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LOGO ระบบปฏิบัติการคอือะไร 

 ซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึงที่ท าหน้าที่จัดการและควบคุมโปรแกรมรวมถึง

การติดต่อประสานงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามทีผู้่ใช้ต้องการบางคร้ังเรียกว่า แพลตฟอร์ม (platform) 



LOGO ระบบปฏิบัติการ (operating systems) 

• ใช้ส าหรับการควบคุมและประสานงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

โดยเฉพาะกับส่วนน าเข้าและส่งออกผลลัพธ์  (I/O Device) บางคร้ัง

เรียกว่า แพลต็ฟอร์ม (platform) 

• คอมพิวเตอร์จะท างานได้จ าเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ในเคร่ือง

เสียก่อน 



LOGO คุณสมบัตใินการท างาน 

• การท างานแบบ Multi-Tasking 

 



LOGO คุณสมบัตใินการท างาน 

• การท างานแบบ Multi-User 

 



LOGO ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

• อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (network OS) 

3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) 

 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• มุ่งเน้นและให้บริการส าหรับผู้ใช้เพยีงคนเดียว (เจ้าของเคร่ืองน้ันๆ) 

• นิยมใช้ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและท างานแบบทั่วไป เช่น 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตามบ้านหรือส านักงาน 

• รองรับการท างานบางอย่าง เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลงหรือเช่ือมต่อ

เข้ากบัอนิเทอร์เน็ต เป็นต้น 

• ปัจจุบันสามารถเป็นเคร่ืองลูกข่ายเพือ่ขอรับบริการจากเคร่ืองแม่ข่ายได้ด้วย 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• DOS (Disk Operating System) 

–พฒันาขึน้เมื่อประมาณปี 1980 

– ใช้ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลเป็นหลกั 

– ป้อนชุดค าส่ังทีเ่รียกว่า command-line 

– คร้ังแรกที่ผลติมีช่ือเรียกว่า PC-DOS ใช้งานบนเคร่ือง IBM 

– ต่อมา Microsoft ได้พฒันาระบบปฏิบัติการใหม่เรียกว่า MS-DOS 

 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• DOS (Disk Operating System) 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• Windows 

– ส่วนประสานงานกบัผู้ใช้แบบ GUI (Graphical User Interface) 

– ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้ไม่ต้องจดจ าค าส่ังให้ยุ่งยาก 

– แบ่งงานออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่า หน้าต่างงาน หรือ Windows 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• Windows 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• Mac OS X 

– ใช้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ผลติขึน้โดยบริษัทแอปเป้ิลเท่าน้ัน 

– เหมาะสมกบัการใช้งานประเภทส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 

– มีระบบสนับสนุนแบบ GUI เช่นเดียวกบัระบบปฏิบัติการWindows 

 

 



LOGO 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone OS) 

• Mac OS X 

 

 



LOGO 2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (network OS) 

• มุ่งเน้นและให้บริการส าหรับผู้ใช้หลายๆคน (multi-user) 

• นิยมใช้ส าหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลส าหรับเครือข่าย

โดยเฉพาะ 

• มักพบเห็นได้กบัการน าไปใช้ในองค์กรธุรกจิทัว่ไป 

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฎบิัติการเหล่านีจ้ะเรียกว่าเคร่ือง server 

(เคร่ืองแม่ข่าย) 



LOGO 2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 
• Windows Server 

– ออกแบบมาเพือ่ใช้งานกบัระบบเครือข่าย 

– โดยเฉพาะ เดมิมีช่ือว่า Windows NT 

– รองรับกบัการใช้งานในระดับองค์กรขนาดเลก็และขนาดกลาง พฒันาโดยบริษัท

ไมโครซอฟท์ 

– เหมาะกบัการตดิตั้งและใช้งานกบัเคร่ืองประเภทแม่ข่าย (server) 



LOGO 

• Unix 

– ผู้ใช้กบัต้องมีความรู้ทางด้านคอมพวิเตอร์พอสมควร 

– รองรับกบัการท างานของผู้ใช้ได้หลายๆคนพร้อมกนั (multi-user) 

– มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนให้ใช้งานได้ทั้ งแบบเดี่ยวและแบบ

เครือข่าย 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• Unix 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• Linux 

– พฒันามาจากระบบ Unix 

– ใช้โค้ดทีเ่ขียนประเภทโอเพ่นซอร์ส(open source) 

– มีการผลติออกมาหลายช่ือเรียกแตกต่างกนัไป 

– มีทั้งแบบที่ใช้ส าหรับงานแบบเดี่ยวตามบ้านและแบบที่ใช้ส าหรับงานควบคุม

เครือข่ายเช่นเดยีวกบัระบบปฏิบัตกิารแบบ Unix 

 

 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• Linux 

 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• OS/2 Warp Server 

–พฒันาโดยบริษัทไอบีเอม็ ปัจจุบันเลกิพฒันาแล้ว 

– ใช้เป็นระบบเพือ่ควบคุมเคร่ืองแม่ข่ายหรือ server เช่นเดียวกนั 

 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• OS/2 Warp Server 

 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• Solaris 

– ท างานคล้ายกบัระบบปฏิบัติการแบบ Unix (Unix compatible) 

– ผลติโดยบริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส์ 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 

• Solaris 

 

2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) 



LOGO 3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) 

• พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ smart 

phone บางรุ่น 

• สนับสนุนการท างานแบบเคลือ่นทีไ่ด้เป็นอย่างดี 

• บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกบัระบบปฎิบัติการแบบเดี่ยว เช่น ดูหนัง 

ฟังเพลงหรือเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ตได้ 

 



LOGO 3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS) 

• Pocket PC OS (Windows CE เดิม) 

– ย่อขนาดการท างานของ Windows ให้มี 

    ขนาดที่เลก็ลง (scaled-down version) 

– รองรับการท างานแบบ multi-tasking ได้ 

– มักติดตั้งบนเคร่ือง Pocket PC หรืออาจพบเห็นในมือถือประเภท 

smart phone บางรุ่น 



LOGO 

• Palm OS 

– พฒันาขึน้มาก่อน Pocket PC OS 

– ลกัษณะงานทีใ่ช้จะคล้ายๆกนั 

– ใช้กับเคร่ืองที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทปาล์มและบางค่ายเท่าน้ัน เช่น Visor 

(ของค่าย Handspring) และ CLIE (ของค่าย Sony) 

3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS) 



LOGO 

•  Symbian OS 

– รองรับกบัเทคโนโลยีการ 

    ส่ือสารแบบไร้สาย (wireless) โดยเฉพาะ ผลติโดยบริษัทซิมเบียน 

– นิยมใช้กบัโทรศัพท์มือถือประเภท smart phone 

– สนับสนุนการท างานแบบหลายๆงานในเวลาเดียวกนั (multi-tasking) 

 

3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS) 



LOGO 

• OS X 

– เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เคร่ือง iphone  และเป็นระบบปฏิบัติการเดียวกบั

ที่ใช้บนเคร่ือง Mac  

– รองรับการท างานพร้อมกนัหลายโปรแกรมหรือ Multitasking 

 

3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS) 



LOGO 

• Android 

– เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาโดย

บริษัท Google 

– มีโปรแกรมส าหรับการใช้งาน เช่น SMS, ปฏิทิน, เบราเซอร์, สมุดโทรศัพท์ 

โปรแกรมดูวดิีโอ, แผนทีน่ าทาง เป็นต้น 

 

3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS) 



LOGO โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือโปรแกรมยูทลิติี ้(Utility Program) 

• ส่วนใหญ่จะมีขนาดของไฟล์ทีเ่ลก็กว่าระบบปฏิบัติการ 

• มคุีณสมบัตใินการใช้งานค่อนข้างหลากหลายหรือใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์ 

• นิยมเรียกส้ันๆว่า ยูทลิติี ้(utility) 

• อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคอื 

– ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS utility programs) 

– ยูทลิติีอ้ืน่ๆ (stand-alone utility programs) 

 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

• ตวัอย่างของยูทิลติีท้ีท่ างานด้านต่างๆ 

– ประเภทการจัดการไฟล์ (File Manager) 

– ประเภทการลบทิง้โปรแกรม (Uninstaller) 

– ประเภทการสแกนดสิก์ (Disk Scanner) 

– ประเภทการจัดเรียงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล (Disk Defragmenter) 

– ประเภทรักษาหน้าจอ (Screen Saver) 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

ประเภทการจัดการไฟล์ (File Manager) 

– มีหน้าที่หลกัในการจัดการเกีย่วกบัไฟล์ต่างๆ 

    เช่น การคดัลอก การเปลีย่นช่ือ การลบและการย้ายไฟล์ เป็นต้น 

– ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่ๆยังได้เพิ่มคุณสมบัติที่เรียกว่า image 

viewer เพือ่น ามาปรับใช้กบัไฟล์รูปภาพได้ 

 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

ประเภทการลบทิง้โปรแกรม(Uninstaller) 

– ลบหรือก าจัดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากระบบ 

– ท าให้พืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลมีเหลอืเพิม่มากขึน้ 

– ท างานได้อย่างง่ายดาย 

 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

ประเภทการสแกนดิสก์  (Disk Scanner) 

– สแกนหาข้อผดิพลาดต่างๆพร้อมทั้งหาทาง

แก้ปัญหาในดิสก์ 

– ประยุกต์ใช้เพือ่สแกนหาไฟล์ทีไ่ม่ต้องการใช้

งาน (unnecessary files) เมื่อใช้

คอมพวิเตอร์ไประยะหน่ึงได้ 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

ประเภทการจัดเรียงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล (Disk Defragmenter) 

– ช่วยในการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลให้เป็นระเบียบ และเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

– เม่ือต้องการใช้งานไฟล์ข้อมูลในภายหลังจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ

รวดเร็วกว่าเดิม 



LOGO ยูทลิติีส้ าหรับระบบปฏิบัตกิาร (OS Utility Programs) 

ประเภทรักษาหน้าจอ (Screen Saver) 

– ช่วยถนอมอายุการใช้งานของจอคอมพวิเตอร์

ให้ยาวนานมากขึน้ 

– ใช้ภาพเคลือ่นไหวไปมา และเลอืกลวดลาย

หรือภาพได้ด้วยตนเอง 

– อาจพบเห็นกบัการตั้งค่ารหัสผ่านของ

โปรแกรมรักษาหน้าจอเอาไว้ได้ 



LOGO ยูทลิติีอ้ืน่ๆ (Stand-Alone Utility Programs) 

• เป็นยูทลิติีท้ีท่ างานด้านอืน่โดยเฉพาะไม่เกีย่วกบัระบบปฎบิัติการ 

• มักท างานเฉพาะอย่าง หรือด้านใดด้านหน่ึง 

• มีทั้งทีแ่จกให้ใช้ฟรีและเสียเงิน 

• มีให้เลอืกใช้เยอะและหลากหลายมาก 

• ใช้ได้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ 

 



LOGO ยูทลิติีอ้ืน่ๆ (Stand-Alone Utility Programs) 

โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Anti Virus Program) 

– ติดตั้งไว้เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัโปรแกรมประสงค์ร้าย 

– ต้องอพัเดทข้อมูลใหม่อยู่เสมอเพือ่ให้รู้จักและหาทางยั้บยั้งไวรัสใหม่ๆที่

เกดิขึน้ทุกวนั 

– ควรติดตั้งไว้ในเคร่ืองทุกเคร่ือง 

 



LOGO ยูทลิติีอ้ืน่ๆ (Stand-Alone Utility Programs) 

• โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Personal Firewall) 

– ป้องกนัการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

– สามารถติดตามและตรวจสอบรายการต่างๆของผู้บุกรุกได้ 

– เหมาะกบัเคร่ืองที่ต้องการรักษา 

    ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก 

 



LOGO ยูทลิติีอ้ืน่ๆ (Stand-Alone Utility Programs) 

โปรแกรมบีบอดัไฟล์ (File Compression Utility) 

– เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าทีบ่ีบอดัไฟล์ให้มีขนาดทีเ่ลก็ลง 

– ไฟล์ที่ได้จากการบีบอดัไฟล์บางคร้ัง นิยมเรียกว่า ซิปไฟล์ (zip files) 

– ยูทลิติีท้ีนิ่ยมใช้และรู้จักกนัเป็นอย่างดี เช่น PKZip, WinZip เป็นต้น 

 



LOGO หลกัการท างานของคอมพวิเตอร์ 

  โปรแกรมประยุกต์ทีผ่ลติขึน้มา จะท าให้ติดตั้งหรือใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการตัวใดตัวหน่ึงเท่าน้ัน   ไม่สามารถน าไปใช้กบัระบบปฏิบัติการ
อืน่ได้   
 แต่ยงัมีโปรแกรมประยุกต์บางกลุ่มเรียกว่า Cross-platform 
Application ที่สามารถท างานได้กบัระบบปฏิบัติการหลาย ๆ แพลตฟอร์ม  

โปรแกรมประยุกต์ 
(Application) 

ระบบปฏิบัตกิาร
/แพลตฟอร์ม B 

ระบบปฏิบัตกิาร
/แพลตฟอร์ม  A 

ระบบปฏิบัตกิาร
/แพลตฟอร์ม C 

ระบบปฏิบัตกิาร
/แพลตฟอร์ม D 



LOGO ไบออส (BIOS - Basic Input Output System) 

• เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มค าส่ังทีบ่รรจุอยู่ในส่วนของหน่วยความจ า ROM 

• ตัวโปรแกรมค าส่ังที่เก็บไว้จะอยู่ได้อย่างถาวร มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์

มาตรฐานในเคร่ือง 

• ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรมไบออสจะเป็นวงจรหน่วยความจ าแบบ 

Flash ROM ที่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ (แต่ไม่บ่อยนัก) 



LOGO เร่ิมต้นการท างานของคอมพวิเตอร์ (Boot Up) 



LOGO ประเภทของการบู๊ตเคร่ือง 

• การบู๊ตเคร่ือง คอื ขั้นตอนทีค่อมพวิเตอร์เร่ิมท าการโหลด 

• ระบบปฏิบัติการเข้าไปไว้ในหน่วยความจ า RAM สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะด้วยกนัคอื 

  - โคลด์บู๊ต (Cold boot) 

  - วอร์มบู๊ต (Warm boot) 



LOGO 

โคลบู๊ต (Cold boot) 

การบู๊ตเคร่ืองทีอ่าศัยการท างานของฮาร์ดแวร์ 

• กดปุ่มเปิดเคร่ือง (Power On) เพือ่เข้าสู่กระบวนการท างานโดยทนัท ี

• ปุ่มเปิดเคร่ืองเป็นเหมือนสวติช์ปิดเปิดการท างานโดยรวมของ

คอมพวิเตอร์เหมือนกบัสวติช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป 

 

 

ประเภทของการบู๊ตเคร่ือง 



LOGO 

วอร์มบู๊ต (Warm boot) 

•  การบู๊ตเคร่ืองเพื่อให้เกิดกระบวนการบู๊ตใหม่หรือที่เรียกว่า การรีสตาร์ท

เคร่ือง (restart) สามารถท าได้สามวิธีคอื 

– กดปุ่ม Reset บนตัวเคร่ือง 

–  กดปุ่ม Ctrl+alt+delete จากแป้นพมิพ์ แล้วเลอืกค าส่ัง restart 

–  ส่ังรีสตารท์เคร่ืองได้จากเมนูบนระบบปฏิบัติการ 

 

ประเภทของการบู๊ตเคร่ือง 



LOGO ส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ (User Interface) 

•  คือ ส่วนการท างานของโปรแกรมที่ติดต่อหรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งาน

และคอมพวิเตอร์ให้ท างานได้ตามที่ต้องการ 

•  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี ้

•  ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line) 

•  ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface) 

 



LOGO ส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ (User Interface) 

ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line) 

•  อนุญาตให้ป้อนรูปแบบค าส่ังที่เป็นตัวหนังสือ (text) ส่ังการลงไปทีละ

บรรทัดค าส่ัง 

•  เรียกว่า คอมมานไลด์ (command line) 

 



LOGO ส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ (User Interface) 

ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface) 

• น าเอารูปภาพมาปรับใช้ส่ังงานแทนตัวอกัษร เช่น ในระบบปฏิบัตกิาร Windows 

• ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องจดจ ารูปแบบค าส่ังเพือ่ใช้งานให้ยุ่งยากเหมอืนกบัแบบ                

คอมมานด์ไลน์ 

•  เพียงแค่เลือกรายการค าส่ังภาพที่ปรากฏบนจอน้ันผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์หรือ

คย์ีบอร์ด 



LOGO เคอร์เนลและเชลล์ 



LOGO การจัดการกบัไฟล์ (file management) 

ไฟล์ (files) 

 หน่วยในการเกบ็ข้อมูลในคอมพวิเตอร์ ซ่ึงอาจจะเกบ็อยู่ในส่ือเกบ็

บันทกึข้อมูลต่างๆ เช่น ฟลอ็ปป้ีดิสก์, ฮาร์ดดิสก์หรือซีดีรอม เป็นต้น   

 ประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วนด้วยกนัคอื ช่ือไฟล์ (naming files) และ

ส่วนขยาย (extentions) 



LOGO การจัดการกบัไฟล์ (file management) 

ตัวอย่างไฟล์ 



LOGO โครงสร้างแบบต้นไม้ (treelike structure) 



LOGO โครงสร้างแบบต้นไม้ (treelike structure) 

ล าดับโครงสร้างไฟล์ (Hierarchical File System) 

 เม่ือต้องการเกบ็ข้อมูลจะแยกโครงสร้างออกเป็นส่วนๆเหมือน

กิง่ก้านสาขาของต้นไม้เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคอื 

•  ไดเร็คทอรี (Directory) 

•  ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) 



LOGO โครงสร้างแบบต้นไม้ (treelike structure) 

ล าดบัโครงสร้างไฟล์ (Hierarchical File System) : โครงสร้างแบบต้นไม้ในระบบปฎบิัติการ 
 



LOGO ล าดับโครงสร้างไฟล์ (Hierarchical File System) 

• ไดเร็คทอรี (Directory) 

 โฟลเดอร์หลกัส าหรับจัดเกบ็หมวดหมู่ไฟล์ขั้นสูงสุดในระบบ  

บางคร้ังอาจเรียกว่า root directory 

• ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) 

  โฟลเดอร์ย่อยทีถู่กแบ่งและจัดเกบ็ไว้ออกมาอกีช้ันหน่ึง 



LOGO การจัดการหน่วยความจ า (memory management) 

 ใช้วธีิที่เรียกว่า หน่วยความจ าเสมือน (VM- virtual memory) กรณีที่

มีการประมวลผลกบัข้อมูลปริมาณมากหรือหลายโปรแกรมพร้อมกนั 

ระบบปฏิบัติการจะเกบ็ข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมทีท่ างานอยู่ขณะน้ันเอาไว้

เป็นไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ (เรียกว่า swap file) โดยแบ่งเนือ้ที่เหล่าน้ันออกเป็น

ส่วนๆเรียกว่า เพจ (page) ซ่ึงมีการก าหนดขนาดไว้แน่นอน 



LOGO การจัดการหน่วยความจ า (memory management) 
swapping 



LOGO การจดัการอุปกรณ์น าเข้าและแสดงผลข้อมูล (I/O device management) 

  ใช้ บัฟเฟอร์ (buffer) เพือ่เป็นทีพ่กัรอของข้อมูลทีอ่่านเข้ามา เช่น การท า 

spolling ในการจัดการงานพมิพ์ 

  เรียกใช้ ดไีวซ์ไดรเวอร์ (device driver) เพือ่ควบคุมอุปกรณ์ชนิดน้ันๆ

โดยเฉพาะ 



LOGO 

Spooling 

การจดัการอุปกรณ์น าเข้าและแสดงผลข้อมูล (I/O device management) 



LOGO การจัดการกบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management) 

• แบ่งเวลาของซีพยูีเพือ่ประมวลผลในการท างานแบบ multi-tasking 

• ท าให้ซีพียูตัวเดียว สามารถใช้ได้หลายๆคน หรือ multi-user ที่พบเห็นใน

ระบบเครือข่าย 

• ท าหน้าที่เป็นตัวประสานการท างานของซีพียูที่มากกว่าหน่ึงตัวให้ท างาน

ด้วยกนัได้ในระบบ multi-processing 



LOGO การรักษาความปลอดภัยของระบบ 

 ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เคร่ือง ว่าจะอนุญาตให้บุคคลน้ันใช้งานกับ

โปรแกรมหรือข้อมูลในตัวเคร่ืองน้ันได้หรือไม่ 



LOGO การตรวจสอบสถานะการท างานของระบบ 

  วัดประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น วัดค่าเวลาที่ซีพียู

ท างาน 

  การตรวจสอบเวลาของซีพยูี                                                                                   

ทีถู่กปล่อยว่างในการท างาน 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  


