บทที่ 2
โครงสร้ างของระบบปฏิบัตกิ าร
(Operating System Structures)
ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นระบบที่จดั เตรี ยมสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโปรแกรมที่จะดําเนิ นการ
(Executed) ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการจะแบ่งเป็ นโมดูล (Modules) เล็ก ๆ เชิ งตรรกะ และสร้างการติดต่อ
หรื ออินเตอร์เฟซ (Interface) ให้กบั โปรแกรม ภายในระบบปฏิบตั ิการประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่
สร้างขึ้นมาเป็ นกลุ่มเพื่อจัดระเบียบการทํางานของระบบที่แตกต่างกันไป ในบทนี้ เรี ยนรู ้ว่าหน้าที่
ของระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะต้อ งดําเนิ น การอะไร ระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะต้อ งกําหนด และจัดการการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์อย่างไร

ส่ วนประกอบของระบบ
โครงสร้ างระบบที่ ใหญ่ และซับ ซ้อ นของระบบปฏิ บ ัติก ารแบ่ งเป็ นส่ ว น ๆ แต่ ละส่ ว น
กําหนดหน้าที่การทํางานแตกต่างในแต่ละส่ วนของระบบ ในการกําหนดการรับข้อมูล การแสดงผล
ข้อมู ล และฟั งก์ชัน การทํางาน จะเห็ น ว่าแต่ เดิ มไม่ ใช่ ระบบทั้งหมดที่ มีโครงสร้ างแบบเดี ยวกัน
อย่างไรก็ต ามระบบปฏิ บ ัติ ก ารรุ่ น ใหม่ ๆ จะมี ส่ ว นประกอบพื้ น ฐานของระบบเหมื อ น ๆ กัน
ดังต่อไปนี้
การจัดการกระบวนการ
ซี พียู มี การดําเนิ นการโปรแกรมใหม่ ๆ จํานวนมาก ถึ งแม้ว่างานหลักของซี พียูคือการ
ดําเนิ นการโปรแกรมของผูใ้ ช้แต่ซีพียู ก็ตอ้ งมี งานอื่ น ๆ ที่ ตอ้ งทําด้วยเช่ นกัน งานอื่น ๆ เหล่านี้
เรี ยกว่าโปรเซส หรื อกระบวนการเป็ นโปรแกรมที่กาํ ลังอยูใ่ นขณะการดําเนิ นการในซี พียู เช่น งาน
แบท (Batch Job) กระบวนการแบ่ ง เวลา กระบวนการงานระบบ เช่ น การทํา สปู ล ลิ่ ง ก็ เป็ น
กระบวนการด้วย ดังนั้น กระบวนการอาจเป็ นงานหรื อกระบวนการที่แบ่งเวลา ซึ่ งจะกล่าวถึงใน
บทที่ 4 นอกจากนี้ กระบวนการยังสามารถสร้างกระบวนการย่อยและยอมให้ดาํ เนิ นการไปพร้อม ๆ
กัน โดยทัว่ ไปแล้วในการดําเนิ นการกระบวนการจะต้องการใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น
ซีพียู หน่วยความจํา ไฟล์ และอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต เพื่อให้ทาํ งานได้สาํ เร็ จ ทรัพยากรเหล่านี้
จะถูกจัดให้กบั แต่ละกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาและจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ ในขณะที่มนั กําลัง
ดําเนินการ
ตัว โปรแกรมที่ นํามาทํา งานด้ว ยตัว เองไม่ ใ ช่ ก ระบวนการ แต่ เป็ นเอนทิ ตี ที่ อ ยู่นิ่ งเฉย
(Passive Entity) ตัว อย่างเช่ น โปรแกรมที่ เก็ บ อยู่ในดิ ส ก์ร อที่ จ ะนํามาดําเนิ น การที่ ซี พี ยู ในทาง
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ตรงกัน ข้า มกระบวนการที่ เป็ นเอนทิ ตี ที่ ท ํา งานอยู่ (Active Entity) จะมี โ ปรแกรมเคาน์ เตอร์
(Program Counter) ที่บอกถึงคําสั่งถัดไปที่จะถูกดําเนินการ การดําเนิ นการของกระบวนการจะต้อง
ทําอย่างเป็ นลําดับ นั่นก็คืออย่างมากที่สุดจะมีเพียงคําสั่งเดียวของกระบวนการที่ดาํ เนิ นการที่ซีพียู
ในช่ วงของเวลาหนึ่ ง ถึ งแม้ว่าจะมี 2 กระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกันในโปรแกรมเดี ยวกันก็ตาม จะ
พิจารณาว่าเป็ นคนละลําดับกัน
กระบวนการเป็ นงานหน่ วยหนึ่ งที่ตอ้ งทําในระบบ โดยระบบประกอบด้วยกระบวนการ
จํา นวนมาก ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งเป็ นกระบวนการของระบบปฏิ บ ัติ ก าร และส่ ว นที่ เหลื อ เป็ น
กระบวนการของผูใ้ ช้ กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถดําเนินการขนานกันไปได้
ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่จดั การกระบวนการดังต่อไปนี้
- สร้างและลบกระบวนการทั้งหมด ทั้งกระบวนการของระบบและกระบวนการของผูใ้ ช้
- ให้กระบวนการหยุดทํางานชัว่ คราวหรื อทํางานต่อไป
- กําหนดกลไกให้กระบวนการทํางานได้อย่างสอดคล้องกัน
- กําหนดกลไกในการจัดการด้านการติดตาย (Deadlock)
จัดการหน่ วยความจําหลัก
หน่ วยความจําเป็ นศูนย์กลางในการทํางานที่สาํ คัญหน่ วยหนึ่ งของคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะ
เป็ นอาเรย์ขนาดใหญ่ ของคํา หรื อไบต์ ซึ่งแต่ละตัวจะมีตาํ แหน่งหน่วยความจําของตัวเองสามารถที่
จะให้ซีพียู หรื ออุปกณ์ไอ/โอ เรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว ซี พียจู ะอ่านคําสั่งจาก หน่ วยความจําระหว่าง
ในช่วงวงรอบการอ่านคําสั่ง (Instruction-fetch Cycle) และอ่านหรื อบันทึกข้อมูลจากหน่วยความจํา
ซี พียู เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยตรงจากตําแหน่ งในหน่ วยความความจําเท่านั้น เช่ น ซี พียูตอ้ งการ
ข้อมูลจากดิสก์ ขั้นแรกข้อมูลนั้นจะถูกโอนไปสู่ หน่วยความจําหลักก่อน จากนั้นซี พียจู ึงอ่านข้อมูล
จากหน่วยความจําหลัก ณ ตําแหน่งที่จดั เก็บข้อมูลนั้น
สําหรับโปรแกรมที่จะดําเนินการจะต้องติดต่อไปยังตําแหน่งที่แน่นอน (Absolute Address)
ของข้อมูลก่อน แล้วจึงอ่านเข้ามาในหน่ วยความจํา เมื่อโปรแกรมดําเนิ นการประมวลผลมันจะดึง
คําสั่งของโปรแกรมและข้อมูลจากหน่วยความจํามาใช้ เมื่อทําจนสิ้ นสุ ดโปรแกรม หน่วยความจําที่
ถูกใช้ก็จะถูกเคลียให้ว่างเพื่อให้โปรแกรมอื่นก็สามารถเข้าได้ต่อไป ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
และความเร็ วของในการโต้ตอบของคอมพิวเตอร์กบั ผูใ้ ช้ ซึ่ งต้องมีการการจัดเก็บหลาย ๆโปรแกรม
ไว้ในหน่ วยความจําซึ่ งมีรูปแบบในการจัดการหน่ วยความจําหลายรู ปแบบที่แตกต่างกัน ในการ
เลือกรู ปแบบการจัดการหน่ วยความจําสําหรับแต่ละระบบ ขึ้นกับปั จจัยหลายอย่างโดยเฉพาะการ
ออกแบบฮาร์ดแวร์ของระบบ
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ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่จดั การหน่วยความจํา ดังต่อไปนี้
- ติดตามว่าส่ วนของหน่วยความจําปัจจุบนั ถูกใช้หรื อไม่และใช้โดยโปรแกรมไหน
- ตัดสิ นใจว่าจะนํากระบวนการไหนลงสู่หน่วยความจํา เมื่อมีพ้นื ที่วา่ ง
- จัดสรรพื้นที่หน่วยความจําและคืนพื้นที่หน่วยความจําเมื่อมีการร้องขอและใช้งานเสร็ จ
การจัดการหน่ วยความจําสํ ารอง
จุดประสงค์หลักของระบบคอมพิวเตอร์ ก็คือการดําเนิ นการประมวลผล โดยที่โปรแกรม
นั้น จะเรี ย กใช้ ข้อ มู ล จากหน่ ว ยความจําหลัก ในระหว่างการดําเนิ น การประมวลผล เนื่ อ งจาก
หน่ วยความจําหลักเล็กเกิ นกว่าที่ จะบรรจุโปรแกรมและข้อมูลจํานวนมากทั้งหมดอย่างถาวรได้
และเพื่อเป็ นการเก็บรวมกันของข้อมูลทั้งหมดและโปรแกรมที่มีอยูอ่ ย่างถาวร ระบบคอมพิวเตอร์จึง
มี การเตรี ยมพร้ อมของหน่ วยความจําช่ วยสําหรั บ เก็บ สํารองข้อมู ลจากหน่ วยความจําหลัก ใน
ปั จจุบนั นี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ ดิ สก์ เป็ นอุปกรณ์ ที่สําคัญใช้เป็ นหน่ วยความจําสํารองในการ
เชื่อมต่อหน่วยความจําที่ใช้จดั เก็บทั้งโปรแกรมและข้อมูลทั้งหลายรวมทั้งโปรแกรมระบบ (System
Program) ที่ สํ า คัญ ๆ ของระบบปฏิ บ ัติ ก าร เช่ น Compilers, Assemblers, Sort Routines, Editors
เป็ นต้น จะถูกจัดเก็บไว้บนดิสก์ จนกระทัง่ ถูนาํ เข้ามายังหน่วยความจําแล้ว ในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ใช้ดิสก์เป็ นแหล่งต้นกําเนิ ดและเป็ นจุดหมายปลายทางของกระบวนการ ดังนั้น การ
จัดการหน่วยความจําสํารองในดิสก์น้ นั จึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่จดั การหน่วยความจําสํารองดิสก์ดงั ต่อไปนี้
- การจัดการพื้นที่วา่ ง
- การจัดสรรเนื้อที่บนดิสก์
- การกําหนดลําดับการเข้าใช้งานของดิสก์
การจัดการอุปกรณ์ ไอ/โอ
จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ งของระบบปฏิบตั ิการก็คือการปิ ดบังลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผูใ้ ช้ ตัวอย่างเช่น ในระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ จะมีลกั ษณะพิเศษของอุปกรณ์
ไอ/โอที่ ถู ก ปิ ดบัง จากพื้ น ที่ ค วามจุ ข องระบบปฏิ บ ัติ ก ารโดยระบบไอ/โอ ซึ่ งระบบไอ/โอมี
ส่ วนประกอบคือ
- ระบบการเก็บหน่วยความจําชัว่ คราว เช่น บัฟเฟอร์ แคช และพูลิ่ง
- ตัวเชื่อมโยงอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (Device Driver)
- โปรแกรมสําหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ สําหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (Device
Driver) เป็ นที่รู้กนั ดีวา่ มีลกั ษณะเฉพาะตัวของอุปกรณ์ที่มนั ได้มีการกําหนดไว้แล้ว

ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 2 โครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการ

26

การจัดการไฟล์
การจัดการไฟล์ขอ้ มูลเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของระบบปฏิบตั ิการที่สามารถมองเห็นได้ชดั
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก ออปติคอล
ดิสก์ เป็ นต้น ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ต่างก็มีลกั ษณะและรู ปแบบเฉพาะในตัวมันเอง
เพื่อให้ง่ายสําหรับการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบตั ิการจึงกําหนดให้มีรูปแบบ
เป็ นตรรกะ (Logic) เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลให้เป็ นแนวเดียวกัน ระบบปฏิบตั ิการแยกเอาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของอุ ป กรณ์ เก็ บ ข้อ มู ล เหล่ านั้ น มากําหนดเป็ นตรรกะให้ มี ก ารเก็บ ข้อ มู ล นั้น เป็ น
แฟ้มข้อมูลหรื อไฟล์ โดยที่ไฟล์ถูกจัดให้เชื่อมโยงลงบนอุปกรณ์ทางกายภาพโดยระบบปฏิบตั ิการ
แฟ้ มข้อมูลหรื อไฟล์ คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งถูกกําหนดโดย
ผูส้ ร้ างข้อมูลนั้น โดยปกติแล้วไฟล์ หมายถึง โปรแกรม ทั้งที่เป็ นรู ปแบบของโปรแกรมต้นฉบับ
ผลลัพธ์และข้อมูล ไฟล์ขอ้ มูลอาจจะเป็ นตัวเลข (Numeric) ตัวอักษรและตัวเลข (Alpha Numeric)
ไฟล์อาจจะไม่มีรูปแบบ เช่นไฟล์ขอ้ ความ (Text File) หรื ออาจจะมีรูปแบบก็ได้ เช่น ไฟล์ขอ้ มูล ซึ่ ง
มีการกําหนดรู ปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป
ระบบปฏิบตั ิการจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลทั้งหมด เช่น เทป และดิสก์ โดยทัว่ ๆ ไปไฟล์จะ
ถู ก จัด ให้ อ ยู่ในรู ปของไดเรกทอรี (Directory) เพื่ อ ง่ายต่ อการใช้งานด้ว ย เมื่ อมี ผูใ้ ช้ห ลาย ๆ คน
ต้องการเข้าถึงไฟล์ ต้องมีการควบคุมตรวจสอบว่าใครเป็ นผูข้ อใช้ และต้องการทําอะไร ไฟล์น้ นั จึง
จะถูกเข้าถึงได้
ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่จดั การจัดการแฟ้มข้อมูล ดังต่อไปนี้
- การจัดการสร้างและลบไฟล์
- การจัดการสร้างและลบไดเรกทอรี
- การจัดการพื้นฐานกับไฟล์ และไดเรกทอรี
- เชื่อมโยงไฟล์ลงบน หน่วยความจําสํารอง
- สํารองไฟล์ไว้บนสื่ อเก็บข้อมูลที่ถาวร
ระบบการรักษาความปลอดภัย
ในระบบที่มีผใู ้ ช้งานหลายคนและระบบที่ยอมให้มีการเข้าประมวลผลได้พร้อมกัน หลาย
กระบวนการ ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารจํา เป็ นต้อ งมี ก ารป้ อ งกัน ในกิ จ กรรมการประมวลผล หรื อ
กระบวนการที่ อาจเกิ ดการผิดพลาดได้ เช่ น ระบบที่ มีก ารเบิ ก ถอนเงิ น ในสาขาต่ าง ๆ พร้ อมกัน
เป็ นต้น จุ ด ประสงค์ข องหลัก การนี้ จะต้อ งมี ก ลไก ที่ ท ําให้ ม ั่น ใจว่ า ทรั พ ยากรต่ าง ๆ ทั้ง ไฟล์
หน่ วยความจํา ซี พี ยู และทรั พ ยากรอื่ น ๆ จะถู ก ใช้ได้เฉพาะผูท้ ี่ ได้รับ อนุ ญ าตเท่ านั้น เช่ น การ
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กําหนดตําแหน่ งให้กบั หน่ วยความจํา จะต้องมัน่ ใจได้ว่ากระบวนการจะต้องดําเนิ นการภายใน
ตําแหน่งที่กาํ หนดเท่านั้น
คําว่า “ป้องกัน” หมายถึงกลไกที่ใช้ในการควบคุมการดําเนิ นการประมวลผลกระบวนการ
และการควบคุมผูใ้ ช้จากอุปกรณ์ ที่กาํ หนดโดยระบบคอมพิวเตอร์ กลไกนี้ จะระบุคุณสมบัติของ
การควบคุ ม และการป้ อ งกัน นี้ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้โ ดยการตรวจจับ ข้อ ผิ ด พลาดตั้ง แต่
อินเตอร์ เฟสของระบบ ดังนั้นระบบป้ องกันก็คือระบบที่ควบคุมการใช้งานจากผูม้ ีสิทธิ์ และผูไ้ ม่มี
สิ ทธ์
การป้องกัน สามารถที่จะทําให้น่าเชื่อถือได้มากยิง่ ขึ้นด้วยการค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจแอบ
แฝงอยูใ่ นส่ วนของการเชื่อมโยงระหว่างส่ วนประกอบของระบบย่อย ๆ การค้นหาข้อผิดพลาดของ
การเชื่ อ มโยงในช่ ว งแรกๆ สามารถที่ จ ะป้ อ งกัน สิ่ งผิด พลาดที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และทําให้ ระบบ
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น การไม่ มีระบบป้ องกัน ทรัพ ยากรจะไม่สามารถปกป้ องหรื อต่ อต้านการใช้ระบบ
ในทางที่ไม่ถูกต้องได้
เครื อข่ าย
ระบบประมวลผลกระจาย เป็ นระบบที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่ องมีการทํางานอิสระ ไม่มีการ
แบ่งหน่วยประมวลผล หน่วยความจํา หรื อเวลา แต่ละหน่วยประมวลผลจะมีหน่วยความจําเป็ นของ
ตัวมันเอง และจะทําการติดต่อจากเครื่ องหนึ่ งสู่ อีกเครื่ องหนึ่ งโดยผ่านช่ องทางการติดต่อสื่ อสาร
หลายช่องทาง ตัวอย่างเช่ น ช่ องทางบัสที่มีความเร็ วสู ง หรื อผ่านสายโทรศัพท์ หรื อผ่านเครื อข่าย
ไร้สาย ได้มีการแบ่งแยกระบบหน่วยประมวลผลไปตามขนาดและตามหน้าที่ อาจจะประกอบด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ เวริ กส์ เตชัน่ มินิคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่องานขนาดใหญ่
หน่วยประมวลผลในระบบจะเชื่อมผ่านเครื อข่าย ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลายรู ปแบบ การ
ออกแบบเครื อข่ายจะต้องคํานึ งถึงเส้นทางการเดินของข้อมูล จุดเด่นจุดด้อยในการเชื่ อมต่อข้อมูล
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงระบบป้ องกันและรักษาความปลอดภัยจากผูร้ ุ กรานภายนอก
เป็ นต้น ในระบบแบบกระจายในทางกายภาพจะเป็ นการแยกส่ วนของระบบออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
แต่จะมีการเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์ค จะช่วยให้สถานี งานหรื อ เวิร์กสเตชัน่ ต่าง ๆ สามารถใช้ทรัพยากร
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในด้านความเร็ ว ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ระบบประมวลผลกระจาย จะกําหนดให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใช้ทรัพยากรหลายอย่างในระบบ
ได้ตามที่จดั ไว้ให้ การอนุญาตให้เข้าสู่ ระบบเพื่อใช้ทรัพยากรจะมีการคํานวณให้เข้าใช้อย่างรวดเร็ ว
มีขอ้ มูลไว้ให้ใช้มากขึ้น และให้มีการใช้มากขึ้น ระบบปฏิบตั ิการมักจะวางเครื อข่ายให้เข้าสู่ ระบบ
เพื่อใช้ทรัพยากรเป็ นแบบการเข้าใช้แฟ้มข้อมูล ส่ วนรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครื อข่ายเป็ นแบบ
จํากัดวงในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ
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ระบบตัวแปลคําสั่ ง
สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในโปรแกรมระบบของระบบปฏิบตั ิการ ก็คือ ตัวแปลคําสัง่ ซึ่งทําหน้าที่ใน
การในแปลความหมายของคําสั่งที่ผใู ้ ช้สั่งมาให้ระบบ บางระบบปฏิบตั ิการ บนไมโครคอมพิวเตอร์
เช่ น ระบบ MS-DOS และระบบ Macintosh ของ Apple ได้รวมตัว แปลความหมายของคําสั่งอยู่
ภายในระบบ ส่ วนระบบปฏิ บตั ิ การชนิ ด อื่ น โดยเฉพาะคอมพิ วเตอร์ ขนาดใหญ่ จะแยกตัวแปล
ความหมายของคําสัง่ ออกไปเป็ นโปรแกรมพิเศษ ซึ่งจะเริ่ มทํางานเมื่อผูใ้ ช้ logs on เข้ามาใช้งาน
คําสั่งหลาย ๆ คําสั่งป้ อนเข้าระบบปฏิบตั ิการ โดยใช้คาํ สั่งควบคุม (Control Statements)
เมื่ อเริ่ มงานใหม่ ในระบบแบท หรื อเมื่ อมี ผูใ้ ช้ logs on เข้ามาโปรแกรมที่ อ่านและแปลคําสั่งจะ
ทํางานทันทีโดยอัตโนมัติ โดยมีหน้าที่รับคําสัง่ ถัดไปแล้วก็ทาํ ตามคําสัง่
ระบบปฏิบตั ิการโดยส่ วนมากจะแบ่งการทํางานตามการแปลของคําสั่ง โดยผูใ้ ช้ส่วนใหญ่
เลือกแบบที่ใช้ง่าย (User Friendly) เช่นในตัวแปลคําสั่งของ Macintosh ซึ่ งมีเมนูและหน้าต่างแสดง
คําสั่ง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปไอคอน การเรี ยกใช้คาํ สั่งใช้เมาส์ใช้ช้ ีไปที่ไอคอนบนจอ การกดปุ่ มคลิกที่
เมาส์ จะเป็ นการเปิ ดโปรแกรมให้ทาํ งานโดยเลือกไฟล์หรื อเลือกคําสัง่ จากเมนู
สําหรับระบบปฏิบตั ิการที่ใช้งานยากสลับซับซ้อนก็ยงั มีผใู ้ ช้ที่ชอบอีกกลุ่มหนึ่ง คําสัง่ จะถูก
พิมพ์โดยใช้แป้ นพิมพ์และแสดงผลคําสั่งที่พิมพ์บนหน้าจอ กดปุ่ ม Enter เพื่อบอกว่าคําสั่งสิ้ นสุ ด
แล้วพร้อมที่จะทํางาน ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์จะทํางานแบบนี้

บริการของระบบปฏิบัตกิ าร
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารจะทํา การกํา หนดสภาพแวดล้อ มให้ กั บ โปรแกรมที่ ก ํา ลัง ทํา งาน
ระบบปฏิบตั ิการจะจัดหาโปรแกรมและให้ผใู ้ ช้ได้ใช้โปรแกรมต่าง ๆ เหล่านั้น การใช้งานที่พิเศษ
แต่ละระบบปฏิบตั ิการจะมีการบริ การที่แตกต่างกันไป แต่จะมีแนวทางที่เหมือนกันคือจะทําให้
สะดวกกับโปรแกรมเมอร์ผใู ้ ช้ใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ ว โดยทัว่ ไปจะมีการบริ การพื้นฐานต่อไปนี้
- จัดการให้โปรแกรมดําเนิ นการ (Program Execution) เป็ นบริ การพื้นฐานที่ระบบจะต้อง
สามารถโหลดโปรแกรมเข้าไปไว้ในหน่ วยความจําและรั นโปรแกรมได้ โดยโปรแกรมจะต้อง
สามารถจบการทํางานได้ในตัวมันเอง ซึ่งอาจเป็ นปกติหรื อไม่ปกติ
- การจัดการกับอินพุตและเอาท์พุต (I/O operation) ในการดําเนิ นการของโปรแกรมอาจจะ
ขอใช้ไอ/โอซึ่ งมีการใช้ไฟล์หรื ออุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต อุปกรณ์ที่พิเศษบางอย่างต้องมีคาํ สั่ง
พิเศษช่วย เช่ น การกรอเทปกลับบนเครื่ องขับเทป หรื อต้องการให้จอภาพว่างเมื่อเริ่ มทํางาน แต่
ผูใ้ ช้โปรแกรมไม่สามารถจัดการกับไอ/โอได้โดยตรง ดังนั้นระบบปฏิบตั ิการจะต้องจัดหาวิธีการ
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จัดการเพื่อให้โปรแกรมทํางานได้ โดยที่ ระบบปฏิบตั ิการ จะให้ใช้ได้โดยผ่านทางคําสั่งเรี ยกระบบ
ของระบบปฏิบตั ิการ
- การจัดการระบบไฟล์ (File System Manipulation) ระบบไฟล์จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจ
อาจจะเห็นได้ชดั ซึ่ งโปรแกรมจําเป็ นต้องอ่านและเขียนลงในไฟล์ พวกเขาจําเป็ นต้องสร้างและลบ
ไฟล์โดยอาศัย การจัดการระบบไฟล์
- การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (Communication) การทํา งานอาจะมี เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระบวนการ
จําเป็ นต้องเปลี่ ยนข้อมู ลกับ กระบวนการอื่ น ซึ่ งจะมี อ ยู่ 2 ทางคื อ ทางแรก การติ ด ต่ อ ระหว่าง
กระบวนการที่ทาํ งานบนคอมพิวเตอร์ เดียวกัน ทางที่สอง การติดต่อระหว่างกระบวนการที่ทาํ งาน
บนคอมพิวเตอร์ ต่างที่กนั โดยผ่านระบบเครื อข่าย การติดต่ออาจจะเป็ นการใช้หน่ วยความจําร่ วม
หรื อโดยเทคนิ คทัว่ ไปของการส่ งผ่านข้อมูล ซึ่ งในจุดนี้ ระบบปฏิบตั ิการจะควบคุมการย้ายข้อมูล
ระหว่างกระบวนการ
- การตรวจหาข้อผิดพลาด (Error Detection) ระบบปฏิบตั ิการมีความจําเป็ นที่จะต้องรู ้เรื่ อง
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขณะทํางาน ข้อผิดพลาดอาจจะเกิดในซี พียู หรื อหน่วยความจําหรื อเกิด
บนฮาร์ ดแวร์ เช่ น หน่ วยความจําเกิ ดผิดพลาดหรื อกําลังส่ งไม่พอในอุปกรณ์ อินพุตและเอาท์พุต
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารอาจจะเหมาะกับ การปฏิ บ ัติ ง านที่ ถู ก ต้อ งและมี ค วามเม่ น ยํา ในการคํานวณ
นอกจากนั้นหน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการไม่ใช่เพื่อช่วยผูใ้ ช้ แต่ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพของการจัดการ
ของระบบ
- การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) เมื่อมีผใู ้ ช้หลายคนหรื อหลายงานดําเนินการ
ประมวลผลในเวลาเดี ยวกัน ทรัพยากรจะต้องถูกแบ่งกันใช้ในระบบมีทรัพยากรหลายชนิ ดแต่มี
จํานวนจํากัด จะถู ก จัด การแบ่ งปั น ให้กับ กระบวนการต่ าง ๆ โดยระบบปฏิ บ ัติ ก าร เช่ น ซี พี ยู ,
หน่ วยความจําหลัก และหน่ วยความจําสํารองที่เก็บไฟล์ ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการจะมีรหัสพิเศษในการ
จัด สรรทรั พ ยากรเหล่ านั้น ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ถู ก จัด สรรแล้ว จะมี ต ารางสถานะแสดงการใช้ เมื่ อ
กระบวนการใช้เสร็ จจะต้อ งปลดปล่ อ ยทรั พ ยากรนั้น บางครั้ งอาจะมี ก ารร้ องขอให้ ป ลดปล่ อย
ทรัพยากรทั้งที่ยงั ใช้ไม่เสร็ จงานเพื่อนําไปจัดสรรให้กระบวนการที่มีความจําเป็ นมากกว่า ในการที่
จะใช้ซีพียูให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ระบบปฏิบตั ิ การจะมีตารางงานประจําของซี พียูเก็บในรายการ
บัญชี เวลาการทํางานประจําของซี พียู การทํางานของกระบวนการจะมีรีจิสเตอร์ เก็บสถานะและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้มีการจับจองเอาไว้
- การบัญชี (Account) ระบบต้องการที่จะเก็บรักษาร่ องรอยของผูใ้ ช้ว่ามีการใช้ทรัพยากร
ไปมากน้อยเพียงไร และชนิดของทรัพยากรที่ใช้จึงทําการบันทึกสําหรับสะสมสถิติการใช้ทรัพยากร
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสําหรับทําการวิจยั ที่จะปรับปรุ งระบบการให้บริ การของเครื่ องคอมพิวเตอร์
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- การป้ องกัน (Protection) การเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผใู ้ ช้หลายคน ต้องมีการ
ควบคุมการใช้ เมื่องานแต่ละงานทําการดําเนินการประมวลผลในเวลาเดียวกัน มันจะทําได้เพียงครั้ง
ละ 1 งานเท่ านั้น งานอื่ น ๆ ไม่ ส ามารถที่ จะเข้าไปแทรกระหว่างงานที่ ก าํ ลังดําเนิ น การได้ การ
ป้ องกันจะต้องมีการตรวจเช็คพารามิเตอร์ ท้ งั หมดที่ผ่านเข้าสู่ ระบบ และทําให้มนั่ ใจว่าการเข้าถึง
ทรัพยากรของระบบที่จะถูกควบคุม ความปลอดภัยของระบบจากบุคคลภายนอกเป็ นสิ่ งสําคัญ เช่น
ความปลอดภัยในตอนเริ่ มทํางานกับผูใ้ ช้จะต้องมีการระบุรหัสผ่าน จึงจะยอมให้เข้าถึงทรัพยากรได้

การสั่ งการระบบ
การสั่งการระบบหรื อคําสั่งเรี ยกระบบ (System Call) เป็ นตัวเชื่ อมโยงระหว่างการทํางาน
ของโปรแกรมและระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งการสั่งการนี้ กล่าวโดยทัว่ ไป ก็คือ คําสั่งภาษาแอสแซมบลี
(Assembly) และโดยปกติเอามาจากนักเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
บางระบบอาจจะยอมให้คาํ สั่งเรี ยกระบบทํางานโดยทันทีจากภาษาโปรแกรมระดับสู ง ใน
บางกรณี ที่สั่งให้เข้าสู่ ภาวะปกติจะคล้ายกับการกําหนดหน้าที่การทํางาน หรื อสั่งให้ทาํ งานแบบ
โปรแกรมย่อย (Subroutine) อาจจะทําให้เกิดคําสั่งพิเศษที่ใช้ทาํ งานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเกิดจากคําสั่ง
เรี ยกระบบ หรื อคําสั่งเรี ยกระบบอาจจะทํางานแบบภายในสาย (in-line) โดยทันที ผูใ้ ช้ส่วนมาก
ไม่ได้คาํ นึ งถึงรายละเอียดการทํางานของตัวอุปกรณ์ เพราะอย่างไรก็ตามระบบปฏิบตั ิการมีระบบ
สนับสนุ นจัดเตรี ยมการติดต่อกับอุปรณ์ ต่าง ๆ ไว้แล้ว การสั่งการระบบมีการควบคุมการทํางาน
หลาย ๆ หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
การควบคุมกระบวนการและงาน (Process and Job Control)
โปรแกรมที่จะดําเนิ นการประมวลผลจะต้องถูกนําเข้ามาอยู่ในหน่ วยความจํา คําสั่งเรี ยก
ระบบมีการควบคุมโดยที่ในขณะที่โปรแกรมที่กาํ ลังดําเนิ นการประมวลผลระบบจะต้องสามารถ
หยุดการการดําเนิ น การของโปรแกรมได้ในภาวะปกติ คือ โปรแกรมทํางานเสร็ จ หรื อหยุด การ
ดําเนิ นการของโปรแกรมได้ในภาวะไม่ปกติคือ โปรแกรมยังทํางานไม่เสร็ จแล้วมีการติดต่อจาก
ระบบให้ ห ยุ ด ประมวลผลด้ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ในการดํา เนิ น การของโปรแกรมอาจจะพบ
ข้อผิดพลาดเกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี ระดับของความผิด พลาดว่าอยู่ในระดับตํ่าหรื อสู งซึ่ งอาจจะถู กให้ห ยุด
ดําเนิ นการในภาวะปกติหรื อไม่ปกติข้ ึนกับระดับของความผิดพลาด ถ้าระดับที่ 0 เป็ นการหยุดแบบ
ปกติ ซึ่งระดับความผิดพลาดนี้เป็ นตัวกําหนดให้ระบบสัง่ การทํางานได้อย่างอัตโนมัติ
ในขณะที่ระบบกําลังดําเนิ นการประมวลผลโปรแกรมหนึ่ งอาจจะต้องมีการนําโปรแกรม
อื่น ๆ เข้ามาและดําเนิ นการ หรื ออาจะยอมให้ตวั แปลคําสั่งดําเนิ นการโปรแกรมโดยตรง เช่นผูใ้ ช้
พิมพ์คาํ สั่งเข้ามาทางแป้ นพิมพ์ การคลิ๊กเมาส์ หรื อ ทํากลุ่มคําสั่งแบท การควบคุมการดําเนิ นงาน
ต้องมีการยอมให้โปรแกรมเดิมดําเนินการต่อไปพร้อมกันกับโปรแกรมใหม่
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เมื่ อมี โปรแกรมดําเนิ น การสิ้ น สุ ดลง จะมี การควบคุ มถึ งการส่ งกลับของโปรแกรมโดย
จําเป็ นต้องบันทึกขบวนการต่าง ๆ ของโปรแกรมลงหน่ วยความจําสํารองขณะออกจากโปรแกรม
ระบบมี กลไกจัดการในการที่ มีโปรแกรมเรี ยกใช้โปรแกรมอื่น โปรแกรมทั้งสองจะต้องทํางาน
สอดคล้องกัน หรื อขณะที่โปรแกรมกําลังประมวลผลอาจจะมีการสร้างงานใหม่ หรื อ กระบวนการ
ใหม่ ๆ โดยที่ระบบสามารถควบคุมการประมวลผลโปรแกรมเหล่านั้นให้ทาํ งานควบคู่กนั ไปหรื อ
อาจจะมีบางงานทํางานเสร็ จก่อน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่สําคัญของระบบที่ตอ้ งควบคุมเสมอในการสร้าง
กระบวนการใหม่และเมื่อเสร็ จกระบวนการ
ในการสร้างงานใหม่หรื อกระบวนการใหม่ หรื อการที่ มีกลุ่มของงานหรื อกระบวนการ
กําลังดําเนิ นการอยูร่ ะบบจะต้องสามารถควบคุมการทํางานจนสําเร็ จ และการควบคุมนี้ รวมถึงการ
เรี ยกใช้ และการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู ปแบบของงาน หรื อกระบวนการ คืออ่านสถานะ
ของกระบวนการ และปรับปรุ งสถานะของกระบวนการ รวมทั้งจัดลําดับการทํางานให้ดาํ เนิ นการ
ตามลําดับสิ ทธิ์ งานที่มีสิทธ์ก่อนจะเข้าทําก่อน งานหรื อกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมา ถ้าพบว่ามัน
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตอ้ งการใช้อีกต่อไป ต้องการให้มนั จบการดําเนินการ
ถ้าในระบบมีการสร้างงานหรื อกระบวนการใหม่ข้ ึนมา จะต้องรอให้งานหรื อกระบวนการ
ที่ทาํ อยูส่ ร็ จก่อน เป็ นช่วงเวลาที่จาํ เป็ นต้องรอเพื่อเข้าใช้ ซีพียู (Wait Time) หรื อบางครั้งอาจจะมีการ
รออย่างอื่นอีกเช่นรอการเข้าทําไอ/โอ (Wait Event) และเมื่อถึงเวลาที่งานหรื อกระบวนการจะได้เข้า
ดําเนินการจะรอสัญญาณเตือน (Signal Event) ให้เข้าทํา
ระบบหลายระบบต้องมีระบบสั่งการเพื่อที่จะจัดสรรพื้นที่หน่วยความจําสําหรับโปรแกรม
หรื องานที่จะดําเนินการประมวลผล ดังนั้นกระบวนการต่าง ๆ ที่จะดําเนินการประมวลผลจะต้องถูก
อ่านเข้ามาไว้ในหน่วยความจําตามตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรร เมื่อดําเนินการเสร็ จสิ้ น กระบวนการ
หรื องานพื้นที่ หน่ วยความจําเหล่านั้นจะต้องคืนให้แก่ระบบเพื่อนําไปจัดสรรให้แก่กระบวนการ
หรื องานอื่น ๆ ต่อไป
การจัดการไฟล์ (File Manipulation)
หลาย ๆ ระบบจะมี ก ารจัด การไฟล์ธ รรมดาที่ เหมื อ นกัน โดยเรี ย กการจัด เก็ บ สิ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ว่าไฟล์ สิ่ งแรกที่จดั การคือ การสร้างและลบไฟล์ได้ การดําเนิ นการต่าง ๆ กับไฟล์
สิ่ งที่แต่ละระบบจะต้องรู ้คือชื่ อของไฟล์ และบางครั้งอาจะต้องการใช้คุณสมบัติ (Attributes) ของ
ไฟล์ เมื่อจะดําเนิ นการอ่านหรื อบันทึกไฟล์ หรื อย้ายตําแหน่ งในไฟล์จะต้องทําการเปิ ดไฟล์เพื่อทํา
การกําหนดบัฟเฟอร์ และตัวชี้ตาํ แหน่งสําหรับทํางานของไฟล์โดยให้ตวั ชี้ตาํ แหน่งชี้ที่ตาํ แหน่งแรก
ในไฟล์ และเมื่ ดาํ เนิ นการต่าง ๆ บนไฟล์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจะต้องทําการปิ ดไฟล์เพื่อให้ขอ้ ใน
บัฟเฟอร์บนั ทึกลงไฟล์ท้ งั หมดและยกเลิกการใช้บฟั เฟอร์ดว้ ย
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สําหรั บ การดําเนิ น งานบนไฟล์แ ละไดเร็ ก ทอรี สามารถกําหนดค่ า ได้ห ลาย ค่ าที่ เป็ น
คุณสมบัติของไฟล์และไดเร็ กทอรี เช่ นคุณสมบัติของไฟล์ จะมีชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ขนาด
ตําแหน่ งที่ เก็บ การป้ องกันและการเข้าถึ ง เป็ นต้น และบางครั้งก็ตอ้ งรี เซ็ ตคุ ณ สมบัติของไฟล์ถา้
จําเป็ น โดยทัว่ ไปมี 2 ระบบ ที่จะดําเนิ นงานไฟล์คือ อ่านคุณสมบัติไฟล์ (Get File Attribute) และ
ตั้งค่าคุณสมบัติไฟล์ (Set File Attribute)
การจัดการอุปกรณ์ (Device Management)
กระบวนการที่กาํ ลังดําเนิ นการประมวลผลจําเป็ นจะต้องใช้ทรัพยากรซึ่ งเมื่อเริ่ มต้น ระบบ
จะทําการจัดสรรให้แล้วแต่เมื่ อประมวลผลไปเรื่ อย ๆ อาจต้องใช้ท รั พ ยากรเพิ่ มเพื่ อให้เกิ ดการ
ทํางานต่อเนื่ องถ้าระบบมีทรัพยากรให้ได้ตามต้องการกระบวนการนั้นจะสามารถดําเนิ นการต่อไป
แต่ถา้ ระบบยังไม่มีทรัพยากรให้กระบวนการนั้นต้องรอก่อนยังไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้
ทรัพยากรบางอย่างสามารถใช้งานร่ วมกันได้หลาย ๆ กระบวนการ เช่ น ไฟล์ ทรัพยากร
บางอย่างจะใช้ได้เพียงกระบวนการเดียวเช่น อุปกรณ์ประเภท หน่วยความจํา เครื่ องพิมพ์ และอื่นๆ
เป็ นต้น ซึ่ ง ถ้ามี ห ลายกระบวนการของผูใ้ ช้ในระบบขอใช้อุปกรณ์ ตวั เดี ยวกันซึ่ งมี จาํ นวนจํากัด
ระบบมีวิธีจดั การโดยกําหนดให้กระบวนการที่ตอ้ งเรี ยกใช้อุปกรณ์ใดจะต้องส่ งการขอใช้ (Request)
อุปกรณ์ก่อนเพื่อให้ระบบจัดสรรให้ ถ้ากระบวนการเลิกใช้อุปกรณ์ จะต้องปล่อย (Release) อุปกรณ์
นั้น เมื่ออุปกรณ์มีการถูกเรี ยกใช้โดยกระบวนการใดและได้รับการจัดสรร (Allocated) กระบวนการ
สามารถดําเนิ นการอ่าน บันทึก ย้ายตําแหน่ งในอุปกรณ์น้ นั ได้ ในความเป็ นจริ งทั้งอุปกรณ์ ไอ/โอ
และไฟล์ เป็ นสิ่ งมีจาํ นวนมากเกินไปที่ระบบปฏิบตั ิการจะผสานเข้าด้วยกันดังนั้นอุปกรณ์ ไอ/โอ
และไฟล์จึงถูกระบบปฏิบตั ิการให้ติดต่อในเชิงตรรก (Logical Attach) และยกเลิกการติดต่อในเชิ ง
ตรรก (Detach Devices) ด้วย
การบํารุ งรักษาข้ อมูล (Information Maintenance)
รบบปฏิ บ ัติ ก ารมี ค าํ สั่ ง เรี ย กระบบพื้ น ฐานอยู่ม ากที่ ใ ช้ส่ งผ่านข้อ มู ล ระหว่า งผูใ้ ช้ง าน
โปรแกรมกับระบบปฏิบตั ิการ เช่น ระบบส่ วนมากจะมีคาํ สั่งเรี ยกระบบไว้เพื่อส่ งคืนเวลาและวันที่
ปั จจุบนั ส่ วนคําสั่งเรี ยกระบบอื่น ๆ อาจใช้ในการส่ งคืนข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เช่น จํานวนของผูใ้ ช้
ปั จจุบนั รุ่ น (Version) ของระบบปฏิบตั ิการ จํานวนพื้นที่ว่างในหน่วยงานความจํา หรื อพื้นที่ว่างใน
ดิสก์และอื่น ๆ
นอกจากนั้น ระบบปฏิ บตั ิ การจะเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับงานของระบบและขั้นตอนทั้งหมด
คําสั่งเรี ยกระบบจะเข้าถึงข้อมูลนี้ ได้ โดยปกติจะมีการเรี ยกให้รีเซ็ตตัวมันเองได้คือรับและจัดการ
กําหนดคุณสมบัติของกระบวนการ
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การติดต่ อสื่ อสาร (Communication)
มีรูปแบบการสื่ อสารแบบธรรมดาอยู่ 2 แบบ คือ รู ปแบบแรกการส่ งผ่านข้อความข้อมูล
จะถูกแลกเปลี่ยนในกระบวนการสื่ อสารได้อย่างง่ายดายโดยระบบปฏิบตั ิการ ในการติดต่อสื่ อสาร
จะต้องทําการเปิ ดช่องทางการติดต่อให้เชื่อมกันก่อนโดยต้องรู ้ชื่อของผูต้ ิดต่อสื่ อสารอื่นและต้องรู ้
กระบวนการอื่นที่ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เดียวกันหรื อบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่ง สําหรับ
คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องในเครื อข่ายจะต้องมีชื่อโฮสต์ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป เหมือนกับที่แต่ละ
กระบวนการต้องมีชื่อกระบวนการที่ระบบปฏิบตั ิการสามารถอ้างถึงกันได้ เรี ยกระบบนี้ ว่า ระบบ
รับโฮสต์ (Get Hosted) และรับกระบวนการ (Get Processed) ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ จะถูกส่ งผ่านไป
เพื่อการใช้งานทัว่ ไปตามการเปิ ดและปิ ด ซึ่ งเป็ นการจัดเตรี ยมโดยระบบไฟล์ (File System) หรื อ
คําสั่งเรี ยกระบบ ที่เปิ ดการเชื่อมต่อและปิ ดการเชื่อมต่อแบบลักษณะพิเศษเฉพาะกระบวนการที่ทาํ
หน้าที่ ซึ่ งต้องอนุ ญาตให้ใช้พ้ืนที่ ด้วยการยอมรับการเชื่ อมต่อกระบวนการส่ วนมาก จะรับการ
ติดต่อด้วยมีเป้าหมายพิเศษที่ระบุได้ไม่แน่ชดั ซึ่งมันจะมีระบบโปรแกรมจัดเตรี ยมเพื่อวัตถุประสงค์
นั้น ๆ ซึ่ งทั้งหมดจะรอให้เกิ ดการติดต่อขึ้น ต้นทางของการสื่ อสาร เรี ยกว่า ลูกข่าย (Client) และ
ปลายทางที่จะได้รับการติดต่อ ก็คือแม่ข่าย (Server) ดังนั้นในการใช้คาํ สั่งเรี ยกระบบเพื่อการอ่าน
และเขียน แลกเปลี่ยนข้อความ การเชื่อมต่อที่ปิดอยูจ่ ะเรี ยกไปที่ปลายทางเพื่อให้เกิดการสื่ อสารขึ้น
อีกรู ปแบบหนึ่งจะเป็ นในรู ปแบบของหน่วยความจําที่ถูกแบ่ง กระบวนการจะใช้คาํ สัง่ เรี ยก
ระบบแบบเที ย บหน่ ว ยความจํา (Map-memory) ในการเข้าถึ งขอบเขตของหน่ ว ยความจําของ
กระบวนการอื่ น โดยปกติ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารพยายามที่ จ ะป้ อ งกัน การเข้าถึ งหน่ ว ยความจําของ
กระบวนการอื่นอยูแ่ ล้วดังนั้นหน่ วยความจําที่ถูกแบ่งต้องการให้กระบวนการ 2 กระบวนการหรื อ
มากกว่าถูกกําจัดออกจากข้อจํากัด จะทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการอ่านและเขียนข้อมูลในพื้นที่
ที่ ถู ก แบ่ ง เหล่ า นี้ โดยรู ป แบบของข้อ มู ล และตํา แหน่ ง ในหน่ ว ยความจํา จะถู ก กํา หนดโดย
กระบวนการเหล่ านี้ และหน่ ว ยความจําที่ ใ ช้น้ ี ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของระบบปฏิ บ ัติ ก าร
กระบวนการต้องรับผิดชอบผลที่ไม่สามารถเขียนที่เดียวกันพร้อมกันได้
ทั้งสองวิธีเป็ นวิธีปกติที่ใช้ในระบบปฎิบตั ิการ และบางระบบก็ใช้ท้ งั สองวิธีในการส่ งผ่าน
ข้อความเพื่อให้เกิดเป็ นประโยชน์มากที่สุด ถ้าต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลจํานวนน้อย ๆ ซึ่ งมันจะ
ไม่ มี ข ้อ ผิ ด พลาด ต้อ งหลี ก เลี่ ย งโดยใช้ก ระบวนการสื่ อ สารจะง่ ายกว่ าการแบ่ งหน่ ว ยความจํา
การแบ่งหน่วยความจําตามความเร็ วสู ง ๆ และความสะดวกสบายในการสื่ อสารนั้นไม่สามารถแบ่ง
ตามความเร็ วของหน่ วยความจําได้ จะพบปั ญหาเกี่ยวกับขอบเขตของการป้ องกันและจังหวะที่ทาํ
พร้อมกัน
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โปรแกรมระบบ
ในระบบปฏิ บ ัติ ก ารมี โ ปรแกรมระบบเป็ นที่ ร วมของโปรแกรมที่ สําคัญ ของระบบ มี
โครงสร้างทางตรรรกะคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับล่างสุ ดติดกับฮาร์ ดแวร์ ถัดจากระบบปฎิบตั ิการไป
เป็ นโปรแกรมและการประมวลผล โปรแกรมระบบที่สาํ คัญทุก ๆ ปฏิบตั ิการจําเป็ นต้องมีแบ่งเป็ น
หลายส่ วนดังนี้
- การจัดการไฟล์ (File Manipulation) โปรแกรมสําหรับทําการสร้าง ลบ คัดลอก เปลี่ยน
ชื่อ พิมพ์ ดัมพ์ ลีสต์ และทําการดําเนินการหลายอย่างเกี่ยวกับไฟล์และไดเรคทอรี่
- ข้อมูลสถานะ (Status Information) มีบางโปรแกรมทําการถามระบบเกี่ยวกับวันที่ เวลา
จํานวน หน่ วยความจํา หรื อเนื้ อที่ว่าง จํานวนผูใ้ ช้ หรื อสถานะของข้อมูล โดยระบบข้อมูลสถานะ
จะจัดการข้อมูลสําหรับการตอบคําถามจัดรู ปแบบและพิมพ์ไปยังปลายทางหรื ออุปกรณ์แสดงผล
หรื อไฟล์
- การแก้ไขไฟล์ (File Modification) หลาย ๆ ระบบปฏิบตั ิการมีโปรแกรมแก้ไข (Editors)
สามารถที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของไฟล์ที่เก็บบนดิสค์หรื อเทป
- สนั บ สนุ นภาษาโปรแกรม (Programming-language Support) โปรแกรมสํ า ห รั บ
แปลภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นภาษาเครื่ อง เช่น คอมไฟลเลอร์ แอสเซมเบอร์ และอินเตอร์ พรี เตอร์
ของแต่ละภาษาโปรแกรมที่จาํ เป็ นต้องใช้ เช่น แอสแซมบลี ฟอร์ แทรน โคบอล ปาสคาล ซี จาวา
ลิสพ์ และภาษาอื่น ๆ จะต้องใช้กบั ระบบปฏิบตั ิการ โดยทัว่ ไปจะต้องจัดซื้ อโปรแกรมสนับสนุ น
ภาษาแยกจากระบบปฏิ บตั ิ การ แต่มีบางระบบปฏิ บตั ิ การจะมี ตวั แปลภาษาติ ดมากับระบบ เช่ น
ยูนิกซ์ จะมีแอสเซมเบอร์ และคอมไฟลเลอร์ ของภาษาแอสแซมบลี และภาษาซี
- การโหลดโปรแกรมและดําเนิ นการประมวลผล (Program Loading and Execution) จะทํา
การโหลดโปรกแกรมที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นการโปรแกรม เช่ นโปรแกรมที่เป็ นแอสเซมเบอร์
หรื อ คอมไฟล์เลอร์ จะถูกโหลดลงที่หน่วยความจําเพื่อทํางาน ระบบจะทําการโหลดตัวโหลดเดอร์
รู ทีนย่อย และโปรแกรมของระบบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการประมวลผล เพื่อทําต่อไปจนเสร็ จ
- การสื่ อสาร (Communication) โปรแกรมเตรี ยมโครงสร้างไว้สาํ หรับการสร้างเส้นทางการ
ติดต่อสื่ อสารภายในระหว่างผูใ้ ช้ต่าง ๆ เสมือนกับว่าทุกคนทํางานอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ เดียวกัน ผูใ้ ช้
และระบบคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ยอมให้ส่งข้อความไปยังหน้าจอผูใ้ ช้อื่น โดยสามารถส่ งข้อความ
ขนาดใหญ่ เช่น อี-เมล์ หรื อส่ งต่อจากเครื่ องหนึ่ งไปยังที่อื่นๆ และมีการควบคุมด้วยระยะทางไกล
กับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ด้วย
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- โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ระบบปฏิบตั ิการได้เพิ่มโปรแกรมสําหรับการ
แก้ปัญหาพื้นฐาน หรื อการดําเนิ นงานพื้นฐานทัว่ ไปของระบบ เช่นโปรแกรมจะประกอบด้วย เว็บ
เบราว์เซอร์ โปรแกรมประมวลผลคํา รู ป แบบข้อ ความ ระบบฐานข้อ มู ล สปี ตชี ต โปรแกรม
สําเร็ จ รู ป วิ เคราะห์ ค่ าถิ ติ เกม และอื่ น ๆ โปรแกรมเหล่ านี้ เรี ย กว่ าระบบโปรแกรมสนับ สนุ น
(System Utilities) หรื อเรี ยกว่า โปรแกรมประยุกต์ (Application Programs)
- ตัวแปลคําสั่ง (Command Interpreter) โปรแกรมที่สาํ คัญที่สุดของระบบระบบปฏิบตั ิการ
คือตัวแปลคําสัง่ (Command Interpreter) มีหน้าที่หลักคือโหลดและประมวลผลคําสัง่ ของผูใ้ ช้ที่ระบุ
ต่อไป มีหลาย ๆ คําสั่งที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์ เช่น สร้าง ลบ ลิสต์ พิมพ์ สําเนา ประมวลผล
และอื่น ๆ
ปั ญหาในการศึกษาเพื่อออกแบบตัวแปลคําสั่งมีขอ้ สังเกตคือ ระหว่างรหัสคําสัง่ ที่ทาํ การ
ประมวลผลแยกจากกัน ในโปรแกรมระบบ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารต้อ งสร้ างพารามิ เตอร์ ไ ว้ส่ งจาก
ตัว แปลคําสั่ งไปที่ โปรแกรมระบบโดยงานจะมี ห ลายขั้น ตอนทําให้ ล่าช้า การทํางานระหว่าง
ตัวแปลคําสั่ง และโปรแกรมไม่สามารถทํา พร้อมกันในหน่วยความจําในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นจึง
เกิดความล่าช้าจากการโหลดโปรแกรมและการประมวลผลคําสั่ง และต้องกระโดดไปยังส่ วนอื่น ๆ
ของรหัสคําสัง่ ต่าง ๆ ในโปรแกรมนั้น
ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงพารามิ เตอร์ จ ากโปรแกรมเมอร์ ด าํ เนิ น การใน
โปรแกรมระบบอาจหมายถึงพารามิเตอร์ ที่ขดั กับโปรแกรมผูใ้ ช้ ที่เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หลาย
คนในเวลาที่แตกต่างกัน ภาพของระบบปฏิบตั ิการถูกมองโดยผูใ้ ช้จาํ นวนมากบางอย่างอาจไม่ใช่
การทํางานของระบบที่ แ ท้จริ ง เนื่ องจากภาพการทํางานอาจถู ก ออกแบบการใช้ประโยชน์ และ
ความสัมพันธ์ของหน้าจอผูใ้ ช้ (User Interface) โดยโปรแกรมเมอร์ ที่ไม่ใช่ทาํ หน้าที่โดยตรงของ
ระบบปฏิบตั ิการ จุดหนึ่ งของภาพของระบบปฏิบตั ิการ เราไม่ได้แบ่งแยกระหว่างผูใ้ ช้โปรแกรม
และโปรแกรมระบบ

โครงสร้ างของระบบ
ในระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่และมีระบบสมบูรณ์มีการใช้ระบบปฏิบตั ิการที่ทนั สมัย
จะต้อ งถู ก จัด การอย่ า งรอบคอบในเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ ฟั ง ก์ ชั น การทํา งาน และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงอย่างสะดวก ซึ่ งการจัดแบ่ งส่ วนของงานไปสู่ ชิ้น งานย่อย ๆ แต่ ละชิ้ น งานเหล่ านี้
จะต้อ งเป็ นการแบ่ งส่ วนที่ ชัด เจนเข้าใจในระบบ ด้ว ยความรอบคอบในเรื่ องความชัด เจนทาง
อินพุท เอ้าท์พุท และฟั งก์ชนั ได้มีการพิจารณาสรุ ปส่ วนประกอบของระบบปฏิบตั ิการซึ่ งพิจารณา
ในเรื่ องของส่ วนประกอบการทํางาน การติดต่อซึ่งกันและกัน โดยศึกษาระบบที่ง่ายดังต่อไปนี้
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โครงสร้ างอย่ างง่ าย
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอรที่มีการทํางานไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักโปรแกรมที่ใช้
ในการวบคุมการทํางานก็จะไม่มีโครงสร้างที่ซบั ซ้อมากด้วยเช่นกัน ดังเช่น ระบบปฏิบตั ิการที่เริ่ ม
จากระบบแบบเล็ก ๆ ง่ายและมีขอบเขตจํากัด ซึ่ งเกิ ดนอกจากระบบดั้งเดิ มของมัน ตัวอย่างเช่ น
ระบบ MS-DOS เป็ นระบบปฏิบตั ิการเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายดีที่สุดในยุคแรก ๆ ของเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ช่วงแรก MS-DOS เป็ นแบบต้นฉบับ และได้มีการนําไปใช้โดยคนกลุ่มน้อยที่
ไม่ คิดว่ามันเป็ นจะกลายมาเป็ นที่ นิยมในเวลาต่อมา มันถูกเขียนให้มีการจัดเตรี ยมฟั งก์ชัน การ
ทํางานน้อยมาก ดังนั้นมันจึงยังไม่ถึงขั้นเป็ นการแบ่งส่ วนไปเป็ นโมดูลเล็ก ๆ ที่ตอ้ งระมัดระวังใน
การทํางานมากนัก ดังรู ป 2.1 แสดงโครงสร้างปั จจุบนั ของ MS-DOS
application program
Resident system program
MS-DOS
Device drivers
ROM BIOS device drivers
รู ปที่ 2.1 ระดับโครงสร้างของ DOS
แม้วา่ MS-DOS จะไม่มีโครงสร้าง การติดต่อประสานงานของมันในแต่ละระดับที่ซบั ซ้อน
แต่มีระดับของฟั งก์ชันการทํางานไม่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น โปรแกรมประยุกต์ (Applications
Programs) สามารถเข้าถึงคําสั่งพื้นฐานของไอ/โอได้โดยตรง เช่นอุปกรณ์แสดงผลและดิสก์ การที่
MS-DOS ไม่ มีการควบคุ มการเข้าถึ งอุ ปกณ์ ต่าง ๆ โปรแกรมของผูใ้ ช้อาจจะสร้ างความเสี ยหาย
ให้ กับ ข้อ มู ล บนอุ ป กรณ์ ไ อ/โอ เหล่ านั้น ได้ เพราะว่า MS-DOS มี ข อ้ บกพร่ องทางทางด้านการ
ควบคุมฮาร์ ดแวร์ ขณะที่มนั ทํางาน ตั้งแต่ซีพียรู ุ่ น Intel 8088 จะมีระบบปฏิบตั ิการที่จดั การแบบไม่
เป็ นโมดูล ไม่มีโหมดควบคุม และไม่มีการป้องกันฮาร์ดแวร์ ผูอ้ อกแบบ MS-DOS ไม่มีทางเลือกใน
การเริ่ มเข้าถึงฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
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อี ก ตัว อย่างหนึ่ งของโครงสร้ างระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ เป็ นต้น กําเนิ ด ของระบบปฏิ บ ัติก าร
ยู นิ ก ซ์ (UNIX) ถื อ ว่ า เป็ นระบบที่ มี ข ้อ จํา กัด กับ หน้ า ที่ ข องฮาร์ ด แวร์ มัน ถู ก สร้ า งขึ้ น มาจาก
ส่ วนประกอบสองส่ วนคือ เคอร์ เนล (Kernel) และระบบโปรแกรมของเคอร์ เนลซึ่ งเป็ นที่รวมของ
ชุดระบบเชื่อมต่อและไดรเวอร์ อุปกรณ์ มันจะถูกเพิ่มหรื อขยายขึ้นต่อไปได้ เช่นเดียวกับส่ วนต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับยูนิกซ์ โครงสร้างของระบบการปฏิบตั ิของยูนิกซ์ ได้แสดงในรู ปที่ 2.2 ทุกอย่างที่
เกิ ดขึ้น จะดําเนิ น การในระบบการเรี ยกประสาน (Call Interface) และในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ น้ ี คือ
เคอร์ เนล มัน จะทําหน้ าที่ จ ัด เตรี ย มระบบไฟล์ (File System) ตารางเวลาของซี พี ยู การจัด การ
เกี่ ยวกับ หน่ วยความจํา และหน้าที่ เกี่ ยวกับ ระบบปฏิ บ ัติการอื่ น ๆ โดยผ่านทางระบบการเรี ยก
ประสาน ส่ ว นที่ ท ําหน้ า ที่ จ ัด การควบคุ ม การทํา งานทั่ว ไปเป็ นหน้ าที่ ที่ อ ยู่ใ นระดับ แรกของ
โปรแกรมระบบ (System Programs) จะใช้เคอร์ เนลในการสนับสนุ นระบบเรี ยกประสาน เพื่อใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้ถูกจัดเตรี ยมไว้
ระบบการเรี ยกประสานถูกจํากัดการติดต่อกับโปรแกรมเมอร์ ในยูนิกซ์ มีการตั้งค่าโดย
โปรแกรมระบบที่จะจํากัดการติดต่อโปรแกรมเมอร์ และการติดต่อผูใ้ ช้ ซึ่ งมีขอ้ กําหนดที่แน่ นอน
คงที่ เคอร์เนลจะทําหน้าที่สนับสนุนในกลุ่มของยูนิกซ์
ผูใ้ ช้
Shells and Commands, Compilers and Interpreters, System Libraries
System call interface to the Kernel
signal internal handling,
character I/O system

File system, swapping,
block I/O system,

disk และ tape driver

CPU schedualing,
page replacement,demand paging,
virtual memory

Kernel interface to the Kernel

terminal controllers,
terminal

device controllers,
ดิสก์ และ เทป

memory controllers,
หน่วยความจําหลัก

รู ปที่ 2.2 โครงสร้างระบบยูนิกซ์
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แนวความคิดการแบ่ งระดับ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารยูนิ ก ซ์ รุ่ น ใหม่ ถู ก ออกแบบเพื่ อ ใช้กับ ฮาร์ ด แวร์ โ ดยมี ก ารพัฒ นาให้
สนับสนุ นฮาร์ ดแวร์ มากขึ้น จะมีส่วนหนึ่ งที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการฮาร์ ดแวร์ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนเล็ก ๆ ที่
ควบคุมการทํางานอย่างเหมาะสมมากกว่า MS-DOS หรื อยูนิกซ์แบบเดิมเป็ นระบบปฏิบตั ิการการที่
ได้รับการยอมรับในการทํางาน มีความจําในการทํางานของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่
ใช้ มันจะให้การสนับสนุ นที่เป็ นอิสระในการเปลี่ยนแปลงการทํางานเป็ นชั้นในระบบ วิธีการที่
คุ ้น เคยจะถู ก สร้ า งแบบแยกส่ ว น (Modular) ระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะใช้ก ารเข้าถึ ง แบบบนไปล่ า ง
(Top-Down) การทํางานจะกําหนดหน้าที่ท้ งั หมด และแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ซ่อนอยู่
ภายในก็มีความสําคัญด้วย โปรแกรมเมอร์ มีอิสระในการทําให้งานรู ทีน (Routine) อยู่ในระดับตํ่า
ตามที่ตอ้ งการ แต่มีขอ้ แม้ว่าการอินเตอร์ เฟซภายนอกของงานรู ทีนของมันเอง ต้องมีการประกาศ
การใช้งาน
การแยกส่ วนการทํางานของระบบ สามารถดําเนิ นการได้หลายทาง แต่ที่นิยมใช้มากที่สุด
คือการแบ่งระดับ (Approach Layer) ซึ่ งภายในระบบปฏิบตั ิการประกอบด้วยชั้น (Layer) จํานวน
มาก การสร้างชั้นเริ่ มตั้งแต่ระดับด้านล่างสุ ดถึงระดับด้านบนสุ ด ชั้นที่อยูบ่ นสุ ด (Layer N) เป็ นส่ วน
ที่ติดต่อกับผูใ้ ช้ และชั้นระดับล่าง (Layer 0) คือส่ วนที่ติดกับฮาร์ ดแวร์ ช้ นั ส่ วนที่อยู่ตรงกลางเป็ น
ส่ วนการทํางานส่ วนต่าง ๆ
ระบบปฏิบตั ิการแบ่งเป็ นชั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การทํางานของระบบแต่ละส่ วนมีหน้าที่
ชัดเจนเป็ นการทํางานที่ลอ้ มรอบข้อมูล และการดําเนิ นการสามารถจัดให้ใช้ขอ้ มูลเหล่านั้นแบบชั้น
ระบบปฏิบตั ิการที่มี M ชั้นแสดงดัง รู ป 2.3 ซึ่ งประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูลบางอย่างและกลุ่ม
ของรู ทีน ซึ่งสามารถถูกใช้โดย ชั้นระดับสู งกว่าถึงชั้น M ในการดําเนินการชั้นล่างจะสนับสนุนงาน
ชั้นบนเหนือกว่าแต่ละระดับ

รู ปที่ 2.3 การแบ่งระบบปฏิบตั ิการเป็ น M Layer
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ประโยชน์หลักของการแบ่งระบบปฏิบตั ิการเป็ นระดับ คือการแยกส่ วนการทํางานของแต่
ละชั้นเป็ นการเลื อกใช้ฟังก์ชันการทํางานการสนับสนุ นของชั้นในระดับตํ่ากว่าเท่านั้น วิธีการนี้
สามารถทําการแก้ไขและตรวจสอบระบบได้มาก ในระดับบนสุ ดสามารถแก้ไขภายนอกได้ ส่ วนที่
เหลือสําหรับชั้นในสุ ดจะเป็ นการทํางานภายในที่มีการกําหนดสั่งการฮาร์ดแวร์เพื่อทําให้หน้าที่ของ
มันสําเร็ จแต่ละครั้ง ชั้นต่อมาเป็ นการแก้ไข ตรวจสอบการทํางาน ถ้าพบความผิดพลาดจะทําการ
แก้ไขเฉพาะระหว่างชั้นนั้น การทํางานชั้นระดับล่างจะสนับสนุนการทํางานระดับบนขึ้นทีละระดับ
ดังนั้นการออกแบบและการทํางานของระบบเป็ นแบบง่าย ๆ เมื่อระบบได้แบ่งส่ วนการทํางานลงใน
แต่ละระดับ
ในการออกแบบระบบปฏิ บตั ิการแบ่งเป็ นชั้นมีขอ้ จํากัดด้านการแบ่งชั้นจํานวนชั้นน้อย
หน้าที่ของแต่ละชั้นจะมาก ขอบเขตฟั งก์ชนั การทํางานของแต่ละชั้นจะมากด้วย มีการออกแบบที่
หลี กเลี่ ยงปั ญ หาในข้อกําหนดของชั้น โดยการสร้ างรหัสคําสั่งแบบแยกส่ วน (Modularized) ซึ่ ง
ทํางานสานต่อกันได้ สําหรับระบบปฏิบตั ิการ OS/2 เป็ นพัฒนาการสื บต่อจาก MS-DOS เป็ นการ
สร้างขึ้นโดยขจัดข้อจํากัดของ MS-DOS โดย OS/2 ได้เพิ่มฟั งก์ชนั การทํางานหลาย ๆ อย่างและ
มี การปฏิ บ ัติการแบบสองโหมด (Dual-Mode) เป็ นวิธีก ารที่ ดีในอนาคต เพราะเป็ นการเพิ่ ม การ
ควบคุมที่ซบั ซ้อนขึ้นโดยใช้ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ช้และระบบ
ในการทํางานแต่ละขั้นเป็ นเพียงการนําไปใช้ในการดําเนิ นการ ซึ่ งการดําเนิ นการเหล่านั้น
ถูกกําหนดไว้ในระดับชั้นที่ต่าํ กว่า ในแต่ละระดับชั้นไม่จาํ เป็ นที่จะต้องรู ้ว่าการดําเนิ นการเหล่านี้
จะมีการนําไปปฏิบตั ิอย่างไร มันจําเป็ นที่จะต้องรู ้เพียงแต่สิ่งใดที่ตวั ดําเนินการทํา ด้วยเหตุน้ ี แต่ละ
ระดับชั้นจึงซ่อนโครงสร้างข้อมูล การดําเนินการ และฮาร์ดแวร์ที่มีอยูจ่ ากระดับชั้นที่สูงกว่า
แนวความคิ ดการแบ่ งระดับ (Level Approach) ได้ถูก นํามาใช้ออกแบบเป็ นครั้ งแรกใน
ระบบปฏิ บตั ิ การ THE ได้ออกแบบให้มี 6 ชั้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.4 โดยที่ ระดับล่ างสุ ดเป็ น
ฮาร์ ดแวร์ ระดับถัดไปเป็ นการกําหนดการเข้าปฏิบตั ิการที่ซีพียู ระดับถัดไปเป็ นส่ วนที่ปฏิบตั ิการใน
การจัด การหน่ ว ยความจํา ระดับ ที่ 3 ดําเนิ น การควบคุ ม โปรแกรมไดรเวอร์ ที่ ให้ ค อมพิ ว เตอร์
สามารถติดต่อและควบคุมการทํางานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการโอนถ่ายข้อมูล จากอุปกรณ์ ไอ/โอ ไป
ยังหน่ วยความจําบัฟเฟอร์ของไอ/โอ ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่ 4 จากนั้นโปรแกรมของผูใ้ ช้จะนําข้อมูลจาก
บัฟเฟอร์ไปประมวลผล ดําเนินการในระดับสุ ดท้าย
การออกแบบระบบปฏิบตั ิการแบบการแบ่งระดับสามารถที่จะทําได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น
ระบบปฏิบตั ิการ Venus เป็ นการออกแบบที่จดั เป็ นลําดับชั้นระดับ 7 ระดับ จากล่างสุ ดถึงบนสุ ด
คือระดับ 0 ถึงระดับ 6 สําหรับระดับ 0 ถึง 4 จัดการด้วยการกําหนดตารางเวลาการใช้ซีพียู และ
การจัด การหน่ ว ยความจํา ซึ่ งคําสั่ งจัด การเหล่ านี้ จะถู ก แปลงเป็ นคําสั่ ง ระดับ ตํ่า (Microcode)
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สามารถทํางานได้รวดเร็ วและการปฏิบตั ิการสามารถเชื่ อมประสานการทํางานระหว่างระดับล่าง
และระดับที่สูงกว่าได้อย่างรวดเร็ ว ดังรู ปที่ 2.5
Layer 5
โปรแกรมของผูใ้ ช้
Layer 4
พื้นที่ในหน่วยความจําสําหรับอุปกรณ์ I/O
Layer 3
การควบคุมการดําเนินการของโปรแกรมที่ควบคุมอุปกรณ์
Layer 2
การจัดการหน่วยความจํา
Layer 1
ตัวกําหนดการใช้ ซีพียู
Layer 0
ฮาร์ดแวร์
รู ปที่ 2.4 โครงสร้างระดับของระบบปฏิบตั ิการ
Layer 6
Layer 5
Layer 4
Layer 3
Layer 2
Layer 1
Layer 0

โปรแกรมของผูใ้ ช้
โปรแกรมติดต่อควบคุมอุปกรณ์ และตัวกําหนดการเข้าใช้
หน่วยความจํา
ช่องทางของ I/O
การกําหนดการใช้ซีพียู
แปลคําสัง่
ฮาร์ดแวร์
รู ปที่ 2.5 โครงสร้างระดับของระบบปฏิบตั ิการ Venus

ความยุง่ ยากของแนวคิดการแบ่งระดับเกี่ยวข้องกับการกําหนดระดับในแต่ละชั้น สามารถ
ใช้การทํางานได้เพียงชั้นระดับตํ่ากว่าเท่านั้น การออกแบบจึงต้องทําการวางแผนอย่างระมัดระวัง
ตัวอย่าง เช่ น โปรแกรมไดรเวอร์ สําหรั บทําให้คอมพิ วเตอร์ สามารถติ ด ต่ อและควบคุ มอุ ปกรณ์
สําหรั บการเก็บสํารอง การจัดการเนื้ อที่ บนดิ สก์ใช้โดอัลกอริ ทึมของหน่ วยความจําเสมื อน มัน
จะต้องทํางานในระดับที่ต่าํ กว่า ซึ่งเป็ นหน้าที่ประจําของการจัดการหน่วยความจํา เพราะการจัดการ
หน่วยความจําจะต้องมีการเรี ยกใช้หน่วยความจําสํารอง
สิ่ งจําเป็ นอื่น ๆ บางอย่างที่ยงั มองไม่เห็นยังไม่เป็ นที่สังเกตได้ เช่น ไดรเวอร์ สาํ หรับการ
เก็บสํารองข้อมูล จะต้องทํางานอยู่บนระดับตัวกําหนดการเข้าใช้ซีพียู เพราะว่าบางที ไดรเวอร์
จําเป็ นจะต้องคอยไอ/โอ และตัวกําหนดการใช้ซีพียจู ะทําการกําหนดตารางเวลาการเข้าใช้ซีพียใู หม่
ในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามในระบบที่ใหญ่ตวั กําหนดของซี พียู อาจจะต้องการบางสารสนเทศ
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ซี พี ยูป ฏิ บ ัติ ก ารตอบโต้อย่างรวดเร็ ว มากกว่าสามารถจะติ ด ตั้งในหน่ ว ยความจําได้
ระบบปฏิบตั ิการ
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ดังนั้นสารสนเทศเหล่านี้ อาจจะจําเป็ นต้องถูกเปลี่ยนภายในและภายนอกของหน่ วยความจํา การ
เรี ยกใช้ตวั ควบคุ มทําการสับเปลี่ยนเข้าหน่ วยความจํา และสับเปลี่ ยนออกจากหน่ วยความจํากับ
หน่ วยเก็บ ข้อมู ลสํารอง ซึ่ งจะดําเนิ น การโดยไดรเวอร์ ของหน่ วยเก็บ ข้อมู ลสํารองที่ ท าํ งาน ซึ่ ง
ทํางานต่อจากตัวกําหนดซีพียู

เครื่ องเสมือน
แนวความคิ ด ในการทํางานของคอมพิ ว เตอร์ มี ล ัก ษณะเป็ นชั้น ตัว ฮาร์ ด แวร์ จ ะอยู่ใ น
ระดับชั้นตํ่าที่ สุดของระบบทั้งหมด เคอร์ เนลจะทํางานในระดับถัดจากการใช้คาํ สั่งฮาร์ ดแวร์ ทํา
หน้าที่สร้างคําสั่งเพื่อให้ช้ นั อื่นมาใช้งาน โปรแกรมระบบที่อยูเ่ หนื อเคอร์เนลสามารถใช้คาํ สั่งเรี ยก
ระบบหรื อใช้ค่าส่ งฮาร์ดแวร์ ซึ่ งบางทีโปรแกรมอาจมองไม่เห็นความแตกต่างของคําสั่งเรี ยกระบบ
กับฮาร์ ดแวร์ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลจะแตกต่างกันทุกอย่างถึงแม้ว่าจะทํางานในฟั งก์ชนั ที่
แตกต่ างกัน ของโปรแกรมอาจจะใช้ฟั งก์ชัน ที่ ซับ ซ้อนสําหรั บ โปรแกรมระบบการปฏิ บ ัติ ก าร
ฮาร์ดแวร์และคําสั่งเรี ยกระบบจะมองในระดับเดียวกัน บางระบบโปรแกรมระบบจะถูกเรี ยกใช้งาน
โดยโปรแกรมประยุก ต์ถึ งแม้ว่าโปรแกรมระบบ จะมี ระดับ ขั้น การทํางานที่ สู งกว่างานอื่ น แต่
โปรแกรมประยุกต์ จะมองว่างานทุกอย่างมีความสําคัญน้อยกว่าตัวเอง โดยจะมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของงานมันเอง ดังรู ปที่ 2.6

รูปที่ 2.6 รู ปแบบเครื่ องจริ ง และเครื่ องเสมือน
การเข้า ถึ ง ชั้ น คื อ การหยิ บ เอาส่ ว นของการทํา งานในเชิ ง ตรรกะ (Logical) นํ า มาเป็ น
แนวความคิดเครื่ องเสมือน (Virtual Machines) หรื อเรี ยกว่าวีเอ็ม (VM) คือระบบปฏิบตั ิการสําหรับ
การจําลองระบบเครื่ องเสมือน ตัวอย่างที่ดีของแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่ องเสมือน โดยบริ ษทั IBM
เป็ นผูน้ าํ ในการทํางานในส่ วนนี้ จะใช้ตารางการทํางานของซี พียู และเทคนิ คหน่ วยความจําเสมือน
ระบบปฏิบตั ิการ
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ทําให้ระบบปฏิบตั ิการสามารถสร้างภาพลวงตา คือทํางานพร้อมกันได้ เช่ น การประมวลผลงาน
หนึ่ งบนซี พียูตวั มันเองและประมวลผลงานอื่นบนซี พียู เสมือนบนหน่ วยความจําเสมือนของมัน
เครื่ องเสมือนโดยปกติการประมวลผลจะทําโดยการเพิ่มลักษณะพิเศษเช่น ระบบสามารถใช้คาํ สั่ง
เรี ยกระบบและระบบไฟล์โดยไม่ได้เพิม่ ฮาร์ดแวร์
เครื่ องเสมื อนไม่มีฟั งก์ชันในการทํางานอะไรเพิ่ มขึ้น แต่ จะทําหน้าที่ ติดต่อโดยตรงกับ
ฮาร์ ด แวร์ ภ ายใต้ก ารทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ น้ ี ทั้ง หมด จะแบ่ ง ทรั พ ยากรทางกายภาพของ
คอมพิวเตอร์แบ่งและสร้างเครื่ องเสมือนมีตารางการทํางานของซี พียู จะแบ่งการใช้ซีพียู เหมือนกับ
ผูใ้ ช้ได้ใช้ซีพียขู องตัวเอง ระบบสพูลิ่งและระบบไฟล์ทาํ ให้สามารถใช้เครื่ องอ่านเทปแบบเสมือน
เครื่ องพิมพ์แบบเสมือนได้
ปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้ระบบดิสก์สมมุติว่าเรามีดิสก์จริ ง 3 ตัว แต่ตอ้ งการใช้งานถึง 7 ตัว
มันไม่สามารถแบ่งตัวมันเองได้จึงใช้ซอฟต์แวร์ เครื่ องเสมือน (Virtual Machine Software) จัดการ
โดยที่ดิสด์น้ นั จะต้องมีเนื้อที่วา่ งพอที่จะทําเป็ นหน่วยความจําเสมือนกับสพูลิ่ง
แนวความคิดของเครื่ องเสมือนมีประโยชน์หลายด้าน ที่เห็นได้ทวั่ ไปคือการใช้ทรัพยากร
ฮาร์ดแวร์ร่วมกันกับทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละเครื่ องเสมือนมีการแยกตัว
เองออกจากเครื่ องจริ งและเครื่ องเสมือนอื่น ๆ อย่างสิ้ นเชิง ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องความ
ปลอดภัย การเตรี ยมการใช้ทรั พ ยากรมี 2 ส่ วน ส่ วนแรก จะแบ่ งดิ สก์ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ โดย
ซอฟต์แวร์ การใช้เทคนิ คนี้ ขอ้ มูลจะถูกแบ่งออกจากกัน ส่ วนที่สองการกําหนดเครื อข่ายของเครื่ อง
เสมื อน แต่ละส่ วนจะส่ งข้อมูลไปยังการสื่ อสารข้อมูลเสมือน (Virtual Communication Network)
อี ก ครั้ ง เครื อข่ายจะทําตามปกติ ห ลังจากการติ ด ต่ อกับ เครื อข่ายแบบกายภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์
เช่นกัน
ผูอ้ อกแบบระบบเครื่ องเสมือนได้สร้างความเป็ นเจ้าของส่ วนตัวของระบบและการทํางาน
ต่อไปข้างหน้าของระบบเครื่ องเสมือนให้แทนที่ลกั ษณะเดิมแบบกายภาพ โดยปกติจะมีนอ้ ยมากที่
ระบบปฏิ บตั ิการต้องการแบ่งแยกสําหรับการทํางานต่อไปข้างหน้าของระบบในปั จจุบนั ระบบ
เครื่ องเสมือนเป็ นที่นิยมใช้มากเนื่ องเทคโนโลยีของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาการอย่าง
รวดเร็ วเพื่อการประหยัดงบประมาณด้านฮาร์ ดแวร์ จึงใช้เครื่ องเสมือนเพื่อประมวลผลซอฟต์แวร์ ที่
ต่างระบบกันอาจจะใช้ในการทดลอง การศึกษา การเรี ยนรู ้ รวมทั้งในการทํางานด้วย เครื่ องเสมือน
โดยทั่วไปจะเรี ยกกัน ว่า VM (Virtual Machine : VM) ปั จจุ บ ัน เป็ นที่ นิ ยมใช้กัน มาก เนื่ องจาก มี
ซอฟต์แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ใ ช้เป็ นจํานวนมากแต่ บ างครั้ งการใช้ง านอาจจะถู ก จํากัด ด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ แต่จาํ เป็ นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรื อการศึกษาเเรี ยนรู ้ ดังนั้น
การใช้ VM จึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมาก
ระบบปฏิบตั ิการ
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การทําเครื่ องเสมือนมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยหรื อข้อจํากัด ข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สําหรั บงานเฉพาะ สามารถใช้ทดสอบระบบปฏิ บตั ิ การในเครื่ องที่จาํ ลองขึ้นมาซึ่ ง
เรี ยกว่า Guestได้ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าระบบปฏิบตั ิการในเครื่ องเดิมซึ่งเรี ยกว่า Host จะเสี ยหาย
สามารถใช้งานระบบปฏิบตั ิการได้หลากชนิดในเครื่ องเดียวกัน และสามารถย้ายงานงานต่างๆ ที่ทาํ
บนเครื่ อที่เป็ น Guest ไปใช้งานที่ คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่ นได้ ส่ วนข้อเสี ยหรื อข้อจํากัดของเครื่ อง
เสมือน คือ เครื่ องหลักที่เป็ น Host จะต้องมีคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติค่อนข้างสู ง เช่น ความเร็ ว
ของ CPU ขนาดของหน่วยความจํา และทรัพยากรอื่น ๆ จําเป็ นต้องมีทรัพยากรมากพอที่จะแบ่งไป
ใช้งานใน Guest

การติดตั้งระบบ
ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่รุ่น แต่ละชนิ ด แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่าง
กันและไม่สามารถนํามาใช้ด้วยกันได้ อาจจะเป็ นไปได้ที่การออกแบบ การเข้ารหัส และติ ดตั้ง
อุปกรณ์ของระบบปฏิบตั ิการจะเป็ นพิเศษสําหรับแต่ละเครื่ อง โดยปกติระบบปฏิบตั ิการจะรันบน
เครื่ องแต่ละประเภทต่างกันและมีการกําหนดการใช้อุปกรณ์รอบนอกต่าง ๆ ของระบบ ในระบบ
ต่างกันด้วย การทําขั้นตอนนี้เรี ยกว่า การติดตั้งระบบ (System Generation : SYSGEN)
ระบบปฏิบตั ิการปกติจะถูกเก็บบนเทปหรื อดิสก์ ซึ่ งรุ่ นของระบบหนึ่ ง เราใช้โปรแกรม
พิเศษที่เรี ยกว่าโปรแกรมการติดตั้งระบบ ซึ่ งโปรแกรมจะถูกอ่านจากไฟล์ หรื อถามผูใ้ ช้ สําหรับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพิเศษของฮาร์ดแวร์ของระบบ ดังนี้
- ใช้ ซี พียู อะไร เลือกติดตั้ง (Install) แบบไหน มีการเพิ่ม Instruction sets, floating point
arithmetic และอื่น ๆ หรื อไม่ใช้ซีพียกู ี่ตวั สําหรับระบบแบบหลายซีพียู
- หน่ ว ยความจํา มี ข นาดเท่ า ไหร่ ในบางระบบจะทํา การกําหนดค่ านี้ เอง โดยอ้า งอิ ง
ตําแหน่ งของหน่ วยความจําที่ใช้ จนถึงตําแหน่ งที่อา้ งถึงผิด (Illegal Address) บางระบบจะกําหนด
ตําแหน่ งหน่วยความจําที่สามารถใช้ได้ และบอกถึงความจุของหน่วยความจํา มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่
ใช้ได้ ระบบจะต้องรู ้ตาํ แหน่ งที่อยู่ (Address) ของแต่ละอุปกรณ์ ค่าอินเทอร์ รัพของอุปกรณ์ ชนิ ด
และรุ่ นของอุปกรณ์ และคุณลักษณะของอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ
- ทางเลือกของระบบปฏิบตั ิการต้องการใช้ค่าพารามิเตอร์ อะไรบ้างเช่น ขนาดบัฟเฟอร์
อัลกอริ ทึมการจัดตารางเวลาซีพียทู ี่ตอ้ งการ ค่าตัวเลขสู งสุ ดที่สามารถประมวลผลได้ เป็ นต้น
ข้อมู ลที่ ไ ด้ก าํ หนดให้ระบบปฏิ บ ัติก ารมัน สามารถนําไปใช้ในการปรั บ ปรุ งโปรแกรม
ต้นฉบับของระบบปฏิบตั ิการโดยตรง เช่ น กระบวนการเริ่ มต้น ค่าคงที่ ของข้อมูล การแปลตาม
เงื่อนไข แล้วทําการคอมไพล์เป็ นภาษาเครื่ องใหม่อีกครั้ง จะได้ระบบปฏิบตั ิการเวอร์ ชนั่ ใหม่ซ่ ึ งได้
ทําการปรับปรุ งไปตามลักษณะของข้อมูลที่กาํ หนด และใช้ในการดําเนินการติดตั้งระบบต่อไป
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อีกวิธีหนึ งที่เป็ นไปได้โดยทําการสร้างระบบที่มีตารางที่สมบูรณ์ มีรหัสโปรแกรมทั้งหมด
รวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบ และการคัดเลื อกแบบที่ จะปฏิ บ ัติเกิ ดขึ้ น ในเวลาทํางานจริ ง ไม่ได้
เกิดขึ้นขณะทําการคอมไพล์หรื อเชื่อมต่อกับรหัสโปรแกรม ระบบโดยทัว่ ๆ ไปจะสะดวกในการ
เข้าถึงตารางของระบบมากกว่า
ความแตกต่างของการติดตั้งระบบส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูข่ นาดและรุ่ นของระบบทัว่ ไปและความ
ง่ ายของการปรั บ ปรุ ง เช่ น การเปลี่ ย นลัก ษณะของฮาร์ ด แวร์ การพิ จ ารณาถึ งราคาที่ ใช้ใ นการ
ปรับปรุ งระบบที่จะทําให้สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ใหม่ ๆได้ แต่การปรับปรุ งย่อมมีค่าใช้จ่ายเสมอ

ปฏิบัตกิ ารบทที่ 2
1. นักศึกษา แบ่งกลุ่มตามกลุ่มเดิมศึกษาเรื่ องการจําลองเครื่ องเสมือน
2. เปิ ดวีดีโอแสดงขั้นตอนการจําลองเครื่ องโดยใช้ VMWareให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กทํา
การจําลองเครื่ อง PC ให้ใเป็ นเครื่ องเสมือนในรู ปแบบอื่น
3. เมื่อทําการจําลองเครื่ องแล้วให้แต่ละกลุ่มทําการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการตามที่ได้ตกลงไว้
ตั้งแต่เริ่ มต้นเรี ยนว่ากลุ่มไหนศึกษาระบบปฏิบตั ิการอะไร
4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มแรกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการแต่ละประเภท
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คําถามท้ ายบท
1. ส่ วนประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญของทุก ๆ ระบบปฏิบตั ิการมีอะไรบ้าง แต่ละส่ วนมีหน้าที่อย่างไร
2. ตัวแปลคําสัง่ (Command Interpreter) มีความสําคัญอย่างไร ถ้าระบบไม่ตวั แปลคําสัง่ จะเกิด
ปัญหาการใช้งานหรื อไม่อย่างไร
3. ระบบปฏิบตั ิการโดยทัว่ ไปจะทําการกําหนดสภาพแวดล้อมให้กบั โปรแกรมที่กาํ ลังทํางาน และ
บริ การพื้นฐานให้แก่โปรแกรมเมอร์ และผูใ้ ช้งานอะไรบ้าง
4. คําสัง่ เรี ยกระบบ (System Call) เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างการทํางานของโปรแกรมและ
ระบบปฏิบตั ิการ มีการควบคุมการทํางานหลาย หน้าที่อะไรบ้าง และมีการควบคุมอย่างไรบ้าง
5. ในทุก ๆ ระบบปฏิบตั ิการต้องมีโปรแกรมระบบ (System Program) ซึ่งเป็ นที่รวมของโปรแกรม
ที่สาํ คัญของระบบ มีอะไรบ้าง แต่ละส่ วนมีการทํางานอย่างไร
6. จงอธิบายแนวคิดของเครื่ องเสมือน ปั จจุปันเครื่ องเสมือนมีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
7. การติดตั้งระบบ (System Generation) มีหลักการ การดําเนินการอย่างไรจงอธิบายให้เข้าใจ
8. จงอธิบายความแตกต่างของโครงสร้างระบบปฏิบตั ิการ DOS และ ระบบปฏิบตั ิการ UNIX
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