บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับระบบปฏิบัตกิ าร
(Introduction to Operating System)
การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ ๆ 5 ส่ วน ส่ วนแรก
คือ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึ งตัวเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องในการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนที่สอง คือซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมหรื อคาสั่งที่
สั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางาน ส่ วนที่ สามคื อ พีเพิลแวร์ (People Ware) หมายถึ งคือบุคคลากรที่
ทางานทางคอมพิวเตอร์ ส่ วนที่สี่คือ ดาต้า (Data) หมายถึงข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล สุ ดท้ายคือ
การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (Communication) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารในการท างานต่ า ง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ ท้ งั การติดต่อสื่ อสารภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่ อสารภายนอก สาหรับ
ซอฟต์แวร์ มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ประเภทแรก คื อซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (Application Software) เป็ น
ซอฟต์แวร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมาส าหรั บ งานด้านต่ าง ๆ เช่ นงานด้านระบบทะเบี ยนนัก ศึ ก ษา งานด้าน
ประวัติคนไข้ของโรงพยาบาล เป็ นต้น และอีกประเภทหนึ่งคือซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software)
เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ควบคุมการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสาคัญในการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ มาก คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องจาเป็ นต้องมี สาหรับระบบปฏิบตั ิการ(Operating System)
เป็ นส่ วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ระบบ ซึ่ งจะได้กล่าวต่อไป

ความหมายของระบบระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร (Operating System) เรี ย กย่อ ๆ ว่า โอเอส (OS) เป็ นส่ วนประกอบที่
ส าคัญ ในการท างานของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยทัว่ ไปเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ทุ ก เครื่ อ งจะต้อ งมี
ระบบปฏิบตั ิการและต้องเป็ นระบบปฎิบตั ิการที่ผลิตขึ้นมาสาหรับคอมพิวเตอร์ เฉพาะรุ่ นและยี่หอ้ ที่
ระบุ ไว้เท่ านั้น ถ้าไม่ มี ระบบปฏิ บ ัติก ารเราจะไม่ ส ามารถใช้งานเครื่ องคอมพิ วเตอร์ น้ ัน ๆได้ มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า ระบบปฏิบตั ิการ ที่แตกต่างกันอาทิเช่น
พีระพนธ์ โสพัศสถิ ตย์ ได้ให้นิยามไว้วา่ “ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นระบบโปรแกรมที่ควบคุม
การท างานของฮาร์ ด แวร์ และโปรแกรมประยุก ต์ต่ าง ๆ ให้ ด าเนิ น ไปอย่า งราบรื่ น ถู ก ต้อ งตาม
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้”
มงคล อัศ วโกวิท กรณ์ ให้ความหมายของระบบปฏิ บตั ิ ก ารคือ “กลุ่ ม โปรแกรมงานที่ มี
ความสามารถสู ง เช่ น ช่ วยในการแบ่งปั นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ และควบคุ มจังหวะการ
ทางานของโปรแกรมที่กาลังรันอยูเ่ พื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดและรวมถึงควบคุมซอฟต์แวร์ ระบบ”
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อรพินทร์ ประวัติบริ สุทธิ์ กล่าวว่า “ระบบปฏิบตั ิการ คือซอฟต์แวร์ ชนิ ดหนึ่ งที่อยูต่ รงกลาง
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ มีหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ ดแวร์ ”
ยรรยง เต็งอานวย ให้ความหมายของระบบปฏิบตั ิการคือ “กลุ่มโปรแกรมซึ่ งได้รับการจัด
ระเบี ยบให้ เป็ นส่ วนเชื่ อมโยงระหว่างเครื่ อง และผู ใ้ ช้ โดยจะเอื้ อ อานวยการพัฒ นาและการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ผลที่ดี”
จึงสรุ ปได้ว่าความหมายของระบบปฏิ บตั ิการคือ กลุ่ มโปรแกรมที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อให้มี
หน้าที่เชื่อมโยงและประสานการทางานระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
เอื้ออานวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ (User) เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ รวมถึงทาการจัดสรรทรัพยากร (Resource) ต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อความหมาย
อี ก นั ย หนึ่ งของระบบปฏิ บ ัติ ก าร คื อ โปรแกรมช่ ว ยการท างานของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ความสามารถสู งกว่าซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software) เช่ น ช่ วยจัดการแบ่งปั นการใช้อุปกรณ์
หรื อทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ และควบคุมจังหวะการทางานของโปรแกรมทั้งหลายที่กาลังทางาน
อยูเ่ พื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็ นต้น และกลุ่มโปรแกรมนี้ยงั ครอบคลุมถึงการทางานในส่ วน
ของซอฟต์แวร์ ของระบบด้วย
ระบบปฏิ บ ัติก าร อาจพัฒ นาขึ้ นมาจากซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ ด แวร์ ห รื อเฟิ ร์ มแวร์ ห รื อ อาจ
ผสมผสานกันก็ ได้ โดยเป้ าหมายการท างานของระบบปฏิ บตั ิก ารคื อสามารถช่ วยให้ผูใ้ ช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกสบายใช้งานได้ง่าย
ระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นซอฟต์แวร์ หมายถึง ระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ นโปรแกรมที่ควบคุ มการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิ บตั ิการที่
เป็ นฮาร์ ดแวร์ หมายถึงเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้นมาจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์และเป็ น
ส่ วนหนึ่งของฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ย ระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นฮาร์ดแวร์ สามารถควบคุม
การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้รวดเร็ วกว่าระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นซอฟต์แวร์ แต่มีขอ้ เสี ยคือ มี
ค่าใช้จ่ายสู งกว่าและการปรั บ ปรุ งแก้ไข ระบบปฏิ บตั ิก ารนั้นยุ่งยากหรื ออาจทาไม่ได้เพราะเป็ น
ชิ้ นส่ วนของอุ ป กรณ์ ที่ อาจะต้องสร้ างขึ้ นมาใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายสู ง ส่ วนระบบปฏิ บตั ิ ก ารที่ เป็ น
เฟิ ร์ ม แวร์ หมายถึ ง ระบบปฏิ บ ัติก ารที่ เขี ย นขึ้ นโดยใช้ค าสั่ งไมโคร (Microinstruction) หลาย ๆ
ค าสั่ ง ประกอบขึ้ น เป็ นไมโครโปรแกรม (Microprogram) ซึ่ งเก็ บ ไว้เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ท าให้ มี ค วามเร็ วสู งกว่ า ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป็ น ซอฟต์ แ วร์ แต่ ย ัง ช้ า กว่ า
ระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ การปรับปรุ งแก้ไขระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นเฟิ ร์ มแวร์ ค่อนข้างยาก
และเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยสู ง กว่า ระบบปฏิ บ ัติก ารที่ เป็ นซอฟต์แ วร์ แต่ ก็ ย งั สะดวกกว่า และถู ก กว่าการ
ปรับปรุ งแก้ไขระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นฮาร์ดแวร์
ระบบปฏิบตั ิการ
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หน้ าทีข่ องระบบปฏิบัติการ
ในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร
ทางคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งทั้งสามส่ วนนี้ จะต้องมี ก ารท างานร่ วมกันจะต้องมี ตวั ควบคุ ม ประสานการ
ทางานทั้งสามส่ วนให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจัดการโดยระบบปฏิบตั ิการ หน้าที่หลัก ๆ
ของระบบปฏิบตั ิการมีดงั นี้
1. ติ ด ต่ อ กับ ผู ใ้ ช้ (User Interface) ระบบปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นตัว กลางที่ ท าหน้าที่ เชื่ อ มโยง
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการจะส่ ง
เครื่ อ งหมายพร้ อ มรั บ ค าสั่ ง (Prompt) ออกสู่ จ อภาพเพื่ อ รอรั บ ค าสั่ ง จากผู ้ใ ช้ โ ดยตรง เช่ น บน
ระบบปฏบัติการยูนิกซ์ จะแสดงเครื่ องหมายพรอมรับคาสัง่ เป็ นเครื่ องหมาย “ $ ”
2. ตรวจสอบ ควบคุมอุปกรณ์และการทางานของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ มีหน้าที่ ตรวจสอบ
ความพร้ อมของอุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ และควบคุ ม ดู แลการท างานของอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อให้การ
ท างานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เป็ นไปอย่างถู ก ต้องและสอดคล้องกัน ตัวอย่า งเช่ น กลุ่ ม ค าสั่ ง
ควบคุมอุปกรณ์ รับ -ส่ งข้อมูล (Input-Output Device) ประเภทดิ สก์ไดร์ ฟ และจอภาพเป็ นต้น การ
ควบคุ ม การทางานของโปรแกรมและอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ นี้ รวมถึ งการเอื้ ออานวยให้ผูใ้ ช้ส ามารถใช้
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่ งหน้าที่น้ ี เป็ นส่ วนสาคัญของทุก ๆ ระบบปฏิ บตั ิการของเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก ขนาด ตั้ง แต่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก (Microcomputer) ไปจนถึ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ (Supper Computer) สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ระบบปฏิบตั ิการ
จะทางานแบบง่าย ๆ และทาหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่ซบั ซ้อนมาก เนื่องจากผูใ้ ช้งาน (User) มักจะ
ใช้งานทีละคน สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่จะมีการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากมี
อุปกรณ์ที่ซบั ซ้อนมากกว่าแล้วยังมีผใู ้ ช้งานครั้งละหลาย ๆ คน ดังนั้นจุดประสงค์ของหน้าที่ส่วนนี้
คือการให้ความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. จัดสรรทรัพยากรซึ่ งใช้ร่วมกัน (Shared Resources) ความหมายของหน้าที่น้ ี จะเห็นได้
ชัดในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ มินิคอมพิวเตอร์ หรื อ เมนเฟรมหรื อซุ ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง
จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หรื อเรี ยกว่า ซี พียู
หน่ วยความจา (Memory) อุปกรณ์รับและแสดงผล ฯลฯ ซึ่ งมีสมรรถนะหรื อขนาดใหญ่เกิ นความ
จาเป็ นของแต่ ล ะงาน จึ ง มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรเหล่ า นี้ ร่ ว มกัน ในลัก ษณะของมัล ติ โ ปรแกรมมิ่ ง
(Multiprogramming) หน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ จึงต้องครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้
เพื่ อ ขจัดความขัด แย้ง และจัดการให้ อุป กรณ์ ต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างสอดคล้องกัน โดย
คานึงถึงความยุติธรรมต่อผูใ้ ช้แต่ละคน และประสิ ทธิผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นหลักสาคัญ
ระบบปฏิบตั ิการ
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การจัดสรรทรัพยากรอีกนัยหนึ่งก็คือ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่ถูกใช้ไปในระบบเพื่อให้
โปรแกรมดาเนินการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่ อง เช่น ซี พียู หน่ วยความจา และอุปกรณ์รับและแสดงผล
ข้อมูล เป็ นต้น สาเหตุที่ตอ้ งมีการจัดสรรทรัพยากรเพราะเหตุผลต่อไปนี้
1) ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ มีจากัด ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชดั คือ ซี พียู ในระบบที่มี
ซี พียู เพียงตัวเดี ยวแต่ทางานหลายโปรแกรม ระบบปฏิบตั ิการจะต้องแบ่งสรรการใช้ ซี พียู ให้กบั
ทุกโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
2) ในระบบคอมพิ วเตอร์ มี ทรั พ ยากรอยู่หลายประเภท ระบบปฏิ บตั ิ การจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่กระบวนการ (Process) หรื อโปรแกรมได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
ดังนั้นหน้าที่ สาคัญอีกประการหนึ่ งของระบบปฏิ บตั ิการคือจัดสรรการใช้ทรัพยากรของ
ระบบ เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดถ้าระบบปฏิ บตั ิ การจัดสรรทรั พ ยากรได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ระบบ ก็ ส ามารถประมวลผลโปรแกรมได้ร วดเร็ วและได้ง านเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิ ภาพดี ทรัพยากรหลัก ๆ ที่ ระบบปฏิบตั ิการต้องจัดสรรได้แก่ โปรเซสเซอร์ (Processor)
หรื อซี พี ยู หน่ วยความจา (Memory) อุ ปกรณ์ อินพุ ต/เอาต์พุ ต (Input/Output Device) หรื อเรี ยกว่า
อุปกรณ์ไอ/โอ และไฟล์ขอ้ มูล โดยมีหน้าที่การทางานดังนี้
การจัดการกระบวนการ (Process Management) ซี พียูทาหน้าที่ดาเนินการ (Execute) คาสั่ง
ที่อยู่ในโปรแกรม สาหรับโปรแกรมที่ กาลังดาเนิ นการเรี ยกว่ากระบวนการ ระบบปฏิ บตั ิการทา
หน้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดการกระบวนการคื อ การสร้ างและลบกระบวนการของระบบและ
กระบวนการของผูใ้ ช้ ให้ก ระบวนการหยุด ประมวลผล และให้ กระบวนการประมวลผลต่ อไป
จัดการให้กระบวนการทางานด้วยความสอดคล้องกัน การจัดเตรี ยมกลไกสาหรับการติดต่อสื่ อสาร
ของกระบวนการ และจัดเตรี ยมกลไกการแก้ไข ปัญหาการติดตาย (Deadlock)
การจัดการหน่ วยความจา (Memory Management) หน่ วยความจาเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นที่จดั เก็บข้อมูลและคาสั่งที่จะถู กประมวลผลที่ ซี พียู เป็ นที่เก็บ
ข้อมูล ที่ใช้งานร่ วมกันของซี พียู และอุปกรณ์ ส าหรับอินพุ ตและเอาต์พุต เพื่ อให้การดึ งข้อมู ลมา
ใช้ได้อย่างรวดเร็ ว หน้าที่ ความรั บผิดชอบของการจัดการหน่ วยความจาคื อติดตามการใช้งานใน
หน่ ว ยความจ าส่ วนต่ า ง ๆ ว่ า ใคร ใช้ ท าอะไร ตั ด สิ นใจว่ า จะโหลดกระบวนการใดเข้ า สู่
หน่ วยความจาเมื่อมีหน่ วยความจาว่างและจัดสรรการใช้พ้ืนที่ในหน่ วยความจาเมื่อมีกระบวนการ
จาเป็ นต้องใช้หน่วยความจา
การจัดการระบบอินพุต/เอาต์พุต (I/O System Management) ระบบปฏิบตั ิการถูกออกแบบ
ให้มีหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่ออยูก่ บั คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่ องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีความ
สามารถในการทางานที่ แตกต่างกันทั้งในเรื่ องฟั งก์ชันและความเร็ ว โดยมี หน้าที่ในการจัดการ
ระบบปฏิบตั ิการ
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หน่ วยความจา รวมทั้งบัพเฟอร์ แคช และสพูล (SPOOL) จัดการไดร์ เวอร์ สาหรับการเชื่ อมต่อกับ
อุปกรณ์พ้นื ฐานทัว่ ไป และจัดการกับไดร์ เวอร์ สาหรับอุปกรณ์เฉพาะด้านต่าง ๆ
การจัดการไฟล์ (File Management) เป็ นหน้าที่ที่สาคัญอีกหน้าที่หนึ่ งของระบบปฏิบตั ิการ
โดยที่ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในสื่ อที่แตกต่างกันไป ไม่วา่ เป็ นฮาร์ ดดิส
แผ่นซี ดี แผ่นดี วีดี เทปแม่เหล็ก แฟลชไดรฟ์ และสื่ ออื่ น ๆ ซึ่ งสื่ อแต่ละชนิ ดมี คุณสมบัติและการ
จัดการทางกายภาพเฉพาะแบบ จะถูกควบคุมการทางานโดยระบบปฏิบตั ิการ เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานระบบคอมพิ วเตอร์ น้ ัน การจัดเก็บ ข้อมมู ลในระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบปฏิ บตั ิก ารได้
กาหนดชื่อทางลอจิคว่า “ ไฟล์ ” (File) หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดไฟล์คือ การสร้างและลบ
ทั้งไฟล์ และไดแรกทรอรี การจับคู่ของไฟล์ไปยังสื่ อจัดเก็บข้อมูล และการสร้างไฟล์สารอง

วิวฒ
ั นาการของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิ บตั ิการมี การพัฒนาเปลี่ ยนแปลงมาตั้งแต่เริ่ มต้นสร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์ จนถึ ง
ปัจจุบนั และได้มีการวิวฒั นาการตามเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาโดยตลอด ทาให้เกิดระบบปฏิบตั ิการยุค
ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ งนักวิชาการหลายท่านได้มีการแบ่งยุคของระบบปฏิบตั ิการที่แตกต่างกันบ้างแต่อยูใ่ น
ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน สาหรับการแบ่งยุคของระบบปฏิบตั ิการครั้งนี้ จึงใช้แบ่งตามช่วงเวลา ซึ่ งได้
แบ่งยุคของระบบปฏิบตั ิการออกเป็ น 5 ยุคคือจากยุคที่ 0 ถึงยุคที่ 4 ดังนี้
ยุคที่ 0 ช่ วงทศวรรษ 1940
ระบบคอมพิ ว ตอร์ ใ นยุค แรก ๆ นั้น ไม่ มี ระบบปฏิ บ ัติ ก ารดัง นั้น การใช้ งานบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สั่งดาเนิ นการด้วยคาสั่งภาษาเครื่ องเท่านั้น ซึ่ งผูใ้ ช้จะต้องรู ้และเข้าใจการทางานของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และรู ้ภาษาเครื่ องของคอมพิวเตอร์ เครื่ องนั้นอย่างดี ดว้ ย ดังนั้นคนทัว่ ไปจึ งไม่
สามารถใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้
ยุคที่ 1 ช่ วงทศวรรษ 1950
ก่ อนที่ เริ่ ม จะมี ก ารพัฒ นาระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารขึ้ นมา การใช้งานเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ท างาน
จะต้องสู ญเสี ยเวลาอย่างมากในช่วงการเปลี่ยนงานในขณะที่งานหนึ่งเสร็ จสิ้ นลงและเริ่ มต้นทางาน
ถัดไปซึ่ งท าโดยใช้ค นเป็ นผูเ้ ปลี่ ย นงาน ถ้ามี งานหลาย ๆ งานรออยู่ที่ จะให้ ค อมพิ วเตอร์ ท า ก็
เสี ยเวลาเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี ระบบปฏิ บตั ิการจึงถู กสร้างขึ้นมาเพื่อทางานแบบนี้ แทนคน ซึ่ ง
เรี ย กว่า ระบบประมวลผลแบบกลุ่ ม (Batch Processing System) นั่ น คื อ งานที่ จ ะต้อ งท าการ
ประมวลผลทั้งหมดจะถู กนามารวบรวมกันไว้เป็ นกลุ่มหรื อเรี ยกว่าแบท (Batch) แล้วส่ งให้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ดาเนิ นการทาทีละงานเมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานหนึ่ งเสร็ จจะคืนการควบคุม การ
ทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้กบั ระบบปฏิบตั ิการจากนั้นระบบปฏิบตั ิการ ก็จะทาการเตรี ยม
ระบบปฏิบตั ิการ
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ระบบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อรับงานชิ้นถัดไปที่ระบบปฏิบตั ิการจะเลือกมาทาต่อไป จนกระทัง่
ทาเสร็ จครบทุกงาน ระบบปฏิบตั ิการ ในระบบประมวลผลแบบแบท (Batch Processing) ระบบงาน
จะมุ่งเน้นไปที่ การใช้ประโยชน์ (Utilization)โดยให้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทางานได้เต็มเวลา ลดการ
ว่างงานของซีพียู (Idle Time) เน้นที่การทางานของ ซีพียู เป็ นหลัก
ยุคที่ 2 ช่ วงทศวรรษ 1960
ในยุคนี้ ระบบปฏิบตั ิการ สามารถที่จะทางานในลักษณะหลายโปรแกรมหรื อที่ เรี ยกว่า
มัลติ โปรแกรมมิ่ ง (Multiprogramming) และเป็ นจุดเริ่ มต้นของระบบหลายตัวประมวลผลหรื อที่
เรี ยกว่า มัลติโปรเซสซิ่ ง (Multiprocessing) ในระบบมัลติโปรแกรมมิ่งผูใ้ ช้หลาย ๆ คนสามารถใช้
ทางานบนเครื่ องคอมพิาเตอร์ เดียวกันได้พร้อม ๆ กัน ในการทางาน ซีพียู จะสลับเวลาการประผลแต่
ละงาน โดยที่ในช่ วงเวลาขณะใดขณะหนึ่ ง ซี พียู จะทางานหรื อโปรแกรมของผูใ้ ช้เพียงงานเดียว
ในระยะเวลาอันสั้น และจะสวิตซ์ไปรันงานของคนอื่นจนครบทุก งาน และวนกลับมาใหม่อย่าง
รวดเร็ ว จนผูใ้ ช้แต่ละคนจะไม่สามารถสังเกตได้ จึงเปรี ยบเสมือนว่าต่างคนต่างทางานได้พร้อมกัน
ลักษณะเช่นนี้ เรี ยกว่าการแบ่งเวลา หรื อไทม์แชริ่ ง (Time Sharing) ส่ วนในระบบมัลติโปรเซสซิ่ ง
จะมีซีพียหู ลายตัวช่วยกันทางานพร้อมกันทาให้เพิ่มกาลังการประมวลผลได้อย่างมาก
ระบบเวลาจริ ง หรื อ เรี ย ลไทม์ (Real Time) ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลานี้ เช่ น กัน ระบบ
เรี ยลไทม์ คือระบบที่เมื่อรับอินพุดเข้าไปแล้วสามารถให้การตอบสนองจากระบบอย่างทันทีทนั ใด
ในทางอุดมคติระบบเรี ยลไทม์ คือระบบที่ไม่เสี ยเวลาในการประมวลหรื อเวลาในการประมวลผล
เป็ นศูนย์ แต่ในทางปฏิบตั ิไม่สามารถผลิตเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะนี้ได้ ทาได้แค่ลดเวลาการ
ประมวลผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ อย่างน้อยที่สุดต้องไม่สามารถสังเกต
ความแตกต่างของช่วงเวลาที่ป้อนอินพุตเข้าไปและรับเอาต์พุดออกมา ระบบเรี ยลไทม์น้ ี โดยมากจะ
นาไปใช้ในการควบคุ มกระบวนการต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม สรุ ปได้วา่ ระบบปฏิ บตั ิการยุคนี้
เป็ นระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง แนวคิดการออกแบบระบบจะครอบคลุมไปยังทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อกับการทางานของซี พียู เช่ น ระบบของหน่ วยความจา และอุปกรณ์ ไอ/โอ ดังนั้นการออกแบบ
ระบบปฏิบตั ิการจะเป็ นการจัดสมดุลในการทางานของทรัพยากรให้ทางานได้สอดคล้องกัน และมี
การมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ จ ากฮาร์ ด แวร์ เพื่ อ ตอบสนองงานผูใ้ ช้ (User) ได้ม ากขึ้ น และ
สามารถบริ การผูใ้ ช้หลาย ๆ คนได้สะดวกขึ้นโดยการแบ่งเวลาการใช้งานซี พียูให้แก่ผใู ้ ช้หลาย คน
พร้อมกัน
ยุคที่ 3 ช่ วงกลางทศวรรษ 1960 ถึง ต้ นทศวรรษ 1970
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารยุ ค นี้ ถู ก ออกแบบให้ เป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารอเนกประสงค์ (General
Purpose System) หมายถึง เป็ นระบบที่สามารถใช้กบั งานทัว่ ๆ ไปได้ ไม่เจาะจงลงไปที่ลกั ษณะ
ระบบปฏิบตั ิการ
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งานใดงานหนึ่ ง ซึ่ งผูพ้ ฒั นาโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการต้องให้มีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายจาก
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ จึงพัฒนาระบบปฏิบตั ิการที่ให้ใครก็ได้สามารถใช้ระบบปฏิบตั ิการของเขา
ได้และใช้กบั งานหลายประเภท ส่ งผลให้ระบบปฏิบตั ิการมีขนาดใหญ่และทางานได้ชา้ ลง
ยุคที่ 4 ตั้งแต่ ทศวรรษ 1970 ถึงปัจจุบัน
เทคนิ คการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการในยุคที่ 3 เริ่ มถึ งจุดอิ่มตัว นัน่ คือผูอ้ อกแบบ
โปรแกรมมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและรู ้ถึงวิธีที่จะเขียนโปรแกรม
ให้ มี ก ารท างานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในยุ ค นี้ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารจึ ง ถู ก พัฒ นาให้ มี
ความสามารถในงานพิเศษด้านอื่นเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) มี การใช้งานอย่างแพร่ หลายมากขึ้ น
ในระบบนี้ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นได้โดย
ผ่านทางเทอร์มินอล (Terminal) ชนิ ดต่าง ๆ ซึ่ งต่อเชื่ อมโยงกับเป็ นเครื อข่ายและกระจายไปตามจุด
ต่ าง ๆ เช่ น ระบบเครื อข่ ายภายในท้องถิ่ น (Local Area Network : LAN) ระบบเครื อข่ ายบริ เวณ
กว้าง (Wire Area Network : WAN) และยังมี ค วามสามารถทางด้านระบบฐานข้อมู ล (Database
System) ระบบคอมพิวเตอร์ ได้รวมเอาระบบฐานข้อมูลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ การรับข่าวสาร
ท าได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น โดยการติ ด ต่ อ กั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ผ่ า นทางเครื อข่ า ยสื่ อสารข้ อ มู ล
(Communication Network) การทาระบบฐานข้อมูลอาจทาได้โดยมีระบบฐานข้อมูลอยูร่ วมกันที่จุด
รวมศู น ย์ก ลาง (Centralized) หรื อ อาจจะกระจาย (Distributed) ไปตามเครื่ อ งต่ า ง ๆ ในระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) มีระบบการ
ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) และระบบปฏิ บ ัติ ก ารแบบเวลาจริ ง (Real Time
Operating System)
แนวความคิ ดเรื่ อ งเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ เสมื อน (Virtual Machine) เริ่ ม น ามาใช้ง านอย่า ง
กว้า งขวาง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เสมื อ นนี้ หมายถึ ง การแปลงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ใ ช้อ ยู่ใ ห้
กลายเป็ นเครื่ องคอมพิ วเตอร์ เครื่ องอื่ น โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องยุ่งเกี่ ยวกับ รายละเอี ยดทางด้าน
ฮาร์ ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ อีกต่อไป ผูใ้ ช้สามารถสร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนได้โดยการ
ใช้ระบบปฏิบตั ิการซึ่ งสร้างเอาไว้อยูแ่ ล้วในระบบทัว่ ๆไปทาการจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่นหนึ่ง
หรื อยี่ห้อหนึ่ งให้เสมือนกับเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกรุ่ นหนึ่ งหรื ออีกยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่ งการทางานของ
ระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนจะมี ระบบปฏิ บตั ิการอี กตัวหนึ่ งติดต่อกับผูใ้ ช้และทางานอยู่บ น
ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ อง ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการตัวที่ 2 นี้ จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ถูกสร้างขึ้นให้
เหมื อ นกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารของเครื่ อ งอื่ น ที่ ต้อ งการให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ นั้ นเป็ น ดัง นั้ น
ระบบปฏิบตั ิการ
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คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิ บตั ิการ ตัวแรกจะเปรี ยบเสมื อนเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องใหม่ใน
สายตาของผูใ้ ช้
นอกจากนี้ ระบบปฏิบตั ิการได้พฒั นาขึ้นตามสถาปั ตยกรรมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในยุค
นี้ มี ค อมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ประเภทคอมพิ ว เตอร์ ส่ วนบุ ค คล (Personal Computer : PC) เช่ น
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ (Micro Computer) และคอมพิ ว เตอร์ มื อ ถื อ (Handheld Computer) รวมทั้ง
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ เสมื อ นคอมพิ ว เตอร์ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ พ ัฒ นาขึ้ น มาจึ ง เน้ น การใช้ ง านง่ า ย
สะดวกสบาย เป็ นมิตรแก่ผใู ้ ช้ (User Friendly) โดยที่ใคร ๆ ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้แม้กระทัง่
เด็ก คนชรา และผูพ้ ิการ
ในยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการโฉมใหม่ ที่เรี ยกว่า ระบบปฏิ บตั ิ การก้อนเมฆ
(Cloud Operating System) ทาให้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถพิ เศษไม่ตอ้ งเก็บข้อมู ลไว้ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา ข้อมูลต่าง ๆ ถูกฝากไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ กอ้ นเมฆ (Cloud Computing)
ดังนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องมีสเปคสู งมาก เช่ น เน็ตบุค เป็ นต้น แต่การเรี ยกใช้
ข้ อ มู ล จากระบบคอมพิ ว เตอร์ ก้ อ นเมฆจ าเป็ นต้ อ งใช้ ผ่ า นระบบเครื อข่ า ย นอกจากนี้ ยัง มี
ระบบปฏิบตั ิการบนมือถือ หลายระบบปฏิบตั ิการซึ่งระบบปฏิบตั ิการบนมือถือมีแนวโน้มที่จะมีการ
ใช้อย่างแพร่ หลาย และมีความจาเป็ นต้องใช้กนั โดยทัว่ หน้า

การจัดกลุ่มการทางานของระบบปฏิบัติการ
การจัดกลุ่มการทางานของระบบปฏิบตั ิการตามลักษณะของระบบงานในแต่ละช่วงทศวรรษ
เริ่ มตั้งแต่ 1960 เป็ นต้นไป จัดได้ 5 กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ ม ช่ ว งทศวรรษ 1960 ระบบปฏิ บ ัติ ก ารเน้ น
ประสิ ทธิภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรต่าง ๆ ในการประมวลผล มีการทางานแบบการจาลอง
อุปกรณ์รับส่ งข้อมูลที่เรี ยกว่า สพูลิ่ง (Spooling) เพื่อจัดสมดุลในการทางานของทรัพยากรให้ทางาน
ได้สอดคล้องกัน ทางานเร็ วขึ้น และรอบเวลาทางาน (Turn-Around Time) สั้นลง ระบบปฏิบตั ิการมี
การควบคุมการทางานครั้งละ 1 งาน (Job) แต่ละงานมีได้หลาย ๆ โปรแกรมซึ่ งภายในงานนั้นจะมี
การเรี ยงลาดับของโปรแกรมต่าง ๆ ไว้แล้วโดยสั่งให้ทางานทีละโปรแกรมตามลาดับจนเสร็ จงาน
กลุ่ ม ที่ 2 ระบบมั ล ติ โ ปรแกรมมิ่ ง ช่ ว งต้ น ทศวรรษ 1970 ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารเน้ น
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ประโยชน์ของซี พียู มีการทางานแบบการจัดลาดับความสาคัญให้กบั แต่ล ะ
โปรแกรม สาหรับโปรแกรมที่มีความสาคัญน้อยกว่าต้องยอมเสี ยสละซี พียู เพื่อให้โปรแกรมที่มี
ความส าคั ญ สู งกว่ า ได้ เ ข้ า ท างาน ก่ อ นโดยอั ต โน มั ติ เรี ยกว่ า ให้ สิ ท ธื์ ก่ อ น ( Preemptive)
ระบบปฏิบตั ิการมีการควบคุมการทางานครั้งละ 1 โปรแกรม สามารถมีหลาย ๆ โปรแกรมส่ งเข้ามา
ระบบปฏิบตั ิการ
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ทางานพร้อม ๆ กัน ในขณะที่ทางานระบบปฏิ บตั ิการจะมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้กบั ทุก ๆ
โปรแกรมอย่างคุม้ ค่าและสมดุลย์ ทาให้คอมพิวเตอร์ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มที่ 3 ระบบการแบ่งเวลา ช่วงกลางทศวรรษ 1970 ระบบปฏิบตั ิการเน้นความเร็ วในการ
ทางานของ ซี พียูให้เวลาการตอบสนอง (Response Time) ที่ดีแก่ ผูใ้ ช้หลาย ๆ คนที่ทางานพร้อมกัน
ได้อย่างรวดเร็ วทาให้ผใู ้ ช้รู้สึกเสมือนว่าใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว มีการทางานแบบแบ่งเวลา
ของการใช้ซีพียูเป็ นช่วงสั้น ๆ (Time Slice) และใช้อลั กอริ ทึมกาหนดเวลาราวด์-โรบิน (Round-Robin
Schedule ) จัดการให้แต่โปรแกรมได้ทางานสลับกันครั้งละช่วงเวลาสั้น ๆ จนกว่าจะทางานเสร็ จ
กลุ่ ม ที่ 4 ระบบเวลาจริ ง ช่ วงทศวรรษ 1980 ระบบปฏิ บ ัติก ารเน้น ที่ ก ารประมวลผลใน
ช่ วงเวลาสั้ น ๆ ที่ จากัด ให้ ผ ลลัพ ธ์ ส นองกลับ แบบทัน ที ท ัน ใด ความต้องการของผูใ้ ช้ ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ แบบการประมวลผลให้ ได้ผลลัพธ์ทนั ที ณ เวลานั้น ๆ เมื่อมีการส่ งข้อมูลขนาดเล็ก ๆ
ในเวลาที่ต่อเนื่ องมายังคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบปฏิบตั ิการจะเน้นที่การประมวลผลให้เสร็ จ
สิ้ นของงานหนึ่ ง ๆโดยมีการกาหนดช่วงเวลาที่แน่ นอนในการทางาน ในการคัดเลือกโปรแกรมเข้า
ทางานใช้อลั กอริ ทึมตารางเวลาจริ ง ในขณะที่โปรแกรมกาลังทางานอาจจะถูกแตกให้เป็ นส่ วนย่อย
เรี ยกว่า กระบวนการ ซึ่งสามารถเลือกทาที่บางกระบวนการ เพื่อตอบสนองได้ทนั ตามความต้องการ
ในทุก ๆ ช่วงเวลา
กลุ่ มที่ 5 ระบบประมวลผลกระจาย ช่ วงทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา ระบบปฏิ บตั ิการเน้น
การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (Resource Sharing) คอมพิวเตอร์ ในยุคนี้ มีความต้องการการประมวลผลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ การออกแบบ ระบบปฏิบตั ิการ จึงมองใน
แง่ ก ารใช้ท รั พ ยากรที่ มี อยู่ท้ งั ใกล้และไกล ให้ ส ามารถใช้ร่วมกัน ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี ก าร
ควบคุ ม แบบกระจาย มี ก ารใช้ท รั พ ยากรหลัก ๆ ร่ วมกันรวมทั้ง เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ด้วย อี ก ทั้ง
ทรัพยากร เหล่านี้ ก็ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นพื้นที่เดี ยวกัน สามารถทางานข้ามพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลได้ ใช้
การประมวลผลจากหลาย ๆ โหนด (Node) เพื่อเป็ นการแบ่งปั นทรัพยากร ของระบบใหญ่โดยรวม
จึงเรี ยกว่า ระบบกระจาย (Distributed System)

การทางานแบบ ออฟ-ไลน์
การท างานแบบออฟ-ไลน์ (Off-Line) ใช้ส าหรั บ แก้ปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าของความเร็ ว
อุปกรณ์ที่ทางานร่ วมกันในระบบของคอมพิวเตอร์ ให้สามารถผ่อนหนักเป็ นเบาได้สาหรับการทางน
ในยุค แรก ๆ มี ก ารใช้เทปแม่ เหล็ ก มาแทนเครื่ องอ่ านบัต รหรื อ เครื่ องพิ ม พ์ที่ มี ค วามเร็ ว ต่ ามาก
วิ ธี การคื อ จ าลองข้ อ มู ล จากบั ต รลงบนเทปแม่ เหล็ ก เมื่ อ โปรแกรมต้ อ งการอ่ า นบั ต ร
ระบบปฏิ บตั ิการจะเปลี่ยนไปอ่านจากเทปแทน ส่ วนการพิมพ์จะพิมพ์ลงเทปแม่เหล็กก่อนแล้วจึง
นาเทปนั้นไปถ่ายออกยังเครื่ องพิมพ์อีกที การถ่ายเทข้อมูลผ่านเทปนี้ กระทาได้ 2 วิธีคือ ใช้เครื่ อง
ระบบปฏิบตั ิการ
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อ่านบัตรและเครื่ องพิมพ์ที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษ สามารถถ่ายเทข้อมูลกับเครื่ องอ่านเทปแม่เหล็ก
ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านหน่ วยประมวลผลกลาง ส่ วนอีกวิธีหนึ่ งคือ ใช้อุปกรณ์ มาตรฐานปกติ แต่
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กเป็ นตัวถ่ายข้อมูลแทนที่จะใช้เครื่ องใหญ่
การทางานโดยอาศัยเทปแม่เหล็กนี้ จะต้องได้รับความช่ วยเหลื อจากระบบปฏิ บตั ิการใน
การดาเนินการรับข้อมูลหรื อแสดงผล ในโปรแกรมของผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนไปใช้กบั อุปกรณ์ใดก็ได้
ขึ้นกับความเหมาะสมในการบริ หารระบบ ลักษณะการทางานเช่นนี้เรี ยกว่า อิสระภาพจากอุปกรณ์
ข้อเสี ยของระบบ ออฟ-ไลน์ คื อ โปรแกรมจะต้องผ่านขั้นตอนมากขึ้ น และในการเก็ บ
ข้อมูลลงเทปแม่เหล็กต้องรอให้มีหลาย ๆ โปรแกรมเสี ยก่อน จึงค่อยนาเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใหญ่
ครั้งหนึ่ ง ทาให้ผใู ้ ช้ตอ้ งรอนานขึ้น แม้วา่ ประโยชน์ใช้สอยของหน่ วยประมวลผลกลางจะดีข้ ึนแต่
ถึงอย่างไรก็ตาม การพัฒนาการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้นาแนวความคิดของระบบ ออฟไลน์ มาพัฒนาระบบการส่ งผ่านข้อมูลในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้เร็ วขึ้น

การกาหนดบัฟเฟอร์
การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัว่ ไป หน่ วยรับข้อมูลและแสดงผลจะต้องทางาน
ขนานไปพร้อมกันกับหน่ วยประมวลผลกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ วิธีการคือ ขณะที่ หน่ วย
ประมวลผลกลางประมวลผลข้อมูลจานวนหนึ่ ง หน่วยรับข้อมูลจะรับข้อมูลชุดถัดไปเข้ามาไว้ใน
หน่วยความจา ที่ เรี ยกว่า บัฟเฟอร์ (Buffer) ซึ่ งหากการอ่านข้อมูลแต่ละหน่ วยพอดีกนั อุปกรณ์ ท้ งั
สองประเภทก็ไม่ตอ้ งรอซึ่ งกันและกัน ทาให้ได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ แต่ความเป็ นจริ งไม่ได้เป็ น
เช่นนั้น มักจะเกิดความเหลื่อมล้ า (Mismatch) ของเวลาการทางานสาหรับข้อมูลแต่ละหน่วย ความ
เหลื่ อมล้ านี้ ข้ ึนกับสาเหตุที่สาคัญสองประการคือ อัตราความเร็ วของอุปกรณ์ ต่าง ๆ และประเภท
ของงาน สาหรับสาเหตุแรกนั้น ไม่วา่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภทใด หน่ วยประมวลผลกลางจะมี
ความเร็ วสู งกว่าหน่ วยรับข้อมูลและแสดงผลมาก ๆ แม้วา่ จะมีบฟั เฟอร์ แต่หน่ วยประมวลผลก็ยงั
ต้องรออยูด่ ี ส่ วนสาเหตุประการที่สองนั้น หากเป็ นงานประเภทที่ใช้หน่ วยรับข้อมูลและแสดงผล
มาก ๆ เรี ยกว่าเขตไอ/โอ (I/O Bounded) หน่วยประมวลผลกลางจะทางานน้อย เพราะต้องรอข้อมูล
จากหน่ วยรับข้อมูลหรื อรอให้หน่ วยแสดงผลนาผลที่ได้ไปแสดง ในทานองกลับกัน หากงานเป็ น
ประเภทที่ ใช้ห น่ วยประมวลผลกลางมาก ๆ เรี ยกว่าเขตซี พี ยู (CPU Bounded) ช่ วงเวลาที่ ห น่ วย
ประมวลผลกลางจะว่างก็ลดลงจนอาจถึ งกับไม่ตอ้ งรอ กลายเป็ นว่าหน่ วยรับข้อมูลและแสดงผล
ต้องเป็ นฝ่ ายรอหน่วยประมวลผลกลาง
บัฟ เฟอร์ คื อส่ วนของหน่ วยความจาที่ ใช้คนั่ ระหว่างงานสองงาน ซึ่ งต้องส่ งผ่านข้อมู ล
ระหว่างกัน แต่ มี ความเร็ วในการรั บ และส่ งข้อมู ล ไม่ เท่ ากัน งานทั้งสองนี้ จะร่ วมกันดาเนิ นใน
ลักษณะของผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค (Producer-Consumer) ซึ่ งหากผูผ้ ลิ ตผลิ ตข้อมู ลออกมาเร็ วกว่าที่
ระบบปฏิบตั ิการ
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ผูบ้ ริ โภคจะรับไปใช้ได้ทนั จะเกิดข้อมูลสะสมขึ้น จาเป็ นต้องมีบฟั เฟอร์ เพื่อเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นมา
เร็ วเกิ นไป แต่โดยปกติขนาดของบัฟเฟอร์ ในระบบมีจานวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการนาเอาส่ วนที่
ใช้แล้วมาใช้อีก ลักษณะของบัฟ เฟอร์ ป ระเภทหนึ่ งจึ งออกมาในรู ป วนซ้ าใช้ เรี ยกว่า บัฟ เฟอร์
วงกลม

การพักข้ อมูลหรื อสพูลงิ่
สพูลิ่ง เป็ นการทาอุปกรณ์ เสมือนคือการนาเอาอุปกรณ์ชนิ ดหนึ่ งมาจาลองการทางานเป็ น
อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางานของระบบ ตัวอย่างของการทาอุปกรณ์
เสมือนก็คือ การทาแรมดิสก์ (Ram Disk) โดยเนื้ อที่ส่วนหนึ่งในหน่วยความจาถูกกันไว้เพื่อทาดิสก์
ตัวใหม่ข้ ึนมา การติดต่อควบคุมแรมดิสก์น้ ี จะเหมือนกับการติดต่อควบคุมกับดิสก์ธรรมดาทุกอย่าง
โดยที่ ก ารติ ด ต่ อ ควบคุ ม จะผ่า นโปรแกรมที่ ท าหน้ าที่ จาลองหน่ ว ยความจ าดิ ส ก์ เราอาจเรี ย ก
โปรแกรมนี้ วา่ เป็ นตัวขับอุปกรณ์เสมือนก็ได้ การเก็บข้อมูลลงในดิสก์ตวั นี้ ก็จะเป็ นการเขียนลงใน
หน่ วยความจา แทนที่ จะเขี ยนลงดิ สก์จริ ง ๆ ผลดี ก็คือประหยัดเวลาได้มาก เพราะการเข้าถึงของ
หน่วยความจาเร็ วกว่าของดิสก์มาก ๆ แต่ผลเสี ยคือถ้าเกิดเหตุขดั ข้อง เช่น ไฟฟ้ าดับ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
อยูม่ นแรมดิสก์จะสู ญหายหมด เราสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นได้โดยถ่ายข้อมูลต่าง ๆ
ที่อยูใ่ นแรมดิสก์ลงไปในดิสก์จริ งเป็ นระยะ ๆ
มีก ารท าอุ ป กรณ์ เสมื อ นอี ก ประเภทที่ เป็ นที่ นิ ยมท ากันในระบบใหญ่ ๆ คื อการท าสพู ล
(Simultaneous Peripheral Operation On-Line : SPOOL) ซึ่ งเป็ นการใช้อุปกรณ์ ที่ มี ความเร็ วสู งมา
ทางานแทนอุปกรณ์ที่มีความเร็ วต่า ยกตัวอย่างเช่นการทางานของระบบเครื่ องเมนเฟรม ในการส่ ง
ไฟล์ขอ้ มูลไปให้เครื่ องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษ การทางานของเครื่ องพิมพ์ยงั ช้ามาก เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการทางานของซี พียู บางครั้งซี พียูอาจต้องเสี ยเวลาคอยเครื่ องพิมพ์ต้ งั แต่เริ่ มพิมพ์
จนกระทัง่ เสร็ จนานหลายนาที หรื ออาจถึงชัว่ โมง ถ้ามีกระบวนการหลายกระบวนการต้องการส่ ง
ข้อ มู ล ให้ เครื่ อ งพิ ม พ์ พิ ม พ์ ง านออกมากระบวนการเหล่ า นี้ ก็ ต้อ งรอให้ เครื่ อ งพิ ม พ์ ง านของ
กระบวนการก่ อนหน้านี้ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่ อน ทาให้กระบวนการเหล่ านั้นไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อไปได้ และต้องเสี ยเวลารอนาน
ในแง่ของกระบวนการต่าง ๆ ที่ส่งข้อมูลให้เครื่ องพิมพ์ จะถูกหลอกโดยสปูเลอร์ (Spooler)
ว่าข้อมูลที่ส่งให้น้ นั ได้รับโดยเครื่ องพิมพ์แล้ว แต่ความจริ งแล้วข้อมูลถูกส่ งไปให้ดิสก์ก่อน ดังนั้น
ดิ ส ก์ ต ัวนี้ ก็ จะเป็ นเครื่ อ งพิ ม พ์เสมื อ นของระบบ ท าให้ ก ระบวนการต่ าง ๆ ไม่ ต้องเสี ย เวลารอ
เครื่ องพิ ม พ์จริ ง ๆ ท างานจะเสี ยเวลาเพี ยงแค่ก ารส่ งข้อมู ลให้ดิส ก์เท่ านั้น (ซึ่ งจะมองเห็ นว่าเป็ น
เครื่ องพิมพ์) เนื่ องจากดิ สก์รับส่ งข้อมูลได้เร็ วกว่าเครื่ องพิมพ์หลายเท่า กระบวนการต่าง ๆ จึงไม่
เสี ยเวลารอนานและสามารถทางานต่อไปได้ ดังรู ปที่ 1.1
ระบบปฏิบตั ิการ
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รู ปที่ 1.1 การทางานแบบสพูลลิ่ง

ระบบผู้ใช้ โปรแกรมเดียว
คอมพิวเตอร์ ระบบโปรกรมเดียวสามารถรันโปรแกรมของผูใ้ ช้ได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรม
เท่ า นั้น คอมพิ วเตอร์ ข นาดเล็ ก ๆ ทั่วไป จะมี ก ารท างานเป็ นแบบโปรแกรมเดี ย ว การจัด การ
หน่วยความจาของระบบนี้ค่อนข้างง่าย ดังแสดงในรู ปที่ 1.2
0

OS

พื้นที่ของ os

User

พื้นที่ของผูใ้ ช้
โปรแกรม

a

b
c

รู ปที่ 1.2 การจัดการหน่วยความจาระบบผูใ้ ช้เดียว
ระบบแบ่ งส่ วนของหน่ วยความจาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1. ส่ วนของระบบปฏิบัติการ เป็ นหน่วยความจาที่เป็ นส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ ดังที่ทราบ
กันแล้วว่าระบบปฏิ บตั ิการก็เป็ นโปรแกรมเช่ นกัน ดังนั้นระบบปฏิบตั ิการเองก็ตอ้ งการพื้นที่ใน
หน่ วยความจาส่ วนหนึ่งด้วย โดยทัว่ ไประบบปฏิบตั ิการจะครอบครองหน่ วยความจาที่ชิดริ มด้าน
ใดด้านหนึ่ ง หรื อ 2 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เหลื อเนื้ อที่ ยาวต่อเนื่ องกันเป็ นผืนใหญ่ผืนเดี ยว ในรู ปที่ 1.2
ส่ วนของระบบปฏิบตั ิการจะอยูต่ ้ งั แต่ แอดเดรส 0 ถึง a
ระบบปฏิบตั ิการ
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2. ส่ วนของผู้ใช้ คือส่ วนที่สามารถนาโปรแกรมของผูใ้ ช้ลงไปวางได้ ดังนั้นในส่ วนของ
ผูใ้ ช้คือ หน่วยความจาทั้งหมดที่เหลือจากส่ วนของระบบปฏิบตั ิการในรู ปที่ 1.2 ส่ วนของผูใ้ ช้ซ่ ึ งอาจ
แบ่งต่อไปอีก 2 ส่ วน คือส่ วนที่มีโปรแกรมของผูใ้ ช้ในตาแหน่ งหรื อเรี ยกแอดเดรสที่ a ถึง b และ
ส่ วนที่วา่ งไม่ถูกใช้งาน แอดเดรสที่ b ถึง c
การแบ่งหน่ วยความจาออกเป็ นส่ วนของระบบปฏิ บตั ิการ และส่ วนของผูใ้ ช้น้ ี ใช้ได้กบั
ระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภทเพราะไม่วา่ คอมพิวเตอร์ จะเป็ นแบบใด ระบบปฏิบตั ิการก็ตอ้ งการ
หน่วยความจาส่ วนหนึ่งสาหรับตัวมัน และเหลือที่วา่ งเอาไว้สาหรับให้โปรแกรมของผูใ้ ช้
เมื่ อหน่ วยความจาถู กแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนแล้ว ตัวระบบปฏิ บตั ิการเองจึงจาเป็ นต้องมีวิธีการ
ป้ องกันไม่ให้โปรแกรมของผูใ้ ช้รุกล้ าเข้ามาในส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ ถ้าระบบปฏิบตั ิการปล่อย
ให้ ผูใ้ ช้เข้า มาใช้ พ้ื น ของหน่ ว ยความจ านี้ ได้ โปรแกรมของผู ใ้ ช้ อ าจท าลายตัว โปรแกรมของ
ระบบปฏิบตั ิการให้เสี ยหายจน ระบบปฏิบตั ิการไม่สามารถทางานได้ ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
ป้ อ งกัน เอาไว้ วิ ธี ห นึ่ งที่ นิ ย มใช้ก ัน คื อ สร้ างรี จีส เตอร์ ข้ ึ น มาตัวหนึ่ งในซี พี ยู เรี ย กว่า รี จี ส เตอร์
ขอบเขต (Boundary Register) รี จีสเตอร์ ขอบเขตจะเก็บค่าตาแหน่งของหน่วยความจาที่เป็ นรอยต่อ
ระหว่างส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ และส่ วนของผูใ้ ช้ในรู ปที่ 1.2 คือตาแหน่ ง a เมื่อมีการส่ งคาสั่ง
ไปให้ซีพียู ก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการทางานรุ กล้ าผ่านค่าที่เก็บไว้ในรี จีสเตอร์ ขอบเขตหรื อไม่
เช่ น มี ค าสั่ ง ของผูใ้ ช้ ก ระโดดเข้าไปท างานในแอดเดรสที่ น้อยกว่า a ถ้าเหตุ ก ารณ์ เช่ น นี้ เกิ ดขึ้ น
ระบบปฏิบตั ิการจะหยุดการทางานของโปรแกรมผูใ้ ช้และแสดงข้อความบางอย่างให้ผใู ้ ช้ทราบว่ามี
การล่วงล้ าพื้นที่ของระบบปฏิบตั ิการผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมของตนเอง
ในส่ ว นของระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะมี รู ที น (Routine) ส าหรั บ การท างานบางอย่า งให้ ผู ใ้ ช้
เรี ย กใช้ไ ด้ ท าให้ ผู ้ใ ช้ ไ ม่ ต้อ งเขี ย นโปรแกรมท างานในส่ ว นนี้ เองเพี ย งแต่ เรี ย กรู ที น ที่ มี อ ยู่ ใ น
ระบบปฏิบตั ิการมาใช้ ตัวอย่างของรู ทีนเหล่านี้ เช่น งานทางด้านอินพุต-เอาต์พุต ระบบปฏิบตั ิการ
ของระบบใหญ่ ๆ จะแยกรู ทีนทางด้านอินพุต-เอาต์พุตไว้ต่างหากอีกส่ วนหนึ่ งเรี ยกว่า ไอโอซี เอส
(Input/Output Control System : IOCS) รู ทีนต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกเก็บไว้ในหน่ วยของความจาส่ วนของ
ระบบปฏิบตั ิการ แต่ระบบปฏิบตั ิการมีการป้ องกันตัวเองโดยไม่ยอมให้ผใู ้ ช้รุกล้ าเข้าไปเพื่อแก้ไข
คาสั่งเหล่านั้น ปั ญหานี้ ระบบปฏิ บตั ิการจะยอมให้ผูใ้ ช้เรี ยกใช้รูทีนเหล่านี้ ได้โดยผ่านคาสั่ งเรี ยก
ระบบ (System Call) คาสั่งเรี ยกระบบเป็ นจุดที่ระบบปฏิบตั ิการ ยอมให้โปรแกรมของผูใ้ ช้ขา้ มเข้า
ไปขอใช้โปรแกรมในส่ วนของไอโอซีเอสของระบบปฏิบตั ิการได้ แต่แก้ไขใด ๆ ไม่ได้
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ระบบมัลติโปรแกรมมิง่
การทางานของโปรแกรมส่ วนมากจะเสี ยเวลาไปกับการทางานด้านอินพุต เอาต์พุต ซึ่งเป็ น
งานที่ไม่ตอ้ งใช้ซีพียู ดังนั้น เวลาที่ ใช้ซีพียูจริ ง ๆ มีน้อยมากในระบบโปรแกรมเดี่ ยว ช่ วงเวลาที่
โปรแกรมรอการทางานของรู ทีน ด้านอินพุต- เอาต์พุด ซี พียูจะว่าง (Idle) ไม่ได้ทางานใด ๆ ดังนั้น
ในช่ วงเวลานี้ ถา้ อนุ ญาตให้เอาโปรแกรมอื่นมาใช้งานซี พียูได้ เราก็จะใช้ซีพียูได้คุม้ ค่ากับราคาที่
แพงและความสามารถของมั น จากความคิ ด นี้ จึ ง มี ก ารสร้ า งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถรั น
(Run)โปรแกรมได้หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดี ยวกัน เราเรี ยกระบบการทางานของคอมพิวเตอร์
แบบนี้วา่ ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง หรื อระบบหลายโปรแกรม
เมื่อคอมพิวเตอร์ สามารถรันโปรแกรมได้หลายโปรแกรมพร้อม ๆ กัน จะมีความจาเป็ นต้อง
มีการแบ่งหน่วยความจาออกเป็ นส่ วน ๆ สาหรับแต่ละโปรแกรมเพื่อไม่ให้ปะปนกัน และเพื่อให้รัน
โปรแกรมได้หลายโปรแกรม การทางานของระบบปฏิบตั ิการจะมีความยุง่ ยากซับซ้อนขึ้น นอกจาก
ระบบปฏิบตั ิการจะต้องป้ องกันพื้นที่หน่ วยความจาของตัวเองจากโปรแกรมของผูใ้ ช้แล้ว มันยัง
ต้องป้ องกันพื้นที่หน่วยความจาของแต่ละโปรแกรมจากโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบอีกด้วย
หลัก การของระบบมัล ติ โปรแกรมมิ่ งคื อ การให้ มี โปรแกรมอยู่ในหน่ วยความจาหลัก
พร้อมที่จะถูกประมวลผลหลาย ๆ โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการจะเลือกโปรแกรมมาหนึ่ ง โปรแกรม
ให้หน่วยประมวลผลกลางทาการประมวลผลไปเรื่ อย ๆ ในที่สุดโปรแกรมนั้นอาจจะต้องหยุดคอย
อะไรสักสิ่ งหนึ่ ง เช่ น รอให้พนักงานคุ มเครื่ องใส่ เทปแม่เหล็กเข้าตูเ้ ทป หรื อรอให้อุปกรณ์ อินพุ ต
อ่านข้อมูลชุ ดถัดไปเข้ามา ซึ่ งในลักษณะมัลติโปรแกรมมิ่งนี้ หน่ วยประมวลผลกลางจะไม่อยู่เฉย
โดยระบบปฏิบตั ิการจะเลือกงานอื่นที่พร้อมจะถูกนามาให้หน่วยประมวลผลกลางทาการดาเนิ นการ
ต่อได้ หน่วยประมวลผลกลางจะเปลี่ยนไปทางานที่พร้อมจะให้ทา ทาเช่นนี้เรื่ อย ๆ ไป และในที่สุด
งานแรกที่คา้ งไว้จะกลับมาพร้อมให้ทาอีก เนื่องจากสิ่ งที่รออยูน่ ้ นั ถูกดาเนินการผ่านไปแล้ว ซึ่งเมื่อ
หน่วยประมวลกลางว่าง ก็จะหันกลับมาทางานแรกนั้นต่อไป
Monitor
Job 1
Job 2
Job 3
512 K

Job 4

รู ปที่ 1.3 การจัดหน่วยความจาแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง
ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ

15

ลักษณะของระบบมัลติโปรแกรมมิ่ งนี้ มี ตวั อย่างเห็ นได้ชัดเจนในการทางานโดยทัว่ ไป
เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายสั่งพนักงานขายคนหนึ่งให้ติดต่อกับ ผูจ้ ดั การของบริ ษทั คู่คา้ แห่ งหนึ่ง ขณะที่
พนักงานขายคนนั้นกาลังโทรศัพท์ติดต่อกับผูจ้ ดั การของบริ ษทั คู่คา้ นั้น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผูน้ ้ นั ก็
สามารถทางานอื่น ๆ ก่ อนได้ รอจนพนักงานขายติดต่อได้แล้ว จึงมาคุ ยโทรศัพท์กบั ผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั คู่คา้ นั้น
อาจถื อได้วา่ ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง เป็ นต้นกาเนิ ดของศาสตร์ ทางระบบปฏิ บตั ิการก็ว่า
ได้ เนื่ องจากระบบมัลติโปรแกรมมิ่งไม่วา่ จะเป็ นแบบใดจะซับซ้อนมาก การที่ทางานหลาย ๆ งาน
พร้อม ๆ กัน ระบบปฏิบตั ิการต้องคอยควบคุมและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ เช่น การ
จัดสรรเนื้ อที่ ในหน่ วยความจาหลักที่มีจากัดให้แก่งานเหล่านั้น และต้องสับหลีกงานต่าง ๆ เมื่อมี
งานหลาย ๆ งาน พร้ อ มที่ จ ะท าการประมวลผลและรวมถึ งการจัด การอุ ป กรณ์ รอบข้างให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานสู งสุ ด นอกจากนี้ ความต้องการทรัพยากรของงานต่าง ๆ อาจเกิดความ
ขัดแย้งและสับสนในลักษณะที่ เรี ยกว่า ติดตาย (Deadlock) ซึ่ งระบบปฏิ บตั ิการจาเป็ นต้องหาทาง
ป้ องกันหรื อแก้ไข และเมื่อมีการทางานพร้อม ๆ กันหลายงานก็ตอ้ งคานึงถึงความปลอดภัยของงาน
แต่ละงานเหล่านี้ เป็ นต้น
วิธีการทาให้คอมพิวเตอร์ สามารถทาโปรแกรมได้หลายโปรแกรมมีอยู่หลายแบบ เราจัด
ประเภทของการทามัลติโปรแกรมมิ่งไว้ดงั นี้
1. มัลติโปรแกรมมิ่งแบบแบ่งหน่วยความจา (Partition Multiprogramming)
การทาระบบมัลติโปรแกรมมิ่งประเภทนี้ ในหน่วยความจาจะมีโปรแกรมหลายโปรแกรม
อยู่พร้ อมกันโดยแบ่งหน่ วยความจาเป็ นส่ วน ๆ ในแต่ละส่ วน จะมีโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดี ยว
โปรแกรมต่าง ๆ จะครอบครองหน่ วยความจาแบบต่อเนื่ องในส่ วนที่มนั ครอบครอง ระบบนี้ อาจ
แบ่งแยกต่อไปได้อีก 2 ประเภท
- การแบ่งหน่วยความจาขนาดคงที่
- การแบ่งหน่วยความจาขนาดไม่คงที่
2. มัลติโปรแกรมมิ่งแบบสลับหน่วยความจา (Multiprogramming With Storage Swapping)
ในการทามัลติโปรแกรมมิ่ง โปรแกรมของผูใ้ ช้จะอยูใ่ นหน่วยความจาจนกระทัง่ โปรแกรม
นั้นเสร็ จสิ้ นลง แต่วธิ ี สลับหน่วยความจานี้จะมีลกั ษณะต่างกันออกไปคือ ในขณะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
จะมีโปรแกรมของผูใ้ ช้อยู่ในหน่ วยความจาเพียงโปรแกรมเดี ยว โปรแกรมนี้ จะทางานและอยู่ใน
หน่ วยความจาในระยะเวลาสั้ น ๆ เท่ านั้น จากนั้น ระบบปฏิ บตั ิ การจะนาโปรแกรมออกไปจาก
หน่วยความจา เรี ยกว่า สลับออก (Swapped Out) และนาโปรแกรมใหม่เข้ามาใช้หน่วยความจาและ
ทางานแทน เรี ยกว่า สลับเข้า (Swapped In) โปรแกรมใหม่น้ ี จะอยู่ในหน่ วยความจาเป็ นระยะเวลา
ระบบปฏิบตั ิการ
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สั้ น ๆ เช่ น กัน ระบบปฏิ บ ัติก ารจะท าเช่ น นี้ กับ โปรแกรมทุ ก ๆ โปรแกรมที่ ก าลัง ท างานอยู่ใ น
ขณะนั้น ดังนั้นโปรแกรมต่าง ๆ จะวนกลับ มาทางานหลาย ๆ ครั้ งจนกระทัง่ โปรแกรมเสร็ จสิ้ น
ทางาน

ระบบการแบ่ งเวลา
เป็ นระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาให้ผู ้ใช้หลาย ๆ คนสามารถ
ทางานด้วยการแบ่ งเวลาการใช้ซี พียูโดยการท างานผ่านทางเทอร์ มินัล (Terminal) ซึ่ งเป็ นสถานี
รับส่ งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์ และระบบสามารถจัดสรรหน่วยความจา
ให้ผใู ้ ช้แต่ละคนตามความต้องการของแต่ละงาน
ลักษณะการทางานแบบแบ่งเวลานี้ จะมีเทอร์ มินลั หลาย ๆ ตัว ซึ่ งอาจเป็ นแบบจอทีวีหรื อ
แบบแป้ นพิมพ์ก็ได้ ซึ่ งผูใ้ ช้หลาย ๆ คนสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ พร้อมกันได้ โดยที่ส่วนของ
หน่ วยความจาในคอมพิวเตอร์ จะถู กแบ่งไว้เป็ นส่ วน ๆ ทาหน้าที่บริ การผูใ้ ช้เทอร์ มินลั ตามความ
เป็ นจริ งแล้ว คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทางานพร้อม ๆ กันได้ คือคอมพิวเตอร์ จะทาทีละงานของแต่
ละผูใ้ ช้ โดยแบ่งเวลาการใช้ ซี พียูให้กบั ผูใ้ ช้คนละช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่ งการใช้ระบบแบ่งเวลานี้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเวลาให้กบั ผูใ้ ช้แต่ละเทอร์ มินลั โดยที่เครื่ องทางานเพียง 1/20 วินาที ต่อ
ผู ้ใ ช้ 1 คน ดัง นั้ นผู ้ใ ช้ จึ ง รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ไ ด้ร อคอยการท างานของคอมพิ ว เตอร์ เหมื อ นกับ ได้ใ ช้
คอมพิวเตอร์ พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน
ระบบการประมวลผลแบบแบ่งเวลา โดยคอมพิวเตอร์ จะต้องจัดการสื่ อสารแบบออน-ไลน์
(On-Line) ระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ ผูใ้ ช้ป้อนคาสั่งหรื อโปรแกรมเข้าไปในระบบโดยตรงผ่านทาง
เทอร์ มินัล และระบบจะทาการประมวลผลและตอบสนองทันที โดยปกติคียบ์ อร์ ดถูกใช้ในการ
ป้ อนข้อมูล เครื่ องพิมพ์หรื อจอภาพใช้ในการแสดงผลลัพธ์ เมื่อประมวลผลคาสั่งเสร็ จหนึ่ งคาสั่ง
มันจะค้นหาคาสั่งควบคุมจากผูใ้ ช้คียบ์ อร์ ดซึ่ งเป็ นผูป้ ้ อนคาสั่งและรอการตอบสนองและตัดสิ นใจ
ทาคาสั่งถัดไป ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผูใ้ ช้ ระบบส่ วนใหญ่จะมี การตอบสนองแบบโต้ตอบ
ทันที กบั การสร้ างเอกสาร (Interactive Text Editor) สาหรับโปรแกรม และมีการตอบสนองแบบ
โต้ตอบทันทีกบั การแก้ไข (Interactive Debugger) ข้อมูลหรื อโปรแกรม
ระบบการแบ่งเวลาจะอนุ ญาตให้หลาย ๆ ผูใ้ ช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ตวั เดียวกัน เพราะแต่
ละกิ จกรรมหรื อคาสั่งในระบบประมวลผลแบบแบ่ งเวลาจะสั้น และใช้เวลาในการประมวลผล
สาหรับแต่ละผูใ้ ช้น้อย เพราะมี การสลับการทางานอย่างรวดเร็ วของคอมพิวเตอร์ ทาให้ผูใ้ ช้รู้สึก
เหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์ เพียงคนเดียวในขณะที่คอมพิวเตอร์ กาลังถู กใช้งานโดยผูใ้ ช้คนอื่น ๆ อีก
หลายคน
ระบบปฏิบตั ิการ
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ความคิดเกี่ยวกับระบบการประมวลผลแบบแบ่งเวลาเริ่ มขึ้นในต้นปี 1960 แต่ในขณะนั้น
ระบบการประมวลผลแบบแบ่งเวลายังเป็ นระบบที่ยากและต้นทุนในการสร้างแพง จึงไม่เป็ นที่นิยม
ใช้ จนกระทั้งต้นปี 1970 ระบบการประมวลผลแบบแบ่งเวลาเริ่ มเป็ นที่นิยม กลุ่มนักวิจยั จึงพยายาม
ที่ จะรวมแบทไฟล์กบั ระบบแบ่งเวลาเข้าด้วยกัน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบเป็ นแบทไฟล์
ในช่วงเริ่ มต้นถูกแก้ไขให้เป็ นแบบระบบย่อยของแบบแบ่งเวลา ในขณะเดียวกัน ระบบแบ่งเวลายัง
ถูกรวมเข้ากับระบบย่อยของแบทไฟล์ ปั จจุบนั ระบบส่ วนใหญ่ ถูกประมวลผลทั้งแบบแบทไฟล์
และแบบแบ่งเวลา ถึงแม้วา่ โดยพื้นฐานแล้วจะถูกออกแบบสาหรับผูใ้ ช้คนเดียวหรื อผูใ้ ช้หลายคน
การปฏิ บ ัติ ง านอัน ชาญฉลาดแบบแบ่ ง เวลา เป็ นการท างานแบบขนานของโปรแกรม
หลาย ๆโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการทางานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง โดยทัว่ ไปงานจะ
เก็ บ ไว้ใ นหน่ ว ยความจ าแห่ ง เดี ย ว ซึ่ งต้อ งอาศัย การจัด การป้ อ งกัน หน่ ว ยความจ า และการจัด
ตารางเวลาการทางานของซี พียูเป็ นอย่างดี ดังนั้นเราจึงสามารถประหยัดเวลาสาหรับงานที่สลับเข้า
ออกระหว่างหน่ วยความจาหลักกับ หน่ วยความจาส ารองซึ่ งจะเป็ นการช่ วยรั กษาข้อมู ลและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของหน่ วยความจาหลัก ดังนั้นระบบการทางานแบบมัลติ โปรแกรมมิ่ ง
และระบบแบ่งเวลาจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทาในยุคต่อ ๆ มา

ระบบตอบสนองฉับพลัน
ในงานประมวลผลบางประเภทมี ความต้องการในอัตราตอบสนองสู งมาก นั่นคื อเมื่ อมี
ข้อมู ล เข้าสู่ ระบบเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ จะต้อ งประมวลผลให้ เสร็ จสิ้ น และส่ ง ผลลัพ ธ์ ออกไปให้
รวดเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะงานที่ใช้ระบบประเภทนี้ เป็ นงานที่ วิกฤตในด้านการตอบสนอง
อย่างเร่ งด่ วน ซึ่ งโดยปกติจะมักจะใช้เป็ นการควบคุมเครื่ องจักรกล เพราะการควบคุม ประเภทนี้
ต้องกระทาให้ทนั กับสภาพที่ แปรผันไปในระบบงาน มิ เช่ นนั้นงานจะเสี ยหายได้ ตัวอย่างง่าย ๆ
เช่น การควบคุมน้ าเข้าถัง จะเก็บข้อมูลที่เข้ามาจะเป็ นสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจสอบระดับน้ า (เช่น
ลู ก ลอย) ซึ่ งหากน้ าเต็ม ถังเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ต้องประมวลผลออกเป็ นผลลัพ ธ์ ใ นลัก ษณะของ
สัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมให้เครื่ องสู บน้ าเข้าถังหยุดทางาน
งานประเภทระบบตอบสนองฉับพลับ (Real-Time System) นี้ ค านึ งถึ งอัตราตอบสนอง
เหนือสิ่ งอื่นใด ลักษณะการใช้หน่วยประมวลผลกลางจึงมักจะมีประสิ ทธิ ภาพต่ามาก เพราะหน่วย
ประมวลผลกลางต้องว่างตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ประมวลงานได้ทนั ทีเมื่อมีขอ้ มูลเข้ามา ในลักษณะ
นี้หน่วยงานที่ควบคุม จะกาหนดให้งานประเภทที่มีความสาคัญสู งสุ ดมีสิทธิ์ เข้าใช้คอมพิวเตอร์ ก่อน
งานประมวลผลอื่น ๆ ตัวอย่างของงานประเภทนี้ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลสาหรับการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบดูแลคนไข้ การควบคุมระบบโรงงาน เป็ นต้น
ระบบปฏิบตั ิการ
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ระบบกระจาย
ระบบกระจาย เป็ นการท างานของระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ก ารกระจายการประมวลผล
ระหว่างโปเซสเซอร์ (Processors) หลาย ๆ ตัว มีหลักสาหรับการสร้างระบบบนพื้นฐานที่สาคัญ 2
ประการคือ
1. ระบบคู่ขนานสัมพันธ์แบบแน่น (Tightly Coupled System) คือระบบการประมวลผลที่มี
หลายโปเซสเซอร์ โดยที่แต่ละโปเซสเซอร์ มีการใช้ทรัพยากรหลัก ๆ ร่ วมกัน เช่น หน่วยความจาและ
สัญ ญาณส าหรั บ ควบคุ ม การท างานต่ าง ๆ ของคอมพิ วเตอร์ แต่ ล ะตัว รวมทั้งการติ ดต่ อสื่ อสาร
ภายในของระบบ
2. ระบบคู่ขนานสัมพันธ์แบบอิสระ (Loosely Coupled System) คือระบบการประมวลผลที่
มีหลายโปเซสเซอร์ โดยที่แต่ละโปเซสเซอร์ มีการใช้ทรัพยากรหลัก ๆ ของตัวเองอย่างเป็ นอิสระ คือ
โปเซสเซอร์ ไ ม่ ไ ด้ แ บ่ ง หน่ ว ยความจ าหรื อสั ญ ญาณส าหรั บ ควบคุ ม การท างานต่ า ง ๆ ของ
คอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกัน ทุ ก โปเซสเซอร์ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารซึ่ งกัน และกัน โดยการสื่ อ สารทาง
สายสัญญาณต่าง ๆ เช่น สายความเร็ วสู งหรื อสายโทรศัพท์ หรื อระบบเชื่ อมต่อแบบไร้สาย ระบบนี้
มักจะใช้เป็ นพื้นฐานระบบกระจาย
โปรเซสเซอร์ ในระบบกระจายแต่ละโปรเซสเซอร์ อาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันทั้งขนาด
และหน้าที่ ก ารท างานของโปรเซสเซอร์ อาจรวมถึ งไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดเล็ก เวิร์ก สเตชั่น
มินิคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ทวั่ ไป
เหตุผลสาหรับการสร้างระบบกระจาย ประกอบด้วย
1. การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (Resource Sharing) ในระบบกระจายที่มีสถานีปฏิบตั ิการหรื อ
เรี ยกว่าโหนดเชื่ อมต่อกันหลาย ๆ โหนด ผูใ้ ช้ในแต่ละโหนดสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่ วมกันจาก
โหนดอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่ น ผูใ้ ช้ที่อยู่โหนด A สามารถที่จะใช้เครื่ องพิมพ์จากโหนด B ได้ ใน
ขณะเดี ยวกัน ผูใ้ ช้ที่ อยู่โหนด B สามารถที่ จะเข้าถึ งไฟล์จากโหนด A ได้ โดยทัว่ ไปแล้วการใช้
ทรั พ ยากรร่ วมกันในระบบกระจาย ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารจะต้องมี ก ลไกส าหรั บ การแบ่ งปั น การใช้
ทรั พยากรร่ วมกันจากโหนดระยะไกล เช่ นการใช้ไฟล์ การประมวลผลข้อมู ลในฐานข้อมู ลแบบ
กระจาย การพิมพ์เอกสารจากโหนดระยะไกล การเรี ยกใช้ฮาร์ดแวร์ จากระยะไกล และการใช้คาสั่ง
ปฏิบตั ิการอื่น ๆ
2. การเพิ่มความเร็ วในการประมวลผล (Computation Speedup) ในระบบการประมวลผล
ทัว่ ๆ ไป นั้นสามารถแบ่งส่ วนการทางานของหน่วยประมวลผลออกเป็ นพาร์ ติชนั หลาย ๆ พาร์ ติชนั
แล้วให้แต่ละพาร์ ติชนั ทาการประมวลผลคู่ขนานไปพร้อม ๆ กัน แต่ในระบบแบบกระจายสามารถ
ที่จะใช้วิธีการกระจายการประมวลผลไปยัง โหนดต่าง ๆ แต่ละโหนด โดยให้ทุกโหนดสามารถทา
ระบบปฏิบตั ิการ
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การประมวลผลงานไปพร้อม ๆ กันได้ และยังสามารถสร้างความสมดุลย์ในการทางาน คือถ้าโหนด
ใดมี ง านที่ ต้อ งประมวลผลมากเกิ น ไป งานที่ ร อการประมวลผลอยู่น้ ั นสามารถที่ จ ะย้ายไป
ประมวลผลที่โหนดอื่น ๆ ได้เพื่อให้การทางานเสร็ จเร็ วขึ้น
3. ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ในการทางานของระบบแบบกระจาย ถ้าโหนดใดโหนด
หนึ่ งไม่สามารถทางานได้ โหนดอื่นที่เหลื อนั้นยังสามารถที่จะทางานต่อไปได้ นัน่ คือถ้าโหนดใด
โหนดหนึ่ งมีการหยุดทางานด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทางานของโหนด
อื่น ๆ ที่เหลือ ซึ่ งระบบจะต้องมีกลไกในการตรวจหาโหนดที่หยุดการทางานนั้น ๆ และจะต้องมี
การดาเนินการแก้ไขให้โหนดที่หยุดทางานนั้นสามารถทางานได้ต่อไป
4. การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) เมื่ อ หลาย ๆ โหนดมี ก ารเชื่ อ มต่ อ กัน โดยผ่ า น
เครื อข่ายการติดต่อสื่ อสาร ทาให้ผใู ้ ช้ที่อยูแ่ ต่ละโหนดสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้
เช่น การส่ งเมล์ การโอนถ่ายไฟล์และข้อมูล การเรี ยกใช้งานจากระยะไกล ซึ่ งระบบแบบกระจายมี
ข้อดี คือช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถส่ งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระยะห่ างไกลได้ และช่วยลดข้อจากัด
ของการท างานในระยะไกล นอกจากนั้นยังมี ผลต่ อการท างานในองค์กรในลัก ษณะของการลด
ขนาด (Downsizing) อีกด้วย
เครื อข่ายการติดต่อสื่ อสาร ในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งใน
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน จึงต้องมีการติดต่อสื่ อสาร กันระหว่างระคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เครื อข่ายการสื่ อสาร ตัวอย่างเช่นการติดต่อสื่ อสารบนหน้าต่างหรื อวินโดว์ (Windows) หนึ่ง มีการ
ดาเนินการตั้งแต่แบ่งความถี่ขอ้ มูลหรื อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง วินโดว์ จะมีจานวนสถานี ที่มีการ
ติดต่อซึ่ งกันและกันโดยระบบเครื อข่ายของการติดต่อสื่ อสาร จะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน แต่ละ
สถานี มีโอกาสที่จะเปลี่ ยนข้อมูล ผูใ้ ช้อาจจะเริ่ มจากการโอนถ่ายแฟ้ มข้อมูลหรื อติดต่อซึ่ งกันและ
กันทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Mail) ผูใ้ ช้สามารถส่ งจดหมาย ถึ งผูใ้ ช้คนอื่นที่ส ถานี
เดี ยวกัน หรื อต่างสถานี กนั ในการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีการควบคุ มโดยระบบปฏิ บตั ิการ หรื อ
กล่าวได้วา่ ระบบการกระจาย เป็ นระบบที่ประกอบด้วยสถานีปฏิบตั ิการหรื อโหนด ตั้งแต่ 2 โหนด
ขึ้นไป แต่ละโหนดเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่ วยความจา เป็ นของตัวเอง มีฮาร์ ดแวร์ สาหรับ
การติดต่อสื่ อสารและมีความสามารถในการควบคุม หน้าที่การทางานบางส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ
เพื่อควบคุมระบบการติดต่อสื่ อสารได้ ในแต่ละโหนดอาจจะมีบางโหนดที่มีระบบปฏิบตั ิการของ
มัน เองและอาจวางระบบให้ ส ามารถควบคุ ม ระบบปฏิ บ ัติ ก ารใหญ่ ข องระบบได้ ส าหรั บ การ
ติดต่อสื่ อสาร แสดงให้เห็ นตัวอย่างดังรู ปที่ 1.4 โดยแสดงให้เห็นแผนผังของการติดต่อสื่ อสารของ
ระบบกระจาย ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มของระบบคอมพิวเตอร์ หลายงานหลายขนาด ที่ทาการเชื่ อมต่อ
กันระบบเครื อข่ายการสื่ อสารรวมกัน ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็ นสถานีควบคุมการประมวลผลเรี ยกว่า
ระบบปฏิบตั ิการ
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โฮส ต์ ( Host) และมี เครื อข่ า ยย่ อ ยเรี ยกว่ า เครื อข่ า ยท้ อ งถิ่ น ( Local Area Network : LAN) ซึ่ ง
ประกอบด้วย เครื่ องแม่ข่าย (File Server) และเครื่ องลูกข่าย (Workstation) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน มี
การเชื่อมโยงในเครื อข่ายในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก เช่นระยะไม่เกิน 100 เมตร สาหรับเครื อข่าย
ระยะไกลหรื อเรี ยกว่า “WAN” (Wide Area Network : WAN) เป็ นการเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ายท้องถิ่ น
หรื อโฮสต์หลาย ๆ ส่ วนจากต่างสถานที่เข้าด้วยกัน โดยมีเกตเวย์ (Gateway) เป็ นตัวจัดการเชื่ อมต่อ
ระหว่างเครื อข่ายท้องถิ่ นกับเครื อข่ายระยะไกล ซึ่ งต้องมีโหนดที่ ทาหน้าที่ในการสื่ อสารที่เรี ยกว่า
โปรเซสเซอร์ ควบคุ มการติ ดต่อสื่ อสาร (Communication Processor : CP) เป็ นตัวจัดการส่ งถ่ายข้อมู ล
ระหว่างกัน

รู ปที่ 1.4 การเชื่ อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ แบบระบบกระจาย
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ปฏิบัติการบทที่ 1
1. ให้นกั ศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเสนอระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้ในปัจจุบนั รวมถึง
ระบบปฏิบตั ิการดอส จากนั้นเลือกมา 6 -8 เรื่ องที่จะนามาศึกษาเรี ยนรู ้ เช่น
ระบบปฏิบตั ิการWindows Mac Linux Android เป็ นต้น
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็ น 6-8 กลุ่มละ 4-5 คน กลุ่มละเท่า ๆ กัน ซึ่ งการแบ่งกลุ่มนี้ให้ใช้
ปฏิบตั ิการร่ วมกันตลอดภาคการศึกษา
3. แต่ละกลุ่มทาการศึกษาระบบปฏิบตั ิการที่เลือกไว้กลุ่มละ 1 เรื่ อง ที่ไม่ซ้ ากัน และให้มี 1
กลุ่มศึกษาระบบปฏิบตั ิการดอส
4. สื บค้นพื้นฐานการทางานของระบบปฏิบตั ิการของแต่ละกลุ่มที่เลือกจากทางเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
5. แต่ละกลุ่มนาเสนอและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ระบบปฏิบตั ิการแต่ละชนิด มีจุดเด่น จุดด้อย เหมือนกันและต่างกันอย่างไร

ระบบปฏิบตั ิการ
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คาถามท้ ายบท
1. อธิบายความหมายและหน้าที่ ที่สาคัญของระบบปฏิบตั ิการ
2. ถ้าไม่มีระบบปฏิบตั ิการจะพบปั ญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างไรบ้าง
3. อธิบายการทางานของระบบปฏิบตั ิการ ระบบประมวลผลแบบกระจาย
4. อธิบายการทางานแบบ ออฟ-ไลน์ พร้อมยกตัวอย่าง
5. บัฟเฟอร์ คืออะไร มีประโยชน์ในการทางานในระบบคอมพิวเตอร์ อย่างไรบ้าง
6. อธิ บายการทางานแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง มีขอ้ ดีมีอย่างไร
7. อธิ บายการจัดการหน่วยความจาแบบมัลติโปรแกรมมิ่ง
8. อธิ บายวิธีการของระบบแบ่งเวลา มีขอ้ ดีมีอย่างไร
9. อธิบายข้อดีของระบบกระจาย
10. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้ในปั จจุบนั 3 ชนิ ด แต่ละชนิดมีจุดเด่น
จุดด้อยอย่างไรบ้าง
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