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โครงสร้ างสื่ อจัดเก็บ
(Storage Structure)
ระบบปฏิบตั ิการมีความสามารถทางตรรกะที่มองเห็นเป็ นรู ปร่ างที่ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 คือ เรื่ องของผูใ้ ช้และผูเ้ ขียนโปรแกรมในระบบปฏิบตั ิการ ส่ วนที่ 2 คือเรื่ องโครงสร้าง
ข้อมูลภายใน ที่ใช้ในระบบปฏิบตั ิการโดยใช้เครื่ องมือการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอน
ข้อมู ลจากกันและกันได้ และส่ วนที่ 3 คือเรื่ องของระดับตํ่าสุ ดของระบบที่ เกี่ ยวกับระบบไฟล์
และโครงสร้างของหน่ วยความจําช่ วย ขั้นแรกเราจะอธิ บายถึงการเคลื่อนย้ายหัวอ่านบันทึกดิ สค์
และการแลกเปลี่ยนพื้นที่ และยังครอบคลุมไปถึงเรื่ องความปลอดภัยของดิ สก์และความแน่ นอน
ของพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูล

โครงสร้ างของดิสก์
ดิสก์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยแผ่นจานกลมบาง ๆ หลายแผ่นเรี ยงซ้อนกันโดยที่บนผิว
จานแต่ละแผ่นจะเคลือบด้วยอ๊อกไซด์ของแม่เหล็กทั้งสองหน้าและมีหัวอ่าน/บันทึกประจําทุกหน้า
การบันทึกข้อมูลบนดิสก์จะบันทึกที่บนผิวหน้าของจาน ในการทํางานจานจะหมุนด้วยความเร็ วสู ง
มาก บนผิวของจานจะถูกแบ่งเป็ นวงช่องข้อมูล จํานวนมากถึงพัน ๆ วงเรี ยกว่า แทร็ ก (Track) และ
ในแต่ละวงหรื อแทร็ กจะถูกแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ แต่ละส่ วนเรี ยกว่าเซ็กเตอร์ (Sector) และแต่ละวงที่
อยู่ตรงกันของจานแต่ละแผ่นเรี ยกว่าไซลินเดอร์ (Cylinder) ดิ สก์ 1 ตัวจะประกอบด้วยจานหลาย
แผ่นในชุดเดียวกันเรี ยกว่าดิสก์แพค (Disk Pack) ซึ่งจะอยูภ่ ายในกล่องโลหะหรื อกล่องพลาสติกเพื่อ
ป้องกันฝุ่ นละอองและการกระทบกระแทก ดิสก์มี 2 ประเภทคือ
1. Remove-head disk เป็ นดิสก์ที่มีหัวอ่าน/บันทึกประจําทุกหน้า ๆ ละ 1 หัว จะทํางานช้า
เพราะต้องเสี ยเวลาในการเลื่อนหัวอ่าน/บันทึกไปยังแทร็ กที่ตอ้ งการ ดิสก์ประเภทนี้ราคาถูก
2. Fixed-head Disk เป็ นดิสก์ที่มีหวั อ่าน/บันทึกประจําทุกหน้า และประจําทุกแทร็ กของแต่
ละหน้า มีการทํางานที่เร็ วกว่าประเภทแรก เพราะการย้ายตําแหน่งการอ่าน/บันทึกของแต่ละหัวใช้
วิธีการ switch หัวอ่าน/บันทึกไปยังแทร็ กที่ตอ้ งการ ดิสก์ประเภทนี้ราคาแพงกว่า
ระบบการทํางานของดิ สก์แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ตัวเครื่ องขับดิ สก์ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนที่
สําคัญคือ มอเตอร์ หัวอ่าน/บันทึ ก และวงจรอี เล็คทรอนิ คต่าง ๆ ส่ วนที่ สอง เรี ยกว่า ตัวควบคุ ม
อุปกรณ์ (Disk Controller) เป็ นตัวรับคําสั่ง จากหน่ วยประมวลผลกลางและสั่งให้ตวั เครื่ องทํางาน
ตามคําสั่งเหล่านั้น การแบ่งระบบจานบันทึกเป็ น 2 ส่ วนนี้ ทําให้ตวั ควบคุมอุปกรณ์ตวั หนึ่งสามารถ
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ควบคุมและสัง่ การอุปกรณ์ได้หลายเครื่ อง เมื่อต้องการเพิ่มเครื่ องขับจานบันทึกอีก เครื่ องในระบบที่
มี เครื่ อ งขับ อยู่แ ล้ว ก็ เพี ย งเพิ่ ม แต่ ต ัว เครื่ อ งเข้ามาในระบบเท่ านั้น ตัว ควบคุ ม อุ ป กรณ์ บ างตัว มี
หน่วยความจําพิเศษ (Cache Memory) ภายในใช้เก็บข้อมูลที่เพิ่งจะอ่านหรื อเขียนมา เพื่อช่วยลดเวลา
ในการอ่านในกรณี ที่ขอ้ มูลเดิมเคยอ่านมาแล้ว
การอ้า งอิ ง ข้อ มู ล ในดิ ส ก์ ใ ช้ก ารระบุ ต ํา แหน่ ง ซึ่ งประกอบด้ว ย หมายเลขหน้ า พื้ น ผิ ว
(Surface) และหมายเลขวงข้อมูล (Track) โดยทัว่ ไปเราสามารถอ่านข้อมูลจากวงข้อมูลแต่ละวงใน
จานบันทึกหนึ่งๆ ได้โดยไม่ตอ้ งเลื่อนหัวอ่านเลยในแต่ละวงข้อมูลจะถูกแบ่งเป็ นช่วง (Block) แต่ละ
ช่ วงมักมี ขนาดคงที่ แน่ นอนซึ่ งกําหนดโดยฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ องขับข้อมูลในแต่ละช่ วงนี้ เรี ยกว่า
เซกเตอร์ (Sectors) หัวอ่าน/เขียน สามารถอ่าน หรื อเขียนข้อมูลได้เล็กที่สุดคือ 1 เซกเตอร์ ดิสก์มี
โครงสร้างการทํางาน ดังรู ปที่ 9.1

รู ปที่ 9.1 โครงสร้างการทํางานของดิสก์
(ที่มา http://site/rabbpdibatikar1/kar-cad-tarang-wela-kar-chi-disk)
การอ่านหรื อบันทึ กข้อมูลลงในดิ สก์อย่างน้อยที่สุด คือ 1 เซกเตอร์ ขนาดของเซกเตอร์ น้ ี
อาจเป็ นได้ต้ งั แต่ 32 ไบท์ จนถึ ง 4096 ไบท์ ใน 1 ช่ องข้อมูลอาจมี ได้ต้ งั แต่ 4 จนถึ ง 32 เซกเตอร์
ดิสก์ 1 หน้า (Surface) จะมีวงข้อมูลได้ต้ งั แต่ 20 จนถึง 1500 วง ในการอ้างอิงเซกเตอร์ หนึ่ ง ๆ นั้น
จะต้องบอกตําแหน่งเป็ นเลขหน้า เลขแทร็ ก และเลขเซกเตอร์
ระหว่างเซกเตอร์ จะมีช่องว่าง หรื อเครื่ องหมายคัน่ เพื่อให้หัวอ่านสามารถทราบตําแหน่ ง
ข้อมู ลที่ ถูกต้องได้ หัวอ่านจะถูกเลื่ อนด้วยกลไกไปยังแทร็ กที่ ตอ้ งการเรี ยกว่า เวลาในการเลื่ อน
หั ว อ่ าน/บัน ทึ ก (Seek Time) แล้ว รอจนเซกเตอร์ ที่ ต ้อ งการหมุ น มาถึ ง ตําแหน่ งหั ว อ่ านบัน ทึ ก
ระบบปฏิบตั ิการ
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เรี ยกว่า เวลาในการหมุนหา (Latency Time) ส่ วนการเลือกหน้า ไม่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวใด ๆ เพราะ
ใช้ระบบสวิทซ์ตาํ แหน่ งภายในตัวเครื่ อง จะเห็ นได้ว่า เวลาในการเข้าถึงข้อมูล จะขึ้นกับระยะห่ าง
ระหว่างแทร็ กและเซกเตอร์ ยิง่ ตําแหน่งห่างมากก็ยงิ่ เสี ยเวลามาก
การส่ งผ่านข้อ มู ล ระหว่างหน่ ว ยความจําหลัก กับ ดิ ส ก์ จะส่ งเป็ นเซกเตอร์ เนื่ อ งจาก ค่ า
ตําแหน่ งของเซกเตอร์ หนึ่ งๆ มี 3 ส่ วน คือ หน้า ช่องข้อมูล และหมายเลขเซกเตอร์ เราอาจจะมอง
จานบันทึกเป็ นแอร์ เรย์ 3 มิติ ของชุดข้อมูล หรื อ เซกเตอร์ ได้ระบบปฏิบตั ิการทัว่ ไป จะกําหนดให้
แอร์ เรย์ 3 มิติน้ ี เป็ นเพียงแอร์ เรย์แบบ 1 มิติ โดยเรี ยงค่าเริ่ มต้นที่หมายเลขแทร็ ก ตามด้วยหมายเลข
หน้าและหมายเลขเซกเตอร์
ถ้าให้ s เป็ นจํานวนเซกเตอร์ใน 1 แทร็ ก
t เป็ นจํานวนหน้าหรื อผิวหน้าจานบันทึก
i เป็ นหมายเลขแทร็ ก
j เป็ นหมายเลขหน้า
k เป็ นหมายเลขเซกเตอร์
b เป็ นตําแหน่งที่แสดงชุดข้อมูลนี้
จะได้วา่
b = (k / s) * (j / i* t)
ข้อดีของดิสก์ในการเก็บแฟ้มข้อมูล คือ
1. สามารถจะเขียนซํ้าได้ โดยการอ่านข้อมูลจากดิสก์ ทําการแก้ไข แล้วบันทึกกลับไปยังที่
เดิมได้
2. สามารถอ้างอิ ง หรื อ เข้าถึ งข้อมู ล บนดิ ส ก์ ณ ตําแหน่ งใด ๆ ก็ได้ ดังนั้น การอ้างอิ ง
แฟ้มข้อมูลในดิสก์จะเป็ นแบบตามลําดับหรื อแบบสุ่ มก็ได้ การเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลหนึ่ ง ไปสู่ อีกแฟ้ม
หนึ่ งก็ทาํ ได้ง่ายเพียงเลื่อนหัวอ่านไปยังช่ องข้อมูลที่ถูกต้อง และรอให้ เซกเตอร์ ที่ตอ้ งการหมุนมา
ตรงเท่านั้น

การจัดตารางเวลาของดิสก์
ด้วยเหตุที่การทํางานของดิ สก์น้ ันมีการบันทึ กจัดเก็บข้อมูลจํานวนมาก และมี การเข้าถึง
แฟ้มข้อมูลจํานวนมาก และเวลาที่เข้ถึงข้อมูลในแต่ละแฟ้มต้องใช้เวลาของการเข้าถึงตําแหน่งแทร็ ค
และเวลาการเข้าถึงตําแหน่ งเซ็กเตอร์ ดังนั้นการที่จะให้ดิสค์ ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระบบ
ปฎิบตั ิการจะต้องมีการควบคุมให้การบริ การของดิสก์รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
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ดิ สก์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็ วประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ข้อมูลในบล็อกบนดิ สก์ ใน
ระบบขั้นแรกจะย้ายการอ่านที่เหมาะกับแทร็ ก (Track) หรื อของไซลินเดอร์ และหัวอ่านนั้นจะย้าย
ตามเวลาที่กาํ หนด คือหัวอ่านจะอ่านจากขวาของแทร็ ก (Track) และก็จะรอหน่วยที่ตอ้ งการบล็อก
ในรอบการอ่านหรื อเขียนหัวอ่าน แต่จะช้าในขั้นตอนสุ ดท้ายความจริ งแล้วการโอนย้ายของข้อมูล
ระหว่างดิ สก์และหน่ วยความจําหลักสามารถเอาตําแหน่ งและส่ วนสุ ดท้าย การโอนในเวลา คื อ
ผลรวมในการร้องข้อการให้บริ การดิสก์ คือการสรุ ปเวลาในการค้นหาข้อมูล การทํางานเวลา และ
เวลาในการโอนข้อมูล
เมื่ อกระบวนการต้องการการรับข้อมูลจากดิ สก์หรื อส่ งข้อไปสู่ ดิสก์ จึงใช้คาํ สั่งจากการ
เรี ยกระบบของระบบปฏิบตั ิการ จะต้องรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง คือ
1. การปฏิบตั ิการนี้เป็ นการนําเข้า (Input) หรื อการส่ งออก (Output) หรื อไม่
2. ตําแหน่งของดิสก์ที่จะใช้ในการโอนย้ายข้อมูล
3. ตําแหน่งของหน่วยความจําสําหรับการโอนย้ายข้อมูล
4. จํานวนไบต์ของข้อมูลที่ถูกโอนย้าย
ถ้าเครื่ องขับดิสก์และตัวควบคุม (Controller) ว่าง การร้องขอจะได้รับบริ การทันที ถ้ามัน
ไม่วา่ ง การร้องขอใหม่จาํ เป็ นต้องนําไปไว้ในแถวคอย สําหรับระบบ Multiprogramming ที่มีหลาย
กระบวนการแถวคอยของดิ สก์ (Disk Queue) อาจมีการร้องขออยู่หลายตัว ดังนั้นเมื่อการร้องขอ
หนึ่งได้รับบริ การแล้วระบบปฏิบตั ิการจึงมีโอกาสที่จะเลือกการร้องขอถัดไปมาให้บริ การ
การจัดตารางเวลาแบบมาก่ อนได้ ก่อน (FCFS Scheduling)
รู ปแบบที่ง่ายที่สุดของการจัดตารางเวลาของดิสก์ คือ มาก่อนได้ก่อน (First Come First
Served : FCFS) พิจารณาตัวอย่าง ถ้าแถวคอยของดิสก์มีการร้องขอการรับส่ งข้อมูลของบล็อกบน
ไซลินเดอร์ ดังนี้ 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 และ 67 ตามลําดับ ถ้าหัวอ่านเริ่ มต้นที่ไซลินเดอร์
ที่ 53 มัน จะเริ่ มเคลื่ อนในครั้ งแรกจาก 53 ไป 98 แล้ว จึ งไป 183, 37, 122, 14, 124, 65 และ
สุ ด ท้ายที่ 67 สํ าหรั บ การเคลื่ อ นย้ายหั ว อ่ านทั้ง หมด 640 ไซลิ น เดอร์ การจัด ตารางเวลานี้ คื อ
แผนภาพดังรู ปที่ 9.2 ซึ่ งปั ญหาของการจัดตารางเวลาวิธีน้ ี ดูได้จากการเดินทางของหัวอ่านในแนว
กว้างจากตําแหน่งที่ 122 ไป 14 แล้วกลับมา 124 ถ้าการร้องขอสําหรับไซลินเดอร์ 37 และ 17 ได้รับ
การบริ การต่อกัน ก่อนหรื อหลังการร้องขอที่ 122 และ 124 การเคลื่อนย้ายหัวอ่านทั้งหมดน่าจะ
ลดลงอย่างมาก ดังนั้ นสมรรถนะ (Performance) การควบคุ ม การดําเนิ น การควรจะได้รั บ การ
ปรับปรุ ง
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รู ปที่ 9.2 การจัดตารางเวลาของดิสก์แบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS)
การจัดตารางเวลาแบบการค้นหาสั้ นทีส่ ุ ดได้ ก่อน (SSTF Scheduling)
การบริ การการร้องขอทั้งหมดที่อยูใ่ กล้ตาํ แหน่งของหัวอ่านในขณะนั้น ก่อนจะย้ายหัวอ่าน
ไกลออกไปเพือ่ บริ การการร้องขออื่นเป็ นเหตุผลที่ดี จึงมีการคิดสมมติฐานใหม่ข้ ึนมา คือพื้นฐาน
สําหรับวิธีเวลาในการค้นหาสั้นที่สุดได้รับการบริ การก่อน (Shortest Seek Time First : SSTF
Algorithm)
วิธี SSTF จะเลื อกการร้ องขอที่ มีเวลาในการค้น หาน้อยที่ สุด จากตําแหน่ งปั จจุ บ ัน ของ
หัวอ่านเมื่อเวลาในการค้นหาเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนของไซลิ นเดอร์ ที่ถูกอ่านโดยหัวอ่าน SSTF จะ
เลือกการร้องขอที่ใกล้ที่สุดกับตําแหน่งปัจจุบนั ของหัวอ่าน
จากตัวอย่างที่แล้ว การร้องขอที่ใกล้กบั ตําแหน่ งเริ่ มต้นของหัวอ่านที่สุด (53) คือที่ไซลิน
เดอร์ 65 เมื่ อ เราเคลื่ อนมาที่ ไ ซลิ น เดอร์ 65 การร้ องขอที่ ใกล้ที่ สุ ด ถัด ไป คื อ ที่ ไ ซลิ น เดอร์ 67
จากนั้นการร้ องขอที่ ไซลิ นเดอร์ 37 จะใกล้กว่า 98 ดังนั้น 37 จะได้รับบริ การถัดไป ต่อมารั บ
บริ การการร้องขอที่ไซลินเดอร์ 14 แล้วเป็ น 98, 122, 124 และสุ ดท้ายที่ 183 (ดังรู ปที่ 9.3) ผลลัพธ์
ของวิธีการจัดตารางแบบนี้ การเคลื่อนย้ายหัวอ่านทั้งหมดมีเพียง 236 ไซลินเดอร์เท่านั้นน้อยกว่า 1
ใน 3 ของระยะทางของวิธี FCFS
การจัด ตารางแบบ SSTF จํา เป็ นที่ สุ ด สํ า หรั บ รู ป แบบของการจัด ตารางแบบ SJF และ
เหมือนกับ SJF มันอาจจะเกิดปั ญหาการรอแบบไม่มีกาํ หนด (Starvation) ซึ่ งอาจจะมีการร้องขอเข้า
มาถึงที่เวลาต่าง ๆ กัน สมมติว่าเรามีการร้องขอ 2 ตัวในแถวคอย สําหรับไซลินเดอร์ 14 และ 186
และขณะที่กาํ ลังบริ การการร้องขอจาก 14 การร้องขอใหม่ใกล้ 14 มาถึง การร้องขอใหม่น้ ีจะได้รับ
บริ ก ารเป็ นรายถัดไป ทําให้การร้ องขอที่ 186 ต้องรอก่ อน ในขณะที่ การร้ องขอนี้ กําลังได้รับ
บริ การ การร้องขออีกตัวที่ใกล้ 14 มาถึงอีก ในทางทฤษฎีถา้ สายการร้องขออย่างต่อเนื่องที่ใกล้อีก
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ตัวหนึ่ งมาถึง จะเป็ นเหตุให้การร้องขอสําหรับไซลินเดอร์ 186 จะต้องรออย่างไม่สิ้นสุ ดสิ่ งนี้ จะ
เป็ นการเพิ่มแถวคอยการร้องขอให้ยาวขึ้น
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รู ปที่ 9.3 การจัดตารางของดิสก์แบบเวลาในการค้นหาสั้นที่สุดได้ก่อน (SSTF)
ถึงแม้วา่ วิธี SSTF คือการปรับปรุ งอย่างมากจาก FCFS แต่มนั ยังไม่ดีที่สุด จากตัวอย่างเรา
สามารถทําได้ดีกว่าโดยการเคลื่อนหัวอ่านจาก 53 ไป 37 ถึงแม้ว่า 37 จะไม่ใกล้ที่สุด จากนั้นไป
14 ก่ อนจะกลับ ไป 65, 67, 98, 122, 124 และ 183 กลยุท ธ์น้ ี เป็ นการลดการเคลื่ อ นย้ายหั วอ่ าน
ทั้งหมดเหลือ 208 ไซลินเดอร์
การจัดตารางเวลาแบบกวาด (SCAN Scheduling)
ในวิธีแบบกวาด (SCAN) แขนของดิสก์เริ่ มต้นที่จุดสิ้ นสุ ดจุดหนึ่งของดิสก์ (A) และเคลื่อน
ไปยังจุดสิ้ นสุ ดอื่น (B) การบริ การการร้องขอจะทําได้เมื่อมันมาถึงในแต่ละไซลินเดอร์ จนกระทัง่
มันไปถึงจุดสิ้ นสุ ดอื่นของดิสก์ (B) ณ ที่จุดสิ้ นสุ ดอื่น (B) ทิศทางของการเคลื่อนของหัวอ่านจะถูก
ย้อ นกลับ และให้ บ ริ ก ารต่ อ ไป หั ว อ่ า นจะกวาดไปข้า งหน้ าและข้า งหลัง ผ่ า นดิ ส ก์ ไ ปเรื่ อ ย ๆ
พิจารณาตัวอย่างเดิม
ก่อนจะใช้วิธีจดั ตารางแบบกวาดกับการร้องขอบนไซลินเดอร์ 98, 183, 37, 122, 14, 124,

65 และ 67 เราจําเป็ นต้องรู ้ทิศทางของการเคลื่อนหัวอ่านก่อน โดยถ้าตอนนี้ตาํ แหน่งปั จจุบนั
ของหัวอ่านคือ 53 ถ้าแขนของดิสก์กาํ ลังเคลื่อนไปทาง 0 หัวอ่านจะบริ การ 37 และจากนั้น
เป็ น 14 ที่ไซลินเดอร์ 0 แขนจะย้อนกลับและจะเคลื่อนผ่านจุดสิ้ นสุ ดอื่นของดิสก์ (ที่ไม่ใช่ 0)
การบริ การการร้องขอจะทําที่ 65, 67, 98, 122, 124 และ 183 (ดังรู ปที่ 9.4)
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รู ปที่ 9.4 การจัดตารางของดิสก์แบบกวาด (SCAN)
ถ้าการร้องขอที่พ่ งึ จะมาอยูใ่ นแถวคอยหน้าของหัวอ่าน มันก็จะได้รับบริ การเกือบจะทันที
ส่ วนการร้องขอที่พ่ งึ จะมาถึงหลังหัวอ่าน ก็จะต้องรอจนกระทัง่ แขนเคลื่อนไปถึงจุดสิ้ นสุ ดของดิสก์
แล้วย้อนกลับมาอีกครั้ง
วิ ธี แ บบกวาด (SCAN Algorithm) นี้ บางครั้ งก็ เรี ยกว่ า วิ ธี แ บบบั น ไดเลื่ อ น (Elevator
Algorithm) เพราะแขนของดิสก์มีพฤติกรรมคล้ายบันไดเลื่อนในตึก การบริ การเริ่ มต้นกับการร้อง
ขอทั้งหมดในขาขึ้น และจากนั้นจะบริ การการร้องขอย้อนกลับมาอีกทาง
สมมติว่าการกากระจายของการร้องขอสําหรับไซลินเดอร์เป็ นแบบเดียวกัน พิจารณาความ
หนาแน่นของการร้องขอเมื่อหัวอ่านมาถึงจุดสิ้ นสุ ดจุดหนึ่งแล้วย้อนทิศทางกลับ ณ จุดนี้ มีการร้อง
ขอเพียงเล็กน้อยที่สัมพันธ์กนั ที่อยูห่ น้าหัวอ่าน ดังนั้นไซลินเดอร์เหล่านี้ ก็จะได้รับบริ การ แต่ความ
หนาแน่นที่มากที่สุดของการร้องขออยูท่ ี่อีกจุดสิ้ นจุดหนึ่ งของดิสก์ การร้องขอเหล่านี้ ก็ตอ้ งรอนาน
มาก ดังนั้นทําไมเราไม่ไปทางด้านนั้นก่อน นั้นคือความคิดของวิธีถดั ไป
การจัดตารางเวลาแบบกวาดเป็ นวง (C – SCAN Scheduling)
การกวาดเป็ นวง (Circular SCAN : C - SCAN) คือ การเปลี่ยนแปลงของการกวาดซึ่ งถูก
ออกแบบมาเพื่อจัดการกับเวลารอคอยที่มากกว่า 1 รู ปแบบ เหมือนกับแบบกวาด แบบกวาดเป็ นวง
จะเคลื่อนหัวอ่านจากจุดสิ้ นสุ ดจุดหนึ่ ง (A) ของดิสก์ไปสู่ อีกจุดหนึ่ ง (B) มันจะกลับไปสู่ จุดเริ่ มต้น
ของดิสก์ในทันที โดยไม่บริ การการร้องขอใด ๆ ในขากลับนี้ (ดังรู ปที่ 9.5) การจัดตารางเวลาแบบ
กวาดเป็ นวงนี้ เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการจัดการกับไซลินเดอร์ แบบวงกลม ซึ่ งล้อมรอบจากไซลิน
เดอร์สุดท้ายไปสู่ ไซลินเดอร์แรก
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รูปที่ 9.5 การจัดตารางเวลาของดิสก์แบบกวาดเป็ นวง (C – SCAN)
การจัดตารางเวลาแบบ LOOK (LOOK Scheduling)
จะเห็นว่า ทั้งแบบกวาดและกวาดเป็ นวงจะเคลื่อนแขนดิสก์ไปทัว่ ทั้งดิ สก์ ในทางปฏิบตั ิ
ไม่ มีวิธีไหนที่ เอาไปใช้จริ งได้ ในความเป็ นจริ งแขนดิ สก์จะไปไกลเพี ยงแค่ก ารร้ องขอสุ ดท้าย
เท่านั้นในแต่ละทิศทาง จากนั้นมันก็จะย้อนกลับไปอีกทางทันทีโดยไม่ตอ้ งไปจุดสิ้ นสุ ดของดิสก์
การทําเช่นนี้เรี ยกว่า LOOK และ C – LOOK เพราะมันมองการร้องขอก่อนจะเคลื่อนไปยังทิศทาง
ที่ได้ดงั รู ปที่ 9.6
Queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
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รูปที่ 9.6 การจัดตารางเวลาของดิสก์แบบ C - LOOK
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การเลือกวิธีการจัดตารางเวลาของดิสก์ (Selection of a Disk – Scheduling Algorithm)
วิธี SSTF ดู จะธรรมดาและความเป็ นไปได้ตามธรรมชาติ วิธี SCAN และ C – SCAN
ใช้ได้ดี สําหรั บ ระบบที่ มีภ าระหนัก บนดิ สก์ เพราะมักจะเกิ ด ปั ญ หาการแช่ เย็น ได้ยาก สําหรั บ
รายการของการร้ อ งขอโดยเฉพาะ มัน เป็ นไปได้ที่ จะกําหนดลําดับ ที่ ดี ที สุ ด แต่ ในแง่ ของการ
คํานวณจําเป็ นต้องหาการจัดตารางเวลาที่ ดีที่สุด ซึ่ งอาจจะไม่ประหยัดไปกว่าแบบ SSTF หรื อ
SCAN
สําหรั บดิ สก์ยุคใหม่ เวลาในการหมุนหัวอ่าน (Rotational Latency) มี ขนาดใกล้เคียงกับ
เวลาในการค้น หาเฉลี่ ย (Average Seek Time) แต่เป็ นเรื่ องยากสําหรั บระบบปฏิ บตั ิ การที่ จะจัด
ตารางทางตรรกะ ผูผ้ ลิตดิสก์ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ โดยใช้วิธีการจัดตารางเวลาของดิ สก์ในฮาร์ ดแวร์
ควบคุม (Controller Hardware) ที่สร้างไว้ในเครื่ องขับดิสก์ ถ้าระบบปฏิบตั ิการส่ งการร้องขอเป็ น
กลุ่มมาที่ ตวั ควบคุม ตัวควบคุ มสามารถจัดแถวคอยพวกมัน และจากนั้นก็ทาํ การจัดตารางเวลา
เพื่อปรับปรุ งทั้งเวลาในการค้น หาและเวลาในการหมุ น หัวอ่าน ถ้ามี แต่ สมรรถนะในการรับส่ ง
ข้อ มู ล เท่ านั้ นที่ เราสนใจ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะยิน ดี ม ากที่ จ ะโอนความรั บ ผิ ด ชอบของการจัด
ตารางเวลาของดิสก์ไปให้ฮาร์ดแวร์ของดิสก์ทาํ แทน
ในทางปฏิบตั ิ ระบบปฏิบตั ิการมีขอ้ จํากัดอื่น ๆ สําหรับการบริ การการร้องขอ ตัวอย่างเช่น
การจัด สรรหน้าตามคําขอ (Demand Paging) อาจมี ศ ัก ดิ์ สู งกว่า การรั บ ส่ งข้อมู ลของโปรแกรม
ประยุกต์ (Application I/O) และการเขียนก็เป็ นเรื่ องที่เร่ งด่วนกว่าการอ่าน ถ้า Cache กําลังทํางาน
ออกนอกหน้าว่าง ดังนั้นอาจจะต้องการการรับประกันลําดับของกลุ่มของดิสก์ที่จะเขียน เพื่อทําให้
ระบบแฟ้ มข้อมูลแข็งแรงเพื่อเผชิญกับการชนของระบบ (System Crash) ลองพิจารณาดูว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น ถ้าระบบปฏิบตั ิการจัดสรรหน้าของดิสก์ให้แฟ้มข้อมูลแล้วโปรแกรมประยุกต์เขียนข้อมูลลง
หน้าก่อนที่ระบบปฏิบตั ิการจะมีโอกาสปรับปรุ ง หรื อแจ้งให้ดิสก์ทราบว่าหน้านั้นว่าง เพื่อทําให้
ความต้องการเหมาะสม ระบบปฏิบตั ิการอาจจะเลือกที่ จะทําการจัดตารางเวลาของดิ สก์เองแล้ว
ป้องกันการร้องขอให้ตวั ควบคุมดิสก์ทีละตัว

การจัดการดิสก์
การควบคุมการใช้งานดิสก์มีหลายรู ปแบบที่ระบบปฏิบตั ิการที่จะดําเนินการกับดิสก์ ในส่ วน
นี้จะอธิบายในการควบคุมขั้นพื้นฐานของระบบปฏิบตั ิการในการจัดการดิสก์ ดังต่อไปนี้
การจัดรูปแบบของดิสก์ (Disk Formatting)
ก่ อนที่ ดิ ส ก์จ ะสามารถบรรจุ ขอ้ มู ล ได้ มัน ต้องถู ก แบ่ งเป็ นเซกเตอร์ ซ่ ึ งตัวควบคุ ม ดิ ส ก์
สามารถอ่านและเขียนได้ กระบวนการนี้ เรี ยกว่า การจัดรู ปแบบระดับตํ่า (Low-Level Formatting)
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หรื อการจัดรู ปแบบเชิ งกายภาพ (Physical Formatting) การจัดรู ปแบบระดับตํ่าจะเติมโครงสร้าง
ข้อ มู ล พิ เศษลงไปในแต่ ละเซกเตอร์ ข องดิ ส ก์ โครงสร้ างข้อ มู ล สําหรั บ เซกเตอร์ ป ระกอบด้ว ย
หัวอ่าน (Header) พื้นที่ของข้อมูล (Data Area มักมีขนาด 512 ไบต์) Trailer หัวอ่าน และ Trailer
บรรจุสารสนเทศที่ ถูกใช้โดยตัวควบคุ มดิ สก์ เช่ น หมายเลขเซกเตอร์ และรหัสถูก - ผิด [Error
Correcting Code (ECC)] เมื่อตัวควบคุมเขียนเซกเตอร์ ของข้อมูลในระหว่างการรับส่ งปกติ ECC
จะถูก แก้ไขด้วยค่ าที่ คาํ นวณจากไบต์ท้ งั หมดในพื้ น ที่ ขอ้ มู ล เมื่ อเซกเตอร์ ถูก อ่ าน ECC จะถู ก
คํานวณใหม่และจะถู กเปรี ยบเที ยบกับค่าที่ เก็บเอาไว้ ถ้าหมายเลขที่ ถูกเก็บไว้และที่ ได้จากการ
คํานวณต่ างกัน การไม่ เข้าคู่น้ ี ชี้ ให้เห็ น ว่า พื้ น ที่ ขอ้ มู ลของเซกเตอร์ กลายเป็ นข้อผิด พลาด และ
เซกเตอร์ของดิสก์น้ นั อาจไม่ดี เกิดเซกเตอร์เสี ย
ECC คือ รหัสถูก – ผิด เพราะมันบรรจุสารสนเทศที่เพียงพอ ซึ่งถ้ามีขอ้ มูล 1 หรื อ 2 บิต
ถูกทําให้ผดิ พลาด ตัวควบคุมจะสามารถแยกได้วา่ บิตไหนถูกเปลี่ยนแปลงและสามารถคํานวณได้
ว่า ค่าที่ถูกต้องควรจะเป็ นค่าใด กระบวนการของ ECC จะถูกทําอย่างอัตโนมัติโดยตัวควบคุมไม่
ว่าเซกเตอร์จะถูกอ่านหรื อถูกเขียน
บูตบล็อก (Boot Block)
เมื่ อคอมพิ วเตอร์ เริ่ มทํางาน (เช่ น เปิ ดเครื่ องบู ตเครื่ องใหม่ ) มัน จําเป็ นต้องมี โปรแกรม
เริ่ มต้นเพื่อการทํางาน โปรแกรมนี้คือ Bootstrap มันเป็ นการเริ่ มต้นทั้งหมดของระบบ เริ่ มจากซีพียู
ตัวควบคุมอุปกรณ์ และหน่ วยความจําหลักแล้วจึงเริ่ มระบบปฏิบตั ิการ โดยมันจะหาแก่น (Kernel)
ของระบบปฏิบตั ิการในดิสก์แล้วนํา (Load) แก่นนั้นเข้าสู่ หน่วยความจํา และกระโดดไปสู่ ตาํ แหน่ง
เริ่ มต้นเพื่อเริ่ มการทํางานของระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ โปรแกรม Bootstrap จะถูกเก็บไว้ในรอม (ROM : Read – Only
Memory) เพราะรอมไม่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้ต้ งั แต่ แ รก และมัน เป็ นตําแหน่ งที่ แ น่ น อนคงที่ ซ่ ึ งหน่ ว ย
ประมวลผลสามารถเริ่ มทํางานเพื่อเปิ ดเครื่ องหรื อรี เซต (Reset) เครื่ อง และเพราะรอมใช้อ่านได้
อย่างเดี ยว มัน จึ งไม่ สามารถจะติ ดไวรั สได้ แต่ ปัญ หาก็คือ การเปลี่ ยนแปลงโค้ดของ Bootstrap
จําเป็ นต้องเปลี่ยนชิ ปของรอมด้วย ด้วยเหตุน้ ี ระบบส่ วนใหญ่จะเก็บโปรแกรม Bootstrap Loader
เล็ก ๆ ไว้ในรอมบูต (Boot ROM) เมื่อต้องการใช้งานก็ค่อยนําโปรแกรม Bootstrap แบบเต็มเข้ามา
จากดิสก์ ดังนั้นโปรแกรม Bootstrap แบบเต็มจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เราเพียงแค่เอาเวอร์ชนั่
ใหม่เขียนลงบนดิสก์เท่านั้นโปรแกรม Bootstrap แบบเต็มนั้นถูกเก็บไว้ในส่ วนที่เรี ยกว่า บูตบล็อก
(Boot Blocks) ที่ตาํ แหน่งตายตัวบนดิสก์ ดิสก์ที่มีส่วนที่ใช้บูตคือ บูตดิสก์ (Boot Disk) หรื อชิสเต็ม
ดิสก์ (System Disk)
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ตัวควบคุมดิสก์จะอ่านคําสัง่ ในบูตรอมจากบูตบล็อกเข้าสู่ หน่วยความจํา (ยังไม่มีตวั ควบคุม
อุปกรณ์ใด ๆ ถูกนําเข้าหน่ วยความจําในตอนนี้ ) จากนั้นก็เริ่ มทํางานตามคําสั่งดังกล่าว โปรแกรม
Bootstrap แบบเต็มสามารถที่จะนําระบบปฏิบตั ิการจากตําแหน่งที่ไม่ตายตัวมาไว้บนดิสก์ได้ แล้ว
จึ ง เริ่ มให้ ร ะบบปฏิ บ ั ติ ก ารทํ า งาน ดั ง นั้ นโปรแกรม Bootstrap แบบเต็ ม จึ ง มี ข นาดเล็ ก ได้
ตัวอย่างเช่น MS – DOS ใช้บล็อกขนาด 512 ไบต์ สําหรับการบูตเครื่ อง (ดังรู ปที่ 9.7)
บล็อกเสี ย (Bad Block)
ในระบบดิสก์อย่างง่าย เช่น ดิสก์ที่มีตวั ควบคุมแบบ IDE เราสามารถจัดการกับบล็อกเสี ย
ได้ (โดยผูใ้ ช้สั่งให้ทาํ ) เช่น คําสั่ง Format ของ MS – DOS เป็ นการจัดรู ปแบบทางตรรกะและจะ
ทําการหาบล็อกเสี ยบนดิสก์ ถ้าหากเจอมันจะเขียนค่าพิเศษไว้ในช่องของ FAT ที่ตรงกันเพื่อบอก
ให้โปรแกรมย่อยต่าง ๆ ไม่ให้ใช้บล็อกนั้น ถ้าบล็อกเกิดเสี ยในระหว่างการทํางานปกติ โปรแกรม
พิเศษ (เช่น Chkdsk) ต้องถูกสั่งให้ทาํ งานเพื่อค้นหาบล็อกเสี ย และล็อคบล็อกเหล่านั้นไว้ไม่ให้ใช้
ข้อมูลที่อยูใ่ นบล็อกเสี ยก็จะเสี ยไปโดยปริ ยาย
sector 0
boot block
sector 1
FAT

Root directory
Data blocks
(subdirectories)

รู ปที่ 9.7 โครงร่ างของดิสก์ในระบบ MS – DOS
สําหรั บดิ สก์แ บบ SCSI สามารถกูบ้ ล็อกเสี ยคื นได้ โดยตัวควบคุ มจะเก็บ รายการของ
บล็อกเสี ยบนดิสก์ รายการนี้ ถูกเก็บมาตั้งแต่ตอนจัดรู ปแบบดิสก์ระดับตํ่าจากโรงงาน และถูกทําให้
แก้ไขตลอดเวลาของการใช้ดิสก์ การจัดรู ปแบบระดับตํ่าจะจัดเซกเตอร์อะไรไหล่ที่ระบบปฏิบตั ิการ
มองไม่เห็นไว้ แล้วตัวควบคุมจะทําการแทนที่เซกเตอร์ทางตรรกะที่เสี ยแต่ละเซกเตอร์ดว้ ยเซกเตอร์
อะไหล่ วิธีการนี้เรี ยกว่า การเก็บเซกเตอร์อะไหล่ (Sector Sparing) หรื อการเปลี่ยนที่ (Forwarding)
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเซกเตอร์เสี ยอาจเป็ นดังนี้
1. ระบบปฏิบตั ิการพยายามอ่านบล็อกทางตรรกะที่ 87 (สมมุติวา่ เป็ นเซกเตอร์ที่เสี ย)
2. ตัวควบคุ มจะทําการคํานวณรหั ส ถู ก – ผิด (ECC) และพบว่าเซกเตอร์ น้ ัน เสี ย มัน จะ
รายงานการค้นพบนี้ไปสู่ ระบบปฏิบตั ิการ
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3. คราวหน้าเมื่อบูตระบบใหม่ คําสั่งพิเศษจะทํางานเพื่อบอกตัวควบคุม SCSI เพื่อแทน
เซกเตอร์ที่เสี ยด้วยเซกเตอร์อะไหล่
4. หลังจากนั้น เมื่อระบบร้องขอบล็อกทางตรรกะที่ 87 การร้องขอนั้นจะถูกแปลไปยัง
ตําแหน่งของเซกเตอร์ที่ถูกแทนที่โดยตัวควบคุม
จะเห็ น ได้ว่าการเปลี่ ยนทิ ศทางโดยตัวควบคุ ม อาจจะทําให้การจัดตารางเวลาดิ สก์ของ
ระบบปฏิ บตั ิการผิดพลาด ด้วยเหตุน้ ี ดิ สก์ส่วนใหญ่ ถูกจัดรู ปแบบเพื่อเตรี ยมเซกเตอร์ อะไหล่ไว้
เล็กน้อยในแต่ละไซลินเดอร์ เมื่อพบบล็อกเสี ย ตัวควบคุมจะใช้เซกเตอร์ อะไหล่จากไซลินเดอร์
เดี ยวกัน ถ้าทําได้อีกทางเลือกหนึ่ งของการเก็บเซกเตอร์ อะไหล่ ตัวควบคุมสามารถสั่งให้แทนที่
บล็อกเสี ยและย้ายเซกเตอร์
การแทนที่ของบล็อกเสี ยโดยทัว่ ไปยังไม่เป็ นกระบวนการอย่างอัตโนมัติเพราะข้อมูลใน
บล็อกเสี ยมักจะเสี ยไปด้วย ดังนั้นแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานบล็อกนั้นต้องถูกซ่อมแซม (เช่นการกูค้ ืนจาก
เทปสํารอง) โดยต้องการให้คนเป็ นผูแ้ ก้ไข

การจัดการการสั บเปลีย่ น
หน่ วยความจําเสมือนใช้พ้ืนที่ในดิสก์เสมือนส่ วนขยายของหน่วยความจําหลัก เพราะว่าการ
เข้าถึงดิ สก์ทาํ ได้ชา้ กว่าการเข้าถึงหน่ วยความจํา ดังนั้นการใช้พ้ืนที่ ที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (Swap
Space) จะมีผลกระทบมากต่อสมรรถนะของระบบ เป้าหมายหลักสําหรับการออกแบบและการนํา
พื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนไปใช้ คือเตรี ยมอัตรางานที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยเวลาได้ดีที่สุดสําหรับระบบ
หน่วยความจําเสมือน
การใช้ พืน้ ทีผ่ ู้ใช้ ทใี่ ช้ ในการสับเปลีย่ น (Swap – Space Use)
พื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนถูกใช้ได้หลายวิธีโดยหลายระบบปฏิบตั ิการที่ต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
การใช้อลั กอริ ทึมในการจัดการหน่ วยความจํา ตัวอย่างเช่น ระบบที่ใช้การสับเปลี่ยน (Swapping)
อาจใช้พ้ืนที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนเพื่อเก็บภาพของกระบวนการทั้งหมดไว้ รวมทั้งตอน (Segment)
ของรหัสโปรแกรมและข้อมูลด้วยระบบจะแบ่งเป็ นหน้า (Paging System) อาจจะง่ายในการเก็บ
หน้าซึ่ งถูกผลักออกจากหน่ วยความจําหลัก จํานวนของพื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนที่ตอ้ งการของ
ระบบ ขึ้นอยูก่ บั จํานวนของหน่วยความจําทางกายภาพ
ตําแหน่ งของพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ ในการสั บเปลีย่ น (Swap – Space Location)
มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนอยู่ 2 พื้นที่ คือพื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนสามารถถูกตัดออก
จากระบบแฟ้มข้อมูลปกติ หรื ออยูใ่ นส่ วนของดิสก์ที่แยกออกมา (Separate Disk Partition) ถ้าการ
สับเปลี่ยนพื้นที่ทาํ ได้ง่ายกับแฟ้ มข้อมูลขนาดใหญ่ภายในระบบแฟ้ มข้อมูล โปรแกรมย่อยระบบ
แฟ้มข้อมูลปกติ (Normal File System Routines) ควรจะถูกใช้เพื่อสร้าง เพื่อระบุชื่อ (ตั้งชื่อ) และ
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พื้น ที่ เพื่อจัดสรรให้กับ แฟ้ มนั้น ๆ วิธีน้ ี นําไปใช้จริ งได้ง่าย แต่ ไม่ มีประสิ ทธิ ภ าพ การสํารวจ
โครงสร้างของไดเรกทอรี และโครงสร้างของข้อมูลการนจัดสรรดิสก์ตอ้ งใช้เวลา การสู ญเสี ยพื้นที่
ย่อยภายนอกทําให้เพิ่มเวลาในการสับเปลี่ยนขึ้นมาก เพราะต้องค้นหาหลายครั้งในช่วงของการอ่าน
หรื อเขียนภาพของกระบวนการ
อีกวิธีหนึ่ ง คือใช่ส่วนของดิสก์ที่แยกออกมา เพื่อสร้างพื้นที่ซ่ ึ งใช้ในการสับเปลี่ยน จึงไม่
มีระบบแฟ้มข้อมูลหรื อ โครงสร้างของไดเรกทอรี บนพื้นที่น้ ี ตัวจัดการหน่วยเก็บพื้นที่ซ่ ึงจะใช้ใน
การสับเปลี่ยนจะถูกใช้ในการจัดสรรหรื อยึดบล็อกคืนมาสู่ ระบบ ตัวจัดการนี้ใช้วิธีที่ดีที่สุดสําหรับ
ความเร็ ว เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพการสู ญเสี ยพื้นที่ย่อยของภายในอาจจะเพิ่มขึ้น แต่ก็พอรับได้
เพราะข้อ มู ล ในพื้ น ที่ ซ่ ึ งใช้ใ นการสั บ เปลี่ ย นมัก จะอยู่ใ นช่ ว งสั้ น ๆ กว่ าแฟ้ ม ข้อ มู ล ในระบบ
แฟ้มข้อมูล และพื้นที่ซ่ ึงใช้ในการสับเปลี่ยนมันจะถูกเข้าถึงอยูบ่ ่อย ๆ
ข้อเสี ยของวิธีน้ ี คือสร้างพื้นที่ซ่ ึ งใช้ในการสับเปลี่ยนอย่างคงที่เอาไว้มากในระหว่างการ
แบ่งส่ วนของดิสก์ การเพิ่มพื้นที่ซ่ ึ งใช้ในการสับเปลี่ยนให้มากขึ้นทําได้โดยการแบ่งส่ วนของดิสก์
ใหม่อีกครั้ ง ซึ่ งเกี่ ยวกับการย้ายหรื อการทําลาย และการกู้คืน ส่ วนของระบบแฟ้ มข้อมูลอื่น จาก
แบ็กอัป หรื อโดยการเพิ่มพื้นที่ซ่ ึงใช้ในการสับเปลี่ยนจากที่ไหนสักแห่ง
การจัดการพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ ในการสับเปลีย่ น (Swap – Space Management)
เริ่ มต้น พื้นที่ ใช้ในการสับเปลี่ยนถูกจัดสรรให้แก่ กระบวนการ เมื่อกระบวนการเริ่ มต้น
พื้นที่จะถูกจัดสรรให้เพื่อเก็บโปรแกรมอย่างเพียงพอ โดยเก็บหน้าของข้อความ (Text Page) หรื อ
ตอนของข้อความ (Text Segment) และตอนของข้อมูล (Data Segment) ของกระบวนการ ก่อนการ
จัดสรรพื้นที่ตอ้ งการทั้งหมดด้วยวิธีน้ ี เป็ นการป้องกันกระบวนการจากการทํางานนอกพื้นที่ที่ใช้ใน
การสับเปลี่ยนในขณะที่กาํ ลังทํางาน (Execute) เมื่อกระบวนการเริ่ มต้นข้อมูล (Text) จะถูกแบ่งเป็ น
หน้าจากระบบแฟ้มข้อมูล หน้าเหล่านี้จะถูกเขียนเมื่อจําเป็ นและถูกอ่านย้อนหลังจากตรงนั้น ดังนั้น
แฟ้มข้อมูลจะถูกพิจารณาเพียงครั้งเดียว สําหรับในแต่ละหน้าของข้อความ หน้าจากตอนของข้อมูล
จะถูกอ่านจากระบบแฟ้ มข้อมู ล หรื อถูกสร้ างขึ้น (ถ้ายังไม่มี) และถูกเขียนที่ พ้ืนที่ ซ่ ึ งใช้ในการ
สับเปลี่ยน และย้อนกลับไปยังหน้าที่ ตอ้ งการ วิธีที่ดีที่สุดวิธีห นึ่ ง เช่ น เมื่ อผูใ้ ช้ 2 คน ทํางาน
เอดิเตอร์ (Editor) ตัวเดียวกัน คือกระบวนการในหน้าของข้อความที่เหมือนกันควรร่ วมกันใช้หน้า
เหล่านี้ ทั้งในหน่วยความจําทางตรรกะและในพื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนแก่น (Kernel) จะใช้แผน
ที่ในการสับเปลี่ยน (Swap Map) เพื่อตามรอยพื้นที่ซ่ ึงใช้ในการสับเปลี่ยน
ตอนของข้อความจะมีขนาดคงที่ ดังนั้นพื้นที่ซ่ ึ งใช้ในการสับเปลี่ยนจะถูกจัดสรรให้กอ้ น
ละ 521 K ยกเว้นก้อนสุ ดท้าย จะเก็บส่ วนที่เหลือ(อาจไม่ถึง 521 K) ดังรู ปที่ 9.8
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แผนที่การสับเปลี่ยนตอนของข้อมูลค่อยข้างซับซ้อน เพราะตอนของข้อมูลสามารถเพิ่มขึ้น
ได้ตลอดเวลา แผนที่ดงั กล่าวมีขนาดคงที่ แต่เก็บตําแหน่ งที่ ใช้ในการสับเปลี่ยนที่เป็ นบล็อกที่มี
ขนาดไม่คงที่ให้ดชั นี i คือ บล็อกที่ แผนที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยนชี้ อยู่ที่ขนาด 2 * 16 K โดยมาก
ที่สุดได้ 2 เมกะไบต์
Map

521 K

521 K

521 K

71 K

รูปที่ 9.8 การจับคู่ของการสับเปลี่ยนตอนของข้อความ
ขนาดของบล็อกที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดไม่คงที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการบูต
เครื่ องใหม่ เมื่ อกระบวนการพยายามเพิ่มตอนของข้อมูลก่อนบล็อกสุ ดท้ายในพื้นที่ ซ่ ึ งใช้ในการ
สับเปลี่ยนระบบปฏิบตั ิการจะจัดบล็อกให้อีกบล็อกหนึ่ ง ที่มีขนาดเป็ น 2 เท่าของบล็อกก่อนหน้านี้
ด้วยผลลัพธ์ของวิธีการนี้ การบวนการเล็กก็จะใช้บล็อกเล็กตามไปด้วย นั้นเท่ากับเป็ นการลดการ
เสี ยพื้นที่ บล็อกของกระบวนการขนาดใหญ่ก็จะหาพบได้รวดเร็ ว ดังนั้นการจับคู่ของเนื้อที่ ที่ใช้ใน
การสับเปลี่ยนจึงมีขนาดเล็กตามไปด้วย ดังรู ปที่ 9.9
Map

16 K

32 K

64 K

128 K

256 K

รู ปที่ 9.9 การจับคู่ของการสับเปลี่ยนตอนตามขนาดของข้อความ
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ความน่ าเชื่ อถือของดิสก์
ดิ สก์เคยเป็ นองค์ประกอบที่ น่าเชื่ อถือน้อยที่ สุดในระบบคอมพิวเตอร์ เพราะดิ สก์ยงั คงมี
อัตราความผิดพลาดสู ง และความผิดพลาดเหล่านั้นทําให้ขอ้ มูลสู ญหายและเสี ยเวลา การกูค้ ืนอาจ
ต้องใช้เวลาหลายชัว่ โมง
การปรับปรุ งเทคนิ คในการใช้ดิสก์หลาย ๆ ทางเกี่ ยวข้องกับการใช้ดิสก์หลายตัวทํางาน
ประสานกันเพื่อเป็ นการปรับปรุ งในด้านความเร็ ว การแกะดิ สก์ (Disk Striping) เราใช้กลุ่มของ
ดิ สก์เป็ นเหมื อนหน่ วยเก็บข้อมูล 1 หน่ วย บล็อกของข้อมูลแต่ละบล็อกถูกแบ่ งเป็ นบล็อกย่อย
หลาย ๆ บล็อกซึ่ งบล็อกย่อยจะถูกเก็บในแต่ละดิ สก์ เวลาที่ตอ้ งการเพื่อใช้ในการย้ายบล็อกไปสู่
หน่ วยความจําจะลดลงอย่างเหลือเชื่อ เพราะดิสก์ทุกตัวโอนย้ายบล็อกย่อยของพวกมันแบบขนาน
ถ้าดิ ส ก์มี ก ารหมุ น พร้ อ มกัน (Synchronized) สรรถนะจะดี ข้ ึ น เพราะดิ ส ก์ท้ ัง หมดจะพร้ อ มที่ จ ะ
โอนย้าย บล็อกย่อยของมันในเวลาเดียวกัน
การจัด การนี้ มั ก เรี ยกว่ า อาร์ เรย์ที่ เหลื อ เฟื อของดดิ ส ก์ อิ ส ระ (Redundant Array of
Independent Disk : RAID) วิธี RAID เป็ นการเพิ่มความน่ าเชื่ อถือของระบบหน่ วยเก็บข้อมูลโดย
การเก็บข้อมูลที่เหลือเฟื อ
การจัด การ RAID ที่ ง่ายที่ สุ ด เรี ยกว่า การสํารองข้อมู ล (Mirroring หรื อ Shadowing)
โดยเก็บสําเนาของแต่ละดิ สก์ วิธีน้ ี คุม้ ค่าเพราะดิ สก์หลายตัวถูกใช้เก็บข้อมูลเดี ยวกัน 2 ครั้ง แต่
ในทางกลับกันมันจะเร็ วเป็ น 2 เท่าเมื่อเป็ นการอ่าน เพราะครึ่ งหนึ่ งของการร้องขอที่จะอ่านจะถูก
ส่ งไปยังแต่ละดิสก์
การจัดการ RAID เรี ยกว่า การตรวจสอบบล็อกขาออก (Block Interleaved Parity) โดย
ใช้พ้ืนที่ของดิสก์เพียงเล็กน้อยในการเก็บบล็อกตรวจสอบ (Rarity Block) ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามี
ดิสก์ 9 ตัว ในอาร์ เรย์โดยบล็อกของข้อมูลทุก ๆ 8 ตัว ที่ถูกเก็บในอาร์ เรย์จะมีอยู่ 1 บล็อกที่เป็ น
บล็อกตรวจสอบที่ ถูกเก็บไปด้วยตําแหน่ งของบิ ตแต่ละบิ ตในบล็อกตรวจสอบนี้ ควรจะเก็บค่า
สําหรั บ ตําแหน่ ง ของบิ ต ที่ ต รงกัน ในแต่ ล ะบล็ อ กของข้อ มู ล ทั้ง 8 เหมื อ นกับ การคํานวณบิ ต
ตรวจสอบที่ 9 ในหน่ วยความจําหลักสําหรับแต่ละ 8 บิต - ไบต์ ถ้าบล็อกของดิสก์หนึ่ งเสี ย บิต
ของข้อมู ลทั้งหมดต้องถูกลบ แต่ยงั สามารถคํานวณใหม่จากบล็อกของข้อมู ลบล็อกอื่ นบวกกับ
บล็อกตรวจสอบ ดังนั้นดิสก์เสี ยตัวเดียวจึงไม่ทาํ ให้ขอ้ มูลเสี ยหาย

การใช้ งานหน่ วยเก็บข้ อมูลชนิดถาวร
โดยนิ ยามแล้วข้อมู ลที่ อยู่ในหน่ วยเก็บข้อมูลชนิ ดคงที่ จะไม่ มีทางสู ญหายไปไหนการนํา
หน่วยเก็บข้อมูลไปใช้ เราจําเป็ นต้องคัดลอกข้อมูลที่ตอ้ งการไปไว้ยงั อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลหลาย ๆ
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ข้อมูลที่อาจเก็บในดิสก์หรื อในเทป ด้วยโหนดที่เป็ นอิสระจากความล้มเหลว เราต้องการวิธีที่จะทํา
ให้ขอ้ มูลทันสมัยที่รับประกันได้ว่า ความผิดพลาดในระหว่างการทําข้อมูลให้ทนั สมัยจะไม่ทาํ ให้
ข้อมูลเสี ยหาย และเมื่อเราทําการกูค้ ืนจากที่ผิดพลาด เราต้องสามารถทําให้ขอ้ มูลทั้งหมดมีค่าที่
ถูกต้อง และถ้าเกิดมีการล้มเหลวอีกในระหว่างการกูค้ ืนเราจะต้องดําเนินการอย่างไร
ดิสก์จะทํางานจนได้ผลลัพธ์หนึ่งในสามข้อนี้คือ
1. สําเร็ จ อย่า งสมบู ร ณ์ แ บบ (Successful Completion) ข้อ มู ล ถู ก เขี ย นลงดิ ส ก์ ไ ด้อ ย่าง
ถูกต้อง
2. ล้ม เหลวบางส่ วน (Partial Failure) ความล้ม เหลวเกิ ด ขึ้ น ระหว่างการโอนย้ายข้อมู ล
ดังนั้นเซกเตอร์ บางส่ วนจะถูกเขียนด้วยข้อมูลใหม่ และเซกเตอร์ ที่ถูกเขียนในระหว่างการล้มเหลว
อาจจะผิดพลาด
3. ล้มเหลวทั้งหมด (Total Failure) ความล้มเหลวเกิดขึ้นก่อนที่ดิสก์จะเริ่ มเขียน ดังนั้นค่า
ของข้อมูลบนดิสก์กจ็ ะเหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดการเขียนใด ๆ
ถ้าความล้มเหลวเกิดในระหว่างการเขียนบล็อก เมื่อระบบตรวจพบแล้วจะทําการกูบ้ ล็อก
นั้นคืนระบบต้องเก็บบล็อกทางกายภาพ 2 บล็อกไว้ให้บล็อกทางตรรกะแต่ละบล็อก ผลลัพธ์ที่ได้มี
ดังนี้
1. เขียนข้อมูลลงบนบล็อกทางกายภาพบล็อกแรก
2. เมื่อเขียนบล็อกแรกเรี ยบร้อย ก็เขียนข้อมูลเดียวกันลงยังบล็อกทางกายภาพอีกบล็อก
3. ประกาศว่า การทํางานเสร็ จสิ้ นหลังจากการเขียนบล็อกที่สองสําเร็ จเท่านั้น ถ้าเขียนไม่
สําเร็ จจะไม่ประกาศ
ในระหว่างการกูร้ ะบบจากความล้มเหลว บล็อกทางกายภาพแต่ละคู่จะถูกทดสอบ ถ้าทั้ง 2
บล็อ กเหมื อ นกัน และไม่ มี ก ารพบข้อ มู ล ผิ ด พลาด ก็ ไ ม่ ต ้อ งทําอะไร ถ้ามี บ ล็ อ กหนึ่ งพบว่ ามี
ข้อผิดพลาดเราจะแทนที่เนื้ อหาในบล็อกนั้นด้วยข้อมูลของอีกบล็อกหนึ่ ง ถ้าทั้งสองบล็อกไม่พบ
ข้อผิดพลาดแต่เนื้ อหาต่างกัน เราจะเอาเนื้ อหาของบล็อกทั้งสองเข้าไปเก็บแทนที่ในบล็อกที่หนึ่ ง
กระบวนการในการกู้คืน นี้ ประกัน ได้ว่า การเขี ยนหน่ วยเก็บ ข้อมู ลชนิ ดคงที่ ตอ้ งเสร็ จสมบู รณ์
หรื อไม่ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งไม่เปลี่ยนแปลง
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ปฏิบัตกิ ารที่ 9
1. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรี ยนรู ้คาํ สัง่ เกี่ยวกับการจัดการดิสค์ ของระบบปฏิบตั ิการวินโดว์
(ใน System Tools)
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มแรกเปลี่ยนเรี ยนรู ้คาํ สัง่ ต่าง ๆ เหล่านั้น
3. ลองใช้คาํ สัง่ นั้น ๆ ดําเนินการจัดการดิสค์ สังเกตและบันทึกผลที่เกิดขึ้น และนํามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
4. ลองใช้ระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ ในการจัดการสื่ อจัดเก็บที่เกี่ยวข้อง
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายโครงสร้างของดิสก์
2. จงอธิบายการวิธีการเข้าถึงข้อมูลในดิสก์
3. เมื่อกระบวนการต้องการการรับหรื อส่ งข้อมูลกับดิ สก์ คําสั่งเรี ยกระบบของระบบปฏิ บตั ิการ
จะต้องรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
4. การเลือกใช้อลั กอริ ทึมการจัดตารางเวลาของดิสก์สาํ หรับข้อมูลที่มีการจัดเก็บกระจายอยูท่ วั่ ดิสก์
และมีการเรี ยกใช้บ่อย ๆ ควรเลือกใช้อลั กอริ ทึมใดเพราะเหตุใด
5. จงอธิบายการที่ระบบปฏิบตั ิการจัดการรู ปแบบของดิสก์ (Disk Formatting)
6. จงอธิบายการที่ระบบปฏิบตั ิการจัดการบูตบล็อก (Boot Block) และบล็อกเสี ย (Bad Block)
ของดิสก์
7. จงอธิบายการจัดการความน่าเชื่อถือของดิสก์ (Disk Reliability)
8. ถ้าการกูค้ ืนข้อมูลเกิดความล้มเหลวในระหว่างการกูค้ ืน จะต้องดําเนินการอย่างไร
9. จงอธิบายวิธีการจัดการพื้นที่ที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (Swap – Space Management)
10. จงแสดงความคิดเห็นว่าอัลกอริ ทึมการจัดตารางเวลาของดิสก์วิธีไหนเป็ นวิธีที่ดีที่สุดเพราะอะไร
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