บทที่ 10
ระบบไอ/โอและระบบไฟล์
(I/O System and Files System)
การทํางานของคอมพิวเตอร์โดยรวมแล้วแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจน ในส่ วนของการ
รับข้อมูล การประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์ มีการควบคุมให้ทาํ งานร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
การรับข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอุปกรณ์นาํ เข้า (Input Devices) ทําการประมวลผลที่
ซี พียู และแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) ทั้งอุปกรณ์นาํ เข้าและอุปกรณ์แสดงผล ใน
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั มีหลากหลาย ระบบปฏิบตั ิการจะต้องควบคุมการทํางานให้
ทุก ๆ อุปกรณ์ ทาํ งานอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับซี พียูจึงเรี ยกระบบการทํางานในส่ วนนี้ ว่า
ระบบการนําเข้าและการส่ งออก (Input / Output System : I/O System) หรื อโดยทัว่ ไปเรี ยกว่าระบบ
ไอโอ สําหรับข้อมูลที่ จดั เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ จะถูกจัดเก็บเป็ นไฟล์ ซึ่ งการจัดการไฟล์เป็ น
บริ การอย่างหนึ่ งของระบบปฏิบตั ิการ โดยที่ไฟล์เป็ นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวเนื่ องและสัมพันธ์กนั ตาม
นิ ยามที่ ผูส้ ร้ างไฟล์กาํ หนดไว้ ไฟล์จะถูกระบบปฏิ บตั ิการควบคุมและจัดการบนสื่ อจัดเก็บที่จะ
กล่ าวถึ ง ต่ อ ไปเรี ย กว่ า ระบบไฟล์ (File System) รวมถึ ง การจัด การไดเร็ ก ทอรี ข องไฟล์ (File
Directories) ระบบปฏิบตั ิการดําเนิ นการที่ติดต่อกับระบบไฟล์ การควบคุมไฟล์ข้ นั พื้นฐานและใน
ไดเร็ กทอรี ของไฟล์ รวมทั้งการป้องกันการเข้าถึงไฟล์ขอ้ มูล และในส่ วนท้ายบทได้กล่าวถึงพื้นฐาน
การป้องกันและการรักษาความปลอดภัย

การดําเนินงานของอุปกรณ์ ไอ/โอ
การรับส่ งข้อมูลระหว่างหน่วยความจําหลักและอุปกรณ์ไอ/โอ มีการทํางาน 3 รู ปแบบดังนี้
1. โหมดโปรแกรมไอ/โอ (Programmed I/O Mode) ซีพียู ต้องประมวลผล คําสั่งเพื่อเริ่ มทํางานของ
ไอ/โอ การทํางานในรู ปแบบนี้จะช้า
2. โหมดการขัดจังหวะ (Interrupt Mode ) เป็ นการทํางานในช่ วงการส่ งผ่านข้อมูลในแต่ละไบท์
ซีพียู จะว่างงานในช่วงนี้
3. เข้าใช้หน่วยความจําโดยตรง (Direct Memory Access : DMA) เป็ นการดําเนินงานของ ไอ/โอ ที่
ทํางานกับหน่วยความจําโดยซี พียเู พียงแต่สั่งการผ่านตัวควบคุมอุปกรณ์เท่านั้น การอ่านหรื อบันทึก
บนหน่วยความจําจะทําการโดยตัวควบคุมของไอ/โอ (I/O Channel) ผลดีก็คือ ซี พียไู ม่ตอ้ งคอยให้
ไอ/โอ ทํางานจนเสร็ จ ซี พียูทาํ สามารถงานอื่ นไปได้พร้อมกับขณะที่ ไอ/โอ ทํางาน เมื่อไอ/โอ
ทํางานเสร็ จ ตัว ควบคุ ม อุ ป กรณ์ จ ะส่ งสั ญ ญานขัด จังหวะของไอ/โอ (I/O Interrupt) ไปให้ ซี พี ยู
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ประมวลผลโปรแกรมของผูค้ วบคุมในระบบปฏิบตั ิการให้รู้ว่าไอ/โอทํางานเสร็ จแล้ว ซึ่ งจะได้จดั
ตรางเวลาการทํางานใหม่ต่อไป ทําให้ระบบได้เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของซีพียู
การขัดจังหวะ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ใช้การขัดจังหวะการทํางานของซี พียูชวั่ คราว เพื่อเป็ น
การส่ งสัญญานบอก ผูค้ วบคุมให้จดั เงื่อนไขการทํางานภายในระบบใหม่ ทั้งนี้ เราใช้ประโยชน์จาก
ข้อ ความสถานะของไประแกรม (Program Status Words : PSW) โดยเมื่ อ มี ก ารการขัด จังหวะ
เกิ ด ขึ้ น เราจะอ่ า นข้อ มู ล ใหม่ เข้า ไปที่ PSW ทั้ง นี้ ข้อ มู ล เก่ าบน PSW จะถู ก ฝากไว้ชั่ว คราวใน
หน่ วยความจํา เมื่อซี พียูประมวลผล PSW ตัวใหม่น้ ี จะเกิดการเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน และเมื่อ
การขัดจังหวะเสร็ จสิ้ น PSW ตัวเก่าจะถูกอ่านกลับคืนมา เพื่อให้ซีพียกู ลับไปทํางานเดิมที่คา้ งต่อไป
ได้ หากพบว่าเกิดการขัดจังหวะขึ้นพร้อมกันหลาย ๆ งาน ระบบจะมีกลไกการขัดจังหวะในการ
เลือกตัวที่มีความสําคัญ (Priority) สู งสุ ดเข้าไปทํางาน
ในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ต้องมีการขัดจังหวะการทํางานเพื่อให้การทํางานของ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ งานหลายๆงานได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ขณะเครื่ อ งกําลังอ่ านข้อ มู ล จากดิ ส ก์
ผูใ้ ช้เครื่ องยังสามารถป้อนข้อมูลผ่านคียบ์ อร์ดและเครื่ องก็อ่านข้อมูลจากการคียใ์ นขณะนั้นได้ โดย
ความรู ้สึกเหมือนเครื่ องทํางานพร้อม ๆ กัน ได้หลาย ๆ งานในเวลาเดียวกัน โดยมีการขัดงังหวะ
การทํางานให้ซีพียูให้แบ่งเวลาทําการประมวลผลงานต่าง ๆ สลับกันไปตามควาทจําเป็ นเร่ งด่ วน
ของแต่ละงาน
สั ญญาณขัดจังหวะ
ระบบคอมพิวเตอร์ มีการใช้การขัดจังหวะเพื่อให้ระบบทํางานประสานกันอยูเ่ สมือนทํางาน
พร้อมกัน เช่น ในเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ได้จดั การ การขัดจังหวะจากที่ต่าง ๆไว้ เช่น จากวงจร
เวลาส่ งสัญญาณการขัดจังหวะเข้ามาเพื่อให้ซีพียูปรับค่านาฬิกาให้ถูกต้อง เมื่อเครื่ องกําลังทํางาน
อื่นใดก็ตาม แต่ถา้ มีการป้อนข้อมูลจากคียบ์ อร์ด จะมีการขัดจังหวะเพื่อให้มีการรับค่าจากคียบ์ อร์ ด
เข้าไปเก็ บ ในบัฟ เฟอร์ ก่ อ น ในการจัด ระดับ การขัด จัง หวะที่ จ ะมาจากพอร์ ต อิ น พุ ต -เอาต์พุ ต
ผูอ้ อกแบบจะต้องวางรู ปแบบลําดับความสําคัญเอาไว้ เช่ น นาฬิกาเป็ นส่ วนที่ที่สําคัญที่สุด เพราะ
นาฬิ กาจะต้องเดิ นต่อเนื่ องและถูกต้องเสมอ คียบ์ อร์ ดมีความสําคัญรองลงมา ระบบสื่ อสารแบบ
อนุ กรมประเภทดิสก์ไดรฟ์ ฮาร์ ดดิสก์ และเครื่ องพิมพ์เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญรองลงมาอีกเช่นกัน
การจัดลําดับความสําคัญนี้ จะต้องเป็ นไปตามหลักการที่กาํ หนด เช่นเมื่อมีสัญญาณขัดจังหวะเข้ามา
อุปกรณ์ ที่มีความสําคัญสู งกว่า จะต้องได้รับการบริ การก่ อน ส่ วนพววกทีมีระดับตํ่ากว่าจะรออยู่
ก่ อน เช่ น เมื่ อเครื่ องกําลังบริ การดิ สก์ไดรฟ์ ตามการขอจากการขัดจังหวะของดิ สก์ไดรฟ์ แต่ ถา้
คียบ์ อร์ ดขอมา ซีพียจู ะไปบริ การคียบ์ อร์ดก่อนแล้วกลับมาทําดิสก์ไดรฟ์ ต่อ แต่ถา้ กําลังบริ การส่ วน
ระบบปฏิบตั ิ
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ที่มีลาํ ดับความสําคัญสู งกว่า เช่น กําลังให้บริ การปรับเวลาตามนาฬิกา แต่บงั เอิญมีการกดคียบ์ อร์ ด
ซีพียจู ะทําการปรับปรุ งเวลาให้เสร็ จก่อน จึงค่อยให้การบริ การคียบ์ อร์ด
การขัดจังหวะจึงทําให้ซีพยี กู ระโดดไปทํางานจากโปรแกรมบริ การส่ วนต่าง ๆ จนดูเหมือน
ทํางานพร้อมกันดังนั้น ระบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่ใช้กบั ซีพียตู วั เดียวก็คือ ระบบที่ใช้การขัดจังหวะ
เพื่อแบ่งเวลา การขัดจังหวะ เป็ นความสามารถพิเศษทางฮาร์ดแวร์ ที่จะทําให้ซีพียหู ยุดการทํางาน
ใด ๆ ไว้ชวั่ คราว เพื่อปฏิบตั ิการโต้ตอบกับอีกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ สรุ ปว่าการขัดจังหวะทําให้
เกิดการดําเนินการดังนี้ 1) การโต้ตอบเหตุการณ์พิเศษ 2) การเก็บสถานภาพการทํางานของซียยี ใู น
ปั จจุบนั โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในช่วงเวลาที่จะทํางานต่อ 3) การส่ งการควบคุมไปยังโปรแกรมพิเศษ
ที่ จัดการการขัดจังหวะที่เกิดขึ้น
พื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นจึงแสดงการขัดจังหวะการทํางาน จากรู ปที่ 10.1 โดยแสดงให้
เห็นว่า เมื่อเกิดการขัดจังหวะ ณ ตําแหน่งหมายเลข 1 นั้น จะบังคับให้ซีพียสู ่ งการควบคุมไปยัง รู ทีน
การขัดจังหวะ (Interrupt Routine) ซึ่งอยูท่ ี่ตาํ แหน่งหมายเลข 2 เมื่อเสร็ จสิ้ นการทํางานของ รู ทีนการ
ขัดจังหวะแล้ว ซี พี ยู จะย้อยกลับมาทํางานในตําแหน่ งหมายเลข 3 ต่อไปในโปรแกรมเดิ ม การ
ขัดจังหวะที่เกี่ยวข้องกับ ไอ/โอ และการประมวลผลมีดงั นี้
1. การขัดจังหวะของ ไอ/โอ (I/O Interrupt) ได้แก่
- เมื่อคําสัง่ ไอ/โอ ไม่ถูกต้อง
- เมื่อเสร็ จสิ้ นการทํางานของแชนแนล
- เมื่อเสร็ จสิ้ นการทํางานของเครื่ องมือนําข้อมูลเข้าออก
จดเริ่ มต้น

ส่ วนของโปรแกรม

1
31

จุดเกิด interrupt
จุดจบโปรแกรม

3
จุดเริ่ มโปรแกรม interrupt

ส่ วนของโปรแกรมย่อย

2

จุดโปรแกรม interrupt เสร็ จ

รูปที่ 10.1 การเกิดการขัดจังหวะ
ระบบปฏิบตั ิ
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2. การขัดจังหวะของระบบควบคุม (Supervisor Call Interrupt) เป็ นการเรี ยกใช้ ระบบปฎิบตั ิการ
จากโปรแกรมของผูใ้ ช้เครื่ อ งที่ ก าํ ลังถู ก ประมวลผลอยู่ เช่ น ใช้ให้ ระบบปฎิ บ ัติ ก ารหาพื้ น ที่ ใ น
หน่วยความจําเพิม่ ขึ้นหรื อส่ งให้อ่านจากอุปกรณ์ใด ๆ เป็ นต้น
3. การขัดจังหวะของเครื่ อง (Machine-Check Interrupt) เป็ นการขัดจังหวะเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด
ของเครื่ อง การจัดการขัดจังหวะนี้สามารถกระทําได้โดยใช้ตวั จัดการสถานะ 2 ชนิดคือ
- ตัวจัดการสถานะการทํางานของโปรแกรม (Program Status Word : PSW) หรื อเรี ยกว่า
PSW ใช้สาํ หรับเก็บสถานภาพของหน่วยประมวลผล จะมีสองสถานะคือ เก่าและใหม่
- ตัว จัด การสถานะการทํางานของตัว ควบคุ ม การรั บ ส่ งข้อ มู ล (Channel Status Word :
CSW) หรื อใช้สาํ หรับเก็บสถานภาพของแชนแนล
เมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น สถานะการทํางานของซี พียูจะถูกเก็บไว้ใน PSW เพื่อใช้ในการ
ย้อนกลับมาดู ในภายหลัง หรื อเมื่อจะทํางานต่อไป PSW ในปั จจุบนั จะถูกบันทึ กเก็บไว้ใน PSW
ของมัน เมื่อจะส่ งคอนโทรลไปยังโปรแกรมการขัดจังหวะ ก็เก็บสถานภาพของคําสั่งใหม่ใน PSW
อันใหม่ เมื่อเสร็ จสิ้ นการทํางานของโปรแกรมการขัดจังหวะ ก็จะมีคาํ สั่งพิเศษของระบบปฎิบตั ิการ
ที่ จ ะอ่ าน PSW อัน เก่ าให้ ก ลับ มาเป็ น PSW อัน ใหม่ อี ก ครั้ ง เพื่ อ จะทํา งานของโปรแกรมที่ ถู ก
ขัดจังหวะต่อไป สังเกตไว้ว่า PSW อันใหม่น้ นั จะใช้สาํ หรับการประมวลผลในขณะนั้น ส่ วน PSW
เก่ า จะไว้สํ า หรั บ เก็ บ PSW ของหน่ ว ยประมวลผลเมื่ อ ถู ก ขัด จัง หวะเพื่ อ จะนํ า มาใช้ ใ นการ
ประมวลผลครั้งต่อไป
ในระหว่างที่การขัดจังหวะของโปรแกรมถูกประมวลผลอยู่ มันสามารถดูใน PSW เก่าได้วา่
อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการขัดจังหวะใน PSW เก่าจะมีรหัสของการขัดจังหวะ และตําแหน่ ง
ของโปรแกรมที่ถูกขัดจังหวะในขณะที่ประมวลผลอยู่
ในบางกรณี ห้ามไม่ให้มีการขัดจังหวะ เช่น เมื่อเกิดการขัดจังหวะไอ/โอ ของอุปกรณ์หนึ่ ง
เช่นเครื่ องขับดิสก์ สถานภาพในปั จจุบนั ถูกเก็บไว้ใน PSW เก่า ในขณะที่กาํ ลังประมวลผลเกี่ยวกับ
การขัด จัง หวะของโปรแกรมอยู่ ก็ อ าจจะเกิ ด ขัด จัง หวะของไอ/โอ จากเครื่ อ งพิ ม พ์ ซึ่ งทําให้
สถานภาพอัน ใหม่ ถูก เก็บ ไว้ใน PSW และจะทําลายการขัด จังหวะอัน เก่ าเสี ย ทําให้ไม่ สามารถ
กลับไปทํางานของโปรแกรมอันแรกได้อีก ในลักษณะเช่นนี้มีวิธีจดั การหลายวิธี เช่น
- ห้ามขัดจังหวะโดยเด็ดขาด ในขณะที่กาํ ลังประมวลผลเกี่ยวกับการขัดจังหวะอันก่อน
- ห้ามการขัดจังหวะชัว่ คราวจนกว่า PSW อันเก่าจะถูกจําลองถ่ายไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่ ง
ที่เรี ยกว่า แถวคอยการขัดจังหวะ (Interrupt Queuing)
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ในการทํางานของระบบถ้าไม่มีงานที่เข้ามาดําเนิ นการก็จะไม่มีการให้บริ การไอ/โอ และ
ไม่มีการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ระบบปฎิ บตั ิการ ก็จะไม่ทาํ อะไรจนกว่าจะมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้น เหตุการณ์น้ ีจะเกิดขึ้นจากการส่ งสัญญาณของการขัดจังหวะ หรื อแทร็ บ (Trap) เป็ น
การขัดจังหวะที่เกิ ดจากซอฟแวร์ (Software-Generated Interrupt) ซึ่ งเกิ ดจากการผิดพลาด (Error)
เช่น การหารด้วย 0 หรื อการเข้าใช้หน่วยความจําที่ไม่ถูกตําแหน่ง หรื อเป็ นการร้องขอจากโปรแกรม
ของผูใ้ ช้ แล้วระบบปฏิบตั ิการก็จะให้บริ การที่จุดนี้
ดังนั้น ระบบปฏิ บตั ิ การก็จะสร้ างการขัดจังหวะขึ้ น ตัวดําเนิ น การขัดจังหวะ(InterruptDriven) เป็ นลักษณะหนึ่ งของระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งกําหนดเป็ นโครงสร้างเมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น
ฮาร์ ดแวร์ก็จะส่ งตัวควบคุมไปยังระบบปฏิบตั ิการ โดยขั้นแรกระบบปฏิบตั ิการก็จะเก็บสถานะ การ
ทํางานของซีพียู โดยการเก็บค่าไว้ในรี จีสเตอร์ และตัวชี้โปรแกรม (Program Counter) จากนั้นก็จะดู
ว่าเป็ นการขัดจังหวะชนิ ดไหน การที่จะกําหนดความต้องการทําการขัดจังหวะเราเรี ยกว่า โพลลิ่ง
(Polling) หรื อเราจะดู ที่ ลาํ ดับความสําคัญ ของอุป กรณ์ ไอ/โอ หรื อดู ที่ ตารางของการขัด จังหวะ
(Vectored Interrupt) สําหรับแต่ละชนิดของการขัดจังหวะมันจะถูกส่ งกลับไปยังโปรแกรมของผูใ้ ช้
สําหรับอีกวิธีหนึ่ งคือมันจะส่ งการควบคุมกลับไปยังโปรแกรมของผูใ้ ช้โดยไม่รอให้เสร็ จสมบูรณ์
ก่อน
การที่จะรอจนไอ/โอทํางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์ บางประเภทจะมีคาํ สั่งพิเศษ
เรี ยกว่า “wait” คําสัง่ นี้จะทําให้ซีพียรู อจนกว่าจะเจอคําสัง่ การขัดจังหวะต่อไป วงรอบ (Loop) นี้จะ
วิ่งต่อไปจนการขัดจังหวะเกิดขึ้นใหม่ มันจะส่ งการควบคุมไปยังส่ วนอื่นของระบบปฏิบตั ิการ คําสัง่
“wait” ช่วยให้การทํางานดีข้ ึน ถ้ามันสร้างลําดับของคําสั่งที่รับมา ซึ่ งมันเป็ นส่ วนที่ช่วงชิ งการใช้
งานในหน่วยความจําระหว่างอุปกรณ์ไอ/โอ กับซีพียู โดยที่อุปกรณ์ไอ/โอ ส่ งข้อมูลส่ วนซี พียจู ะส่ ง
คําสัง่
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์อนั หนึ่งที่สาํ คัญของการที่รอให้ ไอ/โอ ทํางานสมบูรณ์ ก็คือการดูวา่ การ
ทําไอ/โอ 1 ครั้งต้องใช้เวลาเท่าไร ดังนั้นเมื่อมีการขัดจังหวะของไอ/โอ เกิดขึ้นระบบปฏิบตั ิการ จะรู ้
ว่าอุปกรณ์อะไรที่ทาํ ให้เกิดการขัดจังหวะ ซึ่ งเหมาะที่จะรวมการทํา ไอ/โอ อื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กันเข้า
ไว้ดว้ ยกัน
ในการดําเนิ นการอีกด้านหนึ่งให้เริ่ มทํางานไอ/โอ และขณะเดียวกันก็ส่งคืนการควบคุมไป
ยังโปรแกรมของผูใ้ ช้ โปรแกรมเรี ยกใช้ระบบหรื อเรี ยกว่าคําสัง่ เรี ยกระบบ (System Call) ก็จะบอก
ให้ผูใ้ ช้รอจนกว่า ไอ/โอจะเสร็ จ ดังนั้นเราจึงต้องการคําสั่ง wait ซึ่ งก่อนหน้านั้นเราสามารถที่จะ
เก็บความต้องการของหลาย ๆ ความต้องการไอ/โอ ในเวลาเดียวกัน โดยที่ระบบปฏิบตั ิการจะใช้แต่
ละตารางซึ่งบรรจุอุปกรณ์ ไอ/โอ เรี ยกว่าตารางสถานะของอุปกรณ์ (Device-status Table) ในแต่ละ
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ช่องของตาราง จะชี้ไปยังที่อยูแ่ ละสถานะของอุปกรณ์แต่ละชนิดซึ่งสถานะของมันประกอบไปด้วย
ไม่มีคาํ สั่ง (No Function) ว่าง (Idle) กําลังทํางาน (Busy) ถ้าเครื่ องกําลังทํางานอยู่ตามคําสั่ง ชนิ ด
ของคําสั่ งและพารามิ เตอร์ ต ัว อื่ น ก็ จ ะเก็บ ไว้ในตารางสถานะของอุ ป กรณ์ ด้ว ย ดังนั้น อาจจะมี
โปรแกรมที่ตอ้ งการทํางานหลาย ๆ อย่างบนอุปกรณ์ เดี ยวกัน ซึ่ งเราสามารถที่จะกําหนดรายการ
(List) ของการรอ ดังนั้นในตารางอุปกรณ์ ไอ/โอ ระบบปฏิบตั ิการก็จะมีรายการของความต้องการ
อุปกรณ์ของแต่ละตัวอยูด่ ว้ ย
เมื่อมีการขัดจังหวะมาที่อุปกรณ์ ไอ/โอ เพื่อที่ตอ้ งการใช้งานระบบปฏิบตั ิการก็จะรู ้ ว่ามี
อุปกรณ์ ไอ/โอ ตัวไหนที่ทาํ ให้เกิดการขัดจังหวะมันก็จะสร้างตัวชี้ (Index) ในตารางอุปกรณ์ไอ/โอ
เพื่ อที่ จะกําหนดสถานะของอุ ป กรณ์ น้ ัน และทําการแก้ไขตารางเพื่ อ แสดงสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
ขัดจังหวะของอุปกรณ์สัญญาณของการขัดจังหวะจะเสร็ จสมบูรณ์เมื่อความต้องการของแต่ละ ไอ/
โอเสร็ จ ถ้าหากว่ามีการเพิ่มความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ น้ ันอีก ระบบปฏิบตั ิการก็จะเริ่ มทําการ
ประมวลผลเพื่อแสดงความต้องการอุปกรณ์ต่อไป
ลําดับสุ ดท้ายการควบคุมก็จะถูกส่ งกลับคืนมาจากการทําการขัดจังหวะไอ/โอ ถ้าโปรแกรมยังรอ
เพื่ อให้ความต้องการที่ จะทํางานนั้น เสร็ จสมบู รณ์ ระบบก็จะส่ งคื น การควบคุ มทั้งหลายให้กับ
โปรแกรม ในอี ก แง่ ห นึ่ งเราจะส่ งคื น ค่ านั้น กลับ ไปยังงานก่ อนที่ เราจะทําการขัด จังหวะไอ/โอ
เพื่อที่จะประมวลผลโปรแกรมของผูใ้ ช้ หรื อขณะที่รออยูใ่ นวงรอบของการรอ (wait loop)
ในระบบโต้ตอบทันที (Interactive) หน่วยความจําที่เก็บข้อความผิดพลาดผดพลาดที่เกิดขึ้น
จะบันทึกข้อความดังกล่าวลงแฟ้ มข้อมูลของผูใ้ ช้ หรื ออาจจะพิมพ์ออกมาตรวจสอบ หรื ออาจจะ
ตรวจสอบด้วยสายตาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และบางครั้งอาจจะต้องแก้ไขและเริ่ มโปรแกรมใหม่
การทํางานวิธีน้ ี จะให้ผลดี ในระยะยาวเนื่ องจากข้อผิดพลาดจะถูกตรวจพบโดยฮาร์ ดแวร์ เราต้อง
แน่ใจว่า ถึงอย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดทั้งหมดจะถูกตรวจพบ แต่เราจะต้องป้องกันระบบปฏิบตั ิการ
และโปรแกรมอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการทํางานที่ผิดพลาดของโปรแกรม การป้ องกันจําเป็ นมาก
สําหรับการระบบที่มีการแบ่งปั นทรัพยากร วิธีที่จะนําเอาฮาร์ ดแวร์มาช่วยกําหนดความแตกต่างใน
การทํางานระหว่างหลาย ๆ โหมดของการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยที่สุดเราจําเป็ นต้องมีสองโหมดของ
การปฏิบตั ิงาน คือโหมดผูใ้ ช้ (User Mode) และโหมดควบคุม (Monitor Mode หรื อ บางทีเรี ยกว่า
Supervisor Mode หรื อ System Mode) ซึ่งวิธีน้ ีจะมีบิตที่ใช้สาํ หรับการควบคุม เรี ยกว่า ซึ่งโหมด-บิต
นี้ ถูกเพิ่มอยู่ในฮาร์ ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงโหมดปั จจุบนั โดยที่โหมดควบคุมมีค่าเป็ น 0
และ โหมดผูใ้ ช้มีค่าเป็ น 1
การควบคุมการทํางานด้วยโหมด-บิตนี้ เราสามารถแบ่งโหมดการทําบนระบบปฏิบตั ิการ
ได้ โดยที่โหมดหนึ่ งจะแทนการกระทําของระบบปฏิบตั ิการ และอีกโหมดหนึ่ งจะแทนการกระทํา
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ของผูใ้ ช้ ซึ่งโหมดการทํางานปกติจะเป็ นโหมดผูใ้ ช้ เมื่อไรก็ตามที่โปรแกรมของผูใ้ ช้เกิดการทํางาน
หยุดชะงัก ฮาร์ ดแวร์ จะเปลี่ยนจากโหมดผูใ้ ช้เป็ นโหมดควบคุม คือ เปลี่ยนโหมด-บิดจาก 1 เป็ น 0
ด้วยเหตุน้ ี เมื่อไรก็ตามที่ ระบบปฏิ บตั ิการกําลังควบคุมคอมพิวเตอร์ แสดงว่ามีสถานะเป็ นโหมด
ควบคุม
เพื่อป้ องกันผูใ้ ช้จากการปฏิบตั ิงานของ ไอ/โอ ให้ถูกต้อง ซึ่ งมีการศึกษาการให้คาํ แนะนํา
ในการใช้ ไอ/โอ คือผูใ้ ช้จะไม่สามารถติดต่อกับระบบ ไอ/โอ ได้ โดยไม่มีระบบปฏิบตั ิการ สําหรับ
การป้ องกันระบบ ไอ/โอ ที่สมบูรณ์แบบ เราต้องแน่ ใจว่าโปรแกรมสําหรับผูใ้ ช้ไม่สามารถทํางาน
ในโหมดควบคุมได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ จะทําการประมวลผลในโหมดผูใ้ ช้ มันจะต้องทําการสลับไป
จากโหมดควบคุ ม เมื่ อไหร่ ก็ต ามที่ เกิ ดการการขัด จังหวะและข้ามไปที่ ส่วนเว็คเตอร์ ขดั จังหวะ
โปรแกรมก็จะถูกนําไปเก็บที่เว็คเตอร์ ขดั จังหวะ โดย ตําแหน่ งหน่ วยความจําตัวใหม่จะเขียนทับ
ตําแหน่งหน่วยความจําตัวเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
เราต้องป้องกันเว็คเตอร์ขดั จังหวะจากผูเ้ ขียนโปรแกรม และต้องป้องกันการแก้ไขส่ วนของ
งานที่สนับสนุนการขัดจังหวะ ดังนั้นการได้รับการควบคุมจากงานสนับสนุนการขัดจังหวะ จะต้อง
ประมวลผลในโหมดควบคุมด้วย ถ้ามิฉะนั้นแล้วผูใ้ ช้จะไม่ได้รับอํานาจให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สถาปัตยกรรมระบบทัว่ ไป
เพื่อลดเวลาในการติ ดตั้งการปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถมากขึ้นการ
ทํา งานที่ เป็ นแบบแบท การทํา บั ฟ เฟอร์ การทํา สพู ล มัล ติ โ ปรแกรมมิ่ ง และการแบ่ ง เวลา
ความสามารถเหล่านี้ จะช่วยจัดสรรทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ให้ทาํ งานในโปรแกรมต่างกันและ
งานที่ ต่ า งกัน การแบ่ ง ปั น งานจะนํา ไปสู่ ก ารแก้ไ ขโครงสร้ า งของระบบคอมพิ ว เตอร์ โ ดยมี
ระบบปฏิบตั ิการทําหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเรื่ อง ไอ/โอ ซึ่ งต้องจัดการควบคุมให้
มันทํางานต่อเนื่ องคงเส้นคงวาและทํางานได้อย่างถูกต้อง ในการดูแลระบบควบคุมผูพ้ ฒั นาจะใช้
การประมวลผลแบบ 2 โหมดร่ ว มกัน คื อ โหมดผูใ้ ช้ และโหมดควบคุ ม วิธีน้ ี จะช่ ว ยสนับ สนุ น
แนวความคิดเกี่ยวกับคําสั่งพิเศษซึ่ งสามารถประมวลผลเฉพาะในโหมดควบคุมเท่านั้นได้แก่คาํ สั่ง
เกี่ยวกับ ไอ/โอ, คําสั่งในการแก้ไขในหน่วยความจํา คําสั่งในการจัดการรี จีสเตอร์ หรื อการตั้งเวลา
คําสั่งในการหยุดการทํางานก็ถือว่าเป็ นคําสั่งพิเศษ เพราะโปรแกรมของผูใ้ ช้ไม่สามารถที่จะหยุด
การทํา งานกรณี ย งั ไม่ จ บงานได้ คํา สั่ ง ที่ ใ ช้ใ นระบบขัด จัง หวะ การเรี ย กใช้แ ละเลิ ก ใช้ก าร
ดําเนิ นงานของตัวจับเวลา และ ไอ/โอ จะถูกต้อง ขึ้นอยูก่ บั การขัดจังหวะได้ถูกต้อง คําสั่งที่เปลี่ยน
จากโหมดผูใ้ ช้ไปเป็ นโหมดควบคุม การเปลี่ยนไปใช้โหมด-บิตในหลาย ๆ เครื่ อง ก็ถือเป็ นคําสั่ง
พิเศษ
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การที่ผใู ้ ช้จะใช้คาํ สั่งของ ไอ/โอ ต้องแปลงเป็ นคําสั่งพิเศษก่อนเพื่อป้ องกันโปรแกรมของ
ผูใ้ ช้ เข้ามาทํางานกับ ไอ/โอ โดยตรง การแก้ปัญหานี้ คือเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้คาํ สั่ง ไอ/โอ ให้ติดต่อ
ผ่านตัวควบคุมก่อนในคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ จะมีคาํ สั่งเรี ยกระบบ ถูกจัดให้เป็ นคําสั่งพิเศษ คําสั่ง
เรี ยกระบบบางครั้งจะถูกสั่งจากโปรแกรมของผูใ้ ช้ให้ทาํ บางคําสั่งเกี่ ยวกับการใช้ไอ/โอ ซึ่ งไม่มี
รหัสคําสั่ง คือรหัสที่ไม่มีตวั ดําเนิ นการฮาร์ ดแวร์ อธิ บายความหมายของมัน มันจะสร้างคําสั่งที่ผิด
(Illegal Instruction) แล้วถูกแปลงให้เป็ นตัวควบคุม ในระบบปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่ใช้เทคนิ คนี้ เมื่อ
คําสั่งเรี ยกระบบ ถูกประมวลผลมันจะถูกทํางานโดยฮาร์ ดแวร์ เปรี ยบเสมือนการขัดจังหวะด้วย
ซอฟต์ แ วร์ จะควบคุ ม ผ่ า นทางเว็ ค เตอร์ ข ั ด จั ง หวะไปยัง รู ที น บริ การ(Service Routine)ใน
ระบบปฏิบตั ิการ จากนั้นโหมด-บิต ก็จะถูกตั้งค่าให้เป็ นโหมดควบคุม ตัวควบคุมจะทดสอบคําสั่ง
ขัดจังหวะที่สงั่ มาจากคําสั่งเรี ยกระบบ จะมีพารามิเตอร์คอยชี้ว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการอะไรจากนั้นก็ให้ขอ้ มูล
ที่ตอ้ งการส่ งผ่านไปยังรี จีสเตอร์ ที่จะทํา ไอ/โอ ของโปรแกรมผูใ้ ช้ และจะประมวลผลคําสั่งเรี ยก
ระบบเพื่ อ ให้ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารทําไอ/โอ ให้ กับ โปรแกรมของผู ใ้ ช้ ทํา ในโหมดควบคุ ม และ
ตรวจสอบว่าความต้องการของผูใ้ ช้ถูกต้องหรื อไม่ถา้ ความต้องการถูกต้อง ระบบปฏิบตั ิการก็จะทํา
สิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการแสดงดังรู ปที่ 10.2 ตําแหน่ งแรกเมื่อมีการขัดจังหวะระบบปฏิบตั ิการกําหนดเลข
รหัสของการขัดจังหวะ เมื่อได้รับการตรวจสอบและได้รับการบริ การ จะดําเนิ นการในตําแหน่งที่ 2
โดยดําเนิ นการไอ/โอตามหน้าที่จนเสร็ จ ในตําแหน่ งที่ 3 เมื่อไอ/โอทํางานเสร็ จตามต้องการแล้ว
ระบบปฏิบจั ิการจะส่ งการควบคุมการทํางานกลับไปยังโปรแกรมของผูใ้ ข้ตามเดิม
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การจัดการอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงในระบบคอมพิวเตอร์จะถูกควบคุมการใช้งานโดยระบบปฏิบตั ิการ
มีการกําหนดโครงสร้างและรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูล แตกต่างกันตามลักษณะของอุปกรณ์ น้ ัน ๆ
สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้กนั ทัว่ ไปมีดงั ต่อไปนี้
การจัดการดิสก์
ลักษณะของแผ่นดิ สก์เป็ นแผ่นกลมแบน ซึ่ งมีสารแม่เหล็กฉาบไว้ที่ผิวสําหรับใช้บนั ทึก
ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ปกติ จ ะวางหลาย ๆ แผ่น ซ้อ นกัน เป็ นตั้ง (Disk Pack) โดยใช้แ กนหมุ น (Spindle)
ร่ วมกัน ดิสแต่ละแผ่นแบ่งเป็ นร่ องหรื อแทร็ ก (Track) ทั้งสองด้าน ซึ่ งเป็ นแนววงแหวนซ้อนกันอยู่
ข้อมูลจะเก็บไว้ในแทร็ กนี้ เรี ยงต่อเนื่ องกันบิตต่อบิต และแต่ละแทร็ กจะถูกแบ่งออกเป็ นเสี้ ยวหรื อ
เซกเตอร์ (Sector) แต่ ล ะเซกเตอร์ จ ะเก็บ ข้อมู ล ได้ห นึ่ งเรคคอร์ ค สําหรั บ แทร็ ก ที่ อ ยู่ต รงกัน ใน
แนวตั้งของวงรอบ เรี ยกว่าไซลินเดอร์(Cylinder) ตัวอย่างเช่น การจัดรู ปแบบการเก็บข้อมูลของดิสก์
บนเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เห็นชัดเจนสําหรับระบบปฏิบตั ิการ DOS ดังนี้ มี
การจัดจํานวนแทร็ ก 40 แทร็ ก ต่อหน้า ดิสค์ 1 แผ่นบันทึกได้ 2 ด้าน ยกเว้นแผ่นแรกหน้าบนสุ ดและ
แผ่นสุ ดท้ายหน้างล่างสุ ดที่บนั ทึกได้หน้าเดียว แต่ละแทร็ กมีจาํ นวนเซกเตอร์ ต่อแทร็ ก 9 เซกเตอร์
และจํานวนไบต์ต่อ เซกเตอร์ 512 ไบต์ โดยทัว่ ไปความจุของดิสค์ = จํานวนหน้า x จํานวนแทร็
กต่อหน้า x จํานวนเซกเตอร์ ต่อแทร็ ก x ขนาดของเซคเตอร์ มีความจุเป็ นจํานวนไบท์ สําหรับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ระบบใหญ่ ในดิ สก์ไดรฟ์ จะมีแผ่นดิ สก์หลายแผ่นวางอยู่บนแกนหมุนแกนเดี ยวกัน
ดิสก์ทุกแผ่นจะมีการแบ่งแทร็ กเหมือนกัน แทร็ กที่อยูใ่ นแนวเดียวกันก็คือ อยูบ่ นรอบเดียวกัน เช่น
แทร็ ก 00 ของทุกแผ่น ก็คือ 1 วงรอบ แทร็ ก 01 ของทุกแผ่นก็คืออีก 1 วงรอบ และต่อๆ ไป เป็ นต้น
ดิสก์ไดรฟ์ จะมีหวั อ่าน/เขียน (Read/Write Head) หรื อเรี ยกสั้นๆว่าหัวอ่าน ซึ่งทําหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ลงแผ่นดิสก์หรื ออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ข้ ึนมาส่ งไปไว้ในหน่ วยความจําหลัก หัวอ่านนี้ จะเลื่อน
เข้า-ออก ในแนวตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางการหมุนของแผ่นดิสก์ เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูล แผ่นดิสก์จะ
หมุนรอบแกนหมุนด้วยความเร็ วรอบค่าหนึ่ ง และหัวอ่านจะเลื่อนไปมาเพื่อทําการอ่านหรื อเขียน
ข้อ มู ล มู ล บนแผ่น ดิ ส ค์โ ดยหั ว อ่ าน/บัน ทึ ก ซึ่ งต่ อ อยู่กับ แขน (boom) ที่ ยื่น เข้าไปจากนอกดิ ส ค์
เพื่ อให้หั วอ่ านตรงกับตําแหน่ งของแทร็ ก ที่ ตอ้ งการ จากนั้น ก็รอให้ดิ ส ค์ห มุ น ไปจนเซกเตอร์ ที่
ต้องการบนแทร็ กมาตรงกับหัวอ่าน/บันทึก จึงทําการอ่าน/บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการ การเลื่อนหัวให้
ไปอยูเ่ หนื อแทร็ กที่ตอ้ งการเรี ยกว่า การค้นหาแทร็ ก (seek) และเวลาที่ใช้ เรี ยกว่า เวลาในการค้นหา
แทร็ ก (seek time) ส่ วนการที่จานหมุนให้เซกเตอร์ ที่ตอ้ งการมาอยู่ใต้หัว เรี ยกว่า การค้นในแทร็ ก
(latency) และเรี ยกเวลาที่เสี ยไปสําหรับการนี้วา่ เวลาในการค้นในแทร็ ก (latency time) สําหรับเวลา
ในการอ่านหรื อบันทึกข้อมูลภายใต้หวั นั้น เรี ยกว่า เวลาในการโฮนถ่ายข้อมูล (transfer time)
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ดังนั้นเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (access time) สําหรับดิสก์ประกอบด้วยเวลา 3 ส่ วน คือ
1. เวลาที่ใช้คน้ หา (seek time) คือ ช่วงเวลาที่หวั อ่านเลื่อนจากแทร็ กที่อยูใ่ นขณะนั้นไปอยู่
เหนือแทร็ กที่ตอ้ งการ
2. เวลาแฝง (latency time) คือ ช่ วงเวลาที่แผ่นดิ สก์หมุนตัวเองเพื่อค้นหาข้อมูลในแทร็ ก
จนกระทัง่ เซกเตอร์ที่ตอ้ งการมาอยูใ่ ต้หวั อ่าน
3. เวลาที่ใช้โอนถ่ายข้อมูล (transfer time) คือ ช่วงเวลาที่หวั อ่านอ่านข้อมูล หรื อเขียนข้อมูล
ลงบน แผ่นดิสก์
ดังนั้น เวลาในการเข้าถึงข้อมูล = เวลาค้นหา + เวลาแฝง + เวลาโอนถ่ายข้อมูล โดยปกติ
ดิสก์จะหมุนด้วยความเร็ วสู งทําให้เวลาแฝงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับส่ วนอื่นจนบางครั้งอาจ ตัดทิ้ง
ได้ สําหรับเวลาถ่ายเทข้อมูลจะขึ้นอยู่กบั ปริ มาณข้อมูลที่ตอ้ งการอ่านหรื อเขียนและความเร็ วของ
การส่ ง ข้อมูล ซึ่ งค่าทั้งสองนี้ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของระบบปฏิบตั ิการ ดังนั้น จึงมีเพียงเวลา
ค้น หาเท่ านั้น ที่ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารสามารถควบคุ ม ได้บ ้างบางส่ ว น เวลาในการเข้าถึ งข้อ มู ล นี้ มี
ผลกระทบต่อการทํางานของระบบ ถ้าเวลาในการเข้าถึงน้อยลง การทํางานของระบบก็จะดี ข้ ึ น
ทํางานได้เร็ ว และได้ปริ มาณงานเพิ่มขึ้นในเวลาเท่าเดิม หน้าที่อีกประการหนึ่งของระบบปฏิบตั ิการ
ก็ คื อ พยายามลดเวลาในการเข้า ถึ ง ให้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํา ได้ กลไกการจัด สรรดิ ส ก์ (disk
scheduling) จะทําหน้าที่ลดเวลาค้นหาให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทําได้ กลไกการจัดสรรดิสก์มีหลายแบบ
ขึ้นอยู่กบั ผูอ้ อกแบบระบบปฏิบตั ิการจะเลือกใช้ ซี่ งอัลกอริ ทึมการจัดตารางเวลาการเข้าถึงแทร็ ก
ต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้
การจัดการเทป
เทปเป็ นอุ ป กรณ์ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล สํ า รองชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้ท ั่ว ไปในเครื่ อ งะรบบใหญ่ เช่ น
มินิคอมพิวเตอร์ หรื อเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ถึงแม้การทํางานของเทปจะช้าแต่ก็ยงั เป็ นที่นิยมใช้กนั
อยูใ่ นปั จจุบนั เนื่ องจากมีราคาถูก การเข้าถึงข้อมูลในเทปเป็ นแบบตามลําดับคือต้องอ่านข้อมูลที่อยู่
ส่ วนหน้าขึ้นมาตรวจสอบทุกกลุ่ม จนกว่าจะพบข้อมูลที่ตอ้ งการเช่นเดียวกับระบบปฏิบตั ิการเป็ นผู ้
กําหนดรู ป แบบการเก็บ ข้อ มู ลลงบนเทป เทปจะมี ก ารจัด แบ่ งการเก็ บ ข้อ มู ลเป็ นแทร็ ก (Track)
บล็อก (Block) และ เรคคอร์ ด (Record) การแบ่งแทร็ กจะแบ่งตามความยาวของเทป โดยทัว่ ไป
แบ่งเป็ น 9 แทร็ ก สําหรับเก็บข้อมูลขนาด 8 บิต การเก็บข้อมูล 1 ไบต์ (8 บิต) จะเก็บตามแนวขวาง
ของเทป 1 บิต ต่อ 1 แทร็ ก แทร็ กที่เหลือเป็ นบิตตรวจสอบ (Parity Bit) ไว้ตรวจสอบความผิดพลาด
ของการอ่าน/เขียน หนึ่ ง เรคคอร์ดจะมีหลายไบต์ เช่น 512 ไบต์ต่อเรคคอร์ด ระหว่างเรคคอร์ดจะ
มีเนื้ อที่ว่างเรี ยกว่า ช่ องว่างระหว่างเรคคอร์ ด (Inter-record Gap) มีไว้เพื่อแบ่งแยกแต่ละเรคคอร์ ด
ออกจากกันและไม่มีการเก็บข้อมูลลงใน ช่ องว่างนี้ ดว้ ย หลายๆ เรคคอร์ ดรวมเป็ น 1 บล็อก และ
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เช่ นเดี ยวกันระหว่างบล็อกแต่ละบล็อกจะมี เนื้ อที่ว่างเรี ยกว่า ช่ องว่างระหว่างบล็อก (inter-block
gap) โดยทัว่ ไปช่องว่างระหว่างบล็อกจะกว้างกว่าช่องว่างระหว่างเรคคอร์ด
การจัดการคีย์บอร์ ด
คียบ์ อร์ ดเป็ นอุปกรณ์ นาํ ข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปแบบการส่ งข้อมูลเป็ นสาย
(Stream) นัน่ คือลําดับของการส่ งข้อมูลขึ้นอยูก่ บั ลําดับของการกดคียแ์ ต่ละคีย ์ การเรี ยงลําดับผิดก็จะ
เกิดความหมายผิดตาม ไปด้วย เช่น กด "ก" และตามด้วย "ข" จะเกิดลําดับของข้อมูลเป็ น "ก ข" ต่าง
กับ การกด "ข" ก่ อ นแล้ว กด "ก" ซึ่ งให้ ล าํ ดับ ของข้อ มู ล เป็ น "ข ก" ดังนั้น ลําดับ ของข้อ มู ล จึ งมี
ความสําคัญ การจัดการคียบ์ อร์ดของระบบปฏิบตั ิการแบ่งได้เป็ น 2 โหมด คือ
1. โหมดดิบ (raw mode) โหมดนี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการจัดการเชิงอักตัวอักษร (characteroriented) โดยมีการจัดการดังนี้ สมมติว่าผูใ้ ช้ต้ งั ใจจะพิมพ์คาํ ว่า 'good' แต่เวลาพิมพ์จริ งๆ พิมพ์ผิด
เป็ น 'ogod' ดังนั้นเมื่อต้องการแก้ไขต้องกด backspace 4 ครั้ง (เพื่อลบตัวอักษร 4 ตัวแล้วหลังออก)
และกด 'g' 'o' 'd ตามด้ว ย enter ตามลําดับ ในลัก ษณะนี้ โปรแกรมงานของผูใ้ ช้จ ะรั บ ตัว อัก ษร
ทั้งหมด 13 ตัว (รวมตัวอักษรที่พิมพ์ผดิ backspace และ enter)
2. โหมดสุ ก (cook mode) โหมดนี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการจัดการเชิงบรรทัด (line-oriented)
ลักษณะการส่ งข้อมูลผ่านโหมดนี้ จะต่างกับโหมดดิ บเพียงเล็กน้อย ในกรณี ตวั อย่างที่กล่าวไว้ใน
โหมดดิ บ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะส่ ง ตัว อัก ษรให้ โ ปรแกรมทั้งหมด 13 ตัว อัก ษร แต่ ถ ้า โหมดสุ ก
ระบบปฏิบตั ิการจะส่ งเฉพาะตัวอักษรที่ถูกแก้ไขถูกต้องแล้วเท่านั้น นัน่ คือจะส่ งเพียง “good”ไปให้
ในระบบปฏิบตั ิการบางตัวผูใ้ ช้สามารถเลือกโหมดการจัดการรับข้อมูลได้ท้ งั 2 โหมด
ในการรับส่ งข้อมูลจากคียบ์ อร์ ด ระบบปฏิบตั ิการจะจองพื้นที่หน่ วยความจําไว้ส่วนหนึ่ ง
เรี ยกว่าบัฟเฟอร์ (buffer) ใช้สําหรับรับข้อมูลที่ป้อนเข้าจากคียบ์ อร์ ด ก่อนที่จะส่ งไปให้โปรแกรม
ต่าง ๆ นําไปใช้ในการประมวลผล สําหรับโหมดสุ กตัวอักษรที่ถูป้อนเข้ามาถูกจะนํามาจัดเก็บไว้ใน
บัฟเฟอร์ ก่อน ถ้าผูใ้ ช้จะทําการแก้ไขก็จะแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ในบัฟเฟอร์ เมื่อผูใ้ ช้กดแป้น ENTER
ข้อมูลของตัวอักษรที่ได้แก้ไขแล้วในบัฟเฟอร์ จะถูกส่ งต่อไปให้โปรแกรมที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูล ส่ วน
กรณี ของโหมดดิบ การกดคียแ์ ต่ละคีย ์ ระบบปฏิบตั ิการอาจส่ งตัวอักษรไปให้โปรแกรมที่ตอ้ งการ
ใช้ขอ้ มูลได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งจัดเก็บลงในบัฟเฟอร์ ก่อน แต่ถา้ โปรแกรมที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูล ยังไม่
พร้อมที่จะรับข้อมูลที่ป้อนเข้าทาจากผูใ้ ช้ ข้อมูลตัวอักษรต่างๆ ที่ผูใ้ ช้ป้อนเข้ามานั้นจะถูกเก็บลง
บัฟเฟอร์ และจะส่ งให้โปรแกรมนั้นเมื่อมันพร้อมที่จะรับข้อมูล การจัดสรรบัฟเฟอร์ ของคียบ์ อร์ ด
มี 2 วิธีที่นิ ยมใช้กนั วิธีแรกคือ ระบบปฏิ บตั ิการ จะมี บฟั เฟอร์ ขนาดเล็ก ๆ เช่ น มี ขนาด 10 ไบต์
หลายตัว รวมกัน เป็ นกลุ่ ม เรี ย กว่ ากลุ่ ม บัฟ เฟอร์ ก ลาง เมื่ อ ผูใ้ ช้ป้ อ นข้อ มู ล เข้ามาทางคี ย ์บ อร์ ด
ระบบปฏิบตั ิการจะนําข้อมูลเหล่านนั้นจัดเก็บลงในบัฟเฟอร์ 1 ตัว และแยกบัฟเฟอร์ ตวั นั้นออกจาก
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กลุ่มบัฟเฟอร์ กลาง (ถือว่าเป็ นบัฟเฟอร์ ของผูใ้ ช้) ถ้าบัฟเฟอร์ 1 ตัว เก็บข้อมูลได้ไม่หมด เป็ นต้นว่า
ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลเข้ามา 36 ตัวอักษร ระบบปฏิบตั ิการจะจัดบัฟเฟอร์ให้ผใู ้ ช้ 4 ตัวจากบัฟเฟอร์กลาง (4
ตัว เก็ บ ได้ 40 ตัว อัก ษร) เมื่ อ ข้อ มู ล นี้ ส่ ง ไปให้ โ ปรแกรมนํ า ไปใช้ ใ นการประมวลผลแล้ว
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารจะจั ด การคื น บั ฟ เฟอร์ ท้ ั ง 4 ตั ว นี้ ให้ กั บ กลุ่ ม บั ฟ เฟอร์ ก ลาง วิ ธี ที่ ส อง
ระบบปฏิ บตั ิ การ กําหนดบัฟ เฟอร์ ให้กับผูใ้ ช้แต่ละคนอย่างอิ สละที่ ไม่ ยุ่งเกี่ ยวกันโดยไม่ มีกลุ่ ม
บัฟเฟอร์ กลาง เนื่ องจากผูใ้ ช้อาจจะจําเป็ นต้องป้ อนข้อมูลเข้ามาเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น บัฟเฟอร์
สําหรับผูใ้ ช้แต่ละคนควรมีขนาดใหญ่มากพอสมควร เช่น มีขนาด 300 ไบต์ ถ้าในระบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ มีผใู ้ ช้คเรื่ องที่เป็ นเทอร์ มินลั อยู่ 200 เครื่ อง ในเวลาเดียวกัน แสดงว่าระบบจะต้อง
เสี ยหน่ วยความจําสําหรั บจัดเป็ นบัฟเฟอร์ ขนาด 300 *200 = 60,000 ไบต์ ในขณะที่ วิธีแรกใช้
หน่วยความจําทําบัฟเฟอร์เพียง 4,000 ไบต์ ในการกดคียแ์ ต่ละครั้ง ค่าจากคียบ์ อร์ดอาจไม่ได้ส่งรหัส
แอสกี้ไปให้ระบบปฏิบตั ิการโดยตรง แต่ส่งรหัสคีย ์ (key code) ไปให้แทน ดังนั้นระบบปฏิบตั ิการ
จะต้องแปลงรหัสคียท์ ี่ถูกส่ งเข้ามาให้เป็ นรหัสแอสกี้ของคียน์ ้ นั ๆ เช่นเมื่อผูใ้ ช้กดแป้น 'y’ คียบ์ อร์ด
จะส่ งรหัสคียข์ อง 'y’ มาให้ระบบปฏิบตั ิการ ระบบปฏิบตั ิการจะต้องแปลงรหัสของคียน์ ้ ี ให้เป็ น
รหัสแอสกี้ของตัวอักษร 'y’ ตามตารางการแปลงรหัสแอสกี้ซ่ ึ งระบบปฏิบตั ิการมีอยูแ่ ล้ว เป็ นการ
เพิ่มความยืดหยุน่ ในการใช้งานคียบ์ อร์ด โดยที่ผใู ้ ช้สามารถเปลี่ยนแปลงแป้นต่าง ๆ บนคียบ์ อร์ดให้
เป็ นตัวอักษรตามที่ ตอ้ งการได้ โดยทําการปรั บเปลี่ ยนค่าในตารางแปลงรหัสแอสกี้ เท่ านั้น การ
ทํางานของระบบปฏิบตั ิการเป็ นรู ปแบบในเชิงตรรก คียบ์ อร์ ดและจอภาพเป็ นอุปกรณ์ต่างชนิ ดกัน
แต่เมื่อผูใ้ ช้กดแป้นใด ๆ บนคียบ์ อร์ดหรื อป้ อนข้อมูลจากคียบ์ อร์ ดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว
ผูใ้ ช้จะเห็นสิ่ งที่ได้ป้อนเข้าไปโดยแสดงให้เห็นบนจอภาพ

ระบบไฟล์ (File System)
สําหรับผูใ้ ช้ไฟล์ขอ้ มูลจะไม่สนใจว่าระบบไฟล์มีรูปร่ างหน้าตาอย่างไรเพราะ เป็ นหน้าที่
ของระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นตัวมองเห็นลักษณะไฟล์ที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการจะรู ้ว่าการจัดการกับไฟล์ที่เป็ นกลุ่มของอุปกรณ์ เก็บข้อมูลนั้นเป็ นนามธรรม เช่น
เทป และดิสก์เป็ นต้น ในบทนี้เราพิจารณาถึงวิธีต่าง ๆ ที่จะเข้าถึงไฟล์และอุปกรณ์น้ นั ๆ การจัดการ
ไฟล์ในไดเร็ กทอรี จึงเป็ นการสร้างความสะดวกสบายในการจัดการไฟล์เหล่านั้นซึ่ งเราจะเห็นได้
จากโครงสร้างไดเร็ กทอรี และเมื่อผูใ้ ช้ ต่าง ๆ มีทางที่จะเข้าถึงไฟล์น้ นั ได้ จะต้องมีการควบคุมและ
ต้องทราบว่าจะเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างไร รวมถึงการป้องกันไฟล์ดว้ ย
การจัดการระบบไฟล์
การจัดการไฟล์เป็ นอีกบริ การหนึ่งของระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้บนสื่ อทางกายภาพหลายรู ปแบบที่ต่างกัน เช่น ดิสก์ เทป และ ออปติตอลดิสค์ (Optical Disk)
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ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ใช้เก็บข้อมูลทัว่ ๆ ไป และยังมีอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่เป็ นลักษณะพิเศษและเป็ น
การจัด การทางกายภาพอี ก หลายชนิ ด เช่ น แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) และ ฮาร์ ด ดิ ส ค์ภ ายนอก
(External Hard Disk) เป็ นต้น ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะกับการใช้ระบบปฏิบตั ิการซึ่ ง
เป็ นระบบที่เป็ นนามธรรม ทําการป้องกันทางกายภาพแก่อุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยไม่ให้ผใู ้ ช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์และสื่ อจัดเก็บข้อมูล ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการได้ทาํ การป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก็บไว้บ นสื่ อจัดเก็บ โดยให้คาํ นิ ยามหน่ วย ที่ ใช้เก็บข้อมู ล “ เรี ยกว่าไฟล์” ที่ ระบบปฏิ บตั ิ การ
สามารถค้นไฟล์ จากอุปกรณ์จดั กเบทางกายภาพได้ ระบบไฟล์ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 2 ส่ วน
คือ
1. เก็บส่ วนที่เป็ นข้อมูลจริ ง ๆนั่ นคือบรรจุขอ้ มูลที่สมั พันธ์กนั
2. เก็บส่ วนที่เป็ นโครงสร้าง ไดเร็ กทอรี ซึ่ งส่ วนนี้ จะเป็ นการป้ องกันข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
ทั้งหมดที่จดั เก็บอยูใ่ นระบบสื่ อจัดเก็บและอุปกรณ์
คํานิยามไฟล์
ไฟล์เป็ นที่ เก็บข้อมูลที่ เกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั อาจจะเป็ นโปรแกรม (ทั้ง Source Program
และObject Program) หรื อ ข้อ มู ล ไฟล์ข ้อ มู ล อาจเป็ นตัว เลข ตัว อัก ษร ตัว อัก ษรพิ เศษ หรื อ
เลขฐานสอง ไฟล์อาจจะไม่อยูใ่ นรู ปแบบ เช่นเท็กซ์ไฟล์ (Text File) หรื ออาจอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ได้
เช่น Binary File โดยทัว่ ไปแล้วไฟล์ เป็ นลําดับของบิต ไบต์ หรื อเรคคอร์ ด ซึ่ งผูท้ ี่ให้คาํ นิ ยามของ
รู ปแบบคือ ผูส้ ร้างหรื อ ผูใ้ ช้ ที่ได้กาํ หนดขึ้นมาตามความต้องการใช้งาน
ในโครงสร้างของไฟล์จะต้องตั้งชื่ อไฟล์ข้ ึนมา การตั้งชื่ อไฟล์ควรจะเกี่ ยวโยงถึงลักษณะ
ของข้อมู ลในไฟล์ เช่ น ข้อมู ลของพนัก งานตั้งชื่ อ ไฟล์ว่า “employee” และโครงสร้ างของไฟล์
จะต้องมีคุณสมบัติ เช่น ชนิด ของไฟล์ วันที่สร้าง ชื่อ (หรื อเลขที่บญั ชี) ของผูส้ ร้าง และความยาว
หรื อขนาดของไฟล์ เป็ นต้น
ข้อมูลในไฟล์จะถูกนิ ยามโดยผูส้ ร้าง ชนิ ดข้อมูลที่แตกต่างกันอาจเก็บไว้ในไฟล์ ๆ หนึ่ ง
ได้ เช่ น Source Program Object Program ข้อมู ลที่ เป็ นตัวเลข เป็ นตัวอักษร บัญ ชี เงิ น เดื อน รู ป
กราฟฟิ ค และเสี ยง เป็ นต้น ไฟล์จะต้องบรรจุโครงสร้างตามชนิ ดของมัน เช่น เท็กซ์ไฟล์ จะต้อง
เกี่ยวข้องกับตัวอักษรเป็ นบรรทัด (เป็ นหน้า) หรื อไฟล์ Source Program เป็ นไฟล์ที่มีการบันทึกงาน
ที่ทาํ เป็ นตามลําดับขั้นตอนของคําสั่ง และวงรอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนไฟล์ Object
Program เป็ นไฟล์ที่เป็ นไปตามการโหลดขึ้นมาใช้งานในขณะที่ทาํ การประมวลผล
หลักในการพิจารณาว่า ระบบปฏิบตั ิการควรจะทราบหรื อสนับสนุ นชนิ ดของไฟล์ คือ ถ้า
ระบบปฏิบตั ิการ ทราบชนิดของไฟล์กจ็ ะสามารถที่จะปฏิบตั ิตามไฟล์น้ นั ได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น
ข้อผิดพลาดทัว่ ไปที่เกิดขึ้น เมื่อผูใ้ ช้พยายามที่จะพิมพ์ เลขฐาน 2 จากโปรแกรม ความพยายามนี้จะ
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เหมือนกับไม่มีความหมายไม่มีค่าใด ๆ ที่จะนําไปใช้ได้ เหมือนเป็ นข้อมูลขยะ แต่ระบบปฏิบตั ิการ
สามารถที่ จะป้ องกัน ปั ญ หาลักษณะนี้ ได้ ถ้าระบบปฏิ บตั ิ ก ารสามรถบอกกับ ไฟล์ได้ว่าข้อมู ลที่
ป้ อนเข้ามานั้นเป็ นเลขฐาน 2 การดําเนิ นการกับไฟล์จะดําเนิ นการต่อไปได้ แต่ถา้ ระบบปฏิบตั ิการ
บอกไม่ได้วา่ เป็ นเลขฐานสองข้อมูลที่พิมพ์เข้ามาเป็ นเลขฐานสองจะถูกปฏิเสธ
สําหรับการจัดเก็บไฟล์ในรู ปแบบอื่น ๆ การจัดเก็บหรื อสนับสนุ นจะไม่เป็ นชนิ ดของไฟล์
ในระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งได้แก่การทํางานของระบบปฏิบตั ิการ UNIX โดยที่ UNIX จะพิจารณาไฟล์
อื่ น ๆ ที่ เป็ นส่ ว นของ 8 บิ ต ระบบปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ไม่ แ ปลความหมายของบิ ต เหล่ า เป็ นไฟล์
ระบบปฏิบตั ิการ UNIX จะนิยามไฟล์ท้ งั หมดเป็ นสายของข้อมูล (Stream)

โครงสร้ าง ไดเร็กทอรี
ไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงรายการใน Device Directory หรื อ Volume Table ของ
สารบัญใน Device Directory จะบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ ที่ต้ งั ขนาด และชนิด ของไฟล์
Device Directory อาจเพียงพอสําหรับผูใ้ ช้เพียงคนเดียว และจํากัดที่ว่างของการเก็บข้อมูล
จํานวนของการเก็บข้อมูลและตัวเลขของผูใ้ ช้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมันจะกลายเป็ นการเพิ่มขึ้นที่ยาก
ของการจัดเก็บ track ของไฟล์ท้ งั หมด การแก้ไขปั ญหานี้ คือ การจัดการโครงสร้างของ ไดเร็ กทอรี
บนระบบแฟ้ ม โครงสร้าง ไดเร็ กทอรี จะป้ องกัน การจัดการไฟล์ในระบบแฟ้ม มันจะหมุน device
กลับไปที่ ขอบเขตของมันและรวบรวมดิ สก์ที่แตกต่างกัน หรื อหมุนดิ สก์ที่คอมพิวเตอร์ มองเห็ น
แตกต่าง ซึ่งวิธีน้ ีผใู ้ ช้ตอ้ งการให้เกี่ยวเนื่องกับ Logical Directory เท่านั้น และเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
แฟ้มเท่านั้นด้วยเช่นกัน
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของไฟล์ ในไดเร็ กทอรี ในไดเร็ กทอรี ไม่ได้จดั เก็บตําแหน่ งของ
ของข้อมูลในไฟล์ท้ งั หมดจะจะระบุตาํ แหน่ งที่จดั เก็บตําแหน่งแรกเท่านั้น ระบบปฏิบตั ิการจะรับรู ้
ตําแหน่ งที่จดั เก็บอื่น ๆ ด้วยการ Map จากตําแหน่ งแรกของไดเร็ กทอรี ไปยังตารางการการจัดเก็บ
ข้อมูลของไฟล์ โครงสร้งของไดเร็ กทอรี ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
- ชื่อไฟล์ เป็ นเอกลักษณ์พิเศษของไฟล์ เก็บข้อมูลไว้ใน human-readable from เท่านั้น
- ชนิดไฟล์ เป็ นข้อมูลต้องการให้ระบบสนับสนุน ไฟล์ที่แตกต่างกัน
- ตําแหน่ งที่เก็บ ตําแหน่ งแรกของไฟล์ที่จดั เก็บ มีดรรชนี ชี้ ไปยังตําแหน่ งในอุปกรณ์ ที่
จัดเก็บ
- ขนาด ขนาดปัจจุบนั ของไฟล์ มีขนาดเป็ นไบต์ เวิร์ด หรื อบล็อค
- ตําแหน่งปั จจุบนั ตัวชี้ (Pointer) ชี้ตาํ แหน่งที่ จะอ่านหรื อเขียนตําแหน่งปัจจุบนั ในไฟล์
- การป้ อ งกัน การควบคุ ม ทางเข้า ของข้อ มู ล ที่ จ ะเข้า การอ่ า น การเขี ย น และการ
ประมวลผล เป็ นต้น
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- ตัวนับ จะบ่งชี้จาํ นวนของกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบนั ที่เปิ ดอยูข่ องไฟล์
- เวลา วัน ที่ และการแสดงกระบวนการ เป็ นข้อ มู ล ที่ อ าจจะเก็ บ ค่ า สําหรั บ การสร้ าง
สําหรับแก้ไขและสําหรับการใช้ครั้งสุ ดท้ายหรื อล่าสุ ด ข้อมูลสามารถที่จะป้องกันและนับได้
ข้อ มู ล ของไฟล์ อ าจจะใช้ ต้ ั ง แต่ 16 ถึ ง มากกว่ า 1,000 ไบต์ ต่ อ เรคคอร์ ด ในระบบ
ประกอบด้วยตัว เลข ขนาดของ device directory อาจต้องการเก็บ device และนําหน่ ว ยความจํา
แบ่งเป็ นส่ วน ๆ ตามต้องการ
ระบบไดเร็ กทอรี (Directory System) จะมองสัญลักษณ์ต่าง ๆ แล้วแปลชื่อไว้ในไดเร็ กทอรี
นั้น ถ้ามันแน่ ใจไดเร็ กทอรี จะจัดการด้วยตัวมันเองตามวิธีของมัน เราสามารถที่จะแทรกหรื อลบ
หรื อค้นหาชื่อและแสดงรายละเอียดใน ไดเร็ กทอรี ได้ ถ้าเราเลือกโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็
สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของโครงสร้างไดเร็ กทอรี (Directory Structure) ได้
ข้อเสี ยของไดเร็ กทอรี คือ linear ค้นหาในไฟล์น้ นั แล้วรายการ (List) จํานวนนั้นอนุญาตให้
ค้นหาแบบการแบ่งครึ่ ง (Binary Search) และลดค่าเฉลี่ยเวลาในการค้นหาลง แต่อย่างไรก็ตาม การ
ค้นหา ของอัลกอริ ทึมจะซับซ้อนมากกว่า นอกจากนี้ list ต้องเก็บชนิ ดนั้น ๆ ด้วย ถ้าต้องการที่จะ
compile สร้างและลบไฟล์เราจะต้องย้ายไดเร็ กทอรี ที่เป็ นหลักไปเก็บข้อมูลไว้ใน ไดเร็ กทอรี
ตัวอย่าง เช่ น สมมติ ว่าเราใช้ตารางที่ซับซ้อนของ 64 ข้อมูล หน้าที่ ซับซ้อนจะเปลี่ยนชื่ อ
ไฟล์เป็ นตัวเลขจาก 0 ถึง 63 บางทีจะใช้วิธีการรวม 64 เข้าไปด้วยจะได้เป็ น 65 ไฟล์ เราต้องจัดการ
กับ directory entries ที่ มีอยู่ เป็ นหน้าที่ ของฟั งก์ชัน hash ที่ จะดําเนิ นการให้ได้ค่าตําแหน่ งจัดเก็บ
ใหม่

การปฏิบัตกิ ารไฟล์
ไฟล์เป็ นข้อมู ลชนิ ดที่ เป็ นนามธรรม และมี คาํ นิ ยามของไฟล์ได้อย่างเหมาะสม เราต้อง
พิจารณาการกระทําบนไฟล์ ระบบปฏิบตั ิการได้ป้องกันการทํางานบนไฟล์โดยใช้โปรแกรมเรี ยก
ระบบ (System Calls) ในการดําเนิ นการ สร้าง เขียน อ่าน เริ่ มต้นใหม่ และลบไฟล์ การพิจารณาว่า
ระบบปฏิบตั ิการจะต้องดําเนิ นการพื้นฐานอะไรบ้างกับไฟล์ โดยการดําเนิ นการกับไฟล์ที่ผา่ นการ
ควบคุมของโปรแกรมเรี ยกระบบ มีดงั ต่อไปนี้
การสร้ างไฟล์
มี 2 ขั้นตอน ที่ จาํ เป็ นต้องใช้ในการสร้างไฟล์ ประการแรกหาช่ องว่างในระบบสําหรั บ
จัดเก็บไฟล์ให้พบก่อน ประการที่สอง คือหาส่ วนที่ใช้สาํ หรับเก็บไฟล์ คือไดเร็ กทอรี จะบันทึกชื่อ
ไฟล์และตําแหน่งแรกที่จดั เก็บไว้ ในไดเร็ กทอรี
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การเขียนไฟล์
การเขียนไฟล์เราใช้ system call ที่เป็ นคําสัง่ พิเศษของระบบปฏิบตั ิการ เป็ นผูด้ าํ เนินการ ทั้ง
ชื่ อ และข้อมูลที่จะเขียนลงไฟล์ โดยที่ชื่อนั้น ระบบจะค้นหาจาก ไดเร็ กทอรี เพื่อให้พบที่ต้ งั ของ
ไฟล์ ส่ วน directory entry จะต้องเก็บข้อมูลจาก pointer ที่ช้ ีอยูท่ ี่ block ปั จจุบนั ของไฟล์น้ นั ๆ (เริ่ ม
จากต้น ไฟล์) การใช้ pointer จะต้องคํานวณ address ของ block ถัดไปและเขียนข้อมู ล pointer ที่
เขียนต้อง updated ไปด้วย
การอ่ านไฟล์
การอ่ า นไฟล์ เ ราใช้ system call ที่ เ ป็ นคํ า สั่ ง พิ เ ศษของระบบปฏิ บ ั ติ ก ารซึ่ งอยู่ ใ น
หน่วยความจําหลัก อ่านจากชื่อไฟล์ใน block ถัดไปของไฟล์ที่ถูกจัดเก็บ จากนั้น ไดเร็ กทอรี ถูก
ค้นหา directory entry ที่เชื่ อมโยงกับไดเร็ กทอรี จะให้ pointer ชี้ ไปที่ block ถัดไปจาก block ที่ถูก
อ่าน pointer จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย
การ ย้ ายตําแหน่ งภายในไฟล์
ไดเร็ กทอรี จะค้นหา entry ที่ตอ้ งการ และตําแหน่งไฟล์ปัจจุบนั เพื่อทําการ reset ค่าเริ่ มต้น
ของไฟล์ การ Reset ไฟล์ที่ไม่จาํ เป็ นต้องเกี่ยวข้องกับ I/O อย่างแท้จริ ง
การลบไฟล์
การลบไฟล์ เราจะค้นหา ชื่ อไฟล์ จาก ไดเร็ กทอรี หากพบ directory entry ที่ตอ้ งการจะ
ดําเนินการแทนที่ไฟล์น้ นั ให้เป็ นไฟล์วา่ ง และจะถือว่า ไฟล์เดิมใน directory entry นั้นถูกยกเลิกไป
เราอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า การ กระทํานั้นคือการค้นหา ไดเร็ กทอรี เพื่อจะได้ลบชื่อไฟล์ ที่
ไม่ตอ้ งการออกและบรรจุ ข้อมูลสําคัญที่ตอ้ งการลงไปในไฟล์น้ ัน การค้นหาระบบจะเปิ ดไฟล์
เมื่อไฟล์แรก เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งการใช้และระบบปฏิบตั ิการจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์ที่เปิ ดนั้นไว้
เมื่อการดําเนิ นการไฟล์( File Operation) ต้องการก็จะแสดงเป็ นตารางออกมาใช้ แต่จะไม่คน้ หา
ตามต้องการ และทํานองเดียวกัน จะปิ ดและเคลื่อนย้าย จากตารางที่เปิ ดไฟล์อยู่
การกระทํากับไฟล์ที่กล่าวมา ครอบคลุมถึง ความต้องการของการดําเนิ การกับไฟล์ โดย
ปกติแล้วเราต้องการ edit ไฟล์ และ modify ตามที่กาํ หนด การ modify จะเป็ นการเพิ่มเติมข้อมูล
ใหม่ เข้าไป หรื อทําให้ว่าง เราอาจต้องการสร้างหรื อ copy ไฟล์ โดยเรี ยกใช้ จาก I/O device เช่ น
Hard Disk Printer หรื อ display เราสามรถทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีอยูไ่ ด้ เป็ นต้น
วิธีการแอคเซสไฟล์
ไฟล์เก็บข้อมูล เมื่อจะใช้ขอ้ มูลต้องทําการ access และอ่านจาก หน่วยความจํา มีหลายวิธีที่
ข้อมูลในไฟล์สามารถที่จะ access ได้ บางระบบจะป้ องกันวิธีการ access ไฟล์ ไว้เพียงอย่างเดี ยว
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เช่ น IBM จะมี วิ ธี ก าร access ที่ แ ตกต่ า งจากบริ ษั ท อื่ น คื อ จะสนั บ สนุ นและเลื อ กใช้ ต าม
แอพพลิเคชัน่ โปรแกรม วิธีการ Access ไฟล์ มีหลายวิธีคือ
การ Access ไฟล์ แบบ Sequential
การดําเนินการของ Sequential file จะทําตามข้อมูลในไฟล์ ตามลําดับทีละเรคคอร์ด ก าร
กระทําบนไฟล์ท้ งั มีท้ งั อ่านและเขียน ในการดําเนิ นการอ่านจะอ่านในส่ วนของ fileในตําแหน่ งที่
pointer ชี้อยูเ่ มื่ออ่านแล้วจะเลื่อน pointer ไปยังตําแหน่งถัดไปโดยอัตโนมัติ จนกระทัง่ จบไฟล์ และ
การเขียนไฟล์จะทําในทํานองเดียวกันกับการอ่าน แต่เมื่อจบไฟล์ตอ้ งบันทึกจุดสิ้ นสุ ดของไฟล์ลงไป
ด้วย ไฟล์ที่ reset จะเริ่ มที่ตน้ ไฟล์และข้าม forward หรื อ backward โดยต้องผ่าน record ที่อยูก่ ่อน
เสมอ ดังรู ปที่ 10.3
ตําแหน่งปัจจุบนั

เริ่ มต้น

ย้อนกลับ

จบ

อ่าน/เขียน

รูปที่ 10.3 แสดงการเรี ยกใช้ Sequential ไฟล์
การแอคเซสไฟล์ แบบตรง
การแอคเซสไฟล์แบบตรง (Direct – access File) จะทําการเข้าถึ งข้อมู ลในไฟล์โดยตรง
เป็ นไฟล์ที่มีขอ้ มูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่ตอ้ งการให้ประมวลผลโต้ตอบทัน จึงเหมาะกับแอคเซส
ไฟล์ชนิ ดนี้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้เป็ นบบล็อค ๆ ตามชนิดและประเภทของข้อมูลทั้งยังมีการ
ป้องกันบล็อคที่อ่านไปแล้วโดยตรง
วิธีการแอคเซสไฟล์ ด้ วยวิธีอื่น ๆ
วิ ธี การ Access ด้ ว ยวิ ธี อื่ น สามารถสร้ า งจากวิ ธี ข อง direct – access และการเพิ่ ม
โครงสร้างของดัชนี เข้าไป วิธีน้ ี ดัชนี จะทําหน้าที่เหมือนกับดัชนีของหนังสื อทัว่ ๆ ไป ภายในดัชนี
บรรจุ pointer และ block ต่าง ๆ เมื่อพบว่าต้องการหารายการ(entry) ใดในไฟล์แล้ว จะค้นหาจาก
ดัชนี และใช้ pointer ชี้ไปยังไฟล์ที่ดาํ เนินการ(Access File) และค้นหารายการที่ตอ้ งการ
ตัวอย่าง เช่น ราคาขายปลีกอาจจะเป็ น code เป็ น items อาจจะเป็ นเลข 6 หลัก หรื อใช้ 16
ไบต์ ถ้าดิสก์มี 1024 ไบต์/บล็อก จะเป็ น 64 entry/บล็อก การค้นหาราคาในส่วนของ Item เรา
สามารถดําเนินการ (Access) ข้อมูลแบบ sequential เทียบกับการ access แบบ direct ได้ ดังรู ป 10.4
ระบบปฏิบตั ิ

บทที่ 10 ระบบไอ/โอและระบบไฟล์

256

จะเห็นว่า การ Access แบบ Sequential ระบบจะเลื่อนตัวชี้ตาํ แหน่ง record ถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
ส่ งนการ Access แบบ Direct จะต้องมีคาํ สัง่ ในการเลื่อนตัวชี้ตาํ แหน่ง record
Sequential access
Reset
Read next
Write next

direct access
cp : = 0
read cp;
cp := cp + 1;
write cp;
cp := cp + 1;

รู ปที่ 10.4 แสดงการจํารอง การ access แบบ sequential เทียบกับ การ access แบบ direct

กฎเกณฑ์ ความคงสภาพของไฟล์
กฎเกณฑ์ ค วามคงสภาพของไฟล์เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ในการประเมิ น ตามมาตรฐานของ
แฟ้ มข้อมูลที่สนับสนุนการใช้ไฟล์รวมกัน มันเป็ นลักษณะพิเศษของระบบกฎเกณฑ์ มีการจัดการ
พิเศษของ ผูใ้ ช้ ที่หลากหลายได้ เข้ามา access ไฟล์ ในส่ วนของกฎเกณฑ์จะดําเนิ นการเป็ นพิเศษคือ
เมื่อแก้ไขข้อมูลของ ผูใ้ ช้ เพียงคนหนึ่งแล้ว ผูใ้ ช้ คนอื่นที่ใช้ไฟล์ร่วมกันต้องสามารถเห็นสิ่ งที่แก้ได้
การจัดการอาจสมมติเป็ น Series ของการ access ไฟล์ ที่ถูกอ่านและเขียน โดยผูใ้ ช้ที่จะพยายามใช้
แต่อยูร่ ะหว่างเปิ ดและปิ ด ต้องมีการกระทําบนไฟล์เป็ น session คือผูใ้ ช้ที่กาํ ลังแก้ไขอยูใ่ น session
เปิ ดของไฟล์ผใู ้ ช้อื่นที่ใช้ไฟล์เดียวกันจะอยูใ่ น session ปิ ดของไฟล์
กฎเกณฑ์ ของ UNIX
ระบบแฟ้มของ UNIX ใช้พิจารณา กฎเกณฑ์ ดังนี้
- เขี ย นเมื่ อ เปิ ดโปรแกรมโดยผู ใ้ ช้ที่ มี อุ ป กรณ์ ที่ ม องเห็ น ได้ไ ปหาผูใ้ ช้ที่ เปิ ดไฟล์อ ยู่
ขณะนั้น
- มี mode ที่ ใช้แบ่งผูใ้ ช้โดย pointer ปั จจุ บนั เป็ นตัวแบ่ ง คือ ข้อดี ของ pointer ที่ ใช้ผูใ้ ช้
เพียง 1 คน มีประสิ ทธิภาพมากกว่าการ share ผูใ้ ช้หลายคน มีกฎเกณฑ์ให้นาํ เครื่ องมือของมันมาใช้
กับไฟล์ได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากร
กฎเกณฑ์ ของเซสชัน (Session Semantics)
ระบบแฟ้มตามกฎเกณฑ์ของเซสชัน พิจารณา ดังนี้
- เขียนเมื่อไฟล์เปิ ดโดยที่ ผูใ้ ช้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีอุปกรณ์ไปยัง ผูใ้ ช้ ที่เปิ ดไฟล์น้ นั อยู่
- ในขณะที่ไฟล์เปิ ดจะมีการเปลี่ยน mode ให้มอง เห็นเพียง sessions เท่านั้น
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กฎเกณฑ์ ทสี่ ํ าคัญของใช้ ไฟล์ร่วมกัน (Immutable – Shared – File Semantics)
ความแตกต่างที่ ไม่เหมื อนกับวิธีอื่นคือการใช้ไฟล์ร่วมกัน ซึ่ ง file จะถูกประกาศไว้โดย
ผูส้ ร้ างมัน ไม่ สามารถที่ จะแก้ไขสิ่ งใด ๆ ได้เลย ไฟล์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Immutable) แบ่ งเป็ น 2
ส่ วนสําคัญคือ ชื่อจะต้องไม่เคยใช้ และเนื้ อหาจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นชื่อจะต้องมีความหมาย
ที่สื่อถึงเนื้อหาของไฟล์

การจัดการโครงสร้ างไดเร็กทอรี
ไฟล์ไดเร็ กทอรี จะต้องแสดงรายการให้แก่ผใู ้ ช้ รู ้ว่ามีรายการใดบ้าง ไดเร็ กทอรี จาํ ป็ นต้อง
ใช้ตารางสัญลักษณ์ โดยที่ ระบบปฏิบตั ิการจะนําชื่ อไฟล์ สัญลักษณ์ พิเศษ ไปค้นหาชื่ อไฟล์จาก
ไดเร็ กทอรี เพื่อพิจารณาจากในส่ วนของโครงสร้างไดเรคทอรี การปฏิบตั ิการบนไดเรคทอรี มีดงั นี้
- ค้ นหา ต้องสามารถค้นหาไดเรคทอรี ได้ท้ งั ชื่อที่เป็ นสัญลักษณ์พิเศษและชื่อที่สมั พันธ์กบั
ไฟล์ , ต้องสามารถพบไฟล์ท้ งั หมดที่จบั คู่ได้ดงั รู ปแบบ
- สร้ างไฟล์ ไฟล์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาหรื อไฟล์ที่ตอ้ งการจะสร้างไฟล์ใหม่และต้องการ
เพิ่มเข้าไฟใน ไดเร็ กทอรี นั้น
- ลบไฟล์ เมื่อไฟล์น้ นั ไม่ตอ้ งการเราต้องลบออกจาก ไดเร็ กทอรี
- แสดงรายละเอีย ดของ ไดเร็ กทอรี ต้องแสดงรายละเอียดของไฟล์ใน ไดเร็ กทอรี และ
เนื้อหาของ ไดเร็ กทอรี ของไฟล์อื่นๆ ที่แสดงขึ้นมาบน list
- ไฟล์ สํารอง เป็ นไฟล์ที่บนั ทึกไว้สาํ รองหรื ออาจจะเรี ยกว่าเป็ นการคัดลอกไฟล์เก็บไว้ใน
เทปก็ได้ ซึ่งเทคนิคนี้ถือว่าเป็ นการป้องกันการทําไฟล์สาํ รองไว้ในแคชของระบบ
ไดเร็กทอรีช้ันเดียว
โครงสร้างไดเร็ กทอรี เป็ นไดเร็ กทอรี เดี่ยว ๆ ซึ่ งอุปกรณ์ไดเร็ กทอรี เป็ นตัวอย่างของไดเร็ ก
ทอรี ช้ นั เดี่ ยว ไฟล์ท้ งั หมดที่ มีอยู่ได้ถูกบรรจุไว้ในไดเร็ กทอรี ซึ่ งเป็ นการง่ายที่ จะสนับสนุ นและ
เข้าใจ ดังรู ปที่ 10.5
ไดเร็ กทอรี ชั้นเดี ยวมีคาํ จํากัดความพิเศษเป็ นเครื่ องหมายแต่เมื่อจํานวนของไฟล์เพิ่มขึ้น
หรื อมี ผูใ้ ช้ ใช้มากกว่าหนึ่ งไฟล์ท้ งั หมดจะเป็ นเหมือนกัน ไดเร็ กทอรี จะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ าํ กัน ถ้ามี
ผูใ้ ช้ 2 คน เรี ยกใช้ไฟล์ขอ้ มูลในไฟล์ที่ชื่อ test แล้วชื่ อไม่เหมือนกันถือว่าเป็ นการละเมิ ด เช่ น ใน
โปรแกรม class มีนกั เรี ยนอยู่ 20 คนเรี ยกโปรแกรมนี้เป็ นชิ้นที่ 2 จะต้องมีโปรแกรมอยู่ 2 โปรแกรม
อย่างไรก็ตามชื่อไฟล์โดยปกติแล้วถูกเลือกให้มีเนื้อหาครอบคลุมไฟล์ มีการจํากัดความยาวด้วย เช่น
MS – DOS อนุ ญ าตให้ ต้ ัง ชื่ อ ไฟล์ไ ด้ไ ม่ เกิ น 11 ตัว อัก ษร แต่ ใ น UNIX อนุ ญ าตให้ ใ ช้ไ ด้ 255
ตัวอักษร
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Name type of
file
location…..

…

ไดเร็ กทอรี

file

รูปที่ 10.5 แสดงไดเร็ กทอรี ช้ นั เดียว (Single – level directory)
ไดเร็กทอรี 2 ชั้น
ข้อเสี ยหลักๆ ของ ไดเร็ กทอรี ชั้นเดี ยวคือ จะทําให้สับสนในเรื่ องของไฟล์ระหว่าง ผูใ้ ช้
หลายคน การแก้ปัญหามาตรฐานคือสร้างไดเร็ กทอรี แยกออกมาอีกสําหรับผูใ้ ช้อื่น ๆ ซึ่งการจัดการ
ต่าง ๆ จะต้องเป็ น เชิงตรรกะ (logical) จึงดีกว่ากายภาพ (physical)
ในไดเร็ กทอรี 2 ชั้นนี้ ผูใ้ ช้แต่ละคนจะต้องมีไฟล์ ไดเร็ กทอรี เป็ นของตนเอง มีลกั ษณะ
คล้า ยๆ กั บ โครงสร้ า ง linear binary หรื อ hashes ซึ่ งแต่ ล ะรายละเอี ย ดของไฟล์ จ ะต้อ งเป็ น
เหมื อนกับ ผูใ้ ช้ เพียงคนเดี ยว เมื่อ ผูใ้ ช้ เริ่ มทํางานตัว ระบบในไฟล์ไดเร็ กทอรี หลัก (Master File
Directory: MFD) จะถูกค้นหา ซึ่ งถ้า ผูใ้ ช้ คนอื่นมีไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกับของผูใ้ ช้ก็จะแสดงชื่อไฟล์
นั้นภายในไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้ (User File Directory: UFD) เพื่อให้ทราบว่าเป็ นไฟล์ของผูใ้ ช้เอง ไม่
ไม่ใช่ไฟล์เดียวกันกับไดเร็ กทอรี อื่น
การสร้างไฟล์ของผูใ้ ช้ระบบปฏิบตั ิการจะค้นหาที่ไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้เท่านั้น หากไฟล์ที่
ผูใ้ ช้อื่นมีชื่อนี้แล้วก็จะแจ้งให้ทราบและยอมทําตามคําสัง่ ส่ วนการลบไฟล์ระบบปฏิบตั ิการจะค้นหา
ที่ส่วนของ UFD ซึ่ งมันไม่ได้เป็ นการบังเอิญที่จะลบไฟล์ของผูใ้ ช้คนอื่นที่มีชื่อเหมือนกัน ไดเร็ กทอ
รี ของผูใ้ ช้ตอ้ งสร้างและลบอย่างจําเป็ น โปรแกรมระบบพิเศษจะ run ชื่อหรื อเลขที่บญั ชีของ ผูใ้ ช้ ที่
ใกล้เคียงมาให้ทราบด้วย โปรแกรมสร้างไฟล์ ผูใ้ ช้ ใหม่และเพิ่ม entry เข้าไปที่ master Directory
โปรแกรมที่กาํ ลังทําการ execute อยูอ่ าจต้องถูกจํากัดพื้นที่ดิสก์ที่ว่างอยูน่ ้ นั ผูใ้ ช้ สามารถที่จะใช้ได้
ตามหลักหรื อเทคนิคที่มีอยู่
การเข้าถึงไฟล์ในไดเร็ กทอรี เช่น ถ้าต้องการเข้าถึงไฟล์ test ของผูใ้ ช้ 1 ในการดําเนิ นการ ขั้น
เริ่ มต้นจาก การค้นหาไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้ 1 ใน MFD เมื่อพบจึงเข้าดําเนินการต่อในไดเร็ กทอรี ของผู ้
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ใช่ 1 แล้วทําการค้นหาไฟล์ test เมื่อพบจึงใช้งาน จะไม่เกี่ยวกับไฟล์ test ในไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้ 3 ที่
มีชื่อไฟล์เหมือนกัน ดังรู ปที่ 10.6
ปั ญหาของไดเร็ กทอรี 2 ชั้น คือประสิ ทธิ ภาพที่แยกระหว่าง ผูใ้ ช้ 1 คน กับผูใ้ ช้คนอื่นๆ
ข้อดี คือ ผูใ้ ช้เป็ นอิสระ ข้อเสี ย คือ ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการแยกที่จะโต้ตอบงานและ access file กับผูใ้ ช้คน
อื่น ๆ ไม่ได้
Master file directory
ผูใ้ ช้ 1

ผูใ้ ช้ 2

ผูใ้ ช้ 3

ผูใ้ ช้ 4

User file directory

cat bo

a test

a data

a test

x data a

file
รู ปทีไดเร็
่ 10.6กทอรี
แสดงโครงสร้
โครงสร้
างต้างนไดเร็
ไม้ กทอรี แบบ 2 ชั้น (Two – Level directory structure)
ไดเร็กทอรีโครงสร้ างต้ นไม้
การที่ เราจะมองเห็ นภาพของ ไดเร็ กทอรี 2 ชั้น อย่างไรนั้น ก็เปรี ยบเสมื อนกับว่าเราได้
มองเห็นโครงสร้าง ไดเร็ กทอรี ต้นไม้แล้วเช่นกันเพราะเปรี ยบได้กบั โครงสร้างทัว่ ๆ ไปของต้นไม้
สู งๆ ที่มีกิ่ง ก้าน ใบ แตกออกมาจากลําต้น (ดูรูป ที่ 10.7) โดยใน ไดเร็ กทอรี นี้จะอนุญาตให้ผสู ้ ร้าง
Sub Directory ของตัวเองและการจัดการไฟล์ตามที่ตอ้ งการ ในระบบของ MS-DOS จะมีโครงสร้าง
ต้นไม้น้ ี อยูโ่ ดยที่รากของต้นไม้เปรี ยบได้กบั root ของไดเร็ กทอรี ทุก ๆ ไฟล์ ในระบบจะต้องมีชื่อที่
ไม่ซ้ าํ กัน Path ของชื่อต้องเป็ น Path ที่ผา่ นมาจาก Sub Directory ก็ได้
ไดเร็ กทอรี ย่อยหรื อ Sub Directory บรรจุ ท้ งั ไฟล์และ Sub Directory ไว้ และไดเร็ กทอรี
ทั้งหมด มีโครงสร้างรู ปแบบภายในที่คล้าย ๆ กัน สามารถที่จะสร้างหรื อลบไดเร็ กทอรี ได้เช่นกัน
โดยปกติผใู ้ ช้จะต้องมีไดเร็ กทอรี ปัจจุบนั เพื่อเก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ภายในไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้
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root

stat

list

mail

dist

prog

copy

obj

spell

spell

find

prt

bin

count

program

hex

reorder

exp

reorder

list

all

laast

p

find

e

mail

hex

count

first

รู ปที่ 10.7 แสดงโครงสร้าง เร็ กทอรี แบบต้นไม้
เมื่ อต้องการที่ จะอ้างถึงไฟล์ไดเร็ กทอรี ปัจจุ บนั จะทําหน้าที่ เป็ นผูค้ น้ หา ถ้าพบว่าไฟล์ที่ตอ้ งการ
ไม่ได้อยูใ่ นไดเร็ กทอรี ปัจจุบนั แล้ว ผูใ้ ช้ตอ้ งเปลี่ยนชื่อหรื อเปลี่ยน path ใหม่ให้กบั ไดเร็ กทอรี เมื่อ
ผูใ้ ช้เริ่ มทํางานระบบปฏิบตั ิการก็จะเริ่ มค้นหาเลขที่ไฟล์ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการค้นหานั้นโดยที่ขอ้ มูลที่เก็บไว้
ภายในเลขที่ไฟล์จะถูก pointer เป็ นตัวชี้อยูด่ ว้ ย การกําหนด path ให้กบั ไฟล์ที่ตอ้ งการเข้าถึง จะทํา
การระบุชื่อไดเร็ กทอรี ของแต่ละระดับโดยเริ่ มจาก root คัน่ ด้วย “ \ ” จนถึงไดเร็ กทอรี ที่ไฟล์น้ นั อยู่
เช่นจากรู ปที่ 10.7 path ของ ไฟล์ first ซึ่งอยูใ่ นไดเร็ กทอรี ของผูใ้ ช้ prt คือ \spell\mail\prt
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Acyclic – Graph ไดเร็กทอรี
จากการพิจารณาการทํางานของโปรแกรม 2 โปรแกรมซึ่ งกําลังทํางานอยู่ใน Project ใด ๆ
ไฟล์ ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ น Project สามารถที่ จ ะเก็ บ ข้อ มู ล จาก ไดเร็ ก ทอรี ย่ อ ย (Sub Directory) และ
สามารถที่จะเก็บข้อมูลจาก Project อื่น ๆได้อีกทั้ง 2 โปรแกรม ซึ่ งปกติแล้วไดเร็ กทอรี ยอ่ ย จะต้อง
share กับไดเร็ กทอรี หรื อไฟล์ที่กาํ ลัง exist อยู่ในระบบแฟ้ มใน 2 หรื อ 1 แห่ ง มีขอ้ สังเกต คือการ
share file หรื อ share ไดเร็ ก ทอรี ไ ม่ ไ ด้เป็ นการคัด ลอกไฟล์เป็ น 2 สําเนาแต่ อ ย่างใด ซึ่ งผูเ้ ขี ย น
โปรแกรมกลับ มองว่าเป็ นการคัดลอกจากต้นฉบับ ถ้าผูเ้ ขียนโปรแกรม เปลี่ ยนแปลงไฟล์ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นในการคัดลอก เป็ นข้อดีของการแชร์ที่สามารถเห็นข้อมูลที่ถูก
แก้ไขแล้ว แต่ถา้ เป็ นการคัดลอกจะไม่เห็นข้อมูลที่ถูกแก้ไขแล้ว
โครงสร้างต้นไม้จะห้ามไม่ให้มีการ share file หรื อ share Directory แต่ acyclic – graph จะ
อนุ ญาตให้ มี ก าร Share Directory กั บ Sub Directory หรื อกั บ ไฟล์ ไ ด้ ดั ง รู ปที่ 10.8 ไฟล์ ที่
เหมือนกันหรื อ Sub Directory เหมือนกัน อาจจะมีได้ในทั้ง 2 ไดเร็ กทอรี ที่มีชื่อต่างกัน ดังนั้น
root

st1807 st1806

alg

cs571 cs572

mic

mic

lab1

st1807

st1807 read st1809

รู ปที่ 10.8 แสดงโครงสร้างไดเร็ กทอรี แบบ Acyclic – Graph
ลักษณะของ acyclic – graph (ไม่ได้เป็ นวงจร) เป็ นการทํางานทัว่ ๆ ไปของโครงสร้าง ไดเร็ กทอรี
ซึ่ งเป็ นข้อดี ของโครงสร้างไดเร็ คทอรี่ แบบ acyclic – graph ที่มีความยืดหยุ่นกว่าโครงสร้างไดเร็ ค
ทอรี่ แบบต้นไม้
การ Share ไฟล์และ Sub Directory สามารถที่จะทําได้หลายทาง ทางหนึ่ งที่นิยมทํากันใน
Unix ก็คือ สร้าง ไดเร็ กทอรี ขึ้นมาใหม่ เราเรี ยกว่า “link” การ link นี้เป็ นการทํางานของ pointer ที่ช้ ี
ไปยังไฟล์ห รื อ ไดเร็ ก ทอรี ย่อ ย เช่ น อาจจะชี้ ไปที่ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่ าง path name เมื่ อ เรา
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ต้องการอ้างถึ งไฟล์ที่เราต้องการจะค้นหาจาก ไดเร็ กทอรี จากรู ปที่ 10.6 ไดเร็ คทอรี่ cs571 และ
ไดเร็ คทอรี่ cs572 มีการ share file mic ร่ วมกัน และ share directory st1807 ร่ วมกัน
General Graph ไดเร็กทอรี
ปั ญหาการใช้ acyclic – graph คือการทํางานไม่เป็ นวงจรถ้าเราเริ่ มจาก ไดเร็ กทอรี 2 ชั้น
และยอมให้ ผูใ้ ช้ สร้างไดเร็ กทอรี ย่อย โดยวิธีโครงสร้างต้นไม้เป็ นหลักก็จะเป็ นการให้อิสระและ
สามารถที่ จะเพิ่ มไฟล์ใหม่ ห รื อเพิ่มไดเร็ กทอรี ย่อยไปยังโครงสร้ างต้น ไม้ดงั่ เช่ น ต้น ไม้จริ ง ๆ ที่
สามารถแผ่กิ่งก้านออกมาได้ ดังรู ปที่ 10.9
root

lab1

lab2

lab3

cs1

cls1

cs2

cs3

cls1

cs1

lab2

ph1

lab3

cls4

ph1

ch1

รูปที่ 10.9 แสดงโครงสร้างไดเร็ กทอรี แบบ General Graph
ข้อดีของ acyclic – graph คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั อัลกอริ ทึมเมื่อไม่มีไฟล์มากพอที่อา้ ง
ถึ ง เราต้ อ ง Share ในส่ วนของ acyclic – graph มาใช้ โ ดยการ Share มาจาก Sub Directory ที่
ปราศจากไฟล์ที่คน้ หาและต้อง Share มาจาก Sub Directory อีกครั้ งซึ่ งครั้ งที่ 2 จะเป็ นการ Share
เพื่อกําจัดเวลาที่ใช้ไปในนัน่ เอง
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การป้องกันไฟล์
การป้องกันอาจทําได้หลายทาง เช่น ในกรณี ที่เป็ นระบบที่มี ผูใ้ ช้ ใช้คนเดียวอาจจะป้องกัน
ได้จากการเคลื่อนย้ายลงไปไว้ใน floppy disks และ lock ไว้ในพื้นที่ส่วนเฉพาะของไฟล์ (cabinet
file) แต่ถา้ มีผใู ้ ช้หลายคนในระบบอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่จาํ เป็ นต้องใช้อีก
การป้ องกันอาจจะป้ องกันได้จากทาง access ไฟล์ระบบจะปิ ดกั้นไม่ให้ access ไฟล์จาก
ของ ผูใ้ ช้ คนอื่นที่ไม่ใช่ ผูใ้ ช้ เจ้าของ ดังนั้นการป้องกันทาง access อาจเป็ นอีกทางหหนึ่ งที่สามารถ
ช่วยป้องกันได้ แต่ถา้ หากว่าเป็ นการป้องกันจาก access ที่ไม่มีการป้องกันเอาไว้กจ็ ะไม่สามารถที่จะ
ป้องกันโดยการ access ได้เลย ผูใ้ ช้คนอื่นสามารถเข้ามาใช้ access ได้เหมือนกันทุกคน
องค์ประกอบของการป้ องกันและควบคุมการ access โดยการจํากัดชนิ ดของไฟล์ ที่จะเข้า
มา access นั้น จะต้องถู กจํากัด หน้าที่ ลกั ษณะทัว่ ไป ชนิ ดของการ access ที่ ตอ้ งการจะใช้เพื่ อให้
ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้แต่แรกโดยสามาดําเนินการได้ต่อไปนี้
- อ่าน อ่านจากไฟล์
- เขียน เขียนลงไฟล์
- Execute โหลดไฟล์จากหน่วยความจําและทําการ execute
- เพิ่ม เป็ นการเขียนข้อมูลใหม่และเก็บไว้เป็ นไฟล์ล่าสุ ด
- ลบ จะลบไฟล์เพื่อทําให้เนื้อที่น้ นั ว่างแล้วนําเนื้อที่บริ เวณนั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
ยังมีการทํางานอื่น ๆ อีก เช่น การเปลี่ยนชื่อ คัดลอกไฟล์ แก้ไขไฟล์ หรื อการควบคุมของ
ระบบ เป็ นการป้ อองกันเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งผูใ้ ช้คนอื่นสามารถที่จะอ่าน access แล้วทําการคัดลอก
หรื อพิมพ์ไปได้ การป้องกันไฟล์มีวิธีการดังต่อไปนี้
Naming
การป้ องกันชนิ ด Naming ก็คือ การที่ให้ ผูใ้ ช้ ที่จะเข้าไปใช้ access ระบุชื่อไฟล์ ถ้าผูใ้ ช้ไม่
สามารถที่จะระบุได้กจ็ ะไม่อนุญาตให้เข้าไปทํางานภายในได้
Passwords
มีลกั ษณะเหมือนกับการใส่ passwords ทัว่ ๆ ไปนัน่ คือ access จะถูกควบคุมด้วย password
ถ้าไม่ รู้ password ก็ไม่ สามารถเข้าไปใช้ได้แต่อาจจะมี การสุ่ ม password แล้วบังอิ ญ สุ่ มถู กต้องก็
สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้อีกเช่นกันมีขอ้ เสี ยคือ
- ถ้าใช้ passwords แล้วลืมเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่สามารถเข้าไปใช้งานใน access ได้
- จะต้องใช้ passwords ที่ ไม่ ซ้ ํากัน หลาย ๆ ไฟล์เพราะหากว่ามี ผูใ้ ช้ คนอื่ น ทราบ ก็จ ะ
ทราบทุกไฟล์ที่เราได้ทาํ การป้องกันไว้ทาํ ให้ ผูใ้ ช้ ผูน้ ้ นั สามารถที่จะเข้าไปใช้ access ในส่ วนนั้นได้
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Access Lists
ผูใ้ ช้ต่าง ๆ ต้องการใช้ access ต่างชนิ ดกันดังนั้น access lists ถึงเหมาะสมและใกล้เคียงกับ
ชนิ ด ของไฟล์แ ละไดเร็ ก ทอรี ที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้ด้ว ย ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้ access ในส่ ว นของไฟล์
ระบบปฏิ บตั ิ การจะต้องตรวจสอบ access ที่ ใกล้เคียงกับ ไฟล์น้ ัน ด้วยและถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการที่ จะดู
รายละเอียดของ access นั้นก็ตอ้ งยอมให้ผใู ้ ช้ดูได้
Access Group
ปั ญหาหลักของ access list คือความยาว ถ้าต้องการที่จะอ่านไฟล์ของ ผูใ้ ช้ ทุกคนจะต้องมี
รายละเอียดของผูใ้ ช้ท้ งั หมดเก็บไว้ใน access ด้วย ซึ่งเทคนิคนี้อยูภ่ ายใต้กฎ 2 ข้อ คือ
- การจัดการให้ list ทํางานช้าและทํางานโดยมีการหยุดถ้าไม่พบสิ่ งที่ตอ้ งการค้นหา
- ไดเร็ กทอรี จะดูขนาดที่เหมาะสมหากขนาดใหญ่เกินไปจะต้องทําการ Compile ใหม่อีก
ครั้ง
เมื่อพิจารณาความยาวของ access list ระบบจะจัดการไฟล์โดย :
Owner จะเป็ นผูส้ ร้างที่สามารถใช้ได้ทุกอย่าง
Group เมื่ อต้องการสร้าง ผูใ้ ช้ จะต้องสร้ างระบบ group ด้วยโดยอาจจะ access
ข้อมูลได้เหมือนกับ owner
Universe ผูใ้ ช้ ทั้งหมดที่ไม่ได้อยูใ่ น group เดียวกันกับ Owner
เมื่อจัดเป็ นหมวดหมู่แล้วจะต้องมีการป้องกันทําได้โดยแบ่งฟิ ลด์ออกเป็ น 3 บิต คือ rwx
โดยที่
r
ควบคุมการอ่าน
w
ควบคุมการเขียน
x
ควบคุมการใช้งาน
access bit มี 9 บิตคือ rwx rwx rwx ทั้งในไฟล์และในการทํางาน

การใช้ งาน
การดําเนิ นการบนไฟล์ประกอบด้วยหลาย ๆ Level โดยนํา path name ไปค้นหาในไดเร็ ก
ทอรี เพื่ อ หา entry ของคุ ณ สมบัติ ใช้ในการเปิ ดไฟล์ในโปรแกรมประยุก ต์แ ล้ว เก็ บ path ไว้ใน
ตารางเปิ ดไฟล์ในหน่วยความจํา ใช้ชื่อไฟล์มา access ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ในไดเร็ กทอรี ชนิ ด
ของไฟล์จะถูกอ่านโดย basick file system I/O เป็ นผูส้ ่ งให้ Block อ่าน ดังรู ปที่ 10.10
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Application programs
Logical file system
File – organization module
Basic file system
I/O control
Devices

รู ปที่ 10.10 แสดงระดับชั้นการดําเนินการไฟล์
การเปลี่ยนแปลงทีเกี่ยวข้องกับ Directory entry จะทําหน้าที่ คัดลอกและเมื่อเปิ ดไฟล์ระบบ
จะคัดลอกกลับไปเก็บที่ ไดเร็ กทอรี ในดิสก์
หากเกิด System fail ก่อนที่จะมีการเขียนข้อมูลลงดิสก์ซ่ ึงจะทําให้ขอ้ มูลของระบบจะมี
โปรแกรมพิเศษมา run ตอนที่ reboot เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

การป้องกันและความปลอดภัย
หน้าที่ สําคัญของระบบปฏิบตั ิอีกหน้าทีหนึ่ งคือการป้ องกันและการรักษาความปลอดภัย
ของระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ ถึงแม้โปรแกรมการทํางานในส่ วนนี้ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
โปรแกรมระบบ (System Program) ทั้งหมดก็ตาม แต่ระบบปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่จาํ เป็ นจะต้องมีการ
ป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ งเป็ นโปรแกรมที่ เพิ่ ม เติ ม ใน
ระบบปฏิบตั ิการทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย (Network Operation System:
NOS) เพื่อให้ระบบปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานมากขึ้น สามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
การป้ อ งกัน (Protection) และการรั ก ษาความปลอดภัย (Security) โดยที่ ก ารป้ อ งกัน จะเป็ น
โปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อทําการควบคุมการดําเนิ นการที่เน้นเกี่ยวกับการป้ องกันข้อมูลและโปรแกรม
การทํางานต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งาน เพื่อไม่ให้ผใู ้ ช้คนอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สาํ คัญจากระบบ
คอมพิ วเตอร์ ได้ ส่ วนความปลอดภัยเป็ นโปรแกรมที่ ติด ตั้ง เพื่ อทําหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัย
ป้องกันข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานในระบบไม่ให้ถูกรั่วไหล หรื อไม่ให้บุคคลภายนอก
สามารถเจาะเข้ามาดู ข อ้ มู ลได้ ความแตกต่ างระหว่างการติ ด ตั้งระบบป้ องกัน และระบบความ
ปลอดภัยของระบบปฏิบตั ิการมีขอ้ สังเกตได้ดงั นี้ ระบบความปลอดภัยจะมีขอ้ จํากัดในการอนุญาต
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ให้ผูใ้ ช้งานเข้ามาใช้โปรแกรมได้ตามที่ อนุ ญ าตให้มีสิทธิ์ เข้าใช้ ถ้าเกิ ดมี บุคคลที่ ไม่ ได้รับสิ ท ธิ์
อนุ ญาตให้เข้าใช้แล้วพยายามที่ จะเข้าใช้โปรแกรมหรื อข้อมูลเหล่านั้น ก็จะมี การแสดงข้อความ
ขึ้นมาเตือน อย่างไรก็ตามระบบโปรแกรมป้ องกันและรักษาความปลอดภัยมี หลายรู ปแบบและ
หลายวิธีในการติดตั้ง ขึ้นกับลักษณะของระบบงานที่ใช้ ในการติดตั้งระบบโปรแกรมการป้องกัน
และการรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบปฏิ บ ัติ ก ารนั้น ค่ อ นข้างจะยุ่งยากและซับ ซ้อ น ที่ ผูใ้ ช้
โปรแกรมภายนอกไม่สามารถเข้าไปติดตั้งหรื อใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้เลย เนื่องจากการติดตั้งระบบ
การรั กษาความความปลอดภัยของระบบปฏิ บ ัติการนั้น จะมี ข้ นั ตอนหลายขั้น ตอนที่ จะให้ผูใ้ ช้
โปรแกรมใส่ ชื่ อ หรื อรหัสส่ วนตัว ก่ อนเข้าไปใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเก็บรักษา
ข้อมูล ส่ วนระบบการป้องกันจะมีการให้ใส่ ID ของผูใ้ ช้ก่อนจะเข้าไปดูโปรแกรมต่าง ๆ นัน่ อาจจะ
หมายถึงชื่ อผูใ้ ช้งานหรื อชื่ อเฉพาะที่ถูกติดตั้งไว้ นอกจากนี้ ยงั มีคาํ ที่เป็ นรหัสในการใช้เข้าในการ
ติ ด ตั้ง ระบบป้ อ งกัน และความปลอดภัย หมวดความลับ (Secrecy) และ ส่ ว นบุ ค คล (Privacy)
หมวดความลับ จะยอมให้ผใู ้ ช้งานที่ได้รับอนุ ญาตในการติดตั้งเท่านั้นเข้ามาใช้งาน ส่ วนบุคคล จะ
เป็ นระบบโปรแกรมที่ติดตั้งขึ้นเพื่อตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานเท่านั้น หรื อต้องการจะ เผยแพร่
ข้อมูลต่างๆให้ผใู ้ ช้งานคนอื่นๆได้เห็น
ตัวอย่างเช่น ในการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเพื่อการทํางานสําหรับการป้องกัน โดยการใช้
ระบบป้องกันการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศร่ วมกัน (Sharing of information) สิ่ งสําคัญต้องเข้ารหัสให้
ถูกต้องและถ้าต้องการแสดงข้อมูลต่างๆให้ ผูใ้ ช้คนอื่นเห็น ต้องทําการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ
ใช้ไฟล์ร่วมกัน (controlled sharing file) โดยการใช้ อย่างแรกต้องดูวา่ ต้องการให้ใครบ้างที่จะเห็น
ไฟล์ขอ้ มูล และข้อมูลอะไรบ้างที่ตอ้ งการแสดง โดยมีขอ้ กําหนด ดังตาราง ที่ 10.1
จากตารางที่ 10.1 ความปลอดภัยข้อมูล มีนโยบายให้ดาํ เนินการลงรายชื่อสําหรับผูท้ ี่จะเข้า
ใช้งาน และกลวิธีในการใช้ ให้ผใู ้ ช้สามารถ เพิ่มหรื อลบข้อมูลได้ และทําการติดตั้งชื่อผูท้ ี่สามารถ
เข้าไปใช้งานได้ สําหรับระบบป้องกัน มีนโยบายให้ระบุและกํานดผูท้ ี่สามารถเข้ามาใช้ขอ้ มูล
ตารางที่ 10.1 นโยบายและกลวิธีในความปลอดภัยและการป้องกัน
การควบคุม
นโยบาย (Policy)
กลวิธี (Mechanisms)
ความปลอดภัยข้อมูล
ให้ลงรายชื่อสําหรับผูท้ ี่จะ 1. เพิ่มหรื อลบข้อมูล
(Security)
เข้าใช้งาน
2. ติดตั้งชื่อผูท้ ี่สามารถเข้าไปใช้งานได้
ระบบป้องกัน
ให้ระบุและกํานดผูท้ ี่
1. ติดตั้งหรื อเปลี่ยนข้อมูล
(Protection)
สามารถเข้ามาดูขอ้ มูลได้
2. เลือกไฟล์ ที่จะแสดง

ระบบปฏิบตั ิ

บทที่ 10 ระบบไอ/โอและระบบไฟล์

267

มีกลวิธีในการใช้ โดยให้ผใู ้ ช้สามารถ เพิ่มข้อมูลหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ และสามารถเลือก
ไฟล์ ที่จะดําเนินการได้
สําหรั บนโยบายและกลไกของระบบการป้ องกัน และความปลอดภัย จากตารางที่ 10.1
แสดงให้เห็ นถึ งวิธีการใช้และการติดตั้งระบบการป้ องกันและความปลอดภัยข้อมู ล ซึ่ งสามารถ
นําไปใช้ติดตั้งให้ผใู ้ ช้สามารถใช้ได้ ผูท้ ี่เข้ามาใช้โปรแกรมโดยปกติน้ นั จะมีการให้ผใู ้ ช้สร้างไฟล์
ส่ วนตัวขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเข้าไปทํางานได้ รวมถึงระบบการป้องกันและความปลอดภัยจะคอย
เตือนระหว่างการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้น ในขั้นตอนการทํางานมีการใส่ ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ให้
สามารถเข้าไปใช้โปรแกรมการทํางานได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนเหล่านี้ เราเรี ยกว่า การแสดงข้อมูล
ของผูใ้ ช้ที่มีอยู่ (Authentication) ซึ่ งจะถูกนํามาใช้เมื่อมีการใช้โปรแกรมในการทํางาน ระบบกลไก
ความปลอดภัยก็จะถู กติ ดตั้งและแสดงขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ ในการสอบถามว่า ต้องการให้ผูใ้ ช้
โปรแกรมคนอื่น ๆ เห็นข้อมูลของเราหรื อไม่ หรื อว่าเราต้องการเข้าไปดูขอ้ มูลของคนอื่น ๆ ด้วย
หรื อไม่
การแสดงข้อมูลของผูใ้ ช้ที่มีอยู่ เป็ นระบบที่ถูกควบคุมโดยกลไกของระบบความปลอดภัย
ซึ่งระบบปฏิบตั ิการหลัก (OS Domain) จะเป็ นตัวกําหนดผูใ้ ช้คนไหนที่ได้รับการอนุญาตในการใช้
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผใู ้ ช้ตอ้ งเป็ นคนใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัวต่าง ๆ เข้าไปในระบบ ในส่ วนของ
โปรแกรมระบบปฏิ บตั ิการและส่ วนการติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface: UI) รวมถึงมีการใส่ รหัสลับ
ส่ ว นตัว สําหรั บ ในการเข้าทํางานในโปรแกรมต่ าง ๆ ณ เวลาที่ เราจะเข้าไปใช้โปรแกรมจะมี
หน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ ชื่อและรหัส ถ้ารหัสถูกก็สามารถเข้าไปดู หรื อทํางานในโปรแกรมต่าง ๆ ได้
แต่ถา้ ใส่ รหัสผิดก็จะไม่สามารถเข้าไปดูหรื อทํางานภายในโปรแกรมต่าง ๆ ได้ การเข้าสู่ ระบบการ
ใช้งงานนอกจากการใส่ ชื่อและรหัสลับของผูใ้ ช้แล้ว ยังสามารถใช้วิธีการไบโอเมติค(Biometrics)
เป็ นระบบในเชิ งชี ววิทยา สามารถใช้กลไลในลักษณะการตรวจสอบบางส่ วนจากร่ างกาย เช่ น
ตรวจสอบจากลายนิ้ วมือ ลูกตา หรื อม่านตา แต่ปัจจัยที่จะทําให้เป็ นไปได้หรื อไม่น้ ัน ก็ข้ ึนอยูกบั
เครื่ องมือที่ใช้ทาํ การทดสอบเหล่านี้ ว่ามีคุณภาพและราคาแพงมากน้อยเพียงไร เนื่ องจากเครื่ องมือ
ทางชีววิทยาจะมีราคาค่อนข้างสู งแต่มีความถูกต้องแม่นยําสู ง

ปฏิบัตกิ ารบทที่ 10
1. ให้นกั ศึกษาแต่ละคน ค้นหาอุปกรณ์ input และ output ต่าง ๆ ที่สามารถต่อพ่วงเข้ามาใช้งานใน
ระบบคอมพิวเตอร์และมือถือ มีอะไรบ้างและใช้ประโยชน์อย่างไร
2. เขียนแผนภาพ (Mind Mapping) แสดงการเชื่อมต่อระหว่าง CPU กับ I/O controller
3. ให้นกั ศึกษาโหวตเลือกงานแผนภาพที่ดีที่สุด 5 งาน มานําเสนอ
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คําถามท้ ายบท
1. ระบบ I/O เกี่ยวข้องกับการทํางานของ CPU อย่างไรบ้าง
2. การรับส่ งข้อมูลระหว่าง I/O กับ CPU มีวิธีการ อย่างไรบ้าง
3. การขัดจังหวะ (Interrupt) คืออะไร จะเมื่อขึ้นเมื่อไร เมื่อเกิดการขัดจังหวะขึ้น มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินการอย่างไรบ้าง
4. เมื่อผูใ้ ช้มีการเรี ยกใช้ I/O มีข้ นั ตอนการดําเนินการอย่างไรบ้าง
5. ระบบไฟล์คืออะไรมีความสําคัญอย่างไร
6. อธิบายความแตกต่างกันหรื อเหมือนกันของไฟล์และไดเร็ กทอรี
7. โครงสร้างไดเร็ กทอรี แบบใดที่มีความยืดหยุน่ มากที่สุด และมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยอย่างไร
8. ระบบปฏิบตั ิการ จะมีการป้องกันการเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ โดยมีการดําเนินการพื้นฐานกับ
ไฟล์อย่างไรบ้าง
9. จงอธิบายกฎเกณฑ์ที่สาํ คัญสําหรับความคงสภาพของไฟล์ (Consistency Semantics) ในการใช้
ไฟล์ร่วมกัน
10. จงอธิบายเกี่ยวกับระบบป้องกันและความปลอดภัยของข้อมูล ในระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่และ
ความสําคัญอย่างไร
11.จงอธิบายเกี่ยวกับนโยบายและกลวิธีของระบบป้องกันและความปลอดภัยของข้อมูล ใน
ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่และความสําคัญอย่างไร
12.ให้บรรยายว่าทําไมการแสดงข้อมูลของผูใ้ ช้ที่มีอยู่ (Authentication) จึงมีความสําคัญกับระบบ
การป้องกันข้อมูล
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