บทที่ 6
บทบาทหนาที่ระบบปฏิบัติการในการจัดการหนวยความจําหลัก
ระบบคอมพิวเตอร ในปจ จุบัน ไดถูก พัฒนาใหส ามารถประมวลผลโปรแกรมได
หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน ซึ่งทําใหแตละโปรแกรมตองแบงพื้นที่หนวยความจําเพื่อใชงาน
รวมกัน จึงสง ผลใหเกิดภาวะหนวยความจําไมเพียงพอสําหรับรองรับโปรแกรมจํานวนมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให ร ะบบคอมพิ ว เตอร ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงตองมีการจัดการกับหนวยความจําหลักซึ่งเปนหนาที่สําคัญประการ
หนึ่ง ของระบบปฏิบัติก ารใหส ามารถรองรับการทํางานของโปรแกรมในปจ จุบัน ที่มีความ
สลับซับซอน มีความสามารถสูง ทําใหตองใชหนวยความจําในการประมวลผลเปน จํานวนมาก
ในบทนี้ จ ะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ 1) ความหมายของหน ว ยความจํ า หลั ก 2) โครงสร า งหน ว ย
ความจําหลัก 3) การวิเคราะหหนวยความจําหลัก 4) รูปแบบการจองพื้นที่หนวยความจําหลัก
และ 5) การคื น พื้ น ที่ ห น ว ยความจํ า หลั ก เพื่ อ ให ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารสามารถจั ด การกั บ
หนวยความจําไดอยางมีประสิทธิภาพ

6.1 ความหมายของหนวยความจําหลัก
หนวยความจําหลักมีนกั วิชาการไดใหความหมายของหนวยความจําหลักไว
ดังตอไปนี้
ไพศาล โมลิสกุลมงคลและคณะ(2545: 145-146) กลาววา หนวยความจําหลัก
หมายถึง พื้นที่เก็บขอมูล ขนาดใหญที่ประกอบไปดวย พื้นที่เก็บขอมูลยอยที่มีขนาดเปนไบต
(Byte) โดยแตล ะไบตจ ะมีแ อดเดรส (Address) บอกตํา แหน ง ของตัวเองและโดยทั่วไปแล ว
โปรแกรมเมอรลวนแตตองการระบบที่มีหนวยความจําหลักแบบไมจํากัด มีความเร็วสูงและเปน
หนวยความจําที่มีความเสถียรภาพสูงหรือเปนแบบไมถูกลบเลือน (Nonvolatile) แมวาจะไมมี
ไฟฟาเลี้ยงก็ตาม หนวยความจําหลักแบงออกเปนชั้นๆ (Memory Hierarchy) ไดดังนี้
1. หนวยความจําขนาดเล็กมีความเร็วสูง ราคาแพงมากและเปนหนวยความจํา
ที่เปนแบบลบเลือนได (Volatile Cache Memory)
2. หนวยความจําขนาดกลาง ประมาณ 100 กวาเมกะไบตขึ้นไป มีความเร็ว
ปานกลาง ราคาปานกลางและเปนหนวยความจําที่เปนแบบลบเลือนได คือ แรม (RAM)
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3. หนวยความจําขนาดใหญประมาณ 10-100 กิกะไบต ที่มีความเร็วต่ํา
ราคาถูกและเปนดิสกเก็บขอมูลที่เปนแบบไมลบเลือน
สวนของระบบปฏิบัติการที่ใชในการจัดการหนวยความจําของลําดับชั้นตางๆ จะถูก
เรียกวา ตัวจัดการหนวยความจํา (Memory Manager) ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบวาสวนใด
ของหนวยความจําที่กําลังถูกใชงาน สวนใดที่วางอยูทําหนาที่จัดสรรหนวยความจําใหกับ
โปรเซสที่ทํางาน เก็บหนวยความจําเหลานั้นกลับคืนสูระบบเมื่องานเสร็จและจัดการสลับ
หนวยความจําหลักกับพื้นทีฮ่ ารดดิสกเมื่อหนวยความจําหลักมีขนาดเล็กเกินไปทีจ่ ะใหโปรเซส
ทํางานได
พิ ร พ ร ห มุ น ส นิ ท แ ล ะ ค ณ ะ (2553: 68) ก ล า ว ว า ห น ว ย ค ว า มจํ าห ลั ก
(Main Memory) คือ พื้นที่สําหรับจัดเก็บขอมูลแบบชั่วคราว ซึ่งแบงออกเปนหนวยเก็บขอมูล
ยอยที่มีหนวยเปนไบต (Byte) หรือเวิรด (Word) แตละไบตจะมีหมายเลขสําหรับบอกตําแหนง
(Address) ของตัวเอง โดยซีพียู (CPU) จะเปนผูอานหรือเขียนขอมูลลงในตําแหนงตางๆ ของ
หนวยความจําหลักผานเสนทางการรับ-สงขอมูลที่เรียกวา “บัส” (Bus) แสดงดังภาพที่ 6.1
หนวยความจําหลัก
ซีพียู

บัส

P1
P2

Process

P1
P3

ภาพที่ 6.1 แสดงกระบวนการทํางานของหนวยความจําหลัก
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 68)
จากภาพที่ 6.1 จะเห็นวา ซีพียูจะโหลดโปรเซสที่ตองการจากหนวยความจําหลัก
หรือรีจิส เตอร (Register) ซึ่งทําหนาที่จัดเก็บขอมูลมาถอดรหัส และนําขอมูล นั้น ไปประมวล
โดยผลลัพธที่ไดจ ะถูก โหลดเขาสู ตําแหนงในหนวยความจําหลัก ซึ่ง ถูกสรางขึ้น ขณะกําลัง
ประมวลผลเชน เดิม โดยทั่วไปซีพียูจ ะสามารถเขาถึง Register ไดโดยตรงในเวลาหนึ่ง รอบ
การทํางานของซีพียู สวนการเขาถึงหนวยความจําหลักจะใชเวลามากกวารีจิสเตอรหลายรอบ
สรุปไดวา หนวยความจําหลัก (Main Memory) หมายถึง พื้นที่สําหรับจัดเก็บขอมูล
แบบชั่วคราวในขณะการประมวลผล มีหนวยในการเก็บขอมูลเปนไบต (Byte) โดยแตละไบตจะ
มีห มายเลขแอดเดรส (Address) ของหนวยความจํา ในการทํางานจะมีซีพียู เปน ตัวควบคุม
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การทํางานของหนวยความจํา คือ อานและเขียนขอมูล ลงหนวยความจําหลัก ผานเสน ทาง
การรับ-สงขอมูลที่เรียกวา “บัส”(Bus) ซึ่งหนวยความจําหลักมี 2 ชนิด แบบลบเลือนไดเมื่อไมมี
กระแสไฟฟามาลอเลี้ยง เรียกวา แรม (RAM) และแบบลบเลือนไมไดแมไมมีกระแสไฟฟามา
หลอเลี้ยงเรียกวารอม (ROM)

6.2 โครงสรางของหนวยความจํา
หนวยความจําเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินการในระบบ
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยหนวยความจําจะทําหนาที่เก็บโปรเซสคําสั่งและขอมูล
ตางๆ ของโปรแกรม เพื่อใหซีพียนู ําไปใชในการประมวล ในสวนโครงสรางของหนวยความจํา
ผูสอนไดศกึ ษาจากนักวิชาการดังนี้ 1) วิเชษฐ พลายมาศ (2552: 172-199) 2) พีระพนธ โสพัศ
สถิตย (2552: 50-60) 3) พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 69-71) แลวนํามากลาวโดยสรุป
ไดดังตอไปนี้
6.2.1 ลําดับชั้นของหนวยความจํา
โดยทั่วไปซีพียแู ละรีจิสเตอรจะใชแอดเดรสในการเขาถึงขอมูล
ในหนวยความจําหลัก โดยดําเนินการกับคําสั่งตางๆ ผานหนวยความจําแคช (Cache)เพื่อเขาถึง
ขอมูลในหนวยความจําหลัก ถาหนวยความจํา แคชไดรับการออกแบบเปนอยางดีจ ะชวยให
ซีพียแู ละรีจิสเตอร สามารถเขาถึงขอมูลที่อยูในหนวยความจําหลักไดงายขึ้น ดังภาพที่ 6.2

ภาพที่ 6.2 แสดงลําดับชั้นของหนวยความจํา
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 69)
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จากภาพที่ 6.2 จะเห็นวาหนวยความจําในระดับบนจะมีขนาดเล็ก สามารถอาน
หรื อ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยความเร็ ว สู ง และใช เ วลาในการเข า ถึ ง ข อ มู ล น อ ยแต มี ร าคาแพง
สวนหนวยความจําในระดับลางจะมีขนาดใหญ การอานหรือจัดเก็บขอมูลมีความเร็วต่ํา และ
ใชเวลาในการเขาถึงขอมูลนานแตมีราคาถูกกวาหนวยความจําระดับบน ในทางปฏิบัติระบบ
คอมพิวเตอรไมสามารถใชหนวยความจําระดับบนไดเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีร าคาแพง
ดั ง นั้น จึง แกปญ หาโดยใช ห นว ยความจํา ระดั บลา งมากขึ้น เพื่อให เกิด ความสมดุ ล ระหวา ง
ประสิทธิภาพและราคา
6.2.2 ความสามารถดานฮารดแวร
ในระบบคอมพิวเตอรจ ะผนวกหนวยความจําหลัก และรีจิส เตอร เขากับ
ซีพียเู พื่อจัดเก็บคําสั่งหรือขอมูลตางๆ ที่ใชสําหรับประมวลผลโดยระบบปฏิบัติการจะนําขอมูล
จากหนวยความจําหลักมาประมวลผลและนําผลลัพธที่ไดจัดเก็บไวในรีจิสเตอร หนวยความจํา
หลักหรืออุปกรณรับ-สงขอมูลตอไป การปองกันหนวยความจําหลักจะใชวิธีแบงหนวยความจํา
ใหแตละโปรเซสแยกกันอยางอิสระเพื่อปองกันไมใหโปรเซสหนึ่งเขาไปอานหรือแกไขขอมูลของ
โปรเซสอื่นได โดยใชรีจิสเตอรทําหนาที่ปองกันหนวยความจําหลัก ซึ่ง แบง ออกเปน 2 สวน
ไดแก รีจิสเตอรพื้นฐาน (Base Register) ใชจัดเก็บโปรเซส ที่มีแอดเดรสต่ําสุดและรีจิสเตอร
ขอบเขต (Limit Register)ใชจัดเก็บขนาดพื้นที่หองทั้งหมดของโปรเซส โดยระบบปฏิบัติการจะใช
รีจิสเตอรทั้งสองนี้กําหนดพื้นที่ทางตรรกะ (Logical Address Space) ใหแตละโปรเซสทํางานใน
พื้นที่ที่แยกจากกัน
ตัวอยาง เชน ระบบปฏิบัติการมีรีจิสเตอรพื้นฐานที่มี Address เปน 30004 และ
รีจิสเตอรขอบเขตมี Address เปน 12090 แสดงไดดังภาพที่ 6.3

ภาพที่ 6.3 แสดงการทํางานของรีจิสเตอรพื้นฐานและรีจิสเตอร ขอบเขต
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 70)
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6.2.3 การเชื่อมโยง Address
โดยทั่วไปโปรเซสที่ถูกนําไปประมวลผลมีการจองพื้นที่ในหนวยความจํา
หลักใหแตละโปรเซส ซึ่งอาจถูกเคลื่อนยายไปมาระหวางดิสกและหนวยความจําหลักจนกวาจะ
ถูกประมวลผล โดยระบบปฏิบัติการโหลดโปรเซสจากคิวเขาสูหนวยความจําหลัก และโปรเซส
นั้นสามารถเขาถึงคําสั่งและขอมูลตางๆ ในหนวยความจําหลักไดจนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้น
รวมถึงเชื่อมโยงกับคาของแอดเดรสเพื่อโหลดโปรเซสใหมเขาสูหนวยความจําหลัก การทํางาน
ลักษณะนี้เรียกวา “การเชื่อมโยงแอดเดรส (Address Binding)” โดยจําแนกคาของแอดเดรส
ออกเปน 2 คา คือ Absolute Address เปนแอดเดรสจริงของโปรเซสที่อยูในหนวยความจําหลัก
และ Relative Address เปน แอดเดรสของโปรแกรมหรือ ชุด คํา สั่ง ที่ได รับจากการคอมไพล
ซึ่งการเชื่อมโยงแอดเดรสคําสั่ งขอมูลตางๆ ของโปรแกรมเขากับแอดเดรสในหนวยความจํา
หลักจะแบงระยะเวลาการทํางานออกเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้
6.2.3.1 ชวงเวลาคอมไพล ( Compile Time) คือชวงเวลาในการคอมไพล
คําสั่งหรือขอมูลตางๆ โดยมีคอมไพเลอร(Compiler) หรือตัวคอมไพลทําหนาที่แปลคําสั่งหรือ
ขอมูล เหลานั้น ใหเ ปนสวนยอยที่เรียกวา “โมดูล (Module)”ถาคอมไพเลอรทราบแอดเดรส
ของหนวยความจําหลักก็จะสามารถสรางโคดที่ประกอบดวยแอดเดรสจริงของขอมูลแตละตัว
(Absolute Code) ทําใหระบบสามารถประมวลผลคําสั่งหรือขอมูลนั้นไดทันที แตหากแอดเดรส
มีการเปลี่ยนแปลงคอมไพเลอรจะตองคอมไพลคําสั่งหรือขอมูลตางๆ ใหมทุกครั้ง
6.2.3.2 ชวงเวลาโหลด ( Load Time) คือชวงเวลาในการโหลดคําสั่ง
หรือขอมูลตางๆ เขาสูหนวยความจําหลัก โดยคอมไพเลอรจะสรางโคดที่สามารถประมวลผล
ไ ด ทั น ที ( Reloadable Code) ขึ้ น ม า ก อ น เ มื่ อ ร ะ บ บ โ ห ล ด คํ า สั่ ง ห รื อ ข อ มู ล ต า ง ๆ
เขาสูหนวยความจําหลัก เปนที่เรียบรอยแลว คอมไพเลอรจึงจะแปลแอดเดรสของคําสั่งหรือ
ขอมูลเหลานั้นใหเปนแอดเดรสจริง จากนั้นระบบจึงสามารถประมวลผลคําสั่งหรือขอมูลนั้นได
ช ว งเวลานี้ มี ข อ ดี คื อ ระบบสามารถอ า นคํ า สั่ ง หรื อ ข อ มู ล เข า สู ห น ว ยความจํ า หลั ก ได
โดยไมจําเปนตองคอมไพลคําสั่งหรือขอมูลนั้นใหม สวนขอเสีย คือ ระบบจะใชเวลาในการโหลด
คําสั่งหรือขอมูลตางๆ นานขึ้น
6.2.3.3 ชวงเวลาประมวลผล(Execution Time) คือชวงเวลาใน
การประมวลผลคําสั่งหรือขอมูลตางๆ โดยคอมไพเลอรจะเชื่อมโยงแอดเดรสและแปลโคดคําสัง่
ของแอดเดรสเพื่อใหระบบสามารถโหลดคําสั่งหรือรับขอมูลตางๆ เขาไวในหนวยความจําหลัก
ทําใหเกิดความคลองตัวในการโหลดขอมูลเหลานี้ไปยังตําแหนงตางๆ ในหนวยความจํา หลัก
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ขณะกําลังประมวลผลได แตอาจทําใหเสีย เวลาในการประมวลผลมากขึ้น เนื่องจากตัวแปล
แอดเดรสของคําสั่งหรือขอมูลตางๆ กอนประมวลผลทุกครั้ง
โปรแกรม

คอมไพเลอร

(1)
ชวงเวลาคอมไพล

โมดูล

โมดูลอื่นๆ

ตัวเชื่อมโยง

โหลดโมดูล

ไลบรารีระบบ

ตัวโหลด

โหลดไลบรารี

หนวยความจํา
(ไบนารี)

ระบบอัตโนมัติ

(2)
ชวงเวลาโหลด

(3)
ชวงเวลาประมวลผล

ภาพที่ 6.4 แสดงชวงเวลาการเชื่อมโยงแอดเดรส
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 71)
จากภาพที่ 6.4 1) โปรแกรมจะใชคอมไพเลอรคอมไพลโมดูล ตางๆ เพื่อสง เขา
สูชวงเวลาที่ 2) โดยตัวเชื่อมโยงจะเชื่อมโยงโมดูล ที่ไดรับเขากับโมดูลอื่น ๆ เพื่อทําการโหลด
โมดู ล ทั้ ง หมดเขาสู ห น วยความจํา หลั ก และในชว งเวลาที่ 3) โมดูล ต างๆ จะถู ก จัด เก็ บลง
หนวยความจําหลักขณะประมวลผล
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6.3 วิเคราะหหนวยความจําหลัก
ในเวลาหนึ่งๆ หนวยความจําหลักอาจมีโปรเซสเพียงโปรเซสเดียวอาศัยอยูห รือมี
หลายๆ โปรเซสอาศัยอยู ซึ่งถามีหลายๆ โปรเซสอาศัยอยูในหนวยความจําหลักพรอมๆ กัน
ซึ่งผูเขียนไดศกึ ษาสิ่งที่ตองวิเคราะหเกี่ยวกับหนวยความจําหลักจากนักวิชากรดังนี้ 1) ชูเกียรติ
วรสุชีพ (2551: 172-187) 2) อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 111-112) แลวนํามากลาวโดยสรุป
ดังนี้
6.3.1 วิเคราะหวาจะใหทกุ โปรเซสใชพนื้ ที่หนวยความจําหลักทีเ่ ดียวกันทั้งหมด
หรือจะแบงพื้นที่หนวยความจําหลักออกเปนสวนๆ เรียกวา พารทิชัน (Partition) โดยแตละ
พารทิชันมีขนาดที่แตกตางกันออกไป แลวจัดสรรพื้นทีห่ นวยความจําหลักในแตละพารทิชนั นี้
ใหกับโปรเซสแตละตัว
6.3.2 วิเคราะหวาขนาดของพารทิชันแตละสวนนัน้ ถูกกําหนดไวตายตัว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือไมหรือสามารถปรับเปลีย่ นขนาดของพารทิชันไดตามความ
ตองการของโปรเซส
6.3.3 วิเคราะหวาการประมวลผลโปรเซสนั้น จําเปนหรือไมทจี่ ะตองใหโปรเซส
ประมวลผลอยูในสวนของพารทิชันทีก่ ําหนดหรือสามารถใหโปรเซสประมวลผลไดในทุก
พารทิชันของหนวยความจําที่มีขนาดเพียงพอที่โปรเซสจะไปอาศัยอยูได
6.3.4 วิเคราะหวาจําเปนหรือไมที่จะตองใหแตละโปรเซสอาศัยอยูในสวนของ
หนวยความจําหลักที่ตดิ กันหรือสามารถแยกโปรเซสออกเปนสวนๆ และวางโปรเซสแตละสวน
ลงในแตละพารทิชันของหนวยความจําหลักที่มีขนาดเพียงพอใหสวนของโปรเซสไปอาศัยอยูได
โดยที่แตละพารทิชันไมไดอยูตดิ กัน
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6.4 รูปแบบการจองพืน้ ที่หนวยความจําหลัก
จากการวิเคราะหหนวยความจําหลักดังกลาวขางตน มีรูปแบบที่สามารถนํามาใช
ในการจัดการกับหนวยความจําหลักไดหลายรูปแบบ ซึ่งผูเขียนไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จองพื้นที่หนวยความจําหลักจากนักวิชาการดังนี้ 1) ไพศาล โมลิสกุลมงคลและคณะ (2545:
151-158) 2)สัลยุทธ สวางวรรณ (2548: 102-110) 3) อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 116-125)
ไดดังตอไปนี้
6.4.1 ระบบผูใชงานคนเดียวเพื่อการจัดสรรหนวยความจํา (Single-User
Contiguous Memory Allocation)
ระบบคอมพิวเตอรในยุคเริ่มแรกนั้น ในเวลาหนึ่งๆ จะมีผูใชงานเพียง 1 คน
เทานั้นที่จะสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรได ดังนั้นรูปแบบการจองพื้นที่หนวยความจําหลัก
ในรูปแบบนี้จึง มีหลักการ คือ ตองจองพื้น ที่วางในหนวยความจําหลักที่ติด กันเทาที่จําเปน
สําหรับการประมวลผลงานและตองโหลดสวนของงานทั้งงานของผูใชงานที่ตองการประมวลผล
ไปไวยังหนวยความจําหลักที่ไดจองไว ดังนั้น หากงานมีขนาดใหญมากจนกระทั่งไมสามารถ
จองพื้นที่หนวยความจําหลักใหกับงานได ระบบก็จะไมสามารถประมวลผลงานนั้นได ซึ่งหาก
เกิดปญหาดังกลาวขางตน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มขนาดของหนวยความจําหลักใหใหญขึ้น
แกไขงานใหมทําใหงานมีขนาดเล็กลง แบงสวนของงานออกเปนสวนๆ แลวนําแตละสวนจาก
หนวยเก็บขอมูลสํารองโหลดไปไวในหนวยความจําหลักเพื่อประมวลผล วิธีนี้เรียกวา Overlay
หลักการของการวางซอน (Overlay) คือ จะแบงสวนของงานที่จําเปนสําหรับ
การเริ่มตนทํางานออกเปนสวนหนึ่งและแบงสวนที่เหลือตามลักษณะการทํางาน เชน สวนของ
การประมวลผลงานและการแสดงผลลัพธของงานออกเปนอีกสวนหนึ่ง เมื่อเริ่มตนการทํางาน
ก็จะโหลดสวนที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนทํางานของโปรแกรมลงสูหนวยความจําหลัก และเริ่ม
ประมวลผล สวนนี้เมื่อประมวลผลเสร็จแลวก็จะโหลดสวนของการประมวลผลงานทับลงไปใน
พื้นที่หนวยความจําหลักเดิม สามารถสรุปการทํางานไดดังนี้
6.4.1.1 การจองพืน้ ที่หนวยความจําหลักในรูปแบบนี้ งานทุกงานที่มี
ขนาดเล็กกวาหนวยความจําหลักจะไดรับการประมวลผลทั้งหมด เพียงแตตองรอทํางานตาม
คิวทีละงานคือตองทํางานแรกใหเสร็จกอน งานตอๆ มาจึงจะไดรับการประมวลผล
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6.4.1.2 ขณะทํางานจะมีเพียง 1 งานเทานั้นที่อยูในหนวยความจําหลัก
กลาวคือ หากมีงานอยู 2 งาน งานที่สองตองรอใหงานแรกทํางานเสร็จกอนจึงจะสามารถโหลด
งานที่ 2 ลงสูห นวยความจําหลักเพื่อประมวลผลได
6.4.1.3 ทุกสวนของงานจะตองถูกโหลดใหอยูต อเนื่องกันใน
หนวยความจําหลัก
6.4.1.4 ถางานใดมีขนาดใหญกวาหนวยความจําหลัก จะตองสง
ขอความแจงใหผูใชงานทราบเพื่อใหผูใชงานแกไขปญหาดังกลาว
6.4.2 พารทิชันคงที(่ Fixed Partitions)
การจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบ Single-User Contiguous
Memory Allocation นั้น หากโปรเซสมี ก ารรอ งขอติด ตอ กั บอุ ปกรณ อิ น พุ ต / เอาตพุ ต แล ว
โปรเซสนั้นก็จะกินเวลาการประมวลผลของโปรเซสเซอร เนื่องจากโปรเซสเซอรจะไมสามารถ
ไปประมวลผลโปรเซสอื่นได แตตองรอจนกระทั่งโปรเซสนั้นไดรับการตอบสนองจากอุปกรณ
อินพุต / เอาตพุต (I/O speed) จะชากวาความเร็วของโปรเซสเซอร (Processor speed) ดังนั้นจึง
ทําใหใชงานโปรเซสเซอรไดอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ตอมาระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming) ไดถูกพัฒนาขึ้นจึงทํา
ใหการใชงานโปรเซสเซอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบมัลติโปรแกรมมิ่งจะชวยให
ผูใชงานหลายๆ คนทํางานไปพรอมกันได ดังนั้นจึงมีงานหลายๆ งานอยูในหนวยความจําหลัก
ในเวลาเดีย วกัน เพื่อชวยใหใชง านโปรเซสเซอรไ ดมีประสิทธิภ าพมากขึ้น ทํ า ใหกําลัง ผลิ ต
(Throughput) ของระบบเพิ่มขึ้นโดยระบบมัลติโปรแกรมมิ่งในยุคเริ่มแรกที่ถูกพัฒนาขึ้น เรียกวา
ระบบพารทิชนั คงที่แบบหลายโปรแกรม(Fixed Partitions Multiprogramming) บางครั้งเรียกวา
Static Partitions
รูปแบบการจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบนี้มีหลักการ คือ ระบบ
จะแบงพื้นที่หนวยความจําหลักออกเปนหลายๆ พารทิชนั เมื่อสตารทระบบขึ้นมาแตละพารทิชนั
จะถูกกําหนดขนาดไวตายตัวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะเปลี่ยนแปลงขนาดของพารทิชัน
ไดก็ตอเมื่อปดระบบแลวแกไขขนาดพารทิชัน จากนั้นคอยรีสตารทระบบขึ้นมาใหม ในแตล ะ
พารทิชนั จะเก็บงานไดเพียง 1 งานเทานั้น ซึ่งหากงานนั้นๆ ใชงานพารทิชนั ไมเต็มพื้นที่ (ยังเหลือ
พื้นที่วางอยู) งานอื่นก็จะไมสามารถเขามาใชงานพื้นที่พารทิชนั นั้นได โดยเรียกพื้นที่วางที่เหลือ
ในพารทิชันวา “Internal Fragmentation” การจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบพารทิชัน
นั้นตัวจัดการหนวยความจํา “Memory Manager” ซึ่งมีหนาที่จัดการหนวยความจําหลักจะตอง
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เก็บตารางแสดงขนาดของพารทิชัน ที่อยูของพารทิชนั ในหนวยความจําหลัก งานที่ครอบครอง
พารทชิ ันและสถานะของพารทิชันดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงรายละเอียดของพารทิชนั ทั้งหมด 4 พารทิชนั
ขนาดพารทิชนั
80K
20K
25K
50K

ที่อยูของพารทิชนั
ในหนวยความจําหลัก
10K
90K
110K
135K

งานที่ครอบครอง
พารทิชนั
งานที่ 1

สถานะของพารทิชนั

งานที่ 4
งานที่ 2

Busy
Free
Busy
Busy

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 116)
จากตารางรายละเอียดของงานตางๆ มีดังนี้ งานที่ 1 มีขนาด 40K งานที่ 2 มีขนาด
50K งานที่ 3 มีขนาด 30K และงานที่ 4 มีขนาด 25K ซึ่งสามารถแสดงภาพของหนวยความจํา
หลักไดดงั ตอไปนี้
0K
สวนของระบบปฏิบัติการ
Partition 1

Partition 2
Partition 3

สวนของระบบปฏิบัติการ

10K
Partition 1

80K
90K
20K

0K

110K

25K

90K

Partition 2
Partition 3

Partition 4

50K

งานที่ 1 (40K)
(Internal fragmentation)

135K
Partition 4

งานที่ 4 (25K)

110K

fragmentation)

135K

งานที่ 2 (50K)

185K

(a) หนวยความจําหลัก

10K

185K

(b) งานที่เขาไปอยูในหนวยความจําหลัก

ภาพที่ 6.5 แสดงหนวยความจําหลักและงานที่เขาไปอยูในหนวยความจําหลัก
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 117)
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จากภาพที่ 6.5 สามารถอธิบายการทํางานไดดงั นี้
6.4.2.1 เมือ่ เริ่มตนการทํางานทุกพารทิชันจะถูกเซตใหมีสถานะเริ่มตน
เปน Free หมายถึง วางสามารถเขาใชงานพารทิชันได
6.4.2.2 เมื่องานหนึ่งๆ ถูกสงเขามา งานนั้นจะเขาไปอยูในพารทิชันแรก
ของหนวยความจําหลักที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเขาไปอยูได
6.4.2.3 ดังนั้นเมื่องานที่ 1 ซึ่งมีขนาด 40K ถูกสงเขามา จะพบวาพื้นที่
พารทิชันแรก คือ พารทิชันที่ 1 ซึ่งมีขนาด 80K ใหญเพียงพอที่งานที่ 1 จะเขาไปอยูได ดังนั้น
งานที่ 1 จึงถูกโหลดเขาไปอยูในพารทิชันนี้และเซตสถานะของพารทิชันนี้ใหเปน Busy เพือ่ แสดง
วาพารทิชันไมวาง งานอื่นไมสามารถใชงานพารทิชันนี้ได
6.4.2.4 ตอมางานที่ 2 ขนาด 50K ถูกสงเขามา ซึ่งพื้นที่พารทิชันแรกที่มี
ขนาดใหญเพียงพอสําหรับงานที่ 2 คือ พารทิชันที่ 4 จากนั้นเซตสถานะของพารทิชันที4่ ใหเปน
Busy
6.4.2.5 ตอมางานที่ 3 ขนาด 30K ถูกสงเขามา จะพบวาแมพารทิชันที่ 1
จะมีพื้นที่เหลือ ถึง 40K เพียงพอสําหรับงานที่ 3 ก็ตาม แตงานที่ 3 ก็ไมสามารถเขาไปอยูใน
พารทิชันที่ 1 ได เนื่องจากขณะนี้พารทิชันที่ 1 อยูในสถานะไมวาง เพราะมีงานที่ 1 ใชพื้นที่นี้อยู
สวนพารทิชันที่ 2 และ 3 ก็มีขนาดไมใหญพอสําหรับงานที่ 3 ดังนั้นงานที่ 3 จึงตองรอ
6.4.2.6 ตอมางานที่ 4 ขนาด 25K ถูกสงเขามา ซึ่งพารทิชันที่ 3 มีขนาด
ใหญพอสําหรับงานที่ 4 ดังนั้น งานที่ 4 จึงถูกโหลดเขาไปอยูในพารทิชันที่ 3 และเซตสถานะ
ของพารทิชันที่ 3 เปน Busy
6.4.2.7 ซึ่งตอมาหากงานใดประมวลผลเสร็จแลว ก็จะตองเปลี่ยน
สถานะของพารทิชันที่งานนั้นเคยอาศัยอยู จาก Busy ใหกลับเปน Free เหมือนเดิม เพื่อใหงาน
อื่นสามารถเขาไปใชงานพื้นที่พารทิชันนั้นได
จากการทํางานของหนวยความจําแบบ Fixed Partitions สามารถสรุปการ
ทํางานไดวา หากงานใดมีหนาดใหญกวาขนาดของพารทิชันที่ใหญที่สุดก็จะไมสามารถเขา
มายังหนวยความจําหลักได กลาวคือ งานนั้นก็จะไมไดรับการประมวลผล ซึ่งงานที่จะเขามายัง
พารทิชันไดจะตองมีขนาดนอยกวาหรือเทากับขนาดของพารทิชัน ถางานใดยังไมสามารถหา
พารทิชันลงไดเนื่องจากพารทิชันที่จะลงไดมีสถานะเปน Busy งานนั้นจะตองรอจนกวาพารทิชัน
นั้นอยูในสถานะ Free สําหรับแตละงานที่ใชพารทิชันใดๆ เมื่อมีพื้นที่วางเหลือในพารทิชันนั้นๆ
(Internal Fragmentation) ก็จะถือวาพื้นที่วางนี้ทําอะไรไมไดเลย งานอื่นก็ไมสามารถเขามาใช
งานพื้นที่นี้ได

124

6.4.3 พารทิชนั แบบไดนามิก (Dynamic Partitions)
การจองพื้นที่หนวยความจําในรูปแบบ Fixed Partitions มีปญหาหลายๆ
เรื่อง เช น ขนาดของพารทิชันอาจจะเล็กมากจนกระทั่ง งานไมสามารถเขาไปอยูได หรือไมก็
ขนาดพารทิชันอาจจะใหญมากเกินไปในขณะที่งานมีขนาดเล็กจึงกอใหเกิดปญหาขึ้น (เกิดพื้นที่
ว า ง Internal Fragmentation ขนาดใหญ ) ดั ง นั้ น เพื่ อ ลดป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นา
การจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบไดนามิกขึ้น ซึ่งการจองพื้นที่หนวยความจําหลักใน
รูปแบบนี้จะไมมีการแบงพื้นที่หนวยความจําหลักออกเปนพารทิชันแตจะอนุญาตใหแตละงานใช
พื้นที่หนวยความจําหลักไดตามทีต่ องการโดยยังมีขอแมอยูเหมือนเดิมที่วางานหนึ่งๆ จะตองมี
การวางอยูติดกันในหนวยความจําหลักไมสามารถแยกงานออกเปนสวนๆ แลววางกระจายกัน
ได เพื่อความเขาใจในการทํางานของการจองพื้น ที่ห นวยความจําหลัก ในรูปแบบไดนามิก
จะอธิบายโดยยกตัวอยางดังตอไปนี้
สมมติใ นตอนเริ่ มต น มี ง านทั้ ง หมด 4 งานเข ามาในระบบ คือ งานที่ 1
มีขนาด 10K งานที่ 2 มีขนาด 20K งานที่ 3 มีขนาด 10K และงานที่ 4 มีขนาด 5K ซึ่งสามารถ
แสดงภาพของหนวยความจําหลักไดดังตอไปนี้
0K
สวนของระบบปฏิบัติการ
งานที่ 1 (10K)

10K
20K

งานที่ 2(20K)
40K
งานที่ 3 (10K)
งานที่ 4 (5K)

50K
55K

ภาพที่ 6.6 แสดงการจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบ Dynamic Partitions
ในตอนเริ่มตน
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 120)
สําหรับการจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบ Dynamic partitions ในตอน
เริ่มตนนั้นงานแตละงานจะเขาไปอยูในหนวยความจําหลักตามลําดับกอนหลัง ตามรูปแบบของ
FCFS ดั ง นั้ น จากภาพที่ 6.6 พบว า งานที่ 1,2,3 และ 4 เข า ไปอยู ใ นหน ว ยความจํ า หลั ก
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ตามลําดับกอนหลังของงานที่เขามา โดยสังเกตวาแตละงานสามารถใชพื้นที่หนวยความจําหลัก
ตามที่งานนั้นๆ ตองการ
ตอมางานที่ 2 และงานที่ 4 ประมวลผลเสร็จ จึงไดออกจากหนวยความจําหลักไป
ทําใหเกิดชองวางขึ้นในหนวยความจําหลัก เรียกวา External Fragmentation ดังภาพที่ 6.7(a)
ซึ่งชองวางนี้สามารถจัดสรรใหกับงานอื่นใชได ถาหากวาชองวางนี้มีขนาดใหญเพียงพอกับ
ขนาดของงานนั้นๆ โดยที่สถานะของชองวางนัน้ เปน Free
ในเวลาตอมามีงานที่ 5 และงานที่ 6 เขามายังระบบ โดยงานที่ 5 มีขนาด 5K และ
งานที่ 6 มีขนาด 20K เนื่องจากงานที่ 2 ไดประมวลผลเสร็จและออกไปจากหนวยความจําหลัก
แลว จึงทําใหเกิดชองวางขึ้นในพื้นที่หนวยความจําหลักขนาด 20K ซึ่งงานที่ 5 สามารถเขาไป
อยูในสวนของ External Fragmentation สวนนี้ได เนื่องจากชองวางนี้เปนพื้นที่แรกที่วางและมี
ขนาดเพียงพอกับขนาดของงานที่ 5 ไดเขาไปอยูในพื้นที่หนวยความจําหลัก แลวจะทําใหเหลือ
พื้น ที่ External Fragmentation ระหวางงานที่ 5 และงานที่ 3 จํานวน 15K และยัง เหลือพื้น ที่
External Fragmentation ใตงานที่ 3 อีกจํานวน 5K ดังภาพที่ 6.7 (b) ซึ่งจะพบวาพื้นที่ External
Fragmentation ทั้ ง สองสว นที่ เ หลือ ว า งอยูนี้ หากรวมกั น ก็ จ ะมี ข นาดเพี ย งพอกับ งานที่ 6
ซึ่งมีขนาด 20K แตเนื่องจากพื้นที่วางทั้งสองนี้ไมไดอยูติดกัน ดังนั้นงานที่ 6 จึงไมสามารถเขา
มาในหนวยความจําหลักได กรณีนี้งานที่ 6 จึงตองรอ
0K

สวนของระบบปฏิบัติการ
งานที่ 1 (10K)

10K
20K

(External fragmentation)
งานที่ 3 (10K)
(External fragmentation)

40K
50K
55K

(a) แสดง External fragmentation
เมื่องานที่ 2 และ 4 ประมวลผลเสร็จ
ภาพที่ 6.7 แสดงพื้นที่ External fragmentation
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 121)

0K

สวนของระบบปฏิบัติการ

10K

งานที่ 1 (10K)
งานที่ 5 (5K)
(External fragmentation)
งานที่ 3 (10K)
(External fragmentation)

20K
40K
50K
55K

(b) แสดง External fragmentation
เมื่องานที่ 5 เขามายังระบบ
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จากหลักการจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบ Dynamic partitions
ในขางตน เพื่อแกไขปญหาพื้นที่วางที่ไมสามารถใชงานได จึง แบงรูปแบบ Dynamic partitions
ไดเปน 3 วิธีคือ
6.4.3.1 First-Fit เมื่อมีงานเขามาในระบบ งานนั้นจะถูกเก็บลงในพื้นที่
หนวยความจําหลัก สวนแรกที่วางและมีขนาดเพียงพอที่งานนั้นจะเขาไปอยูได การจองพื้นที่
หนวยความจําในรูปแบบนี้ จะทํางานไดงายและรวดเร็ว แตก็อาจทําใหเกิดพื้นที่ของ External
Fragmentation ขนาดใหญที่ใชประโยชนไมไดก็เปนได เรียกไดวาใชงานพื้นที่หนวยความจําหลัก
ไดไมคุมคาเทาที่ควร
6.4.3.2 Best-Fit เมื่อมีงานเขามาในระบบงานนั้นจะถูกเก็บลงในพื้นที่
หนวยความจําหลักที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่งานนั้นจะเขาไปอยูได ทั้งนี้ก็เพื่อให
เกิดพื้นที่ของ External Fragmentation นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตวิธีนี้ก็มีขอเสียตรงที่จะมี
Overhead เกิดขึ้นจากการคนหาพื้นที่หนวยความจําหลักที่มีขนาดเล็กที่สุดดังกลาว
6.4.3.3 Worst-Fit เมื่อมีงานเขามาในระบบ งานนั้นจะถูกเก็บลงในพื้นที่
หนวยความจําหลักที่มีขนาดใหญที่สุด ซึ่งมีขนาดเพีย งพอที่งานนั้นจะเขาไปอยูได โดยการ
กระทําเชนนี้ หากงานมีขนาดเล็กแตถูกเก็บลงในพื้นที่หนวยความจําหลักที่มีขนาดใหญที่สุด
แลวก็จะทําใหเกิดพื้นที่ของ External Fragmentation ที่ใหญ บางครั้งก็อาจกอใหเกิดการใชงาน
พื้น ที่ห นวยความจําไดไมคุมคา แตบางครั้งการทําใหเกิด พื้นที่ของ External Fragmentation
ขนาดใหญ ก็อาจเปนเหตุผลเพื่อใหสามารถนํางานอื่นมาใสไดโดยงาย โดยวิธีนี้ยังมีขอเสีย
เหมือนวิธีของ Best-Fit ดวย ตรงที่จะมี Overhead เกิดขึ้นจากการคนหาพื้นที่หนวยความจํา
หลักที่มีขนาดใหญที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายไดตามตัวอยางดังตอไปนี้
สมมติขณะนี้พนื้ ที่หนวยความจําหลักเก็บงานดังภาพที่ 6.8
หากมีงานขนาด 12K เขามายังระบบแลว การจองพืน้ ทีห่ นวยความจําหลักในรูปแบบ Dynamic
partitions ดวยวิธี First-Fit งานจะเขาไปอยูในชองวางที่ 1 ขนาด 16K ของหนวยความจําหลัก
สวน Best-Fit งานจะเขาไปอยูในชองวางที่ 2 ขนาด 14K ของหนวยความจําหลักและสําหรับ
Worst-Fit งานจะเขาไปอยูชองวางที่ 4 ขนาด 20K ของหนวยความจําหลัก
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สวนของระบบปฏิบัติการ
ชองวางที่ 1 (16K)
งานที่ 1
ชองวางที่ 2 (14K)
งานที่ 2

10K
0K
26K
30K
44K
50K

ชองวางที่ 3 (5K)

55K

งานที่ 3

60K

ชองวางที่ 4 (20K)

80K

ภาพที่ 6.8 แสดงการเก็บงานของพื้นทีห่ นวยความจําหลัก
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 123)
6.4.4 พารทิชนั แบบไดนามิก Reloadable (Reloadable Dynamic Partitions)
การจองพื้น ที่หนวยความจําหลัก ในรูปแบบพารทิชัน ไดนามิก มีปญหา
ในเรื่ อ งของ External Fragmentation เกิ ด ขึ้ น ทํ า ให ใ ช พื้ น ที่ ห น ว ยความจํ า หลั ก ได ไ ม เ ต็ ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากบางครั้งบล็อกวางที่เหลือมีขนาดไมใหญพอที่งานจะเขาไปอยูได ดังนั้น
เพื่ อ ลดป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ได มี ก ารพั ฒ นาการจองพื้ น ที่ ห น ว ยความจํ า หลั ก ในรู ป แบบ
Relocatable Dynamic Partitions ขึ้น
การจองพื้นที่หนวยความจําในรูปแบบนี้มีหลักการ คือ Memory Manager
ซึ่งมีหนาที่ดูแลหนวยความจําหลักและจะขยับพื้นที่ของโปรแกรมในหนวยความจําหลักเสียใหม
โดยขยับใหโปรแกรมมาอยูติดกันโดยการปรับตําแหนงที่อยูของโปรแกรมใหมรวมถึง การปรับ
อางอิงตําแหนงที่อยูขางๆ ภายในโปรแกรมใหมดวย เรียกวา Relocation จากนั้นก็จะรวบรวม
พื้นที่บล็อกวางตางๆ ที่กระจายกันอยูในหนวยความจําหลัก ใหรวมเขาดวยกันเปนบล็อกใหญ
เ พี ย ง บ ล็ อ ก เ ดี ย ว เ รี ย ก ว า Compaction (บ าง ค รั้ ง เ รี ย ก ว า Garbage Collection ห รื อ
Defragmentation) สามารถแสดงไดดัง ตัวอยา งพิจ ารณาการจองพื้ น ที่ห นว ยความจําหลั ก
ในรูปแบบ Relocate Dynamic Partitions ดังนี้
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ภาพที่ 6.9 แสดงการจองพื้นที่ในหนวยความจําหลัก
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ(์ 2551: 132)
สมมติมีงานที่ 4 ขนาด 35K เขามายังระบบ จากภาพที่ 6.9(a) จะพบวา
ไมสามารถโหลดงานลงสูหนวยความจําหลักไดเนื่องจากไมมีพื้นที่ว างที่มีขนาดใหญพอที่งาน
จะเขาไปอยู แตหลังจากทํา Relocation และ Compaction ดังภาพที่ 6.9(b) แลว ชองวางที่ 1 ถึง
4 จะมารวมกันเปนบล็อกใหญบล็อกเดียวขนาด 55K ทําใหโหลดงานที่ 4 ลงในหนวยความจํา
หลักได ดังภาพที่ 6.9 (c)
เหตุ ผ ลที่ ทํ า Relocation และ Compaction ก็ เ พื่ อทํ า ให พื้ น ที่บ ล็ อ กว า งมี
ขนาดใหญเพียงพอที่โปรแกรมตางๆจะเขาไปอยูได แตก็มีขอเสียคือกอใหเกิด Overhead ขึ้น
และในขณะที่ทํา Compaction จะทํางานอื่นไมไดจะตองคอยจนกระทั่งทํา Compaction เสร็จจึง
จะสามารถทํางานตอไปได หลังจากทํา Relocation และ Compaction แลวรายการที่แ สดง
สถานะ Free และ Busy จะตองถูกปรับปรุง (Update) โดยรายการแสดงสถานะ Free จะแสดง
พารทิชันของบล็อกวางบล็อกใหญซึ่งเปนผลมาจากการทํา Compaction โดยตําแหนงเริ่มตน
ของบล็อกวางจะมีตําแหนง ตอจากตําแหนง สุด ทายของงานสุดทายในหนวยความจําหลัก
สวนรายการที่แสดงสถานะ Busy จะแสดงรายละเอียดตางๆ ของงานที่อยูในหนวยความจํา
หลัก โดยจะแสดงตําแหนงที่อยูของงานดวยตําแหนงใหมที่ไดหลังจากการทํา Relocation แลว
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ในการทํางานของระบบปฏิบัติการมีการนําฮารดแวรมาชวยในการทํางาน
เสมอซึ่งการทํา Relocation และ Compaction ก็เชนกัน จะนํารีจิสเตอรมาชวยในการเก็บขอมูล
โดยรีจีสเตอรที่ถูกนํามาใช คือ 1) Bound register ใชเก็บคาตําแหนงสูงสุด (ระบบปฏิบัติการ
บางตัวก็ใชเก็บคาตําแหนงต่ําสุด) ของหนวยความจําหลักที่แตละงานสามารถใชงานได เหตุผล
ที่ตองเก็บก็เพื่อปองกันไมใหงานที่กําลังประมวลผลอยูไปใชงานพื้นที่หนวยความจําหลักที่ไมได
เปนของงานนั้น กลาวคือ ปองกันไมใหงานหนึ่งๆ ใชงานพื้นที่หนวยความจําหลักเกินขอบเขตที่
กํา หนดไว ให กั บ งานนั้ น 2) Relocation register ใช เ ก็ บ ค าตํ า แหน ง ของงานว า งงานเปลี่ ย น
ตํา แหน ง ไปเท า ใด โดยค า นี้ จ ะถู ก เก็ บ ไว เ พื่ อนํ า มาใช ในงาน กล าวคื อ หากภายในงานมี
การอ า งอิ ง ตํ า แหน ง ที่ อยู ต า งๆก็ จ ะต อ งนํ า ค า ที่อ ยู ใ น Relocation register นี้ บ วกเข า ไปกั บ
ตําแหนงที่อยูนั้นๆ ดวย เพื่อที่งานจะไดอางอิงตําแหนงที่ถูกตองหลังจากทํา Relocation แลว
ซึ่งหากงานนั้นไมมีการทํา Relocation คาของ Relocation Register ก็จะมีคาเปนศูนย

130

6.5 การคืนพื้นที่หนวยความจําหลัก
เมื่ อ งานหนึ่ ง ๆ ประมวลผลเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว งานนั้ น จะต อ งคื น พื้ น ที่
หนวยความจําหลักใหกับระบบ ซึ่งผูสอนไดศึกษาเกี่ยวกับการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักจาก
นัก วิช าการดัง นี้ 1) อรพิน ประวัติบ ริสุทธิ์ (2551: 126-135) 2) พิร พร หมุน สนิทและคณะ
(2553: 110-123) แลวนํามาสรุปเกี่ยวกับ การคืน พื้น ที่หนวยความจําหลัก ใหกับระบบของ
Dynamic Partitions นั้นจะซับซอนกวาแบบ Fixed partitions กลาวคือ แบบ Fixed partitions นั้น
จะแบงพื้นที่หนวยความจําหลักออกเปนพารทิชัน โดยที่แตละพารทิชันมีขนาดคงที่ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงขนาดได ดังนั้นการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักใหกับระบบของ Fixed Partitions
นั้น ก็เพียงแคเปลี่ยนสถานะของพารทิชันจาก Busy ใหกลับมาเปน Free เทานั้น แตสําหรับ
Dynamic Partitions แลวการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักมีความซับซอนมากกวานั้น เนื่องจาก
ไมไดแบงพื้นที่หนวยความจําหลักออกเปนพารทิชัน
การคืนพื้นที่หนวยความจําหลักของ Dynamic Partitions แบงออกไดเปน 3 กรณี
6.5.1 กรณีที่ 1 เมื่อบล็อกของงานที่ตองการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักใหกับ
ระบบอยูติดกับบล็อกวางหนึ่งๆ โดยอาจจะเปนบล็อกวางที่อยูเหนือบล็อกนี้หรืออยูใตบล็อกนี้
ตารางที่ 6.2 แสดงการสมมติรายการแสดงสถานะ Free ของบล็อกของหนวยความจําหลัก

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 126)
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ตารางที่ 6.3 แสดงรายการแสดงสถานะ Busy ของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7580
7600
7805
7810
7860

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
20
200
5
50
5

สถานะของ
บล็อก
Busy
Busy
Busy
Busy
Busy

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 126)
ในการทํางานของระบบปฏิบตั ิการ จะแยกรายการแสดงสถานะ Free และ
Busy ของบล็อกของหนวยความจําหลักออกจากกัน แตเพื่อใหงายตอการอธิบาย จะขอนํา
รายการแสดงสถานะ Free และ Busy มารวมกัน แสดงดังตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.4 แสดงรายการแสดงสถานะ Free และ Busy รวมกัน
ตําแหนงเริ่มตน
7560
7580
*7600
**7800
7805
7810
7860
7865

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
20
20
200
5
5
50
5
5

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 127)

สถานะของ
บล็อก
Free
Busy
Busy
Free
Busy
Busy
Busy
Free
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ตอมางานที่ 1 ซึ่งมีตําแหนงเริ่มตนในหนวยความจําหลักเปน 7600 ไดรับการ
ประมวลผลเสร็จแลว และตองการคืนหนวยความจําหลักใหกับระบบ จากการพิจารณาพบวามี
บล็อกวางที่อยูใตบล็อกนี้ ไดแก บล็อกที่มีตําแหนงเริ่มตนเปน 7800 โดยหลังจากงานที่ 1 คืน
พื้นที่หนวยความจําหลักแลว ตําแหนงเริ่มตนจะมีคาเทากับตําแหนงที่นอยที่สุดจาก * กับ **
นํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งในที่นี้ตําแหนงเริ่มตนของ * เทากับ 7600 และตําแหนงเริ่มตนของ **
เทากับ 7800 ดังนั้น หลังจากงานที่ 1 คืนหนวยความจําหลักใหกับระบบแลว ตําแหนงเริ่มตน
จะมีคาเปน 7600 สวนคาขนาดบล็อกของหนวยความจําหลักจะมีคาเปน 205 ซึ่งมาจากขนาด
บล็อ กของหน วยความจํา หลั ก ในตําแหนง * บวกกั บขนาดบล็อ กของหน วยความจํา หลั ก
ในตําแหนง ** ดังนั้นการทํางานจะไดผลดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 แสดงผลการจัดบล็อกในหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7560
7580
7600
7805
7810
7860
7865

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
20
20
205
5
50
5
5

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 128)

สถานะของบล็อก
Free
Busy
Free
Busy
Busy
Busy
Free
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6.5.2 กรณีที่ 2 เมื่อบล็อกของงานที่ตองการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักให
กับระบบอยูต ิดกับบล็อกวาง 2 บล็อก คือ บล็อกที่อยูเ หนือบล็อกนีก้ ็วางและบล็อกที่อยูใ ต
บล็อกนี้ก็วางเพื่อใหงายตอการอธิบาย จึงขอยกตัวอยาง ดังตารางที่ 6.6
ตารางที่ 6.6 แสดงการสมมติสถานะของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
*7560
20
**7580
20
***7600
205
7805
5
7810
ที่มา : อรพิ
น ประวัติบริสุทธิ์ (2551:50128)
7860
5
7865
5

สถานะของบล็อก
Free
Busy
Free
Busy
Busy
Busy
Free

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 128)
ตอมางานที่ 2 ซึ่ง มีตําแหนงเริ่มตนในหนวยความจําหลัก เปน 7580 ไดรับการ
ประมวลผลเสร็จแลว และตองการคืนหนวยความจําหลักใหกับระบบ จากการพิจารณาพบวามี
บล็อกวางที่อยูเหนือและใตบล็อกนี้ ไดแก บล็อกที่มีตําแหนงเริ่มตนเปน 7560 และ 7600
เมื่องานที่ 2 คืนพื้นที่หนวยความจําหลักแลว ตําแหนงเริ่มตนจะมีคาเทากับตําแหนงที่นอยที่สุด
จาก *, ** และ *** นํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งในที่นี้ตําแหนงเริ่มตน ของ * เทากับ 7560,
ตําแหน ง เริ่ม ตน ของ ** เทากั บ 7580 และตํา แหนง เริ่ มตน ของ *** เท ากั บ 7600 ดั ง นั้ น
หลังจากคืนหนวยความจําหลักใหกับระบบแลว ตําแหนงเริ่มตนจะมีคาเปน 7560
สวนคาขนาดบล็อกของหนวยความจําหลักจะมีคาเปน 245 ซึ่งมาจากขนาดบล็อก
ของหนวยความจําหลักในตําแหนง * บวกกับขนาดบล็อกของหนวยความจําหลักในตําแหนง
** และ *** ดังนั้นการทํางานจะไดผลดังตารางที่ 6.7
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ตารางที่ 6.7 แสดงผลการจัดบล็อกในหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7560
7805
7810
7860
7865

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
245
5
50
5
5

สถานะของบล็อก
Free
Busy
Busy
Busy
Free

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 129)
ซึ่งจากที่กลาวมาแลวขางตนวา การทํางานของระบบปฏิบัติ การจะแยกรายการ
แสดงสถานะ Free และ Busy ของบล็อกของหนวยความจําหลักออกจากกัน ดังนั้น สามารถ
แสดงรายการสถานะ Free และ Busy ไดตารางที่ 6.8
ตารางที่ 6.8 แสดงรายการแสดงสถานะ Free ของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7560

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
245

7865

5

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 129)

สถานะของบล็อก
Free
Null
Free
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ตารางที่ 6.9 แสดงรายการแสดงสถานะ Busy ของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7805
7810
7860

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
5
50
5

สถานะของบล็อก
Busy
Busy
Busy

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 130)
จากรายการแสดงสถานะของ Free จะพบวาบรรทัดที่ 2 ของรายการไมมี
ตําแหนงเริ่มตน ไมมีขนาดบล็อกของหนวยความจําหลัก แตเซตสถานะของบล็อกใหเป น Null
เหตุผลที่ทําเชนนี้เนื่องจากตําแหนงของหนวยความจําหลักตั้งแต 7805 ถึง 7864 มีสถานะของ
บล็อกไมใช Free ดังนั้นจึงเซตเปน Null ไว เพราะหากตอมามีบล็อกใดๆ ของชวงตําแหนง 7805
ถึง 7864 เปลี่ยนสถานะเปน Free จะไดไมตองเสียเวลาจัดเรียงรายการแสดงสถานะ Free ใหม
6.5.3 กรณีที่ 3 เมื่อบล็อกของงานที่ตองการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักใหกับ
ระบบไมไดอยูติด กับบล็อกว างใดๆ เลย สมมติร ายการแสดงสถานะ Free ของบล็อกของ
หนวยความจําหลักเปน ดังตารางที่ 6.10
ตารางที่ 6.10 แสดงรายการแสดงสถานะ Free ของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7560

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
245

7865

5

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 130)

สถานะของบล็อก
Free
Null
Free
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ตารางที่ 6.11 แสดงรายการแสดงสถานะ Busy ของบล็อกของหนวยความจําหลัก
ตําแหนงเริ่มตน
7805
7810
7860

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
5
50
5

สถานะของบล็อก
Busy
Busy
Busy

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 131)
ตอมางานที่ 3 ซึ่งมีตําแหนงเริ่มตนของหนวยความจําหลัก 7810 ไดรับการ
ประมวลผลเสร็จแลว และตองการคืนหนวยความจําหลักใหกับระบบ ดังนั้นจึงเปลี่ยนสถานะ
ของบล็อกที่ตําแหนงตั้งแต 7810-7859 จาก Busy ไปเปน Free และนําบล็อกนี้ไปใสไวใน
รายการแสดงสถานะ Free ดังตารางที่ 6.12
ตารางที่ 6.12 แสดงรายการแสดงสถานะ Free
ตําแหนงเริ่มตน
7560
7810
7865

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
245
50
5

สถานะของบล็อก
Free
Free
Free

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 131)
จากนั้นเซตบรรทัดของรายการเมื่อสักครูที่มีอยูในรายการแสดงสถานะ Busy ให
เปน Null เพื่อที่ห ากตอมามีบล็อกใดๆ ของชวงตําแหนง 7810 ถึง 7859 เปลี่ยนสถานะเปน
Busy จะไดไมตองเสียเวลาจัดเรียงรายการแสดงสถานะ Busy ใหม
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ตารางที่ 6.13 แสดงรายการแสดงสถานะ Busy ใหม
ตําแหนงเริ่มตน
7805

ขนาดบล็อกของ
หนวยความจําหลัก
5

7860

5

สถานะของบล็อก
Busy
Null
Busy

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 126-135)

6.6 บทสรุป
หนว ยความจํา หลั ก หมายถึ ง พื้น ที่ สํา หรั บจัด เก็ บข อมูล แบบชั่ วคราวในขณะ
การประมวลผล มีห นวยในการเก็บขอมูลเปน ไบต (Byte) โดยแตละไบตจ ะมีหมายเลขบอก
ตําแหนง (Address) ของหนวยความจําในการทํางานจะมีซีพียูเปนตัวควบคุมการทํางานของ
หนวยความจํา คือ อานและเขียนขอมูลลงหนวยความจําหลักผานเสนทางการรับ -สงขอมูลที่
เรียกวา “บัส”(Bus) หนวยความจําหลักมี 2 ชนิด แบบลบเลือนไดเมื่อไมมีกระแสไฟฟามา
หลอเลี้ยง เรียกวา RAM และแบบลบเลือนไมไดแมไมมีกระแสไฟฟามาหลอเลี้ยงเรียกวา ROM
การศึกษาหนวยความจําหลักจะตองทําความเขาใจกับโครงสรางการทํางานของหนวยความจํา
ไดแก ลําดับชั้นของหนวยความจํา ความสามารถดานฮารดแวร การเชื่อมโยงแอดเดรส
ในการทํางานของหนวยความจําหลักในกรณีที่มีหลายๆ โปรเซสเขามาจะตองทํา
การวิ เคราะหก ารจัด การหน วยความจํา หลัก เพื่อหารูปแบบที่ส ามารถนํามาใชจัด การกั บ
หน ว ยความจํ า หลัก ได ห ลายรู ป แบบ ซึ่ ง รู ป แบบการจองพื้ น ที่ห น ว ยความจํ า หลัก ได แ ก
1) Single-User Contiguous Memory Allocation 2) Fixed Partitions 3) Dynamic Partitions
4) Reloadable Dynamic Partitions เมื่ อ โปรเซสนั้ น ดํ า เนิ น การเสร็ จ เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว
ระบบปฏิบัติการจะตองทําการคืนพื้นที่หนวยความจําหลักเพื่อใหงานในโปรเซสอื่นๆ ไดเขามา
ใหบริการหนวยความจําหลักตอไป
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6.7 แบบฝกหัด
ตอนที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามจากโจทยที่กําหนดตอไปนี้ดว ยตนเอง
1. อธิบายความหมายของหนวยความจําหลัก
2. อธิบายหลักการในการวิเคราะหการจัดการหนวยความจําหลัก
3. อธิบายสาระสําคัญของขั้นตอนการจัดการหนวยความจําหลักแบบ First-Fit
4. อธิบายสาระสําคัญของขั้นตอนการจัดการหนวยความจําหลักแบบ Best-Fit
5. อธิบายสาระสําคัญของขั้นตอนการจัดการหนวยความจําหลักแบบ Worst-Fit
ตอนที่ 2 ใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 คน เพื่อแสดงวิธีการแกปญ
 หาจากโจทยที่กําหนด
ตอไปนี้แลวจัดทํารายงานสงในสัปดาหถดั ไป
1. สมมติวาระบบมีการจองพื้นที่หนวยความจําหลักในรูปแบบ Fixed Partitions
และหนวยความจําหลักของระบบถูกแบงออกเปน 5 พารทิชัน ดังนี้
ขนาดพารทิชัน
10K
100K
30K
20K
10K

ที่อยูของพารทิชันใน
หนวยความจําหลัก
10K
20K
120K
150K
170K

งานที่ครอบครอง
พารทิชัน
-

สถานะของพารทิชนั
Free
Free
Free
Free
Free

1.1 จงวาดรูปแสดงวาหนวยความจําหลักของระบบมีหนาตาเปนอยางไร
1.2 เมื่อเกิดกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ขึ้นจงวาดรูปแสดงวาหนวยความจําหลัก
ของระบบมีหนาตาเปนอยางไร
1.2.1 งานที่ 1 มีขนาด 10K ถูกสงเขามา
1.2.2 งานที่ 2 มีขนาด 20K ถูกสงเขามา
1.2.3 งานที่ 3 มีขนาด 30K ถูกสงเขามา
1.2.4 งานที่ 4 มีขนาด 40K ถูกสงเขามา
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1.2.5 งานที่ 5 มีขนาด 10K ถูกสงเขามา
1.3 เมื่อเกิดกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ขึ้นจงวาดรูปแสดงวาหนวยความจําหลัก
ของระบบมีหนาตาเปนอยางไร
1.3.1 งานที่ 1,2,3 และ 5 ประมวลผลเสร็จ
1.3.2 งานที่ 6 มีขนาด 60K ถูกสงเขามา
1.4 เมื่อเกิดกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ขึ้นจงวาดรูปแสดงวาหนวยความจําหลัก
ของระบบมีหนาตาเปนอยางไร
1.4.1 งานที่ 4 ประมวลผลเสร็จ
1.4.2 งานที่ 7 มีขนาด 10K ถูกสงเขามา
2. สมมติ ว า ระบบมี ก ารจองพื้ น ที่ ห น ว ยความจํ า หลั ก ในรู ป แบบ Dynamic
Partitions เมื่อเกิดกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ขึ้น จงวาดรูปแสดงวาหนวยความจําหลักของระบบมี
หนาตาเปนอยางไร
2.1 ในตอนเริ่มตน
2.1.1 งานที่ 1 มีขนาด 10K ถูกสงเขามา
2.1.2 งานที่ 3 มีขนาด 30K ถูกสงเขามา
2.1.3 งานที่ 4 มีขนาด 40K ถูกสงเขามา
2.2 ตอมางานที่ 5 ประมวลผลเสร็จ และงานที่ 6 มีขนาด 25K ถูกสงเขามา
และงานที่ 7 มีขนาด 25K ถูกสงเขามา
2.3 ตอมางานที่ 1 และ 6 ประมวลผลเสร็จ และงานที่ 8 ขนาด 35K ถูกสง
เขามา
2.4 ตอมางานที่ 7 ประมวลผลเสร็จ
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3. สมมติขณะนี้พนื้ ที่หนวยความจําหลักเก็บงานดังตอไปนี้ ใหตอบคําถามตอไปนี้
สวนของระบบปฏิบตั ิการ(10k)

งานที่ 1 (12K)

0K
10K
22K

ชองวางที่ 1 (12K)

34K
งานที่ 3 (16K)

50K
ชองวางที่ 2 (45K)

95K
งานที่ 2 (46K)

141K

3.1 จงแสดงวาหลังทํา Relocation และ Compaction หนวยความจําหลักของ
ระบบจะมีหนาตาเปนอยางไร
3.2 Relocation Registers ของงานที่ 2 มีคาเทาใด เพราะอะไร
ตอนที่ 3 ใหผูเรียนสะทอนคิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในบทที่ 6 แลวนํามาเขียนในลักษณะ
ความเรียงจัด เก็บไวในแฟม สะสมผลงานเพื่อสงผูสอนตอนสิ้นสุด กิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคเรียนนี้

