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ระบบปฏิบัตกิาร

• ระบบปฏิบติัการเป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสาน
ระหวา่งผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

• จุดประสงคข์องระบบปฏิบติัการ
– คือการจดัเตรียมส่ิงท่ีจ าเป็นในการประมวลผลแก่ผูใ้ช ้เพื่อให้
ความสะดวกสบาย แก่ผูใ้ชแ้ละมีการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
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อะไรคอืระบบปฏิบัติการที่แท้จริง 

– ระบบปฏิบัตกิารหรือ OS เป็นได้ทัง้
• ซอฟต์แวร์ 
• ฮาร์ดแวร์ 
• เฟิร์มแวร์(Firmware) 
• หรือผสมผสานกนัก็ได้ 

– เป้าหมายการท างานของ OS 
• คือสามารถให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดย
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบกลไกการท างานของฮาร์ดแวร์ 
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• ซอฟแวร์ OS
– คือ OS ท่ีเป็นโปรแกรมควบคมุการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

อะไรคอืระบบปฏิบัติการที่แท้จริง 



5

• ฮาร์ดแวร์ OS
– คือ OS ท่ีถกูสร้างขึน้จากอปุกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็น
สว่นหนึง่ของฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองด้วย มีหน้าท่ี
เช่นเดียวกนั

• ข้อดี ในการสร้างฮาร์ดแวร์ OS ก็เพราะมนัสามารถท างาน
ได้รวดเร็วกวา่ซอฟต์แวร์ OS 

• ข้อเสีย การปรับปรุงแก้ไข OS นัน้ยุง่ยากอาจจะท าไม่ได้ 
นอกจากนีย้งัมีราคาแพงอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงครัง้หนึง่ 
นัน่หมายถงึ การสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ก็วา่ได้

อะไรคอืระบบปฏิบัติการที่แท้จริง 



6

• เฟิร์มแวร์ OS
– คือ OS ท่ีเขียนขึน้โดยใช้ค าสัง่ไมโคร ท าให้มีความเร็วสงูกว่าซอฟต์แวร์ OS 
แตย่งัช้ากวา่ ฮาร์ดแวร์ OS การแก้ไขเฟิร์มแวร์ OS คอ่นข้างยากและ
คา่ใช้จ่ายมาก แตย่งัถกูวา่การเปล่ียนแปลงฮาร์ดแวร์ OS 

– เฟิร์มแวร์ หมายถึง สว่นโปรแกรมท่ีเก็บไว้เป็นสว่นหนึง่ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเหลา่นีเ้รียกวา่ ไมโครโปรแกรม(Microprogram) แต่
ละโปรแกรมประกอบขึน้จากค าสัง่หลายๆ ค าสัง่ ค าสัง่เหลา่นีเ้รียกว่า ค าสัง่ 
ไมโคร(Microinstruction) ค าสัง่ไมโครเป็นชดุค าสัง่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสดุของ
ระบบของคอมพิวเตอร์ควบคมุการท างานของซีพียใูนทกุๆขัน้ตอน

อะไรคอืระบบปฏิบัติการที่แท้จริง 
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• ดงันัน้ OS ทัว่ไปจะถกูสร้างขึน้เป็นซอฟต์แวร์ เน่ืองจาก
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีมีได้ง่าย 

• แตใ่นบางสว่นของ OS ท่ีถกูใช้งานบอ่ยมากๆ ก็จะถกู
สร้างโปรแกรมไว้ด้วยไมโครโปรแกรมเพ่ือท างานได้เร็วขึน้ 

อะไรคอืระบบปฏิบัติการที่แท้จริง 

ตวัอยา่งของ Firmware เช่น BIOS
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นิยามของระบบปฏิบัติการ

1.1 Resource allocator บริหารการจดัสรรทรัพยากร เช่น การ
จดัการฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หน่วยความจ า (Memory) 
เคร่ืองพิมพ์ (printer) ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเตม็ที่

1.2 Control program ควบคมุการเอ็กซีคิวส์ (Execute) โปรแกรม
ของผู้ ใช้ และการท างานของอปุกรณ์รับ-สง่ข้อมลู 

1.3 Kernel (แก่นแท้) โปรแกรมท่ีท างานอยูต่ลอดเวลาบน
คอมพิวเตอร์(ในระดบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ือง) 
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นิยามของระบบปฏิบัติการ

• จากค านิยามดงักลา่ว พอสรุปได้วา่ 

• ระบบปฏบิัตกิาร คือ โปรแกรมหรือชดุค าสัง่ท่ีเป็น
ตวัเช่ือมหรือประสานงาน ระหวา่งผู้ใช้งานกบัฮาร์ดแวร์
ของเคร่ือง ให้สามารถท างานโดยสะดวก โดยท่ีผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องรู้กลไกการท างานของเคร่ืองก็สามารถท่ีจะใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ 
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ส่วนประกอบของระบบคอมพวิเตอร์

– ระบบปฏิบตัิการคือสว่นประกอบท่ีส าคญัของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

– ถ้าเราแบง่สว่นประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
• สว่นของเคร่ือง 
• ระบบปฏิบตัิการ 
• โปรแกรมประยกุต์และผู้ใช้ 
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ส่วนประกอบของระบบคอมพวิเตอร์
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ส่วนประกอบของระบบคอมพวิเตอร์
• ส่วนของเคร่ือง ประกอบด้วย CPU, หน่วยความจ า และ อปุกรณ์รับและแสดงผล ซึง่

สิ่งเหลา่นีถื้อวา่เป็น ทรัพยากรคอมพวิเตอร์ 
• โปรแกรมประยุกต์ (ตวัแปลภาษา ระบบฐานข้อมลู,โปรแกรมทางธุรกิจ เป็นต้น) เป็น

ตัวก าหนดการใช้ทรัพยากรคอมพวิเตอร์ในการแก้ปัญหาของผู้ใช้ ซึง่อาจจะมีผู้ใช้ 
หลายคนใช้คอมพิวเตอร์ท างานหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั 

• ระบบปฏิบัตกิารจะต้องควบคมุ และประสานงานระหวา่งโปรแกรมประยกุต์ ของผู้ ใช้
เหลา่นีร้วมทัง้จดัสรรทรัพยากรให้อยา่งเหมาะสม

• ดงันัน้เราจะกลา่วได้วา่ ระบบปฏิบตัิการคือโปรแกรมโปรแกรมหนึง่ซึง่ท างานอยู่
ตลอดเวลา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และจดัสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ได้
เหมาะสม 
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หนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ

1. ตดิต่อกับผู้ใช้ (User interface) 
ผู้ใช้สามารถติดตอ่หรือควบคมุการท างานของเคร่ือง

ผ่านทางระบบปฏิบตัิการได้ ซึง่ผู้ ใช้จะพิมพ์ค าสัง่หรือ เลือก
สญัลกัษณ์ตามท่ีต้องการ เพ่ือให้ระบบปฏิบตัิการจดัการกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามต้องการเช่น การสัง่ copy แฟ้มข้อมลู 

นอกจากนีผู้้ ใช้ยงัสามารถติดตอ่กบั ระบบปฏิบตัิการ
ได้โดยผ่านทาง system call ซึง่เป็นการเรียกใช้โปรแกรมย่อย
ตา่ง ๆของระบบปฏิบตัิการ 
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หน้าที่ของระบบปฏิบัตกิาร

2. ควบคุมดแูลอุปกรณ์และการท างานของเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ 

เน่ืองจากโปรแกรมของผู้ใช้จะต้องเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์หลายสว่น ซึง่ผู้ใช้อาจไมจ่ าเป็นต้อง มีความเข้าใจถึง
หลกัการท างานของเคร่ือง 

ดงันีร้ะบบปฏิบตัิการจึงต้องมีหน้าท่ีควบคมุดแูลการท างานของ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อให้การท างานของระบบเป็นไปได้อยา่งถกูต้อง และ
สอดคล้องกนั 
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หน้าทีข่องระบบปฏิบัตกิาร
3. จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ 

ทรัพยากร คือสิง่ท่ีถกูใช้ไปเพ่ือให้โปรแกรมสามารถด าเนินไปได้ เช่น 
CPU หน่วยความจ า ดิสก์ เป็นต้น สาเหตท่ีุต้องมีการจดัสรรทรัพยากรคือ

- ทรัพยากรของระบบมีจ ากัด เราต้องจดัสรรให้โปรแกรมของผู้ ใช้
ทกุคนได้ใช้ทรัพยากร อยา่งเหมาะสม 

- มีทรัพยากรอยู่หลายประเภท บางโปรแกรมอาจต้องการใช้
ทรัพยากรหลายอยา่งพร้อมกนั ระบบปฏิบตัิการจงึต้องมีการเตรียม
ทรัพยากรตา่ง ๆ ตามความต้องการของแตล่ะโปรแกรม 
- ทรัพยากรหลักที่ระบบปฏิบัตกิารจัดสรรได้แก่
โปรเซสเซอร์  หน่วยความจ า  อปุกรณ์อินพตุ-เอาท์พตุ ข้อมลู
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ

รุ่นที่ 0 (The Zeroth genaration) ยังไม่มีระบบปฏิบัตกิาร (ค.ศ. 1940)
ระบบคอมพิวเตอร์ในยคุแรก ๆ เช่น ENIAC นัน้ยงัไมมี่ระบบปฏิบตักิาร 
การสัง่งานจะท าด้วยมือทกุ ขัน้ตอน เร่ิมแรกโปรแกรมเมอร์จะโหลด
โปรแกรมจาก tape กระดาษ หรือบตัรเจาะรูเข้าสูห่น่วยความจ าของ
เคร่ือง โดยการกดปุ่ มจาก console จากนัน้ก็สัง่ให้เร่ิมท างานโดยกดปุ่ ม
เช่นกนั ในขณะท่ีโปรแกรมก าลงัท างานโปรแกรมเมอร์หรือโอเปอร์เรเตอร์
จะต้องคอยดอูยูต่ลอดเวลา หากเกิด error ขึน้ จะต้องหยดุการท างาน
และจ าคา่ของรีจิสเตอร์ และแก้ไขโปรแกรมโดยตรงจาก console output 
จะถกูบนัทกึลงใน tape กระดาษหรือบตัรเจาะรู 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ
รุ่นที่ 1 (the first generation) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม (ค.ศ.

1950)
ก่อนท่ีจะเร่ิมมีการพฒันาระบบปฏิบตัิการขึน้มา การใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์นัน้ ต้องสญูเสียเวลามากในช่วงท่ีงาน (Job)หนึง่เสร็จสิน้ลง
และเร่ิมต้นรันงานตอ่ไป 

ถ้าเรามีงานหลายๆ งานรอท่ีจะให้คอมพิวเตอร์รัน เราก็จะต้อง
เสียเวลาเป็นอนัมาก และนอกจากนีเ้ราต้องท างานเช่นนีซ้ า้อยู่หลายครัง้ 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ
รุ่นที่ 1 (the first generation) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม (ค.ศ.

1950)
ด้วยเหตนีุร้ะบบปฏิบตัิการจงึถกูสร้างขึน้มาเพ่ือท างานชิน้นีแ้ทนมนษุย์ซึง่

เรียกวา่เป็น ระบบประมวลผลแบบกลุม่ (batch processing systems) นัน่คอื 
มีการรวบรวมงานของผู้ใช้เข้าเป็นกลุม่ หรือเรียกวา่ แบตซ์ (batch) แล้ว

สง่ไปประมวลผลพร้อมกนั เม่ือโปรแกรมหนึง่ ท างานเสร็จ ระบบปฏิบตัิการก็จะ
ท างานตอ่ไปเข้ามาประมวลผลตอ่ 

แตก็่จะมีปัญหางานท่ีประมวลผล ในล าดบัต้น ๆ เป็นงานท่ีใช้เวลานาน 
งานท่ีอยูท้่าย ๆ ต้องรอเป็นเวลานาน 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ
รุ่นที่ 2 (the second generaiton) ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง 

(ค.ศ. 1960)
ในยคุนี ้OS สามารถท่ีจะท างานในลกัษณะมลัติโปรแกรมมิ่ง

(Multiprogramming) และเป็นจดุเร่ิมต้นของระบบมลัติโปรเซสซิ่ง 
(Multiprocessing) 

ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ ง มีการเก็บโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมเข้าไว้ใน
หน่วยความจ าพร้อมกนั มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เช่นให้โปรแกรมผลดัเปลี่ยนกนั
เข้าใช้ CPU ทีละโปรแกรมในช่วงเวลาสัน้ ๆ จึงท าให้หลาย ๆ โปรแกรมได้
ประมวลผลในเวลาท่ีใกล้เคียงกนั 

แต่ก็ยงัมีปัญหาผู้ ใช้ไม่สามารถน าโปรแกรมประยกุต์จากเคร่ืองท่ีต่างกนัมา
ใช้ร่วมกนัได้ เน่ืองจากระบบปฏิบตัิการของแต่ละเคร่ืองมีความแตกต่างกนั ผู้ ใช้
จะต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรมใหมเ่ม่ือเปลี่ยนเคร่ือง 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ

• ระบบ real-time ก็เกิดขึน้ในช่วงนีเ้ช่นกนั 
– ระบบ real-time 

• คือระบบที่สามารถให้การตอบสนองจากระบบอยา่งทนัทีทนัใดเม่ือรับ
อินพตุเข้าไปแล้ว 

• ในทางอดุมคติ real-time คือระบบที่ไมเ่สียเวลาในการประมวลผลหรือ
เวลาในการประมวลผลเป็นศนูย์ แตใ่นทางปฏิบตัิเราไมส่ามารถผลติ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในลกัษณะนีไ้ด้ ท าได้แคล่ดเวลาการประมวลผลของ
เคร่ืองให้น้อยที่สดุเทา่ที่จะท าได้ 

• สว่นมากจะน าไปใช้ในการควบคมุกระบวนการตา่งๆ ในงานอตุสาหกรรม
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ

• รุ่นที่ 3 (the third generation) ระบบปฏบิัตกิาร
เอนกประสงค์ (กลาง ค.ศ. 1960 ถงึกลาง ค.ศ. 1970)
– OS ในยคุนีถ้กูออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์หลาย ๆ 
แบบในรุ่นเดียวกนั และใช้ได้กบังาน หลาย ๆ ประเภท ไม่ได้เจาะจง
ลงไปท่ีลกัษณะงานใดงานหนึง่ ทัง้นีเ้ป็นเพราะเหตผุลทางการค้า 
ผู้ เขียนโปรแกรม OS ต้องการยอดขายให้ได้มาก จงึเขียน OS ให้ใคร
ก็ได้สามารถใช้ OS ของเขาได้ และใช้กบังานหลายประเภทได้ 
สง่ผลให้ OS มีขนาดใหญ่ ท างานช้าลงและแพงขึน้ 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ

• รุ่นที่ 4 (the forth generation) ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(กลาง ค.ศ. 1970 ถงึปัจจุบัน)
– เทคนิคการเขียนโปรกรม OS ในรุ่นท่ี 3 เร่ิมถึงจดุอิ่มตวั ในยคุนี ้OS 
จงึถกูพฒันาให้มีความสามารถในงานพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ระบบนีผู้้ใช้สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ติดตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผู้ อ่ืนโดยผ่านทาง
เทอร์มินอลชนิดตา่ง ๆ ซึง่ต้องเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายและกระจาย
ไปตามจดุตา่ง ๆ เช่นภายในอาคารส านกังานภายในจงัหวดั และทัว่
โลก ซึง่ท าให้สามารถใช้สารสนเทศร่วมกนัได้โดยไม่ต้องค านงึถึง
ระยะทาง และชนิดของคอมพิวเตอร์ 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ
• แนวคิดเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (virtual machine) เร่ิมน ามาใช้งานอยา่ง

กว้างขวาง 
• เคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมือน หมายถึง การแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเรามีอยูใ่ห้

กลายเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น โดยท่ีผู้ใช้ไมจ่ าเป็นต้องยุง่ยากเก่ียวกบั
รายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์อีกต่อไป 

• ผู้ใช้สามารถสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนได้โดยการใช้ OS 
• ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือนจะมี OS อีกตวัหนึง่ติดต่อกบัผู้ใช้ และท างานอยูบ่น 

OS ของเคร่ือง ซึง่ OS ตวัท่ี 2 นีจ้ะเป็น OS ท่ีถกูสร้างขึน้ให้เหมือนกบั OS ของ
เคร่ืองอื่นที่เราต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็น 

• ดงันัน้คอมพิวเตอร์และ OS ตวัแรกจะเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ือง
ใหมใ่นสายตาของผู้ใช้ 
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ววิฒันาการของระบบปฏิบัติการ

การท างานระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน(virtual machine)
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สรุประบบต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั
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1. ระบบที่ไม่มีระบบปฏบิัตกิาร 
(Non operating system) 

– ยคุแรก ๆ คอมพิวเตอร์มีแตเ่คร่ืองเปลา่ ๆ ผู้ ใช้ต้องเขียน
โปรแกรมสัง่งาน ตรวจสอบการท างาน ป้อนข้อมลู และ
ควบคมุเอง ท าให้ระยะแรกใช้กนัอยูใ่นวงจ ากดั 
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2. ระบบงานแบต็ซ์ (Batch system) 

– ในอดีต คอมพิวเตอร์จะท างานได้ครัง้ละ 1 งาน การสัง่งาน
คอมพิวเตอร์ให้มีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ท าได้โดยการรวมงาน
ที่คล้ายกนั เป็นกลุม่ แล้วสง่ให้เคร่ือง ประมวลผล โดยผู้ท า
หน้าที่รวมงาน จะรับงานจากนกัพฒันาโปรแกรม มาจดัเรียง
ตามความส าคญั และตามลกัษณะของโปรแกรม จดัเป็น
กลุม่งาน แล้วสง่ให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล 
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3. ระบบบัฟเฟอร์ (Buffering system) 
– การท างานเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบ ท าให้หน่วย
รับ-แสดงผลสามารถท างานไปพร้อม ๆ กบัการประมวลผล
ของซีพีย ูในขณะที่ประมวลผลค าสัง่ที่ ถกูโหลดเข้าซีพียนูัน้ 
จะมีการโหลดข้อมลูเข้าไปเก็บในหน่วยความจ าก่อน เม่ือถึง
เวลาประมวลผลจะสามารถท างานได้ทนัที และโหลดข้อมลู
ตอ่ไปเข้ามาแทนที่ หน่วยความจ าที่ท าหน้าที่เก็บข้อมลูที่
เตรียมพร้อมนีเ้รียกวา่ บัฟเฟอร์ (buffer)
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4. ระบบสพลูลิ่ง (Spooling) 

• Simultaneous Peripheral Operating On-Line เป็น 
multiprogramming พืน้ฐาน ท าให้ซีพียทู างานเตม็ประสิทธิภาพ เพราะ
ท าให้สามารถท างานได้ 2 งานพร้อมกนั งานแรกคือประมวลผลในสว่น
ของซีพีย ูงานท่ีสองคือการรับ-แสดงผลข้อมลู ซึง่ตา่งกบั buffer ท่ีซีพีย ู
และหน่วยรับ-แสดงผลท างานร่วมกนั และ spooling มี job pool ท าให้
สามารถเลือกการประมวลผลตามล าดบัก่อนหลงัได้ โดยค านงึถึง
priority เป็นส าคญั 
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5. ระบบมัลตโิปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming) 
• การท างานที่โหลดโปรแกรมไปไว้ในหน่วยความจ าหลกั และ
พร้อมท่ีจะประมวลผลได้ทนัที ระบบปฏิบตัิการจะเลอืกงานเข้า
ไปประมวลผลจนกวา่จะหยดุคอยงานบางอย่าง ในช่วงที่หยดุ
รอจะดงึงานเข้าไปประมวลผลตอ่ทนัที ท าให้มีการใช้ซีพียไูด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบปฏบิตักิาร

งานที ่1

งานที ่2

งานที ่3

...
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6. ระบบแบ่งเวลา (Time-sharing หรือ Multitasking) 

• เป็นการขยายระบบ multiprogramming ท าให้สามารถ
สบัเปลี่ยนงานของคนหลาย ๆ คนเข้าสูซ่ีพีย ูซึง่การสบัเปลี่ยนที่
ท าด้วยความเร็วสงูจะท าให้ผู้ ใช้รู้สกึเหมือน ครอบครองซีพียอูยู่
เพียงผู้ เดียว 
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7. ระบบเรียลไทม์ (Real-time system) 

• จดุประสงค์อีกอยา่งหนึง่ของ ระบบปฏิบตัิการ คือ ระบบเวลาจริง(Real-
time system) หมายถึงการตอบสนองทนัที เช่นระบบ Sensor ท่ีสง่
ข้อมลูให้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบภาพทาง
การแพทย์ ระบบควบคมุในโรงงานอตุสาหกรรม ระบบหวัฉีดในรถยนต์
ระบบควบคมุการยิง ระบบแขนกล และ เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทัง้หมด 

• Real-time แบง่ได้ 2 ระบบ 
– 1. Hard real-time system เป็นระบบที่ถกูรับรองวา่จะได้รับการตอบสนอง
ตรงเวลา และหยดุรอไมไ่ด้

– 2. Soft real-time system เป็นระบบ less restrictive type ท่ีสามารถรอให้
งานอื่นท าให้เสร็จก่อนได้ 
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8. ระบบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer System) 

• ปัจจบุนัคอมพิวเตอร์ราคาถกูลง มีการพฒันาอปุกรณ์ตา่ง ๆ อยา่ง
ตอ่เน่ือง ทัง้แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ หน่วยความจ า หน่วยประมวลผล 
เป็นต้น และการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ได้มุง่เน้นด้านธุรกิจเพียงอยา่งเดียว 
แตน่ าไปใช้เพื่อความบนัเทิงในบ้านมากขึน้ และกลายเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับทกุองค์กร นอกจากคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ(Desktop) ยงัมี
คอมพิวเตอร์แบบสมดุโน๊ต(Notebook) และคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) 
ปัจจบุนัมีโทรศพัท์มือถือท่ีท างานแบบคอมพิวเตอร์ และใช้ดหูนงัฟัง
เพลง หรือประมวลผล ตา่ง ๆ ท่ีซบัซ้อนมากขึน้ ใกล้เคียงกบั
คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะยิ่งขึน้ 
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9. ระบบเวอร์ชวลแมชีน (Virtual machine) 

• เคร่ืองเสมือน ท าให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์รู้สกึเหมือนใช้คอมพิวเตอร์
เพียงคนเดียว แตใ่นความเป็นจริงจะบริการให้ผู้ ใช้หลายคน ใน
หลายโปรเซส โดยใช้เทคโนโลยี Virtual machine บริการงาน
ตา่ง ๆ ให้กบัผู้ ใช้ได้หลาย ๆ งานพร้อมกนั 
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10. ระบบมัลตโิปรเซสเซอร์ (Multiprocessor system) 

• Symmetric-multiprocessing การประมวลผลแบบสมมาตร 
หมายถงึการประมวลผลหลายโปรเซสเซอร์ที่ไม่มีโปรเซสเซอร์
ตวัใดรับโหลดมากกวา่ตวัอื่น 

• Asymmetric-multiprocessing การประมวลผลแบบไมส่มมาตร 
หมายถงึการมีโปรเซสเซอร์ตวัหนึง่เป็นตวัควบคมุ และแบง่งาน
แตล่ะแบบให้โปรเซสเซอร์แตล่ะตวัตามความเหมาะสม 
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11. ระบบแบบกระจาย (Distributed system) 

• ระบบเครือข่าย ที่กระจายหน้าท่ี กระจายการเป็นศนูย์บริการ 
และเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั ด้วยจดุประสงค์ตา่ง ๆ กนั ในมาตรฐาน 
TCP/IP ซึง่เป็นที่ยอมรับทัง้ Windows, Linux, Unix และ Mac 
ท าให้ทัง้หมดสามารถสื่อสารกนัรู้เร่ืองเข้าใจ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนั 
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ
1. Single-Tasking

เป็นระบบปฏิบตัิการท่ียอมให้มีผู้ใช้เพียงคนเดียว และท างานได้เพียงอยา่ง
เดียวในช่วงเวลาใด เวลาหนึง่ เช่นในขณะที่ท าการแปลโปรแกรม ก็ไม่สามารถ
เรียกใช้ Editor ได้ การจดัการทรัพยากรตา่ง ๆ ของระบบปฏิบตัิการจะไมซ่บัซ้อนนกั 
ไมว่า่จะเป็นการจดัการอปุกรณ์รับ และแสดงผล การจดัการหน่วยความจ า การ
จดัการดิสก์ ตวัอยา่งเช่น 

- อา่นและแปลค่าจากการกดแป้นพิมพ์ 
- สง่ข้อมลูไปบนัทกึในดิสก์ หรือพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
- จดัการท่ีวา่งบนดิสก์ 
- แยกเก็บโปรแกรม คอมพิวเตอร์ editor และโปรแกรมระบบปฏิบตัิการใน

หน่วยความจ า ตวัอยา่งของระบบปฏิบตัิการแบบนีไ้ด้แก่ MS DOS
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ

Single-Tasking
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ

2. Multitasking (Single-User) 
เป็นระบบปฏิบตัิการท่ียอมให้มีผู้ใช้เพียงคนเดียวในช่วงเวลาหนึง่ แต่

สามารถท างานได้หลายอยา่ง ในเวลาเดียวกนั เช่นสามารถท่ีจะใช้ editor ไป
พร้อม ๆ กบัพิมพ์งานอื่นทางเคร่ืองพิมพ์ได้ระบบปฏิบตัิการจะสลบัการใช้งาน
ระหวา่ง CPU และทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วจนผู้ใช้ไมรู้่สกึวา่ถกูขดัจงัหวะการ
ท างาน เน่ืองจากมีการท างานหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั การท างานของ 
ระบบปฏิบตัิการจะซบัซ้อนขึน้ เช่นการจดัการหน่วยความจ า จะต้องมีโปรแกรม
หลายโปรแกรมเก็บอยูใ่นหน่วยความจ าในเวลาเดียวกนั ระบบปฏิบตัิการจะต้อง
ไมใ่ห้โปรแกรมเหลา่นัน้ก้าวก่ายกนั ซึง่อาจจะต้องมีการจดัล าดบั หรือเลือกงาน
เพ่ือเข้าใช้ทรัพยากรตา่งๆ และใช้เป็นเวลานานเท่าใด ตวัอยา่งระบบปฏิบตัิการ
แบบนีไ้ด้แก่ Windows 95, UNIX, OS/2, VMS



40

ชนิดของระบบปฏิบัติการ

ระบบ multitasking
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ
3. Multi-user systems

บางครัง้เรียกระบบ multiprogramming เป็นระบบที่มีความซบัซ้อนกว่าระบบ 
Single user หลกัการของระบบนีก้็คือ 

- การให้มีโปรแกรมอยูใ่นหน่วยความจ าพร้อมท่ีจะถกูประมวลผลได้หลาย ๆ 
โปรแกรม ระบบปฏิบตัิการจะเลือกโปรแกรมมา 1 โปรแกรมให้ CPU ท าการ
ประมวลผล ไปเร่ือย ๆ เม่ือโปรแกรมนัน้ต้องติดตอ่กบัอปุกรณ์รับและแสดงผล  
ระบบปฏิบตัิการก็จะเลือกโปรแกรมอ่ืนเข้ามาใช้ CPU แทน ระบบปฏิบตัิการเลือก
โปรแกรมให้แก่ CPU เร่ือย ๆ จนกว่าแตล่ะโปรแกรมจะเสร็จสิน้ไปการที่จะท างาน
หลาย ๆ โปรแกรมพร้อม ๆ กนั ระบบปฏิบตัิการต้องคอยควบคมุ และจดัสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้แตโ่ปรแกรม เช่นจดัสรรเนือ้ท่ีในหน่วยความจ า
หลกั สบัหลีกโปรแกรมท่ีจะเข้าใช้ CPU รวมถึงการจดัอปุกรณ์รับ และแสดงผล 
ไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งกนั 
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ

ระบบ Multiuser
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ชนิดของระบบปฏิบัติการ

• การท างานในลกัษณะ multiuser ยงัแบง่เป็นการท างานแบบ Time 
sharing คือการแบง่ช่วงเวลา 

• การเข้าใช้ CPU ให้แตล่ะโปรแกรมเป็นช่วงสัน้ ๆ ผลดัเปลี่ยนเวียนให้
หลายงานได้มีโอกาสเข้า CPU 

• ผู้ใช้แตล่ะคนจะมีความรู้สกึวา่ตนได้เป็นผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์แต่
เพียงผู้ เดียว ตวัอยา่ง 

• ระบบปฏิบตัิการแบบนีไ้ด้แก่ UNIX, VMS
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โครงสร้างของระบบปฏิบตัิการ
(Operating system structure)

1 ส่วนประกอบของระบบ (System Component)

การจดัการโปรเซส (Process Management)

การจดัการหน่วยความจ า (Memory Management)

การจดัการไฟล์ (File Management)

การจดัการอินพตุ / เอาต์พตุ (I/O System Management)

การจดัการส่ือจดัเก็บ (Storage Management)

 เครือข่าย (Network)

ระบบป้องกนั (Protection System)

ระบบตวัแปลค าสัง่ (Command-Interpreter System)
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โครงสร้างของระบบปฏิบตัิการ
(Operating system structure)

2 บริการของระบบปฏิบัตกิาร (Operating System Services)

การเอ็กซีควิต์โปรแกรม

การปฏิบตัิกบัอินพตุ/เอาต์พตุ

การจดัการระบบไฟล์

การตดิตอ่สื่อสาร

การตรวจจบัข้อผิดพลาด

การใช้ทรัพยากรร่วมกนั
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โครงสร้างของระบบปฏิบตัิการ
(Operating system structure)

3 System Call

เป็นสว่นท่ีจดัไว้ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้อยา่งสะดวกโดยไม่จ าเป็นต้องรู้
กลไกมากมาย

การควบคมุโปรเซส (Process Management)

การจดัการกบัไฟล์ (File Management)

การจดัการอปุกรณ์ (Device Management)

การบ ารุงรักษาข้อมลู (Data Maintainant)

การติดตอ่สื่อสาร (Communication)


