บทที่ 7
การจัดการหน่ วยความจําหลัก

(Memory Management)
การจัด การหน่ วยประมวลผลกลางให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้องมี ให้ก ระบวนการ (Process)
หลายตัว ได้มีโอกาสแบ่งปั นกันทํางานซึ่ งทําให้ ประสิ ทธิ ผลการใช้งานหน่ วยประมวลผลกลาง
ดีข้ ึน และอัตราการตอบสนองต่อผูใ้ ช้เร็ วขึ้น เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพอย่างสมบูรณ์ จึงจําเป็ นต้อง
ให้มีหลายกระบวนการอยูใ่ นหน่วยความจําหลักพร้อม ๆ กัน โดยแบ่งกระบวนการเป็ นส่ วน ๆ
ในบทนี้ จะแสดงวิธีก ารจัด การหน่ วยความจําหลักแบบต่ าง ๆ เริ่ ม ตั้งแต่ แบบง่ายที่ สุ ด
จนถึงแบบแบ่งเป็ นหน้า (Paging) หรื อเป็ นตอน (Segmentation) หรื อแบบผสมหน้าและตอน (Page
Segmentation) แต่ละวิธี มี ขอ้ ดี -ข้อเสี ยแตกต่างกัน การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับระบบหนึ่ ง ๆ นั้น
ขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งฮาร์ ด แวร์ ข องระบบ เพราะแต่ ล ะวิ ธี
จําเป็ นต้องมีฮาร์ดแวร์ช่วยเฉพาะอย่าง
วิธีการจัด การหน่ วยความจําหลักทุ กวิธีในบทนี้ จะมี ขอ้ จํากัด เหมื อนกัน คื อโปรแกรม
ทั้งหมดของกระบวนการหนึ่งจะต้องอยูใ่ นหน่วยความจําหลักก่อนที่กระบวนการนั้น จะเริ่ มทํางาน
ซึ่งหมายความว่า ขนาดของกระบวนการจะต้องไม่ใหญ่กว่าขนาดของหน่วยความจําหลัก

ความเป็ นมา
ดังจะเห็นได้ว่าหน่ วยความจําหลักเป็ นศูนย์กลางของการทํางานต่าง ๆ ในระบบปั จจุบนั
หน่วยความจําหลักคือ แถวลําดับ หรื อฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ ที่มีประกอบด้วยที่เก็บข้อมูลย่อย ๆ เป็ น
ไบท์ (Byte) หรื อ คํา (Word) โดยแต่ละไบท์จะมีเลขที่บอกตําแหน่ ง (Address) ของตัวเอง การใช้
งานหน่ วยความจําหลัก ทําได้โดยการอ่าน หรื อเขียนข้อมูลที่ตาํ แหน่ งต่าง ๆ เหล่านี้ โดยปกติแล้ว
หน่วยประมวลผลกลางจะเป็ นผูใ้ ช้งาน
คําสั่งในฮาร์ ดแวร์ ทวั่ ไปจะทํางานตามลําดับ โดยเริ่ มจากการอ่านคําสั่งจากหน่ วยความจํา
หลักแล้วแปลความหมายจากคําสั่งนั้น ซึ่ งอาจมีการอ่านตัวแปรอื่นเพิ่มเติมจากหน่ วยความจําหลัก
เพื่ อมาคํานวณ หรื อกระทําการอ่านหลังจากคํานวณแล้ว อาจมี การเขี ยนผลลัพ ธ์ที่ได้ออกไปยัง
หน่ วยความจําหลัก สังเกตว่าหน่ วยความจําหลักจะเห็นแต่ตวั ข้อมูลที่เก็บอยู่เท่านั้น ไม่ทราบที่มา
หรื อ ความสัมพัน ธ์ต่าง ๆ (เช่ น เป็ นตัวชี้ คาํ สั่ ง, ตัวดัชนี , การอ้างถึ งตําแหน่ งโดยอ้อม หรื อเป็ น
ตําแหน่ งค่าคงที่ เป็ นต้น ) หรื อทราบว่าคําเหล่ านั้น ใช้ทาํ อะไรบ้าง (เป็ นข้อมูลดิ บ หรื อส่ วนของ
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โปรแกรม) เราไม่สนใจว่าโปรแกรมคํานวณค่าตําแหน่ง ในหน่วยความจําหลักเหล่านี้มาได้อย่างไร
เราสนใจแต่ตาํ แหน่งต่าง ๆ ในหน่วยความจําที่กระบวนการต้องการใช้งานเท่านั้น

การกําหนดตําแหน่ ง
ในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการนํากระบวนการลงสู่ หน่วยความจําหลัก
ก่อนที่จะสามารถให้กระบวนการนั้นทํางานได้ ปกติแล้วกระบวนการหรื อโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก็บ
อยูใ่ นหน่วยความจําช่วย (Secondary Storage) จะเก็บอยูใ่ นรู ปของแฟ้มข้อมูลเลขฐานสอง (Binary
Executable File) ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ เ ลย ในหน่ วยความจํา ช่ ว ย (Secondary Storage) อาจมี
กระบวนการหรื อโปรแกรมหลายตัว ซึ่ งรอคอยที่จะเข้าทํางานในหน่ วยความจําหลัก เราเรี ยกกลุ่ม
กระบวนการนี้วา่ แถวคอยขาเข้า (Input Queue)
โดยทัว่ ไประบบจะเลือกกระบวนการหนึ่ง จากแถวคอยขาเข้านี้ มาทํางานในหน่วยความจํา
หลัก ซึ่ งมักต้องมีการย้ายตําแหน่ ง (Relocate) หรื อเชื่ อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะทํางานได้ เมื่อกระบวนการทํางาน กระบวนการจะอ่านหรื อเขียนข้อมูลและโปรแกรม
โดยตรงจากหน่ วยความจําหลัก เมื่อกระบวนการสิ้ นสุ ดหรื อทํางานเสร็ จพื้นที่ในหน่ วยความจําที่
กระบวนการครอบครองอยู่ จ ะว่ า งลงกระบวนการต่ อ ไป จะสามารถเข้า มาใช้ ง านพื้ น ที่
หน่ วยความจํานี้ ได้ กระบวนการของผูใ้ ช้อาจทํางานอยู่ในส่ วนใดของหน่ วยความจําหลักก็ได้
ตําแหน่ งเริ่ มต้นของหน่ วยความจําหลัก คือ 0000 ส่ วนตําแหน่ งเริ่ มต้นของพื้นที่ของกระบวนการ
ผูใ้ ช้อาจเป็ นค่าใดก็ได้ ซึ่ งจะมีผลต่อการทํางานของโปรแกรมผูใ้ ช้ (User Program) มาก โดยปกติ
โปรแกรมของผูใ้ ช้ต ้อ งผ่านขั้น ตอนหลายขั้น ดังรู ป ที่ 7.1 (ในบางกรณี บ างขั้น อาจไม่ มี ก็ ไ ด้)
ตําแหน่ งหน่ วยความจํา (Address) ภายในโปรแกรมของผูใ้ ช้อาจแสดงได้หลายแบบแตกต่างกัน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในโปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) ตําแหน่ งเหล่านี้ มกั เขียนแทนด้วยตัว
แปร เช่ น a, b ในการทํางานตัวแปลภาษา (Compiler) จะแปลตัวแปรเหล่านี้ ให้เป็ นตําแหน่ งแบบ
สัมพัทธ์ (Relative Address) เช่น มีค่าเป็ นระยะห่ างจากตําแหน่ งเริ่ มต้นของโปรแกรม 14 ไบท์ ตัว
เชื่ อมต่อโปรแกรม หรื อตัวนําโปรแกรมลงหน่ วยความจําหลัก จะแปลค่าตําแหน่ งแบบสัมพัทธ์น้ ี
ไปเป็ นตําแหน่ งสัมบูรณ์ (Absolute Address) หรื อตําแหน่ งจริ งทางกายภาพ (Physical Address)
เช่ น ตําแหน่ ง 74014 การกําหนดค่าตําแหน่ งในแต่ละขั้นตอน จะเปลี่ยนค่าตําแหน่ งจากรู ปแบบ
หนึ่ง ไปยังอีกรู ปแบบหนึ่ง
โดยปกติการกําหนดค่าตําแหน่ งในหน่ วยความจํา (Binding Address) ของโปรแกรมและ
ข้อมูลจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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รูปที่ 7.1 ขั้นตอนการเข้าทํางานของผูใ้ ช้ (ที่มาSilberschatz,Gavin;1994)
ช่ วงการแปล (Compile Time) ถ้าเรารู ้ว่ากระบวนการหรื อโปรแกรมจะทํางานที่ตาํ แหน่ ง
ใด ในหน่วยความจําหลัก ตัวแปลภาษาก็สามารถแปลโปรแกรม โดยใช้ตาํ แหน่งสัมบูรณ์ (Absolute
Address) หรื อตําแหน่ งจริ ง (Physical Address) ได้เลย ตัวอย่างเช่น ถ้ากําหนดให้กระบวนการของ
ผูใ้ ช้ เริ่ มต้นที่ตาํ แหน่ง R ตัวแปรภาษา ก็สามารถแปลตําแหน่งต่าง ๆ ได้โดยเริ่ มจากคํา R นี้ ไป ถ้ามี
การเปลี่ ยนตําแหน่ งเริ่ มต้น ก็แปลโปรแกรมกันใหม่อีกครั้ง แฟ้ มข้อมูลที่ มีนามสกุล .com ของ
ระบบ MS-DOS เป็ นแบบตําแหน่ งสัมบูรณ์ ค่าตําแหน่ งในโปรแกรมจะถูกกําหนดตั้งแต่ช่วงการ
แปลโปรแกรม
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ช่ วงการนําโปรแกรมลงสู่ หน่ วยความจําหลัก (Load Time) ถ้าในขณะที่แปลโปรแกรม
เราจะไม่รู้ว่าโปรแกรมจะทํางานที่ตาํ แหน่ งใดในหน่ วยความจําหลัก ตัวแปลโปรแกรมก็จะต้อง
แปลตําแหน่ งเป็ นแบบย้าย ๆ (Relative Address) ดังนั้น การกําหนดตําแหน่ งจริ งจะเกิ ดขึ้นขณะที่
นําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจําหลัก ถ้ามีการเปลี่ยนตําแหน่งเริ่ มต้นใหม่ เราก็เพียงนําโปรแกรมลง
สู่ หน่วยความจําหลักใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ช่ วงการทํางาน (Execution Time) กระบวนการอาจถูกย้ายไปมาได้ในระหว่างการทํางาน
การกําหนดค่ าตําแหน่ งจริ ง (Real Address) จะกระทําก่ อ นไม่ ไ ด้เลย ต้อ งทํา ในขณะที่ ท ํางาน
(Execute) จริ งเท่านั้น จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษ (ฮาร์ดแวร์) ช่วย จึงจะสามารถใช้วิธีน้ ีได้
ก่อนที่จะดําเนิ นงานต้องนําโปรแกรมไปใส่ ไว้ในหน่ วยความจําก่อน เพื่อให้สามารถใช้
หน่ วยความจําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เราอาจนําโปรแกรมลงสู่ หน่ วยความได้หลายวิธีคือ
การนําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจําแบบสัมพัทธ์ (Dynamic Loading) การเชื่อมต่อโปรแกรมแบบ
สัมพัทธ์ (Dynamic Linking) และการแบ่งส่ วน (Overlays) แต่ละแบบมีวิธีการดังต่อไปนี้
การนําโปรแกรมลงสู่ หน่ วยความจําแบบสั มพัทธ์
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ห น่ ว ยความจํา ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เราอาจใช้วิ ธี ก ารนํา
โปรแกรมลงสู่ ห น่ ว ยความจําแบบสั ม พัท ธ์ วิ ธี น้ ี จะไม่ นํา โปรแกรมย่ อ ย (Subprogram) ลงสู่
หน่ ว ยความจําพร้ อ มกับ โปรแกรมหลัก (Main Program) แต่ จ ะนําลงเมื่ อ มี ก ารเรี ย กใช้เท่ านั้ น
โปรแกรมย่อย (Subprogram) ทั้งหมดจะอยูใ่ นหน่ วยความจําช่วย (Secondary Storage) ในรู ปแบบ
ที่ยา้ ยตําแหน่ งได้ เมื่อโปรแกรมหลัก (Main Program) ต้องการเรี ยกโปรแกรมย่อยใด ก็จะตรวจดู
ว่ า โปรแกรมย่ อ ยนั้ นอยู่ ใ นหน่ ว ยความจํา แล้ว หรื อยัง ถ้า ยัง ก็ จ ะนํ า โปรแกรมย่ อ ยนั้ นลงสู่
หน่ วยความจําหลักโดยย้ายตําแหน่ งไปไว้ในที่ที่เหมาะสม และย้ายการควบคุมไปไว้ที่โปรแกรม
ย่อยนั้นเพื่อทํางานต่อไป
ประโยชน์ของวิธีน้ ี คือ โปรแกรมย่อยที่ไม่ได้ใช้ก็จะไม่ถูกนําลงสู่ หน่ วยความจําหลัก ให้
เสี ย เนื้ อ ที่ เปล่ า ๆ วิ ธี น้ ี เหมาะกับ โปรแกรมย่อ ยที่ ใ ช้สํ าหรั บ เหตุ ก ารณ์ ซ่ ึ งเกิ ด ขึ้ น ไม่ บ่ อ ย เช่ น
โปรแกรมจัดการข้อผิดพลาดต่าง ๆ เป็ นต้น วิธีน้ ีจะทําให้โปรแกรมหลัก (Main Program) ที่ใช้งาน
จริ ง อาจมี ข นาดเล็ ก กว่ า โปรแกรมทั้ง หมดมาก วิ ธี น้ ี ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งพึ่ ง คํา สั่ ง พิ เศษใด ๆ จาก
ระบบปฏิบตั ิการแต่ผใู ้ ช้ตอ้ งเป็ นผูจ้ ดั การบริ หารโปรแกรมนี้เอง
การเชื่ อมต่ อโปรแกรมแบบสั มพัทธ์
ในรู ปที่ 7.1 จะเห็นว่ามีโปรแกรมของระบบเชื่ อมต่อแบบสัมพัทธ์ ระบบปฏิบตั ิการส่ วน
ใหญ่จะมีการเชื่อมต่อโปรแกรมแบบคงที่เท่านั้น โปรแกรมย่อยต่าง ๆ ของระบบ ที่จดั ไว้ให้ภาษา
ต่าง ๆ จะใช้งานเหมือนหน่ วยความจําช่วยอื่น ๆ คือ ต้องนําไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมหลักของผูใ้ ช้
ระบบปฏิบตั ิการ
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รวมเป็ นโปรแกรมเลขฐานสอง (Binary Program) ที่พร้อมจะใช้งาน ก่อนที่จะไปทํางานจริ งส่ วน
วิธีการเชื่ อมต่อแบบสัมพัทธ์น้ ี จะคล้ายกับ การนําโปรแกรมลงสู่ หน่ วยความจําแบบสัมพัทธ์ โดย
หน่วงเวลาการเชื่อมต่อโปรแกรม แทนที่จะหน่วงเวลาการนําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจํา วิธีน้ ี มกั
ใช้กบั โปรแกรมย่อยของระบบที่เป็ นโปรแกรมสนับสนุ น (System Libraries) ในภาษาต่าง ๆ โดย
ปกติ โปรแกรมของผูใ้ ช้ทุกโปรแกรมต้องเชื่อมต่อ และรวมเอาโปรแกรมย่อยของระบบที่ตอ้ งการ
ใช้ไว้ในโปรแกรมหลักของผูใ้ ช้เองซึ่ งทําให้เสี ยเนื้ อที่ในหน่ วยความจําช่ วยและในหน่ วยความจํา
หลัก มาก (เนื่ องจากทุ กโปรแกรมต่ างมี ส่วนของโปรแกรมย่อยของระบบซํ้าซ้อนกัน ) ส่ วนใน
วิธีการเชื่ อมต่อแบบสัมพัทธ์ ขณะเชื่ อมต่อโปรแกรมย่อยจะมีการสร้างชุดคําสั่งเรี ยก (Stub) ซึ่ งมี
ขนาดเล็กมาก เพื่อใช้เรี ยกโปรแกรมย่อย (Subprogram) ที่ตอ้ งการขณะทํางาน โปรแกรมย่อยของ
ระบบมัก จะอยู่ป ระจําในหน่ ว ยความจําหลัก ชุ ด คําสั่ งเรี ย ก (Stub) นี้ จะทํางานโดยการเปลี่ ย น
โปรแกรมตัวเอง เป็ นตําแหน่ งของโปรแกรมย่อยในระบบและเรี ยกโปรแกรมย่อยนั้น ดังนั้นเมื่อมี
การใช้ชุดคําสั่งเรี ยกนี้ อีกครั้งโปรแกรมย่อยของระบบ ก็จะถูกเรี ยกทํางานโดยตรง โดยไม่เสี ยเวลา
ทํางานในชุดคําสั่งเรี ยกนี้ อีกต่อไป วิธีน้ ี ยงั ประหยัดเนื้ อที่มากอีกด้วย เพราะโปรแกรมของผูใ้ ช้ต่าง
ใช้โปรแกรมย่อยของระบบอันเดียวกันไม่เกิดการซํ้าซ้อน
นอกจากนั้น วิธีน้ ี ยงั สนับสนุ น การแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรมย่อยของระบบอีกด้วย เมื่อมี
การแก้ไขปรั บปรุ งโปรแกรมย่อยของระบบ เช่ น การกําจัดข้อผิดพลาดเล็กน้อย โปรแกรมผูใ้ ช้
ทั้งหลายก็จะใช้โปรแกรมย่อยใหม่ได้ทนั ที ถ้าเป็ นการเชื่อมต่อแบบคงที่โปรแกรมผูใ้ ช้ตอ้ งทําการ
เชื่ อมต่อกับโปรแกรมย่อยของระบบใหม่ท้ งั หมด เราอาจป้ องกันการใช้โปรแกรมย่อยรุ่ นใหม่ ซึ่ ง
อาจเข้ากัน ไม่ ไ ด้ใ นระบบเชื่ อ มต่ อ แบบสั ม พัท ธ์ ไ ด้ โดยใส่ ข ้อ มู ล ของโปรแกรมย่อ ยรุ่ น ลงใน
โปรแกรมด้วย เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรมย่อยของระบบถ้ายังเข้ากับรุ่ นเดิมได้กใ็ ช้หมายเลข
รุ่ น เดิ ม ถ้า เป็ นการปรั บ ปรุ ง ให้ เข้า กับ รุ่ น เดิ ม ไม่ ไ ด้ก็ ใ ช้ห มายเลขรุ่ น ใหม่ เราจึ ง จํา เป็ นต้อ งมี
โปรแกรมย่อยของระบบรุ่ นต่าง ๆ ในหน่วยความจําหลัก เพื่อให้โปรแกรมที่เชื่อมต่อแบบสัมพัทธ์
ก่อนมีการแก้ไข สามารถทํางานได้ถูกต้อง ระบบนี้เรี ยกว่าโปรแกรมย่อยร่ วม (Shared Libraries)

การแบ่ งส่ วน
เนื่องจาก ต้องมีการนําโปรแกรมทั้งหมดของกระบวนการหนึ่ง ลงในหน่วยความจําก่อนจะ
เริ่ มทํางาน ดังนั้นขนาดของกระบวนการจะถูกจํากัดด้วยขนาดของหน่วยความจําหลัก เราจึงต้องมี
การแบ่งส่ วนกระบวนการออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้สามารถทํางานในหน่วยความจําหลักได้ การแบ่ง
ส่ วนนี้ ทําโดยแบ่ งส่ วนของโปรแกรมและข้อมู ลที่ ตอ้ งการใช้ในช่ วงเวลาแรกให้เข้าทํางานใน
หน่ วยความจําหลัก แล้วนําโปรแกรมช่วงต่อไปลงทับโปรแกรมเดิม หลังจากที่โปรแกรมช่วงแรก
ทํางานเสร็ จแล้ว ตัวอย่างเช่น ตัวแปลภาษาแอสแซมบลี้ แบบแปล 2 รอบ ในรอบแรกจะมีการสร้าง
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ตารางสัญลักษณ์และรอบที่ 2 จะเป็ นการแปลภาษาเครื่ อง เราอาจทําการแบ่งส่ วนตัวแปลภาษานี้
ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนของการแปลรอบที่ ห นึ่ ง และส่ ว นของการแปลรอบที่ ส อง สมมุ ติให้
โปรแกรมตัวแปลภาษามีขนาด ดังนี้
1. ส่ วนการแปลรอบที่ 1
70 K ไบท์
2. ส่ วนการแปลรอบที่ 2
80 K ไบท์
3. ตารางสัญลักษณ์
20 K ไบท์
4. โปรแกรมย่อยร่ วม
30 K ไบท์
200 K ไบท์
ถ้าเราต้องการนําโปรแกรมทั้งหมดลงสู่ หน่ วยความจําหลัก เราต้องมีหน่วยความจําหลักขนาดอย่าง
น้อย 200 K ไบท์ ถ้าเรามีเพียง 150 K ไบท์ (ที่เหลือจากส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ) ก็จะทํางานไม่ได้
เราจึงต้องใช้วิธีแบ่งส่ วนโดยกําหนดส่ วนแรก A ประกอบด้วยตารางสัญลักษณ์โปรแกรมย่อยร่ วม
และส่ วนการแปลรอบที่หนึ่ ง ส่ วนที่สอง B ประกอบด้วยตารางสัญลักษณ์โปรแกรมย่อยร่ วมและ
ส่ วนการแปลรอบที่สอง
เราเพิ่มตัวควบคุมการแบ่งส่ วนขนาด 10 K และรวมกับส่ วนแรก A นําลงในหน่วยความจํา
หลัก หลังจากนําการแปลรอบที่หนึ่ งเสร็ จแล้ว ตัวควบคุมการแบ่งส่ วนจะอ่านส่ วน B ลงสู่ พ้ืนที่ของ
ส่ วน A และส่ งการควบคุมต่อไปยังการแปลรอบที่สอง จะเห็นได้วา่ ส่ วนแบ่ง A มีขนาด 120 K และ
ส่ ว นแบ่ ง B มี ข นาด 130 K ดัง นั้ น เราสามารถทํา การแปลภาษาแอสแซมบลี้ โดยใช้เนื้ อที่
หน่วยความจําหลัก ที่มีเพียง 150 K แต่อาจช้าลงเล็กน้อยเพราะต้องมีการอ่านส่ วน B เข้ามาระหว่าง
การทํางานด้วย
โปรแกรมของส่ วน A และ B จะเก็บอยูใ่ นหน่ วยความจําสํารองในแบบตําแหน่ งสัมบูรณ์
การทําโปรแกรมแบบแบ่ งส่ วนนี้ ต้องมี วิธีก ารกําหนดตําแหน่ งและเชื่ อมต่ อเฉพาะอย่างแต่ ไม่
จําเป็ นต้องใช้คาํ สั่งพิเศษใด ๆ จากระบบปฏิบตั ิการ เหมือนกับการนําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจํา
แบบสัมพัทธ์เราอาจแบ่งโปรแกรมผูใ้ ช้เป็ นแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มแยกกัน และอ่านเข้ามาทีละแฟ้ม
ระบบปฏิ บตั ิ ก ารเพี ยงแต่ เห็ น ว่ามี การอ่านข้อมู ลเพิ่ มขึ้ นกว่าแบบไม่ ได้แบ่ งส่ วนเท่ านั้น ผูเ้ ขี ยน
โปรแกรมต้องออกแบบการแบ่งส่ วนเองทั้งหมด ซึ่ งเป็ นงานที่ ค่อนข้างยาก เพราะผูเ้ ขียนต้องมี
ความรู ้เรื่ องโครงสร้างของโปรแกรมการทํางาน ตลอดจนโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
เป็ นอย่างดี เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ถ้าโปรแกรมขนาดเล็กก็คงไม่ตอ้ งแบ่งส่ วน
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รูปที่ 7.2 การแบ่งส่ วนสําหรับตัวแปลภาษาแอสแซมบลี้แบบแปล 2 รอบ
จึ งยิ่งเป็ นการยากที่ จะเข้าใจการทํางานทั้งหมด วิธีการแบ่ งส่ วนนี้ จึ งใช้เฉพาะในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กหรื อระบบที่มีหน่ วยความจําหลักจํากัดจริ ง ๆ แต่ไม่มีฮาร์ ดแวร์ ช่วย (ในการ
จัดการขั้นสู งแบบอื่น ๆ) เท่านั้น การจัดแบบอัตโนมัติเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง สําหรับโปรแกรม
ขนาดใหญ่

การสั บเปลีย่ น
กระบวนการที่กาํ ลังทํางานต้องอยูใ่ นหน่วยความจําหลักเสมอแต่อาจถูกย้ายไปอยูใ่ นหน่วย
เก็บโปรแกรมชัว่ คราว (Backing Store) ได้แล้วนํากลับมาใหม่เพื่อทํางานต่อในระบบการ
Operation
System

User
Space

1) Swap In
2) Swap Out

Main memory

Process
P1
Process
P2
Backing Store

รู ปที่ 7.3 การสับเปลี่ยน 2 กระบวนการบนจานบันทึก
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ทํางานแบบหลายโปรแกรมที่ใช้การจัดตารางการทํางานแบบเวียนเทียน (Round Robin) เมื่อส่ วน
แบ่งเวลา (Time Quantum) สิ้ นสุ ด ตัวจัดการหน่วยความจําจะย้ายกระบวนการปั จจุบนั ออกไปและ
เอากระบวนการใหม่เข้าทํางานแทน ดังรู ปที่ 7.3
ในขณะเดี ย วกัน ตัว จัด ตารางการทํา งานของหน่ ว ยประมวลผลกลาง ก็ จ ะจัด เวลาให้
กระบวนการใหม่ ไ ด้ท ํา งานบ้า ง จะเห็ น ว่ ามี ก ารสั บ เปลี่ ย นกัน ระหว่ างกระบวนการเก่ าและ
กระบวนการใหม่จากหน่ วยความจําหลักสู่ หน่ วยเก็บโปรแกรมชั่วคราว ในทางทฤษฎี ตวั จัดการ
หน่ ว ยความจําต้อ งสามารถสั บ เปลี่ ย นกระบวนการได้เร็ ว มาก จนกระทั่ง ตัว จัด ตารางหน่ ว ย
ประมวลผล (CPU Scheduling) เห็นว่ามีกระบวนการอยูใ่ นหน่วยความจําตลอดเวลา ส่ วนแบ่งเวลา
ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะคุม้ ค่ากับเวลาที่เสี ยไปในการสับเปลี่ยนกระบวนการ (Swap Process) หรื อ
งานในแต่ละครั้ง
การสั บ เปลี่ ย นงาน (Swap Process) อาจเกิ ด ในระบบที่ ใช้ระดับ ความสําคัญ เป็ นเกณฑ์
(Priority Based) ในการจัดตารางการทํางาน เมื่อมีงานที่มีระดับความสําคัญสู งเข้ามาในระบบตัว
จัดการหน่ วยความจําอาจสับเปลี่ยนให้งานที่มีระดับความสําคัญตํ่า ออกไปพักชัว่ คราวแล้วให้งาน
ระดับความสําคัญสู งเข้าทํางานจนเสร็ จก่อน จึงสับงานระดับความสําคัญตํ่ากลับมาทํางานต่อไป
บางครั้งเรี ยกวิธีน้ ีวา่ หมุนออกและหมุนเข้า (Roll-out Roll-in)
โดยปกติงานที่ถูกสับเปลี่ยนออกไปจะถูกสับเปลี่ยนกลับมา ณ ตําแหน่งเดิม แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยู่
กับวิธีการกําหนดตําแหน่ ง (Addressing Binding) ที่ใช้ ถ้าการกําหนดตําแหน่ งเกิ ดขึ้นในช่วงการ
แปลหรื อช่วงการนําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจําหลักเราก็จะไม่สามารถย้ายงานไป ณ ตําแหน่งอื่น
ได้ แต่ ถ ้าการกําหนดตําแหน่ ง เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการทํา งาน เราอาจสั บ เปลี่ ย นงานกลับ เข้ามา ณ
ตําแหน่งใดก็ได้
การสั บ เปลี่ ย นงานต้อ งมี ห น่ ว ยเก็ บ โปรแกรมชั่ว คราว ซึ่ งปกติ ใ ช้ห น่ ว ยความจําช่ ว ย
(Secondary Storage) ความเร็ วสู งที่มีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บงานทั้งหมดไว้ได้ในคราวเดียวกัน และ
ต้องสามารถอ่าน-เขียน ณ ตําแหน่ งใดก็ได้โดยตรง (Random Access) ระบบจะมีขอ้ มูลของแถว
พร้อม (Ready Queue) ของงานทั้งหมดที่อยูใ่ นหน่ วยเก็บโปรแกรมชัว่ คราวนี้ และข้อมูลนี้ ตอ้ งอยู่
ในหน่วยความจําหลัก เมื่อตัวจัดตารางหน่วยประมวลผล (CPU Scheduling) เลือกงานที่จะทําต่อไป
ได้ก็ จ ะร้ อ งขอให้ ต ัว ย้ายงาน (Dispatcher) นํากระบวนการเข้าทํางาน ตัว ย้า ยงานจะตรวจดู ว่ า
กระบวนการที่ตอ้ งการอยูใ่ นหน่วยความจําหลักหรื อไม่ ถ้าไม่อยูแ่ ลหน่ วยความจําหลักเต็ม ตัวย้าย
งานก็ จ ะย้ายเอากระบวนการบางตัวในหน่ ว ยความจําหลัก ออกไป และสั บ เอากระบวนการ ที่
ต้องการเข้ามาแทนที่
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จะเห็นได้ว่า เวลาที่ใช้ในการสับเปลี่ยนงานนี้ (Context-switch Time) ค่อนข้างมาก สมมติ
ว่ากระบวนการผูใ้ ช้มีขนาด 100 K ไบท์ หน่ วยเก็บโปรแกรมชัว่ คราว มีอตั ราการถ่ายโอนขอมูล 1
M ไบท์ต่อวินาที ดังนั้นเวลาที่ใช้การถ่ายโอนกระบวนการของผูใ้ ช้จะเท่ากับ 100 K / 1 M = 100
มิลลิวินาที และถ้าอัตราเฉลี่ยในการที่หัวอ่านเคลื่อนไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการ (Latency Time) เป็ น
8 มิ ลลิ วิน าที เวลาในการสั บ เปลี่ ยนจะเป็ น 100+8= 108 มิ ลลิ วิน าที การสับ เปลี่ ยนงานมัก ต้อ ง
สับเปลี่ยนงานเก่าออกและสับเปลี่ยนงานใหม่เข้าแทนที่ ดังนั้นเวลารวมในการสับเปลี่ยนงานครั้ง
หนึ่ง ๆ จะเท่ากับ 216 มิลลิวินาที
จะสังเกตเห็นว่า เวลาที่ใช้ในการสับเปลี่ยนงานส่ วนใหญ่ คือ เวลาการถ่ายโอนข้อมูล เวลา
ใช้จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับขนาดของหน่ วยความจําที่สับเปลี่ยน ถ้าระบบมีหน่ วยความจําหลัก
1000 K ไบท์ ใช้พ้ืนที่โดยเป็ นระบบปฏิบตั ิการ 100 K ไบท์ กระบวนการผูใ้ ช้จะมีขนาดใหญ่ที่สุด
ไม่เกิน 900 K ไบท์ กระบวนการผูใ้ ช้ขนาดเล็ก ๆ เช่น 100 K ไบท์จะเสี ยเวลาถ่ายโอนข้อมูล 108
มิ ลลิ วิ น าที เที ย บกับ กระบวนการ ที่ มี ข นาด 900 K ไบท์ ใช้เวลา 908 มิ ล ลิ วิน าที ดังนั้น เราอาจ
ประหยัดเวลาได้มาก ถ้ารู ้ขนาดที่แน่นอนที่กระบวนการที่ตอ้ งใช้หน่วยความจําหลัก การเรี ยกใช้d
กระบวนการเราก็จะสับเปลี่ยนกระบวนการเข้าหรื ออกเฉพาะส่ วนที่เป็ นจริ งเท่านั้น กระบวนการ
ผูใ้ ช้จึงควรให้ขอ้ มูล การใช้หน่วยความจําหลักกับระบบปฏิบตั ิการอย่างถูกต้อง และตลอดเวลาการ
ทํางานโดยเฉพาะการจัดการหน่ วยความจําแบบสัมพัทธ์ (Dynamic) กระบวนการผูใ้ ช้จะต้องใช้
คําสั่งเรี ยกระบบร้องขอพื้นที่และส่ งคืนพื้นที่ เพื่อที่จะบอกระบบปฏิบตั ิการให้ทราบถึงปริ มาณการ
ใช้หน่วยความจําที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ในการสั บ เปลี่ ย นงานเราต้อ งแน่ ใจว่ากระบวนการ ไม่ ไ ด้มี อ ะไรติ ด ค้างอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรอคอยอุปกรณ์รับส่ งข้อมูล ถ้ากระบวนการหนึ่ งต้องรออุปกรณ์รับส่ งข้อมูล
เราอาจต้อ งการสั บ เปลี่ ย นกระบวนการนี้ ออกไปคอยในหน่ ว ยเก็ บ โปรแกรมชั่ ว คราว แต่
ขณะเดียวกันอุปกรณ์รับส่ งข้อมูลอาจต้องใช้ที่พกั ข้อมูล ในเนื้อที่ของกระบวนการผูใ้ ช้ เพื่อรับหรื อ
ส่ งข้อมูลให้แก่ผใู ้ ช้ ถ้ากระบวนการเดิมถูกสับเปลี่ยนออกไปและมีกระบวนการใหม่เข้ามาแทนที่
อุปกรณ์รับส่ งข้อมูลอาจส่ งข้อมูลไปผิดกระบวนการได้ ปัญหานี้อาจแก้ไขได้ 2 วิธี คือ
1. ห้ามสับเปลี่ยนงานที่รอคอยการรับส่ งข้อมูล (Process Wait I/O)
2. การรี บส่ งข้อมูล ต้องใช้ที่พกั ข้อมูลภายในเนื้ อที่ของระบบปฏิบตั ิการเท่านั้นและระบบ
จะส่ งต่อให้กระบวนการ เมื่อกระบวนการกําลังทํางานอยูใ่ นหน่วยความจําหลักเท่านั้น
การสับเปลี่ยนกระบวนการ นี้ มีในระบบยูนิกซ์ในยุคแรก ๆ ถ้าระบบทํางานปกติจะไม่มี
การสับเปลี่ยนเกิดขึ้น ระบบจะเริ่ มมีการสับเปลี่ยนเมื่อมีกระบวนการ ในระบบมากเกินไปจนเกิด
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ปั ญ หา และเมื่ อ ระบบกลับ สู่ ภ าวะปกติ ก ารสั บ เปลี่ ย นงานก็ จ ะหยุด ไปด้ว ยเช่ น กัน ปั จ จุ บ ัน มี
ระบบปฏิบตั ิการน้อยมากที่ใช้วิธีน้ ี

การจัดสรรเนื้อทีแ่ บบเดีย่ ว
วิธีการจัดการหน่วยความจําหลักที่ง่ายที่สุดคือไม่ตอ้ งทําอะไรเลยผูใ้ ช้จดั การหน่วยความจํา
หลักเอง โดยสามารถใช้ส่วนใด ๆ ในหน่วยความจําก็ได้
วิ ธี น้ ี มี ข ้อ ดี คื อ ผู ใ้ ช้มี ค วามยื ด หยุ่น สู ง สามารถจัด การหน่ ว ยความจํา หลัก ได้ต ามใจ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการก็ไม่มี ไม่ตอ้ งมีอุปกรณ์พิเศษช่วย ต้องมีโปรแกรมระบบช่วยจัดการ
แต่ขอ้ เสี ย หรื อข้อจํากัดของวิธีน้ ี คือ ระบบไม่ได้ช่วยอะไรผูใ้ ช้เลย ผูใ้ ช้สามารถควบคุ ม
คอมพิวเตอร์ได้ท้ งั หมด แต่ระบบปฏิบตั ิการไม่สามารถควบคุมสัญญาณจัดจังหวะได้ ไม่มีกลไกใน
การจัด การคําสั่งเรี ยกระบบ หรื อข้อผิดพลาดที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ไม่ มีเนื้ อที่ ในการทํางานแบบหลาย
โปรแกรม วิธีน้ ี จะใช้กบั ระบบที่เป็ นการทํางานเฉพาะอย่าง โดยผูใ้ ช้ตอ้ งการความยืดหยุน่ สู งที่สุด
และตั้งใจที่จะเขียนโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ เองทั้งหมด
วิธีที่สูงขึ้นกว่า วิธีแรกอีกขั้นหนึ่ ง คือ การแบ่งหน่ วยความจําหลักออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วน
หนึ่ งสําหรั บผูใ้ ช้อีกส่ วนหนึ่ งสําหรั บโปรแกรมของระบบปฏิบตั ิการเอง ซึ่ งอาจจะวางตัวอยู่ใน
ตําแหน่ งล่างสุ ด (0000) หรื อ ตําแหน่ งบนสุ ด (FFFF) ของหน่ วยความจําหลัก แต่โดยปกติ แล้ว
ตารางสัญญาณการขัดจังหวะ (Interrupt Vector) จะอยูใ่ นตําแหน่งล่างสุ ด ของหน่วยความจํา ดังนั้น
จึงเป็ นการสะดวกและปลอดภัยกว่า ที่จะให้ระบบปฏิบตั ิการอยูใ่ นตําแหน่ งล่างนี้ ดว้ ย (ดูรูปที่ 7.4)
ในหัวข้อนี้ จึงจะอธิ บายโดยเลือกให้ระบบปฏิบตั ิการอยูใ่ นตําแหน่งล่าง (การเลือกเป็ นตําแหน่ งล่าง
การเลือกเป็ นตําแหน่งบน ก็สามารถทําได้คล้าย ๆ กัน)
OS

System area

User

User
Program
area

รู ปที่ 7.4 แสดงการจัดสรรเนื้อที่แบบเดี่ยว
ถ้าระบบปฏิบตั ิการอยูใ่ นหน่วยความจําตํ่า (Low Memory) และผูใ้ ช้อยูใ่ นหน่วยความจําสู ง
(High Memory) ในรู ปวาดกลับหัวกลับหางตามความนิ ยมคือ เอาตําแหน่ งล่าง (0) ไว้บนและเอา
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ตําแหน่ งบนไว้ล่าง ระบบต้องมีการป้ องกันโปรแกรมและข้อมูลของระบบจากผูใ้ ช้ที่อาจเข้ามา
แก้ไข ในส่ วนของระบบโดยใช้อุปกรณ์พิเศษช่วย ซึ่ งอาจเป็ นรี จีสเตอร์ ฐาน (Base Register) หรื อ
รี จิส เตอร์ ข อบเขต (Limit Register) แต่ เนื่ องจากวิธีน้ ี เรามี ผูใ้ ช้เพี ย งคนเดี ยวจึ งไม่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้
รี จีสเตอร์ขอบเขต
ปั ญหาอีกข้อหนึ่ งคือ การนําโปรแกรมผูใ้ ช้ลงในหน่ วยความจําเพราะเนื้ อที่ของผูใ้ ช้ไม่ได้
เริ่ มต้นที่ตาํ แหน่ง 0000 แต่เริ่ มจากตําแหน่งตามค่าในรี จิสเตอร์ฐานถ้าเราทราบค่ารี จิสเตอร์น้ ีในช่วง
การแปลโปรแกรม เราก็สามารถแปลค่าตําแหน่งเป็ นแบบสัมบูรณ์ได้โดยเริ่ มจากค่านี้ เป็ นต้นไป ถ้า
ค่ ารี จีส เตอร์ ฐ านนี้ เปลี่ ยนไปเราก็ต ้อ งแปลโปรแกรมใหม่ หรื ออี ก วิธีห นึ่ งคื อ แปลค่ าตําแหน่ ง
(Address) เป็ นแบบย้ายได้ (Relative) และให้ตวั นําโปรแกรมลงสู่ หน่ วยความจํา เป็ นตัวกําหนดค่า
ตําแหน่ งจริ งอีกที ถ้าค่ารี จีสเตอร์ ฐานเปลี่ยนไปเราเพียงแต่นาํ โปรแกรมลงหน่ วยความจําใหม่อีก
ครั้งไม่ตอ้ งแปลใหม่
วิธีที่กล่าวมานี้ ค่ารี จีสเตอร์ ฐานจะต้องคงที่ ในระหว่างที่กระบวนการ ทํางานเพราะถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงแล้วค่าตําแหน่งต่าง ๆ ในโปรแกรมอาจใช้ไม่ได้ ดังนั้นเราจะเปลี่ยนรี จิสเตอร์ ฐาน
นี้ ได้ก็ต่อเมื่อ ไม่มีกระบวนการ ใด ๆ กําลังทํางานอยู่ ในบางกรณี อาจต้องเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารระหว่ า งที่ ท ํ า งานอยู่ (ค่ า รี จี ส เตอร์ ฐ านก็ ต ้ อ งเปลี่ ย นตามไปด้ ว ย) เช่ น
ระบบปฏิบตั ิการ มีโปรแกรมของตัวควบคุมอุปกรณ์ และทีพกั ข้อมูล ซึ่ งไม่ค่อยได้ใช้ จึงอาจแยก
ส่ ว นนี้ ออกไปเก็ บ ไว้ใ นหน่ ว ยความจํา ช่ ว ยได้ โดยไม่ ต ้อ งนํ า ลงหน่ ว ยความจํา หลัก พร้ อ ม
โปรแกรมหลักของระบบปฏิบตั ิการเพื่อให้มีพ้ืนที่สาํ หรับผูใ้ ช้มากที่สุด ส่ วนที่แยกไว้น้ ี เราเรี ยกว่า
ส่ วนผันแปร (Transient) ซึ่ งจะถูกนําเข้ามาในหน่ วยความจําเมื่อต้องการเท่านั้น ทําให้ขนาดของ
ระบบมีการเปลี่ยนแปลงขณะทํางาน
0
OS

Unused
User
520 k
รูปที่ 7.5 การนํากระบวนการของผูใ้ ช้ลงในหน่วยความจําหลักข้างสู ง
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มีวิธีแก้ปัญหานี้ 2 วิธี คือ วิธีแรกนําโปรแกรมของผูใ้ ช้ลงในหน่ วยความเริ่ มจากข้างสู งมา
หาข้างตํ่าจนสุ ดที่ค่าในรี จิสเตอร์ฐานดังรู ปที่ 7.5 เป็ นการวางกลับกันกับรู ปที่ 7.4
โดยวิธีน้ ี เนื้ อที่ว่างตรงกลางระหว่างโปรแกรมผูใ้ ช้และระบบปฏิบตั ิการสามารถใช้ได้ท้ งั
เมื่อระบบต้องการใช้เนื้อที่เพิ่ม หรื อผูใ้ ช้ตอ้ งการเนื้อที่เพิ่ม
อีกวิธีหนึ่ง คือ หน่วงเวลากําหนดตําแหน่งจริ ง จนกระทัง่ ถึงเวลาทํางานจริ ง แต่วิธีน้ ีตอ้ งใช้
อุ ป กรณ์ ช่ วยหรื อฮาร์ ดแวร์ เสริ ม ดังรู ป ที่ 7.6 รี จีส เตอร์ ฐานกลายเป็ นรี จิส เตอร์ สําหรั บ การย้าย
ตําแหน่ ง การอ้างอิงตําแหน่ งในหน่ วยความจําทุกครั้งต้องนําค่าอ้างอิงมาบวกกับค่ารี จีสเตอร์ ฐาน
เสี ย ก่ อ นที่ ใ ห้ ไ ด้ค่ าตําแหน่ งจริ ง เช่ น ค่ ารี จี ส เตอร์ ฐ านเท่ ากับ 14000 ผูใ้ ช้ต ้อ งการอ่ านค่ า จาก
ตําแหน่ง 346 ก็จะไปอ่านจากตําแหน่งจริ งที่ 14000 + 346 = 14346 เป็ นต้น
Base register

Memory

14000

CPU

Logical
Address
346

+

Physical
Address

Memory

14346
Limit register

รู ปที่ 7.6 การย้ายตําแหน่งแบบสัมพันธ์ โดยการใช้รีจิสเตอร์ช่วย
จะสังเกตได้ว่า โปรแกรมของผูใ้ ช้ ไม่ทราบค่าตําแหน่ งที่แท้จริ งทางกายภาพ โปรแกรม
อาจสร้ างตัวชี้ ชี้ ไปยังตําแหน่ ง 346 และทําการคํานวณเก็บ ค่า อ่ านค่ า หรื อ เปรี ยบเที ยบค่า ใน
ตําแหน่ งอื่น ๆ กับค่าในตําแหน่ ง 346 นี้ โปรแกรมของผูใ้ ช้ทาํ งานด้วย ตําแหน่ งทางตรรกะ หรื อ
ตําแหน่งเทียม ฮาร์ ดแวร์ของเครื่ อง เป็ นผูจ้ ดั การการจับคู่ตาํ แหน่งทางตรรกะนี้กบั ตําแหน่งจริ งเมื่อ
มีการอ้างอิงตําแหน่งในหน่วยความจํา การกําหนดตําแหน่งขณะทํางาน หรื อแบบสัมพัทธ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าตําแหน่งเริ่ มต้น ระบบก็เพียงแต่เปลี่ยนค่าในรี จีสเตอร์ฐานไปเป็ น
ค่าเริ่ มต้นตัวใหม่ และย้ายโปรแกรมผูใ้ ช้ท้ งั หมดจากตําแหน่ งเดิ มไปสู่ ตาํ แหน่ งใหม่ การทําเช่นนี้
อาจต้องเสี ยเวลา ในการคัดลอกโปรแกรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ ง แต่ทาํ ให้สามารถเปลี่ยนแปลง
ค่าตําแหน่งเริ่ มต้นของโปรแกรมได้ตลอดเวลา
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จะสังเกตเห็นว่า ในระบบนี้มีการกําหนดตําแหน่ง 2 แบบ คือ ตําแหน่งทางตรรกะ (Logical
Address) ค่า 0 ถึง max และตําแหน่ งจริ งทางกายภาพ ค่าจาก R ถึง R+max โดย R เป็ นค่าตําแหน่ ง
เริ่ มต้น โปรแกรมของผูใ้ ช้จะใช้ตาํ แหน่ งทางตรรกะเท่านั้น และคิดว่ากระบวนการทํางานอยู่ใน
ตําแหน่ ง 0 ถึง max ส่ วนระบบปฏิบตั ิการจะรู ้มากกว่าและสามารถอ้างอิงตําแหน่ งจริ งโดยตรง ได้
ในช่วงผูค้ วบคุม (Monitor Mode) ข้อมูลต่าง ๆ ที่โปรแกรมผูใ้ ช้ส่งให้ระบบปฏิบตั ิการ เช่น ที่พกั
ข้อมูลตัวแปรในการเรี ยกระบบ จะต้องมีการย้ายตําแหน่ง หรื อคํานวณหาค่าตําแหน่งจริ งให้ถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรี ยนใช้อุปกรณ์รับส่ งข้อมูล เพราะโปรแกรมผูใ้ ช้ให้ค่าตําแหน่ งทางตรรกะ
มา ระบบต้องคู่หาตําแหน่งจริ งก่อนนําไปใช้งาน
แนวคิดเรื่ องการใช้ตาํ แหน่งทางตรรกะในการอ้างอิงแทนตําแหน่งจริ ง นี้เป็ นหัวใจของการ
จัดการหน่วยความจําหลัก

การจัดสรรเนื้อทีแ่ บบหลายส่ วน
ในระบบการทํางานแบบหลายโปรแกรมนั้นจะมีกระบวนการต่าง ๆ มากมายเข้ามาทํางาน
ในระบบ (โดยถูกบรรจุในหน่ วยความจําหลัก) แต่ละกระบวนการจะผลัดกันใช้หน่วยประมวลผล
กลาง ตามวิธีการจัดตารางการทํางานของระบบ ปั ญหาหลักในการจัดการหน่ วยความจําหลัก คือ
การจัดสรรพื้นที่ให้กระบวนการต่าง ๆ ที่รออยู่ในแถวคอยขาเข้า ได้เข้าทํางานในหน่ วยความจํา
หลัก
วิธีที่ง่ายที่สุด วิธีหนึ่ ง คือ การแบ่งหน่ วยความจําหลักออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ที่มีขนาดคงที่
โดยแต่ ล ะส่ ว นย่อ ยนั้ นจะเก็ บ กระบวนได้เพี ย ง 1 กระบวนการ ด้ว ยเหตุ น้ ี ทําให้ จ าํ นวนของ
กระบวนการ ที่ทาํ งานในระบบนี้ ถูกจํากัดโดยจํานวนพื้นที่ย่อย เมื่อกระบวนการทํางานเสร็ จแล้ว
กระบวนการคืนพื้นที่ส่วนย่อย ที่ครอบครองอยูน่ ้ ีแก่ระบบ ระบบก็จะนําไปจัดสรรให้กระบวนการ
อื่นที่รออยู่ในแถวคอยขาเข้าต่อไป วิธีการนี้ ถูกนํามาใช้ครั้งแรกในระบบปฏิบตั ิการ os/360 ของ
IBM เรี ยกว่า MFT แต่ในปั จจุบนั วิธีน้ ี ถูกยกเลิกไปแล้ว สําหรับวิธีการต่าง ๆ ที่ จะกล่าวต่อไปนี้
เป็ นเพียงการแสดงให้เห็ นภาพรวม ของวิธีการแบ่งหน่ วยความจําหลัก อกเป็ นขนาดคงที่ที่ใช้ใน
ระบบการทํางานแบบกลุ่ม เป็ นหลัก
แนวคิดเบื้องต้ น
ในระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะมี ต ารางที่ เก็ บ ข้อ มู ล ว่า พื้ น ที่ ในหน่ ว ยความจําหลัก ส่ ว นใดถู ก
ครอบครอง และส่ วนใดยังว่างอยู่ เริ่ มต้นพื้นที่ในหน่ วยความจําจะว่างทั้งหมด เมื่อมีกระบวนการ
เข้ามาในระบบ ระบบจะจัดการหาพื้นที่ ที่ใหญ่พอสําหรั บกระบวนการนั้น และจัดแบ่งพื้นที่ให้
กระบวนการ เพียงเท่าที่ตอ้ งการ ส่ วนพื้นที่ที่เหลืออยูก่ จ็ ะเก็บไว้ใช้ในการจัดสรรครั้งต่อไป
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ตัวย่างเช่น ระบบมีหน่วยความจําหลักขนาด 2560 K มีโปรแกรมของระบบใช้พ้ืนที่อยู่ 400
K ส่ วนว่างที่ เหลืออีก 2160 K สําหรับผูใ้ ช้สมมุติให้ในแถวคอยขาเข้ามีกระบวนการ ดังรู ปที่ 7.7
ระบบใช้วิธีจดั ตารางการทํางานระยะยาว (Long-Term Scheduling) แบบมาก่อน-ได้ก่อน (First-in
First-out) ดังนั้นเราสามารถ

รูปที่ 7.7 ตัวอย่างการจัดตารางการทํางาน
จัด สรรพื้ น ที่ ให้ แ ก่ กระบวนการ P1 P2 P3 และ P4 ได้ท ัน ที ดังแผนภาพของหน่ วยความจํา ในรู ป ที่ 7.8 (ก) จะเห็ น ว่ า มี พ้ื น ที่ ว่ า งขนาด 260 K ซึ่ งไม่ เพี ย งพอกั บ ขนาดของ
กระบวนการ P4 ที่รออยูใ่ นแถวคอยขาเข้า ถ้าระบบใช้วิธีจดั ตารางการทํางานระยะสั้นแบบเวียน
เที ยน โดยส่ วนแบ่ งเวลามี ค่าเท่ากับ 1 หน่ วยเวลา ณ เวลาที่ 14 หน่ วยเวลา กระบวนการ P2 จะ
ทํางานเสร็ จพื้นที่ ที่ P2 ครอบครองอยูจ่ ะว่างลง กระบวนการ P4 จึงสามารถทํางานได้ (ดังแสดงใน
รู ปที่7.8 (ค) ) และเมื่อกระบวนการ P1 ทํางานเสร็ จ ณ หน่ วยเวลาที่ 28 (ดังแสดงในรู ปที่ 7.8 (ง) )
กระบวนการ P5 ก็สามารถเข้ามาใช้พ้นื ที่วา่ งลงต่อไปได้
จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่ามีกลุ่มของพื้นที่ว่างในหน่วยความจํา ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีขนาด
ไม่เท่ากัน กระจายไปทัว่ ทั้งหน่วยความจํา ถ้ามีกระบวนการหนึ่งเข้ามาในระบบ ระบบก็จะตรวจหา
พื้นที่ว่างที่มีขนาดเพียงพอกับกระบวนการนั้น ถ้าพื้นที่ว่างมีขนาดใหญ่มากเกินไป พื้นที่ว่างนั้นก็
จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนหนึ่ ง เป็ นพื้นที่สําหรับกระบวนการนั้น และอีกส่ วนหนึ่ ง จะ
เป็ นพื้ น ที่ ว่าที่ เหลื อ ซึ่ งพื้ น ที่ ว่างนี้ จะถู ก นําไปรวมไว้ในกลุ่ ม พื้ น ที่ ว่างของหน่ ว ยความจํา เมื่ อ
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กระบวนการใดทํางานเสร็ จแล้ว กระบวนการนั้นจะปล่อยพื้นที่ที่ถือครองอยูก่ ลับสู่ ระบบ ถ้าพื้นที่ที่
คืนมาต่อเนื่ องกับพื้นที่ว่างเดิมระบบก็จะรวมเป็ นพื้นที่ว่างผืนเดียวกัน และกลับไปตรวจดูว่าพื้นที่
ว่างใหม่มีขนาดเพียงพอ กับกระบวนการ ที่รอคอยอยูห่ รื อไม่
ปั ญ หาข้างต้น เป็ นปั ญ หาในระบบที่ มีการจัดสรรพื้น ที่ แบบยืด หยุ่น (Dynamic Storage
Allocation) ระบบจะพยายามจัดหาพื้นที่ว่างตามที่ผใู ้ ช้ร้องขอ (ขนาด n ไบท์) โดยตรวจดูจากกลุ่ม
พื้นที่วา่ งในหน่วยความจําหลักมีวิธีการจัดการพื้นที่วา่ งนี้หลายวิธีแต่ละวิธี พยายามให้

ก

ข

ค

ง

จ
รู ปที่ 7.8 การจัดสรรหน่วยความจําหลักและการจัดตารางการทํางานระยะยาว
การจัดสรรพื้นที่มีประโยชน์สูงสุ ด วิธีที่นิยม ได้แก่ วิธีแรกเหมาะสม (First-Fit) วิธีเหมาะสมที่สุด
(Best-Fit) และวิธีแย่สุด (Worst-Fit)
วิธีแรกเหมาะสม (First-Fit) คือ เลือกพื้นที่แรกที่พบว่ามีขนาดใหญ่กว่า หรื อเท่ากับพื้นที่ที่
ต้องการ โดยการค้นหาพื้นที่ว่างนี้ อาจเริ่ มค้นหาตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของกลุ่มพื้นที่ว่าง หรื อเริ่ มค้นต่อ
จากจุดที่หยุดลงจากการค้นหาครั้งก่อน ก็ได้
วิธีเหมาะสมที่สุด (Best-Fit) คือ เลือกพื้นที่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่ตอ้ งการมาก
ที่สุด (ทําให้เกิดช่องว่างใหม่เล็กที่สุด การค้นหาพื้นที่ว่างแบบนี้ จะต้องตรวจดูพ้ืนที่ที่ว่างทั้งหมด
ในระบบ ถ้าได้มีการเรี ยงพื้นที่ว่างไว้ ตามลําดับขนาดแล้ว การค้นหาก็จะเร็ วขึ้น วิธีน้ ีจะทําให้พ้ืนที่
ว่างที่เกิดขึ้นใหม่มีขนาดเล็กที่สุด
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วิธีแย่สุด (Worst-Fit) คือ เลือกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่ตอ้ งการมากที่สุด (ทําให้เกิด
ช่ องว่างใหม่ ใหญ่ ที่สุด) กาค้น หาก็เหมื อนกับแบบเหมาะสมที่ สุด คื อ จะต้องตรวจดู พ้ื น ที่ ที่ว่าง
ทั้งหมดในระบบนอกจาจะมีการเรี ยงไว้ วิธีน้ ี มีแนวคิดว่าการเลือกจะทําให้เกิดพื้นที่ว่างใหม่ ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด อาจนําไปใช้ต่อไปได้มากกว่าวิธีเหมาะสมที่สุด ซึ่ งทําให้พ้ืนที่ว่างที่เกิดขึ้นใหม่มี
ขนาดเล็กที่สุด
มีการสร้างแบบจําลองระบบเพื่อทดสอบวิธีท้ งั 3 ที่กล่าวมาแล้ว ผลปรากฏว่าวิธีแรกเหมาะ
และวิธีเหมาะสมที่สุดดีกว่าวิธีแย่สุด ในแง่ของเวลาที่ลดลงและประสิ ทธิ ผลในการใช้ที่เก็บข้อมูล
แต่ก็มิได้หมายความว่าทั้งวิธีแรกเหมาะ และวิธีเหมาะสมที่สุด เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด
โดยทัว่ ไปแล้ววิธีแรกเหมาะใช้เวลาน้อยกว่าแบบอื่น ๆ
การใช้ข้ นั ตอนวิธี ในการจัดสรรพื้นที่หน่ วยความจําทั้ง 3 วิธีน้ ี จะมีปัญหาที่เกิดตามมา คือ
พื้นที่หน่ วยความจํา ซึ่ งว่างเป็ นช่ วง ๆ มีขนาดเล็กสําหรับงานที่รอคอยอยู่ หรื อที่เรี ยกว่า การสู ญ
เปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายนอก (External Fragmentation) นัน่ หมายความว่าในขณะที่กระบวนการถูกบรรจุ
ลงหน่ วยความจํา และถูกนําออกไปจากระบบ หน่ วยความจําจะถูกแบ่งเป็ นส่ วนย่อยเล็ก ๆ หลาย
ส่ วน ทําให้ระบบไม่ สามารถบรรจุ กระบวนการใหม่ได้อีกทั้ง ๆ ที่ พ้ืน ที่ ว่างรวมของระบบ (ใน
หน่วยความจํา)มีขนาดใหญ่พอ เนื่ องจากพื้นที่ที่ว่างเหล่านั้นมิได้อยูต่ ิดต่อกันเป็ นผืนเดียว แต่กลับ
อยูก่ ระจัดกระจายไปทัว่ ๆ ในหน่วยความจํา
การสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายนอก (External Fragmentation) นี้ จะเป็ นปัญหามากหรื อน้อยนั้น
อยู่กับ ขนาดของพื้ น ที่ ห น่ ว ยความจําทั้งหมดกับ ขนาดของกระบวนการที่ เข้ามาในระบบ จาก
การศึกษาทางสถิติโดยใช้วิธีแรกเหมาะ พบว่าแม้ว่าจะมีการปรับปรุ งขั้นตอนวิธีบางอย่างช่วยแล้ว
ถ้าจัดสรรพื้นที่ไป n หน่ วยแล้ว มักจะเกิ ดพื้นที่ว่าง 0.5 n หน่ วย เนื่ องจากถูกแบ่งเป็ นส่ วนย่อย ๆ
หรื อ คิดเป็ นประมาณ หนึ่งในสามของหน่วยความจําหลักที่สูญเปล่าไป ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า “กฎร้อยละ
ห้าสิ บ” (50 percent law)
เมื่อระบบได้จดั สรรพื้นที่ว่างในหน่ วยความจําให้กบั กระบวนการ แล้วกระบวนการนั้นก็
จะถู ก บรรจุ ล งสู่ ตํา แหน่ ง ที่ จ ัด ไว้ใ ห้ แ ละเริ่ มทํา งาน เนื่ องจากมี ห ลายกระบวนการอยู่ ใ น
หน่ วยความจําพร้อม ๆ กัน เราจึงต้องมีการป้ องกันกระบวนการต่าง ๆ ไม่ให้ออกนอกเขตของตน
โดยใช้รีจิสเตอร์ ฐาน (Base Register) และรี จีสเตอร์ ขอบเขต (Limit Register) ซึ่ งเป็ นการกําหนด
ตําแหน่ งแบบสัมพัทธ์ สามารถย้ายตําแหน่ งของโปรแกรมได้ ในขณะทํางาน ตําแหน่ งทางตรรกะ
จะต้อ งมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า ในรี จี ส เตอร์ ข อบเขต (Limit Register) ก่ อ นที่ จ ะนํ า ไปบอกกับ ค่ า ใน
รี จีสเตอร์ฐาน เพื่อหาค่าตําแหน่งจริ งต่อไป ดังรู ปที่ 7.9
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เมื่ อตัว จัด ตารางการทํางานของหน่ ว ยประมวลผล จัด ให้ ก ระบวนการหนึ่ งทํางาน ตัว
ควบคุมก็จะเขียนค่าฐานและขอบเขต สําหรับกระบวนการนี้ ลงในรี จีสเตอร์ เนื่ องจากการอ่านหรื อ
เขียนข้อมูลในตําแหน่ งต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบจากฮาร์ ดแวร์ โดยใช้ค่าในรี จีสเตอร์ ฐานและ
รี จีสเตอร์ขอบเขต เราจึงสามารถป้องกันกระบวนการออกนอกขอบเขต ของตนเองได้
รี จีสเตอร์ ฐาน

รี จีสเตอร์ ขอบเขต

ซี พียู

Logical
Address

< ขอบเขต

yes

++

Address in
Memory

no
Trap; addressing error

รู ปที่ 7.9 แสดงการใช้รีจิสเตอร์ฐานและรี จิสเตอร์ขอบเขตจัดการหน่วยความจํา
รู ปที่ 7.10 แสดงปั ญหาอี กข้อหนึ่ ง จะเห็ น ว่า ถ้าเรามี พ้ืนที่ ว่าง ขนาด 18,464 ไบท์ และ
กระบวนการ ใหม่ตอ้ งการ 18,462 ไบท์ แล้วเราจัดสรรเนื้อที่ให้พอดี 18,462 ไบท์ ก็จะเหลือพื้นที่

รูปที่ 7.10 ตัวอย่างการจัดสรรหน่วยความจําหลัก
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ว่าง 2 ไบท์ การเก็บข้อมูลพื้นที่วา่ ง 2 ไบท์น้ ี ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งกว่าเนื้อที่ 2 ไบท์มาก ดังนั้นเรามัก
จัดสรรพื้นที่วา่ งที่เหลือเล็กน้อยนี้ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่ที่ร้องขอไปเลย ซึ่ งพื้นที่ส่วนนี้กจ็ ะสู ญ
เปล่าไป เช่นกัน เราเรี ยนกว่า “การสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายใน” (Internal Fragmentation)

การจัดการทํางานระยะยาว
เมื่อกระบวนการต่าง ๆ เข้าสู่ ระบบกระบวนการ เหล่านั้น จะถูกนําไปเก็บในแถวคอยขาเข้า
(Input Queue) จากนั้น ตัวจัดตารางการทํางานระยะยาว (Long-term Scheduler) ก็จะเป็ นผูค้ าํ นวณ
หรื อตรวจนั บ ปริ มาณพื้ น ที่ ในหน่ ว ยความจํา ที่ แ ต่ ล ะกระบวนการ ต้อ งการ และดู ว่ า ใน
หน่ วยความจําจะมีพ้ืนที่ว่างขนาดเท่าไร เพื่อที่จะเลือกว่ากระบวนการ ใดจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับเลือกให้
เข้าใช้พ้นื ที่วา่ งนั้น และหลังจากที่กระบวนการที่ได้รับเลือก ถูกบรรจุลงในหน่วยความจําของระบบ
อาจจะมี การย้ายตําแหน่ งเกิ ดขึ้นถ้าจําเป็ น กระบวนการนั้นจะต้องแย่งใช้หน่ วยประมวลผล กับ
กระบวนการ อื่นที่มีอยูแ่ ล้วในระบบ เมื่อกระบวนการทํางานเสร็ จแล้ว ก็จะคืนหน่ วยความจําที่ถือ
ครองอยูแ่ ก่ระบบ ซึ่งระบบก็นาํ ไปจัดสรรให้กระบวนการอื่น ๆ ที่รออยูใ่ นแถวคอยขาเข้าต่อไป
ระบบจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่วา่ งแต่ละช่วงในหน่วยความจํา และข้อมูลทางด้าน
ความต้องการพื้นที่หน่ วยความจําของแต่ละกระบวนการที่อยูใ่ นแถวคอยขาเข้า ดังนั้นตัวจัดตาราง
ระยะยาว สามารถเรี ยงลําดับกระบวนการในแถวคอยขาเข้าให้สอดคล้องกับขั้นตอนวิธี ในการจัด
ตรารางการทํางานได้ โดยพื้นที่ในหน่ วยความจําจะถูกจัดสรรให้แก่กระบวนการต่าง ๆ ไปเรื่ อย ๆ
จนกระทัง่ ไม่สามารถจัดสรรต่อไปได้ เนื่ องจากขนาดของพื้นที่ว่างในหน่ วยความจําหลัก มีขนาด
เล็กกว่าขนาดของกระบวนการที่ อยู่หัวแถวคอย เมื่ อเป็ นเช่ น นี้ ตัวจัดตาราง จะรอจนกว่ามี บ าง
กระบวนการในระบบปล่ อ ยพื้ น ที่ ที่ ถื อ ครองอยู่ คื น แก่ ร ะบบ หรื อ ระบบอาจจะข้า มไปเลื อ ก
กระบวนการที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ไม่ได้อยูท่ ี่หวั แถวคอย เพื่อที่จะสามารถใช้พ้ืนที่วา่ งเท่าที่มีอยูต่ อน
นั้ นได้ การที่ ร ะบบข้า มไปเลื อ กกระบวนการหลัง ๆ ให้ เข้า มาทํา งานนั้ น ระบบต้อ งเลื อ ก
กระบวนการที่มีระดับความสําคัญตํ่าลงกว่าหัวแถว แต่มีขนาดเหมาะสมเข้ามา ปั ญหานี้ทาํ ให้ตวั จัด
ตารางการทํางานมีทางเลือกระหว่างการข้ามหรื อไม่ขา้ มไปเลือกกระบวนการที่มีระดับความสําคัญ
ตํ่ากว่า
วิธีการทํางานดังกล่าวนี้ จะไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาการสู ญเปล่าของพื้นที่ยอ่ ยภายใน (Internal
Fragmentation) เนื่องจากระบบจัดสรรพื้นที่ให้เท่าที่กระบวนการต้องการใช้ แต่จะเกิดการสู ญเปล่า
พื้นที่ยอ่ ยภายนอกสถานะแรก คือรู ปที่ 7.8 (a) จะพบว่ามีพ้ืนที่ว่างขนาด 260K ในระบบ ซึ่ งพื้นที่มี
ขนาดเล็กเกินกว่าที่จะบรรจุกระบวนการ P4 หรื อ P5 ได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อระบบเข้าสู่ สถานะที่
7.8 (c) จะมี พ้ื น ที่ ย่ อ ยสู ญ เปล่ า ภายนอกถึ ง 560K (=360 + 260) ซึ่ งมี ข นาดเพี ย งพอสํ า หรั บ
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กระบวนการ P5 แต่ระบบไม่สามารถนํากระบวนการ P5 บรรจุลงได้ เนื่ องจากพื้นที่ขนาด 560K
ดังกล่าว มิได้เป็ นพื้นที่ว่างต่อเนื่ องกัน แต่กลับเป็ นพื้นที่ว่าง 2 พื้นที่ แยกกันคือ 300 K และ 260 K
ซึ่งแต่ละพื้นที่มีขนาดเล็กกว่ากระบวนการ P5
การสู ญ เปล่ าพื้ น ที่ ย่อ ยภายนอก (External Fragmentation) หรื อ การที่ พ้ื น ที่ ถู ก แบ่ งเป็ น
ส่ ว นย่อ ย ๆ นี้ อาจเป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องระบบได้ ในกรณี ที่ แ ย่ที่ สุ ด คื อ มี พ้ื น ที่ ว่ างซึ่ งสู ญ เปล่ า
ระหว่างกระบวนการที่ติดกันทุก ๆ คู่ก็ได้ ถ้าเราสามารถทําให้พ้ืนที่ว่างเปล่านี้ต่อเนื่องกัน ก็อาจใช้
ใส่ กระบวนการได้อีกมาก ขั้นตอนวิธีแบบแรกเหมาะ หรื อแบบเหมาะสมที่สุดมีผลต่อพื้นที่ยอ่ ยที่
สู ญเสี ยไปนี้มาก (วิธีแรกเหมาะให้ผลดีกว่าในบางระบบ วิธีเหมาะสมที่สุดก็เช่นกัน คือ ให้ผลดีกว่า
ในบางระบบ) อี ก ปั จจัยหนึ่ งก็คือ เมื่ อมี พ้ื น ที่ ว่างเราจะจัดสรรพื้ น ที่ ใหม่ ให้ติด ด้านบน หรื อติ ด
ด้านล่างของพื้นที่ว่างดี ไม่ว่าจะใช้ข้ นั ตอนวิธีแบบใด ปั ญหาการสู ญเปล่าพื้นที่ย่อยภายนอก ก็ไม่
อาจหมดไปได้
การบีบอัด (Compaction )
วิธีการหนึ่ งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการสู ญเสี ยพื้นที่ย่อยภายนอกได้คือ การบีบอัด
(Compaction) การบี บอัดเป็ นการสับเปลี่ยนหรื อโยกย้ายพื้นที่ว่างในระบบ ให้มาอยู่รวมกันเป็ น
พื้นที่ผนื เดียวต่อเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น จากแผนภาพหน่วยความจําในรู ปที่ 7.8 ระบบสามารถทําการ
บี บอัด หน่ วยความจําของระบบ ให้เป็ นไปดังรู ปที่ 7.11 ได้จะเห็ นว่า พื้นที่ ว่างเล็ก ๆ 3 ผืน (คือ
100K, 300K และ 260K) ได้ถูกย้ายมารวมให้เป็ นพื้นที่ผนื เดียวที่มีขนาด 660K

holes มีขนาดเล็ก
เอา process ลงไม่ได้

OS

OS

P1

P1
P2
P3

P2
P3

compaction

รู ปที่ 7.11 การบีบอัดเนื้อที่หน่วยความจํา
การบีบอัดหน่ วยความจําของระบบ ไม่อาจทําได้กบั ทุ กระบบ สังเกตรู ปที่ 7.11 ที่ มีการ
เคลื่อนย้ายกระบวนการ P4 และ P3 กระบวนการทั้ง 2 ต้องสามารถทํางานต่อได้ เมื่อเข้ามาอยู่ใน
พื้นที่ โดยตําแหน่ งอ้างอิงภายในทั้งหมดจะต้องถูกปรับปรุ ง กรณี ที่การย้ายตําแหน่ งเป็ นแบบคงที่
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และเกิดขึ้นในขณะบรรจุกระบวนการ (Load Time) เราจะไม่สามารถบีบอัดหน่ วยความจําได้ เรา
สามารถบี บอัด หน่ วยความจํา เฉพาะกรณี ที่ก ารย้ายตําแหน่ งเป็ นแบบสัมพัท ธ์ (Dynamic) และ
เกิดขึ้นขณะทํางาน (Execution Time) เท่านั้น
ถ้าการย้ายตําแหน่งเป็ นแบบสัมพัทธ์ เราสามารถย้ายตําแหน่งของกระบวนการได้โดยเพียง
ย้ายโปรแกรมและข้อ มู ลของกระบวนการไปยังตําแหน่ งใหม่ และแก้ไขค่ ารี จีส เตอร์ ฐ านของ
กระบวนการไปเป็ นค่าใหม่
เมื่อการบีบอัดหน่วยความจําหลักสามารถทําได้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อมา คือ ค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยขั้น ตอนวิ ธี ใ นการบี บ อัด หน่ ว ยความจํา หลัก ที่ ง่ า ยที่ สุ ด คื อ จัด การเคลื่ อ นย้า ย
กระบวนการ ทั้ง หมดในระบบ ให้ ไ ปอยู่สุ ด ขอบใดขอบหนึ่ งไปทางเดี ย วกัน ทั้ง หมด ของ
หน่วยความจําหลัก ซึ่งจะเป็ นผลให้เกิดพื้นที่วา่ ง ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากพื้นที่วา่ งย่อย ๆ รวมกัน ของ
หน่ วยความจําหลัก จะเป็ นผลให้เกิ ด พื้ น ที่ ว่างขนาดใหญ่ ที่ เกิ ดจากพื้ น ที่ ว่างย่อย ๆ รวมกัน ใน
ทิศทางตรงกันข้าม วิธีการบีบอัดหน่ วยความจํา ดังกล่าวนี้ มีค่าใช้จ่ายสู งมาก พิจารณาการจัดสรร
พื้นที่หน่ วยความจํา ในรู ปที่ 7.12 จะพบว่า ถ้าเราทําการบีบอัดหน่ วยความจํา ตามขั้นตอนวิธีอย่าง
ง่าย ดังกล่าวข้างต้น เราต้องเคลื่อนย้ายทั้งกระบวนการ P3 และ P4 ซึ่งมีขนาดโดยรวมเท่ากับ 600K
Logical space
(200K + 400K)
Process area

Physical

page1

Frame100

Page2

Frame105

Page3
Page4
Page5
Internal fragmentation
เนื ้อที่ Allocate ทิ ้งไว้
มากสุดเท่ากับ page – 1 byte

รู ปที่ 7.12 การบีบอัดเนื้อที่หน่วยความจําแบบอื่น
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แต่ในสถานการณ์น้ ี เราอาจจะเคลื่อนย้ายเพียงกระบวนการ P4 ไปไว้บนกระบวนการ P3
ซึ่ งเป็ นการย้ายพื้นที่ขนาดเพียง 300K จะเห็ นได้ว่า ในกรณี สุดท้ายนี้ จะทําให้เกิ ดพื้นที่ว่างขนาด
ใหญ่ตรงกลางของพื้นหน่วยความจําหลักทั้งหมด แทนที่จะเป็ นท้าย นอกจากนี้ถา้ เราเพิ่มการสังเกต
โดยเพิ่มขั้นตอนวิธีให้ซบั ซ้อนขึ้น จะเห็นว่าถ้าในแถวคอยขาเข้ามีกระบวนการเหลืออยู่อีกเพียง 1
กระบวนการที่ตอ้ งการเข้ามาทํางานในระบบ ซึ่ งมีขนาดเพียง 450K เราก็อาจย้ายเพียงกระบวนการ
P2 มี ข นาด 100K ไปไว้ที่ ใ ดที่ ห นึ่ งในหน่ ว ยความจําเช่ น ใต้ก ระบวนการ P4 ซึ่ งถึ ง แม้ว่ าการ
เคลื่อนย้ายดังกล่าว จะไม่ทาํ ให้เกิดพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่เป็ นผืนเดียวกัน แต่ก็สามารถตอบสนอง
ความต้องการ ด้านพื้นที่ของกระบวนการได้ เพราะว่าได้พ้ืนที่ว่างที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะบรรจุ
กระบวนการได้ทนั ท่วงที จะเห็นว่าการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบีบอัดหน่วยความจําหลักเป็ นสิ่ งที่
ยากมาก
นอกจากนั้น ยังสามารถรวมวิธีการสลับที่ (Swapping) กับการบีบอัดหน่วยความจําได้โดย
การนํากระบวนการออกไปเก็บพักไว้ในหน่ วยเก็บข้อมูลสํารองก่ อน แล้วค่อยนํากลับเข้ามาใน
หน่ ว ยความจําหลัก อี ก ครั้ งเมื่ อ ถึ งเวลาทํางานจริ ง การทําเช่ น นี้ จะทําให้เกิ ด พื้ น ที่ ว่างซึ่ ง ระบบ
สามารถนํากระบวนการอื่ น เข้ามาใช้ได้ การนํากระบวนการ เดิ ม ที่ ถูกย้ายไว้ในหน่ วยความจํา
สํารอง กลับเข้ามาในระบบอีกครั้งนั้น อาจจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดตามมา เช่น ถ้ากระบวนการ
นั้นใช้การย้ายตําแหน่งแบบคงที่ เราก็จาํ เป็ นต้องย้ายกระบวนการ นั้น กลับเข้ามาที่ตาํ แหน่งเดิมใน
หน่ ว ยความจํา ซึ่ งอาจเป็ นผลให้ ต ้อ งย้า ยกระบวนการ อื่ น ที่ ใ ช้พ้ื น ที่ ดัง กล่ า วอยู่อ อกไปจาก
หน่วยความจําไปเก็บในหน่ วยจําสํารอง หรื อ ถ้ากระบวนการ นั้นใช้การย้ายตําแหน่งแบบสัมพัทธ์
กระบวนการ นั้นจะสามารถบรรจุลงในพื้นที่ตาํ แหน่งใหม่ได้ แต่ระบบก็ตอ้ งจัดหาพื้นที่วา่ งใหม่ให้
โดยอาจต้อง ทําการบีบอัดหน่ วยความจําด้วย ถ้าจําเป็ น จากนั้นจึงจะนํากระบวนการ เดิมที่ถูกย้าย
ออกไป กลับเข้ามาใหม่ได้
วิธีการบีบอัดหน่ วยความจําอีกวิธีหนึ่ งคือ การย้ายกระบวนการออกไปไว้ในที่ พกั ข้อมูล
ชัว่ คราว แล้วย้ายกลับมาไว้ในหน่วยความจําที่ใหม่ที่ตอ้ งการ ถ้าในระบบมีกลไกในการสับเปลี่ยน
กระบวนการอยูแ่ ล้วก็จะยิง่ สะดวกและประหยัดการเขียนโปรแกรมการบีบอัดได้มาก
การใช้ รีจิสเตอร์ ฐานหลายตัว (Multiple Base Registers)
ปั ญหาหลัก ของการแบ่งพื้นที่เป็ นขนาดไม่เท่ากันก็คือ การสู ญเสี ยพื้นที่ย่อยภายนอกอีก
ทางเลือกหนึ่ งในการแก้ปัญหานี้ คือ การแบ่งเนื้ อที่ของกระบวนการออกเป็ นหลาย ๆ ส่ วน โดยแต่
ละส่ วน อาจมี ขนาดเล็กกว่าช่ องว่างที่สูญเสี ยไปในวิธีแรก ดังนั้นเราสามารถจัดกระบวนการลง
หน่ วยความจําได้ง่ายขึ้น การใช้วิธีน้ ี ตอ้ งมีรีจิสเตอร์ ฐานหลายตัวช่วยรวมทั้งมีกลไกในการแปลง
ตําแหน่งทางตรรกะ มาเป็ นตําแหน่งจริ งที่เหมาะสมกับรี จิสเตอร์ฐานหลายตัวด้วย
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วิธีแรก คือ การแบ่งหน่ วยความจําหลักออกเป็ น 2 ส่ วนแยกจากกัน ระบบใช้รีจิสเตอร์ 2
ชุดแต่ละชุด มีรีจิสเตอร์ฐานและรี จิสเตอร์ขอบเขตการแบ่งหน่วยความจําหลักทําโดยให้บิตที่สูงสุ ด
1 บิต กําหนดค่าเป็ น 0 สําหรับหน่ วยความจําส่ วนล่าง และเป็ น 1 สําหรับหน่ วยความจําส่ วนบน
โดยปกติ ตัวแปลภาษาชั้นสู ง และตัวแปลภาษาแอสแซมบลี้ จะเก็บข้อมูลประเภทใช้อ่านอย่างเดียว
(Read Only) เช่น ค่าคงที่ต่าง ๆ และคําสั่ง ไว้ในหน่ วยความจําส่ วนบน และเก็บพวกตัวแปรต่าง ๆ
ไว้ในหน่วยความจําส่ วนล่าง เราอาจใช้บิตป้องกัน (Protection Bits) ควบคู่ไปกับรี จิสเตอร์ท้ งั 4 ตัว
เพื่อป้องกันการเขียนทับข้อมูลในหน่วยความจําส่ วนบนได้การแบ่งแบบนี้ช่วยให้กระบวนการ ผูใ้ ช้
สามารถใช้ส่วนที่เป็ นโปรแกรมร่ วมกันได้ โดยมีส่วนของข้อมูลแยกเป็ นแต่ละกระบวนการ อยูใ่ น
หน่วยความจําส่ วนล่าง
วิธีที่สอง คือ แยกโปรแกรมหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนของโปรแกรมและส่ วนของ
ข้อ มู ล ขณะทํางาน หน่ ว ยประมวลผลจะรู ้ เองว่า ตอนนี้ เป็ นการอ่ านคําสั่ งหรื อ อ่ านข้อ มู ล ก็จ ะ
เลือกใช้รีจิสเตอร์ ฐานและขอบเขต คู่ที่ใช้สาํ หรับส่ วนนั้น ๆ ดังนั้นส่ วนที่เป็ นโปรแกรมจึงสามารถ
ใช้ร่วมกันได้หลายผูใ้ ช้
จะเห็นได้ว่า ทั้งสองวิธีที่กล่าวมาแล้ว เราแยกส่ วนโปรแกรมและข้อมูลออกจากัน ทําให้
สามารถใช้ส่วนที่เป็ นโปรแกรมร่ วมกันได้ เป็ นการประหยัดเนื้ อที่ในหน่ วยความจําทําให้ไม่ให้มี
การซํ้าซ้อน และยังช่วยลดการสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายนอก ได้ดว้ ย
การแบ่ งเป็ นหน้ า (Paging)
การแบ่ งหน่ วยความจํา โดยมี ห ลายขนาด มักทําให้เกิ ดการสู ญ เปล่าเนื้ อที่ ย่อยภายนอก
(External Fragmentation) ซึ่ งเกิ ด จากการที่ พ้ื น ที่ ที่ เหลื อ อยู่ก ระจัด กระจายกัน ในหน่ ว ยความจํา
เนื่องจากกระบวนการหนึ่ ง ๆ ต้องการพื้นที่ต่อเนื่องกัน ตลอดทั้งกระบวนการไม่สามารถอยูก่ ระจัด
กระจายได้ เราจึงต้องแก้ไขโดยการบีบอัดหน่ วยความจําเพื่อย้ายเนื้ อที่ว่างมาเรี ยงต่อกันให้สามารถ
ใช้งานได้ ยังมีทางแก้อีกวิธีหนึ่ งคือ การแบ่งเป็ นหน้า (Paging) ซึ่ งทําให้กระบวนการสามารถอยูใ่ น
หน่วยความจําได้โดยไม่ตอ้ งเรี ยงต่อเนื่องกันทั้งกระบวนการ เราจึงสามารถใช้เนื้อที่วา่ งย่อย ๆ ที่อยู่
กระจัดกระจายได้โดยไม่สูญเปล่า หรื อไม่ตอ้ งมีการบีบอัดก่อน ทั้งยังตัดปั ญหาในการจัดการเนื้อที่
ที่มีขนาดต่าง ๆ กันได้เพราะการแบ่งเป็ นหน้า จะแบ่งเนื้ อที่ในหน่ วยความจําและในกระบวนการ
ออกเป็ นหน้ า ๆ หน้ า ละเท่ า ๆ กัน โดยมี ข นาดแน่ น อนและเท่ า กัน ทั้ง หมด การสั บ เปลี่ ย น
กระบวนการเข้าออกจากหน่ วยความจําไปสู่ ที่พกั ข้อมูลชัว่ คราว (Backing Store) จะทําได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากทุกหน้ามีขนาดเท่ากันหมด ปั ญหาการสู ญเสี ยพื้นที่ภานอกจึงหมดไป การเข้าถึงข้อมูลอาจ
ช้าลงบ้าง การบี บ อัด ข้อ มู ล ไม่ มี ค วามจําเป็ นอี ก ต่ อ ไป วิ ธี ก ารแบ่ งเป็ นหน้านี้ จึ งเป็ นที่ นิ ย ม ใน
ระบบปฏิบตั ิการหลายระบบ เพราะมีขอ้ ดีหลายอย่างเหนือกว่าวิธีในหัวข้อต้น ๆ
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อุปกรณ์ ช่วย (Hardware Support)
หน่วยความจําจริ งจะถูกบ่งเป็ นส่ วน ๆ แต่ละส่ วน มีขนาดเท่า ๆ กัน เรี ยกว่า หน้า (Frame)
หรื อ หน้าจริ ง และหน่ วยความจําทางตรรกะของโปรแกรมก็จะถูกแบ่งเป็ นส่ วนๆ เช่ นกันโดยมี
ขนาดเท่ ากับส่ วนของหน่ วยความจําจริ ง เรี ยกว่าหน้า (Page) เมื่ อต้องการให้ก ระบวนการหนึ่ ง
ทํางาน ก็เพียงแต่นาํ กระบวนการนั้น จากที่พกั โปรแกรมชัว่ คราวบรรจุลงในหน่ วยความจริ งโดย
แยกเป็ นหน้า ๆ ไม่ตอ้ งต่อเนื่ องกัน ที่พกั โปรแกรมชัว่ คราวก็ถูกแบ่งเป็ นส่ วน ๆ เช่นกัน ใช้ขนาด
เดียวกับขนาดหน้าของหน่วยความจําจริ ง และหน้าทางตรรกะ
ระบบแบ่งเป็ นหน้านี้ ต้องมีฮาร์ดแวร์ช่วย ดังแสดงในรู ปที่ 7.13
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Page table
pointer
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Logical address
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f

Memory
p
f

Page table

รู ปที่ 7.13 ฮาร์ดแวร์ช่วยในการแบ่งหน้า
ตําแหน่ งทางตรรกะที่กระบวนการใช้จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่ วนหนึ่ ง คือ หมายเลขหน้า (Page
Number) p อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นระยะจากขอบหน้า (Page Offset) d หมายเลขหน้าใช้เป็ นตัวชี้ ไปยัง
ตารางเลขหน้า (Page Table) ในตารางเลขหน้านี้ จะมีค่าตําแหน่ งจุดเริ่ มต้น (Base Address) f ของ
หน้าจริ ง ในหน่ วยความจําหลัก ค่าตําแหน่งหน้าจริ งนี้ รวมกับค่าระยะจากขอบหน้า (f +d) จะเป็ น
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ตําแหน่ งจริ ง ในหน่ วยความจําหลัก รู ปที่ 7.14 แสดงแผนภาพของหน่ วยความจําทางตรรกะกับ
หน่วยความจําจริ ง
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หน้ า 2
หน้ า1

หน้ า 3

physical memory
รู ปที่ 7.14 การจับคู่การแบ่งหน้าทางตรรกะกับการแบ่งหน้าจริ ง
ขนาดของหน้า มักจะถูกกําหนดโดยฮาร์ดแวร์ หรื อสถาปั ตยกรรมของเครื่ องคอมพิวเตอร์
นั้น ๆ โดยปกติจะมีขนาดเป็ นเลขยกกําลังของ 2 และนิยมใช้อยูร่ ะหว่าง 512 คํา ถึง 2048 คํา การที่
เลือกขนาดของหน้าเป็ นกําลังของ 2 เพื่อให้สะดวกในการแปลงตําแหน่ งทางตรรกะ เป็ นตําแหน่ ง
จริ ง เช่น ขนาดของหน้าเป็ น 2n คํา หรื อไบท์ ตําแหน่งทางตรรกะ ส่ วนล่าง n บิตจะเป็ นค่าระยะจาก
ขอบหน้า และบิตส่ วนบนที่เหลือก็จะเป็ นหมายเลขหน้า
เพื่อความเข้าใจ เราสมมุติตวั อย่างง่าย ๆ โดยกําหนดให้ ขนาดของหน้าเท่ากับ 4 คํา ดูรูปที่
7.15 ประกอบ หน่วยความจําจริ งมีขนาด 32 คํา รวม 8 หน้า และสมมุติให้หน่วยความจําทางตรรกะ
ในมุนมองของกระบวนการผูใ้ ช้ มี 4 หน้าเท่ากับ 16 คํา ตําแหน่งทางตรรกะ 0 จะแสดงค่าหมายเลข
หน้า 0 และระยะจากขอบ 0 จากหมายเลขหน้า 0 เทียบในตารางเลขหน้าจะเห็นว่าตรงกับหน้าจริ ง
หมายเลข 5 ดังนั้น ตําแหน่งทางตรรกะ 0 แปลงเป็ นตําแหน่งจริ ง = ( 5 * 4 ) + 0 = 20 ตําแหน่งทาง
ตรรกะ 3 คือหน้า 0 ระยะห่ าง 3 แปลงเป็ นตําแหน่งจริ งหน้า 6 ดูจากตารางเลขหน้า ได้ตาํ แหน่งจริ ง
= (6 * 4) + 0 = 24 และตําแหน่งทางตรรกะ 13 แปลงเป็ นตําแหน่งจริ ง 9
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รู ปที่ 7.15 ตัวอย่างการแบ่งเป็ นหน้า สําหรับหน่วยความจําขนาด 32 ตําแหน่ง
จะสังเกตเห็ นว่า การแบ่งเป็ นหน้าเป็ นระบบย้ายตําแหน่ งสัมพัทธ์ (Dynamic Relocation)
โดยที่ตาํ แหน่ งทางตรรกะทุกตําแหน่ ง อ้างอิงผ่านฮาร์ ดแวร์ ของระบบ (ตารางเลขหน้า และวิธีการ
แปลง) ไปสู่ ตาํ แหน่ งจริ ง ระบบแบ่ งเป็ นหน้านี้ เปรี ยบเสมื อนมี ตารางของรี จิส เตอร์ ฐ าน (Base
Register) หลายตัวโดยแต่ละตัว ใช้สาํ หรับหน้าจริ งแต่ละหน้า
ตัวจัดตารางการทํางานระยะยาว (Long-Term Scheduling)
วิ ธี ก ารจัด การหน่ ว ยความจํา มี ผ ลสํ า คัญ ต่ อ ตัว จัด ตารางการทํา งานระยะยาวเมื่ อ มี
กระบวนการ ใหม่เข้ามาในระบบ ตัวจัดตารางระยะยาว จะดูที่ขนาดของกระบวนการ ซึ่ งบอกเป็ น
จํานวนหน้าแล้วดูเนื้อที่วา่ ง ในหน่วยความจําหลักว่ามีจาํ นวนหน้าว่างพอเพียงหรื อไม่ ซึ่ งระบบอาจ
เก็บเป็ นรายชื่อหมายเลขหน้าว่าง ถ้ากระบวนการ มีขนาด n หน้า ตัวจัดตารางระยะยาว ก็ตอ้ งจัดเนื้อ

ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 7 การจัดการหน่วยความจําหลัก

164

ที่ว่าง ให้ได้ n หน้า เช่นกัน ถ้ามีเนื้อที่พอ ก็จะนําส่ วนของกระบวนหน้าแรก ลงในเนื้ อที่ว่าง ที่แรก
และใส่ หมายเลขหน้าจริ ง ลงในตารางเลขหน้าเช่นกัน ทําเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จนครบ n หน้า
(ดูรูปที่ 7.16 ประกอบ)
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รู ปที่ 7.16 หน้าจริ งที่วา่ งอยู่ (ก) ก่อนการจัดสรร และ (ข) หลังการจัดสรร
ในระบบการแบ่ งเป็ นหน้าที่ จะไม่ มี การสู ญ เปล่ าพื้ น ที่ ย่อ ยภายนอก เพราะเนื้ อ ที่ ใ น
หน่วยความจํา ที่ยงั ว่างอยูแ่ ม้จะไม่ต่อเนื่องกัน สามารถจะจัดให้กระบวนการ ที่ตอ้ งการได้เสมอ แต่
อาจมีการสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายในได้ เพราะการจัดสรรเนื้ อที่จริ ง จัดให้ทีละหน้า เป็ นจํานวนเต็ม
ถ้ากระบวนการ ต้องการใช้เนื้อที่ ไม่เป็ นจํานวนเต็มหน้า หน้าสุ ดท้ายย่อมเหลือเศษ มีพ้นื ที่บางส่ วน
ว่างเปล่ า แต่ ถู ก จัด สรร ให้ ก ระบวนการ ด้ว ย ไม่ เต็ม หน้า เช่ น ขนาดของหน้าเป็ น 2048 ไบท์
กระบวนการ ต้องการ 72,766 ไบท์ คิดเป็ นพื้นที่ 35 หน้า กับอีก 1086 ไบท์ ดังนั้นเราต้องจัดสรร
เนื้ อที่ จริ งให้ 36 หน้า มี การสู ญ เปล่าพื้น ที่ ย่อยภายในหน้า = 2048/ 1086 = 962 ไบท์ ในกรณี ที่
เลวร้ายที่สุดกระบวนการ หนึ่ งอาจต้องการพื้นที่ n หน้า กับอีก 1 ไบท์ ซองทําให้เกิดการสู ญเปล่า
พื้ น ที่ ย่ อ ยภายใน ไปเกื อ บ 1 หน้ าเต็ ม เพราะต้อ งจัด สรรเนื้ อ ที่ ใ ห้ n + 1 หน้ า ถ้าขนาดของ
กระบวนการ ไม่ข้ ึนกับขนาดของหน้าแล้ว การสู ญเสี ยพื้นที่ยอ่ ยภายในเฉลี่ย จะเท่ากับ ครึ่ งหน้า แต่
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ละกระบวนการ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราจึงควรเลือก ให้หน้ามีขนาดเล็กดีกว่า แต่การที่กระบวนการ หนึ่ง
มีหลายหน้าเพราะหน้ามีขนาดเล็ก ทําให้ตอ้ งใช้พ้นื ที่การเก็บตารางเลขหน้า มากขึ้นเมื่อหน้ามีขนาด
ใหญ่ พื้นที่ในการเก็บตารางเลขหน้า ก็จะลดลง
ระบบปฏิบตั ิการแต่ละระบบมีวิธีการเก็บ ตารางเลขน้าไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะเก็บ
ตารางเลขหน้า 1 ตาราง สําหรับ 1 กระบวนการ และเก็บตัวชี้ไปยังตารางเลขหน้า ไว้ในรี จิสเตอร์ซ่ ึง
ค่าของรี จิสเตอร์ น้ ี จะถูกเก็บอยู่ในตารางข้อมูลเฉพาะของกระบวนการ (Process Control Block :
FCB) ดังนั้นเมื่อตัวย้ายการควบคุมหน่ วยประมวลผลกลาง (Dispatcher) จะย้ายการควบคุมไปยัง
กระบวนการการหนึ่ง ก็จะต้องอ่านค่ารี จิสเตอร์ที่เก็บตัวชี้ไปยังตารางเลขหน้าของกระบวนการ นั้น
เข้ามาด้วย

การสร้ างตารางเลขหน้ า
การสร้างตารางเลขหน้าจําเป็ นต้องมีฮาร์ดแวร์ช่วย วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ใช้รีจิสเตอร์เฉพาะงาน
จํานวนหนึ่ งให้เท่ากับขนาดของตาราง ซึ่ งควรสร้างมาให้มีความเร็ วสู งพิเศษในการแปลงตําแหน่ ง
ทางตรรกะให้เป็ นตําแหน่ งจริ ง เพราะการอ้างอิงตําแหน่ งในหน่ วยความจําทุกครั้งต้องผ่านตาราง
เลขหน้านี้ ก่อนเสมอ ความเร็ วในการแปลงจึงเป็ นสิ่ งสําคัญต่อประสิ ทธิภาพของระบบมาก ตัวย้าย
การควบคุม มีหน้าที่บรรจุค่ารี จิสเตอร์ พิเศษเหล่านี้ เหมือนกับรี จิสเตอร์ อื่น ๆ ที่กระบวนการ ต้อง
ใช้คาํ สั่งในการบรรจุค่า หรื อแก้ไขค่าในรี จิสเตอร์ พิเศษนี้ ต้องเป็ นคําสั่งสงวน (Reserve Word) ซึ่ ง
ใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบตั ิการเท่านั้น
การใช้รีจิสเตอร์ เก็บตารางเลขหน้า เหมาะสมกับระบบที่ มีตารางเลขหน้าขนาดเล็ก เช่ น
256 ช่ อง แต่สําหรับระบบที่ มีตารางเลขหน้าขนาดใหญ่มาก เช่ น 1 ล้านช่ อง การเก็บเลขหน้าใน
รี จิสเตอร์ พิเศษ จะไม่คุม้ ค่าอีกต่อไป จําเป็ นต้องเก็บตารางเลขหน้าไว้ในหน่ วยความจําหลักแทน
และใช้รีจิสเตอร์ เก็บตัวชี้ไปยังตารางเลขหน้าแทน (Page-Table Base Register : PTBR) การเปลี่ยน
ตารางเลขหน้าใหม่ ก็เพียงเปลี่ยนค่าในรี จิสเตอร์ ที่เป็ นค่าตัวชี้ น้ ี เพียง 1 ตัว จะช่ วยลดเวลาที่ใช้ใน
การสับเปลี่ยนงานได้มาก
การเก็บตารางเลขหน้าในหน่วยความจําหลักนี้ ทําให้การอ้างอิงตําแหน่งในหน่วยความจํา
ต้องทําเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก เมื่อเราต้องการอ้างอิงตําแหน่ งทางตรรกะ 1 เราต้องอ่านค่าใน
ตารางเลขหน้าก่อน โดยดูตาํ แหน่งตารางเลขหน้า จาก PTBR เพื่อดูว่าตรงกับหน้าจริ งหมายเลขใด
ขั้นตอนนี่จะต้องอ่านหน่วยความจําหลัก 1 ครั้ง ขั้นที่สอง ใช้หมายเลขหน้าจริ ง ที่ได้รวมกับค่าระยะ
จากขอบหน้าใน I เป็ น ค่าตําแหน่งจริ ง ที่ใช้ในการอ่านคําที่ตอ้ งการจากหน่วยความจําหลัก อีกครั้ง
หนึ่ ง รวม 2 ขั้นตอน ต้องอ่านหน่ วยความจําหลัก 2 ครั้ง ต่อการอ้างอิงตําแหน่ งทางตรรกะ 1 ครั้ง
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ดังนั้น ความเร็ วในการอ้างอิงหน่ วยความจํา จะลดลงครึ่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม่อาจยอมรับได้เพราะช้าลงถึง
50%
ปั ญ หานี้ นิ ย มแก้ไ ขโดยใช้ห น่ ว ยความจําพิ เศษ ที่ เรี ย กว่ า รี จิ ส เตอร์ เสริ ม (Associative
Registers หรื อ Translation Lookaside Buffers : TLB) ซึ่ งเป็ น ฮาร์ ดแวร์ ประเภทหน่ วยความจําที่มี
ความเร็ วสู งมาก รี จิสเตอร์ เสริ มและตัวจะมี 2 ส่ วน ส่ วนที่น่ ึ งเป็ นดัชนี อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นข้อมูลเมื่อ
เราส่ งค่า เข้าไปในกลุ่มของรี จิสเตอร์เสริ ม รี จิสเตอร์เสริ มทุกตัว จะเทียบค่านี้กบั ดัชนีของตนพร้อม
กัน ถ้าตรงกับดัชนี ของรี จิสเตอร์ ใด รี จิสเตอร์ น้ ันก็จะส่ งผลลัพธ์ เป็ นข้อมูลของตน ออกมาทันที
การค้นหาเปรี ยบเทียบค่าดัชนี โดยใช้รีจิสเตอร์เสริ มนี้ เร็ วมาก รี จิสเตอร์เหล่านี้ จะมีราคาแพงมาก
รี จิสเตอร์ เสริ มเหล่านี้ จะใช้เก็บบางส่ วนของตารางเลขหน้า เมื่ อมีการอ้างอิ งตําแห่ งทาง
ตรรกะ ระบบก็จะตรวจดูหมายเลขหน้าจากรี จิสเตอร์ เสริ มเหล่านี้ ก่อนเพื่อหาค่าหมายเลขหน้าจริ ง
ถ้าพบหมายเลขที่ตอ้ งการ ในริ จิสเตอร์เสริ มเหล่านี้ ก็สามารถใช้อา้ งอิง ตําแหน่งจริ งได้ทนั ที เวลาที่
ใช้ในการอ้างอิง โดยมีริจิสเตอร์ เสริ มช่วยนี้ มากกว่า การอ้างอิงหน่วยความจําโดยตรง เพียงไม่เกิน
10% เท่านั้น
แต่ถา้ ไม่พบหมายเลขหน้าที่ตอ้ งการในรี จิสเตอร์ เสริ มเหล่านี้ เราก็ตอ้ งทําแบบเดิมคือ อ่าน
ตารางเลขหน้า จากหน่ วยความจําหลัก และนําค่าที่ได้ไปอ่านหน่ วยความจําจริ งอีกทีหนึ่ ง อาจจะ
กล่าวได้ว่า การใช้รีจิสเตอร์ เสริ ม ช่วยให้ การแปลงหมายเลขหน้าเป็ นหน้าจริ ง ทําได้เร็ วขึ้น เมื่อมี
การอ้างอิงซํ้าอีก ในครั้งต่อไป
อัตราส่ วนของการพบหมายเลขหน้าที่ ตอ้ งการในรี จิสเตอร์ เสริ ม ต่ อจํานวนการอ้างอิ ง
ทั้งหมด เรี ยกว่า อัตราส่ วนการชน (Hit Ratio) เช่ น มี อตั ราส่ วนการชนเป็ น 80% หมายความว่า
หมายเลขหน้าที่ตอ้ งการอยู่ในรี จิสเตอร์ เสริ ม 80 % ของการอ้างอิงหน่ วยความจํา ถ้าให้การค้นหา
หมายเลขหน้าในรี จิสเตอร์ เสริ มเสี ยเวลา 20 นาโนวินาที และเวลาที่ใช้ในการอ่านหน่ วยความจํา
เป็ น 100 นาโนวิน าที การอ้างอิ งหน่ ว ยความจํา โดยที่ พ บหมายเลขหน้าในรี จิ ส เตอร์ เสริ ม จะ
เสี ยเวลาเท่ากับ 100 + 20 = 220 นาโนวินาที แต่ถา้ ไม่พบในรี จิสเตอร์ เสริ ม เสี ยเวลาค้นหาไปแล้ว
20 นาโนวิน าที แต่ ไม่ พ บ จะต้องอ่ านหน่ วยความจําอี ก 2 ครั้ ง (2*100 = 200 นาโนวิน าที ) จึ ง
เสี ยเวลาไปรวม 20 + 200 = 220 นาโนวินาที การหาเวลาเฉลี่ยต้องคิด อัตราส่ วนการชน เข้าไปด้วย
ดังนั้น
เวลาเฉลี่ย ในการอ้างอิงหน่วยความจําหลัก = 80%* 120 + 20%*= 220
= 140 นาโนวินาที
จากตัวอย่างนี้ จะพบว่าการอ้างอิงหน่ วยความจําหลักช้าลงกว่าการอ่านโดยตรง 29 % คือจาก 100
เป็ น 140 นาโนวินาที ถ้าให้อตั ราส่ วนการชนเป็ น 90 %
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เวลาเฉลี่ยในการอ้างอิงหน่วยความจําหลัก = 90% * 120 + 10% *220
= 130 นาโนวินาที
ลดเวลาที่เสี ยไป ในการอ้างอิงหน่วยความจําหลักเป็ นช้าลงกว่าแบบโดยตรงเพียง 23%
จํานวนรี จิสเตอร์ เสริ ม ย่อมมีผลโดยตรงต่ออัตราส่ วนการชน จากการทดลองพบว่าการใช้
รี จิสเตอร์ เสริ มระหว่าง 16 ถึง 512 ตัว สามารถให้อตั ราส่ วนการชน 80 ถึง 95% หน่วยประมวลผล
68030 ของโมโตโรล่า มี TLB = 22 ช่อง หน่วยประมวลผล 80486 ของอินเทล มีรีจิสเตอร์ 32 ตัว
และอ้างว่าให้อตั ราส่ วนการชน ถึง 98 %

การใช้ หน้ าร่ วม
ข้อดี อีกข้อหนึ่ ง ของวิธีแบ่งเป็ นหน้า ก็คือ อาจใช้หน้าร่ วมกันได้ ซึ่ งมีประโยชน์มากใน
ระบบแบ่ งเวลา (Time-Sharing) ลองคิ ด ดู ว่า ถ้ามี ผูใ้ ช้ 40 คน กําลัง ใช้ร ะบบพร้ อ มกัน และใช้
โปรแกรมบรรณาธิ กรณ์ (Text Editor) แก้ไขแฟ้ มข้อมูลอยู่ โดยที่โปรแกรมนี้ ใช้เนื้ อที่โปรแกรม
150 K และเนื้ อที่ เก็บข้อมู ล 50 K สําหรั บผูใ้ ช้ 40 คน เราต้องใช้เนื้ อที่ ในหน่ วยความจําถึ ง 40 x
(150+50) = 8000 K ส่ วนของโปรแกรมสามรถใช้ร่วมกันได้ ดูรูปที่ 7.17 ประกอบ ในรู ปจะเห็ น
โปรแกรมบรรณาธิ กรณ์ ขนาด 3 หน้า หน้าละ 50 K เราใช้ขนาดของหน้าใหญ่มากถึง 50 K เพียง
เพื่อให้ดูง่ายเท่านั้น และมี กระบวนการ ผูใ้ ช้ 3 คน ใช้ร่วมกันอยู่
0

Page table

1
2
3
4
5

Frame

รูปที่ 7.17 การใช้โปรแกรมร่ วมในระบบที่ใช้การแบ่งหน้า
โปรแกรมส่ วนที่ไม่มีการแก้ไขระหว่างการทํางาน (Re-Entrant Code หรื อ Pure Code) นี้
สามารถใช้งานร่ วมกันได้หลาย ๆ ประการในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละกระบวนการมีรีจิสเตอร์ และ
ข้อมูลภายในของตนเอง สําหรับการทํางาน เราจึงอาจ เก็บโปรแกรมในหน่วยความจําจริ ง ไว้เพียง
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ชุดเดียว ตารางเลขหน้า ของแต่ละกระบวนการ จะชี้ ไปยังหน้าจริ งที่เดียวกัน โดยจะแตกต่างกัน
เฉพาะส่ วนที่เป็ นข้อมูล ดังนั้น เราใช้เนื้ อที่จริ งเพียง 150+40*50 = 2150 K โดยรวม แทนที่จะเป็ น
8000 K
โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้มาก ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่ นกัน เช่ น ตัวแปลโปรแกรม ระบบ
หน้าต่าง ระบบฐานข้อมูล เป็ นต้น โดยโปรแกรมต้องไม่มีการแก้ไขตัวเองในระหว่างการทํางาน
ระบบปฏิบตั ิการ ต้องมีการป้ องกัน การแก้ไขตัวเอง ของโปรแกรมเหล่านี้ ดว้ ย ไม่ใช่ เพียงเชื่ อว่า
โปรแกรมจะไม่ มี ก ารแก้ไ ขตัว เองหรื อ ใช้อ่ านอย่าเดี ย ว เท่ า นั้ น เพราะ อาจมี ข ้อ ผิ ด พลาดใน
โปรแกรมเหล่านี้ได้
การป้ องกัน (Protection)
การป้ องกันหน่ วยความจําในระบบแบ่งเป็ นหน้า ทําโดยการใช้ “บิต ป้ องกัน” (Protection
Bits) ควบคู่ไปกับทุก ๆ หน้า โดยใส่ บิต ป้ องกันไว้ในตารางเลขหน้าเพียง 1 บิต ก็เพียงพอ ที่จะ
บอกว่าหน้านี้เป็ นแบบที่แก้ไขได้ หรื อใช้อ่านเท่านั้น เนื่องจากการอ้างอิงหน่วยความจําทุกครั้งต้อง
ผ่านตารางเลขหน้า เราจึงสามารถใช้บิต ป้ องกันเพื่อตรวจสอบว่ามีการเขียนลงไปในหน้าชนิ ดที่
สําหรับอ่านอย่างเดียวหรื อไม่ ถ้ามีก็รายงานเป็ นข้อผิดพลาดไปยังระบบปฏิบตั ิการ คือละเมิดการ
ป้องกันหน่วยความจํา
เราอาจขยายวิธีการใช้บิตป้ องกันนี้ ไปให้ครอบคลุม การป้ องกันมากขึ้นอีก โดยเพิ่มชนิ ด
ของบิ ต ป้ อ งกั น เป็ นสํ า หรั บ อ่ า น (Read) เท่ า นั้ น อ่ า นและเขี ย น (Read/Write) หรื อ ใช้ ท ํา งาน
(Execute) เท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ได้
กระบวนการทัว่ ๆ ไป มักไม่ได้ใช้ตาํ แหน่งทางตรรกะทั้งหมด หรื อไม่ได้มีขนาดใหญ่จน
เต็มหน่ วยความจําส่ วนใหญ่ใช้เนื้ อที่เพียงเล็กน้อย ก็พอเพียงต่อการทํางานแล้ว ดังนั้นถ้าเราสร้าง
ตารางเลขหน้าทั้งตารางให้แต่ละกระบวนการ ก็จะเป็ นการเสี ยเนื้ อที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ บาง
ระบบจึ งมี ฮาร์ ดแวร์ เสริ มอี ก เรี ยกว่า รี จิสเตอร์ ขอบเขตของตารางเลขหน้า (Page-Table Length
Register : PTLR) เพื่อเก็บ ขนาดของตารางเลขหน้า ถ้ามีการอ้างอิงตําแหน่ งเกิน ขนาดของตาราง
เลขหน้านี้ไป ก็จะเกิดข้อผิดพลาดไปยังระบบปฏิบตั ิการ
หน่ วยความทางตรรกะ กับหน่ วยความจําจริง (Two View of Memory)
ในระบบการแบ่ งเป็ นหน้านี้ ทําให้ผูใ้ ช้ม องเห็ น หน่ ว ยความจําทางตรรกะ ต่ างไปจาก
หน่ วยความจําจริ งโปรแกรมผูใ้ ช้ (User Program) มองว่าหน่ วยความจําเป็ นพื้นที่ ต่อเนื่ องกันผืน
เดี ยว และมีโปรแกรมอยู่เพียงโปรแกรมเดี ยวเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งโปรแกรมของผูใ้ ช้ อาจ
กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในหน่วยความจํา ซึ่งยังมีโปรแกรมของผูใ้ ช้อื่นอยูด่ ว้ ย ฮาร์ดแวร์ของเครื่ อง
ระบบปฏิบตั ิการ
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เป็ นผูแ้ ปลงตําแหน่งทางตรรกะไปเป็ นตําแหน่ งจริ ง ซึ่ งระบบปฏิบตั ิการเป็ นผูค้ วบคุมการทํางานนี้
อีกชิ้นหนึ่งโดยผูใ้ ช้มองไม่เห็นเลย
การแบ่งแยก หน่วยความจําทางตรรกะ จากหน่วยความจําจริ ง ทําให้เราสามารถสร้างหน่วย
ความจั้งสอง ให้มีขนาดแตกต่ างกันได้ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ขนาดกลางในยุคแรก ๆ กําหนดให้
โปรแกรมมี ข นาดเล็ ก เพราะฮาร์ ด แวร์ ห น่ ว ยความจํา มี ร าคาแพง โดยกํา หนดตํา แหน่ ง
หน่ ว ยความจํา ด้ ว ย 15 หรื อ 16 บิ ต ต่ อ มา ชิ้ น ส่ วนคอมพิ ว เตอร์ มี ร าคาถู ก ลง การขยาย
หน่ วยความจําจริ ง เริ่ มคุม้ ค่าเพราะถูกลง แต่การเพิ่มขนาดของหน่ วยความจํา ทําให้ตอ้ งใช้ บิ ต
อ้า งอิ ง ตํา แหน่ ง เพิ่ ม ด้ว ย เป็ น 17 หรื อ 18 บิ ต ซึ่ งส่ ง ผลกระทบโดยตรง ต่ อ คํา สั่ ง ในหน่ ว ย
ประมวลผล ที่เคยใช้ตาํ แหน่งเพียง 15 หรื อ 16 บิต ทําให้อาจต้องมีการแก้ไขหน่วยประมวลผลด้วย
ทั้งยังต้องแก้ไขโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยูเ่ ดิมใหม่หมดด้วย ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่แก้ปัญหานี้ โดยการให้
หน่ วยความจําทางตรรกะเป็ น 15 หรื อ 16 บิต อย่างเดิ ม และให้หน่ วยความจําจริ งเป็ น 17 หรื อ 18
บิต ในระบบทํางานแบบหลายโปรแกรมระบบอาจใช้เนื้ อที่หน่ วยความจริ งทั้งหมดได้ แต่ผใู ้ ช้แต่
ละคน ยังคงใช้เนื้อที่หน่วยความจําทางตรรกะได้เท่าเดิม เพราะตําแหน่งอ้างอิง ยังคงมีขนาดเท่าเดิม
ระบบปฏิบตั ิการเป็ นผูค้ วบคุมการจับคู่ตาํ แหน่ งทางตรรกะกับตําแหน่ งจริ ง โดยใช้บงั คับ
กับกระบวนการของผูใ้ ช้ แต่ระบบเองสามารถอ้างอิงตําแหน่งจริ งได้โดยตรง ดังนั้น ระบบจะต้องรู ้
ข้อมูลทุกอย่างเกี่ ยวกับการจัดสรรเนื้ อที่ในหน่ วยความจริ งเหล่านี้ เช่ น หน้าใดยังว่างอยู่ หน้าใด
กระบวนการใดครอบครองอยู่ มีเนื้ อที่จริ งทั้งหมดกี่ หน้า เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ ปกติจะเก็บอยู่ใน
ตารางเลขหน้าจริ ง (Frame Table)
นอกจากนี้ ระบบปฏิบตั ิการจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า กระบวนการผูใ้ ช้กาํ ลังทํางานอยู่ใน
พื้นที่ของผูใ้ ช้เอง การอ้างอิงตําแหน่งทางตรรกะโดยกระบวนการผูใ้ ช้จะต้องถูกแปลงเป็ นตําแหน่ง
จริ งเสมอ ไม่ว่าผูใ้ ช้จะทําคําสั่งใด ๆ เช่น ผูใ้ ช้ทาํ คําสั่งเรี ยกระบบ ให้รับสั่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์และ
บอกตําแหน่ งของที่พกั ข้อมูล มาด้วยในตัวแปร ระบบก็ตอ้ ง แปลงค่าตําแหน่งเหล่านี้ เป็ นตําแหน่ง
จริ งก่ อ นที่ จ ะส่ งข้อ มู ล ไปยังอุ ป กรณ์ รับ ส่ งข้อ มู ล ที่ ต ้องการระบบต้อ งเก็ บ ตารางเลขหน้าของ
กระบวนการผู ้ใ ช้ แ ต่ ล ะตัว เหมื อ นการเก็ บ ข้อ มู ล ค่ า ตัว ชี้ คํา สั่ ง และค่ า รี จิ ส เตอร์ ต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการ ตารางเลขหน้าเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างมากในการแปลงตําแหน่ งทางตรรกะ เป็ นตําแหน่ ง
จริ ง

การแบ่ งเป็ นตอน
การแบ่งหน่ วยความจํา เป็ นหน้าทําให้เกิดภาพหน่ วยความจําทางตรรกะ ซึ่ งผูใ้ ช้มองเห็ น
แตกต่างไป จากลักษณะของหน่ วยความจริ งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีระบบแปลงตําแหน่ งทาง
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ตรรกะ ให้เป็ นตําแหน่ งจริ ง ทําให้ระบบทํางานได้ถูกต้อง แม้ว่าทั้งสองภาพจะมีความแตกต่างกันก็
ตาม
หน่ วยความจําในมุมมองของผู้ใช้ (User’s View of Memory)
ผูใ้ ช้มองเห็นหน่ วยความจํามีลกั ษณะอย่างไร อาจมองเห็นมีลกั ษณะเป็ นเนื้ อที่เก็บช่องละ
คํา เรี ย งต่ อ กัน เป็ นเส้ น ตรง บางส่ ว นเก็บ โปรแกรม บางส่ ว นเก็บ ข้อ มู ล หรื อ ว่าเป็ นแบบอื่ น ๆ
โดยทัว่ ไป ผูใ้ ช้จะมองหน่วยความจําหลัก เป็ นกลุ่มหรื อเป็ นตอน ที่มีขนาดแปรเปลี่ยนได้ และไม่ได้
เรี ยงต่อกันด้วย (ดูรูปที่ 7.18)
โปรแกรมย่อย
sqrt

สแตก
ตาราง
สัญญลักษณ์

โปรแกรมหลัก
เนื้อที่หน่วยความจําหลักทางตรรกะ
รู ปที่ 7.18 โปรแกรมในมุมมองของผูใ้ ช้
ลองพิจารณาดู เวลาเราเขียนโปรแกรมจะมีโปรแกรมหลัก (Main Program) โปรแกรมย่อย
(Subprogram) ฟั งก์ชนั่ โมดูล โครงสร้างข้อมูล ตาราง แถวลําดับ แสตก ตัวแปร และ อื่น ๆ ส่ วน
ต่ า งๆ เหล่ า นี้ จะถู ก อ้า งอิ ง ด้ ว ยชื่ อ ผู ้เขี ย นโปรแกรมจะอ้า งอิ ง ชื่ อ ของฟั ง ชั่ น sqrt จากใน
โปรแกรมหลัก (Main Program) โดยไม่สนใจตําแหน่งจริ ง ๆ ในหน่วยจริ ง ๆ ว่าตอนใดจะอยูก่ ่อน
หรื อหลังตอนใด โปรแกรมแต่ละตอน (Segment) จะมีขนาดแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั งานใช้งาน
ของตอนนั้น ๆ
การแบ่ งเป็ นตอน (Segmentation) เป็ นการจัด การหน่ วยความจําหลัก ตามมุ ม ของผูใ้ ช้
หน่วยความจําทางตรรกะ จะถูกแบ่งเป็ นตอน ๆ แต่ละตอนจะมีชื่อ และขนาด ตําแหน่งอ้างอิงก็จะมี
ชื่อตอน กับระยะห่ างจากขอบ (Offset) ดังนั้น ผูใ้ ช้สามารถอ้างอิงหน่ วยความจํา โดยบอกชื่อตอน
และระยะห่ างจากขอบ (Offset) ซึ่งต่างจากระบบแบ่งเป็ นหน้า ที่ผใู ้ ช้อา้ งอิงตําแหน่งเป็ นค่าเดียว แต่
ฮาร์ ดแวร์ ของระบบจะแบ่งค่าตัวเลขเป็ น 2 ส่ วนเอง คือเลขหน้าและระยะจากขอบ โดยที่ผใู ้ ช้มอง
ไม่เห็น
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เพื่อความสะดวก ชื่ อตอน มักใช้ตวั เลขแทนเรี ยกว่า “เลขตอน” (Segment Number) โดย
ปกติตวั แปลภาษาแอสแซมบลี้ หรื อตัวแปลภาษาชั้นสู งอื่ น ๆ จะแบ่งโปรแกรมเป็ นตอน ๆ โดย
อัต โนมัติ เช่ น ตัว แปลภาษาปาสคาล อาจแบ่ ง ตอน เป็ น ตอนที่ 1 เก็ บ ตัว แปรร่ ว ม (Global
Variables) ตอนที่ 2 เป็ นเนื้ อที่สาํ หรับ การเรี ยกโปรแกรมย่อย (Subprogram) เพื่อใช้เก็บค่าตัวแปร
ต่าง ๆ และตําแหน่งในการเรี ยกกลับ ตอนที่ 3 เก็บคําสัง่ ของโปรแกรมย่อยต่าง ๆ และ ตอนที่ 4 เก็บ
ตัวแปรภายใน (Local Varibles) สําหรับโปรแกรมย่อย (Subprogram) ตัวแปลภาษาฟอร์แทรน อาจ
แบ่งเป็ น ตอนหนึ่ งสําหรับตัวแปรร่ วม ตอนหนึ่ งสําหรับ ตัวแปรประเภทแถวลําดับ (Arrays) ตัว
บรรจุโปรแกรมลงหน่วยความจํา จะกําหนดหมายเลขตอน ให้ตอนเหล่านี้
หน่ วงประมวลผล 8086 ของอินเทล มีการจัดการหน่ วยความจําแบบแบ่งเป็ นตอน โดย
จัดแบ่งโปรแกรมเป็ น 3 ตอน คือ ส่ วนคําสัง่ (Code) ส่ วนข้อมูล (Data) และส่ วนแสตก (Stack)
ฮาร์ ดแวร์ สนับสนุน (Hardware Support)
แม้ว่ า ผู ใ้ ช้ส ามารถ อ้า งอิ ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของโปรแกรมโดยใช้ต ํา แหน่ ง แบบ 2 มิ ติ แต่
หน่ วยความจําจริ ง ยังคงเป็ นแบบมิติเคียว คือเป็ นแถวของคําเรี ยงต่อกันไป จึงต้องมีวิธีการจับคู่
ตําแหน่ งทางตรรกะ แบบสองมิ ติ ให้เป็ นตําแหน่ งจริ งมิ ติเดี ยว โดยใช้ตารางเลขตอน (Segment
Table) ดัง รู ป ที่ 7.19 แสดงวิ ธี ใ ช้ ตารางเลขตอน ตําแหน่ ง ทางตรรกะ แบ่ ง ได้เป็ น 2 ส่ ว น คื อ
หมายเลขตอน s และระยะจากขอบ d เราใช้หมายเลขตอน เป็ นตัวชี้ไปยังข้อมูลในตารางเลขตอน
ข้อมูลแต่ละช่อง ในตารางเลขตอน มีค่าฐาน (Base) และขอบเขตของตอน (Limit) ระยะจากขอบ d
จะมีค่าระหว่าง 0 จนถึงขอบเขตของตอน ถ้า d มากกว่า ขอบเขตขอบตอนแล้ว จะเกิดข้อผิดพลาด
จะรายงานไปยังระบบปฏิบตั ิการว่าเกิดการผิดพลาดจากการอ้างอิงตําแหน่ งออกนอกตอน ถ้าค่า d
ไม่ เกิ น ค่ าขอบเขตตอนบน ฮาร์ ด แวร์ ก็ จ ะนําค่ า d ไปบวกกับ ค่ าฐาน เป็ น ค่ าตําแหน่ งจริ งของ
หน่ วยความจํา จะเห็นได้ว่า ตารางเลขตอนก็คือแถวลําดับของรี จิสเตอร์ ฐาน (Base Register) และ
ขอบเขตดังตัวอย่างจากรู ปที่ 7.20 ประกอบ มี 5 ตอน หมายเลข 0 จนถึง 4 แต่ละตอน เก็บอยู่ใน
หน่ วยความจริ ง ดังแสดงในรู ป ตารางเลขตอน จะมีค่าฐานและขอบเขตของแต่ละตอน เช่น ตอนที่
2 มีค่าฐานหรื อตําแหน่งเริ่ มต้นที่ 4300 และ ค่าขอบเขต 400 ไบท์ ดังนั้น
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รู ปที่ 7.19 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบแบ่งเป็ นตอน
การอ้างอิงไบท์ที่ 53 ของตอนที่ 2 จะเป็ นค่าตําแหน่ งจริ ง 4300 + 53 = 4353 ตําแหน่ งทางตรรกะ
ของตอนที่ 3 ไบท์ที่ 852 เท่ากับตําแหน่ งจริ ง 3200 + 852 = 4052 การอ้างอิงตําแหน่ งไบท์ที่ 1222
ของตอนที่ 0 จะทําให้เกิ ดข้อผิดพลาด รายงานไปยังระบบปฏิบตั ิการ เพราะค่า 1222 เกิ นกว่าค่า
ขอบเขต ซึ่ง > 1000 ไบท์ ของตอนที่ 0
การสร้ างตารางเลขตอน (Implementation of Segment Tables)
การแบ่งเป็ นตอน คล้ายกับการแบ่งหน่ วยความจําหลักออกเป็ นตอน ๆ หรื อส่ วนจากใน
หัวข้อต้น ๆ มีขอ้ แตกต่าง คือ โปรแกรมหนึ่ ง ๆ อาจมีได้หลายตอนหรื อหลายส่ วน การแบ่งเป็ น
ตอน จึงมีความซับซ้อนกว่า เราอาจเก็บตารางเลขตอน ไว้ในรี สเตอร์ พิเศษ ที่มีความเร็ วสู ง หรื อเก็บ
ในหน่ วยความจําหลัก เหมื อนกับ ตารางเลขหน้าฮาร์ ด แวร์ ของเครื่ อง สามารถเปรี ยบเที ยบ ค่ า
ขอบเขต กับค่าระยะห่ างจากขอบไปพร้อม ๆ กับ การบวกกับค่าฐานได้
ถ้าโปรแกรมหนึ่ ง แบ่ งเป็ นตอน ๆ จํานวนมาก เราก็ไม่ ส ามารถเก็บ ตารางเลขตอน ใน
รี จิสเตอร์ พิเศษได้ ต้องเก็บตารางเลขตอนซึ่ งมีขนาดใหญ่ ไว้ในหน่ วยความจําหลักแทน แล้วใช้
รี จีสเตอร์พิเศษ (Segment Table Base Register : STBR) เก็บตัวชี้ไปยังตารางเลขตอนอีกที เนื่องจาก
โปรแกรมต่าง ๆ มีจาํ นวนตอนไม่เท่ากัน เราจึงอาจเก็บค่า จํานวนตอน ไว้ในรี จิสเตอร์พิเศษ ที่
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รูปที่ 7.20 ตัวอย่างการแบ่งหน่วยความจําหลักเป็ นตอน
เรี ยกว่า Segment Table Length Register (STLR) เช่น ตําแหน่ งทางตรรกะเป็ น (s,d) เราต้องตรวจดู
ว่า s < STLR คือหมายเลขตอนไม่เกิน จํานวนตอนที่มีจริ ง แล้วอ่านค่าข้อมูลจาก ตารางเลขตอนใน
หน่วยความจํา ที่ตาํ แหน่ง ของ STBR + s เมื่อได้ขอ้ มูลเลขฐานและขอบเขตแล้วก็ทาํ เหมือนเดิมคือ
ตรวจสอบว่า d < ขอบเขตหรื อไม่ แล้วเอาค่า d บวกกับค่าฐานเป็ นตําแหน่ งจริ ง ในหน่ วยความจํา
หลัก
เหมือนกับ การแบ่งเป็ นหน้า การอ่านหน่วยความจํา 2 ครั้ง ต่อ การอ้างอิงตําแหน่งครั้งหนึ่ ง
ทําให้ระบบทํางานช้าลง 2 เท่า จึงมีการใช้รีจิสเตอร์ เสริ มหลายตัว ช่ วยเก็บค่าที่เพิ่งจะใช้ไป แล้ว
เช่นเดียวกัน เราใช้รีจิสเตอร์ เสริ ม ไม่มากนัก ก็สามารถลด เวลาเฉลี่ยในการอ้างอิงหน่วยความจําลง
เป็ นไม่เกิน 10 หรื อ 15 % จากการอ้างอิงแบบโดยตรง
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การป้ องกันและการใช้ ตอนร่ วมกัน (Protection and Sharing)
ข้อดีหลักของการแบ่งเป็ นตอน คือ สามารถผนวกการป้ องกันไปกับแต่ละตอนได้ เพราะ
แต่ละตอนคือ ส่ วนต่าง ๆ ของโปรแกรมที่มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน ข้อมูลในตอนเดียวกัน มักจะมีการ
ใช้งานเหมื อน ๆ กัน เช่ น ตอนของโปรแกรม ตอนของข้อมู ล เป็ นต้น ในระบบทั่วไป เราอาจ
กําหนด ตอนของโปรแกรมหรื อคําสั่ง ให้เป็ นแบบอ่ านได้เท่ านั้น (Read-Only) หรื อ ใช้ท าํ งาน
เท่านั้น (Execute-Only) โดยการใช้บิต ป้องกันควบคู่กบั แต่ละตอน ในตารางเลขตอน เพื่อป้ องกัน
การใช้ผิดประเภท เช่น เขียนลงใน ตอนที่ใช้อ่านได้เท่านั้น หรื อใช้ทาํ งานได้เท่านั้น หรื อ ใส่ ขอ้ มูล
ประเภทแถวลําดับ (Array) ไว้ในตอนเฉพาะ ฮาร์ ดแวร์ ของระบบก็จะสามารถช่วยตรวจดูได้ว่า มี
การอ้างอิงข้อมูล ออกนอกขอบเขตแถวลําดับหรื อไม่ ดังนั้นฮาร์ดแวร์ อาจช่วยตรวจจับข้อผิดพลาด
เบื้องต้นต่าง ๆ ในโปรแกรมได้
ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ สามารถใช้ขอ้ มูล หรื อโปรแกรมร่ วมกันได้สะดวก กระบวนการ แต่
ละตัวจะมี ตารางเลขตอนของตนเอง เก็บอยูใ่ น ตารางข้อมูลเฉพาะของกระบวนการ กระบวนการ
หลายตัว อาจใช้ตอนร่ วมกันได้ โดยให้ตวั ชี้เลขตอน ชี้ไปยังที่เดียวกัน ในหน่วยความจําจริ ง ดังรู ป
ที่ 7.21 กระบวนการ p1 และ p2 ใช้หน่วยความของ editor ร่ วมกัน
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รู ปที่ 7.21 แสดงการใช้หน่วยความจําร่ วมกันในระบบเซกเมนท์
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การใช้ขอ้ มูลร่ วมกันนี้ เป็ นระดับตอน ดังนั้นข้อมูลทุกชนิด ที่กาํ หนดเป็ นตอน สามารถใช้
ร่ วมกันได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนตอนที่จะใช้ร่วมกัน กระบวนการหลายตัวจึงสามารถใช้โปรแกรม
ร่ วมกันได้อย่างสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมบรรณาธิกรณ์ (Text Editor) ในระบบแบ่งเวลา (Time
Sharing) ซึ่ งมีผใู ้ ช้หลายคนกําลังใช้โปรแกรมนี้ อยู่ โปรแกรมนี้ อาจประกอบด้วยหลาย ๆ ตอน ซึ่ ง
สามารถใช้ร่วมกันได้ ทําให้ความต้องการเนื้ อที่หน่ วยความจําจริ งโดยรวมลดลงได้อย่างมาก โดย
ผูใ้ ช้แต่ละคนใช้โปรแกรมบรรณาธิ กรณ์ร่วมกัน แต่มีตอนสําหรับเก็บข้อมูลภายในแยกกันหรื ออาจ
ใช้โปรแกรมร่ วมกัน เป็ นบางส่ วนก็ได้ ไม่หมดทั้งโปรแกรม เช่น โปรแกรมย่อยที่เป็ นมาตรฐาน
ต่าง ๆ อาจให้ผใู ้ ช้หลายคน ใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็ นประเภทอ่านได้เท่านั้น หรื อใช้
งานได้เท่านั้น ตัวอย่าง โปรแกรมภาษาฟอร์ แทรน 2 ชุด อาจใช้โปรแกรมย่อย (Subprogram) sqrt
ร่ วมกัน
แม้วา่ การใช้โปรแกรมร่ วมกันนี้ จะดูง่าย ๆ แต่กม็ ีปัญหาเหมือนกัน เพราะในโปรแกรมมัก
มีคาํ สั่งอ้างอิงถึงตัวเอง เช่น คําสั่งให้ยา้ ยไปทํางานต่อ อีกตําแหน่ งหนึ่ ง ตําแหน่งใหม่น้ ี อาจอ้างอิง
โดยระบุหมายเลขตอน และระยะจากขอบ ซึ่ งหมายเลขตอนนี้ จะเป็ นหมายเลขของตอน ที่ เป็ น
คําสั่ง ถ้าเราพยายามใช้ตอนคําสั่งนี้ ร่ วมกันหลาย ๆ กระบวนการ กระบวนการ เหล่านั้น จะต้อง
กําหนด ตอนร่ วม ด้วยหมายเลขตอนเดี ยวกัน ตัวอย่าง ถ้าเราใช้โปรแกรมย่อย (Subprogram) sqrt
ร่ วมกัน กระบวนการ หนึ่ ง กําหนดให้ โปรแกรมนี้ เป็ น ตอนที่ 4 และอีกกระบวนการ หนึ่ งให้เป็ น
ตอนที่ 17 แล้ว โปรแกรม sqrt จะอ้า งอิ ง ตัว เองอย่า งไร เพราะว่ ามี โ ปรแกรมเพี ย ง 1 ชุ ด ใน
หน่วยความจําจริ ง แต่ใช้ร่วมกัน โปรแกรม sqrt จะต้องอ้างอิง ถึงตัวเองเหมือนที่ผใู ้ ช้ท้ งั สองใช้ จึง
ต้องกําหนดเป็ นหมายเลขตอนเดียวกัน ถ้ามีผใู ้ ช้ร่วมมากคนขึ้น การกําหนดหมายเลขตอนร่ วมกัน
ย่อมยากขึ้นเป็ นลําดับเช่นกัน
ข้อมูลร่ วมประเภท ใช้อ่านเท่านั้น (Read-Only) ห้ามมีตวั ชี้ อาจสามารถใช้ร่วมกันได้ โดย
ใช้หมายเลขตอนต่างกัน หรื อ โปรแกรมที่ไม่มีการอ้างอิงตัวเองโดยตรง มีเพียงการอ้างอิงตนเอง
โดยอ้อม ก็อาจใช้ร่วมกันได้ โดยใช้หมายเลขตอนต่างกัน เช่น คําสั่งย้ายไปทํางานต่อ อีกตําแหน่ ง
หนึ่ง บอกตําแหน่งเป็ น ระยะจากบรรทัดคําสั่งปั จจุบนั หรื อระยะจากขอบของตอน ที่ระบุหมายเลข
ในรี จิสเตอร์เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการอ้างอิงตําแหน่งแบบโดยตรง
การสู ญเปล่ าพืน้ ทีย่ ่ อย (Fragmentation)
ตัวจัดตรารางการทํางานระยะยาว มีหน้าที่ จัดหาเนื้อที่ ในหน่วยความจําหลัก ให้โปรแกรม
ของผูใ้ ช้ทุก ๆ คน ซึ่ งก็เหมือนในระบบแบ่งเป็ นหน้า ยกเว้นว่า การแบ่งเป็ นตอน ขนาดของพื้นที่
แต่ ล ะตอนไม่ เท่ ากัน เนื่ อ งจากขนาดของหน้าเท่ ากัน หมดทุ ก หน้ า ดัง นั้น การจัด สรรพื้ น ที่ จะ
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เหมื อนกับการจัดสรรพื้นที่ แบบขนาดไม่เท่ากัน ซึ่ งนิ ยมใช้แบบแรกเหมาะ (First-Fit) หรื อแบบ
เหมาะสมที่สุด (Best-Fit)
การแบ่ งเป็ นตอน มักทําให้เกิ ดการสู ญ เปล่าพื้น ที่ ย่อยภายนอก ซึ่ งเกิ ดจาก พื้นที่ ว่าง อยู่
กระจัดกระจายกัน และแต่ละพื้นที่ มีขนาดเล็กไป สําหรับกระบวนการหนึ่ง ๆ กระบวนการ อาจรอ
จนมี พ้ืน ที่ ว่างพอ หรื อระบบอาจบี บอัดหน่ วยความจํา เพื่ อให้เกิ ด พื้น ที่ ว่างต่อเนื่ อง ขนาดใหญ่
พอเพียง ในกรณี ที่พ้ืนที่ว่างไม่พอ ตัวจัดตารางการทํางานหน่ วยประมวลผลกลางอาจรอ หรื อข้าม
ไปดูกระบวนการที่มีระดับความสําคัญ (Priority) ตํ่ากว่าก็ได้
ในระบบแบ่ งเป็ นตอนนี้ ปั ญ หาการสู ญเปล่าพื้นที่ ย่อยภายนอก เป็ นปั ญหามากเพียงไร
และการใช้ตวั จัดตารางการทํางานระยะยาวกับการบีบอัดหน่ วยความจําจะช่วยได้หรื อไม่ ทั้งสอง
ประการนี้ ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของตอนเป็ นหลัก ถ้าแต่ละกระบวนการมีเพียง 1 ตอน จะทําให้ระบบ
กลายเป็ นการจัด การหน่ ว ยความจํา แบบแบ่ ง ส่ ว นไม่ เท่ า กัน หรื อ ในทางตรงข้า ม ถ้า แต่ ล ะ
กระบวนการถูกแบ่งเป็ นตอนย่อย ๆ ตอนละ 1 คําเท่านั้น ทุก ๆ คํา จะมีตอนเป็ นของตัวเอง และ
สามารถย้ายไปไว้ที่ใดก็ได้ในหน่ วยความจํา จะไม่มีการสู ญเปล่าพื้นที่ย่อยภายนอกเลย แต่ทุก ๆ
ตอน หรื อทุก ๆ คํา จะมีตอ้ งมีค่าเลขฐานของตนเอง ทําให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บเป็ น 2 เท่า ถ้า
เราขยายขนาดตอนให้โตขึ้น แต่มีขนาดเท่า ๆ กัน ก็จะกลายเป็ นระบบแบ่งเป็ นหน้า โดยทัว่ ไปแล้ว
ถ้าตอนมีขนาดเฉลี่ยเล็ก พื้นที่ย่อยภายนอกก็จะมีขนาดเล็กด้วยโดยการเปรี ยบเทียบ สมมุติว่าเรา
พยายามเรี ยงกระเป๋ าเสื้ อผ้าหลาย ๆ ใบลงในท้ายรถ และดูท่าทางจะใส่ ไม่หมด แต่ถา้ เราเปิ ดกระเป๋ า
แล้วเทข้าวของลงไปไว้ในท้ายรถแทน ก็จะสามารถใส่ ลงได้หมดเพราะว่าเมื่ อแบ่ งเป็ นหลาย ๆ
ตอน แต่ละตอนย่อมมีขนาดเล็กกว่า 1 กระบวนการ ซึ่งน่าจะจัดสรรลงในหน่วยความได้ง่ายกว่า

การจัดการแบบผสมของเพจและเซกเมนท์
การจัดการหน่ วยความจําทั้งแบบแบ่งเป็ นหน้า และแบบแบ่งเป็ นตอน ต่างก็มีขอ้ ดี และ
ข้อเสี ยต่างๆ กันเช่ น ตัวประมวลผล 2 ชนิ ด คือ ตัวประมวลผล ในตระกูล 68000 ของโมโตโรล่า
จัด การหน่ วยความจําเป็ นแบบเส้น ตรง และตัวประมวลผลในตระกูล 8086 ของอิ น เทล ใช้วิธี
แบ่งเป็ นตอน ทั้งสองชนิ ดกําลังพัฒนาไปสู่ การออกแบบร่ วมกันเป็ นแบบผสม ระหว่างวิธีแบ่งเป็ น
หน้ า และแบ่ ง เป็ นตอนซึ่ งจะช่ ว ยให้ ได้ผ ลดี ข องทั้ง สองวิ ธี ร วมกัน ระบบปฏิ บ ัติ ก ารมัล ติ ก
(MULTICS) เป็ นระบบแรก ที่ใช้ ทั้ง 2 วิธีรวมกันได้อย่างเหมาะสม แต่ตวั ระบบเองไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมนัก ซึ่งเป็ นเพราะสาเหตุอื่น อีกหลายประการ
ในระบบปฏิบตั ิการมัลติก ตําแหน่ งทางกรรก ประกอบด้วย หมายเลขตอน 18 บิต และ
ระยะจากขอบ 16 บิต รวมเป็ นตําแหน่งอ้างอิง 34 บิต ซึ่ งค่อนข้างจะใหญ่โตมาก แต่การเก็บตาราง
ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 7 การจัดการหน่วยความจําหลัก

177

เลขตอนไม่ เป็ นปั ญ หา เพราะการแบ่ งเป็ นตอน สามารถใช้จ าํ นวนตอนไม่ เท่ ากัน ได้ ในแต่ ล ะ
กระบวนการ จํานวนตอนเก็บไว้ใน STLR จึงไม่จาํ เป็ นจะต้องมีช่องว่าง ๆ ในตารางเลขตอน ให้
เสี ยเนื้อที่
แต่อย่างไรก็ตาม เนื้ อที่ตอนขนาด 64 K คํา แบบ16 บิต อาจทําให้เกิด การสู ญเปล่าพื้นที่
ย่อยภายนอกได้มาก ถึงแม้จะไม่เป็ นปั ญหามากนัก แต่การจัดหาเนื้ อที่ โดยใช้วิธีแรกเหมาะหรื อ
เหมาะสมที่สุด ก็จะต้องใช้เวลานาน ทําให้ระบบสู ญเสี ยเนื้ อที่ไปบางส่ วน เนื่ องจากการสู ญเปล่า
พื้นที่ยอ่ ยภายนอกและยังต้องเสี ยเวลาไป ในการจัดหาเนื้อที่วา่ งอีกด้วย
การแก้ปัญหาจึงทําโดย แบ่งตอนออกเป็ นหน้า ๆ (Paged Segmentation) การแบ่งหน้าทํา
ให้การสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายนอกหมดไป และการจัดสรรเนื้อที่วา่ ง ก็จะทําได้ง่ายมากด้วย เพราะถ้า
มีหน้าว่างที่ใด ก็สามารถจัดสรรให้ได้ทนั ที ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเนื้อที่ ว่างต่อเนื่ องกันอีกต่อไป ดังรู ป
ที่ 7.22 จะสังเกตเป็ น ส่ วนที่แตกต่างจาก ระบบแบ่งเป็ นตอนอย่างเดียวว่าในตารางเลขตอน จะมีค่า
ตําแหน่งฐานของตารางเลขหน้า (Page Table Base)
แทนที่จะเป็ นตําแหน่ งฐาน หรื อตําแหน่ งเริ่ มต้น ในหน่ วยความจําจริ ง ระยะจากขอบของ
ตอน (Segment Offset) แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน 6 บิ ต แรก ใช้เป็ นหมายเลขหน้า อีก 10 บิต หลังใช้เป็ น
ระยะจากขอบหน้า เราใช้หมายเลขหน้านี้ ชี้ไปยังตารางเลขหน้า เพื่อดูตาํ แหน่งหน้าจริ ง แล้วนํามา
บวกกับ ระยะจากขอบหน้าเป็ นตําแหน่งจริ ง ในหน่วยความจําหลัก
เราจึงต้องมีที่เก็บตารางเลขหน้า สําหรับแต่ละตอน ขนาดของตารางเลขหน้า ไม่จาํ เป็ นต้อง
โต ถึง 10 ช่อง แบบขนาด 6 บิต เราอาจจัดสรร เฉพาะเท่าที่ตอ้ งการได้ เพราะขนาดของตอน แต่ละ
ตอนไม่เท่ากัน ในหน้าสุ ดท้าย ของแต่ละตอนมักจะไม่ได้ใช้จนเต็ม ซึ่ งก็คือการสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ย
ภายใน โดยเฉลี่ยเท่ากับครึ่ งหนึ่ งของขนาดของตอน ในตัวอย่างนี้ คือ (0.5) X 210 = 512 คํา จะเห็น
ได้วา่ เราพยายาม ลดการสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายนอก แต่กเ็ กิดการสู ญเปล่าพื้นที่ยอ่ ยภายในขึ้นแทน
ถึงแม้ว่า วิธีการจัดการหน่วยความจําแบบผสมที่กล่าวมา ในระบบปฏิบตั ิการมัลติกจะแลดู
ง่ าย ๆ แต่ ในความเป็ นจริ งการที่ ระบบใช้ห มายเลขตอนถึ ง 18 บิ ต ทําให้ส ามารถมี ต อนได้ถึ ง
262,144 ตอน ใช้เนื้อที่ 256K นับเป็ นขนาดตารางเลขตอนที่ใหญ่มาก ระบบมัลติกจึงแบ่งตารางเลข
ตอนนี้ ออกเป็ นหน้าอีก ดังนั้นการอ้างอิงตําแหน่ งในระบบมัลติกจะต้องใช้หมายเลขตอน เพื่อหา
หมายเลขหน้า จากตารางเลขหน้าของตอนนั้น ๆ เมื่อให้หมายเลขหน้าของตอน ผนวกกับระยะจาก
ขอบหน้า ในหมายเลขตอน จะได้ตาํ แหน่งช่อง ในตารางเลขหน้า ซึ่งชี้ไปยังตารางเลขหน้า
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รู ปที่ 7.22 การแบ่งหน่วยความจําหลักแบบผสมผสมของเพจและเซกเมนท์
ของตอนอีกที จากตารางเลขหน้าครั้งหลังนี้ ก็จะได้หมายเลขหน้าจริ ง ในหน่วยความจํา บวกกับค่า
ระยะจากขอบในการอ้างอิ งตําแหน่ งชุ ดแรก จะเป็ นตําแหน่ งจริ งในที่ สุด จากรู ปที่ 7.22 ในการ
เข้าถึงหน่ วยความจํา ซี พียจู ะส่ ง logical address ซึ่ งมี 2 ส่ วรคือเซกเมนท์ s และ ออบเซต d โดยที่
s เป็ นตัวชี้ไปยัง STBR ( Segment Table Base Register) ซึ่ งเป็ นตารางรี จีสเตอร์ ฐานของแต่ละเซก
เมนท์ ทําการตรวจสอบขนาดของเซกเมนท์ตอ้ งมากกว่าค่าของรี จีสเตอร์ ฐานของเซกเมนท์น้ นั จะ
ได้เลขหน้า (Page) ของออบเซต d นํามารวมกับค่าของรี จีสเตอร์ ฐานของหน้าในตารางรี จีสเตอร์
ฐานของแต่ละเซกเมนท์ ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่อยูข่ องหน้าของของเซกเมนท์ที่ตาํ แหน่งออบเซต d เป็ น
ตําแหน่งในหน่วยความจําหลักที่เข้าถึง
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ปฏิบัตกิ ารที่ 7
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม ใช้ VMWARE ทําการจําลองเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และทํา การติ ด ตั้ง
ระบบปฏิบตั ิการที่รับมอบหมายไว้จากปฏิบตั ิการที่ 1
2. ศึกษาการใช้คาํ สั่งการทํางานพื้นฐาน เช่นคําสั่งเกี่ยวกับการจัดการไฟล์การคัดลอกไฟล์ การลบ
ไฟล์
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายวิธีการนําโปรแกรมลงสู่ หน่วยความจําซึ่งมีหลายวิธีแต่ละวิธีเหมือนกันหรื อต่างกัน
อย่างไร
2. จงอธิบายวิธีการจัดการเศษของพื้นที่วา่ งในหน่วยความจําหลัก (Fragmentation) แต่ละวิธี
ดําเนินการอย่างไร
3. วิธีการนําข้อมูลไปใส่ ในพื้นที่ช่องว่างของหน่วยความจํามีกี่วิธีแต่ละวิธีจดั การอย่างไร มีขอ้ ดี
ข้อเสี ยอย่างไร
4. อธิบายวิธีการจัดสรรเนื้อที่หน่วยความจําหลักแบบหลายส่ วน (Multiple-Partition Allocation)
5. อธิบายวิธีการจัดการหน่วยความจําหลักแบบเพจมีวิธีจดั การอย่างไรมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร
6. อธิบายวิธีการจัดการหน่วยความจําหลักแบบเซกเมนท์มีวธิ ีจดั การอย่างไรมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร
7. อธิบายวิธีการป้องกันและการใช้ตอนร่ วมกันมีวิธีจดั การอย่างไร
8. อธิบายวิธีการจัดการหน่วยความจําหลักแบบการจัดการแบบผสมของเพจและเซกเมนท์
9. แสดงคิดเห็นว่าการจัดการหน่วยความจําแบบใดจะสามารถใช้งานได้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดและมี
การจัดการอย่างไร

ระบบปฏิบตั ิการ

บทที่ 7 การจัดการหน่วยความจําหลัก

