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บทที่ 4
บทบาทหนาที่ระบบปฏิบัติการในการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
ระบบปฏิบัติการเปนตัวประสานการทํางานในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งภาระงานหนึ่ง
ที่มีความสําคัญตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอร คือ จัดการทรัพยากรตางๆ ภายในระบบ
ไดแก การจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต (Input / Output) การจัดการไฟล (File Management)
ก า ร จั ด ก าร ห น ว ย ค ว า มจํ า (Memory Management) ก า ร จั ด ก า ร โ ป ร เ ซ ส (Process
Management) และการจัดการระบบเครือขาย (Network Management) จะชวยใหผูใชสามารถ
ใชง านคอมพิวเตอรผานทางฮารด แวรรวมกัน กับผูใชค นอื่น ๆ ได ในบทเรียนนี้จ ะกลาวถึ ง
บทบาทหนาที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดการระบบอินพุต /เอาตพุตเพื่อการรับ-สง ขอมูล
เขาออกระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช ไดแก 1) ความหมายของการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
2) ความสําคัญของการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต 3) ประเภทของอุปกรณในการจัดการ
ระบบอินพุต/เอาตพุต 4) การจัด การระบบอิน พุต /เอาตพุตและ 5) การจัดการซอฟตแวร
ในระบบอินพุต/เอาตพุต 6) สวนตอประสานในระบบอินพุต/เอาตพุต

4.1 ความหมายของการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 200) ไดกลาวถึงแนวทางหนึ่งที่นํามาใช ในการ
ออกแบบระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ควบคุ ม การทํ า งานของอุ ป กรณ คื อ การออกแบบ
ระบบปฏิบั ติก ารใหเ ปน อิส ระตอประเภทและรูป แบบของอุ ปกรณ (Device Independence)
ซึ่งจะมองอุปกรณตางๆ เปนเพียงชองทางสําหรับการรับ-สงขอมูลเทานั้น โดยไมตองคํานึงถึง
คุณ ลั ก ษณะพิเ ศษของอุ ปกรณ นั้น ๆ จึง ทํา ใหร ะบบปฏิบั ติก ารสามารถติด ตอ กับ อุป กรณ
ทุกประเภทไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการจะตองมีระบบงานสําหรับ
ควบคุ ม และจั ด การการใช ง านอุ ป กรณ ต า งๆ อย า งเป น ระบบเรี ย กระบบงานย อ ย
ของการจั ด การภายในเคอร เ นล (Kernel) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ป กรณ อิ น พุ ต /เอาต พุ ต ว า
“ระบบอินพุต/เอาตพุต” ซึ่งเปนระบบงานที่ทําหนาที่สั่งงาน ควบคุมและตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณอินพุต/เอาตพุต ทั้ง หมดเพื่อใหสวนงานอื่น ๆ ของระบบปฏิบัติก ารสามารถเรียกใช
อุ ป กรณ ต า งๆ ได อ ย า งสะดวก ซึ่ ง แสดงโครงสร า งพื้ น ฐานของระบบอิ น พุ ต /เอาต พุ ต
ไดดังภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสรางพื้นฐานของระบบอินพุต/เอาตพุต
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553: 201)
จากภาพที่ 4.1 จะเห็นไดวาอุปกรณตางๆ สามารถติด ตอกับระบบปฏิบัติการได
อยางอิสระผานทางสวนควบคุมลักษณะพิเศษของอุปกรณ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อติดตอสื่อสาร
กับอุปกรณต างๆ แบง ออกเปน 2 สวน คือ 1)ตัวควบคุมอุ ปกรณ (Device Controller) หรื อ
Adapter ซึ่งทําหนาที่รับ-สง ขอมูลระหวางคอมพิวเตอรกับตัวอุปกรณและ 2)ตัวขับอุปกรณ
(Device Driver) ซึ่งเปนซอฟตแวรเฉพาะที่ทําหนาที่ควบคุมการติดตอกับอุปกรณ โดยอุปกรณ
แตละตัวจะมีตัวควบคุมอุปกรณแ ละตัวขับอุปกรณเปนของตนเองซึ่ง แตกตางจากอุปกรณ
ตัวอื่น เนื่องจากการควบคุมการทํางานของอุปกรณแตละตัวไมเหมือนกัน แมวาจะเปนอุปกรณ
ประเภทเดียวกัน แตถาผลิตจากผูผลิตตางกันก็อาจมีการควบคุมการติดตอที่ตางกันได เชน
เครื่ อ งพิ ม พ ข อง EPSON อาจมี ก ารควบคุ ม ต า งจากเครื่ อ งพิ ม พ ข อง HP การออกแบบ
ระบบปฏิบัติการใหมีการแยกสวนควบคุมลักษณะพิเศษของอุปกรณออกจากระบบปฏิบัติการ
มีขอดีคือ 1) ระบบปฏิบัติการมีขนาดเล็กลง เนื่องจากไมตองนําสวนควบคุมของอุปกรณตางๆ
ทั้ง หมดมารวมไวในระบบปฏิบัติก าร 2) การเพิ่มอุปกรณใหมเขามาในระบบคอมพิวเตอร
สามารถทําไดงายเนื่องจากระบบปฏิบัติการไมจําเปนตองทราบลักษณะการทํางานของอุปกรณ
แตปลอยใหเปนหนาที่ของตัวขับอุปกรณนั้นๆ แทนได
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วิกิพีเดีย (2556: ออนไลน) กลาวถึง ระบบอินพุต/เอาตพุต ยอวา ไอ/โอ (อังกฤษ:
Input/Output: I/O) หรือภาษาไทยวา รับเขา/สงออก ในทางคอมพิวเตอร หมายถึง การสื่อสาร
ระหวางระบบประมวลผลสารสนเทศ (เชนคอมพิวเตอร) กับโลกภายนอก ซึ่งอาจเปนมนุษย
หรือระบบประมวลผลสารสนเทศอีกระบบหนึ่ง อินพุตหรือสิ่งรับเขาคือสั ญญาณหรือขอมูล
ที่ระบบรับเขามาและเอาตพุตหรือสิ่งสงออกคือสัญญาณหรือขอมูลที่ระบบสงออกไป ศัพทนี้ใช
เรียกการกระทําเพียงสวนหนึ่ง กลาวคือ “การกระทําไอ/โอ” หมายถึง การปฏิบัติการรับเขา
หรือสง ออกสัญญาณหรือขอมูล บุ คคลหนึ่ง (หรือระบบอื่น ) สามารถใชอุปกรณไอ/โอเพื่อ
สื่อสารกับคอมพิวเตอร ตัวอย างเชน คียบอรด หรือเมาสจั ด วาเปน อุปกรณรับเขาสําหรั บ
คอมพิวเตอร ในขณะที่จอภาพและเครื่องพิมพจัดวาเปนอุปกรณสงออกสําหรับคอมพิวเตอร
สว นอุป กรณที่ สื่ อสารระหวา งคอมพิ วเตอรด ว ยกั น เช น โมเด็ม หรือ แผ น วงจรเครือ ข า ย
โดยปกติสามารถเปนไดทั้งอุปกรณรับเขาและสงออก
สรุปไดวา ระบบอินพุต / เอาตพุต หมายถึง ระบบการทํางานเพื่อการรับ-สงขอมูล
ภายในเครื่องคอมพิวเตอรกับผูใช โดยมีระบบปฏิบัติก ารเขามาควบคุ มการดําเนิน งานของ
อุปกรณ ต างๆ โดยสามารถแยกเปน อุปกรณรับขอ มูล ได แ ก แป น พิมพ (Keyboard) เมาส
(Mouse) จอสัมผัส (Touch Screen) ไมโครโฟน (Microphone) อุปกรณบันทึกขอมูล ไดแก ดิสก
(Disk) เทป (Tape) ซีดีรอม (CD-Rom) และอุปกรณแสดงผลขอมูล ไดแก จอภาพ (Monitor)
ลําโพง (Speaker) เครื่องพิมพ (Printer) การติดตั้งระบบอิน พุต / เอาตพุตจะตองผานการ
ควบคุมการทํางานของระบบปฏิบัติการและมีก ารลงซอฟตแวรผานระบบปฏิบัติก ารจึง จะ
สามารถใชงานได

4.2 ความสําคัญของการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
อุปกรณอินพุต/เอาตพุตที่ตอพวงในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น จะมีดวยกันหลายอยาง
เมื่อผูใชจัดหาซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและนํามาตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร ในชวงแรกนั้น
จะยังไมสามารถใชงานอุปกรณนั้นได เชน ถาผูใชตองการพิมพงานออกจากเครื่องพิมพแลวนํา
เครื่องพิมพมาตอพวงในชวงแรกก็ยังไมสามารถพิมพงานออกมาไดเพราะคอมพิวเตอรไมรูจัก
กับเครื่องพิมพที่ตอพวง โดยจะตองทําใหคอมพิวเตอรรูจักกับเครื่องพิมพที่นํามาตอพวงกอน
ซึ่งจะตองผานกระบวนการที่เรียกวาการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต ในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรตัวกลางที่จะทําหนาประสานและควบคุมการทํางานระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
กับอุปกรณอินพุต/เอาตพุต คือ ระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบปฏิบัติการที่นิยมนํามาใชงาน ไดแก
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ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux ระบบปฏิบัติการ Unix และระบบปฏิบัติการ
Macintosh ซึ่งระบบปฏิบัติการมีความสําคัญกับการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุตเพื่อใหระบบ
คอมพิวเตอรสามารถรับขอมูลมาทําการประมวลผลและแสดงออกทางเอาตพุต ตามความ
ตองการของผูใชได

4.3 ประเภทของอุปกรณในการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
อุ ป กรณ ต อ พ ว งที่ ใ ช ง านในระบบคอมพิ ว เตอร โ ดยทั่ ว ไปสามารถแบ ง ได เ ป น
4 ประเภท คือ อุป กรณที่ใชงานเฉพาะทาง (Dedicated Device) อุปกรณที่ใชง านรวมกัน
(Shared Device) อุปกรณเสมือน (Virtual Device) และอุปกรณตอพวงตางๆ ที่ตอผานพอรต
USB โดยอุปกรณแตละประเภทมีคุณลักษณะเฉพาะและการทํางานที่ตางกัน ซึ่งผูสอนไดศึกษา
เกี่ยวกับอุปกรณในการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุตจากนักวิชาการดังนี้ 1) พีระพันธ โสพัศ
สถิตย (2548: 88-92) 2) สัลยุทธ สวางวรรณ (2548: 18-19) 3) พิรพร หมุนสนิทและคณะ
(2553: 201-202) แลวนํามาสรุปประเภทของอุปกรณตางๆ ไดดังตอนี้
4.3.1 อุปกรณที่ใชงานเฉพาะทาง (Dedicated Device)
เปนอุปกรณที่ถูกกําหนดใหทํางานไดเพียง 1 งาน ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น
ตั ว อย า งเช น เครื่ อ งพิ ม พ (Printer) และพล็ อ ตเตอร (Plotter) เนื่ อ งจากเป น อุ ป กรณ ที่ มี
ความยุงยากหากจะกําหนดใหห ลายโปรเซส (Process) ทํางานพรอมกัน ดัง นั้น ขอเสียของ
อุปกรณประเภทนี้ คือ ในชวงของการดําเนินงาน (Execute) อุปกรณจะถูกจัดสรรใหกับโปรเซส
ผูใชเพียง 1 โปรเซสเทานั้น ซึ่งเปนการใชงานอุปกรณไดไมเต็มประสิทธิภาพ
4.3.2 อุปกรณใชงานรวมกัน (Shared Device)
เปนอุปกรณที่ถูกกําหนดใหทํางานไดหลายโปรเซสพรอมกันในชวงเวลา
หนึ่ง ตัวอยางเชน ดิส ก แ ละอุปกรณจัดเก็บขอมูล อื่น ๆ แบบเขาถึง โดยตรง(DASD: Direct
Access Storage Device) ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดหลายโปรเซสในเวลาเดียวกันดวยวิธีการ
แทรกหรือสลับการรองขอ โดยระบบปฏิบัติการจะตองมีกลไกการควบคุมลวงหนาเพื่อตัดสิน
วาการรองขอของโปรเซสใดจะถูกดําเนินการกอนเปนลําดับแรก
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4.3.3 อุปกรณเสมือน (Virtual Device)
เปนการจัดประเภทอุปกรณที่รวมคุณสมบัติระหวางอุปกรณใชงาน
เฉพาะทางและอุ ป กรณ ใ ช ง านร ว มกั น โดยพิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ใ น
การทํางานจากอุปกรณประเภทเฉพาะทางไปเปน อุปกรณที่ใชง านรวมกัน ซึ่ง เปน การทํ า
อุปกรณเสมือน เชน เครื่องพิมพจัดเปน อุปกรณประเภทเฉพาะทางที่ส ามารถเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติใหเปนอุปกรณประเภทใชงานรวมกันเพื่อใหสามารถใชงานไดหลายโปรเซส ในเวลา
เดียวกัน โดยโปรเซสการรองขอใชงานเครื่องพิมพทั้งหมดจะถูกสงไปยังดิสกและเก็บพักขอมูล
ไวทรี่ ะบบเก็บพักกอนจะถูกสงไปพิมพยังเครื่องพิมพ จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของเครื่องพิมพลักษณะนี้คลายกับการสรางเครื่องพิมพเสมือน (Virtual Printer) หลายๆ เครื่อง
เพื่อใหสามารถรองรับการทํางานไดหลายโปรเซสในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนการปรับปรุงทั้งดาน
ประสิทธิภาพและการใชงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานของระบบ
4.3.4 อุปกรณตอพวงตางๆ ที่ตอผานพอรตยูเอสบี (USB: Universal serial Bus)
จะมีพอรตยูเอสบีควบคุม (USB Controller) เปนตัวประสานการทํางาน
ระหวางระบบปฏิบัติการ ไดรฟเวอรของอุปกรณ (Device Driver) และแอปพลิเคชั่น ซึ่งอนุญาต
ใหอุปกรณหลายๆ ตัวสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันภายในระบบคอมพิวเตอรได

4.4 การจัดการระบบอินพุต/เอาพุตในฮารดแวร
โครงสรางเชิงฮารด แวรในระบบอิน พุต/เอาตพุต ประกอบดวยอุปกรณ อิน พุต /
เอาตพุตตางๆ ที่นํามาเชื่อมตอเพื่อทํางานรวมกันเปนจํานวนมาก โดยอุปกรณอินพุต/เอาตพุต
แตละประเภทมีคุณสมบัติและกลไกการทํางานที่แตกตางกันออกไป สามารถแบงประเภทของ
อุปกรณอินพุต /เอาตพุต ในระบบคอมพิวเตอรต ามลัก ษณะการใชง านไดเปน 3 กลุม ไดแ ก
อุปกรณ ที่ใ ชสํา หรั บบั น ทึก ขอ มูล (Storage Device) เช น ดิส ก แ ละเทป อุ ปกรณที่ ชว ยใน
การส ง ผ า นข อมู ล (Transmission Device) เช น การ ด เน็ ต เวิ รค (Network Card) และโมเด็ ม
(Modem) และอุปกรณที่ชวยในการติดตอระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร (Human Interface
Device) เชน จอภาพ แปนพิมพและเมาส
อุ ป กรณ แ ต ล ะประเภทจะมี ตั ว ควบคุ ม อุ ป กรณ เ ฉพาะซึ่ ง เป น แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่ประกอบเขาเปนตัวชิป (Chip) เพื่อรวมกันบนแผนเมนบอรด การติดตอระหวาง
อุปกรณกับตัวควบคุมอุปกรณจะอยูในรูปแบบของภาษาเครื่องและถายโอนขอมูล ในระดับบิต
นอกจากนี้การเชื่อมตออุปกรณอินพุต /เอาตพุตตางๆ เขากับระบบคอมพิวเตอรจําเปนตองมี
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สวนเชื่อมต อที่เปน มาตรฐานเพื่อ ใชในการติด ตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณ
ดวยการสง สัญญาณไปตามสายผานสวนเชื่อมตอนั้น ๆ โดยมีสวนเชื่อมตอมาตรฐานที่นิยม
ใชง านในคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ไดแ ก 1) พอรต (Port) เปนชองสื่อสารที่ส รางมาพรอมกับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร มักเชื่อมตอกับอุปกรณเพียงตัวเดียวเทานั้น เชน Serial Port, Parallel
Port และ Mouse Port 2) บัส (Bus) เปน ชองสื่อสารที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจ จุบัน
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เรียกวา “Daisy Chain” ซึ่งเปนความสามารถในการเชื่อมตออุปกรณได
หลายประเภทโดยใชส ายหรือ จุด เชื่ อมตอ เดียวกัน สามารถแสดงโครงสรางการเชื่อมต อ
อุปกรณในระบบคอมพิวเตอรทั่วไปไดดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสรางการเชื่อมตออุปกรณในระบบคอมพิวเตอรทั่วไป
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 203)
จากภาพที่ 4.2 จะเห็นไดวาอุปกรณตางๆ ในระบบคอมพิวเตอรจะเชื่อมตอกันผาน
ทางบั ส ที่ เ รี ย กว า “PCI Bus” ซึ่ ง เชื่ อ มต อ กั บ อุ ป กรณ ต า งๆ ได แ ก 1) จอภาพ (Monitor)
2) หน ว ยประมวลผล (Processor) 3) หน ว ยความจํ า (Memory) และ 4) อุ ป กรณ อื่ น ๆ
ที่มีความเร็วสูง เชน ดิส ก อุป กรณแ ตล ะประเภทจะมีห นวยควบคุม (Controller) ทําหนา ที่
ควบคุมการทํางานของอุปกรณนั้นๆ โดยหนวยประมวลผลจะใชคําสั่ง อิน พุต/เอาตพุต (I/O
Instruction) เปนคําสั่งมาตรฐานเพื่อควบคุมใหอุปกรณอินพุต/เอาตพุตทํางานตามที่ตองการ
นอกจากนี้ยั ง มีบั ส สว นขยาย (Expansion Bus) ที่เ ชื่ อมต อกั บ อุป กรณ ที่ มีค วามเร็ว ต่ํ า เช น
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แปนพิมพ รวมถึงระบบการเชื่อมตอแบบ SCSI (SCSI ยอมาจาก Small Computer System
Interface) ซึ่งเปนอินเตอรเฟซ (Interface) มาตรฐานในการเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรเพื่อใชใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอุปกรณฮารดแวรกับบัสเชื่อมตออุปกรณจําพวกดิสกแบบ SCSI
การติ ด ต อ ระหว า งซี พี ยู (CPU: Central Processing Unit) กั บ อุ ป กรณ อิ น พุ ต /
เอาตพุตตางๆ จะมีระบบปฏิบัติการเปนตัวประสานการทํางานและกําหนดชวงเวลาการติดตอ
กับอุปกรณใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานะของอุปกรณในขณะนั้น โดยซีพียูจะติดตอกับ
อุปกรณเมื่อตองการสงคําสั่งและขอมูล รวมถึงการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ
ผ า นทางหน ว ยควบคุ ม อุ ป กรณ นั้ น ๆ ซึ่ ง จะใช คํ า สั่ ง อิ น พุ ต /เอาต พุ ต ในการรั บ -ส ง ข อ มู ล
กับหนวยควบคุมอุปกรณผานทางพอรตคําสั่งอินพุต/เอาตพุต แสดงโครงสรางการเชื่อมตอของ
หนวยควบคุมอุปกรณกับซีพียู แสดงไดดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แสดงโครงสรางการเชื่อมตอของหนวยควบคุมอุปกรณกับซีพียู
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 204)
วิธีการรับ-สงขอมูลระหวางซีพียกู ับอุปกรณอินพุต/เอาตพุต สามารถทําได 5 วิธี
คื อ 1) Polling 2) Programmed I/O 3) ก าร ขั ด จั งห วะ (Interrupt) 4) Memory Mapped I/O
(MMIO) และ 5) การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง (DMA: Direct Memory Access) ดังที่ พิรพร
หมุนสนิทและคณะ (2553: 204-209) ไดแสดงไวดังตอไปนี้
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4.4.1 พูลลิ่ง (Polling)
เปนวิธีการที่ซีพียูใชติดตอกับอุปกรณ อินพุต/เอาตพุตเพื่อรับ-สงขอมูล
หรือติด ตอขอทราบสถานะการทํางาน เชน เมื่อ ซีพียู สง สัญญาณออกไปถามสถานการณ
ทํางานของอุปกรณตัวหนึ่ง อาจไดรับการตอบกลับดังนี้
4.4.1.1 Command Ready หมายถึง อุปกรณพรอมที่จะรับคําสั่งให
ทํางาน
4.4.1.2 Busy หมายถึง อุปกรณไมพรอมที่จะรับคําสั่งใหม เนื่องจาก
กําลังทํางาน
4.4.1.3 Error หมายถึง อุปกรณขัดของจึงไมสามารถรับคําสั่งใดๆ ได
การรับ-สง ขอมูลดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดสภาวะการรอคอยที่เ รียกวา “Busy-Wait Cycle”
ซึ่งเปนชวงเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อซีพียตู องรอผลการทํางานเปนเวลานาน เชน การอานหรือบันทึก
ขอมูลลงดิสก จึงไมสามารถทํางานอื่นไดและตองรอจนกวาชวงเวลานี้จะสิ้นสุดลง ทําใหซีพียู
ตองเสียเวลาในการทํางานอยางอื่น
4.4.2 โปรแกรมอินพุต / เอาตพุต (Programmed I/O)
เป น วิ ธี ก ารรั บ -ส ง ข อ มู ล ระหว า งซี พี ยู กั บอุ ป กรณ อิ น พุ ต / เอาต พุ ต
ดวยการใหซีพียู ทํางานตามขั้น ตอนในโปรแกรมที่สรางไว โดยโปรแกรมนี้จ ะประกอบดวย
ชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางาน 4 คําสั่ง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางานของซีพียแู ละอุปกรณ อินพุต / เอาตพุต
คําสั่ง
คําอธิบาย
Control
ใชควบคุมอุปกรณอินพุต/เอาตพุต ใหทํางานตามที่ตองการ
Test
ใชสั่ง การใหซีพียูตรวจสอบสถานะของอุปกรณอิน พุต /เอาตพุต และอิน พุต /
เอาตพุตโมดูลซึ่งทําหนาที่ควบคุมการยายขอมูล
Read
ใชสั่งการใหอินพุต / เอาตพุตโมดูลรับขอมูลที่ปอนเขามาจากอุปกรณ อินพุต /
เอาต พุต มาวางไวใ นบั ฟเฟอร แ ลว สง ตอ ให ซีพี ยู ห รือ หน วยความจํา ผา นทาง
บัสขอมูล
Write
ใชสั่งการใหอินพุต / เอาตพุตโมดูลรับขอมูลจากบัสขอมูลและสงไปใหกบั อุปกรณ
อินพุต / เอาตพุต
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 205)
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การทํางานของวิธีนี้เริ่มตนจากซีพียูสงคําสั่งไปยังตัวควบคุมอุปกรณแลวรอจนกวา
จะไดรับการแจงสถานการณทํางาน จึงจะดําเนินการอยางอื่นตอไป เชน การสั่งพิมพตัวอักขระ
ออกทางเครื่องพิมพซีพียจู ะนําขอมูลทีส่ ั่งพิมพไปจัดเก็บลงในบัฟเฟอรกอน จากนั้นซีพียูจะสง
ตัวอักขระแตละตัวไปยังเครื่องพิมพเพื่อทําการพิมพ ตัวอักขระเหลานี้จะถูกสงออกไปก็ตอเมื่อ
ซีพียตู รวจสอบไดวาเครื่องพิมพมีสถานะวาง โดยในขณะที่ตัวอักขระถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่มี
สถานะวาง ตัวอักขระนั้นก็จะถูกพิมพทันที แตถาเครื่องพิมพมีสถานะไมวางซีพียตู องรอจนกวา
เครื่องพิมพวางจึงจะสงตัวอักขระออกไปได หลังจากที่ตัวอักขระถูกพิมพเรียบรอยแลว ซีพียจู ะ
เรียกอักขระตัวถัดไปพรอมกับตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ ทําซ้ําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกวา
จะพิมพอัก ขระครบทุ ก ตัว การควบคุมการรับ -สง ขอมูล ดว ยวิธีนี้เป น วิธีที่งายที่สุด แต มี
ขอจํากัดในเรื่องของประสิทธิภาพในการใชงานซีพียู เนื่องจากซีพียูตองเสียเวลาในการควบคุม
การทํางาน ไมวาจะเปนการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ การสงขอมูลไปยังเครื่องพิมพ
และการรอจนกวาเครื่องพิมพทํางานเสร็จ
4.4.3 การขัดจังหวะ (Interrupt)
เป น วิ ธี ที่ช ว ยให ซีพี ยู มี เ วลาในการทํา งานอยา งอื่น แทนที่จ ะตอ งรอให
การถายโอนขอมูลเสร็จเรียบรอยกอน โดยใชหลักการขัดจังหวะการทํางานของซีพียู กลาวคือ
เมื่ออุปกรณอิน พุต / เอาตพุต ต องการรับ -สง ข อมูล ก็จ ะสง สัญ ญาณขัด จัง หวะ (Interrupt)
ไปขัดจังหวะการทํางานของซีพียู เพื่อเปนการแจงใหทราบวาขณะนี้อุปกรณพรอมที่จะรับ -สง
ขอมูลแลว เมื่อซีพียไู ดรับสัญญาขัดจังหวะก็จะหยุดการทํางานปจจุบันชั่วคราว เพื่อใหบริการ
แกอุปกรณอินพุต / เอาตพุต ที่สงสัญญาณขัดจังหวะ โดยกระบวนการใหบริการจะเริ่มตน
จากโปรแกรมจัดการสัญญาณขัดจังหวะที่เรียกวา “Interrupt Handler” ซึ่งเปนโปรแกรมยอย
ที่ถูกสั่งใหทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการสง Interrupt Vector เพื่อจัดการกับสัญญาณขัดจังหวะ
แต ล ะประเภท โดยจะทํ า งานร ว มกั บ ตั ว ชี้ สั ญ ญาณขั ด จั ง หวะซึ่ ง เป น อาร เ รย (Array)
ของพอยน เ ตอร (Pointer) ที่ ชี้ไ ปที่ โ ปรแกรม Interrupt Handler ต า งๆ ดั ง นั้ น เมื่ อซี พียู ได รั บ
สัญญาณขัด จัง หวะก็ จ ะพิจ ารณาวาสัญ ญาณขั ด จัง หวะนั้น มีห มายเลขใด จากนั้น ก็จ ะนํ า
หมายเลขไปตรวจสอบกับ Interrupt Vector เพื่อจะไดรับทราบตําแหนงเริ่มตนของโปรแกรม
Interrupt Handlerและสามารถขามไปทํางานไดอยางถูก ตอง โดยสัญญาขัด จัง หวะแตล ะ
ประเภทจะถูก เก็บในตําแหนงที่แ นน อนในหนวยความจําหลัก แสดงวงรอบการขัด จัง หวะ
ของอุปกรณอินพุต/เอาตพุตไดดังภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 แสดงผังการเชื่อมตอของหนวยควบคุมอุปกรณกับซีพียู
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 204)
จากภาพที่ 4.4 สามารถสรุปขั้นตอนการขัดจังหวะของอุปกรณอินพุต /เอาตพุตได
ดังนี้
4.4.3.1 ในขั้นแรกซีพียจู ะตรวจสอบวามีการขัดจังหวะเกิดขึ้นหรือไม
กรณีที่มีการขัดจังหวะโดยอุปกรณอินพุต / เอาตพุต จึงจะทํางานในระบบอินพุต / เอาตพุต
โดยตัวขับอุปกรณจะสงใหอุปกรณอินพุต / เอาตพุต เริ่มตนการทํางาน
4.4.3.2 ตัวควบคุมอุปกรณจะเตรียมความพรอมของอุปกรณเพื่อ
ควบคุมการทํางานตามคําสั่งที่ไดรับผานสัญญาณ Interrupt
4.4.3.3 เตรียมความพรอมของอุปกรณที่เกี่ยวของ หากเปนการรับ
ขอมูล (Input) ก็เตรียมอุปกรณสําหรับรับขอมูล หากเปน การสง ขอมูล (Output) ก็เตรียม
อุปกรณ สง ขอ มูล หรื อกรณี ที่เ กิด ข อผิ ด พลาดในระหวา งการดํ าเนิน งานก็ จ ะสง สัญ ญาณ
ขัดจังหวะจากอุปกรณอินพุต / เอาตพุต ไปยังซีพียู เพื่อแจงสถานการณทํางานในปจจุบัน ที่
เกิดขึ้นใหซีพียทู ราบ
4.4.3.4 เมื่อซีพียไู ดรับสัญญาณขัดจังหวะก็จะสงมอบการควบคุม
ไปยังโปรแกรม Interrupt Handle เพื่อใหดูแลการขัดจังหวะที่เกิดขึ้นและโอนการประมวลผลไป
ยังโปรแกรมนั้น
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4.4.3.5 โปรแกรม Interrupt Handle จะทําการประมวลผลขอมูลที่ไดรับ
จนเสร็จสิ้น เมื่อการทํางานในขั้นตอนที่ 5 สิ้นสุดลง การควบคุมการทํางานจะกลับคืนสูซีพียู
โดยซีพียจู ะยอนกลับมาประมวลผลงานเดิมที่ทําคางอยูกอนที่จะถูกขัดจังหวะ
4.4.3.6 ซีพียูจะประมวลผลตอไปเรื่อยๆ จนจบ หรือกรณีที่มีการ
ขัดจังหวะโดยอุปกรณอินพุต / เอาตพุต ก็จะยอนกลับไปตรวจสอบการทํางานในขั้นตอนที่ 1
ใหม ทําเชนนี้เรื่อยไปตามลําดับ
4.4.4 การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง (DMA: Direct Memory Access)
เปน วิธีการรับ -สง ขอมูล ที่ไดรับการพัฒนาขึ้น มาเพื่อหลีก เลี่ยงปญหา
ความลาชาที่เกิด ขึ้น เมื่อมีการรับ -สงขอมูลปริมาณมากในคราวเดียวกัน การรับ -สง ขอมูล
ดวยวิธีนี้เปนการดําเนินการระหวางหนวยความจําหลักและอุปกรณอินพุต /เอาตพุต โดยตรง
ผานทางตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําโดยตรง (DMA Controller) ซึ่งไมจําเปนตองผาน
ซีพียู จึง ทําใหก ารรับ -สง ขอมูล เปน ไปดวยความรวดเร็ว เนื่องจากซีพียู ไมต องเสียเวลารอ
การทํางานของอุปกรณอิน พุต/เอาตพุต ทําใหซีพียูถูกใชง านไดอยางเต็มที่ ตัวควบคุมการ
เข า ถึ ง หน ว ยความจํ า โดยตรงจะทํ า การถ า ยโอนข อ มู ล ขนาด X Byte จากอุ ป กรณ ไ ปยั ง
หนวยความจําหลัก โดยการสงสัญญาณขัดจังหวะไปขัดจังหวะการทํางานของซีพียู เมื่อซีพียู
ตอบกลับมาขัดจังหวะแลวตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําโดยตรงจะทําการยึดครองบัส
และเริ่มกระบวนการถายโอนขอมูล โดยในระหวางนี้ซีพียูสามารถประมวลผลงานอื่นๆ ตอไปได
แตสามารถเรียกใชขอมูลสําหรับการประมวลผลจากแคช (Cache) ไดเทานั้น ไมสามารถดึง
ขอมูลจากหนวยความจําสํารองได เนื่องจากตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําโดยตรงทําการ
ยึด ครองบัส อยูนั่น เอง เมื่อการถายโอนขอมูล เสร็จ สิ้นตัวควบคุม การเขาถึง หนวยความจํา
โดยตรงจะสง สัญญาณขัด จัง หวะไปแจงใหกับ ซีพียูทราบ แสดงขั้น ตอนการทํางานของตัว
ควบคุมการเขาถึงหนวยความจําโดยตรง ไดดังภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนการทํางานของตัวควบคุมการเขาถึงหนวยความจําโดยตรง
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 209)
จากภาพที่ 4.5 สามารถสรุปขั้นตอนการทํางานของ DMA ไดดังนี้
4.4.4.1 ตัวขับอุปกรณไดรับคําสั่งจาก ซีพียู ใหถายโอนขอมูลจากดิสก
ไปยัง Buffer ในหนวยความจําหลักที่ตําแหนง X
4.4.4.2 ตัวขับอุปกรณสงคําสั่งไปยังตัวควบคุมดิสกใหทําการถายโอน
ขอมูลจํานวน C Byte จากดิสกไปยัง Buffer ในหนวยความจําหลักที่ตําแหนง X
4.4.4.3 ตัวควบคุมดิสก (Disk Controller) เริ่มกระบวนการถายโอน
ขอมูลดวยวิธีการ DMA
4.4.4.4 ตัวควบคุมดิสกทําการสงขอมูลไปยัง DMA Controller
4.4.4.5 DMA Controller ถายโอนขอมูลที่ไดรับไปยัง Buffer
ในหนวยความจําหลักที่ตําแหนง X
4.4.4.6 เมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น DMA Controller จะสงสัญญาณ
Interrupt ไปแจงใหกับซีพียูทราบ
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4.5 การจัดการระบบอินพุต/เอาทพุตในซอฟตแวร
ระบบคอมพิ ว เตอร มี ก ารควบคุ ม การทํ า งานของอุ ป กรณ อิ น พุ ต /เอาต พุ ต
ดวยวิธีการทางซอฟตแวร ตัวอยางของซอฟตแวรที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณในระบบ
อินพุต/เอาตพุตก็คือโปรแกรมไดรฟเวอรที่ชวยใหอุปกรณตางๆ สามารถทํางานรวมกับระบบ
คอมพิวเตอรได การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเขาถึงอุปกรณแตละตัวจะตองไมขึ้นอยูกับ
ประเภทของอุปกรณและผูผลิตอุปกรณ เชน สามารถอานขอมูลไดทั้งจาก Floppy Disk, Hard
Disk และ CD- ROM ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากหลายผูผลิตโดยไมจําเปนตองระบุรายละเอียดของ
อุปกรณนั้นๆ โครงสรางของซอฟตแวรที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณเกิดขึ้นจากแนวคิด
ที่ตองการใหระบบปฏิบัติการสามารถติดตอกับอุปกรณทุกประเภทดวยมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งใชวิธีการแบงการทํางานออกเปนระดับชั้น (Layer) ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยแตละชั้นมี
หนาที่ใหบริก ารชั้นที่อยูสูง กวาและใชบริการจากชั้น ที่อยูต่ํากวา ซึ่งการทํางานของอุปกรณ
อินพุต/เอาตพุตก็อาศัยแนวคิดนี้เชนเดียวกัน แตอาจมีรายละเอียดแตกตางกันไปตามประเภท
ของอุปกรณแสดงโครงสรางระดับชั้นของซอฟตแวรที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณ ซึ่ง
ผูส อนไดศึกษาเกี่ยวกับ การจัด การระบบอิน พุต/เอาทพุต ในซอฟตแ วร จ ากนัก วิชาการดัง นี้
1) ไพศาล โมลิส กุ ล มงคล (2545: 226-232) 2) พี ร ะพัน ธ โสพัศ สถิต ย (2548: 91-95)
3) พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 211) แลวนํามาสรุปประเภทของอุปกรณตางๆ ไดดังตอนี้
Process ผูใช
Device Independent OS

Layer 3

Device Driver

Layer 2

Interrupt Handler

Layer 1

ฮารดแวร (อุปกรณ I/O)

ภาพที่ 4.6 แสดงโครงสรางระดับชั้นของซอฟตแวรที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 211)
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จากภาพที่ 4.6 จะเห็น ไดวาโครงสรางระดับชั้น ของซอฟตแ วรที่ใชควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณถูกแบงออกเปน 3 ชั้น แสดงนี้
4.5.1 ชั้นการขัดจังหวะ (Interrupt Handler)
เปนระดับชั้นลางสุดที่ติดตอกับฮารดแวรโดยตรง ซึ่งการติดตอกับอุปกรณ
ใดๆ จะใชโปรแกรมเปน ตัวติดตอและสั่ง การใหอุปกรณทํางาน ระดับชั้น นี้ทําหนาที่ในการ
จัดการเมื่อเกิดการขัดจังหวะการทํางานของอุปกรณโดยจะมีการกําหนดลําดับขั้น ตอนการ
ดําเนินงานของแตละอุปกรณแตกตางกัน
4.5.2 ชั้นอุปกรณไดรฟเวอร (Device Driver)
เปนระดับชั้นที่ทําหนาที่แปลงคําสั่งและขอมูลตางๆ ของระดับชั้นบนสุด
ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมคําสั่งของอุปกรณนั้นๆ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับ Buffer
ของอุปกรณ การติดตอระหวางระบบปฏิบัติการกับอุปกรณไมวาจะเปนไดรฟเวอรของอุปกรณ
ประเภทใดก็ตามจะมีรูปแบบการติดตอที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
4.5.3 ชั้นอุปกรณซอฟตแวรอิสระ (Device Independent OS Software)
เปนระบบชั้นบนสุดที่ติดตอกับโปรเซสผูใชในระดับตรรกะ (Logical) โดยทํา
หนาที่จัดการคําสั่งใหอยูในรูปแบบทั่วไปเพื่อใหโปรเซสผูใชสามารถเรียกใชงานไดอยางสะดวก
เชน การกําหนดชื่อในการอางอิงหรือการกําหนดคําสั่งพื้นฐานตางๆ ไดแก Open, Read, Write
และ Close โดยไมจําเปนตองทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกของตัวอุปกรณ

4.6 สวนตอประสานในระบบอินพุต / เอาตพุต
ป จ จุ บั น อุ ป กรณ อิ น พุ ต /เอาต พุ ต มี ค วามแตกต า งกั น ในหลายๆ ด า นและ
มาจากหลายผูผลิต สงผลใหมาตรฐานการใชงานอุปกรณแตละประเภทมีความแตกตางกันดวย
เรียกมาตรฐานที่ใชในการติดตอระหวางระบบปฏิบัติการกับอุปกรณวา “สวนตอประสาน
(Interface)” ระบบปฏิบัติก ารจะมีสวนตอประสานมาตรฐานในการใชง านแตละอุปกรณที่
ตางกั น โดยมี ร ะบบยอ ยอิน พุต /เอาต พุต (I/O Subsystem) ซึ่ง เปน สวนหนึ่ง ของเคอรเนล
(Kernel) ในระบบปฏิบัติการทําหนาที่ดูแลการติดตอระหวางตัวควบคุมอุปกรณแตละประเภท
จะมีไดรฟเวอรเปนของตนเอง ซึ่งในระดับชั้น Device Driver ของโปรแกรมไดรฟเวอรจะชวย
ซ อ นรายละเอี ย ดความแตกต า งของตั ว ควบคุ ม อุ ป กรณ เ อาไว จ ากโปรแกรมเคอร เ นล
ของระบบปฏิบัติการ เพื่อใหการติดตอระหวางอุปกรณประเภทตางๆ กับระบบปฏิบัติการใช
มาตรฐานเดีย วกัน ซึ่ ง ผู ส อนได ศึก ษาเกี่ย วกับ สว นตอ ประสานในระบบอิน พุต / เอาทพุ ต
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จากนักวิชาการดัง นี้ 1) ไพศาล โมลิสกุล มงคล (2545: 235-239) 2) สัลยุทธ สวางวรรณ
(2548: 157-164) 3) พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 212-215) แลวนํามาสรุปประเภทของ
อุปกรณตางๆ ไดดังตอนี้

ภาพที่ 4.7 แสดงโครงสรางอินเตอรเฟสของเคอรเนลในระบบ อินพุต/เอาตพุต
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 213)
จากภาพที่ 4.7 จะเห็ น ได ว า โครงสร า งอิ น เตอร เ ฟสของแต ล ะอุ ป กรณ มี
ความแตกตางกัน ขึ้น อยูกับประเภทของอุปกรณนั้น ๆ การติด ตอระหวางแต ล ะอุปกรณกับ
ระบบปฏิบัติการจะตองมีฮารดแวรควบคุมการทํางานของอุปกรณนั้นๆ คือ ตัวควบคุมอุปกรณ
และทํ าการสื่อ สารกั บระบบย อยอิน พุ ต /เอาต พุต (I/O Subsystem) ผา นทางซอฟต แ วร คื อ
ไดรฟเวอรที่ทําหนาที่จัดการการทํางานของอุปกรณนั้นๆ จากความหลากหลายของอุปกรณทาํ
ใหระบบยอยอิน พุต / เอาตพุต ตองทราบคุณลัก ษณะของอุปกรณทุกตัวเปน อยางดี จึง จะ
ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ดังนั้นไดรฟเวอรจึงเปรียบเสมือนลามที่ชวยแปลภาษาของแตละ
อุปกรณใหเปนภาษามาตรฐานที่ระบบยอยอินพุต/เอาตพุตสามารถเขาใจได การใชไดรฟเวอร
รวมกับตัวควบคุมอุปกรณที่พัฒนาขึ้นมาใชงานเฉพาะอุปกรณนั้นๆ สามารถควบคุมใหอุปกรณ
ทํางานไดอยางถูกตอง โครงสรางอินเตอรเฟสลักษณะนี้ชวยใหการเชื่อมตออุปกรณอินพุต /
เอาตพุต เขากับระบบคอมพิวเตอรทําไดอยางสะดวก เพียงแคติด ตั้งโปรแกรมไดรฟเวอรที่
ถูกตองตามขอกําหนดของอุปกรณก็สามารถใชงานไดทันที โดยไมตองแกไขหรือปรับปรุงการ
ทํางานของระบบปฏิบัติการแตอยางใด
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นอกจากนี้อุปกรณอิน พุต / เอาตพุต ตางๆ ยัง สามารถแบง ประเภทตามฟง กชั่น
การทํางานของโปรแกรมประยุกต โดยแบงออกเปนลักษณะตางๆ ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงการจัดประเภทอุปกรณตามฟงกชันการทํางานของโปรแกรมประยุกต
ลักษณะงาน
ตัวอยาง
ประเภท
ลักษณะการทํางาน
ประยุกต
อุปกรณ
รู ป แบบการส ง Character
รับ–สงขอมูลทีละตัวอักษร
แปนพิมพ
ขอมูล
Block
รับ–สงขอมูลเปนกลุม เชน
ดิสก
16 Byte หรือ 512 Byte
การเขาถึงขอมูล Sequential
เขาถึงขอมูลแบบเรียงตามลําดับ
โมเด็ม
Random
สามารถคนหาหรือยายตําแหนงใน ซีดีรอม
การเขาถึงขอมูลได
จัง หวะการรับ – Synchronous
รับ–สงขอมูลภายใตกําหนดเวลาที่ เทป
สงขอมูล
แนนอน
Asynchronous รั บ –ส ง ข อ มู ล โดยไม เ ป น ไปตาม แปนพิมพ
กําหนดเวลาที่แนนอน
ก า ร ใ ช ข อ มู ล Dedicated
ในชวงเวลาหนึ่งจะทํางานเฉพาะกับ เทป
รวมกัน
โปรเซสเดียวเทานั้น
ก า ร ใ ช ข อ มู ล Shared
สามารถทํ า งานร ว มกั บหลาย แปนพิมพ
รวมกัน
โปรเซสไดพรอมกัน
ทิ ศ ทางการรั บ – Read-Only
อานขอมูลไดอยางเดียว
ซีดีรอม
สงขอมูล
Write–Only
บันทึกขอมูลไดอยางเดียว
เครื่องพิมพ
Read-Write
อานและบันทึกขอมูลได
ดิสก
ความเร็วของ
ความเร็วต่ํา
รับ–สงขอมูลไดครั้งละนอย ๆ
แปนพิมพ
อุปกรณ
(มีความเร็ว 10
Byte ตอวินาที)
ความเร็วสูง
รับ–สงขอมูลไดครั้งละมาก ๆ
สแกนเนอร
(มีความเร็ ว 400
KB ตอวินาที)
ที่มา :

พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 213-214)
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จากลักษณะการทํางานตางๆ ของโปรแกรมประยุกตขางตน ระบบอินพุต/เอาตพุต
จะทําหนาที่ควบคุมการรับ-สงขอมูลเพื่อประสานการทํางานอยางเปนระบบตามประเภทของ
อุปกรณที่ทําการติดตอ ซึ่งแบงอุปกรณออกเปน 4 ประเภทหลัก คือ
4.6.1 อุปกรณที่รับ-สงขอมูลเปนกลุมและทีละตัวอักษร (Block and Character
Device)
อุปกรณที่รับ-สงขอมูลแบงออกเปน ตัวอยางอุปกรณประเภท Character
คือ แปน พิมพ การติดตอกับอุปกรณประเภทนี้เพื่อใหสง ขอมูลทีละตัวอักษรจะใชคําสั่ง ของ
ระบบ เชน Get() หรือ Put() นอกจากนี้หากตองการใหสงขอมูลทีละบรรทัดจะตองใช Buffer
รวมกับการเขียนชุดคําสั่งเพิ่มเติม สวนตัวอยางของอุปกรณประเภท Block คือ ดิสก การติดตอ
กับอุปกรณประเภทนี้จะใชคําสั่งของระบบ เชน Read() และ Write() สําหรับการอาน และบันทึก
ขอมูล ดวย หากเปน อุปกรณที่ส ามารถเขาถึง ขอมูล ไดแ บบสุม (Random) จะมีก ารใชคําสั่ง
Seek() เพื่อคนหาขอมูลรวมดวย
4.6.2 อุปกรณที่รับ-สง ขอมูลภายใตกําหนดเวลาที่แนนอน
(Asynchronous)Synchronous and Asynchronous Device
เมื่ อ โปรแกรมประยุ ก ต เ รี ย กใช อุ ป กรณ ป ระเภท Synchronous เช น
เทป ระบบคอมพิวเตอรที่กําลังประมวลผลโปรเซส ในขณะนั้นจะตองหยุดการทํางานชั่วคราว
เพื่อใหคําสั่ง ในโปรแกรมประยุก ตทํางานจนเสร็จ กอน จึง จะสามารถกลับมาประมวลผล
โปรเซสเดิมตอไป สําหรับโปรแกรมประยุกตที่เรียกใชอุปกรณประเภท Asynchronous เชน
แปนพิมพระบบคอมพิวเตอรยังสามารถประมวลผลโปรเซส ในขณะนั้นตอไดจนกระทั่งเสร็จสิน้
กระบวนการจึงคอยนําคําสั่ง ของโปรแกรมมาประมวลผล เทคนิค การเรียกใชง านอุปกรณ
ประเภท Asynchronous คือ การใช Multithreading กลาวคือ โปรเซส หนึ่งจะมีมากกวา 1 เทรด
(Thread) โดยกําหนดใหเทรดหนึ่งทํางานหลักคือประมวลผลและแสดงผล ในขณะที่อีก Thread
หนึ่งทําหนาที่รับขอมูล ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.6.3 อุปกรณเครือขาย (Network Device)
เปนอุปกรณสําหรับการติดตอสื่อสารบนเครือขาย เชน การดเน็ตเวิรค
(NIC) การติดตอกับอุปกรณประเภทนี้จะใชโปรแกรมที่เรียกวา “Socket” ซึ่งแตกตางจาก
การติดตอกับอุปกรณโดยทั่วไปตรงที่ภายในโปรแกรม Socket จะมีฟงกชั่น Select ที่ใชติดตอ
กับ Remote Address โดยฟงกชั่นนี้จะเปนตัวจัดการในการติดตอประสานงานเพื่อรับ-สงขอมูล
ตางๆ เมื่อระบบคอมพิวเตอรมีการเรียกใชฟงกชั่น Select ฟงกชั่นนี้จะสงคาสถานะในขณะนั้น
กลับไปยังสวนที่เรียกใชเพื่อทําการรับ-สงขอมูลตามที่กําหนด
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4.6.4 ระบบยอยอินพุต / เอาตพุต (I/O Subsystem)
เปนระบบยอยของ Kernel ในระบบปฏิบัติการที่ทําหนาที่ควบคุมการ
ดําเนินงานของอุปกรณตางๆ ในระบบอินพุต/เอาตพุตรวมทั้งจัดเตรียมบริการตางๆ ที่สนับสนุน
การทํ างานของอุ ปกรณ ไดแ ก การจัด ตารางอุปกรณ (I/O Scheduling) การใช ง าน Buffer
Cache และ Spooling รวมไปถึงการจัดการกับขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีรายละเอียดที่
สําคัญของแตละบริการดังนี้
4.6.4.1 การจัดตารางอุปกรณ (I/O Scheduling)
เปนบริการที่สําคัญอยางหนึ่งของ I/O Subsystem ที่ชวยควบคุม
การใชงานอุปกรณตางๆ อยางเปนระบบ โดยการบันทึกขอมูลการทํางานของอุปกรณ อินพุต/
เอาตพุตแตละตัวไวในตารางที่เรียกวา “Device-Status Table” ซึ่งประกอบดวยขอมูลตางๆ
ไดแ ก ประเภทของอุ ปกรณ ตํ าแหนง (Address) และสถานะของอุปกรณ เมื่อ มีสัญ ญาณ
ขัด จัง หวะเกิด ขึ้น ระบบปฏิบั ติก ารจะตรวจสอบวาสัญญาณขัด จัง หวะนั้น มาจากอุปกรณ
อินพุต/เอาตพุตตัวใดและชี้ไปยังตารางของอุปกรณนั้น เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณวา
พรอมดําเนินการหรือไม ถาพรอมดําเนินการก็ จะทําการปรับปรุงคาในตารางใหถูกตองตาม
สัญญาณขัดจังหวะนั้น กรณีที่มีคิวของอุปกรณรออยู ระบบปฏิบัติการก็จะทํางานตามการรอง
ขอถัดไป เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะคืนการควบคุมเพื่อกลับไปประมวลผลงานเดิมกอนที่จะ
ถูกขัดจังหวะ แสดงตัวอยางตารางแสดงสถานการณทํางานของอุปกรณไดดังภาพที่ 4.10
4.6.4.2 การใชงาน Buffer Cache และ Spooling
ระบบยอยอิน พุต/เอาตพุต (I/O Subsystem) มีก ารนําเทคนิค
การแกปญหาในเรื่องของความแตกตางดานความเร็วในการรับ -สง ขอมูลระหวางซีพียู กับ
อุปกรณอินพุต / เอาตพุต โดยการใชงาน Buffer Cache และ Spooling เพื่อชวยจัดเก็บขอมูลใน
ขณะที่มีการถายโอนขอมูลมีรายละเอียดที่สําคัญดังภาพที่ 4.8
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อุปกรณ : แปนพิมพ
สถานะ : วาง
อุปกรณ : เครื่องพิมพ
สถานะ : กําลังทํางาน
อุปกรณ : ดิสกหนวยที่ 2
สถานะ : วาง
อุปกรณ : ดิสกหนวยที่ 3
สถานะ : วาง

การรองขอเครื่องพิมพ
ตําแหนง : 38546
ความยาว : 1372
การรองขอเครื่องพิมพ
ตําแหนง : 38546
ความยาว : 1372

การรองขอดิสกหนวยที่ 3
ไฟล yyy
การทํางาน : เขียน
ตําแหนง : 03458
ความยาว : 500

ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอยางตารางสถานะของอุปกรณ
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 215)
1) การใชงาน Buffer Buffer เปนที่พักขอมูลชั่วคราวเพื่อสงขอมูล
จากคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณ หรือสงขอมูลจากอุปกรณมายังคอมพิวเตอร เนื่องจากอัตรา
ความเร็วในการทํางานของแตล ะอุปกรณกับ ซีพียูไมเทา กัน คอมพิ วเตอรจึง จํ าเปน ตองมี
หนวยความจําสํารองเก็บพักขอมูลไวกอนชั่วคราวเพื่อใหกระบวนการถายโอนขอมูลมีความ
ตอเนื่องและชวยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานใหกับระบบ ขอดีข องการใชง าน Buffer คื อ
1) ชวยใหอุปกรณที่มีความเร็วในการรับ -สง ขอมูลสูงกวาไมตองเสียเวลารอการทํางานของ
อุปกรณที่มีความเร็วชากวา ตัวอยางเชน ไฟลขอมูลที่อานจากโมเด็มซึ่งมีความเร็วชากวาดิสก
ถาสามารถอานขอมูลจากโมเด็มมาเก็บไวในหนวยความจําหลักซึ่งใชเปน Buffer กอน แลวคอย
เขียนลงดิส กครั้ง เดียวจะชวยใหก ารทํางานเร็วยิ่ง ขึ้น 2) ชวยใหอุปกรณที่มีความเร็วในการ
รับ -สง ขอมูล ตางกัน สามารถทํางานควบคูกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) ชวยในการ
สํารองขอมูล (Back Up) เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
2) การใช ง าน Cache เป น หน ว ยความจํ า ความเร็ วสู ง ที่ อ ยู
ระหวาง ซีพียู และหนวยความจําหลัก ซึ่งชวยเพิ่มความเร็วในการดึงขอมูลจากหนวยความจํา
โดยการนําเอาขอมูลบางสวนมาไวใน Cache เนื่องจากการอานขอมูลใน Cache เร็วกวา แตถา
ไมมีขอมูลใน Cache ก็จะไปอานในหนวยความจํา การใชงาน Cache มีวัตถุประสงคเดียวกับ
การใชงาน Buffer คือ เพื่อเก็บสํารองขอมูลบางสวน แต Cache มีราคาสูงกวาและทํางานได
เร็วกวา Buffer ดังนั้น งานบางประเภทที่ตองการความรวดเร็วจึงเหมาะที่จะใช Cache มากกวา
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3) การใชงาน Spooling เปนที่พักขอมูลชั่วคราวสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลที่จะถูกสงออกไปยังอุปกรณ เพื่อแกปญหาของอุปกรณที่ไมสามารถสลับการทํางานหรือ
ทํางานพรอมกันระหวางโปรเซสได เชน ในระบบคอมพิวเตอรที่มีการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน
ในขณะที่สั่งพิมพงาน ระบบปฏิบัติการจะใช Spooling เขามาจัดการกับขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล
ตามลําดับที่สงเขามา โดยทําหนาที่จัดลําดับคิวงานใหกับเครื่องพิมพ ขณะที่งานตางๆ เก็บอยู
ใน Spooling ผูใชสามารถควบคุมการทํางานผานทางระบบปฏิบัติการได เชน การสั่งยกเลิก
การพิมพ
4.6.4.3 การจัดการกับขอผิดพลาด (Error Handling)
เนื่องจากระบบปฏิบัติการทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสาน
การทํ า งานระหว า งอุ ป กรณ แ ละโปรแกรมประยุ ก ต ข องผู ใ ช ทํ า ให ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
มีความสามารถในการจัด การกับขอผิด พลาดที่อาจเกิด ขึ้น กับอุ ปกรณ เพื่อใหร ะบบยัง คง
ทํางานตอไปได ตัวอยางเชน ขอผิด พลาดที่เกิด ขึ้น กับเครื่องพิมพกรณีที่ก ระดาษหมดหรือ
การรับ–สงขอมูลในเครือขายติดขัด ซึ่งขอผิดพลาดเพียงเล็กนอยเชนนี้ไมควรทําใหการทํางาน
ของระบบตองหยุดชะงักลง ระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจะจัดการกับข อผิดพลาดเหลานี้ใหใน
ระดับหนึ่ง เชน การแจงขอผิดพลาดใหโปรเซสของผูใชทราบพรอมทั้งบอกสาเหตุและแนวทาง
ในการแกไข

4.7 บทสรุป
ระบบอิน พุต /เอาตพุต (I/O System) หมายถึง ระบบการทํางานเพื่อการรับ -สง
ขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรกับผูใช โดยมีระบบปฏิ บัติการเขามาควบคุมการดําเนินงาน
ของอุปกรณตางๆ ซึ่งอุปกรณรับขอมูล ไดแก แปนพิมพ (Keyboard) เมาส (Mouse) จอสัมผัส
(Touch Screen) ไมโครโฟน (Microphone) อุปกรณบันทึกขอมูล ไดแก ดิสก (Disk) เทป (Tape)
ซีดีรอม (CD-Rom) และอุปกรณแ สดงผลขอมูล ไดแก จอภาพ (Monitor) ลําโพง (Speaker)
เครื่องพิมพ (Printer) การติดตั้งระบบอินพุต / เอาตพุตจะตองผานการควบคุมการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการและมีการลงซอฟตแวรผานระบบปฏิบัติการจึงจะสามารถใชงานได
ระบบอินพุต/เอาตพุต (I/O System) คือ ระบบการทํางานที่สําคัญในคอมพิวเตอร
ที่ครอบคลุมการทํางานตั้ง แตก ารรับขอมูลคือคําสั่ง จากภายนอกเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
ผานทางอุปกรณรับขอมูล (Input Device) เพื่อนําขอมูลมาประมวลผลและแสดงผลลัพธที่ได
ผานทางอุปกรณแสดงผล (Output Device) โดยกระบวนการเหลานี้จําเปนตองมีระบบปฏิบัติ
การเข ามาควบคุม เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานเป น ไปอย า งราบรื่ น ระบบการทํ า งานย อ ยของ
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ระบบปฏิบัติการที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบอินพุต /เอาตพุตเรียกวา “ระบบยอย
อินพุต/เอาตพุต” (I/O Subsystem) ซึ่งเปนระบบงานที่ทําหนาที่สั่งงาน ควบคุมและตรวจสอบ
สถานะของอุปกรณอินพุต/เอาตพุตทั้งหมด เพื่อใหสวนงานอื่นๆ ของระบบปฏิบัติการสามารถ
เรียกใชอุปกรณตางๆ ไดอยางสะดวก ระบบปฏิบัติการที่นิยมใชงาน ไดแก ระบบปฏิบัติการ
Windows ระบบปฏิบัติการ Linux ระบบปฏิบัติการ Unix และระบบปฏิบัติการ Macintosh
ประเภทของอุปกรณอินพุต/เอาตพุต แบงได 4 ประเภท ไดแก อุปกรณที่ใชงาน
เฉพาะทาง (Dedicated Device) อุปกรณเสมือน (Virtual Device) และอุปกรณตอพวงตางๆ
ที่ตอผานพอรตยูเอสบี (USB: Universal serial Bus) ซึ่งวิธีการจัดการระบบอินพุต/เอาตพุต
ในการรั บ -สง ขอมู ล ระหวา งซีพี ยู กับ อุปกรณ อิน พุ ต /เอาตพุต สามารถทําได 5 วิธี คื อ
1) Polling 2) Programmed I/O 3) Interrupt 4) Memory-Mapped I/O (MMIO) และ 5) DMA
โดยแตละวิธีจะมีกลไกการทํางานที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับการออกแบบการทํางานของ
แตละระบบปฏิบัติการ
การจัดการระบบอินพุต / เอาทพุต ในซอฟตแวรจะแบงตามลําดับชั้นตางๆ ชั้นการ
ขัดจังหวะ ชั้นอุปกรณไดรฟเวอรและชั้นอุปกรณซอฟตแวรอิสระ
นอกจากนี้อุปกรณอินพุต / เอาตพุต ตางๆ ยังสามารถแบงประเภทตามฟงกชัน
การทํางานของโปรแกรมประยุกตเพื่อใหการทํางานของอุปกรณมีความสอดคลองกับลักษณะ
การทํางานของโปรแกรมประยุกตมากที่สุด โดยแบงออกเปน 4 ลัก ษณะ คือ 1) Block and
Character Device 2) Synchronous and Asynchronous Device 3) Network Device และ 4) I/O
System ระบบปฏิบัติการที่ดีควรจะมีบริการตางๆ ที่สนับสนุนการทํางานของอุปกรณ ไดแ ก
การจัดตารางอุปกรณ (I/O Scheduling) การใชงาน Buffer Cache และ Spooling รวมไปถึงการ
จัดการกับขอผิดพลาดตางๆ
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4.8 แบบฝกหัด
ตอนที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ดวยตัวเอง
1. ระบบปฏิบัติการมีวิธีการจัดการระบบอินพุต / เอาตพุตอยางไร
2. โครงสรางพื้นฐานของระบบอินพุต / เอาตพุตแตกตางกันอยางไร
3. ระบบคอมพิวเตอรแบงอุปกรณอินพุต / เอาตพุตตามลักษณะการใชงาน
เปนกี่ประเภท อะไรบาง
4. ในระบบคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตออุปกรณอินพุต / เอาตพุตเขาดวยกันได
อยางไร
5. การรับ-สงขอมูลระหวางซีพียกู ับอุปกรณอินพุต / เอาตพุตแบงออกเปนกี่วิธี
อะไรบาง
6. ชุดคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางานใน Programmed I/O ประกอบดวยคําสั่ง
ใดบาง
7. ขั้นตอนการขัดจังหวะอุปกรณอินพุต / เอาตพุตมีอะไรบาง อธิบายพอสังเขป
8. ขั้นตอนการทํางานของ DMA (Direct Memory Access) มีอะไรบาง อธิบายพอ
สังเขป
9. โครงสรางระดับชั้น ของซอฟตแ วรที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณแ บง
ออกเปนกี่ระดับชั้น แตละระดับชั้นมีลักษณะการทํางานอยางไร อธิบายพอสังเขป
10. การแกปญหาในการรับ-สงขอมูลระหวางอุปกรณอินพุต / เอาตพุตและซีพียู
สามารถใชเทคนิคใดบาง อธิบายพอสังเขป
ตอนที่ 2 ให ผู เ รี ย นแบ ง กลุ ม ๆ ละ 4 คน เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตาราง
อุ ป กรณ (I/O Scheduling) ในระบบปฏิ บั ติ ก ารดั ง ต อ ไปนี้ แล ว จั ด ทํ า
รายงานสงในสัปดาหถัดไป
1. ระบบปฏิบัติการ Linux
2. ระบบปฏิบัติการ Window 7
ตอนที่ 3 ใหผูเรียนสะทอนคิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในบทที่ 4 แลวนํามาเขียนในลักษณะ
ความเรียงจัดเก็บไวในแฟมสะสมผลงานเพื่อสงผูสอนตอนสิ้นสุด กิ จ ก ร ร ม
การเรียนการสอนในภาคเรียนนี้

