสำมำรถในกำรขยำยระบบ (Extensibility) ระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์เอ็กพี ก าหนดให้การด าเนินการพื้นฐานของระบบอยู่ในระดับป้องกันภายในใจกลาง 

(Kernel Space) หรอืแบบวิธีป้องกัน (Protection Mode) ส่วนชุดค าสั่งของผู้ใช้จะท างานในระดับ

พื้นที่ในส่วนผู้ใช้ (User Space) โดยด าเนินการผ่านทางสภาพแวดล้อมของระบบย่อย เช่น 

Security Subsystem, OS/2 Subsystem, Win32 Subsystem, POSIX Subsystem เป็นต้น อีกทั้ง

ยังสามารถขยายเพิ่มเติมได้โดยไม่มผีลกระทบต่อการท างานของชุดค าสั่งตลอดจนสามารถเพิ่ม

อุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกได้ง่าย แสดงได้ดังภาพที ่7.1 
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ภำพท่ี 7.1 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมในระดับช้ันของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี  

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

 

     7.2.3 ควำมเชื่อถือได้ (Reliability) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีได้ผ่านการ

ทดสอบการท างานที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยมีการทดสอบรหัสตน้ฉบับ (Source Code) ที่ใช้

งานกว่า 63,000 บรรทัด เพื่อจะได้พบจุดบกพร่อง (Bug) ของส่วนชุดค าสั่งน้อยที่สุด รวมทั้ง

การตรวจสอบค้นหาไดร์เวอร์อัตโนมัติและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (ศัพท์บัญญัติ 

ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

     7.2.4 กำรท ำงำนร่วมกันได้กับระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์และมำตรฐำนกำรต่อ

ประสำนระหว่ำงชุดค ำสั่งและระบบปฏิบัติกำร (Windows and POSIX Application) เป็น

การท าให้ ส่วนชุดค าสั่งส าเร็จรูปต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้กับทุกระบบปฏิบัติการ โดย

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี ถูกออกแบบให้มีระบบติดต่อกับผู้ใช้และส่วนต่อประสาน

โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ตลอดจนส่วนชุดค าสั่งที่พัฒนาโดยใช้มาตรฐาน POSIX (Portable 

กระบวนการผู้ใช้ (Native API Interface)  

Executive  

กระบวนการผู้ใช้ 

(User Process)  

กระบวนการผู้ใช้ 

(User Process)  
 (Dynamic Link Library: DLL)  

สภาพแวดล้อมของระบบย่อย  

(Environment Subsystem) 

ระดับชั้นส าหรับการจัดการกับฮารด์แวร์โดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL)   

Microkernel อุปกรณ์ขับ (Device Driver)

  

 Hardware 

Plug and Play 

Manager  

Security  

Reference Monitor  

Power Manager  I/O Manager  

Object Manager  Configuration  

Manager  

  

Cache Manager  Virtual Memory 

Manager  

ส่วนของผู้ใช้ (User Mode)  

พ้ืนท่ีแกนกลำง (Kernel 

Space) 

Physical Hardware 



140 
 

 

Operating System Interface) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการต่อประสานระหว่างส่วนชุดค าสั่งและ

ระบบปฏิบัติการ โดยมีระบบปฏิบัติยูนิกส์เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุม

ของ Interix ซึ่งเป็นส่วนชุดค าสั่งที่ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของระบบปฏิบัติยู

นิกส์บนเครื่องที่ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี ไม่ต้องแก้ไขส่วนชุดค าสั่ง           

     7.2.5 ควำมมีสมรรถนะสูง (High Performance) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี

ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านของความเร็วในการใช้งานและการตอบสนองผู้ใช้งาน

เนื่องจากมีระบบย่อยที่เรียกว่า การเรียกกระบวนงานภายใน (Local Procedural Call: LPC) ซึ่ง

ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการส าหรับส่วนชุดค าสั่งของเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในเครื่องเดียวกันสามารถ

เรียกใช้งานโดยการส่งข้อความถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

     7.2.6 ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนได้ในทุกระบบ (Portability) ระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์เอ็กพี ถูกออกแบบมาให้สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมของ

ส่วนเครื่องที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการแบ่งระดับช้ันส าหรับการจัดการกับส่วนเครื่องโดยตรง 

(Hardware Abstraction Layer: HAL) ซึ่งท าหนา้ที่เป็นตัวประสานการท างานระหว่างส่วนเครื่อง

และส่วนชุดค าสั่งเพื่อให้การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะท าการซ่อนความ

แตกต่างของส่วนเครื่องจากส่วนใจกลางของระบบปฏิบัติการ ท าให้ส่วนชุดค าสั่งสามารถ

ท างานได้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนเครื่องต่างกัน 

     7.2.7 สนับสนุนและรองรับกำรใช้งำนได้หลำยภำษำ (International Support)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานได้หลายภาษา (National-

Language-Support: NLS) โดยมีส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเป็นชุดค าสั่งพิเศษที่ใช้

ส าหรับก าหนดรูปแบบของวันที่ (Date) เวลา (Time) และสกุลเงิน (Currency) ต่างๆ ทั่วโลก 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบชุดสายอักขระ (String) เพื่อก าหนดชุดอักขระที่แตกต่างกัน (Unicode) 

และสนับสนุนชุดอักขระในกลุ่ม ANSI ด้วยโดยการแปลงไปเป็นอักขระในกลุ่มชุดอักขระที่

แตกต่างกันก่อน โดยชุดอักขระของระบบจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์และสามารถเลือก

ปรับเปลี่ยนได้ตามการตดิตั้งค่าให้กับระบบ 

 

7.3 ส่วนโปรแกรมระบบ (System Components) 

     โครงสรา้งสถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ      

  1. ส่วนผู้ใช้ (User Mode) เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างจ ากัด เพราะต้อง

ป้องกันไม่ให้มี การแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการ โดยออกเป็น 2 

กลุ่มย่อย คอื           
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         1.1 Environment Subsystem เป็นสภาพแวดล้อมการท างานของระบบย่อยที่

      จ าลองเป็นระบบปฏิบัติการที่ตา่งกัน     

         1.2 Protection Subsystem เป็นระบบย่อย ซึ่งท าหน้าที่ในด้านการป้องกันรักษา

      ความมั่นคงให้กับระบบ        

     2. ส่วนใจกลาง (Kernel Mode)  เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างต่างๆ 

อย่างไม่จ ากัด แบ่งออกเป็นระดับช้ัน (Layer) ของแต่ละมอดูล ได้แก่    

         2.1 ระดับช้ันส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware Abstraction 

       Layer: HAL) คือ ระดับช้ันของส่วนชุดค าสั่งที่ซ่อนความแตกต่างของส่วน

       เครื่องจากส่วนใจกลางของระบบปฏิบัติการ ท าให้ชุดค าสั่งค าสั่งสามารถ

       ท างานได้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนเครื่องต่างกัน   

         2.2 ระดับช้ันใจกลาง จัดเป็นอ็อบเจกต์ (Object) ซึ่งรูปแบบหนึ่งจะ   

       ประกอบด้วยชุดอ็อบเจกต์ 2 ชุด คือ  

            1. ชุดโปรแกรมเลือกจ่ายงาน Dispatcher Object  

            2. ชุดอ็อบเจกต์ประสานการท างานของระบบ แสดงได้ดังตารางที่ 7.1 

               และตารางที่ 7.2   

ตำรำงท่ี 7.1 แสดงชุด Dispatcher Object 

 

 

           

 

 

  

 

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

ค ำอธิบำย (Description) อ็อบเจกต์ (Object) 

 
ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดและท าการประสานการท างาน Event Object 

ควบคุมการไม่เกิดร่วม (Mutual Exclusion) ใน Kernel Mode และ 

User Mode 

Mutant Object 

เป็นอ็อบเจกต์ที่มเีฉพาะใน Kernel Mode เป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดตดิตาย 

(Deadlock) 

ท าหนา้ที่เหมอืนตัวนับเพื่อควบคุมจ านวน Thread ที่ใชท้รัพยากร 

 

Mutex Object เป็นอ็อบเจกต์ที่ด าเนนิงานโดย Kernel และมีความสัมพันธ์กับ 

Process Object 

Thread Object 

จะติดตามเวลาและสัญญาณการขอเวลานอกเมื่อระบบใช้เวลานานๆ

และการขัดจังหวะ (Interrupt) 

Timer Object 
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ตำรำงท่ี 7.2 แสดงชุดการประสานการท างานของระบบ 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    

      2.3 ระดับช้ันกระท าการ เขียนด้วยโปรแกรมภาษาซีประกอบด้วยส่วน

โปรแกรมต่างๆ ภายในประกอบด้วยกระบวนการที่สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งคอมโพเนนต์ที่

อยู่ในชั้นนีป้ระกอบด้วย                                       

            2.3.1 Object Manager ท าหน้าที่ในการจัดการกับออบเจกต์ต่าง ๆ ที่

ท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีรวมไปถึงกระบวนการย่อยภายในสายโยงใย ไฟล์    

สารบบและอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก        

            2.3.2 Virtual Memory Manager ท าหน้าที่ในการจัดการหน่วยความจ า

เสมือนที่อยู่ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี โดยท าการเชื่อมโยงไปยังหน่วยความจ าหลัก ใช้

การจัดการพื้นฐานแบบหน้าขนาด 4 KB เก็บไว้บนจานบันทึก โดยที่แต่ละกระบวนการมี

หน่วยความจ าเสมือนได้ถึง 4 GB โดยแบ่งพื้นที่ 1 GB ส าหรับระบบปฏิบัติการและพื้นที่ 3 GB 

ส าหรับการท างานของกระบวนการ   

ค ำอธิบำย (Description) อ็อบเจกต์ (Object) 

ใช้หยุดการท างานของสายโยงใยที่ก าลังกระท าการ (Execute) อยู่

และเรียกใช้กระบวนงาน (Procedure) 

Asynchronous 

Procedure Call (APC) 

เป็นอ็อบเจกต์ที่รวมการให้บริการขัดจังหวะย่อย (Interrupt 

Service Routine) ไว้ส าหรับการขัดจังหวะหลัก (Interrupt Source) 

Interrupt Object 

เป็นอ็อบเจกต์ที่เรียกใช้รูทีน (Routine) พิเศษโดยอัตโยมัติเมื่อ

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

Power Notify Object 

เป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้สถานะ (Status) เมื่อระบบไฟฟ้าว่าขัดข้อง

หรอืไม่ 

Power Status Object 

ท าหนา้ที่แสดงต าแหน่งของหนว่ยความจ าเสมือน (Virtual 

Memory) และควบคุมข้อมูลที่ส าคัญเพื่อท าการกระท าการ 

(Execute) สายโยงใย (Thread) 

Process Object  

ท าหนา้ที่เก็บค่าเวลาที่ใชใ้นแต่ละการลงรหัส (Code) Profile Object 
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           2.3.3 Process Manager ท าหน้าที่ในการสร้าง (Create) การลบ (Delete) 

กระบวนการและกระบวนการย่อยภายในสายโยงใย                

           2.3.4 Local Procedure Call Facility ท าหน้าที่ส่งผ่านค าร้องขอและ

ผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการลักษณะการท างานจะเหมือนกับการร้องขอเพื่อให้ส่งข้อมูล

ทางไกล (Remote Procedure Call) โดยมากจะใช้การส่งระหว่างเครือข่ายในรูปแบบเครื่องลูก

ข่าย/เครื่องแม่ขา่ย (Client/Server) ผ่านช่องทางเข้า/ออก (Port)        

           2.3.5 I/O Manager ท าหน้าที่ในส่วนจัดการกับระบบไฟล์ (File System) 

โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver) อุปกรณ์ขับระบบเครือขา่ย (Network Driver)  

            2.3.6 Cache Manager ท าหนา้ที่ในส่วนการตรวจสอบเมื่อมีการใช้เนื้อที่

จานบันทึก ว่ามีข้อมูลส่วนนั้นอยู่บนหน่วยความจ าหรือไม่เพื่อสามารถเรียกมาใช้งานได้เร็วขึ้น 

ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์มากกว่าโดยขนาดของแคชจะเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต 

(Dynamic) ขึน้อยู่กับขนาดของหนว่ยความจ าใช้งานได้ในระบบ     

            2.3.7 Security Reference Monitor (SRM) ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึงขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในช่วงเวลาที่มีกระท าการ (Run Time) นอกจากนี้จะท า

การตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้าถึงขอ้มูลของผู้ใช้งานในระบบ    

            2.3.8 Plug and Play Manager ท าหน้าที่แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีอุปกรณ์

ใหม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในขณะที่การปลุกเครื่อง (Boot) เครื่องคอมพิวเตอร์

หรอืขณะที่ระบบก าลังท างานอยู่ 
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ข้อดขีองระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี  คือ การตดิต่อสื่อสารระหว่างมอดูลท าได้ง่าย แสดงได้

ดังภาพที ่7.2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ภำพที่ 7.2 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี (Windows XP)

ที่มำ : Silberschartz, Galvin, Gangne.2012    
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    จากภาพที่ 7.2 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์เอ็กพี (Windows XP) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนผู้ใช้ (User Mode) เป็นส่วนที่สามารถ

เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจ ากัด เพราะต้องป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อระบบปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น Environment Subsystem เป็นสภาพแวดล้อมการ

ท างานของระบบย่อยที่จ าลองเป็นระบบปฏิบัติการที่ต่างกันและส่วนที่เรียกว่า Protection 

Subsystem เป็นระบบย่อยที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงของระบบ 2. ส่วนใจกลาง 

(Kernel Mode) เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างต่างๆ อย่างไม่จ ากัด แบ่งออกเป็น

ระดับช้ัน (Layer) ของแตล่ะมอดูล ได้แก่ ระดับช้ันส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์และระดับช้ัน

แกนกลางจัดเป็นอ็อบเจกต์ (Object) ซึ่งประกอบด้วยชุดโปรแกรมเลือกจ่ายงานและชุดของการ

ประสานการท างานของระบบ  

7.4 สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนย่อย (Environment Subsystems) 

        เป็นกระบวนการที่อยู่ในส่วนของผู้ใช้งานท าให้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี 

สามารถด าเนนิงานชุดค าสั่งที่ถูกพัฒนาจากระบบปฏิบัติการอื่นได้ เช่น Windows 16 Bits, MS-

DOS, POSIX, Character-Based of OS/2 แต่ละระบบงานย่อยจะมี 1 ชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface: API) โดยระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์เอ็กพีจะมี Win32 เป็นระบบงานหลักที่ท าหน้าที่ในการเริ่มต้นทุกกระบวนการที่มี

กระท าการโดย Win32 จะเรียกใช้งานตัวจัดการหน่วยความจ าเสมือนบรรจุชุดค าสั่งและส่ง

สถานะกลับไปยัง Win32 จะท าการตรวจดูว่ามีระบบย่อยที่เหมาะสมว่าด าเนงานอยู่หรือไม่ ถ้า

ไม่มีก็จะเริ่มต้นกระบวนการในส่วนของผู้ใช้แล้วสร้างกระบวนการเพื่อด าเนินงานโปรแกรม

ประยุกต์และส่งการควบคุมไปยังระบบงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยที่ Win32 สามารถแสดงผลในรูป

ของกราฟิกและตัวอักษรได้ โดยที่ตัวอักษรจะแสดงผลเป็นรหัสแอสกี (ASCII) ส่วนกราฟิกจะ

แสดงผลในส่วนของ Windows 

7.5 กำรจัดกำรไฟล์ (File Management)  

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี สนับสนุนการจัดการไฟล์หลายรูปแบบ ดังนี้               

      1. FAT-16 (File Allocation Table-16 Bits) ใช้เลขที่อยู่ขนาด (Address) แบบ 16 บิต 

ขนาดของจานบันทึก สามารถก าหนดพาร์ทิชัน (Partition) มีขนาดได้ไม่เกิน 2 กิกะไบต์ (GB) 
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      2. FAT-32 (File Allocation Table-32 Bits) ใชเ้ลขที่อยู่ขนาด 32 บิต ขนาดของจาน

บันทึก สามารถก าหนดขนาดพารท์ิชันมีขนาดได้ไม่เกิน 2 เทราไบต์ (2TB = 2048 GB) 

      3. NTFS (New Technology File System) เป็นระบบการจัดเก็บไฟล์แบบใหม่ที่

สนับสนุนการท างานงานทั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีและระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นทีใช้

เลขที่อยู่ขนาด 64 บิต ขนาดของจานบันทึก สามารถก าหนดพาร์ทิชันมีขนาดได้ถึง 264 ไบต์ 

(Byte)                               

      4. OS/2 HPFS (High Performance File System) เป็นระบบไฟล์ที่น าไปใช้งาน

ร่วมกับระบบปฏิบัติการโอเอสทู (OS/2) ของ IBM เวอร์ชัน 1.2 HPFS ใช้ส าหรับจัดการไฟล์

ขนาดใหญ่ 2 กิกะไบต์ (GB) บนพื้นที่ของจานบันทึกจ านวนมากได้ (มีขนาดได้สูงสุดถึง 2 เทรา

ไบต์) และก าหนดช่ือไฟล์มีขนาดความยาวได้ถึง 256 ไบต์ แสดงได้ดังตารางที่ 7.3 

ตำรำงท่ี 7.3 แสดงการจัดการไฟล์รูปแบบต่างๆ 

 

  

 

 

 

7.6 กำรเชือ่มโยงเครือข่ำย (Networking)  

       ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี นอกจากจะใช้จัดการกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

แล้ว ยังสนับสนุนการท างานบนระบบเครือขา่ยแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) และเครื่องลูก

ข่าย/เครื่องแม่ข่าย (Client/Server) โดยมีเครื่องมือในการจัดการระบบเครือข่าย การส่งข้อมูล 

การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่ายโดยมีส่วนต่อ

ประสานในเครือขา่ยที่สนับสนุนการท างาน 2 รูปแบบ คือ                                          

     

รูปแบบไฟล์ 

FAT-16 

FAT-32 

NTFS 

OS/2 HPFS 

ขนำด

แอดเดรส 16 บิต 

32 บิต 

 64 บิต 

 64 บิต 

 

ขนำดพำร์ทชิัน 

< 2 กิกะไบต์ 

< 2 เทราไบต์ 

264 ไบต ์

< 2 เทราไบต์ 

 

ควำมยำวของไฟล์ 

80 

128 

128 

256 
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       1. NDIS (Network Device Interface Specification) เริ่มพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 

1989 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft Corporation) และบริษัททรีคอม 

(3Com) เพื่อแยกระบบเครือข่ายออกจากโพรโทคอลในระดับช้ันทรานสปอต์ (Transport) เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลกระทบกับส่วนอื่นที่อยู่ระหว่างระดับช้ัน Data Link Control และ Media Access 

Control รูปแบบของสถาปัตยกรรมเครือข่ายมาตรฐานในชื่อของ "รูปแบบโอเอสไอ (Open 

System Interconnection Model) " และมีโพรโทคอลที่สามารถท างานได้หลายเครือข่ายที่

แตกต่างกัน                     

       2. TDI (Transport Driver Interface) เป็นรูปแบบของโอเอสไอที่ท าหน้าที่ในการ

เชื่อมต่อระหว่างช้ันทรานสปอต์ (Transport) และช้ันเซสช่ัน (Session) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้

โดยแบบที่ต้องมีการสร้างการติดต่อกันก่อน (Connection) และแบบที่ไม่ต้องมีการสร้างการ

ติดตอ่ (Connectionless) ในระหวา่งการสง่ขอ้มูลบนระบบเครือขา่ย 

     7.6.1 โพรโทคอล (Protocol) ซึ่งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีสนับสนุนการ

ท างานกับโพรโทคอลทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้                

      1. SMB (Server Massage Block) เป็นโพรโทคอลที่มีในระบบปฏิบัติการ

ดอส (MS-DOS 3.1) ใช้การส่งค าร้องขอใช้อุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกผ่านทางเครือข่าย โดยมี

สาร (Message) ที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท คือ                    

     1.1 Session Control เป็นค าสั่งเริ่มตน้และจบการเชื่อมตอ่ในการใช้งาน 

         ทรัพยากรร่วมกัน       

      1.2 File เป็นสารที่ใชเ้ข้าถึงไฟล์ในเซิรฟ์เวอร์     

      1.3 Printer เป็นสารเพื่อส่งข้อมูลไปยังแถวคอยพร้อมกับสั่งพิมพง์านจาก 

         เครื่องระยะไกลและรับข้อมูลเพื่อบอกสถานะกลับมา         

       1.4 Message เป็นสารทีใ่ช้ตดิต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพวิเตอร์ตัวอื่น 

      2. NetBIOS (Network Basic Input/output System) เป็นโพรโทคอลที่

พัฒนา ขึ้นมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 ส าหรับเครือข่ายในรูปแบบ Hardware Abstraction Interface 

โดยสร้างการใช้ชื่อลงบันทึกเข้า (Login Name) และสร้างการเชื่อมต่อ (Logical Connection) 

เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Session บนระบบเครือขา่ยทั้งสอง                                

       3. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เป็นโพรโทคอลที่

พัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1985 โดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95 

สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันบนเครือขา่ย  
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ส่วนโพรโทคอลนีจ้ะมขี้อจ ากัด คือ มักจะใช้ช่ือคอมพิวเตอร์เพื่อบอกเลขที่อยู่ที่ไม่สนับสนุนการ

ท างานในรูปแบบการจัดหาเส้นทาง (Routing) จึงมีการพัฒนาโพรโทคอลเพื่อใช้ในเชื่อมต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่างแพลตฟอร์ม (Platform) เข้าด้วยกัน เช่น SNMP (Simple Network 

Management Protocol), DHCP (Dynamic Host-Configuration Protocol), WINS (Windows 

Internet Name Service)  เป็นต้น                 

      4. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) เป็นโพรโทคอลที่ใช้เพื่อ

ตดิต่อ สื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีกับเครื่องลูกข่ายโดยท า

การเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อีกทั้งมียังสนับสนุนการท างานในรูปแบบหลายโพรโทคอ

ลและการเข้ารหัสบบระบบเครื่อขา่ยเสมอืนส่วนบุคคล (Virtual Private Network) อีกด้วย                                                       

      5. Data Link Control เป็นโพรโทคอลที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของฮิวเล็ตเพกการ์ด (Hewlet Package) ผ่านทางระบบ

อินเทอร์เน็ต                             

      6. AppleTalk เป็นโพรโทคอลที่ถูกออกแบบมาให้ท างานบนระบบเครือข่าย

แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ซึ่งถือว่าเครื่องทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายสามารถเป็น

เครือข่ายแม่ (Server) ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องจัดให้บางเครื่องท าหน้าที่เป็นเครื่องบริการที่

ให้บริการโดยเฉพาะขึน้มา เชน่ การใชไ้ฟล์รว่มกัน การใชเ้ครื่องพมิพ์รว่มกัน เป็นต้น         

   7.6.2 กลไกกระท ำกำรข้อมูลแบบกระจำย (Distributed-Processing 

Mechanisms) ถึงแมร้ะบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีจะไม่ใช้ระบบปฏิบัติที่ท างานแบบกระจาย 

แต่กลไกการท างานสามารถที่จะสนับสนุนการกระท าการกับข้อมูลแบบกระจายได้ เช่น 

NetBEUI, Named Pipes and Mailslots, Windows Sockets, ROC และ Network Dynamic Data 

Exchange (NetDDE) (Tom Carpenter, 2011) 

7.7 กำรจัดกำรควำมมั่นคง (Security Management)  

 

    ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีถูกออกแบบให้มีความมั่นคงสูง ระดับมาตรฐาน C2 

ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มกีารก าหนดความมั่นคงในการเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์โดยการใชชื้อ่และรหัสผ่านส าหรับท าการลงบันทึกเข้าสู่ระบบทุกครั้ง โดยที่ผู้ใช้ทุก

คนจะถูกก าหนดการเข้าถึงด้วยรหัสการรักษาความมั่นคงตามแบบมาตรฐาน โดยประกอบด้วย

รหัสฐานสองก าหนดเป็นส่วนหัวแล้วตามด้วยเลขสุ่ม หลักการท างานเมื่อมีผู้ใช้เริ่มต้น

กระบวนการ สายโยงใยภายในกระบวนการจะสามารถด าเนินงานภายใต้รหัสของผู้ใช้หรือกลุ่ม
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ของผู้ใชท้ี่ได้รับอนุญาตจากระบบเท่านั้น ส่วนหลักการพืน้ฐานอื่น ๆ คือ การใช้ตัวควบคุมความ

ปลอดภัย โดยที่ทุกอ็อบเจกต์จะมีตัวควบคุมความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับตัวเองเพื่อแสดงให้เห็น

ว่าผู้ใช้งานคนใดสามารถด าเนินงานในด้านใดได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีตัวควบคุมความมั่นคงก็จะใช้

รูปแบบหรอืวิธีการเข้าถึงแบบเฉพาะแทน (Access Token) 
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สรุป   
      บริษัทไมโครซอฟต์ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า วินโดวส์ (Windows) ที่มี

ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphic-User Interface: GUI) ใกล้เคียงกับแมคอินทอชโอเอส 

(Mac OS X) เพื่อให้การใช้งานดอสท าได้ง่ายขึ้น แต่วินโดวส์จะยังไม่ใช่ระบบปฏิบัติการจริง ๆ 

เนื่องจากมันจะท างานอยู่ภายใต้การควบคุมของดอสอีกที กล่าวคือจะต้องมีการติดตั้งดอส

ก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และผู้ใช้จะสามารถเรียกใช้ค าสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดอส

ได้โดยผ่านทางวินโดวส์ ซึ่งจะง่ายกว่าการออกค าสั่งโดยพิมพ์จากแป้นพิมพ์โดยตรง รองรับ

การท างานส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ใช้ในภาคธุรกิจทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่ขึ้นมา นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี ถูกออกแบบมาให้สามารถ

ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมของส่วนเครื่องที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการ

แบ่งระดับช้ันส าหรับการจัดการกับส่วนเครื่องโดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL) ซึ่ง

ท าหน้าที่เป็นตัวประสานการท างานระหว่างส่วนเครื่องและส่วนชุดค าสั่งเพื่อให้การท างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะท าการซ่อน ความแตกต่างของส่วนเครื่องจากส่วนใจ

กลางของระบบปฏิบัติการท าให้ส่วนชุดค าสั่งค าสั่งสามารถท างานได้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มี

ส่วนเครื่องต่างกัน 
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ค ำถำมทบทวน                    
1. ในยุคปัจจุบันสามารถแบ่งการพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ออกเป็นกี่รุ่นอะไรบ้าง     

2. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง โดยการน าเทคโนโลยี

 ด้านความปลอดภัยใดมาใช้จงอธิบาย           

3. ชุดการประสานการท างานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีมีอะไรบ้าง                

4. จงอธิบายโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในระดับช้ันต่างๆ ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี  

5. โครงสรา้งบนสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง                        

6. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีสนับสนุนการจัดการไฟล์แบบใดบ้าง                         

7. จงอธิบายวิธีการเชื่อมโยงเครือขา่ย (Networking) ต่อไปนี ้    

 7.1 NDIS (Network Device Interface Specification)             

 7.2 TDI (Transport Driver Interface)                                     

8. จงอธิบายโพรโทคอล (Protocol) ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพีที่สนับสนุนการท างาน

 ต่อไปนี ้             

 8.1 SMB (Server Massage Block)               

 8.2 NetBIOS (Network Basic Input/output System)         

 8.3 NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)         

 8.4 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)     

 8.5 DLC (Data Link Control)           
 8.6 AppleTalk                 

9. กลไกการท างานสามารถที่จะสนับสนุนการกระท าการกับข้อมูลแบบกระจายได้มีอะไรบ้าง     

10. จงอธิบายวิธีการจัดการความปลอดภัย ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
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                     บทท่ี 8 

                             กรณีศึกษำ  

     ระบบปฏิบัติกำรยูนกิซ์ (UNIX Operating System)                                        
  

      ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักวิจัยและผู้พัฒนา

ระบบปฏิบัติการทั่วโลกระบบหนึ่งเพราะมีจุดเด่นด้วยกันหลายประการ เช่น มีความยืดหยุ่น 

(Flexibility) สามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้เข้ากับระบบอื่นได้ตามต้องการ รองรับการ

ท างานทั้งในระบบงานภายในองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ เป็นระบบที่มีส่วน

ชุดค าสั่งโอเพนซอร์ซ (Open Source) ท าให้มีผู้พัฒนาหรือผู้ที่ให้ความสนใจสามารถเข้าไป

ค้นคว้าและศกึษาเรียนรู้ได้ด้วยต้นเอง อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์หรือ

ส่วนเครื่องที่เกี่ยวกับกับระบบอีกด้วย เป็นต้น          

      ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบงานย่อย การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงของ

ระบบปฏิบัติยูนิกซ์อธิบายได้ตามหัวข้อตา่งๆ ดังนี้   

  

8.1 ประวัติควำมเป็นมำ   

      ในปี ค.ศ.1960 สถาบัน MIT (Massascusetts Institute of Technology) และบริษัท 

GE (General Electric) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการภายใต้ชื่อว่า Multics 

เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการให้สามารถท างานร่วมกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ รุ่น GE และมี

ความสามารถท างานในลักษณะแบบเชิงโต้ตอบ (Interactive) กับผู้ใช้อีกทั้งยังมีระบบที่ช่วย

อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานแฟ้ม (File) และข้อมูล (Data) ให้สามารถท างานร่วมกันได้ 

ซึ่งต่อมาได้เกิดปัญหาขึ้นมากมายหลายประการ จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1969 สถาบันวิจัย Bell 

Labs ได้ถอนตัวออกจากโครงการ แต่โครงการก็ยังด าเนินการต่อโดย Ken Thompson และ 

Dennis Ritchie ได้ร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถท างานบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์รุ่น PDP-7 และใช้ชื่อเรียกระบบปฏิบัติการที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ว่า 

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับระบบ Multics ดังนั้นต้นก าหนดของ

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ก็คือ Multics นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อระบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ เปลือกระบบ 

(Shell) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น Version 2 เพื่อท างานบน
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เครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายรุ่น โดนเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น PDP-11/20 โดยใช้ภาษา 

ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) และได้ต่อมา ในปี ค.ศ. 1976 ได้

พัฒนาและปรับปรุงด้วยภาษาซี (C Language) เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ Version 6 เผยแพร่

ไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานกันอย่างแพร่หลายด้วย  

      ในปี ค.ศ. 1978 สถาบัน AT&T ผู้รับผิดชอบหลักของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งเป็น

องค์กรแม่ของห้องวิจัย Bell Labs ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ Version 7 ซึ่งเป็นต้นแบบ

ของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์รุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องท าให้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายแทนที่จะเป็นเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางด้าน

ต่างๆ ภายในสถาบัน โดยมีชื่อให้เรียก ภายใต้ชื่อรุ่นต่างๆ แล้วแต่ปีที่ได้พัฒนา เช่น  ในปี 1982 

พัฒนาใช้ช่ือรุ่นวา่ System III และ ในปี 1993 พัฒนาใช้ช่ือรุ่นวา่ System V เป็นต้น 

      เนื่องจากมีผู้สนใจพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เพิ่มขึ้นมาหลายแห่ง สามารถแยก

ตามสถาบันที่พัฒนาและมีช่ือเรยีกแตกต่างกันออกไปได้ดังนี ้                

     - University of California at Berkley ได้พัฒนา BSD UNIX (Berkley Software 

Distribution)             

         - กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (Defense Advanced Research Projects Agency - 

DARPA) ได้ให้ทุนกับ Berkley ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ให้มีขีดความสามารถด้าน

เครือขา่ยเพิ่มขึ้น เชน่         

      1. รุ่น DARPA Version 4BSD สนับสนุนการท างานในระบบเครือขา่ยของ ซึ่งมีโพรโท

คอลที่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร คือ TCP/IP           

      2. รุ่น DARPA Version Version 4.4 BSD สนับสนุนการท างานของโพรโทคอล X.25

      - บริษัทไมโครซิสเต็ม (Sun Microsystem Co.,Ltd) ได้พัฒนา SunOS และ Solaris 

      - บริษัท DEC ได้พัฒนา Ultrix และเปลี่ยนชื่อเป็น OSF/1    

      - บริษัทไมโครซอฟต์ ได้พัฒนา XENIX      

      - บริษัทไอบีเอ็ม ได้พัฒนา AIX เป็นต้น      

     ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดที่พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ก็ตาม ต่างก็ยึด

แนวทางของสถาบัน BSD UNIX (Berkley Software Distribution) หรือไม่ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ์ System V มาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบของตัวเอง  
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       ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  ที่ใ ช้งานอยู่ในปัจจุบันมีการจดทะเบียน (Registered 

Trademark) ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า The Open Group ซึ่งเป็นผู้ก าหนดและรับรอง

มาตรฐานโดยพิจารณาจาก 2 คุณลักษณะด้วยกัน คือ           

       1. ระบบปฏิบัติการ ที่ได้จดทะเบียนรับรองมาตรฐานยูนิกซ์ เช่น Digital UNIX, 

IBM's Open Edition MVS, SCO UNIX  เป็นต้น      

       2. ระบบปฏิบัติการ ที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองมาตรฐานยูนิกซ์ซึ่งในบางครั้งอาจ

เรียกว่า ระบบปฏิบัติการที่มีหลักการท างานคล้ายกับ UNIX (UNIX Compatible) เช่น Linux, 

IBM AIX, Sun Solaris, เป็นต้น          

                                       

8.2 เป้ำหมำยของกำรออกแบบ       

                  

       เนื่องจากระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ ดังนั้นเป้าหมาย

ของการออกแบบ คือ ระบบหลายภารกิจ (Multitasking) โดยที่ระบบยอมให้ผู้ใช้หลายคน

สามารถท างานร่วมกันกันได้ (Multi-User) อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาให้ใช้งานได้

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลายประเภท เช่น เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชัน

และไมโครคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังรองรับการท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ผู้ใช้สามารถ

เชื่อมต่อเข้ามาได้มากถึง 120 ตัว ได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการเชื่อมต่อบน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังสามารถเคลื่อนย้ายงานและแอพพลิเคช่ันไปมา

ระหว่างต่างแพลตฟอร์มได้ งานที่ประมวลผลอยู่บนระบบปฏิบัติการดอสหรือระบบปฏิบัติ

วินโดวส์ยังสามารถโอนย้ายมาใช้ประมวลผลบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และยังมี โปรแกรม

อรรถประโยชน์ (Utility) ที่คอ่ยช่วยเหลือใหผู้ใ้ช้งานงา่ยและสะดวกขึน้อีกด้วย 

 

8.3 กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ (Memory Management) 

             

      เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ จะใช้วิธีการจัดการหน่วยความจ าโดยใช้เทคนิควิธีการ

เทคนิควิธีการสับค่าเข้าหรือสับค่าออก (Swap in/Swap out) หรือเทคนิควิธีการสลับหน้าตาม

ค าขอทันที (Demand Paging) โดยพิจารณาจากงานหรือกระบวนการที่เข้ามาใช้งานในระบบ 

ดังนี้ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544)   

    

http://dict.longdo.com/search/อรรถประโยชน์
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      เทคนิควิธีกำรสับค่ำเข้ำหรือสับค่ำออก (Swap in/Swap out) เหมาะกับงาน

หรือกระบวนการที่มีขนาดเล็กโดยจะเก็บงานหรือกระบวนการที่ต้องกระท าการลงใน

หน่วยความจ าหลัก แต่วิธีนี้ก็มีข้อจ ากัดเกิดขึ้นตรงที่จะต้องการก าหนดขนาดของงานหรือ

กระบวนการที่เข้ามาประมวลผล เช่น ถ้าระบบมีขนาดหน่วยความจ า 256 เมกะไบต์  ต้องใช้

พื้นที่ส าหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการขนาด 128 เมกะไบต์  เหลือพื้นที่ส าหรับกระบวนการอยู่ 

128 เมกะไบต์  ซึ่ง ณ เวลาหนึ่งถ้ามีงานหรือกระบวนการขนาดเท่ากับหน่วยความจ าที่เหลือ

แสดงว่าจะมีเพียงกระบวนการเดียวเท่านั้นที่ประมวลผลอยู่ หากกระบวนการอื่นที่มีขนาดเล็ก

หรอืใกล้เคียงกับกระบวนการแรกต้องหยุดรอ เพื่อให้กระบวนการแรกท างานแล้วเสร็จก่อนจึง

จะสับเอากระบวนการอื่นเข้ามาประมวลผลแทนกระบวนการเดิมท าให้ต้องเสียเวลาและใช้

ประสิทธิภาพของระบบไม่ดีเท่าที่ควร        

      กำรสลับหน้ำตำมค ำขอทันที (Demand Paging)  ใช้ท างานควบคู่กันกับเทคนิค

การจัดการหน่วยความจ าเสมือนท าให้งานหรือกระบวนการที่มีขนาดใหญ่สามารถเข้ามา

ประมวลผลในหน่วยความจ าที่เล็กกว่าได้ โดยน างานหรือกระบวนการที่ต้องกระท าการไว้ใน

หน่วยความจ าหลักส่วนงานหรือกระบวนการที่รอกระท าการถูกบรรจุเข้าไปเก็บไว้ใน

หนว่ยความจ าส ารอง แสดงได้ดังภาพที ่8.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 8.1  แสดงสว่นประกอบต่างๆ ของหน่วยความจ าในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) 

    

      จากภาพที่ 8.1 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของหน่วยความจ าในระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ์ โดยก าหนดในส่วนกองซ้อนและในส่วนขอ้มูลเป็นส่วนเฉพาะที่งานและกระบวนการนั้น ๆ 

ท างานเท่านั้นเมื่อท างานเสร็จก็จะคืนพื้นที่หน่วยความจ าที่ใช้แล้วคืนระบบ ขึ้นไปจนถึงส่วน

กองซ้อน (Stack)  

  ข้อมูล (Data)  

 

  ข้อมูล (Data)  

  รหัสโปรแกรม (Program Code) 

  .  
  .    .  
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บนสุดของหน่วยความจ า จะเป็นกองซ้อนซึ่งใช้เก็บข้อมูลค าสั่งในการเรียกหรือค าสั่งในการ

ขัดจังหวะ ส่วนการท างานของชุดค าสั่งชุดค าสั่งจะถูกแบ่งปันทรัพยากรเพื่อให้ทุกกระบวนการ 

สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แตจ่ะก าหนดสิทธิ์เฉพาะอ่านอย่างเดียว โดยชุดค าสั่งชุดค าสั่งจะถูก

กันไว้ให้แต่ละกระบวนการท างานจนเสร็จสิ้น โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะใช้ตารางตัวอักษร 

ส าหรับเก็บวงรอบการท างานของกระบวนการที่ใช้งานชุดค าสั่งนั้น   

    ขณะที่ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ท างาน หน่วยความจ าจะเก็บส่วนที่เป็นใจกลาง ไว้

ตลอดเวลา เพราะใจกลางเป็นกลุ่มของชุดค าสั่งที่ท างานพื้นฐานและเก็บเฉพาะหน้าที่

จ าเป็นต้องใช้ไว้หน่วยความจ าเท่านั้น  โดยใจกลาจะมีโปรแกรมเรียกระบบเพื่อค่อยให้บริการ

กระบวนการที่ร้องขอการท างานบางอย่าง เช่น การรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย การเรียกใช้

อุปกรณ์ในการรับเข้าหรอืส่งออก เป็นต้น 

 

8.4 กำรจัดกำรกระบวนกำร (Process Management) 

 

      ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ภายในใจกลางจะมีฟังก์ชันในการจัดการกระบวนการ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาในการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง การจัดตารางการท างานซึ่ง

จะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกกระบวนการ ที่เปลี่ยนสถานะจาก สถานะพร้อม เข้ามากระท าการ 

ตามรูปแบบของขั้นตอนวิธีและเวลาที่จัดสรรไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขั้นตอนวิธีแบบแถวคอยตาม

ความส าคัญในการเลือกกระบวนการเข้ามากระท าการ ส่วนกระบวนการที่ใช้เวลาของหน่วย

ประมวลผลกลางมากจะถูกบรรจุเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารองแทน เช่น จานบันทึก 

(Disk) และจานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) เป็นต้น ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะมีค าสั่งส าหรับ

จัดการกระบวนการ ดังนี้                    

      ค ำสั่ง Fork เป็นค าสั่งที่ยอมให้ชุดค าสั่ง a สามารถด าเนินการต่างกับชุดค าสั่ง b 

      ได้ เช่น เปิดไฟล์บันทึกข้อมูลของชุดค าสั่ง b โดยแบ่งส าเนา (Copy) 

      ออกเป็น 2 ชุด เมื่อมีกระท าการ (Execute) จะสร้าง Process ID (PID) 

      ขึน้มาใหม่และจะมี PID ที่ไม่ซ้ ากัน 

     ค ำสั่ง Wait เป็นค าสั่งที่บอกให้กระบวนการหยุดรอ 

     ค ำสั่ง Exec ใช้ส าหรับสั่งให้ชุดค าสั่งเริ่มท ากระท าการใหม ่
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8.5 กำรจัดกำรอุปกรณ์ในกำรรับเข้ำหรอืส่งออก (I/O Device Management)  

 

      ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในการรับเข้าหรือ

ส่งออกที่ตา่งชนิดกันได้โดยใช้ไฟล์ชนิดพิเศษที่ช่ือวา่ “i-node” ที่อยู่ภายในสารบบ ซึ่งเก็บข้อมูล

และรายละเอียดของอุปกรณ์ ในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าหลักกับ

อุปกรณ์รอบข้าง โดยมีส่วนชุดค าสั่งที่ใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใน

ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า “โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)”  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีไฟล์ที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้เก็บข้อมูลของอุปกรณ์อยู่ในสารบบที่ชื่อว่า /dev นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ์ยังมีไฟล์ conf.c ที่ใช้เก็บค่าตัวแปรเสริม (Parameter) ส าหรับใช้ควบคุมทรัพยากรต่างๆ 

เช่น ขนาดของที่พักข้อมูลจากใจกลางหรือขนาดพื้นที่ส าหรับการสับค่า กระบวนการเข้าหรือ

ออกเมื่อมีการเรียกใช้งานอุปกรณ์ในการรับเข้าหรือส่งออก เป็นต้น โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

แบ่งระบบรับเข้าหรอืส่งออกส าหรับจัดการอุปกรณ์ตอ่พ่วงตา่งๆ เป็น 2 ประเภท ได้แก่      

      1. ระบบรับเข้าหรือส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็น

บล็อก (Block) เช่น จานบันทึก เทปแม่เหล็ก  ซึ่งอาจจะเรียกอุปกรณ์กลุ่มนี้ว่า อุปกรณ์ที่ส่ง

ข้อมูลเป็นบล็อก (Block Device) เป็นต้น           

      2. ระบบรับเข้าหรือส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็น

ตัวอักขระ หรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลแบบไม่เป็นโครงสร้าง เช่น เครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจจะเรียก

อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูล (Communication Device) 

หรอือุปกรณ์ที่รับส่งขอ้มูลเป็นตัวอักขระ (Character Device) เป็นต้น 

 

8.6 กำรจัดกำรไฟล์ (File Management)  

      

        การจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ จะใช้วิธีการจัดการไฟล์ในรูปแบบสารบบ

เดียว (Single Directory) แต่มีหลายระดับช้ัน (Multi-Level) เริ่มตัง้แตร่าก (root) ไล่ลงมาเรื่อย ๆ 

จนถึงผู้ใช้ไฟล์ในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บลงในจานบันทึกหรือเทปม้วนไหน ก็จะ

รวมอยู่ในสารบบเดียวกันทั้งหมด                             

        8.6.1 ประเภทของไฟล์ (File Type) โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แบ่งไฟล์ออกได้

เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟล์ธรรมดา (Ordinary File) ไฟล์พิเศษ (Special File) และ สารบบ 

(Directory) ดังนี ้ 



159 
 

      1. ไฟล์ธรรมดำ (Ordinary File) คือกลุ่มของข้อมลูหลาย ๆ ไบต์วางเรียงต่อกันไม่

มีโครงสรา้งของข้อมูลใด ๆ เชน่ ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ชุดค าสั่ง เป็นต้น การที่ยูนิกซ์มองไฟล์เป็นกลุ่ม

ของไบต์ที่ไม่มีโครงสร้างข้อมูลนี้ สร้างความยืดหยุ่นในการท างานของชุดค าสั่งต่าง ๆ ชุดค าสั่ง

ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ต้องจัดการเรื่องโครงสร้างข้อมูลเอาเองทั้งหมด ชุดค าสั่งจึงมี

อิสระในการจัดโครงสร้างขอ้มูลไฟล์ได้อย่างเต็มที่ 

     2. ไฟล์พิเศษ (Special File) คือ เป็นไฟล์ที่สามารถอ้างองิไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน

ระบบ ยูนิกซ์มองอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเป็นไฟล์ เช่น เครื่องพิมพ์ 1 เครื่องเป็น 1 ไฟล์ จอภาพ 

1 จอภาพเป็น 1 ไฟล์ ไฟล์เหล่านีจ้ะติดตอ่กับตัวขับอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ดังนั้นการที่จะส่ง

ข้อมูลหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องส่งหรือรับข้อมูลผ่านทางไฟล์ของอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่ง

วิธีนีเ้กิดผลดีในแงข่องการถ่ายเทข้อมูลของกระบวนการต่าง ๆ 

             3. สำรบบ  (Directory) คือ ไฟล์ที่ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ก าหนดโครงสร้างข้อมูล

ไว้ให้ โดยมีโครงสร้างเป็นสารบบ คือ ข้อมูลหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยชื่อไฟล์ และหมายเลขไอ

โหนดของไฟล์นัน้          

    นอกจากนี้สารบบยังสามารถเชื่อมโยงไปมาถึงกันได้ โดยสารบบและไฟล์ที่เก็บ

รวมอยู่ในจานบันทึกหรือเทปหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่สารบบเดียวกัน ก็สามารถน ามาต่อ

เชื่อมโยงเข้ากับสารบบย่อยตัวใดตัวหนึ่งได้ โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีค าสั่งพิเศษคือค าสั่ง   

ใส่ (mount) เพื่อใช้เชื่อมสารบบอื่นเข้ากับสารบบย่อยที่ผู้ใช้งานต้องการและในท านองเดียวกัน

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ก็มีค าสั่งถอด (Unmount) เพื่อตัดสารบบย่อยออกจากระบบหลัก การใช่

ทั้งค าสั่งใส่และถอดนี้มีประโยชน์ส าหรับการใช้จานบันทึกหรือเทปใส่หรือถอดการท างานเข้า

ออกจากตัวขับได้ 

     8.6.2 กำรตั้งชื่อไฟล์ในระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์ ชื่อไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

เป็นแบบไวต่ออักษรใหญ่เล็ก (Case Sensitive) คือ การใช้อักษรตัวใหญ่และอักษรตัวเล็กจะมี

ความหมายที่ไม่เหมือนกัน เช่น ROOT, root, Root และ Root จะถือว่าเป็นชื่อไฟล์ที่ไม่เหมือนกัน 

ซึ่งชื่อไฟล์ที่ใช้ในการตัง้ช่ือสามารถก าหนดความยาวได้ถึง 255 ตัวอักษรโดยมีการใช้โครงสร้าง

ต้นไม้ในการแสดงการอ้างถึงสารบบและไฟล์ต่างๆ จะเครื่องหมาย Slash (/) จากราก (Root) 

ของโครงสร้างต้นไม้ ผ่านล าดับช้ันต่าง ๆ ลงมา แต่ถ้าหากต้องการอ้างอิงขึ้นไปหนึ่งระดับจาก   

สารบบปัจจุบัน (Current Directory) จะใช้เครื่องหมาย 2 จุดติดกัน (..) แสดงได้ดังภาพที่ 8.2 

(Marshall Kirk McKusick, George V. Neville-Neil, 2005) 
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        นอกจากนีร้ะบบปฏิบัติการยูนิกซ์ยังได้จัดเตรียมค าสั่งส าหรับเรียกดูรายละเอียดใน

สารบบโดยเรียกดูผ่านค าสั่ง ls (ค าสั่งแสดงรายการ (List)) ซึ่งมรีายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

     - l เป็นการก าหนดให้แสดงผลลัพธ์แบบยาว (Long Format)   

     - a แสดงไฟล์ข้อมูลทั้งหมด       

     - F แสดงเครื่องหมาย / หลังชื่อสารบบ และแสดงเครื่องหมาย * หลังไฟล์ที่ก าลัง

           กระท าการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 8.2  แสดงตัวอย่างโครงสร้างล าดับช้ันของการจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 

      (UNIX Operating System) 

 

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ในแตล่ะชุดได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

    r--   หมายถึง อ่านอย่างเดียว 

    rw-   หมายถึง อ่านและเขียนได้ 

    r-x   หมายถึง อ่านและประมวลผล (Execute) ได้ 

    rwx   หมายถึง อ่าน เขียนและประมวลผล (Execute) ได้ 

 

สำรบบรำก 

(Root Directory) 
/  

/bin 

Essential 

programs  

/dev 

Device 

files 

/etc 

Admin files 

& programs  

/tem 

Temporary 

files 

/public 

Access for 

all users 

/bin More Programs  

/lib 

/tmp 

/local 

/yoo 

/bee 

/tom 

/us

r 

  

/user 

user 

files 



161 
 

      8.6.3 ค ำสั่งต่ำงๆ ในระบบในระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์ โดยจัดการผ่านระบบ

โหมดค าสั่งซึ่งค าสั่งต่างๆ จะอยู่ในรูปตัวอักษรย่อที่ผู้ใช้งานสามารถจดจ าค าสั่งได้ง่าย โดย

รูปแบบค าสั่งมีดังนี้ 

 

 

 

      โดยที่    command  หมายถึง   ค าสั่งของยูนิกซ์ที่ตอ้งการใช้ 

       argument  หมายถึง   ทางเลือกของค าสั่ง 

    filename   หมายถึง   สารบบหรอืเส้นทาง 

ค าสั่งที่ส าคัญและมักใช้งานอยู่เป็นประจ าในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แสดงได้ดังตารางที่ 8.1 

ตำรำงท่ี 8.1 แสดงค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

command    argument    filenname 

ค ำสั่ง ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

ls List Directory แสดงรายการชื่อไฟล์ที่อยู่ในสารบบ 

ls -l Long List  แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในสารบบ 

cd Change Directory เปลี่ยนสารบบ 

cp Copy ท าการคัดลอกไฟล์ในสารบบ 

rm Remove ลบไฟล์หรือสารบบ 

mv Move ย้ายไฟล์หรอืสารบบ 

lpr Print พิมพ์ไฟล์ 

mkdir Make Directory สร้างสารบบใหม่ 

format Format ท าการฟอร์แมท 

pwd Print Working Directory แสดงช่ือของสารบบที่ก าลังท างานอยู่ 
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     8.6.4 เปลือกระบบ (Shell) และไฟล์ค ำสั่ง (Script File)  

             ไฟล์ค าสั่งใช้เพื่อท างานแบบเดิมซ้ า ๆ แต่ละค าสั่งภายในไฟล์จะมีรูปแบบการ

ท างาน 2 รปูแบบ ดังนี้          

        1. กำรกระท ำกำรแบบประสำนเวลำ (Synchronous Execution) มีรูปแบบ

ท างานตามล าดับ โดยท าที่ละค าสั่งต่อเนื่องกันไปจนเสร็จสิ้นจึงจะสามารถรับค าสั่งจากผู้ใช้เข้า

มาประมวลผลใหม่ได้ ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกการท างานในลักษณะนี้ว่า “โหมดส่วนหน้า 

(Foreground Mode)”                                               

       2. กำรกระท ำกำรแบบไม่ประสำนเวลำ (Asynchronous Execution) มี

รูปแบบท างานไม่เป็นล าดับ โดยสามารถรับค าสั่งจากผู้ใช้เข้ามาประมวลผลใหม่ได้โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงว่าค าสั่งที่ประมวลผลก่อนหน้าจะแล้วเสร็จซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกการท างานใน

ลักษณะนีว้่า “โหมดส่วนหลัง (Background Mode)” 

       เปลือกระบบ (Shell) จะท าหนา้ที่รับค าสั่งจากผู้ใช้ เพื่อส่งให้กับระบบปฏิบัติการ

ท างานตามค าสั่งที่ผู้ใชก้ าหนดไว้ เชน่           

       1. Bourne Shell (sh) เป็น Shell มาตรฐานที่มีในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทุกรุ่น 

       2. C Shell (csh) พัฒนามาจากโปรแกรมภาษาซี มีประสิทธิภาพการท างานสูง

           กว่า Bourne Shell 

       3. Korn Shell (ksh) เป็น Shell ที่น า Bourne Shell และ C Shell มาปรับปรุงให้มี

          ประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า Shell ทั้งสองและเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถ

          เขียน Shell Script ได้ง่ายแต่ตัวชุดค าสั่งที่ใชเ้ขียนมาขนาดใหญ่ 

       4. Bourne Again Shell (bash) เป็น Shell ที่น า Bourne Shell มาพัฒนาต่อจน

   กลายเป็น Shell มาตรฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ สามารถด าเนินงานได้

   ทั้ง Script File ของ Bourne Shell และ C Shell (Yukun Liu, Yong Yue, Liwei 

   Guo, 2011) 
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สรุป               

     ยูนิกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้

เข้ากับระบบอื่นได้ตามตอ้งการ รองรับการท างานทั้งในระบบงานภายในองค์กรขนาดกลางและ

องค์กรขนาดใหญ่ เป็นระบบที่มีการเปิดเผยโปรแกรมต้นฉบับ ท าให้ผู้พัฒนาหรือผู้ที่สนใจ

สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าและท าการศกึษาได้ด้วยต้นเอง อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ยึด

ติดกับอุปกรณ์หรอืส่วนเครื่องที่เกี่ยวกับกับระบบการท างานอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายหลักบองการ

ออกแบบ คือ ระบบหลายภารกิจ (Multitasking) โดยที่ผู้ใช้หลายคนสามารถท างานร่วมกันได้ 

อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาให้ใชง้านได้กับเครื่องคอมพวิเตอร์หลายประเภท  

     ส่วนของการจัดการหน่วยความจ า จะใช้วิธีการจัดการหน่วยความจ าโดยใช้เทคนิค

วิธีการสับเข้าหรือสับออก การสลับหน้าตามค าขอทันที (Demand Paging) โดยพิจารณาจาก

งานหรอืกระบวนการที่เข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะมีค าสั่งส าหรับจัดการ

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง คอื  ค าสั่ง Fork เป็นค าสั่งที่ยอมให้ชุดค าสั่ง a สามารถด าเนินการต่าง

กับชุดค าสั่ง b ได้ ค าสั่ง Wait เป็นค าสั่งที่บอกให้กระบวนการหยุดรอและค าสั่ง Exec ใช้ส าหรับ

สั่งให้ชุดค าสั่งเริ่มท ากระท าการใหม่                   

     ระบบรับเข้าหรือส่งออกมีวิธีจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 วิธี คือ ระบบรับเข้าหรือ

ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นบล็อกและระบบรับเข้าหรือ

ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักขระหรืออุปกรณ์ที่เก็บ

ข้อมูลแบบไม่เป็นโครงสรา้ง  

    การจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ จะใช้วิธีการจัดการไฟล์ในรูปแบบสารบบ

เดียวแต่มีหลายระดับช้ัน โดยแบ่งการจัดเก็บไฟล์ออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟล์ธรรมดา ไฟล์

พิเศษและสารบบ เป็นต้น 
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ค ำถำมทบทวน  

1. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์แยกตามสถาบันที่พัฒนาและมีช่ือเสียงแตกต่างกันอย่างไร     
2. มาตรฐานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง                               

3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์แบ่งระบบ I/O ส าหรับจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นกี่ประเภท

 อะไรบ้าง                   

4. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์แบ่งไฟล์ออกได้เป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง        

5. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีวธิีการตัง้ช่ือไฟล์แบบใด                 

6. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ในแตล่ะชุดได้อย่างไรบ้าง     

7. การจัดรูปแบบค าสั่งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีรูปแบบเป็นอย่างไร          

8. จากตารางค าสั่งที่ให้มาจงเติมความหมายพร้อมอธิบายค าสั่งว่าใช้งานเพื่ออะไร       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง ความหมาย ค าอธิบาย 

ls   

ls -l   

cd   

cp  

rm   

mv   

lpr   

mkdir   

format   

pwd   
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9. จงอธิบายไฟล์ค าสั่ง (Script File) ต่อไปนี ้          

 9.1 การกระท าการแบบต่อเนื่อง (Synchronous Execution)       

 9.2 การกระท าการแบบไม่ต่อเนื่อง (Asynchronous Execution )                    

10. จงอธิบายเปลือกระบบ (Shell) ต่อไปนี ้      

 10.1 Bourne Shell (sh)        

 10.2 C Shell (csh)         

 10.3 Korn Shell (ksh)        

 10.4 Bourne Again Shell (bash)   
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      บทท่ี 9 

                          กรณีศึกษำ  

                 ระบบปฏิบัติกำรลีนุกซ์:ภำคทฤษฎี   

  

    ลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการท างานที่ไม่

ซับซ้อน สามารถใช้งานได้กับระบบคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น สามารถพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการ

บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติเป็นตัวควบคุมกระบวนการท างาน ท าให้

ได้รับความนิยมจากองค์กรขนาดใหญ่ ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคคลผู้สนใจ

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

ซึ่งในปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีองค์กรหรือผู้ร่วมมือช่วยพัฒนาและปรับปรุงจากทั่วทุก

มุมโลก ให้เป็นระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและง่ายกับการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ

อดีตที่ผ่านมา              

    ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 
ระบบงานย่อย การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงของ

ระบบปฏิบัติลีนุกซ์ อธิบายได้ตามหัวข้อตา่ง ๆ ดังนี้  

 

9.1 ประวัติควำมเป็นมำ (History)  

 

     ลีนุกซ์(Linux) ถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1980 โดยนักศึกษาชาวฟินแลนด์ที่ชื่อว่า ลีนุส 

โทรวัลด์ส (Linus Benedict Torvald) ขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(Computer Science) ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) ได้เขียนข้อความและ

โพสต์ขึ้นไปยังเว็บไซต์ของยูสเน็ต (www.comp.os.minix) มีความว่าเขาได้สร้างระบบปฏิบัติการ

ขนาดเล็ก (Mini operation) ที่มีหน้าตาเหมือนกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขึ้นมาและตั้งชื่อ

ระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้ว่า ลีนุกซ์ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่ามินิกซ์ (Minix) พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์

แอนดรูว ์ทาเนนบาวม ์(Andrew S. Tanenbaum) ซึ่งผูพ้ัฒนาให้ความเห็นว่ามีประสิทธิภาพและ

ความสามารถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้งานอย่างแท้จริง จึงเริ่มพัฒนา

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ รุ่นแรกขึ้นมา ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการน าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
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หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรหัสต้นฉบับ (Source Code) ได้จากเว็บไซต์ ftp://nic.funet.fi 

โดยได้ออกระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ รุ่น 0.01 ในช่วงแรก 

      ต่อมาได้พัฒนาลีนุกซ์ รุ่น 0.02 ให้มีความสามารถที่จะท างานร่วมกับเปลือกระบบ

แบบ GBAS (GNU Bourne Again Shell) และเปลือกระบบแบบ GCC (GNU C Compiler) ได้ หลัก

จากนั้นก็ได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นรุ่น 0.03 และกระโดดข้ามไปเป็นรุ่น 0.10 และได้พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องโดยชุดค าสั่งเมอร์ทั่วทุกมุมโลกและสิ้นสุดที่รุ่น 0.95 จนกระทั้งในเดือนมีนาคม ปี 

ค.ศ.1992 ได้มีการพัฒนารุ่น 1.0 ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านและ

ส านักงานที่น าไปติดตั้ง               

      ปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความคล้ายคลึงกับ

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix-liked) อีกทั้งยังมีความสมบูรณ์แบบในหลายๆ ด้านและยังได้รับ

ความสนใจจากกลุ้มคนจ านวนมาก จนสามารถก้าวขึ้นเป็นระบบปฏิบัติที่มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ในทุก ๆ ปี ในทั่วทุกมุมโลกจนในบางครั้งบางกลุ่มคนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการ

กระแสหลัก (Mainstream Operating System) ที่ใช้งานจริงอยู่ภายในหน่วยงานและองค์กร อีก

ทั้งยังเป็นคู่แข่งส าคัญของตลาดซอฟต์แวร์ในระดับการใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีอยู่กันอย่าง

แพร่หลาย อีกทั้งประสิทธิภาพและความสามารถของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้ถูกพัฒนาเพิ่ม

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จะสามารถพัฒนาให้เข้ากับสถาปัตยกรรม (Architechture) 

หรือแพลตฟอร์ม (Platform) อื่น ๆ มากมาย เช่น Sparc ,Alpha และ Macintosh เป็นต้น ท าให้

ชุดค าสั่งเมอร์ทั่วทุกมุมโลกเริ่มที่จะพัฒนาชุดค าสั่งประยุกต์ออกมาให้สนับสนุนการท างานของ

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เพิ่มขึน้เรื่อยๆ ท าให้ซอฟต์แวรโ์ดยส่วนใหญ่ที่มขีายตามท้องตลาดเริ่มจะ

มีราคาถูกลงอีกทั้งบางครั้งอาจจะให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดใช้งานฟรี (Free 

Down Load) ก็ได้ แถมยังเปิดเผยชุดค าสั่งต้นฉบับให้เป็นผู้สนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุดค าสั่งประยุกต์นั้น ๆ ได้ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

        ในปี ค.ศ. 1998 สถาบันจัดอันดับ IDC (International Data Corporation of 

Framingham Messachusette) ได้ประเมินไว้ว่า การเติบโตของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ จะมีส่วน

แบ่งตลาดถึงเป็นรอ้ยละ 17.2 ของการใช้งานการใชง้านระบบปฏิบัติของบริษัททั่วทุกมุมโลก ซึ่ง

ระหว่างช่วงเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์หลายแห่งได้น าส่วนที่เรียกว่าใจ

กลางของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มาพัฒนาต่อและน าออกสู่ท้องตลาดมีทั้งซอฟต์แวร์ให้ผู้สนใจ

สามารถที่จะดาวนโ์หลดโปรแกรมฟรี (Free Down Load) และซอฟต์แวรเ์พื่อจัดจ าหนา่ย 
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        ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อการค้า (Commercial Distribution) จนสามารถที่

จะพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นลีนุกซ์ดีสโทร (Linux Distribution) หลายรุ่น และมีชื่อเรียกตามค่ายที่

พัฒนาต่าง ๆ ดังนี้ 

 Slackware Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ถือเป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่เก่าแก่มาก

ที่สุด แตย่ังคงมกีลุ่มผูใ้ช้งานอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกัน ที่

ชื่อ  Patrick Volkerding  มีรูปแบบการติดตั้งและใช้งานแบบเท็กซ์โหมด (Text Mode) 

คล้ายกับระบบปฏิบัติการยูนิกส์ ท างานอยู่ในรูปส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) 

ท าให้ผู้ใชง้านเรียนรู้ได้ง่าย มีทั้งรุ่นเดสก์ทอบ (Desktop) และเวิร์กสเตชัน (Workstation)  

 Mandrake Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1998 พร้อม ๆ กับลีนุกซ์ดิสโทร (Distro)  

Red Hat Linux (Version 5.1) ก่อนที่จะแยกตัวออกมาพัฒนาเป็นของตนเองโดยใช้ใหม่

ว่า Mandriva Linux เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่มีด้วยกันหมายเลขรุ่น (Version) x ทั้งแบบไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดโปรแกรม (Open Source Software) และเสียค่าใช้จ่าย

ในดาวน์โหลดโปรแกรม (Business and Server Editions ) ทั้งยังมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน คล้ายกับลีนุกซ์ดิสโทร (Distro)  รุ่นที่ชื่อว่า Ubuntu และลีนุกซ์

ดิสโทร (Distro) รุ่น Fedora เป็นรุ่น (Version) x ใหม่ล่าสุด (ปี ค.ศ. 2011) ใช้ชื่อว่า 

Hydrogen 

 Red Hat / Fedora Core Linux  ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นลีนุกซ์ดสิโทร (Distro)  ที่มคีวามมั่นคงในการด าเนินงานมากที่สุด เพราะมีรวมกลุ่ม

และการก่อตั้งเป็นสมาคมขนาดใหญ่ ด าเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจโอเพ่นซอร์ส (open 

source software) หลายรูปแบบติดตั้ง อีกทั้งยัง มีให้เลือกใช้งานได้หลายเพทตฟอร์ม 

(Platform) อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ระบบ (System Platforms) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับองค์กร

ขนาดกลาง (Middleware) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับงานเฉพาะทาง (Applications) ซอฟต์แวร์

ที่เกี่ยวกับการจัดการผลิต (Management Products) การให้บริการด้านการสนับสนุน

องค์กร (Support) การฝึกอบบรม (Training) การบริการเป็นที่ปรึกษาในการท าธุรกิจ 

(Consulting Services) ปัจจุบันลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) Red Hat ได้แบ่งสายการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 ส่วน คอื        

             1. ส่วนที่เป็นการท าธุรกิจ โดยใช้ชื่อเรียกว่า Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) ซึ่งเป็นสินค้า (Products) ภายใต้เครื่องหมายการค่าเพื่อหวังผลก าไร เพื่อความ

อยู่รอดขององค์กร มีการพัฒนาผลติภัณฑ์อย่างตอ่เนื่องออกรุ่นใหมทุ่กๆ 2 ปี   
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    2. ส่วนที่เป็นสาธารณะหรือเพื่อชุมชน โดยใช้ชื่อเรียกว่า Fedora Core จะมีลักษณะ

คล้ายงานวิจัยและพัฒนาที่ภายชุมชนที่เรยีกว่า ซอฟต์แวรโ์อเพ่นซอร์ส (open source software) 

ได้ร่วมกันพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องและใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงท าให้ซอฟต์แวร์มีความทันสมัย

สามารถที่จะพัฒนาและออกรุ่นใหม่ได้ทุก ๆ 6 เดือน มปีระสิทธิภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วม

พัฒนา                                                

ข้อแตกต่างระหว่าง RHEL กับ Fedora Core Linux คือ  

     1. RHEL เป็นสินคา้ที่ตอ้งซือ้พร้อมกับสิทธิ์ในการใช้งานและขอรับการสนับสนุนหลัง

การขาย ส่วน Fedora Core สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในเรื่องของ

ประสิทธิภาพ  

     2. RHEL จะมีการปรับแต่ง (Optimization) ให้ท างานในฐานะเครื่องแม่ข่าย (Server) 

โดยเฉพาะในขณะที่ Fedora Core มีคุณสมบัติเข้ากับการท างานที่หลากหลาย เช่น เครื่องแม่

ข่ายเครื่องคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) งานด้านสื่อผสม (Multimedia)  

     3. RHEL จะต้องผา่นกระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Test and Certified) 

จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท IBM, บริษัท Oracle, บริษัท Sun, บริษัท HP เป็นต้น 

เพื่อตรวจสอบว่าสามารถท างานรว่มกันระบบอื่นๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่ Fedora Core 

มกีระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐานดังกล่าว ดังนัน้ Red Hat Linux จึงเป็นลีนุกซ์ดิสโทร 

(Distro) ที่มีผู้นิยมและดาวน์โหลดโปรแกรมน ามาใช้งานกันทั่วโลก อีกทั้งยังถูกน าไปพัฒนาต่อ

ยอดเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) รุ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น OpenNA Linux, Linux TLE,Turbo Linux 

เป็นต้น  

 Debian Linux ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ณ ประเทศอังกฤษ โดยการรวมตัวกัน

ของชุมชุนภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า Debian Linux ซึ่งตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติกับสามี

และภรรยาที่ชื่อ Deb และ Ian Murdock และร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์โดย

ไม่เน้นการด าเนินงานเชิงธุรกิจหรือการค้าอย่างแท้จริงและยังเป็นต้นแบบของลีนุกซ์ 

ดิสโทร (Distro) รุ่นอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น Ubuntu ,MEPIS, Xandros, Linspire, 

Damn Small Linux, KNOPPIX เป็นต้น  ระบบปฏิบัติลีนุกซ์ Debian เป็นลีนุกซ์ดิสโทร 

(Distro) มีการพัฒนาแพกเกจและเครื่องมือประกอบใหม่ๆ เกิดขึ้นในวงการลีนุกซ์เป็น

อย่างมาก เช่น มีการพัฒนาแพกเกจจัดการซอฟต์แวร์ แพกเกจการติดตั้ง และ

เครื่องมือหรือยูทิลิตี้ (Utility Tools) ส าคัญ ๆ ขึ้นมามากมาย เป็นต้น จนกลายเป็น

รูปแบบการใชง้านที่ได้มาตรฐานของการใชง้านลีนุกซ์ค่ายหนึ่งเหมือนกับกลุ่มลีนุกซ์ดิส

โทรค่าย Red Hat ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน สิ่งที่จุดเด่นประการหนึ่ง
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ส าหรับ Debian Linux คือ ความเสถียร (Stable) อีกทั้งหากผู้ที่สนใจต้องการสอบ

ใบอนุญาต (Linux Certified) กับลีนุกซ์ดิสโทรค่าย Red Hat จะมีแยกแบบทดสอบ

ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อสอบส าหรับผู้ช านาญการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ของ 

Red Hat และชุดข้อสอบส าหรับผูช้ านาญการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ของ Debian 

Linux อย่างชัดเจน 

 SuSE Linux ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มค าว่า 

Software Und System-Entwicklung หรือ  Software and systems development  เป็น

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) อีกค่ายหนึ่งที่มีขีดสามารถไม่แพ้ค่ายอื่นที่กล่าว

มาข้างต้น โดยจุดเด่นของระบบปฏิบัติการ SuSE Linux คือ สามารถที่จะรวบร่วม

เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในทุกแขนงเข้าไว้ในระบบปฏิบัติตัวเดียวกัน ได้อย่างเด่นชัด เช่น 

เทคโนโลยีด้านเสียง (Audio) เทคโนโลยีด้านความง่ายของผู้ที่ใช้งาน (User Friendly) 

เทคโนโลยีดา้นการตดิตั้งและการตั้งค่าคอนฟิกต่างๆ ของระบบไว้ภายในเครื่องมือหลัก

เพียงตัวเดียวที่เรียกว่า YaST (Yet Another Setup Tools) เทคโนโลยีด้านความประณีต

สวยงามที่แสดงผลบนขั้นตอนการติดตั้ง เทคโนโลยีด้านความสวยงามของหน้า

จอคอมพิวเตอร์ (Screen on Desktop) ที่เทคโนโลยีด้านความน่าที่เชื่อถือ (Reliability) 

เป็นต้น ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ SuSE Linux ได้รับการประกาศให้เป็นระบบปฏิบัติการ

ในหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มประเทศยุโรป ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 บริษัท Novell Inc. ได้

เข้าซือ้กิจการของ SuSE และได้พัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ภายใต้โครงการและใช้ชื่อ

เรียกว่า OpenSUSE มีผลิตภัณฑ์ออกให้กับผู้ใช้มากมาย เช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป (Community Release) ที่มีความทันสมัย สนับสนุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

เกือบทุกชนิด  และยังพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ส าหรับนักพัฒนา (Developer) โดย

ใช้ช่ือรุ่นนีว้่า AppArmor (Application Armor) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์รุ่นที่มีระบบ

การรักษาความมั่นคงแบบ Name-based Security พร้อมความน่าเชื่อถือติดตั้งเพิ่มเติม   

เข้ามาให้กับผูใ้ช้งาน เป็นต้น 

             ในปัจจุบัน ( ค.ศ. 2001 ) มีการน าลีนุกซ์มาใช้งานในกิจการต่าง ๆ มากขึ้น โดยที่เน้น

ไปที่งานด้านระบบแมข่่ายและระบบเครือข่ายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการประยุกต์ใช้งานลีนุกซ์ เพื่อ

ใช้งานเป็นเครื่องลูกข่ายหรือใช้งานบนเครื่องเดสทอป (Desktop) นั้นยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้น 

แต่ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนที่จะพัฒนาเรียกเพื่อให้ใช้งานบนเดสทอปเพิ่มมากขึ้น ดังเช่น Linux TLE 

4.0 ของไทย หรือ Redmond Linux ของทางต่างประเทศได้พัฒนาลีนุกซ์ เพื่อใช้งานด้านนี้
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โดยเฉพาะ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะเข้ามามีบทบาทในระดับผู้ใช้ทั่วไป

และอาจเป็นคู่แขง่ที่ส าคัญกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ในอนาคต  

 

9.2 เป้ำหมำยของกำรออกแบบ  

                      

      ลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยชุดค าสั่งใจกลาง (kernel) ซึ่งท า

หนา้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบปฏิบัติการ (Center Operating System) ประกอบไปด้วยชุดค าสั่ง

ขนาดเล็กจ านวนมากที่น ามารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยแต่ละส่วนประกอบจะมีหน้าที่สนับสนุนการ

ท างานซึ่งกันและกันเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดภายในระบบปฏิบัติการก็คือตัวชุดค าสั่งใจกลาง (Kernel) 

นั้นเอง โดยภายในใจกลางจะมีสว่นรูทีนๆ เรียกว่า มอดูล (Kernel Module) รวมกันไว้ภายใน แต่

ละมอดูลจะมีหน้าที่ ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและจ านวนของมอดูลภายในใจกลาง ด ังนั้นระบบปฏิบัติการเกือบทุกระบบ จะมี

ใจกลางเป็นศูนย์กลางของระบบ ซึ่งความแตกต่างกันของแต่ละระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมา

นั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาส่วนใจกลางให้รองรับการท างานด้านต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ดีของ

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ดีตอ้งประกอบไปด้วย 5 คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

     1. วิธีการติดตั้ง (Installation Method) ควรมีค าอธิบายหรือขั้นตอนการติดตั้งที่ช่วย

ให้ผู้ใชท้ าได้ง่าย แมแ้ตก่รณีที่ผู้ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถท าได้ดว้ยตนเอง 

     2. ความง่ายในการใช้งาน (Ease of using) สนับสนุนให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความง่าย 

สะดวกที่จะเลือกต่อการใช้งานลีนุกซ์ดิสโทรแต่ละค่าย เช่น การใช้เมาส์คลิกเพื่อโต้ตอบกับ

แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น     

     3. ซอฟต์แวร์และวิธีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ (Bundle and Supported 

Software) จะต้องมชุีดค าสั่งใช้งานต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Tools) ต่างๆ 

ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ตลอดการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดิสโทรของแต่ละ

ค่ายและแตล่ะรุ่นด้วย                               

     4. การสนับสนุนการท างานเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ (Technical and Commercial 

Support) เช่น หากผู้ใช้ซื่อผลิตภัณฑ์หรือเซ็นสัญญาบริการรายปีกับลีนุกซ์ดิสโทรค่ายนั้น ๆ ก็

จะได้รับสิทธิ์ในการบริการหลังการขายตามเงื่อนไขหรือบริการที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

หากกรณีที่ผู้ใช้เลือกที่จะขอได้รับการสนับสนุนโดยชุมชน (Community Support) หรือกลุ่ม

ผู้ใช้งานลีนุกซ์ดิสโทรค่ายนั้น ๆ รวมตัวกันก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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แต่ผู้ใช้ก็ต้องยอมรับสภาพคุณภาพของการได้รับบริการก็ไม่สามารถรับประกันคุณภาพได้

เชน่เดียวกัน  

 

      5. การด าเนินงานเชิงธุรกิจ ลีนุกซ์ดิสโทรควรมีข้อตกลง ระเบียบและกฏเกณฑ์ใน

การขับเคลื่อนระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายองค์กรและการอยู่รอด 

(Survial) หากขาดการได้รับสนับสนุนหรือผลตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงอยู่ของ

องค์กร ดังนัน้การด าเนินงานเชงิธุรกิจจงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ลีนุกซ์ดิสโทร ควรจะค านึงเป็น

ประการแรก เช่น กรณีศึกษาของลีนุกซ์ดิสโทรค่าย RedHat Linux ที่น าสามาถน ากิจการของ

ตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งยังมีสินค้าและบริการให้เลือกใช้งานเป็นจ านวนมาก 

สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานและองค์กรต่างๆ ที่เลือกใช้งานเปรียบเที่ยบกับลี

นุกซ์ดสิโทรค่ายอื่นๆ ทั้งหมด เป็นต้น 

   

9.3 กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ (Memory Management) 

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ แบ่งการจัดเก็บในพื้นที่หน่วยความจ าออกเป็น 2 ส่วน คือ  

     1. ส่วนพืน้ที่ใจกลาง (Kernel)       

        2. ส่วนของกระบวนการที่ก าลังประมวลผล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

        2.1 รหัสกระบวนการ (Process Code)      

        2.2 ข้อมูลกระบวนการ (Process Data)      

      2.3 คลังกระบวนการ (Library Process) และกองซ้อน (Stack)  

      โดยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ จะใช้ขั้นตอนวิธีแบบถูกใช้งานน้อยที่สุดน าออกไปก่อน 

(Least Recently Use: LRU) ในการจัดสรรหนา้ในหน่วยความจ าให้กับกระบวนการ และใจกลาง

และสนับสนุนการใชง้านหนว่ยความจ าเสมือนโดยมีการใชต้ารางหนา้เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า

หน้า ว่างหรือไม่ว่าง และใช้เทคนิคการสับค่าเข้าหรือสับค่าออก (Swap in/ Swap out) การ

สลับหน้าตามค าขอทันที (Demand Paging) ในการจัดการหน่วยความจ า โดยมีขั้นตอนวิธีแบบ

ฮีฟคู่ (Buddy-Heap Algorithm) ในการวนรอบวง (Track) ของการใช้พื้นที่จริงในหน่วยความจ า 

แสดงได้ดังภาพที่ 9.1 (Richard Fox, 2014) 
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ภำพท่ี 9.1 แสดงการแบ่งแยกหนว่ยความจ าในลักษณะการจัดสรรหนว่ยความจ าแบบฮีฟคู่ 

    (Splitting of Memory in a Buddy Heap Algorithm) 

 

9.4 กำรจัดกำรกระบวนกำร (Process Management) 

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ใช้วิธีการจัดกระบวนการผ่านโปรแกรมเรียกระบบ เพื่อส่ง

ข้อความตดิต่อให้กระบวนการที่อยู่นอกสามารถเข้ามาใช้งานในหนว่ยความจ าหลักได้ทันที โดย

เป็นหนา้ที่หลักของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีดังนี้      

      9.4.1 กำรจัดตำรำงกำรท ำงำนกระบวนกำร (Process Scheduling)  จะมีตัว

บอก (Descriptor) เพื่อสร้างเขตข้อมูล (Fields) และใช้เก็บรายละเอียดของกระบวนการ โดย

จัดเก็บไว้ในรูปแบบรายการโยงแบบคู่ (Double Link List) ให้กับกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ 

     9.4.2 กำรประสำนกำรท ำงำนกระบวนกำร (Process Interface) โดยใช้ค าสั่ง

แถวคอยที่ก าลังรอกระบวนการ โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบรายการโยงแบบวงกลม (Circular Link 

List) โดยใช้สัญญาณในการเชื่อมต่อ ซึ่งภายในโครงสร้างเขตข้อมูลจะประกอบด้วย ตัวนับ

สัญญาณ จ านวนกระบวนการที่ก าลังรอสัญญาณและรายชื่อของกระบวนการที่ก าลังรอรับ

สัญญาณบอกว่าสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรได้เมื่อใด 

 

9.5 กำรจัดกำรอุปกรณ์รับเข้ำหรอืส่งออก (I/O Device Management) 

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีฟังก์ชันเพื่อช่วยประสานการท างานร่วมกับอุปกรณ์

ฮารด์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครอบคลุม โดยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์สามารถจ าแนก

ประเภทของอุปกรณ์ได้โดยก าหนดหมายเลข (Number) ให้กับแตล่ะอุปกรณ์ ดังนี้  

           

 

หนว่ยความจ า

ขนาด (16K)  

หนว่ยความจ า

ขนาด (8K)  

หนว่ยความจ า

ขนาด (8K)  

หนว่ยความจ า

ขนาด (8K)  

หนว่ยความจ า

ขนาด (4K)  

 หนว่ยความจ า

ขนาด (4K)  



175 
 

      1. หมายเลขอุปกรณ์หลัก (Major Device Number) ใช้เป็นตังชี้ (Index) เพื่อระบุ

ประเภทของอุปกรณ์                

     2. หมายเลขอุปกรณ์รอง (Minor Device Number) ใช้ระบุรายละเอียดอุปกรณ์นั้นๆ 

ซึ่งหมายเลขอุปกรณ์ทั้งสองจะถูกส่งไปในรูปแบบค่าคงที่ (Argument) ของชุดค าสั่งขับอุปกรณ์ 

(Device Driver) เพื่อใช้ระบุการเข้าถึงและควบคุมการท างานของอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออก 

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แยกอุปกรณ์แต่ละชนิดออกเป็น 3 หมวดหมู่ (Class) คือ 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัวอักขระ (Character Device) อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบล็อกข้อมูลและส่วนต่อ

ประสานเครือขา่ย (Network Interface) แสดงได้ดังภาพที ่9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 9.2 แสดงโครงสรา้งกลุ่มอุปกรณ์รับเข้าหรอืส่งออกของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 

      (Device-Driver Block Structure )  
 

9.6 กำรสื่อสำรระหว่ำงกระบวนกำร (Interprocess Communication) 

              

      ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กระบวนการตามเหตุการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะใช้การส่งผ่านข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไป

ยังกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการด าเนินการ ดังนี้  

      9.6.1 สัญญำณและกำรเข้ำจังหวะ (Synchronization and Signal)  สัญญาณ

สามารถส่งผ่านกันไปมาระหว่างกระบวนการ โดย ใจกลางส่วนประกอบหลักของ

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะเป็นตัวสร้างสัญญาณภายในขึ้นมา เพื่อส่งให้กับกระบวนการว่า

ระบบแฟม้ขอ้มูล 

(File System)  

  อุปกรณท่ี์เก็บแฟ้มข้อมูลที

เป็นบล็อก (Block Device File)   

  แคชท่ีพัก (Buffer Cache)  

  ตัวจัดการการร้องขอ (Request Manager)  

  อุปกรณท่ี์

เกี่ยวกับบล็อก

ข้อมูล (Block 

Device Driver)  

ตัวจัดการการเชื่อมตอ่แบบสกัสซี

(SCSI Manager)   

โปรแกรมขับอุปกรณ์สกัสซี 

 (SCSI Device Driver)   

  อุปกรณท่ี์เก็บแฟ้มข้อมูล

ทีละตัวอักษร  

(Character Device File)   

  ซ็อกเก็ตเครอืขา่ย 

(Network Socket)   

โพรโตรคอลตัวขับ

(Protocol Driver)  

โปรแกรมขับอุปกรณ์

เครอืขา่ย   

(Network Device Drivers) 

 

โปรแกรมขับอุปกรณ์

ตัวอักษร 

(Character Device Driver)   

TTY Driver Line Discipline            
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สามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายหรืออาจจะส่งสัญญาณไปยัง

กระบวนการแม่ (Parent Process) เมื่อกระบวนการลูก (Child Process) ท างานเสร็จหรือได้รับ

ข้อมูลแล้วหรือไม่ก็ตัวจัดการเวลาแจ้งสิ้นสุดเวลา (Timer Expires) ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง

กระบวนการ ใจกลางส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะไม่มีการส่งสัญญาณ

เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารขึ้นในขณะที่มีกระบวนการก าลังด าเนินงานอยู่ภายในใจกลาง

ส่วนประกอบหลัก ขณะที่กระบวนการอื่น ๆ จะต้องหยุดรออยู่ภายในแถวคอยล าดับจนกว่า

กระบวนการภายในใจกลางส่วนประกอบหลักจะประมวลผลจนเสร็จก่อนแล้วจึงจะส่ง

สัญญาณไปบอกเพื่อให้กระบวนการอื่นเข้ามาประมวลผลต่อไปได้               

     9.6.2 กำรส่งผ่ำนข้อมูลในแต่ละกระบวนกำร (Passing of Data Amount 

Process)  ลีนุกซ์จะใช้กลไกในการส่งผ่านข้อมูลในแต่ละกระบวนการโดยใช้มาตรฐานของ 

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ที่เรียกว่า “ท่อส่ง (Pipe)” รูปแบบการท างานจะเป็นแบบกระบวนการ

ลูกรับทอด (Inheritance) ช่องทางการติดต่อสื่อสารจากกระบวนการแม่เพื่อใช้ในการเขียนหรือ

อ่านข้อมูลผ่านท่อส่ง ซึ่งในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะมีชุดค าสั่งพิเศษที่ใช้จัดการเหตุการณ์

ดังกล่าวเรียกว่า ซอฟต์แวร์ระบบเสมือนในการจัดการไฟล์ (Virtual File System Software) 

โดยในแต่ท่อส่งจะมีคู่ล าดับของแถวคอยล าดับในการเข้าจังหวะเพื่ออ่านและเขียนไฟล์ในเวลา

เดียวกัน (พีรพร หมุนสนทิ, สุธี พงศาสุกุลชัย, อัจจมิา เลี้ยงอยู่, 2553) 

 

9.7 โครงสร้ำงเครอืข่ำย (Network Structure) 

  

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีฟังก์ชันในการติดต่อระหว่างเครือข่ายไม่เฉพาะแต่เครื่อง

ข่ายโดยมาตรฐานโพรโทคอลระหว่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กับยูนิกซ์เท่านั้นยังรองรับการ

ติดต่อระหว่างเครือข่ายที่ไม่ใช่ตระกูลของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ด้วย (Non-UNIX) ซึ่งแต่เดิม

การเชื่อมต่อเครือข่ายจะเป็นการท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่าการท างาน

กับเครื่องเวิรก์สเตชั่นที่มีขนาดใหญ่หรือในกลุ่มของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีโพร

โทคอลที่ใช้คือ AppleTalk และ IPX เท่านั้น โดยใจกลางส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการ

ลีนุกซ์จะมชุีดค าสั่งที่ใชจ้ัดการในระดับเครือขา่ยอยู่ 3 ระดับคือ    

      1. การเชื่อมตอ่ของช่องสัญญาณ (The Socket Interface) 

      2. ตัวขับโพรโทคอล (Protocol Driver) 

      3. โปรแกรมขับอุปกรณ์เครือขา่ย (Network Device Drivers) 

 



177 
 

9.8 กำรรักษำควำมมั่นคง (Security) 

  

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มรีูปแบการรักษาความมั่นคงคล้ายกับระบบระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ์ โดยแบ่งการรักษาความมั่นคงออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้     

     9.8.1 กำรพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) เป็นการยืนยันเพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มี

ใครที่สามารถเข้าถึงระบบโดยเป็นการยืนยันเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลที่ถูกต้องเข้ามาในระบบ ซึ่ง

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์แบบเดิมมักจะใช้รหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบ อีก

ทั้งเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบบนเครือข่ายยังมีการเข้ารหัส (Encrypted Password) ในการเข้าถึง 

หรอือ่านข้อมูลในไฟล์และยังสามารถก าหนดเวลาในการเข้าถึงไฟล์ได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการ

น าวิธีการยืนยันตัวแบบใหม่มาใช้ เรียกว่า รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลโดยจ ากัดสิทธิ์ให้กับ

ผู้ใช้งาน (Pluggable Authentication Model: PAM) เช่น วิธีการยืนยันตัวบุคคล ระดับการเข้าถึง

ไฟล์ บัญชผีูใ้ช้งาน การเปลี่ยนแปลงรหัส เป็นต้น  

     9.8.2 กำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control) ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 

รวมถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะก าหนดการควบคุมเข้าถึงโดยก าหนดตัวเลขที่ไม่ซ้ ากัน 

(Unique Numeric Identifiers) ดังนี้                

       1. กรณีเป็นผู้ใช้คนเดียว (Single User) ก าหนดการเข้าถึงโดยใช้รูปแบบเป็น User 

Identifier (uid)                     

       2. กรณีเป็นผู้เป็นกลุ่ม (Group User) ก าหนดการเข้าถึงโดยใช้รูปแบบเป็น Group 

Identifier (gid)  การควบคุมการเข้าถึงถูกประยุกต์ใช้กับวัถตุที่แตกต่างกัน (Various Object) ใน

ระบบ โดยทุก ๆ  การใช้งานไฟล์ในระบบจะถูกป้องกันด้วยกลไกมาตรฐานเพื่อควบคุมการ

เข้าถึงและการใช้อ็อบเจกต์ร่วมกัน เช่น ส่วนการใช้หน่วยความจ ารวมกัน  การที่กระบวนการ 

มากกว่าหนึ่งกระบวนการประมวลผลในช่วงเวลาเดียวกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้

ข้อมูลรว่มกันและการเข้าถึงระบบเดียวกันพร้อมกัน เป็นต้น 
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สรุป 
     ลีนุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลก เพราะเป็น

ระบบปฏิบัติการที่เปิดเผยชุดค าสั่งต้นฉบับ มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และสามารถท างานกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์หลายแพลตฟอร์ม การติดต่อกับส่วนผู้ใช้และส่วนส่วนชุดค าสั่ง ภายใต้

มาตรฐานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถประมวลผลได้กับงานจ านวนมากและใช้ได้กับ

การท างานที่หลากหลสย รองรับการท างานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ องค์กร

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ใช้วิธีการจัดกระบวนการผ่านโปรแกรมเรียกระบบเพื่อส่ง

ข้อความติดต่อให้กระบวนการที่อยู่ข้างนอกสามารถเข้ามาใช้งานหน่วยความจ าหลักได้ โดย

หน้าที่หลัก คือ การจัดตารางการท างานของกระบวนการ การต่อประสานการท างานของ

กระบวนการและยังมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการตาม

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะใช้การส่งผ่านข้อมูลจากกระบวนการ หนึ่งไปยังกระบวนการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดนมีรูปแบบการการด าเนินการ คือ การใช้สัญญาณและการประสานเวลา 

(Synchronization and Signal) และการส่งผา่นข้อมูลในแตล่ะกระบวนการ       

     ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีฟังก์ชันในการติดต่อระหว่างเครือข่ายไม่เฉพาะแต่เครื่อง

ข่ายโดยมาตรฐานโพรโทคอลระหว่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กับยูนิกซ์ เท่านั้น ยังรองรับการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายที่ไม่ใช่ตระกูลของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ด้วย (Non-UNIX) 

นอกจากนี้ยูนิกซ์จะก าหนดการควบคุมเข้าถึงโดยใช้ตัวเลขที่ไม่ซ้ ากัน (Unique Numeric 

Identifiers) เช่น ผู้ใช้คนเดียว (User Identifier: uid) และผู้ใช้เป็นกลุ่ม (Group Identifier: gid)  

เป็นต้น 
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ค ำถำมทบทวน             
1. จงอธิบาย Linux Distribution ต่อไปนี ้          

 1.1 Slackware Linux              

 1.2 Mandrake Linux             

 1.3 Red Hat / Fedora Core Linux             

 1.4 Debian Linux         

 1.5 SuSE Linux                                               

2. คุณสมบัติที่ดีของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง           

3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ในแตล่ะชุดได้อย่างไรบ้าง      

4. จงแสดงการแบ่งแยกหนว่ยความจ าในลักษณะการจัดสรรหน่วยความจ าแบบฮีฟคู่                

5. ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ใชว้ิธีการจัดกระบวนการอย่างไร       

6. จงแสดงโครงสร้างของกลุ่มอุปกรณ์รับเข้าหรือส่งออกของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์      

7. จงอธิบายวิธีการสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) ต่อไปนี้     

 7.1 สัญญาณและการประสานเวลา (Synchronization and Signal)   

 7.2 การส่งผา่นข้อมูลในแตล่ะกระบวนการ (Passing of Data Amount Process)     

8. ชุดค าสั่งที่ใชจ้ัดการในระดับเครือขา่ยในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีทั้งหมดกี่ระดับะไรบ้าง    

9. วิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ท าได้อย่างไร       

10. จงอธิบายวิธีการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
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          บทท่ี 10 

                        กรณีศึกษำ  

        ระบบปฏิบัติกำรอูบันตู: ภำคปฏิบัติ  

            

      ปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) นั้นเข้ามามีบทบาทใน

การท างานของคนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งคุณสมบัติเด่นก็คือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) 

ตรงตามเงื่อนไขของ GPL (General Public License)  ซึ่งเป็นโมเดลของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่

มีการเปิดเผยรหัสต้นฉบับให้ทุกคนได้เข้าถึงและต่อยอดการพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

ในปัจจุบันลีนุกซ์ ได้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ภายใต้ข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ฟรี 

(Free Software) คือ ผู้ใช้หรือผู้สนใจมีอิสระและเสรีในการด าเนินงานหรือใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับ

ทุก ๆ วัตถุประสงค์ ผูใ้ช้มีเสรีในการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ผูใ้ช้มีอิสระเสรีในการท าส าเนาซอฟต์แวร์ (Copy Software) เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นและผู้ใช้

มีเสรีในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการแล้ว ซึ่งมี

หน่วยงานที่ควบคุมเงื่อนไข อย่างเช่น GNU ย่อมาจากค าว่า “GNU’s Not Unix” จึงท าให้มีข้อ

แตกต่าง จากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มกีารจ าหนา่ยเชิงธุรกิจ และมีราคาค่อนข้างแพง เป็นต้น 
      ในบทนี้จะกล่าวอธิบายวิธีการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการอูบันตู ซึ่งผู้ใช้

สามารถเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานเพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นตามหัวข้อต่าง ๆ อย่างเป็น

ขั้นตอน  

 

10.1 ท ำควำมรู้จักระบบปฏิบัติกำรอูบันตู  

              

      ระบบปฏิบัติการอูบันตู เป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์อย่างตอ่เนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการเปิดที่ทุก

คนหรอืกลุ่มผู้ที่สนใจสามารถเข้ามามีสว่นรวมในการพัฒนาหรือดาวน์โหลดไปติดตั้งเพื่อใช้งาน 

ดังนัน้ระบบปฏิบัติการแบบนีจ้งึใชชื้่อเรียกว่า ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส ส่วนค าว่า ลีนุกซ์ดิส

โทร มาจากค าชื่อเต็มว่า Linux Distribution ซึ่งหมายถึงลีนุกซ์รุ่นที่มีการร่วมกันพัฒนาและ

กระจายใหก้ับผูอ้ื่นสามารถที่จะเลือกติดตั้งใช้งานเหมอืนลีนุกซ์รุ่นอื่น ๆ ที่มีอยู่เลือกใช้งานก่อน

แล้ว เชน่ Redhat, SUSE, Mandriva เป็นต้น ระบบปฏิบัติการอูบันตูนัน้เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่มีการ

พัฒนาโดยอ้างอิงจากชุดค าสั่งต้นแบบเดิม คือ จากกลุ่มผู้พัฒนา Debian GNU/Linux ซึ่งเป็น
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พื้นฐานในการพัฒนาเพื่อต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็เป็นค ากล่าวที่ไม่ผิดอะไร แต่

สาเหตุที่ท าให้ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะมีจุดเด่นที่ไม่

เหมือนระบบปฏิบัติการรุ่นอื่นคือ สามารถคัดเลือกชุดค าสั่งในส่วนที่จ าเป็นและส าคัญจริง ๆ 

ให้กับผูใ้ช้ อีกทั้งยังมีแผน่ซีดสี าหรับติดตั้งเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น (Only One CD for Install) และ

ยังมีรุ่นส าหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องแม่ข่ายให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้

อย่างเหมาะสมกับระบบงานที่ตอ้งการอีกด้วย (ณัฐภูม ิโอภาภบิาล, 2551) 

 

10.2 ลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติกำรอูบันตู 

 

      1. มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบปฏิบัติการอูบันตูเป็นลีนุกซ์ตระกูล 

Debian ที่มีการน าระบบการจัดการชุดโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่เรียกว่า APT (Advanced 

Package Tool) มาใช้ท าให้มีจุดเด่นตรงที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งชุดค าสั่งเสริม (Software 

Package) โดยเชื่อมต่อเพื่อดาวนโ์หลดโปรแกรมและท าการติดตั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้

ตลอดเวลาและยังมีส่วนที่ช่วยจัดการปรับแต่งค่าพื้นฐานต่างๆ ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผูใ้ช้งานได้โดยอัตโนมัติ 

      2. การติดตั้งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก ระบบปฏิบัติการอูบันตูมีรูปแบบ

กราฟิกส์ของผู้ใชแ้ละคอมพิวเตอร์ ท าให้มคีวามสะดวกและงา่ยต่อการตดิตั้งเพื่อใช้งานจรงิ 

      3. ลองให้ใช้งานก่อนที่จะติดตั้งใช้จริง ระบบปฏิบัติการอูบันตูยอมให้ผู้ใช้สามารถ

ทดลองติดตั้งเพื่อใช้งานก่อน โดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จนกว่า

ผู้ใช้งานจะมีความแน่ใจและมั่นใจว่าจะเลือกใช้งานจริงจึงเลือกที่จะติดตั้งลงในจานบันทึกของ

ผูใ้ช้เป็นการถาวรได้ 

      4. ใช้ซีดีในการติดตั้งโปรแกรมเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น โดยระบบปฏิบัติการอูบันตูมี

ความสามารถในการจัดชุดชุดค าสั่ง (Software Package) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะท าให้ไฟล์และ

ชุดค าสั่งส าหรับติดตั้งจ านวนไม่มากจนเกินไปซึ่งบรรจุลงได้ในแผ่นซีดีเพียงแผ่นเดียว เพื่อไม่ท า

ให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนหรือลดความซ้ าซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน ท าให้ใช้เวลาในการ

ติดตัง้ชุดค าสั่งไม่ยาวนานจนเกินไป 

      5. มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ระบบปฏิบัติการอูบันตู จะมีรุ่นใหม่ออกมาทุก ๆ  

6 เดือน (โดยก าหนดออกรุ่นใหม่ทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี) พร้อมทั้ง

ระบบรักษาความมั่นคงที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อปรับปรุงให้โปรแกรมมี

ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (พิชัย ยอดพฤติการ, 2553) 
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10.3 รูปแบบกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรอูบันตู  

 

      ระบบปฏิบัติการอูบันตู สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ 

http://www.ubuntu.com และสามารถเลือกรูปแบบการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใช้ในการ

ติดตัง้ ซึ่งสามารถแยกเป็น 3 รูปแบบตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้ 

      1. Download Ubuntu Server: ไฟล์ในรูปแบบนี้จะสร้างออกมาเป็นแผ่นที่สามารถ

รองรับใช้งานได้ส าหรับองค์กรที่ต้องการความมั่นคงมากขึ้นส าหรับการใช้งานขนาดใหญ่ (Long 

Term Support: LTS) 

      2. Download Ubuntu: ไฟล์ในรูปแบบ Desktop เป็นแผ่นที่สามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องติดตั้ง หรือใช้ส าหรับติดตั้งด้วยก็ได้ ซึ่งจะเป็นการติดตั้งผ่านอินเทอร์เฟสแบบส่วนต่อ

ประสานกราฟิกกับผูใ้ช้ (GUI) โดยใช้เมาสค์ลิกเพื่อตดิตั้งและก าหนดค่าต่าง ๆ ระหว่างตดิตั้งได้ 

      3. Alternate Download: ไฟล์นี้จะสร้างออกมาเป็นแผ่นที่ส าหรับติดตั้งโดยเฉพาะ 

และเป็นการติดตั้งผ่าน Text base UI (คล้ายการติดตั้ง Windows XP) เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

แลว้จะใช้งานได้เหมือนกับที่ตดิตั้งผา่นแผ่น Desktop CD ทุกประการ 

 

10.4 ขั้นตอนและวิธีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)     

Daily Build 

 

      กรณีศกึษา ระบบปฏิบัติการอูบันตู: ภาคปฏิบัติ ของบทเรียนบทที่ 10 ผู้สอนจะเน้น

การเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนทดลองติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS (Precise 

Pangolin) Daily Build ลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Thumb Drive/ Flash Drive) 

เพื่อให้ง่ายและสะดวกในจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนสามารถแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลด

โปรแกรมและวิธีการตดิตั้ง ดังนี้      

ขั้นตอนที่ 1 การดาว์นโหลดไฟล์ 2 ไฟล์ลงบน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 

2. precise-desktop-i386.iso 

 

 

 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
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สามารถแสดงขั้นตอนต่างๆ ของการดาว์นบรรจไุฟล์ดังนี้ 

   1. ดาวน์โหลด Pen Drive Linux's USB Installer ผา่นทางเว็บไซต์            

    http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button 

 2. คลิก (Click) เลือก Download Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 
 

           
3. คลิกเลือก บันทึกแฟ้ม Save File ลงบน Desktop 

 

 
 

4. ดับเบิ้ลคลิก (Double-Click) ที่ไฟล์ Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่ดาวน์

โหลดโปรแกรมมา 
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  5. คลิกเลือกรัน (Run) 

 

 
 

6. เลือก I Agree 

 

 
 

 7. คลกิเลือก Ubuntu 12.04  Desktop Daily Build 
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8. คลิกเลือก Download the iso (Optional) แล้ว  คลิกเลือก Yes 

 

 
 

9. คลิกเลือก precise-desktop-i386.iso แล้ว คลิกเลือก Save as 

 

 
 

10. Save File ที่ช่ือ precise-desktop-i386 ลงบน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนที่ 2 การตดิตั้ง Ubuntu 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive  

1. ดับเบิล้คลิกที่ไฟล์  Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่ดาวนโ์หลดมา 

 

 
 

         2. คลิกเลือกรัน (Run) 

 

                     
 

 3. เลือก I Agree 
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 4. Step 1: คลิกเลือก Ubuntu 12.04 Desktop Daily Build 

 

        
 

 5. Step 2: คลิกเบราว์ (Browse) 

 

        
 

 6. คลิกเลือก precise-desktop-i386 
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จะเห็นว่าข้อความใน Step 2 จะเปลี่ยนจาก  สเีหลือง --> เป็นสีเขียว  

C:\Users\mooky\Desktop\precise-desktop-i386.iso 

 
 

 7. Step 3: คลกิเลือก USB Flash Drive ที่เตรยีมไว้     

              (ต้องเสียบ USB Flash Drive ไว้ก่อนหน้าตั้งแต ่Step 1) 
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 8. Step 4: ลากเมาส ์(Drag Mouse) ไปทางขวาเลือกขนาดความจุของระบบปฏิบัติการ

       อูบันตูที่ตอ้งการ (แนะน าให้เลือกขนาดความจุสูงสุดที่เลือกได้ 

 

 
 

 9. คลิกเลือก Create แล้วตอบ Yes ระบบจะเริ่มท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู 

     ลงบน USB Flash Drive 

            
 

 10. แสดงความก้าวหน้าในการตดิตั้ง  (Execute)   
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 11. การตดิตั้งสมบูรณ์ (Installation Complete) คลิกปิด   

              
              

10.5 ขั้นตอนกำรเริ่มใช้งำนระบบปฏิบัติกำรอูบันตู รุ่น 12.04 LTS (Precise Pangolin)                                  

 Daily Build 

     1. ท าการ Set Bios ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน โดยการก าหนดให้ Bios ท า

การบูต (Boot) จาก Flash Drive เป็นล าดับแรก (1st) แล้ว Save ค่า Bios แล้วรีบูตเครื่อง 

(Reboot) เครื่องคอมพิวเตอร์อกีครั้ง 

     2. ใส่ Flash Drive ที่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตูไว้แล้วเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ปลุกเครื่องขึ้นมาจะปรากฏหน้าตาอูบันตู รุ่น 12.04 LTS (Precise Pangolin) Daily Build for 

Desktop ดังรูปข้างลา่ง 

 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
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10.6 ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของระบบปฏิบัติกำรอูบันตูรุ่น 12.04 LTS แสดงได้ดังภาพที ่10.1 

 10.6.1 หน้ำจอกำรท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ (Keir Thomas, Jaime 

Sicam, Andy Channelle, 2009) 

 
 

ภำพท่ี 10.1  แสดงสว่นประกอบต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ รุ่น 12.04 LTS 

 

 1. เมนู Search ใช้ส าหรับค้นหาและเรียกใช้งานชุดค าสั่งต่างๆ  
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 2. Install Ubuntu 12.04 LTS ส าหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู ลงบนเนื้อที่

 ฮารด์ดิกส์ 

           
 

 3. Home แสดงโฟร์เดอร์ที่บรรจุไฟล์ตา่งๆ 

          
  

 4. FireFox Web Brower ส าหรับท่องโลกอินเทอร์เน็ต 
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 5. LibreOffice Writer ชุดค าสั่งส าหรับพิมพ์งานเอกสาร (คล้ายกับชุดค าสั่ง MS-Word) 

  
 

 6. LibreOffice Calc ชุดค าสั่งส าหรับงานตาราง (คล้ายกับชุดค าสั่ง MS-Excel) 

  
 

 7. LibreOffice Inpress ชุดค าสั่งส าหรับงานน าเสนอ     

      (คล้ายกับชุดค าสั่ง MS-PowerPoint) 
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 8. Ubuntu Software Center ส าแหล่งร่วมแอปพลิ่เคชั่น (Application) และ 

      ซอฟต์แวร ์(Software) ส าหรับดาว์นโหลด 

  
 

 9. Ubuntu One สถานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Ubuntu One ในการมีพื้นที่ส่วนตัวใน

 การจัดเก็บไฟล์ (File) รูปภาพ (Photo) เพลง (Music) อีกทั้งยังเป็นแหล่งในการ

 แลกเปลี่ยนไฟล์ (post online) ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้อกีด้วย 

  
 

 A. System Settings การตัง้ค่าและปรับแต่งต่างๆ ของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   1. Personal การตัง้ค่าและปรับแต่งเครื่องคอมพวิเตอร์ Desktop 

   2. Hardware การตัง้ค่าและปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆ 

            3. System การตัง้ค่าและปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
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  B.Workspaces Switcher ส าหรับสับหนา้จอการท างานเสมือน 

   
 

  C.Trash ถังขยะเก็บไฟล์ที่ถูกลบแล้ว 
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  10.6.2 เมนูหลัก ของอูบันตู รุ่น 12.04 LTS ประกอบไปด้วยเมนูทั้งหมด 5 เมนู ดังนี้ 

  1. Applications 

  2. Recently Used 

   3. File and Folder 

  4. Music Collection 

  5. Video 

   ประกอบด้วยเมนูที่ตา่งกันดังนี้  (Matthew Helmke, Andrew Hudson, Paul Hudson, 2011) 

 1. เมน ูApplications  ชุดค าสั่งต่างๆจะถูกจัดหมวดหมู่เก็บไว้เป็นอย่างดีในเมนูนี้ซึ่ง

    คุณสามารถเรียกใช้ชุดค าสั่งต่าง ๆ ที่มผีา่นทางเมน ูApplications 

                   

  
 

      2. เมน ูRecently Used ที่เมนูนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานล่าสุดของผูใ้ช ้   
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3. เมน ูFile and Folder เป็นเมนูที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูล (File) และ โฟว์เดอร์  

           (Folder) ทั้งหมดที่มอียู่ 

 
4. เมนู Music Collection เป็นเมนูที่จัดเก็บขอ้มูลไฟล์เพลงที่มอียู่ทั้งหมดในระบบ 

 
5. เมน ูVideo เป็นเมนูที่จัดเก็บข้อมูลวดีีโอที่มอียู่ทั้งหมดในระบบ 
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   10.6.3 กำรปรับแต่งกำรแสดงผลของ Ubuntu 12.04 LTS ในส่วนของการ

แสดงผล  Ubuntu สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

     1. กำรปรับควำมละเอียดหน้ำจอ Ubuntu 12.04 LTS จะเลือกความละเอียดมาก

ที่สุดเท่าที่จอภาพและการ์ดแสดงผลรองรับ ซึ่งบางครั้งถ้าใช้ความละเอียดมากเกินไปจะท าให้

ไอคอนและตัวหนังสือต่างๆนั้นอาจจะดูเล็กไป  ดังนั้นผู้ใช้สามารถปรับความละเอียดของ

หนา้จอให้ตรงตามความต้องการได้ ซึ่งการปรับค่าความละเอียดหน้าจอนั้น สามารถท าได้โดย

ไปที่ เมนู Dash Home > System Settings > Hardware > Displays หน้าต่างการตั้งค่าความ

ละเอียดหน้าจอจะถูกเรียกขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดได้ตามต้องการ เสร็จแล้ว

กดที่ Apply เพื่อใช้งานค่าที่เลือกได้ 

  

   
     2. กำรเปลี่ยนภำพพื้นหลัง ก่อนเปลี่ยนพื้นหลัง (wallpapers) ระบบต้องมีภาพพื้น

หลังที่จะใช้ก่อน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ภาพในฟอร์แมทใดก็ได้มาท าเป็นภาพพื้นหลัง โดยพยายาม

ท าให้ภาพนั้นมคีวามละเอียดไม่น้อยไปกว่า Resolution ของหน้าจอ เมื่อได้ภาพที่ต้องการมาท า

เป็นภาพพื้นหลังแล้ว ให้ให้ผู้ใช้เลือกไปที่เมนู Dash Home > System Settings > Personal  > 

Appearance ภายในหนา้จอผู้ใชจ้ะเห็นภาพหน้าจอที่มใีห้อยู่แล้วจ านวนหนึ่งโดยสามารถเลือกที่

ภาพและใช้งานได้ทันที แต่ถ้าผู้ใช้ไม่อยากใช้ภาพพื้นหลัง ผู้ใช้ก็สามารถเซตให้เป็นสีเดียวก็ได้ 

โดยเข้าไปเซตที่ช่อง Wallpapers ให้เลือก No Wallpaper และเลือกสีที่ต้องการที่ช่อง Desktop 

Colors 



200 
 

 

          
        ส่วนการน าภาพที่ต้องการมาท า Wallpaper นั้นให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก (+) 

แล้วเลือกไฟล์ภาพที่ผู้ใชต้้องการ ภาพที่ตอ้งการก็จะปรากฏขึ้นมาเป็น  

     3. กำรปรับเปลี่ยนและติดตั้งค่ำต่ำงของระบบ ในอูบันตู มีเมนูที่ช่วยในการ

ปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบที่ชื่อว่า System settings ใช้ในการตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของ

ระบบ แสดงดังเมนูด้านล่าง 

           
 

องค์ประกอบของ  System settings 

     ก่อนจะท าการตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ ผู้ใช้ต้องเข้าใจองค์ประกอบ

ของเมนกูารตดิตั้งระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื (Christopher Negus, Francois Caen, 2008) 

          1. Personal การตัง้ค่าและปรับแต่งเครื่องคอมพวิเตอร์ Desktop 

          2. Hardware การตัง้ค่าและปรับแต่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

      3. System การตัง้ค่าและปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์       
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              องค์ประกอบต่างๆ นี้ผู้ใช้สามารถเลือกตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบที่

ต้องการได้ เช่น การติดตั้งค่าภาษาที่ต้องการที่ Language Support ในส่วนของ Personal คลิก

เลือก Install/Remove Languages คลิกเลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Installed แล้วคลิกที่ปุม 

Apply Changes เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตดิตั้งค่าภาษาที่ผูใ้ชต้้องการ เป็นต้น 

 

  

                  
 

      4. กำรเปลี่ยนฟอนต์ที่ใช้แสดงผล แบบอักษร (Style) หรือชุดแบบอักษร (Font) 

ที่ใช้ในการแสดงผล ในส่วนต่าง ๆ ของอูบันตู ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอักษรแบบอื่นได้

ตามตามต้องการ วิธีการเปลี่ยนแบบอักษรให้ผู้ใช้ไปที่เมนู System > Preferences > Font จะ

ปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Font Preferences แสดงขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแบบอักษรให้กับ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอได้ตามตอ้งการ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544) 
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      10.6.4 ชุดค ำสั่งพื้นฐำน เมื่อท าการติดตั้ง Ubuntu 12.04 LTS เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จะมีชุดค าสั่งพื้นฐานมาให้พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งไม่จ าเป็นต้องติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่ง

ชุดค าสั่งพืน้ฐานประกอบไปด้วย 

      1. Home ชุดค าสั่งจัดการไฟล์ใน Ubuntu 12.04 LTS จะมีชื่อเรียกว่า Nautilus ทุก

ครั้งที่มกีารเปิดโฟลเดอร์รูปบ้านหรอืดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่โฟลเดอร์ใดๆก็ตาม Nautilus 

จะถูกเรียกขึ้นมาท างาน (ซึ่ง Nautilus นี้มีหน้าตาคล้ายกับ File Manager ของระบบปฏิบัติการ 

Windows)  
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     2. เทคนิคในกำรใช้งำน การแสดงแฟ้มที่ถูกซ่อนอยู่ ท าได้โดยให้ผู้ใช้กด Ctrl+H 

ชุดค าสั่งจะแสดงไฟล์และแฟ้มที่ถูกซ่อนขึ้นมา ซึ่งสว่นไฟล์ใหญ่จะเป็นไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกการ

ตั้งค่าส่วนตัว การสร้างแฟ้มซ่อนนั้นเพียงแค่เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือแฟ้มนั้นๆ แล้วใส่ “จุด” น าหน้า 

เชน่ โฟลเดอร์ชื่อ hidden เปลี่ยนชื่อเป็น .hidden 

ไฟล์หรือแฟ้มดังกล่าวก็จะถูกซ่อนในทันที ในส่วนของต าแหน่งในหมายเลข 3 ถ้าผู้ใช้รู้ต าแหน่ง

ที่แน่นอนที่ตอ้งการไป เชน่ /media/cdrom ผูใ้ช้สามารถพิมพ์ต าแหน่งที่ต้องการลงไปได้เลย โดย

การกด Ctrl+L แถบที่ใช้บอกต าแหน่งด้วยปุ่มจะเปลี่ยนเป็นแถบยาวๆ คล้ายกับ Web Browser 

เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์ต าแหน่งที่ต้องการลงไป ซึ่งเมนูด้านข้างผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากสถานที่ส าคัญ

เป็นข้อมูลของแฟ้มหรือมุมมองแบบรากไม้ก็ได้ ด้วยการคลิกที่ข้อความที่เขียนว่า Places แล้ว

เลือกตัวเลือกที่ตอ้งการ 

     3. เว็บเบรำว์เซอร์ หรือชุดค าสั่งท่องอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นชุดค าสั่ง Firefox ซึ่ง

วิธีการใช้งาน เหมือนกับ Firefox ที่เป็นรุ่นของ Windows วิธีเรียกใช้ชุดค าสั่ง Firefox นี้สามารถ

เรียกได้ปุ่มรูปหมาป่าที่เรยีกว่า Firefox Web Browser 

 

        
 

     4. กำรตั้งค่ำภำษำไทย การตั้งค่าภาษาไทยส าหรับ Firefox เพื่อใช้เว็บไซต์

ภาษาไทยนั้น ผู้ใช้จะต้องท าการตั้งค่าเพื่อใช้งานส าหรับการเข้ารหัสสองแบบคือ  UTF-8 และ 

TIS-620 วิธีการตั้งค่าภาษาไทยนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ Edit > Preferences หน้าต่างการตั้ง ค่าจะถูก

เปิดขึ้นมา ให้เลือกที่ Content ที่คล้ายหน้ากระดาษ ชุดค าสั่งจะแสดงส่วนปรับตั้ง ค่าส าหรับ

การแสดงผลของเว็บไซต์ขึ้นมา ดูที่กรอบ Fonts & Colors ที่ช่อง Default Font ให้เลือก Loma 

ซึ่งเป็นฟอนต์ที่นิยมมากตัวหนึ่ง จากนั้นท้ายช่อง Default Font ให้คลิกที่ Advanced หน้าต่าง

ส าหรับตั้งค่าชุดแบบอักษรจะเปิดขึ้นมา ที่ช่องบนสุดให้คลิกเลือกเป็น Thai ก่อน เพื่อปรับแต่ง
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ค่าส าหรับเว็บไซต์ที่เข้ารหัสแบบ TIS-620 ที่ช่อง Serif และ Sans-serif ให้เลือกผู้ใช้เลือก

ฟอนต์เป็น Loma เสร็จแล้ว ไปที่ที่ช่อง Fonts for เลือกเป็น Thai และให้เปลี่ยนเป็น Western 

เพื่อตั้งค่าการแสดงผลส าหรับเว็บที่เข้ารหัสแบบ UTF-8 ที่ช่อง Serif และ Sans-serif ให้เลือก

เป็น Loma เช่นเดิม เสร็จแล้วไปที่กรอบ Character Encoding เลือกเป็น Thai (TIS-620) เพื่อให้

หนา้เว็บที่ไม่ได้ก าหนดรหัสภาษาใช้การเข้ารหัสแบบ TIS-620 โดยอัตโนมัติ 

 

              
 

    5. กำรใช้งำน Movie Player ชุดค าสั่งดูหนังในอูบันตู จะมีชื่อว่า Totem ใช้ส าหรับ

เล่นไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ รวมถึงซีดีและดีวีดีด้วย ตัวชุดค าสั่งสามารถเรียกได้ทาง เมนู 

Applications > Sound &Video > Movie Player โดยหลังจากที่ติดตั้งอูบันตูเสร็จแล้ว ก็สามารถ

เลือกใช้งานชุดค าสั่งดังกล่าวได้ทันที 
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     6. กำรเขียนซีดี ในอูบันตู รุ่น 12.04 LTS นั้นให้ผู้ใช้สามารถเขียนซีดีผ่านชุดค าสั่ง 

Brasero Disc Burner ได้ทันที โดยถ้าหากผู้ใช้ใส่แผ่นซีดีเปล่าเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะ

ปรากฏหน้าต่าง Create a new project ขึ้นมาถามผู้ใช้ว่าต้องการที่จะสร้างซีดีหรือดีวีดีใน

รูปแบบใด เช่น การสร้างไฟล์เพลงดิจิตอล (Audio project) การสร้างไฟล์ข้อมูล (Data Project) 

การสร้างไฟล์วิดีโอ ท าการคัดลอกลงบนจานบันทึกหรือการเบิร์นไฟล์อิมเมทลงบนแผ่น (Burn 

image) เป็นต้น 

        
 

      7. HUD (Head-up Display) มีลักษณะที่เป็นช่องพิมพ์ค าสั่งเหมือนช่องค้นหาใน 

Unity launcher ซึ่งน ามาใช้งานแทน Global memus ในอูบันตู รุ่นก่อนหน้า หน้าที่หลักของ HUD 

ใช้เพื่อพิมพ์เพื่อค้นหาค าสั่งในเมนูยังสามารถสั่งงานชุดค าสั่งต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น การใช้

เปลี่ยนสถานะใน Emphathy หรือเปลี่ยนเพลงใน Banshee เป็นต้น วิธีใช้งานให้ผู้ใช้งานกด Alt 

ค้างไว้ชุดค าสั่ง HUD จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้ใชส้ามารถพิมพ์ค าสั่งเพื่อใชค้้นหา ชุดค าสั่งที่ต้องการ

ก็จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้เลือนแทบเมนูลงมาแล้วเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้แล้วกด Enter 

เพื่อใช้งานชุดค าสั่งดังกล่าวได้ทันที แสดงดังรูปข้างล่าง   
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    10.6.4 ชุดค ำสั่งเสริม ระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS จะมีชุดค าสั่งที่ช่วยให้

ผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดชุดค าสั่งเสริมที่ชื่อว่า Ubutu Software Center มาติดตั้งลงบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ตามใจชอบซึ่งระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS ได้จัดชุดค าสั่ง

เสริมตา่ง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

 

           
 

1. Accessories ใช้ส าหรับติดตัง้ซอฟต์แวร์ย่อยเบ็ดเตล็ดที่มใีห้ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์

โหลดโปรแกรมมากมาย 
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2. Book & Magazines ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับหนังสือและแม็กกาซีน

ต่างๆ ที่ช่ืนชอบทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
 

3. Developer Tools ใช้ส าหรับติดตัง้ซอฟต์แวร์ทีเ่กี่ยวของกับชุดค าสั่งหรือซอฟต์แวร์

ส าหรับนักพัฒนาภาษาชุดค าสั่งต่างๆ ให้เลือกบรรจมุากมาย       

 
 

4. Educations ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เกี่ยวของกับการศึกษาหรือแหล่งการเรียนรู้

ทั่วทุกมุมโลก    
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5. Fonts ใช้ส าหรับติดตั้งชุดแบบอักษรที่สนับสนุนภาษาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการเพียงแค่

พิมพ์ภาษาที่ตอ้งการคน้หาเพื่อติดตัง้ชุดแบบอักษรของภาษาที่ต้องการก็จะแสดงขึ้นมา

ให้เลือกติดตัง้ได้ทันที 

 
6. Games ใช้ส าหรับติดตั้งฐานสองเกี่ยวของกับเกม ซึ่งมีให้ผู้ใช้งานเลือกบรรจุได้ทั้ง

แบบเกมส์สองมิติและเกมส์แบบสามมิติต่าง ๆ มากมาย 

 
7. Graphics ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวรเ์กี่ยวของกับงานด้านกราฟฟิกต่าง ๆ 
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8. Internet ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์เกี่ยวของการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ต เช่น การ

แชร์ไฟล์ (File Sharing) การพูดคุยระหว่างบุคคล (Chat) การส่งเมล์ (Mail) เว็บเบาร์

เซอร์ (Web Browsers) เป็นต้น 

 
9. Office ใช้ส าหรับติดตัง้ซอฟต์แวรเ์กี่ยวของกับงานด้านส านักงานต่าง ๆ 

 
10. Science & Engineering ใช้ส าหรับบรรจุซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร์

หรอืวิศวกรรมศาสตร์ 
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11. Sound & Video ใช้ส าหรับบรรจซุอฟต์แวรท์ี่เกี่ยวของกับดูหนังหรอืฟังเพลง 

 
12. System เป็นซอฟแวร์ที่ไว้ติดตั้งชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของระบบที่ผ้ใช้

ต้องการตดิตั้งเพิ่มเติ่มหลังจากที่ตดิตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 13. Themes & Tweaks เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ส าหรับปรับแต่งส่วนประกอบหน้าจอและ

 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการอูบันตู 
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 14. Universal Access เป็นซอฟแวร์ที่ใชส้ าหรับการเข้าถึงโครงข่ายพื้นฐานการใช้งาน

 ระหว่างคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตอ่อย่างทั่วถึง 
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สรุป              
     ระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu Operating System) นั้นเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Linux 

Distro) ที่ได้รับความนิยมมากจากผู้พัฒนาและผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลกรุ่นหนึ่ง เนื่องจากเป็น

ระบบปฏิบัติการที่มีความประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถสูง เป็บระบบปฏิบัติการที่เน้น

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์  ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

สามารถท างานและประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) 

โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นจะต้องดาว์นโหลดหรือท าการติดตั้งซอฟต์แวร์เสริม (Enhanced 

Software) ใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งระบบปฏิบัติการอูบันตู จะเมนูเสริมเพิ่มเติมเข้ามาที่เรียกว่าจุดรวม

ซอฟต์แวร์ (Ubutu Software Center) โดยให้ผู้ใช้งาน สามารถที่จะเลือกเพื่อโหลดซอฟต์แวร์ที่

ตนเองตอ้งการติดตัง้ลงบนเครื่องคอมพวิเตอร์และยังมีระบบที่คอยจัดการไฟล์ที่ดาว์นโหลดมา

ให้อยู่เป็นหมวดหมู่ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งคือจะมีรุ่นต่าง ๆ ออกใหม่

ในทุก 6 เดือน โดยก าหนดออกในทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ช่ึงรุ่นต่าง ๆ ที่

ออกใหม่ที่ผู้ใช้งานมักนิยมที่จะดาว์นโหลดมาติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของตัวเองมักจะนิยม

เลือกรุ่นต่าง ๆ ที่มีค าว่าต่อท้ายว่า LTS (Long Term Support) ตามมาเสมอ ซึ่งหมายถึงว่า

ผู้พัฒนาระบบจะมีการพัฒนาตัวระบบปฏิบัติการและท าการปรับปรุงส่วนต่างๆ ในระบบอย่าง

ต่อเนื่องท าให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจว่าจะมีชุดค าสั่งเสริมเพื่อติดตั้งหรือแก้ไขขอบกพร่อมเดิม

ของตัวชุดค าสั่งเองอยู่ตลอดไป กล่าวคือคือส าหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สนับสนุนเป็น

เวลานานถึง 3 ปีเต็ม ส่วนในรุ่นแม่ข่ายสนับสนุนเป็นเวลานานถึง 5 ปีเต็มตามมาเป็นล าดับ 

เพราะเหตุนี้เองจึงท าให้ระบบปฏิบัติการอูบันตู เป็นระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส ที่มีผู้เลือกใช้

งานมากที่สุดในโลกรุ่นหนึ่ง 
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ค ำถำมทบทวน             
1. จงอธิบายลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการอูบันตูว่ามีอะไรบ้าง                             

2. ณ เว็บไซต์ http://www.ubuntu.com สามารถเลือกรูปแบบการดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการ

 ติดตัง้ ระบบปฏิบัติการอูบันตู แยกได้เป็นกี่รูปแบบอะไรบ้าง                                    

3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive ประกอบด้วย

 ขั้นตอนอย่างไรบ้าง                                           

4. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS มีส าคัญมีอะไรบ้างจงอธิบาย   
5. ในการตัง้ค่าและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ (System Settings) ระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น

 12.04 LTS for Desktop แบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง                                             

6. ในระบบปฏิบัติการอูบันตู รุ่น 12.04 LTS for Desktop จะมีชุดค าสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ

 ดาวน์โหลดชุดค าสั่งเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมที่ชื่อว่า Ubutu Software Center ประกอบไปด้วยกี่

 กลุ่มอะไรบ้างจงอธิบายพอสังเขป                            

7. ค าว่า Long Term Support หมายถึงอะไรและมีความเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอูบันตู

 อย่างไร 
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       บทท่ี 11 

         ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  

            (The Security of Computer Systems) 

            

      การเสริมสร้างความมันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการถูก
โจมตีจากผู้ไม่หวังดีนัน้ สิ่งที่ส าคัญคือ การป้องกันเครอืข่ายและระบบจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้ง

จากภายนอกและภายในระบบเอง ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีการด าเนินการเตรียมความ

พร้อมในส่วนการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกเข้ามาในระบบแล้วหรือไม่พร้อมทั้งต้องหาวิธีการ

เพื่อที่จะท าการหยุดยั้งหรือขัดขวางสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายจากภัยคุกคามนั้น ๆ ให้

สามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินที่มคีวามส าคัญ ๆ โครงสรา้งพื้นฐานรวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ของของ

ระบบคอมพิวเตอร์ได้  
      ในบทนี้จะอธิบายถึง การโจมตีและการรักษาความมั่นคงจากภัยคุกคาม พื้นฐาน

ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ภัยคุกคามจากส่วน

ชุดค าสั่ง ภัยคุกคามระบบและเครือข่าย เครื่องมือและวิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) 

การเข้ารหัสลับ (Encryption) การพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) และด่านกันบุกรุก (Firewall) 

เป็นต้น การใช้การค านวณเพื่อทดสอบและการเข้ารหัสลับ รวมถึงการรับมือจากความ

หลากหลายสาเหตเุมื่อระบบถูกโจมตีจากภายนอก (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑติยสถาน, 2544) 

 

11.1 ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง  

    การรักษาความมั่นคงของระบบเมื่อมีการใช้ทรัพยากรภายใต้ทุกสถานการณ์มักจะ

พบปัญหาที่เกี่ยวข้องหลายประการดังนี้        

     1. ผู้บุกรุก (Intruders) ผู้ที่พยายามกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเข้ามาในระบบ

     2. ภัยคุกคาม (Treat) การกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นภัยต่อระบบ     

     3. การโจมต ี(Attack) ความพยายามบุกรุกเพื่อเข้ามาท าลายระบบ      

     การที่ระบบคอมพิวเตอร์ มีปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันหลายรูปแบบที่

แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการละเมิดที่แตกต่างกัน เช่น การไม่มีสิทธิ์ในการอ่าน

ไฟล์ การไม่มสีิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไฟล์ การไม่มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ระบบ การใชง้านบางอย่างทีไ่ม่ถูกต้องตามหลักการหรอืกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นต้น 
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     ประเภทของการละเมิดระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น     

        1. การปลอมตัว (Masquerading) คือ การหลอกหรือแสร้งท าว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ใน

การเข้าถึงระบบ          

        2. การโจมตีระบบอย่างต่อเนื่อง (Replay Attact) คือ การละเมิดเพื่อโจมตีระบบ

แบบเล่นซ้ า โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อความบางอย่างให้เกิดความ

ผดิเพีย้นไปจากเดิม         

        3. การโจมตีโดยปลอมเป็นคนกลาง (Man-in-the-Midle Attack) คือ การที่ผู้

ละเมิดเข้ามาแทรกสัญญาณการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ที่อยู่ในระบบ เพื่อปลอมตัวเข้าไปใช้

งานในการรับหรื่อส่งข้อมูลในส่วนตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ               

        4. การขโมยข้อมูลระหว่างที่มีการสื่อสาร (Session Hijacking) คือ เป็นการขโมย 

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้น ามาใช้งาน ท าให้ผู้โจมตีมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใช้งานคนนั้นเลย

แสดงได้ดังภาพที่ 11.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 11.1 แสดงการละเมิดระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างที่มกีารติดต่อสื่อสารข้อมูล 

การตดิต่อสื่อสาร 

ส่ือสำรปกติ (Normal) 

ผู้สง่ (Sender) ผู้รับ (Receiver) 

 ผู้โจมตี (Attacker) 

การติดต่อสื่อสาร 

กำรปลอมตัว (Masquerading) 

ผู้สง่ (Sender) ผู้รับ (Receiver) 

 ผู้โจมตี (Attacker) 

การตดิต่อสื่อสาร 

กำรโจมตีโดยปลอมเป็นคนกลำง (Man-in-the-Midle Attack) 

ผู้สง่ (Sender) ผู้รับ (Receiver) 

 ผู้โจมตี (Attacker) 
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     จากภาพที่ 11.1 แสดงการละเมิดระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลแบบปกติ หลังจากนั้น ในเวลาต่อมาก็จะมีบุคคลผู้ไม่หวังดีท าการปลอมตัวว่าเป็นผู้มี

สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสามารถติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มเดียวกัน ส่วนการโจมตีโดยปลอมเป็น

คนกลางจะมีรูปแบบการที่ผู้ละเมิดเข้ามาแทรกสัญญาณเข้ามาเพื่อเป็นคนกลางในการ

ติดตอ่สื่อสารในกลุ่มระหว่างผู้รับและผูส้่งและอาจจะท าการโจมตีหรือท าลายข้อมูลระหว่างที่มี

การสื่อสารข้อมูลได้             

                   

     ระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  

        1. ระดับกายภาพ (Physical) เช่น ข้อมูลส่วนกลาง เครื่องแม่ข่ายและการติดต่อ

กับข้อมูลที่อยู่ปลายทาง เป็นต้น               

        2. ระดับบุคคล (Human) เช่น การหลอกถามข้อมูล การขโมยเอกสารต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลและการค้นข้อมูลส่วนตัว

จากถังขยะ เป็นต้น                

        3. ระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น เป็นระดับกลไกการป้องกัน

ระบบความผิดผลาดหรอืช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการแตล่ะชนิด เป็นต้น   

        4. ระดับเครือข่าย (Network) เช่น งการขัดขวางการสื่อสารข้อมู การขัดจังหวะ

และการใชง้านระบบปฏิบัติการดอส เป็นต้น      

     ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มาจากหลายสาเหตุและเกี่ยวข้องกับหลาย

ระดับ การรักษาความมั่นคงที่ไม่เข้มงวดอาจจะสร้างปัญหาที่ตามมามากมาย จึงจ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจและให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดจึงจะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธผลสูงสุดใหก้ับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยงานหรอืองค์กร 

11.2 ภัยคุกคำมจำกส่วนชุดค ำสั่ง 

      ในสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ที่ผู้เขียนชุดค าสั่งและผู้ใช้งาน

ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ท าให้มีโอกาสของการใช้งานชุดค าสั่งผิดวัตถุประสงค์และท าให้เกิดภัย

คุกคามที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ได้กับระบบ ซึ่งมีอยู่ดว้ยกันหลายชนดิ ดังนี้  
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      1. ม้ำโทรจัน (Trojan Horses) เป็นลักษณะของส่วนชุดค าสั่งที่มีฟังก์ชันของการ

ท างานที่ไม่พงึประสงค์ ซึ่งฟังก์ชันนี้อาจจะเข้าไปเปลี่ยน ลบ หรือแฝงตัวเองเข้าไปในระบบและ

จะท างานโดยการดักจับเอารหัสผา่นเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกขึน้     

      2. ประตูกับดัก (Trap Doors) เป็นลักษณะวิธีการค้นหาช่องโหว่จากการรักษา

ความปลอดภัยของระบบ การสรา้งประตูกับดัก โดยการเขียนชุดค าสั่งแทรกไว้ในระบบเพื่อไม่มี

ใครสามารถจะตรวจเช็คค าสั่งนั้นได้ เช่น เขียนชุดค าสั่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ระบบใครก็ได้ที่ใส่ชื่อ

ผู้ใช้ว่า “XXXXX” แล้วสามารถลงบันทึกเข้าระบบได้ ซึ่งค าสั่งปกติที่ใช้ส าหรับการลงบันทึกเข้า

ระบบได้ไม่ว่าจะใส่รหัสผา่นอะไรก็ตาม เป็นต้น          

      3. ระเบิดเวลำ (Logic Bomb) เป็นการเขียนรหัสชุดค าสั่งใส่เพิ่มเติ่มเข้าไปใน

ระบบอย่างจงใจ โดยจะเริ่มท างานเมื่อมีการกระตุ้นบางอย่างหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกับ

เงือนไขขึ้นมา เช่น การใส่รหัสค าสั่งเข้าไปที่เครื่องแม่ข่ายแล้วจะก าหนดให้เมื่อถึงวันศุกร์ที่ 13 

ขึน้มาเมื่อไหรใ่ห้ระเบิดเวลาท าการจัดรูปแบบเครื่องแม่ขา่ยใหม ่(Format Server)   

      4. ไวรัส (Virus) เป็นชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้กระจายอยู่ชุดค าสั่งอื่น สามารถ

ท างานได้เหมือนกับชุดค าสั่งทั่วไป เช่น พิมพ์ข้อความ แสดงรูปภาพบนจอภาพ เล่นเพลง หรือ

ท าทุกอย่างได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแตส่ามารถที่จะท าการลบ แก้ไข ท าลายหรอืขโมยไฟล์  โดย

การส่งไวรัสไปทางอเีมล์หรอืท าให้ระบบเกิดความเสียหายได้ ซึ่งสามารถแยกประเภทของไวรัส 

ย่อย ๆ ได้ดังนี้ 

        1. Parasitic Virus เป็นไวรัสเก่าแก่ที่สุดเป็นรูปแบบพืน้ฐานของชุดค าสั่งไวรัส โดย

ไวรัสชนิดนี้จะเป็นจุดเริ่มที่ท าให้ไวรัสแพร่กระจายไปติดที่ชุดค าสั่งอื่นเมื่อระบบได้มีการเรียกใช้

ระบบจากจานบันทึกทีต่ิดไวรัส 

        2. Boot Sector Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่จะท าลายที่เซกเตอร์แรกที่มีผลท าให้

ระบบปฏิบัติการไม่สามารถท างานในการปลุกเครื่อง (Boot) เพื่อเริ่มระบบขึ้นมาใช้งานได้ แสดง

ได้ดังภาพที่ 11.2  

        3. Steailth Virus เป็นไวรัสที่มีรูปแบบแน่นอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อซ่อนตัวเอง

จากการป้องกันจากชุดค าสั่งตรวจหาไวรัส 

        4. Polymorphic Virus เป็นไวรัสที่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่มี

การแพรก่ระจายตัวเอง 
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ภำพท่ี 11.2 แสดงการท างานของไวรัสบูตเซกเตอร์ (Boot-sector Computer Virus) 

            

 จากภาพที่ 11.2 ไวรัสบูตเซกเตอร์จะท าการคัดลอกตัวเองเข้าไปแทนที่บูตบล็อกตัวเดิม

บนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนจานบันทึก หลังจากที่ฝังตัวลงบนไวรัสบูตเซกเตอร์

แล้วไวรัสยังแพร่กระจายเข้าสู่หน่วยความจ าทางกายภาพพร้องทั้งท าการซ่อนตัวเองภายใน

หน่วยความจ า เริ่มโจมตีข้อมูลที่บันทึกลงบนจานบันทึก ท าการยึดครองพร้อมทั้งเฝ้าสังเกต

การท างานทุกอย่างเพื่อกีดกันส่วนชุดค าสั่งที่พยายามเขียนลงบนบูตเซกเตอร์ ตัวไวรัสยังมี

ความสามารถตั้งระเบิดเวลา (Logic Bomb) เพื่อให้ท าลายระบบได้และเมื่อมีการคลื่อนย้ายจาน

บันทึกออกจากระบบไวรัสก็ยังสามารที่จะติดไปกับจานบันทึกนั้น ๆ ได้ด้วย 

        

11.3 ภัยคุกคำมระบบและเครือข่ำย 

     ระบบเครื่อข่ายในปัจจุบันเป็นระบบ "เปิด" ท าให้การรักษาความปลอดภัยหรือการ

จัดการภัยคุกคามเครือขา่ยยากที่จะตรวจสอบและป้องกันภัยภบิัติ (Disaster) ที่เกิดขึ้นกับระบบ 

เป็นความเสียหายทั้งทางด้านกายภาพและด้านข้อมูล ส่วนเครื่อง ส่วนชุดค าสั่ง แฟ้มข้อมูล      

และอุปกรณ์อื่น ๆ  ถูกท าลายให้เกิดความเสียหายหรืออาจท าให้ระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้  

ไวรัสบูตเซกเตอร์ท าการคัดลอก

ลงบนพืน้ที่ที่ไม่ได้ใช้งาน 

แทนที่บูตบล็อกตัวเดิมที่ใช้งาน 

ในระบบ 

ไวรัสแพร่กระจายเข้าสู่หน่วยความจ า

ทางกายภาพพร้องทั้งซอ่นตัวเอง 

โจมตีข้อมูลที่บันทกึบนจานบันทกึ ยึดครอง

พร้อมท้ังเฝ้าสังเกตการท างานทุกอย่าง 

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายจาน

บันทึกออกไว้รัสก็จะติดไปด้วย 

ต้ังระเบดิเวลา (Logic Bomb)

เพ่ือท าลายระบบ 

กดีกันส่วนชุดค าส่ังที่พยายาม

เขียนลงบนบูตเซกเตอร์ 
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ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น   สามารถจ าแนกได้ 2   

ประเภท ดังนี้ 

     1. ภัยคุกคามทางตรรกะ (Logical)  หมายถึง ภัยคุกคามทางด้านข้อมูล 

     2. ภัยคุกคามทางกายภาพ (Physical)  หมายถึง ภัยคุกคามที่เกิดกับตัวเครื่องและ

อุปกรณ์  เช่น ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการกระท าบางอย่างของมนุษย์ที่ท าความเสียหาย

ให้กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง เป็นต้น 

ส่วนชุดค าสั่งที่เป็นภัยคุกคามระบบและเครือขา่ย ซึ่งมีอยู่ดว้ยกันหลายชนดิ ดังนี้        

     1. สแปมเมล์ (Spam Mail) คือ การส่งข้อความที่ไม่เป็นที่ต้องการให้กับบุคคล

จ านวนมาก ๆ โดยที่ผู้รับไม่เคยรู้จักหรือติดต่อกันมาก่อน โดยมากมักอยู่ในรูปของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ท าให้ผู้รับเกิดความร าคาญและต้องเสียเวลาในการลบข้อความ

เหล่านั้นอีกทั้งยังท าให้ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลบนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตลดลงด้วย 

     2. หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) คือ ไว้รัสชนิดหนึ่งที่เขียนส่วนชุดค าสั่งขึ้นมาท าให้

เป็นขบวนการของกลไกในการบังคับประสิทธิภาพการท างานของระบบ หนอนคอมพิวเตอร์จะ

ท าส าเนาตัวเอง โดยใช้ทรัพยากรของระบบหรือบางทีจะท าการป้องกันไม่ให้กระบวนการอื่น ๆ 

ใช้ทรัพยากรของระบบ ในระบบเครือข่ายหนอนคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถมากที่จะท า

ส าเนาตัวเองและแพร่กระจายไปในแต่ละเครื่องที่อยู่บนระบบเครือขา่ยและสั่งการท าให้เครื่องที่

อยู่ในระบบหยุดท างานทันที หรือสามารถที่จะท าลายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสที่อยู่ใน

ระบบได้ แสดงได้ดังภาพที่ 11.3 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 11.3 แสดงการโจมตีด้วยหนอนคอมพิวเตอร ์(Worm) ทางอินเทอร์เน็ต             

หนอนไวรัส 

 

โปรแกรมสว่น

ติดเกาะ 

(Grappling hook) 

ระบบเป้ำหมำย 

(Target System)  

หนอนไวรัส 

ระบบที่ติดไวรัส 

(Infacted System)  

หนอนไวรัสถูกสง่ไปยังระบบเป้าหมาย 

รอ้งขอหนอนไวรัส 

สง่อีเมลโจมตี 

โจมตีลายพิมพ์น้ิวมอื 

โจมตีโปรแกรมการเข้ารหัสลับ 
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    จากภาพที่ 11.3 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหนอนคอมพิวเตอร์และต้องการ

แพร่กระจายหนอนไวรัสไปยังระบบเป้าหมายก็จะท าการโจมตีทุกรูปแบบไปยังระบบเป้าหมาย

ไม่ว่าจะเป็น การส่งอีเมลโจมตี โจมตีลายพิมพ์นิ้วมือ โจมตีโปรแกรมการเข้ารหัสลับ เมื่อท า

การโจมตีระบบเป้าหมายส าเร็จก็จะท าการฝังโปรแกรมส่วนติดเกาะ (Grappling hook) เพื่อท า

การร้องขอหนอนไวรัสจากระบบที่ติดไวรัสและแพร่กระจายหนอนไวรัสไปยังระบบเป้าหมาย

เพื่อท าลายเครื่องที่อยู่ในระบบเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

11.4 เคร่ืองมือและวิทยำกำรเข้ำรหัสลับ 

    การรักษาความมั่นคงระบบและเครือข่ายมีเครื่องมือให้เลือกใช้อยู่มาก โดย

วัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การรักษาอุปกรณ์ภายในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการก าหนด

แหล่งที่มาและปลายทางของข้อความที่ได้รับ การเลือกใช้ระบบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การใช้ 

รหัสในการควบคุมกระบวนการที่ใชง้านเป็นการระบุช่องทางเข้า/ออก (Port) เพื่อใช้ควบคุมการ

ติดต่อสื่อสารข้อมูลจากต้นทางและปลายทางของข้อความบนเครือข่าย การระบุเลขที่อยู่ไอพี 

(IP Address) ในการเชื่อมตอ่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งมวีิธีให้เลือกใช้หลายอย่าง ดังนี้ 

     1. วิทยำกำรเข้ำรหัสลับ (Cryptography) หมายถึง การให้ความส าคัญซึ่งกันและ

กันระหว่างผู้สง่ตน้ทาง (Senders) และผู้รับปลายทาง (Receivers) โดยก าหนดให้มีการใช้กุญแจ

ลับ (Secret Key) เพื่อยื่นการสง่ขอ้มูลจากฝัง่สง่ไปยังผูร้ับปลายทางซึ่งวธิีที่ได้รับความนิยม เช่น

       1.1 การเข้ารหัสลับ (Encryption) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลก่อนท าการส่งไปบนระบบ

อินเตอร์เน็ตและเมื่อข้อมูลถึงปลายทาง อุปกรณ์ปลายทางจะท าการถอดรหัสข้อมูลให้เป็น

เหมอืนเดิม เพื่อน ามาใช้งานต่อไป โดยวิธีการนี้เป็นการป้องกันข้อมูลจากการถูกโจรกรรมโดย

กลุ่มผู้ไม่หวังด ีแสดงได้ดังภาพที่ 11.4 

 

 

 

ภำพท่ี 11.4 แสดงการเข้ารหัสลับ (Encryption)  

 

ผู้สง่ 

(Sender) 

การเข้ารหัสดว้ย

กุญแจสาธารณะ 

ผู้รับ 

(Receiver) 
 

กวนสัญญานขอ้ความ

(Scrambled Massage) 

การถอดรหัสดว้ย

กุญแจส่วนบุคคล 
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     จากภาพที่ 11.4 ผู้ส่งต้องการส่งข้อมูลก็จะท าการเข้ารหัสลับ (Encryption) ด้วย

กุญแจสาธารณะ (Public Key)  พร้อมกับกวนสัญญานข้อความ (Scrambled Massage) ก่อนจะ

ส่งไปยังฝั่งรับ ฝั่งผู้รับจะท าการถอดรหัสลับ (Decryption) โดยใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) 

เพื่อใช้ในการเปิดอ่านข้อความที่ส่งมา (Michael Palmer, Michael Walters, 2012)  

            

     2. กำรพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) เป็นรูปแบบของระบบความปลอดภัยที่

เป็น การยืนยันผูใ้ช้งานหรอืยืนยันข้อมูลที่มกีารรับส่งว่ามาจากด้านที่ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริง 

แบ่งออกเป็นได้หลายวิธี ดังนี้        

         2.1 ลายมอืชื่อดจิติอล (Digital Signature) หรอืลายเซ็นดิจิตอล ใช้ในการระบุตัว

บุคคลเพื่อแสดงถึงเจตนาในการยอมรับเนื้อหาในสัญญานั้น ๆ เพื่อป้องกันการปฏิเสธความ

รับผิดชอบอีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือในการท าธุรกรรมร่วมกัน    

         2.2 การพิสูจน์ตัวจริงโดยชื่อผู้ใช้งาน (User Name Authentication) และการระบุ

รหัสผ่าน (Password) เป็นการก าหนดชื่อผูใ้ช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่านเพื่อสิทธิ์ในการลงบันทึกเข้า 

(Login) สู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

11.5 ด่ำนกันบุกรุก (Firewall)          

    ด่านกันบุกรุก เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มิได้รับ

อนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย พร้อมกับควบคุมกระแสการน าข้อมูลเข้าหรือส่งข้อมูล

ออกของข้อมูลระหว่างที่มีการสื่อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการพิจารณาจาก 

กฏระเบียนหรอืตัวกรองที่ก าหนดไว้ในแต่ละระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

ที่แตกต่างกันออกไป หน้าที่ของด่านกันบุกรุกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีคือ มีกระบวนการ

พิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ มีการบันทึกสถิติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเครือข่ายท าให้ระบบ

เครือขา่ยมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนข้อเสียคือ การเกิดความหนาแน่นของการสื่อสารข้อมูล 

เพราะปริมาณของข้อมูลติดต่อสื่อสารกันทั้งหมดจะต้องผ่านด่านกันบุกรุกเพียงจุดเดียวหรือ

หากด่านกันบุกรุกไม่สามารถท างานได้ตามปกติจะท าให้การสื่อสารระหว่างเครือข่ายหยุดชะงัก

ลงทันที แสดงได้ดังภาพที่ 11.5 
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ภำพท่ี 11.5 แสดงด่านกันบุกรุกกับการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

    จากภาพที่ 11.5 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในองค์กรที่ท าการลงบันทึกเข้าสู่เขตการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผลพวงที่ได้รับอาจเกิดปัญหาในเรื่องการ

ไวรัสและสื่งที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือการถูกเจาะระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี อย่างไรก็ตามการ

ติดต่อสื่อสารก็ยังจ าเป็นจะต้องเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการป้องกันและมีการจัดแบ่ง

ระบบเครือข่ายขององค์กรเป็นเขต (Zone) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการควบคุมและจัดการ 

โดยเฉพาะการตดิตั้งระบบด่านกันบุกรุก โดยแบ่งเขตการเช่ือมต่อออกเป็น     

    1. เขตการเชื่อมต่อภายใน (Internal Zone) หมายถึง ระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มคีวามปลอดภัยและนา่เชื่อถือสูงสุด      

    2. เขตการเชื่อมภายนอก (External Zone) หมายถึง ระบบเครือข่ายภายนอกองค์กร

ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มีความปลอดภัยต่ า เมื่อมีการติดต่อกับเครือข่ายภายนอกจึงจ าเป็นจะต้องมี

การควบคุมการติดตอ่สื่อสาร ร่วมทั้งระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตทีต่ิดตอ่อยู่ด้วย  

    3. เขตปลอดภัย (Demilitarized Zone) หมายถึง เป็นเขตติดตอ่สื่อสารพิเศษสามารถ

ติดต่อโดยตรงทั้งเขตการเชื่อมต่อภายในและเขตการเชื่อมภายนอก เช่น เครื่องบริการอีเมล 

(Mail server), เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เป็นต้น (Trent Jaeger, 2008) 

 

คอมพิวเตอร์สว่นบุคคลในองคก์รท าการลงบันทึกเข้าสูเ่ขตอนิเทอร์เน็ต 

ด่านกันบุกรุก 

(Fire Wall) การเชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ต

เข้าสูเ่ขต

ปลอดภัย 

 

เขตการเชื่อมกับ

อนิเทอร์เน็ตภายนอก

(Externel Zone) 

เขตปลอดภัย 

(Demilitarized zone) 

 

การเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์

ภายในองค์กรเข้า

สูเ่ขตปลอดภัย 

 

เขตการเชื่อมตอ่

ภายในองคก์ร

(Internel Zone) 
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  ชนิดของด่านกันบุกรุก พิจารณาจากรูปแบบการท างานว่ามีความสอดคล้องกับ

ระดับช้ันใดในแบบจ าลองโอเอสไอ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ    

  1. ด่านกันบุกรุกแบบกรองกลุ่มข้อมูล (Packet Filtering Firewall) เป็นรูปแบบพื้นฐาน

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะการท างานที่เรียบง่ายโดยการเปรียบเทียบค่าที่อยู่ส่วนหัว 

(Header) ของแต่ละกลุ่มข้อมูลกับกฎที่ได้ก าหนดไว้ ค่าที่อยู่ส่วนหัวน ามาเปรียบเทียบ ได้แก่ 

เลขที่อยู่ไอพีต้นทาง เลขที่อยู่ไอพีปลายทาง ชนิดของโพรโตคอล ช่องทางเข้าและช่องทางออก

  2. ด่านกันบุกรุกแบบตรวจเต็มสถานะ (Stateful Packet Inspection Firewall) เป็น

รูปแบบการตรวจเต็มสถานะมีการท างานเหมอืนกับแบบกรองกลุ่มข้อมูล แต่มีการเปรียบเทียบ

ค่าอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นคือ สถานะการเชื่อมต่อ (Connection State) โดยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ข้อมูลก่อนหน้ากับกลุ่มข้อมูลปัจจุบันจะน ามาใช้ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ชุดของกลุ่ม

ข้อมูลใดผา่นเข้าหรอืออกจากเครือขา่ยของระบบได้หรอืไม่     

    3. ด่านกันบุกรุกแบบเกตเวย์หรือพร็อกซี่ (Application Gateways/Proxies Firewall) 

เกตเวย์ที่ท างานในระดับช้ันแอพพลิเคช่ันของมาตรฐานการเชื่อมต่อโอเอสไอโดยการ

เปรียบเทียบค่าข้อมูล (Data Payload) กับกฎซึ่งด่านกันบุกรุกสองแบบข้างต้นที่ผ่านมาไม่

สามารถท าได้ เช่น การบุกรุกของไวรัสบางชนิดมีการระบุค่าข้อมูลในกลุ่มข้อมูลเป็นรหัสที่ท า

ให้ระบบปฏิบัติการเกิดความสับสน ดังนัน้หากเลือกใช้ด่านกันบุกรุกสองชนิดแรกจะไม่สามารถ

ป้องกันการบุกรุกแบบนีไ้ด้ ต้องใชด้่านกันบุกรุกแบบเกตเวย์เท่านั้นทีส่ามารถตรวจจับได้ 
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สรุป              
     การรักษาความมั่นคงของระบบเมื่อมีการใช้ทรัพยากรภายใต้ทุกสถานการณ์มักจะ

พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ  ผู้บุกรุก ภัยคุกคามและการโจมตี การที่ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา

เกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกันหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการละเมิด

ที่แตกต่างกัน เช่น การไม่มสีิทธิ์ในการอ่านไฟล์ การไม่มสีิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไฟล์ 

การไม่มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ การใช้งานบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ

หรอืกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นต้น        

     ประเภทของการละเมิดระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การปลอมตัว การโจมตีระบบอย่าง

ต่อเนื่อง การโจมตีโดยปลอมเป็นคนกลาง การที่ผู้ละเมิดเข้ามาแทรกสัญญาณการรับส่งข้อมูล

ระหว่างผู้ใช้ที่อยู่ในระบบ เพื่อปลอมตัวเข้าไปใช้งานในการรับหรื่อส่งข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบและการขโมยข้อมูลระหว่างที่มีการสื่อสาร ภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดขึ้นได้กับ

ระบบ ซึ่งมีอยู่ดว้ยกันหลายชนดิ คือ ม้าโทรจัน ประตูกับดัก ระเบิดเวลา และไวรัส  

    ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น จ าแนกได้ 2 

ประเภท คือ ภัยคุกคามทางตรรกะและภัยคุกคามทางกายภาพ ส่วนชุดค าสั่งที่เป็นภัยคุกคาม

ระบบและเครือขา่ย เชน่ สแปมเมล์และหนอนคอมพิวเตอร ์เป็นต้น การรักษาความมั่นคงระบบ

และเครือข่ายมีเครื่องมือให้เลือกใช้อยู่มาก โดยวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การรักษา

อุปกรณ์ภายในระบบคอมพิวเตอร์ การก าหนดแหล่งที่มาต้นทางและปลายทางของข้อความที่

ได้รับ การเลือกใช้ระบบปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพ การใช้รหัสในการควบคุมกระบวนการที่ใช้งาน 

การระบุช่องทางเข้าหรือออก ซึ่งมีวิธีให้เลือกใช้ คือ  การเข้ารหัสลับและการพิสูจน์ตัวจริง         

    ด่านกันบุกรุก เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มิได้รับ

อนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย หน้าที่ของด่านกันบุกรุกมีข้อดีคือ มีกระบวนการพิสูจน์

ตัวจริงของผู้ใช้ มีการบันทึกสถิติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเครือข่ายและเครือข่ายมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนข้อเสียคือ การเกิดความหนาแน่นของการสื่อสาร เพราะปริมาณของ

ข้อมูลทั้งหมดจะต้องผ่านด่านกันบุกรุกเพียงจุดเดียวหรือหากด่านกันบุกรุกไม่สามารถท างาน

ได้ตามปกติจะท าให้การสื่อสารระหว่างเครือข่ายหยุดชะงักได้  ซึ่งชนิดของด่านกันบุกรุก 

พิจารณาจากรูปแบบการท างาน แบ่งได้เป็น ด่านกันบุกรุกแบบกรองกลุ่มข้อมูล ด่านกันบุกรุก

แบบตรวจเต็มสถานะ และด่านกันบุกรุกแบบเกตเวย์หรอืพร็อกซี ่
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ค ำถำมทบทวน             
1. การรักษาความมั่นคงของระบบเมื่อมีการใช้ทรัพยากรภายใต้ทุกสถานการณ์มักจะพบปัญหา         

 เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง                                     

2. ระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง      

3. จงอธิบายภัยคุกคามจากชุดค าสั่งต่อไปนี ้      

 3.1 ม้าโทรจัน (Trojan Horses)        

 3.2 ประตูกับดัก (Trap Doors)       

 3.3 ระเบิดเวลา (Logic Bomb)       

 3.4 ไวรัส (Virus)                                

4. จงอธิบายประเภทของไวรัสย่อย ๆ ได้ดังนี้        
 4.1 Parasitic Virus         

 4.2 Boot Sector Virus        

 4.3 Steailth Virus         

 4.4 Polymorphic Virus           
5. ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถจ าแนกได้กี่   

 ประเภท อะไรบ้าง              

6. จงอธิบายชุดค าสั่งที่เป็นภัยคุกคามระบบและเครือขา่ย        

 6.1 สแปมเมล์ (Spam Mail)        

 6.2 หนอนคอมพิวเตอร ์(worm)             

7. Cryptography คืออะไร ช่วยรักษาความมั่นคงระบบและเครือขา่ยได้อย่างไร          

8. จงอธิบายวิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) และการพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) ว่า

 แตกต่างกันอย่างไร                       

9. ด่านกันบุกรุก คืออะไรบ้าง มีขอ้ดีและข้อเสียอย่างไร                 

10. ชนิดของด่านกันบุกรุกสามารถจัดแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
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